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Háziorvosi törzskarton – alapvető tudnivalók
A 28/2017. (X.25.) EMMI rendeletben foglalt "A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet" módosításai, illetve a kapcsolódó jogszabályok felsorolása és az 
adatfelvétellel kapcsolatos szabályok a kitöltési útmutatóban szerepelnek. 

A kitöltési útmutató a Háziorvosi Törzskarton ablak jobb oldalán, a „Nyomtatvány” gomb alatt tekinthető 
meg a „Nyomtatvány” gombra kattintással. Az alábbiakban hivatkozott mellékletek ebben az útmutatóban 
találhatóak.

Fontosabb részletek a kitöltési útmutatóból
 Új törzskarton létrehozása során a legutoljára módosított törzskarton adatai előzetes szakdolgozói 

mérlegelés és jóváhagyás után átemelhetőek az új törzskartonra. 

 A törzskarton véglegesítése/exportálása/betegnek történő átadása (és későbbiekben az EESZT-be 
való feltöltése) kizárólag háziorvosi kompetenciával történhet. 

 A törzskarton teljes adatfelvételét és ennek a munkafolyamatnak a megszakítását – a megszakítás 
indoklását – az alapellátásban dolgozó egészségügyi szakszemélyzet végzi. Azonban a törzskarton 
lezárása és a rögzített adattartalmak végső ellenőrzése – és továbbküldése orvos kompetenciához 
kötött feladat.

Az adatfelvétellel kapcsolatos szabályok
 Törzskarton adatfelvétel, rögzítés, lezárás/adatellenőrzés

 A törzskarton adatfelvételét részben a korábban említett hatályos rendelet szabályozza. A páciensnek / 
törvényes képviselőnek lehetőséget kell biztosítani –előzetes szakdolgozói mérlegelés után - arra, hogy 
egészségügyi szakdolgozó közreműködését feltehetően nem igénylő előzetes adatszolgáltatást, 
adatellenőrzést megvalósíthasson. Ennek tartalmilag meghatározott formanyomtatványát, a kitöltési 
útmutató 2. melléklete tartalmazza. A törzskarton teljes adatfelvételét és ennek a munkafolyamatnak a 
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megszakítását – a megszakítás indoklását – az alapellátásban dolgozó egészségügyi szakszemélyzet végzi. 
Azonban a törzskarton lezárása és a rögzített adattartalmak végső ellenőrzése – és továbbküldése orvos 
kompetenciához kötött feladat. 

Amennyiben az adatfelvétel során rögzítendő adatok korábban már egyéb rendszerekben – EESZT, 
háziorvosi szoftver – tárolásra kerültek, a törzskarton frissítése, adatok átemelése csak a kompetens 
egészségügyi szakszemélyzet előzetes szakmai mérlegelése és jóváhagyása után történhet.

A törzskarton egyes szekcióinak kitöltése releváns adat/információ megléte esetén kötelező.

 Kérdezéstechnikai alapszabályok

Fel kell hívni a résztvevő / törvényes képviselő figyelmét arra, hogy a legjobb tudása szerint válaszoljon a 
kérdésekre, amennyiben valamely kérdést nem ért pontosan, akkor kérjen segítséget! Amennyiben a 
résztvevő / törvényes képviselő nem tud vagy nem kíván válaszolni a feltett kérdésekre, esetleg elutasítja a 
vizsgálat elvégzését, a törzskartonban szükséges ezek rögzítése.

A törzskarton adatfelvételének korlátai, egyes szekciók kitöltésének mérlegelése

Amennyiben a kitöltő egészségügyi szakszemélyzet úgy ítéli meg, hogy páciense aktuális fizikális és/vagy 
mentális állapota nem teszi lehetővé a törzskarton kitöltését, akkor megszakíthatja - a kitöltés során 
bármikor - a munkafolyamatot, szükség esetén dönthet a karton végleges lezárásáról és az adatok 
ellenőrzéséről. A törzskarton kitöltés megszakítását a kitöltőnek minden esetben indokolni és verziónként 
menteni szükséges. A törzskarton kitöltésének körülményeinek rögzítési lehetőségét a „Törzskarton 
kitöltésének menete” szekció tartalmazza.

A törzskarton véglegesítése/exportálása/betegnek történő átadása (és későbbiekben az EESZT-be való 
feltöltése) kizárólag háziorvosi kompetenciával történhet.

A páciensnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egészségügyi szakdolgozó közreműködését feltehetően 
nem igénylő előzetes adatszolgáltatást, adatellenőrzést megvalósíthasson (ld. 2. számú melléklet), alábbi 
szekcióik esetében:

 Személyes adatok

 Elérhetőségi adatok

 Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésére 
vonatkozó adatok

 Családi anamnézis

 Dohányzással kapcsolatos kérdések

 Egyéb információk
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Új törzskarton kitöltés indítása
A Regisztráció menü alatti „Háziorvosi törzskarton” menüponttal indítható az új törzskarton felvétele. 

