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TÖRTÉNELMI SZLOGEN

AZ INFORMÁCIÓ 
HATALOM

MATA HARI



AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
AZ INFORMÁCIÓ ÉLET

„ARANY ÓRA”

A SÜRGŐSSÉGI 
BETEGELLÁTÁSBAN 
EGY ÓRÁNK VAN 
AZON INFORMÁCIÓK 
BESZERZÉSÉRE ÉS 
ALKALMAZÁSÁRA 
AMIN A BETEG SORSA 
MÚLIK!!!!!



Mire asszociál az, aki néhány nappal ezelőtt egy 
napilapban olvasott a TIOP-2.3.1-2-3-RÓL ÉS AZ 

EESZT-ről?



A BIBLIAI TÍZ CSAPÁS
1. vérré változtak a folyóvizek, 

elpusztultak a halak 
2. békák lepték el Egyiptomot 
3. tetvek 
4. vadállatok (vagy: kártékony 

rovarok) 
5. dögvész az állatok között 
6. fekélyek borították az 

emberek testét 
7. jégeső verte el a termés 

nagyját 
8. sáskahad 
9. háromnapos sötétség 
10. meghalt minden elsőszülött 

egyiptomi, ember, állat



A TIOP-2.3.1-2-3 ÉS AZ EESZT LENNE A 11. 
CSAPÁS??????

AZ OMINÓZUS ÚJSÁGCIKK:

 „Bölcsőtől a sírig – a kormány mindent tudni akar”

 „A kormány megszüntetné az orvosi titoktartást”

 „A kötelező és totális, halálig tartó egészségügyi 
nyilvántartás ellentétes az európai joggal – állítja az 
adatvédelmi szakértő”

 „Nemzetközi bírósághoz fordul a xxxxxxxxxxx.hu oldal 
üzemeltetője”

 „Bármikor, bárkit elővehetnek és születésétől a 
haláláig áttekinthetik mindenféle problémáját, a nemi 
életéről és a kiváltott gyógyszeréről szóló 
információkat”,



AUDIATUR ET ALTERA PARS
EGY KÓRHÁZ 6 ESETE a mindennapokból

 Kísérő nélkül, idős, eszméletlen beteget szállított az OMSZ a kórházi SBO-ra, a 
betegnél semmiféle korábbi orvosi dokumentáció nem volt, a betegtől anamnézis 
nem volt nyerhető

 9 éves gyermeket szállított az OMSZ a kórház traumatológiájára, tornaórán térde 
„kificamodott”, a gyermek szerint néha szokott fulladni, ilyenkor valamilyen 
gyógyszer is szed, több gyógyszerre is allergiás

 A 67 éves belgyógyászaton kezelt beteg éjszaka kiugrotta kórház 5. emeletének 
ablakán. Korábban évek óta depresszióval kezelték, rendszeresen gyógyszert is 
szedett, több alkalommal volt szuicíd kísérlete, de ezekről a felvételekor nem 
nyilatkozott

 A beteget 1 év alatt térdizületi panaszok miatt 4 intézményben vizsgálták és 
kezelték (rtg 5, UH 3, labor 17, MRI 3, fizikoterápia 214, gyógyszer 27 fajta, műtét 2, 
feljelentés 1,

 A beteget idegsebészeti beavatkozásra egy másik kórházba szállították, de CT 
felvételeit nem továbbították

 A kórházból önkényesen papírok nélkül otthonába távozó beteget a háziorvosi 
ügyelet ismét visszaküldi a kórházba , ahonnan 6 óra múlva ismét önkényesen 
távozik



AZ OBDK PANASZVIZSGÁLATI ANYAGÁBÓL
 Súlyosan sérültek annak a 2002-ben citosztatikus kezelést és csontvelő-

átültetést kapott betegnek az alapvető alkotmányos jogai, aki mindmáig 
képtelen volt kideríteni, hol tárolják azt a spermát, amelyet későbbi 
gyermekvállalását elősegítendő fagyasztatott le évekkel ezelőtt egy ma 
már nem létező egészségügyi intézményben.

