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1. sz. melléklet 

  A praxisközösségekben elszámolható szakmai tevékenységek 

(Közzététel: 2021. október 20.) 

(módosított melléklet az egyesült praxisközösség, integrált praxisközösség, valamint praxisközösségi konzorcium nyilvántartásba vételére közzétett felhíváshoz, annak 5.9 pontja alapján) 

Sor-

szám 
Szakmai tevékenység 

Kardio-

vaszkuláris 

vonatkozás 

Pont-

szám 

Felnőtt 

háziorvosi 

praxis 

Vegyes 

háziorvosi 

praxis 

Házi 

gyermek-

orvosi 

praxis 

Fogorvosi 

praxis 
Teljesítés, Megjegyzés Jelentés 

OENO 

kód 
OENO név 

01 Vakcináció  6 X X X X 

Orvosi rendelőben, nem kötelező 

vakcinával (kivétel az 

indikátorrendszerrel támogatott 

védőoltások) történő, medikai 

szoftverben ledokumentált 

immunizáció. 

Adott hónapban, adott 

oltóanyaggal végzett 

immunizáció, összesítve 

43599 Vaccinatio 

02 

Mikrobiológiai mintavétel 

nyálkahártyáról 

járványügyi esetben (pl. 

COVID) 

 8 X X X X 

Epidémia, pandémia esetén (pl. 

koronavírus pandémia) speciális 

orvosi mintavételezés (fertőzés 

kimutatását szolgáló tesztek 

elvégzése), eredmény medikai 

szoftverben adott BNO kóddal 

dokumentálva. 

Adott hónapban, adott 

BNO kód mellett 

dokumentált 

mintavételek összesített 

száma 

19109 

Mikrobiológi

ai mintavétel 

nyálkahártyá

ról 

03 

Vérvétel ujjbegyből 

járványügyi esetben (pl. 

COVID) 

 8 X X X X 

Epidémia, pandémia esetén (pl. 

koronavírus pandémia) speciális 

orvosi mintavételezés (neutralizációs 

antitestek kimutatását szolgáló 

tesztek elvégzése), eredmény medikai 

szoftverben adott BNO kóddal 

dokumentálva. 

Adott hónapban, adott 

BNO kód mellett 

dokumentált 

mintavételek összesített 

száma 

88461 
Vérvétel 

ujjbegyből 

04 
Vaszkuláris demencia 

szűrése 55 év felett 
 6 X X   

Demencia felmérő kérdőívek kitöltése 

(szakma szabályok szerint), 

kérdőívek kiértékelése, az 

eredmények rögzítése medikai 

szoftverben. 

Adott hónapban kitöltött, 

kiértékelt, ledokumentált 

demencia szűrésben 

résztvettek száma 

12032 
Demencia 

vizsgálata 

05 

Rendelői 12 csatornás EKG 

vizsgálat 65 év felett, vagy 

stroke prevenció 

(pitvarfibrilláció szűrés) 

részeként, egyéb 

klinikailag releváns okból 

X 6 X X X 
 

 

 

Rendelői 12 csatornás EKG vizsgálat 

(akár pitvarfibrilláció szűrés 

részeként, egyéb klinikailag releváns 

okból), a vizsgálati eredmény 

medikai szoftverben történő 

dokumentációja. 

Adott hónapban, adott 

korosztályban készült és 

medikai szoftverben 

ledokumentált rendelői 

EKG-k alapján 

12601 

EKG végtag 

és 

mellkaselvez

etéssel 
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06 
TT-EKG alkalmazása akut  

kardiális kórképekben 
X 6 X X X   

Transztelefonikus EKG alkalmazása 

akut kardiális kórképekben, a 

vizsgálati eredmény medikai 

szoftverben történő dokumentációja. 