Itt az ablakban megjelenő „Új törzskarton” -ra kell kattintani.

Az ablak egy szokásos kórtörténet ablak, egy páciensnek akárhány törzskartonja lehet, viszont a  
törzskartonoknak vannak állapotai és ezzel kapcsolatos szabályok: 

 A törzskartonnak 2 állapota lehet: folyamatban és lezárt

 A folyamatban lévő törzskartont akárhányszor elővehetjük és módosíthatjuk, folytathatjuk az előző 
félbehagyott állapottól.

 A folyamatban lévő törzskarton nem nyomtatható.

 A törzskarton lezárás orvosi jogkörrel végezhető művelet! A lezárás után a törzskarton nem 
módosítható!

 Egyszerre csak egy törzskarton lehet folyamatban. Új törzskarton előtt le kell zárni az előzőt.

 Egy ellátás során csak egy törzskarton indítható.

Új törzskarton indításakor a program rákérdez, hogy beemeljük-e az adatokat az orvosi rendszerből és/vagy 
az utolsó törzskartonból és/vagy az EESZT-ből. Az alábbi ablakban lehet kiválasztani a beemelendő adatokat.
EESZT-ből is lekérhetők a releváns adatok ha fut az EESZT. "Mégse"-re való kattintással nem emelődnek be 
az adatok. A beemelt adatokról párbeszédablakban kap tájékoztatást a kezelő amelyben fel van tüntetve, 
hogy mely adatok honnan kerültek beemelésre.

Jelenleg az adatok beemelés a következő prioritások alapján történik: Ha van utolsó mentett törzskartonja a 
betegnek, akkor onnan emelődnek be első körben az adatokat.

Második körben az orvosi rendszerből emelődnek be a releváns adatok (itt kimaradnak a már beemelt 
utolsó karton adatai)
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Megszakított törzskarton kitöltés folytatása
A nem véglegesített (megszakított) törzskarton a háziorvosi szoftvert használó háziorvos/ápoló (vagy 
helyettese) számára szerkeszthető / megtekinthető. Lezárt törzskarton adatainak megtekintésére 
közvetlenül nincs lehetőség.

A Regisztráció menü alatti „Háziorvosi törzskarton” menüponttal megnyitható ablakban a „Történet” fül 
alatt találhatóak a korábbi törzskartonok. Amennyiben az adott törzskarton megszakított törzskarton, úgy az
módosítható. Ehhez rá kell kattintani  a folyamatban lévő törzskartonra (a legfelső a listában) majd a 
megjelenő felugró menüben a „Módosítás” gombra kell kattintani. 

utolsó módosítás verziója: 1.3 6. oldal
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Háziorvosi törzskarton ablak és tartalmi elemei

Friss adatok beemelése gomb

Amennyiben az új törzskarton felvétele után került módosításra a rendszerből
beemelhető adat, úgy ezzel a gombbal beemelhetők az új változtatott adatok.
Például ha a páciens címe változik, úgy ezzel a gombbal emelhető be az új cím a megfelelő mezőkbe.

Tartalmi ellenőrzés gomb

A törzskarton tartalmi ellenőrzésére szolgál. Jelzi, ha valahol nincs kitöltve olyan
mező aminek kitöltése kötelező. Bármikor használható kitöltés közben az egyes részek ellenőrzésére.

Tartalmi értékelés gomb

A törzskarton adatai alapján egy értékelést / kockázatbecslést végez a páciens
állapotával kapcsolatban és azt egy táblázatos formában megjeleníti. Ez a páciens részére kinyomtatható. 
Elemei: Dohányzás, Testmozgás, SCORE érték, FINDRISC pontszám, Testtömegindex, Lelki egészség

Szakmai lezárás gomb

a törzskarton lezárása és a rögzített adattartalmak végső ellenőrzése orvos
kompetenciához kötött feladat. Amennyiben a kitöltő egészségügyi szakszemélyzet úgy ítéli meg, hogy 
páciense aktuális fizikális és/vagy mentális állapota nem teszi lehetővé a törzskarton kitöltését, akkor 
megszakíthatja - a kitöltés során bármikor - a munkafolyamatot, szükség esetén dönthet a karton végleges 
lezárásáról és az adatok ellenőrzéséről. 

