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A Kórházi Információs Rendszer (HIS) fogalma

• „A Kórházi Információs Rendszer (Hospital Information System) egy átfogó, integrált információs rendszer,
melynek célja, hogy minden szempontból kezelje a kórházi működés folyamatait, biztosítsa a lehetséges
legjobb beteggondozást és az elektronikus adminisztrációt.”

Forrás: Gmoser Ádám: Kórházi információs rendszerek

• „A Kórházi Információs Rendszer (HIS) lényegében olyan számítógépes rendszer, amely képes kezelni az
összes információt, hogy az egészségügyi szolgáltatók hatékonyan végezhessék munkájukat.”

Forrás: http://www.emrconsultant.com/emr-education-center/emr-selection-and-implementation/hospital-information-systems-his/

VS.
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IT rendszerek tervezésének alapelvei

Az integráltság jellemzői:

• Közös tranzakciós adatbázis

• Modulok együttműködése

• Funkciók teljes körűsége

• Vezetési hierarchia kiszolgálása (minden vezetői szinten!)

• Ha a modulok között csak együttműködés van, az akkor még nem integrált!
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Integrált rendszer előnyei

• A folyamatokat egymásra építi, megköveteli a szervezettséget;

• Konkrét feladatokat, és felelősségeket jelöl ki minden dolgozó számára: egy feladatot egy

személy végez;

• Számviteli szempontból az összes adat forrása tényadat. A tényadatok összetevői is

regisztrálva vannak a rendszerben;

• A nyilvántartások egységesek, egy rendszeren belül történnek: az auditálást megkönnyíti,

hitelessé teszi;

• Vezetői szempontból az adatok könnyen elérhetőek, elemezhetőek, azonosak a számvitelileg

kimutathatóval;

• Megköveteli és növeli a felhasználók szakmai felkészültségét;

• Lehetővé teszi a vállalat folyamatainak átalakítását szervezetorientáltról, folyamatorientáltra;

• Átláthatóvá vállnak a vállalati folyamatok.
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Alkalmazás- és adatintegráció
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Az egészségügyi ágazat működését és 
működtetését kiszolgáló központi IT rendszerek

• Az információ drága, de a hiánya még drágább. 

• A létező és az adott szakterület által dokumentált folyamatok 

támogatását illetve meghatározott részének számítógépes 

környezetbe történő átültetését végzi.

• Ebből következik, hogy a legjobb informatika sem tud a szakterület 

által fel nem tárt, le nem kezelt feladatokra kimagasló megoldást 

szolgáltatni. 

• Az informatika a szervezetek fejlődésének nélkülözhetetlen támasza.

Informatika helye, szerepe a államigazgatásban:
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Patient = beteg illetve állampolgár

Doctor = orvos ill. a gyógyításban személyesen résztvevő

Hospital = kórház ill. egészségügyi szolgáltató

Administration = állam, hatóság illetve közfinanszírozó

Business = üzleti szereplő (beszállító, működtető)

Infrastructure = adatok, szabványok és egyéb virtuális eszközök

Egészségügyi szolgáltatások jellege szerint és ellátási 
szintenként eltérő IT követelmények

E-Health szereplők és relációik:
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Finanszírozási technikák által kikényszerített IT rendszerek:

Korrigált

fejkvóta

Korrigált

német

pontrendszer

HBCS és

napidíj

Páciensek áramlása

Fekvőbeteg ellátás

Járóbeteg ellátás

Alapellátás

Egészségügyi szolgáltatások jellege szerint és ellátási 
szintenként eltérő IT követelmények
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• Kórházi Információs Rendszer (HIS) vagy (magyarul KIR)

• Klinikai Információs Rendszer (CIS)

• Vállalatirányítási Rendszer vagy Gazdasági Információs Rendszer (ERP)

• Laboratóriumi Információs Rendszer (LIS)

• Radiológiai Információs Rendszer (RIS), amihez szorosan tartozik egy Képarchiváló

Kommunikációs Rendszer (PACS)

• Ápolói Információs Rendszer (NIS)

• Gyógyszertári Menedzsment Rendszer (PMS, ami lehet az ERP része is akár) stb.

