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Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 2016. január hó 1. napján 

hatályba lépő 16/B. § alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: 

OEP) adatszolgáltatási informatikai felület biztosításával a csípő- és térdízületi 

endoprotézis beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatban, az érintett beteg további 

gyógykezelése, egészségi állapotának nyomon követése érdekében Nemzeti Csípő- és 

Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter (továbbiakban: Nemzeti Protézis Regiszter) 

működtet, a műtéteket végző közfinanszírozott,- és és nem közfinanszírozott 

egészségügyi szolgáltatók részére. 

 

Az ellátást végző Szolgáltatónak annak érdekében, hogy megfeleljen a fenti, 

jogszabályban rögzített kötelességének, a Nemzeti Protézis Regiszterbe regisztráni 

szükséges, valamint a szabályok szerint az adatok nyilvántartásba vételét el kell végezni.. 

 

Mind a regisztráció, mind az adatlapok kitöltése során az online felületen a kötelezően 

kitöltendő mezőket *-gal (piros csillaggal) jeleztük, míg amennyiben két mező közül legalább 

az egyik kitöltése kötelező, azt *-gal (kék csillaggal) jelöltük. 

I) Regisztráció 

Az online felület fő oldalán a képernyő bal oldalán található menüből válassza ki a 

„Regisztráció” menüpontot! 

A kinyíló ablakban az alábbi képet láthatja (R1. ábra): 

 
R1. ábra Regisztráció Szolgáltatók részére 
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A regisztráció első lépéseként kérjük, válassza ki a szolgáltató típusánál milyen finanszírozási 

formában működik az intézménye: közfinanszírozott szolgáltató esetében a 

„Közfinanszírozott szolgáltató” opciót, nem közfinanszírozott szolgáltató esetén a „Nem 

közfinanszírozott szolgáltató” opciót kérjük jelölni. Amennyiben az Ön intézményében 

mindkét, fent felsorolt típusú szolgáltatás végezhető, külön-külön regisztráció szükséges a 

közfinanszírozott és a nem közfinanszírozott tevékenység jelentéséhez! 

 

Amennyiben Ön a „Közfinanszírozott szolgáltató” opciót választja, az alábbi képernyő 

látható (R2. ábra): 

 
R2. ábra. Közfinanszírozott Szolgáltatók regisztrációs ablaka 

 

Kérjük, a „Közfinanszírozott szolgáltató neve” pont alatt válassza ki a lenyíló listából, 

melyik jelentésre kötelezett tevékenységet végző Szolgáltatót kívánja regisztrálni.  

Ezt követően a „Szolgáltatói nyilatkozat”, majd az „Adatgazdai nyilatkozat” pontra 

kattintva letöltheti a regisztrációhoz szükséges Szolgáltatói nyilatkozatot és Adatgazdai 

nyilatkozatot. Fenti nyilatkozatok a képernyő bal oldali szélén látható „Letölthető anyagok” 

menüpontból is elérhetők. A „Szolgáltatói nyilatkozat”, majd az „Adatgazdai nyilatkozat” 

kitöltése és cégszerű aláírása után kérjük, hogy azt scannelt formában a protreg@oep.hu 

címre megküldeni szíveskedjenek!  

A regisztráció a „Regisztráció” feliratra kattintva fejezhető be. 

A sikeres regisztrációt követően a korábban megadott email címre a Protézis Regiszter 

automatikus értesítést küld. Az aláírt nyilatkozatok kézhezvételét követően az OEP aktiválja a 
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regisztrált Szolgáltató online rögzítési lehetőségét, melyről szintén a megadott email címre 

értesítést küldünk.  

 

Amennyiben Ön az előző pontban a „Nem közfinanszírozott szolgáltató” opciót választotta, 

az alábbi képernyő képet láthatja (R3. ábra): 

 

 
R3. ábra Nem közfinanszírozott Szolgáltató regisztrációs ablaka 

 

Kérjük, a „Nem közfinanszírozott szolgáltató neve” pont alatt gépelje be a nem 

közfinanszírozott, jelentésre kötelezett tevékenységet végző Szolgáltató nevét. Amennyiben 

az Ön által regisztrált Szolgáltató adatai még nem szerepelnek a Nemzeti Protézis 

Regiszterben kérjük, adja  meg a Szolgáltató ÁNTSZ működési engedély számát, a működési 

engedély keltének dátumát, valamint a képernyő alján a Szolgáltató székhelyét és 

telefonszámát! 

Amennyiben a Szolgáltató rendelkezik telephellyel, azt a „Van telephely?” kérdésre adott 

„van” válasszal jelezze! Ekkor a következő képernyő kép válik láthatóvá: 
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A lenyíló „Telephely címe” szöveges mezőbe a telephely címét (formátuma: pl.: 1111 Város, 

Postacím u. 35/b), míg a „Telephely telefonszáma” szöveges mezőben a telephely 

telefonszámát szíveskedjék megadni (formátuma: +36 zz xxx yyyy)! 

Következő lépésként kérjük, adja meg email címét, melyek segítségével szükség esetén az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár felveheti a kapcsolatot Önnel, mint Szolgáltatóval! 

Külön szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a kommunikáció egészségügyi és személyes 

adatokat is érinthet, így az email cím kiválasztásakor és használatakor ügyeljen a megfelelő 

adatbiztonságra! 

Következő lépésként kérjük, rögzítse a „Választott belépési név” opciónál az Ön által 

választott belépési nevet a szöveges mezőbe! A beírt alfanumerikus karaktersor a 

későbbiekben az online felület alkalmazása során, mint felhasználónév funkcionál, így kérjük, 

őrizze meg! Amennyiben Ön nem kíván választott belépési nevet megadni, a belépési név 

lehet az Ön által megadott email cím is, ebben az esetben „Az email cím legyen egyben a 

belépési név is” opció mellett található jelölőnégyzetre kattintva a megadott email cím 

egyben betölti a „Választott belépési név” funkcióját is. 

