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Egészségi {llapotfelmérő és megőrző program 

WHO ir{nyelveknek megfelelően 

Komplex Szomatológiai szűrésprogrammal 

Funkcion{lis anatómiai képalkotó 

Somatoinfra©® 

elj{r{ssal vezérelve 

 

Megvalósít{si elő terv 

 

Célkitűzés:  

- „Az egészség a kock{zatok és praemorbid {llapotok meghat{roz{sa alapj{n 

(WHO szerint)”, valamint a vizsg{lat személyek kornak nemnek megfelelő 

egészségi {llapot{nak rögzítése és a leír{sa. Egészséget befoly{soló hat{sok 

esetében a dinamikus v{ltozó fiziológiai jelenségeken keresztül a reverzibilis 

folyamatok felt{r{s{val lehessen biztosítani az egészség fenntart{s{t. 

- A jelenleg alkalmazott orvosi szűrővizsg{latok elsődleges célja célzott 

betegségek kiszűrése és azok folyamatainak, valamint szövődményeinek és 

t{rsbetegségeinek kimutat{sa. Ez szemlét nagysz{mú és költséges és időt 

igénylő vizsg{latokat igényel. (néh{ny kiemelés: - Nemhez kötött, - Életkorhoz 

kötött, - Foglalkoz{shoz kötött, - Praxishoz kötött, - Betegségek aktu{lis, - 

Gondoz{shoz kötött szűrővizsg{latok. Összességében a szűrővizsg{latok 

sz{ma meghaladja a kétsz{z vizsg{lati form{t. A szűrővizsg{latok esetében a 

kiszűrt érintettek sz{ma, ha meghaladja a 10 %-ot, akkor a betegell{t{si 

rendszert is {t kell tervezni, mert nem lehet megfelelő színvonalon ell{tni az 

érintetteket, nem beszélve a magas költségekről, műszer és gyógyszer 

hi{nyról.  



„Műegyetemi” Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesület                                

 

 

2 
 

- Nagysz{mú megbetegedés esetében az ok és okozati összefüggése felderítése 

az elsősz{mú feladat és nem az egyes emberek külön-külön kezelése.  

- Átlagolt statisztikai meghat{roz{s a népesség egészség és betegségi {llapot{ról 

 

- A szomatológiai rendszer az adott vizsg{lt ember komplex összefüggéseit 

vizsg{lja a „soma”, a „psziché” ökológiai teljességében. Az embertani 

(antropológiai) vizsg{lat így v{lhat teljesség, mert egy szemlélettel lehet a 

biológiai, szoci{lis és kultur{lis antropológiai vizsg{latot elvégezni. Az 

összefüggések az {br{n jól l{thatóak.  

-  

- Az szomatológiai és Somatoinfra felvételezés biztosítja azt, hogy az anatómiai 

és fiziológiai folyamatok teljes összefüggéséről inform{ciókat gyűjtsünk. A 

Somatoinfra rendszer, mint a módszer központi vizsg{ló berendezése, 

lehetőséget teremt arra, hogy {tfogóan, „holisztikus” szemlélettel írja le az 

adott vizsg{lt személy életfolyamatait. A Somatoinfra funkcion{lis anatómiai 

vizsg{ló rendszer lényege, hogy a test bőrfelületéről kilépő (kültakaró) 

differenci{ltan elkülöníthető metabolikus jelintenzit{s esetében a tünettannak 

megfelelő folyamatokat vélelmezze. Kritikus foton energia szintkülönbség 

esetében vélelmezhető az életfolyamatokban bekövetkezett diszfunkciós 

{llapot. Kiegyenlített foton energia esetében vélelmezhető az egészség.  
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- Az egészség és a betegség {tmeneti szakasz{ban funkcion{lis anatómiai 

képalkot{ssal megfelelő szintű, de mark{nsan nem eltérő foton energia 

topogr{fi{t kapunk. 

 

-  A kalibr{ció szerint + - 20.000 eV differenci{t tekinthetjük hat{rértéknek. Az 

ezt ak{r csak kis mértékben is meghaladó lok{lis centrum esetében betegség 

ir{ny{ba mutató hat{sok vélelmezhetőek. Ilyen jelenségek esetében szükséges 

a tov{bb ir{nyít{st elvégezni szakszűrő vizsg{latokra, vagy szakorvosi 

ell{t{sra. A szomatológiai szemléletű egészség felmérés esetében a nyomon 

követés és a megfelelő kontroll vizsg{latok be{llít{sa biztosíthatja az egészség 

fenntart{s{t, abban az esetben, ha a megbetegedés visszafordítható 

(reverzibilis). A szemléletet jól jellemzi a szűrési szintek {br{ja. 

 

Az egészség felmérés és a betegell{t{s folyamatait jól szemlélteti az az {bra, ahol 

l{tható, hogy egészséges ember esetében a betegell{t{s t{vol helyezkedik el, de az 

érintettség szintjének megfelelőn a két a prevenciós és ell{tó rendszerek egyre 

közelítenek egym{shoz. 
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Szomatológiai centrumok 2012-2013: 

Az előtervezés alapj{n orsz{gosan 15 szűrővizsg{lati centrumban folyn{nak az 

egészségi {llapot felmérések és az életmód és életviteli tan{csad{sok. A 

centrumok alap diagnosztikai rendszerét a Somatoinfra®©berendezés alkotn{. A 

célzottan egészségfelmérésre tervezett funkcion{lis anatómiai képalkotó elj{r{s 

elsődleges a „hum{n radi{ció” leképezését biztosítja, de a meghat{rozott sz{mú 

bement alkalmass{ teszi egyéb analóg és digit{lis jel fogad{s{ra. 

A Somatoinfra©® funkcion{lis anatómiai rendszer: 

- nemzetközi védjegyoltalommal rendelkezik 

- szabadalmi védettséget élvez 

- a    jelöléssel, a minőség ellenörzést követően a Műegyetemi Természet és 

Sporttudom{nyi Közhasznú Egyesület jogosult a Somatoinfra rendszert 

ell{tni, az Orvostechnikai Hivataln{l tett bejelentés és regisztr{ció alapj{n. 
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A SOMATOLOGIA és az EGÉSZSÉGÜGY LEHETSÉGES 

ORVOSTUDOM[NYI KAPCSOLATAI A XXI.SZ[ZADBAN 

- Napjainkban is nagyon nehéz lev{lasztani a valódi tudom{nyos kutat{sokról a 

mondvacsin{lt tudom{nyoskod{st. A tudom{ny költséges és a kutat{sok, 

amelyek megfelelő eredményekhez vezetnek, hosszú időt vesznek igénybe, 

teh{t nem érdemes finanszírozni. A tudom{nyos jellegű, de attól nagyon t{vol 

{lló szenz{cióhajh{sz{s viszont jelentős gazdas{gi eredményt képesek 

produk{lni, jó marketinggel. Egy ilyen gazdas{gi sikert hozó ak{r 

{ltudom{nyos projektet a befektetők minden esetben előszeretettel 

t{mogatnak. Egy fontos kritériumnak viszont meg kell felelni, a befektetett 

tőkének nagyon rövid időn belül meg kell térülni és a befektetett összeg 

dupl{j{t minimum nyereségként kell elkönyvelni. Az internet és a médi{k 

rekl{mjai ezeket a folyamatokat felgyorsítj{k. Aki nem hiszi, az j{rjon ut{na. 

Jelenleg tumor ellenes szerekből, amelyek biztons{ggal megelőzik, és 

természetesen egyben gyógyítanak minden tumoros megbetegedést évtizedek 

óta megtal{lhatóak. Ezekből jelenleg is több tucatot lehet beszerezni, amelyek 

fűből-f{ból készülnek. Mindegyik forgalmazó természetesen hivatkozik 

külföldi Professzorra és Klinikai vizsg{latra. A daganatos betegségek sz{ma 

viszont sajnos nem csökken, mérsékelt eredményeket is csak konzervatív 

ell{t{ssal lehet biztosítani. Etikai kérdést nem tisztem felvetni, mert ezt 

mag{nak az orvos szakm{nak kellene elvégezni, de nem teszi. 

- A rövid bevezetés és történeti {ttekintés arra enged következtetni, hogy a 

múltban, de a jelenben is csak az Emberi Testről tudunk beszélni. Tényszerűen 

{llapíthatjuk meg, hogy a vil{gegyetemben két egyforma Emberi Test soha 

nem volt, jelenleg sincs és a jövőben sem lesz. Ha ehhez az egyszerű 

kijelentéshez hozz{vesszük a jelentősen v{ltozó környezeti hat{sokat, az életet 

fenntartó anyagcsere folyamatokat és nem utolsó sorban az idő tényezőt, 

akkor nagyon nehezen érthetők péld{ul az orvosi statisztik{k, amelyek 

nagyon fontosak, de nem mindenhatóak. Régi mond{s, hogy van, akinek egy 

gyógyszer orvoss{g, de az egy m{sik embernek méreg. 

- Az elméleti fejegetéseket nem folytatva és a kérdést leegyszerűsítve célszerű a 

jövőben az emberi testre, egy adott emberi testre koncentr{lni. 

- Az élő ember a természet kőrforg{s{nak része (és természetesen a csod{ja). Az 

Ember a Homo Sapiens evolúciój{nak megfelelően folyamatosan 

alkalmazkodott a környezetéhez ezzel is biztosítva fennmarad{s{t. A biológiai 

létet és annak fennmarad{s{t sz{mos természeti törvény biztosítja.  
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- Az Ember jelenlegi ismeretink szerint minden esetben testi valós{gukban élik 

meg életüket. Teh{t nagyon fontos ezt a fő tényszerűen ismert biológiai form{t 

vizsg{lód{sunk középpontj{ba helyezni. 

- Az emberi test a SOMA (görög) vizsg{lat{nak tudom{nya a SOMATOLOGIA, 

azaz TESTTAN. 

