
AT EESZT
Elektrorikus
Eg6szsegugyr
Szdgdltolosl f6r

Allami Egeszsegngyi E at6 Kozponr

T6j6koztat6 a szem6lyes adatok Elektronikus
Eg6szs6gUgyi SzolgSltat6si T6rben megval6su16

kezel6s6r 6l az egdszs6gi,igyi int6zm6nyben
ttirt6n6 ell6tds sordn

1. Mi az Elel(ronikus Eg6szs6gaigyi SzolgSltatdsi T6r (riividen: EESZT)?
Magyarorszdg (j e-eg6szs6gtgyi rendszere az Elektronikus Egdszs6gogyi Szolgdltatisi T6r (EESZT), amelyhez
2017. november 1-j6n a h6ziorvosi szolgiilatok, jd16- 6s fekv6beteg-elldt6 int6zm6nyek 6s gy6gyszertdrak
csatlakoztak. ltt el6rhet6v6 vdlnak olyan eg6szs6gugyi adatok, melyeket eddig 6nnek kellett papiron
meg6riznie.

A magyar e-eg6szs6g0gyet megijit6 rendszer c6lja a lakossig min6lgyorsabb, hat6konyabb 6s szolg6ltatds-
orientiltabb ellitdsa. Ennek kulcsa az elldt6 int6zm6nyek, kezel6orvosok 6s gy6gyszertiirak k6z6tti
folyamatos kapcsolatban rejlik, igy az informici6k egys6gesek 6s el6rhet6ek. A rendszer szolgdltatdsai
egyidej0leg leegyszerfisitik az eg6szs6giigyi dgazat adminisztrativ 6s adatszolgiltat6si folyamatait is, igy
gyorsitva a betegelldtdst.

Az EESZT alapvet6en egy informdci66ramlist el6segit6 rendszer, amely segits6gdvel a T6rbe felk0ld6tt
adatok egyszerfibben 6s gyorsabban jutnak el a megfelel6 szem6lyhez. Ezen adatok k6z6tt - l6v6n
eg6szs6g0gyi ell6tds16[ sz6 - szemdlyes adatok 6s eg6szs6giigyi adatok is szerepelnek. Az adatok teljes k6rf
biaonsigdt a legmagasabb, 5-ds szinto v6delemmel rendelkez6 rendszer bi*ositja. Az adatok kezel6je az
EESZT-I mriktidtet6 Allami Eg6szsdgugyi Elliit6 K6zpont (AEEK).

2. A tiijdkoztat6 c6lja
Az EESZT bevezet6se 6ta a betegell6tds m6dja alapvet6en nem vdltozott; Onnek semmi mds dolga nincs,
mint hogy elmenjen orvosdhoz, ha beteg vagy rutin vizsgdlatot, ellen6rz6st szeretne ugyanigy, ahogy azt
eddig is tette. Jelen tiij6koztat6 c6lia az, hogy megismertesse onnel az ellStds sorin oz egiszs€gAgyi
intezminy rivin az EESZT rendszer6be ker016 adatainak kdrdt.

Amennyiben 0n 6lni kivin a digitdlis vildg adta lehet6s6gekkel, ielen tijdkoztat6b6l alkalma nyilik
megismerni azt is, hogy mikdnt veheti ig6nybe az e-eg6szs6giigy legijabb szolgdltat6sait.

Amennyiben jelen tdi6koztat6nil sz6lesebb kdrfi tij6koztatiist kivdn kapni az EESZT mukird6s6rcil 6s az
adatok kezel6s6r6l, k6rjtik liitogasson el a httos://e-egeszsegugv.gov.hu informici6s portdlra, ahol az
Adatv6delem meniipontra kattinwa elolvashatia az EESZT adatkezel6si tdi6koztat6jiit, az oldalt bdng6szve
pedig toviibbi hasznos informdci6k birtokdba juthat az EESZT mfikttd6s6vel kapcsolatban.

3. Az egdszs6giigyi ellit6s sorin az EESZT-ben kezelt szem6lyes adatok kiire
Az EESZT-be t6rt6n6 adatfelttilt6s a betegfelv6telt6l kezd6dik.

Az eg6szs6gtigyi elldtds sordn keletkez6 adatok a ktivetkez6 esetekben 6s m6don kerUlnek rtigzit6sre az
EESZT-ben:

. Esem6nykatal6gus

A kdzponti esem6nykatal6gus az 6n eg6szs6giigyi ell6tisdra vonatkoz6, naprak6sz adatokat tartalmazza.

A kdzponti esem6nykatal6gus szdmdra az aldbbi esem6nyek adatait, az esem6ny id6pontjd! az
eg6szs6giigyi int6zm6ny rendsze16ben val6 r6gzit6s id6pontj6t 6s az esem6ny rdgzit6s66rt felel6s szemdly
azonosit6jdt kell feltiintetni.