Fontosabb egészségügyi rendszerek:

Egészségügyi szolgáltatások jellege szerint és ellátási 
szintenként eltérő IT követelmények
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Korszerű egészségügyi rendszer igényei, jellemzői a 
közelmúltban

• Intézményen belüli-

• Intézményközi-

• Határon átnyúló rendszerek

Interoperabilitás biztosítása

Az intézményen belüli szereplők sokszínűsége:

➢ Egy integrált rendszeren belüli szerepkörök

➢ Önálló informatikai rendszerek

➢ Informatikai rendszerrel nem rendelkező egységek

PACS (Digitális 
képfeldolgozó)

Humán rendszer

LIS 
(Laboratóriumi 

Információs 
Rendszer)

ERP (Gazdasági 
Rendszer)

HIS (Kórházi 
Információs 
Rendszer)

Betegirányító 
rendszer

Gyógyszertári 
Rendszer

Kontrolling 
Rendszer
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Kórházi Információs Rendszerek (HIS) 
Magyarországon – piaci helyzet 2021-ben

Az intézményen belüli szereplők sokszínűsége az OKFŐ, a Minisztériumok 
és egyes Egyházi fenntartású intézményekben:

Medikai rendszerek megoszlása

Szállító megnevezése Megoszlás

Asseco Central Europe Magyarország Zrt. 35%

T-Systems Magyarország Zrt. 26%

Hospitaly Kft. 11%

Enterprise Communications Magyarország Kft 10%

Béker-Soft Informatika Kft 8%

IT Rendszerház Kft. 4%

ProgMed Plusz Kft. 4%

E-Consult 2000 Kft. 2%

UD Infopark Nonprofit Kft. 1%

Összesen 100%
Asseco Central Europe Magyarország Zrt. T-Systems Magyarország Zrt.
Hospitaly Kft. Enterprise Communications Magyarország Kft
Béker-Soft Informatika Kft IT Rendszerház Kft.
ProgMed Plusz Kft. E-Consult 2000 Kft.
UD Infopark Nonprofit Kft.
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• Intézményen belüli -

• Intézményközi -

• Határon átnyúló -

• Lakosságot elérő -

• Szakértői rendszerek

Interoperabilitás biztosítása

A piacon kapható és a világon működő rendszerek jellemzői:

➢ Nyílt szabványok alkalmazása

➢ Akkreditáció és etikai kódex alapján történő működés

➢ Szabadon felhasználható központi segédalkalmazások elérhetősége

➢ B2B magas szintű támogatása – EESZT kompatibilitás és akkreditáció

➢ E-Health megoldások összekapcsolása az L-Health (LifeStyle Health) megoldásokkal

➢ Machine Learning lehetőségek a fejlesztéshez

Korszerű egészségügyi rendszer igényei, 
jellemzői ma és a közeljövőben 
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A jövő intézménye: SMART kórház
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SMART kórházat támogató HIS rendszer felépítése: 
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A jövő intézménye: SMART kórház

Betegellátás egyszerűsített folyamata: 

❖ Általános követelmények

❖ Szereplők azonosításának követelményei

❖ Információ megtekintése, összegyűjtése, új információk 

rögzítésének követelményei

❖ Diagnózis felállítása, vizsgálatok, leletezés követelményei

❖ Terápiás kezelés dokumentálásnak követelményei

❖ Szereplők informálásának követelményei
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A jövő intézménye: SMART kórház
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A jövő intézménye: SMART kórház
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A jövő intézménye: SMART kórház
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Elérhető megoldás: Elektronikus lázlap

• azonos megjelenés a papír alapú lázlaphoz

• könnyen rendszerbe illeszthető, fokozatosan bevezethető

• orvost és ápolót is következetes adatrögzítésre kényszeríti

• egyszerűen kezelhető, jól áttekinthető

• minőségügyileg és jogilag pontos dokumentálás biztosítása

• egyszerűbb vizit, gyorsabb műszakváltás 18



Betegbiztonság: Betegazonosítási és követési 
rendszer

Betegazonosítási rendszer
• kényelmes viseletet biztosító NFC karszalag

• 5”-os mobil NFC olvasók és ápolás támogató munkaállomás

• 10”-os mobil NFC olvasók és vizitet/betegfogadást támogató munkaállomás

• központi adminisztrációs és felhasználói felület

• betegazonosítást és ápolás támogatást végző alkalmazás

Betegkövetési rendszer
• kényelmes viseletet biztosító RFID bélyeg/karszalag

• a zónahatáron, RFID olvasók elhelyezése

• mobil RFID olvasók

• központi adminisztrációs és felhasználói felület

• jogosulatlan áthaladást jelző – mobil alkalmazás (app)
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✓ Osztályon fekvő páciens azonosítása név, TAJ vagy NFC segítségével.

