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miniGYSE áttekintés

A miniGYSE az OKFŐ által fejlesztett, ingyenes webes technológiával rendelkező informatikai
rendszer, mely alkalmas a törvényben meghatározott kötelező EESZT adatszolgáltatás biztosítására.
A miniGYSE rendszer felhasználói a GYSE Kiadók. A kiadói rendszerben az HIS-ekben kiállított eGYSE
receptek kiadásának előkészítése és kiadása történik meg. Speciális esetként az EESZT-ben nem
található papíralapú eGYSE receptek rögzítése is megtörténik a rendszerben a további feldolgozás
megvalósítása érdekében.
A program működéséhez alapvető fontosságú a PUPHAX terméktörzs naprakészsége, ezt a rendszer
alapszolgáltatásként biztosítja, felhasználónak ezzel teendője nincs.

FONTOS!
A miniGYSE nem alkalmas a NEAK felé történő jelentéstételi kötelezettség teljesítésére!
Részletes Információ ezzel kapcsolatban
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miniGYSE rendszer használatának megkezdése

4.1 Regisztráció
A miniGYSE alkalmazásba történő első belépéskor a megnyíló regisztrációs folyamat végig vitele
elengedhetetlen az alkalmazás használatához.
A regisztráció első lépése a Felhasználási feltételek áttekintése és elfogadása. Az „Elfogadom a
feltételeket” nyilatkozat bepipálásával, és a Következő gomb megnyomásával nyitható meg a
regisztráció második lépése.

A regisztráció második lépése a Rendszerkonfiguráció, ami megegyezik a regisztrációt követően
megjelenő Beállítások főmenüpont alatt található Szervezeti egység konfiguráció oldallal. Ezen
felületen kerülnek megadásra a következő adatok:
Adatok

Leírás

Intézmény és szervezeti 6 és 9
jegyű azonosítója

Csak tájékoztató jellegű adat, az EESZT-ben tárolt
információkról.

Szervezeti egység és telephely
adatok

Csak tájékoztató jellegű adat, az EESZT-ben tárolt
információkról.

Kiadó címe

Irányítószám, Település, Közterület neve, Egyéb címadat, Kiadó
telefonszáma

Kiadó felhasználó adatai

Felhasználó azonosító és Név csak tájékoztató adat.
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Leírás
Felhasználó végzettsége és Alapnyilvántartási száma. Kötelező
adatok a Kiadás igazoláson kerülnek feltüntetésre.

Forgalmazható termékek ISO
csoportjai

Felhasználó szótöredékes kereséssel megkeresi és felveszi
azokat az ISO csoportokat, amelyek forgalmazására rendelkezik
engedéllyel. Tetszőleges számú csoport felvehető. A miniGYSE
papír alapú recept rögzítésekor, illetve eGySe recept
kiadásakor ellenőrizi, hogy csak az itt megadott ISO
csoportokba tartozó termékek rendelhetők a receptkehez.
A Kiadó által indított tranzakciók esetében az EESZT is
ellenőrzi, hogy adott termék felírására/kiadására Kiadó
jogosult-e.

4.2 miniGYSE Kezdőképernyő
A regisztrációt követően, illetve a miniGYSE alkalmazásba történő további bejelentkezések után a
Kezdőképernyő jelenik meg. A miniGYSE felső menüsorában elérhetők az Alkalmazás választó (1), a
Felsőszintű menü, a bejelentkezett felhasználó azonosítója és az intézmény és szervezeti egység,
amelybe a bejelentkezés történt, a Kilépés (2) művelet és a Súgó (3).