Az adatok meg6rz6si ideje: az Erintett haliiliit kdvet6 5 6vig.
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Az adatokhoz hozzdf6rhet:

. bir6siig,Hat6sigok(feladatktiriikbeneliiirva)

.6n

. kezel6orvot hdziorvos az eg6szs6gUgyi ellCtdssal kapcsolatban, az 6n digitilis tinrendelkez6si

bedllitisainak megfelel6en

Fekv6beteg-
szakell6trs megkezd65e

Fekv6beteg-szakell6t6s befejezdse

I i 16beteg-sza kellitds megkezddse

Ji16beteg-szakell6t,s befejez6se

Hiziorvosi, hizi tyermekorvosi ellltds
6s a fogorvosi alapell,trs megkezdCse

H6ziorvosi, hSzi gyermekorvosi ell6tis
6s a fogorvosi alapellitis befejezdse

- ell6tott szemdlv azonosit6 tipusa 6s drt6ke (TAJ)

- beutal6vagy a beutalSst megalapoz6 ellitCs
adatai (a felv6tel j ellege)
- beutal6 orvos azonosit6ja
- beuta16 orvos munkahelye
- finanszirozrs tipusa
- fi nanszirozisi t6rrssrdm
- beutal6/irdnydiagn6zis
- az ellSt6st v€gz6 k6rh6zi oszt{ly finansrirorS5i

szeE6d6s slerinti 9 karakteres kddja
- a beteg kezel6orvosenak azonosit6ja
- az ellitrsnak a2 ellrt6 informatikai rendszereben
6rtelmezett egyedi azonositdja

- az ellStas megkezddsekor letrehozott esemeny
katal6gus bejegyuds azonosit6ja
- a beteg tovibbi sorsa*

- elldtott szemely azooosit6 tipusa 6s 6rt6ke (TAj)

- beutal6 vagy a beutalist megalapoz6 ellItes
adatai (a felvdtel iellete)
- beutal6 orvos azonositdja
- beutal6 orvos munkahelye
- finansziroz6s tipusa
- napldsorszim
- beutal6/irrnydiagn6zis
- az ellitdst vdgz6 szervereti egys€g finan szirozisi
szerr6dds lzerinti 9 karakteres k6dja
- a beteg kezel6orvoslnak azonosit6ja
- az elldtdsnak a, ell5t6 informatikai rendszerdben

6rtelmerett egyedi a2onosit6ja

- az elldtds megkezddsekor letrehozott esemdny-
katal6tus beje8yzEs azonosit6ja
- tovibbkiildds

- elletott szem6ly azonosit6 tipusa ds Crtdke (TAJ)

- az elldtCs tipusa
- az ellit6s helye
- az ellCtas oka
- t6ritd5i kateg6ria
- a szolg,ltat6si egysdg kddja {hiziorvosi szolgilat
esetdn az orszrtos nyilvCntartesi szCm)

- a beteg kerel6orvoslnak azonosit6ja
- az ellitasnak az elldt6 informatikai rendszerdben
6rtelmezett egyedi azonosit6ja

- az elldtas megkezd6sekor l6trehozott esemeny-
katal6gus bejegyzd5 azonosit6ja
- toviibbki.ildds

- azon elldt,s esem6ny-katal6gus bejegyrds
azonosit6ja, amelynek keretdben a vizgrlat
elv6gz6lre keriih
- ellCtott szemdty azonosit6 tipusa 6s drtdke (TN)
- beutal6 (megrendel6) orvo5
- beutal6 (megrendel6) orvos munkahelye

CT 6s MR vi.sgrlat megkezdise

AE,EY.
Allanrl Egeszs6gOgyi Ell6to Kdzpont

Esem6ny Adat

1

2

3

4

5

5

7
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- finanszirozes tipusa
- napl6soR.lm
- beutal6/i.inydiaSn62is
- ar ellitlst v6gz6 szerve2eti etys6t finanszirozlsi
szerz6d6sszerinti 9 karakteres k6dja
- az ellitSsnak az ellrt6 intormatikai rendszerdben
drtelmerett egyedi a2onosit6ja
- vizsgClattipusa

CT 6s MR vizsg6lat befejezd5e - a! ell{tds megkezd6sekor l6trehozott esemdny-
katal6gus bejegyzds azonosit6ia
- vizsSrlat riivid leirisa (technol6gia, rdgi6.
kontras.tanyat hasznilat, illetve nem 6n6kelhet6
viz5tilat)

Jclmatyarelat;

' ..ri.a r@al,5l @- lq:lon nElr.al r l!6zi6tirvl Bolali.tat Jt tt*tbn6it., Ar.p&tl r6dtnli,iEner@aljDl EsLr.. ubat aril i.dr6...d.Lt sr& rlq:bnEt

. Egas:sagosyi dolumentunok nylMntart sa

A nyilvCntart6s6nak c6lja, hogy a kezel6orvosok hozzdf6rhessenek betegeik eg6szs6giigyi
dokumentumaihoz, a nyilvintartis ezeket a dokumentumokat tartalmazza (pl. ambul5ns lap, leletek,
zCr6ielentes, stb.). Az itt szerepl6 dokumentumok az eg6szs6g0gyi dokumentici6ra vonatkoz6 szabdlyok
szerint 6s ideig keriilnek meg6rz6sre.

