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1. Bevezetés 
 

Jelen dokumentum a járványügyi szakrendszer nosocomialis alrendszerének adatrögzítésre vonatkozó 

technikai felhasználói kézikönyvét tartalmazza,  

A felhasználói kézikönyv célja a nosocomialis alrendszeren belüli funkcionalitások bemutatása, olyan 

mértékben, amely a rendszerben való önálló adatok rögzítéséhez szükséges. 

Jelen dokumentum a kapcsolódó, támogató programrészek/modulok működését nem tartalmazza.  

A kézikönyv felépítése: 

 A nosocomialis alrendszer általános ismertetője; 

 Felhasználói felület általános felépítése és használati útmutatója: alapvető rendszerhasználati 

tudnivalókat tartalmaz; 

 Funkciók ismertetése (szakrendszer/alrendszer/működési folyamatok szerinti bontásban); 

Ez a fejezet két nagy részből tevődik össze: általános funkciók leírása és speciális funkciók leírása, 

az előbbi a működési folyamatoknál közösen alkalmazott funkcióit mutatja be (mentés, módosítás, 

törlés, szűrés), az utóbbi az egyes működési folyamatokban egyedileg meghatározható funkciókat 

írja le. 

 Lehetséges hibák és megoldásaik. 

A fejezet az alkalmazás használatával kapcsolatos jó tanácsokat, esetleges buktatókat és azok 

elkerülési módját tartalmazza a teljesség igénye nélkül. 
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2. Nosocomialis alrendszer 
 

A nosocomiális alrendszer a Járványügyi Felügyeleti Szakrendszer részeként került kialakításra 

Az alrendszerre az alábbi jellemzők vonatkoznak, a következő tevékenységek végezhetők benne: 

 

, 

 az alábbi nosocomiális jelentési kategóriákkal kapcsolatos funkciók elérhetők az 

alrendszerben: 

o Nosocomialis járványok jelentése 

o Kötelező jelentések 

o Kötelezően választható jelentések 

o Prevalencia vizsgálat 

 Pontprevalencia vizsgálati adatok bejelentése 

 

Az alrendszerben található adatok lekérdezése a NEGTAR felületen keresztül történhet az adat 

rögzítésért követő napon. 

 

A Járványügyi szakrendszerben a jelentések kezelése állapotvezérelten került megoldásra. Ennek 

értelmében a jelentések minden pillanatban egy meghatározott állapottal (státusszal) rendelkeznek, és 

a működési folyamatok minden lépése a státusz megváltozását vonja magával. A program a jelentés 

aktuális státusza alapján dönti el, hogy milyen műveletek (funkciók) végrehajtását engedélyezi a 

folyamat következő lépéseként. Az egyes funkciók végrehajtására való jogosultságot az állapot-

átmenetek vonatkozásában határozzuk meg. Egy funkció kiválasztásakor a képernyő szerkeszthető 

módba vált (ez alól kivételt képeznek a megtekintés jellegű funkciók). Szerkeszthető üzemmódban 

szintén a jelentés státusza és a felhasználó jogosultságai, továbbá a választott funkció befolyásolják, 

hogy mely mezők módosítása lehetséges. 
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3. A jogosultsági rendszer ismertetése 
 

Jogosultság  

 

Egy jogosultság egy adott szakrendszerben egy adott végrehajtható funkciót jelöl, pl.: egy jogosultság 

tartozik a pontprevalencia rögzítési funkcióhoz. Az adott szakrendszer megfelelő szolgáltatását a 

felhasználó csak abban az esetben tudja igénybe venni, ha rendelkezik a hozzá szükséges 

jogosultsággal. A jogosultságokból szerepköröket képzünk (a szerepkör a kiválasztott jogosultságok 

egy meghatározott, szerkeszthető halmaza), és ezt állítjuk be a felhasználónak. 

 

Láthatóság 

Meghatározza, hogy mely adatok jelenhetnek meg adott felhasználó számára. A felhasználó akkor 

jogosult az adat megtekintésére, ha azt saját partnerszervezete vagy a hierarchiában a 

partnerszervezete alatt elhelyezkedő partner felhasználója rögzítette. További jogosultságtól függ, 

hogy az adat csak látható, vagy módosítható is. 
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4. Felhasználói felület általános felépítése és használati 

útmutatója 

4.1. Felület elérése, belépés, kilépés 

 

A hálózatán kívülről a rendszerben található szakrendszereket és a szakrendszerek szolgáltatásait az 

antsz.hu portálon történő bejelentkezés után lehet csak igénybe venni.  A központi portál tehát 

tartalmaz egy felhasználói azonosításra szolgáló komponenst, amely a különféle felhasználói 

hozzáféréseket ellenőrzi, és ezek alapján engedélyezi a hozzáférést. 

 

 

A rendszerből kijelentkezni a képernyő jobb felső sarkában található Kijelentkezés nyomógomb 

segítségével lehet. A bejelentkezett felhasználót automatikusan kilépteti a rendszer, ha 30 percig nem 

végez semmilyen tevékenységet az alkalmazásban. 

 

 

4.2. Szakrendszeri képernyők elrendezése 

 

A fejlécben baloldalon megjelenik a szakrendszer megnevezése, az alrendszer neve és alatta az 

aktuális verziószám. Ezekre kattintva mindig az alrendszer nyitóoldalára jutunk. A fejléc jobb oldalán 

megjelenik a Felhasználó neve, a felhasználóhoz tartozó szervezet megnevezése, a „Segítség” és 

„Kijelentkezés” gombok. A „Segítség” gombra kattintva az adott alrendszerhez tartozó kézikönyv 

jelenik meg egy felugró ablakban. 
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4.3. Navigálás a felületeken 

 

A szakrendszeri felületen navigálni a főmenüsor elemeire kattintva tudunk. Ekkor az egyes 

alrendszerek saját alfunkciói jelennek meg (akár több szint mélységben is). 

 

4.4. A felületeken használt különleges jelölések (színezések) 

 

 A kötelező mezők háttérszíne mindig citromsárga.*  

 

*megjegyzés. A „kötelező mező megnevezés technikai rögzítési kötelezettséget jelent, melynek 

kitöltése hiányában az adatlap nem menthető el. 

 Hibás és/vagy hiányos kitöltés esetén az űrlap adatainak mentésekor a program a 

képernyő jobb felső részén megjelenő piros ablakokban hibaüzenetet villant fel, valamint 

az érintett mezők mellett/alatt piros kerettel is kiírja a konkrét hiba megnevezését.  

 

 A rendszer által automatikusan töltött (tehát nem írható) mezők színe szürke.  