Adott hónapban, akut 

kardiális kórképekben 

készült és medikai 

szoftverben 

ledokumentált TT-EKG-k 

12607 

Transztelefon

ikus EKG 

alkalmazása 

akut kardiális 

kórképekben 

07 

TT-EKG alkalmazása egyéb 

(nem akut, klinikailag 

releváns) esetben 

X 6 X X X  

Transztelefonikus EKG alkalmazása 

(rendelőben, lakáson egyéb helyen) 

nem akut, klinikailag releváns 

esetben, a vizsgálati eredmény 

medikai szoftverben történő 

dokumentációja. 

Adott hónapban, akut 

kardiális kórképekben 

készült és medikai 

szoftverben 

ledokumentált TT-EKG-k 

száma 

12607 

Transztelefon

ikus EKG 

alkalmazása 

akut kardiális 

kórképekben 

08 EKG telemetriával X 6 X X   

Otthoni monitorizálást lehetővé tevő 

1/3/12 csatornás TT-EKG végzése, a 

vizsgálati eredmény medikai 

szoftverben történő dokumentációja. 

Adott hónapban, készült, 

medikai szoftverben 

ledokumentált otthoni 

EKG monitorozás 

összesített száma 

12604 
EKG 

telemetriával 

09 Holter EKG X 12 X X   
Holter EKG vizsgálat végzése és a 

vizsgálati eredmény medikai 

szoftverben történő dokumentációja. 

Adott hónapban 

elvégzett, kiértékelt, 

dokumentált vizsgálatok 

száma 

12605 
Holter EKG 

monitorozás 

10 

Osteoporosis törési 

kockázatának felmérése 40 

év felett 

 6 X X   

Osteoporosis kockázati kérdőív 

kitöltése, kiértékelése, az eredmény 

rögzítése medikai szoftverben. BNO 

kód: M85.90 

Adott hónapban kitöltött, 

kiértékelt, ledokumentált 

osteoporosis kérdőívek 

száma 

11041 Vizsgálat 

11 

Szív- és érrendszeri 

megbetegedések 

rizikófaktorainak 

értékelése, a kockázati szint 

meghatározása 40-65 év 

közötti pácienseknél 

X 10 X X   

Score meghatározás, rizikófaktorok 

meghatározása, releváns krónikus 

betegségek meghatározása - 

kockázati kategóriába sorolás 

medikai szoftverben ledokumentálva. 

BNO: Z13.60 

Adott hónapban, 

(újonnan) kockázati 

kategóriába soroltak 

összesített száma 

11041 Vizsgálat 

12 
Depresszió kérdőíves 

szűrése 
 6 X X X  

Rövidített Beck féle depressziós skála, 

7-17 éves gyermekek esetén a 

gyermek depressziós kérdőív 

kitöltése, kiértékelése, az eredmény 

rögzítése medikai szoftverben. 

Adott hónapban kitöltött, 

kiértékelt, ledokumentált 

Beck kérdőívek száma 

19356 

Beck féle 

depressziós 

skála 

13 

Diabetes mellitus 

szempontjából 

veszélyeztetettek szűrése 

Findrisk kérdőívvel 

 4 X X X X 

Findrisk kérdőív kitöltése, 

kiértékelése, az eredmény rögzítése 

medikai szoftverben. BNO: Z13.10 

Adott hónapban kitöltött, 

kiértékelt, ledokumentált 

Findrisk kérdőívek száma 

11041 Vizsgálat 

14 

Diabetes mellitus 

szempontjából 

veszélyeztetettek szűrése 

Findrisk kérdőívvel és 

gyorsteszttel 

 7 X X X X 

Kérdőív kitöltése és kiértékelése és 

gyorsteszt végzése. Az eredmény 

medikai szoftverben történő 

rögzítése. BNO: Z13.10 

Adott hónapban kitöltött 

teszt és elvégzett 

gyorsteszt, összesítve. 

11041 Vizsgálat 
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15 

Diabetes mellitus 

szempontjából 

veszélyeztetettek szűrése 

gyorsteszttel 

 3 X   X 

Gyorsteszt végzése. Az eredmény 

medikai szoftverben történő 

rögzítése. BNO: Z13.10 

Adott hónapban 

elvégzett gyorsteszt, 

összesítve. 

