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CoVid specifikus funkciók az EESZT-ben
Az alapellátás során HIS rendszer által automatikusan küldendő adatokhoz, valamint az EESZT
rendszerében elérhető új típusú eseménykatalógus és EHR dokumentum bejegyzés adatokhoz történő
hozzáféréshez, az adatok megjelenítéséhez.

A fejlesztés célja
A COV-2 specifikus esetek követése az alapellátáshoz kapcsolódó informatikai rendszerek
használatával, illetve az ellátások során a COV-2 igazolt és gyanús esetek kerüljenek lejelentésre az
EESZT részére. Cél, hogy az aktív ellátásban résztvevők a munkájukra tudjanak koncentrálni, az
adatgyűjtés történhessen automatikusan, pontosan, és jól elemezhetően a háttérben.
A fejlesztés a következő részfeladatokat öleli fel:
•
•
•
•

•
•

az ellátások során kiegészített eseménykatalógus bejegyzéseken keresztül a COV-2 specifikus
esetek lejelentésre kerülnek az eseménykatalógus rendszerbe;
az új telemedicina ellátáshoz kapcsolódó eseménykatalógus bejegyzések implementálásra
kerültek a Nucleus rendszerekben;
az ellátásokhoz kapcsolódó elektronikus kórtörténeti dokumentum tárolásra kerül az EHR
modulban (CoVid státuszlapok) a kapcsolódó ellátásazonosító megjelölésével;
az új COV-2 specifikus eseménykatalógus bejegyzések (Házi karantén rendszer HKR,
Mikrobiológiai vizsgálat) automatikusan letöltődnek, és megjeleníthetőek a Nucleus
rendszerekben;
a COV-2 esetek követése egy új, összesítő nézetben áttekinthetően megoldható;
az OSZIR adatszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó EESZT szakregiszterbe történő jelentések egy
lépésben a rendszer által asszisztált módon elvégezhetőek;

A COV-2 specifikus funkció a Nucleus GP Háziorvosi Rendszer esetében az 1.6.5.14 verziótól kezdve
érhető el.

1. A CoVid esetek indítása
a) Automatikus ellenőrzések:
Az új vizsgálatok rögzítésekor, valamint a megnyitott ellátások módosításakor a Nucleus
rendszer a tárgynapot megelőző 30 napra automatikusan ellenőrzést végez az EESZT
rendszerben az új eHR dokumentumok, valamint a CoVid esetekhez kapcsolódó házikarantén,
valamint mikrobiológiai vizsgálati eseményekre vonatkozóan. Amennyiben az ellátottnak van
rögzített házikarantén eseménye vagy mikrobiológiai vizsgálati eredménye, akkor azt a
vizsgálati lap fejlécében kijelzi a felhasználó részére:

(eHR: rendelkezésre áll új dokumentum, CoVid: van CoVid specifikus ellátás rögzítve az ellátott
részére)
b) CoVid esetek indítása, eset adatok megjelenítése:
A CoVid gyanú vagy igazolt fertőzések esetén az ellátott felvétele a CoVid követési rendszerbe
a “CoVid (gyanú)” gomb használatával lehetséges.

A CoVid státusz legördülő menüben kiválasztható a beteg fertőzöttségi státusza (gyanú, vagy
igazolt fertőzés). Az eset kezdetének dátumában a gyanú fennállásának vagy a pozitív keltének
dátumát kell megadni.
Amennyiben történik továbbküldés, azt a “Beteg további sorsa” legördülő menüben adhatjuk
meg, a továbbküldés dátumának opcionális megjelölésével.
Az elindított CoVid esetekről az EESZT eKatalógus bejegyzéseiben a CoVid specifikus kiegészítő
információk is szerepelni fognak.
A CoVid adatlapról az OSZIR adatszolgáltatás, valamint a beteg státuszára vonatkozó státuszlap
közvetlenül elérhető. Az “OSZIR beküldés” gomb automatikusan előállïtja a OSZIR
adatcsomagot, amit a korábban is elérhető “Fertőző megbetegedések on-line jelentése”
funkcióban küldhetünk be.

c) OSZIR/szakregiszter adatszolgáltatás:

A CoVid esetek az ANTSZ OSZIR rendszere mellett az EESZT rendszer szakregiszter moduljába
is lejelentésre kerülnek. Amennyiben az adatok rögzítése az OSZIR rendszerben a webfelületen
történik, a jelölő négyzetben választhatjuk ki, hogy az adott eset lejelentését csak az EESZTben kívánjuk elvégezni. (Az OSZIR interfész használata ajánlott.)

d) CoVid státuszlap:
A betegek állapotával kapcsolatos megállapítások a CoVid státuszlapon rögzíthetőek.

A státuszlapok az EESZT eHR dokumentumai közé beküldésre kerülnek. Az egyéb szolgáltató
által feltöltött státuszlapok a többi eHR dokumentummal megegyező módon kereshetőek és
jeleníthetők meg. A státuszlapok az EESZT által generált egységes formázással kerülnek
rögzítésre (nem a Nucleus program által nyomtatott formátumban).

A státuszlapból a beteg állapotában bekövetkezett változások esetén újat kell rögzíteni.

2. A CoVid esetek követése
A CoVid követésbe felvett ellátottak követése a főmenü “Új vizsgálat/CoVid’19 követés” funkcióból
érhető el.

A követés ablakban valamennyi aktív/régebbi CoVid eset összegyűjtve található meg. Itt láthatjuk, hogy
megtörtént-e az OSZIR beküldés, áll e rendelkezésre házikarantén vagy mikrobiológiai eredmény.
Lehetőség van új státuszlapok kitöltésére is.
A rögzített esetek nyomtatásra kilistázhatók:

Valamint a hibásan rögzített esetek törlésére is itt van lehetőség.

Amennyiben van a betegnek házikarantén eseménye, vagy mikrobiológiai leletet, azt az adott mezőre
duplán kattintva meg is jeleníthetjük.

3. A CoVid esetek lezárása
A CoVid esetek lezárása a CoVID információs panelen lehetséges a Covid státusz gyógyultra állításával,
vagy a beteg további sorsa legördülő menüben a 4 – meghalt opció kiválasztásával.

A lezárt esetek, és az azokhoz kapcsolódó adatlapok, eredmények továbbra is megtekinthetőek a CoVid
követés funkcióban, ha a “Lezárt esetek is” jelölőnégyzetet bekapcsoljuk.

