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Jelenlegi helyzet

Az egészségügyi 
dokumentumok 
szakmai tartalmi 

heterogenitása

Az azonos szakmai 
tartalmak nem 

találkoznak össze

Tartalom A dokumentumok 
és adatok 
nincsenek közös 

szerkezetbe 

rendezve

A tartalmak gépileg 
nem 

feldolgozhatóak, 
nem 
hasznosíthatóak

Forma
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Célok

• Tartalmi és formai egységesítés -> automatizált feldolgozás

• Intézmények közötti automatizált adatcsere

• Kezelőorvosi döntéstámogató funkciók

• Szakmai és ágazati elemezhetőség

• Értelmezhetőbb leletek
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Automatizált adatcsere

zárójelentések, leletek, 
képek, ellátási események

vények, beutalók

rendszer

kórházi

helyi

EESZT

Döntéstámogatás
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Kezelőorvosi döntéstámogató funkciók

• Az orvos munkájának megkönnyítése, az ellátás biztonságának 
növelése

• Dokumentumok tartalmi megkülönböztetése 
• (pl. elkülönülő módon listázódnak az adott szakma által érintett és kevésbé érintett 

leletek)

• Dokumentumok automatikus feldolgozása 
• (pl. felvételkor az aktuális gyógyszerelés beemelése a kórlapba)

• Határérték alapú riasztás 
• (pl. kritikus INR esetén üzenet az orvosnak)

• Keresési feltételeknek megfelelő adatok kiemelése
• (pl. HgbA1c grafikon)

• Protokoll alapú ellátás-támogatás 
• (pl. spirál CT és PE)
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Szakmai és ágazati vezetés támogatása

• TAJ szintű, feldolgozható, elemezhető ágazati adatvagyon
• Ellátási folyamatok nyomon követése, ellátási láncok

• Protokollok

• Outcome-alapú finanszírozás

• Gyógyszervizsgálatokra alkalmas betegek szűrése

• Egységes, intézményi szintű szakmai minőségi indikátorrendszer

• Személytelenített kutatási adatbázis („ágazati gigaregiszter”)

EESZT
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Jövőbeli dokumentumkezelés az EESZT-ben

• Alapvető célok
• Nem strukturált -> részben strukturált -> strukturált dokumentumok

• Az egészségügyi tartalmak egységes, szabványos reprezentációja az EESZT-ben
• eKórlap, eProfil, eBeutaló, regiszterek

• Tartalom automatikus feldolgozására épülő szolgáltatások
• Döntéstámogatás, tartalom-alapú keresés, trendmegjelenítés, riasztás, scoring, stb.

• Központi szolgáltatások vs. a helyi HIS rendszerek szolgáltatásai

• Változás az ellátók számára
• Részletesebb, kötöttebb beviteli űrlapok

• Tartalmi egységesítés a helyi rendszerekben
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Az egységesítés ágazati folyamata

Archetípus 
fejlesztés

Jogi 
szabályozás

HIS-ek
felkészítése

Bevezetés
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Céldokumentumok kiválasztása

Legyen számottevő esély a széleskörű, de leginkább teljes 
körű szakmai elfogadottságra és használatba vételre

A várhatóan kialakítható struktúrák nyújtsanak számottevő 
hasznot a klinikai döntések gépi előkészítéséhez (pl. 
trendmegjelenítéshez vagy esetek kiemeléséhez)

Fokozatosság, nem kell a teljes mélységű strukturáltságot
első fázisban még kitűzni
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A dokumentumegységesítés fokozatai

Nem strukturált 
(szabad szöveges dokumentum 
[PDF] + meta-adatok)

Részben strukturált 
(vegyesen adatstruktúrák és 
szabad szöveg + meta-adatok)

Strukturált
(adatsruktúrák
+ meta-adatok)

struktúrált adatok

szabad szöveg

laborleletek strukturálása
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A tartalomfejlesztés irányai

dokumentumsablonok 
(„templétek”)

Elemi adatok

Zárójelentés, ambuláns lap, stb.

Diagnózis, javasolt gyógyszerek, stb.

egymásba ágyazhatóság
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Egységesítés alatt álló dokumentumok

• Általános
• Zárójelentés
• Ambuláns lap

• Leletek
• Általános laboratóriumi vizsgálati lelet
• Általános képalkotó vizsgálati lelet
• Kiemelt képalkotó vizsgálatok (CT, MR, cardioCT) leletei
• Szövettani és patológiai leletek
• Invazív kardiológiai ellátások leletei
• Non-invazív kardiológiai leletek
• Gerincsérültek záródokumentuma

• Egyéb
• Szakorvosi javaslat
• Várandós kiskönyv
• eProfil bejegyzései
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Zárójelentés I.

3 I2190

5 E7800

5 Z9550

„inferior”

„RCA PCI, BMS, 2018.08.”
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Zárójelentés II.

12 hó Z9550

N I2190

clopidogrel

Clopidogrel tbl.

75mg Eü.em.70% 2a3.

reggel 75mg

N I2190 Astrix tbl. reggel 100mg

N E7800 Atorvastatin tbl. este 80mg

S kontroll 223714001 BIK Kard.Amb. + 3 hónap40 - kard.
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Az egységesítés legitimitása

Szakmai megalapozottság

• Az egységesítés a szakterületet vezető 
testület konszenzusára, jóváhagyására 
épül

• A szakmai konszenzus időbeli változása 
leképeződik az új verziókban

Jogszerűség

• A kötelezés beépítése a meglévő egészségügyi 
jogi szabályozásba

• Adatkezelési szabályok (törvényi szinten)

• A bevezetésre, alkalmazásra vonatkozó 
szabályok (rendeleti szinten)

• A tartalmakra vonatkozó szabályok (technikai 
szinten)
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Roadmap

• Az EESZT a hosszú távú, folyamatos fejlődés alapjait teremti meg

• Az 1. szakasz megvalósítja a kiválasztott dokumentumokat

• Folyamatos bővítés (ágazatpolitikai célok, szakmai konszenzus) 

EESZT

EFOP 1.9.6 

0. szakasz 1. szakasz

2018

2020
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Mit várunk a jövőtől?

Egységesített („strukturált”=számítógéppel feldolgozható) dokumentumok elterjedése

Az orvosok számára sokkal több és feldolgozhat adat áll majd rendelkezésre, hozzájárulva döntéseik eredményességéhez

Az ellátórendszer hatékonyságának növekedése

A betegutak jobban áttekinthetőek és szervezhetőek lesznek

Elkezd felépülni egy újabb, magasabb szintű ágazati adatvagyon

Nő a betegek informáltsága, egészségtudatossága 

A betegek intenzívebben bevonásra kerülnek az egészségük megőrzésébe 
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Fejlődés – merre?

ADT

Teljesítmény-elszámolás

Betegdokumentáció

Diagnosztikai kommunikáció (LIS)

Rendelésmechnanizmus

Radiológiai kommunikáció (PACS)

Szakmai szolgáltatások

Jogviszony

Várólisták

Regiszterek

Eseménykatalógus
E-Kórlap

eRecept

eBeutaló

Telemedicina

PHR

eReceptQR

Betegút-menedzsment

Integrált „smart” szolgáltatások

EESZT helyi funkciók

Helyi szolgáltatások

Központi szolgáltatások

Intelligens

egészségügy

GYOGYINFOK

?

OEP finanszírozás
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Összefoglalás

Dokumentumegységesítés szükséges

Az EESZT megteremti az alapokat

A bevezetés számos szereplő együttműködését igényli

Hosszú távú, fenntartható folyamat szükséges
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• Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


