Tájékoztató a háziorvosok részére
a
„COVID-19 teszt időpontfoglalás mintavételi helyen” webes felület alkalmazásról

Az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) a COVID-19 járvány során kialakult
tömeges virológiai vizsgálatkérések átláthatósága, nyomon követése és az esetleges torlódások
elkerülése érdekében interneten elérhető felületet hozott létre (továbbiakba: Felület), mely
segíti az személyes megjelenésre képes betegek mintavételi pontokra történő irányítását,
valamint biztosítja az adott mintavételi helyszínre történő időpontfoglalás lehetőségét. A
Felület 2021. január 14-én 07.00-tól elérhető a https://portal.eeszt.gov.hu/hu/bejelentkezeseszig weboldalon.
A Felület alkalmazása mind az OMSZ, mind a tesztet megrendelő háziorvos, mind a beteg
számára egyértelmű előnyöket jelent.
A Felület létrehozásának célja:
Az OMSZ COVID-19 irányításához tömegesen beérkező tesztkérelmek közül az
időpontfoglalással rendelkező betegek szűrésének, elkülönítésének megvalósítása, ami
jelentősen csökkenti a feldolgozásra szánt időtartam és erőforrások mértékét, valamint a nem
behívható betegek esetében is növeli a mintavételek elvégzésének hatékonyságát.
A Felület leírása, használata
A Felület az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (továbbiakban: EESZT)
szoftverkörnyezetén belül található, ezért használata e-személyi igazolvánnyal és tokennel,
vagy mobil token alkalmazással történő azonosítás után lehetséges, az EESZT-ben már
regisztrált egészségügyi orvos/szakdolgozó számára. Az elérés és belépés menete a szokásos
napi EESZT környezetbe történő bejelentkezéssel azonos.
Az alkalmazásba belépve a háziorvos − az Országos Mentőszolgálat szervezeti egység fülre
kattintva – megtekintheti az OMSZ fix és mobil mintavételi helyszíneire vonatkozó napi
időbeosztásokat. A területi bontásban található mintavételi helyek listájából választva láthatóvá
válnak a szabad időpontok, melyek lefoglalhatók a – személyes megjelenésre képes és
készséget mutató – beteg számára. Időpontfoglalás esetén a páciens vállalja, hogy a számára
fenntartott időpontban a teszt elvégzése érdekében megjelenik az adott mintavételi helyen.
Az időpontfoglaláshoz szükséges a beteg nevének, TAJ számának és telefonos elérhetőségének
megadása.
Az elérhető mintavételi helyek és időpontok feltöltéséért, valamint azok validitásáért az OMSZ
felelős.

Fontos megjegyezni, hogy a Felület jelenleg nincs összekapcsolva, azaz nem ad át adatokat
sem a korábbi, de jelenleg is elérhető webes felület (vizsgálatkérő lap
https://covidvizsgalatkero.mentok.hu/), sem a vizsgálatkérő lappal bővített háziorvosi medikai
szoftverek felé, tehát egyelőre a foglalt időpontok automatikus rögzítése az e-beutaló
rendszerbe, illetve − az annak helyettesítésére szolgáló − miniHIS rendszeren belül elhelyezett
vizsgálatkérő lapba, nem valósul meg.
Az Felület elindulása óta munkatársaink folyamatosan figyelik a foglalt időpontokat, és annak
megfelelően egyelőre manuálisan végzik a Felület használatával beérkezett mintavételi
kérelmek és a korábbi webes vizsgálatkérő lapok összehangolását annak érdekében, hogy ne
alakuljon ki adott helyszínen, adott időpontban torlódás.
Tekintettel a fentiekre, azaz arra, hogy a Felület automatikus összehangolása még nem
megoldott a mintavételezési kérelmek leadására jelenleg használt kettő módszerrel, így kérjük,
hogy először szíveskedjenek időpontot és helyszínt foglalni, majd ezeket az információkat a
vizsgálatkérő lapon megadni, úgy, hogy először jelölik az időpontfoglalás tényét, amely által
az időpont és helyszín adatok megadása kötelezővé válik.
Az e-beutalót generáló háziorvosi medikai rendszerek Covid-19 vizsgálatkérő lappal
történő kiegészítése szinte teljes körűen megvalósult országos szinten, ott ahol ez elérhető,
kérjük feltétlen és kizárólagosan csak azt használják.
Az e-beutaló rendszeren keresztül leadott kérelmek esetén már most, a webes felületen elérhető
tesztkérelem megrendelőlapon pedig hamarosan lehetőség lesz a már foglalt időpont beírására.
Fontos, hogy az időpontfoglalás önálló alkalmazás, akkor is használható és használandó, ha a
webes vizsgálatkérő lapon esetleg még nem látható ennek jelölési lehetősége.
A https://covidvizsgalatkero.mentok.hu/ oldalon elérhető vizsgálatkérő lap − az e-beutaló
rendszerben képezhető vizsgálatkérő lap teljes körű rendelkezésre állását követően, további
tájékoztatás után − megszűnik, így azután csak a medikai szoftver bővítéseként létrehozott
vizsgálatkérő lapon, vagy ennek hiányában a miniHIS alkalmazásban tudják a háziorvosok
tesztkérelmeiket leadni.
Vis maior esetére a jelenleg is vészmegoldásként használt 1820-as szám továbbra is országosan
elérhető marad.
Kérjük, hogy segítsék a munkánkat azzal, hogy mind a foglalt időpontot, mind a helyszínt
beírják az adatlapba.

Az alábbiakban néhány a felületen történő tájékozódást segítő ábrát helyeztünk el.
1. Belépés után, az OMSZ szervezeti egységre kattintva láthatjuk a választási
lehetőségeket.

2. A lenyíló listából kiválasztható az adott város/helység, ahol mintavételi pontot
keresünk. A listában országosan, megye szerint rendezve szerepelnek az elérhető
mintavételi pontok szabad időpontjai.
3. A keresés a beállítható dátum és időpont szűrő szerint történik.
4. Az időpontfoglaláshoz szükséges megadni a beteg nevét, TAJ számát, telefonszámát.

A Felületen továbbá lehetőség van a korábbi időpont foglalások lekérésére, szükség esetén a
foglalt időpont törlésére is, mely az alábbiak szerint valósulhat meg, a beteg TAJ számának
beírásával.

A Felület átmeneti bevezető szakaszában ajánlott a foglalt időpontokról és a hozzájuk tartozó
alap betegadatokról saját nyilvántartás vezetni.
Az új bővített e-beutaló rendszer, a tervek szerint a medikai szoftverben nyilvántartott betegeik
adatait, valamint a későbbiekben foglalt időpontot és helyszínt is importálni tudja majd a
vizsgálatkérő lapba, amely jelentős könnyebbséget fog jelenteni a tesztkérelmek leadása során.
Elérhetőségek technikai hiba esetén:
OMSZ HelpDesk
E-mail: helpdesk@mentok.hu
Észrevételeiket várjuk az info@mentok.hu e-mai címen

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Országos Mentőszolgálat

