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A konzulens véleménye a kész diplomamunkáról:  
 
A diplomamunka tervezése során jól, rendszerezetten dolgozta fel az infravörös diagnosztikai 
képalkotó eljárás informatikai kérdéseit. A szakirodalmak, és az alkalmazott rendszerek meg- 
ismerése után célratörően, új informatikai megoldások kidolgozását vázolta fel. Az infravörös 
diagnosztikai lehetőségek felvázolásával egy gazdag képfeldolgozói módszer lehetősége jött 
létre. Az alkalmazott informatikai szoftverek kellő alapot nyújtottak arra, hogy a 
továbbfejlesztésükre mód és lehetőség nyíljon. Az alkalmazott rendszer megismerése kellő 
alapossággal történt. A jelenlegi rendszerek hiányossága, hogy a nagymennyiségű adatok 
rendezetlenül archiváltak, valamint statisztikai feldolgozásuk szoftver háttere nem biztosított. A 
szoftverek racionalizálásának fontosságát is szem előtt tartva született a diplomamunka tartalmi 
része. A módszer alkalmazásának praktikuma a rendszerek közötti kommunikációval 
valósítható meg. A diplomamunka kellő alapossággal elemzi a konferencia üzemmódok 
fontosságát, és számítástechnikai lehetőségeit. A feladatot nehezítette, hogy orvos-szakmai és 
informatikai igényeket kellett ötvözni.  
A komplex módosítási javaslatok elméleti és gyakorlati szintézise kellő harmóniát mutat. A 
megoldások reális alapokon nyugszanak, és a megvalósításoknak nincs akadálya.  
A konzultációk során lehetőség nyílott arra, hogy a diplomamunkában megfogalmazott 
módosításokat 2000 második negyedében az újonnan épülő és felállításra kerülő 
berendezéseknél figyelembe vegyük. A diplomamunka precizitására jellemző, hogy a felhasznált 
módosítások és újszerű megoldások korrekció nélkül adaptálhatóak voltak. Külön figyelmet 
érdemelnek az adatvédelemmel kapcsolatos megfogalmazások. Az egészségügyi felhasználások 
területén ki- emelkedően fontos, hogy a személyiségi jogok biztosításával lehetőség nyíljon 
hálózaton belüli konzultációk tartására is.  
A költségelemzések jelentették a legnagyobb kihívást. A jelenlegi orvostechnikai eszközök és 
csatlakozó informatikai rendszerek ára állandóan változik. Az egészségbiztosítási finanszírozás 
rendszere napjainkban változik jelentős mértékben. A költségelemzés helyesen a vizsgálatokra 
helyezte a fő hangsúlyt, amelyek alapján minden változó költség korrekciója elvégezhető. A 9. 
fejezetben történő összefoglalás és végső rendezés egységesen értelmezhetővé teszi a 
diplomamunkát. A hipotézis és a feladatokra adott lehetséges megoldások pontosak és 
megalapozottak. Szerencsés véletlen, hogy a diplomamunkában megfogalmazott megoldások 
több ponton megvalósultak, és így az elkövetkezendő időben a hipotézis helyességét a 
mindennapi gyakorlat tudja igazolni.  
Összességében a diplomamunkát kellő megalapozottsággal és precizitással végezte a szerző. Az 
adott témakörben megfelelő jártasságot szerzett. A célul kitűzött feladatokat körültekintően 
választotta meg, és azokra racionális megoldásokat adott. A diplomamunka jól áttekinthető, a 
meghatározások pontosak és a megoldások áttekinthetőek.  
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1. Köszönetnyilvánítás 
 
 
Mindenekelőtt szüleimnek szeretnék köszönetet mondani azért, hogy fáradságot nem ismerő, 
áldozatos munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, odaadó szeretetükkel nyugodt 
családi háttér biztosításával lehetővé tették számomra a főiskola elvégzését.  
Köszönöm konzulensemnek, dr. Szacsky Mihálynak a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (TTTK, Nukleáris Technikai Intézet) Tudományos 
főmunkatársának, hogy ráirányította figyelmemet az orvosi diagnosztika rendkívül érdekes és 
dinamikusan fejlődő területeire. Lehetővé tette az alkalmazott informatikai rendszer 
tanulmányozását, és segített a tervezett informatikai rendszerrel kapcsolatos igények 
megfogalmazásában.  
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani dr. Szász Gábornak (Gábor Dénes Főiskola), aki jó 
tanácsaival önzetlen segítséget nyújtott a konzultációk során. Értékes ötletei, építő jellegű 
kritikája igen hasznos támogatást jelentett a diplomamunka tartalmi összeállításában, a fejezetek 
megfelelő mélységű kidolgozásában.  
Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a segítséget Demeter Márton 
rendszergazdának (Gryllosoft), aki alapos szakmai ismereteinek és gyakorlati tapasztalatainak 
átadásával nagy mértékben hozzájárult diplomamunkám elkészítéséhez. Munkámat a 
legmesszebbmenőkig támogatta, valamint biztosított a feladat megoldásával elért eredmények 
hasznosulásáról.  
 
 
 

2. Előszó 
 
A modern orvostudomány egész fegyverzetével harcol a betegségek megelőzéséért és 
leküzdéséért. Az orvoslás évezredes történetében, a legutóbbi évszázadában születtek szenzációs 
eredmények. Vannak látványos győzelmek, de még sok a megoldatlan probléma. Az orvos egyre 
több betegséget kényszerít meghátrálásra, a régiek helyébe azonban újak lépnek, a még el nem 
pusztított kórokozók újabb utakon támadnak. Sok még azon betegségek a száma, amelyeket nem 
tudunk teljes sikerrel legyőzni. Így a nyertes csaták után nem pihenhet sem a kutató, sem a 
gyógyító orvos, ezer újabb feladat vár rájuk. És bár egyre javuló orvosi, egészségügyi ellátásról 
beszélünk, az orvos dolga nem csökken, hanem szaporodik. Nagymértékben nő az ellátásra váró 
betegek száma.  
A Föld lakosainak száma rohamosan nő. Nyilvánvaló, hogy a lakosság számának növekedésével 
nő az orvosi ellátást igénylők száma is. Tény viszont, hogy a lélekszám növekedésével nem 
emelkedik ugyanolyan ütemben az orvosok száma, ezen kívül az orvosok területi eloszlása sem 
egyenletes, még ott sem, ahol pedig számuk viszonylag elég magas.  
Érdekes ellentmondás, hogy az eredményes orvosi tevékenység is növeli a betegek számát. A 
korszerű orvoslás következtében ugyanis jelentékenyen emelkedik az átlagéletkor (fejlett 
országokban már 70 év fölött van), de ezzel együtt nő az orvosi ellátást igénylők száma is, hiszen 
az idősebb korúaknak általában gyakrabban van szükségük orvosra. Van még egy furcsa ok: 
régen a különféle betegségekben fiatalon meghalt emberek nem örökíthették át utódaikra a 
különféle betegségeket, vagy az azokra való hajlamot.  
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Most a hatékony gyógyászat az ilyen embereket is meggyógyítja, és ezek nagyobb 
valószínűséggel örökítik át betegségüket vagy az arra való hajlamot, mint azelőtt.  
Sokan nagyon lényegesnek tartják a betegek számának növekedésében, hogy az ember egyre 
meggondolatlanabbul él vissza a modern élet adta lehetőségekkel, egyre jobban szennyezi a 
környezetét, előnytelenül befolyásolja a természet biológiai egyensúlyát, és ezért a 
felelőtlenségért az egészségével kénytelen fizetni. Sajnos nem lehet tagadni, hogy a keringési, 
idegrendszeri, emésztőrendszeri betegségek száma még viszonylagosan sem csökken, hanem nő, 
nem is beszélve pl. a közlekedési balesetekről, amelyek következtében többen halnak meg vagy 
lesznek örökre betegek, mint egy kisebb háborúban. 
A gyógyító munka során alkalmazott eszközök és módszerek arzenálját orvostechnikának 
nevezik. Már a régi korok orvosa is használt technikai eszközöket. Ezeket eleinte az orvosok 
többnyire maguk készítették saját céljaikra. Ahogy azonban növekedett e segédeszközök 
szerepe, úgy érvényesült itt is a munkamegosztás. Ügyes kezű szakember vette át az eszközök 
készítésének gondját, aki az orvos elképzeléseit valósította meg. Lassanként ipari méreteket 
öltött az orvosi műszerek előállítása.  
A XVIII. század végétől kezdve terjedt el az orvosi gyakorlatban a testhőmérséklet mérése. 
Érdemes utalni rá, hogy ezzel tulajdonképpen egy minőségileg új eszköz került a gyógyítás 
szolgálatába. Idővel ugyanis nemcsak az orvosok körében, hanem általában elterjedt a lázmérő 
használata. Ekkor egy olyan folyamat indult meg, amelyről ma egyre többször esik szó, 
nevezetesen az önvizsgálatról, az otthoni önkezelésről, öngyógyításról.  
A XX. század óriási fejlődése éreztette hatását az orvostudományban is, egyre újabb, egyre 
finomabb, pontosabb eszközök tömegét fejlesztették ki az orvosok és a velük szövetkezett 
mérnökök. Nem nehéz észrevenni, hogy milyen szédítően gyors fejlődést indított meg a 
technikai forradalom a medicinában is. Ma már elfogadott megállapítás, hogy a technika, az 
elektronika, az automatizálás, a számítástechnika alkalmazása nélkül aligha lehet komoly 
fejlesztésről beszélni az orvostudományban.  
Az orvostechnika tulajdonképpen az orvostudomány és a mérnöki tudományok 
összefonódásából alakult ki. A tudományok specializálódnak. Ennek fő oka az, hogy a 
tudományos eredmények, információk rohamosan halmozódnak, tehát egy-egy tudományág 
művelőjének egyre több ismeretet kell birtokolnia, ha eredményesen akar tevékenykedni 
szakmájában. De mivel végtelen sok ismeretet nem lehet szerezni, a szakember a mélyebb 
ismeretek kedvéért kénytelen szűkíteni kutatási területét. Ez a specializálódás vagy 
differenciálódás hovatovább oda vezet, hogy egész közeli kutatási témában dolgozó tudósok alig 
értik egymás tudományos nyelvét.  
Az ismereteknek ez a nagymértékű felaprózódása azonban egy ellentétes folyamatot is szül, 
mintegy kiegyenlítésképpen. Ezt az ellentétes hatást integrálódásnak nevezik. Ezen azt értik, 
hogy az egymástól távoli tudományterületek közös elemeiből önálló, új tudományok 
szerveződnek. Így született meg pl. az információelmélet, a kibernetika, a rendszerelmélet, a 
szervezéstudomány, a metrológia stb. Ezeken a különféle részterületeken közös elveket, sajátos 
módszereket ötvöznek egységes rendszerré.  
Elvi megfontolások arra mutatnak, hogy az orvoslás problémáit nem lehet mennyiségi 
módszerekkel, extenzív fejlesztéssel, tehát az orvosok, az egészségügyi személyzet vagy az 
eszközök mennyiségi növelésével megoldani. (A nagyon elmaradott területeken természetesen 
még a mennyiségi fejlesztés is járható út!)  
 



 5 

 
Az egészségügy meg nem oldott kérdéseit intenzív fejlesztéssel kell megoldani, vagyis úgy, hogy 
pl. nem az orvosok számát növeljük, hanem az ellátás hatékonyságát javítjuk. Ennek is sok útja 
van! Ezek között mindenesetre az egyik legfontosabb az orvoslás technikai eszközeinek javítása, 
mennyiségének növelése, a hozzájuk tartozó informatikai rendszerek fejlesztése.  
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy egyre több orvos és más egészségügyi dolgozó 
foglalkozik intenzív kutatással olyan komoly problémák megoldásán, mint a rák korai 
felismerése és gyógyítása, a vérkeringési rendszer betegeinek gyógyítása, az idegrendszeri 
károsodások megelőzése és gyógyítása, a betegségen átesettek társadalomba való visszavezetése, 
rehabilitációja stb.  
A korszerű orvostudományban egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a betegségek megelőzésére. 
Tulajdonképpen régi elve az orvoslásnak, hogy jobb és egyszerűbb a betegséget elkerülni, mint 
gyógyítani. Igen ám, de ezt az elvet csak újszerű, hatékony eszközökkel lehet megvalósítani. 
Hiszen a megelőzésnek az a lényege, hogy már abban a stádiumban felkutatják a 
"betegjelölteket", amikor azok még nem érzik magukat betegnek, nincs panaszuk. Az egészséges 
lakosságot is szürővizsgálatoknak kell alávetni, hogy kiválogassák a betegségre hajlamos 
egyéneket vagy a még panaszmentes betegeket. A megelőző kivizsgálás során nem elég csak a 
hagyományos kivizsgálások során megfigyelt jellemzőket mérni, hiszen a kifejlődött betegséget 
megelőző állapotban a beteg életfunkcióinak csak kisebb mértékű elváltozásaival lehet számolni. 
Ezeknek a kis, még alig észlelhető eltéréseknek a meghatározásához érzékenyebb vizsgáló 
módszer szükséges. Egy ilyen módszer az infravörös diagnosztika is.  

 
3. Bevezetés 

Az elméleti elemzések alapján megállapítható, hogy az elektromágneses spektrumok 
tartományába eső fotonok (kvantumok) minden sávja, ha szűkítetten is de felhasználásra kerül 
az orvostechnikában. Az orvosi diagnosztikában alkalmazott képalkotó eljárások szinte kivétel 
nélkül invazív eljárásnak tekinthetők. Az orvosi képalkotás vizsgálatait a morfológiai 
elváltozásokra építi. A morfológiai elváltozások a struktúrák denzitáskülönbségein keresztül 
mutathatók ki. Azok a kórfolyamatok, amelyek kezdeti stádiumban vannak, még nem 
változtatják meg környezetük méretét, struktúráját és denzitását, ezáltal radiológiai 
módszerekkel nehéz a megjelenítésük. Az egyre tökéletesedő képalkotó diagnosztikai 
rendszerek fejlesztésének egyik ró feladata, hogy a kórfolyamatokhoz köthető morfológiai 
változásokat minél korábban láthatóvá tegyék.  
 
A diagnosztikáknak és a terápiának az a ró feladata és az elvárható követelménye, hogy a 
legkisebb károsító hatást fejtse ki (ionizáció a szövetekben, nekrózis stb.) de hatékonysága a 
lehető legnagyobb legyen.  
 
A képalkotó eljárások közé sorolható elméletileg az infravörös monitorozás. Ezt a technikát már 
több névvel is illették. Kezdetben termográfiás eljárásnak, majd termográfiának, 
hőfényképezésnek is nevezték. Az elnevezésekből is látható, hogy ezt a vizsgálati eljárást 
valamilyen "hőmérsékleti" mérésnek tekintették. A Budapesti Műszaki Egyetem 
Természettudományi Karán működő kutatócsoport más elméleti rendszerekre építette az 
infravörös monitorozásra épülő humán képalkotó eljárást. A módszer elnevezése "szomatoinfra", 
ami jól jellemzi azt, hogy az emberi testet vizsgálja infravörös tartományban úgy, hogy 
figyelembe veszi az anatómiai és élettani összefüggéseket.  
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A szomatoinfra berendezés nem arra való, hogy diagnózist állítson fel. Ha nagyon egyszerűen 
akarjuk megfogalmazni, akkor tulajdonképpen abban segít, hogy megmondja, milyen orvost kell 
felkeresnünk a problémánkkal. Olyan betegségeket is képes megmutatni, amelyeket mi magunk 
még egyáltalán nem vettünk észre. A gép tulajdonképpen egy térképet készít a testünkről. És 
talán furcsa, de ez végre egy olyan magyar találmány, amit használnak is Magyarországon. 
Svájcban van még ugyanilyen berendezés, ők is tőlünk rendelték meg. 
 
Az ún. szomatoinfra berendezés a testből kibocsátott infravörös sugarakat méri, és azokat képpé 
alakítja. Az emberi szervezet, olyan, mint egy TV-adótorony, amely folyamatosan sugároz. Ha a 
test egészséges, akkor ez a sugárzás "harmonikus". Ha viszont a szervezetben betegség, vagy 
bármilyen gyulladás található, akkor ez az egyenletes sugárzás megváltozik. A felvételek 
pontosan megmutatják, hogy hol bomlott meg a "harmónia", tehát hol vannak gócpontok, 
gyulladások.  
Ez a berendezés a röntgen, CT vagy ultrahang vizsgálattól eltérően nem csak egyetlen testrészt, 
hanem az egész szervezetet feltérképezheti. Így olyan rejtett gyulladásokat is kimutat, amelyet a 
páciens esetleg még nem is érez. Egy kóros elváltozás gyulladást is jelenthet, de az sem kizárt, 
hogy daganatról van szó. Egyetlen dolgot viszont egyértelműen elárul, azt hogy milyen 
orvoshoz kell fordulni.  
A szűrővizsgálat teljesen veszélytelen. A világon csak Magyarországon és Svájcban működik 
ilyen pontos szomatoinfra berendezés. Eddig ez az egyetlen olyan műszer, amely ennyire 
részletes képet tud adni az emberi test működéséről.  
Az emberi szervezeten belül bonyolult élettani, hormonális, tápanyagforgalmi, biokémiai, 
neurológiai stb. folyamatok zajlanak. Minden folyamatnak sajátos termikus regulációja, 
infravörös másodlagos kisugárzása van. A felvett képeken jól elkülöníthető a szervek, 
szervrendszerek kiegyensúlyozott működése, valamint a betegségek és kórfolyamatok jelenléte. 
A teljes körű monitorozás összefüggéseiben ad választ a szervezeten belüli folyamatok 
pillanatnyi állapotáról.  
A szomatológia a természettudományon belül az EMBERTAN témakörévei foglalkozó 
tudomány terület. Az antropológia (antropometria) az alkattant, a szomatológia (szomatometria) 
az anatómiai és élettani összefüggéseket vizsgálja. A vizsgálatok objektív és pontos 
mérőeszközökkel és műszerekkel történnek (szomatometria). A szomatológia képalkotó eljárása 
az infravörös monitorozás. Az emberi testből folyamatosan kivetülő infravörös elektromágneses 
sugárzás érzékeny detektorral nagyfelbontású képpé alakítható. A vizsgáló eljárás károsító 
sugárzásokat nem alkalmaz, non-invazív módszer.  
Diplomamunkámban előzetesen ismertetem a termovíziós vizsgálat történelmi gyökereit, 
elméleti alapjait, lehetséges alkalmazási területeit. Az iparból a medicina területére átvett 
módszer behatárolt, jól kiegészítheti a jelenleg alkalmazott diagnosztikus képalkotó eljárásokat. 
Az infravörös vizsgálati módszer számos területen alkalmazható a tömeges szűrésben, a 
gyorsdiagnosztikában csakúgy, mint az egyes szakorvosi területeken. 
Segítséget nyújt az alapkutatásokban, gyulladásos gócok, tumoros elváltozások, keringési 
zavarok korai felismerésében és a gyógyulási folyamat utánkövetésében. Néhány klinikai esettel 
demonstrálom a módszer széles alkalmazhatóságát. Az emberi testszerkesztés alatt álló 
hőatlasza útmutatást nyújthat a mindennapi klinikum számára.  
Bemutatom a munkafolyamatot, ismertetem és értékelem a jelenleg alkalmazott informatikai 
rendszert. Az egészségügyi informatika az orvostudomány és az informatika sajátos területeit 
öleli fel, és így tipikusan interdiszciplináris tudomány.  
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A populáció egészségi, illetve a beteg populáció betegségi adatait dolgozza fel és rendszerezi. 
Ebben az értelmezésben tárgykörébe tartozik minden, az egészségügyben keletkező adat 
definiálásával, csoportosításával, kódolásával és feldolgozásával összefüggő tevékenységek 
leírása és ezek módszertani meghatározása.  
 
A fejlesztési terveket is áttekintem. Az informatika, mint speciális, nemzetközileg elfogadott 
tudományterület elméleti és gyakorlati részekből tevődik össze. Az elméleti oldalát az 
információelmélet, rendszerelmélet és számítógép-tudomány alkotja. Gyakorlati oldala számos 
módszertani ismeretet (matematika, statisztika, biometria, számítástechnika, kommunikáció) 
tartalmaz, amelyek más tudományágak módszertani, vagy önálló részét képezik. Az 
egészségügy területén felmerülő feladatok (tervezés, szervezés, rendszerezés, adatáramlás) csak 
korszerű számítástechnikai megoldások révén oldhatók meg. Az informatika egyik eszköze a 
számítástechnika.  
Az új rendszer alapköve a betegségek megelőzésének és az egészségügyi alapellátásnak a 
prioritása. Ez indokolja, hogy olyan új ellátási struktúrát fogalmazzunk meg, amelyben az orvos 
és a lakosság új típusú kapcsolata valósul meg. Egy olyan diagnosztikai központ 
megvalósíthatósági tanulmányát készítem el, ahol az új kapcsolatrendszerben a háziorvos valódi 
gazdája területének és partnere a lakosnak annak érdekében, hogy egészségét védje és betegségét 
kezelje. Ennek elengedhetetlen feltétele egy megfelelő hálózat kialakítása.  
 
A hatáselemzés bemutatja ennek a rendszernek a felhasználhatóságát, jövőjét és a termovíziós 
egység szerepét a diagnosztikai központon belül. A szomatológiai vizsgálatokon kívül az 
infravörös monitorozást az orvos-diagnosztikában is jó eredménnyel lehet alkalmazni. Javasolt 
szakterületek: egészségfelmérés, prevenciós szűrővizsgálatok, belgyógyászat, reumatológia, 
onkológia, traumatológia stb., szakorvosi célzott és kiegészítő vizsgálatok. 
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4. Az infravörös diagnosztika kialakulásának története 
 
4.1. Előzmények  
Nem kell hangsúlyozni, hogy milyen jelentősége van az orvosi munkában a 
hőmérsékletmérésnek. Az orvos első kérdése a beteghez: "van-e láza"? Ennek 
eldöntésére évszázados eszköz az olcsó, könnyen kezelhető és egyszerű higanyos 
lázmérő. Előnyei mellett kevésbé ismertek hátrányai, amelyek korlátozzák 
felhasználási körét. Beállási ideje több perc. Ennek az oka az, hogy sok hőt von el a 
mérendő területtől, így meghamisít ja a mérési eredményt. Pl. a hónalj árokban azért 
kell 10 percig tartani a higanyos lázmérőt, hogy a hideg hőmérő által elvont 
hőmennyiséget a szervezet pótolni tudja. Maga az eszköz 2-3 perc alatt már beálina 
állandósult értékre. Alakjánál fogva csak bizonyos testüregek (hónalj árok, szájüreg 
stb.); hőmérsékletének meghatározására alkalmas, pedig újabban az orvost más 
testtájak hőfoka is érdekli (bőrfelszín, gyomor, légcső, véna stb.) Hátrányos továbbá, 
hogy törékeny, a törött hőmérőből kikerülő higany mérgező. A magára hagyott beteg 
"manipulálhat" a hőmérővel, és meghamisíthatja a mérési eredményt, ha 
betegebbnek vagy egészségesebbnek akar látszani, mint valójában.  
Szinte az összes felsorolt hátrányt előnnyé változtatták az elektronikus hőmérők, 
amelyek vagy termoelemet, vagy újabban félvezetőt (termisztort) használnak 
hőérzékelőként. Az igen kis méretű hő érzékelő elem lehetővé teszi pl. azt is, hogy 
beépítsék vékony injekciós tű belsejébe, és így a hőérzékelő beszúrható pl. az izmok 
közé, ahol helyi elváltozások hőtani hatását lehet vizsgálni. De ilyen tűvel akár a 
koponyaüregbe is be lehet hatolni, és ott pl. a liqor-űr hőmérsékletét is meg lehet 
mérni. Ugyancsak ilyen kis méretű hőmérőkkel sikerült megállapítani, hogy a 
peteérés időszakában a női méhben magasabb hőmérséklet uralkodik.  
A kis méretű hőérzékelővel felszerelt hőmérőkkel sikerült a bőrfelület hőmérsékletét 
is megmérni. Ez higanyos lázmérővel nem lehetséges. Az elektronikus hőmérők 
alkalmazásával egy sor új megállapítás született. Érdekes tény pl. az, hogy a nők 
bőrhőmérséklete közel 10C-kal alacsonyabb, mint a férfiaké. Ezt részben a különböző 
mennyiségű táplálékbevitellel, részben azzal magyarázzák, hogy a női test felülete 
tagoltabb, így a nagyobb hűtőfelület miatt azonos maghőmérséklethez alacsonyabb 
felületi hőmérséklet tartozik.  
Az orvosok már a higanyos hőmérő feltalálása előtt is nagyon fontos diagnosztikai 
információnak tekintették a testfelület hőmérsékletét. A görög orvosok pl. úgy 
keresték a mélyebben fekvő daganatok helyét, hogy a testfelszínt bekenték nedves 
iszappal, és megfigyelték, hogy hol szárad meg először ez a nedves réteg. 
Hippokratész korából fennmaradt képek mutatják, hogy a görög orvosok 
tenyerükkel végigtapogatták a beteg testfelületet, egyebek között azért is, hogy a 
testfelszín hőmérsékleti viszonyairól tájékozódjanak. A testhőmérséklet fontosságát 
bizonyítja az a tény is, hogy az orvosi beavatkozásokban a "kézrátevésnek" olyan 
nagy jelentősége volt. Amikor a primitív népek varázsló orvosa kézrátevéssel 
"gyógyít", akkor minden valószínűség szerint a testfelszín hőmérsékletét is "méri".  
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Szó szerinti értelmezésben az iszapréteg különböző sebességű száradása 
következtében kialakuló kép is termogram, a módszer pedig termográfia, mégis a 
XIX. századig kellett várni, hogy a termográfia elnevezést Sir John Herschel, az 
infravörös sugárzást először észlelő Sir William Herschel fia leírja. Ezt a kifejezést 
azoknak a képeknek a megnevezésére használta, amelyeket úgy kapott, hogy 
alkoholban elkevert krómréteggel bevont papírcsíkokra infravörös sugárzást vetített.  

 

 

4.2. Történeti áttekintés 
A "hagyományos" orvosi radiológiai, képalkotó eljárások hozzátartoznak a 
diagnosztika fegyvertárához. A képalkotó eljárások közös lényege, hogy a különböző 
anatómiai képletekről, szervekről, szervrendszerekről, azok struktúrájáról képet 
alkossanak. A degeneratív, patológiás elváltozásokat képszerűen, az elváltozások 
nagyságának, mértékének megfelelően jelenítik meg. A radiológiai berendezések 
közös működési elve, hogy az elektromágneses spektrumok röntgen-, vagy 
gammahullámok szervezeten való áthaladásának veszteségét, sugárelnyelő 
képességét jelenítik meg. Elsősorban a morfológiai elváltozásokat lehet kimutatni, az 
élettani folyamatok detektálására kevésbé alkalmasak.  
Az átjutott fotonok a detektoron vagy filmen fényelektromos jelet mutatnak. A 
radiológiai vizsgáló eljárásokat transzmissziós módszernek nevezik, mert szükséges 
egy jeladó és egy jelfogó készülék.  
A képalkotó eljárásokat és azok fontosabb jellemzőit a következő táblázat foglalja 
össze:  
 

Mód Sugárforrás A leképzés 
alapjául szolgáló 

hatás 

Megjelenítő rendszer 

Hagyományos 
radiológia 

Röntgencső vagy 
nagyon ritkán 

gamma-
sugárforrás 

Fotoelektromos 
hatás vagy 
ritkábban 
Compton-effektus  

Röntgenfilm, 
fluoreszkáló ernyő, 
képerösítő-tv-lánc, 
mágneses képrögzítés  

Nukleáris 
diagnosztika 

Szervekbe vagy 
szövetekbe bevitt 

gamma- 
sugárforrás 

A szervek 
metabolizmusa 
által meghatározott 
radiofarmakon- 
megoszlás 

Anger-kamera (gamma- 
kamera), szcintigráf 
nyomtatóval vagy 
katódsugárcsővel 
összekapcsolva 

Szonográfia Ultrahang -
transzducer 

Ultrahang-
visszverődés a 
szövethatárokon  

A transzducer által 
detektált visszaverődő 
jel megjelenítése 
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katódsugárcsövön 
Szonográfia Ultrahang -

transzducer 
Az ultrahang 
frekvenciájának 
megváltozása 
elmozdul6 
felszínen (Doppler-
effektus)  

A transzducer által 
detektált 
frekvenciaváltozás, 
amelyet hangfrekvencia-
változás formájában 
vagy katódsugárcső 
ernyőjén jelenítünk meg 

Komputer-
tomográfia (CT) 

Hagyományos 
röntgencső 

Fotoelektromos 
vagy Compton-
efIektus  

Valamilyen doziméter- 
féleség, amelynek 
mérési adatait 
számítógép dolgozza fel 
és digitális formában 
vagy szöveti 
izodenzitásmegoszlás 
formájában (analóg  
módon) jelenítenek meg 

Mágneses 
magrezonancia 

(MRI) 

A1H,31P,19F stb. 
protonok 

magmágneses 
momentuma 

(spinje) 

A nukleáris 
paramágnesesség 
gerjesztése 

Az indukált áram 
csillapodó rezgésének 
detektálása és 
intenzitásmegoszlásának 
megjelenítése 

Termográfia Maga a vizsgált 
test 

A szervek 
metabolizmusára 
jellemzően termelt 
hő  

Infrakamerához kapcsolt 
monitor vagy 
számítógép és nyomtató 

 
Táblázat 1. Radilógiai képalkotó eljárások 

 
Az áthaladó sugárzás nem közömbös az élő szervezetre. A sugárzás - intenzitása, 
energiája, ionizáló képessége miatt - károsíthatja a szervezetet. Különösen előnytelen, 
ha a szervezeten belül ionizáló sugárzás jön létre, kivéve, ha azt a terápia kívánja. A 
vizsgált személy ezeken a diagnosztikai vizsgálatokon csak mint passzív résztvevő 
van jelen.  
A fizika és az orvostudomány előretörésével szinte egy időben a XVII-XVIII.. 
században felismerték az elő szervezet hőmérsékleti és élettani összefüggéseit. 
Kimutatták, hogy a hőmérséklet emelkedésére a szervezetben felgyorsulnak az 
élettani folyamatok. A hőmérséklet fokozatos csökkenésére az élettani folyamatok 
inaktív állapotot mutatnak. 
 
Megállapítható, hogy az élet minden folyamatában energia felhasználás és -forgalom 
zajlik. Az energiaforgalom mindenkori mellékterméke a hő, annak felszabadulása 
vagy elvonása. A hő terjedésének módozatait, azok fizikai jelenségeit korán 
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felismerték. Az elméleti és gyakorlati alapokat Huygens, Newton, Maxwell, és 
Torricelli fektették le. William Herschell 1781-ben megfigyelte, hogy a testekből 
változó kisugárzás figyelhető meg. A megfigyeléssel egy időben leírta az infravörös 
sugárzást. Az infravörös sugárzást 40 évvel később Herschell fia tudta megjeleníteni, 
és azt termogramnak nevezte el.  
A fiziológia és a hőmérséklet alakulásának összefiüggése az orvostudományt arra 
késztette, hogy a hőmérsékletmérést, mint alap diagnosztikus értékelést kezelje. A 
korai higanyos, folyadékos hőmérőket néhány évtizede elektronikus, elektromos 
eszközök váltották fel. Ezek a vizsgálati eljárások általában adtak információt a test 
hőmérsékletéről. Ez a módszer viszont nem alkalmas a régiók közötti hőmérsékleti 
értékek és a gócok kimutatására.  
A hősugárzás tanulmányozására irányuló első kísérleti leírást a firenzei Accademia 
del Cimento 1667-ben megjelent köz1eményében találhatjuk meg. A kísérlet egyszerű 
de igen hatásos volt. Homorú gömbtükör elé jégdarabot helyeztek, és a fókuszába 
helyezett hőmérőnél gyors hőmérséklet csökkenést tapasztaltak. A kísérlet 
folyatásaként a hőmérő elé lapot helyeztek, amely után a hőmérséklet ismét 
emelkedni kezdett.  
Edmé Mariotte (1620-1684) is foglalkozott a hősugarakkal, összefoglaló munkája 1690-
ben halála után jelent meg. Jelentős kísérletében leírta, hogy a jégből készített 
homorú tükör segítségével tűz sugarait sikerült úgy fókuszálni, hogy puskaport is 
lángra tudott lobbantani. Ezek a kísérletek csak a sugarak jelenlétét igazolták, 
tulajdonságaikat nem voltak képesek felismerni.  
Egy svéd kémikus Karl Wilhelm Scheele (1742-1786) az 1782-ben megjelent művében 
ezt a sugárzást hasonlította a fényhez, és ő beszélt először a sugárzó hőről.  
 
