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Dr. Bertalan Lóránt

szakmai koordinátor
eHealth gyógyszerész-szakértő

Az EESZT Az EESZT Az EESZT Az EESZT és az eRecept és az eRecept és az eRecept és az eRecept 
fő funkciói és bevezetése  fő funkciói és bevezetése  fő funkciói és bevezetése  fő funkciói és bevezetése  

MagyarországonMagyarországonMagyarországonMagyarországon

EESZT EESZT EESZT EESZT SzolgáltatásokSzolgáltatásokSzolgáltatásokSzolgáltatások

- Betegdokumentumok- Beutalók

- Receptek
- Digitális önrendelkezés
- Hozzáférési napló
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Digitális Önrendelkezés

Nem …

egy új, mindentől független gigarendszer

új alkalmazási felület, nem váltja le a HIS funkciókat

véglegesen lezárt funkcionalitás 

finanszírozási rendszer (a NEAK elszámolástól független) 

csak kommunikációs csatorna…

Hanem… 

egy központi szakmai háttérszolgáltatásokat is biztosító ágazati közmű

Mi a magyar EESZT?

Elektronikus szolgáltatásokat nyújt:

• Kinek?
• Milyen szolgáltatásokat? 
• Hogyan működik?
• Hogyan érhető el?
• Milyen a biztonsága?

Mi a magyar EESZT?

Szolgáltatásokat nyújt …

Egészségügyi 
szakemberek

Egészségügyi 
szolgáltatók

Ellátottak

Ágazatirányítás 
szervei

 Szakmai szolgáltatások
 Meglévő rendszereiken 

keresztül

 A szolgáltatóknak 
kell csatlakozni

 Intézményi szintű 
szolgáltatások:  
jelentéstovábbítás

 Nyilvántartások, 
kódtáblák, 
kódrendszerek 
publikálása

 Saját adatok elérése
 Digitális 

önrendelkezés
 EESZT Adatkezelési 

napló

Szolgáltatásokat nyújt - kinek?
• helyi rendszerek továbbra is használhatók 

• új hozzáférési lehetőségek nyílnak meg
Felhő-technológia

• 90 ezer olvasó kerül ki az ágazatba

• ellátott-azonosításra is használható
eSzemélyi

• közhiteles adatbázisokra épül

• azonosítás-szolgáltatás más szolgáltatók számára

Egységes ágazati 
authentikáció

• ellátott-központúság

• mindenki csatlakozhat
Szektorsemleges

• „elektronikus” folyamatok

• új hozzáférés csatornák
Új lehetőségek

• Personal Health Record

• Telemedicina
Új szolgáltatások
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EESZT szereplők

EESZT működtető
(ÁEEK)

Eü. szolgáltatók,
eü. szakemberek

Fejlesztők, 
rendszerszállítók

Felkészítés, akkreditáció
Csatlakoztatás, támogatás,
képzés, monitoring

Rendszerszállítás

Jogszabályi változások
Törvény

• EESZT jogszerű működésének megalapozása, 
adatkezelés körülményeinek tisztázása

Kormányrendelet

• EESZT szervezeti kérdéseinek szabályozása 
(működtető, önrendelkezési nyilvántartást 
vezető szerv, keresztreferencia-tár 
üzemeltetőjének kijelölése)

Miniszteri rendelet

•Csatlakozás feltételei, folyamata

•Csatlakozás rendje és ütemezése

•Egyes szolgáltatások kötelező 
használatának bevezetésének 
ütemezése

•Egyes szolgáltatásokra vonatkozó 
részletszabályok

Jogszabályi háttér

• 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről (Eüak)

• 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről (Eütv)

• 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 
(Ebtv)

• Az emberi erőforrások minisztere 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelete 
az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes 
szabályokról

• Más… pl. 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra 
kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról 3047

gyógyszertár
100%

289
járóbeteg-ellátó intézmény

85%

> 2 millió
Ügyfélkapu regisztráció

Kb. 16000 
önrendelkezés

Az EESZT működése > 500 millió
egészségügyi adat

113 fekvőbeteg-ellátó intézmény
100%

6546 háziorvosi praxis
87%

2019 január

EESZT alapfunkciókEESZT alapfunkciókEESZT alapfunkciókEESZT alapfunkciók

.

