
 GYÓGYÁSZATI INFORMÁCIÓS RENDSZER ADATLAP 

ÁLTALÁNOS  

• Felhasználóbarát kezelőfelület és működés. 

• Ablakos felépítés az egyértelmű használatért.  

• A program szinte minden művelete 
elvégezhető billentyűzet és egér segítségével. 

• Minden lista esetén helyi menü (egér jobb 
gomb) használata a kényelmes használatért. 

• Újratervezett ikonok az átláthatóbb működés 
és könnyebb használat érdekében. 

• Súgók (felugró tippek) alkalmazása. 

• Gyorsbillentyűk egységes használata minden 
ablakban (pl. F12=mentés, ESC=bezárás). 

• Hálózatos működés. 

 

BIZTONSÁG  

• Bejelentkezés kizárólag felhasználónév és 
jelszó megadásával. 

• Kétféle jogosultsági szint használata 
(asszisztens, orvos). 

• Több praxis esetén a megfelelő praxis és orvos 
kiválasztása (asszisztenshez hozzárendelése). 

• Azonnali belépés az EESZT-be E-Személyi 
igazolvánnyal vagy tokennel. 

• Adatbázis archiválása egyedi titkosító eljárás 
alkalmazásával (GDPR-nak való megfelelés). 

• Kilépéskor automatikus adatbázismentés 
lehetősége. 

 

FŐOLDAL  

• Nyitott ellátások és EESZT-be beküldésre váró 
ambuláns lapok számának megjelenítése. 

• Mai előjegyzések megtekintése, módosítása. 

• Mai ellátások megtekintése, módosítása. 

• Utólagos belépés az EESZT-be E-Személyi 
igazolvánnyal vagy tokennel. 

• A legfontosabb parancsok azonnali elérése. 

• Páciensek keresése ötféle szempont szerint. 

• A napi ellátások áttekintése, online jogviszony 
utólagos ellenőrzése. 

 

BEÁLLÍTÁSOK  

• Ambuláns lap és Elszámolási nyilatkozat 
lapméret beállítása. 

• Vény adatok beállítása. 

• Szakvizsga adatok beállítása. 

• Recept margók beállítása. 

• Felhasználók rögzítése. 

• Orvosok rögzítése. 

 
 

TÖRZSKARTON  

• A legfontosabb személyes adatok 
nyilvántartása. 

• Ismeretlen adatok rögzítésének lehetősége. 

• Belföldi és külföldi cím rögzítése. 

• Telefonszám rögzítése egységes 
formátumban. 

• Allergia információ rögzítése. 

• E-mail cím, megjegyzés rögzítése. 

 

KARTON  

• A személyes adatok megjelenítése, 
áttekintése. 

• A páciens korábbi ellátásainak áttekintése. 

• Terápia megtekintése, módosítása. 

• Táppénz adatok rögzítése. 

• Előjegyzés megtekintése, módosítása. 

• Profil rögzítés lehetősége. 

 

PROFIL  

• Tetszőleges számú profilcsoport rögzítése. 

• Dátumhoz kapcsolódó profil bejegyzések 
rögzítése. 

• Profilcsoportonként 48-féle sablon rögzítése, 
melyek 1 kattintással vagy billentyűleütéssel 
alkalmazhatók. 

 

ELLÁTÁS  

• Online jogviszony automatikus ellenőrzése. 

• e-Beutaló adatok lekérdezése 1 kattintással. 

• Vizsgálati adatok rögzítése (e-Jelentéshez). 

• Adatok importálása korábbi ellátásokból. 

• Betegfogadási lista rögzítése. 

• Receptek és beutalók írása. 

• Dinamikusan változó értékkészlet 
megjelenítése a vizsgálati adatok rögzítésekor. 

• EU adatlap rögzítése. 

• Beépített diagnózis kódszótár. 

• Diagnózis sablonok használata, melyekhez 
beavatkozás sablonok is hozzárendelhetők. 

• Beépített beavatkozás kódszótár. 

• Beavatkozás sablonok használata. 

