Az orvosok által történő online PET vizsgálatkérés főbb lépései
A fő lépések
I. A vizsgálatot kérő orvos személyes regisztrációja
(csak egyszer szükséges)
II. Vizsgálatkérések indikálása
1. PET vizsgálatkérők regisztrációja
2. A vizsgálatkérők kinyomtatása

Az egyes lépések bővebb ismertetése
I. A vizsgálatot kérő orvos személyes regisztrációja
A várólista program főlapján (1. ábra) található „Új felhasználó (vizsgálatkérő orvos) regisztrációja”
hivatkozással lehet a regisztrációs oldalra eljutni, ahol a vizsgálatkérő orvosok számára van lehetőség a
személyes regisztrációra.

1.ábra

A személyes regisztráció természetesen csak egyszer kell elvégezni, ezután már tetszőleges számú
vizsgálatkérést lehet majd kezdeményezni.
II/1. PET vizsgálatkérők regisztrációja
Az 1.ábrán a „Belépés a nyilvántartásba (regisztrált felhasználóknak)” hivatkozással lehet a szükséges
lapra eljutni, ahová a regisztált felhasználók léphetnek be a bejelentkezési azonosító és a jelszó helyes
megadása után. A belépés utáni képtartalmat a következő ábra mutatja:

2.ábra

A vizsgálatkérők beírását, esetleges módosítását a „PET vizsgálatkérők regisztrációja/javítása”
menüvel lehet elérni (2.ábra). Ezen az űrlapon lehet a vizsgálatkéréseket kezdeményezni és esetlegesen
javítani, illetve a MS Word alapú nyomtatást elindítani.. Az űrlap megjelenése a 3. ábrán látható. A
„Megjegyzés” adatot kivéve minden mezőt kötelező beírni, de esetleges hiányos, vagy hibás kitöltésére
az „Adatok Mentése” gomb megnyomása után a program külön figyelmeztet (üzenet jelenik meg, és
pirossal jelölődnek a hiányos mezők). A dátumok formátumának „YYYY-MM-DD” –nek kell lenni
egyébként a program nem fogadja el dátumok kitöltését. Az egyik legfontosabb adat a TAJ szám, ezért
ennek ellenőrzését a program külön elvégzi a TAJ mezőből való kilépés során, és hibás TAJ esetén
(vagy ha a beteg már szerepel az adatbázisban) külön figyelmeztet. A TAJ ellenőrzés eredményének
megjelenítése speciális beállítást igényel a web böngészőben! Ennek leírása a Függelék fejezetben
található. Hiányos vagy hibás adatok esetén a vizsgálatkérés nem menthető el a PET várólista
adatbázisba! Ha az „Adatok Mentése” sikeres volt, akkor a program új üres űrlapot jelenít meg. Ha az
előzőleg elmentett beteg adataival kapcsolatban kell újabb feladatot (nyomtatás, javítás) végrehajtani,
akkor azt be kell olvasni a megfelelő beteg kiválasztásával (az űrlap tetején a „Regisztrált betegek”
mellett levő „listabox” segítségével) és a „Megtekintés/módosítás” gomb megnyomásával.
Ha olyan beteget kell beírni, akinek volt már PETCT vizsgálata, akkor lehetőség van arra, hogy az
alapadatokat ne kelljen ujra beírni. Ennek érdekében a TAJ mező mellett egy "Korábbi adatok
beolvasása" nevű nyomogomb található, ami minden uj rekord beíráskor használható (más esetben nem
"aktív"). A javasolt beírási folyamat a következő:
a. Minden uj beteg beírást a TAJ számmal kell kezdeni, majd a TAJ mezőből való kilépés során a
program elenőrzi, hogy a beteg már szerepel az adatbázisban és egy ujabb megjelenő ablakban
figyelmeztet, ha már a beteg szerepel az adatbázisban
b. Ha a beteg adatai már szerepelnek az adatbázisban, akkor a "Korábbi adatok beolvasása" gomb
megnyomásával a program beolvassa a beteg személyes adatait (a testsúly, magasság és telefonszám,
beköldő intézet, orvos adatokat is, de ezeket érdemes lehet összevetni az ujabb adatokkal)
II/2. A vizsgálatkérők kinyomtatása.
Ez a nyomtatási funkció speciális beállítást igényel a web böngészőben! Ennek leírása a Függelék
fejezetben található.
Be kell olvasni a megfelelő beteg adatait az űrlap tetején a „Regisztrált betegek” mellett levő „listabox”
segítségével, majd a „Megtekintés/módosítás” gomb megnyomásával. Ezután lehet elindítani a
nyomtatást a „Vizsgálatkérő Nyomtatás” gombbal. (A „Vizsgálatkérő Nyomtatás” gomb az „Adatok

Mentése” gomb mellett található. Ez a gomb csak a beküldő orvosoknak „aktív”). A gomb
megnyomása után a program megjeleníti a kitöltött és formázott „PET vizsgálatkérőt”, amit a
felhasználónak a szokásos „Nyomtatás” paranccsal (Fájl|Nyomtatás menü) kell kiprintelnie. A kiprintelt
adatlapot eredeti pecséttel és aláírással kell ellátni s az illetékes PET bizottság elnökéhez kell eljuttatni
(mert a csak internetes ügyvitelt az OEP nem fogadja el).

3.ábra

II/3. Már regisztrált vizsgálatkérő adatainak módosítása.
Ha valamelyik adat hibásan került be, vagy csak később lett ismert (telefonszám, testmagasság, stb.),
akkor az adatok javíthatók. (Nem javítható adat a TAJ szám.) Az űrlap tetején a „Regisztrált betegek”
mellett levő „listabox” segítségével ki lehet választani a szükséges beteget, majd a listabox mellett levő
„Vizsgálatkérő módosítása” gombbal a beteg korábban beírt adatait be lehet tölteni. A szükséges javítás
után ismét az „Adatok Mentése” gombbal kell menteni. A listbox-ban csak azokhoz a betegekhez
tartozó rekordok jelennek meg, akiket vagy az aktuális felhasználó regisztrált, vagy a felhasználó az a
„PET központ”, ahol a vizsgálatot el kell majd végezni.

Függelék
Az Internet Explorer beállítása a nyilvántartó program megfelelő működéséhez
Beállítás lépései a TAJ szám ellenőrzéshez és a vizsgálatkérők kinyomtatásához
A böngészőben engedélyezni kell a "pet.dote.hu" címről érkező "előugró" ablakokat. Az Internet
Explorer esetében ezt a "Eszközök" menü | "Internet Beállítások" almenü | "Titkosítás" fül | "Előugró
ablakok tiltása" részen a "Beállítások" nyomógombbal lehet kezdeményezni. A beállítás után a
következő eredményt kell kapni:

