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Előszó  

  

Az AcroR fejlesztését a Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság kezdeményezte. Az 

AcroR irányító testülete az Acromegalia Gremium, mely a Magyar Társaság által jóváhagyott, 

vezető hypophysis szakértőkből áll.  
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Jelen dokumentum az Acromegalia Regiszter (AcroR) felhasználói kézikönyve. Alapját a  

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság és a Pécsi Tudományegyetem Transzlációs  

Medicina Intézet közötti megegyezés képezte, és az Acromegalia Gremium és a Pécsi 

Tudományegyetem I.sz Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai és Anyagcsere Tanszéke 

közösen fejlesztették ki.   

Az AcroR lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy adatokat gyűjtsenek az acromegalia 

szűrési eljárásairól, beleértve a betegek demográfiai adatait, az orvosi előzményeket és a 

kockázati tényezőket, az eljárások indikációit és a nyomonkövetési információkat.  

  

Az útmutató használata  
  

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ helyes alkalmazását lépésről lépésre leírjuk.  

Az AcroR által összegyűjtött adatot öt AcroR adatlapon rögzítjük (alább láthatja részletesen):  

• „A” ADATLAP – Felvételi adatlap  

• „B” ADATLAP – Utánkövetés  

• „C” ADATLAP– Sebészeti terápia  

• „D” ADATLAP – Gyógyszeres terápia  

• „E” ADATLAP – Radioterápia  

  

AcroR adatbeviteli módszerek:  

1. A közvetlen adatbevitelhez online elérhető adatlap áll rendelkezésre.  

2. Nyomtatható adatlap is letölthető, mely a belső munkamenetet segíti, de az itt 

rögzített adatokat is fel kell tölteni az AcroR rendszerbe.  

Kétlépcsős rendszer használata szükséges. Először az adminisztrátor feltölti az adatokat az 

AcroR rendszerbe, majd az orvos ellenőrzi a bevitt adatokat.   

 

Adatbiztonság 

A feltöltéskor fokozott figyelmet kell fordítani a személyes adatok védelmére. Különös 

figyelemmel a csatolt dokumentumokban, leletekben, zárójelentésekben, röntgen 

felvételeken, egyéb képeken és dokumentumokban fejlécből, láblécből, címsorból személyes 

adatok (név, születési dátum, TAJ szám stb. törlésére, kitakarására. Az ellenőrzések során (2-

es, 3-as, 4-es pipa) is különösen fontos az ebből eredő esetleges hibák kiszűrése. 
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Kezdeti lépések  

 

   

  

Az  online felület elérése   

  

  

3.   A megnyíló oldalon az endokrinológia  

ikonra kattintunk.   

  

4.   A megnyíló felületen az „Akromagália  

regiszter” pontot kell kiválasztani:   

  

1.   Az internet  böngésző címsorába be kell  

írni: https://tm - centre.org webcímet.   

  

2.   A menüpontok közül a „regiszterek”  

pontot kell kiválasztanunk.   

  

5.   Ezt követően a   „Belépés” pontra kattintva a  

regiszter online bejelentkezési oldalára jutunk.  

  

6.   Bejelentkezést követően az  

adatlapokat tartalmazó „Felhasználói  

irányítópult” -   hoz jutunk.     
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„A” ADATLAP – Felvételi adatlap  
  

  

A beteg felvétele a regiszter névsorba (nulladik [] szekció)  

 
  

A regisztere online felületére történt bejelentkezést követően (lásd előző oldal) a „Felhasználói 

irányítópult”-hoz jutunk.  

Az „Ellátás indítás” menüpontra kattintva jutunk el az „A” adatlap nulladik szekciójához.  

 
  

A feltöltő intézményt és a kezelőorvost ezen a felületen lehet kiválasztani.  

Az új beteg hozzáadásához [ ] ikonra kattintunk, majd az alábbi felület nyílik meg:  
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A lap bal alsó sarkában lévő [ 

tartozó adatokat:  

 
  

Majd a „Mentés” gomba kattintva „Nulladik szekcióhoz” jutunk, innen tovább lépve 

kezdhetjük feltölteni a személyes adatokat.  

 
  

  
  

]  ikonra kattintva adjuk meg a beteghez  
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1. Személyes adatok (első [] szekció)  
  
Ezen a felületen adhatók meg a személyes adatok, elérhetőségek, testsúly, testmagasság (lásd 

az ábrán alább).  

  

  
  

2. Acromegalia-specifikus kórtörténet (második [] szekció)  
  

 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével tudunk tovább 

menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  

  

● Látencia (évek): Az első klinikai tünetének megjelenése, és az acromegalia diagnózisának 

felállítása között eltelt évek száma.  

  

● Kezdeti tünetek: azok a tünetek, amik az első vizit alkalmával felmerülnek  

 
  

 A fokozott hormontermelés miatt kialakult tünetek:   
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 └ Az acromegalia tünetei     

- Többszörös választás:  

 Acromegalia súlyossági pontszáma (Acromegaly severity score; 0-15 

pont):   

   - Öt tünet határozza meg:  

1. Végtagok duzzanata  

2. Túlzott izzadás és testszag  

3. Ízületi fájdalom  

4. Fáradtság és izomgyengeség  

5. Fejfájás  

- A tünetek jellemzői  

- enyhe: 1 pont   

- közepes: 2 pont  

- súlyos: 3 pont  

- Minden egyes tünethez kapunk egy számot 0 és 3 között. 

Egy algoritmus összeadja a számokat, és a végeredmény 

megadja az Acromegalia súlyossági pontszámát (egy 

szám).  

