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 EURÓPAI PONT PREVALENCIA VIZSGÁLAT 
 keretében gyűjtött adatok jelentése  

az Országos Szakmai Információs Rendszerbe (OSZIR) 

http://jarvanynlb.nnk.gov.hu/oszir-jarvany  
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ÉRINTETT TÉMAKÖRÖK  

• OSZIR felhasználói jogosultságok 

• Az OSZIR felület adatbeviteli mezőinek jellemzői 

• Az OSZIR felület funkciógombjai 

• Új OSZIR PPV rekord létrehozása 

• Osztályos adatok rögzítése 

• Betegek adatainak rögzítése 

• Kórházi adatok rögzítése 

 



Fontos adatrögzítési információ és javaslat 

• Az OSZIR PPV modulban addig nem lehet az intézmény által létrehozott 
PPV rekordba betegadatokat rögzíteni, amíg nem került rögzítésre 
osztályadat.  

• Ezért javasoljuk, hogy amint egy adott osztályon megvalósult a betegekre 
vonatkozó adatgyűjtés, az osztály adatait rögzítsék az OSZIR-ban                            
(=9 jegyű ÁNTSZ kód, osztály típusa, osztályos PPV adatgyűjtés dátuma), 
hogy a betegadatok rögzítése is lehetővé váljon. 

• Jó gyakorlat, ha az osztályok adatait ugyanazon felhasználó rögzíti az OSZIR 
PPV rekordba, hogy követhetőbb és ellenőrzöttebb legyen az adatrögzítés. 

• Egy adott osztályhoz kapcsolódó betegadatokat egyszerre csak egy 
felhasználó  rögzíthet/módosíthat a rendszerben, de az OSZIR PPV 
rekordon belül több osztályhoz egy időben több felhasználó is rögzíthet 
betegadatot.  
 



OSZIR felhasználói jogosultságok  
1. Az OSZIR PPV moduljához való hozzáférés (adat bejelentői és jóváhagyói jogosultság) 



Honlap: 
www.antsz.hu 
 
Elsőként a 
hozzáférési/jogosultsági 
dokumentációk 
áttekintése, az ott 
jelzett lépések 
követése. 
 
Amennyiben az OSZIR 
PPV modulhoz való 
hozzáféréssel 
kapcsolatos probléma 
áll fenn: 
jogosultsag@nnk.gov.hu  
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Már létező OSZIR felhasználó számára modulhoz való 
hozzáférés bővítése 1. 

www.antsz.hu  Felhasználó jelszavas bejelentkezése  Jobb felső sarok „GYORSMENÜ”  
„Személyes adataim” 

 

http://www.antsz.hu/


Már létező OSZIR felhasználó számára modulhoz való 
hozzáférés bővítése 2. 

 



Az OSZIR PPV modul adatbeviteli mezőinek 
jellemzői 
1. Adatbeviteli mező típusok 

2. Hibaüzenetek 



Az aktuálisan aktív felület (munkalap), amelybe adat 

rögzíthető: PIROS színű 

ADATMEZŐK TÍPUSAI 
Szürke mező: automatikusan kitöltődik az OSZIR-ban                
(pl. Kórház neve – felhasználói névhez kötött adat) 

Dátumválasztó mező (pl. Prevalencia vizsgálat kezdete) 

Legördülő  válaszopciókkal bíró mező (pl. Kórház típusa) 

Számbeviteli száma (pl. Kórtermek száma) 

Szövegbeviteli mező (pl. Megjegyzés rovat)  

Adatjelölő mező (pl. Mikrobiológiai eredmény) 

NARANCSSÁRGA mező: Jelentés piszkozatának mentése előtt is kötelezően kitöltendő 

CITROMSÁRGA mező: Jelentés véglegesítése előtt kötelezően kitöltendő kórházi adat 



Hibaüzenetek és adatvalidációs szabályok 

Hiányzó adat 
Nem megfelelő adattartalom 



Pont Prevalencia Vizsgálati adatok bejelentése 
1. Bejelentési felület kiválasztása 