Kérdőjel gombok: 

A több helyen megtalálható kék kérdőjel gombokkal az adott részhez tartozó segítség nyitható meg.

utolsó módosítás verziója: 1.3 7. oldal
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Körülmények fül  

1. A törzskarton kitöltésének körülményei

A törzskarton kitöltésének kezdetén a kitöltőnek az 51/1997 NM rendelet 3.§ (6) a pontjára hivatkozva – 
jogszabály releváns pontjának megjelenítése javasolt – meg kell győződnie, hogy a páciense aktuális fizikális 
és/vagy mentális állapota lehetővé teszi vagy sem a törzskarton kitöltését. A páciens fizikális és mentális 
állapotának megítélését segítő kérdések és válaszlehetőségek a körülmények fül alatt találhatóak. Ha 
valamilyen ezen ok(ok)nál fogva nem lehetséges a törzskarton kitöltése, akkor annak okát is meg kell adni az
oka/diagnózis mezőben.

2. A törzskarton kitöltésének megszakítása

Amennyiben a törzskarton kitöltése közben bármikor olyan információ, állapot vagy helyzet kerül 
megállapításra, mely nem teszi lehetővé a törzskarton további kitöltését, az alábbi kipipálásával lehet 
megszakítani a folyamatot:  „Valóban a törzskarton kitöltésnek megszakítását választotta? „

Amennyiben kipipálja, akkor annak okának rögzítése és törzskarton kitöltésének felfüggesztése szükséges. 

A törzskarton kitöltés megszakítását a kitöltőnek minden esetben indokolni és verziónként menteni 
szükséges. 

utolsó módosítás verziója: 1.3 8. oldal
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Páciens alapadatai fül

Gyakori hiba, hogy a páciens címe nem megfelelő formátumban van. Ilyenkor az alábbi hibaüzenet buborék 
jelenik meg:

Ezen hiba javítása: 

Az adott páciens karton ablakát megnyitva a „Személyi” fül alatt a Lakcím melletti sárga ceruza ikonnal kell 
szerkeszteni a címet, majd elmenteni „OK” gombra kattintással. Azután szükséges a „Háziorvosi Törzskarton”
ablakban a „Friss adatok beemelése” gombra kattintani. A hiba megszűntéről a „tartalmi ellenőrzés” gombra
kattintva lehet. Hasonló módszerrel módosítható minden cím-mező.

utolsó módosítás verziója: 1.3 9. oldal
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Rögzítendő alapadatok fül

Személyes adatok

A pácienst azonosító adatok összessége. Minden törzskarton kitöltés során ellenőrizni kell, hogy az 
adatokban történt-e változás. A páciens alapadatai a háziorvosi szoftverekben megtalálhatók, ezért 
automatikusan átemelődnek amennyiben az adat rendelkezésre áll. Ezen adatok előzetes megadását, illetve 
leellenőrzését – egészségügyi szakdolgozói mérlegelés után – igény esetén a páciens is megteheti. (ld. 2. 
számú melléklet)

Magyarázat néhány adatmezőhöz: 

Amennyiben a páciens rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal, annak minden adatát kötelező megadni. 
Korábban lejárt közgyógyellátási igazolvány adatai felülírandó.

Foglalkozás: Nem kötelező adat

Amennyiben a páciens több törvényes képviselővel rendelkezik, úgy több adatsor is szerepelhet 

Elérhetőségi adatok

páciens állandó lakóhelyének, tartózkodási helyének és értesítéséhez szükséges adatai. Ezen adatok előzetes
megadását, illetve leellenőrzését – egészségügyi szakdolgozói mérlegelés után – igény esetén a páciens / 
törvényes képviselő is megteheti. (ld. 2. számú melléklet)

A lakcímek rögzítéséhez a hivatalos formátumot szükséges használni törzsek felhasználásával. A Tartózkodási
hely (és adatainak), e-mail cím és telefonszámok kitöltése csak meglévő információk esetében kötelező.

utolsó módosítás verziója: 1.3 10. oldal
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Házi(gyermek)orvos adatai fül

Jelenlegi házi(gyermek)orvos adatai

A páciens praxishoz kapcsolódó adatai, mint a jelenlegi házi(gyermek)orvosának (és praxisának) adatai, be- 
és kijelentkezési státusza a praxisban és korábbi házi(gyermek)orvosának adatai.

A házi(gyermek)orvosi szolgálat címének rögzítéséhez a hivatalos formátumot szükséges használni törzsek 
felhasználásával.  Az irányítószám és a közterület jellege listából kiválasztható. Az e-mail cím és 
mobiltelefonszám megadása csak meglévő információk esetében kötelező.

Korábbi házi(gyermek)orvos adatai

Korábbi háziorvos azonosítására szolgáló adatok

A páciens a jelenlegi praxisba mely praxisból jelentkezett be. Kitöltése opcionális.