 

 Az aktív lapfül, és a listák aktuális oldalszáma piros. A kijelölt rekord (sor) színe pedig 

sötétzöld.  
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4.5.  A felületeken alkalmazott mezők kitöltésének típusai 

 

Kitöltendő mező 

Egy üres mező jelenik meg, amelybe bármilyen karakter beírható: betűk, számok, szavak stb. Kétféle 

lehet: szövegbeviteli mező (rövidebb gépelt szöveg bevitele), vagy szövegdoboz (hosszabb gépelt 

szöveg bevitele). 

 

 

 

Rádiógomb 

A lehetséges változatok előtti kör alakú jelölő mező. Ennél a típusnál több lehetőség közül egy elem 

választható ki. Amennyiben tab billentyű használatával lépünk a jelölőmezőre, a space billentyű 

megnyomásával tehetjük aktívvá vagy inaktívvá, a -> és <- nyilak használatával mozoghatunk a 

rádiógombok között, a bejelölés is változik ezzel egyidejűleg. 

 

 

 

Jelölőnégyzet 

A lehetséges változatok előtti négyzet alakú jelölő mező. Ennél a típusnál több lehetőség közül 

egyszerre több választható ki. Amennyiben tab billentyű használatával lépünk a jelölőnégyzetre, a 

space billentyű megnyomásával tehetjük aktívvá vagy inaktívvá. 

 

 

 

Lenyíló lista 

Értéke katalógusból vagy előre definiált listából választható. A legördülő listában az elemek általában 

abc vagy számsorrendben szerepelnek. A lista egy elemére az elem kezdőkaraktereinek begépelésével 

is rákereshetünk. A legördülő listákból történő választás után a kurzort mozgassa el, és az egérrel 

kattintson más területre, különben az egér görgőjének használatával átállítja a listából már kiválasztott 

elemet. 
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Katalógus 

 

 

 

 

 

 

Lista 
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Dátumválasztó 

Dátumok megadására szolgáló adatbeviteli mező. A mezőre lépve megjelenik egy kis naptár ablak, 

amelyben kiválaszthatjuk a dátumot. Az ablak felső sarkaiban látható nyilacska használatával tudunk 

korábbi vagy későbbi hónapra ugrani. Emellett lehetőség van a dátum begépelésére is a rendszerben 

megadott dátumformátumnak megfelelően. 

 

 

 

 

 

Többes választó 

Azokban az esetekben, amikor a többes kiválasztás jelölőnégyzetekkel nem oldható meg (túl sok a 

választási lehetőség), a választható (bal oldali táblázat) és kiválasztott (jobb oldali táblázat) értékeket 

táblázatos formában jeleníti meg a rendszer. Az egyes információk egy kattintással kijelölhetőek, majd 

a középső oszlopban található nyilakkal adhatóak hozzá vagy vehetőek el a felsorolásból. A második 

illetve negyedik nyíl segítségével kijelölés nélkül, az összes elem, egyszerre kiválasztható a listába. 
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5. Általános funkciók ismertetése 

5.1. Belépéskor megjelenő felület 

 

Az alrendszerbe való belépéskor megjelenik az egyes alrendszereken belül az esetekhez/járványokhoz 

(minden tranzakciós rekorddal rendelkező entitáshoz) kapcsolódóan érkezett üzenetek listája. A 

listázott üzeneteket típus, létrehozó, létrehozás dátuma szerint van lehetőség szűrni.  

Az üzeneteket megtekintésére azon felhasználók jogosultak, akik az üzenet címzettjei. 

A Friss üzenetek fülön azok az üzenetek jelennek meg, amelyeket a felhasználó nem tekintett még 

meg. A sor elején lévő kis nyíl ikonra kattintva megjelenik a küldött üzenet szövege. 

 

Az Összes üzenet fülön pedig az adott felhasználónak küldött összes üzenet látható. Egy üzenet során 

állva dupla egérkattintásra megjelenik az eset/járvány űrlapja megtekintésre, amelyhez az adott 

üzenetet fűzték. 

 

 

Üzenet írása 

Az üzeneteket az adott alrendszer esetek/járványok megjelenítésénél külön fülön lehet megtenni.  

Üzenetküldésre egyes esetekben (pl.: jelentések rögzítése) az adott űrlaphoz kapcsolódóan is van 

lehetőség az űrlapok megnyitásakor, az „Üzenetek” lapfülön. 



 

 

12 

 

5.2. Listázás 

 

A rendszerben található különböző adatok (bejelentések, szótár adatok stb.) gyűjtő listákba rendezve, 

táblázatos formában jelennek meg az áttekintő képernyőkön. A listák felépítése és alapvető működése 

az összes szakrendszerben megegyezik. 

 

A táblázatok az oszlopfejlécekre kattintva az adott oszlop szerint rendezhetők. Második kattintásra a 

sorrend megfordul.  

 

Ha a listában megjelenített űrlapok száma nagy, a találatok több oldalon jelennek meg. A listában 

egyszerre megjelenő elemek száma megválasztható a táblázat alatt elhelyezkedő láblécben található 

legördülő lista segítségével. A láblécben található nyilakkal lehetőség van az oldalak közötti lapozásra 

is. 
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Amennyiben a felületen a táblázat alatt az Excel tábla ikonja látható, akkor a listák tartalma Excel 

formátumban is lekérdezhető. 

A táblázatok első oszlopában választhatjuk az adott űrlappal végezni kívánt műveletet, melyek az 

alábbiak lehetnek: 

 

 Nyomtatás -  

 Megtekintés -  

 Módosítás -  

 Új jelentés -  

 Törlés -  

 Betegadatok- 

 

5.3. Szűrés 

 

A szűrési paraméterek megadásakor figyelembe kell venni az adott mező típusát és a mezők töltésére 

vonatkozó szabályokat is.  Megadható egyszerre több különböző szűrési feltétel is. Ennek használata 

azokban az esetekben célszerű, amikor csökkenteni szeretnénk a találati lista hosszúságát és a 

megjelenítendő űrlapok több közös adatát is ismerjük.  
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Amennyiben nem adunk meg szűrési feltételt, akkor a találati lista az összes – a felhasználói 

jogosultságok figyelembevételével látható – űrlapot kilistázza. Ez a listázó módszer nem okoz 

válaszidőbeli növekedést abban az esetben sem, ha a lekérdező számára nagyszámú űrlap listázható, 

mert az egy időben megjelenő listaelemek száma korlátozható. 