eSzemélyi, mint azonosítási rendszer

• Egészségügyi dolgozók számára
o kétfaktoros azonosítás (birtoklás és tudás alapú)

o akinek nem lehet eSzemélyi igazolványa: token

• Állampolgári authentikáció

• Patikákban – eRecept kiváltás saját részre

• Egészségügyi intézményekben történő authentikáció
– jövőbeli fejlesztés
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Szolgáltatásokat nyújt …
EESZT modulok

Digitális önrendelkezés – a lakosság által 
irányítható szabályozó rendszer az adatok 
láthatóságára

Eseménykatalógus – egészségügyi 
ellátások megtekintése a lakosság és az 
ágazat számára

Eprofil – nem vagy ritkán változó 
egészségügyi adatok 

EESZT modulok

eKórtörténet – egészségügyi dokumentáció tárolása, 
lekérdezési lehetőséggel

eBeutaló és Erőforrás publikáció – szakorvosi ellátási 
kérelem digitális formája 

eRecept – orvosoknak, betegeknek, patikáknak 
átláthatóvá teszi a gyógyszerellátást 

Digitális képtovábbítás és távkonzílium – digitális 
képek továbbítása konzíliumkérési lehetőséggel

• Fogalma:
• nem, vagy ritkán változó, egészségügyi állapotát hosszú távon 

meghatározó személyes egészségügyi adatok

• Tartalma:
• European Patient Summary Guideline alapján
• jogszabályban meghatározott

• Bejegyzés szerkezete: egyedileg határozzuk meg
• rögzíthető a forrás „megbízhatósága”is : saját megállapítás, orvosi 

dokumentáció alapján, beteg elmondása alapján

• Kapcsolat a törzskartonnal

eProfil

A B C

1 Típus Adatszolgáltatás

2 Típus (1. szint) Altípus (2. szint) Adatelem (3. szint)

3 Figyelmeztetések allergia kiváltó tényező

allergia leírása

megfigyelés időpontja

4 nem-allergiás figyelmeztetések rövid leírás

részletes leírás

megfigyelés időpontja

5 Kórtörténet védőoltások védőoltás neve

védettség (betegség)

oltás időpontja

oltóanyag azonosítója

6 megoldott, lezárt vagy inaktív 

problémák

probléma leírása

felmerülés időpontja

lezárás időpontja

megoldás körülményei

7 korábbi műtétek és 

beavatkozások

beavatkozás leírása

beavatkozás időpontja

8 Jelenlegi problémák aktuális 

problémák/diagnózisok

probléma/diagnózis leírása

felmerülés időpontja

9 beültetett eszközök és 

implantátumok

eszköz és implantátum leírása

típus

beültetés időpontja

eltávolítás időpontja

A B C

1 Típus Adatszolgáltatás

2 Típus (1. szint) Altípus (2. szint) Adatelem (3. szint)

10 Jelenlegi problémák folyt. terápiás javaslatok terápia típusa

javaslat leírása

11 autonómia, fogyatékosság leírás

típus

12 Gyógyszerelés aktuális gyógyszerelés hatóanyag (készítmény) neve

erősség

gyógyszerészeti dózisforma

beszedendő mennyiség

szedés gyakorisága

kezelés hossza

kezelés kezdete

13 Életmód életmódi tényezők megfigyelés típusa

megfigyelés értéke

időtartam

14 Várandósság megállapított várandósság szülés várható időpontja

terhesség kimenetele

15 Diagnosztikai eredmények vércsoport vércsoport

meghatározás időpontja
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A digitális önrendelkezés
• az állampolgári hozzáférés-kontroll eszköze

• hozzáférés kontroll különböző dimenziók mentén (tucatnyi kategória):

• szerepek szerint: objektum forrása és felhasználója (lekérdező) alapján
• objektum tartalma alapján: automatikus besorolás: betegség, beavatkozás,  ATC 

kód, illetve forrás-intézménye (szakmakód) alapján

• állampolgárok hozzáférésének biztosítása:

• Ügyfélkapu, Kormányablak

• egyszerű és összetett üzemmód a szabályok megadására

Hogyan érhetők el a szolgáltatások?
pl. 
- eRecept
létrehozása
- eBeutaló
lekérdezése
- EHR lekérdezés

- Intézményi 
EESZT 
felhasználó 
adminisztráció

- Ellátástörténet
- Egészségügyi 
adatnapló
-
Önrendelkezések

EESZT gépi szolgáltatások

Portál
Szakmai       Állam-

polgári

HIS

orvos, szakdolgozó állampolgár

EESZT

Kórház

Hogyan érhetők el a szolgáltatások?

