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Ixnet - COVID oltás nyilvántartó és tervező 

 

Az Ixnet© 3.2.0 verziótól elérhető új fejlesztéssel a COVID oltások nyilvántartását és tervezését segítő funkció 

került beépítésre. 

A funkció célja a NEAK-tól letölthető oltáslista típusú Excel-tábla csatolmányok és az Ixnetbe bevitt COVID-19 

oltások közös, naprakész pillanatnyi állapotának nyomonkövetése, s az orvos munkájának segítése ezek 

alapján a beadandó oltások tervezésében, időzítésében, illetve a beadott oltások áttekintésében, az ezekből 

származó 2. oltás esedékességek követésében. 

 

A COVID oltás táblázat használatának megkezdése 

Paciens lista „készítése” 
A menüpont elindításakor az Ixnet lekérdezi a NEAK szerveréről az oltáslista típusú csatolmányokat, s ha van 

még nem érkeztetett, akkor ezt kiemelt piros színnel jelzi. Ilyenkor lehetőség van az Érkeztetés gomb 

megnyomásával a listát beolvasni, vagy a Most nem gombot megnyomni, és lista érkeztetés nélkül dolgozni.  

 

Érkeztetés esetén teljesen automatikusan letöltődik (-nek) a még nem érkeztetett oltáslista (-ák), s a program 

összefésüli a nyilvántartó táblázat korábbi tartalmával. 

 

 

Ezután, szintén automatikusan, az Ixnetbe bevitt COVID-19 oltásokat frissíti ebben a táblázatban. Tehát a 

teljes táblázatban, mindig benne vannak az összes eddig érkeztetett NEAK oltáslisták és a beadott COVID-19 

oltások, mégpedig olyan módon, hogy egy páciensnek egy sora van a táblázatban, az azonosítás a TAJ-számok 

alapján automatikusan megtörténik. 
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A leválogatási feltételek két fő csoportra bontottak. Az első csoportban az oltásokra, kockázati csoportra, 
életkorra szűrhetünk, a második, időszak feltételek esetén a beállított időszakban oltottakra, vagy esedékes 
oltásokra. 

Néhány gyakorlati példa a használathoz 

Oltás szervezés – 1. oltás 
Az 1. oltás szervezéshez javasolt az első a Nincs Beadott oltás válogatási feltétel bekapcsolása, valamint az 

időszaknál az oltás tervezett napjának megadása. 

Akiket a tervezett napon oltani lehet, azoknál a következő oltás tervezett dátuma és ideje (óra:perc) 

kitöltésével az időzítés beállításra kerül. Ennek megfelelően a következő oltás dátum oszlopa előtti K – 

Következő Státusz) jelű oszlopban egy óra képe jelenik meg. Oltópontra szervezett oltás esetén az óra jobb 

oldalán található Következő máshol cellába kattintva lehet ezt jelölni. A kattintásra a cellában egy jobbra 

mutató kék nyíl kerül megjelenítésre, ezzel jelölve az oltópontra történő időzítést. 
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Oltás szervezés - 2. oltás 
A 2. oltás esedékességét az oltóanyag alapján jelzi az Ixnet. Az időszakra vonatkozó feltételeknél kell a 

megfelelő időszakot beállítani, és az időszakban esedékes feltételt bekapcsolni. Amennyiben az esedékes 

melletti Összes feltétel van bejelölve, úgy az összes, a megadott időszakban esedékes COVID-19 oltás 

(Paciens) látható lesz a listában. Ha a Helyben feltétel van bekapcsolva, akkor csak azok a paciensek, akik a 

praxisban kapták az első oltást, ha a máshol, akkor csak azok, akiket oltóponton oltottak. A listában ebben az 

esetben az első oltás dátuma, és a beadott oltáshoz tartozó oltási séma szerinti esedékesség 

figyelembevételével jelennek meg a listában a paciensek. természetesen láthatók az 1. oltás adatai, valamint a 

2. oltás esedékességének dátuma is. 

 

Az esedékesség dátumát ebben az esetben módosíthatjuk az oltás tervezett dátumára, és az oltás ideje is 

megadhatóvá válik. Ehhez az esedékesség narancs háromszögére kell kattintani. Az adatokat kitöltve az 

esedékesség ikonja időzítettre vált. Az oltópontra szervezett oltásokat az első oltáshoz hasonlóan itt is külön 

jelölhetjük a dátum, és a Következő oltóanyag közötti cellába kattintva. 

