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Dcont eNAPLÓ –
A beteg otthonában mért 
egészségügyi adatok az EESZT-ben

• Diabétesz gondozás kihívásai

• Megbízható adatok és diabétesz menedzsment rendszer

• Csatlakozás EESZT-hez
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GLOBÁLIS NÖVEKEDÉS
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DIABÉTESZ AZ EGYÉN SZEMSZÖGÉBŐL
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Magas

Adatvezérelt diabétesz 

menedzsment

Szív- és érrendszeri szövődmények 

(amputáció, vakság…)

3658 alsó végtag! (2014.)
Forrás: www.egeszsegkalauz.hu: Cukorbetegség: a legtöbb amputáció 

megelőzhető lenne, 2019.05.21.

Normál

Alacsony

Rosszullét – kóma – halál

Forrás: https://www.imdb.com/title/tt0077416/mediaviewer/rm2262661376

vé
rc

u
ko

rs
zi

n
t



DIABÉTESZ GONDOZÁS

A cukorbetegség menedzsment egy élethosszig tartó, 
adatvezérelt folyamat. 

• Vércukor érték, 

• szénhidrát bevitel, 

• inzulin/gyógyszer adagolás, 

• fizikai aktivitás,

• testsúly, 

• labor eredmények, 

• napirend…
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DIABÉTESZ GONDOZÁS KIHÍVÁSAI

A szakorvosi döntésekhez megbízható adatokra van szükség
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OTTHONI VÉRCUKORMÉRÉS 1987-2022
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• Dcont® I innováció (1987.)

• Hordozható!

• Vérmennyiség 50 μl

• Mérési idő 150 sec

Forrás: http://www.pocketcalculatorshow.com/walkman/sony/1986-sony-releases/

• Dcont® ETALON és ETALON B

• Vérmennyiség 0,6 μl

• Mérési idő 4 sec

• 8% pontosság

• Megbízható adatforrás



DIABÉTESZ MENEDZSMENT PLATFORM

• 2010 óta elérhető Dcont eNAPLÓ

• 2021-ben megújult rendszer

• Vércukor adatbázis és telemedicina szolgáltatás

• Valós orvos-beteg kapcsolat

• Virtuális szakrendelő
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Dcont eNAPLÓ

adatküldés



EESZT KAPCSOLAT 2022.

• A páciensek profilja összekapcsolható az EESZT-ben lévő 
állampolgári fiókjukkal (PHR – Patient Health Record)

• A Dcont eNAPLÓ rendszerbe feltöltött vércukoradatok 
automatikusan szinkronizálódnak az EESZT-be

• EESZT-ben minden egészségügyi dolgozó
megtekintheti

Strukturált adatok 
– először az EESZT-ben!
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EESZT KAPCSOLAT PÁR LÉPÉSE

• Kapcsolódás a páciens eNAPLÓ profiljából indítható

• EESZT ágazati portálon az orvos TAJ-számmal azonosítja a 
beteget, ezáltal létrejön az eNAPLÓ és EESZT PHR fiók 
összekötése

• Automatikus vércukoradat-szinkronizáció az EESZT-be

Dcont eNAPLÓ

EESZT
PHR modul

Vércukor 
adatok
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Ágazati portálon 
hozzáférhető vércukor 
riport az összes 
egészségügyi dolgozó 
számára!



PHR-BE FELTÖLTÖTT ADATOK MEGTEKINTÉSE

EESZT ágazati portál felületén a páciens TAJ-száma alapján 
kereshető riport

A páciens a DÖR-ben (Digitális önrendelkezés) korlátozhatja a 
hozzáférést
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PÁCIENS ÖSSZEKAPCSOLÁSA EESZT-VEL
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PHR-BE FELTÖLTÖTT ADATOK MEGTEKINTÉSE
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HAZAI DIABÉTESZ TELEMEDICINA PLATFORM

A fejlesztés célja:

Az ESZFK-val együttműködésben a hazai telemedicina 
kezdeményezések támogatása

Mérés-Készülék-Beteg-Szakápoló-Szakorvos/Háziorvos-Vizit 
nyomonkövethetősége

Közfinanszírozott ellátásokhoz, távvizithez adatszolgáltatás
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A szakmai szervezetek támogatása a 
hazai, egységes, államilag finanszírozott 
telemedicina stratégia kialakításában



Bizalmas

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