Mindenkinek a saját, meglévő,
megszokott rendszere!

Jelenlegi 
folyamatok

Új
folyamatok

Ki, milyen szolgáltatásokhoz fér hozzá…
Esemény-
katalógus

EHR eProfil eRecept eBeutaló

Írás Intézmény Intézmény orvos orvos orvos

olvasás kezelőorvos kezelőorvos kezelőorvos

kezelőorvos +
gyógyszertár 

(mint 
intézmény)

Intézmény

listás 
(adminisztratív) 

lekérdezés
kezelőorvos kezelőorvos NA kezelőorvos Intézmény

Írás:
Az adott objektum létrehozása, módosítása. Eü. adat szempontjából ez az jelenti, 
hogy ki hozhat létre ilyen objektumot.

olvasás: 
Az objektum teljes, azaz adminisztratív és egészségügyi tartalmához való 
hozzáférés

listás 
lekérdezés:

létező objektumok listájának lekérdezése. A lektérdezés csak az objektum 
adminisztratív adatait (=metáit) adja vissza

BCP BCP BCP BCP ---- Ha az EESZT nem érhető el…Ha az EESZT nem érhető el…Ha az EESZT nem érhető el…Ha az EESZT nem érhető el…

• A helyi rendszer továbbra is működik!

• BCP-folyamatok lépnek életbe:

- eRecepteteRecepteteRecepteteReceptet papír Felírási igazolás alapján, ill. papírvényt adhatunk kipapír Felírási igazolás alapján, ill. papírvényt adhatunk kipapír Felírási igazolás alapján, ill. papírvényt adhatunk kipapír Felírási igazolás alapján, ill. papírvényt adhatunk ki

! a 22! a 22! a 22! a 22----es vényazonosító es vényazonosító es vényazonosító es vényazonosító rögzítése rögzítése rögzítése rögzítése a rózsaszín Felírási igazolásról kötelező !a rózsaszín Felírási igazolásról kötelező !a rózsaszín Felírási igazolásról kötelező !a rózsaszín Felírási igazolásról kötelező !

- A küldendő adatokat a helyi rendszer tárolja, és később helyi rendszer tárolja, és később helyi rendszer tárolja, és később helyi rendszer tárolja, és később –––– ha a kapcsolat ha a kapcsolat ha a kapcsolat ha a kapcsolat 
helyreállt helyreállt helyreállt helyreállt –––– automatikusanautomatikusanautomatikusanautomatikusan (esetleg megerősítés után) beküldi
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BCP BCP BCP BCP ---- Ha az EESZT nem érhető el…Ha az EESZT nem érhető el…Ha az EESZT nem érhető el…Ha az EESZT nem érhető el… BiztonságBiztonságBiztonságBiztonság
• lehetőleg ne legyen üzletkritikus folyamat

Az egészségügyi ellátás nem állhat meg!

• a szolgáltatások függetlenül vannak megvalósítva

• laza csatolás a szolgáltatás-csoportok között (minimális függőség)

• név-TAJ (ID) összerendelés nincs a rendszerben

• nincs tömeges lekérdezési lehetőség

• üzleti objektumok kezelése:
• Nincs törlés, csak verziózás
• Minden tranzakció logolva van

Az EESZT
továbbfejlesztések 

irányai

EFOP 1.9.6EFOP 1.9.6EFOP 1.9.6EFOP 1.9.6

2018-2020

EESZT továbbfejlesztési alprojektek

❏ Központi törzsek és EESZT feltöltése korábbi adatokkal (5 évre vissza)

❏ Egységes képi, iratalapú és strukturált tranzakció alapú kommunikáció 

kiépítése az egészségügyi rendszerekben

❏ Eü. intézményi informatikai rendszer (HIS) kimenetek és iratok 

standardizálása

EESZT fejlesztés:
Új központi e-egészségügyi szolgáltatások bevezetése I.

