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Mi az EESZT?
EESZT = Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) egy olyan egységes informatikai környezet, ami
az állampolgárok egészségügyi adatait a legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel ellátott központi
infrastruktúra segítségével tárolja és biztosít gyors és hatékony hozzáférést mint az egészségügyi
ágazat szereplői és az egyének számára is.
További információért látogassa meg az EESZT Információs Portált az e-egeszsegugy.gov.hu oldalon.
Az EESZT használatát az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes
szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet írja elő.
2017. november 1-jétől minden közfinanszírozott ellátást nyújtó egészségügyi ellátónak (háziorvosi
rendelők, szakellátó intézmények) és gyógyszertárnak használnia kell az EESZT szolgáltatásokat,
melyekkel gyorsabbá, kényelmesebbé és hatékonyabbá tehető a betegellátás.
A rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére a Nucleus rendszerek is alkalmassá
lettek téve az EESZT interfész beépítésével. Az EESZT funkciók használata a:
Nucleus GP Háziorvosi Rendszer esetében az 1.5.10.12 verziótól kezdve érhető el.

1. A Nucleus rendszer beállítása az EESZT használatához
a) az OTH kód beállítása:
Az egészségügyi szolgáltató OTH kódját a
fülön kell megadni:

(Beállítások) menüpontban, a „Szolgáltató”

Az OTH kód megadása után a programot újra kell indítani. Az újraindítás után a program EESZT
integrációs módba kerül. Onnantól kezdve a rendeletben előírt adatszolgáltatások teljesítése
részben automatikusan történik, részben pedig a felhasználó számára megjelenített
üzenetekben hívja fel a felhasználók figyelmét a feladatokra.

b) Szervezeti egység beállítása:
Az EESZT -ben az intézmények (egészségügyi
szolgáltatók) alá vannak berendezve az
egyes praxisok (szervezeti egységek),
amelyek azonosítsa az ÁNTSZ 9 jegyű kódjai
alapján történik. Ez a kód nem minden
esetben egyezik
meg
az ágazati
azonosítóval, ezért szükség lehet a
szervezeti egység kódjának megadására is.
Ezt a kódot a legegyszerűbben az EESZT
portáljára bejelentkezve találhatjuk meg. A
kódot az EESZT integrációs ablakban, a
szervezeti egység beviteli mezőben lehet megadni.

c) SSL tanúsítvány importálása:
Az AEEK által kibocsátott SSL tanúsítvány a
(EESZT kapcsolat) menüpontban állítható be
a programban. A tanúsítványt minden gépen külön-külön is be kell importálni ahhoz, hogy az
EESZT funkciók elérhetővé váljanak.

Az eKapu-ból letöltött tanúsítvány

kiválasztása után a program kéri a
SMS-ben megküdldött jelszót.

Amennyiben minden adatot jól adtunk meg, a tanúsítvány eltárolásra kerül a számítógép belső
tanúsítványtárjában, és az EESZT funkciók elérhetővé válnak a felhasználók számára.