Következő lépésként kérjük, adja meg, majd ismételje meg választott jelszavát, mely 

minimum 6, maximum 20 karakter hosszú, számot, illetve kis- és nagybetűt egyaránt 

tartalmazó alfanumerikus karaktersor lehet. Kérjük, jegyezze meg jelszavát, mert az online 

felület későbbi alkalmazásához ennek ismerete nélkülözhetetlen! 

Ezt követően a „Szolgáltatói nyilatkozat”, majd az „Adatgazdai nyilatkozat” pontra 

kattintva letöltheti a regisztrációhoz szükséges Szolgáltatói nyilatkozatot és Adatgazdai 

nyilatkozatot. Fenti nyilatkozatok a képernyő bal oldali szélén látható „Letölthető anyagok” 

menüpontból is elérhetők. A „Szolgáltatói nyilatkozat”, majd az „Adatgazdai nyilatkozat” 
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kitöltése és cégszerű aláírása után kérjük, hogy azt scannelt formában a protreg@oep.hu 

címre megküldeni szíveskedjenek!  

A regisztráció a „Regisztráció” feliratra kattintva fejezhető be. 

A sikeres regisztrációt követően a korábban megadott email címre a Protézis Regiszter 

automatikus értesítést küld. Az aláírt nyilatkozatok kézhezvételét követően az OEP aktiválja a 

regisztrált Szolgáltató online rögzítési lehetőségét, melyről a rendszer szintén a megadott 

email címre értesítést küld. 

 

Sikeres regisztrációt követően az adatlapok rögzítésének megkezdéséhez a Szolgáltató 

részéről kijelölt supervisor rögzíti a Szolgáltató részéről adatrögzítésre jogosult személyeket a 

rendszerbe, hozzárendeli a jogosultakat az egyes intézményi elemekhez (pl.: telephely, 

osztály), majd aktiválhatja azok adatrögzítési jogosultságát. 
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II) A supervisor feladatai és jogosultságai 

A supervisor feladata a Szolgáltató oldalán a felhasználók adminisztrációja: 

• új felhasználók felvitele és aktiválása, 

• régiek passziválása, 

valamint jogosultságot kap arra, hogy a Szolgáltatóhoz rögzített felhasználók a Szolgáltató 

jogosultsága alapján végzett, naplózott tevékenységét kövesse az online felületen. 

 

Új adatlap rögzítésének feltétele, hogy a supervisor legalább egy felelős, az Egészségügyi 

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) közhiteles működési nyilvántartásában 

szereplő orvost rögzítsen a Szolgáltató érdekében működő orvosként, annak pecsétszámával 

az online felületen. 

a) Felhasználók jogosultságainak beállításai 

A sikeres regisztrációt követően a Szolgáltató „supervisor” jogú felhasználója állítja be az 

online felületen adatokat rögzíteni jogosult dolgozóinak hozzáférését az online felülethez, így 

„adminisztrátor” és „orvos” jogosultsággal rendelkező felhasználókat kapcsolhat az online 

felületen a Szolgáltatóhoz. Csak a supervisor által az adott Szolgáltatóhoz kapcsolt orvos tud 

adatokat rögzíteni az online felületen a Szolgáltató részére. Az adatlapok rögzítése azonban 

elsősorban nem orvosi feladat, így a Szolgáltató „adminisztrátor” jogosultságú dolgozói is 

kitölthetik azokat, ilyenkor az ellátásért felelős orvos pecsétszáma azonban feltétlenül 

rögzítésre kell, hogy kerüljön! 

 

A supervisori moduljának célja, hogy segítse a Nemzeti Protézis Regiszter működése során a 

Szolgáltató felhasználóinak meghatározását és jogosultságaik beállítását. 
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b) Belépés 

Az intézményi supervisor a sikeres regisztrációt követően, a honlapra (impreg.oep.hu) lépés 

után a képernyő bal oldalán látható menüsor „Belépés” gombjára kattintva léphet be, az általa 

megadott felhasználói név (login) és belépési jelszó (password) beírása után (S1. ábra). 

 

 
S1. ábra Szolgáltató sikeres regisztrációja után a protreg.oep.hu oldalra kattintva látható 

képernyőkép. 

 

Természetesen a feladat delegálható, a generált jelszó megváltoztatható 

 

Bejelentkezés után a következő képernyő látható (S2. ábra) 
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S2. ábra. A supervisor sikeres bejelentkezése után látható képernyő. 
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c) A supervisori modul felhasználói felületei 

Az Új Adatlap pontra kattintva új adatlap rögzíthető. Ennek részletei a tájékoztató Új adatlap 

rögzítése fejezetében találhatók. 

 

Az Adatlapok pont alatt az intézményben már rögzítésre került adatlapok kereshetők vissza 

és nyithatók meg szerkesztésre, javításra (S3. ábra). 

 
S3. ábra Az Adatlapok menűpont alatt látható képernyőkép. 

 

A táblázat a korábban az intézmény felhasználói által bevitt adatlapokat tartalmazza. A 

táblázat első oszlopában a sorszám, a második oszlopban az ellátó orvos és a beteg 

azonosítója látható. A harmadik oszlopban az adatlap típusának kódja látható. Az adatlap 

típusa lehet: 

 

NPR301 Primer csípőprotézis beültetés adatlapja 

NPR302 Revíziós csípőprotézis beültetés adatlapja 

NPR303 Primer térdprotézis beültetés adatlapja 

NPR304 Revíziós térdprotézis beültetés adatlapja 

 

A táblázat negyedik oszlopában az ellátás ideje (ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban), ötödik 

oszlopában az adatlap rögzítési ideje látható. Az utolsó oszlop az egyes adatlapokkal 

végezhető műveleteket mutatja ikonok segítségével: 

= az adatlap javítása, szerkesztése 

=az adatlap nyomtatása 

=az adatlap törlése. 
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A listázott adatlapok számát a táblázat bal alsó sarkában láthatjuk, míg a képernyő jobb alsó 

sarkában látható Új adatlap szövegre kattintva innen is indítható új adatlap rögzítése. 