Páciens be- és kijelentkezése 

Páciens be- és kijelentkezésének státusza

 A páciens jelenlegi praxisba mikor (és hogyan) jelentkezett be, illetve ha már nem a jelenlegi praxis 
páciense, akkor mikor (és hogyan) jelentkezett ki a praxisból. Kitöltése releváns információk megléte esetén 
kötelező.

utolsó módosítás verziója: 1.3 11. oldal
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Alkalmassági vizsgálatok, Alkalmassági felülvizsgálatok fül

Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésére 
vonatkozó adatok

Amennyiben a páciens rendelkezik egészségi alkalmassági vizsgálatot igénylő dokumentummal, akkor annak 
tényét és adatait ebben a szekcióban rögzíteni kell. Minden engedélytípusnál külön bejegyzés szükséges. 
Típusonként a legfrissebb alkalmassági vizsgálatának az adatait kell rögzíteni. Ezen adatok előzetes 
megadását, illetve leellenőrzését – egészségügyi szakdolgozói mérlegelés után – igény esetén a páciens is 
megteheti. 

 Kiállítás dátuma

 Kiállító egészségügyi szolgáltató 6 jegyű azonosítója

 Kiállító egészségügyi szolgáltató 9 jegyű azonosítója

 Kiállító orvos nyilvántartási száma

 Típus

 Érvényesség dátuma

 Korlátozás(ok) típusa (gépjárművezetői engedély kiállítása során)*

* A korlátozások típusait a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. számú melléklete tartalmazza és csak a 
gépjárművezetői engedély kiállítása során szükséges rögzíteni.
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Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezésére 
vonatkozó adatok

Amennyiben a páciensnek valamely egészségi alkalmassági vizsgálatának felülvizsgálatát kellett elrendelni, 
tényét és adatait ebben a szekcióban kell rögzíteni. Minden engedélytípusnál külön bejegyzés szükséges. 
Típusonként a legfrissebb alkalmassági vizsgálatának az adatait kell rögzíteni.

 Kiállítás dátuma

 Kiállító egészségügyi szolgáltató 6 jegyű azonosítója

 Kiállító egészségügyi szolgáltató 9 jegyű azonosítója

 Kiállító orvos nyilvántartási száma

 Típus

 Alkalmatlanság oka*

 Alkalmatlanság legkorábbi felülvizsgálatának a dátuma

 Ismételt felülvizsgálatának dátuma

 Végleges státusz

* Az alkalmatlanság oka szabadszöveges mező.

Fogyatékosság, Korai fejlesztés / Fejlesztés fül

Fogyatékosság

Amennyiben a páciens fogyatékossággal rendelkezik, kitöltése kötelező.

Korai fejlesztés / Fejlesztés

Fejlesztés típusa: Szabad szöveges mező 
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Anamnézis adatok fül

Újszülöttkori anamnézis fül

utolsó módosítás verziója: 1.3 14. oldal
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 Születés helye leírás: Kitöltése kötelező, amennyiben "Születés helye" = "nem egészségügyi 
intézményben"

 Szülés típusa egyéb: Kitöltése kötelező, amennyiben "Szülés típusa" = "Egyéb"

 Szülési sérülés leírás: Kitöltése kötelező, amennyiben "Születési sérülés" = "igen"

 Perinatális komplikáció leírása: Kitöltése kötelező, amennyiben "perinatális komplikáció" = "igen"

 Ikerterhesség (A, B, C…): Kitöltése kötelező, amennyiben "ikerterhesség" = "igen"

Családi anamnézis fül

A családi anamnézis adatokat a páciens / törvényes képviselő kikérdezése során kell rögzíteni, illetve 
amennyiben a háziorvosi rendszerben az érintett családtagról releváns információ található, azt a kitöltő 
számára elérhetővé kell tenni. Ezen adatok előzetes megadását, illetve leellenőrzését – egészségügyi 
szakdolgozói mérlegelés után – igény esetén a páciens / törvényes képviselő is megteheti. (ld. 2. számú 
melléklet)

A rokonok korábbi megbetegedéseivel kapcsolatban rögzíteni kell, hogy azt fiatalon vagy idősebb korban 
kezdődő krónikus megbetegedés. Fiatalnak a betegség megjelenése szempontjából az 55 év alatti férfit, a 65
év alatti nőt, daganatok esetében mindkét nemben 40 év alatti felnőttet tekintjük.

Teljes képernyős mód:

A Családi anamnézis fülön jobboldalt található "Teljes képernyő" gombbal a táblázat
átláthatóbban, a monitor nagyobb részét kitöltve jelenik meg, így nincs szükség görgetősáv
használatára kitöltés közben. A bezárás gombbal vagy a billentyűzeten az ESC gombbal lehet
kilépni ebből a módból. 
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Krónikus betegségek, Műtétek, kórházi kezelések fül

Krónikus betegségek rögzítendő adatai

Amennyiben a páciens rendelkezik krónikus megbetegedésekkel, amelyek a gondozását befolyásolják, 
ebben a szekcióban kell rögzíteni. Amennyiben a páciens kórelőzményében vagy eProfiljában található 
krónikus megbetegedésekkel kapcsolatos információ, azzal a törzskarton kitöltése során a jelen szekciót - 
egészségügyi szakdolgozói jóváhagyást követően - frissíteni szükséges.