✓ Páciens adatok és rizikók megtekintése

✓ Páciensről kép készíthető és megtekinthető az azonosításhoz

✓ Értesítés páciens mozgásáról (Betegbiztonság)

✓ Páciens Lázlap/Státusz adatok megadása

✓ Páciens terápiás gyógyszerelésének megtekintése és adminisztrálása

✓ Eseti gyógyszerek adminisztrálása

✓ Páciens terápiás ápolásának megtekintése és adminisztrálása

✓ Eseti ápolás adminisztrálása

✓ Ergonomikus felület

Ápolási tevékenység támogatása mobil eszközzel

Betegbiztonság: Betegazonosítási és követési 
rendszer
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Ápolási tevékenység rögzítése mobil eszközzel

✓ egyszerű, rövid kérdések

✓ gyors feladatválasztás

✓ maximum 3 lépés

✓ egyszerű betegkiválasztás

✓ előkészített feladatlista

✓ NFC karszalgos azonosítás

✓ egyszerűen követhető check-lista

✓ teljes körűség biztosítása

✓ pontos időbélyegzés

Betegbiztonság: Betegazonosítási és követési 
rendszer
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➢ Illegális zónaáthaladás esetén értesítés a megfelelő személyzetnek

➢ Illegális zónaáthaladás esetén értesítés a megfelelő kliens modulnak 

(nővérpultnál)

➢ Épület elhagyása esetén értesítés a biztonsági személyzetnek

➢ Épület elhagyása esetén értesítés a hozzátartozónak

➢ Hardver elemek meghibásodása esetén email üzenet küldése a megfelelő 

címre

➢ Riasztás küldése a tiltott kapu átlépésekor a kapuhoz tartozó riasztónak 

(fény/hang jelzés)

Intézményen belüli betegkövetési rendszer RFID kapuk segítségével

Betegbiztonság: Betegazonosítási és követési 
rendszer
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BI riport a menedzsmentnek 

Adatvezérelt egészségügy

Covid-19 gyanús pozitív esetek BI dashboard

Covid-19 gyanús tesztelt esetek BI dashboard
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BI riport a menedzsmentnek 

Adatvezérelt egészségügy
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BI riport a menedzsmentnek 

Adatvezérelt egészségügy
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BI riport a menedzsmentnek 

Adatvezérelt egészségügy
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A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet értelmében döntés született az Elektronikus Egészségügyi

Szolgáltatási Tér (EESzT) kialakításáról, valamint a minden egészségügyi szolgáltatóra nézve kötelező

csatlakozásról. Az egészségügyi szolgáltatást végző csatlakozókkal kapcsolatban az alábbi határidők

lettek meghatározva:

• 2017. november 1. a közfinanszírozott ellátást végző egészségügyi szolgáltatók bekapcsolása

• 2018. november 1. az implantátum regiszter használatára kötelezett magán egészségügyi ellátók

bekapcsolása

• 2020. április 1. valamennyi magán egészségügyi szolgáltató bekapcsolása

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
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A rendszer egyik alappillére maga a Szolgáltatási Tér. Itt kerül tárolásra a lakosság egészségügyi

ellátórendszerben keletkezett valamennyi adata (zárójelentések, leletek, vizsgálati eredmények),

amely Internet hozzáféréssel és megfelelő regisztrációk segítségével elérhető a lakosság és az

egészségügyi ellátórendszer résztvevői számára. A rendszer szigorú naplózást végez a hozzáférési

jogosultságok utólagos ellenőrizhetősége okán.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
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A rendszer második alappillére az, hogy a lakosság a Szolgáltatási Teret ügyfélkapus regisztrációt

követően érheti el. Ezen keresztül tekinthetők meg a rendszerben szereplő leletek, vizsgálati

eredmények, vénykiváltások, e-beutalások, e-receptek, és vénykiváltások, időpontfoglalások. A

Szolgáltatási Tér úgymond lakossági kezdőlapja az e-profil, amely tartalmazza a legfontosabb adatokat

az egyénhez kapcsolódóan: allergia, rendszeresen szedett gyógyszerszedések, krónikus betegségek.

