miniHIS rendszer
Felhasználói és üzembehelyezési
útmutató
EESZT Betegdokumentációs és Jelentési Rendszer Alapvető Tudnivalók a jogosultság beállításhoz és
belépéskori első használatbavételhez

Verzió:
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1. Lépés

EESZT jogosultságok beállítása

Az EESZT adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez első lépésként a csatlakozott intézményben az intézményi
jogosultságfelelős be kell állítsa az intézményben dolgozó munkatársak EESZT jogait. Jogosultságbeállításhoz szükséges
segítséget tartalmazó útmutató az alábbi linken található: Részletes leírás a Vmátrix használatával és beállítással
kapcsolatban

2. Lépés

miniHIS alkalmazás használatának engedélyezése

Az intézményben egy szervezeti egységben (9 jegyű ÁNTSZ/NNK engedély kóddal rendelkező szolgáltató) egy
miniHIS alkalmazás használható, melyhez több felhasználó is hozzárendelhető. Az intézményben dolgozó munkatársak
miniHIS rendszer használatának engedélyezését az intézményi jogosultságfelelős be kell, állítsa az EESZT Ágazati portál
„E-EGÉSZSÉGÜGY -> IAM+ SSO Adminisztráció”
menüpontjában. Az EESZT Ágazati portálra történő belépés az alábbi linken lehetséges: Ágazati Portál elérése
A felhasználói engedélyek megadása az „Új felhasználó jogosultság létrehozás” gombra kattintva az alábbi adatok
megadásával lehetséges:







Partner*: ÁEEK
Rendszer*: ÁEEK - MiniHIS
Felhasználó*: A jogosultságot igénylő felhasználó EESZT azonosítója. (Orvos esetén: „O” betű +Pecsétszám)
Intézmény*: A bejelentkezéskor megadott intézményével automatikusan kitöltésre kerül.
Szervezeti egység*: Azon (9 jegyű ÁNTSZ/NNK engedély kóddal rendelkező szolgáltató) szervezeti egység,
melyben a miniHIS alkalmazást használni kívánják. Szervezeti egység azonosító kiválasztásához segítséget az
alábbi URL-en talál: ÁNTSZ/NNK Egészségügyi szolgáltatók keresése

A „Létrehozás” gombra kattintva a bal oldalon választható hozzáférési jogok közül a „MiniHIS Orvos” szerepkört
kiválasztva és a > gombra kattintva, ezt követően a „Tárol és Vissza” gombra kattintva történik a jogosultság megadása.

3. Lépés

miniHIS alkalmazás használatának megkezdése

A jogosultságbeállítást követően az engedélyezett felhasználó az alábbi linken kezdheti meg az EESZT miniHIS
rendszer használatát: miniHIS rendszer elérése
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4. Lépés

Belépés a miniHIS alkalmazásba

A belépés a fő képernyő alján található „Belépés” gombbal történik. A belépés
során az alábbi bejelentkezési lehetőségek állnak rendelkezésre:



eSzemélyi Igazolvány alapú belépés
EESZT MobilToken mobiltelefonos alkalmazás használatával

További információ a bejelentkezési módokról az alábbi linkeken érhető el:
Részletek az eSzemélyivel történő azonosításról
Részletek az EESZT mobilTokenről

A választott bejelentkezési lehetőségnek megfelelően a bejelentkezési képernyőn az alábbi adatok megadása szükséges:
eSzemélyi igazolvány használatával

EESZT mobilToken használatával

A választott szolgáltatóból (szervezeti egység) történő első sikeres belépést követően a miniHIS Általános Szerződési
Feltételek (ÁSZF) elfogadását követően a „Következő” gombra kattintva kezdhető meg az alkalmazás használata. A
Felhasználási Feltételek elfogadása az első belépését megelőzően kötelező, ellenkező esetben a szolgáltatás nem vehető
igénybe.
További felhasználók belépésekor ez a
lépés kimarad.
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5. Lépés

miniHIS alkalmazás konfigurálása első használathoz

Az EESZT miniHIS alkalmazás első használatakor a felhasználási feltételek elfogadását követően el kell végezni a
konfigurációs beállításokat, mely során az alábbi adatok megadása szükséges:
miniHIS alapadatok
 Az intézmény NEAK (OEP) azonosítója és a
szolgáltató NEAK (OEP) 9 számjegyű
azonosítója

Kapcsolattartási adatok
 Szervezet rövid név
 Email cím
 Telefonszám

Ellátáshoz kapcsolódó konfiguráció
 Ellátás típusa
 Jellemző ellátási forma
eBeutaló íráshoz kapcsolódó konfiguráció
 Beutaló intézmény típusa

eRecept írásához szükséges konfiguráció
 Vényírási kategória

A megadott konfigurációs adatok a „Befejezés” gombra kattintva kerülnek rögzítésre.
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Orvos konfiguráció
 Email
 Orvosi tevékenység során használt név
 Szakvizsgakódok

A konfigurációs adatok megadását követően a rendszer használatra kész. Ellátás megkezdése a „+ Ellátott felvétele”
gombra kattintva kezdhető meg.

A miniHIS rendszer használatára vonatkozó részletes felhasználói leírást a miniHIS Felhasználói Kézikönyv tartalmazza.
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