
Adatok átvétele EASY-ből AP-be  

Az EASY vizsgálatokba bevont betegek adatai az általános regiszterbe is feltölthetőek, amennyiben a 

beteg aláírta az általános regiszter vérvételbe beleegyező nyilatkozatát, illetve a betegtől 

vérmintavétel is történt. 

Az adatok áttöltésének lépései: 
1. Az adatokat fel kell tölteni az EASY vizsgálatba és mind a Form A űrlapot (felvételi adatlap), mind a 

Form B űrlapokat (további napokra vonatkozó adatok) le kell zárni. 

2. A Beküldött EASY űrlapok sorában a B űrlapok számára kattintva elérhető a beteghez feltöltött 

összes űrlap listája.  

 

 

3. A lista felett megjelenik az Akut Pankreatitisz  Form A feltöltése gomb, … 

 

 

 

 

 

 



…amelyre kattintva megjelenik az AP Form A  (Felvételi adatlap) űrlap az EASY vizsgálatba már 

feltöltött adatokkal együtt. 

 

4. Az EASY vizsgálatokban nem szereplő kérdések megválaszolása. Ezek a kérdések a következők: 

 A vérminta kódja  

 A vérmintavétel ideje 

 6. Laboratóriumi paraméterek: Legalább 3x amiláz érték (igen/nem) 

 6. Laboratóriumi paraméterek: Legalább 3x lipáz érték (igen/nem) 

 7. Képalkotó eljárás: MRCP, EUS (igen/nem, ha igen, leírás) 

 8. Intervenciós kezelés 

 9. Konzervatív kezelés az első napon: Parenterális táplálás 

 9. Konzervatív kezelés az első napon: Táplálás szájon keresztül 

 10. Epikrízis feltöltése 

 11. Zárójelentés feltöltése 

 12. Szövettan (igen/nem, ha igen, leírás) 

 15. A paknreátitisz súlyossága (enyhe/középsúlyos/súlyos) 

 Az aláírt beleegyező nyilatkozat meglétének bejelölése 



 

5. Az AP Form A lementése piszkozatként, vagy lezárása 

6. A beteghez listázott űrlapok között az EASY űrlapokon kívül megjelenik az AP Form A űrlap is, 

valamint az AP Form B feltöltési lehetőség is.  

 

Erre kattintva a rendszer felajánlja az EASY vizsgálatba már feltöltött B űrlapokat.  

 

 



 

7. A listából kiválasztva az elsőt, megjelenik az első AP Form B űrlap (A befekvés további napjai), 

amelybe az EASY arra a napra vonatkozó adatai átkerültek. Ezt az űrlapot érdemes piszkozatként 

elmenteni, majd a további napokra vonatkozóan ugyanígy eljárni.  

 

 

8. A B űrlapokat a vizsgálatokban nem szereplő kérdések megválaszolása után lehet lezárni. Ezek a 

kérdések a következők: 

 6. Laboratóriumi paraméterek: Legalább 3x amiláz érték (igen/nem) 

 6. Laboratóriumi paraméterek: Legalább 3x lipáz érték (igen/nem) 

 7. Képalkotó eljárás: MRCP, EUS 

 8. Intervenciós kezelés 

 9. Konzervatív kezelés az első napon: Parenterális táplálás 

 9. Konzervatív kezelés az első napon: Táplálás szájon keresztül 
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