- Napjaink orvosl{s{ban tapasztalni lehet, hogy a testtan, somatologia és annak 

fontoss{ga kikerült a mindennapi gyakorlatból. Ezért fordulhat elő, hogy egy 

orvos-szakmai kollégium egyetlen tagja sem tudja, még elméletben sem, hogy 

mi a somatologia. A napi gyakorlatban viszont sokszor hangzik el, hogy egy 

betegség, vagy tünet az pszicho-szomatikus folyat eredménye. Teh{t ebben az 

esetben a soma, test, mint szó szerepel, de értelem nélkül. A somatológia 

mivel az emberi test vizsg{lat{val foglalkozik, ezért a testen kívüli jelenségek 

értelmezésével nem tud mit kezdeni.  

- A Somatologia célja és feladata nagyon egyszerűen megfogalmazható. Az 

emberi test alakj{ról és életfolyamatainak működéséről, célzott kérdésfeltevés 

alapj{n való adatgyűjtés, amely kiterjed az alaktani (somatotipiz{l{s), 

anatómiai és metabolikus (anyagcsere) folyamatok összességére. Az 

értelmezés valószínűsítheti azt, hogy a somatologia is betegségeket keres, és 

azokra gyógymódokat keres, de ez nem célja a testtannak. A somatologia ezt a 

kérdést még jobban leszűkíti, és azt mondja, hogy a somatologia 

vizsg{latoknak az a célja, hogy egy adott ember anatómiai és fiziológiai 

folyamatainak összességét leírja, és abból következtetéseket vonjon le, de nem 

diagnosztiz{l. Leegyszerűsítve egy komplex somatologiai vizsg{lat arra ad 

v{laszt, hogy az adott korú, nemű vizsg{lt Ember, aktu{lisan milyen egészségi 

{llapotnak örvend. A somatologiai vizsg{latok meg{llapít{sai az adott ember 

esetében az aktu{lis homeostazis {llapot{ra is értelmezhető v{laszokat ad (A 

homeoszt{zis az élettan legfontosabb alapfogalma. Maga a szó görög eredetű. 

Jelentése: "hasonló {llapot", homeo=azonos stasis={llapot. Definíció: Az élő 

szervezetnek a v{ltozó külső és belső körülményekhez való alkalmazkodó 

képessége, amellyel önmaguk viszonylagos biológiai {llandós{g{t biztosítj{k. 

)  

- A somatologia és annak vizsg{lati módszerei lehetővé teszik, hogy egy 

pillanatnyi (statikus) vizsg{lati eredmény helyett dinamikus vizsg{lati 

technológi{kat is alkalmazzon. A dinamikus vizsg{lati lehetőség azért alakult 

ki, mert a somatologia mérések, ellentétben az orvos diagnosztikai 

eszközökkel, semminemű invazív, vagy az egészségek későbbiekben k{rosító 

módszert, technológi{t, eszközt stb. nem alkalmazhat. 
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-  Ezért lehetőség nyílik arra, hogy a belső és külső környezetre ható v{ltoz{sok 

szervezetre gyakorolt hat{s{t megfigyelje, leírja, főleg azokat melyek a belső 

egyensúlyt megzavarj{k. Ilyen v{ltoz{s a stressz, a hőmérséklet stb. A 

szervezetünkben működő rendszereknek folyamatosan alkalmazkodnia kell a 

v{ltoz{sokhoz a túlélés érdekében. Élettanilag a homeoszt{zist a belső 

kontrollrendszerek tartj{k fent. 

- Célszerű néh{ny, a somatologiai vizsg{latokn{l alkalmazott méréstechnik{t 

megismerni. Alapvető az alkattan vizsg{lat{n{l az antropométerek 

alkalmaz{sa. Ez elméletileg h{rom mérőeszközből {llhat, úgymint hosszús{g, 

körfogat és bőrredő mérőeszköz. A test alkattani vizsg{latain{l ak{r, sz{z 

mérési ponton felüli adattal is sz{molni kell. 

- A testméretek alapj{n több úgynevezett, szomatotípus meghat{roz{s is ismert. 

A szomatológiai vizsg{latok egyik alapfeltétele, hogy a somatológus a 

somatotípust hat{rozza meg. Gyakorlott szomatológusnak ez viszonylag 

egyszerű feladat, aki viszont ebbe nem j{rtas az egy rossz besorol{snak 

köszönhetően a teljes vizsg{lati eredményét veszélyezteti. 

- A testméretek ismeretének fontoss{ga alapozza meg az anatómiai {llapot 

meghat{roz{s{t. 

- Az életfolyamatok vizsg{lat{n{l a szomatologus alkalmazhatja egyszerűen a 

pulzusmérést, vagy esetleg egy egyszerűbb EKG vizsg{latot. A légzésfunkciós 

vizsg{latokat is egyszerű elvégezni. Ezek akkor v{lnak fontoss{, ha a 

homeost{zisn{l eltérés, vagy zavarra utaló jelek kerülnek előtérbe. Ezeket a 

vizsg{latokat szükségszerűen alkalmazni kell olyan eseteknél, amikor a 

szomatologus péld{ul teljesítmény élettani vizsg{latokat folytat. 

- A vizsg{latokat javasolt kiegészíteni a szenzorok vizsg{lat{val (l{t{s, hall{s, 

tapint{s stb.) és ezen keresztül a szenzomotoros képességek vizsg{lat{val is. A 

szenzomotorika az érzékszervek {ltal felvett ingerek felfog{s{val, 

idegrendszeri értelmezésével és az ingerekre adott mozg{sos v{laszokkal 

foglalkozik. 

- A felsorolt és a somatologia {ltal haszn{lt vizsg{lati módszerek a napjainkban 

alkalmazott elektronikus és informatik{val t{mogatott orvosdiagnosztikai 

műszerekhez képest nagyon szegényes t{rh{zat tud felvonultatni. Nem 

z{rható ki, hogy a somatológia tudom{nya az előző évsz{zad közepétől ezért 

vesztette el kor{bban betöltött szerepét.  
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- Napjaink dinamikus környezeti v{ltoz{sai, az ezek miatt kialakuló új 

betegségek ismételten felvetik azt a kérdést, hogy hogyan tov{bb. A jövő 

orvostudom{nya a részletek-részlete legyen, vagy igyekezzünk visszatérni az 

egészhez, azaz a komplex anatómiai és fiziológiai összefüggések felt{r{s{hoz, 

a somatologi{hoz. Szép szavakat hallhatunk, mint interdiszciplin{ris 

tudom{nyok, holisztikus szemlélet, de lényeg az, hogy ne betegségeket 

vizsg{ljunk, és ne betegséget kezeljünk, hanem az Embert, az adott Embert 

ismerjük meg. Teh{t érvényesíteni kell a somatologia tudom{ny{nak elvi 

alapjait. A somatologia az a tudom{ny terület, amely képes minden az adott 

emberrel kapcsolatos inform{ciót befogadni és azt értelemszerűen kezelni. 

Fontos megjegyezni, hogy csak és kiz{rólagosan objektív természeti jelenség 

adata dolgozható fel. Minden Ember éli a testi belső vil{g{t, ami nem 

v{lasztható el a mikrokörnyezetétől, az életmódj{tól és az életvitelétől. 

Mindezekre hat a nagyobb környezet, a földrajzi helyzet, t{pl{lkoz{si 

szok{sok, klímaviszonyok és nagyon sok{ig sorolhatók a tényezők. A 

somatologia ezért az embertan (Antropológia) minden területének 

meg{llapít{sait is integr{lja. 

- Kutat{sokat nagyban h{tr{ltatta, hogy a somatologi{ban alkalmazható 

vizsg{ló eszközök technikai lehetőségei nagyon szerények voltak. A természet 

és az élettudom{nyok robban{sszerű fejlődése nagyon l{tv{nyos 

eredményeket produk{ltak. Állítható, hogy jelentős felfedezések egyre 

kevésbé kerülnek napvil{gra, mert csak a technológi{k tökéletesítései uralj{k 

az orvostudom{nyt és az egészség ipart. 

- A szomatológiai szemlélet alapj{n vil{goss{ v{lt, hogy az élő ember egyik fő 

ismérve az nem m{s, mint a folyamatos anyagcsere. A bonyolult levezetést 

mellőzve úgy 30 éve  vélelmezhető, hogy az ember ugyan úgy sug{roz az 

elektrom{gneses tartom{nyban, mit a radiaktív izotópok, csak m{s frekvencia 

és hull{mhosszon. A bizonyít{s kézenfekvő. A „hum{n radi{ciót” nagyon 

egyszerűen lehet szemléltetni. Igaz ezt az elvet az orvostudom{ny a mai napig 

nem érti, és főleg nem fogadja el. A természeti jelenség viszont {ltal{nos, és 

ami a leg lényegesebb egyén specifikus. Teh{t egy adott Ember az aktu{lis 

homeostazis folyamat{ról, a metabolizmusról folyamatosan és szakadatlanul 

sug{rz{s form{j{ban ad pontos inform{ciót a külvil{g felé. Ennek a 

sug{rz{snak a komplex leképezése és dekódol{sa több mint két évtizedes 

kutat{st igényelt. Ez típusosan somatologiai vizsg{ló elj{r{s, mert teljességgel 

non-invazív, folyamatosan és szakadatlanul a teljes test felszínéről kilépő 

fotonok leképezhetőek, mérhetőek (képszerűen, nagy sebességgel). 
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-  A hum{n radi{ció megfelel a funkcion{lis anatómiai képalkot{snak úgy, hogy 

a t{janatómiai helyzetnek megfelelően a szervek és szervrendszerek 

metabolizmus{t is pontosan jelzik. Ez a sug{rz{s, a hum{n emissziós radi{ció 

az elektrom{gneses sug{rz{s fény és mikrohull{m közé sorolható, teh{t az 

infravörös tartom{nyba helyezkedik el. Ezért ezt a jelenséget, fenomént 

Somatoinfr{nak®©, azaz testinfr{nak nevez nevezhetjük. 

- Az érthetőség kedvéért egy rövid idézettel értelmezhetővé lehet tenni a 

Somatoinfra©® technológi{t . 

