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Online súgó használata 
 

A könnyebb felhasználás érdekében a cukorbeteg szakellátóhely rendszer minden felületén online 

segédlet áll rendelkezésre a felhasználók számára. Amennyiben széles képernyőn történik a használat 

(minimum 1500 pixel) a jobb oldali sávban található meg az információs sáv: 

 

Kisebb felbontás esetén a jobb felső menüpontban található  gombra kattintva felugró ablakban 

érhető el az adott oldalra vonatkozó információ: 

 



  



Szakellátóhely vezetőjének cseréje 
 

Vezetőváltás esetén az intézet igazgató főorvosa által kiadott hivatalos csatolt levéllel kérjük Dr. Kiss 

Évához forduljon: kissevamaria64@gmail.com. 

  

mailto:kissevamaria64@gmail.com


Várható akkreditációs státusz ellenőrzése 
 

Az MDT Cukorbeteg Szakellátóhely nyilvántartóban a szakellátóhely vezetője már az adatlap 

szerkesztésekor információt kap a várható akkreditációs állapotról. 

Ehhez kérjük nyissa meg az adott szakellátóhely adatlapját szerkesztésre: 

 

 



 

Kiemelten fontos rendszerfunkció, mely megkönnyíti az 

Önök munkáját! 

Részletes információt kap a várható minősítési szintről: 

 

 



Ezen a felszínen már az adatlap adatainak szerkesztésekor és felülvizsgálatakor (tehát már azelőtt, 

mielőtt a területi referens számára elküldené véleményezére) minden olyan hiányosság (tárgyi és 

személyi feltételek: pl. eszközhiány, tagsági, tagdíjrendezettségi, szakképesítés hiány, betöltetlen 

munkakör), amely minősítési feltétel, illetve a minősítés szintjét befolyásolja, egy helyen, összefoglalva 

érhető el. 

  



Kapcsolattartás a munkatársakkal 
A munkatársak elérhetősége a szakellátóhely adatlapján a 4. lépésben található a „Munkatársak” 

fülön: 

 

Az email cím közvetlenül elérhető. A munkatárs további adatai (képesítések és telefonszám) az  

gombra kattintva érhető el (Telefonszám akkor látható a munkatárshoz, ha az MDT tagi adatbázisban 

megadásra került.)  

 

 

  

A szakellátóhely vezető az 

adatlapon látható elérhetőségeken 

(telefon, e-mail) keresztül jelezheti 

a munkatárs felé az esetleges 

hiányosságokat. 



Új munkatársak meghívása 
 

A szakellátóhely minősítésének megújításakor új munkatársak felvehetők meglévők pedig törölhetők. 

Új munkatárs felvétele két módon lehetséges: 

- a szakellátóhely vezetője hívja meg egy betöltendő pozícióra 

- a munkatárs jelentkezik egy pozícióra 

Új munkatárs a szakellátóhely adatlapján a 4. lépésben található Munkatársak fülön hívható meg. 

 

 

 

A „Tag neve” mezőbe kezdje el gépelni a meghívandó személy nevét. Az MDT tagi adatbázisából 

betöltésre kerülnek a lehetséges találatok, ahol a bővebb információk alapján tudja kiválasztani a 

személyt: 



 

A személy nevére kattintva töltődnek be az adatok és választható a betöltendő munkakör: 

 

A „Meghívó elküldése” gomb megnyomásával lesz meghívva a munkatárs és bekerül a Függő 

munkatársak közé. 

Fontos információ: A Magyar Diabetes Társaság Elnökségének állásfoglalása alapján a Cukorbeteg 

Szakellátóhelyek MDT akkreditációjának alapfeltétele a szakellátóhelyen dolgozó összes kolléga 

MDT tagsága.  

Kérjük, először ezen a fülön keressen rá a tag nevére és ellenőrizze, hogy a meghívni kívánt személy 

MDT tagsággal rendelkezik-e. 

Ha tagként nem találja a meghívni kívánt személyt, akkor is van lehetőség közvetlenül a szakellátóhely 

regiszteren keresztül is meghívni munkatársnak, azonban a meghívás elfogadásának előfeltétele, hogy 

a meghívott személy MDT Tag legyen. Erről a meghívott személy emailben értesül, ahol tudja 

kezdeményezni az MDT-be való belépését, majd a meghívás elfogadását. 

  



Függő munkatársak 
 

Az új munkatárs nem kerül be automatikusan a meglévő munkatársak közé. Vagy a szakellátóhely 

vezetője hívja meg egy betöltendő pozícióra, vagy a munkatárs jelentkezik egy pozícióra; mindkét 

esetben szükséges a másik fél részéről megerősítés. Adott munkatárs csak akkor kerül be a 

szakellátóhely munkatársai közé, ha ez a jóváhagyás megtörténik – vezető általi meghívás esetén a 

munkatárs részéről, munkatárs jelentkezésekor a vezető részéről. Amíg ez nem történik meg, a 

jelentkező/meghívott függő munkatársként van nyilvántartva. 

 

A jelentkezés/meghívás elutasítható a  gombra kattintva, ez esetben nem kerül be a munkatárs a 

munkatársak közé. 

 

Fontos információ: Ha a szakellátóhelynél függő munkatársak vannak és a vezető elküldi az adatlapot 

a területi referens számára ellenőrzésre, az adatlap elküldésével a függőben lévő munkatársak nem 

kerülnek be a szakellátóhely munkatársai közé, az elküldött meghívást a továbbiakban már nem tudják 

elfogadni. 

A függő munkatársak NEM jelennek meg a szakellátóhely munkatársai között. 



 

 


