2018.06.28 AEEK-Dokumedik
Intézmény és Dokumedik Rendszer csatlakozása az EESZT-hez - Jegyzetek

Minden nem köz finanszírozott intézmény köteles csatlakozni az
EESZT-hez 2018.11.01-ig és adatot szolgáltatni utána?
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) 2018. november 1.
napjáig kötelesek csatlakozni a Központi Implantátumregiszterbe vagy a
Protézis regiszterbe jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett, nem
közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók.

Milyen adatokat kötelesek szolgáltatni a magánklinikák?
A megbeszélésen részletesen tárgyalt több adat típus között az intézmény köteles feltölteni:


az Esemény katalógus típusú adatokat – miden egyes rögzített kórlaphoz tartozó, nem
egészségügyi jellegű adatot (kivéve Foglakozás egészségügyi ellátás!), (eseménytípus,
státusz, ellátásID – jelenleg nem adható meg, ellátó osztály, szakmakód, ellátás kezdete,
ellátás vége, ellátó orvos, fekvőbeteg felvétel típusa, fekvőbeteg felvétel jellege, ambuláns
ellátás típusa, beutaló osztály, beutaló orvos, beutaló eset azonosítója, eBeutaló id). A
funkció használathoz elég az intézmény szintű azonosítás. A feladat késleltetve, ütemezve is
elvégezhető a kórlap rögzítés utáni 1 órában, de problémák esetén max. 4 napon belül
elvégzendő.



a EHR Repository – dokumentum tárba minden egyes lezárt kórlap leletét PDF
formátumban (kivéve Foglakozás egészségügyi leletek!). Amennyiben valamilyen okból a
lezárt kórlapot mégis módosítani kell, akkor a módosítás után a PDF lelet újabba verzióját is
fel kell tölteni az EHR Repository térben. A funkció használathoz elég az intézmény szintű
azonosítás. A feladat késleltetve, ütemezve is elvégezhető a kórlap rögzítés utáni 1 órában,
de problémák esetén max. 4 napon belül elvégzendő.
E-Recept -elektronikus receptet – E-recept készítéshez orvos szintű azonosítás szükséges.
Amennyiben technikai okok miatt az e-recept készítése nem lehetséges, vagy páciens nem
kéri, akkor papír alapú recept nyomtatása lehetséges. E-recept mellé, a 2018.12.31-ig
kötelező felírás igazolást nyomtatni. 2019.01.01-tól a felírás igazolás nyomtatása már nem
kötelező, de kérhető és akkor bármilyen formátumban nyomtatható. A funkció használathoz
szükséges orvos azonosítása (e-igazolvány + kártya olvasó).



A következő adatok feltöltése nem kötelező, de amennyiben orvos szeretne feltölteni az EESZT térbe,
úgy támogatnunk kell:



E-Beutaló - más intézménybe beutalásához E-beutaló rögzítése és feltöltése EESZT térbe. A
funkció használathoz szükséges orvos azonosítása (e-igazolvány + kártya olvasó).
E-Profil – Páciens anamnézis jellegű adatai: pl. gyógyszerérzékenysége, allergiák, krónikus
betegségek, gondozás, oltások, életmód adatok, terhesség, vércsoport, stb. A funkció
használathoz szükséges orvos azonosítása (e-igazolvány + kártya olvasó).

Milyen adatok lekérdezhetők EESZT térből? Ki kérdezheti le?
A páciens ön rendelkezik az eProfil-ján az adatok lekérdezhetőségről. Egészen bonyolult szabályokat
létrehozhatja szakma, intézmény, orvos szintig. Csak páciens által engedélyezett adatok le lehet
kérdezni. A rendelet nem zárja ki a letöltött adatok mentését.
Következő adatok lekérdezhetők az EESZT térbők:






pácienssel kapcsolatos események lista – kezelő orvos szintű bejelentkezés mellet
EHR Repository dokumentumok (leletek PDF formában vagy tételesen) – kezelő orvos szintű
bejelentkezés mellet
eProfil adatok– kezelő orvos szintű bejelentkezés mellet
eRecept – kezelő orvos szintű bejelentkezés mellet
eBeutalo – intézmény szintű bejelentkezés mellet

Milyen feltételeket kell teljesíteni a klinikai programnak
A csatlakozásra kötelezett intézményeknek a csatlakozáshoz EESZT akkreditált egészségügyi
informatikai rendszerre van szükségünk.
A Dokumedik rendszert fejlesztés befejezése után át kell esnie ilyen akkreditációs folyamaton.
Akkreditációs jegyzék elérhető az AEEK oldalon vagy a EESZT - HIS fejlesztői információs és támogató
rendszerben.
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