    

 └ Egyéb tünetek      

- Többszörös választás   

  

● Laboratóriumi eredmények (legelső, ami elérhető)  

 
  

 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével 

tudunk tovább menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  

  

└ A vizsgálat dátuma:   

- Év és ha lehetséges, hónap és nap. (éééé/hh/nn formátumban) └ 

Hormonok:  
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- Az alkalmazott mértékegységet ki kell választani, és a kalkulátor SI egységre 

váltja.  

- IGF-1:     

- A normál felső határ (ULN) értékét az adatfeltöltőnek kell megadnia - 

Normál arány felső határa (ULNR) a tényleges hormonszint és a normál felső 

határérték (ULN) hányadosából származik.  

- GH (kiindulási érték, 0 perc), GH (legkisebb érték OGTT alatt, Prolaktin, TSH, 

FT4, ACTH, Kortizol, FSH, LH, Tesztoszteron férfiak esetében ♂, Ösztradiol 

nők esetében ♀:  

- Tartomány: a feltöltő kórház által használt referencia tartomány.  

  

└ Hormon többlet:    - 

egyszeres választás  

└ Hormonális deficit:   

- egyszeres választás  

  

 Az agyalapi mirigy elégtelen működésére utaló tények:      

- Az endokrinológus a klinikai és laboratóriumi adatok alapján ítéli meg)  

  

A korábbi kezelés kontrollálta az acromegaliat?  

  

- Az acromegalia jelenlegi biokémiai kontrollja:  

└ Az értékelés időpontja:  

- Év és ha lehetséges, hónap és nap. (éééé/hh/nn formátumban)  

└ Típus:  

- Egyszeres választás.  

→ Jól kontrollált: Random GH <2.5 ng/ml + IGF-1 <ULN  

→ Részben kontrollált: IGF-1: ULN < IGF-1 ≤1.3 ULN  

→ Nem kontrollált: IGF-1: >1.3 ULN  

└ IGF-1:   

- A normál felső határ (ULN) értékét az adatfeltöltőnek kell megadnia - Normál 

arány felső határa (ULNR) a tényleges hormonszint és a normál felső 

határérték (ULN) hányadosából származik.  

  

└ Random GH, Átlag GH:   

- Tartomány: a feltöltő kórház által használt referencia tartomány.  

  

● Radiológiai képalkotás  
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 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével 

tudunk tovább menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  

  

└ A képalkotás dátuma (legelső, ami elérhető):   

- Év és ha lehetséges, hónap és nap. (éééé/hh/nn formátumban)  

└ Képalkotás módja:   

- Többszörös választás  

  

└ A daganat maximális átmérője (3D, ha értékelhető):   

- az értéket milliméterben kell megadni  

└ Méret:   

- Egyszeres választás.  

└ Sinusba terjedés:   

- Egyszeres választás.  

└ Chiasma opticum:   

- Egyszeres választás.  

└ Ektópiás:   

- Egyszeres választás.  

  

● Genetikai vizsgálat   

- Egyszeres választás.  

  

  

3. A kórtörténet részletei (harmadik [] szekció)  
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 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével tudunk tovább 

menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  

  

  

● Szénhidrát anyagcsere zavar:   

- Típus: - Egyszeres választás.  

  

● Lipid metabolizmus rendellenessége  

  

● Hipertónia      

  

● Cardiomyopathia      

- EKG eltérések:   

- Ha igen:   

- Többszörös választás.  

  

- Szív ultrahang (echocardiographia):    

 Ha igen:   - a vizsgálat dátuma:  

- Év és ha lehetséges, hónap és nap.  

 (éééé/hh/nn formátumban)  

- Bal kamra hypertrophia mértéke  

- Egyszeres választás  

- Szívelégtelenség  

  

● Alvási apnoe    

  

● Stroke  

  



 

12  

  

      

  
    

HASZNÁLATI   

  ÚTMUTATÓ 
  

● Veseelégtelenség = Gr 3-5, eGFR <60 ml / min / 1,73m2  

  

● Rosszindulatú daganatos betegség:        

└ Ha igen, a típusa:   

- Többszörös választás.  

  

● Vastagbél polipok  

  

● Egyéb, jóindulatú daganat   

  

● Carpal tunnel szindróma    

  

● Csontrendellenesség:      

 - DEXA:      

└ Ha igen: Egyszeres választás.  

└ T-score: Kérjük, írja be az értéket.  

└ Z-score: Kérjük, írja be az értéket.  

  

● Törés (ek):      

- Érintett régió: Egyszeres választás.  

  

  

● Neuro-pszichiátriai kórképek:     

- Típus: Többszörös választás.  

  

● Egyéb megbetegedés   

  

● Korábbi (nem hipofízis) műtét   

  

● Terhesség:  

- A látencia ideje alatt vagy a diagnózis után.  

  

● Alkoholfogyasztás:     

- Gyakoriság: Egyszeres választás.  

- Hány éve?  - egy szám.  

  

● Dohányzás:     

  

● Kábítószer-fogyasztás:      

- A felírt, és egészségügyi okból használt gyógyszert nem ideértve.  
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4. Családi anamnézis (negyedik [] szekció)  
  

 
  

  

● Daganatos megbetegedés a családban:      

- Többszörös választás   

  

- Hipofízis tumor:      

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  

  

- agydaganat:    

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  

  

- Pajzsmirigy-daganat:     

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  

  

- Gasztrointesztinális daganat:   

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  

  

  

- Hematológiai tumor:       

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  

  

- Bőr / lágyrész daganat:      

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  

  

- Urológiai daganat:       

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  
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- Nőgyógyászati tumor:     

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  

  

- Légzőszervi tumor:    

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  

  

- Emlőrák:     

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  

  

- Egyéb: Kérjük, írja le.  

- Rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  

  

● Ismert megbetegedés:     

Ha igen: kérjük, sorolja fel / írja le azokat.  

  

  

5. Az acromegalia kezelése (ötödik [] szekció)  

  

 
  

  

 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével tudunk tovább 

menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  

  

● Első vonalbeli kezelés:   

  - Egyszeres választás.  

● Másod-vonalbeli kezelés:    - Egyszeres választás.  

● Harmad-vonalbeli kezelés:   

- Egyszeres választás.  

  

- Ha sebészeti terápia (műtét):  „C” ADATLAP – Sebészeti Terápia  
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- lapozzon a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ „C” ADATLAP-hoz (31. old.)  

  

- Ha gyógyszeres terápia:   „D” ADATLAP – Gyógyszeres terápia  
- lapozzon a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ „D” ADATLAP-hoz (35. old.)  

  

  

- Ha radioterápia:      „E” ADATLAP - Radioterápia  
- lapozzon a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ „E” ADATLAP-hoz (40. old.)  

  

  

6. Nem acromegalia indikációval, rendszeresen szedett releváns 

gyógyszerek (hatodik [] szekció)   
  

 
  

  

 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével tudunk tovább 

menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  

  

 Kérjük, a mennyiséget a nemzetközi egységrendszerben (SI) adja meg (például 

milligramm, gramm).   

  

 Az adott gyógyszerhez tartozó (és a fenti ábrán is látható) blokk sokszorozható, a 

gyógyszerek számának megfelelően.  

  - részletek:  

  

● Gyógyszer: ide a gyógyszer gyári nevét kell írni.  

● Hatóanyag: ide pedig a gyógyszer hatóanyagát.  

● Dózis: egy számot kell megadni mértékegység nélkül (lásd ábra)  
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● Folyadék esetén koncentráció: csak, ha folyadék alapú gyógyszerről van szó, 

egyebekben a „Nincs adat” töltendő ki. ● Napi hányszor: ide is egy szám kerül (pl.: 3) 

● Az alkalmazás módja:   

   - Egyszeres választás.  

● Egyéb megjegyzések: Ide írható pl., ha egy gyógyszerkészítmény kombinált 

hatóanyagok tartalmaz.   

  

  

7. Követés (hetedik [] szekció) - 

Egyszeres választás.  

- Elhalálozás dátuma: Év és ha lehetséges, hónap és nap. (éééé/hh/nn formátumban)  

    

„B” ADATLAP – Utánkövetés  
  

  

A „B” adatlap felépítésében megegyezik az „A” adatlappal, annyi különbséggel, 

hogy itt a legutóbbi vizithez képest történt szignifikáns változásokra kérdezünk.  
  

A „B” adatlap az első vizit („A” adatlap kitöltése) után kb. egy év múlva töltendő 
ki!  
  

A „B” adatlap elérése:  
Miután az „A” adatlapot kitöltöttük, és piszkozatként, vagy véglegesen mentettük, a lap 

tetején kék színű „Irányítópult” feliratra kattintva a „Felhasználói irányítópult”-hoz jutunk (ami 

az új beteg hozzáadásakor is a kiinduló felület volt).   

  

  
  
Az ellátási listára kattintva a már feltöltött beteg listája jelenik meg  
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Ebből a listából kiválasztva a megfelelő beteget, megnyílik a beteghez tartozó adatlapok 

listája.  

  

A kép jobb alsó sarkában (és az online felületen jobb oldalon) látható [ kattintva (az „A” 

adatlappal megegyező) nulladik szekció jelenik meg és megkezdhetjük a „B” adatlap 

kitöltését:  

]  ikonra  
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1. Személyes adatok (első [] szekció)  

  

Az „A” adatlappal ellentétben itt csak a beteg monogramját és a vizit dátum tüntetjük fel.  

 
  

  
2. Változások az acromegalia-specifikus kórtörténetben   
(második [] szekció)  

  

● Szignifikáns változás vagy új szignifikáns acromegalia tünet :    

- Többszörös választás:  

  

 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével tudunk 

tovább menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  

  

 Acromegalia súlyossági pontszáma (Acromegaly severity score; 0-15 pont):   

- Öt tünet határozza meg:  

1. Végtagok duzzanata  

2. Túlzott izzadás és testszag  

3. Ízületi fájdalom  

4. Fáradtság és izomgyengeség  

5. Fejfájás  

  

 ennek az 5 tünetnek a kitöltése teljes mértékben megegyezik az „A” 

adatlapon szereplővel. (Az itt kiszámításra kerülő severity score 
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értékének az „A” adatlapon szereplőével való összehasonlítás fogja 

mutatni az esetleges változást).  

- a score értékének kiszámítása ezen az adatlapon is automatikusan történik.   

  

 
  

    

  

- A többi acromegalia-specifikus tünetnél:  

  

- Többszörös választás.  

  

- Ha egy tünet szerepel az „A” adatlapon, az alábbiak közül választhat: „Nincs 

szignifikáns változás / A tünet megszűnt / Javulás / Romlás / Nincs adat”  (utóbbi 

lehetőségek közül csak egy választható).  

  

- Ha egy tünet nem szerepelt az „A” adatlapon (új tünet), akkor az „Új szignifikáns 

tünet” lehetőséget kell választani. (lásd alább az ábrán)  

  

 
   

● Szignifikáns változás vagy új szignifikáns egyéb tünet     
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- Többszörös választás.  