❏Mentésirányítási adatok elektronikus átadása a kórházaknak

❏ Területi ellátási kötelezettségek követése,

együttműködések kiterjesztése: betegutak követhetősége

❏ EESZT hozzáférési csatornák fejlesztése: mobilfelületek

❏ Telemedicina támogató EESZT szolgáltatások kialakítása

EESZT fejlesztés:
Új központi e-egészségügyi szolgáltatások bevezetése II.

❏ PHR: személyes egészségügyi eszközök méréseinek feltölthetősége
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EESZT fejlesztés:
Új központi e-egészségügyi szolgáltatások bevezetése III.

❏ Speciális egészségügyi nyilvántartások létrehozása:

▪ védőoltások

▪ várandós és gyermekegészségügyi kiskönyv

▪ személyes sugárdózis nyilvántartás

❏ Szakmaspecifikus leletező és képtároló rendszerek támogatása

❏Orvosszakmai rendszerekhez integrált betegút menedzselés

28.05.2019

base from Mikael Erlandsson

Oh so you are 
also implementing 

eHealth?

epsos - Cooperation is Key28.05.2019

Magyar eRecept

eRecept az Európai Unióban eRecept az Egyesült Államokban
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eRecept az Egyesült Államokban EESZT eRecept bevezetés Magyarországon

• 2017.11.012017.11.012017.11.012017.11.01:::: a 3 hónapos pilot után, eRecept rendszer éles indulás

• 2019 május: 2019 május: 2019 május: 2019 május: 87 akkreditált szoftver, 87 akkreditált szoftver, 87 akkreditált szoftver, 87 akkreditált szoftver, napi napi napi napi 800.000800.000800.000800.000----1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 tranzakciótranzakciótranzakciótranzakció, a , a , a , a 
felírt felírt felírt felírt vények vények vények vények 60606060----65 65 65 65 % % % % eVényeVényeVényeVény

• akkreditáció szigorodott: akkreditáció szigorodott: akkreditáció szigorodott: akkreditáció szigorodott: részletes folyamatleírások, fejlesztői utasítások, 
egységesített hibaüzenetek és ismételt ismételt ismételt ismételt szoftverakkreditáció szoftverakkreditáció szoftverakkreditáció szoftverakkreditáció félévente!

• 2017.11.01 2017.11.01 2017.11.01 2017.11.01 ---- 2018.12.31: 2018.12.31: 2018.12.31: 2018.12.31: átmeneti időszak, kötelező papír felírási igazolás kötelező papír felírási igazolás kötelező papír felírási igazolás kötelező papír felírási igazolás 
kiadás az orvosnál, képviseleti (meghatalmazási) rendszer tervezésekiadás az orvosnál, képviseleti (meghatalmazási) rendszer tervezésekiadás az orvosnál, képviseleti (meghatalmazási) rendszer tervezésekiadás az orvosnál, képviseleti (meghatalmazási) rendszer tervezése

• 2019.01.01-től az átmeneti időszak az átmeneti időszak az átmeneti időszak az átmeneti időszak 1 évvel meghosszabbodott1 évvel meghosszabbodott1 évvel meghosszabbodott1 évvel meghosszabbodott

e-Recept működések összehangolása

1. Felíró szoftver: 

>70! akkreditált sw.

2. EESZT működés

3. Gyógyszertári rendszer: kb. 10

4.  Felhasználói gyakorlat:

▪ orvos, asszisztens

▪ gyógyszerész, gyógyszerkiadó 

eRecept az orvosnál: felírási igazolás

Felírási 
igazolás

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM 
rend. 11/A. § Az orvosnak 

papíralapú vényt kell 

kiállítania ha:

a) EESZT nem elérhető
b) orvosi táska
c) „seu”
d) Mo.-n forgalomba nincs
e) „pro familia”
f) nem M.-on váltja ki
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eRecept a gyógyszertárban: kiadási igazolás

9. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelethez:

1. A „Kiadási igazolás” szöveg

2. A gyógyszer kiadásának eseményazonosítója

dátum, óra, perc

3. A gyógyszertár

3.1. megnevezése

3.2. pontos címe

4. A kiadó

4.1. neve

4.2. végzettsége

4.3. alapnyilvántartási száma

5. Kiadott termék

5.1. jogcíme

5.2. neve

5.3. kiszerelése

5.4. mennyisége

6. Megjegyzés

7. Átvevő aláírásának helye

_______________

• InfrastruktúraInfrastruktúraInfrastruktúraInfrastruktúra: internet kapcsolat internet kapcsolat internet kapcsolat internet kapcsolat kistelepüléseken, nyomtatóknyomtatóknyomtatóknyomtatók
számítógépekszámítógépekszámítógépekszámítógépek száma és állapota a kórházakban és klinikákon