88461 
Vérvétel 

ujjbegyből 

16 
Egészségértés felmérése a 

felnőtt lakosság körében 
 10 X X X X 

Kérdőív kitöltése, kiértékelése, az 

eredmény rögzítése medikai 

szoftverben. 

Adott hónapban kitöltött, 

kiértékelt, ledokumentált 

kérdőívek száma 

11041 Vizsgálat 

17 

Dohányzás dependencia 

szűrése, minimál 

intervenció 

 10 X X X X 

Kérdőíves felmérés és kiértékelése, 

betegtájékoztató anyagok átadása, sz. 

e. gyógyszeres kezelés, medikai 

szoftverben dokumentálva. 

Adott hónapban kitöltött, 

kiértékelt, ledokumentált 

kérdőívek, intervenció 

kimenetelek száma 

17191 

Dohányzásles

zokás 

támogatása 

18 

Alkohol dependecia 

szűrése, minimál-

intervenció 

 10 X X X X 

Kérdőíves felmérés, kiértékelés, 

betegtájékoztató anyagok átadása, sz. 

e. addiktológia bevonása, medikai 

szoftverben dokumentálva. BNO: 

Z71.40 

Adott hónapban kitöltött, 

kiértékelt, ledokumentált 

kérdőívek, intervenció 

kimenetelek száma 

11041 Vizsgálat 

19 
Szájüregi daganatok 

szűrése 
 10 X X  X 

Fizikális vizsgálat módszertani 

útmutató szerint. Az aktuális 

szájüregi státusz rögzítése a medikai 

szoftverben. 

Adott hónapban 

módszertani útmutató 

szerint végzett, 

ledokumentált szűrések 

száma 

11041 Vizsgálat 

20 

Képességek és Nehézségek 

Kérdőív (SDQ) 

alkalmazása 

 8  X X  
Kérdőív kitöltetése, kiértékelése, az 

eredmény rögzítése medikai 

szoftverben. 

Adott hónapban kitöltött, 

kiértékelt, ledokumentált 

kérdőívek száma 

11041 Vizsgálat 

21 

Kardiovaszkuláris 

rizikószűrés és gondozás 18 

éves kor alatt 

X 10   X X  

Gyermekkori kardiovaszkuláris 

kockázat meghatározása, kockázati 

csoportba besorolás, eredmény 

medikai szoftverben történő 

rögzítése. 

Adott hónapban, 

(újonnan) kockázati 

kategóriába soroltak 

összesített száma 

11041 Vizsgálat 

22 

Stroke prevenció, 

pitvarfibrilláció szűrés 65 

év felett 

X 2 x x   

65 év feletti populáció 

pitvarfibrilláció szűrése és 

eredményének rögzítése a medikai 

szoftverben. 

Adott hónapban végzett, 

ledokumentált szűrések 

száma 

12601 Vizsgálat 

23 
Professzionális 

vércukorvizsgálat (POCT) 
 2 X X X X 

Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

21312 

Vércukor 

vizsgálata 

glukométerre

l 

24 

Vizeletvizsgálat 

kislaborautomatával 

(POCT) 