• Anamnézis, panasz, státusz, terápia, epikrízis 
rögzítése a beépített szövegszerkesztővel. 

• Ambuláns lap készítése, nyomtatása. 

• Felírt receptek beszúrása a terápiába. 
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SZÖVEGSZERKESZTŐ  

• Hosszabb sablonok mentése (pl. státusz) 
későbbi használathoz. 

• Egyszerűbb sablonszövegek tárolása. 

• Beépített szótár használata a villámgyors és 
hibamentes gépelés érdekében. 

• Betűtípus és -méret választás lehetősége. 

• Szövegformázás. 

• Bekezdés igazítása, felsorolás alkalmazása. 

 

RECEPTÍRÁS  

• Korábbi receptek, szakorvosi javaslatok, 
terápia, receptek megtekintése egy ablakban. 

• Jogcímek kiemelkedő megjelenítése. 

• Receptek írása korábbi receptről, szakorvosi 
javaslatról, vagy terápiából 1 kattintással. 

• A kiválasztott gyógyszerhez mennyiség és 
kiszerelés tárolása. 

• A kiszerelési mennyiség automatikus 
rögzítése, szükség esetén manuális megadása. 

• Ellátottság (hány napra ellátva) automatikus 
kiszámítása. 

• A korábban megadott elemek ismételt 
felhasználása 1 kattintással. 

• Háromféle adagolás használata (napszak 
szerinti, gyakoriság szerinti, szöveges), 
összhangban az EESZT-vel. 

• Több havi recept felírása. 

• Szakorvosi javaslatok automatikus használata. 

• Receptek előkészítése, majd később 
automatikus nyomtatása. 

• Magisztrális receptek összeállítása és 
használata. 

• Többféle nyomtatási lehetőség (e-Recept, 
felírási igazolás, NEAK vény). 

 

ADAGOLÁSOK  

• Napszak szerinti adagolás és gyakoriság 
szerinti adagolás esetén az ellátottság 
automatikus kiszámítása. 

• Szöveges adagolás esetén az ellátottság 
kiszámításához háromféle algoritmus 
alkalmazása. 

• Minden adagoláshoz hatókör rendelhető 
(gyógyszer / hatóanyag / orvos), így az adott 
adagolás csak akkor jelenik meg, ha a 
kiválasztott gyógyszer beleesik a hatókörébe. 

 
 
 
 
 

GYÓGYSZER KIVÁLASZTÁSA  

• PUPHA gyógyszertörzs automatikus frissítése 
és használata. 

• Kétféle szűrő alkalmazása a PUPHA 
gyógyszertörzsben lévő összes mezőre. 

• =, <=, >= és két érték közötti szűrési lehetőség 
megadása, egyedi értékek kiválasztása. 

• Egyenértékű készítmények keresése. 

• Felírható BNO kódok keresése eü. kiemelt és 
eü. emelt jogcímek esetén. 

• A PUPHA gyógyszertörzsben lévő összes adat 
megjelenítése a pontosabb választás 
érdekében. 

• Színmagyarázat. 

 

JELENTÉSEK  

• NEAK jelentés elkészítése. 

• EU jelentés készítése. 

• Ügyeleti jelentés készítése. 

• NEAK jelentés javítása. 

• Táppénz heti jelentés készítése. 

 

RIPORTOK  

• Havi összesítő (áttekintő, részletes). 

• Havi összesítő az igénylőkről (áttekintő, 
részletes). 

• Felírt gyógyszerek (áttekintő, részletes). 

• Táppénzen lévők. 

• Ambuláns betegforgalmi napló. 

• Betegelőfordulások száma. 

 

HIBAJEGYZÉK  

• Az e-Jelentés weboldalról letöltött hibajegyzék 
feldolgozása. 

• A hibák értelmezése, a részletes adatok 
kinyomtatása. 

• A hibás tételek megnyitása 2 kattintással, 
majd ezen adatok javítása. 

 

EESZT  

• Az EESZT használata (e-Recept, e-Beutaló, 
ambuláns lap beküldése, illetve az EESZT-ből 
orvosi adatok lekérdezése). 

 


