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1.

Bevezetés

Tisztelt Kolléga!
Tisztelt Felhasználó!
A Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport nevében örömmel köszöntjük a Pankreász Regiszter (PR)
használójaként.
A Pankreász Regiszter két fő célt szolgál:
1) a betegek, adott betegségek, prospektív klinikai vizsgálatok minél részletesebb adatainak
összefoglalása, statisztikai elemzések elvégzése valamint
2) a betegektől levett biológiai (vér vagy szövet) minta tárolása és a belőlük történő genetikai és
egyéb vizsgálatok elvégzése.
Az adatbázis sok adatot tartalmaz. A részletes és pontos adatbevitel azonban rendkívül fontos, hiszen
az Önök által bevitt adatok fogják a közlemények alapjait meghatározni. Az anamnesztikus adatok,
etiológiai kérdőív és az állapot felmérését követően, a beteg bennfekvésének idején történő
diagnosztikus és terápiás adatokat minden napra kérjük megadni, mert csak így követhető nyomon a
betegség dinamikája. Kérjük, nézze át a Használati útmutatót és bármi kérdése lenne, kérjük, jelezze
számunkra. A levett biológiai minták szállításáról gondoskodunk.
A regiszterbe történő bekapcsolódás ELŐNYEI:
- nemzetközi és hazai közleményekbe történő bekerülés;
- a retrospektív analízisekre prospektív vizsgálatok, fázis vizsgálatok épülnek, melyek bázisai az
adatszolgáltatásban járatos helyek lesznek;
- a rendszeres adatszolgáltatást nyújtó orvosok részére, az EPC2009 Kutatási Alapítvány, a
Magyar Gasztroenterológiai Társaság és/vagy az Európai Pankreász Társaság konferenciájára
regisztrációt biztosít;
- a későbbiekben a kimagasló beteglétszámot biztosító intézményekhez pályázat útján részállású
adminisztrátori munkahelyet biztosítunk.
Az alábbi útmutató a www.pancreas.hu oldalon található Pankreász Regiszter (PR) Elektronikus
adatfeltöltő rendszerének (EAR) használatát magyarázza el.
Szakmai kérdésekkel kérjük keresse Hegyi Pétert, a PR szakmai koordinátorát (hegyi.peter@med.uszeged.hu, +36 70 375 1031, +36 62 545 200), míg az Elektronikus adatfeltöltő rendszerrel kapcsolatos
kérdésekkel Szentesi Andreát, a PR igazgatóját (szentesiai@gmail.com, +36 70 293 7537, +36 62 341235)
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Javasolt menetrend:
1)
Kérjük, olvassa el részletesen a Használati útmutatót, ez lehetőséget ad az Ön számára, hogy
előre tájékozódjon, hogy milyen adatokra lesz szükség.
2)

A beteg bekerülésekor a releváns betegtájékoztató alapján részletesen tájékoztassa betegét a
kutatás céljáról, menetéről. A beteg beleegyezése alapján írják alá a szükséges
dokumentumokat. Javasoljuk, hogy a beteg beleegyező nyilatkozat sorszáma az
adatszolgáltató orvos monogramja legyen a betűjel és azt követően szerepeljen egy szám
növekvő sorrendben. Pl. Hegyi Péter adatszolgáltató orvos esetén: első beteg: HP-1, második
beteg: HP-2. Kérjük, a kódot előzetesen egyeztesse Szentesi Andreával a duplikációk elkerülése
céljából.

3)

Kérjük, a biológiai mintavétel megjelölésére ugyanazt a sorszámot használja, mint amit a beteg
beleegyező nyilatkozatának adott (HP-1, HP-2…). A genetikai vizsgálathoz vérvétel szükséges. A
vérvétel a betegtől történő diagnosztikus vérvétellel egyidőben történjen, ezáltal a beteget a
vizsgálat céljából nem kell ismételten vénapunkciónak alávetni. A betegtől két cső (lila színű,
EDTA-t tartalmazó, 6.0ml-s cső*) vért kell levenni, majd az adott sorszámmal jól láthatóan
felcímkézni és a szállításig -20oC-on tárolni.

4)

Amennyiben műtét során szöveti mintavétel is történik, akkor a mintákat hasonlóan kell
felcímkézni, viszont ezeket a szállításig -80oC-on kell tárolni. Ennek a metodikájáról kérjük,
előzetesen egyeztessen Hegyi Péterrel, a regiszter szakmai koordinátorával.

5)

A beteg hazabocsájtását követően (amikor a bekerülési és távozási dátum is ismert) a beteg
adatait töltse fel a regiszterbe. Amennyiben vannak olyan vizsgálatok, amelyek folyamatban
vannak, azokat később is fel tudja tölteni (pl. szövettan, stb.).

6)

A diagnózist igazoló képalkotó vizsgálatok felvitele a rendszerbe nélkülözhetetlen. Ezért ha a
bennfekvés alatt nem, de előtte vagy utána végeztek ilyen vizsgálatot (CT, UH, EUS…), akkor
kiválasztunk egy - a bennfekvés időtartamába eső - dátumot, és oda feltöltjük a leletet. A lelet
végén megjegyezzük, hogy mikor történt a vizsgálat (év, hó, nap).