 

A képernyő felső harmadában különböző szűrési opciók adhatók meg. Az Időszak felirat 

melletti két dátum mező kitöltésével kiszűrhetjük, hogy melyik időszakban rögzített 

adatlapokat kívánjuk látni a képernyőn. A Rekord felirat melletti lenyíló listából az egy 

képernyőn megjelenő rekordok (vagyis sorok) számát állíthatjuk be. (Egy sorban egy adatlap 

látható, így evvel a lehetőséggel az egy képernyőn látható adatlapok számát adhatjuk meg. 

Lehetséges opciók: 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000.) A Pecsétszám felirat melletti mezőben 

az intézményben rögzítő dolgozók pecsétszáma szerint szűrhetjük az adatlapokat. A Keresés 

felirat melletti szöveges mezőbe a fent felsorolt bármely szempont szerint kereshetünk (vagyis 

a beavatkozás ideje, az ellátó orvos, pecsétszáma, a rögzítés ideje, a beteg azonosítója, stb.). 

Végül a Státusz felirat melletti lenyíló mezőből a rögzített adatlapok státusza szerint 

szűrhetünk. A lehetséges opciók:  

Összes = az összes rögzített adatlap látható az egyéb szűrési feltételek figyelembe vétele 

mellett 

Lezárható tétel=teljesen kitöltött, az E-jelentéssel elvihető tétel 

Lezárt tétel=az E-jelentéssel már lejelentett tétel 

Hiányos tétel=nem minden kötelező mező van helyesen kitöltve az adatlapon 

Javító/törlő tétel=a már lezárt tétel javítására szolgáló adatlap 

Hiányos javító/törlő tétel= hiányos javító/törlő tétel 

Csillagozott= a felhasználó által kiemelt, jelölt tételek. 

 

Az intézmény felhasználóinak karbantartására a baloldali menüsor „Adminisztráció” 

menüpontja szolgál. A belépés után a program automatikusan erre a nézetre ugrik. 

 

A különböző szerepkörrel bíró felhasználók (Orvosok, Adminisztrátorok) listái külön-külön 

füleken jelennek meg táblázatos formában (lsd. S/4. ábra). 
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S4. ábra Az intézményi felhasználók adminisztrációját szolgáló oldal nyitóképe. 
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d) Az Orvosok karbantartása 

Az orvosok esetében balról jobbra haladva a táblázat a következő oszlopokból áll: 

- sorszám; 

- az orvos pecsétszáma (egyben belépési neve is a rendszerben); 

- az orvos teljes neve (amit a „Saját adatok”-ban önállóan is tud változatni); 

- eddigi belépések száma; 

- az utolsó belépés időpontja; 

- az orvos jelszavának státusza: zöld pipa ( ), ha be van állítva jelszó; piros iksz, ha 

nincs; 

- az orvos e-mail címe; 

- műveletek: 

 

Az utolsó oszlopban („Műveletek”) a felhasználóval végezhető műveleteket azonosító ikonok 

vannak. Az egérrel az ikonokra állva sárga buborékban megjelenik az ikon jelentése: 

  : az orvos aktiválása (pipa) és passziválása (üres); 

  : az orvos törlése; 

  : az orvos adatainak szerkesztése. 

 

Az orvos aktiválása, passziválása és törlése a rendszerből az orvos hozzáférését 

értelemszerűen befolyásoló funkciók. 

Ha kiválasztjuk az orvos adatainak szerkesztését, felugró ablakban megjelenik az „Orvosi 

profil módosítása” űrlap. 

 

 
S5. ábra Új orvos felvétele során látható képernyő. 

 

Az űrlap mezői fentről lefelé haladva: 

- „Pecsétszám”: ez az egyetlen mező, ami nem módosítható; 

- „Teljes név”: az orvos neve; 

- „E-mail cím”: az orvos e-mail címe; 

- „Telefon”: az orvos kapcsolattartó telefonszáma (formátuma: +36 zz xxx yyyy); 

- „Fax”: az orvos kapcsolattartó fax-száma (formátuma: +36 zz xxx yyyy); 

- „Telephely”: a Szolgáltató azon telephelye(i), ahol az orvos tevékenységet végez; 
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- „Főorvosi jog”: amennyiben az orvos bír ilyennel, a checkboxban pipa van. Ez a 

jogkör alkalmassá teszi a felhasználót arra, hogy az adott Szolgáltató, adott 

Telephelyén más orvosok által rögzített adatokba is betekinthessen, azokat 

módosíthatja; 

- „Új jelszó”: új jelszó megadása; 

- „Jelszó újra”: új jelszó megerősítése. 

A név és e-mail cím mezők kitöltése kötelező, így nem maradhatnak üresen, melyeket *-gal 

(piros csillag) jelöltük. A változásokat a „Mentés” gombbal rögzíthetjük, vagy a „Mégsem” 

gombbal kiléphetünk minden változtatás nélkül. 
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e) Az „Adminisztrátor” felhasználó karbantartása 

Az Adminisztrátorok esetében balról jobbra haladva a táblázat a következő oszlopokból áll: 

- sorszám; 

- az adminisztrátor belépési neve a rendszerben; 

- az adminisztrátor teljes neve (amit a Saját adataiban önállóan is tud változatni); 

- eddigi belépések száma; 

- az utolsó belépés időpontja; 

- az adminisztrátor e-mail címe; 

- műveletek. 

 

Az utolsó oszlopban („Műveletek”) a felhasználóval végezhető műveleteket azonosító ikonok 

vannak. Az egérrel az ikonokra állva sárga buborékban megjelenik az ikon jelentése: 

  : az adminisztrátor aktiválása (pipa) és passziválása (üres); 

  : az adminisztrátor törlése; 

  : az adminisztrátor adatainak szerkesztése. 

 

Ha kiválasztjuk az adminisztrátor adatainak szerkesztését, felugró ablakban megjelenik az 

„Adminisztrátor profil módosítása” űrlap.  

