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1. sz. melléklet 

A járási fogorvosi praxisközösségekben elszámolható szakmai tevékenységek 

(Érvényes: 2022. október 1-től) 

(módosított melléklet a járási fogorvosi praxisközösségek nyilvántartásba vételére közzétett felhíváshoz, annak 5.9 pontja alapján) 

Sor-

szám 
Szakmai tevékenység 

Kardio-

vaszkuláris 

vonatkozás 

Pont-

szám 

Fogorvos

i praxis 
Teljesítés, Megjegyzés Jelentés 

OENO 

kód 
OENO név 

01 Vakcináció  6 X 

Orvosi rendelőben, nem kötelező és 

indikátorrendszerrel sem támogatott 

védőoltásokkal történő, medikai 

szoftverben dokumentált immunizáció. 

Adott hónapban, adott 

oltóanyaggal végzett 

immunizáció, 

összesítve 

43599 Vaccinatio 

02 

Mikrobiológiai mintavétel 

nyálkahártyáról 

járványügyi esetben (pl. 

COVID) 

 8 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 

Mikrobiológiai 

mintavétel 

nyálkahártyáról 

03 

Vérvétel ujjbegyből 

járványügyi esetben (pl. 

COVID) 

 8 X 

Epidémia, pandémia esetén (pl. 

koronavírus pandémia) speciális orvosi 

mintavételezés (fertőzés, vagy 

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 

13 

Diabetes mellitus 

szempontjából 

veszélyeztetettek szűrése 

Findrisk kérdőívvel 

 4 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 

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 

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/Egészségértés 

szülői támogatás 

(gyermekorvosi praxisban) 

 10 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 

Kérdőíves felmérés és kiértékelése, 

betegtájékoztató anyagok átadása, sz. e. 

gyógyszeres kezelés, medikai szoftverben 

dokumentálva. 

Adott hónapban 

kitöltött, kiértékelt, 

ledokumentált 

kérdőívek, intervenció 

kimenetelek száma 

17191 
Dohányzásleszokás 

támogatása 

18 

Alkohol dependecia 

szűrése, minimál-

intervenció 

 10 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 

Extraorális és intraorális vizsgálat során 

észleltek rögzítése minőségbiztosított 

medikai szoftverben 

Adott hónapban 

módszertani útmutató 

szerint végzett, 

ledokumentált szűrések 

száma 

11041 Vizsgálat 

23 
Professzionális 

vércukorvizsgálat (POCT) 
 2 X 

Minőségbiztosított, medikai szoftverben 

dokumentált vizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

21312 

Vércukor 

vizsgálata 

glukométerrel 

32 INR mérése (POCT)  6 X 
Minőségbiztosított, medikai szoftverben 

dokumentált vizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

28620 INR meghatározás 

33 CRP mérése (POCT)  6 X 
Minőségbiztosított, medikai szoftverben 

dokumentált vizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálatok száma 

2107C CRP vizsgálat 

53 Videókonzultáció  6 X 

Archivált, videokonzultációs betegellátás, 

medikai szoftverben rögzített 

videokommunikációs távkonzultáció. 

Adott hónapban 

végzett vizsgálati szám 
11041 Vizsgálat 
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56 

Fogágybetegségek szűrése, 

parodontális rizikószűrés, 

BPE felvétele 

 10 X 

Parodontális rizikó szűrés, BPE felvétele, 

fogak parodontális prognózisának 

meghatározása. Minőségbiztosított, 

medikai szoftverben dokumentált 

vizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

végzett vizsgálati szám 
11041 Vizsgálat 

57 

Caries intenzitás (caries 

prevalencia)  a lakosság 

körében 

 6 X 

DMF-T számítása. Minőségbiztosított, 

medikai szoftverben dokumentált 

vizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett, 

ledokumentált esetek 

száma 

11041 Vizsgálat 

58 

Fogászati anamnézis 

elkészítése 0-18 éves 

korban 

 6 X 

Kérdőív kitöltése, kiértékelése, 

táplálkozási szájhigiéniés szokások 

felvétele. Gyermek és szülő edukációja, 

instruálása, motiválása. 

Adott hónapban 

elvégzett, 

ledokumentált esetek 

száma 

11041 Vizsgálat 

59 
Állkapocs ízületi 

problémák detektálása 
 8 X 

TMI diszfunkcióra vonatkozó kérdőívek 

kitöltése, kiértékelése és rögzítése 

medikai szoftverben. 

Adott hónapban 

elvégzett, 

ledokumentált esetek 

száma 

11041 Vizsgálat 

60 

Vérkép vizsgálat 

professzionális 

automatával 

 10 X 
Minőségbiztosított, medikai szoftverben 

dokumentált vizsgálati eredmény. 

Adott hónapban 

elvégzett 

minőségbiztosított 

vizsgálati egységek 

(vérkép) száma 

28013 
Vérkép, 

automatával III. 

 