Diagnózis megállapításának dátuma: Amennyiben adott diagnózis már szerepel a háziorvosi szoftverben , a 
korábbi dátum marad érvényben, - egészségügyi szakdolgozói jóváhagyást követően - onnan átemelendő.

Műtétek

Amennyiben a páciens kórelőzményében vagy eProfiljában található műtétekkel, beavatkozásokkal 
kapcsolatos információ, azzal a törzskarton kitöltése során a jelen szekciót frissíteni szükséges. Ha a korábbi 
törzskarton kitöltésekhez képest új információ áll rendelkezésre, majd egészségügyi szakdolgozói 
jóváhagyást követően az új adatokat át kell emelni az aktuális törzskartonba.

Kórházi kezelések

Amennyiben a páciens kórelőzményében vagy eProfiljában található kórházi kezelésekre vonatkozó 
információ, azzal a törzskarton kitöltése során a jelen szekciót frissíteni szükséges. Ha a korábbi törzskarton 
kitöltésekhez képest új információ áll rendelkezésre, majd egészségügyi szakdolgozói jóváhagyást követően 
az új adatokat át kell emelni az aktuális törzskartonba.
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Rendszeresen alkalmazott gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fül

4.1 Rendszeresen alkalmazott gyógyszerek

Amennyiben a páciens kórelőzményében, terápiás lapján vagy eProfiljában található rendszeresen szedett 
gyógyszerekre vonatkozó információ, azzal a törzskarton kitöltése során a jelen szekciót frissíteni szükséges. 
Ha a korábbi törzskarton kitöltésekhez képest új információ áll rendelkezésre, értesíteni kell a kitöltőt, majd 
egészségügyi szakdolgozói jóváhagyást követően az új adatokat át kell emelni az aktuális törzskartonba. 
Szakellátásban adott gyógyszerhez, adott időtartamban, adott dózisban (rendelet szerint) javaslatot lehet 
rögzíteni, amennyiben erről információ áll rendelkezésre, rögzíteni szükséges.

Az alábbi gyógyszeradatokat az aktuálisan érvényben lévő PUPHA gyógyszertörzsnek megfelelő adatokkal és 
azok jellemzőivel kell rögzíteni.

 Gyógyszeradatok – TTT

 Gyógyszeradatok – Termék neve

 Gyógyszeradatok – Hatóanyag

 Gyógyszeradatok – Hatáserősség

 Gyógyszeradatok – Kiszerelés

 Gyógyszeradatok - Alkalmazandó mennyiség

 Gyógyszeradatok - Alkalmazás gyakorisága

 Gyógyszeradatok - Kezelés hossza

utolsó módosítás verziója: 1.3 17. oldal



Ixnet© – Háziorvosi Törzskarton © infomIx Kf.

Amennyiben a páciens rendelkezik gyógyszerre vonatkozó szakorvosi javaslattal, annak rögzítése kötelező az 
alábbi adatmezőkbe:

 Javaslatot kiállító egészségügyi szolgáltató 6 jegyű azonosítója

 Javaslatot kiállító egészségügyi szolgáltató 9 jegyű azonosítója

 Javaslatot kiállító orvos nyilvántartási száma

 Javaslat kezdő dátuma

 Javaslat érvényességének dátuma

4.2 Gyógyászati segédeszközök

Amennyiben a páciens kórelőzményében, terápiás lapján vagy eProfiljában található felírt gyógyászati 
segédeszköz(ök)re vonatkozó információ, azzal a törzskarton kitöltése során a jelen szekciót frissíteni 
szükséges. Ha a korábbi törzskarton kitöltésekhez képest új információ áll rendelkezésre, értesíteni kell a 
kitöltőt, majd egészségügyi szakdolgozói jóváhagyást követően az új adatokat át kell emelni az aktuális 
törzskartonba. Szakellátásban adott gyógyszerhez, adott időtartamban, adott dózisban (rendelet szerint) 
javaslatot lehet rögzíteni, amennyiben erről információ áll rendelkezésre, rögzíteni szükséges.

A gyógyászati segédeszközök alábbi adatait az Online segédeszköz jegyzéknek (SEJK) megfelelő adatokkal és 
azok jellemzőivel kell rögzíteni. SEJK elérését ld. Törzskartonban használt törzsek, listák c. fejezet a kitöltési 
útmutatóban.