 

Ha a keresett szónak csak egy részletét ismerjük, akkor két lehetőségünk van: 

 ha a megadott szövegrész az adott mezőn belül bárhol előfordulhat, akkor egyszerűen csak 

írjuk be a kívánt szövegrészt, 

 ha a megadott szövegrészt a szó elején és/vagy végén keressük, akkor helyettesítő 

karaktereket kell alkalmaznunk. Százalékjellel (%) vagy csillaggal (*) bármekkora hosszúságú 

szövegrészt pótolhatunk, de csak a szó elején és/vagy végén használhatjuk.  

 
 

Jelentéstípusonként egyedileg és esetileg lehet megadni különböző szűrési feltételeket, illetve azt is, 

hogy az alapértelmezettől eltérően egyszerre maximum hány tétel jelenjen meg a képernyőn. Ezek a 

beállítások a menüpont újabb megnyitásáig, vagy a szűrési feltételek módosításáig, nem változnak. A 

felület frissítése után (F5) a szűrési feltétel nem törlődik, viszont a szűrés frissítését újra el kell 

végezni. 
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5.4. Űrlapok megtekintése 

Az űrlap megtekintése a  (nagyító) gomb megnyomásával lehetséges. Ekkor megjelenik az adott 

jelentéshez tartozó űrlap a rögzített adatokkal. Az adatok megtekinthetők, de nem szerkeszthetők. Az 

adatok láthatósága függ a megtekintést végző felhasználó szerepkörétől és a végzett funkciótól is.  

5.5. Űrlapok nyomtatása 

 

Az űrlap nyomtatása a  (nyomtató) gomb megnyomásával lehetséges. Ekkor nyomtatási nézetben 

jelenik meg az adott jelentéshez tartozó űrlap. Az adatok ebben az esetben nem szerkeszthetők. A 

felugró ablak bal felső sarkában lévő „Nyomtatás” gombra kattintva lehet nyomtatni az űrlapot. 

 

 

5.6. Űrlap rögzítése 

5.6.1.  Mezők töltése 

 

A listázó felületről történő új jelentés készítésekor a választott jelentéstípus adatbeviteli képernyője 

(űrlap) jelenik meg szerkeszthető formában. A program a felhasználó jogosultságától függően 

korlátozhatja bizonyos adatok rögzítését, módosítását, vagy akár megtekintését is, ez utóbbi esetben az 

érintett adatmezők meg sem jelennek a felhasználónak. Az adatok töltésekor figyelembe kell venni az 

adott mező típusát és a mezők töltésére vonatkozó szabályokat is. 

 

Az űrlap képernyőkön a legtöbb esetben „Piszkozat mentése”, „Véglegesítés”, „Mentés”, 

„Jóváhagyás”, „Törlés” és „Bezárás” műveletek választhatók. Egy adott művelet elvégzése után az 

űrlap bezáródik és a rendszer visszavált adatlap vagy lista nézetre. Ha a képernyő több lapfülből áll, 

akkor az adatok mentésére szolgáló funkciók valamennyi lapfül tartalmát rögzítik. Ha a képernyő 
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tartalmának mentése nem lehetséges, – például azért, mert nincs minden kötelező mező kitöltve – 

akkor a felhasználó hibaüzenetet kap, és lehetősége nyílik a beírt adatok módosítására, kiegészítésére. 

A helyesen töltött adatok ekkor nem törlődnek. 

 

A „Bezár” gomb az adatok mentése nélkül vált vissza adatlap vagy listázó nézetre. Abban az esetben, 

ha az űrlapon a mentett állapothoz képest módosítás történt az adatokban, akkor a bezárás előtt 

megerősítő kérdést tesz fel a rendszer. 

5.6.2. Űrlap módosítása 

 

Az űrlapok módosítása a  (csavarhúzó) gomb megnyomásával lehetséges. Ekkor a választott 

jelentéstípus adatbeviteli képernyője (űrlap) jelenik meg szerkeszthető formában. A program a 

felhasználó jogosultságától függően korlátozhatja bizonyos adatok rögzítését. Az adatok töltésekor 

figyelembe kell venni az adott mező típusát és a mezők töltésére vonatkozó szabályokat is. 

 

Az űrlapok módosítása során ugyanaz a felület kerül felhasználásra, és ugyanazok a szabályszerűségek 

érvényesek, mint amik a Mezők töltése fejezetben ismertetésre kerültek.  

5.6.3. Űrlap törlése 

 

Ha egy korábban rögzített űrlap esetében a „Törlés” funkciót használjuk, akkor Törölt lesz a státusza, 

de fizikailag nem kerül eltávolításra a rendszerből. Az ilyen státusszal rendelkező űrlapok felületről 

nem kérdezhetőek le, a lista képernyőkön nem jelennek meg. 
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6. Pontprevalencia vizsgálat 

6.1.  Pontprevalencia vizsgálat adatok 

6.1.1.1. Pontprevalencia vizsgálati adatok bejelentése  

FONTOS !! Az adatok rögzítésénél használja a PROTOKOLL -ban és a kódszótárban leírt 

információkat.  

A prevalencia vizsgálat adatait rögzíthetik, ebben a menüpontban a jelentésre kötelezett 

adatszolgáltatók.  

A rögzített bejelentések szintén ezen a menüponton keresztül lesznek lekérdezhetőek, módosíthatóak 

az illetékes külső és belső felhasználók számára, valamint innen nyílik lehetőség a bejelentés 

adatainak nyomtatására is. Az adatbevitel menüpont két lapfülre tagolódik: 

 

 Folyamatban lapfül és 

 Jóváhagyott/Lezárt lapfül 

 

 

 

6.1.1.1.1. Folyamatban lapfül 

 

A még folyamatban lévő státuszú vagy az OEK által újranyitott bejelentések listáját találjuk itt. A 

megtekinteni kívánt listát egy vagy több szűrési feltétel használatával szűkíthetjük. 

A lista elemeivel a következő műveletek elvégzésére van lehetőség, a megfelelő jogosultsággal 

rendelkező felhasználóknak: 

 

Bejelentő jogosultsággal: 
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 Új: Új bejelentés rögzítése, véglegesítés 

 

Bejelentő és jóváhagyó jogosultsággal: 

 

 

 Módosítás: Rögzített bejelentés adatainak módosítása. 

 Új bejelentés rögzítése, véglegesítés 

 A bevitt adatok jóváhagyása – Ezzel a jogosultsággal az adatok tovább nem módosíthatóak és 

hivatalosan is bejelentett lesz a rögzített adat. Módosításra csak újranyitás után van lehetőség. 

 

Nosocomialis Országos jogosultsággal: 

 

 Országos szintű módosítás: A jóváhagyott bejelentés központi módosítása. 

 Újranyitás: A jóváhagyott bejelentés újbóli megnyitása módosításra a bejelentő számára. 