  

- Ha egy tünet szerepel az „A” adatlapon, az alábbiak közül választhat: „Nincs 

szignifikáns változás / A tünet megszűnt / Javulás / Romlás / Nincs adat”.  

  

- Ha egy tünet nem szerepelt az „A” adatlapon (új tünet), akkor az „Új szignifikáns 

tünet” lehetőséget kell választani.  

  

  

● Laboratóriumi eredmények   
  

Kitöltése az „A” adatlapon szereplő laborértékekkel megegyező.   

 
  

 Szignifikáns változás a laboreredményekben      

Ha igen:  

A vizsgálat ideje: Év és ha lehetséges, hónap és nap. 

(éééé/hh/nn formátumban) Hormonok:  

- Az alkalmazott mértékegységet ki kell választani, és a kalkulátor SI 

egységre váltja.  

- IGF-1:     

- A normál felső határ (ULN) értékét az adatfeltöltőnek kell megadnia - 

Normál arány felső határa (ULNR) a tényleges hormonszint és a normál 

felső határérték (ULN) hányadosából származik.  

  

- GH (kiindulási érték, 0 perc), GH (legkisebb érték OGTT alatt, Prolaktin, 

TSH, FT4, ACTH, Kortizol, FSH, LH, Tesztoszteron férfiak esetében ♂, 

Ösztradiol nők esetében ♀:  

- Tartomány: a feltöltő kórház által használt referencia tartomány.  

  

Acromegalia biokémiai kontrollja:   

- Egyszeres választás.  
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 Az agyalapi mirigy elégtelen működésére utaló tények:      

└ Hypadrenia   

- Egyszeres választás  

- Nincs szignifikáns változás / A tünet megszűnt / Javulás / Romlás / 

Nincs adat. vagy  

- Új szignifikáns tünet  

- Terápia által szabályozva:  

- Egyszeres választás.  

 └ Hypothyreosis       

- Egyszeres választás  

- Nincs szignifikáns változás / A tünet megszűnt / Javulás / Romlás / 

Nincs adat. vagy  

- Új szignifikáns tünet  

- Terápia által szabályozva:  

- Egyszeres választás.  

 └ Hipogonadizmus       

- Egyszeres választás  

- Nincs szignifikáns változás / A tünet megszűnt / Javulás / Romlás / 

Nincs adat. vagy  

- Új szignifikáns tünet  

- Terápia által szabályozva:  

- Egyszeres választás.  

 └ Diabetes insipidus     

- Egyszeres választás  

- Nincs szignifikáns változás / A tünet megszűnt / Javulás / Romlás / 

Nincs adat. vagy  

- Új szignifikáns tünet  

- Terápia által szabályozva:  

- Egyszeres választás.  

  

  

● Új radiológiai képalkotás    

Kitöltése az „A” adatlapon szereplő radiológiai képalkotás résszel megegyező.   

    

 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével tudunk 

tovább menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  

  

Ha igen:  
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└ A képalkotás dátuma  

- Év és ha lehetséges, hónap. (éééé/hh formátumban)  

└ Képalkotás módja:   

- Többszörös választás.  

  

└ A daganat maximális átmérője (3D, ha értékelhető): __ x __ x __   - 
Az értéket miliméterben kell megadni.  

- Három irányú átmérő, ha lehetséges (három szám)  

└ Méret:   

- Egyszeres választás.  

└ Sinusba terjedés:   

- Egyszeres választás.  

└ Chiasma optikum:   

- Egyszeres választás.  

└ Ektópiás:   

- Egyszeres választás.  

└ Változás a legutóbbi vizsgálat óta:  

- Egyszeres választás.  

  

  

  

3. Szignifikáns változás a kórtörténet részleteiben   
(harmadik [] és negyedik [] szekció)  

  

  
  

- Az „A” adatlapon feltüntetett tünetek esetében  
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└ ebben az esetben az alábbiak közül választhat: „Nincs szignifikáns változás / A tünet 

megszűnt / Javulás / Romlás / Nincs adat”.  

  

- Ha egy tünet nem szerepelt az „A” adatlapon (új tünet), akkor az „Új szignifikáns…” 

lehetőséget kell választani.  

  

● Szénhidrát anyagcsere zavar:   

- Ha szénhidrát anyagcsere zavar szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Új szignifikáns szénhidrát anyagcsere zavar:      

 └ Ha igen:  - Mióta: Év és ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban)  

- Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

  

● Lipid metabolizmus rendellenessége:     

- Ha a lipid metabolizmus rendellenessége szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Új szignifikáns rendellenesség a lipid metabolizmusban    └ Ha igen:  - Mióta: Év és 

ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban)  

- Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

● Hipertónia      

- Ha a hipertónia szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Újonnan felfedezett hipertónia.      

 └ Ha igen:  - Mióta: Év és ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban)  

- Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás. ● Cardiomyopathia    

- Szignifikáns változás a cardiomyopathiában      

└ Ha igen:  

- Változások az EKG eltérésekben:     

- Ha igen: Többszörös választás.  

□ Szignifikáns változások az AV vezetési zavarban 

- Egyszeres választás.  
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□ Szignifikáns változások a szívritmus rendellenességekben - 

Egyszeres választás.  

□ Szignifikáns változás a bal kamrai hypertrophiában - 

Egyszeres választás.  

□ Szignifikáns változás a Tawara szár blokkban - 

Egyszeres választás.  

     □ Szignifikáns változás az íschaemiás lézióban  

- Egyszeres választás.  

     □ Szignifikáns változás a megnyúlt QTc-ben  

- Egyszeres választás.  