 2 X X X  
Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

22550 

Általános 

vizeletvizsgál

at 

25 
Coeliakia szűrés 

gyorsteszttel 
 2  X X  Medikai szoftverben dokumentált 

vizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

11041 Vizsgálat 
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26 
Hallásszűrés 

szűrőaudiométerrel 
 10  X X  Medikai szoftverben dokumentált 

hallásvizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

12334 

Leleplező 

halláspróbák 

audiométerre

l 

27 
Pulzoxymetria vizsgálat 

(egyszeri) 
 1 X X X  Medikai szoftverben dokumentált 

vizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

11041 Vizsgálat 

28 
Malnutríció rizikószűrés 

gyermekeknél 
 4  X X  

STRONG-Kids szűrőmódszerrel 

(súlycsökkenés és súlygyarapodás 

megállapítása, alultápláltság jeleinek 

vizsgálata). Medikai szoftverben 

dokumentált vizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

11041 Vizsgálat 

29 
Malnutríció rizikószűrés 

felnőtteknél 
 4 X X   

MUST szűrőmódszerrel (BMI, nem 

tervezett testtömeg vesztés %-os 

mértéke az elmúlt 3-6 hónapban, akut 

betegség hatásának pontértéke, ha a 

beteg előre láthatólag 5 napig nem 

fog enni). Medikai szoftverben 

dokumentált vizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

11041 Vizsgálat 

30 
Testösszetétel 

meghatározás 
 2 X X X  

BMI, testzsír%, testizom% 

meghatározása, medikai szoftverben 

dokumentált vizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

11041 Vizsgálat 

31 HbA1c% mérése (POCT)  6  X X  
Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

28494 HgbA1c 

32 INR mérése (POCT)  6 X X X X 

Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

28620 
INR 

meghatározás 

33 CRP mérése (POCT)  6 X X X X 

Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

2107C CRP vizsgálat 

34 iFOB vizsgálat (POCT)  6 X X   
Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

22631 iFOB 

35 StrepA vizsgálat (POCT)  6 X X X  
Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

11041 Vizsgálat 
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36 D-dimer mérése (POCT) X 10 X X   
Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény.  

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

28662 D-dimer 

37 Troponin T mérése (POCT) X 10 X X X  
Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

21083 Troponin T 

38 ABPM/CBPM vizsgálat X 10 X X X  
24 órás vérnyomás-monitorozás, a 

kiértékelés medikai szoftverben 

dokumentálva. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

89461 

Vérnyomás 

24 órás gépi 

monitorizálás

a (ABPM) 

39 Boka-kar index (BKI) mérés X 10 X X   

BKI meghatározás doppler UH-val 

vagy automata 4 mandzsettás 

vérnyomásmérővel, kiértékelés 

medikai szoftverben dokumentálva. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

17301 

Végtagi 

artériák 

vérnyomásm

érése, 

folyamatos 

hullámú 

Doppler 

készülékkel 

40 
Allergia vizsgálat Prick 

teszttel - képesítés esetén 
 10  X X  Prick teszt végzése, kiértékeléssel 

medikai szoftverben dokumentálva. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

17010 
Epicutan 

allergia próba 

41 Arteriográfos vizsgálat X 10 X X   

Minőségbiztosított (validált) 

pulzushullámterjeedési-sebesség 

mérése, kiértékelése medikai 

szoftverben rögzítve. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

11041 Vizsgálat 

42 
Spirometria vizsgálat - 

képesítés esetén 
 15 X X X  

Spirometria végzése, kiértékelése, 

eredmény medikai szoftverben 

dokumentálva. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

17102 Spirometria 

43 
Hasi szonográfia - 

képesítés esetén 
 15 X X X  

Sürgősségi hasi tájékozódó UH 

vizsgálata, eredmény medikai 

szoftverben dokumentálva. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

36130 

Hasi 

(áttekintő, 

komplex) UH 

vizsgálat 

44 
Nyaki szonográfia - 

képesítés esetén 
 15 X X X  

Sürgősségi nyaki lágyrész tájékozódó 

UH vizsgálata, eredmény medikai 

szoftverben dokumentálva. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

36110 

Nyaki 

lágyrészek 

UH 

vizsgálata 

45 
Pajzsmirigy szonográfia - 

képesítés esetén 
 15 X X   

Sürgősségi pajzsmirigy  tájékozódó 

UH vizsgálata, eredmény medikai 

szoftverben dokumentálva. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

36111 

Pajzsmirigy 

UH 

vizsgálata 

46 

Dupplex UH nyaki erek 

vizsgálata - képesítés 

esetén 

 15 X X   
Sürgősségi Dupplex UH nyaki erek 

vizsgálata, eredmény medikai 

szoftverben dokumentálva. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

3617A 
Duplex UH, 

nyaki erek 
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47 

Dupplex UH végtagi erek 

vizsgálata - képesítés 

esetén 

 15 X X   
Sürgősségi Dupplex UH végtagi erek 

vizsgálata, eredmény medikai 

szoftverben dokumentálva. 