2. A Nucleus rendszerben megvalósított EESZT funkciók:
1. eKatalógus bejegyzések beküldése: a szolgálatók által nyújtott egészségügyi ellátások kezdete
és vége bejegyzésre kerül az EESZT-ben. A katalógus bejegyzések a szolgáltatást igénybe vevő
egyén azonosítóját (pl. TAJ szám) az ellátást nyújtó szolgálat és orvos azonosítóit, az ellátás
kezdetét és végét, valamint egy diagnózis kódot tartalmaznak. Az ellátáshoz kapcsolódó egyéb
információk (pl. recept, beutaló, ambulánslap) is ezekhez a kezelési eseményekhez kötődnek.
2. eReceptek felírása, lekérdezése: A felírt gyógyszerek és készítmények a recept teljes
adattartalmával beküldésre kerülnek az EESZT-be. A térbe beküldött gyógyszerfelírásokat
nevezzük eReceptnek. Ezek a felírások egyedi azonosítót tartalmaznak, amely azonosító
alapján történik a patikákban a gyógyszerkiadás, és pl. a kiváltások ellenőrzése is. A vonatkozó
39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet értelmében 2018.12.31-ig a felíró orvosok az eRecept
beküldésével együtt a NEAK által kibocsátott vényen felírási igazolást állít ki a korábban
megszokott adattartalommal. Plusz információként az eRecept azonosító jelenik meg
vonalkódos formában.
A betegek számára felírt eReceptek az orvosok által lekérdezhetők. Az így visszakapott
információk a felírt receptek adattartalmán kívül tartalmazzák a recept kiváltásának tényét is.
3. eBeutaló beküldése: Választható módon lehetőség van a betegek számára kiadott papíralapú
beutalók EESZT-n keresztüli, elektronikus formában történő továbbítására a tér egyéb
egészségügyi szolgáltatói (kórházak, laborok, szakrendelők) számára. Amennyiben az érintett
szolgáltatók lehetővé teszik, a tér használatával az egyes ellátásokra időpont is foglalható.
4. eProfil szerkesztés, lekérdezés: az érintett betegek egészségügyi állapotával kapcsolatos
információk (pl. betegségek, oltások, allergiák, állandóan szedett gyógyszerek) egy eProfilnak
nevezett adatstruktúrában tárolódnak. Ezen adatok szerkesztése és lekérdezése is biztosított
a Nucleus program használatával.
5. eHR dokumentumok letöltése: a szakellátók által elvégzett kezelésekről, vizsgálatokról a
egészségügyi szolgáltatók kötelesek adatokat szolgáltatni a tér számára. Ilyen adatok pl. az
ambulánslapok, zárójelentések, laborleletek. Ezen dokumentumok a kezelőorvosok számára
elérhetőek. A Nucleus program is lehetővé teszi ezen dokumentumok megkeresését,
megjelenítését és letöltését.
6. Ambulánslap beküldése a térbe: választható módon az elvégzett ellátás adatait tartalmazó
dokumentum (Ambulánslap) beküldhető a térbe. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy pl. az a
háziorvos, aki nem a praxisához tartozó beteget is ellát, értesítse a beteg kezelésében részt
vevő másik orvosokat vagy a beteg háziorvosát.

3. Bejelentkezés az EESZT-be
Az EESZT rendszerbe történő bejelentkezés a kórház
ikonra
kattintva kezdhető el.

A bejelentkezésnek két módja van:
1. Elektronikus személyi igazolvánnyal rendelkező
egészségügyi szereplők az “eSzemélyi” bejelentkezést
2. Elektronikus személyi igazolvánnyal nem
rendelkező felhasználók az AEEK által biztosított
„Token” segítségével jelentkezhetnek be a
rendszerbe.

a) Bejelentkezés eSzemélyi használatával
Amennyiben az eSzemélyi igazolványok kezelésére szolgáló
nyomógombos kártyaolvasó és az eSzemélyi kliensprogram telepítve
van a számítógépén, a Nucleus eszköztáron a
jelzés zöld színben
világít. Ha itt piros jelzést kap, kérjük ellenőrizze a kártyaolvasó és a
eSzemélyi kliensprogram állapotát számítógépén.
A “Bejelentkezés” gombra kattintva elidul a belépési folyamat, aminek első lépéseként a program egy
engedélyező kódot kér az EESZT-től a eSzemélyihez történő hozzáféréshez. Ha az engedélyező kód
kérése sikeres, akkor a státusz indikátor első mezője zöldre vált, valamint megjelenik az eSzemélyi
kliensprogram ablaka, a igényelt hozzáférési
funkció kijelzésével (“Korlátozott hozzáférés”).
Ha státuszindikátor hibát jelez (piros szín) a
bejelentkező ablakban a hiba pontos szövege is
megjelenik.

Engedélyező kód kérése hibát okozhat, ha:
1. Nincs internetkapcsolata,
2. az EESZT rendszer nem elérhető,
3. vagy nem a megfelelő SSL tanúsítvány van telepítve a számítógépen.
Ilyen esetekben a hiba okának megszűntetése után a bejelentkezés újra megkísérelhető.
Sikeres engedélyező kód kérése után az
eSzemélyi kezelőprogram ablakában az „OK”
gombra kattintva folytatódik a bejelentkezési
folyamat.
Ekkor a nyomógombos kártyaolvasó kijelzőjén is
elolvasható a hozzáférni kívánt adatok köre. Az
engedélyt a kártyaolvasón is meg kell erősíteni az
olvasón található “OK” gomb megnyomásával,
majd az igazolványhoz tartozó PIN kód
megadásával.

