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Első lépések

Tartalomjegyzék

Az EESZT-hez csatlakozás folyamatának első lépése a klinika
regisztrálása az EESZT felületen.
Az egészségügyi szolgáltatók csatlakozási folyamatáról itt talál
információt: https://e-egeszsegugy.gov.hu/ekapu
A csatlakozáskor kapott azonosítókat (személy, intézmény,
szolgáltató (szakterület)) meg kell őrizni és betölteni a Dokumedik
rendszerbe.

Forrás: https://e-egeszsegugy.gov.hu/ekapu
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Tartalomjegyzék

EESZT kötelező adatszolgáltatás köre
A Dokumedik rendszerben rögzített orvos-páciens találkozó események bejegyzései, ehhez tartozó leletek PDF formátumú dokumentumai
automatikusan kerülnek feltöltésre az EESZT rendszerbe a következők szerint:
●
Az EESZT rendszerbe jelenleg a TAJ számmal rendelkező páciens egészségügyi eseményeit lehet feladni.
●

Az Esemény katalógus feltöltése a kórlapok létrehozási és lezárási adatait tartalmazza. A kijelölt szakmákban készült kórlapok a Klinika
modulban lévő Validálás funkció használata után kerülnek feladásra. Foglalkozás egészségügyi szakmában született kórlapok adatait nem
kell feladni. A feladási feladatokat az EESZT Monitoring modul végzi.

●

Az EHR Repository – dokumentumtárba minden egyes Validált kórlap lelet PDF formátumban kerül feladásra. A lelet graﬁkai megjelenítése
egységes a minden Dokumedik rendszerben - egyszerűsített graﬁkai elemekkel, orvos aláírás nélkül, külön kiemelve, hogy a lelet tartalma
egyezik a Dokumedik rendszerben kiállított lelet tartalmával. A feladási feladatokat az EESZT Monitoring modul végzi.

●

Az eRecept kiállítása - az eReceptek generálása külső recept kitöltő programmal lehetséges, a NilNocere program segítségével. A NilNocere
program indítás helye nem változott, a Klinika modulba a kórlap recept fülén található.

●

Az eProﬁl adatok lekérdezése és feltöltése – a páciens anamnézis jellegű adatai: pl. gyógyszerérzékenysége, allergiák, krónikus betegségek,
gondozás, oltások, életmód adatok, terhesség, vércsoport az EESZT Lista modulban kerülnek lekérdezésre és rögzítésre.

●

Az eBeutalo adatok lekérdezése és felhasználása - pácienshez rögzített eBeutalo lista megtekintése, kiválasztott eBeutalo felhasználása
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Paraméterek kitöltése MONITOR feladási típusnál

Tartalomjegyzék

A MONITOR feladási típusnál az adatok feladását maga a EESZT Monitoring
program fogja végezni. Kisebb, 1-3 orvosos rendelőknek ajánlott. Az orvos
elindítja az EESZT Monitoring programot, bejelentkezik az EESZT-be és nem lép
ki a programból a rendelés végig (a program a háttérben dolgozik). Közben
természetesen, átléphet az egyéb Dokumedik programokba.
A feladáshoz következő adatokat kell beállítani Beállítások menüpontban, az
Intézményi fülön:
●
●
●
●
●

EESZT kapcsolat indítás bekapcsolása
Intézmény EESZT azonosító (“E” betű és intézmény OTH kódja)
Feladás típusa: MONITOR
Intézmény WAF SSL tanúsítvány (email-ben érkezett vagy VMÁTRIX
oldalról letölthető .pfx kiterjesztésű fájl)
A tanúsítványhoz tartozó jelszó (SMS-ben érkezett)

Amennyiben több szervezet adatait kell rögzíteni (pl. Minden orvos saját praxis
adatait szeretne rögzíteni a rendszerben), úgy intézményenként egy-egy
telephelyet kell bevezetni. A telephely beállítások fülön telephelyenként
külön-külön kell rögzíteni a fent említett adatokat.
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Paraméterek kitöltése SERVICE feladási típusnál