□ Egyéb szignifikáns változás: - 

Egyszeres választás.  

- Szignifikáns változások a szív ultrahangon (echocardiographia):   

Ha igen:   - a vizsgálat dátuma: Év és ha lehetséges, hónap.  

(éééé/hh formátumban)  

- EF [%]: ……….  
- Egyszeres választás.  

- Szignifikáns változás a bal kamrai hipertrófia mértékében:  

- Egyszeres választás.  

- Szívelégtelenség:      

- Egyszeres választás.  

  
- Új Cardiomyopathia     

└ Ha igen:  

- Mióta: Év és ha lehetséges, hónap. (éééé/hh formátumban)  

  

- EKG eltérések:  

- Többszörös választás  

- Ha igen:  

□ Egyéb: kérjük, írja le.  

- Szív ultrahang (echocardiographia):      

Ha igen:   - a vizsgálat dátuma: Év és ha lehetséges, hónap. 

(éééé/hh formátumban) - EF [%]: ……….  

- A bal kamrai hipertrófia mértéke - Egyszeres választás.  

- Szívelégtelenség:      

 Ha igen:   - Mióta: Év és ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban) - 

Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

  

● Alvási apnoe:        
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- Ha az alvási apnoe szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Újonnan felfedezett alvási apnoe   

 └ Ha igen:  - Mióta: Év és ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban)  

- Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

  

  

● Stroke:       

- Ha az alvási apnoe szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

- Újonnan felfedezett stroke   

 └ Ha igen:  - Mióta: Év és ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban)  

  

● Veseelégtelenség = Gr 3-5, eGFR <60 ml/min/1,73m2       

- Ha a veseelégtelenség szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Új szignifikáns veseelégtelenség (Gr 3-5, eGFR <60 ml / min / 1,73m2):    

  

 └ Ha igen:  - Mióta: Év és ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban)  

- Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

  

● Rosszindulatú daganatos betegség:        

- Ha rosszindulatú daganat szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Újonnan felfedezett rosszindulatú daganat     └ Ha igen:  - Mióta: Év.  

└ Típusa:   

- Többszörös választás - Egyéb: Kérjük, írja le.   

- Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

  

● Vastagbél polip(ok)   
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- Ha vastagbél polip(ok) szerepelt(ek) az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Újonnan felfedezett vastagbél polip(ok)      

 └ Ha igen:  - Mikor került felfedezésre: Év és ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban)  

- Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

  

● Egyéb, jóindulatú daganat:        

- Ha egyéb, jóindulatú daganat szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

- Újonnan felfedezett egyéb, jóindulatú daganat      

 └ Ha igen:  - Mikor került felfedezésre: Év és ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban)  

- Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

  

● Carpal tunnel szindróma:       

- Ha a Carpla tunnel szindróma szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Újonnan felfedezett Carpal tunnel szindróma     └ Ha igen:  - Mióta: Év és 

ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban)  

- Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

  

● Csontrendellenesség:       

- Ha csontrendellenesség szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Újonnan felfedezett csontrendellenesség     

 └ Ha igen:  - Mióta: Év és ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban) - 

DEXA:     

└ Ha igen: Egyszeres választás   

└ T-score: Kérjük, írja be az értéket. 

└ Z-score: Kérjük, írja be az értéket.  
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- Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

  

● Törés(ek):      

- Ha törés(ek) szerepelt(ek) az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Újkeletű törés    

 └ Ha igen:  - Mikor történt: Év és ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban)  

  

- Érintett régió: Egyszeres választás.  

  

● Neuro-pszichiátriai kórképek:       

- Ha neuro-pszichiátriai kórkép szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

- Újonnan felfedezett Neuro-pszichiátriai kórkép     └ Ha igen:  

 - Mikor diagnosztizálták: Év és ha lehetséges, hónap.   

(éééé/hh formátumban)  

  

- Típus:   

- Többszörös választás.  

- Egyéb: Kérjük, írja le.   

- Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

  

  

● Egyéb megbetegedés:     

- Ha egyéb megbetegedés szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Újonnan felfedezett egyéb megbetegedés     

 └ Ha igen:   - Milyen megbetegedés: Kérjük, írja le.   

- Mióta: Év és ha lehetséges, hónap. (éééé/hh 

formátumban) - Terápia által szabályozva:   

- Egyszeres választás.  

  

● Nem hipofízis műtét:       

- Új nem hipofízis műtét     

 └ Ha igen: -  - Milyen műtét volt: Kérjük, írja le.  
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- Mikor: Év és ha lehetséges, hónap. (éééé/hh formátumban)  

  

● Terhesség:   

- Friss terhesség       

 └ Ha igen:   - Mikor: Év és ha lehetséges, hónap. (éééé/hh formátumban)  

  

● Alkoholfogyasztás:     

- Ha az alkoholfogyasztás szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

  

- Újkeletű alkoholfogyasztás       

 └ Ha igen:   - Gyakoriság: Egyszeres választás.  

- Hány éve: egy szám.  

- Javulás / Romlás: Egyszeres választás.  

    

● Dohányzás:     

- Ha a dohányzás szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

- Újkeletű dohányzás       

   └ Ha igen:   - Mennyiség (cigaretta / nap): ……….  

- Mióta: Év és ha lehetséges, hónap. (éééé/hh formátumban)  

  

● Kábítószer-fogyasztás:     

- A felírt, és egészségügyi okból használt gyógyszert nem ideértve.  

  

- Ha a kábítószer-fogyasztás szerepelt az „A” adatlapon:  

- Egyszeres választás.  

