
A TDI és elterelés 
jelentési rendszer

Működése, informatikai háttere



Bevezetés

OAI és EüM szakmai koordinációs feladatok 
az addiktológiai betegeket ellátó eü-i
intézmények körében
1994-óta OSAP papír formájú adatgyűjtés
2003 Btk. kibővítése, elterelés lehetősége 
alkalmi használók, nem függők számára is
EU csatlakozás EMCDDA TDI – adatgyűjtési 
protokoll, vállalt uniós kötelezettség



Probléma

Olyan eszközrendszerre van szükség amely, 
lehetővé teszi:

Az adatok egyszeri rögzítését és tárolását
Adott struktúrájú jelentések elkészítését
Duplikációk kiszűrését, a többes jelentések 
kiküszöbölését
Eset (nem beteg!!!)-követést
Ellátórendszer elemzését és értékelését (pl. 
„betegutak”, kapacitás-megoszlás) a 
finanszírozási adatoktól függetlenül.



Megoldás

Három pillér:
1. Nagy forgalmú addiktológiai szolgáltatók 

helyben telepített addiktológiai nyilvántartó 
szoftvere (FőnixPro)

2. Kis forgalmú addiktológiai szolgáltatók (OAI 
szerver-alkalmazás)

3. Eset-azonosítás, ill. megkülönböztetés (l. 
előbb)



1. Nagy forgalmú addiktológiai 
szolgáltatók

20-30 fő évenkénti új kliens
Betegnyilvántartó szoftver
Addiktológiai modullal történt bővítés
TDI-, elterelés-, OSAP-kérdőív felvétele
OEP-jelentés, teljes pénzügyi 
adminisztrációra való alkalmasság
Kimenő jelentések a vezető jóváhagyásával 
(push-típusú működési mód)
FőnixPro



2. Kis forgalmú addiktológiai 
szolgáltatók

5-10 fő évenkénti új kliens-szám alatt
Szerver-alkalmazás (OAI saját szervere)
Interneten keresztüli adatbevitel az OAI 
honlapra való belépéssel
Belépési kód és jelszó, biztonsági szűrők, 
tűzfalak stb.
OAI honlapja
www.oai-addiktologia.hu

http://www.oai-addiktologia.hu/


3. Eset-azonosítás, ill.-
megkülönböztetés

Generált kód bevezetése
OAI adatbázis ez alapján küld visszajelzéseket az 
érintett szolgáltatók számára ugyanazon kódú kliens 
több helyen történő megjelenéséről
Duplikáció-szűrés
Nemzeti és nemzetközi aggregát jelentések 
elkészítésének alapjául szolgál
A kód képzését a telepített szoftver képzi (FőnixPro) 
vagy a szolgáltató maga az OAI szerver-
alkalmazásán – egységes képzési algoritmus alapján
Jóváhagyás az Adatvédelmi Biztos Hivatalától



A Generál Kód
Karakterek száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Képzés módja
Kliens vezetéknevének második 
betűje, ékezet nélkül
Kliens első keresztnevének 
harmadik betűje, ékezet nélkül
Kliens születési dátumának 
(ééééhhnn) negyedik karaktere
kliens születési dátumának 
(ééééhhnn) nyolcadik karaktere
Kliens édesanyja leánykori 
vezetéknevének második 
karaktere, ékezet nélkül
Kliens édesanyja leánykori első 
keresztnevének harmadik 
karaktere, ékezet nélkül



Az adatok tárolása és továbbítása

Adatok tárolása a kezelőhelyeken
Adattovábbítás az OEP felé – a 
„hagyományos” TAJ-szám alapú OEP-
jelentés
Adatok továbbítása az OAI felé (TDI-jelentés, 
elterelés-jelentés, OSAP-jelentés)
Adatok központi tárolása az OAI-ban



Jelentések az OAI felé:

TDI jelentés
Elterelés jelentés
Évközi jelentések
célja: az adott tárgyév első félévében 
elterelésbe került személyek számának 
ismerete elterelés-típusonként és 
szolgáltatónként, továbbá a duplikáció minél 
korábbi kiszűrése és visszajelzése



Jelentések az OAI felé II.

DE az OAI szerver-alkalmazás használói 
számára az azonnali, kvázi „on-line” bevitel 
gyakorlatának kialakítása javasolt. Ez azt 
jelenti, hogy az új kliens felvételekor minél 
korábban kerüljön feltöltésre a TDI-kérdőív
(nem kell megvárni a jelentési kötelezettség 
határidejét).



Jelentések az OAI felé III.:
Éves jelentés
Célja:
A: A tárgyévre vonatkozó, a kezelésbe került, ill. az elterelésbe 
belépett kliensek számának megismerése szolgáltatónként 
(ill.elterelés-típusonként)
B: A tárgyévet megelőző évben az elterelésbe lépett 
személyek elterelési esettörténetének megismerése elterelés-
típusonként (pl. megszakadt, Igazolással befejezte, 
megszakadt, de újrakezdte, stb.)
C. A tárgyévben elterelésbe lépett kliensekre jellemző fő 
szerhasználati szokások, egyes szocio-demográfiai jellemzők 
megismerése
Éves OSAP-jelentés összeállítása



Összegzés:

Adminisztratív kötelezettségek megkönnyítése
Javítja az adatszolgáltatási rendszerekben :

Az adatok minőségét,
megbízhatóságát

Kiszűri a duplikációkat
Adatvédelmi jogok biztonságossága



Köszönjük a figyelmüket!

Gelsei Bernadett
OAI
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