• több ezer új számítógép, monitor új számítógép, monitor új számítógép, monitor új számítógép, monitor és informatikai eszközök beszerzése és 
cseréje zajlik pl. az Egészséges Budapest ProgramEgészséges Budapest ProgramEgészséges Budapest ProgramEgészséges Budapest Program (EBP) (EBP) (EBP) (EBP) keretei között 

• Lakosság Lakosság Lakosság Lakosság és az egészségügyi ágazat tájékoztatásának igényeés az egészségügyi ágazat tájékoztatásának igényeés az egészségügyi ágazat tájékoztatásának igényeés az egészségügyi ágazat tájékoztatásának igénye

• országos kampány: lakossági tájékoztató prospektusok, kampány: lakossági tájékoztató prospektusok, kampány: lakossági tájékoztató prospektusok, kampány: lakossági tájékoztató prospektusok, 

• eSZIGeSZIGeSZIGeSZIG elfogadóhely elfogadóhely elfogadóhely elfogadóhely matricák matricák matricák matricák gyógyszertárakban

• már több mint 4 millió (!) 4 millió (!) 4 millió (!) 4 millió (!) eSZIGeSZIGeSZIGeSZIG a a a a lakosságnállakosságnállakosságnállakosságnál

eRecept működés - felszínre hozott jelenségek I.

Például:

• TAJTAJTAJTAJ alapú gyógyszerkiadáskiadáskiadáskiadás csakcsakcsakcsak a gyógyszertárban jelenlévőjelenlévőjelenlévőjelenlévő betegbetegbetegbeteg részére

• TAJTAJTAJTAJ alapú gyógyszerkiadásgyógyszerkiadásgyógyszerkiadásgyógyszerkiadás 14141414 évévévév alattialattialattialattiaknak - mégmégmégmég aaaa jelenjelenjelenjelen lévőlévőlévőlévő gyermekgyermekgyermekgyermek
eseténeseténeseténesetén ---- ssssemememem lehetségeslehetségeslehetségeslehetséges

• egyes gyógyszertárak a TAJTAJTAJTAJ alapúalapúalapúalapú gyógyszerkiadástgyógyszerkiadástgyógyszerkiadástgyógyszerkiadást a mai napig elutasítjákelutasítjákelutasítjákelutasítják
és csak a papír felírási igazolás (FIG) bemutatásával expediálnak

eRecept működés - felszínre hozott jelenségek, problémák II/1....

eRecept szabályozás és működés ismerethiánya szabályozás és működés ismerethiánya szabályozás és működés ismerethiánya szabályozás és működés ismerethiánya 
↓

félreértések, anomáliákfélreértések, anomáliákfélreértések, anomáliákfélreértések, anomáliák a hétköznapok gyógyszerellátásában

• vényíráshoz továbbra is orvoshoz kell menni

• 2019.12.31-ig a NEAK formavényre nyomtatott papír FIG kiadás 
az orvosnál továbbra is kötelező!

• a papír FIG kiadás elmaradásának okai: nyomtatási és 
papírköltségek csökkentése, időhiány, telefonos 
gyógyszerrendelési kérések stb.

válasz a jelenségek, problémák megoldására
↓

KÉPVISELETI (MEGHATALMAZÁSI) RENDSZER és
az ELEKTRONIKUS FELÍRÁSI IGAZOLÁS 

bevezetése

eRecept eRecept eRecept eRecept működés működés működés működés ---- felszínre hozott felszínre hozott felszínre hozott felszínre hozott jelenségek, problémák II/2.jelenségek, problémák II/2.jelenségek, problémák II/2.jelenségek, problémák II/2.

EESZT Képviseleti Jogosultsági (Meghatalmazási) rendszer

• a a a a TAJ TAJ TAJ TAJ alapjánalapjánalapjánalapján - 4T adatainak megadás4T adatainak megadás4T adatainak megadás4T adatainak megadása után - a Meghatalmazottnak Meghatalmazottnak Meghatalmazottnak Meghatalmazottnak biztosít 

lehetőséget, a a a a Meghatalmazó Meghatalmazó Meghatalmazó Meghatalmazó eReceptjeinekeReceptjeinekeReceptjeinekeReceptjeinek kiváltásárakiváltásárakiváltásárakiváltására

• Kinek?