 

Oltás szervezés 3. (emlékeztető) oltás 
A válogatás feltételeinél az Alapimmunizált feltételt bekapcsolva azon paciensek fognak szerepelni a listában, 

akik megkapták a két (Janssen esetén egy) COVID-19 oltást. A listát tovább szűrhetjük életkor, illetve az előző 

oltóanyag megadásával. A feltételek használatához a feltétel (Előző oltóanyag, életkor) előtti pipával lehet azt 

bekapcsolni. 
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Oltás visszautasítás rögzítése 
Mikor elkezdődik az oltás szervezése és a NEAK-tól érkeztetett táblázatból készült lista alapján felkeressük a 

pacienseket, előfordulhat, hogy az ajánlott oltást visszautasítja, így ennek tényét a listában rögzíthetjük a Vi 

(visszautasítja) oszlop jelölésével. 
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Ennek a jelölésnek az a gyakorlati haszna, hogy később visszatérve a listánkhoz, lehetőségünk van szűrni 

azokra a páciensekre, akik visszautasították vagy nem utasították vissza az ajánlott oltást (szerepel vagy nem 

szerepel pipa a Vi oszlopban). Attól függően, hogy kiket szeretnénk megjeleníteni a listában, a Válogatások 

között állítsuk be a „Nem utasítja vissza” vagy „Visszautasítja” lehetőségeket. 

 

Oltási lapok érkeztetése az EESZT-ből 
A menüpont segítségével lehetőség van az Ixnet rendszerben felvett, beazonosítható, helyes TAJ számmal 

ellátott páciensek Covid oltásainak lekérdezésére az EESZT-ből, amely lekérdezett oltások a páciens oltási 

lapján tárolódik ugyan úgy, mintha mi vettük volna fel. 
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A lekérdezéshez jelöljük be a listában azokat a pácienseket, akiknek szeretnénk az EESZT-ből érkeztetni a már 

beadott Covid oltásokat. Ehhez a Lista B (Bejelölve) oszlop jelölő négyzeteit kell kipipálni.  

Miután minden pácienst bejelöltünk (a bejelölt páciensek számát a „bejelölve” nyomógombok fejlécében 

láthatjuk), kattintsunk a Bejelölve csoport EESZT nyomógombjára, így el is indul az EESZT-ből történő oltási 

lapok érkeztetése. Az érkeztetés megszakítható  

Érkeztetés végén egy összegzést kapunk a bejelölt páciensekről, a talált oltási lapokról és arról, hogy ezek 

közül mennyit rögzített a program, természetesen, ha egy oltás már rögzítve van egy paciens oltási lapján, azt 

nem fogja újra érkeztetni az EESZT-ből. 

 

 

Máshol beadott oltás  
Vannak esetek, amikor nem Mi magunk adjuk vagy adtuk be az oltást a listán szereplő pácienseink számára. 

Mikor szervezés során felkeressük, már a telefonban jelzi nekünk, hogy oltóponton átvette az oltást, így az 

oltási lapra az általa kapott oltást berögzíthetjük és a „Máshol beadott oltás” beállítását követően a „Beadva” 

mezőbe beírhatjuk, hogy hol kapta meg. Ezt az adatot a listánkban a páciens 1. máshol vagy 2. máshol 

oszlopában egy balra mutató kék színű nyíl jelzi nekünk. 
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Szervezésnél az is előfordulhat, hogy ajánlott oltást nem Mi adjuk be az esedékes időszakban, hanem 

oltópontra kell tovább küldeni, így a listában ezt is jelölhetjük, hogy később visszanézhessük.  

A listában a soron következő, esedékes oltás időzítésekor (oltás dátumának és órájának rögzítésekor) a 

páciens máshol oszlopának üres mezőjébe kattintva jelölhetjük, hogy oltópontra történik az időzítés, amit egy 

jobbra mutató kék színű nyíl fog jelölni. 

Lista nyomtatás 
A képernyőn megjelenő lista nyomtatható, a jobb áttekinthetőség érdekében a nyomtatás is táblázatos 

formában történik. Lehetőség van arra, hogy a képernyőn szereplő adatoktól eltérő tartalommal történjen a 

nyomtatás, ezeket az adatokat a jobb oldali nyomtató oszlopok gombbal lehet beállítani.  

lista nyomtatás oltás szervezéshez 

A válogatási feltételek használatával készíthetünk listát a paciensek megkereséséhez. A nyomtatási oszlopok 

közül csak a paciensek eléréséhez szükségeseket érdemes meghagyni. A kinyomtatott listában jelölhetők, akik 

az ajánlott időpontban kérik az oltást, majd ezek az adatok egyszerűen rögzíthetők az Ixnetben. 
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Részletes információ a COVID oltás nyilvántartó működéséhez 

A válogatás Feltételek használata 
Köv.Oltóanyag.: bekapcsolás esetén kiválasztható az esedékesség szerinti következő oltóanyag.  