 
A vizsgálatokkal ebben az időben többen is foglalkoztak. Johann Heinrich Lambert 
(1728-1777) már különbséget tett a világító és "sötét hősugarak" között.  
Lambert és a svájci Marcus Auguste Pictet (1752-1825) az izzó szenet és annak 
sugárzásait vizsgálták. A kritikák azt vetették fel, hogy az izzó szén látható 
fénysugarakat is bocsát ki és valószínű, hogy a visszaverődéseknél a fénysugarak 
hatnak. Ezek a kritikák Pictet kísérleteit nem befolyásolták, társával a szintén svájci 
Horace Benedict de Saussure-rel (1740-1799) újszerű kísérleteket végzett. Két homorú 
tükröt állítottak egymással szembe. Az egyik gyújtópontjában elhelyeztek egy 
felmelegített, de nem izzó vasgolyót, a másik homorú tükör fókuszában elhelyezett 
hőmérő higanyszála emelkedni kezdett. Feltevésük szerint a jelenséget kifejezetten a 
"sötét" sugarak okozhatták.  
Az eredményes kísérletek után a lencserendszerbe a vasgolyó helyére jég és salétrom 
keverékéből álló hűtőkeveréket helyeztek. A folyamat a fordított irányban is 
működött.  
A hőmérő fagypont alá süllyedt. Ezt úgy határozta meg, hogy a hősugarakon kívül 
"hideg" sugarak is léteznek. Természetesen ezek a kísérletek és az ebből eredő 
következtetések nagy vitákat váltottak ki. A vizsgálatok legnagyobb kritikusa a 
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szintén svájci Pierre Prevost (1751-1839) új tézist állított fel. A vizsgálatok alapján úgy 
határozta meg a jelenséget, hogy minden test hősugarakat bocsát ki a környezetétől 
függetlenül, de ugyanakkor a környezetből érkező sugarakat is képes elnyelni. A 
testnek a sugárzás által nyert hőmennyisége az elnyelt és a kisugárzott 
hőmennyiségek különbsége. Ezt arra alapozta, hogy a Pictet kísérletben a fő szerepet 
tulajdonképpen a hőmérő játssza. A hőmérő, mint hőforrás jóval több hősugarat 
bocsát ki a tükröző gömbfelületek közvetítésével a jég felé, mint amennyit a jégtől 
ugyanilyen úton kaphat. Ez okozza a hőmérő hőfokának csökkenését. A hősugárzás 
tehát nem más, mint a hőmérő és a jég közötti hőkicserélődési folyamat. Ez addig 
mutat változó értéket, amíg a két hőbázis hőmérsékleti értéke egyenlővé nem válik.  
Jelentős továbblépést Friedrich William Herschel (1738-1822) angol csillagász tett 
felfedezéseivel. Elsőnek mutatta ki a hősugarak törésvonalait üvegprizmával. Ezzel 
először képezte le a hősugarak spektrumát. A hősugarak törésvonalát a Nap 
színképével állította elő prizma segítségével. Megállapította, hogy a vörös szín felé 
való eltolódás a hőmérséklet emelkedéséhez vezet, sőt ez az emelkedés még akkor is 
tartott, amikor a vörös szín oldalán, a színképen túlhaladt. Ezzel felfedezte, hogy a 
vörös színen inneni hősugarak csatlakoznak a Nap spektrumához, azaz felfedezte az 
infravörös sugárzást.  
Az 1800-as években a kutatások és kísérletek fontos fejlődésen mentek keresztül. 
Thomas Johann Seebeck (1770-1813) német fizikus 1822-ben egy újszerű 
hőmérsékletméréséhez használható érzékelőt talált fel, és fejlesztett ki. Hőelektromos 
oszlopa nem más, mint egy galvanométerrel összekapcsolt nagy érzékenységű 
hőmérő. Ezt a műszert többen tökéletesítették és javították, elsőnek Leopold Nobili 
(1784-1835), aki "asztatikus tűpárral" látta el, majd Macedoni Melloni (1798-1854) 
pármai professzor végezte el a fejlesztéseket. A tökéletesített műszer olyan 
érzékennyé vált, hogy a Hold sugárzási hőjét is képesek voltak megmérni.  
Melloniban a vizsgálatok megerősítették, hogy a hősugarak természete hasonló a 
fénysugarakéhoz. Ezzel a műszerezettséggel lehetősége volt ellenőrizni Picket és 
Lambert eredményeit. Melloni pontos mérései mindenben alátámasztották Lambert 
megállapítását, amely szerint a hősugárzás erőssége a hőforrástól számított távolság 
négyzetével fordítottan arányos, tehát éppen úgy csökken a távolsággal, mint a 
megvilágítás intenzitása.  
Mel/oni az alapvizsgálatokat is tovább fejlesztette, a hősugárzást nem csak homorú, 
hanem síktükrökkel is elvégezte.  
 
A pontos mérések érdekében a vizsgált anyagok bázis hőmérsékletét és hőáteresztő 
képességét is vizsgálta. Megállapítása szerint léteznek a hősugarak számára 
"átlátszó" és "átlátszatlan" anyagok. A legjobb hősugár-áteresztő anyagnak a 
kősókristályt találta. Több kísérlettel közelítette meg a hősugárzás tényét, lényeges 
kísérletének tekinthetjük, hogy kősó prizmáival előállította a hősugarak spektrumát. 
Ezekre a kísérletekre építve a skót James David Forbes (1809-1868) a különböző színű 
(rezgésszámú) hősugarak törésmutatóját is meghatározta.  
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A hősugarak hullámtermészetének igazolását Armand Hippolyte Fizeau (1819-1868) és 
Jean Foucault (1819-1868) francia fizikusok végezték interferencia vizsgálataikkal. 
Mel/oni és Forbes poláros hősugarakat is előállítottak.  
A hőjelenségek sajátos tulajdonságait John Tyndall (1820-1893) fizikus vizsgálta. 
Módszerével a gázok hőáteresztő képességét lehetett tanulmányozni. Megállapítása 
szerint a folyadékok gőzei igen sok hőt nyelnek el, még akkor is, ha a folyadék maga 
hőáteresztő. Ezek a megfigyelések a meteorológiai méréseknél fontosak.  
Minden kísérlet, vizsgálódás és mérés nyilvánvalóvá tette, hogy a hősugarak a 
fénnyel azonos természetűek, azaz elektromágneses hullámok, és csak 
rezgésszámban, illetve hullámhosszban különböznek attól. A két jelenséget az 
emberi érzékszervek más és más módon képesek megkülönböztetni. A fényt egyik 
legérzékenyebb szenzorunk, a szemünk érzékeli. A hősugárzásokat közvetlenül képi 
formában nem vagyunk képesek átalakítani, viszont a bőrfelszínen kiterjedten 
jelenlévő hideg és meleg receptorokkal a hősugárzásokat másodlagosan fel tudjuk 
fogni. Az emberi testen mintegy 250.000 hideg- és kb. 30.000 melegérzékelő pont 
található.  
A hősugárzás a fizika két nagy ágát, a hőtant és a fénytant kapcsolja össze. Az emberi 
szervezet hősugárzásainak detektálása és a humán infravizsgálatok összekötő 
szerepet töltenek be, mert a képalkotást és az élettani folyamatokat kapcsolják egybe. 
 
 
4.3. Kezdeti alkalmazások 
A termográfiát először az emlőrák korai felismerésében alkalmazták. Ray N Lawson, 
illetve a termográfia atyja, J: Gershon-Cohen mérte meg az ötvenes években, hogy a 
rákos emlő hőmérséklete 1-2°C-kal magasabb az egészséges emlő megfelelő 
pontjának hőmérsékleténél. Első kísérleteikhez azonban még nem termográfot 
használtak, hanem higanyos kontakthőmérőt, illetve felületi érzékelővel ellátott 
elektromos hőmérsékletmérő készüléket.  
A használatban levő termográf készülékek igen érzékenyek voltak, már 0,1 oC 
hőmérséklet- különbséget is kimutattak. Ilyen kis hőmérséklet-különbségeknek 
azonban ma még semmiféle diagnosztikai jelentősége nincs.  
A bőr hőmérséklet-változásait energiaellátási (anyagcsere), vagy a keringési 
rendszerben fellépett keringési zavarok okozzák, pl. rákos burjánzás, gyulladás, 
belső vérzések stb. A környezetnél alacsonyabb hőmérséklet is utalhat kóros 
elváltozásokra, különösen a keringés csökkenésével együtt járó betegségekben, mint 
pl. érszűkület, érelmeszesedés stb. esetén.  
A termogram elkészítésekor gondosan kell eljárni a készülék elhelyezésénél és a 
beteg testfelületének temperálásánál. A vizsgálószobában nem szabad fűtőtestet, 
hősugárzót elhelyezni, és a beteget ruhátlanul 5-10 percig várakoztatni kell. Így a 
ruházat okozta hőmérséklet-eltérések ki tudnak egyenlítődni.  
Jól alkalmazható a termográfia a szülészetben a terhesség kimutatására és a placenta 
elhelyezkedésének meghatározására.  
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A bőrgyógyászatban egyes bőrbetegségek kísérő hőmérséklet-eltérései is 
meghatározhatók. Nagyobb sebek gyógyulása is nyomon követhető. Különféle 
gyógyszeres vizsgálatokban a gyógyszerhatás kimutatásában is értékes eszköz, ha a 
gyógyszer a keringésre vagy a bőr hőmérsékletére hat. Különféle gyulladások, így pl. 
ízületi gyulladások felderítésében is hasznos segédeszköz. Felhasználható még, pl. az 
ortopédiában, fogászatban, szemészetben stb.  
Termográfiával kimutatták azt is, hogy az asszonyok keze mintegy 2-3 fokkal 
alacsonyabb hőmérsékletű, mint a férfiaké. Ez arra enged következtetni, hogy amikor 
az anya megsimogatja lázas gyermeke homlokát, akkor talán nemcsak pszichológiai 
hatást fejt ki, hanem gyógyít is, mert hűvösebb keze megkönnyebbülést okoz a kis 
lázas betegnek.  
 
 

5. Az infravörös diagnosztika bemutatása 
Az általánosan alkalmazott diagnosztikai képalkotó rendszerek elve, hogy a 
különböző és választott spektrumot egy jeladóval irányítottan, számítottan és 
kollimáltan kibocsátják és a jelfogóval a veszteségeket, elnyelődéseket mint 
fotóetfektusokat regisztrálják. Ez alól csak az infra tartomány kivétel, mivel két 
törvény értelmezésével jeladóra nincs szükség, mivel a fotonokat maga a test bocsátja 
ki. Külön ki kell emelni, hogy a sugárzott különféle elektromágneses tartományok 
behatáskor minden esetben (kisebb-nagyobb) mértékben termikus hatást 
produkálnak, ami adott esetben infradetektálásnál jeladónak is felfogható. 
 
5.1. A termovíziós diagnosztika és más alapvető fogalmak 
Az orvosi diagnosztikában napjainkban alkalmazott képalkotó eljárások többsége 
invazív jellegű, ami azt jelenti, hogy a beteg vizsgálatakor a szervezet különböző -
esetleg kimutathatóan ártalmas- hatásoknak kell kitenni (gondoljunk pl. az évenkénti 
röntgen szűrővizsgálatok során fellépő dózisterhelésre). A cél ilyenkor természetesen 
az, hogy a létrehozandó kép diagnosztikai értékének számottevő csökkenése nélkül 
ezen ártalmas hatásokat a lehető legkisebbre csökkentsék. Bár a ma alkalmazott 
invazív módszerek károsító hatásait az orvosok elfogadhatónak tartják, mégis 
minden vizsgálat hordoz magában valamekkora kockázatot. Emellett vannak olyan 
képalkotási eljárások, melyek pontos hatása nem is ismert. (Viták folynak pl. arról, 
hogy milyen ártalmai lehetnek a magzatokon végzett ultrahang-vizsgálatoknak.) 
Mindezek miatt különös jelentőséggel bír az úgynevezett infravörös vizsgálati 
módszer, melyet anélkül lehet elvégezni, hogy a szervezet működését akár a 
legkisebb mértékben is megzavarnánk.  
Ahhoz, hogy az infravörös (vagy termovíziós) technika működését megérthessük, 
meg kell vizsgálnunk, mely folyamatok eredményeképpen állítható elő kép ezzel az 
eljárással. A módszer alapját az a fizikai tény szolgáltatja, hogy minden test, melynek 
hőmérséklete nagyobb, mint az abszolút nulla fok, magából elektromágneses 
hullámokat bocsát ki. Ennek oka, hogy a testet alkotó részecskék hőmozgást 
végeznek és rezgéseik következtében sugároznak. Ezt a jelenséget hőmérsékleti 
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sugárzásnak nevezzük. Ha megvizsgáljuk, hogy az elektromágneses spektrum mely 
részébe tartoznak a kibocsátott hullámok, azt tapasztaljuk, hogy ezek legnagyobb 
része az infravörös tartományba esik. Emiatt az infravörös sugárzást nem túl 
szerencsés szóhasználattal hősugárzásnak is szokták nevezni. Ez a rész a 0,76 és 
néhány száz ~m közötti hullámhosszúságú elektromágneses hullámokat jelenti (ez a 
látható fény tartománya fölött helyezkedik el, amely 0,42-től 0,76 μm-ig terjed).  
Egy adott test által kibocsátott sugárzás spektrális eloszlása és intenzitása függ a test 
hőmérsékletétől, anyagától, színétől, alakjától. Idealizált, a valóságban nem létező 
test az úgynevezett abszolút fekete test, melynek jellemzője, hogy a ráeső bármely 
hullámhosszúságú sugárzást teljesen elnyeli (és ebből következően az összes test 
közül a legtöbb sugárzást bocsátja ki).  
 

 
Ábra 1. Az abszolút fekete test egy lehetséges kísérleti megvalósítása 

 
Ennek vizsgálata azért különösen fontos, mert az abszolút fekete test hőmérsékleti 
sugárzásának spektrális eloszlása elméletileg meghatározható. A Stefan-Boltzmann-
törvény szerint egy T hőmérsékletű fekete test egységnyi felülete által 1 s alatt 
egységnyi térszögbe a felületre merőlegesen kibocsátott energia:  
 
E = σ·T4 
 
alakba írható, ahol σ állandó. Hasonlóan, a fekete test által kibocsátott sugárzás 
spektrumát különböző hőmérsékleteknél vizsgálva (lásd ábra) annál a λmax 
hullámhossznál kapjuk a legnagyobb intenzitást, amelyre  
 
λmax=K/T 
 

 
Ábra 2. Az ún. abszolút fekete test által kibocsátott hőmérsékleti sugárzás spektrális eloszlása, 

az abszolút fekete test emisszióképessége 
 
Itt K szintén állandó. Ez a Wien-féle eltolódási törvény. Bár ezek az összefüggések az 
abszolút fekete testre vonatkoznak, kijelenthetjük, hogy megfelelő eszközzel mérve 
egy adott test hőmérsékleti sugárzását, ebből a test hőmérséklete meghatározható. 
Az emberi test, hasonlóan az összes élő vagy élettelen testhez, természetesen szintén 
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kibocsát infravörös hullámokat. A sugárzás milyenségét a szervezet hőállapota 
határozza meg.  
 
 
 
 
 
 
 
Szomatológia  
 
A szomatológiai embertan az emberi testet anatómiai és élettani összefüggéseiben 
vizsgáló tudomány. Célja a szervezet anyagcseréjének, energia-felhasználásának, 
szabályozásának, stb. vizsgálata. Ez a tudományterület nem betegségorientált, 
segítségével például egészséges emberek fizikai állapotára, terhelhetőségére 
vonatkozó információk is nyerhetők.  
Segédtudománya a szomatometria, amely az értékelés alapjául szolgáló mérésekkel 
foglalkozik. A szomatológia eredményei jól hasznosíthatók például a 
sporttudományban. A szomatológia az embertannak az élő emberi szervezettel 
(anatómiájával és élettanával), a testtel, annak metrikus és morfológiai variációival 
foglalkozik.  
A kutatási eredményeket jól lehet hasznosítani az iskolai, egyetemi testnevelésben, 
az általános és élsporttevékenységeknél, egészségfelméréseknél stb. A szomatológiai 
vizsgálatok minden esetben komplex rendszerekre épülnek. A kérdésfeltevésnek 
megfelelően a vizsgálatoknak is tartalmazniuk kell minden szükséges és elégséges 
mérési módszert. A szomatológia csak objektív, pontos és reprodukálható vizsgálati 
eszközöket alkalmazhat. Szubjektív értékkel, paraméterekkel a szomatológia nem 
számolhat. 
 
A szomatoszkópia 
 
A szomatológia vizsgálatok műszeres mérési rendszere a szomatometriai 
műszercsaládokra épül. Ezek a vizsgálóeszközök korábban fóként az antropometriai 
műszerekből kerültek ki. A vizsgálatok bonyolultsága az elektronika, informatika 
fejlődésével párhuzamosan nőtt, napjainkban a morfológiai méréseket kiegészítik a 
fiziológiai mérések is. A komplex szomatológiai monitorozást és méréstechnikát 
szomatoszkópiának is nevezik.  
A vizsgálatok elsősorban a dinamikusan zajló funkcionális folyamatokra és azok 
értelmezésére irányulnak úgy, hogy az anatómiai sajátosságokat is figyelembe 
veszik. Az alkattani sajátosságokból nem vonnak le messzemenő következtetéseket. 
A bonyolult, összetett folyamatok meghatározott időszakokban történő mérése 
lehetőséget teremt az adott vizsgálati személyre vonatkozó, egészséggel kapcsolatos 
trendek meghatározására. A kornak-nemnek megfelelő "egészségi" állapotot ezekkel 
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a módszerekkel jó eséllyel lehet meghatározni és prognosztizálni. Nyilvánvaló és 
több méréssel igazolt diszfunkciók esetében betegség vagy kórfolyamat jelenlétét kell 
feltételezni. A szomatológia betegségdiagnosztikával nem foglalkozik. A betegségek 
diagnosztikája és a terápia meghatározása az orvos feladata. A folyamatos terápia 
alatt a szomatológia speciális vizsgálataival nyomon tudja követni a változásokat, 
ami pontos visszajelzéseket ad a gyógyulásról.  
A szomatoszkópia korábban csak a test leírására, az emberi szervezet kvalitatív 
jellegeinek meghatározására szorítkozott, azokat sémaszerűen leírta. A 
szomatoszkópia jelenlegi alkalmazása lefedi a logikai rendszerekbe foglalt és 
informatikai feldolgozással támogatott komplex testi vizsgálatokat. A rövid 
tudományismertetés alapján nyilvánvalóvá válik, hogy a szomatológia csak objektív 
és pontos mérőeszközöket alkalmazhat.  
Kiemelkedő előnye, hogy a pácienst minden károsodás nélkül korlátlan ideig lehet 
monitorozni. A vizsgálati módszer egy non-invazív képalkotó rendszer. Csak a 
testből folyamatosan emittálódó 9600 nm körüli hosszú hullámú infravörös fotonok 
folyamatos és szakadatlan áramlását alakítja át nagy sebességgel hamis 
színeltolódásos képekké. A páciensek teljes monitorozása után megbízható 
állapotfelvételt szemlélhetünk, amelyek választ adnak a pillanatnyi egészségi 
állapotról, keringésről, váz- és izomrendszerről stb. A monitorozás (kialakított 
humán technika) alatt stabilan jelentkeznek azok az infra "fenomének", amelyek táj 
anatómiailag és funkcionálisan kórfolyamatok jelenlétét feltételezik. Ez a 
monitorozás és állapotfelvétel nagyban segíti a gyors és pontos anamnézis 
felvételezést is.  

5.2. A termográfiás felvételek értelmezésének általános szem pontjai 
A termográfiás vizsgálatkor a testfelület hőmérsékleti viszonyai térképszerűen, 
színes területek formájában láthatók. Az infravörös monitorozás elsősorban a zajló 
élettani folyamatok szintjét jeleníti meg. Az anatómiai formák eléggé pontatlanul 
mutatkoznak, így a felvételek értelmezése nagy tapasztalatot igényel.  
Mindezen jelentős nehézségek ellenére lehetséges a vizsgált személyről készített 
felvétel objektív kiértékelése. Ennek alapfeltétele, hogy a kiértékelést végző személy 
nagy tapasztalatokkal rendelkezzen az infrafelvételek vizsgálatában és az azt 
befolyásoló tényezők hatásainak ismeretében, ellenkező esetben -éppen a lehetséges 
variációk hatalmas száma miatt -rengeteg álpozitív, illetve álnegatív diagnózis 
születhet. Egy-egy elváltozáshoz nem rendelhető hozzá egyetlen infratérkép, a 
betegségeknek azonosítható infrakivetülése van. Ezért, ha több, ugyanolyan 
betegségben szenvedő, de különböző életkorú, nemű, fizikai adottságú stb. 
személyről felvételt készítenek, az így előálló úgynevezett termoatlaszt sikerrel 
alkalmazhatják az eredmények kiértékelésében. Fontos kihangsúlyozni, hogy a - 
kiértékelés során nincs szükség a testfelszíni hőmérsékletértékek pontos ismeretére, 
ugyanis nem abszolút mérést végeznek, hanem a betegség által kibocsátott 
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hősugárzás frekvenciájának átlagértékétől (ami 9,6 ~m körül van, de egyénenként 
változó) való elhangolódás relatív mértékét vizsgálják. Ilyenkor tehát a bejövő 
páciens adatait "előéletét" ismerve, az adatbázisból a vele megegyező adatú, már 
korábban azonosított betegségű személyek infratérképeit összevetve, lehetőség nyílik 
annak megállapítására, hogy milyen betegségben szenved az illető. Ez tehát egy 
folyamatosan bővülő adatbázist feltételez, amelyhez minden egyes vizsgálat 
alkalmával újabb felvételek kerülnek. Magyarországon jelenleg hat helyen működik 
infravörös diagnosztikai rendszer. Az elmúlt években közel negyvenezer vizsgálatot 
végeztek, így mára a termo atlasz képeinek száma elérte az ötszázezret. Az 
infravörös felvételek elemzésének előbbiekben ismertetett megközelítését a BME-n 
működő kutatócsoport dolgozta ki.  
Általában 85-97% között jelzik a szerzők a termográfia diagnosztikus pontosságát 
malignus folyamatokban. Mivel a vizsgálómódszer nem specifikus, csak a 
mammográfiával együtt tarthatjuk értékes módszernek az emlődiagnosztikában. Az 
emlő röntgen vizsgálata és a termográfia nem riválisa egymásnak, hanem egymást 
kiegészítő módszerek. Az, hogy a módszer nem specifikus, nem zárja ki, hogy 
egyedül a termográfiával ki lehet mutatni klinikailag tünetmentes rákot. Számosan 
közöltek ezt bizonyító eseteket.  
A téves pozitív és negatív esetek arányáról a szakemberek igen eltérően vélekednek. 
Nyilvánvalóan ez attól is függ, hol húzzuk meg a határt a kóros és nem kóros állapot 
között a termogrammok értékelésekor.  
 
Ezért is igen értékes az a közlés, amely szerint mammográfiával 13,7% volt a téves 
negatív leletek aránya, addig a röntgen és a termográfia együttes alkalmazásával ez 
az arány 8,1%-ra csökkent (Glatzner, 1974). Az eltérő számadatok és vélemények azt 
jelzik, hogy még sok kérdés vár tisztázásra a termogramok értékelésében, a vizsgálati 
normák kialakításában.  

5.3. Az emberi szervezet energia felvétele és hőszabályozása 
Az emberi szervezetben lejátszódó bármely fizikai vagy kémiai folyamat során 
hőenergia szabadul fel, vagy nyelődik el. Ez azt eredményezi, hogy a szervezetet ért 
minden külső vagy belső hatás valamilyen változást idéz elő a testben éppen fennálló 
hőmérséklet- elosztásban. Közismert, hogy az emberi szervezet egyik alapvető 
jellemzője, hogy normális működésének fenntartásához relatív állandó 
testhőmérsékletre van szükség. Ennek egyik fő oka, hogy a különböző kémiai 
folyamatok, enzimreakciók egy adott hőmérsékleten játszódnak le a legkedvezőbb 
körülmények között. Ennek az állandó, úgynevezett maghőmérsékleteknek a 
biztosítása a központi idegrendszerhez tartozó hipotalamusz feladata. Ehhez az 
szükséges, hogy a szervezetben lejátszódó hőtermelő folyamatok és a környezet felé 
irányuló hőleadó folyamatok egyensúlyban legyenek egymással.  
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A hőszabályozás központja a hipotalamusz, amelyben hőmérsékletérzékelők, ún. 
termoreceptorok találhatók, amelyek a maghőmérséklet változásait követik. A 
hipotalamusz,a bőr és a gerincvelő tennoreceptoraitól is kap kiegészítő információt. 
Ha a valóságos maghőmérsékletet az ún. kell-értékel összehasonlítva eltérést észlel, 
ellenregulációs folyamatok indulnak meg.  
A szabályozáshoz elengedhetetlen, hogy a hipotalamusz megfelelő ingereket kapjon 
a bőrfelszínen elhelyezkedő hőérzékelő receptoroktól. Ezekből kétfélét 
különböztetünk meg. A hidegreceptorok 10-400C között vezetnek ingerületet, míg a 
melegreceptorok 20-480C között "jeleznek" a központi idegrendszernek. (A 
receptorok sűrűsége változik a testfelszín különböző pontjain, így például, az arc és a 
homlok hőmérséklete jobban befolyásolja a hipotalamusz hőszabályozását.) Hasonló 
üzenetek érkeznek a maghőmérséklet mindenkori értékéről, amit a vér hőmérséklete 
jelez. Mindezen jelzések ingerlik a hipotalamuszt, amely attól függően, hogy mely 
részét éri az inger, különböző folyamatokat indít el. A hátulsó részének ingerlése (ez 
alacsony testhőmérsékleten következik be) azt eredményezi, hogy a hipotalamusz 
növeli a maghőmérsékletet és csökkenti a bőrön átáramló vér mennyiségét. Ez utóbbi 
miatt a bőr hőmérséklete csökken, ami azt jelenti, hogy csökken a környezet és a test 
közötti hőmérséklet különbség, vagyis a környezet felé történő hőleadás is. Mindkét 
folyamat a testhőmérséklet növekedését vonja maga után. A hipotalamusz elülső 
részének ingerlése akkor történik, ha a testhőmérséklet túlságosan magas (például 
fokozott fizikai igénybevételnél), s ez éppen ellentétes irányú folyamatot 
eredményez. Ilyenkor tehát a maghőmérsék1et csökken, a bőrön átáram1ó vér 
mennyisége nő, vagyis csökken a testhőmérséklet.  
Látjuk tehát, hogy a szervezet hőháztartásában fontos szerepe van annak, hogy 
mekkora a - környezet felé leadott hőmennyiség. A szervezet négyféle módon képes 
hőt leadni. Hővezetéssel, vagyis a környezettel való közvetlen érintkezés útján 
leadott hő az összhőleadásnak kevesebb, mint 20%-át biztosítja, mert testünket 
közvetlenül legtöbbször levegő veszi körül, ami jó hőszigetelő. Hőáramlással szintén 
ilyen mennyiségű hő leadása lehetséges.  
 
 
Az emberi szervezet, ellentétben az élettelen anyagokkal, párologtatás (vagyis 
verejtékezés) útján is képes a hőleadásra, ez főleg magas környezeti hőmérséklet 
(370C fölött) esetén számottevő. A legjelentősebb hőleadás azonban infravörös 
sugárzás kibocsátása útján valósul meg. Szobahőmérsékleten, 60%-os 
páratartalomnál az összhőleadás mintegy 50%-a sugárzás útján történik. A környezet 
hőmérsékletének (a környező tárgyaknak, nem a levegőnek!) csökkenéséve1 ez az 
érték egyre növekszik. Az így leadott hőmennyiség emellett függ még attól, mekkora 
a szabad testfelület. Ha a környezet hőmérséklete meghaladja a test hőmérsékletét, a 
sugárzásos hőleadás szerepe erősen lecsökken.  
Az élő szervezet homeosztázisának fenntartása érekében az izotónia, izoionia, 
izozmózis, izobária mellett folyamatosan törekszik az izothermia fenntartására is. A 
kültakarón (bőr és szőrzet) keresztül a szervezet és a környezet között folyamatos a 
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hőcsere, igyekszik a felesleges hőmennyiséget leadni. Az élő organizmus bonyolult 
energetikai rendszerként fogható fel. A különböző szervek, szervrendszerek 
működésük során változó hőmérsékletet produkálnak. A kültakaró a mérések szerint 
jól biztosítja a hőcserét. Az eltérő hőmérsékletek, eltérő hosszúságú elektromágneses 
hullámhosszon érzékelhetőek az infravörös tartományban.  
Az emberi szervezet hőmérséklete változó környezeti hőmérséklet esetén is állandó. 
Ez az állandóság a testüregek hőmérsékletére vonatkozik (maghőmérséklet). A 
maghőmérséklet állandó szinten tartása úgy lehetséges, hogy a hőtermelés és 
hőfelvétel egyensúlyt tart a hőleadással, azaz hőszabályozás révén.  
A termográfiás vizsgálatkor a test felületéről kilépő saját infravörös sugárzást 
használják fel ahhoz, hogy a bőr hőmérsékletét, illetve a test belsejében zajló élettani 
folyamatokhoz kötődő hőváltozásokat tanulmányozzák. A testfelület hőmérséklete a 
testen belüli anyagcsere-viszonyok, a bőr saját vérellátása és a külső környezet 
termikus viszonyai kölcsönhatásának eredményeképpen változik. A bőr 
hőmérséklete függ még a felületi hőelvezetéstől, a zsírszövet mennyiségétől, 
valamint a párolgás, izzadás, légáramlás, energia-kisugárzás útján létrejött 
hőveszteségtől.  

5.4. Az infravörös vizsgálati módszer alkalmazási területei  
Az infravörös diagnosztika alkalmazása három, egymástól jól elkülöníthető okból 
történhet:  

1. Az egyik, amikor panaszmentes személyeket vizsgáInak meg. Ennek egyrészt 
célja lehet teljes egészségfelmérő, munkaalkalmassági, teljesítőképességi 
vizsgálatok készítése sportolók, vagy más személyek számára (amelyek az 
infravörös diagnosztika mellett más vizsgálatok elvégzését is jelentik), ezekből 
az utóbbi esetben például életviteli tanácsok fogalmazhatók meg. Másrészt a 
kutatók az eljárást alkalmasnak tartják szűrővizsgálatok céljára, éppen 
gyorsasága és megbízhatósága miatt. Az elképzelés szerint a termovíziós 
technika, mint alap diagnosztikus eljárás lehetne jelen a szűrővizsgálatok 
sorában, hiszen vele könnyen készíthetők egésztest-felvételek. Ezeket 
kiértékelve az egyes problémás területek kiemelésével lehetőség van 
meghatározni, hogy mely szakszűrővizsgálatok elvégzése célszerű. Egy 
lehetséges terület például az emlők szűrővizsgálata.  

2. Egy másik eset a konkrét panaszokkal jelentkező beteg személyek vizsgálata. 
Ezt szakorvosok kezdeményezhetik. Itt az infravörös diagnosztika szerepe 
egyrészt az, hogy a szakorvos által feltett konkrét kérdésekre adandó 
válaszokkal segítse diagnózis felállítását, másrészt az ezt követő terápia 
hatékonyságát is nyomon lehet követni.  

3. Az infravörös vizsgálati rendszer lehetőséget ad orvostudományi célú 
felvételek készítésére. A módszer alkalmas például gyógyszerek 
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hatásvizsgálatára, különböző kötőszövetek infraemisszióinak, hőátadási 
tényezőinek mérésére, műtétek során fellépő termikus hatások vizsgálatára. 
Fontos kiemelni, hogy az infravörös vizsgálati módszer nem helyettesít 
semmilyen más képalkotó diagnosztikai eljárást, feladata, hogy azok 
információtartalmát kiegészítve segítse a diagnózis felállítását. A 
következőkben néhány konkrét alkalmazási területet mutatok be.  

Emlővizsgálat infravörös technikával 
Az infravörös diagnosztika jelenleg legfontosabb felhasználási területe az emlők 
vizsgálata, amelynek célja az emlőrák minél előbb való felismerése. Magyarországon 
évente körülbelül 3500 emlőrákos megbetegedést regisztrálnak, ez a szám a 
kimutatások szerint évente fokozatosan növekszik. Gyors felismerése azért fontos, 
mert a terápiás beavatkozás nagy hatékonysággal végezhető, ha korai stádiumban 
kezdik a kezelést. Spontán gyógyulást ennél a betegségtípusnál nem tapasztaltak. 
"Hagyományos" kimutatási módjai a manuális vizsgálat, az ultrahang diagnosztika, 
valamint a leghatékonyabb a mammográfia, amely az esetek 70-90%-áDan képes 
felismerni a legalább 1 cm méretű tumort. Mint minden rosszindulatú daganat, az 
emlőtumor-sejtek száma is ugyanannyi idő alatt nő a duplájára. Ez az elején szerény 
méretű, majd egyre gyorsuló daganatnövekedést jelent. Ez az úgynevezett 
megkettőződési idő emlődaganatok esetén 23 és 260 nap között változik. Ebből 
kiszámítható, hogy az 1 cm-es méret eléréséhez, vagyis a felismerhetőséghez a 
megkettőződési időtől függően több év, esetleg több évtized szükséges. A 
termovíziós vizsgálat azonban jóval előbb jelezni képes az emlőtumort. Abban az 
esetben ugyanis, ha egy rosszindulatú sejtszaporodás kezdődik egy adott régióban, 
ott a tumor körül sűrű érhálózat alakul ki, amely biztosítja a daganatsejtek gyors 
szaporodását. Ez az érhálózat azonban jellegzetes, erős infrakivetülést eredményez, 
amely jól detektálható. A tumor mérete ebből a szempontból mellékes, mert nem 
maga a daganat, hanem az ahhoz tartozó érrendszer mutatható ki. Ennek 
megfelelően már felismertek 5 mm-es daganatot is, s mivel a legkisebb képlet is okoz 
infraelváltozást, a kimutathatósági határt csak a műszerek érzékenysége és a 
vizsgálatot végző szakértelme szabja meg.  
Az infravörös vizsgálati módszer találati pontossága ezen a területen 85-97% között 
van. Az, hogy egyes tumorokat a módszer nem ismer fel, azzal magyarázható, hogy 
a mell kötőszöveti részeinek elhelyezkedése igen nagy változatosságot mutat, ami 
egyes esetekben gátolja a helyes diagnózis felállítását. Álpozitív eredmény a 
gyulladásos folyamatok tumornak való ábrázolásából fakad. A vizsgálat időpontját 
standardizálni kell, mert a hormonhatások jelentősen befolyásolják a kialakuló képet. 
Infrafelvételek készítése a terápiás beavatkozás után is javasolt a terápiás hatás 
figyelemmel kísérése és egy esetleges kiújulás időbeni felismerése érdekében. 
 
Sportorvosi alkalmazások 
 



 22 

Az emberi szervezet hőháztartása legradikálisabban fizikai munkavégzés során 
változik meg. Míg nyugalmi állapotban az izmok és a bőr a szervezet hőtermelésének 
csak l/5-ét biztosítják, addig fizikai megterhelés esetén ez az érték akár 90% is lehet, 
vagyis a változás jól nyomon követhető az infrafelvételeken. A sportmedicina több 
területen tudja \ hasznosítani a testről készült infraképet. Ilyen területek a 
terhelhetőségi vizsgálatok, a váz- és mozgatórendszer vizsgálatai, sportsérülések 
következményeinek felmérése, rehabilitáció nyomon követése. 
 
Gyulladásos folyamatok vizsgálata 
A szervezetben kialakuló gyulladások több csoportba sorolhatók. Nagy részükért 
valamilyen kórokozó felelős, vannak azonban ún. steril gyulladások, amelyek 
valamilyen mechanikus, vagy esetleg hőhatásra alakulnak ki. Vegyi anyagok is 
kiválthatnak gyulladásos folyamatokat, ez esetben tehát allergiás jellegű gyulladásról 
beszélünk. Az infravörös vizsgálati rendszer rendkívül alkalmas gyulladásos 
folyamatok kimutatására, illetve osztályozására, hiszen, amint erre nevük is utal, 
ezek az elváltozások az érintett helyeken jellegzetes hőhatásokkal járnak. A 
radiológiai módszerek csak a morfológiailag megváltozott gyulladásos helyeket 
képesek felismerni, a folyamat kezdetén azonban ez még  
nem jellemző.  
 