 Gyógyászati segédeszköz adatai – ISO kód

 Gyógyászati segédeszköz adatai – Termék neve

 Gyógyászati segédeszköz adatai – Oldaliság

Amennyiben a páciens rendelkezik gyógyászati segédeszközre vonatkozó szakorvosi javaslattal, annak 
rögzítése kötelező az alábbi adatmezőkkel:

 Javaslatot kiállító egészségügyi szolgáltató 6 jegyű azonosítója

 Javaslatot kiállító egészségügyi szolgáltató 9 jegyű azonosítója

 Javaslatot kiállító orvos nyilvántartási száma

 Javaslat kezdő dátuma

 Javaslat érvényességének dátuma
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Allergiás megbetegedések, Transzfúzió, Védőoltások fül. 

6. Ismert allergiás megbetegedések

Amennyiben a páciens kórelőzményében, allergiás lapján vagy eProfiljában található allergiá(k)ra vonatkozó 
információ, azzal a törzskarton kitöltése során a jelen szekciót frissíteni szükséges. Ha a korábbi törzskarton 
kitöltésekhez képest új információ áll rendelkezésre, értesíteni kell a kitöltőt, majd egészségügyi 
szakdolgozói jóváhagyást követően az új adatokat át kell emelni az aktuális törzskartonba. 

 "Egyéb allergiás reakció megnevezése" adatmező:  Amennyiben az allergia típusa Egyéb, az Allergia 
jellege kitöltése kötelező.

7. Transzfúzió

A páciens rendelkezhet arról, hogy hozzájárul-e a transzfúziós beavatkozáshoz vagy sem. 

8. Védőoltások

Amennyiben a páciens kórelőzményében, oltási lapján vagy eProfiljában található oltásokra vonatkozó 
információ, azzal a törzskarton kitöltése során a jelen szekciót frissíteni szükséges. Ha a korábbi törzskarton 
kitöltésekhez képest új információ áll rendelkezésre, értesíteni kell a kitöltőt, majd jóváhagyás után az új 
adatokat át kell emelni az aktuális törzskartonba. A háziorvosi szoftver automatikus javaslattétellel 
figyelmezteti a kitöltőt a regisztrált oltások esedékességi dátuma(i) alapján.  

 "Oltás fajtája" adatmező: Az oltások listája az EMMI 2018. évi védőoltásokról szóló módszertani 
levele (http://oltasbiztonsag.hu/vacsatc_docs/?id=emmi_vml2018_kozlony.pdf) alapján lett 
meghatározva

 "Egyéb oltóanyag" adatmező:  Amennyiben nincs az oltóanyag az oltási listában és az oltás típusa 
Egyébre van állítva, az "Egyéb oltóanyag" adatmező kitöltése kötelező.
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Klinikai vizsgálatok fül

A törzskartonban szerepeltetni kell a páciensen korábban elvégzett vizsgálatokat. Amennyiben a páciens 
kórelőzményében található korábbi vizsgálati eredmény, azzal – ha aktualitását nem vesztette (pl. 
laboratóriumi vizsgálati eredmények esetében 6 hónapnál nem régebbi) – a törzskarton kitöltése során a 
jelen szekciót frissíteni szükséges (egészségügyi szakdolgozói jóváhagyást követően).
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Fizikális vizsgálatok fül

Gyermek státuszvizsgálatok

Szakorvosi vizsgálatok

E részben a klinikai vizsgálat iránti éberség fokozása érdekében jelzőrendszer beépítése szükséges, melyet az
életkorban elvégzendő kötelező vizsgálatokról szóló 1. számú melléklet az 51/1997. (XII. 18.) NM 
rendelethez tartalmaz. Tehát amikor az orvos törzskarton kitöltését kezdeményezi, és adatrögzítés / 
adatimportálás történik a törzskartonba, akár saját szoftveréből, akár eProfilból az adatok átemelése 
előzetes egészségügyi szakdolgozói jóváhagyást követően történik. Törzskarton felvételekor, az adott 
életkorban észlelt eltérés esetén rögzíteni szükséges az eltérés BNO kódját, valamint szöveges kifejtését. 
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Labor eredmények fül

Rögzítendő utolsó alap laboratóriumi eredmények

A laboratóriumi vizsgálati eredményeket rögzíteni kell a törzskartonban. Az eredmények 
törzskartonba átemelése történhet a háziorvosi szoftverből, laboratóriumi vagy KIR kommunikációs
csatornán vagy az EESZT-n keresztül. Amennyiben a páciens szív-érrendszeri kockázati besorolása 
nincs, kis, közepes kockázatú vagy nem történt meg, a laboratóriumi vizsgálati adatok 6 hónapnál 
régebbi rögzítése nem javasolt. A laborvizsgálati adatok frissítése kapcsán az 51/1997. (XII. 18.) NM
rendelet az irányadó. Minden laboratóriumi eredményhez rögzíteni kell:

 a vizsgálat elvégzésének idejét, 

 a vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató azonosítóját és végrehajtó orvos nyilvántartási 
adatait, 

 a mérés értékét* 

 a mérés megítélését** 

*Az eredmények mértékegységei az elnevezésük után található. 