2. Új jelentés kezdeményezése 

3. Piszkozati mentés és adatmódosítás utáni változat mentése 

4. Osztályok listájának elkészítése és listaadat módosítás kezdeményezése 

5. Betegadatok beviteli felületének elérése és adatmódosítás kezdeményezése 

6. Intézményi adatok beviteli felületének elérése és adatmódosítás kezdeményezése 

 

 

 



① 

② 

③ 

OSZIR Járványügyi szakrendszer  Nosocomialis alrendszer  Prevalencia vizsgálat Pont prevalencia vizsgálati adatok  
Pont prevelancia vizsgálati adatok bejelentése  

Új pont prevalencia vizsgálat rekord létrehozásának kezdeményezése                                          
(2022. évi országos PPV keretében elvégzett kórházi PPV = 1 rekord = 1 OSZIR sor a listában)  



Új pont prevalencia vizsgálat rekord létrehozásának kezdeményezésekor megjelenő felület: 3 munkalap  
(1) Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai, (2) Osztályos adatok, (3) Betegek adatai                                         
 



Új pont prevalencia vizsgálat rekord létrehozásának kezdeményezésekor megjelenő felület: 3 munkalap  
(1) Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai, (2) Osztályos adatok, (3) Betegek adatai                                         
 



Új pont prevalencia vizsgálat rekord létrehozásának kezdeményezésekor megjelenő felület: 3 munkalap  
(1) Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai, (2) Osztályos adatok, (3) Betegek adatai                                         
 



④ 

Pont prevalencia vizsgálati módszertani anyagok: Négy oldalból álló kórházi adatlap Pont prevalencia vizsgálati módszertani anyagok:  
Két oldalból álló betegadatlap 

Egy újonnan létrehozott OSZIR PPV rekord 
mentéséhez kötelező minimum a kórházi 
prevalencia vizsgálat kezdő dátuma mezőt 
kitölteni a kórház/telephely adatainál.  
Ezt követően a rekord bármikor újra 
megnyitható módosításra.  



⑤ 

Módosítás  
A. Kórházi adatok bevitele és/vagy módosítása 
B. Osztályok adatainak bevitele és/vagy módosítása 

Betegadatok szerkesztése 

Adatlekérdezési funkció (teljes adatkör a NEGTÁR-ban!) 

A piszkozati (vagy véglegesített) PPV rekord mentés után 
megjelenik az OSZIR PPV modul kezdőoldalán a 
„Folyamatban” lévő rekordok listájában. 

Funkciógombok 

Megtekintés 

Nyomtatás 



Új pont prevalencia vizsgálat rekord létrehozásának kezdeményezésekor megjelenő felület: 3 munkalap  
(1) Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai, (2) Osztályos adatok, (3) Betegek adatai                                         
 



Új pont prevalencia vizsgálat rekord létrehozásának kezdeményezésekor megjelenő felület: 3 munkalap  
(1) Prevalencia vizsgálatban résztvevő kórház/telephely adatai, (2) Osztályos adatok, (3) Betegek adatai                                         
 



① 

② 

1. OSZTÁLYOS ADATOK 
BEVITELE 

2. OSZTÁLYOS ADATOK 
MENTÉSE A 
„HOZZÁADÁS” 
FUNKCIÓGOMBRA 
VALÓ KATTINTÁSSAL 

3. OSZTÁLYOS ADATOK 
MÓDOSÍTÁSÁNAK 
KEZDEMÉNYEZÉSE 

„Módosítás” funkciógomb  PPV rekord megnyitása szerkesztésre   „Osztályos adatok” munkalap kiválasztása   
Osztályok adatainak bevitele és/vagy módosítása 

Intézményi 
PPV 

osztálylista! 