 A fővárosi VIII–IX. kerületi tisztifőorvos megállapításai szerint a beteg 
dokumentációját korábban tároló intézmény bezárása előtti években a 
kórlapok között nem voltak műtéti leírások; az adatokat csak elektronikusan 
rögzítették, ám ma már „senki nem tudja, hol vannak ezek a 
számítógépek”

 Szabolcs utcai fül-orr-gégészeti klinikán gyógyított gyerek egy másik 
intézményben megtalálta ugyan egykori kezelőorvosát, de a doktor azt 
már nem tudta neki megmondani, hol lelheti fel a dokumentációt, 
amelyre újabb gyógykezelése miatt lett volna szükségük 
mindkettőjüknek.



AZ OBDK PANASZVIZSGÁLATI ANYAGÁBÓL
 ma is előfordul, hogy zsákokban, ömlesztve tárolják az egykori 

betegek régi adatait, oly módon, hogy sokszor kezelőorvosaik sem 
tudják, mit és hol lelhetnek fel, ha alkalomadtán szükség lenne rájuk

 máig vannak intézmények, amelyek nem, vagy csak vonakodva, 
esetenként pedig anyagi nehézségeket támasztva adják ki 
egykori betegeik dokumentációját

 „szellemi tulajdonként” kezelték az orvosi dokumentációt, így végül 
egy zárójelentés másolása 36 ezer forintjába került a betegnek

 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) kedden 
délelőtt, faxon kérte be a Semmelweis Egyetemtől az XY kórházi 
ellátásáról szóló dokumentációt – közölte az egyetem



EGY NŐVÉR NAPLÓJÁBÓL
EGY BETEGNÉL A KÖVETKEZŐKET 
KELL KÉZZEL KITÖLTENEM:
 ÉRTÉKLELTÁR
 LÁZLAP ORVOSNAK
 KIS-LÁZLAP NŐVÉRNEK
 ÁPOLÁSI ANAMNÉZIS FELVEVŐ LAP
 ÁPOLÁSI LAP
 BELEEGYEZŐ NYILATKOZATOK 

INVAZÍV ÁPOLÁSI BEAVATKOZÁSHOZ
 BETÉTLAP AZ ÁTADÁSHOZ
 DECUBITUS KOCKÁZAT FELMÉRŐ 

LAP
 KÁBÍTÓSZERES NYILVÁNTARTÁS
 FOLYADÉK LAP
 GYÓGYSZERELŐ LAP
 ÁPOLÁSI ZÁRÓ STATUS
 KIS FÜZET A ZSEBBE A TEENDŐKRŐL



3 ÉVEZRED INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIÁJA AZ 
EGÉSZSÉGÜGYBEN

 ROVÁSÍRÁS

 KÉZÍRÁS

 ÍRÓGÉP

 SZÓLÓ PC

 LOKÁLIS (EGYMÁSSAL NEM KOMMUNIKÁLÓ) INFORMATIKAI 
RENDSZEREK

 EKG, CTG, EEG STB. PAPÍR ÉS ELEKTRONIKUS LÁZLAP

 INTEGRÁLT KÓRHÁZI INFORMATIKAI RENDSZEREK

 NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKAI RENDSZER

 ELELKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR



Dr. Meskó Bertalan jövőkutató
„doktor Twitter”

 xxxx.hu: Látja-e most azt a fejlesztést vagy trendet, ami a 
következő tíz évben ön szerint a legnagyobb hatással lesz 
az egészségügyre?

 Dr. Meskó Bertalan: Ez nehéz kérdés, múlt héten gyűjtöttem 
össze és publikáltam negyven ilyen potenciális trendet. Sejtem, 
hogy itt most mindenki valami futurisztikus elképzelésről 
olvasna szívesen, de nekem az a meggyőződésem, hogy az 
orvoslás történetének legnagyobb fejlődési pontja az lesz, amikor 
minden beteg és orvos hozzáfér ahhoz az információhoz, amire 
szüksége van a lehető legjobb ellátás érdekében. Ez a kor 
véleményem szerint hamarosan eljön. Most még sajnos általában 
egy fontos tudományos eredmény 2-5 év alatt ér el az orvoshoz. 
Megbocsáthatatlan, hogy míg más területek sokkal gyorsabban 
fejlődnek, pont az a terület, ahol egy-egy információ életeket 
menthet, lassabban reagál a tudományos eredményekre.