**A vizsgálati eredmény orvos-szakmai megítélése az ismert kórelőzmény és jelen státusz 
függvényében.
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Szakellátó eredmények fül

Szakellátók által kivitelezett vizsgálatok eredményei és időpontjai

A vizsgálati eredmények törzskartonba átemelése történhet a háziorvosi szoftverből, laboratóriumi 
vagy KIR kommunikációs csatornán vagy az EESZT-n keresztül. 

 nem negatív vizsgálati eredmény megítélése: amennyiben a vizsgálati eredmény megítélése
nem negatív, annak leírását meg kell adni a törzskartonban. 

 egyes vizsgálatok esetében annak jellege: népegészségügyi szűrés/diagnosztikus vizsgálat

Vizsgálati jelleg megadása kötelező az alábbi adatoknál:

 Nőgyógyászati szűrővizsgálatra vonatkozó adatok

 Tüdőszűrésre vonatkozó adatok

Kitöltése kötelező, amennyiben "A nemi érés korának megfelelő jelei észlelhetők-e?" = "nem"* :  "Indoklás"

Kitöltése kötelező, amennyiben "Menstruáció" = "volt" : "Első menstruáció dátuma" , "Menstruáció 
rendszeres? "

Kitöltése kötelező, amennyiben "Menstruáció rendszeres?" = "igen" : "Ciklus hossza"

Kitöltése kötelező, amennyiben "Menstruáció rendszeres?" = "nem" : "Indoklás "
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Dohányzás, Szív-érrendszeri kockázat fül

4. Dohányzás vizsgálatok

A kérdezett gondoljon az összes olyan időszakra, amikor napi rendszerességgel dohányzott, függetlenül attól,
hogy folyamatos volt-e a dohányzása! Ha nem emlékszik az évek pontos számára, kérjük, hogy becsülje meg!
Dohányzásnak minősül a cigarettán kívül a szivar, szivarka, pipa, vízipipa. Ezen adatok előzetes megadását, 
illetve leellenőrzését – egészségügyi szakdolgozói mérlegelés után – igény esetén a páciens / törvényes 
képviselő is megteheti. (ld. 2. számú melléklet)

 "Hány évig dohányzott?" : Akkor kell feltenni, ha a „Dohányzik-e jelenleg” kérdésre „nem, kevesebb 
mint egy éve hagytam abba” vagy „nem, több mint egy éve hagytam abba” a válasz.

Akkor kell feltenni, ha a „Dohányzik-e jelenleg” kérdésre „Igen, naponta” a válasz:

 Hány éve dohányzik napi rendszerességgel?

 Átlagosan hány cigarettát szív el naponta?

Az alábbi kérdésekre a páciens önállóan is tud válaszolni, ezért ezeket a háziorvosi szoftver ki tudja 
nyomtatni kérdőív formájában. A válaszok rögzítésére lehetőség van a háziorvosi rendszerben. Ezen adatok 
előzetes megadását, illetve leellenőrzését – egészségügyi szakdolgozói mérlegelés után – igény esetén a 
páciens / törvényes képviselő is megteheti. (ld. 2. számú melléklet)

 Szándékában áll-e letenni a cigarettát a következő 30 napban?
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 Ébredés után mennyi idő múlva szívja el az első cigarettáját?

 Mennyi időt tölt olyan helyiségben, ahol mások dohányoznak?

Eszközös vizsgálatok fül

Az eszközös vizsgálatok elvégzése a háziorvosi rendelőben történik (minimumfeltételek alapján 
elvégezhető). A vizsgálatok eredményeinek rögzítése során minden esetben lehetőséget kell 
biztosítani az eszközös vizsgálat elutasítás tényének rögzítésére. Amennyiben 1 éven belül 
rögzítésre került az eszközös vizsgálatok közül valamelyik, a vizsgálat adatai és eredménye a 
háziorvosi szoftverből – előzetes egészségügyi szakdolgozói jóváhagyást követően – automatikusan 
átemelendő. Ez esetben újabb vizsgálat nem szükséges.