Szintén az ügyfélkapun keresztül élhet a digitális önrendelkezési jogával: nyilatkozati formában

szabályozhatja az ellátórendszer szereplőinek adataihoz való hozzáférését. Ehhez kapcsolódóan bárkinek

lehetősége van megnézni, hogy kik és mikor tekintették meg adataikat.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
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Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér

Digitális Önrendelkezés (DÖR)
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A rendszer harmadik alappillére maga az ellátó intézmény, illetve az azt támogató medikai (HIS) rendszer, amelyben

a Szolgáltatási Térben tárolt adatok keletkeznek. Az EESzT rendszerrel való együttműködésre felkészített medikai

rendszerben:

• elkészülnek és feltöltésre kerülnek az aktuális egészségügyi dokumentációk;

• az ellátó orvosok megtekinthetik és módosíthatják vagy bővíthetik a páciensek e-profilját;

• az ellátó orvosok megtekinthetik a páciensek korábbi és/vagy más szolgáltatónál készült leleteit, zárójelentéseit és vizsgálatok

eredményeit;

• e-receptet állíthatnak ki;

• megtekinthetik a korábban és/vagy más által kiállított e-recepteket;

• megtekinthetik valamennyi vénykiváltási adatot (e-recept és hagyományosan felírt vényekre vonatkozóan is);

• e-beutalót állíthatnak ki;

• megtekinthetik a korábban készült és/vagy más szolgáltató által kiállított e-beutalókat;

• időpontot foglalhatnak a páciens részére az EESzT rendszeren belül;

• megtekinthetik a páciens rendszerben lefoglalt különböző vizsgálatokra vonatkozó előjegyzési időpontjait.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
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EÜ informatikai szállítók helye az EESzT-ben:

• elkészülnek és feltöltésre kerülnek az aktuális egészségügyi

dokumentációk;

• az ellátó orvosok megtekinthetik és módosíthatják vagy bővíthetik a

páciensek e-profilját;

• az ellátó orvosok megtekinthetik a páciensek korábbi és/vagy más

szolgáltatónál készült leleteit, zárójelentéseit és vizsgálatok

eredményeit;

• e-receptet állíthatnak ki, megtekinthetik a korábban és/vagy más által

kiállított e-recepteket;

• e-beutalót állíthatnak ki, megtekinthetik a korábban készült és/vagy

más szolgáltató által kiállított e-beutalókat;

• időpontot foglalhatnak a páciens részére az EESzT rendszeren belül;

• megtekinthetik a páciens rendszerben lefoglalt különböző

vizsgálatokra vonatkozó előjegyzési időpontjait.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér

32



Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér

HIS rendszerek EESZT-t kihasználó funkciói (pl. eRecept adatok) 
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➢ Kapacitástervezés – szükséglet alapon

➢ Kapacitás átszervezés, átcsoportosítás – társadalmi érdekérvényesítés

➢ EBM alapú ellátási protokollok meghatározása és algoritmizálása

➢ Finanszírozási protokollok meghatározása és algoritmizálása

➢ Beutalási rend szabályozása (kapacitás és TEK alapján)

➢ Finanszírozási szabályok betegút menedzseléshez igazítása

➢ Intézményen belüli betegút szervezése - szervezetfejlesztés

➢ Progresszivitási szintek és erőforrások harmonizálása

➢ Központi betegút menedzselés szabályrendszerének megalkotása

➢ Központi betegút menedzselés algoritmusának beépítése az EESzT-be

➢ Betegút menedzselést támogató alkalmazások támogatása és elterjesztése

➢ Várólista működési rendjének betegút menedzseléshez igazítása

➢ Beteg utak monitorozása és a szabályrendszer rendszeres felülvizsgálata

➢ stb…

EESZT jövője – Központi Betegút Menedzselés 
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Betegirányítás, betegút menedzselés IT 
támogatásának módszerei

Folyamatba épített betegút menedzselő HIS rendszer:

Előtte: ~ 59 nap !

Utána: ~ 24 nap !