1. KÉP: KEZDŐKÉPERNYŐ

2.1 Támogatott üzleti folyamat
A miniGYSE rendszerben a kiadáshoz az eGySe recepteket le kell kérni az EESZT-től. A kiadás a
NYITOTT státuszú recepteken végezhető el. Első lépésként a Kiadás tényét kell adminisztrálni a
kiadónak, majd a kiadáshoz kapcsolódó adatok rögzítése után be kell küldeni az EESZT-be a kiadási
adatokat is. Következő lépésként rögzíthető a retaxa információ a rendszerben, illetve a retaxálás
tényét is szükséges EESZT felé beküldeni.
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A kiadásra kerülő receptek adatai módosításhatók (és újra beküldendők), illetve a tévesen kiadott
receptek kiadás törölhető.
A papír alapú receptek rögzíthetők a miniGYSE rendszerben, ezeket a recepteket a Kiadó küldi be az
EESZT-be és sikeres beküldés után válnak Nyitott státuszú receptté. Az így rögzített papír alapú
receptek kiadása nem tér el az EESZT-ből letöltött többi receptétől. Azonban kiadás előtt még a Kiadó
az által rögzített papír alapú recept adattartalmát szükség szerint módosíthatja (és újra küldi), illetve
a tévesen rögzített papír alapú recept törölhető/Érvényteleníthető is Kiadó által.

Az egyes műveletekhez/státuszokhoz kapcsolódó validációs szabályokat a megfelelő fejezetek
tartalmazzák.

3.

EESZT recept keresés
A Kiadó az eRecepteket az EESZT-ből kérdezi le. A lekérdezés indíható:
- TAJ, vagy Európai egészségbiztosító kárty azonosítójának megadásával, illetve
- EESZT receptazonosító alapján.
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Az azonosítókat a megfelelő input mezőkbe kell beírnia felhasználónak, majd az eRecept keresés
műveletet kell indítani.

A találati lista az EESZT-től kapott recepteket tartalmazza. Az egyes sorokra klikkelve rendszer
megjeleníti a recept részletes adatlapját.

3.1 Recept részletes adatlap
A részletes adatlapon a felírói oldon megadott recept információk láthatók. A receptek adata nem
szerkeszthető.
Az adatok az alábbi csoportokba vannak redezve:





Páciens adatok
Recept adatok
Termék adatok (két hasábban a felírt termék adtatai és a kiadásra kerülő termék adatati)
Retaxa

A részletes adatlapon mindig a recept státuszához illeszkedően szerkeszthetők az egyes
adattartalom csoportok, illetve a státusz szerint jelennek meg az űrlapon a műveleti gombok.
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2. KÉP: NYITOTT STÁTUSZÚ RECEPT PÁCIENS ADATOK

Az EESZT-től lekért NYITOTT státuszú receptek, illetve a papíron a Kiadó által rögzített és sikeresen
beküldött NYITOTT státuszú recepteken a KIADÁS MEGKEZDÉSE művelettel indítható el a kiadás.
Művelet indítása és sikeres EESZT visszajelzés után a recept átkerül a Kiadó Saját receptjeinek listájába.
A Mégsem művelet választása után rendszer bezárja a recept űrlapot és a képernyőn az EESZT
receptek keresése menü jelenik meg úgy, hogy a korábban beállított szűrési feltételek törlésre
kerültek. Felhasználó újabb keresési feltételek megadásával kérhet le az EESZT-től új eRecepteket.

4.

Saját receptek lista
A Saját receptek lista a Kiadó saját listája, amelyben megtalálható minden általa kezelt recept.
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A lista tartalma a keresési feltételek megadásával szűrhető. (Kiadás kezdő és végdátuma, recept
EESZT azonosítója, termék neve, recept státusza, problémás receptek)

A találati listában a Kiadó által kezelt receptek jelennek meg, a lista rendezhető.
A +Papír recept rögzítése művelettel indítható a papír alapú recept rögzítése. A Kiadó ebből a
listából törölheti (2) a VÁZLAT státuszú recepteket, illetve azon NYITOTT státuszú recepteket, amelyek
Kiadását valamilyen okból törölte.

4.1 Recept adatok exportálása
Erről a felületről érhető az Export funkció, amely a beállított szűrési feltételeknek megfelelő
receptek adatait exportálja egy Excel állományba.

5.