Tartalomjegyzék

A SERVICE feladási típusnál az adatok feladását egy külön telepített service
végzi a háttérben. Az orvosnak továbbra is be kell jelentkezni az EESZT-be a
Dokumedik valamelyik felületén (pl. DokuStart programban vagy a DokuEESZT
Monitoring programban). A bejelentkezés után ki lehet lépni a Monitoring
programból. A módszer azoknak a kisebb klinikáknak ajánlott, ahol nem
akarnak, vagy nem tudnak technikai felhasználót igényelni az AEEK-tól, mert
annak az igénylése egy külön aláíró tanúsítvány vásárlásával jár (Microsec vagy
Netlock tanúsítványok).
A service-t, aminek a neve DokuEESZT.Service.exe kérésre szállítjuk és a
rendszergazda segítségével telepítjük egy példányban a szerverre, vagy a
szerver feladatokat ellátó gépre. A service működéséhez a következő adatokat
szükséges kitölteni a EESZT Monitoring Beállítások menüpontban, az
Intézményi fülön:
●
●
●
●
●

EESZT kapcsolat indítás bekapcsolása
Intézmény EESZT azonosító (“E” betű és intézmény OTH kódja)
Feladás típusa: SERVICE
Intézmény WAF SSL tanúsítvány (email-ben érkezett vagy VMÁTRIX
oldalról letölthető .pfx kiterjesztésű fájl)
A tanúsítványhoz tartozó jelszó (SMS-be érkezett)

Amennyiben több szervezet adatait kell rögzíteni (pl. Minden orvos saját praxis
adatait szeretne rögzíteni a rendszerben), úgy intézményenként egy-egy
telephelyet kell bevezetni. A telephely beállítások fülön telephelyenként
külön-külön kell rögzíteni a fent említett adatokat.

6

Paraméterek betöltése SERVICE-TECH feladási típusnál

Tartalomjegyzék

A SERVICE-TECH feladási típusnál az adatok feladását egy külön telepített service végzi a
háttérben. A feladáshoz nem kell az orvosnak bejelentkezni az EESZT-be. A feladást
technikai felhasználó végzi a hozzátartozó tanúsítvány segítségével. A módszer azoknak a
klinikáknak ajánlott akik:
●
Megszerezték az aláíró tanúsítványt (Microsec vagy Netlock tanúsítványok)
●
A tanúsítványt telepítették a szerverre és annak a publikus kulcsát kiexportálták.
●
A publikus kulcsot beküldték AEEK-hez és igényeltek hozzá technikai
felhasználót és a technikai felhasználó adatokat meg is kaptak. Az intézményi
(technikai) felhasználó igénylés leírása olvasható itt: Intézményi felhasználó
igénylése (forrás EESZT oldal)
A SERVICE-TECH működéshez szükséges telepíteni a szerverre, a Megbízható személyek
kategóriában a következő három tanúsítványt:
1.
WAF SSL tanúsítványt - (email-ben érkezett vagy VMÁTRIX oldalról letölthető .pfx
kiterjesztésű fájl)
2.
Környezeti tanúsítványt: p_owsm.cer nevű környezeti tanúsítvány (PROD, azaz
éles környezet tanúsítványát). A tanúsítvány letölthető itt: p_owsm.cer (forrás
EESZT redmine felület)
3.
Szoftveres aláíró tanúsítvány - a technikai felhasználóhoz tartozó aláíró
tanúsítvány (AEEK-hez beküldött a technikai user igénylésnél)
A service-t, aminek a neve DokuEESZT.Service.exe kérésre szállítjuk és a rendszergazda
segítségével telepítjük egy példányban a szerverre, vagy szerver feladatokat ellátó gépre. A
technikai service működéséhez a következő adatokat szükséges kitölteni a EESZT
Monitoring Beállítások menüpontban, az Intézményi fülön:
●
EESZT kapcsolat indítás bekapcsolása
●
Intézmény EESZT azonosító (“E” betű és intézmény OTH kódja)
●
Feladás típusa: SERVICE-TECH
●
A szerverre telepített intézményi WAF SSL tanúsítványnak az ujjlenyomat értékét
be kell írni a megfelelő mezőbe.
●
A szerverre telepített p_owsm.cer nevű környezeti tanúsítvány ujjlenyomatot
értékét be kell írni a megfelelő mezőbe.
●
A szerverre telepített a technikai felhasználóhoz tartozó aláíró tanúsítvány
ujjlenyomat értékét, a lejárati dátumát és a technikai felhasználó értékét be kell
írni a megfelelő mezőbe.