- A bőrfelszínről folyamatosan és szakadatlanul emitt{lódó elektrom{gneses 

sug{rz{s jellemzően a fény és a mikrohull{mú sug{rz{s tartom{nya között 

helyezkedik el, teh{t az infravörös tartom{nyt öleli fel. A Somatoinfra 

leír{s{ban egy elvként kezeli az infravörös emissziós sug{rz{s leképezését és 

képpé való {talakít{st, amely a nagysebességű fiziológiai folyamatokat 

reprezent{lja. A folyamatos és szakadatlan hum{nradi{ció (az emberi test 

felszínéről kilépő infravörös sug{rz{s) passzív, non-invazív leképezésével 

biztosított a morfológiai (alaktani) eltéréstől független, funkcion{lis 

folyamatok expozíciós, vagy folyamatos leképezése. A lényege, hogy az ismert 

és {ltal{nosan haszn{lt orvosi képalkotó elj{r{soktól eltérően ezt a fő 

fiziológiai természetes sug{rz{st egy egységként kezeli, mert minden 

tartom{ny szelektíven besorolható egy-egy életfolyamathoz. A technika 

jelenlegi {ll{sa ezt egyetlen detektorral nem tudja megvalósítani, mert az 

infravörös tartom{nyon belül a fényhez közeli, rövid, közép és hosszúhull{mú 

tartom{nyokat mind m{s-m{s alapanyag{ban eltérő optik{kkal és szelektív 

detektorokkal lehet csak leképezni. A somatoinfra kutat{s feltételez egy 

jövőbeni technikai és informatikai fejlődést, de addig, míg ezek nem 

valósulnak meg, addig az elkülönített tartom{nyok leképezésének technikai 

lehetőségeit tudja csak segíteni. Teh{t az elj{r{s egységesen kezeli a l{tható 

fénytől 1000 nm-ig, 1000-5000 nm-ig illetve az 5000-13.000 nm infra 

tartom{nyokat. A komplex funkcion{lis anatómiai képalkot{s lényege e 

szerint az, hogy a dinamikusan zajló életfolyamatok kvantum jelenségeinek 

szelektív elkülönítésével magas inform{ció tartalmú funkcionalit{st és 

mérsékelt, de m{s képalkot{shoz köthető t{janatómiai morfológiai jellegű 

képalkot{st is megvalósítson.  

- Az elj{r{s mivel egy egységként kezeli a természetes életfolyamatok kvantum 

jelenségének egységét ezért elméleti síkon a komplex rendszerhez köti a 

TeraHertz tartom{nyt is. A technológia ettől nem elméleti, hanem 

egyértelműen konstruktív gyakorlati elj{r{si egységet képez.  
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- A technikai rendszer természetesen nem ismert módszerek kombin{ciój{val 

foglakozik, hanem az adott IR tartom{nyok {tcsoportosít{s{val új technológiai 

rendszert alakított ki. Példaként említhető a MÉZER sug{rz{s transzport{l{sa 

hosszúhull{mú IR tartom{nny{. Teh{t azt {llíthatjuk, hogy a leír{sban és az 

igénypontokban megfogalmazott elj{r{s nem kü1öníthető el és ennek 

megfelelően nem köthető csak egy elj{r{shoz. Egy komplex rendszert csak 

annak komplex leképezésével lehet értelmezhetővé tenni. A leír{s különös 

figyelmet szentel annak, hogy a leír{s kezdetén megfogalmazott hipotézisek 

megfelelően tézissé form{lódjanak. Különös tekintettel arra, hogy: – Mit 

mérünk? (esetünkben IR teljes spektr{lis tartom{ny), – Mivel mérjük? 

(centr{lis, hosszúhull{mú detektor vezérlései a jelölt tartom{nyok szelektív 

foton energi{j{t, amelyet spektr{lis analízissel elemezzük. – A mért értékek 

inform{ció tartalma? (A tértopografikus IR funkcion{lis anatómiai képalkot{s 

térspektroszkópi{s elemzése, relatív intenzit{s differencia szerint. ) 

- Az előzőekben leírt értelmezés szerint a technika jelenlegi {ll{sa a teljes IR 

tartom{ny leképezését csak és kiz{rólagosan szelektíven tudja megoldani. 

Egyes tartom{nyokn{l elégséges speci{lis szűrőket alkalmaz, de t{voli 

tartom{nyok esetében az optik{t alkotó növesztett egykrist{ly összetétele is 

differenci{lt. A leír{sban szereplő utolsó bekezdés kifejezetten pontosítja, 

hogy a centr{lis leképezést a 6000-12.000 nm tartom{ny érzékeli. Teh{t ez 

képezi az alap detektort, amire felépül az egész technológia és elj{r{s.  

 

- Minden élő organikus rendszer, teh{t az ember is, így annak folyamatos 

metabolizmus{t kvantum jelenségek kísérik, azaz elektrom{gneses sug{rz{st 

emitt{lnak. Ember esetében a passzív kvantumbiológiai fenomén a 9600 nm 

tartom{ny köré rendeződik. Ez a természetes Hum{n-Infra-Radi{ció (HIR) 

folyamatos és szakadatlan mindaddig, míg életjelenség {ll fenn.  

- A sug{rz{s a teljes testfelület minden pontj{ról emitt{lódik a tér minden 

ir{ny{ba, Az IR fotonok energi{ja mérhető és leképezhető. 
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-  Az elj{r{s lényege, hogy ezt a természetes emberi sug{rz{st felfogja és egy 

detektorral képszerűen megjeleníti. A kép, amit nyerünk a detektor 

felbontóképességének ar{ny{ban minden ponton (pixelen) az adott foton 

energi{j{t reprezent{lja fekete-fehér és a szürke {rnyalatok segítségével. 

Ismert, hogy a szelektíven elkülöníthető energia tartom{nyok "színezésével" 

kontúrokat (esetünkben izotherm zón{kat) tudunk megjeleníteni. A HIR 

(Hum{n-Infra-Radi{ció). tértopogr{fi{ja viszont dinamikusan reprezent{lja a 

zajló kvantum jelenségeket, mint péld{ul biokémiai-biofizikai jelenségeket. A 

leír{s a terjedelem korl{toz{sa érdekében valóban nem tért ki arra, hogy a 

megfogalmazott elveknek megfelelően a térben leképezett emitt{lt hum{n IR 

esetében (minimum triangul{ris leképezéssel) spektroszkópiai elemzéseket 

lehet végezni. Jelenleg a vil{gban a line{ris, azaz egy vonalon leképezett 

spektr{lis elemzéseket végzik. A módszer megkív{nta, hogy a hum{n és 

biológiai vizsg{latok esetében egy tér-topografikus és spektr{lis relatív 

intenzit{selemzés is megvalósuljon. Az elj{r{s alkalmas valós időben 

megfelelő faktorok közbeiktat{s{val folyamatos tér spektroszkópiai 

form{ciókat alkotni, melyek teljesen automatikusan regisztr{lj{k és mérik a 

folyamatosan v{ltozó relatív intenzit{s differenci{kat (l{gyrész mikro-

sebészeti alkalmaz{s). A multispektr{lis leképezés és a kutat{s alatt lévő 

MÉZER technológia beiktat{s{val, valós 3D képek jeleníthetőek meg, szintén 

valós időben, a térbe helyezhetően, a dinamikus metabolikus és/vagy 

fiziológiai IR képalkot{s behelyezhetővé v{lik.” 

- A Somatoinfra®© technológiai és módszer remélhetőleg  szakmai érdeklődést 

v{lt ki biológusokból, ökológusokból és nem utolsó sorban orvosokból. A 

Somatoinfra alkalmas lehet arra, hogy a kor{bbi somatologiai vizsg{lati 

rendszereket kellő pontoss{ggal integr{lja, valamint befogadjon minden olyan 

segéd inform{ciót, amely alkalmas lehet egy adott ember életfolyamatainak 

még jobb megismerésére. 

- A somatologiai vizsg{latok ezzel nem lépik {t saj{t szakmai korl{taikat. A 

tudom{nyterület tov{bbra is emberek kornak nemnek megfelelő egészségi 

{llapot{nak felderítésére haszn{lható. Elsősorban az egészség fenntart{sa és 

annak megőrzése a fő kutat{si cél. Az új technológiai alkalmaz{s{val a 

somatologia informatikai t{mogatotts{ga is megoldott, sőt a tudom{nyok 

élvonal{ba is visszakerülhet. 

- A központi Somatologiai laboratóriumban a kutat{sok töretlenül 

folyatatódnak. Tíz kiemelt kutat{si terület címszavakban történő bemutat{sa: 

- Somatotipiz{l{s kutat{s{nak aktualiz{l{sa a XXI. sz{zadban. 
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- A XXI. sz{zad környezeti hat{sainak egészségre gyakorolt hat{sainak 

vizsg{lata. Néh{ny kiemelés a. t{pl{lkoz{s, glob{lis élelmiszer kereskedelem 

b. anyagcsere v{ltoz{sok és a metabolizmus v{ltoz{sa c. megv{ltozott 

mikrobiológiai környezet és új betegségek (pl. nagysz{mú gyermek diabetes 

megjelenése) levegő és ivóvízszennyezések és azok betegségei. 

       

- Megv{ltozott életkörülmények v{z és izomrendszerre gyakorolt hat{sa, 

mozg{sanalízis vizsg{latok. 
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- A f{jdalom megjelenítése és objektív diagnosztiz{l{sa. 

     

- Góckutat{s, septicus folyamatok korai felismerése, mut{ns kórokozók korai 

hat{sainak felismerése. 

   

- Népességre ható gyakori endocrin, elektrolit, osteoporozis és egyéb miner{lis 

ion transzport zavarok és megbetegedések. 

    

- karcinogén hat{sok metabolizmusa az onkológiai megbetegedésekben. 