5.5. A gyógyulás követése 
Felvetődik a kérdés, hogy akkor az infravörös monitorozás milyen vizsgáló 
eljárásokat képes kiváltani. Az infravörös monitorozás a képalkotó eljárások sorába 
sorolható, de a megjelenő képek nem a morfológiát szemléltetik, hanem a zajló 
(kísérő) élettani folyamatokat. A teljesség igénye nélkül ismertetett alkalmazási 
területekből is látszik, hogy az új szemlélet alapján funkcionális folyamatokat kell 
monitorozni az infravörös képalkotóval. A rendszer szinte összeköti az 
elektromágneses spektrumban használatos képalkotó eljárásokat.  
Tehát az ismert képalkotó eljárások közül egyiket sem képes kiváltani, hanem azokat 
kiegészíti, és új tartalommal tölti meg. Javasolt minden vizsgálat előtt az 
infrafelvételek elkészítése, mert ártalmatlan, nem kellemetlen, magas szenzitivitása 
miatt finom részletek is felfedhetők rajta, az adott test teljes összefüggéseiben 
értelmezhető, és az esetleges radiológiai vizsgálatokat segíti abban, hogy a 
vizsgálandó anatómiai régiót pontosítja, az ott várható kórfolyamatokat előrevetíti, 
annak intenzitását és kiterjedését pontosan meghatározza. A reumatológiai orvoslás 
legfontosabb eleme a jó terápia elrendelése és a kezelések pontosítása. Az 
inframonitorozás ezekben a folyamatokban is nagy segítséget, jelenthet. Az első 
felvételeket bázisfelvételeknek lehet tekinteni, a terápia alatt elvárható funkcionális 
változásokat a bázisanyag segítségével modellezni lehet. Abban az esetben, ha 
prognosztizált változások jellemzik a terápiás folyamatokat, hatékony és jó 
gyógymódot sikerült alkalmazni.  
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A pontos diagnosztika után a kezelés szakaszaiban a kontroll lehetőségével tud 
hozzájárulni a szomatoinfra vizsgálati módszer. A lokalizált terület termikus 
egyensúlyának helyreállásával a kóros folyamatok megszűnését képes detektálni.  

5.6. Fájdalom kimutatása, fájdalom objektivizálás 
A vizsgálati módszerek közül az egyetlen képalkotó eljárás, amellyel a fájdalom 
kivetíthető, megmutatható és dokumentálható. Ez egy óriási dolog, mert ideáig a 
fájdalom visszajelzése szubjektív alapokra támaszkodott. Mint a kórfolyamatok 
egyik jellemzője, a fájdalom a betegség aktivitására utal, és csak a megszűnésével 
lehet a folyamatot gyógyultnak tekinteni. 
A fájdalom nem más, mint a szervezet figyelmeztető reakciója valamely fennálló, 
vagy kezdődő rendellenességre. Sokszor előfordul, hogy a ténylegesen kimutatható 
elváltozást megelőzően a fájdalom típusa már előre jelzi a majdan kialakuló 
rendellenességet, így annak megjelenítésével előre lehet jelezni a bekövetkező 
betegséget. A fájdalom kimutatásának rendkívül fontos gyógyászati értéke lehet.  
A fájdalomnak két alaptípusa ismert. A radicularis dermatoma, az úgynevezett gyöki 
fájdalom. A gerincvelő minden csigolyaszelvényéből két irányban körkörösen 
idegpályák futnak ki.  
 
 
Ha ezen idegpályák egyike érintetté válik, ott fájdalom alakul ki. Ilyet okoz például 
az övsömör, amely egy vírusos megbetegedés. A másik az úgynevezett READ típusú 
fájdalom, amely mindig valamely szervi rendellenesség eredménye, és a bőrre 
kivetülve jelenik meg. Jellemzője, hogy a bőrön megjelenő fájdalom helye alapján 
egyértelműen beazonosítható az érintett szerv (gyomor, epehólyag, máj, stb.), 
amelynek anatómiai helye általában csak közelítőleg egyezik meg a kivetülés 
helyével.  
Fájdalomcsillapításnál, ha a fájdalom gyöki eredetű, vagyis az említett 
szelvényezettség jellemzi, akkor az orvos egy lokális blokádot alkalmaz. Ez 
kamerával látható, mert a szelvény típusos neuralgiás fájdalmi területe szépen 
beszűkül, és egy egészen új, egy normál kiegyensúlyozott homogén képletet ad.  

5.7. Tudományos kutatási területek 
Az előbbiek szerint tehát testünk felszíne folyamatosan infravörös sugarakat bocsát 
ki. A bőrfelszín hőmérséklete nem homogén, különböző területei egymástól többé-
kevésbé eltérő hőmérsékletű régiókra oszlanak, vagyis a már említett hőfolyamatok 
(például a különböző szervek közötti hőátadások) eredményeképpen a testfelszín 
jellemző hőmérsékleti mintázatot mutat. Ez az a mintázat, amelynek hősugárzását 
megfelelő eszközökkel mérve információkhoz juthatunk a szervezetben lezajló 
folyamatokról. Az infravörös diagnosztika legfontosabb, legkritikusabb kérdése 
éppen az, hogy ezek vajon miféle információk? A test infravörös sugárzásának 
detektálását 1962-től próbálják felhasználni az orvostudományban.  
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Arra vonatkozóan, hogy milyen következtetések vonhatók le a felvételekből, az idők 
folyamán három főbb elképzelés született:  
 

1. Képzett radiológusok új, nem invazív képalkotó eljárások után kutatva 
megpróbálták a módszert morfológiai elváltozások kimutatására felhasználni, 
kiderült azonban, hogy ezek az elváltozások nem okoznak elegendő 
infraemissziót ahhoz, hogy a kérdéses régióról megfelelő információt 
nyújtsanak. A módszer anatómiai struktúrák vizsgálatára csak áttételesen 
alkalmas.  

2. Egyes kutatók azzal próbálkoztak, hogy a testfelszín hőmintázatából 
számítógép segítségével előállított színes térképek lehetséges variációit 
rendszerbe foglalják. Arra törekedtek, hogy az egyes területeken tapasztalható 
színelváltozások kiterjedéséből és mértékéből megállapítsák, hogy az adott 
mintázatváltozás milyen szervezetbeli elváltozás eredménye, vagyis, hogy 
minden elváltozáshoz hozzárendeljenek egy standard színtérképet, amelyet 
aztán minden azonos típusú betegnél alkalmazni lehet a diagnózis 
felállításában. Azt tapasztalták azonban, hogy ezek a mintázatok még az 
azonos típusú betegeknél is olyan mértékben eltértek egymástól, hogy nem 
lehetett őket standardizálni.  

3. Egy harmadik elképzelés képviselői az emberi testen, mint kétdimenziós 
felületen kijelölt pontok abszolút hőmérsékletét mérték, és bonyolult 
számítások után ezen adatokból próbáltak következtetéseket levonni. 
Magyarországon a 70-es években kezdődtek kísérletek a technika bevezetésére 
több szakorvosi területen, nem sok sikerrel. A Budapesti Műszaki Egyetemen 
(BME) 1979-től kezdve végeztek úgynevezett szomatológiai vizsgálatokat. 

1984-ben merült fel az igény arra, hogy a szomatológiának legyen saját képalkotó 
vizsgálati módszere. A röntgen, CT, MRI stb. több okból sem válhatott 
szomatometriai műszerré.  
A legnagyobb problémát a sugárterhelés okozta, de nem kisebb gondot jelentett 
ezeknek az eszközöknek a költsége. Természetesen voltak ezt megelőzően is felületes 
ismeretek a termovíziózásról, kontakt termográfiáról stb. Amikor új, sajátos kutatási 
programok kerültek előtérbe, a képalkotást a szomatológia nem tudta nélkülözni. 
Kézenfekvő volt, hogy az ultrahangos berendezéseket használják. Az 
előtanulmányok és gyakorlati próbálkozások után nyilvánvalóvá vált, hogy az UH 
csak orvosi diagnosztikára használható. A szomatológia nem tudja az UH-
eredményeket a mérési tesztrendszerekbe beépíteni.  
Megvizsgálva az infravörös technika lehetőségeit, a témával foglalkozó 
kutatócsoport tagjai a szakirodalom feldolgozása után arra a következtetésre jutottak, 
hogy az előbbiekben említett három irányzat egyike sem járható út a termovíziós 
technikával készült képek értékelésére.  
Ennek legfontosabb oka, hogy egyik "iskola" képviselői sem ismerték fel azt, hogy az 
infravörös monitorozás alapvetően különbözik az összes többi képalkotó eljárástól 
abban, hogy rendkívül érzékeny az emberi testben lezajló, vagy éppen a testet ért 
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bármilyen változásra. Ez a képalkotó módszer ugyanis nem anatómiai, hanem 
funkcionális információkat szolgáltat, más szóval egy infrafelvétel az emberi testben 
zajló és folyamatosan változó élettani folyamatokat jeleníti meg, és minden olyan 
hatás, amely ezt befolyásolja, megmutatkozik a felvételen. Ebből következően 
minden olyan rendellenesség, betegségtípus elvileg kimutatható, amelyik kiválthat 
termikus hatást.  
Az orvosi képalkotó diagnosztikai eljárások célja az, hogy valamely a szervezetben 
fennálló rendellenességet strukturálisan kimutassanak, annak típusát, helyét stb. 
meghatározzák. A termovíziós technika diagnosztikai célú felhasználása éppen azért 
problémás, mert rendkívül sok minden befolyásolja azt, hogy milyen lesz a kialakuló 
kép. Hiába okoz tipikus infrakivetülést, más szóval infrafenomént valamilyen 
betegségtípus, amikor emellett egy sor más befolyásoló tényező módosítja a képet. 
Érzékeltetésül, az emberi test infraképét erősen befolyásolja a vizsgált személy neme, 
alkata, életkora, korábbi betegségei, fizikális sérülései, pillanatnyi fizikai 
igénybevétele, az évszak, napszak, hőmérséklet, páratartalom és még megannyi 
apróbb hatás. Éppen ez az érzékenység okozza azt, hogy nincs két olyan ember, 
akinek azonos infraképe lenne.  
A várakozásokkal ellentétben nem egy egyszerű, szinte automata képi diagnosztizáló 
rendszer készült el, hanem egy odafigyelést igénylő, nagy szenzitivitású, a 
szomatometriának megfelelő képalkotó módszer jött létre. A felhasználási területek 
pontosítása után a módszer napjainkban már a mindennapi gyakorlatban is megállja 
a helyét pontosságával és magas információ tartalmával.  
 

6. Az informatika, mint a szomatológus és 
 diagnoszta segédeszköze 

 
Az egészségügyi infomlatika felértékelődésében komoly szerepe van az új, reálisan 
megfizethető technikák megjelenésének. Ebben a fejezetben a szomatológus által 
használt gépekről, technikai és szoftver eszközökről lesz szó, kiemelve a korszerű 
technikát, amelynek használata előfeltétele az egészségügyi informatika sikeres 
bevezetésének. 
A korszerű adatfeldolgozás a számítástechnika fejlődésével járt együtt. A természetes 
menetrend minden országban hasonló volt. Először a gazdasági célú adatfeldolgozás 
indult meg, majd a beteg paramétereinek monitorozása és a jelfeldolgozás alakult ki 
párhuzamosan az infomlációs rendszerek megjelenésével egy időben. Az utóbbi 
évtizedben egyre inkább létkérdéssé vált a szomatológus munkájának informatikai 
reformálása.  
 
 
6.1 A munkafolyamat áttekintése 
 
A termovízió fizikai alapja  
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Nagyon sokféle elektromágneses hullám található a természetben.  
A hullámok hossza a 
nullához közeli értékektől 
csaknem a végtelenig 
terjedhet, és minden 
elektromágneses hul-lám 
beosztható a hossza szerint 
különböző hullám-zónákba. 
 
 
A legrövidebb hullámhossza 
a gamma-sugárzásnak, a 
leg-nagyobb a 
rádióhullámoknak van.  
 

 
Ábra 3. Az 

elektromágneses 
spektrum 

 
Az emberi szem az elektromágneses hullámokat a 0,42 μm hullámhossztól fölfelé a 
0,76 mikrométerig érzékeli -ez a látható fény spektruma. Az ennél kisebb 
hullámhosszút ibolyántúli (ultraviola) sugárzásnak, az ennél nagyobbat -infravörös 
sugárzásnak nevezzük.  
 
Az infravörös sugárzás különböző tartományokra osztható:  
 

Hullámhossz A tartomány neve 

0,76 - 1,5 Közeli infravörös sugárzás 
1,5 - 5,5 Rövid-hullámhosszú infravörös sugárzás 
5,6 – 25 Nagy-hullámhosszú infravörös sugárzás 

25 – 100 Távoli infravörös sugárzás 

Táblázat 2. Az infravörös sugárzás különböző tartományai  
Infravörös sugárzást minden test előállít, amelynek hőmérséklete nagyobb mint az 
abszolút nulla fok.  
Termovíziós eljárás – az objektum saját infravörös kisugárzásának megjelenítése, láthatóvá 
tétele. 

Az infravörös sugárzás erőssége kicsi, és az emberi szem nem érzékeli. Az infravörös 
sugárzás érzékelésére ezért speciális eszközöket - termovízorokat - alkottak. A 
termovízor képes felvenni és mérni az infravörös sugárzást, és egy megfigyelő, 
kiértékelő rendszer (film, computer stb.) átalakítja ezeket az adatokat látható képpé -
termogrammá.  
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Minden termovízomak a következő az általános összetétele:  

 
 

Ábra 4. A termovíziós berendezések általános 6sszetétele 
 
Az infravörös sugarat speciális lencsék és tükrök koncentrálják, és egy fotószenzorra 
irányítják, amely érzékeny a különböző hullámzónákban lévő infravörös sugárzásra. 
Az infravörös sugárzás megváltoztatja a szenzor elektromos tulajdonságait, és ezt az 
elektromos áramkör érzékeli és felerősíti. A felvett jelet digitalizálják és ezt az adatot 
továbbítják a megjelenítő modulhoz. Ennek a modulnak van egy színpalettája, ahol 
minden szín az adat egy bizonyos értékének felel meg. Ezek után a monitor 
képernyőjén színes pontként jelenik meg, amely az infravörös sugár intenzitásának 
felvett értékének felel meg. A letapogató rendszer gondoskodik a tükrök biztos 
mozgásáról, hogy minden pontot, amely a termovízor látókörébe esik, célba vegye és 
ennek eredményeképpen látható, digitalizált térképet kapjunk az objektum 
infravörös kibocsátásról.  

A termovízor képernyőjén tehát mi az infravörös kibocsátás erősségének az értékeit 
látjuk minden olyan pontban amely a termovízor látókörébe esik, és amelyek 
visszaverődtek a palettával összhangban (ez lehet fekete-fehér vagy színes).  

Az infravörös felvételek készítésének technikai megvalósítása  

Egy infravörös képalkotó rendszer alapvető része az infravörös sugárzást detektáló 
kamera. Ez az eszköz ránézésre nem sokban különbözik egy normál videokamerától. 
Általában nem közvetlenül orvosi felhasználásra készülnek, hanem például az ipar 
számára, azonban egyes kamerák adaptálhatók diagnosztikai célokra. A modem 
kamerák szkenner rendszerrel vannak felszerelve, amelyek 1/36-od 
másodpercenként készítenek felvételeket, amelyek monitoron figyelemmel 
kísérhetők. Ezeket vagy folyamatosan videóra veszik, vagy a képet egy adott 
pillanatban kimerevítik. A testfelületről kibocsátott infravörös sugárzást egy 
tükörrendszer a termográf legfontosabb egységére, a detektorra vetíti. A kis felületű 
detektor infravörös sugárzásra érzékeny réteget tartalmaz. Ilyen anyag pl. az 
indium- antimonit, amely infravörös sugarak hatására megváltoztatja elektromos 
vezetőképességét, mégpedig anfiát'" jobban vezeti az áramot, minél erősebb 
infravörös sugárzás éri. Az infravörös-érzékeny detektort a hőmérsékletétől függő 
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elektromos "zaj" csökkentése végett -196°C-ra hűtik le. A hűtést folyékony 
nitrogénnel végzik.  

Változó nagyságú elektromos jel keletkezik, amelyet számítógép képernyőjén 
jelenítenek meg. A képernyőn tehát olyan hőtérképet kapunk, amelyen a melegebb 
pontoknak világosabb, a hidegebb pontoknak sötétebb árnyalat felel meg. Ezen a 
beteg által kibocsátott infravörös sugárzással arányos fényességű fekete-fehér kép jön 
létre. A kép tónusa tehát a testfelszín hőmérsékletétől függően sötétebb vagy 
világosabb szürke lesz.  
 
 
Sokszor megnehezíti a termogram értékelését, hogy a különböző hőmérsékletű 
helyek csak a szürke különböző tónusaiban térnek el egymástól.  
 

 
 

Ábra 5. Különböző színpaletták használata 
 
A látható kép úgy áll elő, hogy a készülék minden egyes hőmérsékleti 
intervallumnak megfeleltet egy előre meghatározott színt. Hangsúlyoznunk kell, 
hogy itt nem természetes színekről van szó, hiszen azoknak csak a szemünk számára 
látható spektrumban van értelme, az infravörös sugarakat pedig a szemünk nem 
észleli. Ha azonban a különböző hőmérsékletekhez önkényesen bizonyos színeket 
rendelünk hozzá, nagyban megkönnyítjük a kapott tennogram értékelését. 
Rendszerint a vöröshöz közeli, "melegnek" tartott színnel jelölik a valójában 
melegebb részeket, míg a pszichológiailag "hideg tónusúnak" ítélt kék szín árnyalatai 
jelentik a hidegebb részeket. Így nagyon látványos, színes felvételeket kapunk, 
amelyek már a nem szakembernek is messziről elárulják a hőmérséklet-eloszlás 
egyenlőtlenségeit.  
A kamerák hőfelbontása (a műszertechnikában ezt a fogalmat a műszer feloldásának 
nevezik) állítható. Egésztest-felvételek készítésekor érdemes 10C-os felbontást 
választani, ilyenkor 10 szín ábrázolása esetén tehát 100C-os tartomány fogható be. 
Minél kisebb a vizsgálandó terület, a színfelbontás annál jobban növelhető. A legjobb 
felbontás 0,01 oC körül van, ezzel már rendkívül finom részletek is kivehetők.  
A termovíziós vizsgálati módszer hatalmas előnye abban rejlik, hogy a kamerák 
érzékenységének köszönhetően a képek felbontása jóval mm alatti, míg például a 
különböző invazív eljárások néhány mm-nél kisebb elváltozásokat nem képesek 
kimutatni.  
Hogyan tudja ez a készülék, pl. a beteg egész mellkasát letapogatni? A detektor 
ugyanis egyszerre csak aránylag kis részét "látja" a testfelszínnek. A vizsgálni kívánt 
régió ra való ráállásban a kamerára szerelt lézeres pozícionáló segít. A felvétel 
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készítésekor figyelni kell arra, hogy más markáns infrasugárzó ne zavarhassa a 
monitorozást, valamint ügyelni kell a környezeti hőmérsékletre is, hiszen ez 
jelentősen befolyásolhatja a betegről készített felvételt. A vizsgálat során a betegnek 
álló helyzetben kell a kamera előtt adott távolságban elhelyezkednie.  
A felvételezésnél a legnagyobb problémát a beteg átlag infrafrekvenciájának 
behangolása jelenti. Ennek sikerén múlik, hogy mekkora lesz a kép diagnosztikus 
értéke. Az elkészült felvételt digitalizálják. A kép bekerül egy adatbázisba, ahol 
minden képhez csatolják a vizsgált személy adatait, majd ezek az adatok is 
archiválásra kerülnek. Később, más személyek vizsgálatához, vagy ugyanazon 
személy felülvizsgálatához a képek gyorsan előkereshetők. Tapasztalatok szerint egy 
beteg teljes testre kiterjedő vizsgálata a felvételkészítéstől a képfeldolgozáson át a 
kiértékelésig még bonyolult esetben sem vesz húsz percnél több időt igénybe.  

 
 
 
 

Ábra 6.-Ábra 7. Termovíziós vizsgálat 
 
Ezeket az eredményeket csak úgy lehet elérni, ha a vizsgáló eszközöktől elvárható 
legnagyooo teljesltmenyü berendezesek állnak rendelkezésre (felbontó képesség, 
érzékenység, képsebesség stb.). A detektort jelentő infrakamerák paramétereit is a 
humán szomatológiai vizsgálatokhoz kellett igazítani. Mindegyik kamerát 
generálisan átépíttették a kameragyártóval, mert típusosan medikális kamera még 
addig nem készült. Több éves munkába került amíg az elképzelések valóra váltak.  
A kutatócsoport tagjai ugyanúgy megfogalmazták a kamera fejlesztő, a kamera 
gyártó cégnek az igényeiket, mint a számítástechnikai szakembereknek. A kutatási 
programba bekapcsolódó svéd AGEMA infrakameragyártó cég az igényeknek és 
elvárásoknak megfelelő detektort (kamerát) fejlesztett ki 500-as MED széria néven. 
Összetett informatikai hátteret kellett létrehozni. A rendszer csak bonyolult 
interfészek közbeiktatásával és új szoftverekkel volt képes működni. A közel másfél 
évtizedes kutatómunkára jellemző, hogy 1998-ban született meg a korábban 
elképzelt, ideálisnak tekinthető infradetektor. A felállított szomatometriás 
infraberendezés a "szomatoinfra" elnevezést kapta.  
A jövő évezred kihívásainak megfelelően az egyetemi kutatócsoport a detektorhoz 
illesztett képarchiváló, páciens nyilvántartó, szakmai szoftvereket tartalmazó 
informatikai rendszerrel egészítette ki a műszer együttest.  
Az AGEMA cég (amely előzőleg AGA néven volt ismert) később beleolvadt a FLIR 
Systems-be, vagyis rövidített formában FSI-ba. A svédeken kívül más is gyárt 
kamerákat (Texas, Jena Optic stb.), de ezen a területen messze ők a legjobbak.  
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Ábra 8.-Ábra 9. Az infravörös kamera 
 
Az infravörös kamerák ára 300 ezer svéd koronától millió koronáig terjed. 
Természetesen nem mindegy, hogy milyen opciókkal kéri a megrendelő ezeket a 
berendezéseket. Nagyon nehéz alacsony árszintet tartani, mert az eredmények 
szempontjából az elvárható legnagyobb teljesítményű berendezésekre van igény. Itt 
nem kapcsolószekrényeket, meg harckocsikat nézegetnek, hanem embereket 
vizsgálnak, egészen más a spektrumtartomány, a sávszélesség. Egy ipari kamerával 
készült felvétel nem üti meg a humán vizsgálatoknál elvárt mértéket. Sajnos az 
Egyetemnek nincs anyagi lehetősége arra, hogy mindig a legújabb technikát szerezze 
be, és ezért vannak a kutatók szomorú helyzetben, mert nem tudják a rendszert a 
kívánt minőségben prezentálni, és nagy mennyiségben értékesíteni. 
 
6.2. A jelenlegi informatikai rendszer ismertetése, értékelése 
Az informatikai rendszer azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy az ellátásra vonatkozó 
adatok olyan gyűjtését és rendszerezését biztosítsa, amely megkönnyíti az 
egészségügyi személyzet adminisztratív és szakmai munkáját. Másik feladata, hogy 
az adatokat úgy transzformálja, és olyan helyekre továbbítsa, ahol az ellátás 
tervezésével, igazgatásával és felügyeletével megbízott egyének döntéshozatalához 
szükségesek ezek az információk.  
A hazai Gryllosoft készítette el eddig e tárgyban azt a legátfogóbb rendszert, amely 
az egészségügyi intézmények körében a legegyszerűbben alkalmazható. A program 
készítői az egyéni kéréseket is figyelembe veszik, és -mivel a folyamatos fejlesztésre 
is gondolnak -az érdemi észrevételeket a célszerű változtatás érdekében szívesen 
fogadják.  
A rendszer készítői logikus és felhasználóbarát felületet igyekeztek kialakítani. A 
grafika értelemszerűen háttérbe került, s persze a felület sem annyira feltűnő, mint 
mondjuk egy felhasználói kereskedelmi szoftvernél -elsősorban jól áttekinthető 
rendszer megvalósítására törekedtek. A rendszer kihasználja a Windows felület 
sajátosságait.  
A programok felépítése és megjelenítése igen előnyös a felhasználó szempontjából, 
mert a képernyőn a tájékozódás könnyű, és praktikus, mert a felhasználó mindig a 
kezelési célnak megfelelő részt látja. Viszonylag egyszerűen oldják meg a napi 
feladatokat. Célszerűségi indexük jó. Az alkalmazott programok teljes biztonsággal 
képesek a kötelező rekordképek és forgalmi adatok elkészítésére.  
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A rendszer talán legszimpatikusabb vonása, hogy nem betegségcentrikus, hanem 
páciensorientált. Az orvosi rendszerben nem csak a beteggel tart kapcsolatot az 
orvos, hanem a potenciális beteggel is, így a még egészséges, de magas rizikófaktorú 
betegek szűrése, gondozása könnyebben megoldható. Felnőtt- és gyermekellátási 
feladatok megoldására egyaránt alkalmas.  
A programok alkalmasak a teljes orvosi tevékenység minden munkafolyamatának 
elvégzésére, lebonyolítására. Előnye, hogy megfelelő számítástechnikai 
megoldásokkal a speciális szakmai feladatok beépítése könnyen megvalósítható.  
A programok hálózati kiépítésben is üzemeltethetőek lennének. Beépített 
szövegszerkesztőt is tartalmaznak. Teljes gyógyszer-adatbázis áll rendelkezésre 
folyamatos bővítéssel. Egy program keretében több orvos is végezhetne 
munkatevékenységet az elkülönített adatbázisok segítségével.  
A gondokat inkább a számítógépek színvonala jelenti, amely a tenderek 
eredményeképpen hihetetlenül szélsőséges. A fő probléma, hogy fennáll a veszélye 
annak, hogy néhány év múlva a létező rendszerek egészében, egyszerre avulnak 
majd el. A küszöbönálló technológiaváltás jellemzője, hogy képes integrálni a PC-s 
technológiát bizonyos feltételek megléte esetén.  
Az üzemeltetési problémák oka elsősorban a pénztelenségre vezethető vissza. Ha 
csak komoly gyártótól, megfelelő minőségű számítógépek, és egyéb hardver elemek 
(monitorok, nyomtatók stb.) állnának rendelkezésre, akkor nem lennének ilyen 
gondok. A jelenleg látható fó fizikai korlátoknál sokkal nagyobb probléma, hogy a 
szoftvereszközök fejlődésének sebessége elmarad a hardver fejlődésének szédületes 
üteme mögött.  

6.3. Hardver rendszer és szoftver eszközök 
A Gryllosoft szoftverek fejlesztésével foglalkozik, de elsősorban adatbázis-kezelő 
rendszerekkel. A termovíziós kamera képfeldolgozó szoftverét, és más speciális 
alkalmazásokat is ők dolgozták ki a kutatási programban dolgozók munkájának 
megkönnyítésére. Hardver eszközöket is forgalmaznak, de külön csak hardverrel 
ritkán foglalkoznak. Jelenleg négy ember dolgozik főállásban fejlesztőként ennél a 
társaságnál.  
A programok fejlesztésének menete a helyzetfelméréssel kezdődött. A felhasználó, 
jelen esetben az orvos elmondta az elképzeléseit, kívánságait, amit a fejlesztők 
megpróbáltak megvalósítani. Ezek alapján elkészült egy rendszerterv. A 
rendszertervet leosztották programtervekre és ezeket a programterveket adták ki a 
különböző munkatársaknak.  
A diagnosztikai műszereket kezelő orvos felvázolta az elképzeléseit, a rendszerrel 
szembeni alapvető követelményeit, és a szükséges paramétereket (pl. külön 
monitoron lehessen megjeleníteni egyenként a képeket, vagy egy képnégyest 
vizsgálhasson a képernyőn stb.). A programok szöveges adattartalmi része 
minimális. Igazából ennek a minimális adattartalmi résznek a főbb összetevőit, 
komponenseit szabták meg (azonosító, név stb.). Azt, hogy egyáltalán hogyan 
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működjön, milyen felépítésű legyen a képfeldolgozó és páciens-nyilvántartó 
program, a rendszer fejlesztői találták ki teljes egészében. A program a 
végrehajtandó feladat szempontjából jól használható. Néhány éve immár úgy tűnik, 
hogy találkozott azzal az elképzeléssel, amelyet követelményként a megrendelők 
meghatároztak.  
Programírásra általában a Turbo Pascalt használják (A Pascalt Wright definiálta, és a 
nyelv mellett ez a strukturált programozási technika megvalósítását is jelentette), 
mert egyszerű, viszonylag könnyen megtanulható eszköz. Természetesen a gépi 
kódú programozáshoz is kifejlesztették a munkát segítő assembly nyelveket. 
Amennyiben nagyon speciális, a processzor teljesítményét maximálisan kihasználó 
rutinokat kell fejleszteni, ezt az eljárást használják még ma is. Sok magas szintű 
nyelvben a gép portjaihoz való hozzáférést nem lehet megvalósítani. A digitalizáló 
kártya regisztereinek kezelése, a kártya memóriájának a lapozása csak így oldható 
meg.  
Az elkészült programok DOS alapon működnek, gyakorlatilag kivétel nélkül, tehát 
az eszközkezelők is. Az esetek jelentős részében azért használnak DOS-os felületet, 
mert ma nincs olyan operációs rendszer az országban, persze a PC-ket tekintve, 
amelynek ne lenne egy DOS ablaka, és amelyen ezek a programok ne működnének.  
Miután az orvos egy komplex vizsgálatot akar végezni, mindennapi munkájához egy 
program együttest használ. Az orvos nem csak termovíziós vizsgálatot végez, hanem 
egy rizikófaktor szűrő programmal is dolgozik. A gyógyszerkatalógus program is 
jelentős mértékben megkönnyíti a munkáját. A rendszer valójában már csak a 
videojellel foglalkozik, ennek az az előnye, hogy tetszőleges olyan eszközt, amely 
videojelet ad ki magából, rá lehet csatlakoztatni a számítógépre. Az orvos még a 
különböző mérőműszerek (ulrahang, EKG stb.) kezelőprogramjait is alkalmazza, 
mivel mindegyikből van olyan készülék, amelyet számítógépre lehet kötni. Amikor a 
képfeldolgozó programot készítették a digitalizáló kártya és a rendelkezésre álló 
hardver minősége volt az, ami meghatározta a felhasználható eszközök tárházát. 
Eddig meglehetősen nagy adatmennyiség gyűlt össze. Annak érdekében hogy a 
képekhez más is hozzáférhessen, digitalizáló kártyát nem igénylő, összesített 
adatbázissal dolgozó programot készítettek.  
Az első digitalizáló kártyát egy régebbi, az Állatorvosi Egyetemnek készített 
munkából vették át. Ez a kártya a számítógépek gyengeségeit kiküszöbölendő, saját 
processzorral, saját memóriával rendelkezett, tehát a gép teljesítménye nem 
befolyásolta a kártya teljesítményét. Segítségével többféle felbontást lehetett 
alkalmazni (pl. 4 darab 256*256-os lapon való megjelenítést; ezeket vagy egyesével, 
bármelyik lapot, vagy egy 512 * 512 pixeles egyetlen lapot jelenített meg). Ez 
tökéletesen lefedte azt az igényt, hogy több képet lehessen megjeleníteni a 
számítógép képernyőjén, esetünkben egyszerre 4 képet. A kártya hardver zoom-os 
volt, tehát könnyedén, és gyorsan lehetett vele nagyítani. A kártyához annak idején 
Microsoft C 5 .l-es fejlesztő környezetet adtak, szintén DOS-osat. A kártya alap 
kezelését, a kernelt átírták Assembly-be, és ehhez aztán a saját meglévő Pascal 
felületüket használták.  
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Ábra 10.Ábra 11. Kontroll monitorok 

 
A számítógépbe bejövő videojel eredetileg RGB jel volt, most már kompozit jel jön ki 
a kamerákból. Nagyon jó lenne rábírni a kameragyártót arra, hogy a 
berendezéseknek RGB kimenete is legyen. Az első kameráknál jól látszott, hogy 
milyen különbség van egy kompozit, és egy RGB jel között. Ez a különbség akkor 
megdöbbentő, amikor az ember digitalizált formában veszi elő a képet, és egy 
tetszőleges rajzoló programmal beolvassa. Ha a rajzoló programban a kitöltés 
funkciót választjuk, RGB bemenet esetében tökéletes lesz a színfelület. Kompozit 
esetében szemetes a kép, hiába nem látszik szabad szemmel. Minden egyes nem 
egészen fekete pontnál megakad a kitöltés. Arról nem is beszélve, hogy ez a 
tömörítés mértékét is nagyban befolyásolja.  
 
Paraméterek tekintetében 256*256-os felbontásban grabbelnek4, azért hogy a 
képernyőn 4 lapot tudjanak megjeleníteni. A kártyának másik szükséges paramétere 
az volt, hogy ezt külön monitoron jelenítse meg. A digitalizáló kártyának, a 
számítógépnek van egy monitora, és ezen kívül még egy vagy két monitort 
alkalmaznak. Legalább egy monitor van még arra fenntartva, hogy a kamera jelét 
közvetlenül megjelenítse. Erre a digitalizáló kártya monitora is alkalmas, mert 
amikor az orvos átkapcsol élőbe, akkor a bejövő videojel teljesen változatlanul jelenik 
meg. Amikor grabbel, illetve előhív az adatbázisból egy képet, akkor ez is ezen a 
monitoron jelenik meg. A több monitor ahhoz kell, hogy számítógép képernyőjén a 
szöveges anyagokat, a digitalizáló kártya monitorán vagy egy kép négyest, vagy 
ezek közül az egyik képet, illetve mellette még, az éppen aktuális képet láthassa a 
vizsgálatot végző orvos. A normál élőkép monitorral nem szoktak foglalkozni.  
Minél nagyobb egy monitor, annál jobb a vizsgálatot végző személy szempontjából. 
Minden olyan monitor felhasználható erre a célra, amelynek van kompozit vagy RGB 
bemenete. Televízió képernyőt nem célszerű alkalmazni, mert nem olyan jó a 
kontrasztja. Miután 256*256-os egy kép, és egy kép négyes is 512*512-es, ezt egy régi 
CGA monitor is meg tudja jeleníteni. A kártya hardver zoom-os, így nyolcszorosára 
lehet kinagyítani a képet. A felhasználó szempontjából egy olyan Sony monitor a 
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legideálisabb, amelyik 90-100 Hz-es frissítéssel képes működni, és trinitron képcső 
van benne.  
 