Az adatok meg6rz6si ideje: az Erintett haliiliit ktivetd 5 6vig.

Az adatokhoz hozzdf6rhet:

o az eg6szs6g0gyi int6zmdny
.0n
zrr6ielentds

Ambulins lap

Altelrnos laborat6riumi elldtls lelete

Mikrobiol6giai laborat6riumi ell,tis lelete

Szovettani ds patol6giai lelet

Egydb laboratoriumi elldtes lelete

CT dr MR vizsgelatokr6l kdsziilt lelet

Egy€b k€palkot6 vizsgiilat lelete

M0tdti leir,s

. eProfil

Az eg6szsdgiigyi profilhoz kapcsol6d6 nyilviintartis tartalmazza az 0n Sltaldnos eg6szs6gi.igyi iillapotdt
(ahuiilis betegs6geit, iltalinos eg6szsdgii8vi adatait) leir6 adatokat. A nyilvintartis c6lja az 0n ellitiisa
6rdek6ben a kezeloorvos szdmira naprak6sz 6s ittekint6 jellego eg6szs6g0gyi informdci6k szolg6ltatesa.

Az adatok meg6rz6si ideje: az Erintett halCliit ktivet6 5 6vig.

Az adatokhoz hozzif6rhet:

o az 0n kezel6orvosa vagy heziorvosa

nem-allergias fi gyelmedetdsek

1

2
3

4
5

6
7

8
9

Tipus

Figyelmelt€tarek

(6rttirtinet

Adat

v6dai,oltdsok

AT

allergia kivdlt6 tdnyez6
allertia leirisa
megfigyelds id6pontja
r6vid leir,s
rdszletes leirls
meSfi8yelds iddpont a
vdd60lte5 neve
v6dettsdt (betetsit)
olt5s id6pontja
ott6anyag azonosit6ja
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megoldott, lezirt vagy inaktiv
problamrk

kor6bbi mUtdtek 6s

beavatkoz6sok

aktullis probldmdk/
diagn6zisok
beilltetett eszkdziik ds
implantitumok

Cletrn6di t6nyez6k

megSllapltott v6rand6ssCS

vdrcsoport

probl6ma leirlsa
felmerilds id6ponua
lezrres id6pontja
megoldas k6riilmCnyel
beavatkoz6s leirdsa

beavatkoz6s id6pontja
problama/diagn6zis leirjsa
telmenjlds id6pontja
eszkti2 6s implantdtum leirisa
tipus
beiiltet6s id6pontia
elr5volit6s id6pontja
terlpia tipusa

lavaslat leirCsa

leiris
tipus
hat6anyag (kdszitmdny) neve
er6ssdt
gy6gyszerdszeti d6zi5f orma
beszederd6 mennyisdg
sred6s gyakorisrga
kezelds hossza

kezelCs kezdete
megfigyel6s tipusa
megfigyel6s dn6ke
id6tartam
sziilds v6rhat6 id6pontja
terh€ss6g kimenetele
vdrcsoport

toz;s id6

4. Hol tekintheti meg az On eg6szs6giigyi ellitdsSval kapcsolatban az EESZT-be kerolt adatokat?
Az EESZT Lakossigi Portilja a https://www.eeszt.goy.hu internetes honlapon tal6lhat6. 0n a Belelentkez6s
gombra kattinwa iigyf6lkapus azonosit6s 6s TAJ szdm megad6sa ut6n sajit, szem€lyre szabott EESZT

felhaszndl6i fi6kjiit drheti el. Ennek segits6g6vel egyszergen megismerheti,6s birmikor eldrheti, vagy
letdltheti az 0nnel kapcsolatos, EESZT-be keriil6 eg6szs6gtigyi dokumentumokat 6s adatokat.

Amennyiben nem rendelkezik iigyf6lkapuval, a k6vetkez6 m6dokon hozhat l6tre:

L. Szemalyesen bdrmelyik okminyiroddban, kormdnyhivatali iigyf6lszolgiilati iroddban, ad6hat6siig
0gyf6lszolgilatiin vagy ktilk6pviseleten

2. Elektronikus dton, amennyiben rendelkezik 2016. janudr 1-j6t k6vet6en kiillitott 6rvAnyes
szem6lyazonosit6 igazolvdnnyal.