      

 

- A h{rmas elmélet BIR és BHT tételének kontrollja és folyamatos ellenőrzése 

- A metabolikus folyamatok lok{lis fenoménjainak mérése és feldolgoz{sa 
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- Egészségfelmérés és annak fenntart{s{ra haszn{lható somatologiai módszerek 

kidolgoz{sa (pl. {ltal{nos iskol{sok v{z és izomrendszerének tömeges gyors 

és olcsó módszerének vizsg{lata, endémia és pandémia nyomon követése, 

somatologia a rehabilit{cióban, somatoinfra a műtőben). 

Somatoinfra informatikai és szoftver rendszere. 

A térinformatik{ról, a kialakított rendszer alapj{ról: 

 A következőkben bemutatott egészségügyi inform{ciós rendszer alapvető célja nem 

a betegségek és a gyógyít{s különböző szintjeinek (beavatkoz{s, gyógyszeres kezelés, 

stb.) az eddigiek mellett térképi alapon való rögzítése, hanem az előforduló 

problém{k területi elemzése, összevetése nem csak közvetlenül egészségügyhöz 

kapcsolódó adatokkal, hanem pl. környezeti inform{ciókkal is. Teh{t ink{bb a 

megelőzés elősegítése a különböző helyhez kötött saj{toss{gok vizsg{lat{val. 

Az előzőkben említett feladat megold{s{ra akkor van re{lis esély, ha összegyűjtjük 

mindazokat az inform{ciókat, amelyek szükségesek egy lakoss{gi csoport egészségi 

{llapot{nak meghat{roz{s{ra, beleértve a konkrét szűrési eredményeket is. A 

teljesség nélkül, péld{ul az {ltal{nos helyzet meghat{roz{s{ra betegség-inform{ciók, 

fizikai, lelki {llapot-adatok, sőt környezeti, szoci{lis ismeretek is szükségesek. Az 

elemzéshez pedig, a térbeli kapcsolatok meghat{roz{s{ra területi kódol{ssal kell 

ezeknek a bejövő adatoknak rendelkezniük. A legnagyobb nehézség, amivel 

szemben {llunk az, hogy nagyon sok forr{s, megalapozott eredmény {llhat 

rendelkezésre, az egészségügyi adatgyűjtés régóta folyik, ezek a vizsg{latok ma is 

folynak. Ezért a kérdés a megold{s{ra, hogy egy{ltal{n {ttekinthető legyen a 

nagymennyiségű anyag, illetve ami a legfontosabb, összefüggéseket tudjunk 

meghat{rozni közöttük, haszn{ljuk fel az al{bb ismertetett térinformatik{t. 

Tov{bblépve, {ltal{ban a hum{n területekhez kapcsolódó informatikai kutat{sokról 

kiindul{sképpen itt is meg kell jegyezni, hogy a későbbiekben felvillantott, 

viszonylag bonyolult problém{k vizsg{lat{n{l, a vizsg{lati adatb{zisok 

kialakít{s{n{l mindenképpen komplex adatgyűjtés szükséges. Ez azt jelenti 

esetünkben, hogy nem csak egyfajta adatforr{sra szabad t{maszkodni, hanem a 

rendelkezésre {lló összes területi és főképpen leírt adat-inform{ciót is fel kell 

haszn{lni egy haszn{lható, korrekt funkcion{lis vizsg{lathoz. Ez a kijelentés azért 

fontos, mert vizsg{lati módszerünk alapvetően a földrajzi helyen alapszik, ebből 

indulunk ki, a szakadatokat ehhez rendeljük. Azonban egy kutat{si folyamat elején 

nem tudható, hogy egy térbeli összehasonlít{sn{l milyen kiindul{si inform{ciók 

eredményeznek előremutató megold{sokat. Így az úgynevezett bemeneti adatokat az 

első lépésben csak modellezni tudjuk, teh{t a praktikusan lehetséges (a modell 

szerint korl{tozott) összes inform{ciót be kell gyűjteni. 
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A következő alapelv az, hogy megfelelő geometriai alaprendszer nélkül nincs 

elfogadható eredmény. Ez itt a következőt jelenti. Az úgynevezett adatgyűjtési 

méretar{ny hat{rozza meg azokat a lehetőségeket, amelyek a tov{bbiakban 

befoly{solj{k a szemlélést, a részletgazdags{got. Ezt pedig befoly{solja az 

adatgyűjtés területi eloszl{sa, sűrűsége. Ugyanezek a tulajdons{gok teszik lehetővé 

az összegyűjtött, feldolgozott inform{ciók elemzését, vizsg{lat{t is, ami a fő 

feladatunk. 

 A fentiek alapj{n mondhatjuk, hogy a hum{n területek kérdéseinek, 

problém{inak vizsg{lata, az eredmények integr{l{sa nagyon sok kiindul{si 

inform{ciót kív{n, illetve {ltal{ban sok inform{ció {ll rendelkezésre. Ezeknek az 

adatoknak egységes rendszerben történő feldolgoz{sa adja kezünkbe azt a 

lehetőséget, hogy komplex összehasonlító vizsg{latukat is el tudjuk végezni. Ennek 

az egységes (elsősorban geometriai) feldolgoz{snak az eszköze a térinformatika. A 

térinformatika a geometriai, fizikai, tartalmi inform{ciók olyan egységes rendszerű 

kezelése, amely lehetővé teszi a benne tal{lható adatok rendszerezését, kezelését és 

lekérdezését, elemzését. Egy térinformatikai rendszer alapja a térkép, ami 

meghat{roz minden geometriai kapcsolatot. 

  

 

  

 Az al{bbiakban röviden {ttekintjük a térinformatik{nak azokat a lehetőségeit, 

alkalmaz{si körülményeit, amelyeket egy, földrajzi értelemben is kiterjedt 

egészségügyi megelőző felmérés jelenségeinek (inform{cióinak) vizsg{lat{n{l 

felhaszn{lhatunk. Először nézzük meg, hogy a kutat{s milyen nehézségekbe 

ütközött, mielőtt térinformatikai (GIS)-rendszereket haszn{ltunk volna fel (vagy 

milyen előnyökkel rendelkezett a kor{bbi technológia).  
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Természetesen az adatgyűjtés kiinduló inform{cióinak szerte{gazó geometriai 

jellemzői eleve nehéz és hosszadalmas feldolgoz{si módszereket kív{ntak. Viszont, 

mivel a személyes, szakértői adatfeldolgoz{s elfogadottabb volt, az összetett tartalmi 

inform{ciók m{r "fogyasztható" módon kerültek térképezésre, hiszen a kiértékelő 

szakemberek eleve azokról a területekről érkeztek, amely sz{m{ra a munka folyt. 

Ugyanakkor az elkészült térképlapok, jelentések, t{bl{zatok együttes kiértékelése 

főleg az {ttekinthetetlenség és a méretar{ny-különbségek miatt bonyolult, és 

nehézkes volt. Ehhez kapcsolódik, hogy nyilv{nvalóan új típusú, összehasonlít{sból 

kapott adatok kinyerése fenti módszerekkel gyakorlatilag nem volt lehetséges (csak 

véletlen-szerűen) abban az esetben, ha nem a kijelölt fő kutat{si ir{nyban voltak 

fellelhetők.  

 Ugyanez GIS felhaszn{l{s{val úgy módosul, hogy a feldolgozható 

inform{ciótartalom szinte korl{tlanul növelhető (fontos szempont), illetve együtt 

kezelhetők térképek, t{bl{zatok és szövegek. Az eleve új felhaszn{l{si lehetőségek 

mellett egyszerűbb az adatrendszer geometriai kezelése is. A folyamatot úgy kell 

elképzelni, hogy a mindenkori térképi alaphoz (mint l{tjuk majd, ez lehet nagyobb 

sz{mú, tartalmilag v{ltozó térképlap is) hozz{rendelünk egy vagy több t{bl{zatot, 

amelynek adatai a sz{munkra fontos inform{ciókat (kultúra, népesség, egészségügyi 

{llapot, stb.) tartalmazz{k. Ha ezeket a t{bl{zatokat, ak{r egy excel-t{bl{zatot, 

lekérdezzük, elemezzük, integr{ljuk, az eredmény egyúttal a térképek közötti 

műveletek, értékelések eredménye is lesz, teh{t térképszerűen l{tjuk, rögzíthetjük 

elemzésünket, ami új összefüggések meg{llapít{s{ra is alkalmas lehet. 

Ehhez kapcsolódik a térképi alapok elő{llít{si módszere. Az egyik fő kérdés az, hogy 

a különféle, m{r térképen {br{zolt inform{ció mind méretar{ny{ban, mind 

geometriai megjelenésében nagyon eltérő lehet. Ezt a problém{t is megfelelő 

mértékben kezelhetjük a térinformatika {ltal biztosított szoftveres eszközökkel.      

Módszertani és oktat{si központ: 

A szűrővizsg{latok és az egészség fenntart{sa akkor tekinthető hatékonynak, ha a 

vizsg{lati centrumokban képzett szakemberek végeznék a felmérést. 

Rendszerenként aj{nlott egy felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező 

szakembert és egy szakasszisztenst kiképezni. A tervezett szomatológiai 

központokban elhelyezett Somatoinfra rendszerek  
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Elmélet és h{ttér inform{ciók: 

Az egészségi {llapotfelmérő és megőrző program antropológiai (embertani) összetett 

elvének megfelelően komplexen vizsg{lja és elemzi a szomatológiai (testtani), 

valamint a szoci{lis és kultur{lis hat{sokat és kölcsönhat{sokat.  

WHO elvek az egészség megtart{s{ról és fenntart{s{ról, valamint a betegségek 

megelőzéséről: 

Epidemiológia: „Az egészséggel kapcsolatos {llapotok, jelenségek megoszl{s{nak és 

az előfordul{sukat befoly{soló tényezőknek a tanulm{nyoz{sa egy meghat{rozott 

popul{cióban azzal a céllal, hogy eredményeit felhaszn{lja az egészséggel 

kapcsolatos problém{k felügyeletéhez és megold{s{hoz.”  