Előző oltóanyag: bekapcsolása esetén szűrhető a paciens lista azokra, akik a kiválasztott oltóanyagot kapták az 

utolsó COVID oltásként. 

Kock. Csoport: A NEAK-tól letöltött excel szereplő kockázati csoportokra szűrhetünk. 

Megjegyzés: A nyilvántartás táblázatba felvett megjegyzés információkban szűrhetünk a megadott 

szövegrészekre.  

NEAK-tól feltétel: bekapcsolása esetén 3 feltételből választhatunk 

- Nem szerepel: azon paciensek listázása, akik egyik NEAK-tól letöltött excelben sem szerepeltek 

(praxisbeliek) 

- Oltott: NEAK listán szerepelnek, kaptak oltást 

- Nem oltott: NEAK listán szerepelnek, nem kaptak oltást 

Visszautasítja / Nem utasítja vissza: egyik feltétel választható. A visszautasítva bekapcsolása esetén azok 

kerülnek a listába, akiknél bejelölésre került a visszautasítja opció, a Nem utasítja vissza esetén pedig ekiknél 

nem. 

Beazonosított / Nem beazonosított: A beazonosított bekapcsolása esetén azon paciensek láthatók a listában, 

akik NEAK excel listában szerepeltek, és TAJ alapján megtalálhatók az Ixneben is. A Nem beazonosított esetén 

azok, akik a NEAK listában szerepelnek, de TAJ alapján nem találhatók meg az Ixnetben. 

Nincs beadott / Alapimmunizált: COVID-19 oltásra vonatkozó szűrő feltétel. A Nincs beadott opcióval azokra 

lehet szűrni, akiknek nincs beírva COVID-19 oltás, az Alapimmunizált feltétellel azokra, akik az első két 

(Janssen esetén első) oltást kapták meg az oltási lap szerint. 

Bejelölve: azokra lehet szűrni, akik a táblázatban bejelölésre kerültek. A bejelölés a szűrési feltételek 

módosításával megmaradnak. 

Életkor: feltételként tól – ig életkor megadása is szükséges. 
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Időszakra vonatkozó feltételek 

A beállított időszakra vonatkozó 4 további feltétel használható.  

Az utolsó feltétellel azok listázhatók, akik utolsó COVID oltása a megadott időszakban történt. Ezen belül 

tovább szűrhetünk Összesen, helyben és máshol lehetőségekre, ami az oltás beadására vonatkozik. 

Az időzítve feltétellel azok listázhatók, akiknek a megadott időszakra van időzítve (tervezve) oltásuk. Ezen 

belül tovább szűrhetünk Összesen, helyben és máshol lehetőségekre, ami az oltás beadására (praxisban, vagy 

oltóponton) vonatkozik. 

Az esedékes feltétellel azokra szűrhetünk, akiknek az előző oltás és az ahhoz tartozó oltási séma szerint 

esedékes a következő oltásuk. Ezen belül tovább szűrhetünk Összesen, helyben és máshol lehetőségekre, ami 

az oltás beadására (praxisban, vagy oltóponton) vonatkozik. 

EESZT-ből feltétellel azokra szűrhetünk, akiknek volt az EESZT-ből lekérdezett oltása – Időszakban, illetve 

akiknek nem volt az EESZT-ből lekérdezett oltása – Időszakban nincs. 

 

A feltételek között ÉS kapcsolat van, tehát szabadon kombinálva jelölhetőek 

 

A lista oszlopai és az azokban szereplő adatok 
 

Bejelölve: pácienseket jelölhetünk, akikre a Bejelölve válogatás beállítása esetén tudunk szűrni. 

Visszautasítja: Itt jelölhető, ha valaki nem kéri (visszautasítja) az oltást 

Nincs beazonosítva: Azok a paciensek kerülnek itt megjelölésre, akik a NEAK excel listában szerepelnek, de 

TAJ szám alapján az Ixnetben nem. 

Ajánlott: a NEAK oltás listában szereplő ajánlott oltóanyag. 

Kockázati csoport: a NEAK oltás listában szereplő kockázati csoport. 

Név: A paciens neve, a NEAK listában szereplő TAJ számhoz tartozó Ixnetben tárolt paciensnév. Nem 

beazonosított paciens esetén a NEAK excelben található név. 

TAJ/egyéb azonosító: a NEAK listában szereplő TAJ szám. 

Születési dátum: a NEAK listában szereplő TAJ számhoz tartozó Ixnetben tárolt paciens születési dátuma. 