   

- Újkeletű kábítószer használat  

  

  

4. Szignifikáns változások a családi anamnézisben (ötödik [] szekció)  

  
Ha igen:   

● Daganatos megbetegedés a családban:      

- Többszörös választás   

  

- Hipofízis tumor:      

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás.  
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- Agytumor:     

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás.  

  

- Pajzsmirigy-daganat:      

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás.  

  

- Gasztrointesztinális daganat:   

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás.  

  

- Haematológiai tumor:       

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás.  

  

- Bőr / lágyrész daganat:      

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás.  

  

- Urológiai daganat:       

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás.  

  

- Nőgyógyászati tumor:     

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás.  

  

- Légzőszervi tumor:    

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás  

  

- Emlőrák:     

- Ha igen: rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás.  

  

- Egyéb: Kérjük, írja le.  

- Rokoni kapcsolata a beteggel: Többszörös választás.  

  

● Ismert megbetegedés:     

Ha igen: kérjük, sorolja fel / írja le azokat.  

  

  

5. Szignifikáns változások az acromegalia kezelésében   
(hatodik [] szekció)  
Kitöltése az „A” adatlapon szereplő acromegalia kezelése résszel megegyező.   

  

 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével tudunk tovább 

menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  
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Változás a terápiában:    

└ Ha igen:  

  

● Új sebészeti terápia:   
  └ Ha igen:    

 „C” ADATLAP – Sebészeti Terápia  

- lapozzon a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ „C” ADATLAP-hoz (31. old.)  

  

● Szignifikáns változás a gyógyszeres terápiában:      
 └ Ha igen:    

 „D” ADATLAP – Gyógyszeres terápia  

- lapozzon a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ „D” ADATLAP-hoz (35. old.)  

  

  

● Új radioterápia:     
  └ Ha igen:  

 „E” ADATLAP - Radioterápia  

- lapozzon a HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ „E” ADATLAP-hoz (40. old.)  

  

  

  

  

6. Szignifikáns változás a nem acromegalia indikációban rendszeresen 

szedett releváns gyógyszerek között (hetedik [] szekció)    
    

Kitöltése az „A” adatlapon szereplő nem acromegalia indikációval szedett releváns gyógyszerek 

résszel megegyező.   

  

 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével tudunk tovább 

menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  

  

 Kérjük, a mennyiséget a nemzetközi egységrendszerben (SI) adja meg (például milligramm, 

gramm).   

  

 Az adott gyógyszerhez tartozó blokk sokszorozható, a gyógyszerek számának megfelelően.  

  - részletek:  

  

● Gyógyszer: ide a gyógyszer gyári nevét kell írni.  

● Hatóanyag: ide pedig a gyógyszer hatóanyagát.  
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● Dózis: egy számot kell megadni mértékegység nélkül (lásd ábra)  

● Folyadék esetén koncentráció: csak, ha folyadék alapú gyógyszerről van szó, 

egyebekben a „Nincs adat” töltendő ki. ● Napi hányszor: ide is egy szám kerül (pl.: 3) 

● Az alkalmazás módja: Egyszeres választás.  

● Egyéb megjegyzések: Ide írható pl., ha egy gyógyszerkészítmény kombinált 

hatóanyagok tartalmaz.   

  

  

7. Követés (nyolcadik [] szekció)  
- Egyszeres választás.  

- Elhalálozás dátuma: Év és ha lehetséges, hónap és nap. (éééé/hh/nn formátumban)  

„C” ADATLAP – Sebészeti terápia  
  

  

A „C” adatlap elérése: (a „B”-, „D”-, „E” adatlappal szinte teljesen megegyező)  

  

 A „C”-, „D”- és „E” adatlapok terápiás adatlapok, amik az „A”- és a „B” adatlap(okkal) 

paralel tölthetők.   

  

Miután az „A” adatlapot kitöltöttük, és piszkozatként, vagy véglegesen mentettük, a lap 

tetején kék színű „Irányítópult” feliratra kattintva a „Felhasználói irányítópult”-hoz jutunk (ami 

a beteg (ami az új beteg hozzáadásakor is a kiinduló felület volt).   

  

  
  
Az ellátási listára kattintva a már feltöltött beteg listája jelenik meg:  
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Ebből a listából kiválasztva a megfelelő beteget, megnyílik a beteghez tartozó adatlapok 

listája.  

 
  

  

A kép jobb alsó sarkában (és az online felületen jobb oldalon) látható [ ] ikonra 

kattintva (az „A” adatlappal megegyező) nulladik szekció jelenik meg és megkezdhetjük a „C” 

adatlap kitöltését  

  

 [ ]: az ikonra kattintva, akár több adatlap is megnyitható/kitölthető, ha a beteg 

több (acromegaliával kapcsolatos) sebészeti beavatkozáson esett át.   
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1. Személyes adatok (első [] szekció)  

  

Az „A” adatlappal ellentétben itt csak a beteg monogramját és a vizit dátum tüntetjük fel.  

 
  

  

2. Sebészeti terápia (második [] szekció)  

  

 
  

  

 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével tudunk tovább 

menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  
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● A műtét dátuma: Év és ha lehetséges, hónap. (éééé/hh formátumban) ● 

Intézmény: Kérjük, írja le.  

● Műtét típusa: Egyszeres választás.   

● Endoscopos műtét: Egyszeres választás  

● Jelentős, rövid távú sebészeti szövődmény: Egyszeres választás.   

● A sebészi beavatkozásra adott válasz:  

- A műtét után 3-6 hónappal mérhető.    