Sikeres azonosítás esetén a státuszindikátor “eSzemélyi authentikáció” mezője zöldre vált, és
elkezdődik az EESZT használati jegy lekérése is. A teljes bejelentkezési folyamat sikeres lezárása után a
bejelentkező ablakban megjelenik a bejelentkezett felhasználó neve, és a bejelentkezés időkorlátja is.
A megjelölt időpontig az EESZT használati jegy
érvényes marad és az EESZT funkciók
elérhetőek, amennyiben a felhasználó nem
jelentkezik ki vagy állítja le a Nucleus program
futását.

a) Bejelentkezés Token használatával
A Tokenes bejelentkezést a bejelentkező
ablakban a „Token” fülre kattintva
aktíválhatjuk. Ekkor a felhasználóhoz tartozó
jelszót és a AEEK által biztosított gemalto
eszköz kijelzőjén az eszköz gombjának
megnyomása után megjelenő egyszer
használatos kódot (OTP) is meg kell adni.

Amennyiben a megfelelő jelszót és OTP kódot adtuk meg a “Bejelentkezés” gombra kattintás után
szintén megjelenítésre kerülnek az EESZT felhasználóra és a használati jegy érvényességére vonatkozó
információk.

4. eKatalógus kezelés
Az eKatalógus bejegyzések küldése az ellátások elmentésekor automatikusan elkezdődik (amennyiben
az EESZT rendelkezésre áll és a felhasználó be van jelentkezve a rendszerbe.) A beküldési folyamat
megkezdését a “Naplóadatok” fülön megjelenő “eKatalógus beküldés alatt” üzenet jelzi.

Ideális esetben a beküldés néhány
tizedmásodperc alatt lezajlik, és az
„eKatalógus
beküldve”
üzenetet
láthatjuk.

Az EESZT hozzáférés akadályoztatása esetén a beküldésre váró események egy várólistában kerülnek
elhelyezésre. Ha a várólistában elküldésre váró tételek vannak, a programból való kilépés esetén
figyelmeztetést kapunk.
Az EESZT hozzáférés helyreállása, és az
EESZT-be történő bejelentkezés után a
várakozó feladatok megtekinthetőek, az
“EESZT naplók” menü “Várakozó
műveletek” pontjában.

A „Feladatok végrehajtása” gomb elindítja az elmaradt adatszolgálatások elvégzését, de ez a
végrehajtás automatikusan elindul, ha az EESZT-ben bármilyen beküldési műveletet kezdünk el, így
biztosítva, hogy ne legyen elmaradás az adatszolgáltatásban.

A beküldött ellátások jelzésre kerülnek a beteg törzskartonján is a „Megjelenések” táblázatban is.

Általános érvényű, hogy a táblázatok
státuszára vonatkozó jelzéseket tartalmaz:

jelzésű oszlopa az EESZT beküldések, kommunikációk

+ jelzés a beküldésre váró tételek esetében,
X jelzés a sikeresen beküldött tételek esetében,
! jelzés a sikertelen beküldések esetében.
Az eKatalógus bejegyzésekkel kapcsolatos további
EESZT funkciók a “Megjelenések” táblázat jobb felső
részén található “EESZT” menüben érhetők el.

Ezek a funkciók:
eKatalógus bejegyzés (újra)küldése: ezzel a funkcióval a hibával zárult beküldések kísérelhetők meg
újra.
eKatalógus bejegyzés törlése: ezzel a funkcióval a téves eKatalógus bejegyzések (pl. nem a megfelelő
beteggel történt megjelenések) törölhetők. Az eKatlógus adatszolgáltatással kapcsolatosan törekedni
kell arra, hogy csak valós események kerüljenek a térbe, így a hibás adatszolgáltatást minél hamarabb
korrigálni kell.
eKatalógus lekérdezés: a beteggel kapcsolatos eKatalógus bejegyzések lekérdezése.
A lekérdezés egy megadott
időintervallumon belül történt
bejegyzéseket adja vissza az
ellátás
helyének,
idejének,
típusának
és
opcionálisan
iránydiagnózisának
megjelölésével.

