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EESztori 
Az eTér indulásakor az első „aha” élményt az első orvosi dokumentum érkezésekor élték meg 
a központi Térhez csatlakozók. Az idő elteltével azonban egyre több és több információ érhető 
el, ami már -az egyre növekvő számú egészségügyi rekordra tekintettel- információs 
„gazdagságot” hoz, orvosi szempontból nehezen áttekinthetővé teszi az értékes egészségügyi 
adatokat. Különösen igaz ez abban az esetben, ha az eTér-ben páciensünknek a már 
megtalálható nagy számú adatai közül csupán az aktuális ellátásával kapcsolatos, szakma 
szerint releváns adatok gyors áttekintésére lenne szükségünk (arra viszont minél gyorsabban). 
Bizonyos esetekben az elmúlt 1-2 hónap eredményei, míg más esetben éppen egy hosszabb távú 
kronológiai folyamat -de annak csak speciális eseményeinek ismerete- segítené inkább a kezelő 
orvos munkáját. 

Ezekre a jogos igényekre próbál választ adni az EESztori információs rendszer azzal, hogy 
lehetővé teszi a felhasználónak a lehető legtöbb szempont szerint szűkítve, csoportosítva, 
rendezve, áttekinteni adott beteg adott időszakban keletkezett (EESZT-ben tárolt) egészségügyi 
adatait.  

Példák arra, hogy milyen típusú kérdésekre kaphatunk választ (konkrét páciensre 
vonatkozóan): 

 egy adott kórházban (pld János Kórház) egy adott szakrendelésén (pld. Reuma) 
keletkezett adatok 

 egy adott szakmához köthető adatok pld kardiológiai események bármelyik Eü. 
intézményben (ezen belül is tovább szűkíthetjük pld csak a gyógyszerek, vagy csak az 
adott hatóanyagú felírt készítmények) 

 egy adott orvos által különböző intézményekben (ha több helyen is rendel) kiadott 
dokumentumok, felírt receptek, beutalók (tovább szűkíthető pld. adott betegséggel 
kapcsolatban) 

 adott betegség (BNO) -el kapcsolatos egészségügyi rekordok (pld. tüdőgyulladás): 
tovább szűkítve: adott Intézményben, adott szakrendelésen vagy pld. az ezzel 
kapcsolatos labor leletek 

 BNO, BNO tartomány vagy konkrét (rendszer által már ismert)  betegségcsoport 
szerinti leválogatások például a fenti kritériumok szerint .Jelenleg elérhető 
betegségcsoportok: szívkoszorúér-betegség, infarktus, magasvérnyomás, szélütés, 
agyvérzés, cukorbetegség 1-es típusú, cukorbetegség 2-es típusú, cukorbetegség nem 
ismert típus, várandóssági cukorbetegség, légúti allergiás betegség, öröklődő 
vesebetegség, mentális zavar(depresszió, szkizofrénia), daganat-emlő , daganat-
petefészek , daganat-vastagbél, végbél, daganat-hasnyálmirigy, daganat-tüdő, daganat-
here, daganat-prosztata 

 

Ezek persze példák, talán Ön másképp fogalmazna, illetve más szempont szerint keresne. De 
célzottan keresni mindenképpen érdemes, hogy mindig az Ön számára hasznos információhoz 
jusson. 
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A keresés akár két 
szinten is történhet. 

Szabályozhatja, hogy csak a 
Saját vagy csak a Más által 

rögzített történéseket 
szeretné látni. Vagy 

mindent… 

Struktúrába 
rendezve látja a 

páciens 
egészségügyi 

történetét.  

Kíváncsi a részletes 
adatokra? 
Bármelyik 

egészségügyi rekordot 
kibonthatja! 
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Most nézzünk néhány konkrét példát az EESztori használatáról 

(A példákban teszt adatok szerepelnek!) 

 Egy konkrét intézményben történt ellátások egészségügyi rekordjait nézzük, de ezen 
belül is kizárólag adott betegséggel kapcsolatosakat  

  

? 
A János Kórházban 
keletkezett , I13-as 

diagnózis csoporthoz 
tartozó egészségügyi 

adatok 

…. 

Páciensünk János 
Kórházban I13-as 
betegsége kapcsán 

keletkezett egészségügyi 
rekordjai 

…. 

Egy megjelenés rekord 
konkrét adatai 



copyright infomix Kft.     ©IxNet 
 

4 
1027 Budapest Bem rakpart 53. I/8   06-1/214-50-63   infomix@infomix.hu 

 A kezelő orvos által felírt vények közül adott hatóanyagú készítményekre vagyunk kíváncsiak  

  

?  

38182 pecsétszámú orvos 
pantoprazol hatóanyagú 

felírt vényei  

 

…. 

Ezt a gyógyszert a  
betegünk még nem 

váltotta ki . 
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 Van-e a sebészeti rendelésen ellátott, magasvérnyomással kapcsolatos lelete páciensünknek? 

 

  

? 

Vannak EHR rekordok a 
sebészeten amelyek 
magasvérnyomással 

kapcsolatosak?  

.… 

Ilyen lelet az adott páciensnek 
a János Kórházban keletkezett 

a sebészeti osztályon.  
(A lelet a megtekintés linkre 

kattintva meg is nézhető) 
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 Részletes tudunk keresni akár BNO tartomány (csoport) szerint 
 

   

 

  

? 

Adott BNO tartomány 
ellátási eseményeivel 

kapcsolatban 
keletkezett 

egészségügyi rekordok 
kronológiai sorrendben 

…. 

konkrét betegség 
therápiás kezelésére felírt 

vény adatai. 
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 A rendszerbe már beépített, kiemelt  betegségcsoportok szerint azonnal kereshetünk.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 

Páciensünk 
magasvérnyomással 
kapcsolatban tárolt 

egészségügyi rekordjai 

…. 

 Magasvérnyomásos 
diagnózissal indukált 

labor kérés konkrét adatai 
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Melyek azok a betegségek, amelyekkel kapcsolatban páciensünk az ellátórendszerhez fordult? A BNO 
szerinti struktúrában azonnal látható, de a  struktúrában lefelé haladva el is juthatunk egy adott 
betegséggel kapcsolatos konkrét egészségügyi rekordokhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. 

Emésztőrendszerrel 
kapcsolatos problémáját a 

BAZ megyei Kórház 
Belgyógyászati 

ambulanciáján kezeltél. Az 
ezzel kapcsolatos orvosi 
dokumentáció a linkre 
kattintva megnézhető. 

? 

Milyen betegséggel 
kapcsolatos ellátásai 
voltak a páciensnek? 