Az epidemiológiai elv{r{soknak megfelelően (a kutatott tudom{nyterület 

eredményei alapj{n) a létrehozott Somatoinfra vizsg{lati módszert a kutatócsoport 

minden tekintetben (szinte egyedül{llóan) alkalmasnak tartja az {ltal{nos 

népegészségügyi szűrővizsg{latokra történő széleskörű elterjesztéséhez. 

Szűrés (screening): „A korai szakaszban lévő, nem diagnosztiz{lt betegségek, 

elv{ltoz{sok valószínűsített azonosít{sa gyorsan kivitelezhető tesztek és egyéb 

vizsg{lati elj{r{sok alkalmaz{s{val. A szűrés elkülöníti a l{tszólagos egészséges 

személyeket valószínűleg beteg, illetve valószínűleg nem beteg személyek 

csoportj{ra.  

A szűrés nem diagnosztikus elj{r{s. A pozitív vagy bizonytalan szűrési 

eredményű személyek tov{bbi orvosi kivizsg{l{sa szükséges a korai diagnózis – 

és szükség esetén az azonnali kezelés – érdekében. A betegség, az elv{ltoz{sok 

korai (preklinikai) szakasz{ban történő szűrés teh{t csup{n egy kezdeti vizsg{lat, 

amely pozitív vagy bizonytalan eredmény esetén egy m{sodik vizsg{latot, éspedig 

diagnosztikus vizsg{latot igényel annak eldöntésére, hogy a betegség ténylegesen 

fenn{ll-e vagy sem.” 

A szűrővizsg{latok többféle típus{t szok{sos megkülönböztetni: 

- tömeges szűrővizsg{lat (mass screening): az elnevezés azt hangsúlyozza, hogy a 

szűrővizsg{lat kiterjed a teljes, érintett lakoss{gra; 

- multif{zisos vagy többir{nyú szűrővizsg{lat (multiphasic or multiple screening): 

több szűrési teszt/elj{r{s alkalmaz{sa, {ltal{ban több betegség/elv{ltoz{s felt{r{s{ra; 
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- előírt szűrővizsg{latok (prescriptive screening): feltételezetten egészséges egyének 

meghat{rozott időszakonként történő, rendszeres szűrővizsg{lata egy adott betegség 

korai szakaszban történő kimutat{s{ra, ez{ltal javítva az adott betegség gyógyít{si 

esélyeit (pl. emlőr{k-szűrés). 

A szűrést {ltal{ban a szűrővizsg{latot szervezők kezdeményezik, a részvétel 

önkéntes. Helytelenül terjedt el a hazai szóhaszn{latban szűrővizsg{latnak nevezni 

néh{ny vizsg{lattípust – pl. gyógyító-megelőző ell{t{sokhoz tünetekkel fordulók 

kivizsg{l{s{t, a kock{zati tényezőknek kitett személyek azonosít{s{t, kémiai anyagok 

toxikológiai ellenőrzését a prevalencia becslés keresztmetszeti vizsg{latban stb.) 

A fenti szűrésprogramok megvalósít{sa csak úgy lehetséges, ha a szűrési szint 

(screening level, cutoff point) kidolgozott és ismert: A szűrés eredményének 

értékeléséhez létezik előre rögzített döntési szint – norm{lis hat{rértékek vagy 

küszöbérték –, amelytől a szűrés eredményét pozitívnak tekintik. A szűrési szintek 

meghat{roz{s{t csak megfelelő tesztek birtok{ban lehet meghat{rozni. 

Szűrési teszt (screening test): A szűrés sor{n alkalmazott vizsg{lati elj{r{s (eszköz) a 

vizsg{lt elv{ltoz{s/betegség azonosít{s{ra, amely ide{lis esetben olcsó, gyors és 

könnyen kivitelezhető (gyakran nem orvos szakemberek is alkalmazhatj{k). 

Alapkövetelmény a szűrési tesztekkel szemben, hogy a szűrtek sz{m{ra 

elfogadhatók legyenek, és ne jelentsenek veszélyt. A szűrési tesztek legfontosabb 

jellemzői: a megbízhatós{g, a megismételhetőség, a hitelesség. 

Ez az {llít{s a nemzetközileg elfogadott {ll{sfoglal{s. A Somatoinfra vizsg{lat 

bizonyította, hogy az összetett és komplex anatómiai és fiziológiai elemzés alkalmas 

a saj{tos kórfolyamatok felt{r{s{ra is. 

Kivételes megítélést igényelnek azok a szűrések, melyek olyan {llapotok/ 

rendellenességek/ betegségek korai felismerésére ir{nyulnak – {ltal{ban egyszeri 

vizsg{lattal –, amikor az időben történő felismerés és kezelés elmulaszt{sa súlyos, 

irreverzibilis következményekkel j{rna.  

Összefoglalva Wilson és Junger WHO összesítése: 

A korai szakaszban lévő nem diagnosztiz{lt betegségek elv{ltoz{s valószínűsített 

azonosít{sa gyorsan kivitelezhető tesztek és egyéb vizsg{latoi elj{r{sok 

alkalmaz{s{val 

A szűrés elkülöníti a l{tszólag egészséges személyeket valószínűleg beteg, illetve 

valószínűleg nem beteg beteg személyek csoportj{ra. 

A szűrés nem diagnosztikus elj{r{s (WHO). 
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Perklinikai szakaszt követheti a diagnosztikus vizsg{lat. 

Tömeges szűrővizsg{lat (mass screening). A tömeges szűrővizsg{latnak ki kell 

terjedni a teljes lakoss{gra. 

A korai szakaszban lévő nem diagnosztiz{lt betegségek elv{ltoz{s valószínűsített 

azonosít{sa gyorsan kivitelezhető tesztek és egyéb vizsg{latok, elj{r{sok 

alkalmaz{s{val. 

A szűrés elkülöníti a l{tszólag egészséges személyeket valószínűleg beteg, illetve 

valószínűleg nem beteg személyek csoportj{ra. 

A szűrés nem diagnosztikus elj{r{s. 

Perklinikai szakaszt követheti a diagnosztikus vizsg{lat. 

Tömeges szűrővizsg{lat (mass screening). A tömeges szűrővizsg{latnak ki kell 

terjedni a teljes lakoss{gra. 

Az egészségi {llapot meghat{roz{s{t, illetve az egészséget befoly{soló tényezők 

(betegség) folyamat{nak kialakul{s{nak egy levezető péld{ja. 

Daganat kialakul{s{nak folyamatmodellje: 

 

 

Az egészségfelmérő és fenntartó program szomatológiai elve: 

A Budapesti Műszaki Egyetem Természettudom{nyi Kar{n, a Nukle{ris Technikai 

Intézet, Tanszék valamint a Műegyetemi Természettudom{nyi Egyesület 

szomatológiai laboratórium{ban 1979 óta folynak vizsg{latok, felmérések és 

kutat{sok az emberi szervezet fiziológiai (élettani) {llapot{nak meghat{roz{s{ról. 
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 A kutat{sok arra ir{nyulnak, hogy minden ember egészségi {llapot{t nem 

befoly{solva – kornak és nemnek megfelelően, az egész testre kiterjedően, minden 

összefüggésében – vizsg{lni lehessen. 

A szomatodiagnosztika a teljes test anatómiai és élettani összefüggésének vizsg{lati 

módszere alkalmazza a korszerű sz{mít{stechnikai, műszertechnikai és képalkotó 

vizsg{lati elj{r{sokat. Az összetett vizsg{lati módszer lehetővé teszi, hogy rövid időn 

belül több kérdésre pontos és megbízható v{laszokat kapjunk a vizsg{lt személy 

kornak-nemnek megfelelő fizik{lis {llapot{ról. Jelenleg a vil{gban több sz{z 

„szűrővizsg{latot” ismernek és aj{nlanak. Ezek a szakszűrő vizsg{latok csak egy 

anatómiai területre, vagy problém{ra korl{tozódnak, sok időt vesznek igénybe, sok 

esetben fizik{lisan is hatnak az emberi testre, és költségesek. 

A szomatometria (méréseken alapuló test-vizsg{lat) képalkotó vizsg{lati elj{r{sa a 

SZOMATOINFRA felvételezés. A módszer non-invazív, k{rosító sug{rz{st nem 

bocs{t ki. A testből kisug{rzódó infravörös hull{mok képpé alakít{s{val lehetséges 

az élettani folyamatokat monitorozni és megjeleníteni. Az infravörös monitoroz{s 

elméleti és gyakorlati feldolgoz{s{t az egyetemi kutató csoport végezte el. 

A kutat{sokat a munkacsoport két fő területre terjesztette ki: az epidemiológiai, 

valamint a szakorvosi és szakszűrő vizsg{lati területekre. A módszer akkor 

értelmezhető komplexit{s{ban, ha a kutat{si területeket és fogalmakat, amelyek a 

leír{sban szerepelnek, pontosan defini{ljuk. A részleteknek tekinthető hivatkoz{sok 

és a kutat{si eredmények együttesen alkotj{k a módszer, elj{r{s és technika 

alkalmazhatós{g{nak egészét. 

Szomatológia: „a szomatológia a testtel, mint élő szervezettel (annak anatómi{j{val, 

élettan{val) foglakozó tudom{ny{g.” 

A szomatológia a hum{nbiológi{hoz tartozó tudom{nyterület. A „soma” görög szó, 

ami testet jelent. A somatológi{t nevezhetjük ezek alapj{n „testtannak”. Az elmúlt 

évsz{zadban a szomatológia fontos szerepet töltött be a biológia, orvostudom{ny, 

pszichológia stb. területein.  