5. eRecept kezelés
A receptek felírása semmilyen módon nem változott meg az eddig megszokottakhoz képest. A változás
a receptek kinyomtatásnak módjában, és a nyomatási képben látható csak. Mivel a 39/2016. (XII. 21.)
EMMI rendelet értelmében 2018.12.31-ig a papíros vényt is ki kell adni az eRecept beküldésével együtt,
a receptek kinyomtatása csak az eReceptek beküldése után lehetséges (kivéve BCP esetek). Az
eReceptek beküldése orvosi jogkörrel történő EESZT bejelentkezést igényel. Asszisztensi jogokkal a
beküldési folyamat nem kezdhető meg, de a receptek rögzítése és nyomtatásra való kijelölése igen.
A tényleges beküldés az “eRecept beküldés” gombra kattintva indul el. Sikeres beküldés esetén a
szokásos nyomtatásra kijelölés jelzés „|” „o” jelzésre vált a gyógyszerlistákban. Előfordulhat, hogy a
háttérfolyamatok szinkronizálási problémái miatt a „o” jelzés annak ellenére nem érkezik, meg, hogy
a beküldés sikeres volt. Ilyenkor a gyógyszerlista felett található EESZT menüpont „Státuszok frissítése”
menüpont használatával lehet az aktuális állapotot megtekinteni.

A EESZT-be való beküldés nélkül a recept nyomtatás funkció figyelmeztetést küld minden egyes
nyomtatásra kijelölt receptre:
Beküldés nélkül csak az EESZT elérhetetlensége
esetén szabad kinyomtatni a receptet (BCP esetek).
A beküldés nélkül kinyomtatott, vagy kézzel felírt
vények az EESZT-be való későbbi beküldése a dupla
felírás elkerülése érdekében szigorúan tilos.

Az asszisztens által nyomtatásra előjegyzett recepteket az orvos később csoportosan is beküldheti. Ez
a lehetőség az EESZT Integráció ablakban az EESZT funkciók menüben érhető el.

A csoportos beküldés ablakban
az orvos az általa jóvágyott
recepteket kijelöli, és a
„Végrehajtás” gombra kattintva beküldi az EESZT-be. Ezek után a receptek szabályosan
kinyomtathatóvá vállnak.
Hibás vénybeküldés esetében az eRecept kiváltásáig az eReceptek az EESZT-ből visszahívhatók. Ez a
funkció az “eRecept visszahívás” gombra kattintva érhető el. Fontos, hogy az eReceptek
visszavonásáról a beteget minden esetben értesíteni kell.
A gyógyszerlisták jobb felső részén található EESZT menüponton keresztül további, az eReceptekkel
kapcsolatos funkciók érhetők el.

Ezek a funkciók:
Gyógyszer felírás történet: ezzel a funkcióval a kijelölt gyógyszer felírási történetét lehet
megjeleníteni. Egyelőre ez a funkció csak a helyi adatbázisban rögzített felírásokat jeleníti meg, de a
későbbiekben az összes, az EESZT-ben szereplő eReceptet is meg fogja mutatni.
Gyógyszer kiváltások ellenőrzése: az aktuális gyógyszerlistában szereplő receptek kiváltottsági
állapotát kérdezi le az EESZT-ből. Az állandó gyógyszerek lista esetében az utolsó felírás dátuma jelenik
meg a lekérdezés eredményeként.
Egyéb szolgáltató által felírt gyógyszerek: a beteg számára felírt és beküldött eRecepteket lehet
lekérdezni egy megadott időintervallumra.
A lekérdezésben lehetőség van keresni a
már kiváltott, valamint a saját
gyógyszerfelírások között is.