= 

③ 

④ 

4. OSZTÁLYOS ADATOK 
MEGJELENÉSE  MÓDOSÍTÁS 
CÉLJÁBÓL 

6. A MÓDOSÍTÁS SIKERESSÉGÉNEK VIZUÁLIS 
ELLENŐRZÉSE 

5. MÓDOSÍTOTT OSZTÁLYOS ADATOK 
MENTÉSE A „MÓDOSÍTÁS” 
FUNKCIÓGOMBRA VALÓ 
KATTINTÁSSAL 



Betegek adatainak rögzítése 



① 

② 

„Betegadatok szerkesztése” funkciógomb  PPV rekord megnyitása szerkesztésre   „Betegek adatai” munkalap 
kiválasztása   Annak az osztálynak a kiválasztása az intézményi PPV osztálylistából, amelyhez kapcsolódóan betegek 

adatait újonnan rögzítenénk vagy már rögzített betegadatot módosítanánk 

Intézményi 
PPV 

osztálylista! 



Adatlekérdezési funkció (teljes adatkör a NEGTÁR-ban!) 



③ 

④ 

Osztály kiválasztása az intézményi PPV osztálylistából  Ekkor megjelenik ugyanezen a felületen az „Új beteg felvétele” 
funkciógomb, amelyre kattintva megjelenik a betegadatok beviteli felülete  







Amennyiben a beteg nem kap antimikrobiális szert és nincs 
egészségügyi ellátással összefüggő aktív fertőzése, akkor ezen a 
ponton menteni kell a beteg adatait. 



Amennyiben a 
beteg kap 
antimikrobiális 
szert  
(A beteg 
antimikrobiális 
szert kap = Igen), 
megjelennek az 
erre vonatkozó, 
kitöltendő 
adatok. 



Amennyiben a 
betegnél fennáll 
egészségügyi 
ellátással 
összefüggő aktív 
fertőzés 
(A betegnek 
egészségügyi 
ellátással 
összefüggő aktív 
fertőzése van 
= Igen), 
megjelennek az 
erre vonatkozó, 
kitöltendő 
adatok. 

Nem a PPV kódszótárban 
szereplő kórokozó 
kódlista gördül le, hanem 
az OSZIR Mikrobiológiai 
alrendszer kórokozó 
listája. 



Kórházi adatok rögzítése 



[1] 

[4] 

[2] [3] 

Pont prevalencia vizsgálati 
módszertani anyagok:  
A négy oldalból álló kórházi 
adatlap (H1/4  H4/4) adatait 
kell ezen a felületen, illetve a 
felületen lévő tematikus 
munkalapokon [1  4] rögzíteni. 
 
Valamennyi adatelem 
megtalálható az OSZIR-ban, de 
nem feltétlenül ugyanolyan 
sorrendben, mint a kórházi 
adatlapon. 



Amennyiben a 
„Tagkórház/különálló telephely” 
vonatkozásában vannak rögzítve 
az adatok, meg kell adni az 
egyesített intézmény adatait is. 
 
Törekedni kell arra, hogy az 
egyesített intézmény egészére 
vonatkozóan történjen PPV 
adatgyűjtés, és az intézmény 
egészére vonatkozóan legyenek 
jelentve a PPV adatok.  











Összefoglalás és egyéb információk 

• A PPV lebonyolítása előtt ellenőrizni kell a jogosultságokat, hogy esetleges 
probléma ne gátolja az adatrögzítést. 

• Az OSZIR PPV felületnek az elektronikus adatrögzítést és az első PPV során 
kialakított adatkapcsolatokat leképező logikája van, ami hasonló, de nem 
mindenben azonos a kórházi adatlap és a betegadatlap megjelenítési 
logikájával. 

• Törekedni kell a pontos adatgyűjtésre és adatbevitelre, hogy a 
véglegesítés/jóváhagyás során megvalósuló automatikus 
ellenőrzés/adatvalidáció ne okozzon többletmunkát. 

• Javasolható, hogy az intézmények az „éles” PPV adatgyűjtés előtt 
végezzenek egy-két osztályon próba-adatgyűjtést. 

• Próba-adatbeviteli felület nincs, csak „éles” PPV modul lesz elérhető. 

• Az adatrögzítést valós időben bemutató oktatóvideó is készül.  



 

 telefon: +36 1 476 1106  

 email: korhazijarvany@nnk.gov.hu  
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