└ Egyszeres választás  

→ Jó hatás: Random GH <2.5 ng/ml + IGF-1 <ULN  

→ Részben hatásos: IGF-1: ULN < IGF-1 ≤1.3 ULN  

→ Nem hatásos: IGF-1: >1.3 ULN  

- IGF-1:     

- A normál felső határ (ULN) értékét az adatfeltöltőnek kell megadnia  

- Normál arány felső határa (ULNR) a tényleges hormonszint és a normál 

felső határérték (ULN) hányadosából származik.  

  

- Random GH, Átlag GH:  

- Tartomány: a feltöltő kórház által használt referencia tartomány  

  

3. Szövettan (harmadik [] szekció)  

  

 
   

 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével tudunk tovább 

menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  

  

● Hormon szekréció: Egyszeres választás.  

  

● Granuláció: Egyszeres választás.  
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● Proliferációs marker - Ki67 [%]: Egyszeres választás (két lehetőség közül).  

  

● Mitotikus index: Egyszeres választás.  

  

● P53 immunreaktivitás: Egyszeres választás.  

  

● Típus: Egyszeres választás.  

   
    

„D” ADATLAP – Gyógyszeres terápia  
  

  

A „D” adatlap elérése: (a „B”-, „C”-, „E” adatlappal szinte teljesen megegyező)  

  

 A „C”- , „D”- és „E” adatlapok terápiás adatlapok, amik az „A”- és a „B” adatlap(okkal) 

paralel tölthetők.   

  

Miután az „A” adatlapot kitöltöttük, és piszkozatként, vagy véglegesen mentettük, a lap 

tetején kék színű „Irányítópult” feliratra kattintva a „Felhasználói irányítópult”-hoz jutunk (ami 

a beteg (ami az új beteg hozzáadásakor is a kiinduló felület volt).   

  

  
  
Az ellátási listára kattintva a már feltöltött beteg listája jelenik meg:  
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Ebből a listából kiválasztva a megfelelő beteget, megnyílik a beteghez tartozó adatlapok 

listája.  

 
  

  

A kép jobb alsó sarkában (és az online felületen jobb oldalon) látható [ ] ikonra 

kattintva (az „A” adatlappal megegyező) nulladik szekció jelenik meg és megkezdhetjük a „D” 

adatlap kitöltését  

  

 [ ]: az ikonra kattintva, akár több adatlap is megnyitható/kitölthető, ha a beteg 

több (acromegaliával kapcsolatos) gyógyszeres kezelésben részesült.   
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1. Személyes adatok (első [] szekció)  

  

Az „A” adatlappal ellentétben itt csak a beteg monogramját és a vizit dátum tüntetjük fel.  

 
  

  

 Több gyógyszer is bevihető egy adatlapra, a sokszorozható blokkok segítségével.  

- Az [ ] ikonra kattintva nyitható új blokk.  

  

 Egy adatlapra töltendő ki, ha a beteg több gyógyszert szed(ett) és ezek átfedésben vannak.  

 Ha nincs átfedés a gyógyszeres terápiában, akkor külön „D” adatlap(okra) kerüljenek 

bevitelre (hasonlóan a „B” adatlap kitöltésekor bevitt „D” adtalap – részleteket lásd alább).  

  

A „D” adatlap két fontos (és elkülönülő) részre osztható!  
  

 A „D” adatlap második szekciója (  - „Acromegalia gyógyszeres terápiája”) akkor 

töltendő ki, ha az „A” adatlappal egy időben kerül feltöltésre.  

 Itt tüntetjük fel a korábbi (már nem alkalmazott) vagy az aktuális (az „A” adatlap 

kitöltésekor) szedett gyógyszereket!  

  

 A „D” adatlap harmadik szekciója (  - „Szignifikáns változás az acromegalia 

gyógyszeres kezelésében”) akkor töltendő ki, ha a „B” adatlap(okkal) egy időben kerül 

feltöltésre!  Itt tüntetjük fel az „A” adatlap kitöltése óta (azaz az első vizit óta) történt 

változásokat az acromegáliával kapcsolatos gyógyszeres terápiában  

    Az előbbiekre az online felületen a „Csak B űrlappal együtt töltendő ki!” felirat  

 emlékeztet minket a szürke mezőben!  
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2. Acromegalia gyógyszeres terápiája (második [] szekció)  
   
Ha a beteg részesült korábban acromegáliával kapcsolatos gyógyszeres terápiában.  

    

Gyógyszerek:   

  Korábbi (már nem alkalmazott) vagy az aktuális gyógyszerek:  

Lanreotide autogel / Octreotide LAR / Bromocriptine / Quinagolide /  

 Cabergoline / Pegvisomant / Pasireotide / Egyéb  

- Egyéb (Kérem pontosítsa!): a listában nem szereplő gyógyszert kell 

feltüntetni.  

  

Minden egyes gyógyszerre külön vonatkoztatva az alábbi kérdéseket:   
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 └ Alkalmazás kezdetének dátuma: Év és ha lehetséges, hónap és nap. (éééé/hh/nn  

formátumban)  

 └ Maximális elért dózis: egy szám    egység: [mértékegység]   

 └ Mellékhatások   - Egyszeres választás  

- Egyéb: ide kerülnek feltüntetésre a listában nem szereplő mellékhatások  

  

└ Alkalmazás végének dátuma: egyszeres választás  

  

└ Alkalmazás leállításának oka: egyszeres választás  

  

- Egyéb: a listában nem szereplő ok ide került feltüntetésre  

  

- Terápiára adott válasz:    

  

└ egyszeres választás  

  

→ Jó hatás: Random GH <2.5 ng/ml + IGF-1 <ULN  

  → Részben hatásos: IGF-1: ULN < IGF-1 ≤1.3 ULN   → 

Hatástalan: IGF-1: >1.3 ULN  

  └ IGF-1:     

- A normál felső határ (ULN) értékét az adatfeltöltőnek kell megadnia  

- Normál arány felső határa (ULNR) a tényleges hormonszint és a normál felső  

 határérték (ULN) hányadosából származik.  

