
Kezelési és kitöltési útmutató az EXCEL 
Munkafüzethez, az adatok helyes 

importálását megkönnyítendő 
  
 
Az EXCEL-ben vannak olyan cellák, amelyeknél csak meghatározott értékekből lehet 
választani pl.: Betegség típusa (T1DM, T2DM, Egyéb). 
 
Ezeknél törekedni kell arra, hogy ne legyen megváltoztatva a cella típusa szabadon 
beírhatóra, hanem CSAK a cella által felkínált listából lehet értéket választani. Ez azért 
fontos, mert a webes rendszerben csak ezek az értékek szerepelnek, és ha valahol 
nincs egyezés (pl.: elírás miatt), akkor a weben nem fog megjelenni. 
 

 
  
-          Ha egy adat nincs meg vagy nem ismert, akkor elegendő üresen hagyni az adott 
cellát, nem szükséges sem kötőjel, sem kérdőjel sem egyéb karakter beírása. 
  
-          A mértékegységeket ne írjuk oda sehol: %, cm, kg, db, stb... sehol nem kell, 
csak az érték 
  
-          HbA1c értékek megadása: 
o   Nincs vagy nincs mindenhol pontosvessző az értékek elválasztásánál 
o   Ne írjuk oda a % jelet 
o   A helyes forma: dátum1;érték1;dátum2;érték2; 
o   Példa: 2000.01.01;5.5;2000.04.01;7;       (Ez azt jelenti, hogy 2000.01.01-én a mért 

érték 5.5 és 2000.04.01-én a mért érték 7) 
o   11. sorban az első dátum nem érvényes: 2015.0.08, és relációs jel van a második 

érték után (?) >. 
  
-          Hypoglikémia, ketoacidózis megadása: 
o   Szintén minden érték elválasztása után szükség van pontosvesszőre. 
o   Ne írjuk oda, hogy db 
o   Csak évszámot adjuk meg, ne teljes dátumot 



o   A helyes forma: évszám;érték1;évszám;érték2; 
o   Példa: 2000;1;2001;3;     (Jelentése: 2000-ben 1 db és 2001-ben 3 db volt) 
  
-          BMI megadása: 
o   Minden érték elválasztása után szükség van pontosvesszőre. 
o   Ne írjuk oda a mértékegységeket: cm, kg 
 
o   Helyes formátum:  dátum1;magasság1;testsúly1;dátum2;magasság2;tes 
súly2; 
o   Példa: 2000.01.01;180;75;2000.04.01;179;71; 
  
 

 
FONTOS! 

 
Az Inzulinpumpa Centrumoknak a fentebb leírt instrukciók pontos betartásával, 

helyes formátumokat tartalmazó cellákkal, adattartalommal kell elküldenie az Excel 
file-t 

 
Az informatikai szolgáltató adat-validitás és adatvédelmi okok miatt nem 

változtathat a kapott adatokon, nem javíthat bele a kapott file-okba, hanem azokat 
csak importálja a rendszerbe. 

 
Amennyiben hibás az adatszolgáltató Excel, úgy az importálás értelemszerűen nem 

tud megtörténni, s ebben az esetben kénytelenek leszünk mindaddig a Centrum 
számára visszaküldeni az Excel file-t, amíg a cellákban a helyes formátumban nem 

szerepelnek az adatok. 
 

 
 