Papír alapú recept rögzítése és kapcsolódó speciális
műveletek

Papír alapú receptet akkor rögzít a Kiadó, ha a Páciens papír alapú recepttel érkezik a Kiadóba.
Üzleti feltételek a papír alapú recept rögzítéséhez:
- csak akkor rögzítheti a Kiadó a receptet, ha a rajta található termékekre rendelkezik forgalmazási
engedéllyel.
- Csak ellenjegyzés nélküli recepteket rögzíthet a kiadó.
- NEAK azonosító nem került már esetleg más Kiadó által felhasználásra/beküldésre.
- Recept érvényes, NYITOTT státuszú.
Az EESZT valamennyi feltételt ellenőrzi a recept beküldésekor (és hanem megfelelő, akkor sikertelen
feldolgozási üzenetet küld).
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Azokat a validációkat, amelyeket a miniGYSE rendszerben el lehet végezni az alkalmazás
megvalósítja.
Papír recept rögzítése a Saját receptek / + Papír recept rögzítése művelettel indítható. A rendszer
megjeleníti az üres űrlapot.
Amennyiben felhasználó kitölti a NEAK azonosító mezőt az űrlap Menthető „VÁZLAT” státuszba.

5.1 Páciens adatok rögzítése
A Páciens adatoknál a következő információk megadása szükséges:

Adatok

Leírás

Születési dátum

Csak múltbeli lehet.

Neme

értékkészlet

Páciens azonosító típusa

TAJ, vagy Európai egészségbiztosítási kártya

Páciens azonosító

TAJ esetén 9 számjegye, Európai egészségbiztosítási kártya
esetén 20 karakter

Páciens teljes neve

értékkészlet

Páciens EU nyomtatvány kódja

Akkor kötelező. ha az azonosító „Európai egészségbiztosítási
kártya”

Állampolgárság

értékkészlet

Országkód

csak olvasható, nem input mező
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Adatok

Leírás

Irányítószám

Törzsből. Külföldi állampolgárság megadása esetén
szabadszöveges mező.

Település

Törzsből. Külföldi állampolgárság megadása esetén
szabadszöveges mező.

Közterület neve

Szabadszöveges mező.

Egyéb címadat

Szabadszöveges mező.

Páciens telefonszáma

Szabadszöveges mező.

Közgyógyigazolvány száma

Szabadszöveges mező.

Közgyógyigazolvány
érvényessége

Ha közgyógyigazolvány száma meg van adva, akkor kötelező.

Az adatok megadása után Vázlat mentéssel adatok menthetők a rendszer adatbázisába. Beküldés
művelet csak akkor aktív, ha a validáció szerinti valamennyi kötelező mező kitöltésre kerül (nem csak
a páciens adatoknál, hanem a recept és termék adatoknál is.)

5.2 Recept adatok rögzítése
A recept adatoknál a következő információk megadása szükséges:
Adatok

Leírás

Termék típus

Itt kell megadni, hogy milyen típusú termékfelírás történt. Az egyes
értékek esetében a termék felírásra más szabályok vonatkoznak.
Termék típusok:






Gyse/Egy termék (csak egy termék adható recepthez)
Gyse/Több termék (minimum két terméket kell a recepthez
rögzíteni, azonos ISO10 csoportból)
Gyse/Javítás
Gyse/Kölcsönzés
Gyse / ISO (csak ISO csoport felírás történik, nem konkrét
termék)

Felírás dátuma

Jövőbeni dátum nem lehet.

Érvényesség vége

Ellenőrzés: nem lehet felírás dátuma + 90 napnál későbbi.
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Adatok

Leírás

Sürgősségi

Értékkészlet.

BNO

Törzsből választható. 3 karakter után keres a rendszer.

Vényírási kategória

Értékkészletből választható

Felíró orvos neve

Inputálható, nincs validáció.

Felíró orvos pecsétszáma

Alapértelmezetten a 21-es NEAK azonosítóval kitölti a rendszer, de
átírható. 5 numerikus karakter adható meg, EESZT validál rá.

Felíró orvos pecsét
sorszáma

Alap értelmezetten „0” érték, szerkeszthető, EESZT validál rá.

Felíró orvos telefonszám

Szabadszöveges mező.

Felíró orvos elérhetőség,
címe

Szabadszöveges mező.

Forgalmi/ambuláns napló
sorszáma

Kötelező mező.

Szakorvosi javaslat blokk

Ha van szakorvosi javaslat mind a négy kapcsolódó mező kitöltése
kötelező.

Szakorvosi javaslat
kiállítás dátuma

Nem lehet múltbeli.

