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DIGITÁLIS ÁPOLÁSI DOKUMENTÁCIÓ KIALAKÍTÁSA ÉS 
BEVEZETÉSE EGY MAGÁNKÓRHÁZBAN



Az ápolási dokumentáció vezetése az egyik legfontosabb önálló ápolói kompetencia.
A dokumentációnak meg kell felelnie a tényszerűség és a pontosság elvének.

• Létszámhiányból adódó leterheltség miatt romlik a papíralapú dokumentáció minősége, ez
magában hordozza a hibázás lehetőségét.

• Fennállhat a betegellátással kapcsolatos tevékenységek és a gyógyszereléssel kapcsolatos
információk rögzítésének elmulasztása.

• Ugyanazon adatnak több helyre történő beírása (duplikálása) további veszélyforrás lehet,
valamint az adminisztrációs terheket is növeli.

• Gyakran nehezen olvasható a kézírás, áttekinthetetlen a dokumentáció.

A szakdolgozat háttere, témája

DIGITÁLIS ÁPOLÁSI DOKUMENTÁCIÓ KIALAKÍTÁSA ÉS BEVEZETÉSE 



Az elektronikus lázlap az egyik leglátványosabb szakmai fejlesztés az ápolási dokumentáció 
során.

Bevezetésével egyszerűsödik az adminisztráció, gyorsul a vizit, csökken a betegellátás 
kockázata, nő a betegbiztonság. 

Mit mond erről a szakirodalom?

• Az adatok pontos és időbeni rögzítése.

• Az ápolási diagnózisok és protokollok használata.

• Idővel elhagyható a papír alapú dokumentáció.

• Az ágy melletti adatrögzítés mobil eszközzel (telefon, tablet) történik.



• Gyorsabb és biztonságosabb vizit
ben

• Egyszerűsített működés
• Gyors és megbízható hozzáférés
• A döntéshozatal támogatása
• Gyorsabb és biztonságosabb vizit

A szakdolgozat célja a digitális ápolási dokumentáció 
kialakítása és bevezetése

Bemutatja a digitális dokumentáció előnyeit:

• Az ápolói terhek csökkentése, az ágy mellett használt mobil eszközök bevezetésével és a 
digitális ápolási dokumentáció kialakításával.

• Bevezetésével lerövidül a dokumentációs idő a papírmunka csökkentésével, a papír alapú 
adatrögzítés minimalizálásával vagy elhagyásával. 



Elvárt eredmények

Gazdasági hatékonyság

Növekvő betegbiztonság

Javuló ápolói- és betegelégedettség

• Ápolást támogató hardverplatform bevezetésével és 
használatával az adminisztráció egyszerűsítése

• A bevezetett szoftver használata 

• Hosszú távra tervezett, tartós medikai eszközök

• „Valódi” ápolási idő növekedése

• Teljeskörű gyógyszeradminisztráció

• Ápolói munkafolyamatok racionalizálása

• Adatbiztonság



Tervezési szakasz, Gantt-diagram



Mobileszközök ágy melletti bemutatása



Mobil eszközök használat közben



Digitális ápolási dokumentáció - E - lázlap



• Karszalag bevezetésével a betegek azonosítása mobil eszköz segítségével történik.

• Megvalósult a mobil eszközök ágymelletti használatával a vitális paraméterek rögzítése, amely
valós időben jelenik meg az e-lázlapon.

• Sebészeti ápolási ellátási standardok bevezetésével elkészültek a feladat listák a részletes
feladatkiosztással.

• Megvalósult az ápolási feladatok ágymelletti rögzítése a mobil eszköz alkalmazásával.

• Vizitek adminisztrációja a Medikai tablet használatával még pilot szakaszban van.

• A papír alapú dokumentáció teljes kivezetése folyamatosan történik, teljes megvalósulását
befolyásolja, hogy mikorra készülnek el az ápolási modulok.

Az e-lázlap és a digitális ápolási dokumentáció bevezetésével 
tapasztalt előnyök, eredmények:



• Adódhatnak számítógépekkel kapcsolatos technikai problémák (IT felügyelet
szükséges).

• Megfelelő mennyiségű informatikai eszköz rendelkezésre állása (szervíz háttér).

• A digitális ágymelletti dokumentáció bevezetését követően egy-egy szóbeli
betegpanasz érkezett, miszerint az orvosuk a velük való interakció közben a
tablettel foglalkozott (betegkezelési tréningek az ápolóknak és az orvosoknak).

Problémák, nehézségek az elektronikus dokumentáció 
bevezetését követően



• Továbbfejlesztésével kialakítható a korai figyelmeztető rendszer, magasabb
szintre emelve a betegbiztonságot.

• Ápolási modulok bővítése folyamatban (urológia, gégészet).

• Visszatérő betegnél segíti az ápolási előzmények áttekintését, korai
kockázatelemzést.

• Tételesen naprakész anyagfelhasználást rögzít.

• Pontosan kiszámítható egy adott betegre fordított ápolási és
anyagfelhasználási költség.

• Lehetővé teszi a készletgazdálkodást, a rendelési és leltárfolyamatok
áttekintését.

További lehetőségek az elektronikus dokumentációs 
szoftverek használatával
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