 

A fenti három jogosultsági csoport mindegyikével elérhető: 

 

 Megtekintés: Rögzített bejelentés adatainak megtekintése, az adatok nem szerkeszthetők.  

 Nyomtatás 

 

A lista elemeivel végezni kívánt műveletet a táblázatok első oszlopában választhatjuk ki.  A felugró 

ablakok „Üzenetek” lapfülén üzenetküldésre is van lehetőség az adott bejelentés vonatkozásában. 

a. Bejelentés készítése/módosítása 

 

Az új bejelentés készítése és a már létező bejelentés módosítása (illetve megfelelő jogosultság esetén 

országos szintű módosítása) ugyanazon a felületen történik meg. Új bejelentést az űrlap alján 

található „Új” gombra kattintva készíthetünk. 

 A bejelentési képernyő három lapfülre tagolódik: 

 

Az alapadatok közül a további kitöltéshez először ki kell tölteni „ Prevalencia vizsgálat kezdete” 

változót, hogy további adatok rögzíthetőek legyenek, majd legalább 1 osztály rögzítése kötelező.  

Javasolt, hogy a betegadatok rögzítésének megkezdése előtt kerüljön rögzítésre az összes osztály, ahol 

a vizsgálatot tervezik. 

 

o Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai lapfül 

 Alapadatok 

 Egyéb kórházi adatok 

 Infekciókontroll tevékenység 

 Multimodális stratégia elemei 

 

o Osztályos adatok  

o Betegek adatai lapfül 



 

 

19 

 

1. Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai lapfül 
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Prevalencia vizsgálatban 

résztvevő kórház/telephely 

adatai 

Típus Kódolt érték forrása és/vagy 

formátuma 

Megjegyzés  

Kórházkód Kódolt érték Törzsadat kódtábla    

Kórház neve Kódolt érték Törzsadat kódtábla    

Rögzítés dátuma Dátum  éééé.hh.nn     

Prevalencia vizsgálat kezdete Dátum  éééé.hh.nn    Kötelező kitölteni a 

piszkozat mentéséhez 

Prevalencia vizsgálat vége Dátum  éééé.hh.nn     

Kórházi adatok vonatkozása Kódolt érték Különálló kórház vagy telephely 

/ Kórház összes telephelye 

együtt  

  

Ha specializált, típusa Szabadszöveg Szabadszöveg   

Kórházi ágyak száma (aktív és 

krónikus) 

Szabadszöveg Szám kórház teljes ágyszáma 

ahol a vizsgálat történik 

Aktív ágyak száma Szabadszöveg Szám   

ITO ágyak száma Szabadszöveg Szabadszöveg   

Vannak a vizsgálatból 

kizárt/kimaradt osztályok? 

Kódolt érték Igen, Nem   

Kizárt/kimaradt osztályok 

felsorolása 

Szabadszöveg Szabadszöveg Felsorolás  

A vizsgálatba bevont osztályok 

ágyszáma 

Szabadszöveg szám   

A vizsgálatba bevont 

összbetegszám 

Kódolt érték automatikus számolás    

Kórház típusa  Kódolt érték Városi, Megyei, 

Regionális/országos, 

Specializált 

  

Tulajdonforma Kódolt érték Törzsadat kódtábla    

A kórház (telephely) egyesített 

intézmény része 

Kódolt érték Törzsadat kódtábla    

Egyesített intézmény típusa Kódolt érték Törzsadat kódtábla  Csak akkor kitöltendő, 

ha a vizsgálatba csak a 

különálló kórház vagy 

telephely került 

bevonásra  

Egyesített intézmény ágyszáma Szabadszöveg szám Csak akkor kitöltendő, 

ha a vizsgálatba csak a 

különálló kórház vagy 

telephely került 

bevonásra  

Egyesített intézmény aktív 

ágyainak száma 

Szabadszöveg szám Csak akkor kitöltendő, 

ha a vizsgálatba csak a 

különálló kórház vagy 

telephely került 

bevonásra  

Telephely címe Kódolt érték Törzsadat kódtábla  Csak akkor kitöltendő, 

ha a vizsgálatba csak a 

különálló kórház vagy 

telephely került 

bevonásra  
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Egyéb kórházi adatok Típus Kódolt érték forrása és/vagy 

formátuma 

Megjegyzés  

Egyéb adatok éve Szabadszöveg Szám Az az év amikor az 

alábbi adatok 

keletkeztek 

Egyéb adatok vonatkozása Kódolt érték Csak a prevalencia vizsgálatba 

bevont osztályok/ Teljes kórház 

vagy telephely 

 Az az év amikor az 

alábbi adatok 

keletkeztek 

Kibocsátások (vagy felvételek) 

száma/év 

Szabadszöveg Szám   

Ápolási napok száma/év Szabadszöveg Szám   

Alkoholos kézfertőtlenítő szer 

felhasználás (liter/év) 

Szabadszöveg nem egész szám is lehet  A szám elválasztás 

ponttal történik 

Megfigyelt kézhigiénés alkalmak 

éves száma 

Szabadszöveg Szám   

Hemokultúra párok éves száma Szabadszöveg Szám   

Clostridium difficile irányába 

vizsgált székletminták éves száma 

Szabadszöveg Szám   

TME epidemiológiai szakápolók 

száma 

Szabadszöveg nem egész szám is lehet A szám elválasztás 

ponttal történik 
TME infekciókontroll doktorok 

száma 

Szabadszöveg nem egész szám is lehet A szám elválasztás 

ponttal történik 

TME antimikrobiális stewardship 

konzultánsok száma 

Szabadszöveg nem egész szám is lehet A szám elválasztás 

ponttal történik 

TME ápolók száma Szabadszöveg nem egész szám is lehet  A szám elválasztás 

ponttal történik 

TME segédápolók száma Szabadszöveg nem egész szám is lehet  A szám elválasztás 

ponttal történik 

TME ápolók száma az ITO 

osztályo(ko)n 

Szabadszöveg nem egész szám is lehet  A szám elválasztás 

ponttal történik 

TME segédápolók száma az ITO 

osztályo(ko)n 

Szabadszöveg nem egész szám is lehet A szám elválasztás 

ponttal történik 

Légúti izolációs kórtermek száma Szabadszöveg Szám   

Ágyak száma, amelyeknél van 

alkoholos kézfertőtlenítőszer 

adagoló a betegellátási ponton 

Szabadszöveg Szám   

Ágyak száma, amelyeknél az 

alkoholos kézfertőtlenítőszer 

adagoló meglétét ellenőrizték 

Szabadszöveg Szám   

Kórtermek száma Szabadszöveg Szám   

Egyágyas kórtermek száma Szabadszöveg Szám   

Egyágyas komfortos (külön WC-

vel és fürdőszobával ellátott) 

kórtermek száma 

Szabadszöveg Szám   

A PPV napján 00:01-kor kihasznált 

ágyak száma 

Szabadszöveg Szám   

A PPV napján 00:01-kor az 

ágykihasználtság szempontjából 

felmért ágyak száma 

Szabadszöveg Szám   

Megjegyzések Szabadszöveg Szabadszöveg   
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Infekciókontroll tevékenység 
Típus Kódolt érték forrása és/vagy 

formátuma 

Megjegyzés  

Van-e éves infekciókontroll terv, 

melyet jóváhagyott a főigazgató 

vagy a kórházvezetés más tagja? 