Az űrlap mezői fentről lefelé haladva: 

- „Belépési név”: az adminisztrátor belépési neve; 

- „Teljes név”: az adminisztrátor teljes neve; 

- „E-mail cím”: az adminisztrátor e-mail címe; 

- „Telefon”: az adminisztrátor kapcsolattartó telefonszáma; 

- „Fax”: az adminisztrátor kapcsolattartó fax-száma; 

- „Telephely”: a Szolgáltató azon telephelye(i), ahol az adminisztrátor tevékenységet 

végez; 

- „Új jelszó”: új jelszó megadása; 

- „Jelszó újra”: új jelszó megerősítése. 

A név és e-mail cím mezők kitöltése kötelező, így nem maradhatnak üresen, melyeket *-gal 

(piros csillag) jelöltük. A változásokat a „Mentés” gombbal rögzíthetjük, vagy a „Mégsem” 

gombbal kiléphetünk minden változtatás nélkül. 

 

A több orvost foglalkoztató intézmények részére lehetőség van az orvosok csoportos 

rögzítésére a rendszerben. Az ehhez szükséges XLS, CSV vagy TXT formátumú import 

fájlnak tartalmaznia kell: 

 

Kötelező mezők (sorrendben): 

PECSÉTSZÁM 

TELJES NÉV 

E‐MAIL 

INTKOD (az OEP által alkalmazott 4 karakteres kód) 

TELEPHELY 

 

Opcionális mezők (sorrendben): 

TELEFON 

FAX 

FŐORVOSI JOG 
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A több adminisztrátort foglalkoztató intézmények részére lehetőség van az adminisztrátorok 

csoportos rögzítésére a rendszerben. Az ehhez szükséges XLS, CSV vagy TXT formátumú 

(elsősorban az XLS formátum használata javasolt) import fájlnak tartalmaznia kell: 

 

Kötelező mezők (sorrendben): 

BELÉPÉSI NÉV 

TELJES NÉV 

E‐MAIL 

INTKOD (az OEP által alkalmazott 4 karakteres kód)  

TELEPHELY 

 

Opcionális mezők (sorrendben): 

TELEFON 

FAX 

 

A Letölthető adatok menüpont alatt megtalálhatók a rendszer működésének megértésében 

segítő tájékoztatók mellett a regisztrációhoz szükséges nyilatkozatok és az adatlapok kérdései, 

nyomtatható formátumban. Az elérhető iratok a következők: 

 Tájékoztató felhasználók részére a Nemzeti Csípő- és Térd Endoprotézis Beültetés 

Regiszter használatához 

 Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter részletes tájékoztatója 

 Nyilatkozat közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére 

 Nyilatkozat nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére 

 Primer csípőprotézis beültetés nyomtatható adatlap 

 Revíziós csípőprotézis beültetés nyomtatható adatlap 

 Primer térdprotézis beültetés nyomtatható adatlap 

 Revíziós térdprotézis beültetés nyomtatható adatlap 

 

A GY. I. K. menüpont a gyakran ismétlődő kérdések és az arra adott válaszok áttekintését 

szolgálja. 

A Kapcsolat menüpont alatt észrevételeiről, kérdéseiről üzenetet küldhet. A menüpontra 

kattintva az alábbi képernyő válik láthatóvá: 

http://protreg.oep.hu/fejl/downloads/protreg_tajekoztato_regisztraciohoz_20160401.pdf
http://protreg.oep.hu/fejl/downloads/protreg_tajekoztato_regisztraciohoz_20160401.pdf
http://protreg.oep.hu/fejl/downloads/protreg_reszletes_tajekoztato_koszontohoz_20160303.pdf
http://protreg.oep.hu/fejl/downloads/nyilatkozat_NPR_kozfinanszirozott_v1_20160401.pdf
http://protreg.oep.hu/fejl/downloads/nyilatkozat_NPR_nem_kozfinanszirozott_v1_20160401.pdf
http://protreg.oep.hu/fejl/downloads/primer_csipo_2016_04_22.pdf
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S6. ábra Kapcsolatfelvétel 

 

Végül a Saját adatok menüpont alatt van lehetőség a jelszó módosítására, illetőleg a Teljes 

név és e-mailcím megadására/módosítására. Szintén a baloldalon kék dobozban láthatóak az 

alapadatok (a felhasználó neve, szerepköre, intézményének kódja). 
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III) Új adatlap rögzítése 

Új adatlap rögzítésének feltétele, hogy a supervisor legalább egy felelős, az Egészségügyi 

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (EEKH) közhiteles működési nyilvántartásában 

szereplő orvost rögzítsen a Szolgáltató érdekében működő orvosként, annak pecsétszámával 

az online felületen. 

 

Új adatlap rögzítése előtt, amennyiben egy felhasználó több intézményben vagy több 

telephelyen is jogosult adatrögzítésre, a rendszerbe történő belépés során kell kiválasztania az 

intézményt vagy a telephelyet, amelyben a jelentéskötelezett tevékenységet végezte. Egy 

felhasználó egyszerre csak egy intézménybe lehet bejelentkezve. 

 

Új adatlap rögzítése szükséges  

 

 -minden csípő- vagy térdimplantátum beültetése, 

- minden csípő- vagy térdimplantátum cseréje, 

- minden csípő- vagy térdimplantátum eltávolítása esetén. 