A szomatometria a test mérőpontjait (anatómi{j{t) mérte, a mérőpontok alapj{n 

lehetett un. szomatotipiz{l{st (test, alkattani) elkészíteni. Az adatok rendezése tette 

lehetővé, hogy olyan vizsg{latokra is sor kerüljön, amit pl. orvosi alkattannak 

neveztek. Ezekre a vizsg{latokra azért volt szükség, mert objektív és összetett 

inform{ciókat tartalmazó diagnosztikai módszerek nem {lltak rendelkezésre. A 

legnagyobb gondot az {llapot felvételezésnél, egészségi {llapot meghat{roz{s{n{l a 

képalkotó diagnosztikai rendszerek hi{nya okozta. 
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A diagnosztikai elj{r{sok bővülésével a szomatológiai vizsg{latok, a 

szomatotipiz{l{s folyamatosan szorult ki a tudom{nyból, és az orvosi 

tevékenységekből. A modern szomatológia ezért szakított a konzervatív, csak 

antropológiai jellegű szemlélettel. Célul tűzte ki az élő emberi szervezet anatómiai és 

élettani folyamatainak komplex vizsg{lat{t és elemzését.  

A feladatot nagyban nehezíti, hogy a szomatológusok csak olyan vizsg{latokat 

végezhetnek, amelyek semmilyen hat{ssal nincsenek a vizsg{lt személyre. Nem 

alkalmazhatnak k{rosító sug{rz{sokat, mechanikai hat{sokat, és nem hatolhatnak a 

vizsg{lt testbe. Ezek a feltételek szinte lehetetlenné tették a szomatológia mindennapi 

alkalmazhatós{g{t. 

A szomatológia ismert terminológia szerint írja le vizsg{lati eredményeit. Néh{ny 

kiemelés a meghat{roz{sok közül: 

Szomatikus: testi, a testre vonatkozó 

Szomatogén: testi eredetű, a testből kiinduló 

Szomatoszkópia: testi vizsg{lat 

Szomatoinfra: a termoregul{ciónak az a jelensége, amely a dinamikusan zajló 

életfolyamatokat, a metabolizmust, a homeoszt{zis jelenségét reprezent{lja a 

kültakaróról emitt{lódó infravörös elektrom{gneses sug{rz{s érzékeny 

leképezésével. 

Az egészségfelmérő és fenntartó felmérések és szűrővizsg{latok Funkcion{lis 

Anatómiai dinamikus képalkotó elj{r{sa a Somatoinfa®©, mely alkalmas komplexen 

kezelni egy adott ember teljes fiziológiai és anatómi összefüggését (test és 

életfolyamatok összesége). 

Néh{ny összefüggés felt{r{sa: 

Mit mérünk, mivel, és az objektív mérésekkel leképezett értékeknek mi az inform{ció 

tartalmuk? – mindez a somatoinfra vizsg{latokn{l sz{mos tényezőből (faktorokból, 

egyénspecifikus folyamatokból) tevődik ki. Néh{ny kiemelés a teljesség igénye 

nélkül: 

Homeoszt{zis: az emberi test belső környezet {lladós{g{t biztosító élettani 

folyamatok összessége. 

Termogenézis: hőképződés. 

Termoreceptorok: hőinger felvételére szolg{ló idegvégkészülék (Krause-féle 

végbunkók, Ruffini-féle végtestek összességében kb. 280 000–-300 000). 
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Thermoregul{ció: az emberi szervezet h{romféle hősszab{lyozó folyamata.  

Metabolizmus: anyagcsere, az élőlények valamint az élő környezetek közötti 

kölcsönhat{s, a szervezetben lezajló kémiai és fizikai folyamatok összessége, az 

összes életfolyamatok alapja, amely minden élőlényre jellemző. 

Klinikai értelemben csak a t{panyagok és az oxigén felvételét és feldolgoz{s{t, a 

t{panyagoknak a kémiai {talakul{sa sor{n a sejtekben és a szövetekben történő 

energetikai értékesítését, és a végtermékek kiv{laszt{s{t jelenti. 

Az elmúlt évek kutat{sa bizonyította, hogy a Somatoinfra-rendszer – mint műszer – 

mindenben megfelel a természettudom{nyi, méréstechnikai elv{r{soknak. Az 

adatfeldolgoz{sok bizonyított{k, hogy a mért értékek (az emberi testfelszínről, 

kültakaróról emitt{lódó elektrom{gneses, infravörös hosszúhull{mú szelektív 

leképezés) reprezent{lj{k a magas inform{ciótartalommal bíró metabolikus 

folyamatokat. 

Meghat{roz{sok és értelmezések: 

A szomatológia (somatologia) azaz a „testtan”, a biológiai antropológia segéd 

tudom{nya. Az egyetemi kutatócsoport kifejlesztett egy egyedi somatológiai 

vizsg{ló elj{r{st, ami a természetes emberi test kisug{rz{s{t érzékeli, és azt leképezi 

folyamat{ban és részleteiben. Az élet folyamatok mint az ismert, dinamikusan 

zajlanak test szerte, aminek egyik fő nélkülözhetetlen eleme, az anyagcsere. Ennek a 

biológiai folyamatnak a jelensége (fenomén) a „hum{n radi{ció” azaz az emberi test 

folyamatos sug{rz{sa a külvil{g felé. A hum{n radi{ció infravörös tartom{nyban 

teh{t folyamatos és szakadatlan és a teljes testre jellemző. 

A emberi test {ltal sug{rzott IR tartom{nyok folyamatosan v{ltoznak test szerte, 

amely értékek pontos v{laszt adnak a szervezet belsejében zajló aktu{lis 

életfolyamatokról. A kutat{sok bizonyított{k, hogy egészség esetében (kornak-

nemnek megfelelő értelmezés szerint) milyen infravörös kép {br{zolódik. A 

kutat{sok alapj{n az is nyilv{nvalóv{ v{lt és bizonyított, hogy a norm{l 

életfunkcióktól való eltérése esetében a sug{rz{sból leképezéséből nyert képeken a 

zajló eltérő életfolyamatok jól, objektíven és pontosan {br{zolódnak.  Folyamatos 

felvételezések esetében (video jellegű) a testből és annak felszínéről kilépő sug{rz{s 

alkalmas a nagy sebességgel végbemenő életfolyamatokat is megjeleníteni. Ezt az 

egyedül{lló hum{n képalkotó elj{r{st így kiv{ló eredménnyel lehet haszn{lni az 

egészségfelméréseknél és az {llapot meghat{roz{son túl pl. a sporttudom{nyokban, 

a gyógyszer kutat{sokban , foglakoz{s egészségügyben, de kiemelkedő szerepet 

kaphat a góckutat{sban, v{z és izomrendszer {llapot meghat{roz{sban, metabolikus 

folyamatok felmérésében, anyagcsere vizsg{latokban, f{jdalom kutat{sban, valamint 

összetett egészséget k{rosító folyamatok meghat{roz{s{n{l is.  
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Nem v{rt eredményként könyvelte el a kutató csoport, hogy a mikro-sebészetben is 

lehetőség nyílt a HIR módszer alkalmaz{s{val a l{gyrész műtétek képalkotó 

assziszt{l{s{ra. 

A  hum{n radi{ció, mely a testből (soma) és annak felszínéről emitt{lódó infravörös 

sug{rz{s leképezését valósítja meg, a kutató csoport a 

SOMATOINFRA©® 

nevet adta, amely technológia  szabadalmi és védjegy oltalommal rendelkezik. 

A SOMATOINFRA©® módszer és technológiai a SOMATOLÓGIA tudom{ny{nak 

képalkotó elj{r{sa, teljes mértékben non-invazív, teh{t semmilyen hat{ssal nincs az 

emberi szervezetre.  

A SOMATOINFRA©®   a FUNKCION[LIS ANATÓMIA (FAK)képalkotó elj{r{sa  

A Szomatológia és a SOMATOINFRA vizsg{lati módszer alkalmazza a korszerű 

sz{mít{stechnikai, műszertechnikai és képalkotó vizsg{lati elj{r{sokat. A HIR-FAK 

felvételezés egyszerűsítve a „hum{n infra radi{ció” (HIR), folyamatosan felvételeket 

készít az adott emberi testről és azokat valós időben megjeleníti valamint méréseket 

is végez a Somatoinfra műszer . A kifejlesztett technológia lehetőséget teremt arra, 

hogy a teljes elektrom{gneses sug{rz{sokból nyert képeket rögzítse és megfelelő 

jelek befogad{s{t követően ak{r 3D form{ban is megjelenjen.  

Egyedül{llóan az emberi testről és testből kilépő sug{rz{sokat a Somatoinfra 

berendezés és informatikai rendszer képes egy saj{tos mérésmódszerrel is 

feldolgozni.  

A kutat{si program mindh{rom elemének megv{laszol{s{t követően egyértelművé 

v{lt, hogy az emberi test a testen belül zajló életfolyamatok biokémiai, biofizikai 

momentumait kvantumbiológiai jelenségek révén, sug{rz{sos termoregul{ciós 

folyamatként, egyfajta inform{cióhalmazként tov{bbítja a testfelszín minden 

pontj{ról a külvil{g felé. 

A TIS szoftver (tér infra spektroszkópia) a rendszer alap felszereltségéhez tartozik és 

egyben alkalmas m{s képalkotó elj{r{sok képeinek spektrum analízisét is elvégezni. 

Az összetett vizsg{lati módszer lehetővé teszi, hogy rövid időn belül több az 

egészséggel, vagy betegséggel kapcsolatos kérdésekre is pontos és t{rgyilagos 

v{laszokat kapjunk, a vizsg{lt személy kornak-nemnek megfelelő fizik{lis {llapot{n 

túl.  

 A kifejlesztett módszert aj{nlani lehet: - preventív medicin{lis szűrésre - anamnézis 

felvételezésére - valamint célzott szakorvosi kérdések megv{laszol{s{ra.  
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Az infravörös monitoroz{s m{s vizsg{lati elj{r{sokat nem v{lt ki és azokat nem 

helyettesít. Az orvosi diagnosztika t{rh{z{t bővíti egy új t{rgyilagos vizsg{lati 

lehetőséggel. 

Megjegyzés: A élettudom{nyi (szomatológiai) kutat{sokn{l, valamint a biológiai és 

kultur{lis antropológiai vizsg{latokn{l a „H{rmas Elméletben” megfogalmazott, 

anyag és élet körforg{s{nak, természeti törvényszerűségei és elvei igazolhatók 

voltak.  