Kódolt érték Törzsadat kódtábla    

Van-e éves infekciókontroll 

jelentés, melyet jóváhagyott a 

főigazgató vagy a kórházvezetés 

más tagja? 

Kódolt érték Törzsadat kódtábla    

A klinikus tud-e hétvégeken rutin 

mikrobiológiai vizsgálatokat kérni, 

illetve eredményeket visszakapni? 

Kódolt érték Törzsadat kódtábla    

Klinikai diagnosztikai mintákra: Kódolt érték Törzsadat kódtábla    

Hordoznak-e alkoholos 

kézfertőtlenítőszer adagolót az 

egészségügyi dolgozók (pl. kórházi 

köpenyük zsebében) a kórházban? 

Amennyiben igen, becsülje meg 

ezen dolgozók arányát 

Kódolt érték Törzsadat kódtábla    

Van-e a kórházban formális eljárás 

arra vonatkozóan, hogy egy 

antimikrobiális szer megfelelőségét 

a kórházi felírást követő 72 órán (3 

naptári napon) belül 

felülvizsgálják? 

Kódolt érték Törzsadat kódtábla    

További infekciókontroll adatok Szabadszöveg Szabadszöveg   

Megjegyzések Szabadszöveg Szabadszöveg   

 

Multimodális stratégia 

elemei 

Típus Kódolt érték forrása 

és/vagy formátuma 

Megjegyzés  

Irányelv Kódolt érték Törzsadat kódtábla  

 + = van;  

- = nincs;  

? = ismeretlen 

Véráramfertőzések,PneumóniaHúgyúti 

fertőzések, Antimikrobiális szer 

alkalmazás 

Ellátási csomag Kódolt érték Törzsadat kódtábla  

 + = van;  

- = nincs;  

? = ismeretlen 

Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti 

fertőzések, Antimikrobiális szer 

alkalmazás 

Képzés Kódolt érték Törzsadat kódtábla  

 + = van;  

- = nincs;  

? = ismeretlen 

Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti 

fertőzések, Antimikrobiális szer 

alkalmazás 

Ellenőrző lista Kódolt érték Törzsadat kódtábla  

 + = van;  

- = nincs;  

? = ismeretlen 

Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti 

fertőzések, Antimikrobiális szer 

alkalmazás 

Audit Kódolt érték Törzsadat kódtábla  

 + = van;  

- = nincs;  

? = ismeretlen 

Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti 

fertőzések, Antimikrobiális szer 

alkalmazás 

Surveillance Kódolt érték Törzsadat kódtábla  

 + = van;  

- = nincs;  

? = ismeretlen 

Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti 

fertőzések, Antimikrobiális szer 

alkalmazás 

Visszacsatolás Kódolt érték Törzsadat kódtábla  

 + = van;  

- = nincs;  

? = ismeretlen 

Véráramfertőzések,Pneumónia,Húgyúti 

fertőzések, Antimikrobiális szer 

alkalmazás 
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2. Osztályos adatok lapfül 

Osztályos adatok  Típus Kódolt érték forrása 

és/vagy formátuma 

Megjegyzés  

Osztály egyedi kódja Szabadszöveg Szabadszöveg  

Osztály típusa  Kódolt érték Nosocomialis 

alrendszer kódtábla  

Lásd választható 

osztály típusa 

táblázat(az osztály 

típusa nem minden 

esetben egyezik meg a 

beteg ellátás típusával 

) 

Prevalencia vizsgálat kezdete Dátum  éééé.hh.nn   Adott osztályon a 

vizsgálat pontos 

kezdete 

 

 

 

Kategóriák 

 Osztály típusa – Beteg ellátás típusa 

Kód Név 

Sebészeti ellátás (SUR) SURGEN Általános sebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURDIG Gasztrointesztinális sebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURORTR Ortopédia és traumatológia 

Sebészeti ellátás (SUR) SURORTO Ortopédia 

Sebészeti ellátás (SUR) SURTR Traumatológia 

Sebészeti ellátás (SUR) SURCV Szív- és érsebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURCARD Szívsebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURVASC Érsebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURTHO Mellkassebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURNEU Idegsebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURPED Általános gyermeksebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURTRANS Transzplantációs sebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURONCO Onkológiai sebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURENT Fül-orr-gége 

Sebészeti ellátás (SUR) SUROPH Szemészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURMAXFAC Maxillo-faciális sebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SURSTODEN Sztomatológia / Fogászat 

Sebészeti ellátás (SUR) SURBURN Égés ellátás 
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Kategóriák 

 Osztály típusa – Beteg ellátás típusa 

Kód Név 

Sebészeti ellátás (SUR) SURURO Urológia 

Sebészeti ellátás (SUR) SURPLAS Plasztikai és rekonstruktív sebészet 

Sebészeti ellátás (SUR) SUROTH Egyéb sebészet 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDGEN Általános belgyógyászat 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDGAST Gasztroenterológia 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDHEP Hepatológia 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDENDO Endokrinológia 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDONCO Onkológia 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDHEMA Hematológia 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDBMT Csontvelő transzplantáció (CsVT) 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDHEMBMT Hematológia/ CsVT 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDCARD Kardiológia 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDNEPH Nefrológia 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDPNEU Pulmonológia 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDID Infektológia 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDOTH Egyéb belgyógyászati 