Amennyiben több szervezet adatait kell rögzíteni (pl. Több telephelyes klinikáknál),
úgy szervezetenként egy-egy telephelyet kell bevezetni. A telephely beállítások fülön
telephelyenként külön-külön rögzíteni kell a fent említett adatokat.
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Szakterület szolgáltató EESZT azonosító
rögzítése

Tartalomjegyzék

Az EESZT Monitoring modulban, a Beállítások menüpontban
az Szakma beállítások fülön lehet rögzíteni a szakma szerinti
EESZT azonosítókat.
Azokat a szakmákat kell ellátni szolgáltató EESZT
azonosítóval, amikhez tartozó eseményeket, dokumentumokat
fel kell adni az EESZT rendszerbe illetve ahol eReceptet
kívánunk kiállítani.
A szolgáltató azonosítóknak egyezni kell a VMATRIX felületen
lévő szolgáltatói azonosítókkal.
Amennyiben szükség lenne egy orvosnak a szakmán belüli
több kód rögzítésére (pl. Telephely szerint más-más kóddal
dolgozik), annak a beállítása lehetséges a
Telephely-Személy-Szakma beállítások fülén.
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Szakterület szolgáltató EESZT azonosító
rögzítése

Tartalomjegyzék

Az EESZT Monitoring modulban, a Beállítások menüpontban
az Telephely-Személy-Szakma beállítások fülön lehet
rögzíteni a Telephely-személy-szakma szerinti szakma EESZT
azonosítókat.
Első lépésben kiválasztjuk a telephelyét, utána az orvost és az
alsó panelen látható orvos szakma listán módosíthatjuk a
szakma EESZT azonosítóját.
Amennyiben törlünk az orvos-szakma kódot (törlünk a mező
értékét és megnyomjuk a Mentés gombot), életbe lép a
szakma alapértelmezett kódja és akkor meg is jelenik a listán.
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Tartalomjegyzék

Személy EESZT azonosítók, jogosultságok
Az EESZT Monitoring modulban, a Beállítások
menüpontban az Szemely beállítások fülön lehet rögzíteni
a szemely szerinti EESZT azonosítókat.
A személy EESZT azonosítónak egyezni kell a VMATRIX
felületen lévő személy azonosítóval.
A személy-szakma kapcsolatnak követni kell a VMATRIX
felületen kiosztott jogosultsági kapcsolatokat.
Itt olvashat többet a VMÁTRIX-ről és jogosultsági
rendszeréről:
Intézményi felhasználó jogosultságkezelése VMÁTRIX (forrás EESZT oldal)
VMÁTRIX kezelési tájekoztató (forrás EESZT oldal)
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Kórlap sablon
előkészítése
EESZT feladásra

Tartalomjegyzék

Az EESZT Monitoring modulban, a
Beállítások menüpontban az Adatsablon
beállítások fülön a sablon EESZT szerinti
adatokat lehet módosítani.
A sablonnál meg lehet adni, hogy a
feladandó események közé tartozik-e (pl.
belső, technikai sablonokat mint pl.
Árajánlat nem fogjuk jelölni küldésre).
A feladandó sablonnál meg kell adni az
EHR dokumentum típusát.
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Dokumedik EESZT
jogosultságok
kiosztása