Nem beazonosított paciens esetén a NEAK excelben található születési dátum. 

Beadott oltások: Az oltási lapon szereplő COVID-19 oltások időrendben. 

Következő státusz: esedékesség jelölésére szolgál 

Következő Dátuma: Beadott oltás esetén az oltás dátuma az oltási lapnak megfelelően, ebben az esetben 

nem módosítható. Esedékesség esetén az esedékesség dátuma az oltóanyag és a séma alapján. Oltás 

időzítés (tervezés) esetén az oltás napját kell megadni.  

Következő Óra Oltás időzítés (tervezés) esetén az oltás idejét (óra:perc) lehet megadni. 

Következő máshol: Beadott oltás esetén, ha máshol beadott oltás, akkor egy kék balra mutató nyíl, a 

praxisban beadott oltás esetén üres. Oltás időzítés (tervezés) esetén a praxisban tervezett oltás esetén üres, 

oltópontra időzítés esetén jobbra mutató kék nyíl képe jelenik meg. 

Következő oltóanyag: 2. oltás esedékesség esetén az 1. oltásnak megfelelő oltóanyag. 
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EESZT lekérve: Az utolsó EESZT lekérdezés dátuma és ideje 

NEAK szerint oltott: a NEAK listában szereplő oltott jelölés. 

Email: a NEAK listában szereplő TAJ számhoz tartozó Ixnetben tárolt email cím. Amennyiben a NEAK listában 

ettől eltérő szerepel, azt külön jelöljük. 

Lakcím: a NEAK listában szereplő TAJ számhoz tartozó Ixnetben tárolt lakcím. Amennyiben a NEAK listában 

ettől eltérő szerepel, azt külön jelöljük. 

A listában látható adat oszlopok megjelenése a képernyő oszlopok gombra kattintva ki-be kapcsolhatók.  

 

 

Keresés a listában 
A COVID oltás nyilvántartásban keresőmező is található melynek segítségével a listában szereplő paciensek 

között lehet keresni. A kereséshez beírt adat lehet név kezdet, születési dátum vagy TAJ szám.  

 

A listában a beállított rendezettségnek megfelelő első paciensre áll a kijelölés, de minden, a válogatásnál 

beállított feltételnek megfelelő paciens továbbra is látható marad a listában. 

 

Bejelölve nyomógombok 
3db gomb került a „Bejelölve” lehetőségek közé, amik a lista elemeire, azon belül is a „Bejelölve” oszlopban 

szereplő jelölő négyzetre vonatoznak:  

• Dupla pipa (minden elemet bejelöl a listában),  

• Üres négyzet (levesz minden bejelölést a listában),  

• EESZT gomb (Az összes bejelölt sorhoz tartozó oltási lapok érkeztetése az EESZT-ből). Az EESZT gomb 

legfeljebb 20 sor bejelölése esetén használható, különben hibát ad. 

A „Bejelöltek” csoport fejlécében számmal jelzi, hogy a listában mennyi elem van bejelölve. AZ 
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Rendezés, lista sorrendjének beállítása 
Első használatkor, a NEAK listának megfelelően születési dátum szerinti növekvő sorrendben jelennek meg az 

adatok. Ez bármikor módosítható a rendezés változtatásával. 

 

A sorrend csak itt módosítható, mivel minden rendezés esetén több oszlop tartalma szerinti a tényleges 

sorrend.  

 

Kényelmi beállítások 
A COVID-19 oltástáblázat indítható a menüpontok közül (Regisztráció / Covid oltás táblázat menüpont), de az 

egyszerű használathoz ezen felül kitehető az oldalsó eszköz oszlopra, és a menüpontok alatt található 

gyorsindítás ikonok közé (szalagvezérlő) is. 

Eszközoszlop beállítása 

Indítsuk el a rendszer / Menü eszközsor funkciót. Itt kattintsunk az eszközsor fülre. Ezt követően a bal oldali 

menüpont listában keressük meg a Regisztráció / Covid oltás táblázat menüpontot, és duplán rákattintva 

feltehetjük az eszközoszlop ikonjai közé. 

 

 

Szalagvezérlő beállítása 
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A szalagvezérlőn megjelenő ikonokat a jobb felső sarokban elérhető karbantartás ikonra kattintva állíthatjuk 

be. 

 

A karbantartóba belépve kattintsunk az Eszközsor menüpontok fülre. Ezt követően a bal oldali menüpont 

listában keressük meg a Regisztráció / Covid oltás táblázat menüpontot, és duplán rákattintva feltehetjük a 

szalagvezérlő ikonjai közé. 
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