Belgyógyászati ellátás (MED) MEDTR Mozgásszervi rehabilitáció 

Bőrgyógyászati ellátás (MED) MEDDERM Bőrgyógyászat  

Neurológiai ellátás (MED) MEDNEU Neurológia  

Rheumatológiai ellátás (MED) MEDRHEU Rheumatológia  

Gyermekgyógyászat (PED) PEDNEO Neonatológia 

Gyermekgyógyászat (PED) PEDGEN Általános gyermekgyógyászat 

Intenzív ellátás (ICU) ICUMED Belgyógyászati ITO 

Intenzív ellátás (ICU) ICUSUR Sebészeti ITO 

Intenzív ellátás (ICU) ICUPED Gyermekgyógyászati ITO 

Intenzív ellátás (ICU) ICUNEO Perinatális ITO 

Intenzív ellátás (ICU) ICUMIX Vegyes ITO, általános intenzív ellátás 

Intenzív ellátás (ICU) ICUSPEC Specializált ITO 

Intenzív ellátás (ICU) ICUOTH Egyéb ITO 

Szülészet/ Nőgyógyászat (GO) GOOBS Szülészet/ Gyermekágy  

Szülészet/ Nőgyógyászat (GO) GOGYN Nőgyógyászat 

Geriátria (GER) GER Geriátria, időskorúak ellátása 

Pszichiátria (PSY) PSY Pszichiátria 
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Kategóriák 

 Osztály típusa – Beteg ellátás típusa 

Kód Név 

Rehabilitáció (RHB) RHB Rehabilitáció 

Hosszú ápolás, krónikus ápolás (LTC) 

 

LTC Hosszú ápolás, krónikus ápolás  

EGYÉB (OTH) OTH Egyéb nem felsorolt 

Vegyes (MIX) MIX Ellátási típusok kombinációja 

 

 

 Az „Osztályos adatok” lapfül kitöltése során kötelező adatok megadását követően a 

„Hozzáadás” gombbal tudunk hozzáadni a listához. 

 
 

 

 

3.  Beteg adatai  lapfül 

 A „Beteg adatai” lapfülön az „Osztályos adatok” lapfülön rögzített osztályok jelennek 

meg a legördülő menüben. Az osztály kiválasztását követően vihetőek fel a beteg adatai 

az „Új beteg felvétele” gombra kattintva. 
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 A beviteli mezők további mezőkkel egészülnek ki a beteg adatainak megadása során.  

 

 

 

 

Betegadatok Típus 
Kódolt érték forrása 

és/vagy formátuma 
Megjegyzés 

Eset azonosító  automatikus adat      

Beteg neve (titulus, vezeték-, 

keresztnév)  
szabad szöveg    ( bármilyen betű, szám választható) 

Beteg születési ideje  Dátum  éééé.hh.nn    

Beteg TAJ száma  Szabadszöveg Szám 

Személyazonosító nincs kitöltve 

választandó azon betegek esetében, 

akinek nincs  fertőzése                               

(Ismeretlen beteg vagy ismeretlen TAJ számú 

személy az NNSR moduloknál NEM 

választható ! )  

Anonim betegazonosító  Szabadszöveg Szám 
Rendszer által számítási algoritmussal 

generált, automatikus 

Életkor években Szabadszöveg Szám 

Rendszer által a rögzítés dátumából és a 

születési dátumból automatikusan 

megadott érték 

Ha újszülött, akkor születési 

súlya 
Szabadszöveg Szám 

Csak újszülött esetében megjelenő 

változó 

Ha újszülött, akkor gesztációs 

kor 
Szabadszöveg Szám 

Csak újszülött esetében megjelenő 

változó 

Beteg neme  Kódolt érték Férfi, Nő   

Kórházi felvétel dátuma  Dátum éééé.hh.nn    

Betegellátás típusa  Kódolt érték 
Nosocomialis alrendszer 

kódtábla 

Lásd választható osztály típusa táblázat ( 

az osztály típusa nem minden esetben 

egyezik meg a beteg ellátás típusával ) 

Műtét a felvételt követően  Kódolt érték 

Nem volt, NHSN műtét, 

Minimálisan 

invazív/nem-NHSN 

műtét, Ismeretlen 

  

McCabe osztályozás  Kódolt érték 

Várhatóan nem halálos, 

Várhatóan  1 éven belül  

halálos , Várhatóan 5 
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éven belül halálos, 

Ismeretlen 

Centrális érkatéter  Kódolt érték Igen, Nem, Ismeretlen   

Perifériás katéter  Kódolt érték Igen, Nem, Ismeretlen   

Húgyúti katéter Kódolt érték Igen, Nem, Ismeretlen   

Légúti tubus  Kódolt érték Igen, Nem, Ismeretlen   

A beteg antimikrobális kezelést 

kap  
Kódolt érték Igen, Nem 

Igen  kiválasztása esetén jelenik meg a 

többi változó 

A betegnek egészségügyi 

ellátással összefüggő, aktív 

fertőzése van  

Kódolt érték Igen, Nem 
Igen  kiválasztása esetén jelenik meg a 

többi változó 

 

 

 Az antibiotikummal kezelt betegeknél maximálisan öt antibiotikum kezelés adatainak 

tárolására van lehetőség 

 
 

Antimikrobiális szer(ek) Típus Kódolt érték forrása és/vagy 

formátuma 

Megjegyzés 

Antimikrobiális szer [AM] 

(generikus vagy gyári név) 

Kódolt érték Nosocomialis alrendszer 

kódtábla  

Legördülő 

listából 

választandó 

Alkalmazás módja Kódolt érték Nosocomialis alrendszer 

kódtábla  

  

Indikáció (alkalmazás célja) Kódolt érték Nosocomialis alrendszer 

kódtábla  

Legördülő 

listából 

választandó 

Diagnózis (fertőzés helye) Kódolt érték Nosocomialis alrendszer 

kódtábla  

  

Antimikrobális-kezelés oka 

szerepel a 

betegdokumentációban 

Kódolt érték Igen, Nem   

Alkalmazás kezdete (év/hó/nap) Dátum  éééé.hh.nn   Beírandó (nem 

naptárfunkció!) 
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Váltás történt? (Ha igen, oka?)       

Ha volt váltás: Elsőként adott 

AM szer alkalmazás kezdete 

Dátum  éééé.hh.nn   Beírandó (nem 

naptárfunkció!) 

Adagok száma Kódolt érték Nosocomialis alrendszer 

kódtábla  

Legördülő 

listából 

választandó 

Egy adag erőssége Szabadszöveg Szám 
A szám elválasztás 

ponttal történik 

mg/g/IU Kódolt érték Nosocomialis alrendszer 

kódtábla  

Legördülő 

listából 

választandó 

 

 

 

 

 . Az egyedi fertőzési adatok rögzítésénél öt fertőzés adatai rendelhetők egy beteghez. Minden 

fertőzéshez három kórokozó és az azokhoz kapcsolódó tetszőleges számú antibiotikum 

hatóanyag rezisztencia tulajdonságai adhatók meg 

 

 

Fertőzések Típus Kódolt érték forrása és/vagy 

formátuma 

Megjegyzés 

Fertőzés esetdefiniciójának 

kódja 

Kódolt érték Nosocomialis alrendszer 

kódtábla  

Legördülő listából 

választandó. 