Tartalomjegyzék

A Manager programban, a Személy
csoportok listán ki kell osztani az új
jogosultságot:
EESZT Monitoring Program használata
A jogosultság engedi elindítani a Dokustart
felületről a két új programot:
-

EESZT Monitoring
EESZT Lista

A két modul az
Dokumedik-EESZT-CONNECTOR nevű
program része.
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Tartalomjegyzék

DokuStart - bejelentkezés az EESZT-be
A Dokumedik rendszer - a DokuStart indítópult indításkor, a
bejelentkezés után, az orvosi tevékenységet végző felhasználóknak
előugrik egy Kérdés ablak. Amennyiben megnyomjuk az Igen gombot,
megjelenik az EESZT bejelentkező ablak, ahol használhatunk az
e-személyi, mobil token illetve token bejelentkezést.
A sikeres EESZT bejelentkezés a program működése alatt érvényes lesz
és pl. az eRecept íráskor a NilNocere programban nem kell már újra
bejelentkezni.
A Mégsem gomb megnyomása után tovább megyünk EESZT
bejelentkezés nélkül. Azt a bejelentkezést később bármikor indíthatjuk a
DokuEESZT Monitoring vagy DokuStart programban.
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Tartalomjegyzék

EESZT Monitoring - funkciók
A Dokumedik EESZT Monitoring modulban két lista látható:
1. A Szervezet SAML ticketek állapotainak lista, amely mutatja, hogy az adott pillanatban a program rendelkezik-e érvényes SAML tickettel.
Amennyiben a lista üres és a Ticket OK oszlopban nincs pipa, indítani kell a Bejelentkezést EESZT rendszerbe funkciót.
2. Az alsó listán látható az események
lista és a küldési információ. Az
események listája dátum szerint
szűrhető. A listán rögzítési időpont
szerint jelennek meg az események.
Következő esemény típusok jelennek
meg a listán: felvétel, elbocsátás, lelet
beküldése, eKat esemény törlése,
EHR lelet törlése.
A program elindítása után az
események feladása automatikusan
elindul a háttérben, és folyamatosan
működik, amíg a program fut. A listán a
feladás eredményét látjuk és az
esetleges hibákat.
Az Esemény újraküldése csak akkor
aktív, ha egy olyan eseményen állunk,
amit újra lehet küldeni (SUSPEND a
státusza).
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Tartalomjegyzék

EESZT Monitoring - bejelentkezés
A EESZT Monitoring modul segítségével be lehet jelentkezni az EESZT-hez. Ilyenkor letöltésre kerül egy érvényes SAML ticket. A SAML ticket folyamatosan használható az adott
munkaállomáson, amig a Dokustart és az EESZT Monitoring program működik. A EESZT Monitoring modul felhasználja a SAML ticketet minden funkciónál, ahol szüksége van rá természetesen csakis addig, amíg a ticket érvényes. Amennyiben a Dokustart programot lezárjuk vagy kijelentkezünk belőle, a SAML ticket törlésre kerül. Utána a Dokustart újraindításnál
megint be kell jelentkezni az EESZT-hez. A bejelentkezéskor választhatjuk, hogy eSzemélyi, Token vagy Mobile Soft Token azonosítást szeretnénk használni.
1. Bejelentkezés eSzemélyivel: bejelentkezéskor a program beírja a Dokumedik felhasználó
EESZT azonosító értékét a megfelelő mezőbe. A mező még kézzel átírható - azaz más nevében
is lehet monitoring funkciókat használni. Bejelentkezés gomb megnyomása után a kártyaolvasó
bekéri az eSzemélyihez és EESZT azonosítóhoz tartozó PIN kódot.

2. Bejelentkezés Token segítségével: bejelentkezéskor a program beírja a Dokumedik
felhasználó EESZT azonosító értékét a megfelelő mezőbe. A mező még kézzel átírható - azaz
más nevében is lehet monitoring funkciókat használni. Utána be kell írni a Tokenhez tartozó
jelszót, és a Token által generált számot. Bejelentkezés gomb megnyomása után elindul az
azonosítási folyamat.