 

Képt{r: 

 közép kategóri{s Somatoinfra®© 

 Klinikai IR felvétel 
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 Irradi{ció {tvetülése (92 Gy) 

 scoliosis  

 

 radicularis dermatoma 

   vena femoralis 
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Somatologiai kutat{sok egyszerűsített statisztikai eredményei 

Somatoinfra Funkcion{lis Anatómiai felvételezés alapj{n  

30.000 fő  somatologiai feldolgoz{sa  

 

különleges eseteket nem sz{mítva 

pl.Rocky Mountan spott fever, Thuret syndr, Keshan-syndr, itiai-itiai stb. 

betegségek 
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-. Ring EFJ, Jones C., Ammer K. Plassmann. P., Bola T.S.(2004), Cooling Effects of 

Deep Freeze Cold Gel Compared to that of Ice Pack Applied to the Skin. Thermology 

International, no14. p.93–98,  

-. Jones CD, Osorio D, Discrimination of oriented visual textures by poultry chicks, 

Vision Research, 44(1):83–89, 2004 

-WABT UNESCO.  

Kesztehelyi, Szacsky 

Nők éve: Az emlőtumorok Somatoinfra diagnosztiz{l{s{nak lehetősége 

P{rizs 2004 

-. Ring EFJ, JonesCD, Ammer K, Plassmann P, Bola TS, Cooling effects of Deep 

Freeze Cold Gel applied to the skin, with and without rubbing, to the lumbar region 

of the back. Thermology International, vol14, no.2., p64–70, 2004 

Ring EFJ, Paget’s disease of bone, Rheumatologia, vol.182, p.81–85, 2004 (in Slovak) 

2003  

-. Murawski P, Jung A, Ring EFJ, Plassmann P, Zuber J, Kalicki B, “Image 

ThermaBase” A Software Programme to Capture and Analyse Thermographic 

Images, Thermology International, vol.13, no.1 January 2003, pp.5–10 

-Magyar Edző 

A „Szomatoinfra” képalkotó vizsg{lat értelmezése és alkalmaz{si lehetőségei 

2003/4 

-. Plassmann P, Jones TD, Improved active contour models with application to 

measurement of leg ulcers, SPIE Journal of Electronic Imaging, April 2003, Volume 

12, Issue 2, pp. 317–326 Abstract 

-. McCabe CS, Haigh RC, Ring EFJ, Halligan PW, Wall PD, Blake DR, A Controlled 

pilot study of the utility of mirror visual feedback in the treatment of complex 

regional pain syndrome(Type 1) . Rheumatology, vol.42 p.97–101 
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-Konfeencia: 

Informatika és Kommunik{ció a Sportban 

A Magyar Olimpiai Bizottség Orsz{gos Konferenci{ja 

Szacsky Mih{ly Szomatodiagnosztikai rendszer a sportgyakorlatban 

2003 

-. Ring EFJ Errors and artefacts in infra red imaging. Thermology International 

-. Ring EFJ, Ammer K, Plassmann P, Jones BF Errors and Artefacts in Thermal 

Imaging IFMBE Proceedings, 3.2. p.1620–1621. 

-Dr. Till, dr Szacsky,[goston, Rezső 

A „légp{rn{s művégtaggal ell{tott betegek egy éves kontroll vizsg{lat{nak 

eredményei. 

2003/1 VII.évfolyam 

-. Ring EFJ, The Historical development of thermal imaging in medicine. Thermology 

International. 13.2. 53–57, 2003 

2002  

-. Plassmann P, Recording wounds – documenting wound care, by invitation,Journal 

of Tissue Viability, vol. 12, number 1, p24–28, 2002 

-. Jones BF, Plassmann P, Digital thermal imaging of human skin, IEEE Engineering 

in Medicine and Biology Magazine, vol. 21, no. 6, November /December 2002, 

pp.4148, 2002 

-MEDICUS UNIVERSALIS 

M{jer J. Szacsky M. N{dor V. 

Az infravörös-diagnosztika orvosi alkalmaz{s{ank lehetőségei 

XXXV/2.2002 

Mozg{ster{pia 
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-. Speden DJ, Calin AI, Ring EFJ, Bhalla AK, Bone mineral density, Calcaneal 

ultrasound and Bone turnover markers in women with ankylosing spondylitis. J 

Rheumatology 29.3. 516–521, 2002 

-Konferncia: 

Hargitai E. Entz L. Köv{ri T. Szeberin Z. Szacsky M. 

A gyermekkori törésekhez t{rsuló art. Brachialis occlusio dilemm{ja a subacut és 

krónikus szakaszban. 

Gyermek Tarumatológia 

 

2001  

-. Ring EFJ Provocation tests in thermal imaging. Abs. Thermology Int. 11. 2. 2001 

Jones BF, 

-. Ring EFJ, A classification for nailfold capillaries, British Journal of Computing. May 

2001 

-. Jones BF, Oral M, Ring EFJ, Morris CW. A taxonomy for nailfold capillaries based 

on morphology. Proceedings of BMES/EMBS conf. Atlanta October 1999 p1169. also: 

IEEE Transactions on Medical Imaging Vol 20 No 4. April 2001 p 333 – 341 

2000  

-. Jones TD, Plassmann P, An active conour model for measuring the area of leg 

ulcers, IEEE Transactions on Medical Imaging, December 2000, vol.19, Issue 12, 

p.1202–1210 

-. Shih JKC, Delpak R, Hu CW, Plassmann P, Wawrzynek A, Kogut M, 

Thermographic Non-destructive Testing Damage Detection for Metals and 

Cementitious materials, The Imaging Science Journal, Published by Professional 

Engineering Publishing Limited, London, UK, Vol. 48, No.1, Pp. 33–43, 2000, ISSN-

1368–2199  

-. Ring EFJ, The Discovery of Infra red radiation. Thermology Int. 10.1 31–32. 2000 

-. Jones BF, Ring EFJ, An Archive of Early Thermal Imaging Papers. Thermology Int. 

10.1 30–31,  

-. Plassmann P, Ring EFJ, An Open System for Quantitative Analysis of Infra red 

Medical Images Thermology Int. 10.1 37–38 2000 
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-Balneológia, Gyógyfürdőügy, Gyógyidegenforgalom 

Major Zolt{n, Szacsky Mih{ly: A mindennapi reumatológiai diagnosztikai 

gyakorlatban alkalmazható infravörös képalkotó rendszer 

-. Ring EFJ, Jones BF, Thermal Imaging – A Vision of the future Thermology Int. 

10.1.40 2000 

-. Ring EFJ, Minchinton M, Haigh R, Bone Loss & Immobility in neuro-rehabilitation 

patients assessed by ultrasonomgraphy, Osteoporosis Int.11.suppl.1 P52 abs. 2000 

-. Bhalla AK, Robertson D, Fickling W, Speden D, Ring EFJ, The Role of Parenteral 

Vitamin D in Coeliac Disease – Preliminary Analysis of Placebo Controlled Study 

Osteoporosis Int. 11.suppl 1. p81, abstract, 2000 

-. Birkett V, Ring EFJ, Minchintom M, Mc Cabe C, Bhalla AK, Juxta articular bone loss 

in the fingers of early Rheumatoid Arthritis patients compared to those with 

established RA. Osteoporosis Int. 11. Suppl 1. OC17. 2000 

-. Gupta RJ, Ventkatachalam S, Stott JB, Hueting JE, Elvins DM, Ring EFJ, Bhalla AK, 

Oral Corticosteroid induced Osteoporosis in the Community and its diagnosis using 

forearm DEXA Osteoporosis Int. 11. Suppl.1. P58 2000 

-. Ring EFJ, Ammer K, The Technique of Infra red imaging in medicine, Thermology 

International. 10 ,1 7–14. 2000 

-. Ring EFJ The Discovery of Infrared Radiation in 1800, Imaging Science Journal ,vol 

48, p1–8, 2000 

 1999 

-LABINFÓ  

Szacsky Mih{ly, Benedekfi Örs: 

Infravörös diagnosztika 

Laboratoriumi Inform{ciós Magazin 1999/7 

 

-Szacsky Mih{ly: Hum{n képalkotó vizsg{latok infravörös tartom{nyban 

XXXV. évfolyam 5 1997. október 

Kórh{z és Orvostechnika 
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-Szacsky Mih{ly: Az infravörös hum{n monitoroz{s elméleti alapjai 

XXXV.évfolyam 6 1997. nov.-dec. 

Kórh{z és Orvostechnika 

-Medical Devices and Systems – The Biomedical Engineering Handbook (Third 

Edition), Ed. Joseph D.Bronzino, Taylor & Francis, Boca Raton, Florida, 2006, ISBN 0–

8493-2122–0 (chapters 20, 31 & 36 contributed by EFJ Ring, K. Ammer and BF Jones) 

-A Casebook of Infrared Imaging in Clinical Medicine, Ed. A Jung D.Sc. PhD. MD, J 

Zuber PhD MD, EFJ Ring DSC MSc, Medpress, Warsaw, 2003, ISBN 83–916116-2–0. 

-Meskó Éva, Farsang Csaba, Pécsv{radi Zsolt (szerk) 

Belgyógy{szati Angiológia 

Szacsky Mih{ly, Pécsv{radi Zsolt: Infravörös monitoroz{s angiológiai 

alkalmaz{sa. 