7)

Kérjük, hogy a beteg részletes zárójelentését is töltse fel a rendszerbe.

8)

A beteg által aláírt beleegyező nyilatkozatokat, illetve a mintákat kérjük a szállításig őrizzék
meg.
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2.

Regisztráció

Az első lépés a regisztráció. A www.pancreas.hu oldal megnyitása után a „Pankreász Regiszter
bejelentkezés” menüpontra kattintva jutunk a regisztráló, bejelentkező oldalra.
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A bejövő oldalon az „Új fiók létrehozása” pontban először a választott felhasználónevet, e-mail címet
és jelszót kell megadni.

Az intézmény megadása lehetséges a lenyíló listából (ha már valaki regisztrált abból az intézményből),
vagy az „Egyéb intézmény” lehetőséget választva regisztrálhatja intézményét.
Az Ország megadása után az „Új fiók létrehozása” gombra kattintva lehet rögzíteni a regisztrációt.

A regisztráció a honlap adminisztrátorának jóváhagyása után lép érvénybe, melyről a megadott címre
egy e-mail értesítés érkezik. A honlapra csak a jóváhagyás után lehet belépni és adatokat felvinni.
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3.

Bejelentkezés

A visszaigazoló e-mail megérkezése után lehet bejelentkezni az oldalra a következő módon: a
választott felhasználónevet és jelszót begépelve, a „Bejelentkezés” gombra kattintva lehet megkezdeni
a munkát.

4.

EAR adatfeltöltés

Az Elektronikus adatfeltöltő rendszer alkalmas mind a futó Prospektív klinikai vizsgálatok, mind az
általános Pankreász Regiszterbe kerülő adatok rögzítésére. A továbbiakban az általános Pankreász
Regiszterbe való adatfeltöltés módját részletezzük.
A Pankreász Regiszterbe négy diagnózis alapján lehet adatot feltölteni: akut pankreatitisz (AP),
krónikus pankreatitisz (KP), pankreasz rák (PR) és autoimmun pankreatitisz (AIP).
Az AP, KP és PR feltöltés már lehetséges, az AIP diagnózishoz tartozó űrlap fejlesztés alatt áll, amíg
elkészül, a régi regiszter feltöltő oldalon lehet rögzíteni ezeket az eseteket (a www.pancreas.hu majd a
„Pankreász Regiszter bejelentkezés” menüpontban a „Régi regiszter bejelentkezés” pontra kattintva).
Az új űrlap elkészültekor regisztrált felhasználóinknak értesítést küldünk.
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4.1

Akut pankreátitisz (AP) esetek feltöltése

Felvételi adatlap (Form A): a honlap bal oldali sávjában az AP ikonra kattintva nyílik meg az űrlap és
kezdődhet az adatbevitel.

Minden beteghez először egy „Felvételi adatlapot” (Form A) kell kitölteni, mely tartalmazza a
személyes adatokon kívül az anamnesztikus adatokat, etiológiai kérdéseket, felvételi státuszt és a
felvétel napján történt vizsgálatokat és kezeléseket. Itt szükséges csatolni a befekvéshez tartozó
zárójelentést is. A részletes anamnesztikus adatok kitöltéséhez a beteget külön ki kell kérdezni, ez
általában a beteg tájékoztatását és a beteg vizsgálatba/vérvételbe beleegyező nyilatkozatának
aláíratását követően azonnal megoldható. A beteg kikérdezéséhez a kérdőív a honlapról letölthető.
A honlap bal oldali sávjában megtalálhatók a Prospektív klinikai vizsgálatok és a Pankreász Regiszter
űrlapjainak ikonjai.
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A befekvés további napjai (Form B): a kórházi tartózkodás minden további napjára egy-egy „A
befekvés további napjai” (Form B) kérdőívet kell kitölteni. Form B űrlapot a „Beküldött űrlapok”
pontban elérhető listából lehet egyszerűen megnyitni, a Form B oszlop + jelére kattintva. A Form B
dátumokat listából ajánlja fel a rendszer a Form A űrlapon rögzített „Felvétel időpontja” és „Befekvés
vége” dátumoknak megfelelően.
A „Beküldött űrlapok” pontban lehet listázni az eddig beküldött Form A űrlapokat, ahol az is nyomon
követhető, hogy egy beteghez a Felvételi adatlapon (Form A) kívül hány további nap adata (Form B)
került be a rendszerbe.

Amennyiben a Form B oszlopban megjelenített számra kattintunk, meg lehet nézni az adott beteghez
tartozó eddig feltöltött A és B űrlapok listáját. Ha még nem töltöttük fel a befekvés összes napjára a
Form B űrlapot, akkor a lista felett az „Akut pankreatitisz Form B” gombra kattintva itt is elérhető az
újabb űrlap.
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4.2

Krónikus pankreátitisz (KP) esetek feltöltése

Betegadatlap: a honlap bal oldali sávjában a KP ikonra kattintva nyílik meg az űrlap és kezdődhet az
adatbevitel.