Az EESZT elérhetetlensége esetén a betegellátás folyamatosságának biztosítása miatt a receptek
beküldés nélkül is kinyomtathatók. Ilyen esetekben a program figyelmeztetései kikapcsolhatók a EESZT
Integrációs ablakban a „BCP mód” aktiválásával.

A BCP mód bekapcsolása előtt nyugtázni kell
a felugró figyelmeztetést.
Az EESZT elérhetőségének helyreállása
esetén a BCP módot ki kell kapcsolni.

6. eBeutaló beküldése
Opcionálisan lehetőség van a beutalók elektronikus úton történő beküldésére (eBeutaló). A beutaló
írása ugyanolyan módon történik mint korábban, de mivel jelent pillanatban az eBeutaló csak szöveges
tartalmat tud kezelni, ezért célszerű tartózkodni a grafikus elemek, táblázatok, és túlzott
szövegformázások alkalmazását az elektronikusan beküldeni tervezett beutalók esetében.

Az eBeutaló jelölő bekapcsolásával lehet kezdeményezni az elektronikus beküldést. Ebben az esetben
a beutaló elmentése vagy nyomtatása kezdeményezi az eBeutaló beküldését. Ha az eBeutaló opció ki
van választva a papíros nyomtatás csak akkor fog elindulni, amikor az eBeutaló beküldése már
bejeződött. Ekkor a beutalóra az eBeutaló azonosítója is
nyomtatásra kerül.

A „Továbbküldések” lista jobb felső részén található EESZT menüponton keresztül további, az
eBeutalókkal kapcsolatos funkciók érhetők el.
Ezek a funkciók:
eBeutaló (újra)küldése: ezzel a funkcióval a hibás beküldéseket lehet újra küldeni. A beküldések
státuszjelzése megegyezik az eKatalógus esetében tárgyaltakkal.
eBeutaló törlése: a visszavonásra került vagy hibásan beküldött eBeutalókat lehet törölni. A törölt
eBeutalókról az érintett beteget mindenképpen tájékoztatni kell.
Időpont keresés: ez a funkció jelenleg még nem elérhető, de az 2017. év végéig bekapcsolásra kerül.

7. Ambulánslap beküldése
Opcionálisan lehetőség van az ellátási események részletes leírásának elektronikus úton történő
beküldésére (eHR dokumentum - Ambulánslap). A beküldéshez csak az ambuláns lap nyomatás funkció
indításakor az „eHR dokumentum beküldése” opciót kell bejelölni. A dokumentum PDF formátumban
kerül beküldésre, így a teljes adattartalom, képek, táblázatok is korrekten megjeleníthetők.

Az ellátási esemény módosulása után az újbóli ambulánslap nyomtatásakor az eHR dokumentum
beküldés funkció kötelezően kiválasztásra kerül, és az ambulánslap újranyomtatása automatikusan a
korábban beküldött eHR dokumentum cserélését eredményezi.
Az általunk beküldött ambulánslapok az beteg többi egészségügyi dokumentumaival együtt
lekérdezhetők, így könnyen ellenőrizhető a beküldés állapota és helyessége.

8. eProfil lekérdezése szerkesztése
a) eProfil lekérdezés
Az EESZT rendszerben az alábbi eProfil adatok vannak nyilvántartva:
-

Vércsoport,
Aktuális problémák/diagnózisok,
Autonómia/fogyatékosságok,
Krónikus betegségek,
Korábbi műtétek és beavatkozások,
Beültetett eszközök és implantátumok,
Védőoltások,
Megállapított terhesség,
Allergiák és egyéb figyelmeztetések,
Állandó gyógyszerelés és terápiás javaslatok,
Egyéb megoldott, lezárt vagy inaktív problémák,
Életmódi tényezők.

A lekérdezett eProfil eredményeket a Nucleus táblázatokba rendezve jeleníti meg.