 

Új adatlap rögzítésére a Főmenüben, a képernyő bal oldalán látható „Új adatlap” menüpontra 

kattintva kap a felhasználó lehetőséget, mely során az alábbi képernyőt látja (S7. ábra): 

 
S7. ábra Új adatlap rögzítése – az elérhető adatlapok típusai 

 

A Nemzeti Protézis Regiszterben jelenleg 4 adatlap típus rögzítésére van lehetőség: 

 

NPR301 Primer csípőprotézis beültetés adatlapja 

NPR302 Revíziós csípőprotézis beültetés adatlapja 

NPR303 Primer térdprotézis beültetés adatlapja 



Használati útmutató a Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis  

Beültetés Regiszter online jelentőfelületének alkalmazásához 
 

21 

NPR304 Revíziós térdprotézis beültetés adatlapja 

 

Az egyes adatlapokat azok nevére kattintva érhetjük el. Az adatlapok rögzítése során az 

adatlap címe alatt ikonokat találunk, melyek a következő funkciókat aktiválják: 

= visszatérés az adatlapok listájához 

=oldal frissítése 

=az ikonra kattintva az adatlapot megjelölhetjük későbbi feldolgozásra 

=az adatlap nyomtatása 

=az adatlap mentett formájának megtekintése XML formátumban 

=adatlap mentése 

= adatlap mentése és visszatérés az adatlapok listájához 

 

A funkciókat tartalmazó ikonok gördülnek az adatlap kitöltésével párhuzamosan, így az 

adatlap kitöltése során mindvégig elérhetők. 

 

Mindegyik adatlap Alapmezők-kel indul. Az alapmezők közül a Betegazonosító típusa 

rádiógomb segítségével választható. A menüből kiválasztott azonosító lehet a beteg TAJ 

száma, útlevélszáma, Európai Egészségbiztosítási Kártya száma, Menedékes, kérelmező, 

befogadó igazolvány száma vagy ismeretlen. A megfelelő opció kiválasztását követően a 

rádiógombok alatt kitölthető alfanumerikus mező nyílik meg, mely a bevitt adat formátumát 

ellenőrzi (S8. ábra). 

 

 
S8. ábra Alapmezők 

 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

törvényben meghatározott személyazonosító adatok közül első lépésként a beavatkozással 

érintett személy családi és utónevét („Beteg vezeték név” és „Beteg keresztneve”), illetve 

anyja születési nevét („Anyja születési vezetékneve” és „Anyja születési utónevei”) kell 

rögzíteni. Ezt követően a beteg születési dátumát kell kiválasztani a kattintásra megjelenő 

naptárból (S9. ábra). 
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S9. ábra Személyes adatok beállítása 

 

Ezt követően a beteg lakóhelyének irányítószámát, címét, szükség esetén tartózkodási 

helyének címét, illetve egyéb elérhetőségét („Telefonszám”) szükséges rögzíteni az egyes, 

erre a célra szolgáló mezőkben.  

 

A továbbiakban a páciens nemét rádiógomb segítségével jelölhetjük, majd a műtét helyszínéül 

szolgáló intézmény kerülhet kiválasztásra az intézményi törzsből lenyíló lista segítségével. 

Mivel a rendszerbe történő belépés előzetes regisztrációhoz kötött, így az intézményi lista 

frissítése a nem közfinanszírozott szolgáltatók esetén is megoldott. 

Ezt követően a műtét időpontját szükséges rögzíteni a születési dátum mezőhöz hasonló 

lenyíló naptárból. 

A beteg antropometriai adatai közül testsúlyának (csak egész szám lehet, így kerekítés) és 

testmagasságának (csak egész szám lehet, így kerekítés szükséges) rögzítése szükséges (S10. 

ábra). 

 

 
S10. ábra A beteg antropometriai adatainak beállítása 

 

A beteg preoperatív állapotát jellemző ASA (American Society of Anesthesiologists) 

értékelés eredményét a Beteg ASA beosztása kérdés alatt lenyíló listában szükséges rögzíteni 

(a lehetséges opciók: I-V.) (S11. ábra). 
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S11. ábra A beteg preoperatív állapotát jellemző ASA értékelése 

 

A műtéti anaesthesiológia formáját szintén lenyíló listából lehet kiválasztani (lehetséges 

opciók: általános (altatás), spinal (intrathecalis), epiduralis, idegblokád, kombinált módszerek, 

egyéb). S12. ábra.  

 

 
S12. ábra A műtéti anaesthesiológia formájának kiválasztása 

 

Az altatási forma kiválasztását követően új mező nyílik meg az adott anaesthesiológiai 

tevékenységhez tartozó OENO kódok lenyíló listájával, melyek közül kiválasztható a műtét 

során végzett tevékenység (S13. ábra). 

 
S13. ábra Általános altatás esetén kiválasztás 
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Ezt követően kérjük, jelölje az elvégzett beavatkozás finanszírozásának formáját (lehetséges 

opciók: közfinanszírozott, magán)! 

 

Végül az Alapmezők közül utolsóként a beavatkozást végző szakorvos pecsétszáma és 

beosztása, az első asszisztens beosztása, illetve az asszisztensek száma kerül rögzítésre. A 

lehetséges opciók értelemszerűen választhatók a lenyíló menüből (S14. ábra). 

 

 
S14. ábra. A beavatkozást végző orvos adatainak beállítása 

 

A szakmai adatok részben adatlap specifikusak, melyeket az egyes adatlapoknál külön 

tárgyalunk, de minden adatlap esetében a műtét oldaliságának kiválasztásával kezdődik. 
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a) NPR301 Primer csípőprotézis beültetés adatlapja 

 

Az oldaliság rögzítését követően a műtét indikációját jelöljük, melyet a felkínált lehetőségek 

közül választhatunk ki. A műtéti indikáció kiválasztását követően az adott indikációs 

csoporton belül a konkrét BNO kiválasztása érdekében lenyíló lista jelenik meg, melyből a 

felhasználó választhatja ki a legmegfelelőbbet (S15. ábra). 

 

 
S15. ábra Műtéti indikáció rögzítése 

 

Ezt követően a műtéti beavatkozás beazonosítási következik, majd a műtét körülményeire 

vonatkozó kérdések megválaszolása szükséges értelemszerűen, melyek közé tartozik a Beteg 

fektetése, a Feltárás, a Minimál invazív technika használata, a Navigáció használata vagy 

a Műtő típusa kérdés. 

