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A korábbi egészségügyi adatok is elérhetőek lesznek 

elektronikusan a kezelő orvosok számára 

A közeljövőben számos kulcsfontosságú fejlesztéssel egészül ki az Elektronikus Egészségügyi 

Szolgáltatási Tér (EESZT). 

 A betegek korábbi – a rendszer 2017-es 

indulása előtti öt évben keletkezett 

–  gyógyszerelési és ellátási információit is 

feltöltik és így az EESZT-n keresztül is 

elérhetővé válnak a kezelést végző orvosok 

számára. Adatszolgáltatóként az Országos 

Vérellátó Szolgálatot is integrálják a 

rendszerbe, valamint megkezdődik a 

betegellátáskor keletkező dokumentumok 

szabványosítása is. 

A fejlesztés következő lépcsője a betegellátáskor a kórházi informatikai rendszerekben 

keletkező elektronikus dokumentumok – például laboreredmények, vizsgálati lapok, 

zárójelentések,– szabványosítása, azaz uniós ajánlások és szabványok alapján történő formai 

és tartalmi egységesítése. Ez lehetővé teszi az adatok gépi feldolgozását és hatékony 

kereshetőségét. Mindez komoly áttörést hozhat a betegellátásban, hiszen a rendszerezett és 

feldolgozott egészségügyi adatok az orvosok döntését jóval magasabb szinten tudják 

támogatni.  

A közeljövőben új adatforrásokat is integrálnak az EESZT-be annak 

érdekében, hogy a betegellátás még biztonságosabbá váljon. 

Hamarosan itt is elérhetőek lesznek a páciensek vércsoportjára 

vonatkozó, az Országos Vérellátó Szolgálat által szolgáltatott 

adatok, amik automatikusan bekerülnek az ellátottak eProfiljába is. 

Ugyancsak az EESZT-be kerülhetnek a jövőben a kapott 

védőoltások, függetlenül attól, hogy kötelező, gyermekkori, vagy 

felnőtt korban kapott egyéb oltásokról van-e szó. 

A visszamenőleges adatfeltöltés, az új adatforrások integrálása és az 

elektronikus dokumentumok szabványosítása az  EFOP-1.9.6-16-2017-00001 

Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések című projekt részeként a 

Széchenyi 2020 programból valósul meg. 



 
 
 
 
 

 
 

Gyakorlati EESZT oktatás indul egyetemi 

gyógyszerészkarokon is 

Az orvostan hallgatók után a Gyógyszerészkarok hallgatói számára is bevezetésre kerül az 
Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) használatának gyakorlati oktatása. 

A 2018/2019-es oktatási év első felében pilot jelleggel elindult a 

Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán az ötödéves 

hallgatók EESZT elméleti és gyakorlati képzése a HIS szállítók 

bevonásával. A hallgatóktól, valamint az érintett kari oktatóktól 

kapott pozitív visszajelzéseket követően a képzés a második 

félévben kiterjesztésre kerül az Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  6. 

évfolyamára, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti és Fogorvosi Karok ötödéves 

hallgatóira, valamint a Debreceni Egyetemen az ötödéves általános orvosi és gyógyszerész kari 

hallgatók részére is.  

A hallgatók egy medikai rendszereken keresztül a virtuális beteg kórelőzménye alapján 
megismerkednek a gyógyszerfelírással, az EESZT lakossági portáljával, valamint az EESZT-ben 
tárolt virtuális receptek segítségével gyógyszerészeti rendszeren keresztül gyakorolhatják a 
gyógyszerkiadás teljes folyamatát.  
 
Következő lépésként a szegedi valamint pécsi orvosegyetemekkel is megkezdődött a képzés 
előkészítése. Kiemelt cél, hogy a közel jövőben az ország összes orvosi egyetemén elinduljon 
az EESZT használatának oktatása.  

 
2019-ben is folytatódik az EESZT lakossági kommunikáció  
 
 

Az Európai Unió támogatásával és 
a magyar állam 
társfinanszírozásával létrejött 
Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (EESZT) 
használata 2017. november 1-jétől 
kötelező a közfinanszírozott 
egészségügyi intézményeknek és 
patikáknak, 2018. november 1-
jétől pedig a magánegészségügyi 

intézmények törvényben meghatározott körének.  
 
Az ÁEEK EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztálya a rendszer működtetése mellett kiemelt 
figyelmet szentel a lakosság megfelelő tájékoztatására is, ezért folytatja a 2018-ban 
megkezdett lakossági edukációját az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér funkcióinak 

http://semmelweis.hu/gytk/
http://semmelweis.hu/aok/


 
 
 
 
 

 
 

megismertetése céljából. Ennek érdekében kétféle tájékoztató anyag került legyártásra és 
kerül kiszállításra az egyes egészségügyi intézményekbe 2019. első felében.  
 
A szóróanyagok utánpótlása érdekében a kiadványok elektronikus formában is elérhetőek az 

EESZT Információs Portálján az alábbi képekre kattintva: 

 

 

 

 

Kontakt Center  

Kérdése van? Kérdezze kollégánkat írásban a helpdesk.eeszt@aeek.hu címen vagy telefonon 

a +36 1 920 1050-es számon (H-CS: 8:00-16:30 és P: 8:00-14:00). 

Munkaidőn kívül kérjük, hívja a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalat! 

mailto:helpdesk.eeszt@aeek.hu
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/557050/Legyen_reszese_egeszsegenek_A4.pdf/3bc4e613-54fb-1eeb-fdfa-bd3bd757163a
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/557050/Milyen_valtozasokat_hoz_az_erecept_A4.pdf/34ccfd88-fb16-76dc-1d2b-d35ca1cd6c62

