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1. BEVEZETÉS, A RENDSZER ELÉRÉSE 

A rendszer célja a kézzel írt, papír alapú műtéti napló kiváltása, tartalmának egységesítése a 

rendelkezésre álló humánerőforrás hatékonyabb kihasználásának érdekében. Az alkalmazás a Klinikai 

Központ által igényelt, egyedi fejlesztésű. A műtőssegédek a műtéti személyzet és az egyes műtéti 

események időbélyegének rögzítésére használják, az orvosok a műtéti eljárást és a diagnózist rögzítik. 

A műtéti napló alkalmazás a https://mutetinaplo.pte.hu webcímen belső hálózatból érhető el.  

A bejelentkezés az alkalmazás kezdőképernyőjének középső részén, a „PTE ID Login” gomb 

megnyomásával kezdeményezhető. A bejelentkezéshez a központi azonosítóra (EHA/Neptun kód) és a 

hozzá tartozó jelszóra van szükség.  

https://mutetinaplo.pte.hu/
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2. DASHBOARD (VEZÉRLŐPULT) 

Bejelentkezés után a Dashboard (Vezérlőpult) felületre érkezünk.  

 

Az alkalmazás más felületéről az alábbi nyomógombok segítségével érhető el ez az oldal. 
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3. AKTÍV MŰTÉTEK 

Adott műtét lezárása az Aktív műtétek ikon alsó Műveletek listája sávra kattintva kezdeményezhető. 

 

Az ikonon megjelenő szám az aktív műtétek számát mutatja. A műveleti napló felületen a műtét 

kiválasztását szűrő mezők segítik.  

 

Ajánlott a Státusz mezőben az Aktív státuszra szűrni. 

 

 

Mivel az itt bevitt adatokhoz nem rendelődik időbélyeg, ezért nem szükséges a műtét időpontjában 

kitölteni, később is lehetséges. A műveletek oszlopban található ceruzára kattintva lehetséges a műtét 

szerkesztése. Ehhez orvos jogosultsági szint szükséges és csak a műtéthez rendelt operátor rögzítheti. 

Kötelező kitölteni a Diagnózisok és a Műveleti eljárások mezőket. A beviteli mezőbe való kattintás után 

a megjelenő listából tudunk választani. 
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A diagnózisok bevitelét felugró lista segíti. Kereshetünk BNO kódra vagy szövegrészletre is. Egy 

műtéthez több diagnózis is rögzíthető. 

 

A műtéti eljárásoknál is lehetséges egyszerre több rögzítés is. Ebben a mezőben is kereshetünk 

szövegrészletre vagy OENO kódra. 

 

Megjegyzés bevitelére is van lehetőség. A képernyő alján lévő Mentés gombot szükséges használni, ha 

a műtétet még nem akarjuk lezárni, csak a bevitt adatokat menteni. A Befejezés gomb használatával 

pedig egyszerre mentjük és le is zárjuk a műtétet.  
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4. KIMUTATÁS KÉSZÍTÉSE 

Lekérdezések, kimutatások készítésére szolgál. Elérése jogosultsághoz kötött. A kezdőképernyőn a bal 

oldali menüsorban található. 

 
A szűrő mezők megfelelő beállítása után a Műtétek exportálása nyomógombbal lehet fájlba 

kiexportálni a lekérdezés eredményét excel formátumba.  
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