ÖSSZEFOGLALÓ EESZT TÁJÉKOZTATÓ
LAKOSSÁG SZÁMÁRA

MI AZ EESZT?
Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, melyhez 2017. november
1-én a háziorvosi szolgálatok, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények, és gyógyszertárak csatlakoztak. Itt elérhetővé
válnak olyan egészségügyi adatok, melyeket eddig Önnek kellett papíron őrizgetnie.

MI AZ E-EGESZSEGÜGY?
Napjainkban szinte az élet minden területén megjelenik a digitalizáció. Amennyiben ez még távol áll Öntől, Önnek
semmi teendője nincs: az orvos ugyanúgy el fogja Önt látni, mint eddig, a gyógyszereit ugyanúgy kiválthatja a
papírrecepttel, mint eddig, vagy megkérheti erre valamelyik rokonát, ismerősét is.
Ha azonban nyitott az elektronikus ügyintézés felé, akkor sok új szolgáltatás válik elérhetővé az Ön számára. Az
EESZT Lakossági portál felületén (ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadása után) megtekinthet minden olyan
adatot, dokumentumot, mely az Ön egészségügyi ellátása folyamán keletkezett (receptet, beutalót, és az e-Profil
adatokat). Ezen a felületen bármikor szabályozhatja a digitális önrendelkezés keretén belül, hogy ki férhessen hozzá
az Ön adataihoz.

MI A DIGITÁLIS ÖNRENDELKEZÉS?
A digitális önrendelkezés keretében mindenkinek lehetősége nyílik, hogy a portálon keresztül, vagy bármely
kormányablak ügyintézőjénél nyomon kövesse, ki és mikor kért hozzáférést az EESZT-ben rögzítésre került
adataihoz, és szabályozhatja azt. Ha Ön nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a jelenleg is élő korlátozások lesznek
érvényben. Betegadatait csak a háziorvosa és a kezelőorvosa láthatja, különösen érzékeny adatokat, mint pl. a nemi
betegségekre, pszichiátriai vagy addiktológiai kezelésre vonatkozó adatok, csak az e szakterületen dolgozó
kezelőorvos tekintheti meg.

MIT KELL TENNEM 2017. NOVEMBER 1-JE UTÁN?
A változás a betegek szempontjából nem érinti a korábban megszokott betegellátási folyamatot. Önnek semmi más
dolga nincsen, mint hogy elmenjen az orvosához - ha beteg vagy rutin vizsgálatot ellenőrzést szeretne -, ahogyan
azt eddig is tette.

HOGYAN VÁLTHATOM KI A JÖVŐBEN A GYÓGYSZEREIMET?
A felírt készítmények kiváltásának lehetősége kibővült:


továbbra is lehet az eddig megszokott módon a kapott papírrecepttel
VAGY
 személyazonosság igazolásával és TAJ kártya felmutatásával akkor is, ha a papírrecept nincs Önnél (így
viszont csak a saját gyógyszereit válthatja ki)

KELL-E NEKEM E-SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY?
A betegellátás továbbra is TAJ-alapon történik. A betegek beazonosításához a személyazonosság és a TAJ szám
igazolása szükséges, éppen ezért Önnek nincs feltétlenül szüksége arra, hogy e-Személyi igazolvánnyal
rendelkezzen.

MIÉRT JÓ AZ EESZT NEKEM?
Rövid távon érezni fogja, hogy gyorsabbá válik az ellátás menete, hiszen a betegadatait, a most készült leleteit, az
e-beutalóit és e-receptjeit egy gombnyomással érik el a szolgáltatók. Receptjeit akkor is kiválthatja, ha azokat
egyébként otthon felejtette. Egészségügyi adatainak nagy része sürgősségi ellátás esetén hamarabb a kezelőorvosa
rendelkezésére állnak.
Hosszú távon egyre több előnyét érezheti majd az EESZT-nek, hiszen 5 évre visszamenőleg bekerülnek majd a
betegadatok, így az elhagyott, vagy már elfelejtett kórelőzmények is a kezelőorvosa rendelkezésére fognak állni,
hogy sokkal biztosabb diagnózist állíthasson fel, és hatékonyabb kezelést írhasson elő az Ön számára.

