Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESzT)

A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet értelmében döntés született az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESzT) kialakításáról, valamint a minden egészségügyi
szolgáltatóra nézve kötelező csatlakozásról. Az egészségügyi szolgáltatást végző
csatlakozókkal kapcsolatban két határidő került meghatározásra:
- 2017. november 1. a közfinanszírozott ellátást végző egészségügyi szolgáltatók kapcsán
- 2018. november 1. a magánszolgáltatást végző egészségügyi ellátók kapcsán.
A rendszer egyik alappillére maga a Szolgáltatási Tér. Itt kerül tárolásra a lakosság
egészségügyi ellátórendszerben keletkezett valamennyi adata (zárójelentések, leletek,
vizsgálati eredmények), amely Internet hozzáféréssel és megfelelő regisztrációk segítségével
elérhető a lakosság és az egészségügyi ellátórendszer résztvevői számára. A rendszer szigorú
naplózást végez a hozzáférési jogosultságok utólagos ellenőrizhetősége okán.
A rendszer második alappillére az, hogy a lakosság a Szolgáltatási Teret ügyfélkapus
regisztrációt követően érheti el. Ezen keresztül tekinthetők meg a rendszerben szereplő
leletek, vizsgálati eredmények, vénykiváltások, e-beutalások, e-receptek, és vénykiváltások,
időpontfoglalások. A Szolgáltatási Tér úgymond lakossági kezdőlapja az e-profil, amely
tartalmazza a legfontosabb adatokat az egyénhez kapcsolódóan: allergia, rendszeresen
szedett gyógyszerszedések, krónikus betegségek.
Szintén az ügyfélkapun keresztül élhet a digitális önrendelkezési jogával: nyilatkozati
formában szabályozhatja az ellátórendszer szereplőinek adataihoz való hozzáférését. Ehhez
kapcsolódóan bárkinek lehetősége van megnézni, hogy kik és mikor tekintették meg
adataikat.
A rendszer harmadik alappillére maga az ellátó intézmény, illetve az azt támogató medikai
(HIS) rendszer, amelyben a Szolgáltatási Térben tárolt adatok keletkeznek. Az EESzT
rendszerrel való együttműködésre felkészített medikai rendszerben:
 elkészülnek és feltöltésre kerülnek az aktuális egészségügyi dokumentációk;
 az ellátó orvosok megtekinthetik és módosíthatják vagy bővíthetik a páciensek eprofilját;
 az ellátó orvosok megtekinthetik a páciensek korábbi és/vagy más szolgáltatónál
készült leleteit, zárójelentéseit és vizsgálatok eredményeit;
 e-receptet állíthatnak ki;
 megtekinthetik a korábban és/vagy más által kiállított e-recepteket;
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 megtekinthetik valamennyi vénykiváltási adatot (e-recept és hagyományosan felírt
vényekre vonatkozóan is);
 e-beutalót állíthatnak ki;
 megtekinthetik a korábban készült és/vagy más szolgáltató által kiállított ebeutalókat;
 időpontot foglalhatnak a páciens részére az EESzT rendszeren belül;
 megtekinthetik a páciens rendszerben lefoglalt különböző vizsgálatokra vonatkozó
előjegyzési időpontjait.
A más szolgáltatónál készült adatok megtekintésére a páciens egy ún. Önrendelkezési
nyilatkozatában foglaltak szerint kerülhet sor.
A csatlakozott szolgáltatók esetén az EESzT-vel együttműködő HIS rendszer – megfelelő
jogosultsági ellenőrzések után – automatikusan és azonnal online elvégzi az alábbi
feltöltéseket:
 beteg regisztráláshoz szükséges törzsadatainak feltöltése, beleértve az érkezési és
távozási időket is;
 elvégzi az e-profil adatainak frissítését, amennyiben azok módosításra kerültek;
 elvégzett ellátások dokumentációjának feltöltése;
 az elkészített e-beutalók feltöltése;
 kiállított e-receptek feltöltése;
 adathozzáférések historikus adatainak feltöltése (ki mikor mit tekintett meg).
2017. február 15-ével elindult az EESzT rendszer úgynevezett éles próbaüzeme, melyben a
Hospitaly Kft is aktív részt vállalt.
Ennek keretében elkészítettük a Hospitaly medMátrix rendszerünk csatlakozási interfész
felületeit, eleget téve a szigorú rendszerbiztonsági és egyéb követelményeknek, amelyet
jelenleg a Hospitaly Kft mellett információnk szerint csak másik két HIS szállító teljesített.
Amennyiben bármilyen kérdése merül fel az EESzT rendszerrel kapcsolatban, forduljon
hozzánk bizalommal!
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