Az eProfil lekérdezés alapesetben figyelembe veszi az EESZT alapértelmezett és az állampolgárok által
az ügyfélkapun keresztül állítható, az egyének digitális önrendelkezését tükröző korlátozásokat. Ha az
eProfil tartalmaz a bejelentkezett orvos számára korlátozottan megtekinthető tételeket, akkor a “A
lekérdezés eredménye DÖR miatt nem teljes!” üzenet is megjelenik az eProfil listában. Ezen tiltások
felülbírálhatók, ha a beteg állapotából adódó egészségügyi szükséghelyzet alakul ki. Ebben az esetben
a “DÖR rendelkezések felülbírálata” jelölő bekapcsolásával az orvos a teljes adattartalmat
megtekintheti. Ennek az opciónak a használata szigorúan monitorozott és csak indokolt esetben
használható. Az orvos saját érdekében javasolt a használati esetek pontos dokumentálása és/vagy
aláírt meghatalmazás beszerzése.

Az eProfil adatai közül jelen pillanatban a
-

Aktuális problémák/diagnózisok,
Krónikus betegségek,
Korábbi műtétek és beavatkozások,
Védőoltások,
Allergiák és egyéb figyelmeztetések,
Állandó gyógyszerelés és terápiás javaslatok,

a Nucleusban karbantartott törzskarton adatokkal szinkronizálhatók, vagyis a Nucleus adatai
automatikusan felküldhetők az EESZT rendszerbe vagy a térben tárolt adatok átvehető a beteg helyi
törzskartonjára.

A törzskartonnal szinkronizált vagy onnan feltöltött egészségügyi adatok a megfelelő táblázat
oszlopában a korábban tárgyaltak szerint kerülnek jelölésre.

b) Kórelőzmények és allergiák szinkronizálása az eProfilba
Újonnan rögzített vagy az eProfilba beküldeni szándékozott
kórelőzmények és/vagy allergiák táblázatában az
oszlopba helyezett + jelöléssel választhatjuk ki a beküldendő rekordokat.
A kijelölt adatok beküldése a “eProfil frissítése” gombra klikkelve indul el.
Ha a korábban beküldött profilbejegyzésen a helyi rendszerben
módosítunk, akkor ? -el jelezett státuszba kerül, ami azt jelzi, hogy a
EESZT-vel való szinkronizálás szükséges (eProfil frissítése gomb).

c) Állandó gyógyszerek szinkronizálása az eProfilba
Az állandó gyógyszereket a törzskarton állandó
gyógyszerek listájában a korábban már említett
módon jelölve indíthatjuk. A szinkronizálást a
táblázat jobb felső részén található EESZT
menüpontból érhetjük el.

d) eProfil bejegyzések törlése, letöltése
Az eProfilban szeplő bejegyzések közül az saját magunk által feltöltöttek
törölhetők. Ez a profillista
gombját használva tehető meg. Az eProfilból
történő adattörlés a helyi rendszerben tárolt profilt adatokat nem érinti. Erre
azért van szükség, hogy a helyi rendszerben az orvos tárolthat még nem igazolt
vagy az eProfil számára nem lényeges megállapításokat is, amit (még) nem
szeretne megosztani a többi egészségügyi szereplővel.
Az eProfilból adatot letölteni, vagy a helyi rendszerrel szinkronizálni a
gomb használatával lehet. Az új rekordok letöltésre, a meglévők pedig
szinkronizálásra kerülnek a helyi rendszerrel.

9. Betegdokumentáció lekérdezése
A betegdokumentációkban (eHR dokumentumokban) történő keresés a külső adatkapcsolatok
menüben lévő “EESZT eKatalógus és eHR dokumentum keresés” menüpontból is elérhető.

A dokumentumok keresése (egyenlőre) egy időintervallum megadásával történik. A lista az EESZT-ben
elérhető dokumentumokat tartalmazza amelyek vagy pdf formátumú dokumentumok vagy struktúrált
XML fájlokban tárolt leletet (egyenlőre csak a laborlelet ilyen).
A megtalált dokumentumokat vagy - a “Dokumentum megtekintése” gombra kattintva - szimplán
megjeleníthetjük a gépünkön telepített pdf nézegetővel, vagy a „Dokumentum átvétel” gomb
segítségével a helyi adattárházba menthetjük el.
Az eHR dokumentumlista az általunk felküldött ambulánslapokat is tartalmazza. Ezeket a saját
dokumentumokat a „Saját dokumentum törlése” gomb használatával távolíthatjuk el az EESZT
rendszerből.

