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Tisztelt Háziorvos Kolléga! 

 

 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és 

Egyetemi Oktatókórház által működtetett eMedWorkS rendszer legújabb verziója beüzemelésre került. 

 

Az utóbbi napokban sajnos a régi programverzió hardver hiba miatt elérhetetlenné vált, ezért 

kényszerültünk az új verzió sürgős bevezetésére; sajnos egy átmeneti párhuzamos működtetés technikailag 

már nem megoldható! 

 

A rendszert az alábbi internetes link segítségével lehet elérni (Kórházunk honlapján: 

http://www.szszbmk.hu/nyiregyhaza Betegellátás/Háziorvosoknak szóló részében is megtalálható):  

Az új elérési útvonal: https://fw2.josa.hu:8555/emedworksnew 

 

A program használatához az alábbi tanácsokkal és kérésekkel szeretnénk fordulni Önök felé: 

 Első használat előtt kérjük olvassa el a program Felhasználói leírását, melyet bejelentkezés 

után a főképernyő közepén lehet megtalálni.  

 A bejelentkezéshez szükséges Felhasználónév megegyezik a korábbi verzióban használt 

felhasználói névvel, a jelszó egy alapértelmezett értékkel lett kicserélve, amely a felhasználó 

név mögé írt „123” számokkal egészül ki. Pl: Felhasználónév: „xyz”, Jelszó: „xyz123”. 

Ennek módosítása a programon belül a „Beállítások” menüpont alatt lehetséges. 

 A rendszer használatához Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome 

keresőprogramok ajánlottak. Első használatkor az internetes keresőprogram valószínűleg 

biztonsági figyelmeztetést fog küldeni, és kéri Önt, hogy töltsön le egy tanúsítványt. Ennek 

megtörténte után a rendszer már használható. 

 Első belépéskor a rendszer indulása és használata valószínűleg lassabb lesz a megszokottól, 

ez a háttérben zajló alapvető adatbázisműveletek miatt történik, amely normális. További 

használatnál a program már gyorsabb reakcióidőt produkál. 

 Kérjük, hogy a szerver túlterhelésének elkerülése érdekében dokumentum lekérdezés és 

letöltés esetén 1 hétnél nagyobb időszakot ne kérjenek le! 

 Ezen új verzióban már működik a páciensek csoportos feltöltése is (Személyi adatok – 

Csoportos feltöltés fül).  

 A programban bizonyos funkciókat testre tudnak szabni a kényelmesebb használat érdekében, 

pl. alapértelmezett értékek beállítása, labor protokollok készítése (Beállítások menü). 

Segítséget a Felhasználói leírás tartalmaz. 

 

A fenti internetes címet csak internetes kereső programban lehet használni, a háziorvosi 

programból (api-s verzió) történő elérési útja a következő: 

https://fw2.josa.hu:8555/emedworksnew/api . Még nem minden fejlesztő cég készítette el a hozzá 

kapcsolódó modult a háziorvosi programban, kérem, hogy erről a programfejlesztő cégnél, vagy 

rendszergazdájánál tájékozódjon. 

 

A további sikeres munkakapcsolat reményében köszönöm türelmét és megértését. A rendelkezésre 

álló elérhetőségeken várjuk észrevételeit. 

 

Nyíregyháza, 2016. február 8. 
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