35
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Betegirányítás, betegút menedzselés IT 
támogatásának módszerei

„OncoLogistic” – WEB alapú Regionális betegút menedzselő rendszer:
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Másfél év „idő-menedzselés” után már látható lokális eredmények:

Az onkológiai betegút menedzselés  valós és lehetséges eredményei

✓ Nagyobb esély műtéti terápiára

✓ Csökkenő áttét-kialakulási valószínűség

✓ Olcsóbb és kevésbé drasztikus kezelés

✓ Hatékonyabb terápia lehetősége

✓ Elégedettebb betegek

✓ Magasabb minőség az ellátásban

✓ Csökkenő halálozási arány

✓ Életminőség javulás

✓ Társadalmi költségcsökkenés

✓ Bizalom erősödés az ellátó rendszerrel szemben

Várható társadalmi eredmények:

Betegirányítás, betegút menedzselés IT 
támogatásának módszerei
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Lakossági igényeket, egészségtudatosság 
szintjét növelő ITC megoldások

• M-Health eszközök és L-Health eszközök forgalma dinamikusan növekszik

• A műszaki megoldások lehetőségei korlátlanok

• Reklám, marketing, gamification dömping a fogyasztók felé

~ 300 év

North America eHealth market, by product, 

2012-2022 (USD Million)

„Hordható technológia” – startup-ok innovációs nyomása:
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Mobil eszközre kapcsolt egészségügyi berendezések

Lakossági igényeket, egészségtudatosság 
szintjét növelő ITC megoldások
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„Okoskontaktlencsét” fejleszt a Google:

A kontaktlencsét egy apró, vezeték nélküli központi csippel építették

egybe, valamint egy vércukorszintmérővel; ez utóbbit a kétrétegű

kontaktlencse két héja közé építették be. A szenzor méri a szervezet

vércukorszintjét, és egy apró, villogó led-del figyelmeztet, ha ez túl

alacsony vagy túl magas lenne.

„Okoscipőt” fejleszt egy indiai cég:

A cipő össze van kötve az okos telefonunk térképével és amikor jobbra

vagy balra el kell fordulnunk, akkor az egyik lábunkon lévő cipő rezeg,

hogy tudjuk most jobbra vagy balra menjünk.

A közeljövő lehetőségei:

Lakossági igényeket, egészségtudatosság 
szintjét növelő ITC megoldások
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FLEX™ WIRELESS ACTIVITY 
AND SLEEP WRISTBAND

Lakossági igényeket, egészségtudatosság 
szintjét növelő ITC megoldások

Tudatos állampolgár - hatékony prevenció:
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IoT terjedése és lehetőségei
• Valós idejű, folyamatos, egészségügyi állapotra vonatkozó adatok 

• 2018-ban 130 millió fogyasztótól érkeztek be információk

• Betegek nyilvántartásának kiegészítése (gyógyszerelés, étkezés, mozgás)

• Big Data – életmód - egészség

Lakossági igényeket, egészségtudatosság 
szintjét növelő ITC megoldások
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M-Health piac növekedése
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M-Health piac növekedése
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Mobil ultrahang - hordozható UH készülék a zsebben

SMART intézmények IT követelményei
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SMART intézmények IT követelményei
Informatikai lehetőségek – határ a csillagos ég
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SMART intézmények IT követelményei
Informatikai lehetőségek – határ a csillagos ég
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Az egészségügyi ágazati adatvagyon helye a 
központi ágazati IT rendszerekben

Betegprofil, Kapacitás, Ellátás, Mentés, Szükséglet, Környezet, 
COVID oltás, erőforrás finanszírozás, betegmozgás állapot gazdaság
megjelenés vények

Tételes adatgyűjtés ~1998 óta, mára közel 30 Mrd kvázi EHR

EESzT NNK, EMMI NEAK NEAK EFI Irodák NNK
Háziorvosok             OKFŐ EESzT OMSZ KSH KSH

Rendelkezésünkre álló ágazati adatvagyon:

2017-től 1998-tól

48



A NEAK (OEP) informatikai működésének szerkezete:

Pénzbeli 
ellátások

Gyógyító-megelőző 
ellátások

Vényhez kötött 
ellátások 

(pl.:gyógyszer)

Tranzakciós 
rendszerek

Adatgyűjtés 
(finanszírozás és ráfordítás)

Működést 
támogató 

rendszerek

Adat- és 
információbiztonság

2017-től ONYF, majd MÁK

2019-től MÁK

TAJ
TAJ

TAJ nyilvántartás

NEAK adattárház

Jelenlegi adatvagyon hasznosítás
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Jelenlegi adatvagyon hasznosítás
NEAK – Közadatok újra hasznosítására irányuló adatkérés
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Jelenlegi adatvagyon hasznosítás
NEAK – Közadatok újra hasznosítására irányuló adatkérési korlátok
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• Közel 25 éve azonos klasszifikáció (BNO, WHO, stb.) és azonos beteg ID (TAJ szám)
alapján gyűjtött tényadatok állnak rendelkezésre valamennyi közfinanszírozott

kórházban és szakrendelőben a teljesítményfinanszírozás miatt

• A NEAK (OEP) által megkövetelt és az intézményektől rendszeresen összegyűjtött
adatok közel azonos adatstruktúrát eredményeztek a különböző informatikai
rendszereknél

• A NEAK (OEP) adattárház idősorosan és rendezetten tartalmazza a beteg utakat
leképző klinikai adatok mellett az összes felírt és kiváltott recept (vény) adatokat
(gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyfürdő)

• A NEAK (OEP) 2004 óta képes jogszabályi felhatalmazással az adattárházából az

EMMI-nek deperszonalizált adatokat átadni (PulVita)

Jelenlegi adatvagyon hasznosítás

NEAK, illetve intézményi adatvagyon szerkezete és minősége:
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Egészségügyi adatvagyon hasznosítás:

Jelenlegi adatvagyon hasznosítás

A NEAK (OEP) 2004 óta jogszabályi

felhatalmazással (76/2004. ESZCSM

rendelet) az adattárházából az EMMI-nek

deperszonalizált adatokat ad át.
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Adatvagyon hasznosítás a múltban

Történelem….60-as évek
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Közösségi háló által is generált technológiai fejlődés 

Adatvagyon hasznosítás a jelenben
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Statisztikai algoritmus

Forrás: 
http://flowingdata.com/2016/01/1
9/how-you-will-die/

Egyszerű adatvagyon hasznosítás
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Adatvagyon hasznosítás pilot projekt

Virtuális kutató szoba projekt - azaz Big Data módszertan medikai 
adathalmazokra:

A kutatási feladat abból az alapvetésből indult ki, hogy egy

innovatív, Big Data technológiára alapuló megoldást csak egy

olyan szereplőkből álló kutató-team képes megvalósítani,

amelyben egyenrangú és egymással magas színvonalon

kommunikálni képes szakemberek találhatóak.

Ezt a hármas egységet az orvos-szakmai, a matematikai és az

informatikai szakterület magas kompetenciájú képviselőiből

állítottuk össze.

A projekt céljainak eléréséhez ezen felül szükség volt jogi,

közgazdasági valamint projektmenedzsment szakemberek

aktív részvételére is.

Orvosi tudás

Informatika

Matematika
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Adatvagyon hasznosítás pilot projekt

Virtuális kutató szoba projekt – Kutatási, felhasználási, üzleti lehetőségek:

Klinikai terület

• Létező és nemzetközi szinten alátámasztott, de Magyarországon 

még nem megerősített klinikai hipotézis bizonyítása

• Létező, de nagy számú mintán még nem igazolt klinikai hipotézis 

bizonyítása

• Nem bizonyított klinikai hipotézis vizsgálata

Közfinanszírozást érintő terület

• HBCS súlyszámokat érintő vizsgálat

• TVK korlátok hatásvizsgálata az ellátás minőségére

• Közfinanszírozási gyakorlat hatásvizsgálata a várólisták hosszának 

növekedésére

Minőségbiztosítási (belső működési) terület

• Belső ellátási rutinok, protokollok vizsgálata

• Méretgazdaságosságot érintő vizsgálatok

• Szakmai kompetencia vizsgálatok

• Terápiák, beavatkozások, vizsgálatok hatékonyságának ellenőrzése

• Szakmai protokollok ellenőrzése, megerősítése vagy elvetése

Népegészségügyi terület

• Életmódhoz köthető betegségek vizsgálata

• Életmód által befolyásolt terápiák hatásosságának vizsgálata

• Populációt érintő kockázati faktorok vizsgálata

Egyéb

• Informatikai megoldás és célzott adatgyűjtés torzító hatása 

• Adatvalidálás fejlesztésének lehetőségei
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Adatvagyon hasznosítás pilot projekt

Virtuális kutató szoba projekt – Fontosabb mérföldkövek:

➢ Egészségügyi adatok körének meghatározása

➢ Személyes adatok kiváltása demográfiai adatokkal

➢ TAJ szám leváltása életút azonosítóval

➢ Kutatási adattárház kialakítása

➢ Működési modell, publikációs rend kidolgozása

➢ Kutatási módszertant támogató alkalmazás 

✓ Speciális kommunikáció

✓ Adatvagyon nyilvántartás

✓ Felhasználás alapú elszámolóház

➢ Mintahipotézis bizonyítása 

❖ Fekvőbeteg események (műtétek, diagnózisok, gyógyszerelés)
❖ Járóbeteg események (BNO-k, WHO-k, OEP adatok)
❖ Receptek
❖ Diagnosztikai vizsgálatok (radiológia, laboratórium)
❖ SBO
❖ Patológia

TAJ-jal rendelkező beteg 580 000 fő

Beteghez kapcsolódó események 16 900 000 db

fekvőbeteg 1 150 000 db

Járóbeteg 12 150 000 db

diagnosztika 3 600 000 db

Laborkérések 2 500 000 db

Labor eredménysor (lelet) 42 350 000 db

Felírt recept 4 500 000 db

medMátrix
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Adatvagyon hasznosítás pilot projekt

Virtuális kutató szoba projekt – Hipotézis analízis, mintázatok keresése:

A projekt eredményeként, a kidolgozott módszertan segítségével

lehetőség nyílik arra, hogy nagy mennyiségű adathalmazokon

teszteljünk orvosi hipotéziseket valamint eddig nem vizsgált, de

gyanított összefüggéseket támasszunk alá a modern statisztika

és adatbányászat olyan eszközeivel, mint pl. a support vector

machine, főkomponens elemzés (Principal Component Analysis -

PCA) és egyéb gépi tanulásos algoritmusok.

Ezáltal az orvosi praktikumban egyszerűbb elemzések alapján is

megbízhatóbb előrejelzést lehet adni, csökkentve az extra

negatív vizsgálatok számát és gyorsítva a diagnózisok

megállapítását.
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Adatvagyon hasznosítás pilot projekt

Virtuális kutató szoba projekt – Egy egyszerű kutatási példa:
Adattárház előkészítés:

~600 ezer beteg, ~17 millió eset, ~44 millió releváns

laborvizsgálati eredmény leszűrése

Matematikus felvetés:

A HbA1C értékek alapján jobban el lehet szeparálni a

cukorbetegeket a nem cukorbetegektől

AUC érték 0.86, míg a vércukor alapján az AUC 0.79

Matematikus kérdés és a Klinikus válasz:

Lehet-e a relatíve alacsony AUC érték oka, hogy a kezelt

cukorbetegek között néhánynak a vércukorszintje

normális értékű? – Igen!

Lehet-e, hogy cukorbetegséggel nem diagnosztizált

páciensek egy része valójában cukorbeteg? – Igen!
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Big Data, MI :

Külföldi példák

• GB – 1600 beteg szív: 3D felvétel + genetikai adatok
• GB – vesetranszplantált betegek megfigyelése - vérmintával nukleáris mágneses rezonancia elemzés
• USA – 30 000 beteg agy: 3D MRI felvétel
• USA – fogyasztási szokások - betegségre való következtetés
• USA – „Databetes” projekt – diabétesz életmód adatok gyűjtése
• E - „Okos szoba” – RFID tag + monitor

Hazai példák

• KPS Molekuláris Diagnosztikai Központ – molekuláris diagnosztika – egyéni terápia
• Maven Seven Hálózatkutató – betegség előrejelzés
• OnkoLogistic – onkológiai betegek vizsgálati, terápiás és gondozási értékeinek összehasonlítása a

protokollokkal – hatékonyság mérés, időfaktor elemzés
• Virtuális kutatószoba – Orvos szakmai és betegéletút adatok mesterséges intelligencia alapú orvosi

adatelemző prototípus kifejlesztése

Adatvagyon hasznosítás lehetőségei
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Mesterséges Intelligencia az egészségügyben

„Az IBM megvált a Watson Health
üzletágától. Lehet, hogy a technológia
időnként gyorsabban halad, mint amit a piac
be tud fogadni?”

(2022.01.24-www.bloomberg.com)

https://www.youtube.com/watch?v=U6rvaWaiZNg

https://www.youtube.com/watch?v=338CIHlVi7A
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Adatvagyon hasznosítás lehetőségei

MI, Nyílt adatbázisok - Közösségi kutatás:

Forrás: https://www.kaggle.com/datasets

➢ A legnagyobb pénzdíjas befejezett orvosi

➢ A legtöbb kutatói csoport által letöltött

➢ A legnagyobb pénzdíjas nyitott kutatás
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Köszönöm a figyelmet!
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