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Képviselöcsoportj a

Interpelláció

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

,,Hogyanfejlődött egy év alatt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér?" címmel az
egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (11.24.) OGY határozat 121. § (1) bekezdése
alapján interpellációt kívánok benyújtani Prof. Dr. Kásler Miklóshoz, az emberi erőforrások
miniszteréhez.

Tisztelt Miniszter Úr!

A hétköznapi életben, hogyha egy páciensnek olyan betegsége van, amivel többször több

intézményben meg kell jelennie, akkor az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a

továbbiakban: EESZT) nélkül kizárólag az ő felelőssége, hogy tájékoztassa az orvosát a

kórelőzményeiről, vinnie kell az összes zárójelentését, beutalóját, leletét - ha ezek egyáltalán

rendszerezve vannak. Eddig előfordult, hogy ezeknek az egyébként fontos dokumentumoknak

csak töredéke jutott el az orvoshoz, így az információhiány miatt nem a leghatékonyabb
kezelést kapta meg a beteg.

Ma már ez az EESZT-vel kiküszöbölhető, hiszen minden egy helyen a rendelkezésre áll.

Ugyanez vonatkozik a receptekre is: a papíralapúak könnyen elkeverednek otthon, míg az e

recepteket a gyógyszerész automatikusan látja, így ki tudja adni a páciens számára. Ezeket az

elektronikus recepteket aztán e-személyivel vagy tajkártyával és hagyományos személyi

igazolvánnyal is ki tudja váltani. Viszont fontos tudni, hogy amikor már nem lesz kötelező

papíralapú vényt adni, a páciens kérésére akkor is kiadhatja az orvos.

Nemrég került élesítésre egy értesítési rendszer a betegek számára, amely lehetővé teszi,

hogyha megadják az e-maii-címüket a lakossági portálon (eeszt.gov.hu), akkor be tudják



állítani, hogy értesítést kapjanak egy lelet, zárójelentés, elektronikus beutaló vagy recept

megérkezésekor. Amióta ez elindult, ugrásszerűen megnőtt a látogatók száma, ami napi szinten

800-1200 felhasználót jelent. A rendszer kimondottan felhasználóbarát, azok is könnyen

boldogulnak vele, akik az átlagnál kevésbé értenek az informatikához. A visszajelzések alapján

még egy elektronikus fizetési vagy levelezőrendszernél is egyszerűbb a használata.

A fentiekből jól látszik, hogy olyan elektronikus egészségügyi szolgáltatást kívántunk

megvalósítani, amely az egész országra kiterjedő integrált információs rendszert biztosít.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér mennyiben segítette az egészségügyben

dolgozók munkáját, valamint a betegek ellátását?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2018. október 17.
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