 

Ezt követően az esetleges csontpótlásra, illetve cementezésre vonatkozó kérdések kitöltése 

következik. A „Kapott-e a beteg csontpótlást?” kérdésre adott igen válasz esetén a 

csontpótlás helyének (opciók: femur, tibia) és minőségének (opciók: autológ, szintetikus, 

homológ) rögzítése szükséges (S16. ábra).  



Használati útmutató a Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis  

Beültetés Regiszter online jelentőfelületének alkalmazásához 
 

26 

 

 
S16. ábra Csontpótlásra, cementezésre vonatkozó kérdések 
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b) NPR302 Revíziós csípőprotézis beültetés adatlapja 

A revíziós csípőprotézis beültetés adatlapja csak a szakmai kérdésekben különbözik az előző 

adatlaptól. A műtéti indikáció 3 opció közül választható: mechanikus szövődmény, 

gyulladásos szövődmény vagy egyéb szövődmény. Bármely csoportkiválasztása esetén 

lenyíló lista jelenik meg az indikációt legjobban közelítő BNO beazonosítása érdekében (S17. 

ábra). 

 

 
S17. ábra A revíziós csípőprotézis beültetés adatlapja 

 

A következő lépés a műtéti beavatkozás típusának rögzítése (lehetséges opciók: egylépéses 

revízió, illetve a kétlépéses revízió formái), illetve annak rögzítése, hogy milyen műtét 

revíziója történt, valamint, hogy a jelenlegi beavatkozás során milyen komponensek kerültek 

eltávolításra (lehetséges opciók: Acetabuláris C, Acetabuláris CN, Femorális C, Femorális CN, 

Fej, Insert, Spacer) vagy beültetésre (opciók: Revíziós cementezéssel (vápa+szár),  

Revíziós cementezéssel (vápa), Revíziós cementezéssel (szár), Revízió cement használata 

nélkül (vápa+szár), Revízió cement használata nélkül (vápa), Revízió cement használata 

nélkül (szár), Fejcsere, Insertcsere, Spacer beültetés. Az előző műtét időpontját lenyíló 

naptárból választhatjuk ki, az előző műtétet végző intézményt, annak ismeretében lenyíló 

listából választhatjuk ki. 

 

Ezt követően a műtéti beavatkozás beazonosítási következik, majd a műtét körülményeire 

vonatkozó kérdések megválaszolása szükséges értelemszerűen, melyek közé tartozik a Beteg 

fektetése, a Feltárás, a Minimál invazív technika használata, a Navigáció használata vagy 

a Műtő típusa kérdés. 

 

Ezt követően az esetleges csontpótlásra, illetve cementezésre vonatkozó kérdések kitöltése 

következik. A „Kapott-e a beteg csontpótlást?” kérdésre adott igen válasz esetén a 

csontpótlás helyének (opciók: femur, tibia) és minőségének (opciók: autológ, szintetikus, 

homológ) rögzítése szükséges.   
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c) NPR303 Primer térdprotézis beültetés adatlapja 

Az oldaliság meghatározása után a tengelyállás kerül rögzítésre (opciók: varus, neutralis, 

valgus), majd a műtéti indikációt kell beazonosítani a választható lehetőségek közül. A 

lehetséges műtéti indikáció kiválasztását követően az adott indikációs csoporton belül a 

konkrét BNO kiválasztása érdekében lenyíló lista jelenik meg, melyből a felhasználó 

kiválaszthatja a legmegfelelőbbet (S18. ábra). 

 

 
S18. ábra Primer térdprotézis beültetés adatlapja 1. 

 

Ezt követően a műtéti beavatkozás kerül kiválasztásra, melyet a feltárás típusának 

meghatározása követ (S19. ábra). 

 

 
S19. ábra Primer térdprotézis beültetés adatlapja 2. 
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Ezt követően a műtéti beavatkozás beazonosítási következik, majd a műtét körülményeire 

vonatkozó kérdések megválaszolása szükséges értelemszerűen, melyek közé tartozik a 

Feltárás, a Minimál invazív technika használata, a Navigáció használata vagy a Műtő 

típusa kérdés. 

 

Ezt követően az esetleges csontpótlásra, illetve cementezésre vonatkozó kérdések kitöltése 

következik. A „Kapott-e a beteg csontpótlást?” kérdésre adott igen válasz esetén a 

csontpótlás helyének (opciók: femur, tibia) és minőségének (opciók: autológ, szintetikus, 

homológ) rögzítése szükséges.  
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d) NPR304 Revíziós térdprotézis beültetés adatlapja 

Az oldaliság meghatározása után a tengelyállás kerül rögzítésre (opciók: varus, neutralis, 

valgus), majd a műtéti indikációt kell beazonosítani a választható lehetőségek közül. A műtéti 

indikáció 3 opció közül választható: mechanikus szövődmény, gyulladásos szövődmény vagy 

egyéb szövődmény. Bármely csoportkiválasztása esetén lenyíló lista jelenik meg az indikációt 

legjobban közelítő BNO beazonosítása érdekében. 

 

A következő lépés a műtéti beavatkozás típusának rögzítése (lehetséges opciók: egylépéses 

revízió, illetve a kétlépéses revízió formái), illetve annak rögzítése, hogy milyen műtét 

revíziója történt. Emellett rögzíteni szükséges, hogy a jelenlegi beavatkozás során milyen 

komponensek kerültek eltávolításra (lehetséges opciók: Tibialis C, Tibialis CN, Femorális C, 

Femoralis CN, Patella, Insert, Spacer) vagy beültetésre (opciók: Revízió cementezéssel – 

femoralis, Revízió cementezéssel – tibialis, Revízió cement nélkül – femoralis, Revízió 

cement nélkül – tibialis, Patella komponens, Insert, Cement, Spacer beültetés). Az előző műtét 

időpontját lenyíló naptárból választhatjuk ki, az előző műtétet végző intézményt, annak 

ismeretében lenyíló listából választhatjuk ki (S20. ábra). 