Kiválasztása esetén 

jelenik meg a többi 

változó 

Releváns eszköz helyben a 

fertőzés kialakulása előtt 

Kódolt érték Igen, Nem, Ismeretlen   

A fertőzés felvételkor jelen 

volt 

Kódolt érték Igen, Nem   

Fertőzés dátuma Dátum  éééé.hh.nn   Beírandó (nem 

naptárfunkció!) 

Fertőzés eredete Kódolt érték Saját kórház, Más kórház, 

Egyéb eredetű, Ismeretlen 

Legördülő listából 

választandó 

Ha BSI: eredete (Ha 

véráramfertőzés eredete) 

Kódolt érték Centrális érkatéter, Perifériás 

érkatéter, Tüdő, Húgyutak, 

Emésztőtraktus, Seb, Bőr és 

lágyrész, Egyéb, Ismeretlen 

Legördülő listából 

választandó 
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FERTŐZÉS 

KÓD 

FERTŐZÉS CÍMKE 

SSI-S Műtéti sebfertőzés, Felszínes (bemetszési)  

SSI-D Műtéti sebfertőzés, Mély (bemetszési) 

SSI-O Műtéti sebfertőzés, Szervi/ testüregi 

PN1 Pneumónia, klinikai kritériumok + pozitív kvantitatív tenyésztés minimálisan 

kontaminált alsó légúti mintából 

PN2 Pneumónia, klinikai kritériumok + pozitív kvantitatív tenyésztés lehetségesen 

kontaminált alsó légúti mintából 

PN3 Pneumónia, klinikai kritériumok + mikrobiológiai diagnózis alternatív mikrobiológai 

módszerekkel  

PN4 Pneumónia, klinikai kritériumok + pozitív köpettenyésztés vagy nem-kvantitatív 

tenyésztés alsó légúti mintából 

PN5 Pneumónia – pneumónia klinikai tünetei pozitív mikrobiológiai eredmény nélkül 

UTI-A Tünetekkel járó húgyúti fertőzés, mikrobiológiailag igazolt 

UTI-B Tünetekkel járó húgyúti fertőzés, mikrobiológiailag NEM igazolt 

BSI Véráramfertőzés (laboratóriumilag igazolt), egyéb, mint CRI3  

CRI1-CVC Centrális érkatéterrel összefüggő, helyi fertőzés (nincs pozitív hemokultúra) 

CRI2-CVC Centrális érkatéterrel összefüggő, szisztémás fertőzés (nincs pozitív hemokultúra) 

CRI3-CVC Mikrobiológiailag igazolt, centrális érkatéterrel összefüggő véráramfertőzés 

CRI1-PVC Perifériás érkatéterrel összefüggő, helyi fertőzés (nincs pozitív hemokultúra) 

CRI2-PVC Perifériás érkatéterrel összefüggő, szisztémás fertőzés (nincs pozitív hemokultúra) 

CRI3-PVC Mikrobiológiailag igazolt, perifériás érkatéterrel összefüggő véráramfertőzés 

BJ-BONE Osteomyelitis 

BJ-JNT Ízületi vagy bursa-fertőzés 

BJ-DISC Porckorong-fertőzés 

CNS-IC Intracranialis fertőzés 
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FERTŐZÉS 

KÓD 

FERTŐZÉS CÍMKE 

CNS-MEN Meningitis vagy ventriculitis 

CNS-SA Spinalis abscessus, meningitis nélkül 

CVS-VASC Arteriás vagy vénás fertőzés 

CVS-ENDO Endocarditis 

CVS-CARD Myocarditis vagy pericarditis 

CVS-MED Mediastinitis 

EENT-CONJ Conjunctivitis 

EENT-EYE Szem, egyéb, mint conjunctivitis 

EENT-EAR Fül, mastoid fertőzése  

EENT-ORAL Szájüreg (száj, nyelv, vagy fogíny)  

EENT-SINU Sinusitis 

EENT-ÚR Felső légúti fertőzés, pharyngitis, laryngitis, epiglottitis  

LRI-BRON Bronchitis, tracheobronchitis, bronchiolitis, tracheitis (pneumónia nélkül) 

LRI-LUNG Egyéb alsó légúti fertőzés 

GI-CDI Clostridium difficile fertőzés 

GI-GE Gastroenteritis (kivéve C. difficile fertőzés) 

GI-GIT Gastrointestinalis tractus (nyelőcső, gyomor, vékony- és vastagbél, végbél) fertőzése  

(kivéve gastroenteritis és C. difficile fertőzés) 

GI-HEP Hepatitis 

GI-IAB Máshol nem nevesített intraabdominalis fertőzés  

REPR-EMET Endometritis 

REPR-EPIS Episiotomia fertőzése 

REPR-VCUF Vaginalis csonk fertőzése 

REPR-OREP A genitális traktus egyéb fertőzései 

SST-SKIN Bőrfertőzés 

SST-ST Lágyrész-fertőzés (necrotizáló fasciitis, fertőzött gangréna, necrotizáló cellulitis, 

fertőzött myositis, lymphadenitis vagy lymphangitis) 

SST-DECU Decubitus fertőzés (beleértve mind a feületes és mély fertőzéseket) 

SST-BURN Égési seb fertőzése 

SST-BRST Emlő-abscessus vagy mastitis 

SYS-DI Disszeminált fertőzés 

SYS-CSEP Kezelt, de nem beazonosított súlyos fertőzés (ex: Klinikai sepsis felnőttnél vagy 

gyermeknél) 

NEO-CSEP Klinikai sepsis újszülöttnél 

NEO-LCBI Laboratóriumilag megerősített véráramfertőzés újszülöttnél, NEM coagulase-negatív 

Staphylococcus okozta 

NEO-CNSB Laboratóriumilag megerősített véráramfertőzés újszülöttnél, coagulase-negatív 

Staphylococcus okozta 

NEO-PNEU Pneumonia újszülöttnél 

NEO-NEC Necrotizáló enterocolitis 

 

 

 

o A kórokozóra vonatkozó, illetve az antibiotikum hatóanyag és rezisztencia érték 

megadását követően a „Hozzáadás” gombbal tudjuk rögzíteni az adatokat. 

o Új kórokozókat kizárólag akkor tudunk rögzíteni, ha a korábbiaknál teljeskörűen 

kitöltésre kerültek az adatbeviteli mezők. Egyébként a rendszer piros színű 

hibaüzenetet küld.  