Medintel Könyvkiadó 1999 

-Colour Image Processing, BF Jones, P Plassmann, Medical Imaging Case Study: The 

role of colour image processing in the metrics of wound healing, In:, Editors SJ 

Sangwine, REN Horne, 1997, p.364–384 

-Cziffer Endre (szerk) 

Operativ Töréskezelés 

Szacsky Mih{ly: 52. Teletermogr{fia-szepszis detekció 

Springer Hungarica Kiadó Kft. 1997 

-The Thermal Image in Medicine and Biology, 1995, Ed K Ammer, E F J Ring, Uhlen 

Verlag, Wien, ISBN 3–900-4666–572 

Children in Sport, 1995, Ed E F J Ring, Proceedings of the First Bath Sports Medicine 

Conference, July, 1995, University of Bath, ISBN 1 85790 017- 

-Measurement of Skin Temperature, 1995, E F J Ring, Chapter 10 of In vivo 

examination of the skin: a Handbook of non-invasive methods, Ed J Serup, CRC 

Press, Florida, USA. 
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-Honvédorvos  

Szacsky Mih{ly, Cziffer Endre 

A termoviziós detekt{l{s és diagnosztika alkalmaz{s{nak lehetőségei a hum{n 

klinikumban  XLVII. Évfolyam 1995/2 

-Current Research in Osteoporosis and Bone Mineral Measurement 4, 1996, 

Proceedings of the 1996 Bath Conference on Osteoporosis and Bone Mineral 

Measurement, Ed E F J Ring, British Institute of Radiology London, ISBN 0–905749-

34–9 

-Endre Cziffer (szerk.). 

Minifixation, External fixation of small bones 

M. Szacsky : Detection of septic complications and inlammations by 

telethermography 

Literatura Medica 1994 

-Current Research in Osteoporosis and Bone Mineral Measurement 3, 1994, 

Proceedings of the 1994 Bath Conference on Osteoporosis and Bone Mineral 

Measurement, Ed E F J Ring, British Institute of Radiology London, ISBN 0–

905749-29–4 

-Current Research in Osteoporosis and Bone Mineral Measurement 2, 1992, 

Proceedings of the 1992 -Bath Conference on Osteoporosis and Bone Mineral 

Measurement, Ed E F J Ring, British Institute of Radiology London, ISBN 0–905749-

29–4 

-Current Research in Osteoporosis and Bone Mineral Measurement, 1990, 

Proceedings of the 1990 Bath Conference on Osteoporosis and Bone Mineral 

Measurement, Ed E F J Ring, British Institute of Radiology London, ISBN 0–905749-

23–5 

-Osteoporosis and Bone Mineral Measurement, 1985 Ed E F J Ring, W D Evans, A S 

Dixon, IPSM Publications, York, UK, ISBN 0–904181-59–6 

-Thermological Methods, 1985, (Applied Thermology Series Editor) Verlag Chemie, 

Weinheim, FRG, ISBN 3–5271568-0 

-Dermatological Thermography, 1985, (Applied Thermology Series Editor) Verlag 

Chemie, Weinheim, FRG, ISBN 0–89573-443–5 
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-Recent advances in Medical Thermology, 1984, Ed E F J Ring, B Phillips, Plenum, 

New York, ISBN 03064 1672–7 (71–77) 

-Human body temperature, 1982, Y Houdas, E F J Ring, Plenum, New York, ISBN 

0306 40872–4 (65) 

Kivonat a www.pannonpalatinus.hu tanulm{nyokból dolgozatokból: 

*2180+ SOMATOINFRA® vizsg{lati gyorsjelentés - 2012-06-28 

*2159+ EGÉSZSÉGFELMÉRÉS és FENNTART[S - 2012-05-23 

*2157+ Somatológia Vizsg{lati módszer és alkalmaz{si lehetőségek - 2012-05-22 

*2155+ EGÉSZSÉGFELMÉRÉS és FENNTART[S EMBER és TESTTAN, PRIMER 

PREVENCIÓ - 2012-05-21 

[2070+ H{ny sportolónak kell még meghalnia? - 2012-05-02 

*2031+ H{ny sportolónak kell még meghalnia? - 2012-04-16 

*1967+ Egészség-Sport-Biztosít{s - 2012-03-29 

[1916] M-SI Multi (medical) SOMATOINFRA©® - 2012-03-12 

*1867+ Egészség fenntart{s és az élettudom{nyi kutat{sok egy új eredménye: M-SI - 

2012-02-27 

*1816+ Egészség a XXI. sz{zadban - 2012-02-19 

*1793+ A „H{rmas Elmélet” aktualit{sa, a hírek tükrében (Mégsem a tengerből ered 

az élet?) - 2012-02-19 

*1771+ A „H{rmas Elmélet” Értelmezése - 2012-02-16 

*1596+ Az emberi test hőmérsékleti sug{rz{s{nak kvantitatív vizsg{lata - 2012-01-18 

*1424+ A SOMATOLOGIA és az EGÉSZSÉGÜGY LEHETSÉGES 

ORVOSTUDOM[NYI KAPCSOLATAI A XXI.SZ[ZADBAN 

*1238+ Implant{tumok a csontsebészetben - 2011-02-28 

*1237+ Egy hajókir{ndul{s és a H{rmas Elmélet - 2011-02-22 

*1236+ Ervin Schrödinger gondolatai és a H{rmas Elmélet - 2011-02-17 

*1227+ SZOMATOINFRA® - 2011. évi kutat{si program - 2011-01-10 

http://www.pannonpalatinus.hu/
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*1219+ Mikrosebészet, dinamikus fiziológiai képalkotó elj{r{s infravörös 

tartom{nyban - 2010-12-11 

[1212] 14th WABT Annual General Conference - 4th WABT Outdoor General 

Conference - 2010-12-08 

*1211+ Dilemm{k a XXI. sz{zad küszöbén az antropológiai szemléletű 

egészségfenntart{s és a betegell{t{s kérdéskörökben - 2010-11-19 

[1210] INTERNATIONAL CONFERENCE OF PREVENTIVE MEDICINE AND 

PUBLIC HEALTH - 2010-11-19 

*1171+ Tudom{nyok, t{rstudom{nyok - etnológia - 2010-09-06 

*1170+ V{lasz a Radiológiai Szakmai Kollégium {ll{sfoglal{s{ra - 2010-08-30 

*1167+ Tudom{nyok, t{rstudom{nyok - hum{nbiológia, biológiai antropológia - 

2010-08-25 

*1165+ Tudom{nyok, t{rstudom{nyok - geogr{fia - 2010-08-20 

*1164+ Tudom{nyok, t{rstudom{nyok - ökológia - 2010-08-18 

*1163+ Tudom{nyok, t{rstudom{nyok - 2010-08-16 

[1159] Somatoinfra - 2010-08-05 

*1152+ R[K (II.) - a félelmet, szorong{st és sokak szemében végzetes betegséget 

jelentő szó - 2010-07-16 

[1138] New paths of micro surgery (assisted IR control) - 2010-06-23 

*1134+ Mikrosebészet új utakon - 2010-06-19 

*1133+ Ak{r az Isten: létrehozt{k az első mesterséges DNS-t, megszületett az első 

"szintetikus" sejt - 2010-06-18 

*1130+ R[K ( I.) - a félelmet, szorong{st és sokak szemében végzetes betegséget 

jelentő szó - 2010-06-15 

[1128] Somatologia - t{pl{lkoz{s és anyagcsere: a bélbaktériumok - 2010-06-14 

*1121+ A bélbaktériumok - 2010-06-05 

*1120+ T{pl{lkoz{s és anyagcsere - 2010-06-04 

*1119+ Hum{nbiológia és egészségmegőrzés - 2010-06-03 
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*1107+ Az egészség egy szomatológus szemével (a XXI.sz{zad elején) - 2010-05-22 

*1106+ [ltal{nos népegészségügyi szűrővizsg{latok (egy lehetséges felmérési 

módszer) - 2010-05-2 

*1104+ Az orvostudom{ny - 2010-05-19 

*1102+ Bevezető gondolatok az élettudom{nyról - 2010-05-17 

*1101+ Az orvostudom{ny - 2010-05-16 

*1099+ A személyes és a csoportos agresszió élettudom{nyi megítélése - 2010-05-1 

*1094+ Infra képalkotó rendszerek elméleti működése - 2010-05-07 

*1080+ Célzott alfa-béta nukle{ris ter{pi{s beavatkoz{s tumoros betegségeknél - 

2010-04-21 

*1073+ Egészségmegőrző inform{ciós rendszerek felépítése és az egészség 

fenntart{s - 2010-04-14 

*1067+ 3D Orvosi képalkot{s, TS-rendszerek, tér spektroszkópia - 2010-04-08 

[1062] Detection of septic complications and inflammations by telethermography - 

2010-04-03 

[1059] A Veszélyes XXI. sz{zad kihív{sai - a j{rv{nyok - 2010-03-31 

*1055+ Eredményes magyarorsz{gi alsó végtag replant{ció - két és fél éves 

ut{nkövetés - 2010-03-27 

[1053] Somatoinfra diagnosztika - 2010-03-25 

*1047+ Hum{n infraemissziós képalkot{s lehetőségei - 2010-03-19 

*1045+ Komplex transzmissziós és emissziós képalkot{s széles spektrumú l{gy- 

gamma sugaras elektrom{gneses tartom{nyba - 2010-03-15 

*1044+ Elektrom{gneses sug{rz{son alapuló képalkotó diagnosztikai elj{r{sok 

elméletének összefoglal{sa - 2010-03-15 

[1043+ A termikus sug{rz{s felhaszn{l{sa az orvosdiagnosztik{ban - 2010-03-15 

*1035+ Infravörös diagnosztikai rendszer fejlesztése - 2010-03-12 

*1032+ A termikus sug{rz{s felhaszn{l{sa az orvosdiagnosztik{ban - 2010-03-10 

[1029] Thoughts from the presentation of Triple Theories - 2010-03-04 
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*1028+ Elektrom{gneses sug{rz{son alapuló képalkotó diagnosztikai elj{r{sok 

elméletének összefoglal{sa - 2010-03-08 

*1024+ Célzott alfa-béta nukle{ris ter{pi{s beavatkoz{s tumoros betegségeknél - 

2010-03-07 

*1022+ Thermovizió, Hőtérkép, Somatoinfra® avagy medical infra képalkot{s - 

2010-03-07 

*1020+ [ltal{nos Népegészségügyi Szűrővizsg{latok - (egy lehetséges felmérési 

módszer) - 2010-03-05 

*1018+ H{rmas elmélet - 2010-03-04 

*1017+ Somatoinfra®© - elmélet, képalkot{s, felvételezés, méréstechnika - 2010-03-

04 