Adott hónapban 

elvégzett vizsgálatok 

száma 

3617L 
Duplex UH, 

végtagi erek 

48 
Távmonitoring -

Vérnyomásvizsgálat 
X 6 X X X  

Telemedicina alkalmazásával, a beteg 

otthonában történő vérnyomás 

monitorozás, kiértékelés medikai 

szoftverben dokumentálva. BNO: 

Z01.30 

Adott hónapban, adott 

számú páciensnél történt 

monitorozások száma 

11041 Vizsgálat 

49 
Távmonitoring -

Vércukorvizsgálat 
 6 X X   

Telemedicina alkalmazásával, a beteg 

otthonában történő vércukor 

monitorozás, kiértékelés, medikai 

szoftverben dokumentálva. 

Adott hónapban, adott 

számú páciensnél történt 

monitorozások száma 

11041 Vizsgálat 

50 
Távmonitoring -

Testsúlykontroll 
 6 X X X  

Telemedicina alkalmazásával, a beteg 

otthonában történő testsúly 

monitorozás, kiértékelés, medikai 

szoftverben dokumentálva. 

Adott hónapban, adott 

számú páciensnél történt 

monitorozások száma 

11041 Vizsgálat 

51 

Távmonitoring -

Pulzoximetria vizsgálat és 

szívfrekvencia monitorozás 

COVID-19 betegeknél 

X 6 X X   

Telemedicina alkalmazásával, a beteg 

otthonában történő pulzoximetria 

vizsgálat és pulzus monitorozás, 

kiértékelés, medikai szoftverben 

dokumentálva. BNO: Z01.30 

Adott hónapban, adott 

számú páciensnél történt 

monitorozások száma 

11041 Vizsgálat 

52 
Telemedicinális egészségi 

állapot felmérés 
 6 X X X  

Telemedicina alkalmazásával kérdőív 

kitöltése, kiértékelése, az eredmény 

rögzítése medikai szoftverben. 

Adott hónapban kitöltött, 

kiértékelt, ledokumentált 

kérdőívek száma 

11041 Vizsgálat 

53 Videókonzultáció  6 X X X X 

Archivált, videokonzultációs 

betegellátás, medikai szoftverben 

rögzített videokommunikációs 

távkonzultáció. 

Adott hónapban végzett 

vizsgálati szám 
11041 Vizsgálat 

54 OSAS szűrés kérdőívvel  6 X X   
Kérdőív kitöltése, kiértékelése, az 

eredmény rögzítése medikai 

szoftverben. 

Adott hónapban kitöltött, 

kiértékelt, ledokumentált 

kérdőívek száma 

11041 Vizsgálat 

55 OSAS szűrés készülékkel  15 X X   
Minimum 10 órás alvás-monitorozás 

(pulzus, O2 sat), kiértékelés, medikai 

szoftverben dokumentálva. 

Adott hónapban végzett 

vizsgálati szám 
11041 Vizsgálat 

56 

Fogágybetegségek szűrése, 

parodontológiai szűrések, 

indexek használatával 

 10    X 

Parodontális rizikó szűrés, CPITN 

index felvétele, fogak parodontális 

prognózisának meghatározása. 

Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény. 

Adott hónapban végzett 

vizsgálati szám 
11041 Vizsgálat 
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57 

Caries intenzitás 

(experiencia) DMF-T DMF-

S vizsgálat 

 6    X 

Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény, az index megmutatja: 

Hány fog(felszín) szuvas (decayed-D, 

d), hiányzik (missing-M, m) vagy 

tömött/restaurált (filled- F, f). 