Törvényes képviselő, MeghatalmazottTörvényes képviselő, MeghatalmazottTörvényes képviselő, MeghatalmazottTörvényes képviselő, Meghatalmazott

• Mire?

Vénykiváltásra, Állampolgári Vénykiváltásra, Állampolgári Vénykiváltásra, Állampolgári Vénykiváltásra, Állampolgári portálportálportálportál használatra

• Hol igényelhető? Állampolgárok hozzáférésének biztosítása:

EESZT Lakossági portál, KormányablakEESZT Lakossági portál, KormányablakEESZT Lakossági portál, KormányablakEESZT Lakossági portál, Kormányablak

• Egyszerű és összetett szabályok szerint adható szabályok szerint adható szabályok szerint adható szabályok szerint adható pl. meghatározott időszakra 

Törvényes képviseleti jogosultságTörvényes képviseleti jogosultságTörvényes képviseleti jogosultságTörvényes képviseleti jogosultság

• szülői felügyelet

• gyámság 

• gondnokság

Kizárólag Kormányablakokban rögzíthető képviseleti jogosultságok

Meghatalmazással (is) igényelhető meghatalmazásMeghatalmazással (is) igényelhető meghatalmazásMeghatalmazással (is) igényelhető meghatalmazásMeghatalmazással (is) igényelhető meghatalmazás
• cselekvőképes, 
• de pl. idős, mozgásában korlátozott személyek 

esetén papír alapon is
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EESZT Képviseleti (Meghatalmazási) tervek a DÖR-ben EESZT Képviseleti (Meghatalmazási) tervek a DÖR-ben

EESZT Képviseleti (Meghatalmazási) tervek a DÖR-ben EESZT hatósági modulok – NEAK, OGYÉI

➢szerepe a NEAK felé elszámolt vények ellenőrzése
➢NEAK csak a TB támogatott vények láthatók
➢OGYÉI összes kiadott vény

■ elektronikus vények
■ gyógyszertárban rögzített papír vények

➢lekérdezési funkciók:
■ egy vény vényazonosító alapján
■ egy orvos által felírt vények
■ egy gyógyszertár által expediált vények
■ eSzemélyi igazolvánnyal tanúsított kiadások

➢elérés: Ágazati portál
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Mit várunk az eRecept bevezetéstől?
Az eRecept előnyei a gyógyszerészeknél 

➢egyszerűbb a kiadás: fokozatosan csökken az adminisztráció (kb. 20% a 
nemzetközi példák alapján), így több idő jut pl. a beteg tájékoztatására

➢csökken a kötelezően 5 évig tárolandó papírdokumentumok 
mennyisége

➢a gyógyszeres nemkívánatos események pl. allergiák, interakciók, 
polifarmácia stb. könnyebben kiszűrhetőek, megelőzhetőek

➢a betegegyüttműködés (compliance) javul és az adherencia is 
követhető, javul a vénykiváltási arány (kb. 10% a nemzetközi példák 
alapján)

Mit várunk az eRecept bevezetéstől? 
A lakosság haszna

➢ kimaradhatnak a papíralapú vények hordozásából és tárolásából 
adódó hibázás

➢ a tanácsadásra fordított idő nő, minősége javul úgy az orvosnál, mint 
a gyógyszertárakban

➢ javul a betegbiztonság és a terápia követhetősége: Lakossági portál

▪ eRecept, Eseménykatalógus, eKórtörténet, eBeutaló, eProfil, 

➢ egyeztetett, pontos, több oldali betegtájékoztatás és betegedukáció…

eRecept - a betegbiztonság fontos tényezője 

EESZT lakossági kommunikáció 

Folytatódik a 2018-ban megkezdett lakossági edukáció, a Tér funkcióinak 
megismertetése

• kétféle tájékoztató anyag kerül 
kiszállításra az egészségügyi 
intézményekbe, így a 
gyógyszertárakba is

• szóróanyagok és kiadványok 
elektronikus formában is
elérhetőek az EESZT Információs 
Portálján

Köszönöm figyelmüket!

bertalan.lorant@aeek.hu