Orvos azonosító

5 numerikus karakter adható meg, EESZT validál rá.

Orvos neve

Szabadszöveges.

Naplószáma

Numerikus érték.

Engedélyek blokk
Beteg által tett
nyilatkozat rendelkezésre
áll

Választólista.

Ellenjegyzés
engedélyszáma

Amennyiben beteg által tett nyilatkozat = Igen. Inputálható.
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Adatok

Leírás

Állapotváltozás miatt a
kihordási időn belül új
terméket kell felírni.
Ténye, oka, mérték
leírása

Amennyiben beteg által tett nyilatkozat = Igen. Inputálható.

Méretváltozás miatt a
kihordási időn belül új
terméket kell felírni.
Ténye, oka, mérték
leírása

Amennyiben beteg által tett nyilatkozat = Igen. Inputálható.

Méltányossági kérelemre
adott engedélyszám

Amennyiben információt kapott kiadó inputálható.

Érvényesség kezdete

Amennyiben méltányossági kérelem engedélyszáma ki van töltve,
kötelező.

Érvényesség vége

Amennyiben méltányossági kérelem engedélyszáma ki van töltve,
kötelező.

Az adatok megadása után Vázlat mentéssel adatok menthetők a rendszer adatbázisába. Beküldés
művelet csak akkor aktívvá, ha a validáció szerinti valamennyi kötelező mező kitöltésre kerül (nem
csak a recept adatoknál, hanem a páciens és termék adatoknál is.)

5.3 Termék adatok rögzítése
A termék adatok rögzítésére többféle üzleti szabály vonatkozik:
- Kiadó csak olyan termékeket rögzíthet felírt termékként, amelyek forgalmazására rendelkezik
engedéllyel. Azért, hogy ezt a miniGyse rendszer ellenőrizni tudja meg kell adni az adatokat a
Beállítások / Forgalmazott ISO csoportok blokkban.
- Termék típus szerint rögzíthető 1 vagy több termék.
- Vannak olyan termék csoportok, amelyek nem írhatók fel és nem adhatók ki eGyse receptként, az
ehhez a csoportba termékek megtalálhatók a Puphax terméktörzsben de nem választhatók
recepthez. (ISO 21 03, ISO 06 30 36 és az ISO 06 30 37)
A termék választás után a következő termék adatok kitöltése lehetséges:
Adatok

Leírás

Helyettesíthető

Igen/Nem. kötelező
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Adatok

Leírás

Helyettesíthetőség
indoklása

Amennyiben a termék nem helyettesíthető, indoklás kötelező.

Termék neve, ISO
kódja, TTT kódja

Csak olvasható mező.

Felírás jogcíme

Azok a jogcímek választhatók, amelyek adott terméknél PUPHAX alapján
értelmezettek.

Felírt mennyiség

Termékhez választott jogcím alapján rendszer megjeleníti, hogy mennyi a
maximálisan felírható mennyiség.

Mennyiségi egység

Csak olvasható mező. Puphax adat.

Felírt mennyiség
indoklása

Szabadszöveges mező.

Kihordási idő (hó)

Termékhez választott jogcím alapján rendszer megjeleníti, hogy mennyi a
maximálisan kihordási idő.

Egyedi méretvétel
alapján készülő
termék.

Csak olvasható mező. Puphax adat.

Felírt termék
oldaliság

Szabadszöveges mező, csak akkor kötelező, ha adott termék esetében
kötelező az elszámoláshoz.

Felírt termék
testtájék

Szabadszöveges mező, csak akkor kötelező, ha adott termék esetében
kötelező az elszámoláshoz

Javítandó termék
gyári száma

Csak a Gyse/Javítás termék típus estében kötelező.

Felírt termék
felhasználás típus

Gyakoriság szerint / Szöveges

Felhasználási
gyakoriság,
Felhasználási
mennyiség,
Gyakorisági egység

Gyakoriság szerint felírás esetén kötelező

Szöveges adagolás
leírása

Szöveges felírás esetén kötelező
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Leírás

Felíró orvos utasítása Szabadszöveges mező.
páciensnek
Felíró orvos utasítása Szabadszöveges mező.
a GySE kiadónak
Pénzügyi
információk

Csak megjelenített érték, jogcímnek megfelelően.