 

 
S20. ábra Revíziós térdprotézis beültetés adatlapja 

 

Ezt követően a műtéti beavatkozás beazonosítási következik, majd a műtét körülményeire 

vonatkozó kérdések megválaszolása szükséges értelemszerűen, melyek közé tartozik a 

Feltárás, a Minimál invazív technika használata, a Navigáció használata vagy a Műtő 

típusa kérdés. 

 

Ezt követően az esetleges csontpótlásra, illetve cementezésre vonatkozó kérdések kitöltése 

következik. A „Kapott-e a beteg csontpótlást?” kérdésre adott igen válasz esetén a 

csontpótlás helyének (opciók: femur, tibia) és minőségének (opciók: autológ, szintetikus, 

homológ) rögzítése szükséges.  
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IV) Mindegyik adatlap típus végén megtalálható közös kérdések 

a) Antibiotikum profilaxis 

A Kapott-e a beteg antibiotikum profilaxist a műtét előtt? Kérdésre adott igen válasz 

esetén többszörös választásos mező nyílik meg, melyben az Egészségügyi Szakmai 

Kollégium illetékes Tagozataival egyeztetve a műtéti profilaxis céljából leggyakrabban 

alkalmazott antibiotikumok kerültek feltűntetésre. Egyszerre több antibiotikum is választható. 

A megfelelő szer kiválasztása esetén lenyíló listából kiválasztható a konkrét gyártási név és a 

kiszerelési forma (S21. ábra). 

 

 
S21. ábra Antibiotikum profilaxis 

 

Az egyéb opcióra kattintva a gyógyszertörzs antimikrobiális elemei jelennek meg a lenyíló 

listában, melyek közül választhat a felhasználó. Ez követően nyilatkozni szükséges, hogy a 

profilaxis adása ≤ 60 perccel a bőrmetszés előtt. Szükség esetén több profilaktikus 

antibiotikum is rögzíthető a Kíván-e további antibiotikum profilaxist rögzíteni? Kérdésre 

adott igen válasz esetén. 
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b) Thromboprofilaxis 

A thromboprofilaxis típusát a „Milyen típusú thromboprofilaxis történt?” kérdésre adott 

válaszok közül lehet kiválasztani (opciók: mechanikus vagy gyógyszeres). Mindkét választás 

külön-külön és együtt is jelölhető. Mechanikus thromboprofilaxis választása esetén újabb 

többszörös választással adható meg, négy lehetséges opcióból az alkalmazott módszer 

(rugalmas pólya, elasztikus harisnya, láb pumpa, lábszár pumpa). Gyógyszeres kezelés 

választása esetén szintén többszörös választásként bejelölhető a gyógyszercsoport, majd a 

gyógyszercsoporton belül a lenyíló opciók közül kiválasztható a konkrét termék (hatóanyag és 

gyári név is szerepel) (S22. ábra). 

 

 
S22. ábra Thromboprofilaxis 1. 

 

A műtét alatt észlelt esetleges szövődmények a Jelentkeztek-e szövődmények a műtét 

alatt? kérdésre adott igen válasz esetén lenyíló többszörös választás opciói közül választhatók 

ki, egyszerre több opció is megadható (S23. ábra) 

 

 
S23. ábra Thromboprofilaxis 2. 
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V) Implantátum adatok 

Az implantátum adatok rögzítése során a Központi Implantátumregiszterből már ismert 

adattartalom rögzítésére kerül sor. A Nemzeti Protézis Regiszter megfelelő kitöltéséhez 

szükséges adattartalom azonban szélesebb, mint a Központi Implantátumregiszterbe 

rögzítendő adatok köre. A jogszabályi feltételeknek megfelelően a Szolgáltató csak akkor 

teljesíti a jogszabályok adta kötelezettségeit, ha mindkét regiszter számára rögzíti a szükséges 

adatokat. A Nemzeti Protézis Regiszter úgy lett kialakítva, hogy képes legyen adatokat 

átvenni és átadni a Központi Implantátumregiszternek, így az adatok rögzítése csak az egyik 

rendszerben szükséges. 

 

Az implantátumra vonatkozó kérdések a beültetett implantátum finanszírozási formájának 

rögzítésével kezdődnek. Egy implantátum lehet közfinanszírozott vagy nem 

közfinanszírozott. Közfinanszírozott, a 9/1993 NM Rendeletben szereplő tételesen 

finanszírozott implantátum esetén a „Tételesen finanszírozott” opció bejelölése szükséges. 

 

Egyéb közfinanszírozott, nem a tételes finanszírozás alá tartozó implantátum esetén az 

„Egyéb, OEP által finanszírozott” opció bejelölése, míg bármely más finanszírozási forma 

esetén az „Egyéb” opció jelölése szükséges. 

 

A kitöltés megkönnyítése érdekében, amennyiben a választás egyértelmű, egyes kérdésekre 

automatikusan kitöltődik a válasz a Nemzeti Protézis Regiszterben az adatlap típus 

kiválasztásakor. Így automatikusan kitöltődik Finanszírozás típusa mező vagy a 

Beavatkozás típusa mező (pl.: primer csípőprotézis adatlap esetén kizárólag az Új 

implantátum beültetése opció látható). A Központi Implantátumregiszterben rögzítésre 

kerülő Főcsoport is automatikusan kitöltődik az adatlap kiválasztásakor. 

 

Következő lépésként a jogszabályban rögzített adatok bevitele szükséges, melyek: 

a beültetett vagy eltávolított implantátum neve, típusa, gyártási tételszáma és amennyiben 

rendelkezésre áll sorozatszáma, 

- a gyártó neve,  

- a forgalmazó neve és székhelye (akitől az implantátumot az egészségügyi szolgáltató 

beszerezte). 