 
 
 
 
 

Ábra 14. -Ábra 15. -Ábra 16. Egy kép négyes megjelenítése 
 
Nehéz olyan digitalizáló kártyát találni, amely a kívánt paramétemek megfelel. 
Elsődleges és kizáró körülmény, hogy van-e külön video kimenete. Ha nem tudja az 
egész anyagot egy külön monitoron megjeleníteni, akkor az már az alkalmazás 
szempontjából nem megfelelő. Fontos, hogy a képnégyes torzításmentesen 
megjeleníthető legyen. A jelenlegi kártya egyetlen 512*512-es méretű képpel 
ugyanúgy képes grabbelni, mint 256*256-vel, tehát nincsen felbontási probléma. A 
harmadik kritérium, hogy olyan kártya kell, amelyhez megfelelő fejlesztő eszköz 
van.  
Az új kamera 256 színt állít elő, ez már lényegesen kevésbé tömöríthető. A 
digitalizáló kártyának a natív formátumát (3*5 bites RGB) egy az egyben tömörítik, 
ahelyett, hogy először 256 színű képet készítenének belőle. Ezt azért csinálják így, 
mert a gyorsaság fontosabb, mint az 5-10%-os helynyereség.  
A németeket azzal kápráztatták el a Karlsruhei Egyetemen tett látogatásuk 
alkalmával, hogy egy 500 Mbájtos winchesteren 50 vagy 60 ezer képet helyeztek el. 
Ehhez tudni kell azt, hogy a képeket ZIP-pel tömörítették, másrészt azoknak a nagy 
része még a régi kamerával készült. A régi kamera 8 színt volt hajlandó felhasználni, 
persze RGB bemenettel. Ennek következtében a feketén kívül volt még 8 szín, tehát 
nagyon jól tömöríthető volt a kép. Egyetlen egy kép mérete nagyon kicsi, 10-13 Kbyte 
között volt.  
A CD író a rendszernek fontos eleme, az adatok archiválásának jelenleg ez a 
legolcsóbb, legmegbízhatóbbnak tűnő módja. Valójában nem tudni, hogy milyen 
élettartamú egy CD lemez. A gyártók azt mondják, hogy 20-30 évet feltétlenül ki kell 
bírnia egy CD-nek. Mindenesetre az összes mágneses (már kommersz technológiával 
elérhető) rögzítési módnál megbízhatóbb. Az adatmennyiséget híven jellemzi az 
eddig felhasznált 5 darab CD. Az ötödik csak félig van megírva, 4 darab CD-n 640-
650 Mbájtnyi anyag van zippelve.  
Az rendszerben alkalmazott kivehető winchesterek mérete változó, általában 1-2 
Gbájtosak. Mostanában kezdtek el 6-8 Gbájt-os winchestereket alkalmazni. Így az 
adatbázisok mozgatása könnyen megoldható. Az üzemeltetés kapcsán az egyetlen 
rendszeresen előírt tevékenység az, hogy az orvos által felügyelt összes helyről, 
rendszeres időközönként elhozzák az adatbázisokat, és összerakják egy nagy 
archívummá. A hazai rendszernek alapvető eleme kellene hogy legyen, egy 
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megfelelő kapacitású, mentésre alkalmas háttértár. Svájcban ezt 2 GB-os Jazz drive-
val oldották meg.  
A képfeldolgozás ebben a rendszerben, igazából egy adatbázisba való szervezés. A 
program tömörítve eltárolja a képeket. Azt a funkciót beépítették a képfeldolgozó 
programba, hogy markereket lehet elhelyezni a felvételeken. A négy képet igazítani 
lehet egymáshoz. Mind a 4 képen, (vagy kettőn, hármon) kijelölnek egy-egy 
referencia pontot, és a program eltologatja a képeket, hogy minél inkább fedjék 
egymást.  
 
Az elkészült képek osztályokba sorolhatók, egy képet akárhány osztályba, és egy 
osztályba akárhány képet el lehet tenni. A típusok alatt vizsgálatok vannak, tehát egy 
képnégyes van egy-egy tétel mögött. Amikor az orvos végignézi az anyagát és a 
leendő felhasználók számára tananyagot, képi adatbázist akar előállítani, akkor 
ezeket az osztályokat használja, és ide sorolja be a képeket. 
A képek fájl-formátuma meglehetősen egyszerű, mert a kártya natív formátumát 
nem változtatták annak érdekében, hogy a megjelenítés és a különböző műveletek 
magán a kártyán a lehető leggyorsabbak legyenek. Ennek az egyetlen hátránya az, 
hogy ha adatot kell valakinek továbbítani, akkor azt BMP-be kell konvertálni.  
Az adatátvitelhez saját fájlformátumot használnak, tehát nem BMP-ket továbbítanak. 
A PC Anywhere nevű Norton programmal a svájci gép teljes kezelését átvehetik, ha 
bármilyen gondjuk, problémájuk van. Erre a célra külön telefonvonalat használnak, 
nem automatikusan indul az átvitel, tehát ottani kezelő jelenléte szükséges. Fizikailag 
a Norton programmal megbízható (jelszavas és kódolt) átvitel történik.  
A Windows által nyújtott rendszerszolgáltatásokat is, ha lehet felhasználják. 
Többnyire egy Windows-os környezetben elindítják a programot, az elkészült 
felvételt BtvfP formátumba átkonvertálják, és aztán egy tetszőleges Windows-os 
alkalmazásba ezeket beemelik. A multitask-os operációs rendszer előnye, hogy a 
tetszőleges helyről beszerzett segédanyagok ezen a platformon (szinte kivétel nélkül) 
működnek.  
A rendszerhez eredményeket kizárólag az EPSON Photo tintasugaras sorozatával 
nyomtatókat érték el. Nem véletlenül, hiszen színfelbontásban, felbontásban 
meglehetősen jók és elfogadható árban kaphatók. A legkisebb ezekből a Photo 700-as, 
amely már tökéletesen megfelel erre a célra, nagyon jó minőségben, és színben lehet 
vele nyomtatni.  
 
6.4. A jelenlegi adatgyűjtési rendszerek kritikai felülvizsgálata 
Az adatszolgáltatás alatt ma már nemcsak egyszerűen a beteggel kapcsolatos 
közvetlen orvosi munkatevékenységet (verbális kontaktus, fizikális vizsgálat), hanem 
az egyre növekvő műszeres vizsgálatot és a beteg állapotát folyamatosan követő 
állapotmonitorozást (ellenőrző adatfelvételek) is értjük. Ebben a folyamatban döntő 
szerepe volt és van az automatikus adatfeldolgozásnak és az ún. intelligens 
műszerek elterjedésének. Egy olyan átalakulási folyamatnak vagyunk részesei, 
amelyben a műszerek formája, jellege szemünk előtt alakult át, és a 
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diagnóziskészítést speciális szoftver biztosítja. Az orvosi készülékek alkalmazásával 
a mérési paraméterek száma jelentősen megnőtt, azok szabványosíthatók, egyre 
inkább megfelelnek az európai szabványoknak és ajánlásoknak. A nagyfokú 
élőmunka megtakarításon túl az információk kompatibilisek, és az orvosi 
információs rendszer fontos input adatait szolgáltatják.  

Az egészségügyi adatkezelés egyrészt a beteg érdekét szolgálja, másrészt 
népegészségügyi célokból történik, de indoka lehet az egészségügyi ellátó szolgálat 
tudományos, képzési és továbbképzési érdeke is. Ennek megfelelően:  
Egészségügyi adatot  

a) közvetlen célból, így 
• A megelőzés, vizsgálat, ill. gyógykezelés részeként 
• Közegészségügyi érdekből 

b) közvetett célból, így  
• A lakosság egészségügyi állapotának figyelemmel kísérését 

segítő epidemiológiai és statisztikai vizsgálat 
• Tudományos kutatás 
• Oktatás 
• Az egészségügyi ellátó hálózatot működtető, ellenőrző, 

felügyelő szakmai szervezetek munkájának elősegítése 
• Bűnüldözés, bűnmegelőzés 
• Bírósági eljárás céljából 

lehet kezelni. 
Az egészségügyi és személyazonosító adat felvételére jogosult a kezelőorvos és az 
érintett személy gyógykezelésévei kapcsolatos tevékenységet végző egészségügyi 
szakdolgozó.  
Az adat elsődlegesen a betegé, tehát alapelvként kell leszögezni, hogy az 
egészségügyi adatokat a beteggel -kérésére -közölni kell, és igény esetében a lelethez 
is hozzá kell jutnia.  
 
A későbbi jogi szabályozás kritikus pontja lesz, hogy a beteg érdekében az 
adatszolgáltatási (tájékoztatási) kötelezettségét az orvos felfüggesztheti-e, és ha igen, 
milyen feltételek mellett. 
Az egészségügyi munkatevékenység folyamán keletkező adatokkal sokféle 
folyamatot kell elvégezni.  

a) Adatgyűjtés és beírás. Az egyik leglényegesebb folyamat, mert az elégtelen és 
túlméretezett adatgyűjtés egyaránt káros. Kerülni kell a redundanciát, csak a 
ténylegesen fontos adatokat kell rögzíteni. Az adatfelvétel ellenőrzöttsége és 
a hibajavítás egyszerre és egy helyen történjen! Az elektronikus 
adatgyűjtéssel párhuzamosan törekedni kell a párhuzamos papíradatgyűjtés 
megszüntetésére.  
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b) Adatkompatibilitás elérése. Az egységesítés további területe a számítógépek 
közötti kapcsolatok, üzenetek és adatállományok szerkezetének 
szabványosítása.  

c) Az adatok tárolása. A biztonságos tárolás nélkülözhetetlen része a munkának. 
Indokolt jól ismerni a tárolás módszereit (merev tárak, optikai lemezek stb.) 
és az adatvédelem lehetőségeit. Idetartozik a személyiségi jogok védelmének 
maximális betartása is.  

d) Az adatok elemzése. Ezt a feladatot a szakmai munkatevékenység keretében, 
valamint az ellenőrző csomópontok munkája során egyaránt kell végezni on-
line formában, vagy kivételes esetben utólag. 

 
 
6.4.1. Adatok (input, output, tárolt adatok), beteg adat nyilvántartás 
Törzsadatok elnevezéssel illetjük azon adatokat, amelyek állandóan rendelkezésre 
állnak, jellemzőek az egyénre és környezetére. A törzsadatok természetesen 
bővülhetnek az idők folyamán, de nem csökkennek.  

a) Személyi adatok. Név, anyja neve, lakcím, körzetszám, távolság a rendelőtől, 
telefon, családi állapot, munkahely és címe, foglalkozás, iskolai végzettség 
stb.  

b) Életmód, szociális helyzet -rizikó helyzet. Ezek elemzése külön modulban is 
megoldható, mégis a legtöbb program -helyesen -a törzsadatok között 
helyezi el. A rizikótényezők meghatározása Magyarországon igen fontos 
feladat, hiszen a legtöbb faktor terén igen kedvezőtlen helyzetben vagyunk a 
fejlett nyugati országokkal történő összehasonlítás során.  

c) Egyéb biztosítási adatok, mint biztosítási lap, TB-kártyaszám, annak lejárta, 
nyugdíjfolyósítási szám, egyéb biztosítási adatok. 

 
Az egészségügyben az információs rendszerek szemszögéből numerikus, karakteres, 
kódolt, szabadszöveges és speciális egyéb adatféleségeket lehet megkülönböztetni.  
A numerikus adatok, pl. a születési évszám és a vizsgálati értékek igényelik a 
legkevesebb magyarázatot. Lényegük, hogy velük számtani műveleteket lehet 
végezni: kiszámíthatjuk a beteg életkorát, és ez alapján besorolhatjuk a megfelelő 
életkori csoportba; vizsgálhatunk egy laborértéket, hogy meghaladja-e a kóros határt, 
vagy az egymás után végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, amelyeket -a 
tendenciát érzékeltető -grafikonon ábrázolhatunk. Általában elő szokás írni, hogy az 
adatot hány jegyen, hány tizedesjeggyel lehet megadni. Egészségügyi aspektusból 
nézve nem szükséges különbséget tenni az egészek és törtek, a fix és lebegőpontos 
számábrázolás között, mivel nem jellemzőek a műveletigényes számítások és a 
numerikus adatok terjedelme messze elmarad a szöveges adatokétól. 
A karakteres adatoknak az a jellemzője, hogy általában fix hosszúságú helyre, az 
eredeti névvel vagy rövidítve lehet azokat beírni. Csak akkor célszerű használni, ha a 
beírandó adat hossza jól meghatározott, és kódolása nem vezet a visszakeresés 
segítéséhez. Ilyen a név, a lakcímből az utca és a házszám. Számos létező 
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programban található korszerűtlen, sok karakteres adatot tartalmazó adatbázis az el 
nem végzett kódolás vagy a szabadszöveges lehetőségek hiánya miatt. 
A szabadszöveges tárolási mód előnye, hogy nincs korlátozva a beírható jelsorozat 
mennyisége és formája. Hátránya, hogy a többi adatféleségnél jóval nehezebb 
statisztikai feldolgozása, így általában nem célszerű így tárolni az adatot, ha nem 
csak megkeresni és használni akarjuk, hanem a különböző rekordok értékeit 
együttesen fel is kívánjuk dolgozni. Néhány szoftver lehetővé teszi nem fix 
hosszúságú karakteres mezők használatát, ami bizonyos egészségügyi adatok 
szempontjából szabadszöveges lehetőségnek tekinthető. 
Az egyéb, speciális adatokból a grafikus adatoknak (görbék, rajzos ábrák, 
fényképezett képek, szerkesztett képek) van a legnagyobb jelentősége.  
Alapelvként kell leszögezni, hogy csak akkor várhatunk el pontos adatbevitelt, ha 
megszűnik a hagyományos dokumentáció, azaz nem lesz kettős adminisztráció. Ez 
esetben az egészségügyi személyzet viszonylag rövid idő alatt megtanulja a 
rendszerek használatát, és elfogadja, hogy a programok logikájának megfelelő 
pontos dokumentáció az ő munkájához nélkülözhetetlen.  
Az adatfeltöltés lehet manuális, ekkor a hatékonyság az adatok előkészítettségén, a 
rögzítő felkészültségén és gyorsaságán (továbbá motiváltságán) és a rögzítő program 
tulajdonságain (szervezés és segítségnyújtás) múlik. Az adatok egy része gyakran 
már megvan valahol, és ekkor már csak át kell transzformálni őket. Általában 
elmondható, hogy egy információs rendszer csak a törzsadatok feltöltése után 
használható: pl. az orvos nem tudja rendelés alatt kitölteni a teljes páciensrekordot, 
csak a találkozásra vonatkozó adatokat.  
Speciális lehetőség lehet a típusos esetek gyorsított bevitele, amikor a program 
mindenhol felajánlja a legvalószínűbb adatot. Pl. lehetséges az adattípusok 
előnyeinek vegyítése vizsgálatkérések vagy a státusz beírása esetén: a tételeket egy 
szabadon bővíthető menüsorból lehet kiválasztani, ezek kódok formájában 
eltárolódnak, így feldolgozhatók, de szöveg is generálódik belőlük, amely 
áttekinthetőbb, alkalmas nyomtatásra és szükség esetén, szabadon kiegészíthető.  
Az adatokat a funkcióknak megfelelő csoportokban kell megjeleníteni, függetlenül 
fizikai tárolásuktól. Általában célszerű egy kisebb ablakot használni az egész 
képernyő helyett, hogy egyszerre csak átlátható mennyiségű adat legyen a 
felhasználó előtt. Az ablakon kívül, leginkább alul jelenhetnek meg a legfontosabb 
üzenetek a használható billentyűkről és funkciókról, míg felül az ablakra vonatkozó 
címkék és más adatok összefoglalója szerepelhet: gyakran jó, ha az aktív ablak 
mellett mindig láthatjuk a beteg legfontosabb adatait, pl. nevét, aktuális és gondozási 
betegségeinek adatait, gyógyszerérzékenységét. Fontos, hogy a felhasználó mindig 
pontosan tudja, hol jár, honnan jutott az adott programrészbe. Ezt úgy érhetjük el, 
hogy kiírjuk a címkében a megelőző rész, ill. az összefoglaló modul nevét is. 
Szemléletes, ha a megelőző ablakok felső része látható marad az aktuális ablak 
mellett. Amennyiben több ablakban dolgozhatunk, a színezéssel vagy a kerettel 
célszerű jelezni, melyik az aktuális. 
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Viszonylag lassú, de nagy tömegű adatok megbízható tárolására korszerű eszköz az 
optikai lemez. Jelentős előnye a tételek könnyű megkereshetősége (megfelelő elérési 
idő). Csak olvasható, egyszer írható és írható-olvasható változatok ismertek. Ez a 
technika alkalmas a multimédiára is. A háttértárolók jövője szempontjából a jelenlegi 
kapacitásokat több nagyságrenddel megnövelő technikák megjelenése várható (Így 
pl. laboratóriumi körülmények között már létezik olyan lézerrel írhat6-olvasható 
térbeli kocka, amely poliamidok molekuláris tulajdonságainak változtatásával tárolja 
az adatot). 
Amikor a számítógépek fejlődésével párhuzamosan először merült fel az adatok 
nagy távolságú átvitelének igénye, erre a célra egyedül a nyilvános távbeszélő-
hálózat volt használatos. A telefonhálózat adatátviteli célú használata szerte a 
világon ma is igen jelentős (nagy számban és általában különösebb beruházás nélkül 
elérhető, tarifája relatíve alacsony, megegyezik a telefondíjszabással, 
magánszemélyek számára is elérhető). Noha a "profi" igényeket ma már egyre 
inkább specializált adathálózatok elégítik ki, az adatokat a perifériáról összegyűjtő 
hálózat ár/teljesítmény paramétereinek köszönhetően legtöbb esetben a távbeszélő-
hálózat alkalmazásban maradt. Mivel a számítógépek digitális jelei változatlan 
formában nem továbbíthatók a telefoncsatornákon, az adó, ill. vevő oldalon 
"MODEM"-eket (modulátor/demodulátor) kell alkalmazni. 
 
6.5. A jelenlegi elemzési módszerek kritikai felülvizsgálata 
Az interpretáció valójában a vizsgálat végcélja. Itt követik el a legtöbb hibát mindkét 
irányban. Túl- és alulértékelés egyaránt gyakori gond. A hiba mindig abból adódik, 
hogy elszabadulnak a gondolatok az eredményektől.  
Természetesen a termogram adataival óvatosan kell bánni. Előfordulnak olyan esetek 
is, amikor a testfelszínen magasabb vagy alacsonyabb hőmérséklet mérhető, még 
sincs szó betegségről. Egy terhes nő emlőjének hőmérséklete magasabb, mint 
normális esetben, és ez mégsem jelent semmiféle kóros folyamatot. Ugyancsak 
óvatosan kell értékelni pl. a szimmetrikus testfelületek közötti hőmérséklet-
különbséget is.  
Az értékelés folyamatában azt kell eldönteni, hogy helyes csoportosításokat 
végeztünk, mennyire megbízhatóak az eredmények, és mi torzítja azokat; torzítás 
esetén lehetséges-e korrekciót végezni.  
 
6.6. Mi az, ami az eddigi informatikai alkalmazásból hiányzott? 
 
A programokban nincsenek felhasználói jogosultságok beépítve, mert nem merült fel 
ez az igény a megrendelő, a felhasználó részéről. Ma már természetes az, hogyha az 
ember szinte bármilyen programot készít, vannak jelszavak és legalább egy-két 
szintnyi jogosultság (ki módosíthatja, ki nézheti meg az adatokat stb.).  
A hozzáférési jogokat az adatbázis tulajdonosa határozza meg. Ez adott esetben az 
orvost, ill. a rendszert kezelő 1-2 adminisztratív személyt jelentheti. Indokolt, hogy a 
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tulajdonos jelölje meg a hozzáférhetőség mértékét. Figyelemmel kell lenni a beteg 
távozásakor az információátadás szabályaira is.  
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7. Fejlesztési tervek 
 
A vázolt kór-megállapítási, beteg-felismerési rendszer még tovább fejleszthető, és 
megvalósítható az intézmény teljes számítógépesítése. Ez a lépés már nem a jövőé, 
hanem a jelené is. Egyre több intézményben hoznak létre számítógépre alapozott 
teljes információs rendszert. 
A számítógépes rendszerek akkor működnek megfelelően, ha jól körülhatárolt 
feladatot bízunk rájuk. Számolni kell azzal is, hogy a vizsgált egyénről nem csak egy, 
hanem több diagnózis is készül. Ebben az esetben az összegyűjtött adatok, feltételek 
alapján több hipotézisnek megfelelő feltétel igazolható. Az egymás melletti 
diagnosztikus és terápiás problémák megoldása szétválasztott modulokkal oldható 
meg.  
Az információs rendszer kifejlesztése bonyolult folyamat, amely több fázisra 
osztható. A probléma megfogalmazása és a fogalmak tisztázása után szükséges az 
ismeretanyag begyűjtése. Már a begyűjtés is igen nagy feladat, de még nehezebb az 
ismeretek átírása és megfelelő formába öntése (a számítógép számára érthető 
módon). A formalizálás után lehet az ismeretbázist kialakítani, majd ezt követően a 
szabályokat megfogalmazni. Így jutunk el az első fázis befejezéséig, amikor már egy 
tesztelésre alkalmazható rendszerünk van (prototípus).  
A szakértői rendszerek kifejlesztésének fázisai: 
 

 
Ábra 1. A szakértői rendszerek kifejlesztésének fázisai 

7.1. Változtatás szükségességének indokai 
A jelenlegi informatikai rendszer már nem mindenben felel meg az elvárásoknak. Az 
egyre növekvő igények megkövetelik, egy olyan program kidolgozását, amely a 
képelemzési folyamatokat a statisztika módszereinek felhasználásával is segíti. 
További szempont, hogy a rendszer a különböző szakorvosok közötti 
információcserét megteremtse, illetve megnövelje. A legfontosabb indok azonban az, 
hogy a rendszerekhez nem kapcsolódó számítógépek száma, alkalmazott szoftverek 
sokfélesége csökkenjen. Ezek alapján a felhasználó szempontjából, egy minden 
oldalról támogatott informatikai rendszer készülne el.  

 

7.1.1. Elemzési módszerek fejlesztése, a statisztika fel használásával 
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Minél nagyobb az esetszám, a statisztika annál precízebb, és annál nagyobb 
biztonsággal tudnak egy-egy kórfolyamatot időben meghatározni. 
 

Biometria 

Az orvosi biometria önálló tudományággá alakult, ugyanakkor az informatika nem 
létezik biometria nélkül, hiszen az összegyűjtött adatokat elemezni, értékelni kell. A 
biometria szolgáltatja számunkra az adatok mérésének helyes módszereit a 
matematikai statisztika felhasználásával és biztosítja az eredmények helyes 
interpretálását.  
A biometria alkotóelemei:  

A matematikai statisztika 

Általános orvosi biometria 
Elemző részletes biometria 

 

A matematikai statisztika 

Adataink feldolgozási eszköze a statisztika. A számítástechnika és az informatika is 
adatokkal dolgozik.  
Az adat valamilyen vizsgálat, megfigyelés rögzíthető vagy már rögzített eredménye. 
Ez lehet objektív számadat (mérési adat), de lehet szubjektív megfigyelés 
következménye is. Mindkét forma csak akkor felel meg számomra az adat 
kritériumának, ha leírtam, rögzítettem. Más megfogalmazásban egyszer számokkal 
dolgozunk, máskor kódolt adatokkal (ez is számokkal kifejezhető) végzünk elemzést. 
Egy adattal a statisztika nem tud dolgozni, ezért adatcsoportokra van szükség. Ennek 
két formája van:  

a) Több egyed azonos adatainak halmazával állok szemben 
b) Egyetlen egyed ismétlődő adataival dolgozom. 

A vizsgálatokat egy megszabott környezetben, az egyedek tömegében, a 
populációban végezzük. A populációnak sajátosságai vannak, amelyeket a mélyebb 
tudás érdekében ismerni kell. Ez természetesen általánosítás, tehát a populáció 
jelenthet minden férfit, de jelentheti csak az infarktuson átesett embereket, sőt 
kifejezhet tulajdonságot is. Mindenkit nem lehet megvizsgálni, tehát kiemelünk 
egyedeket. Ők a populáció elemei. Így mintát vettünk. A minta feltétlenül kell hogy 
reprezentálja populációt, mert különben helytelen következtetéseket vonunk le. A 
mintán, az adatok halmazán elvégezzük az elemzéseket.  
A leíró statisztika csak a mintával törődik, abból mindent kiszámít.  
A matematikai statisztika a mintát eszköznek tekinti a populáció (a vizsgált 
betegcsoport vagy egészséges lakosságcsoport) megismerése céljából. Az utóbbi két 
fontos módszere a becslés és a statisztikai következtetés.  
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A becslés a minta számszerű értékeiből a populáció számszerű értékeire következtet.  

A statisztikai következtetés során van egy vagy több elképzelésünk (hipotézis) a 
populációra vonatkozóan. Közülük választjuk ki a mintából nyert információ alapján 
azt, amelyik megfelel a feltételeknek. E vizsgálatoknak a neve próba. Ugyanis a 
minta segítségével meghatározzuk, hogy helyes vagy sem a feltevésünk.  
Ezen a ponton csatlakozik erősen az informatika, mint felhasználó a matematikai 
statisztikához, hiszen bármilyen információs rendszerben úgy kell összeállítani a 
gyűjtésre kijelölt adatokat (paramétereket), hogy azok utólagos elemzése során 
megfelelő biztonsággal tudják a felmerült kérdést megválaszolni.  
 
Az információs rendszerek kidolgozása során a felhasználónak kell megmondania, 
milyen adatokat kíván gyűjteni és milyen menetrendben. Az alkalmazott 
statisztikusnak (és a rendszerszervezőnek) kell meghatároznia, hogy a kijelölések a 
célnak megfelelnek-e, a programozónak kell a feladatot úgy megoldania, hogy a 
kijelölt paraméterek automatikusan kerüljenek az adatgyűjtő helyekre. A korszerű 
orvosi információs rendszerekben az adatgyűjtés csaknem teljesen automatikus, és a 
beépített statisztikai program azonnal elvégzi a szükséges számításokat.  
 
A leggyakrabban alkalmazott fogalmak és módszerek:  

• A valószínűség és a valószínűségi változók eloszlása 
• Középértékek és szóródás 
• Statisztikai becslés  
• Hipotézisellenőrzés: X, t, F próbák 
• Varianciaanalízis 
• Korrelációs és regresszió-számítás 
• A hiba fogalma. 

 

Általános orvosi biometria 

A vizsgálatok elvégzése a matematikai statisztika módszereivel a kérdés egyik része. 
Döntő, hogy a vizsgálatot hogyan tervezem, hogyan értékelem és hogyan 
interpretálom.  
Mivel az információs rendszerekben állandóan visszatérő jelenség, hogy a napi, havi, 
évi munkatevékenységről, a teljesítményről folyamatosan adatokat kell szolgáltatni, 
statisztikát kell készíteni, így nem lehet meglepő senki számára annak 
hangsúlyozása, hogy az informatikusnak ismernie kell a biometria alapjait, sőt 
szakterületének részleteit is. Éppen az volt az elmúlt évtizedekben a ró probléma, 
hogy még az alapbetegségek vonatkozásában sem állt rendelkezésre megfelelő 
információ, mélyebb részleteket nem is említve.  
A mai helyzetben igen fontos, de a biometria egyik ró szabálya: csak akkor szabad 
vizsgálatot végezni, ha annak haszna lemérhető, és lehetőleg a költség/haszon arány 
megfelelő módon tud érvényesülni. 
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Elemző részletes biometria 

 
Az epidemiológia a betegségek gyakoriságát, eloszlását vizsgálja meg az emberi 
populációban, ill. azokat a tényezőket, amelyek a betegségek gyakoriságát 
befolyásolják. 

a) A deskriptív epidemiológia a betegségek eloszlását vizsgálja az életkor, a 
nemek, a foglalkozás, a jövedelem, a település jellege stb. szerint. 

b) Az analitikus epidemiológia a betegségek oki tényezőit vizsgálja. 

c) Experimentális epidemiológia területén bizonyos befolyásoló faktorok 
hatását tanulmányozzák kísérleti úton. 

d) Az elméleti epidemiológia gyakorlatilag modellvizsgálatok alapján kívánja 
meghatározni az egyes betegségek természetét, törvényszerűségeit. 

Régebben az epidemiológia kizárólag a fertőző betegségekkel foglalkozott, ma 
azonban olyan népbetegségek felé tolódott el az érdeklődés iránya, amelyek 
elsősorban a fejlett országokban igen nagy szociális és ökonómiai problémát 
jelentenek.  

Az epidemiológiai vizsgálatok stratégiája logikus, és ebben a folyamatban is a 
feltételezett hipotézis igazolása szükséges konkrét vizsgálatokkal vagy 
modellezéssel. Amennyiben az oki kapcsolatot tisztáztuk, úgy lehetőség van a 
helyzet rendezésére:  

• A betegséget előidéző okok megszüntetése,  
• A befolyásoló tényezők (rizikófaktorok) visszaszorítása,  
• A beteg emberek felkutatása (szűrés), kezelése, majd gondozásba vétele. 

 

7.1.2. Más rendszerekhez nem kapcsolódó számítógépek számának, alkalmazott 
programok sokféleségének csökkentése 
A gondokat leginkább a kutatási programban alkalmazott számítógépek minősége 
jelenti. Ez -valószínűleg a tenderek eredményeképpen -hihetetlenül szélsőséges. 
Ennek oka, hogy olyan eszközöket kellett megvenni, amelyet a kézhez kapott anyagi 
keret megengedett, vagy ami éppen a beszállítónak volt.  
Egy olyan számítógépes rendszer kialakítása a cél, ahol egy megadott hálózati 
alkalmazás segítségével a rendszerhez kapcsolódó számítógépek egymással 
kommunikálni tudnak, biztosítva ezzel az információáramlás növekedést a 
különböző terminálok között.  

A szomatológus szakember által alkalmazott programok igen sokfélék. A kutatási 
anyag és az informatikai rendszer eladhatósága érdekében ezeket a programokat 
egyetlen alkalmazásba kellene integrálni. Az orvos szempontjából így ez a rendszer 
már könnyen kezelhetővé, áttekinthetőbbé válna. Ezáltal jelentős időmegtakarítást 
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lehetne elérni, ami természetesen nem utolsó szempont, mert így a páciensekre is 
több időt lehetne fordítani.  

A fejlesztőknek természetesen megvannak az ilyen problémák megoldásával 
kapcsolatos elképzeléseik, de sajnos nincsenek meg a megvalósításhoz szükséges 
anyagi eszközök. Valószínűleg, ha a kellő támogatást kézhez kapják, megkezdődnek 
a fejlesztési munkák. 

 
7.1.3. Orvosok közötti információcsere megteremtése, megnövelése 
A modern egészségügyi adatáramlási folyamatban csaknem minden adatszolgáltatás 
kétirányú folyamatot feltételez. A háziorvosi és a szakellátási tevékenység 
folyamatában a beteg kétirányú kapcsolatban áll úgy, hogy a teljes ismeretanyag 
(betegség adatai) a háziorvos kezében van. A háziorvos és a szakellátás orvosa között 
az adatáramlás csak kétirányú lehet és ezen a téren esetünkben még igen sok teendő 
van.  
Az ellátás szakmai szintjein olyan információs rendszereket kell működtetni, és 
olyan adatbázisokat kell kialakítani, amelyek lehetővé teszik egy modern 
adatszolgáltatási rendszer működését. Indokolt követelmény, hogy a beszámoláshoz 
szükséges adatokat a szakmai munkatevékenység közben automatikusan 
szolgáltassák a rendszerek.  
A mindennapos orvosi tevékenység során nem pillanatképekkel (statikus állapot), 
hanem időben lezajló folyamatokkal találkozunk. Ha egy betegség kezelési 
stratégiáját akarjuk meghatározni, akkor a lefolyás lehetséges menetrendjében kell 
gondolkodnunk. Minden állapotra más és más feladatokat kell végrehajtani.  
A hálórendszer a szükséges információtömeget a megfelelő formában gyűjti össze 
igen sokrétű összefüggések figyelembevételével.  
Sajátos módon a tudásra alapozott szakértői rendszerek is többféle módon alakulnak 
ki, amikor felhasználásukra sor kerül. Az alap az ún. tárgyi tudás, amelynek több 
megközelítési formája van:  

a) Témakörre bontott tudás. Ez alatt azt értjük, hogy adott szakterületen több 
résztudás van.  

b) Mélységi tudás. Amikor egy problémát megoldunk, lehet olyan 
megközelítést is alkalmazni, hogy a kérdésnek nemcsak a klinikai 
tünettanát, hanem fiziológiai, biokémiai összefüggéseket is vizsgálunk.  

c) A tárgyi tudáson kívül más tudás is van, amellyel ma inkább csak az 
ember rendelkezik, bár csírái megtalálhatók a modern programokban is. 
Ezt metaszintű tudásnak nevezi a szakirodalom.  

 
7.2. Követelmény meghatározás 
Az orvosi rendelőkben használható szoftverekkel szemben fontos követelmény a 
könnyű kezelhetőség, az áttekinthetőség és persze az elfogadható ár. Az 
átszervezéssel alapvetően három informatikai témakör fogalmazódik meg: 
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a) A finanszírozási rendszerrel összefüggő szükséges adatok gyűjtése. 
b) A populáció egészségi adatainak megítélését szolgáló paraméterek 

tárolása és statisztikai adatok készítése. 
c) Az alapellátás gyógyító, megelőző és gondozási feladatait segítő feladatok 

célszerű megoldása. 
 