5.3.1 Gyse terméktörzs kereső
Termék választás a Gyse terméktörzs kereső segítségével történik. A kereső a termék adatok lapon
érhető el.

A felső sávban az ISO csoportok böngészhetők, az aktuális kijelölés szerinti csoportba tartozó
termékek a találati listában érhetők el. A találati tovább szűkíthetők a szűrési feltételek megadásával:
- Név szerint (3 karakter megadása után keres a rendszer a termék nevében)
- ISO kódban (szóeleji egyezést vizsgálva)
- TTT kódban (szóeleji egyezést vizsgálva)
- illetve megadhatók mely jogcímeken írható termékek jelenjenek meg.
A termék adatlapja a találati lista jobb oldalán található ikonnal nyitható meg (1). A sor elején lévő
jelelő aktiválásával jelölthető ki egy konkrét termék, amely a Kiválaszt (2) művelettel rendelhető a
termék adatlaphoz. A Kiválasztás során rendszer ellenőrzi, hogy az adott terméket rendelheti-e a
recepthez. Amennyiben nem, tájékoztató üzenetet jelenít meg.
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5.4 Papír recept beküldése
Amennyiben minden kötelező adat kitöltésre került, a „Beküldés” művelet aktív. Sikeres beküldés
után:
- Sikeres beküldésről egy tájékoztató üzenet jelenik meg felületen.
- A recept VÁZLAT-ból NYITOTT státuszba kerül.
- Megkapja az egyse recept azonosítót.
A továbbiakban úgy kezelhető, mint az EESZT-ből letöltött receptek.

5.5 Adatok módosítása és beküldése
Amennyiben pontosítani kell az adatokat „Adatok módosítás” művelettel az űrlap megnyitható újra
szerkesztésre. Ebben az esetben újra valamennyi felíró oldali adat szerkeszthető. „Mentés és
beküldés” művelettel a recept újra beküldésre kerül az EESZT-be.

5.6 Papír recept érvénytelenítése/törlése
Amennyiben tévesen került rögzítésre egy papír alapú recept, az „Érvénytelenítés/Papír recept
törlése” művelettel indítható az EESZT-ben a recept érvénytelenítése.
Sikeres feldolgozás után a recept nem érhető el a Saját receptek listában. Amennyiben később
szükségessé válik, új papíralapú recept rögzítése művelettel rögzíthető.

6.

Kiadás, retaxálás és kapcsolódó műveletek
6.1 Kiadás megkezdése

A lekért nyitott státuszú receptek kiadhatók (ha termékforgalmazási szerződése van kiadónak adott
termékcsoportra).
A kiadás első lépéseként a „Kiadás megkezdése” műveletet kell választani. Ilyenkor az eGYSE Kiadói
rendszer a kiadás tényének tranzakcióját elküldi az EESZT felé.

6.1.1 Kiadás utólagos rögzítése
A korábban kiadott recept a miniGyse-ben utólagosan is rögzíthető.
A funkciót a kiadás megkezdése előtt kell választani: Kiadás utólagos rögzítése funkcióval.
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A művelet választás után egy felugró ablakban megjelenik egy dátum és időpont választó kontroll,
ahol a tényleg kiadás időpontját meg kell adni, majd a Kiadás megkezdése műveletet kell választani.

6.2 Kiadási adatok megadása
Ez után rögzíteni kell a kiadáshoz kapcsolódó adatokat (termék adatok használatához/adagolásra
vonatkozó információkat, egyéb utasításokat.
Kiadás megkezdése után a termék adatoknak a KIADÁSI oldalán lévő adatai szerkeszthetők
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Helyettesítő termék választás

Amennyiben a felírt recept alapján a termék helyettesíthető, úgy a GYSE terméktörzs kereső
segítségével a helyettesítő termék kiválasztható. A választásnak minden esetben a felírásra került
termék ISO10 csoportjából kell történnie.

6.3 Kiadás beküldése
Végül a kiadás le kell zárni a „Kiadás befejezése és Beküldés” funkcióval. Erről szintén információ
megy az EESZT felé. A folyamat végén KIADOTT státuszú lesz a recept.

