iKórlap
Valamennyi háziorvosnak
Összes betegről
Minden információ
Egyszerűen
Az iKórlap a Hospitaly Kft. legújabb fejlesztése. Az iKórlap segítségével Magyarország valamennyi
háziorvosa egyszerűen elérheti összes betegének teljes kórtörténetét, összes kiváltott gyógyszerének
adatait!
Mit nyújt az iKórlap?
A háziorvosnak lehetősége van áttekinteni páciense kórtörténetét, a közfinanszírozásban hozzárendelt
ellátási eseményeket, valamint a beváltott recepteket;
előzetes rövid regisztráció után a háziorvosnak azonnal rendelkezésére áll;
segítségével az ellátás felgyorsul, a pontos és megbízható kórkép révén csökkennek a feleslegesen
ismételt vizsgálatok, javul a gyógyítás hatásfoka.

Mik az iKórlap előnyei?
Megfelel az adatvédelmi, a személyiségi jogi és a szigorú rendszerbiztonsági követelményeknek,
ugyanakkor a biztonság nem megy a felhasználhatóság rovására: gyors és közérthető;
integrálja, és hasznosítja mindazon digitális egészségügyi informatikai adatbázisokat, melyek ugyan
rendelkezésre állnak, ám eddigi formájukban körülményes volt használatuk a gyógyítás napi
folyamatában;
platformfüggetlenül, bárhonnan, bármilyen eszközzel elérhető, legnépszerűbb felhasználási módja a
rohamosan terjedő, praktikus táblagépek lehetnek; (Apple iPad, MicroSoft Windows 8 tablet)
az iKórlap –on elérhető szöveges információk vagy akár grafikai elemek köre bármikor bővíthető, nem
igényel nagyszabású informatikai beruházásokat vagy egyeduralkodó szabványokhoz való igazodást.
Megkíméli a felhasználót a céltalan formátumháborútól.
Fejlesztő: Hospitaly Kft, Bp., 1143. Szobránc u. 29.
Tel: +36-1-222-5480, Fax: +36-1-469-0700
E-mail: ikorlap@hospitaly.hu, www.hospitaly.hu

2012-ben az Informatikai Vállalkozók Szövetsége
és a Nemzeti Innovációs Hivatal által odaítélt
„Az év IKT innovációja” díj nyertese
a Hospitaly Kft. lett az iKórlap termékével!

A rendszer háttere:
Az iKórlap lehetőséget ad a háziorvosok számára, hogy saját
betegeiknek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
adatbázisában tárolt, több mint 10 évre visszamenő adataihoz
hozzáférjenek. Azt, amit ugyan az állampolgárok saját magukra
nézve már 5 éve
elérhetnek az Ügyfélkapun keresztül, ám ez
eddig
közvetlenül
a
gyógyítás folyamatában
nem
hasznosult.
Az
iKórlap alkalmazás ezen
felül lehetőséget nyújt
még az ellátási események tekintetében bizonyos (az erre alkalmas
infrastruktúrát üzemeltető) egészségügyi intézményeknél az
ott tárolt dokumentumok, képi információk (zárójelentés,
lelet, kórlap, rtg. kép, stb.) megjelenítésére is. Ezt ma többek
között a Hospitaly Integrált Egészségügyi rendszer képes
szolgáltatni. Illesztést készítettek még:
A rendszer biztonsági és jogi garanciái:
A iKórlap alkalmazás, az OEP által a jogviszony ellenőrzéshez a háziorvosnak átadott
felhasználónevet és jelszót használja. A OEP többek között ellenőrzi azt is, hogy a háziorvos jogosult-e
a megadott TAJ-hoz tartozó betegéletút információkat lekérdezni. Egy felhasználónak egy időben
csak egy betegéletút lekérdezése lehet. Az eljárás paramétere a TAJ szám és a lekérdezendő
időszakot meghatározó kezdő és befejező dátum. A két dátum között legfeljebb 365 naptári nap
lehet. Az OEP-nél található információk közel 10 évre visszamenőleg állnak a lekérdező
rendelkezésére.
A magyarországi jogi hátteret az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII.
törvény (továbbiakban Eüak.) 2011.
április 1-től hatályos rendelkezései
teszik lehetővé. Eszerint a háziorvosok
az OEP informatikai rendszeréből
lekérdezhetik, hogy betegük mikor és
milyen jellegű, a társadalombiztosítás
által
támogatott
egészségügyi
szolgáltatást vett igénybe. A biztosított
állampolgároknak lehetőségük van az adataikhoz történő hozzáférés korlátozására vagy letiltására.
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