7.2.1. Milyen követelmények állnak rendelkezésre korábbi vizsgálatokból 
A szoftver következő verziója remélhetőleg legalább ugyanennyit fog tudni, mint a 
mostani. Ez megint csak erősen hardverfüggő. A cél az, hogy minél több képernyőt 
tudjanak alkalmazni. Az orvos részéről feltétlen igény az, hogy legalább két külön 
képernyő legyen felhasználható. Alapesetben ez úgy nézett ki, hogy az egyik helyen 
karakteres adatok (maga a program), a másikon pedig a képek voltak láthatóak.  
A rendszer használhatóságának és nagyszerűségének csak javára válna, ha 3 vagy 4 
képernyőn lehetne megjeleníteni a képeket (egyesével, vagy négyesével), illetve a 
szöveges adatokat. Ha a jelenlegi alapokat vesszük figyelembe, akkor ideálisan 4 
illetve 5 monitorkimenetet kellene használni. Egyet a programnak, négyet pedig 
kifejezetten a képeknek. Amit jelenleg a rendszer egy képernyőn tud megjeleníteni (4 
képet egymás mellé rak), azt az új rendszer 4 képernyőn tudja majd produkálni. Ez a 
láthatóság, feldolgozhatóság, összehasonlíthatóság szempontjából sokkal előnyösebb 
lenne. Mivel érzésem szerint a legtöbb hibát orvosaink a tervezés szakaszában 
követik el, ezért néhány alapelv bemutatása indokolt. 
A mindennapos orvosi gyakorlatban jelentős mennyiségű adattömeg alakul ki, de a 
számunkra értékes paramétereket, indexeket előre kell meghatározni a cél 
ismeretében. A munkatevékenység közben a gyűjtött adatok, az adatok archiválása 
már egy későbbi feldolgozást kell hogy előkészítsen. Az ehhez szükséges 
paraméterek részben automatikusan kerülnek egy gyűjtőládába, részben aktív 
tevékenység eredményeképpen. Így a vizsgálat tervezése az archiválás és értékelés 
tervezését is jelenti.  
Az automatikusan nyert vagy aktív tevékenységgel kiválasztott adathalmazok 
jelentik azt az adatbázist, amelyen most már el tudjuk végezni a statisztikai 
feldolgozást. A tervezés folyamatában legfontosabb: 

• Az irodalmi adatok tanulmányozása 
• Az eddigi tapasztalatok átgondolása 
• A célkitűzés megfogalmazása 
• A releváns adatok meghatározása 
• A vizsgálat megbízhatósága 
• A mérési gyakoriság tervezése 
• A változás mérésének objektivizálása 
• A vizsgálati alanyok kiválasztása 
• A vizsgáló megbízhatóságának lemérése. 

 
7.2.2. A jelenlegi rendszerek kiaknázása, lehetőségének vizsgálata 
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Elvi megfontolások arra mutatnak, hogy az orvoslás problémáit nem lehet 
mennyiségi módszerekkel, extenzív fejlesztéssel, tehát az orvosok, az egészségügyi 
személyzet vagy az eszközök mennyiségi növelésével megoldani. A nagyon 
elmaradott területeken természetesen még a mennyiségi fejlesztés is járható út!  
A jelenlegi számítógépes rendszert a jövőben kiválóan lehetne hasznosítani a 
háziorvosi gyakorlatban is. A főváros területén, de az egész ország területén 
(megyeközpontokban) kívánatos lenne a termovíziós diagnosztikai eljárás széles 
körű bevezetése. A termovíziós diagnosztika kiterjesztését indokolja a betegek 
kíméletes, az egész testre kiterjedő egyszeri vizsgálata, amellyel a rejtett és kezdődő 
betegségek is kimutathatók, mielőtt még a betegnek panaszai lennének. A 
legfontosabb érv, amely a termovíziós vizsgálat mellett szól, hogy ellentétben más 
diagnosztikai eljárásokkal (pl. a röntgen) a beteg sugárterhelésnek nincs kitéve.  
A mai szorító gazdasági helyzetben pedig jelentős költségeket lehetne megtakarítani 
azáltal, hogy a vizsgálati módszer a többi diagnosztikai eljárással összehasonlítva 
lényegesen olcsóbb. Nem igényel nagy létszámú személyzetet, mivel az egész testre 
kiterjedő vizsgálatot két ember (orvos és gépkezelő asszissztens) is el tudja végezni. 
Egy vizsgálat költsége körülbelül 2-3 ezer forint.  
A termovíziós vizsgálat elkészültével az orvos kiértékeli, hogy mely anatómiai 
régiókban találhatók elváltozások, ezután továbbítja a beteget a megfelelő 
szakorvoshoz, aki célzott terápiát tud alkalmazni a beteg gyógyulása érdekében. Így 
a pácienst is megkímélik a felesleges vizsgálatoktól, ami szintén az egészségügy 
költség-megtakarítását eredményezi.  
Ennek a vizsgálati módszernek a kiszélesítése érdekében, a jövőbeni fejlesztések 
valószínűleg a hálózati megvalósítást fogják előtérbe helyezni. 
 
7.3. Új rendszerekre, módszerekre javaslat készítése 
Az információs rendszer most szerveződik újjá magasabb szinten, így lehetőség van 
a korszerű megoldások azonnali megismerésére és adaptálására. Ebben a 
rendszerben kettős célkitűzést kell harmonikusan megoldani, nevezetesen, hogy 
minél hasznosabb legyen a program a felhasználó orvos számára, másrészt lehetőleg 
minél kevesebb aktív ráfordítással kell megoldani a kötelező jelentések és az 
adminisztratív tevékenységek lebonyolítását. Egyes országokban, ahol a hálózati 
kommunikáció eléggé fejlett, sajátos számítógépes szolgáltató állomások alakultak ki 
az orvos teljes adminisztratív tevékenységének lebonyolítására. A nyugati 
országokban a szakorvosi tevékenység inkább konziliáriusi formában jelenik meg.  
Az információs rendszerek modulokra oszlanak, munkafeladatokat oldanak meg, és 
kapcsolatokat tartanak fenn. Az információs rendszer három pillére a programban:  

a) Adatbázisok 
b) Munkaprogramok 
c) Adminisztratív és statisztikai feladatok moduljai. 

A fejlesztők nagyon szeretnék elérni, és nagyon jó terveik vannak ezzel kapcsolatban, 
hogy sok mindent lehessen egyszerre a szoftverből vezérelni. Ez sajnos pénz 
függvénye, ezért nem tudják időben megvalósítani a fejlesztési terveket. Egy olyan 



 48 

kameravezérlő rendszer kialakítása volna a cél, amelynél a vizsgálatot végző 
személynek föl sem kellene állnia a számítógép mellől ahhoz, hogy különböző 
beállításokat végezhessen a kamerán (zoomoljon, forgassa vagy le-föl mozgassa a 
kamerát stb.). Jelenleg ezt csak a kamera távvezérlőjével tudják megoldani. A 
billentyűzet. mellett van úgymond másik két billentyűzet, ami egy kicsit zavaró. Az 
egyik a kamera infravörös távvezérlője, a másik pedig a kamera állványnak a drótos 
vezérlője, tehát a mozgatást csak külön kezelőszervről lehet megoldani.  
Amennyiben ezt a medikális célú kamerát nagyobb példányszámban el lehetne adni, 
vagy el tudná adni az FSI, akkor remélhetőleg figyelembe vennék a hazai 
szakemberek fejlesztési igényeit is. Ez abban merülne ki, hogy a gyártók ne rakjanak 
a kamerába szoftvert, meg gyakorlatilag "számítógépet" (mert jelen pillanatban van 
benne), hanem egyszerűen azt az interfészt, amelyben közösen megállapodnak 
(legyen ez bármilyen felhasználható interfész), biztosítsák a kamerán.  
Ennek segítségével a gépbe egy kártyát berakva és egy kábelt rácsatlakoztatva, a 
kamerának a lehetőségeihez fémének hozzá, és nem ahhoz a szoftverhez, amely a 
kamera lehetőségeit bizonyos keretek között kihasználja talán jól, vagy a 
követelmények szempontjából nem feltétlenül jól. Így a számítógépről a kamera 
belsejét is tudnák vezérelni (nem csak a zoomot, meg nem csak a kamera állványt 
stb.), hanem azt is, hogy az infravörös kamera milyen színhosszokkal dolgozzon, 
milyen intervallumot fogjon be.  
Ez egy jelentős előrelépés lenne, ha sikerülne megvalósítani. Ráadásul a kamerát is 
olcsóbbá tenné, mert így jelentős elektronikát lehetne kihagyni belőle. Eddig még 
sajnos nem sikerült a svéd kamera gyártó céggel, az FSI szakembereivel 
megállapodni. Ennek nagyon egyszerű oka van, a svédek természetesen, mint ahogy 
mindenki más, piacorientáltak. Akkor kezdenének el komolyan foglalkozni a 
kérdéssel, ha nagyobb mennyiségben tudnák ezeket a medikális kamerákat 
értékesíteni. Addig, amíg évente ez a szám tíz alatti (tavaly összesen 3 vagy 4 
kamerát rendeltek a rendszerekhez), egy ekkora cég nem fog lépéseket tenni, nem 
fog a fejlesztésekbe pénzt invesztálni. Ha az eladott mennyiség évi 3-4 darabról, a 
tízszeresére emelkedne, akkor szinte biztos, hogy rá lehetne venni őket a kamerák 
generális átépítésére, hiszen a gyártást figyelembe véve ez nekik is a ugyanolyan 
érdekük, mint a hazai kutatócsoportnak.  
A rendszer és a kamera ez által jobb, eladhatóbb lenne. Megvalósítása 
mindenképpen kisebb fejlesztői energiát igényelne, mint egy új szoftver megírása a 
kamerába, vagy egy új vezérlőrendszer elkészítése. Viszont utána a kamerát a megírt 
szoftverrendszer segítségével lehetne irányítani.  
Komoly tőkét kellene befektetni ahhoz, hogy ezt a magyar találmányt be lehessen 
vezetni. A befektetőknek legalább három-négy éves megtérülési időszakkal kell 
számolni. A fejlesztési időszak körülbelül másfél-két évig tartana, ez után már 
eladhatóvá válik a rendszer. Olyan készülék kerülne a felhasználóhoz, amely minden 
szempontból világszínvonalú. A befektetett tőke pedig nem csak megtérülne, hanem 
komoly nyereség is képződne. 
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7.3. 1. Elvárások 
 

Az információs rendszer alapvető feladata, hogy az orvosi és adminisztratív 
eseményekkel, utasításokkal kapcsolatos adatokat on-line lehessen bevinni a 
rendszerbe, és a szükségeseket rövid válaszidőkkel lehessen onnan lehívni. Az 
adatbázisokban nemcsak a szükséges hivatalos törzsadatok tárolását, hanem -osztott 
adatbázisokkal -az egyes szakorvosokat érdeklő, valamint a tudományos 
feldolgozással összefüggő adatokat is archiválni kell.  

Az ellátás területén páciensorientált, a lakosság egészségi állapotát folyamatában 
követő információrendszerre van szükség. Az orvosok műhelyében olyan adatbázist 
kell elhelyezni, amely a betegforgalmi adatokon túl a hozzá tartozó lakosság 
egészségállapotáról szolgáltat teljes és korszerű információt. Ugyanakkor kiszolgálja 
az orvost mindennapi munkájában, segíti a szűrési és gondozási feladatok 
megoldásában, és könyvtárszolgáltatást is képes nyújtani. Esetorientált 
információszolgáltatás is szükséges, vagyis a szolgáltatások számbavétele és a 
statisztikai jelentések szolgáltatása is elengedhetetlen.  

A háziorvosnál elhelyezett adatbázisnak folyamatos kapcsolatot kell fenntartani a 
szakellátás különböző területeivel. A felsorolt szervekkel a kapcsolat csak folyamatos 
és kétirányú lehet. Ez a jövőben számos technikai feltétel megteremtését igényli. 
 
Az egységes információs rendszer kialakításánál két fő feladatot kell figyelembe venni: 

a) A célok integrálása, azaz a szakmai feladatok helyes megfogalmazása, 
valamint az ezt kiszolgáló gazdasági, számviteli, finanszírozási és 
számítástechnikai megoldások meghatározása. 

b) Az egészségügyi ellátás egyes szintjeinek pontos megfogalmazása és az egyes 
szintek közötti információs kapcsolatok kiépítése. 

Az integrált információrendszer általános jellemzői az alábbiak legyenek: 
a) Decentralizált rendszer: logikailag és fizikailag is osztott rendszer. Viszonylag 

önálló alrendszerekből épül fel. A komplexitást a részrendszerek 
együttműködése biztosítja. 

b) Több célt szolgáló rendszer: mind az egész rendszer, mind részrendszerei több 
célt szolgálnak: 

• A betegellátást 
• Az üzemeltetést 
• A finanszírozást 
• A minőségbiztosítást 
• A beszámolási kötelezettségeket. 

 



 50 

c) Modularitás: az alrendszerek fokozatosan kapcsolódhatnak a rendszerhez és 
helyettesíthetők (cserélhetők). A fokozatos kiépítésnél azonban bizonyos 
sorrendi kötöttségek adódhatnak. Vannak feltétlenül szükséges igénypontok.  

d) Rugalmasság: könnyen adaptálható, a helyi igényekhez igazítható rendszer 
legyen.  

e) Nyitott rendszer: nyitottnak kell lenni mind a külső kapcsolatok, mind a 
továbbfejlesztés iránt.  

f) Érzékeny rendszer: kitüntetett szerepe van mind az adatvédelemnek, mind az 
adatbiztonságnak. Ezen belül biztosítani kell  

• A személyiségi jogok védelmét, az adatokhoz való 
hozzáférés előírásainak betartását 

• Az adatok manipulálhatatlanságát 
• Az adatok megőrzését 
• Megbízható adattovábbítást, konverziót 

 
A szakmai feladatok informatikai megközelítése igazodik az alapcélkitűzésekhez: 

a)  Egészségmegőrzés céljából, informatikai szempontból az alábbi feladatokat 
kell megoldani. Adatszolgáltatás a lakosság egészségi állapotáról. Ezt egybe 
kell kapcsolni a felvilágosító munkával (életmód, táplálkozás). Ennek 
megfelelő korszerű felmérő, elemző programokat kell készíteni, és ezeket be 
kell építeni az információs rendszerbe. Korai felismerést célozzák, mint 
például az ilyen adatokat szolgáltató szomatoinfra berendezés.  

b) Az egészségkárosító tényezők és az általuk okozott ártalmak mértékének 
kiderítése, vizsgálata, betartásuk ellenőrzése önálló információrendszer 
kialakítását indokolja.  

c) Az egészségügyön kívüli, de az egészségüggyel összefüggő adatok 
(környezetvédelem, élelmezésügy) fogadására is fel kell készülni. 

A kötelező adatszolgáltatás és a munkatevékenység dokumentálása: 

a) Törzsadatok néven illetjük azon adatok halmazát, amelyek mindenképpen 
egységesek és a kötelező adatszolgáltatás részei. Nyilvánvaló, hogy alap 
ellátási szoftver csak akkor üti meg a mértéket, ha ezen ismert és közzétett 
adatszolgáltatást előírt módon lehetővé teszi.  

b) Munkatevékenységi dokumentáció. Ebben a szolgáltatásban csak javasolt 
elemek szerepelnek, a megjelenési forma a programcsomagot készítőre van 
bízva. Az azonban elvárható, hogy a számítógépes megoldás teljes 
dokumentációra törekedjen, és ne csak részfeladatokat oldjon meg. 

 
7.3.2. Módosítási javaslatok 
A számítástechnika rohamos fejlődése során nem lehet tudni, hogy amit ma jónak 
mondunk, holnap is az lesz? Tény, hogy napjainkban a számítógépek elárasztották a 
világot és a hálózatba kapcsolt munkaállomások tömege épült be az egészségügybe. 
Ezzel a folyamattal nem tartott lépést a szoftver megbecsülése, pedig hibás elv 



 51 

erőltetni a brilliáns hardvert, ha nincs megfelelő szoftverünk. Ez igen erősen 
érvényes az infravörös kamera esetében is. 
 
Mi a feladat? 

• Törekedni kell a komplex rendszerek kialakítására a modularitás alapján. 
• Lokális hálózatok, integrált hierarchikus hálózatok, regionális és országos 

kommunikációs rendszerek adják a fejlődés irányát. 
• Indokolt, hogy a kialakított rendszerek függetlenek legyenek a hardver 

típusától. 
• Egyedi rendszerek helyett preferálni kell a keretrendszereket. 
• El kell érni, hogy az intelligens műszerek és a szakértői rendszerek 

beépüljenek az információs rendszerekbe. 
• Számos új technikai megoldás bevezetése szükséges (multimédia rendszerek, 

magas szintű jelfeldolgozás stb.). 
 
A legtöbb országban keretrendszereket hoznak létre, így a rendelők specifikumától 
függetlenül működőképesek a programok.  

• Előzményfelvétel 
• Fizikális betegvizsgálat 
• Aktuális esemény leírása 
• Eszközös vizsgálat 
• Laboratóriumi vizsgálat 
• Szakvizsgálat (konzílium) 
• Betegelőjegyzés 
• Gondozási feladatok 
• Szűrési tevékenység. 

A kereten belül az alábbi megkötéseket tehetjük: 

• Időpont rögzítése 
• Listázási lehetőség 
• Szövegszerkesztés biztosítása.  

Hasonlóképpen ismert normális vagy típusos leletleírásokat előre elhelyezhetünk a 
rendszerben. Mindig az a döntő, hogy a felhasználó szabja meg ennek a modulnak a 
tartalmát, formáját a keretrendszeren belül. 
Célszerű a rendszerbe léptetés pillanatában meghatározni, hogy tartósan kívánunk-e 
a beteggel foglalkozni vagy sem. Tartós kapcsolat esetén a betegség, vagy 
betegségcsoportok szerint különböző gyűjtőládába kerülnek a kiválasztott betegek 
adatai. Ilyen megoldás lehet egy szakterületen belül több szakmai szétválasztás, de 
szerepelhet több szakterület is egy szakrendelésen. Ezt a felhasználó menetközben 
nem észleli, de visszarendelés során a saját érdeklődési kategóriájába tartozó betegek 
adataihoz juthat.  

A rendszer egyéb szolgáltatásai: 
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• Statisztikai adatszolgáltatás 
• Listázás-postázás 
• Archiválás 
• Könyvtár 
• Mentés 
• Szervizfunkció. 

 
Speciális jellemzők, egységesítési törekvések 
Külön meg kell említeni a tudásbázis alapú segédeszközöket (pl. a diagnózis 
felállításának segítése) és a grafikai adatok integrálását, amelyek egyre inkább helyet 
kapnak a nagy integrált rendszerekben. A rutinmunka során összegyűlt adatok 
feldolgozására, értékelésére intelligens rendszereket kell használni.  
A jelenleg létező adatbázis-kezelők többnyire csak egy nagy (akár több gigabyte) 
hosszúságúra definiálható adattípust kínálnak a grafikus képalkotásra, a létező 
integrált rendszerek is csak egy-egy fajta képet tárolnak és jelenítenek meg. Ez lehet 
pl. fénykép a betegről, a bőrén látható elváltozásról, röntgen vagy más diagnosztikai 
eszközzel készített kép, ill. egyéb módon létrejött ábra, pl. hasi státus rajzos sémája 
feliratozva. 
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Az alábbiakban néhány példán keresztül mutatom be az általam alkalmazhatónak tartott 
eljárásokat és képernyőterveket. 
 

Munka adatbázis segítségével  

 
A program az adatokat adatbázisban tárolja. A munkatevékenység közben 
automatikusan összegyűjtött és az archiválási folyamatban kijelölt adatokat 
rekordokban célszerű tárolni (adatarchiváló rekordok). A rekordok sokasága adja az 
aktuális adatfájlt, amely már azonnal alkalmas a statisztikai feldolgozásra. Úgy 
célszerű felépíteni egy adatfájlt, hogy az azonnal értékelésre érett állapotba kerüljön.  
Hogy megkönnyítse a munkát, a fő 
programablak bal oldala mindig 
tartalmazza a páciensek listáját 
"osztályok" szerint rendezve. Mint 
"osztály", bármilyen kritérium 
használható, azaz hónapnév, vagy az 
intézmény orvosának, szakorvosának 
neve stb. A rendezés második szintje a 
páciens kártyájának a száma lehet. Más 
szóval ez kizárja annak szükségességét, 
hogy közvetlenül a fájlokkal történjen a 
munka. 

 
Ábra 21. Afő programablak képemyőterve 

A program sok adatbázist tud létrehozni, és át tudja tenni a páciens rekordot egyik 
adatbázisból a másikba.  
 

Keresés az adatbázisban  

 
A program a páciens rekordban az alábbi szempontok szerint tudjon keresni:  
1. A páciens azonosító száma szerint;  
2. A dátum szerint, amikor a páciens rekord készült;  
3. A páciens neve szerint;  
4. A felhasználó definiálta szempontok szerint (korhatárok, nemek, felhasználó által 
definiált markerek, diagnózis kódok, termogram nevek stb.) és ezeknek kombinációi, 
amelyek az ORlAND/NOT logikai műveletekkel írhatók le. 
Az utolsó funkció lehetővé teszi az adatbázis statisztikai analízisének és a páciensek 
tematikus listájának az elkészítését.  
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Ábra 22. Keresés az adatbázisban (képernyőterv) 

 
 
 
 
 
A keresés eredménye egy speciális ablakban jelenik meg. Ennek az ablaknak két 
oldala van:  
Az "Eredmény" oldal tartalmazza megtalált 
rekordok listáját, a "Paraméterek" oldal 
tartalmazza a keresési feltétel leírását. A 
keresési eredmények, ha szükséges a 
leírással együtt elmenthetőek, fájlba 
menthetők vagy kinyomtathatók. 

 
Ábra 23. A keresés eredménye 

(képernyőterv) 
 

Páciens rekord  

A páciens rekord a kórtörténetre "hasonlít", és három oldala van: páciens, vizsgálat 
és megjegyzés.  
A "Páciens" oldal mezőibe kerül beírásra a név, a nem, az életkor (a kort 
automatikusan a páciens születési dátumából számolja ki). Egy külön terület szolgál 
a diagnózis begépelésére és a diagnózis kódjainak a kitöltésére.  

 
Ábra 24. A páciens adatainak kitöltése (képernyőterv) 

 
A "Vizsgálat" oldal tartalmazza a vizsgálatok listáját, amelyek az aktuális pácienssel 
kapcsolatosak (termogramok vagy más típusúak).  
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Ábra 25. A vizsgálatok listája (képernyőterv) 

A "Megjegyzés" oldal arra szolgál, hogy az orvos más, számára szükséges 
információt is feljegyezhessen. Ez az oldal tartalmazza a felhasználó által definiált 
markereknek a listáját, amelyek a keresésnél adnak további funkciókat.  
 

Termogramok készítése  

Termogramok készítéséhez a programnak legyen egy könnyen kezelhetö interfésze a 
termovíziós kamerával való munkához, amelynek a formátuma olyan, mint egy 
ablak. Ezenfelül, a program tudjon termogramokat importálni, ezzel biztosítva az 
kompatibilitást az előző verziójú termográfiás rendszerekkel.  
 

 
Ábra 26. Termogramok készítése (képernyőterv) 

 

A termogrammok tanulmányozása, elemzése  

A programnak hathatós rendszere legyen a termogramok digitális elemzéséhez, 
megnövelve ezzel a diagnózis pontosságát és objektivitását.  
A program az alábbi néhány funkciókat tegye lehetővé a termogramok elemzéséhez. 
A legfontosabbak:  
 
Az aktív szín paletta változtatása:  
A kamera szoftverének 8 színpalettája van, ezek speciális célra készültek. Ezen kívül 
a következő szoftver csomag tartalmazhat egy olyan speciális programot, amellyel 
újabb színpalettákat lehet előállítani, és megszerkeszteni.  

Ez a kép ugyanazt a termogramot mutatja meg 4 különböző színpaletta beállításával. 
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Ábra 27. Példa az aktív szinpaletta változtatására 

 
A helyes paletta használata hozzájárul ahhoz, hogy fotó-minőségű, 3D-hatású 
termogramokat kapjunk. 
Paletta csúsztatás: 
A színpaletta csúsztatásának alkalmazásával, a legjobb minőségű és a 
leginformatívabb képet tudjuk archiválni. A programban két módja lehet a 
csúsztatásnak: a manuális és az automatikus (úgynevezett optimális csúsztatás). 

 
Ábra 28. Példa a szín paletta csúsztatására 

 
A kép ugyanazt a termogramot mutatja az optimális csúsztatás előtt és utána. 
 
Izoterma:  
 
Az izoterma (egyenlő középhőmérsékletű helyeket összekötő görbe, vonal) lehetővé 
teszi az egyenlő hőmérsékletű területek kihangsúlyozását és a hőmérséklet gradiens 
kiértékelését (azt fejezi ki, hogy mennyit változik a hőmérséklet egy adott pontból 
egy adott irányba való elmozduláskor) a különböző területeken. A program tegye 
lehetővé az izoterma pozíciójának, szélességének és színének a megváltoztatását.  
 
A kezelő az izoterma két fajtáját használhatja. Az első típus, amikor az izoterma az 
egész termogramra érvényes. A második egy külön területre vonatkozik. A második 
típus használatával ki lehet választani az érdeklődést felkeltő területeket, és külön 
színek segítenek a vizuális adat olvasásában.  

 
Ábra 29. Példa az izotermák használatára 

Még többet lehetett kiolvasni a 
termogramokból, amikor az izotermákat, 
vagyis az azonos hőmérsékletű pontokat 
összekötő vonalakat is rávitték a képre. 
E vonalakból következtetni, nemcsak arra 
lehet következtetni, hogy mely részek 
hidegebbek vagy melegebek, hanem 
pontosanmeg lehet határozni az egyes részek 
hőmérsékletét is. 

 
Termomarkerek:  
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A termomarkerek segítségével lehetővé 
válik a hőmérsékleti értékek 
összehasonlítása a termogram különböző 
részein, ugyanabban az időben. A 
program jelenleg 10 markert tud feltenni 
egyszerre. Szintén legyen lehetősége a 
programnak arra, hogy összehasonlítsa a 
hőmérsékletet a környezet hőmérsékleti 
szintjével.  

 
Ábra 30. Példa termomarkerek használatára 

 
Termoprofil:  
 
A termoprofil az objektum "hőmérsékleti metszete".  
A termoprofil segít megvizsgálni a 
hőmérséklet elosz1ásának módját 
megadott vonal mentén, azaz a 
gerincoszlop mentén, a has középvonala 
mentén, a mutató vonala mentén stb. A 
program 3 fajta termoprofilt használhat: 
vízszintes, függőleges és keresztezett 
termoprofilt. Az utolsó típusú termoprofil 
sokkal fontosabb a többinél, mert a valós 
klinikai gyakorlatban a kereszt-orientált 
objektumok sokkal gyakrabban fordulnak 
elő. 

 
 

Ábra 31. Példa a termoprofil használatára 

 
Hisztogram:  
 
(a gyakorisági eloszlás egyik, diagram formában ábrázolt alakja a matematikai 
statisztikában)  
A hisztogram a hőmérséklet elosz1ásának 
grafikai ábrázolása a termogramm 
néhány területén belül. A hisztogram 
analízis arra használható, hogy kiértékelje 
a tennogram néhány területének 
homogenitását az egész képen belül. A 
programba az a két funkció is beépíthető, 
amely lehetővé teszi, hogy 
megváltoztassuk a terület pozícióját és 
méretét. Továbbá a hisztogram analízis 
infonnációt adhat a maximum, a 
minimum és az átlag hőmérsékletről a 
kiválasztott területen belül. 

 
 

Ábra 32. Példa a hisztogram használatára 
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Különböző termogramok összehasonlítása  
 
Egyike lehet a program páratlan funkcióinak az, hogy különböző tennogramokat 
hasonlítson össze. Ez a fajta analízis szolgáltatás nagyon fontos a tennografikus 
kontroll periódusa alatt (azaz a kezelés folyamán). Mert a tennovíziós 
diagnosztikában, csak relatív hőmérsékletekkel van dolgunk, így a dinamikus 
analízisben az összehasonlítás speciális technológiáját az "átlag hőmérsékletek 
statisztikáját" alkalmazzák, amely lehetővé teszi a hőmérséklet változásának objektív 
és precíz analízisét néhány területen belül egyidejűleg.  
 

 
Ábra 33. Termogramok összehasonlítása 

 
Munka text-típusú vizsgálati eredményekkel  

 
A program legyen képes előállítani és tárolni az adatbázisában text-típusú vizsgálati 
anyagokat, anamnézis adatként (kórelőzmény), ultrahang vagy röntgen 
eredményeket stb. Ez a lehetőség t~é a programot rendkívül sokoldalúvá, azaz az 
"orvos munkahelyévé".  
 

 
Ábra 34. Példa röntgen felvételek tárolására 

Termogrammok exportálása  
A program tudja exportálni a termogramokat, standard BMP fájlformátumban. Ez a 
funkció lehetővé teszi, hogy riportokat, bemutatókat, beszámolókat, tudományos 
lapokat és más dokumentumokat készíthessenek a tennovízióról. Az ily módon 
készült képek weboldalon is megjeleníthetőek természetesen anélkül, hogy a 
személyiségi jogokat megsértenék. 
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Az eredmények kinyomtatása  

Köztudott, hogy a diagnosztikus eredmények megfelelő és szép bemutatása nagyon 
fontos szempont.  
A programba integrálható egy intelligens rendszer, amellyel a kívánt oldal 
szerkeszthető és kinyomtatható. Ez a rendszer a felhasználó által definiált 
"nyomtatási stílus"-ra alapszik, amely olyan adatokról tartalmaz információt, mint a 
behúzás szélessége, a betűk stílusa és nagysága, fejléc és lábléc, a termogrammok 
mérete stb. Minden beállítás a felhasználó által változtatható és egyéni stílusként 
elmenthető. 
 

 
Ábra 35. Példa az eredmények kinyomtatására 

 

Az eredmények kinyomtatásához csak meg kell nyomni a "Nyomtatás" gombot és ki 
kell választani a termogrammot, amelyet a program kinyomtat.  
A nyomtatás elérhető minden olyan típusú nyomtató számára, amely a Windows 
operációs rendszerre lett feltelepítve.  
 
 
Radiotermometrikus vizsgálatok végzése:  
 
A program tegye lehetővé különböző típusú radiotermometrikus vizsgálatok 
elkészítését, ahol a teszt jellemző tulajdonságaitól függ majd a teszt eredménye és 
annak megjelenítése.  
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Ábra 36. Radiotermometrikus vizsgálat (képernyőterv) 
 
A képernyőn kontroll pontokat láthatunk, amelyek az emberi test néhány területével 
vannak kapcsolatban. A kezelőnek ezeken a területeken kell megmérnie a 
hőmérsékletet.  
Amikor a teszt elkészült, az eredmények grafikus módban tekinthetők meg. A 
megjelenítés módja különböző paraméterek segítségével változtatható (pontok, 
vonalak, 3D képek, skála és színek változtatása stb.).  
 

 
Ábra 37. A radiotermometrikus vizsgálati eredmények megtekintése (képernyőterv) 

A radiotermometrikus tesztek néhány típusánál (azaz mell és pajzsmirigy 
vizsgálatok, termogrammal kapcsolatos tesztek) legyen lehetőség 2-dimenziós 
térképek előállítására, a valós területen belüli hőmérséklet eloszlásról. Ezáltal 
lehetővé válik a rendellenes, anomális hőmérsékletek nagyobb pontossággal való 
detektálása.  
 

 
Ábra 38. Példa a 2-dimenziós térképek előállítására 

A kezelő 2-dimenziós térképek esetén megváltoztathatja a megjelenítéshez használt 
színpalettát, csúsztathatja azt, és változtathatja a számítás pontosságát. A teszt 
eredményei mind grafikus, mind táblázatos formában legyenek kinyomtathatók.  
 
A radiotermometrikus adatok dinamikus analízisének elkészítése:  
 
A program egyedülálló funkciója lehet, hogy dinamikus analízist készitsen 
radiotermometrikus adatról. Ez a típusú analízis nélkülözhetetlen a kezelés ideje 
alatt, alacsony hőmérsékletű dinamikus kontroll esetén.  
A dinamikus analízisben lehetséges a pontok elhelyezésének kiválasztása, a grafika 
megjelenítésének változtatása, a vizsgált objektumok abszolút vagy relatív 
hőmérsékletének vizsgálata. A dinamikus analízis eredményei kinyomtathatóak 
lennének.  
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Ábra 39. A radiotermometrikus adatok dinamikus analízise (képernyőterv) 

Kombi1lált termovíziós és radiotermometrikus vizsgálatok készítése:  
 
A kombinált vizsgálat első lépése: a termogram felvételek elkészítése. Ezután a 
kezelő kiválasztja a szükséges pontokat a termogramon, és megméri az alacsony 
hőmérsékletűeket.  
 
Eredményképpen egy 2D térképet kapunk az alacsony hőmérséklet eloszlásról, ahol 
a termoanomális (rendellenes) zónák sokkal tisztábban jelennek meg a felszínen 
lévővel összefüggésben. 

 
Ábra 40. Kombinált termovíziós és radiotermometrikus vizsgálatok készítése 

 
A kombinált termovíziós és radiotermometrikus vizsgálatok lehetővé teszik mind a 
termovízió, mind a radiotermometer klinikai területen való alkalmazását, ezáltal 
megnövelve a diagnózis megbízhatóságának fokát mindkét módszernél, és új 
perspektívát nyit a termodiagnosztikus technika alkalmazásának. Szóval, a mellrák 
termovizuális diagnosztikájának megbízhatósági foka körülbelül 80%, a 
radiotermometrikus tesztnek körülbelül 74%, de a kombinált vizsgálatnál ez a 
paraméter akár 96%-ig is tetjedhet.  
 
7.4. Költségelemzés, pénzügyi keret, finanszírozási rendszer  
Bár a termovíziós kamera, a feldolgozó és tároló hardver és szoftver nem olcsó, a 
beruházás messze alatta marad a mai komputerizált tomográfoknak (CT, MRI). A 
termovíziós vizsgálat költsége a legolcsóbb képalkotó eljárások közé sorolható. Egy 
komplex terrnovíziós vizsgálat költsége kb. 2 ezer forint egy ember esetében.  
A tudományos kutatásokat úgy tudják elvégezni, hogy van egy alapítványi, 
tudományos egyesületi bázis, amely ezekre a kutatás-fejlesztésekre pénzt áldoz. A 
kutatáshoz, a fejlesztéshez szükséges minimális pénzeket természetesen elkérik. 
Támogatóik közé tartozik a zuglói önkormányzat, ahol 3 és fél éve csak nők 
emlőszűrésével foglalkoznak. Ennek a költségeit a zuglói polgármesteri hivatalban 
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működő egészségügyi bizottság finanszírozza, ebből tudnak a kutatásra is fordítani. 
Emiatt minden zuglói lakos szűrése természetesen ingyenes.  
 
 
 
 
 
Az egészségügyi finanszírozás főbb típusai az alábbiak:  
 

 
Ábra 41, Az egészségügyi finanszírozás főbb típusai 

 
Ahhoz, hogy az ellátás normatív finanszírozási rendszere kiépüljön, az informatika 
fejlődése jelentős segítséget nyújthat, hiszen az ellátási csoportok kialakítása, 
homogenitásának vizsgálata csak matematikai statisztikai módszerekkel lehetséges. 
Az új finanszírozási rendszer lényegében egy normatív teljesítményfinanszírozás, 
amely figyelembe veszi az orvos szakképzettségi szintjét, szolgálati idejét és az 
ellátandó terület sajátosságait. Az ösztönző értékelés arra sarkallja az orvost, hogy a 
preventív tevékenysége kerüljön előtérbe a magas szintű definitív ellátás mellett.  
A komplex rendszerekkel kapcsolatban az alapvető igény a napi adminisztratív és 
orvosi tevékenység kiszolgálása és a gazdasági-finanszírozási tevékenység leírása. 
Csak ezeket tekinthetjük mai értelemben vett integrált rendszereknek, és ezektől 
várhatjuk a részterületek céljai mellett a komplex célok megvalósulását is.  
Ideális esetben a személyzet úgy használja a rendszert, hogy az a gyógyítási-
dokumentálási munkáját segíti, és emellett mintegy melléktermékként állítja elő a 
finanszírozási eredményeket, a gazdasági-ügyviteli programok számára fontos 
adatokat. 
 