A krónikus pankreátitisz esetén csak egy betegadatlapot szükséges kitölteni, nincsenek B űrlapok,
vagyis napokra bontott terápiarögzítés. A KP űrlap tartalmazza a személyes adatokon kívül az
anamnesztikus adatokat, etiológiai kérdéseket, panaszokra, tünetekre vonatkozó kérdéseket, felvételi
státuszt és az elvégzett vizsgálatokra, kezelésekre vonatkozó kérdéseket. Itt szükséges csatolni a
befekvéshez tartozó zárójelentést is (több file feltöltésére van lehetőség). A részletes anamnesztikus
adatok kitöltéséhez a beteget külön ki kell kérdezni, ez általában a beteg tájékoztatását és a beteg
vizsgálatba/vérvételbe beleegyező nyilatkozatának aláíratását követően azonnal megoldható. A beteg
kikérdezéséhez a kérdőív a honlapról letölthető (KP betegkérdőív).
Feltöltéskor felmerülő kérdések:
-Amennyiben a beteg krónikus pankreátitisz akut exacerbációja miatt kerül felvételre, az AP felvételi
adatlapot kell kitölteni, amelyet követően lehetőség van a konzervatív terápia napi feltöltésére.
-Amennyiben a beteg krónikus pankreátitiszt követően pankreász rák diagnózissal kerül ismét a
regiszterbe, a PR adatlapot kell kitölteni.
-Anamnesztikus adatok (2. pont): amennyiben a betegnek korábbi befekvése már szerepel a
regiszterben, az azóta eltelt időre vonatkozóan kell kitölteni az anamnesztikus adatokra vonatkozó
kérdéseket.
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-Laboratóriumi paraméterek (6. pont): a befekvés első laboratóriumi vizsgálatának eredményét kell
feltölteni. A különböző paramétereknél eltérő lehet a vizsgálat időpontja.
-Képalkotó eljárások (7. pont): az egyes képalkotók leírásánál több lelet is rögzíthető, megjelölve az
egyes vizsgálatok időpontját. A kiemelt kérdésekre adandó eldöntendő válaszok a teljes befekvésre
vonatkoznak.
-Egyéb vizsgálatok (8. pont): a befekvés ideje alatt elvégzett vizsgálatok eredménye.
-Szövettan (9. pont): korábbi szövettani vizsgálat eredménye is beírható a dátum megjelölésével.
-Konzervatív kezelés (11. pont): a teljes befekvésre vonatkozóan összesítve lehet megadni.

4.3

Pankreász rák (PR) esetek feltöltése

Betegadatlap: a honlap bal oldali sávjában a KP ikonra kattintva nyílik meg az űrlap és kezdődhet az
adatbevitel.

A pankreász rák esetén csak egy betegadatlapot szükséges kitölteni, nincsenek B űrlapok, vagyis
napokra bontott terápiarögzítés. A PR űrlap tartalmazza a személyes adatokon kívül az anamnesztikus
adatokat, panaszokra, tünetekre vonatkozó kérdéseket, a betegre, illetve a tumorra vonatkozó
kérdéseket, az onkológiai és szupportív terápia részleteit. Zárójelentés(ek) feltöltésére is lehetőség
van. A részletes anamnesztikus adatok kitöltéséhez a beteget külön ki kell kérdezni, ez általában a
beteg tájékoztatását és a beteg vizsgálatba/vérvételbe beleegyező nyilatkozatának aláíratását
követően azonnal megoldható. A beteg kikérdezéséhez a kérdőív a honlapról letölthető (PR
betegkérdőív).
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5.

Az űrlapok adminisztratív és szakmai ellenőrzése

Az űrlapok ellenőrzése négylépcsős. Az ellenőrzés/jóváhagyás állapota a beküldött űrlapok listájában
megjelenő zöld pontokkal követhető:

1. Elsőként a feltöltő ellenőrzi a beírt adatokat és az űrlapot akkor zárja le, ha az adatok bevitele teljes
(1. zöld pont). Az űrlap lezárása előtt a listában „Piszkozat”-ként jelenik meg. Lezárás után nem
szerkeszthető.
2. Amennyiben a helyi szakmai vezető jogosultsággal rendelkező orvos személye más, mint a feltöltő,
akkor a második ellenőrzést ő teszi meg (2.zöld pont).
3. A harmadik ellenőrzést Szegeden végezzük, arra irányul, hogy minden szükséges adat szerepel-e a
feltöltésben (3. zöld pont).
4. A negyedik ellenőrzést az adott diagnózis szakmai vezetője végzi el (4. zöld pont).
Ha a 3. vagy 4. ellenőrzéskor hiányt vagy hibát észlel az ellenőrző, visszaküldi az űrlapot az előző
szintre, részletezve a visszaküldés okát. Ekkor az űrlap újra szerkeszthetővé válik.
Akkor lezárt és elfogadott az űrlap, ha rendelkezik a 4 zöld ponttal.

8.

Kijelentkezés

Munkája végeztével ne felejtsen el a bal oldali sáv alján található „Kilépés” feliratra kattintani.
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