o A rendszer lehetőséget ad az utolsónak rögzített kórokozó/fertőzés eltávolítására is. 
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Kórokozó Típus Kódolt érték forrása 

és/vagy formátuma 

Megjegyzés 

Kórokozó Kódolt érték Nosocomialis alrendszer 

kódtábla  

Legördülő listából 

választandó amennyiben a 

Kórokozó neve változó került 

kijelölésre 

Rezisztencia mechanizmus Kódolt érték Nosocomialis alrendszer 

kódtábla  

Csak ESBL termelő vagy 

Karbapenemáz termelő 

kórokozó esetében 

választandó. Mindkét eset 

előfordulásakor a 

Karbapenemáz termelő  

választandó 

PDR Kódolt érték   N – nem PDR 

  P – lehetségesenPDR 

  C – igazoltan PDR 

  UNK –  nincs info 

Pánrezisztencia 

Hatóanyag Kódolt érték Nosocomialis alrendszer 

kódtábla  

Legördülő listából 

választandó 

Rezisztencia Kódolt érték E/M/R Legördülő listából 

választandó 

 

 A kötelező adatok felvitele után a „Beteg adatainak mentése” gombra kattintva tudjuk 

elmenteni a rögzítést. 

 

A bejelentés űrlapon a következő műveletek elvégzésére van lehetőség, a megfelelő jogosultsággal 

rendelkező felhasználóknak: 

 

 Piszkozat mentése: A bejelentés ideiglenes rögzítése, piszkozatként. A mentés során a 

megadott adatok ellenőrzésére nem kerül sor. 

 Véglegesítés: A bejelentés adatainak végleges mentése és továbbítása jóváhagyásra. 

 Törlés: A bejelentés törlése. 

 Bezárás: Az űrlap bezárása. 

 

Az összes bevitt beteg gyors megtekintésére van lehetőség a „valamennyi rögzített beteg” 

kiválasztásával.  
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Csak jóváhagyó jogosultsággal elérhető funkció: 

FONTOS !! Minden elkészült jelentést a jóváhagyó jogosultsággal rendelkező 

személynek jóvá kell hagynia a JÓVÁHAGYÁS gomb megnyomásával.  

 

 Jóváhagyás: A bejelentés véglegesítése után a megfelelő szerepkörrel rendelkező felhasználó 

ennek a funkciónak a segítségével hagyhatja jóvá a megadott adatokat és küldheti tovább a 

bejelentést. 

 

b. Újranyitás 

 

A megfelelő jogosultsággal rendelkező (Nosocomialis országos ) felhasználók ennek a funkciónak a 

segítségével tudják a bejelentések listájáról kiválasztott jóváhagyott bejelentést újranyitni, azaz 

visszaküldeni a bejelentőnek további pontosításra, módosításra. A módosítás elvégzése után a 

bejelentő véglegesítheti (esetleg törölheti) a bejelentést. 

Az újranyitást jelölő gomb: 
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6.1.1.1.2. Jóváhagyott/Lezárt lapfül 

 

Ebben a listában jelennek meg a bejelentések, miután jóváhagyásra, vagy lezárásra kerültek.  

A lista elemeivel a következő műveletek elvégzésére van lehetőség, a megfelelő jogosultsággal 

rendelkező felhasználóknak: 

 

 Megtekintés: Rögzített bejelentés adatainak megtekintése, az adatok nem szerkeszthetők.  

 Nyomtatás. 
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6.2. A bejelentés lépései új surveillance periódus esetén: 

 

1. 1, Új bejelentés megnyitása és surveillance periódus kezdő dátumának rögzítése 

2. 2, A surveillance-ban részvevő osztályok hozzáadása. FONTOS! Az adatlap csak 

piszkozat módban szerkeszhető. Sem véglegesítés sem újranyitást követően új osztály 

nem rögzíthető! 

3. 3, Az adatok piszkozatba történő mentése és az adatlap bezárása 

4. 4, Betegadatok  fül megnyitása ( Több adatrögzítői jogkörrel egyszerre lehet 

több osztály betegnek adatait rögzíteni) 

5. 5, Osztály kiválasztása, ahová a betegek adatait rögzíteni szeretnénk, 

6. 6, Új beteg adatlap megnyitása 

7. 7, Betegadatok kitöltése és mentése 

8. 8, Jóváhagyói jogosultsággal rendelkező személy a Módosítás -   felületen keresztül 

történő belépést követően a kórházi adatlap valamennyi hiányzó változóját rögzíti, az 

adatokat ellenőrzi, majd az adatokat a véglegesítés gomb megnyomásával véglegesíti. 

A surveillance adatlapot ezt követően be kell zárni 

9. 9, Jóváhagyói jogosultsággal rendelkező személy a Módosítás -   felületen keresztül 

ismételt belépését követően a megjelenő jóváhagyás gomb megnyomásával 

jóváhagyja 

10. 10, Jóváhagyást követően a jelentés elküldésre kerül  és az adatok nem 

módosíthatóak  
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7. Lehetséges hibák és megoldásaik 
 

7.1. Böngészőben méret átállítása 100%-ról 

Az alkalmazás használatakor esetlegesen előfordulhat az a jelenség, hogy böngészőben (akár a 

rendszer használata közben, akár internetezés során) a méretet elállítja a 100%-ról (ctrl+fölfelé vagy 

lefelé nyíl vagy egér görgető gomb) akkor a rendszer használata során úgy tűnik, mintha egy új 

(sokkal kevésbé olvasható) betűtípust használna a rendszer.  

Ennek az esetlegesen felmerülő jelenségnek az elkerülése érdekében megoldást jelent, hogy a 

böngészőben a Nézet - > Nagyítás - > Visszaállítás menüpont kiválasztásával lehetőségünk van 

visszaállítani a 100 %-os méretet, és így már megfelelő lesz a megjelenése a rendszernek is. 

7.2. Nagyszámú űrlap szűrése 

Amennyiben nem adunk meg szűrési feltételt, akkor a találati lista az összes – a szerepkörhöz 

jogosított – űrlapot kilistázza. Ez a listázó módszer nem jelent problémát abban az esetben sem, ha a 

lekérdező számára nagyszámú űrlap listázható, mert a lista felületek úgy kerültek kialakításra, hogy 

hosszú találati lista esetén több oldalra bontva jelennek meg a találatok, így nem növekszik 

számottevő mértékben a listázás ideje. 
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8. Jelentések lekérdezése  
 

8.1. NEGTAR felületen-  a lekérdezések és elemzések   Negtár lekérdezések menüpont alatt 

megjelenő PPS megnyitását követően a Pont prevalencia vizsgálatok egysoros 

megnyitásával 

  

 