7.5. Rövid távú fejlesztések 
A szoftverfejlesztési eszközök között csak a negyedik generációs rendszerek 
tekinthetők korszerűnek, azaz egy korszerű szoftver ilyen nyelven készül. Ilyen 
nyelven könnyebb ugyanis hibátlan, a hálózatokat jól kezelő programokat írni, és az 
ilyen programokat lehet rugalmasan, az igényekre gyorsan reagálva módosítani. Az 
ilyen eszközöknél ugyanis, pl. általában a képernyők, a listaformátumok, a 
segítségadás menüi nem a forrásnyelvben vannak elhelyezve, azokat az eredeti 
program írásában részt nem vevő szakember is viszonylag könnyen módosíthatja.  
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A szoftver tervezésekor komplex, a feladatok minél nagyobb részét integráló 
termékek jönnek szóba. E tekintetben kétfajta megoldás közül választhatunk. Az 
egyik a hazai fejlesztés. A másik a bevált külföldi rendszerek adaptálása. Az 
utóbbinak az az előnye, hogy általában (nem mindig!) kipróbált, bevált 
programokról van szó, hogy ezek némelyike valóban komplex, az intézmény 
tevékenységének döntő részét lefedő rendszer. Sok külföldi rendszer alapvetően eltér 
a hazai gyakorlat követelményeitől -ezek adaptálása többnyire kudarcra ítélt 
próbálkozás.  
Elvben mind a két megoldás eredményekhez vezethet. Valószínűleg inkább a hazai 
fejlesztések választása lesz a jellemzőbb. Lenne egy harmadik, talán hatékonyabb 
megoldás is: külföldről nem a terméket, csak a know-how-t, a fejlesztési technológiát 
és a gyakorlati tapasztalatokat veszik át, esetleg egy rendszer szűk magját, és ez 
alapján újraírják a programokat.  
Adatbázisok tervezésénél többek között a következő tényezőket kell figyelembe 
venni: az adatok funkciója, jellege, a tervezhető lekérdezések, a szoftver 
jellegzetességei, a használt hardvereszközök jellemzői. Az adatbázist lehet a méret, a 
rutinhasználat gyorsasága, a lekérdezések és az adatbiztonság szempontjából 
optimalizálni. Ezek a szempontok természetesen részben ellentmondanak 
egymásnak, de különböző súllyal mindegyikre gondolni kell a tervezéskor.  

Az adatoknak a jellege és a rendszerben elfoglalt szerepe szerint kell típusukat 
megválasztani. Egy adatbázisba az összetartozó, rendszeresen együtt kitöltendő 
adatokat kell integrálni. A hasonló, többször előforduló adatokat gyakran célszerű 
típusmezővel megkülönböztetve egy adatbázisba elhelyezni. Programtechnikai 
jelentőségű példa a nem szótár jellegű kódok összefogása egy adatbázisba: a 
forrásszövegen kívül tárolt kódok rugalmassá teszik a programot. Az összetartozó 
adatbázisok kapcsolásának egyértelműnek kell lenni, de emellett a lekérdezésekre 
tekintettel akár redundanciát is vállalva bővíteni kell a rekordot. A használt 
hardvereszközöket és hálózatos megoldásokat különösen az adatbiztonságot 
vizsgálva kell figyelembe venni.  

Az elkülönített adatbázis képzése hivatott megőrizni a központi adatbázis 
integritását, de számos további előnnyel is jár. Így pl. az elkülönítés 
transzformációval történik, és az új adatbázis szerkezete feldolgozás-orientált lesz.  

Új programverziók kibocsátásakor, az adatbázis változásakor sem kell a feldolgozó 
programot újraírni, csak a transzformációs programrészt kell megfelelően 
megváltoztatni. Kiküszöbölődnek az operatív, dinamikus változó adatbázis 
feldolgozásakor fellépő problémák is. Az "árnyék-adatbázis" lehetővé teszi 
szimulációk végzését, amelynek egyre komolyabb szerepe lesz a gyakorlatban. A 
rendszer komoly előnye az a lehetőség, hogy bármikor átkapcsolhatnak tanuló 
üzemmódba, ahol a valós adatokat nem veszélyeztetve próbálhatnak ki funkciókat.  

Az elkülönített adatbázisokból egy leválogató funkcióval részadatbázis képezhető 
(pl. név nélküli diagnózis és tevékenységjegyzék tudományos feldolgozáshoz), 
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amely akár PC-re vihető. A leválogatás segítségével az adatok csoportokba vannak 
osztva.  

Megfelelő ellenőrző szolgáltatások mellett biztosítja az adatok beolvasását a központi 
adatbázisba is.  

A rendszerterv elkészítésének alapvető eleme a funkciók meghatározását követően 
az adatbázisok megfelelő megtervezése. Egy sor metodológiai elv és a felhasználható 
CASE- eszközök leírása helyett ki kell emelni a funkcionális megközelítést. Egy jó 
építész sem szobákban, egymás mellé helyezhető helyiségekben gondolkodik, hanem 
a lakók életében, a leendő lakás egyes részeinek szerepében. Ezért elengedhetetlen, 
hogy a rendszertervet a számítástechnikai eszközök mellett az egészségügyi 
tevékenységet is jól ismerő egészségügyi informatikus készítse, aki szót tud érteni az 
egészségügyi személyzettel, be tudja vonni a felhasználói ismeretekkel rendelkező 
orvosokat a tervezés folyamatába. A másik jelentős megközelítés a hálózati elv: még 
egyedi rendszerek esetében is úgy kell tervezni a programot, hogy elvileg 
kommunikálni tudjon más egészségügyi programokkal. Ez általában világos 
szerkezet kialakítását követeli meg. Ma már csak integrált rendszerben szabad 
gondolkodni, még ha jelenleg esetleg csak egyes elemekre elegendő anyagi 
forrásokkal lehet számolni. 
 
Az ellátás gyógyító-megelőző feladatainak számítógépes megoldásához szükséges  
igénypontok: 

a) A beteg kórelőzménye, amelyet az eddigieknél szélesebben kell értelmezni, 
hiszen kiterjed a családra, a környezetre, az életvitelre és a táplálkozásra. Az 
adatok elhelyezése úgy célszerű, hogy folyamatos bővítésre legyen hely. A 
fontos események (betegség, vizsgálat, műtét) idejének, adott esetben a 
műtétet végző intézményeknek a rögzítése is szükséges.  

b) Fizikális státus és az intézetben végzett alapparaméter mérések (vérnyomás, pulzus, 
testsúly stb.) és a bekövetkező változások feltüntetése.  

c) Diagnosztikus tevékenységek adatainak rögzítése. Itt a háziorvos által végzett aktív 
tevékenység (ultrahang stb.) mellett minden eszközös vizsgálat, ill. 
szakkonzílium adatai és a vélemény egyaránt tárolásra kerül.  

d) A diagnózis felállítása, amelynek két irányban kell pontosnak lennie:  
- Megfelelően korrekt és részletes leírást igényel, mint fő (aktuális) 
diagnózis, alapbetegség, szövődmények, kísérőbetegségek. Az sem rossz, 
ha a szituáció is rögzítve van. Ez azt jelenti, hogy a diagnózis leírása 
mellett lehetőséget kell adni az orvosnak megjegyzésekre. 
- Korrekt kód beírása. Minden szakma vizsgálja a szakterületének 
megfelelő kódokat, keresi a kiegészítés lehetőségét. 

e) Az orvosi beavatkozások, terápiás eljárások, a gyógyszeres kezelések adatai. Fontos a 
beavatkozások és a gyógyszeres kezelések időpontjainak beírása.  

f) A munkatevékenységet segítő részprogramok (könyvtár, döntés-előkészítő 
algoritmusok, szakértői rendszerek).  
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g) Az orvosi vélemények és gondolatok napló,\'zerü rögzítése. Eseménynaptárnak is 
nevezhetjük. Indokolt olyan megjegyzések, észrevételek tárolása, amelyeknek 
a későbbiekben jelentősége lehet. Adott idő után e tartomány egy része 
átkerülhet a kórelőzmény modulba.  

h) Gondozási és szűrő feladatokkal összefüggő listázások. Az új ellátási rendszerben 
igen sok feladat hárul az orvosra, így nem várható, hogy kívülről tudja az 
éppen esedékes kontrollvizsgálatok időpontjait. 

 
7.6. Hosszú távú tervek 
Meg kell említeni az optikai összeköttetés alternatívájaként a közepes távolságok 
áthidalására alkalmas mikrohullámú összeköttetési lehetőséget, de említhető a 
lézeres, a rádióhullámú hagyományos és a távközlési műholdon keresztüli 
összeköttetési lehetőség is.  
Az orvosi tudást át kell alakítani olyan formába, amely érthető a számítógép 
számára. Ez nem könnyű feladat, mert az átírásnak bonyolult szabályzata és 
nómenklatúrája van. Ezt a tevékenységet a tudásmérnök (knowledge engineer) 
hajthatja végre. 
 
A tudás formái: asszociáció, ok-okozat összefüggés keresése, a jelenségek 
struktúrájának megismerése, a hasonlóság felismerése. 
Nagyon nehezen lehet olyan impressziókat kifejezni gépi nyelven, mint a gyors 
rátekintéssel nyert diagnózis, ellenben vannak bevált módszerek, amelyeket a 
szakértői rendszerek előszeretettel használnak.  
A szabályok és azon belül a feltételek meghatározása igen bonyolult feladat, és ez a 
szakértők tudásából, az irodalmi tapasztalatokból és esetek halmazából eredhet. A 
szabály helyes felállítása a rendszer gyakorlati használhatóságának szükséges 
feltétele.  
A szabály helyességének valószínűségét meg lehet becsülni, ha megfelelő 
mennyiségű adat áll a rendelkezésre az adott vizsgált populációban. Természetesen 
egyéb betegségek is lehetnek, csak ezek valószínűsége kisebb ebben a sajátos 
konstellációban. Az adatbázisban elhelyezett esetek és irodalmi adatok alapján lehet 
véleményt alkotni a feltétel igazságáról.  
 
Valójában több szabály működik, és ezek egymással összefüggnek. A feltételek 
egymásba illesztése révén többféle következmény (hipotézis) alakulhat ki. 

A szakértői rendszereknél egy folyamatos beszélgetés (kérdésháló) menetében 
automatikusan érvényesülnek a szabályok és jutunk el a döntéshez. 
 
A szakértői rendszer funkcionális épülete:  

Kérdések sorozata  
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Feleletek sorozata  
Feleletek beépülése a szabályokba  

Szabályok sorozata  
Hipotézis 
megállapítása  

 
A hipotézis lehet diagnosztikus, terápiás vagy prognosztikus következmény. E 
szisztéma alapján működő rendszereket szabályokra alapozott (rule-based) szakértői 
rendszereknek nevezzük.  
A valóságban soha nem olyan egyszerű egy problémafelvetés, hogy azt 1 vagy 2 
szabállyal meg tudjuk oldani. Természetesen nem primitív hipotézis megoldásra kell 
gondolni, hanem olyanra, amelynek érdekében már érdemes szakértői rendszert 
használni.  
A keret egy speciális hipotézissel kapcsolatos összes adat gyűjteménye, annak 
minden kapcsolatrendszerével együtt. Magasabb szintű döntési feladatok megoldása 
nem lehetséges ezen technikai-logikai módszer nélkül.  
Ha a vizsgálati sort figyelem, ott numerikus adatok, képek, szövegek egyaránt 
megjelenhetnek. Ez a tevékenység már erősen hasonlít az orvosi döntés folyamán 
nem tudatosan használt módszerekre, illetve az alkalmazott kognitív sémákra.  
 
7.7. Műszaki megvalósítás alternatívái 

A kifejlesztendő rendszerek alapelve általában a kliens-szerver üzemmód lehet. 
Lényeges, hogy a kiépülő rendszer többféle operációs rendszert és protokollt tudjon 
támogatni. Ebben a szituációban már közös informatikai platformot kell létrehozni. 
Ez csak úgy oldható meg, ha az informatikai rendszer keretén belül egységes 
azonosítási rendszert, adatbeviteli formát használnak.  

Az alapellátás és a szakellátás közötti kapcsolat több formája képzelhető el. A 
családorvos és a szakorvos harmonikus egységben, de a családorvos stratégiai 
kontrollja alatt zajlik le a kivizsgálás, ill. kezelés. Informatikai szempontból azt a 
feladatot kell megoldani, hogy az adatvándorlás oda-vissza megbízható legyen és 
lehetőleg számítógép segítségével (hálózaton) történjen. Amennyiben egy épületben 
helyezkedik el a két ellátási forma, akkor a lokális hálózatok megoldanák a 
problémát, de nem teljes mértékben. A probléma megoldása az egységes információs 
rendszer kialakítása és ezen belül a -kezelési periódus -koncepciójának alkalmazása. 
A rendszerfejlesztés folyamata, a legfontosabb alkotórészek: 

1. Feladat és igények meghatározása 
2. Beruházási terv, pályáztatás és bonyolítás 
3. Hardver eszközök 
4. Hálózat 
5. Operációs rendszer, protokollok és segédprogramok 
6. Fejlesztő eszköz (programozási nyelv) 
7. Rendszerszervezés 
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8. Felhasználói szoftver 
9. Betanítás, bevezetés 
10. Működtetés 
11. Garancia, szerviz 
12. Upgrade, szoftverkövetés 

Hangsúlyozni kell, hogy a felhasználói szoftver kiemelése csak azt jelenti, hogy a 
feladatok és az igények korrekt megfogalmazása után a megfelelő szoftver 
kiválasztása az első, és ehhez kell igazítani a többit. Jól működő információs 
rendszerhez azonban csak úgy juthatunk, ha mind a tizenkét pont megfelelő szinten, 
egymással összhangban van kezelve. 
Az elmaradt fejlesztéseket pótolni kell. Az eddigieknél megbízhatóbb, korszerűbb, 
jobb minőségű, a gyártó által támogatott és nem utolsó sorban lehetőleg olcsóbb 
digitalizáló kártyákra kell implementálni a rendszert. A hardver bizonyos fokig 
meghatározza a szoftvereknek a készítését. Ma már egyre kevesebb olyan hardvert 
gyártanak, amelyhez DOS-os kezelő felületet, illetve fejlesztő eszközt (SDK-t) adnak.  
Nagyon valószínű, hogy Windows-os irányba történik majd az elmozdulás. Vagy 
Windows NT, vagy Windows 2000 alá fogják implementálni a rendszert. A Windows 
95, Windows 98 alkalmatlan arra, hogy olyan programok fussanak rajta, ahol az 
adatbiztonság az elsődleges szempont. A tapasztalat azt mutatja, hogy Windows-os 
helyeken (Win95-98-as helyeken) legalább évente kétszer történik komoly 
adatvesztés. Itt a mentéseknek a szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni, de hosszú 
távon természetesen ez nem megoldás.  
Mindenképpen előre fognak lépni a felbontás terén. A színfelbontásban nem kell 
előbbre lépni, mert jelenleg az infravörös kamera színfelbontása, még jóval alatta 
marad az általuk használtnak. A digitalizáló kártyából kifolyólag 3*5-bites RGB 
tárolási formát használnak, ami 32 ezer színt jelent. A kamerának a jelét is 
elegendően, élethűen adja vissza ahhoz, hogy a gyakorlatban felhasználható legyen.  
A következő verzió egészen biztos, hogy 24 bites true c%r-ban fog működni. Ez 
persze néhány járulékos problémával jár együtt. Lényegesen meg fognak nőni a fájl 
és adatbázis méretek. Ma már persze ez sem olyan nagy probléma, hiszen már 10 
Gbájt-okban mérik a merevlemez területeket. Inkább a mentési folyamat lesz 
bonyolultabb, mert nyílván ezeket a nagy mennyiségű adatokat archiválni is tudni 
kell. A képek felbontását is valószínűleg egy kicsit növelni fogják, itt sincs igazán 
szükség a komoly növelésre, mert nem nyernek a képfelbontás növelésével annyit, 
mint amennyit a nagyobb méreten, és az általa való lassulással vesztenek.  

A számítógépbe bejövő videojel300 sor körüli, ehhez képest jelen pillanatban 
256*256-05 képekkel dolgoznak. Sajnos olyan fájlformátumot, amely pont a videojel a 
felbontásához igazodik, elég nehéz találni. Viszont egy 300 vagy 400 soros video-
képet, 1024*768-ban digitalizálni nem célszerű, mert attól informatívabb nem lesz a 
kép, csak jóval nagyobb. Maximum 640*480-as felbontásig fognak elmenni azért, 
hogy a jelenlegi ilyen arányú VGA kártyákkal és egyéb megjelenítőkkel többé-
kevésbé kompatibilisek legyenek.  
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8. Diagnosztikai központ tervezéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány 

Az orvosnak a betegre marad a legkevesebb ideje. Ezen csak a számítástechnika 
alkalmazásával lehet -átmenetileg -segíteni. Ki kell fejleszteni egy olyan 
számítástechnikai eszközrendszert, amely az említett feladatok megoldását 
barátságos felhasználói felületen segíti. 

Ebben a fejezetben egy olyan diagnosztikai központ tervezéséhez szükséges 
megvalósíthatósági tanulmányt próbálok felvázolni, ahol a különböző képalkotó 
diagnosztikai berendezéseket (és azok informatikai hátterét biztosító 
számítógépeket) egy közös informatikai rendszerbe lehetne integrálni. Amennyiben 
a diagnosztikai központban több szakorvos is dolgozik, akkor gazdasági és 
számítástechnikai szempontból a legcélszerűbb helyi hálózatok (network) 
működtetése egy (vagy több) lokális szerver felhasználásával, és egy választott 
hálózati szoftverrel. A központi szerver mindegyik orvos adatait őrzi, de 
természetesen szeparáltan (osztott adatbázis). 

Az intézmény fejlesztési lehetőségeit nagymértékben az anyagi lehetőségek 
határozzák meg. Szükségessé válik a gépek hálózatba kötése, és az adatbázisok 
összekapcsolása. Rendszerszinten a jelenlegi megfontolások alapján szükség lenne 
egy átfogó számítógép hálózat kiépítésére, amely biztosítaná az intézeten belül a 
betegadatok közvetlen elérhetőségét, különös tekintettel a diagnosztikai adatokra, 
amelyek gyors elérhetősége igen fontos. Célszerűnek látszik az operációs rendszer 
cseréje is, mivel a DOS alapú rendszerek tulajdonságai már nem elégítik ki ezeket a 
követelményeket. 

Az integrált informatikai rendszer lehetővé teszi a klinikai és diagnosztikai adatok 
grafikus összevetését, idősoros megjelenítését az orvosi munkahelyek számára. A 
rendszerben rendelkezésre álló adatok használati értéke annyi, amennyit abból 
értékelésre és további feldolgozásra hasznosítanak. Az orvosi gondolkodás és 
látásmód jelentős mértékben a képi megjelenítés irányába mutat, ezért lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy a rendelkezésre álló adatok hasznosítását másfajta 
megjelenítési módon is ábrázolni lehessen; multimédiás (kép, hang) alkalmazásokat 
is legyen képes adaptálni. A programok eszköz- és alkalmazási igénye túlmutat az 
átlagos felhasználói környezeten, ugyanakkor legalább egy olyan felkészült 
munkahellyel is kell rendelkeznünk, amelyik a fenti feladatra alkalmas. 

Lehetőség nyílik a leletek gyors on-line továbbítására, a várakozások idejének 
csökkentésére, hatékony munkaszervezés megvalósítására. A leletkészítés ideje 
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ellenőrizhető és számon kérhető lenne. Jelentős mértékű bevételi többletet 
eredményezne a pontos és ellenőrizhető tevékenység rögzítése. Közvetlen 
adatgyűjtés fiziológiai monitorokról, automatikus eredmény megjelenítés, központi 
műszer távfelügyelet, adatok, eredmények átvétele orvosi dokumentumba. Egy ilyen 
tevékenység tovább csökkentené az orvos és a személyzet adminisztratív terhelését, 
növelné a betegre fordítható humán kapacitást. 

Egy multi-képalkotó diagnosztikai központ kialakítása a cél, ahol az ultrahang, a 
röntgen, a CT, az MRI, az infra stb. műszerek egy épületen belül vannak. A 
képalkotó szakember, aki a diagnózist végzi, mindig a legszükségesebb felvételezést 
készíti el. Ezt ő tárolja, és a különböző szakorvosoknak továbbítja, akiknek speciális 
kódjuk van. Amikor a páciensnek elkészülnek a felvételei, leletei, fölmegy a 
szakorvoshoz. A szakorvos az ő gépén belép a saját jogosultsági kódjával, és lehívja a 
páciens képét. Ez már egy zárt képi adatátvitel megvalósulása, egyazon intézményen 
belül. A belgyógyász nem tud belenézni a nőgyógyász adataiba. Minden egyes 
ember gyógyítását valakinek egy kézben koncentrálni kell, ez adott esetben a 
háziorvos is lehet. Olyan szakembereket kell képezni, akik az emberi testet, az ún. 
pszichoszomatikus elveknek megfelelően központilag áttekintik, az egyes 
folyamatokat összefüggéseiben vizsgálják. Majd a szakorvossal konzultálva oldják 
meg a terápiához szükséges feladatokat. 

 
Ábra 42. Tervezett szakmai struktúra 

 
Fontos a diagnosztikai rendszerek kapcsolatának megfelelő megoldása is: a 
kérőlapok és az eredmények a számítógépes hálózaton keresztül jussanak el 
rendeltetési helyükre, ne legyen redundáns adatfelvétel. A műszereket, így a 
diagnosztikai berendezéseket is a hálózathoz kell kapcsolni. 
 
Az integrált rendszer jellemzői: 
Az összes adat csak egyszer kerül be a gépbe, és ezt követően központi 
adatbázisokban tárolódik. A rendszer automatikusan gyűjti az összes lényeges, 
betegekre vonatkozó és a belső szolgáltatások használatából keletkező adatokat. 
Mivel a programcsomag az intézet valamennyi részlegének tevékenységét támogatja, 
lehetővé válik az adminisztratív teendők automatizálása és rendszerbe szervezése, 
így az összes betegápolási tevékenység dokumentuma a napi rutinmunka 
melléktermékeként áll elő. Ez egyben az adatok hitelességét is garantálja. 
Valamennyi adat a keletkezés helyén kerül be a rendszerbe, aktuálisan on-line 
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módon. A vizsgálatok eredményei automatikusan oda továbbítódnak, ahol éppen a 
páciens van. 
A gyógyászati információk, így a diagnózisok, a kezelési előírások, a fellépő 
szövődmények és egyéb komplikációk is azonnal, keletkezési helyükön kerülnek a 
rendszerbe, így azonnal rendelkezésre állnak bármely megtekintésükre jogosult 
személy számára.  
A rögzített gyógyászati információk felhasználhatók a szövegfeldolgozó rendszer 
segítségével előre meghatározott formátumú dokumentumok gyors és hatékony 
előállítására.  
Az integrált rendszer szabványos csatoló elemekkel rendelkezik a rendszeren kívüli 
programokkal történő kapcsolattartás céljaira. Ez lehetővé teszi a már meglévő 
programok megtartását és összekapcsolását a központi betegadatbázissal, illetve 
ezek segítségével a rendszerhez eredeti fejlesztők közreműködése nélkül illeszthetők 
új, speciális modulok.  
Az új modell alapelvei:  

a) A rendszer különböző alrendszerekből épül fel (diagnosztikai berendezések és 
azok informatikai háttere), amelyek kiépítése progresszív feladat. A rendszer 
fejlesztése viszonylag kötött sorrendben, modulárisan történhet. A teljes körű 
információs rendszer kiépítése a végcél, de ezt csak egy hosszú folyamat 
eredményeképpen lehet elérni. 

b) Az alrendszerek kapcsolatát a kommunikációra alkalmas hálózati rendszer 
keretében kell működtetni, hogy az eltérő diagnosztikai területek szakemberei 
egymással együttműködve, kommunikálva, konzultálva a páciens 
szempontjából legátfogóbb és legalaposabb diagnózist állíthassák fel. Ehhez 
az informatikai rendszer által kellőképpen alátámasztott informális (nem 
hierarchikus) kapcsolatok kiépítése szükséges. 

c) A rendszernek nyitottnak kell lennie külső rendszerek felé. Bármikor új 
alrendszereket lehessen csatlakoztatni a hálózathoz, ezáltal fokozva az 
adatáramlás hatékonyságát az intézményen belül, és azon kívül is. 

 
A külső és belső rendszerkapcsolatok kérdése: 
 

a) Alapelv: az adatkompatibilitás. Adatszinten kell kompatibilisnek lenni, 
szemben a hardver, programnyelv, adatbázis-kezelő stb. uniformizálással. 

b) Minimum Basic Data Set-elv: minden jellegzetes területen tartalmazni kell a 
rendszernek azt az elfogadott minimális adatkört, amelyik az adott területet 
jellemzi. 

c) Az üzemeltetés, rendszerkarbantartás megoldása. A felhasználók 
lehetőségeinek fokozása, országos terjesztésben való részvétel, más 
rendszerek, (pl. meglévő rendszerek) integrálására való felkészülés. 

Diagnosztikai modulok:  
A szabványos felületeken keresztül más rendszerek is kapcsolhatók. A radiológiai 
program például több szinten integrálható, a leletkommunikációtól a teljes grafikus 
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funkciók használatáig, ahol a leletek a röntgenképekkel együtt tárolódnak, és a kép- 
és szövegfeldolgozás kombináltan végezhető. Természetesen ez esetben a 
képarchiválás és a képek kommunikációja is megoldott. A szöveges funkciók a 
leletezésen és a kommunikációnálleírtakon túl keresési lehetőségeket, a beteg 
kórtörténetének követését, az előkészítéssei -k-apcsolatos adatok kezelését, 
időbeosztásra alkalmas naplófunkciót tartalmaznak. A szövegkezelés az integrált 
szövegkezelő rendszerrel történik. A program szolgáltatásai kiterjednek a 
filmarchiválás követésére: figyeli a kiadást és a visszaérkezést, szükség esetén 
automatikusan visszakeresési felszólítást generál, növelve az archívum 
használatának hatékonyságát. 
 
8.1. Hálózat üzemeltetés személyi és tárgyi feltételei 
Egy számítógép-hálózatot a beüzemeltetés után sem szabad felügyelet nélkül hagyni, 
ezért ki kell dolgozni a hálózat felügyeleti eszközeit.  
A hálózati menedzsment célja egyrészről a hálózat hibamentes és optimális 
működésének biztosítása, másrészről a hálózatban végzett munka regisztrálása. 
Alkalmazni kell egy olyan megfelelő szakismerettel rendelkező rendszerfelügyelőt 
(supervisort), aki ezt a feladatot megfelelően látja el. Célszerű már akkor 
alkalmazásba állítani, amikor a LAN tervezése, kiépítése elkezdődik, így a 
kezdetektől fogva megismerheti a rendszer felépítését.  
A hálózat supervisorának az alábbi menedzsment feladatokat kell ellátnia: 

• Szoftverek telepítése és törlése 
• Szerverek karbantartása 
• Szerverek beállításainak nyilvántartása a szervernaplóban 
• Felhasználók felvétele, törlése, adataik módosítása 
• Hozzáférési jogok kiosztása és visszavonása 
• Hálózati erőforrások elosztása, átcsoportosítása 
• Hálózati kihasználtság és teljesítménymérés 
• Teljesítmény optimalizáció 

A legalapvetőbb követelmény, hogy a rendszergazda tudja, hogy mivel rendelkezik, 
ehhez pedig szüksége van a hálózat vázlatára, leltárára. El kell készítenie az 
épületben található számítógépes hálózat felépítését, kapcsolódási pontjait 
tartalmazó tervrajzot, nyilvántartást.  
 
 
Ezt leghatékonyabban egy hálózatspecifikációs adatok kezelésére való grafikus 
program segítségével készítheti el (pl. NetViz, Visio). Ezekkel a programokkal 
többszintű rajzokat is készíthet, amelyekben egy-egy csomópont újabb hálózatokat, 
részleteket rejthet. Mivel a supervisor a felelős a hálózat megfelelő működéséért, 
ezért a hálózatban semmilyen, a hálózat működését érintő átalakítás nem történhet a 
tudta és beleegyezése nélkül. 
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LAN  
Helyi hálózat, számítógépek összekapcsolására, az erőforrások (lemez, nyomtatás, 
stb.) megosztására, közös elérésre készül. A hálózatokat a fizikai hordozó közeg, a 
fizikai kártyaszintű protokollosztályozásával mutatom be. Hazánkban az ARCNET 
terjedt el először, amely csillag topológia-szerű felépítést jelent és 2,5 Mbps 
sebességet. Ma már Ethernet a legtöbb hálózat, amely eredetileg 10 Mbps-os ún. Fast 
Ethernet. Meg kell említenünk az IBM Token-Ring hálózati megoldását, amely gyűrű 
topológiájú és 4 vagy 16 Mbps sebességű. Az üvegszál-alapú FDDI a nagysebességű 
hálózatok megoldása, amely gyűrű struktúrájú és 100 Mbps sebességű (Két optikai 
szálas gyűrűből álló összeköttetés. A gyűrűkben az adatforgalom ellentétes irányú. A 
keretszervezése olyan (96 PCM csatornából áll), amely befogadhat négy USA-beli T1-
es csatornát (4*24) 1,544 Mbps-sel, vagy három CCI1T csatornát (3*32) 2,048 Mbps-
sel, tehát globálisan használható). A jövő az A TM7 technológiáé (Aszinkron, 
időosztásos multiplexelésű átviteli mód), amely virtuális összeköttetéseken alapuló 
25 Mbps, 155 Mbps, 622 Mbps sebességű megoldás, bár manapság még drága, de a 
terjedő multimédia igényeit csak ez a megoldás képes kiszolgálni. Ha nagy 
sebességre van szükségünk, és most kezdünk hálózatot építeni, ez az egyetlen út, 
amelyet érdemes követnünk. 
WAN  
A nagyterületű hálózatokat az angol rövidítés alapján WAN, azaz Wide Area 
Network-nek hívják. Lehetséges még a MAN (Metropolitan Area Network) 
megfogalmazás is a lefedett terület fiiggvényében. Gyakorlatilag LAN-ok 
összekapcsolását jelenti. A hálózat kialakítása lehet az ISDN, X.25 vagy kapcsolt 
telefonvonalon keresztül. A nagysebességű WAN hálózatok ma már ATM-et, FDDI-t 
használnak.  
A modern számítástechnika a hálózatokban való gondolkodásra épül. Napjainkban a 
lokális hálózatba kötött gépek száma megelőzi az egyedieket, a lokális hálózatokat 
(LAN) egyre több helyen összekapcsolják, távoli kapcsolatokat (Wide Area Network) 
is létrehoznak, sőt globális hálózatok is kialakulóban vannak. Alapvető jelentőségű, 
hogy korszerű, a feladathoz, a belátható fejlesztésekhez és a jövőbeni kommunikációs 
igényekhez igazodó hálózatot, hálózatokat építsünk.  
A hálózat egy korszerű információs rendszernek meghatározó része. Kiépítését 
megfelelően tervezve és optimalizálva kell végezni, gondolva a későbbi igényekre is, 
azaz a hardverrel ellentétben itt célszerű az adott időben szükségesnél nagyobb 
kapacitást beépíteni. Kellően gyorsnak, rugalmasnak és általánosan, hardvertől 
függetlenül használhatónak kell lennie, így biztosítva az intézményen belül a 
különböző hardverplatformok együttműködését (nyílt rendszerek technológiája). A 
használt hálózati eszközöket modulárisan, kártyaszinten bővíthetőknek kell lenniük. 
A hálózat menedzselését meg kell oldani. A hálózat segítségével meg kell tudni 
valósítani az osztott erőforrások használatát, azaz a rendszer nem csak egy központi 
nagygépre, hanem szükség esetén egymás feladatát átvenni tudó kisebb központi 
gépre alapozódhat.  
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Hálózatkezelés  
A hálózaton keresztüli adatforgalmazás összetett feladat, amely a magas szintű 
szoftveres műveletektől (az üzenet kiállítása) a közvetlen hardvervezérlésig (a 
hálózati kártya által küldött csomagok irányítása) számtalan műveletet foglal 
magába. A korszerű hálózati rendszerek ezeket a feladatokat különböző 
komponensekkel oldják meg, amelyeket jól definiált rétegekbe szerveznek. Az egyes 
rétegekben elhelyezkedő komponensek számára csak az van meghatározva, hogy 
milyen formátumú adatokat kell fogadniuk, és milyen formátumban kell átadniuk 
azt a következő rétegnek. Elvileg bármely réteg szabványos komponensét 
kicserélhetjük anélkül, hogy ezzel befolyásolnánk a többi réteg működését.  
A hálózati funkciókat ez alapján az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) az 
OSI (Open System Interconnection) 7 logikai rétegeként írja le, amelyek a 
következők: 
 
7. alkalmazások rétege (application) 
hozzáférhetővé teszi az alkalmazásoknak a hálózati szolgáltatásokat 
6. megjelentés rétege (presentation) 
alkalmazói interface, átviteli adatkonverziók megvalósítása 
5. viszonyréteg (session) 
a logikai azonosítókhoz fizikai címeket rendel 
4. szállítási réteg (transport) 
vezérli az adatcsomag küldését és nyugtázza az eredményt 
3. hálózati réteg (network) 
összekapcsolt hálózatok közötti adatcsere irányítása 
2. kapcsolati réteg 
kapcsolattartás irányítása a hálózatban forgalmazó elemek között 
1. fizikai réteg (phisical) 
a kábelen keresztüli adatátvitel vezérlése a csatolóhoz alkalmazkodva 
 
A fentieken alapuló hálózatok egymással összekapcsolhatók, egy bizonyos szinten 
kompatibilisek.  
 