 

Az implantátum adatainak kitöltését is egyszerűsíteni szerettük volna, így létrehozásra került 

egy eszköztörzs az Egészségügyi Szakmai Kollégium érintett Tagozatainak 

együttműködésével. Az implantátum nevének kiválasztásakor, amennyiben az eszköztörzs 

már tartalmazza az adott implantátumot, az Implantátum típusa, a Gyártó, a Forgalmazó és a 

Forgalmazó székhelye mezők automatikusan kitöltődnek, egyedül az eszközre specifikus 

sorozatszám és gyártási tételszám rögzítése szükséges. Az implantátum nevének keresésekor 

érdemes az egyértelmű azonosítókkal, mint például a névben szereplő számokkal vagy 

alfanumerikus kombinációkkal kezdeni a keresést a gyorsabb eredmény érdekében. 

Amennyiben egy adott eszköz még nem szerepel az adatbázisban, azt kérem, haladéktalanul 

jelezzék a protreg@oep.hu email címen! 

 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény 2014. január hó 1. napján hatályba lépő 22/B. §-a értelmében, az 

OEP a Központi Implantátumregiszter részére történő adattovábbítást követően a 

személyazonosító adatok tekintetében kapcsolati kódot képez. Az adatok rögzítését követően 

mailto:protreg@oep.hu
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a kapcsolati kód a Nemzeti Protézis Regiszterben rögzített adatok esetén is generálódik, így 

az a beteg dokumentációjában feltűntethető, a Központi Implantátumregiszterrel kapcsolatos 

jogszabályi kívánalmaknak megfelelően. 

 

Amennyiben a „Központi Implantátumregiszter”-ben már korábban rögzített, kapcsolati 

kóddal rendelkező beteg számára kíván adott Szolgáltató új adatlapot rögzíteni, a beteg 

számára korábban, más Szolgáltató által kiadott kapcsolati kód a „Kitöltés kapcsolati kód 

alapján” mezőbe történő beírásával a rendszer beazonosítja a beteg adatait és felajánlja a 

felhasználó számára, melyet, már csak jóvá kell hagyni, így az adatok ismételt kitöltése nem 

szükséges. Amennyiben a kapcsolati kód nem ismert, de a beteg születéskori család és 

utóneve, születési dátuma és édesanyja születéskori családi- és utónevei egyeznek egy a már 

rendszerben szereplő, korábban rögzített beteg adataival, a rendszer felajánlja az adatokat 

rögzítő számára, hogy amennyiben a két személy azonos, a korábban rögzített személyes 

adatok átvételre kerülhetnek a „Már létező személyes adatok megerősítése” ablak 

megjelenésével. 

 

Implantátum csere vagy eltávolítás esetén nyilatkozni szükséges arról, hogy a csere vagy 

eltávolítás kapcsolatban állhat-e az implantátum valamely tulajdonságával. Ilyenkor „A csere 

az eszköz valamely tulajdonsága miatt vált szükségessé” vagy „Az eltávolítás az eszköz 

valamely tulajdonsága miatt vált szükségessé” kérdésre adott „Igen” válasz esetén „A 

forgalomba hozatalt követő váratlan események, balesetek bejelentése” szöveg válik 

láthatóvá melyre kattintva az EEKH váratlan esemény jelentésére alkalmas honlapjára juthat. 

 

Amennyiben az adott implantátum beültetése során kapcsolódó, további implantátumok is 

beültetésre kerülnek azok rögzítésére a „A beavatkozás során a fenti implantátumokon 

kívül egyéb implantátum beültetésére/eltávolítására is sor került?” kérdésre adott „Igen” 

válasz nyit lehetőséget. 

 

Az adatlap az Adatlap mentése szövegre kattintva menthető. 

  



Használati útmutató a Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis  

Beültetés Regiszter online jelentőfelületének alkalmazásához 
 

35 

VI) Más Szolgáltatónál rögzített adatlapok áttekintése, felhasználása 

A beteg személyes adatainak rögzítése, illetve a kapcsolattartási kód 

generálását/beazonosítását követően vagy a kapcsolattartási kód rögzítése után, a rendszer 

automatikusan megkeresi az adott egyénhez tartozó, korábban bármely, a rendszerben 

regisztrált Szolgáltatónál rögzített adatlapokat.  

 

A sor jobb szélén látható „Megtekintés” ikonra kattintva láthatóvá válik a korábban, az 

adott kapcsolattartási kódhoz tartozó egyén számára a rendszerben rögzített adatlapok listája 

(KF/7. ábra). Az egyes ellátásokhoz tartozó sorra kattintva láthatóvá válik az adott ellátáshoz 

kapcsolódó adatlap, melynek adatai nyomtathatók, illetve az implantátumra vonatkozó adatok 

felhasználhatók az aktuális ellátás során beültetett/cserélt/eltávolított implantátum 

adatlapjának kitöltéséhez. 

 

Amennyiben a korábban más Szolgáltatónál rögzített adatlapon szereplő implantátum adatait 

kívánja átmásolni az újonnan rögzített adatlapra, ezt az „Implantatumok adatainak 

felhasználása” feliratra kattintva végezheti el. Ekkor a kiválasztott adatlapon szereplő összes, 

az adott implantátumra vonatkozó adat átmásolásra kerül az új adatlapra kivéve a beavatkozás 

típusát, a beavatozés idejét, a finanszírozás módját, a sorozatszámot és a darabszámot. 

Amennyiben a korábban rögzített adatlapon az adott implantátumhoz kiegészítő 

implantátumok is rögzítésre kerültek, azok adatai is átmásolásra kerülnek, melyek az 

aktuálisan jelenteni kívánt adatlapról szükség szerint törölhetők. 

 

Amennyiben az adatlapok kitöltése során bármilyen észrevétel, megjegyzés lenne az 

adatlappal kapcsolatban, azt a protreg@oep.hu e-mail címre lehet beküldeni. Ide kell 

beküldeni azon implantátumok adatait is, melyek esetleg nem szerepelnek a jelenlegi 

eszköztörzsben. 

 

Reméljük, a Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter eléri célját, 

növeli a betegbiztonságot és hasznos segítőjévé válik a szakma, valamint az ellenőrző hatóság 

mindennapjainak! 


