
Az Országos Egészségbiztosító Pénztár keretszerződésében* feltüntetett megelőző 

szolgáltatások rövid bemutatása 

 

1. Megelőző szolgáltatások gyermekek részére életkor és nem szerint. 

A megelőző konzultációk aktív időszakos konzultációk, amelyek a 0-18 év közötti 

személyeknek kerülnek felkínálásra és céljuk a növekedési és fejlődési zavarok és az 

életkor és nem sajátos változó kockázatainak azonosítása és az ezekben való közbelépés. 

 Az újszülött megelőző konzultációja a szülészetről való elbocsátáskor és 1 

hónapos korban 

 A csecsemő megelőző konzultációja 2 és 4 hónapos korban 

 A gyermekek megelőző konzultációja 6, 9, 12, 15 és 18 hónapos korban 

 A gyermekek megelőző konzultációja 2 éves, 3 éves, 4 éves és 5 éves korban 

 A gyermekek megelőző konzultációja6 éves, 7 éves, 8 éves és 9 éves korban 

 A gyermekek megelőző konzultációja 10 éves, 11 éves, 12 éves, 13 éves, 14 éves, 

15 éves, 16 éves és 17 éves korban 

2. Megelőző szolgáltatások tünetmentes felnőttek részére  

A tünetmentes felnőtt egyéni kockázata kiértékelési konzultációjának célja a 

megbetegedések terhére jelentős hatást gyakorló betegségekkel társuló változó 

kockázatok azonosítása és az ezekben való közbelépés: szív-érrendszeri és 

anyagcsere betegségek, rák, mentális egészség, nemzőképesség egészsége. 

Az életkor/nem függvényében történő egyéni kockázat összetett kiértékelése a 

kockázati képbe bejegyzett sajátos konzultációk és/beavatkozások által valósul meg. 

 A 18 és 39 év közötti, tünetmentes felnőtt egyéni kockázata kiértékelésének 

megelőző konzultációja 

 Az egészségre globális hatást gyakorló magatartások kiértékelése 

(életstílus) 

 A szív-érrendszeri kockázat kiértékelése 

 Az onkológiai kockázat kiértékelése 

 A Mentális egészségre vonatkozó kockázatok kiértékelése 

 A nemzőképesség egészségével kapcsolatos jelentős kockázatok 

azonosítása 

 A 40 éves és idősebb, tünetmentes felnőtt egyéni kockázata kiértékelésének 

megelőző konzultációja 

 Az egészségre globális hatást gyakorló magatartások kiértékelése 

(életstílus) 

 A szív-érrendszeri kockázat kiértékelése (SZÉK) 

 

* A szolgáltatási csomagok és a 2018-2019 évekre az egészségügyi társadalombiztosítási rendszer keretében 

orvosi asszisztenciát, gyógyszereket és orvosi eszközöket nyújtó feltételeket szabályozó Keretszerződés 

jóváhagyásáról szóló 140/2018. számú Kormányrendelet 2018 évre alkalmazandó módszertani normák 

jóváhagyásáról szóló 397/836/2018. számú Rendelet 2B. számú melléklete. 