3. Bejelentkezés Mobile Soft Token segítségével: bejelentkezéskor a program beírja a
Dokumedik felhasználó EESZT azonosító értékét a megfelelő mezőbe. A mező még kézzel
átírható - azaz más nevében is lehet monitoring funkciókat használni. Utána be kell írni a EESZT
Mobile Applikációban generált token értékét. Több a Mobile applikációról olvasható itt: EESZT
mobilToken alkalmazás felhasználói kézikönyve (Android) (forrás EESZT)
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EESZT Lista - funkciók

Tartalomjegyzék

A Dokumedik EESZT Lista modulban a következő adatok egyidejű
lekérdezése lehetséges:
●
EHR Lista - a pácienshez az EESZT-ben feltöltött leletek listája
●
EKAT lista - a pácienshez az EESZT-ben feltöltött esemény
katalógus lista
●
EPRO adatok - a pácienshez EESZT-ben feltöltött eProﬁl adatok
●
EBEU adatok - a pácienshez EESZT-ben feltöltött eBeutalo adatok
lista
A lekérdezéshez meg kell adni a következő paramétereket:
●
Páciens TAJ száma
●
Lekérdezés dátum intervallumot
●
BreakGlass flag - a Break glass lekérdezéseket a
következő esetekben használhatja:
○
1.) Sürgős esetben, ha a páciens nem tud, nem
képes eseti rendelkezést tenni. (Az Eüak. 10. §
(4) bekezdése szerint sürgős szükség esetén a
kezelést végző orvos által ismert, a
gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden
egészségügyi és személyazonosító adat
továbbítható)
○
2.) A páciens 24 órás egyedi engedélye alapján
(minta az e-egeszegugy.gov.hu oldalon letölthető).
A BreakGlass flag jelöléskor megjelenik egy figyelmeztető ablak,
ahol elolvasható, hogy az opció mikor használható. A lekérdezés
indítása után még egyszer megjelenik ez a figyelmeztető ablak.
FIGYELEM! A breakglass funkció használatát az EESZT szigorúan
naplózza, ezért csak indokolt esetben szabad használni!
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EESZT Lista - bejelentkezés

Tartalomjegyzék

A EESZT Lista modul segítségével a Dokumedik rendszerbe bejelentkezett személy indíthatja az EESZT lekérdezéseket. Az EHR - EKAT - EPRO - EBEU adatok lekérdezése gomb
megnyomására elindul a lekérdezési folyamat. A program ellenőrzi, hogy a felhasználó EESZT bejelentkezési adatok még érvényesek, amennyiben nem, újra be kell jelentkezni az EESZT-hez.
Bejelentkezéskor letöltésre kerül az érvényes SAML ticket. A SAML ticket folyamatosan használható az adott munkaállomáson, amig a Dokustart program működik. Amennyiben a
Dokustart programot lezárjuk vagy kijelentkezünk, a SAML ticket törlésre kerül és a Dokustart újraindításnál újra kell bejelentkezni az EESZT-hez.
Bejelentkezéskor választhatjuk, hogy eSzemélyi, Token vagy Mobile Soft Token azonosítást szeretnénk használni.
1. Bejelentkezés eSzemélyivel: bejelentkezéskor a program beírja a Dokumedik felhasználó
EESZT azonosító értékét a megfelelő mezőbe. A mező még kézzel átírható - azaz más nevében
is lehet monitoring funkciókat használni. Bejelentkezés gomb megnyomása után a kártyaolvasó
bekéri az eSzemélyihez és EESZT azonosítóhoz tartozó PIN kódot.

2. Bejelentkezés Token segítségével: bejelentkezéskor a program beírja a Dokumedik
felhasználó EESZT azonosító értékét a megfelelő mezőbe. A mező még kézzel átírható - azaz
más nevében is lehet monitoring funkciókat használni. Utána be kell írni a Tokenhez tartozó
jelszót, és a Token által generált számot. Bejelentkezés gomb megnyomása után elindul az
azonosítási folyamat.