Adott hónapban 

elvégzett, ledokumentált 

esetek száma 

11041 Vizsgálat 

58 

Fogászati anamnézis 

elkészítése 0-18 éves 

korban 

 6    X 

Kérdőív kitöltése, kiértékelése, az 

eredmény rögzítése medikai 

szoftverben: orális szokások, 

szájhigiénés szokások, nevelés, 

motiválás, instruálás, étkezési 

szokások. 

Adott hónapban 

elvégzett, ledokumentált 

esetek száma 

11041 Vizsgálat 

59 
Állkapocs ízületi 

problémák detektálása 
 8    X 

Kérdőív kitöltése, stressz szűrés 

kiértékelése, az eredmény rögzítése 

medikai szoftverben. 

Adott hónapban 

elvégzett, ledokumentált 

esetek száma 

11041 Vizsgálat 

60 

Vérkép vizsgálat 

professzionális 

automatával 

 10 X X X X 

Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálati egységek 

(vérkép) száma 

28013 

Vérkép, 

automatával 

III. 

61 

Eliminációs és provokációs 

próba ételallergia gyanúja 

esetén (kivéve azonnali 

tipusú allergiás reakció 

gyanújában) 

 5 X X X  
Táplálkozási napló kiértékelése, az 

eredmény rögzítése medikai 

szoftverben. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

11041 Vizsgálat 

62 
Csecsemőkori korai 

fejlesztés 
 5  X X  

Egy óra praxisközösségben 

szakember általi végzett fejlesztés 

medikai rendszerben dokumentálva. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

terápiák száma 

97530 

Funkcionális 

fejlődésterápi

a 

63 Transcutan bilirubinometer  5  X X  
Minőségbiztosított, medikai 

szoftverben dokumentált vizsgálati 

eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

21151 

Konjugált 

bilirubin 

meghatározás

a szérumban 

64 
Vérnyomás percentil 

dinamika ellenőrzése 
 3  X X  

Percentil görbe rajzolása, kiértékelése, 

az eredmény rögzítése medikai 

szoftverben. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

11041 Vizsgálat 

65 
Katona módszer szerinti 

fejlesztés 
 8  X X 

 

 

 

Fejlődésneurológiai vizsgálatot 

követően a diszkrét eltérések 

korrekciójához szükséges gyakorlatok 

megtanítása, a fejlődés kontrollálása 

és fentiek medikai rendszerben 

történő dokumentálása. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

terápiák száma 

97530 

Funkcionális 

fejlődésterápi

a 
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66 
Gyógyszeres inhalációs 

kezelés 
 3 X X X  Medikai szoftverben dokumentált 

kezelés. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

terápiák száma 

87510 

Inhalációs 

terápia 

gyógyszerrel 

vagy 

gyógynövénn

yel 

67 

Légzésfigyelő készülék 

használatára irányuló 

edukáció 

 5  X X  Medikai szoftverben dokumentált 

edukáció. 

Adott hónapban 

elvégzett edukációk 

száma 

  

68 Komplex kamaszprevenció  10  X X  Medikai szoftverben dokumentált 

prevenciós tevékenység. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

terápiák száma 

  

69 

Asztma bronchiale 

kezelése, gondozása 5 éves 

kor alatt 

 5  X X  Medikai szoftverben dokumentált 

kezelés, gondozás. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

terápiák, gondozások 

száma BNO: J4590 

11041 Vizsgálat 

70 

Részvétel alapellátási 

ügyeletben (30%-nál több 

pont is teljesíthető) 

 1 X X X X 

Egy óra közfinanszírozott ügyeleti 

szolgáltatónál végzett dokumentált 

orvosi tevékenység 

Adott hónapban az 

ügyeleti szolgálatban 

végzett orvosi szolgálati 

óraszám 

 
 

 

 