A Lakossdgi Portil fel0let6n tObb, a digitiilis lehet6s6gek iltal kiniilt EEszT-s2oltrltatlst is ig6nybe vehet.
Ezek kdz0l n6hdny:

Az ETLATASOX f0l alatt, az Esem6nykatal6gusCban nyomon kdvetheti az elldtdsi esem6nyeit,6s az e.
K6rtiirt6net6ben meSlal6lja az ellitdsai sorin keletkezett 6s EESZf-be felttiltt tt betegdokumentumait.

A BEUTAL6K fiil alatt lekdrdezheti a sajdt elelironikus beutal6it meghat6rozott id6szakra szorve,
megtekintheti azok adattartalmSt, 6s ki is nyomtathatia azokat.

A RECEP/IEX ftil alatt k6rdezheti le az 0n szimdra felirt elektronikus receptetet, a mdr kiviltott receptjeinek
listijiit is, meghatdrozott id6szakra visszamen6leg. Minden recepttartalom el6rhet6 az 6n szdmdra is,

azonban ez nem helyettesiti a felir6si igazolSst, amivel m6s is kivdlthatia az 0nnek felirt k6szitm6nyeket, lgy
az innen kinyomtatott recepttel nem lehet gy6gyszert kivdltani. A hagyomdnyos papirreceptjei csak a
kiveltott vdnyek kiizdtt jelennek meg, mert azokat a patika veszi fel a rendszerbe a recept kivdltSsakor.

JelenleSi probl6mik

Gy6gyszerelEs

Varand6ss6g

Oiagnosztikai
eredm€nyek
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Az 0NRENDEtKEZfS f0l alatt k6rhet 6rtesit6st, ha 6nnel kapcsolatos adat vagy dokumentum keriil majd a

rendszerbe. Nyomon kdvetheti, ki 6s mikor, milyen adatinak, dokumentumdnak megtekint6s6t k6rte a
rendszert6l. M6dj;iban dll rendelkezni is az EESZT-be ker0l6 adatainak 6s dokumentumainak
hozziif6rhet6s6g6r6l.

5, Milyen porit,v vdltoz6sokat hozott az EESZT?

Mivel a kezel6owosa megismerheti az 0n eg6szs6g0gyi k6rtitrt6net6t 6s a vizsgilati eredm6nyeit,
pontosabb diagn6zist tud meghatdrozni, 6s szem6lyre szabott, hat6kony kezel€st tud el6irni.
Nem kell t6bb helyen ugyanazokat a vizsgdlatokat elv6gezni,6s orvosa egyszergen tud konlultilni
b6rmely kordbbi kezel60rvosdval.

Gyorsabb ell6tSst vCrhat, mert aklr mdr a hdziorvosa lefoglalhat id6pontot az e-beutal6jihoz, ha a
fogad6 int6zm6ny erre lehet6s6get ad, igy nem kell id6pont6rt iSmia az elldt6 intdzm6nyeket.
onnek v6gre nem kell a tel.ies k6rt6rt6netdt paplralapon 6riznie, 6s az orvosi vizsgdlatokra maglval
cip€lnie, az EESZT-hez csatlakozott int6zm6nyekben k6sz0lt 6j dokumentumai r6gzit6sre keriilnek a
T6rben, ahonnan az On rendelkez6seinek megfelel6en el6rhetik azokat az Ont kezel6 orvosok is.
Az adatai egy kiemelt, His biztonsdti srint0 rendszerbe kerulnek 6s bdrmikor nyomon kdvethetl, ki,
mikor, mely int6zett6l6s mely adatiit k6rdezte le. A LakossSgi Portilon meg tudja tekinteni a leleteit, CT
vagy rdntgen felv6teleit, zdrojelentdseit, 6s ezt lehetdv6 teheti az ont kezel6 orvosok szim6ra is.
A jdv6ben a2 orvosa iltal felirt e-recepitjeit csupdn a szem6lyazonossdga igazolis6val 6s TAJ sz6ma
megaddsdval is kivdlthatia. A patikcban a gy6gyszer6sz lithatia az 6nnek felirt k6szitm6nyeket,
olyanokat is, melyeket koribban viltott ki, vagy elfelejtett kiv6ltani, igy ktinnyebben tud tandcsot adni,
hogy milyen k6szitm6nyeket ne szedjen egy id6ben, vagy mi6rt ne felejtse el kivdltani egyes
k6szitm6nyeit.
A j6v6 fejlesztese tovdbbi szolgdltatisokat vezetnek majd be a rendszerbe, hogy min6l gyorrabb 6s
biztonsdgosabb elldtdst kaphassanak a betegek.
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