
TÁJÉKOZTATÓ 
telemedicina útján történő egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan 

  
Tájékoztatjuk Betegeinket, hogy azokban az esetekben, amikor az egészségügyi szolgáltatás 
nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a beteg személyes jelenléte, 
továbbá az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszi, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház tagintézményeiben (a 
továbbiakban: Intézmény) is elérhető a telemedicinális ellátás. 
Intézményünkben a telemedicinális ellátás telefonkonzultáció útján valósul meg.  
A rendelkezésre állási időben az Intézményünk honlapján megadott (folyamatosan frissülő) 
elérhetőségek valamelyikén vehetik fel a kapcsolatot a szakorvossal.  
A betegazonosítás a beteg által, szóban elmondott személyazonosító adatainak (név, születési 
hely, idő, anyja neve, lakcím), valamint TAJ számának megadásával történik, mely adatok 
Intézményünk medikai rendszerében is fellelhetők és ellenőrizhetők.  
A betegazonosítást követően az ellátás az egészségügyi informatikai rendszerben a hatályos 
jogszabályokban meghatározott módon kerül dokumentálásra.  
Telemedicina keretében az adott szakterület szakorvosa: 

 diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel, 
 tanácsadást, konzultációt végezhet, 
 betegirányítást láthat el, 
 beutalót adhat, 
 gondozást láthat el, 
 terápiát, rehabilitációs tevékenységet végezhet, 
 gyógyszert írhat fel, 
 elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel, az adott 

tevékenység végzéséhez. 
A telefonkonzultáció lezárása 3 módon történhet: 

a) a beteggel további teendő nincs,  
b) szóbeli javaslat után ismételt telefonos konzultáció bonyolítható le, vagy gyógyszeres 

eljárás javasolt, majd később ismételt telefonos konzultáció, 
c) a személyes vizsgálat nem kerülhető el, a beteget be kell hívni vizsgálatra, 

időpontegyeztetést követően vagy amennyiben a telefonkonzultációt végző szakorvos 
indokoltnak tartja, tájékoztatni kell a beteget, hogy azonnal keresse fel személyesen az 
intézményt/adott orvost az állapota által indokolt vizsgálatok, beavatkozások 
elvégzése érdekében, szükség esetén a mentőszolgálat értesítése. 
 

A telefonon történő egészségügyi ellátásban azon egészségügyi dolgozók vesznek részt, akik 
a személyes egészségügyi ellátásban is közreműködnek. Az egészségügyi ellátásban 
közreműködő dolgozók rendelkeznek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges 
jogszabályban meghatározott feltételekkel, szakértelemmel, szakmai tapasztalattal és 
jogosítványokkal, engedélyekkel. 



Tekintettel arra, hogy a telemedicinális ellátás során személyes találkozóra, vizsgálatra nem 
kerül sor a beteg és az ellátó személyzet között, kiemelt jelentőséggel bír a szakszemélyzet 
által feltett kérdésre adott pontos válasza a további teendők megállapítása céljából. 
 
ADATVÉDELEM 
Az adatkezelési cél a hagyományos, személyes találkozáson alapuló tevékenységek (pl.: 
orvos-beteg közötti személyes konzultáció) mellett az adott szakterület szakorvosa, 
egészségügyi dolgozója – a fent felsorolt esetekben – által végzett telemedicinális ellátás 
elvégzése, betegek általi igénybevétele.  
Az adatkezelés jogalapja az Intézményünk jogi kötelezettségének teljesítése [GDPR.6. cikk 
(1) c. pont -  60/2003. (X. 20.) ESzCsM Rendelet, 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) valamint a 
GDPR.9. cikk (2) h. pont]  
Az érintettek kategóriájába tartozik minden olyan személy, aki a szakorvosi konzultációt az 
Intézmény által kijelölt telefonszámokon igénybe veszi. A konzultáció során az érintett 
személy nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, TAJ számát, valamint az egészségügyi 
szakember által az ellátáshoz szükségesnek ítélt adatokat (egészségügyi adatok, anamnézis) 
kezeljük, melyeket túlnyomó részben az érintettől gyűjtünk, és amelyek megadása az ellátás 
igénybevételéhez, e-recept felírásához szükséges.  
A személyes adatok további kezelése az Intézmény általános adatkezelési tájékoztatójában 
leírt módokon történik, így az adatok továbbítására, megőrzésére, valamint az adatkezeléshez 
kapcsolódó érintetti jogokra vonatkozó szabályozásról az Intézményünk honlapján 
tájékozódhat. http://www.szszbmk.hu/kozerdeku 
 A telefonos konzultáció során készült egészségügyi dokumentáció (ambuláns lap) az 
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (továbbiakban: EESZT) keresztül ügyfélkapu 
regisztrációt követően TAJ-szám megadásával könnyedén elérhető. 
https://www.eeszt.gov.hu/hu/bejelentkezes 
 
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Betegeinket arról, hogy a háziorvosuk is hozzáfér az EESZT 
rendszeren keresztül (és a csatlakozott háziorvosok az eMedWorksben is) a 
dokumentumokhoz, - így azok háziorvosnak történő bemutatására nincs szükség - ezáltal a 
háziorvos tisztában lesz a javasolt terápiával, gyógyszerekkel.   
Az Intézményünkben nyújtott telemedicina lehetőségéről, elérhetőségeiről kérjük, hogy 
az Intézményünk honlapján tájékozódjanak! 
 