3. Bejelentkezés Mobile Soft Token segítségével: bejelentkezéskor a program beírja a
Dokumedik felhasználó EESZT azonosító értékét a megfelelő mezőbe. A mező még kézzel
átírható - azaz más nevében is lehet monitoring funkciókat használni. Utána be kell írni a EESZT
Mobile Applikációban generált token értékét. Több a Mobile applikációról olvasható itt: EESZ T
mobilToken alkalmazás felhasználói kézikönyve (Android) (forrás EESZT)
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EESZT Lista - EHR
Lista

Tartalomjegyzék

Az EHR Lista fülén láthatók a pácienshez feltöltött
dokumentumok (leletek) a feltöltési idő csökkenő sorrendben.
A listán olvashatók a dokumentumhoz tartozó fontosabb
adatok.
A dokumentumot le lehet tölteni PDF formátumban, ehhez
pozíciónálni kell a megfelelő sort a listán, és meg kell nyomni
a Kiválasztott dokumentum megtekintése gombot.
A dokumentum tartalma megjelenik egy PDF viewer-ben. A
funkció használatához természetesen gondoskodni kell, hogy
a munkaállomáson elérhető legyen valami PDF viewer.
Két esetben kaphatunk a DÖR miatt nem teljes! hibát:
Amennyiben még nem küldtünk be ellátási eseményt,
azaz az orvos nem kezelő orvos illetve ha.
DÖR titás van (szakma kód alapbeállítás szerinti
tiltás, vagy állampolgári beállítás esetén)
Ugyanakkor a BREAKGLASS típusú lekérdezéskor ilyen
hibát nem kapunk EESZT-tól.
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Tartalomjegyzék

EESZT Lista - EKAT Lista
Az EKAT Lista fülön látható a pácienshez feltöltött események listája a feltöltési idő csökkenő sorrendben.
A listán olvashatók az eseményhez tartozó fontosabb adatok. Itt található az EESZT RSS hírek olvasási funkció is.
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EESZT Lista - EPRO
adatok

Tartalomjegyzék

Az EPRO adatok fülön láthatók a pácienshez
feltöltött eProfil adatok, profil csoportok és típusok
szerint csoportosítva, és azon belül feltöltési idő
csökkenő sorrendben.
A lista fa struktúrában jeleníti meg a profil adatokat.
Az Új EPRO bejegyzés gomb megnyomása után
előugrik egy beviteli ablak, ahol megadhatjuk az új
profil bejegyzés típusát, a megállapítás típusát és
szöveges tartalmát. A Beküldés EESZT-be gomb
megnyomásával menthetjük a bejegyzést.
A poziciónált profil bejegyzést módosítható ill.
Törölhető a megfelelő gomb megnyomása után:
Bejegyzés módosítása illetve Bejegyzés törlése.
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EESZT Lista - EBEU
Lista

Tartalomjegyzék

Az EBEU adatok fülön láthatók a pácienshez feltöltött
eBeutalo adatok.
A Beutalók listán találhatók a beutalók fő adatai.
A beutaló listán csak akkor jelenik meg az adat, ha a
lekérdező orvos a páciens kezelő orvosa, azaz
legalább egy esemény létezik az eKat listán, amelyen
a bejelentkezett orvos a kezelő orvos.
A középső panelen mindig a kiválasztott beutaló sor
részletes adatai láthatók.
A Páciens nyitott kórlapjai listán pedig azokat a
kórlapokat látjuk, amelyekhez felhasználhatjuk a
eBeutalo-t.
Amennyiben az orvos nem a páciens kezelő orvosa,
úgy letöltéskor DÖR miatt nem teljes! hibaüzenet fog
megjelenni, hogy a beutaló lista lekérdezése nem
teljes.
Ugyanakkor a BREAKGLASS típusú lekérdezéskor
ilyen hibát nem kapunk EESZT-tól.
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