   

  └ Random GH, Átlag GH:  

- Tartomány: a feltöltő kórház által használt referencia tartomány    

   A hormonok mértékegységei a kalkulátor segítségével váltható a megadott  
mértékegységek között.  

   
  
  
  

3. Szignifikáns változás az acromegalia gyógyszeres kezelésében   
(harmadik [] szekció)  
   
Ennek a szekciónak a kitöltésének módja tökéletesen megegyezik a második szekciójéval!  

    

Gyógyszerek:   
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  Korábbi (már nem alkalmazott) vagy az aktuális gyógyszerek:  

Lanreotide autogel / Octreotide LAR / Bromocriptine / Quinagolide /  

 Cabergoline / Pegvisomant / Pasireotide / Egyéb.  

- Egyéb (Kérem pontosítsa!): a listában nem szereplő gyógyszert kell 

feltüntetni.  

  

Minden egyes gyógyszerre külön vonatkoztatva az alábbi kérdéseket:   
 └ Alkalmazás kezdetének dátuma: Év és ha lehetséges, hónap és nap. (éééé/hh/nn  

formátumban)  

 └ Maximális elért dózis: egy szám    egység: [mértékegység]   

 └ Mellékhatások   - Egyszeres választás  

- Egyéb: ide kerülnek feltüntetésre a listában nem szereplő mellékhatások  

  

└ Alkalmazás végének dátuma: egyszeres választás  

  

└ Alkalmazás leállításának oka: egyszeres választás  

  

- Egyéb: a listában nem szereplő ok ide került feltüntetésre  

  

- Terápiára adott válasz:    

  

└ egyszeres választás  

  

→ Jó hatás: Random GH <2.5 ng/ml + IGF-1 <ULN  

  → Részben hatásos: IGF-1: ULN < IGF-1 ≤1.3 ULN   → 

Hatástalan: IGF-1: >1.3 ULN  

  └ IGF-1:     

- A normál felső határ (ULN) értékét az adatfeltöltőnek kell megadnia  

- Normál arány felső határa (ULNR) a tényleges hormonszint és a normál felső   határérték 

(ULN) hányadosából származik.  

   

  └ Random GH, Átlag GH:  

- Tartomány: a feltöltő kórház által használt referencia tartomány  

    

 A hormonok mértékegységei a kalkulátor   segítségével váltható a megadott  
mértékegységek között  
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„E” ADATLAP – Radioterápia  
  

  

Az „E” adatlap elérése: (a „B”-, „C”-, „D” adatlappal szinte teljesen megegyező)  

  

 A „C”- , „D”- és „E” adatlapok terápiás adatlapok, amik az „A”- és a „B” adatlap(okkal) 

paralel tölthetők!  

  

Miután az „A” adatlapot kitöltöttük, és piszkozatként, vagy véglegesen mentettük, a lap 

tetején kék színű „Irányítópult” feliratra kattintva a „Felhasználói irányítópult”-hoz jutunk (ami 

a beteg (ami az új beteg hozzáadásakor is a kiinduló felület volt).   

  

  
  
Az ellátási listára kattintva a már feltöltött beteg listája jelenik meg:  
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Ebből a listából kiválasztva a megfelelő beteget, megnyílik a beteghez tartozó adatlapok 

listája.  

 
  

  

A kép jobb alsó sarkában (és az online felületen jobb oldalon) látható [ ] ikonra 

kattintva (az „A” adatlappal megegyező) nulladik szekció jelenik meg és megkezdhetjük az „E” 

adatlap kitöltését  

  

 [ ]: az ikonra kattintva, akár több adatlap is megnyitható/kitölthető, ha a beteg 

több (acromegaliával kapcsolatos) radioterápián esett át.   
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1. Személyes adatok (első [] szekció)  

  

Az „A” adatlappal ellentétben itt csak a beteg monogramját és a vizit dátum tüntetjük fel.  

 
  

  

  

2. Radioterápia (második [] szekció)  
  

 
  

  

 Mivel itt minden rész kötelezően kitöltendő, így a „Nincs adat” bejelölésével tudunk tovább 

menni, ha a rendelkezésre álló adatok hiányosak.  

  

- A besugárzás (kezdetének) dátuma: Év és ha lehetséges, hónap. (éééé/hh formátumban)  

  

- Intézmény: Kérjük, ír le az intézmény nevét.  

  

- Típus: Egyszeres választás.  

  

- Összdózis Grey-ben: egy szám  

  

- Terápiára adott válasz:    
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└ Egyszeres választás.  

→ Jó hatás: Random GH <2.5 ng/ml + IGF-1 <ULN  

→ Részben hatásos: IGF-1: ULN < IGF-1 ≤1.3 ULN  

→ Hatástalan: IGF-1: >1.3 ULN  

  

 └ IGF-1:     

- A normál felső határ (ULN) értékét az adatfeltöltőnek kell megadnia - Normál arány felső 

határa (ULNR) a tényleges hormonszint és a normál felső határérték (ULN) hányadosából 

származik.  

  

└ Random GH, Átlag GH:  

- Tartomány: a feltöltő kórház által használt referencia tartomány  

  

  

  