8.2. Hálózati kialakítás és eszközei  
Nyílt rendszer alatt a különböző gyártók és szakemberek különböző dolgokat 
értenek, a fogalomnak több aspektusa van. Leginkább az jellemző rá, hogy olyan de 
facto szabványokon alapuló megoldásokra épülő elemekből áll, amelyek gyártó-
függetlenek és egymással helyettesíthetők, ill. egymással együtt tudnak dolgozni. A 
hardver vonatkozásában ez a processzor-architektúra definiálásától a 
buszrendszeren keresztül a kommunikációs csatornákig terjed. Hálózatok esetén ez 
azt jelenti, hogy a hálózati protokollok egymástól alapvetően különböző 
protokollokat is kiszolgálnak. Szoftver esetén olyan fejlesztőeszközt jelent, amely 
több platformon fut, ill. olyan ezen íródott alkalmazást, amelyet 
alka1mazásgenerátorok segítségével könnyű módosítani, ill. újabb modulokat írni 
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hozzá. Mindezeket átszövi a client/server architektúra, amely egyesíti a 
központosított és az osztott adat-feldolgozási módszerek előnyeit, a feladatokat 
célszerűen megosztva központi szerver(ek) és lokális számítógépek között.  
A nyílt rendszerekre épülő alkalmazások tehát szabadon transzferálhatók különböző 
gyártmányú és típusú számítógépek között, emellett utóbbiak egymással szimultán 
együtt tudnak dolgozni. Új technológia megjelenésekor megfelelő felületeket hagyva, 
a régi beilleszthető.  
A szabványosodás egyre több területre terjed ki, így a grafikus felhasználói 
interfészekre is (GUI). Ez már nemcsak a képernyő (ablak), hanem a hálózat szintjén 
is támogatja a felhasználót. Az azonos felhasználói felület a fejlesztő számára 
gyorsabb programírást, a felhasználó számára könnyebb betanulást jelent. 
 
8.3. Számítógépes hálózat felépítése 
Egy korszerű rendszer a nyílt rendszerek elve alapján épül fel. Ideális esetben a 
benne alkalmazott számítógépek más gyártók gépeire cserélhetők, azaz az intézet 
nem kötelezi el magát véglegesen egy cég mellett az első vásárláskor, így 
biztosíthatja magának a lehetőséget, hogy mindenkor a legkedvezőbb ajánlatok 
közül választhasson. (Igaz ez, noha természetesen egy váltás ellen sok érv szól, de a 
lehetőség általában biztosíték arra, hogy az első szállító ne csak az első vásárláskor 
ajánljon kedvező feltételeket.) A hardverrendszer több, együttdolgozó központi 
gépből és az ezeket elvben használni tudó intelligens terminálokból áll esetleg helyi, 
lokális szervereket is tartalmazó hálózatokat is magában foglalhat. A korszerű, mai 
igényeknek megfelelő központi gépek RISC processzorokon alapulnak, több 
processzorral bővíthetők. Rajtuk több platformon futó operációs rendszerek és 
kommunikációs protokollok használhatók. Háttértárolóik gyorsak, és az adott 
feladathoz méretezett a kapacitásuk. Utóbbiba a legfontosabb adatok többéves 
tárolása és a biztonsági másolatok is beleértendők. A termináloknak általában lokális 
feldolgozásokra alkalmasnak kell lenniük, a szoftverek client/server rendszere miatt: 
csak az lehet hatékony szoftver, amelyik megosztja (lehetőleg a feladattól függően 
osztja meg) a feladatokat a központi gép(ek) és a tenninálok között. PC-terminálok 
használata esetén minimális követelmény a 386-os alaplap és a VGA-kártya.  
A hálózat Ethernet alapú - esetleg elképzelhető néhány helyen a költségesebb Token 
Ring (csak speciális feladatokra), gerincenként a kiemelkedően nagy adatátviteli 
sebességgel dolgozó FDDI. A hálózati elemek modulárisan bővíthetők, így a 
későbbiekben a hálózat kiterjesztése viszonylag olcsón, gyorsan megoldható. Az 
egész hálózat központilag menedzselhető. Amennyiben bármilyen hiba keletkezik, 
annak helye gyorsan lokalizálható, esetleg a hálózat, ill. a rendszer más részei tudják 
átvenni a kiesett rész funkcióját. Így pl. a hálózat tartalmazhat tartalék utakat, 
amelyek hiba esetén automatikusan használatba kerülnek. A több központi gép 
egyik legfőbb előnye egy nagygépre alapozott rendszerrel szemben szintén az, hogy 
az egyik gép meghibásodása esetén a másik átveheti kisebb társa funkcióit. 
Vonatkozik ez az adathordozók, winchesterek meghibásodására is. Így egy korszerű, 
jól működő rendszernél nagyon kicsi a leállás vagy az adatok elvesztésének veszélye. 
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Ez pedig alapvető jelentőségű egy teljesen számítógépekre alapozott dokumentációs 
folyamat esetén, hiszen sem a betegellátás nem szenvedhet zavart, sem a financiális 
elszámolás tételei nem kerülhetnek veszélybe. 
 
8.4. Informális kapcsolatok 
Tulajdonképpen a cél az adatok teljessége a hatékonyabb ellátás érdekében. A 
hálózatos megoldások azonban ennél többet nyújtanak; az adatok központi 
feldolgozását is lehetővé teszik, és ez a hálózatos megoldások egyre gyorsabb 
elterjedését eredményezi.  
Igen fontos a háziorvos és a szakellátás kölcsönösen magas szintű kapcsolatának 
kialakítása és a kétoldalú információcsere gyakorlati megvalósítása. Ez szakmai 
szempontból a háziorvos által végzett vizsgálatok primer adatainak és saját 
véleményének továbbítását jelenti a szakellátás részére, másik oldalról pedig a 
szakellátás véleményének és javaslatainak továbbítását a háziorvosnak.  
Az új struktúrában kialakulnak az adatszolgáltatási folyamatok csatornái és 
csomópontjai. Az adatok a munkafolyamatok melléktermékeként, de megbízható 
módon és folyamatosan áramlanak a regionális, országos és nemzetközi 
gyűjtőállomásokhoz is.  

Az adatáramlásnak két felhasználási hely között alapvetően a következő módjai 
lehetségesek:  

 
a) Papír közvetítette információ 
b)  Háttértárolók segítségével 
c) Modemes típusú adatátvitel 
d) Hálózatos adatátvitel 

 
Az egészségügyi adatok továbbíthatósága harmadik személy részére: 
Közvetlen célú adatkezelés esetén az egészségügyi ellátó hálózaton belül az 
egészségügyi és személyazonosító adatok továbbíthatók, ill. összekapcsolhatók. Az 
egészségügyi és személyazonosító adatokat csak addig az időpontig és olyan 
mértékig szabad összekapcsolni, ameddig az a gyógykezelés, ill. a közegészségügy 
érdekében feltétlenül szükséges. Közvetlen célú adatkezelés esetén, az egy kezelési 
eset során, az érintettre vonatkozó minden egészségügyi adatot továbbítani kell, 
kivéve, ha ezt az érintett kifejezetten megtiltja. A járványügyi szempontból fontos 
adatokat az érintett tiltása ellenére is továbbítani kell.  
A kezelőorvost a titoktartási kötelezettség azzal az orvossal szemben is köti, aki az 
orvosi vizsgálatban, a betegség megállapításában, ill. a gyógykezelésben nem 
működött közre, kivéve, ha az adatok közlése a betegség megállapítása vagy az 
érintett további gyógykezelése érdekében szükséges.  
Közvetett célra, a személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat időbeli és 
területi korlát nélkül továbbítható.  
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A személyazonosításával, vagy arra alkalmas módon az érintett beleegyezése nélkül 
az alábbi esetekben lehet egészségügyi adatot továbbítani:  

• Népmozgalmi célból (születés, halálozás esetén) 
• Közegészségügyi érdekből,  
• Bűnüldözési, bírósági célból.  

Konkrét megkeresés esetén a megkeresésben szereplő mélységig és adatkörben 
közölhető adat.  
Minden egyéb, a személy azonosítására alkalmas közlés csak a beteg 
hozzájárulásával történhet. Az adatközlésnek az egészségügyben gyakori különös 
módja az oktatás és a tudományos publikáció.  
A fenti megoldások mind a beteg személyiségi jogainak védelme, mind az ellátó 
szolgálat működése érdekében megfelelő kompromisszumnak tűnnek.  
A hálózat különlegessége lehet, hogy egy speciális elektronika segítségével az 
adatforgalmazás kikapcsolva hagyott számítógépeken, operátori feladat nélkül, 
éjszaka is lebonyolítható, jóval kevésbé terhelt telefonvonalakon és kisebb 
díjszabással, olyan időszakban, amikor a gépek egyébként is kihasználatlanul állnak.  
A távadat-forgalmazásnak a közeljövőben elsősorban az alapellátásban lesz komoly 
szerepe. Az adatszolgáltatás mellett az intézményekkel történő adatcserét, a 
szoftverek és az operációs rendszer környezet távoli diagnosztikáját és 
karbantartását, bizonyos szakértői konzultációs szolgáltatásokat is rá lehet építeni. 
 
 
8.5. A hálózat beépített eszközei 
A hálózatban speciális eszközök találhatók, amelyek a hálózat működését teszik 
lehetővé. A fontosabbak az alábbiak. 
Repeater 
A legegyszerűbb elem a jelismétlő (repeater), amelynek az a ró feladata, hogy a 
hullámdiszperzió és a külső zajok hatására eltorzult jeleket helyreállítsa (találó 
megnevezése még: regenerativ ismétlő), két vagy több hálózati szegmenset 
összeillesszen, távolságot növeljen. A regeneratív ismétlők legtöbbször 
zárlatvédelmet és jelszint erősítést is ellátnak. Az OSI protokoll modell legalsó, 
fizikai rétegében működnek, az adatátvitel szempontjából láthatatlan elemek. 
Bridge (híd) 
A bridge-ek a repeater-eknél intelligensebb hálózati elemek, az OSI protokoll modell 
adatkapcsolati rétegében végzik feladatukat. A bridge-ek két hálózati szegmens 
összekötését végzik olyan módon, hogy mindig csak azokat a csomagokat engedik át 
az egyik szegmensről a másikra, amelyekről tudják, hogy a címzett nem ugyanazon a 
szegmensen található, mint a feladó. A bridge-ek lehetnek remote bridge-ek is, ebben 
az esetben a bridge két interfész különböző helyén lesz elhelyezve, és a két "fél" 
bridge között egy üvegkábel kerül felhasználásra. Így általában max. 2 km hidalható 
át Ethernet rendszer esetén.  
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Amennyiben egy rendszerben több bridge is dolgozik, úgynevezett bridge kiválasztó 
algoritmusokat alkalmaznak (spanning tree), amelyek megakadályozzák, hogy 
véletlenül hurkok alakuljanak ki a redundáns bridge-ek miatt. 
Router (útválasztó) 
A router-ek feladata a hálózati csomagok forgalomirányítása, különféle típusú fizikai 
médiumok összeillesztése (pl.: soros, FDDI, Ethernet). A router-ek az DSl protokoll 
modell alsó három szintjén tevékenykednek, a hálózati rétegben irányítják a 
csomagokat. A router- ek programozható eszközök, tulajdonképpen egy speciális 
hálózatirányító számítógépnek foghatók fel. A router-ek ún. routing protokoll 
segítségével kommunikálnak egymással, így határozzák meg az optimális útvonalat 
és vonalkihasználtságot. A router-ek alkalmasak az útvonalak közötti terhelés 
megosztásra is (load balancing), amennyiben megfelelő routing protokollokat 
alkalmazunk.  
A router több hálózati szegmens összekötésére és szelektív adattovábbításra képes, 
több protokollt kezelhet a konverziós képességgel egyetemben. A Windows NT 
szerver képes router-ként is működni, ami azt jelenti, hogy ha a szerverben több 
hálózati kártya van, azaz több hálózatra csatlakozik, a hálózati szegmensek közötti 
IPx/SPX és TCP/IP router funkciót is ellát. A router funkciót Windows NT 
hálózatokban általában külön speciális router-ekre bízzák. Fontos tudnunk, hogy a 
NetBeui protokoll nem routolható protokoll, nem lehet egy NetBeui hálózatot 
szegmensekre bontani! (pontosabban minden adatcsomag a teljes hálózaton mindig 
jelen van!) 
Switch 
A switch-eket speciális bridge-ek halmazaként kell felfognunk, amelyeknek egyik 
oldala egy közös belső szegmenshez, buszhoz kapcsolódik, másik oldaluk pedig 
valamilyen hálózati csomóponthoz vagy külön álló szegmensekhez. A switch 
technológia előnye, hogy a közös busz nagyon nagy sebességű, és az egyes 
szegmensek forgalmából így csak az a forgalom kerül át a közös buszra, amelyet 
valamelyik másik szegmensre kell továbbítani. A switch-ek legtöbbször 
rendelkeznek egy négy sebességű FDDI vagy ATM interfésszel is, amellyel a gerinc 
rendszerhez kapcsolódhatnak. 
 
UPS 
 
Az UPS (Uninterruptable Power Supply = szünetmentes tápegység) szolgáltatja a 
tápfeszültséget, ha a hálózati tápellátás megszűnik.  
Az UPS tervezésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:  

− Egyedi gépet, vagy több gépet védünk egy UPS-sel? 
− Szükséges teljesítmény 
− UPS mérete  
− Mennyi idő szükséges a lekapcsolás előtt?  
− SNMP (Simple Network Management Protocol) menedzselhetőség 
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− Szoftvertámogatás, az események figyelésére és a tesztelésre 

A Windows NT tartalmaz egy UPS kezelő programot, de lehet, hogy az UPS gyártó 
által szállított program is testre szabott megoldást eredményez. Az UPS-ek 
tervezésénél nem csak a számítógépre kell gondolni, a hálózati aktív eszközök 
védelmét sem szabad kifelejteni a teljes hálózat üzembiztos működése érdekében. 
 
8.6. A hálózatba kapcsolható munkaállomások beépített eszközei 
Munkaállomás 
Valamilyen PC, saját erőforrásokkal, saját operációs rendszerrel (DOS, Windows, 
OS/2 vagy UNIX), a hálózati kártya segítségével a LAN-ba kapcsolódva képes 
megfelelő kommunikációra a szerverekkel. Ezáltal képes a megosztott erőforrások 
közös használatára.  
A munkaállomások beépített eszközei valójában videó-digitalizáló kártyák megfelelő 
szoftverrel. A kamerával felvett mozgóképet folyamatosan meg tudják jeleníteni a 
felhasználói képernyő méretezhető ablakában. Innen tetszés szerinti merevítés, 
tömörítés után tárolhatják a képet a képállományukban. Raktározás előtt 
manipulációs eljárásokat lehet végrehajtani. Módosíthatják a színjellemzőket: 
telítettséget, fényességet; változtathatják a képkivágást, forgathatják a képet stb.  
A hálózati kártyák képezik a számítógép és a hálózat között szükséges láncszemet. 
Lehetővé teszik a hálózati kommunikációt. A hálózati adapterkártya számára a 
hálózatba kötendő számítógép alaplapján egy aljzat (slot) szükséges. A kártyán lévő 
csatlakozók a hálózati kábel és a kártya illesztésére szolgálnak. Különböző típusú 
csatlakozók és sínrendszerek léteznek. A hálózati gyakorlatban leginkább elterjedt 
Ethernet hálózati kártyák pl. sodrott érpáras, BNC és AUI csatlakozóval fel lehetnek 
szerelve, és ISA vagy PCI sín csatlakozóba csatlakoztathatók.  
Az állományszerver a hálózati kábelen keresztül látja el. a munkaá11omásokat 
adattal. A kábelezés és a szerver hálózati kártyája a hálózat szűk keresztmetszetét 
képezik. A 100 Mbit/s-os technológia feloldja ezt a gondot. Minden hálózati kártya a 
hálózat egy szegmensét látja el. A hálózati kártyák ár és minőség tekintetében igen 
különbözőek. 
 
8.7. Az intézetben alkalmazott szerverek tulajdonságai, üzemeltetése 

Bármennyire elterjedtek a PC-k, nagyobb feladatokra már nemigen alkalmasak. A 
központi nagygép(ek) előnye a nagyobb teljesítményen és megbízhatóságon túl a 
központi háttértárolás megfelelő megoldása is, ami jelentős előrelépés az 
adatbiztonság terén.  

A hálózat egyik számítógépe különleges feladatokat is ellát. Ez a központi gép, a 
szerver, a munkaállomások rendelkezésére bocsátja a hálózati funkciókat vagy 
eszközöket. A szerver egyébként nem sokban tér el a szokásos PC-től. A 
szolgáltatások folyamatos nyújtásához a szervert a különleges feladatokra 
alkalmassá kell tenni. Az állományszervernek pl. igen nagy és gyors merevlemezre 
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van szüksége. A szerverek két típusát különböztetjük meg attól függően, hogy a 
szerver e11át-e munkaállomási tevékenységet is:  

• Dedikált szerver csak szerverfunkciókat lát el  
• A nem dedikált szerver a szerverfunkciók mellett munkaállomásként is 

dolgozik. 

A mérőműszerek által szolgáltatott adatokat csoportosítják, real-time elemzéseket 
végeznek, megfelelő formában (szöveg, grafika) prezentálják, majd tárolják. Ez már 
valódi informatikai feladat. Ennek alapján jutunk el oda, hogy több mérőműszer 
szolgáltatta adatokat indokolt összegyűjteni, csoportosítani, ill. real-time méréseken 
túl további elemzéseket végezni. Ezt a tevékenységet használják fel, ahol számtalan 
mérőműszer sok paraméterét gyűjti össze a központi szerver. Ez utóbbi a szükséges 
mérések után DIA konverzióval megfelelő formában újra megjeleníti a biológiai 
jeleket, másrészről bekapcsolja az egység nyilvántartó rendszerébe a szükséges 
numerikus vagy kódolt adatokat.  

A LAN központi része, a Windows NT-nél általában Intel alapú PC, gyors 
mikroprocesszorral (esetleg több processzorral), sok memóriával, nagy kapacitású 
merevlemezzel, hálózati operációs rendszerrel. A Windows NT szerver lehet 
á11omány szerver (file server) és nyomtató szerver (print server) is, de alkalmas még 
alkalmazás szerver (application server) funkciót is betölteni, például ha egy SQL 
szerver program is fut rajta. 

 
Hardver 

Figyelni kell, hogy a hardver a HCL (Hardver Compatibility List), azaz a Hardver 
Kompatibilitási Listában szerepeljen, valamint a minimális hardver követelmények 
kielégítésre kerüljenek. Ahhoz azonban, hogy egy konfigurációt meghatározzunk, 
előre kell tudnunk, milyen alkalmazások futnak majd rajta. A konfiguráció 
kiválasztása, meghatározása csak gondos tervezés esetén lehet megfelelő. Nem 
várható el egy minimum konfigurációtól optimális működés. A merevlemezes 
rendszert is jobb előre megtervezni. Ez azt jelenti, hogy meg kell határozni, hogy 
FAT (File Allocation Table, állományallokációs tábla) vagy NTFS állományrendszere 
(New Technology File System, új technológiájú állományrendszer) fájlrendszert 
használ, valamint a merevlemezek partícionálását is meg kell tervezni, figyelembe 
véve a szükséges hibatűrési opciókat és a használatukhoz szükséges lemez számot, 
valamint az installálandó partíciókat. 

Szerver hardver minimális követelmények:  

− i386DX, Alpha AXP, PowerPC 
− VGA display (lehetőleg színes) 
− HD lemez 
− HD floppy 
− CD-ROM vagy hálózati kártya 
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− 16MB RAM 
− Egér 

 

 

Szerverek üzemeltetése 

A szerverek a hálózatok legfontosabb elemei, ezért megkülönböztetett figyelmet kell 
fordítani üzembiztonságukra. A szervereket lehetőleg zárható, könnyen 
megközelíthető és kellőképpen szellőzött, állandó hőmérsékletű helyiségben 
helyezzük el. Itt nem feltétel a klimatizálás, de ha lehetőség van rá érdemes 
megvalósítani. A tápellátás biztosítását lehetőleg kétoldali betáplálással oldjuk meg, 
és elengedhetetlen feltétel a szünetmentes tápegységek használata, amelyek közül az 
aktív UPS-ek a megfelelőek, mert ezek az elektromos hálózat zavaraitól is védenek. 

 
8.8. Hálózati szoftverek 

A Gryllosoft jövőbeni fejlesztési tervei közé tartozik a beteginformációs rendszer 
Windows NT hálózat alá való fejlesztése is, amelynek segítségével a manapság igen 
elterjedt Windows grafikus felület alatt futna a program. Ez nemcsak a szebb 
grafikus külalakot jelentené, hanem a Windows NT által kínált biztonsági, mentési és 
gyorsabb képátviteli lehetőségeket is. Persze a gépek hardver konfigurációját is 
ehhez mérten fejleszteni kell, mint pl.: grafikus gyorsító kártyák használata, nagyobb 
memória és merevlemez kapacitás stb.  

Ez a rendszerfejlesztés lehetővé tenne egy intelligensebb távoli hiba diagnosztikát és 
az orvosi műszerek távoli menedzselését, karbantartását is.  

Az NT a Windows rendszerekhez képest egyedülálló mértékben használja ki a 
hardverek lehetőségeit: 4 Gbájt memória és 408 millió Tbájt háttértároló kezelésére 
alkalmas, egy alkalmazás mérete a memóriában 2 GB, míg a legnagyobb fájlméret 17 
mjlljó Tbájt lehet, a többprocesszoros megvalósításokban a processzorok száma 
elérheti a 32-t.  

A Microsoft NT többféle processzoron is futtatható, méretezhető hálózati operációs 
rendszer. Belső felépítését tekintve többfelhasználós, többfeladatos, mikrokernelre 
épülő 32 bites operációs rendszer. A programok kizárólag az operációs rendszeren 
keresztül, szigorúan felügyelt módon férhetnek hozzá a számítógép erőforrásaihoz 
(memória, diszk stb.), nem fordulhat tehát elő, hogy egy program szándékosan vagy 
véletlenül rendszeradatokat módosít. Az alkalmazások időosztásos módban futnak, 
így egyik alkalmazást sem fenyegeti a veszély, hogy a többiek leszorítják őt a 
processzorról. A Windows NT többprocesszoros gépeken is működik és támogatja a 
többszálú végrehajtást, az így megírt alkalmazások teljes mértékben kihasználhatják 
a több processzor nyújtotta teljesítménynövekedési lehetőségeket. A Windows NT 
nemcsak az Intel processzorain működik, hanem DEC Alpha processzoros változata 
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is van, ha az alkalmazás igényei megkívánják, nagyobb teljesítményű gépen is 
futtathatja a programot.  

A Windows NT öt ró jellemzője:  

• Bővíthetőség 
• Hordozhatóság 
• Megbízhatóság 
• Kompatibilitás és 
• Teljesítmény. 

 
 

Microsoft operációs rendszercsalád 

A Microsoft kínálatában szereplő Windows operációs rendszercsalád egy integrált 
informatikai rendszer, minden felhasználója számára biztosíthatja a megfelelő 
rendszerkörnyezetet. Egy elosztott rendszerben az egyes számítógépek (a rajtuk futó 
operációs rendszer segítségével) a komplex feladatok egy-egy részét végzik el. 
Alapvetően három géptípust különböztethetünk meg:  

• Sok felhasználó számára elérhető, nagy teljesítményű központi feladat 
végrehajtást végző kiszolgálókat, amelyek lehetnek fájl és nyomtató vagy 
alkalmazás kiszolgálók (szerverek) 

• Nagy teljesítményű, önálló feldolgozást végző munkaállomások 

• Kiszolgálókhoz kapcsolódó helyi funkciókat ellátó (adatbevitel, nyomon 
követés) kisebb teljesítményű kliensek. 

Microsoft Operációs rendszerek  

Kiszolgálók: Windows NT Server  

Munkaállomások: Windows NT Workstation 4.0, Windows NT Workstation 3.51 
Kliensek: MS-DOS, Windows 3.x, Windows for Workgroups 3.x, Windows 95, 
Windows 98, Windows 2000 

A hierarchiában a kliensek és a kiszolgálók között elhelyezkedő munkaállomások 
részben elláthatnak kiszolgáló funkciókat is (leginkább egymás között osztva el a 
feladat végrehajtás egyes lépéseit), de gyakrabban használjuk őket az átlagosnál 
erőteljesebb (gyorsabb, biztonságosabb, megbízhatóbb) kliensként különösen 
érzékeny feladatoknál.  
Az információ megosztás Microsoft által készített, elosztott feldolgozáson alapuló 
modelljében (DCOM-Distributed Component Model) az egyes feladatokat különböző 
teljesítményű és konfigurációjú PC alapú számítógépek biztosítják. A Windows 
operációs rendszer az Intel alapú számítógépek mellett egységes rendszerbe 
kapcsolhatja a nagyobb teljesítményű RISC processzoros (DEC-Alpha) gépeket is. 
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Windows NT és Windows 95 
A Win32 API (Application Programming Interface, eljáráshívási felület) és a grafikus 
felhasználói felület különbségei ugyan az NT 4.0 verziójának megjelenésével 
lényegében teljesen eltűntek, de az alapvető különbségek megmaradtak: a Windows 
95-öt úgy tervezték, hogy korlátozások nélkül legyen működtethető a legelterjedtebb 
Intel alapú hardverekkel, és tökéletesen kompatibilis legyen a felhasználók milliói 
által használt 16 bites alkalmazásokkal. Ezért - noha a jelenleg működő számítógépek 
többségének tökéletes operációs rendszere, a nagyobb rendszereket nem tudja 
megfelelő hatékonysággal működtetni. Természetesen képes együttműködni az NT 
kiszolgálókkal és munkaállomásokkal is. A két operációs rendszer összehasonlítását 
a következő táblázat mutatja, a két rendszer különbségeit, illetve egymást kiegészítő 
tulajdonságait.  
 
 
 
 
 
 

Windows 95 Windows NT 
Architektúra 

 ix86  ix86 
 Csak 1 CPU  SMP (symmetric multiprocesszing) 

támogatás 
 korlátozott titkosítás  C2 titkosítás 
 16 bites környezet operatív futtatása 16 bites környezet preemtív futtatása 
 DOS, Win16 eszköz meghajtók  NT eszköz meghajtók 

Menedzsment 
W95 registry NT registry 

 
Táblázat 3. A Windows 95 és a Windows NT összehasonlítása 

 
Windows NT Server és Workstation 
A Windows NT valójában két változatban kapható, a Windows NT Workstation és a 
Windows NT Server. Az előbbit a nagy teljesítményű munkaállomások operációs 
rendszerének szánták, míg az utóbbit a hálózati erőforrás-szerverek működtetésére 
alakították ki. Mindkét változat ellátja az alapvető operációs rendszer feladatokat, a 
Windows NT szervert azonban kiegészítették néhány további hálózati funkcióval. 
(Hibatűrő fájlrendszer, tartományba szervezés, könyvtártöbbszörözés stb.)  
A Windows NT szerver és a Windows NT munkaállomás azonos kernellel 
rendelkezik. A különbség az eltérő működési módok illetve funkciókból eredő 
hangolásban rejlik. A különbségek rész1etezése az a1ábbi táblázatban ta1á1ható. 
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Jellemző NT munkaállomás NT server 

Tervezési célok A munkaállomás rövid 
válaszidejének biztosítása a 
helyben bejelentkezett 
felhasználó számára 

A hálózati felhasználók opti-
mális kiszolgálása a memória 
és a központi egységek teljes 
kihasználásával 

Memóriaigény Minimum: 12 Mbájt,javasolt: 16 
Mbájt vagy több 

Minimum: 16 Mbájt,javasolt:  
32 Mbájt vagy több 

Merevlemez igény Minimum: 110 Mbájt Minimum: 160 Mbájt 
Processzorok száma 1-2 1-32 
Hibatűrö lemezkezelö 
szolgáltatások 

nincs Tükrözés, duplikálás, RAID5 

Bejövö telefonkapcsolatok 1 256 
Fájl- és nyomtatómegosztás Legfeljebb 10 egyenrangú 

kapcsolat 
Az ügyhozzáférési licencek 
(CAL-ok) számától függ 

HTTP, Gopher, és FTP 
szolgáltatás 

Legfeljebb 10 egyenrangú 
kapcsolat 

Korlátlan 

DNS (Domain Name System) 
kiszolgáló 

Nincs Van 

DHCP kiszolgáló (Dynamic 
Host Configuration Protocol 
címek automatikus kiosztása) 

Nincs Van 

WINS kiszolgáló (Windows 
Internet Name Service) 

Nincs Van 

Index server Nincs Van (letölthető) 
Web tartalom előkészítés Nincs Van (FrontPage) 
Macintosh szolgáltatások Nincs Van 
File & Print Services for 
NetWare 

Nincs Van, külön termékkel 

Directory Services Manager 
for NetWare 

Nincs Van, külön termékkel 

Rendszer felügyeleti 
eszközök 

Helyi felügyelet, részleges 
távoli felügyeleti lehetőségek 

Valamennyi kiszolgáló és 
munkaállomás központi 
felügyelete 

Teljesítményhangolás -Az elötérben futó alkalmazásé 
a 1egmagasabb prioritás 
-Az alkalmazások minimális 
memóriával indulnak 
-Rövid időszeletek a gyors 
válaszidö biztosítására 

-A hálózati szolgáltatásoké a 
legmagasabb prioritás.  
-A fájlokat tartalmazó gyorsító 
tár (cache) a memóriában 
marad.  
-Az alkalmazások az igényelt 
maximális memóriával 
indulnak. 
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Táblázat 4. A Windows NT munkaállomás és a Windows NT Server összehasonlítása 

A Windows NT munkaállomást úgy hangolták, hogy a lehető legjobb teljesítményt 
biztosítsa a lokálisan bejelentkezett felhasználó számára. Ezzel ellentétben a 
Windows NT szerver beállításai azt célozzák, hogy a hálózati felhasználók 
kiszolgálásakor nyújtsa a maximumot. A billentyűzet és az egér figyelése, a gyors 
grafika kevésbé fontos egy kiszolgálón, mint a fájlok és nyomtatók megosztott 
használatának biztosítása, a hálózati alkalmazások nagy sebességű végrehajtása. 
 
8.9. Rendszer és adatbiztonság 
A számítástechnika fejlődése következtében az elmúlt néhány évtizedben szerte a 
világon robbanásszerűen megnövekedett az információk áramlása. A nagyfokú 
információáramlás egyúttal megkönnyítette az adatokhoz való hozzáférést is. Ennek 
igen nagy a veszélye mind az egyének, mind az egyes egészségügyi szervezetek 
számára. Magyarországot hamarabb érte el az informatika forradalma, mint a 
személyiségi jogok védelmének problémája.  
Az egészségügyi adatok kezelésének kérdéskörét nem lehet szimplifikálni, és a 
személyiségi jogok tiszteletével rendezni. Az egészségügyi adatok nyilvántartásának 
nem elsődleges célja a statisztikai adatgyűjtés, hanem az egyén és mások 
egészségének óvása. Az egyénnek információs szabadsága kapcsán joga lehet saját 
életének és egészségének kockáztatása az adatszolgáltatás megtagadásával, de 
ugyanebből az alapállásból már nem veszélyeztetheti mások életét és egészségét.  
Az adatok biztonságát számos szoftver eszköz is garantálja. Így egységes, a központi 
gépen (gépeken) tárolt adatbázis mellett a kiegészítő programok csak ennek 
másolataival, ill. egy részhalmazával dolgoznak, a központi betegadatbázisba csak 
ellenőrzött adatok kerülhetnek. A rendszer az adatbázis valamennyi tranzakcióját 
naplózza, így hiba, sérülés esetén, a napló alapján a helyreál1íthatóság biztosított 
(ehhez természetesen a hardverelem, pl. a diszktükrözés is szükséges). 
 
Hibatűrő kötetek 
Napjaink hibatűrő lemezes alrendszerei a hardver RAID technikával dolgozó 
lemezek. A Windows NT képes az alábbi RAID hibatűrő megoldások kezelésére 
szoftveres úton.  
 
RAID 1 lemez tükrözés 
A lemez tükrözés esetén két (akár különböző nagyságú) lemez azonos méretű 
partícióit jelöljük ki. Ezután a két partíció úgy viselkedik, mintha egy lenne, 
mindkettő ugyanazt az adatot tartalmazza. Bármelyik meghibásodása esetén a másik 
még tovább képes működni. Ilyenkor a rossz cseréje után további működés 
valósítható meg adatvesztés nélkül. A lemez duplexálás a tükrözés további 
biztonsági funkciókkal történő ellátása, amikor a két tükrözött lemezt külön 
lemezvezérlővel hajtjuk meg. Ilyenkor a lemezvezérlő hibákra is fel vagyunk 
készülve. A megoldás egyetlen hátránya a költségekben van, adott tároló kapacitás 
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kétszer akkora költségvonzattal jár. Hiba esetén azonnali lehet a visszaállítás, a 
rendszert le kell kapcsolni, a hibás lemezt kell kicserélni, majd a rendszer töltéskor az 
adatok másolása következik, nem kell további számításokkal visszanyerni az 
adatokat. A működés zavartalanul folyik tovább, a felhasználók nem veszik észre a 
lemezhibát, csak a lekapcsolási kiesést érzékelik. Lehetőség van a rendszer, a boot 
partíció tükrözésére is, de csak egyforma méretű lemezekkel. 
 
RAm 5 -Paritásos csíkképzés 
A megoldás lényege a csíkképzés. A lemezeket felosztja csíkokra, stripe-set-ekre, és a 
felosztás eredményeképpen egy csík a paritásra van fenntartva. A paritás az 
adatokból képzett XOR (logikai kizáró vagy) művelet eredménye. Ha tehát valamely 
lemez tönkremegy, adatai elő állíthatók a többi lemez segítségével, illetve a többi 
lemez adatai és a paritás segítségével. A meghibásodott lemezen tárolt paritás adatok 
pedig a csere után újra kiszámítandók. Ilyenformán működés közben lehet lemezt 
cserélni, ha a hardver ezt megengedi. A lemezszám 3-32 közötti. A csíkkészlet 
kapacitása nem növelhető további lemez hozzáadásával, csak az adatok mentése és 
új készlet készítése esetén. Rendszer vagy boot partíció nem lehet a csíkkészlet része.  
Csak a jogosult felhasználók módosíthatnak az adatokon. A belépés kettős jelszóval 
biztosított. Kijelölhetők felhasználói csoportok, amelyek csak bizonyos funkcióit 
használhatják a programnak. A hozzáférési szint a felhasználói jelszóhoz rendelhető.  
Az adatvédelem fogalma két alapvetően különböző területet takar: az adatok 
sérülése, elvesztése elleni védelmet és az illetéktelenek tevékenysége elleni védelmet, 
így az adatok biztonságát és titkosságát külön kell tárolni.  
 
A személyiség és adatainak védelme. 
A hozzáférési jogokat az adatbázis tulajdonosa határozza meg. Ez adott esetben az 
orvos, illetve a rendszert kezelő 1-2 adminisztratív személy lehet. Indokolt, hogy a 
tulajdonos jelölje meg a hozzáférhetőség mértékét. Figyelemmel kell lenni a beteg 
távozásakor (átjelentkezés) az információátadás szabályaira is. 
Az orvosnak, mint felhasználónak is tisztában kell lennie a mentési folyamattal. A 
mentésnek igen sok formája van. Az orvosi gyakorlatban csak a diszkekre történő 
mentés jön szóba. Ezt a legcélszerűbb úgy elvégezni, hogy a heti munka után 
pénteken, vagy szombaton kerüljön erre sor. Az archiválás a mentéstől teljesen 
független feladat. Érthető, hogy az adatállományok folyamatos növekedése folytán 
az adatbázis mérete egyre nő. Minél nagyobb az adatállomány, annál lassabb az aktív 
tevékenység közben az adatok elérési ideje, ezt pedig az orvos nem szereti. Előre 
meg kell határozni, hogy mely adatok kerülnek archiválásra, melyek maradnak az 
aktív adatbázisunkban. Ez nem is olyan könnyű dolog, mindig hasznos a 
szakemberek tanácsát meghallgatni.  

Néhány alapszabály:  

a) A beteg törzs- és bázisadatai mindig maradjanak az aktív állományban. 
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b) Nincs szükség az aktív állományban a részletes vizsgálati leírásokra, régi 
statisztikákra.  

c) Az archivált anyagot tartalmazó diszkek azonosítása és a visszahívó program 
megbízható legyen. 

 

Biztonsági rendszer  

Egy Windows NT alapú ún. tartomány hálózatban a felhasználók egyetlen "logon" 
eljárással (egyszer begépelt felhasználói név és jelszó) férhetnek hozzá valamennyi 
erőforráshoz: több hálózati tartományba szervezett NT szerver, fájl és nyomtató 
szolgáltatásaihoz, más hálózati rendszerekhez.  

Biztonsági követelmények  

A számítógéppel szemben támasztott biztonsági követelmények a meghibásodás, 
ellopás vagy illegális használat elleni védelmet jelentik. A védelem kiterjedhet egy 
vagy több számítógépre, és beletartozik a számítógép részeinek, a hardver, szoftver 
valamint a tárolt adatok biztonsága is.  
Felhasználói bejelentkezés  
A Windows NT-ben alapvető a bejelentkezési procedúra, mivel az operációs 
rendszer minden művelete során ellenőrzi a jogosultságokat.  
A Windows NT-ben minden ún. processz csak akkor indulhat el, ha egy felhasználót 
rendelünk hozzá. A processz-hez rendelt felhasználó jogosultságai döntik el, hogy az 
adott processz milyen objektumokon hajthat végre műveleteket.  
A Windows NT felhasználóinak (User Account) mindig van egy Biztonsági 
Azonosítója (Security ID, SID). A SID egy hosszú azonosító jelsorozat, amely a 
felhasználó definiálásakor jön létre automatikusan, és amelynek semmi köze nincs a 
felhasználó azonosítójához, vagy jelszavához. Ha egy felhasználói fiókot letörlünk, a 
SID megsemmisül, és hiába hozunk létre ugyanolyan felhasználói névvel és jelszóval 
egy új account-ot, annak SID-je egészen más lesz, így nem fog rendelkezni a 
korábban definiált jogosultságokkal.  
A felhasználók a rendszer számára felhasználói nevükkel és jelszavukkal azonosítják 
magukat. A rendszer biztonsága szempontjából kulcsfontosságú, hogy a 
bejelentkezés során egyértelműen meghatározható legyen a felhasználó kiléte, ezért a 
bejelentkező képernyőt különös gonddal védi az NT. A bejelentkezést megelőzően a 
képernyőről eltűnik valamennyi alkalmazás, és a CTRL+ALT+DEL billentyű 
kombinációval lehet elindítani a bejelentkező képernyőt. Ez a billentyű kombináció 
minden esetben, megkerülhetetlenül felfüggeszti az alkalmazások futását, és az NT 
biztonsági képernyőjét hozza elő, vagyis nem készíthető olyan alkalmazás, amely 
"lelopja" a felhasználók jelszavát.  
A bejelentkező képernyő mezőinek kitöltése után kezdődik el a bejelentkezési 
procedúra. A bejelentkezés után, a felhasználó által elindított valamennyi alkalmazás 
örökli az Access Token-t. Egyfajta megszemélyesítődés lép fel, az összes program 
ugyanazokkal a jogokkal rendelkezik, mint a felhasználó.  
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8.10. A hálózati kialakítás költségei 
 
Technikai elképzelések és trendek. 
A korszerű számítástechnika részeinek tárgyalásakor azért célszerű a trendekkel 
együtt leírni a ma korszerűnek számító eszközöket, mert a fejlődés olyan gyors, hogy 
nem lehet korszerű rendszert tervezni, ha csak a ma legelterjedtebb, legjobb 
ár/teljesítmény viszonyt mutató eszközöket vesszük figyelembe.  
A hálózat telepítése gondos tervezést, erőforrások felhasználását, és pénzügyi 
hátteret igényel. Annál is inkább lényeges a kalkuláció, mert a meglévő anyagi 
forrásokhoz képest az a beruházás igen jelentős. Ezért sem szabad elkövetni azt a 
hibát, hogy az alacsonyabb szintű kiadások érdekében nem megfelelő rendszert 
építünk ki. Meg kell vizsgálni pénzügyi szempontból a hálózat-beruházás által 
igényelt költségeket, és az általa kínált előnyöket, költségmegtakarításokat. Az 
elemzés segítségével meghatározhatjuk, mire alapozzuk a hálózat megvalósítására 
irányuló döntésünket. 
 

Üzembehelyezési költségek, árkalkuláció 

Kiépítés előtti tervezés:  
A hálózat megtervezése több szakember csapatmunkája. Ismerniük kell a szervezet 
jelenlegi működését, meg kell tervezniük a kiépítendő adatáramlási irányokat. 
Számításokat kell végezniük a fellépő kiadásokról, költségekről. A hardver specifikus 
szakembernek figyelembe kell vennie az épület adottságait, milyen úton lehet pl. az 
egyes kábelutakat kiépíteni, melyik helyiségbe célszerű telepíteni a szervereket. 
Munkájuk során számítógéppel készített folyamatábrákkal, adatáram 
diagrammokkal dolgoznak, amelyekkel optimális módon lehet a hálózat struktúráját 
megtervezni. 
 
Hardver-szoftver költségek:  
-Hálózatkiépítési költség: Végpontonként 15000 forinttal számolhatunk az egyes 
munkahelyek bekábelezésekor (gondolva a patch kábelekre és panelekre), a fali 
csatlakozók kialakításakor.  
-Szerver: A szervereknek 550 Mhz-es Pentium III-as processzorral, 128 Mb SD-RAM- 
mal, és egy 20 GB-os merevlemezzel felszerelt márkás számítógépet kell választani. 
Ez a kiépítés megfelelő sebességet és elegendő merevlemez kapacitást kínál hosszú 
időre. Szerverenként kb. 400000 forinttal számolhatunk.  
-Hálózati kártyák: 100 Mbit/s átviteli sebességű Fast Ethernet szabványú hálózati 
kártyákat vehetnek. A munkaállomásokba 1 db, és minden szerverbe 1 db hálózati 
kártya beépítése szükséges. Egy kártya ára kb. 15000 Ft-tól 25000 Ft-ig terjedhet.  
-Szünetmentes áramforrás: 2 db szünetmentes áramforrás szükséges a két szerver és 
a hub-ok megszakításmentes áramellátására. Egy szünetmentes áramforrás 20-50000 
forint.  
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-Hub: A hálózati szegmensek számítógépeinek összekapcsolására 5 db 24 portos 100 
Mbitls átviteli sebességű menedzselhető hub-ot kell beszerezni. Egy hub ára max. 
150000  
Ft.  
-Router: LAN-unk külső kapcsolatait irányító útvonalválasztónak az ISDN vonalhoz 
ISDN routert szükséges beszerezni, amely max. 100000 forintba kerül.  
-ISDN egyszeri beruházás: Az ISDN vonal kb. 100000 Ft.  
-Hálózati operációs rendszer: Windows NT 4.0 (szerver és munkaállomás), 50 
felhasználós összesen kb. 700000 Ft. 
 
Költségmegtakarítás, hatékonyságnövelés:  
A munka során több helyen is kiemeltem a hálózat kialakításának az előnyeit. Meg 
kell azonban vizsgálni, milyen mértékben emeli a diagnosztikai központ színvonalát, 
hogyan térül meg a befektetett pénzösszeg. Az intézet ugyan nem profitorientált, de 
mint minden gazdálkodó szervezet, rendelkezni fog bevételekkel és kiadásokkal. Ha 
a kiadásoldalt hosszabb távon csökkenteni tudják az informatika ésszerű 
alkalmazásának segítségével, akkor már elérték céljukat.  
A megtérülés mértékének kiszámítása a tőkeberuházások esetén általánosan használt 
ROI (Retum On Investment) analízissel lehetséges. A ROI analizálásával fel tudjuk 
vázolni a beruházás lehetséges előnyeit, és össze tudjuk hasonlítani az eredményeket 
az előzetes elvárásokkal. A hálózat előnyei kétféle formát öltenek: az elmaradt 
költségekből származó megtakarítások és az előidézett hatékonyságból eredő 
bevétel. Ha egy beruházás lehetővé teszi, hogy intézményünk elkerüljön 
pillanatnyilag felmerülő költségeket, akkor a beruházás lényegében nyereséget állít 
elő. Hasonlóképpen az adminisztratív munka a hálózat bevezetésének köszönhetően 
hamarabb elvégezhető, akkor pénzt takarítunk meg, s ez a hálózat hozamai közé 
sorolható.  
A szerverek és a hálózati operációs rendszer a legjelentősebb kiadási tétel. Ezekből a 
költségekből nem igazán lehet lefaragni. Ennek ellenére elmondható az, hogy a helyi 
hálózatok esetén a hardverre fordított összegek kisebbek, az összköltségek kb. 113-a, 
szemben az üzemeltetési költségekkel, amelyek kb. 213-ad részt képviselnek. A 
fejlettebb országokban ez az arány még jobban eltolódik az üzemeltetési költségek 
javára.  
A jó minőségű hardver megvásárlásával az üzemeltetési költségek csökkenthetők. 
Ezen takarékoskodni nem érdemes, mert a látszólag többe kerülő gép hónapok alatt 
behozza a különbséget. Nagyobb veszteséget okoznak a hibák, a kompatibilitási 
gondok miatt kiesett munkaidő, a késve indított tranzakciók, az elveszett adatok. 
Nem beszélve arról, hogy az olcsó hardvernek kiterjedt hatása is lehet, pl. egy nem 
megfelelően működő szerver miatt az egész hálózat lelassulhat. A jó minőségű 
hardver ritkábban hibásodik meg, a rajta futó operációs rendszer stabilabban 
működik, lefagyások nem fordulnak elő. A számítógép és bővítései általában jó 
dokumentációval rendelkeznek, a rendszeres frissítések, a diagnosztikai lehetőségek 
is sokat érnek. A névtelen cégektől vásárolt, különböző helyekről összeszedett 
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alkatrészekből felépített gépeknél rendszerint inkompatibilitási gondok lépnek fel, 
ami akár az NT rendszeres lefagyását is eredményezheti.  
Ugyanezek az alapelvek vonatkoznak a szoftverekre is. Kisebb dolgokat meg lehet 
ugyan valósítani házilag is, de egy hálózat alapvető fontosságú elemeinek - mint pl. 
az operációs rendszer - kiforrott szoftvernek kell lenniük. Ha a kívánt célra 
megbízható forrásból kapható kész szoftver, akkor azt célszerű alkalmazni.  
Bármelyik felhasználónak, aki hozzáfér a hálózathoz, lehetősége van rá, hogy 
adatokat elektronikusan vegyen elő, vagy továbbítson, így elkerülve a nyomtatás 
készítésével járó költségeket. Az elszámoló szerveknek történő papír alapú és 
lemezes adattovábbítást kiválthatjuk a hálózati adattovábbítással, ami anyag- és 
időmegtakarítást jelent.  
A hagyományos rendszerben az orvos nagy mennyiségű, drága nyomtatványt 
használ a munkája során. A hálózat bevezetésével lehetőség nyílik arra, hogy az 
Internet segítségével a központilag előírt, mindig az aktuális iratmintákat, 
szabványos elektronikus űrlapokat, dokumentumsablonokat használhassa.  
Minden perc, amit a hálózat az alkalmazottak számára megtakarít, hozzájárul a 
nagyobb termelékenység eléréséhez. Ne felejtsük el, hogy amikor a dolgozók nem 
találnak valamilyen adatot, akkor gyakran a másik kollégájuk segítségét kérik. A 
munkafolyamat ilyen megszakítása növeli az árat, amelybe az adat elővétele kerül. A 
hálózaton lévő adatbázisok közös elérhetősége rövidíti az információkérés és a kért 
adat kiadása közötti időt, és csökkenti az adatszolgáltatás folyamatában résztvevő 
emberek számát. Egymás munkájának megszakítása nélkül, hatékonyabban 
hozzájuthat a felhasználó a szükséges információkhoz a hálózat közösen használt 
adatbázisaiból.  
Az előnyök elemzése, számszerűsítése során találkozhatunk olyan előnyökkel is, 
amelyeket nem könnyű mérni, számszerűsíteni. Ilyen pl. intézményünk jó híre. 
Eléggé köztudott, hogy az egészségügyi intézmények is versenyhelyzetben vannak. 
Ha a páciensek azt tapasztalják majd, hogy a felgyorsult, pontosabbá vált 
adminisztráció eredményeképpen a gyógyító tevékenység színvonala is emelkedni 
fog, mert a személyzet a gyógyításukra koncentrálhat, akkor remélhetőleg nem 
fognak más intézményt választani gyógyulásuk érdekében.  
A hálózat-beruházás eredményeként létrejött haszon kiszámításához figyelembe kell 
venni a beruházás költségét is. A fellépő költségek többek között a következőkből 
állnak: telepítés előtti tervezés, hardver, szoftver vásárlása, kommunikációs 
szolgáltatások igénybevétele, a hálózat fizikai telepítése és a személyzet kiképzése. 
Mindezek ismeretében a megtérülés mértékét úgy számíthatjuk ki, hogy a 
megtakarításokat és a beruházás eredményeként megnyert jövedelmet elosztjuk a 
beruházás költségével. A gyakorlatban a hálózatokra, intranetekre végzett 
számítások igazolják, hogy a méretüktől és a hálózat használatától függően igen 
magas, 200 és 2000 százalék közötti ROI-értékek várhatók. Figyelembe kell venni, 
hogy az előnyök meghatározásánál a nem számszerűsíthető előnyök mérése, 
számszerűsítése nem könnyű feladat, több adat csak becsülhető. Ennek ellenére, ha 
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azt állítjuk, hogy a ROI-elemzés tízszeres tényezővel túloz, a ROI értéke még mindig 
20 és 200 százalék közé esik. 
A gyakorlati adatok figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy a hálózat-beruházás 
egy jó megtérülésű megoldás, amely az erőforrások szabályozásával és az információ 
menedzselésével tartós versenyelőnyöket biztosít diagnosztikai központunk 
számára.  
A számítástechnika gyors fejlődésével együtt jár a használt eszközök gyors elavulása. 
Ezért egyre inkább előtérbe kerülő fogalom a beruházás-védelem. Lényegében azt 
jelenti, hogy a ma vásárolt eszközök egy későbbi, teljesebb, ill. modernebb 
rendszerben is használhatóak lehetnek, vagy upgrade-jüket az eladó biztosítja. A 
korszerű, nyílt rendszerek elvén alapuló fejlesztések természetesen önmagukban is 
egy bizonyos biztonságot adnak a beruházónak.  
 
8.11. Életciklus 
A infravörös kamera fejlesztésében, gyártásában élenjáró svéd FSI cég kutatási 
irányait, termékszerkezetét és fejlődési ütemét műszaki-gazdasági követelmény-
rendszemek kell tekinteni. Elsősorban ez az, ami a hazai informatikai rendszerek 
fejlesztési irányait alapvetően meghatározza.  
Hazai viszonylatban kevés kutatási programot fejeztek be sikerrel, és még 
kevesebbet követett gazdaságilag is pozitívan értékelhető eredmény, kereskedelmi 
siker. Esetünkben egy olyan dinamikus vizsgálati módszer meghatározása volt a cél, 
amely világviszonylatban is megfelelő fejlettségi szintet képvisel. Figyelembe veszi a 
várható fejlettségi szintemelkedést, a hazai pénzügyi adottságokat, lehetőséget ad a 
kutatás-fejlesztés és gyártás gazdasági tényezőinek objektív megítélésére, és elősegíti 
a rugalmas alkalmazkodást az egyes orvosi szakterületek különleges 
körülményeihez.  
A fejlesztés eredményének várható megítélése, hazai viszonylatban valószínűleg 
nem hoz a feladat céljának megfelelő megoldást. Ennek oka, hogy a szükséges 
ráfordítások anyagi háttere a kellő időn belül nem áll rendelkezésre. Az egyes 
termékek ezért a kései kezdés következtében 2-3 év alatt elavulhatnak. E sajátosságok 
a leírt új informatikai rendszer kidolgozását teszik szükségessé. 
 
A termék életgörbéje 
Egy termék élettartama függ a kérdéses szakterület fejlődési sebességétől, attól, hogy 
a piacon milyen a termékek cserélődési sebessége. A kutatásra előirányozható idő 
nagyságát az avulás bekövetkezésének várható ideje határozza meg.  
Egy termék életciklusán általában az ötlet megszületésétől az értékesítési lehetőségek 
megszűnéséig terjedő időt értik. A kutatás gazdaságossági vizsgálatoknál 10-12 év 
kumulatív időt szoktak figyelembe venni. Ez termékcsoportonként jelentősen 
változhat. A termék pénzügyi állapota 5 fő fázisra bontható. 
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Ábra 43. Az infravörös diagnosztikai rendszerek életgörbéje 
 
O. Fázis: Kutatás, fejlesztés és gyártásbevezetés. A termék kialakul. Pénzfogyasztó 
fázis.  
1. Fázis: Piacra dobás. A termék kezd egy kevés pénzt hozni, de még sokat fogyaszt. 
Kiterjedt marketing funkció jellemzi.  
2. Fázis: Kifejlődés. Pénzügyi egyensúlyi állapot.  
3. Fázis: Beérés, telítés. Pénzügyi eredményt hozó állapot.  
4. Fázis: Csökkenés, hanyatlás. A pénzügyi hozam ellenére a termék termelését 
csökkenteni kell, mert a jövőben már nem lesz rentábilis. A 3. és 4. fázis pozitív 
pénzügyi szaldója teremti meg a gyártmánycsoport más tagjai, vagy egyéb területek 
fejlesztését szolgáló kutatások-fejlesztések pénzügyi alapját. 
A termék 3.-4. fázisának egy meghatározott ideig léteznie kell ahhoz, hogy 
jövedelmező legyen. Fontos a piaci helyzet ismerete, mert ha a piac már telített, a 
pénzügyi eredmény kétségessé válik. Az elavulás jelei sok esetben nehezen 
állapíthatók meg. Műszaki gazdasági elemzéssel meg lehet állapítani, hogy mikor 
érkezik egy termék a 4. "hanyatló" fázisba, létezik egy olyan időpont, amelytől a piaci 
értékesítési lehetőség csökkenése állandósul.  
Az újdonság olyan kutatási eredmény, amelynek gyakorlati megvalósulása új 
szükségletet teremt, vagy meglévő szükségletet elégít ki, illetve fokoz, olyan 
időpontban, amikor mások ezzel az eredménnyel még nem jelentek meg a piacon. 
 
 
 
8.12. Kivitelezés, bevezetés a gyakorlati alkalmazásba 
Általában meglévő PC-kből kell kiindulni. Első és legfontosabb lépés a fejlesztés 
koncepciójának és tervének meghatározása. Ennek során általában követendő elv, 
hogy a meglévő fejlesztéseket hosszabb távra csak akkor tervezzék be a rendszerbe, 
ha az a készülő egészhez harmonikusan illeszkedik. Egy korszerűtlen, 
rendszeridegen rész illesztése középtávon több pénzbe kerül, mint egy új beruházás, 
nem beszélve arról, hogy a teljes rendszer hatékonyságát ronthatja.  
Második lépés a rendszer első működő elemének elkészítése. Ehhez természetesen 
rendszertervet vagy adaptációs tervet kell készíteni, és a fejlesztőeszközt a szoftver- 
technológiáknál leírtak alapján kell kiválasztani.  
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A harmadik lépés a rendszer hardver központjának, illetve első moduljának a 
kiépítése. Ennek célszerű akkorra készen lennie, amikor a szoftver tesztelése 
elkezdődhet. Ekkor érdemes a központi gépet (vagy ezek egyikét) beszerezni, és a 
gerinchálózatot kiépíteni. A gépet azonban nem fóltétlenül érdemes teljes 
kiépítésében megvásárolni, tekintettel arra, hogy a piacon igen gyors a 
hardverelemek áresése. Így később érdemes további processzorokat, memóriát és 
háttértárolókat vásárolni. Ezzel szemben a hálózatot egy kissé felül kell tervezni, 
gondolva a rövidtávon nem tervezett fejlesztésekre is. Feleslegesen azonban itt sem 
célszerű összekötni mindent: csak addig kell kiépíteni a gerincet, amíg hamarosan 
szükség lesz rá, úgy, hogy továbbépíthető legyen.  
Ezzel párhuzamosan folyhat a felhasználók betanítása. Nem célszerű olyan konkrét 
dolgokat tanítani, amit a hallgatók nem tudnak a tanfolyamot követően kipróbálni, 
mivel ezeket csaknem biztosan elfelejtik, tehát a tanfolyam megfelelő időzítése 
kulcsfontosságú.  
A rendszer bevezetésére azonban nehéz konkrét útmutatásokat adni, mert az erősen 
függ a környezettől, a szituációtól, az egyes felhasználók előképzettségétől, 
motiváltságától és magától a rendszertől. Általában fontos a tervszerűség, a felelősök 
és feladatuk kijelölése, a szakszerű döntések mellett az érdekeltek bevonása a 
döntéshozatalba. Lényeges az adekvát dokumentáció, amelynek részei kellően 
informatívak a végfelhasználónak és a rendszer karbantartását végzőnek is; 
megkülönböztethető a betanítást célzó anyag és a napi használat közben hasznos 
referencia-kézikönyv. A betanítást ideális esetben egészségügyi informatikusok 
végzik, olyan képzettségű emberek, akik a számítástechnika mellett az 
egészségügyhöz is értenek, és a rendszert nem elsősorban a számítástechnikai 
megoldások, hanem az egészségügyi funkciók megvalósításának szemszögéből 
ismerik.  
Ugyancsak körültekintő szervezést igényel a rendszer működtetése. Ez a felelősök 
kijelölésén, a szervizelés mikéntjén, a karban tartók és konzultánsok elérhetőségén 
túl, gyakran azon múlik (a rendszer tulajdonságai mellett), hogy van-e a felhasználók 
között olyan lelkes ember, aki az átlagosnál jobban átlátja a programokat, és szükség 
esetén segíteni tud a kollégáinak. Egy integrált rendszernek biztosítania kell a 
folyamatos működést, ennek megfelelő szervizzel és technikai (az informatikai 
feltételeken túl, pl. a központi gépek folyamatos áramellátása) támogatással. És 
természetesen gondolni kell arra, hogy minden változik, a szabályozók változásakor 
vagy egyszerűen korszerűbb megoldások megjelenésekor a szoftvernek új verzióit 
kell üzembe állítani - lehetőleg úgy, hogy az átlagos felhasználó ne is vegye észre az 
esetleg alapvető változásokat.  
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9. Hatáselemzés 
 
Az egy vagy több orvos által működtetett praxis adatai igen széles skálán 
mozoghatnak, hiszen olyan ellenőrzési paramétereket tartalmaznak, amelyeken 
keresztül a diagnosztikai központ hasznossági és szakmai értékét könnyen meg lehet 
Ítélni. Ebből következik, hogy a megadott paraméterek (pl. felszereltségi adatok) 
változóak lehetnek.  
A populációba tartozó egyén, ha beteg, akkor a beteg fogalmát addig viseli, amíg a 
beteg meg nem gyógyul, vagy sorsa fatálisan befejeződik. Ebben az időszakban 
(kezelési periódus) egységes adatkezelés érvényesül a felvázolt diagnosztikai 
központban, míg a beteg különböző adminisztratív státusban van. A státusnak egy 
kezdete és egy vége van a beteg adminisztratív helyzetétől függetlenül.  
A kezelési periódus alatt - függetlenül attól, hogy milyen státusban -számtalan 
esemény történik. Az adatok gyűjtése az adott kezelési periódus alatt egységes, és 
egyszeri azonosítással minden felelős szakorvos számára hozzáférhetővé válik.  
A hálózati kialakítástól a diagnosztikus rendszerek drasztikus költségcsökkenését, a 
könnyebb, hatékonyabb szoftverkövetést (és egyéb típusú segítségnyújtást), a nyílt 
rendszerek elvének megfelelő szállítótól való függetlenséget várják. Nem utolsó 
szempont a rendszer és adatbiztonság jelentős javulása, valamint a gyorsabb 
kapcsolat az egyes diagnosztikai részlegek között. A diagnosztikai központ 
számítógépei közti kapcsolat sebessége jelentősen nőni fog.  
A dokumentáció és a páciens tájékoztatásának leglátványosabb eleme a felvételeket 
készítő digitális fényképezőgépek és videó-berendezések megjelenése. Ezek a 
felvételek csakúgy, mint a röntgenképek, a nyilvántartó programban kezelhetők, 
tárolhatók, és akár egyszerre is összerakhatók egy képernyőn. Az is fontos, hogy így 
nem csak statikus, de dinamikus elemzés is végezhető. Ezáltal minden adat 
könnyedén archiválható, a kivetített kép segítségével pedig az érintett személy 
meggyőzése sokkal egyszerűbb az esetleges beavatkozás célszerűségéről. A 
páciensek nem "kallódnak el", jobban figyelemmel kísérhető gyógyulásuk folyamata, 
és még idejében kiszűrhetőek a negatív irányba eltolódó folyamatok.  
A sikert egy, a létező rendszerekre kidolgozott áttérési út, adaptációs és később 
konzultációs segítségnyújtás lenne hivatva biztosítani.  
9.1. A szomatoinfra, mint új diagnosztikai eljárás 
Ennek az új diagnosztikai eljárásnak az elterjedését nehezíti, hogy egy merőben új 
képalkotó módszer kerülhet a mindennapi orvosi ellátás diagnosztikai rendszerébe, 
de a képek információtartalma semmiben sem hasonlít az eddig megismert 
képalkotó rendszerekéhez. A felvételkészítés nagy szakértelmet igényel, körültekintő 
képszerkesztést kell végezni, és minden esetben komplex értelmezést kell 
alkalmazni. Ez természetesen csak úgy valósulhat meg, hogy a vizsgálat non-invazív, 
semmilyen, ún. jeladó forrásra nincs szükség. Ennek alapján minden orvos, 
szakorvos alkalmazhatja a saját szakterületén a célirányosan fejlesztett szomatoinfra 
rendszereket.  
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A műszaki fejlesztési tevékenységet az jellemzi, hogy a ráfordítások csak későbbi 
időpontokban, gyakran hosszú évek múlva realizálódhatnak. A tudományos 
kutatásokra, tervezett informatikai fejlesztésekre fordított költségek megtérülési 
időtartama körülbelül3- 4 év lesz. A kutatás-fejlesztés és annak bevezetése csak akkor 
lesz gazdaságilag hatékony, ha a ráfordítások költsége az eredményben visszatérül.  
Egy adott feladaton foglalkoztatott kutató-fejlesztő kapacitás emelése lehetővé teszi a 
kidolgozási időtartam csökkenését. Az idő potenciális értékét azok a kihasználható 
előnyök jelentik, amelyek a tennék korábbi időpontban való elkészülése, piacra 
kerülése stb., következtében érhetők el. Ez az időnyereség kedvező lehetőségeket 
teremt a projektet megvalósító (eredményeit hasznosító) számára naturálisan és 
jövedelmezőségben is.  
A megfelelő időben történő kutatás-fejlesztés és gyártás gazdasági jelentősége az 
értékesítési fázisban mutatkozik. Jó áron csak azokat a termékeket lehet értékesíteni, 
amelyek akkor állnak a vevő rendelkezésére és elégítik ki a kívánt színvonalon az 
igényeket, amikor a terméket keresik. Ha a kutatás-fejlesztés nem teszi lehetővé a 
korszerű termékek gyártását vagy csak késve, --az igen hátrányos helyzetet teremt a 
kérdéses szakterületen.  
A legfontosabb az, hogy gyors ütemben kerüljön sor a kialakított termovíziós 
informatikai rendszer társadalmi méretű elterjesztésére és hasznosítására, az új 
technikai megoldások befogadására, a lehetőségek adaptációjára. Hazai 
viszonylatban eddig a fejlődés nem volt olyan színvonalú, amely a korszerű 
berendezések, eljárások optimális alkalmazását lehetővé tette volna, ennek pótlása 
igényli a legtöbb figyelmet.  
9.2. A termovíziós diagnosztika demográfiája, jövője 
A módszer új, elterjedése a következő években várható, bizonyosan bevonul a rutin 
képalkotó eljárások közé a nem túl távoli jövőben. Egészségbiztosítási jelentősége 
sem elhanyagolható. Akut, vagy krónikus gyulladásos folyamatokban, fájdalom 
szindrómákban, poszttraumás állapotokban a fókusz még sokáig emittál fotonokat, 
sugároz hőt.  
A háziorvos, a felülvizsgáló orvos már a beteget munkaképesnek tekinti a 
hagyományos képalkotó vizsgálati kontrollok és a klinikum alapján, azonban a 
termográfiás kép mutatja, hogy a magasabb hőmérséklet még mindig nem fejlődött 
vissza, a betegség még nem gyógyult meg teljesen.  
A vizsgálat méréstechnikai szempontból korrekt, reprodukálható. Folyamatában 
videofilmre vehető, statikusan fényképre regisztrálható. Tárolása elektronikai úton 
sokféleképpen megoldható. Az úgynevezett szomatotermovizió és termográfia 
megbízható diagnosztikus értékelhetőségéhez hosszú út vezetett és a folyamat még 
nem lezárt.  
A korrekt értékeléshez még vizsgálni kell az egyes szövetek, szervek, 
szervrendszerek infraemissziós jellegzetességeit. Le kell írni az emberi test normális 
termovíziós tulajdonságait, össze kell állítani a humán termoviziós atlaszt standard 
körülmények között. A fiziológiás hőmérséklet-eloszlás birtokában, sok ezer 
vizsgálat tapasztalatai alapján lehet a továbbiakban patológiás folyamatokat 
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értékelni. A hőfénykép sem helyettesíti az egyéb képalkotó eljárásokat, azonban 
azokkal együtt értékelve a morfológiára és az élettani folyamatokra egyaránt lehet 
következtetni. Önálló képalkotó diagnosztikus voltát nem lehet kétségbe vonni. 
Helyét és szerepét a klinikai gyakorlatban a következő néhány év mutatja meg.  
A jövőben egyre pontosabb és jobb felbontású nagysebességű infradetektáló 
készülékek, vagyis hatékonyabb infravörös kamerák kerülnek a piacra. A technika 
fejlődésével párhuzamosan, egyre több kiegészítéssel ellátott, a képfeldolgozást és 
tárolást segítő szoftver változat megjelenése várható. Az új változatokban sok 
korábbi kiegészítés már standard szolgáltatásként van jelen. A közeljövőben a 
termoviziós vizsgálati módszer széleskörű elterjedése várható. Elsősorban azért, mert 
az egészségügyi intézetekben mind az egygépes, mind a hálózatos alkalmazás 
megoldható. Az egygépes változat inkább a háziorvosi gyakorlatban alkalmazható, 
míg a hálózati kialakítás a nagyobb egészségügyi intézetek, pl. kórházak esetében 
használható.  
 
9.3. Oktatásra, orvosi kutatásra, terápia tervezésre való felhasználhatóság 
A rövid ismeretterjesztés teret ad arra, hogy pontosítsa az infravörös monitorozás és 
felvételkészítés lehetőségeit. A részletes elméleti és szakmai anyagok folyamatosan 
készülnek. Több publikációban ismertették például a történeti, fizikai, orvosszakmai 
szempontokat. A részanyagok képzik az egyetemi szomatológiai oktatás 
segédanyagait is. Elkészült egy humán infravörös atlasz, amely elsősorban az 
oktatást segíti, de folyamatosan készülnek a szakmai patológiás infra atlaszok is.  
Az infrafelvételezési technikában, infrafenomének alapján dolgoznak. A fenomén az 
nem más, mint egy jelenség. Tudják azt, hogy egyes testrészek normál funkció 
alapján milyen termoregulációs folyamatot, infraemissziót mutatnak. Ha egy aktív 
vagy egy passzív termikus folyamatot regisztrálnak, amely elkülönül, lokalizálható, 
akkor ezt egy kezdő szakember is észreveszi. A szakértői anyag segítségével 
megkeresheti az őt érdeklő területet. A kiválogatott képek alapján megpróbálja 
összehasonlítani, hogy az ő felvétele melyikhez hasonlít a legjobban. Már lassan 700 
ezernyi felvétel van a számítógépben. Az informatikai rendszer segítségével a 
típusos nyomon követett esetek visszakereshetőek. Két egyforma eset szinte 
lehetetlen, a képi anyag mintegy 30%-ában található hasonlóság. A 30% elégséges 
ahhoz, hogy egy kezdő ember, aki szakmailag még nem elég érett, ezt, mint egy 
háttér szakmai programot, szakértői adatbázist használni tudja. Amik a szakértői 
anyagba bekerülnek, szigorúan típusos elváltozások.  
A ma orvostudománya és az egészségügyi ellátás gyakorlati munkája 
elképzelhetetlen informatikai alapismeretek nélkül. Az elmúlt évek során spontán 
szerveződtek munkacsoportok, és ezekben programozók, rendszerszervezők, 
hardver-szakemberek tevékenykedtek. Újabban a szükségletek növekedése miatt 
tapasztalatlan segédmunkaerők jelentek meg, es e'zzel párhuzamosan növekedett az 
orvosok érdeklődése is.  
Szé1es körű oktatási formát kell kia1akítani annak érdekében, hogy az egészségügyet 
ismerő számítástechnikai szakembereket képezzenek ki, másrészt az orvosi 
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diplomával rendelkező szakembereket posztgraduális oktatási formában vezessék be 
a számítástechnika és az informatika világába.  
A többszintű oktatás lehetőségét kell biztosítani a már megindult folyamatok 
erősítésével.  
 

a) