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Forrás: The Economist

Sok, de mégis mennyi adat?





Egészségügyi adatok keletkezése

Mennyi egészségügyi adat keletkezik? 



Forrás: Stanford 
Medicine, IDC, 
Visualcapitalist

2025: 10,500 EXABYTE



Forrás: Trustwave



Miért most?

Forrás: NIH Forrás: Riolo, J., Steckl, A.J. Sci Rep (2022)

100.000.000 USD VS 1.000 USD
670.000 USD VS 3.350 USD

Forrás: Mkomo



Digitális egészségügy

1. Robotika
2. Mesterséges intelligencia
3. Applikáció (66->351;DIGA)
4. Telemedicina – virtuális rendelő
5. Viselhető okoseszközök
6. Adatvezérelt megoldások
7. Hálózatkutatás
8. ...



Digitális egészségügy - EESZT
• Hazánkban a digitális egészségügy alapinfrastruktúrája az EESZT
• Világ számos részén hasonló fejlesztések
• MO versenyelőny: egybiztosítós rendszer, 1993 óta ADAT!
• Hatékonyabb kommunikáció és információáramlás
• Főbb mérföldkövek
• 2011: uniós fejlesztések indulása
• 2017.11.01.: indulás (háziorvos, járó, fekvő, gyógyszertár)
• 2018.11.01.: OMSZ, magánszolgáltatók egy része
• 2020.01.01.: magánszolgáltatók (fogorvosok is)
• 2021.09.01.: GYSE forgalmazók (ártámogatási szerződéssel)



Magyar egészségügy számokban

• 160 kórház –> 2,3M beteg
• 400 járóbeteg szakellátó –> 65M eset
• 6500 háziorvosi szolgálat –> 65M orvos-beteg találkozás
• 2350 patika –> 150M kiváltott vény



Digitális egészségügy, fenntarthatósági kérdések

•HR (hiány, magas átlagéletkor)
• Finanszírozás, feneketlen zsák
• Elöregedő, beteg, „drága” populáció
• Fejlődő világ - Afrika
• 2020: 1,2 Mrd -> 2050: 2,5 Mrd
• > 40% 14 év alatti - E
•0,3 orvos / 100e fő - SL



Hálózatkutatás, „Big Data”
Valós közigazgatási példák – put data in action





kórházak

szállítók







•Adatok - és a kapcsolódó infrastruktúra (HW, SW, NETW, DB, DL, kiberbiztonság);
•komplex adat-ökoszisztéma data governance (HUN, EU);
•business modellek, rendszerintegráció és folyamat-, illetve
változtatásmenedzsment modellek;

•Adattudományi kapacitások - orvosszakmai szereplőkkel együttműködésre
képes

•módszertani támogatás (egészségügyi adatbázisok, adattudomány, mesterséges
intelligencia alapú eszközök fejlesztés, stb.);

•Ágazati szakértők - adattudományi szereplőkkel és megoldásokkal
együttműködésre képes

•szakmai megrendelői szerep biztosítása;

SE BERUHÁZÁSOK / ADATVEZÉRELT EÜ FEJLESZTÉSI 
KERETRENDSZER



Mi nem kell?

• Szuperszámítógép (persze van olyan szint…)
• Az elemzők laptopja sokszor „Halálcsillag”…

• Drága software
• Nyílt forráskódú ingyenes megoldások elérhetőek a kezdő lépésekhez



COVID-19 – egészségbiztonság



EESZT
TAJ

kódolás

NEAK

NNK

MÁK

NISZ
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Vodafone
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Regiszterek,
külső adatbázisok

Nemzeti adatbázisintegráció (2020-2021)



Kormányzati esettanulmány

• 2020. március: COVID
• Fizikus, matematikus, informatikus, orvos, virológus, komplex 

rendszereket kutató szakemberek
• Nem feltétlen egészségügyi adatok egészségügyi 

hasznosíthatósága („put data in action” csoport)
• Járványterjedés, dinamika, intézkedések hatása, társadalmi 

kapcsolatok/kontaktok alakulása
• Útinform (tranzitútvonalon, gyorsforgalmi úthálózaton)
• Online pénztárgép (területi, ágazati bontás)
• Mobilcella - CDR





Mozgási és otthonmaradási index változása
Országos értékek, 2020. január 1. és április 3. között
(1,0 = februári referenciaidőszak)

03.11
. 

. 

03.27.: 0,79
03.16.

03.13.

március 27-én a mozgási 
index 0,79 volt, vagyis a 
februári referenciaidőszakhoz 
képest 21%-kal csökkent

március 26-án a mozgási 
index 0,65 volt, vagyis 27-én 
megemelkedett
(aznap jelentette be 
Miniszterelnök Úr a másnap 
hatályba lépő  korlátozást)



A többszöri korlátozó intézkedések után (március 23.) a lakossági mozgási mutató 65,3%.

Ez azt jelenti, hogy március 23-án közel 35%-kal alacsonyabb volt a mozgási mutató mint március 9-én.



Apple

Forrás: covid19.apple.com

• Apple felhasználók
• Térképek szolgáltatás
• Engedélyezték a helymeghatározást



Google

Forrás: gstatic.com



Waze

Forrás: wazestats.com



Összefoglalóan
• Kutatások mellett döntéselőkészítés támogatásának fontossága
• Gyorsaság, reagálóképesség (március végére)

• Összes mobilszolgáltató
• 9M SIM
• Egységes módszertan
• Vezetői információs rendszer (automatizált)

• Adatbiztonság, anonimizálás
• 3 mobilszolgáltató, BI fejlesztő, SE-EKK
• Szuverenitás vs. „adatrabszolgaság”

• Azonnali reagálóképesség növelése
• Bármilyen vészhelyzet (emberélet veszélyben) – kibertámadás, természeti katasztrófia, újabb pandémia

• Fejlesztés – kutatható adatbázis (>3Mrd rekord)
• Együttműködve járványügyi szakemberrel, virológussal, epidemiológussal, informatikussal, közgazdásszal, szociológussal

• Egyéb felhasználás területek
• Egészségügy, egyéb ágazatok (turizmus, mezőgazdaság, településfejlesztés, stb.) – NAVÜ
• Mobilitási index, átfertőzöttség, átoltottság, oltási hajlandóság
• Mintázatok a települések közötti mozgási hálózatokban
• Nemzetközi: Afrika – malária elleni küzdelem



• This article is in the 90th percentile
(ranked 24,925th) of the 248,722 
tracked articles of a similar age in all
journals and the 99th percentile
(ranked 1st) of the 51 tracked articles
of a similar age in Scientific Reports

Forrás: https://www.nature.com/articles/s41598-021-81873-6

https://www.nature.com/articles/s41598-021-81873-6


Mesterséges Intelligencia, 
mélytanulás, neurális hálózatok
a gyakorlatban







MI gyártósor

• Diagnosztikai és adattudós teamek
• Adatgyűjtés, metszetgyűjtés, annotációs felület kialakítása
• Szakmai validáció
• Integráció



MI rendszerszintű bevezetés
• társadalmi teher
• egészségügyi HR
• jogi etikai, szabályozási tényezők (ÁSZF, adatvédelem, jogszabályok)
• információbiztonság, kiberbiztonság, adatbiztonság
• HTA (technológiaértékelés, DIGA, FDA)
• finanszírozási modellek
• egészségpolitikai szempontok
• monitoring

• fejlesztések, klinikai vizsgálatok
• publikációk
• CE minősítés
• FDA, EMA, nemzeti hatósági engedély



EMIRa - Egészségügyi Mesterséges 
Intelligencia Radar 



+ 2 ÚJ EGYETEMI TANTÁRGY



2019. április 3

Kiberbiztonság és képalkotás



Stratégiai partnerség és együttműködés

• Operatív Törzs – epidemiológiai akciócsoport (adatteam)
• Kormányzati Digitális Egészségügyi és Adathasznosítási Csoport
• NATUK, NAVÜ kapcsolat és együttműködés
• OKFŐ
• WHO együttműködési központ
• Digitális Jólét Program (NKE, ELTE, Barabási Lab, SE)
• Nemzeti Egészséginformatikai Testület
• Mesterséges Intelligencia Koalíció (egészségügy)
• VDL tanácsadó testület
• EU27 COVID tanácsadó testület
• NAV



Aktuális hazai és nemzetközi projektek
• ECHO
• EIT Health AMR 

DetecTool
• IMI Big picture
• Implemental JA
• JA Best ReMap
• JADE Care
• OASES
• Semmelweis TKP
• Szociális humán 

erőforrás fejlesztése
• TaSHi
• TEHDAS
• X-eHealth
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EBNL - ADATVEZÉRELT EGÉSZSÉG DIVÍZIÓ 6 PILLÉR MIND MAP



Összefoglalás

• Digitális egészségügyi paradigmaváltás zajlik, új ellátási formák jönnek létre.
• A digitális egészségügyi és mesterséges intelligencia megoldások az 

egészségügyi ellátórendszer legsúlyosabb fenntarthatósági problémáira (pl. 
egészségügyi HR) adhatnak adekvát választ.
• Magyarország úttörő szerepbe kerülhet.
• Ehhez kívánunk hozzájárulni különböző klinikai és szakmai területeken a 

mesterséges intelligencia fejlesztéseinkkel, az azt segítő adatbányászati 
megoldásainkkal és a rendszerszintű integrációt támogató keretrendszer 
kidolgozásával.
• Ezek a fejlesztések egyaránt hatással vannak a társadalom egészére, az 

egészségügyi ellátórendszerre, a benne dolgozók munkájára és a betegekre is.
• Egészségügy adatgazdag és jó use casek -> további ágazatok, szakterületek
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Köszönöm a figyelmet!

Joó Tamás
joo.tamas@emk.semmelweis.hu
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