KONKLÚZIÓ

 MINDEN SZAKMAI ÉRV

 MINDEN 
TAPASZTALAT

 MINDEN SZEREPLŐ 
ÉRDEKE

 MINDEN NEMZETKÖZI 
TAPASZTALAT

AZT TÁMASZTJA ALÁ

 EGYSÉGES NEMZETI 
EGÉSZSÉGÜGYI 
INFORMATIKAI 
RENDSZER KIÉPÍTÉSE 
SZÜKSÉGES

 A TIOP 2.3.1.

 A TIOP 2.3.2.

 A TIOP 2.3.3

SEGÍTSÉGÉVEL 
LEHETSÉGES



A XXI. SZÁZADI MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 
LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA

 AZ ELLÁTÓRENDSZER 
EGYES ELEMEI SEM 
HORIZONTÁLISAN, SEM 
VERTIKÁLISAN, SEM A 3. 
DIMENZIÓT JELENTŐ 
IRÁNYÍTÁSI ÉS 
FINANSZÍROZÁSI 
RENDSZERBEN 
NINCSENEK SEM 
STRUKTURÁLISAN, SEM 
FUNKCIONÁLISAN 
ÖSSZEKAPCSOLVA

 EBBEN A 3 DIMENZIÓS 
RENDSZERBEN A BETEG 
ÉS ADATAI A KÁOSZ 
ELMÉLET 
VÉLETLENSZERŰSÉGÉNEK 
MEGFELELŐEN 
KERINGENEK

 VISZONT EZEN 
ADATOKBÓL PRÓBÁLJUK 
GYÓGYÍTANI ŐKET, ÉS 
FINANSZÍROZNI AZ 
ELLÁTÁSUKAT

 MIKÖZBEN A 4. 
DIMENZIÓ DÖNT ÉLET-
HALÁL KÖZÖTT



beteg



JÓ VÁLASZ AZ EESZT ERRE A PROBLÉMÁRA, HA

• Olyan virtuális tér, amelyben az egészségügyi ágazat

intézményei összehangoltan működnek. Minden ellátási

feladatnak, adatnak egy felelőse van (közhiteles adat). A

térben működő szolgáltatások mindig a hiteles adatokkal

dolgoznak. A térben működő alkalmazások jellemzője:

• Rugalmasság

• Paraméterezhetőség

• hitelesség (nincs duplikáció az adatokban)



MIT SZERETNÉNK A TIOP-2.3.1-2-3-TÓL A 
VÉGEKEN?

• Egy egészségügyi ágazati rendszer létrehozását, mely biztosítja az államilag

finanszírozott egészségügyi szolgáltatók közötti kapcsolatot mind a

központ, mind az intézményi oldalról.

• A kapcsolat létrejöttével lehetőség nyíljon arra, hogy az egészségügy

szereplői egy központi rendszer által validált, hiteles dokumentumok

segítségével beteginformációt, beteg dokumentációt cseréljenek egymással.

Ez a szakma és a lakosság számára egyaránt elérhető legyen.

• A rendszer kiterjedjen az erőforrások megosztásának kezelésére is.

• A projektek végére egy szabványokon alapuló, rugalmas rendszer jöjjön

létre, melynek fejlesztése, funkciójának módosítása a rendszer

paraméterezhetőségének köszönhetően az ágazati erőforrások segítségével

is megoldható legyen.



A BIZTONSÁG NEKÜNK IS FONTOS
- A rendszerre vonatkozzon a 2013. évi L. törvény az állami 

és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról

- A biztonsági besorolás három alapelve érvényesüljön: 
bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás

- Az üzleti igény és a törvényi szabályozás alapján az EESZT-
nek mind a három szempont alapján a legmagasabb 5-ös 
besorolást kell kapnia mivel:

- Magas rendelkezésre állás mellett
- Bizalmas, egészségügy adatokat kezel (ami az információ 

biztonsági tv. Alapján különleges adatnak minősül)
- Valamint minden szempontból alapelvárás, hogy a 

sértetlenséget garantálja a rendszer



Ja, és fontos még NEKÜNK:

 Működjön

 Innovációs és fenntartási 
források is rendelkezésre 
álljanak

 Ne nehezítse, hanem 
egyszerűsítse a 
munkánkat

 Érvényesüljön a 
működése során az 
egészségügyi ellátás 2 
legfontosabb elve:

 NIL NOCERE

 SALUS AEGROTI 
SUPREMA LEX ESTO



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