EKG vizsgálat

Végzése arrhythmiás szívműködés, kardiális jellegű panasz, versenyszerű sport esetén javasolt. 

 a vizsgálatot végrehajtó orvos adatai (egészségügyi szolgáltató azonosítója, egészségügyi 
dolgozó nyilvántartási száma):  a vizsgálatot végrehajtó adatait a háziorvosi szoftver 
automatikusan tölti ki. 

 mérési eredmény megítélése: az adott vizsgálat megítélése lehet kóros/nem kóros

 kóros vizsgálati eredmény leírása: amennyiben a vizsgálati eredmény megítélése kóros, 
annak leírását meg kell adni a törzskartonban
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Egyéb információk fül

Ezen adatok előzetes megadását, illetve leellenőrzését – egészségügyi szakdolgozói mérlegelés után – igény 
esetén a páciens is megteheti. (ld. 2. számú melléklet)

TÁPLÁLKOZÁSRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

 Hat hónapos korig történő táplálás*

 Meddig kapott kizárólagosan anyatejet?

 Vitaminpótlás (K-vitamin profilaxis)*

 Mikortól?**

 Mennyit?**

 Vitaminpótlás (D-vitamin profilaxis)***

 Mikortól?****

 Mennyit?****

 Milyen gyakran fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt?

 Tápláltsági állapot - Testtömeg percentilis*****

 Tápláltsági állapot – BMI*****

 Tápláltsági állapot - BMI percentilis*****
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 Diétát tart?

 Diéta jellege******

 Anyatejet kap-e még?

 Gluténtartalmú ételek bevezetése mikortól?

* Kitöltése kötelező hat hónapos korig.

**Kitöltése kötelező, amennyiben "Vitaminpótlás (K-vitamin profilaxis)" = "igen"

*** Kitöltése kötelező 3 éves korig.

**** Kitöltése kötelező, amennyiben "Vitaminpótlás (D-vitamin profilaxis)" = "igen"

***** Csak 6 hónapos kor felett rögzítendő.

****** Kitöltése kötelező, amennyiben "Diétát tart?" = "igen"

BMI számításával kapcsolatosan a 6. fejezetben (Törzskartonban használt algoritmusok)

tájékozódhat.

TESTMOZGÁSRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

 Köznevelési intézményben történő normál testnevelés alól felmentés?*

 Jár-e gyógyúszásra?**

 Jár-e gyógytornára?**

 Köznevelési intézményben történő testnevelésen kívül sportol-e gyermeke?

 Sportolás jellege***

 Hetente hány órát sportol (beleértve a testnevelést is)

* Az adat 7 éves kortól rögzítendő.

** Kitöltése kötelező, amennyiben "Köznevelési intézményben történő normál testnevelés alól

felmentés" = "igen"

*** Kitöltése kötelező, amennyiben "Köznevelési intézményben történő testnevelésen kívül sportol-e

gyermeke?" = "igen"

ALKOHOLFOGYASZTÁSRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

 Ivott-e már alkoholtartalmú italt?*

 Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt?**

 Volt-e már részeg életében?

 Az elmúlt egy hónapban hány alkalommal?***

 Milyen gyakran fogyaszt energiaitalokat?

* 14 éves kor felett rögzítendő!

utolsó módosítás verziója: 1.3 27. oldal



Ixnet© – Háziorvosi Törzskarton © infomIx Kf.

** Kitöltése kötelező, amennyiben "Ivott-e már alkoholtartalmú italt?" = "igen"

*** Kitöltése kötelező, amennyiben "Volt-e már részeg életében?" = "igen"

SZEXUÁLIS ÉLETRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

 Él-e szexuális életet?

 Fogamzásgátló módszert alkalmaz-e?

 Mit?

* 14 éves kor felett rögzítendő!

** Kitöltése kötelező, amennyiben "Él-e szexuális életet?" = "igen"

*** Kitöltése kötelező, amennyiben "Fogamzásgátló módszert alkalmaz-e?" = "igen"

AZ ORVOS (VÉDŐNŐ) EGYÉB MEGJEGYZÉSEI

 A szülő együttműködő-e?

 Területi védőnővel az együttműködést megtagadta?

 Szűrővizsgálatokon megjelent? 

 Kötelező védőoltásait időben megkapta a gyermek?

 Miért nem?*

 Korai, saját felelősségre történő távozás történt-e kórházból?

 Mikor?**

 Felírt gyógyszereit kiváltotta-e?

 Krónikus betegség esetén a megjelölt kontrollvizsgálatokon megjelent-e?

 Gyermekvédelmi rendszer felé jelzés történt-e?

 Mikor?***

 Ha jelzés történt, akkor ennek az oka

 Egyéb ok****

* Kitöltése kötelező, amennyiben "Kötelező védőoltásait időben megkapta a gyermek?" = "nem"

** Kitöltése kötelező, amennyiben "Korai, saját felelősségre történő távozás történt-e kórházból? " =

"igen"

*** Kitöltése kötelező, amennyiben "Gyermekvédelmi rendszer felé jelzés történt-e? " = "igen"

**** Kitöltése kötelező, amennyiben "Ha jelzés történt, akkor ennek az oka" = "egyéb"
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