6.4 Kiadási adatok módosítása
Amennyiben a kiadás során valamilyen adat hibásan került rögzítésre. A KIADOTT státuszú recept
Megnyitható módosításra.
A módosítás befejezése után a „Kiadás befejezése és Beküldés” művelettel küldhető be újra az
EESZT-be.
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6.5 Kiadás törlése
Amennyiben szükségessé válik a KIADOTT státuszú recept törölhető a „Kiadás törlése” művelettel.
A törlést a felhasználónak a felületen meg kell erősítenie:

Sikeres törlés után az eRecept már nem elérhető az GySE Kiadói rendszerben, szükség esetén újra le
kell kérni.
A Kiadónál rögzített papír recept továbbra is elérhető a Saját receptek listában, amennyiben azt is
törölni szükséges, akkor a papír alapú recept törlése műveletet kell indítani. (lsd.: 5.6 Papír recept
érvénytelenítése/törlése fejezet)

6.6 Retaxálás
KIADOTT státuszú recept retaxálható. A Retaxálás során csak egy megjegyzés mező inputálható, de a
rendszer adminisztrálja a retaxálást végző felhasználó adatait és Retaxálás időpontját. A Retaxálás
sikeres beküldése után a recept RETAXÁLT állapotú lesz. Amennyiben a retaxált recepten a kiadási
adatok módosítása megtörténik a receptet újra kell retaxálni.
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Kiadási igazolás nyomtatása

Kiadási igazolás Kiadott, vagy Retaxált státuszú recepten választható. A művelet elérhető a recept
űrlapon az alsó műveleti gombok sávban, vagy a Saját receptek listában a sorokban.

Saját receptek listában:

Kiadási igazolás nyomtatása választása után a miniGyse generálja a kiadási igazolást és a
böngészőben egy új lapon megnyitva megjeleníti.
Figyelem! Egyes böngészőkben engedélyezni kell, hogy alkalmazások új lapot nyithassanak meg.
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6.7.1 Kiadási igazolás – minta

7.

EESZT státuszok és hibák
Az receptek feldolgozásánál jelentkező hibákat különbféle színkóddal jelzi a rendszer.

A tranzakciók feldolgozása után egy beúszó tájékoztató üzenet jelenik meg a képernyő bal alsó
sarkában, amely néhány másodperc után eltűnik a képernyőről.
A rendszer adminisztrálja, hogy mely receptek esetében érkezett hibaüzenet a feldolgozásról.
A problémás elemek a Saját receptek lapon a Problémás elemek szűrővel találhatók meg.

8.

Lehetséges hibák és elhárításuk
8.1 Bejelentkezéssel kapcsolatos hibák

Bejelentkezésnél a rendszer több ellenőrzést is elvégez, amelyeknek teljesülnie kell, hogy sikeres
legyen a belépés:
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1. Ellenőrzi, hogy a felhasználó rendelkezik-e az adott szerepkörrel. (Jelenleg IAM GYSE
Kiadó szerepkör)
2. MobilToken és eSZIG adatok érvényessége
3. Kapott azonosító/bejelentkezés technikai ellenőrzése, az intézményi, rendszer adatok
megfelelőségének ellenőrzése.
Ha valamelyik nem egyezik a fentiek közül, akkor a belépés nem lehetséges, javítani kell az adatokat,
vagy a fennálló problémát el kell hárítani (pl.: jogosultság igényléssel).

8.2 EESZT nem elérhető
Amennyiben az EESZT nem elérhető, akkor belépés után a rendszer a felső sorban jelzi, hogy nincs
kapcsolat az EESZT-vel.

Ha a használat során lép fel ugyanez a probléma, a rendszer kiemelt tájékoztatást ad erről.

Amennyiben az alkalmazás nem éri el a miniGYSE környezetet, arról is tájékoztatás jelenik meg.

8.3 miniGYSE verziófrissítés
Abban az esetben, ha az előző bejelentkezést követően történik a rendszerben verziófrissítés akkor
az első interakciót követően egy tájékoztató jelenik meg a képernyőn, ahol a felhasználó a
webalkalmazást frissíteni tudja.
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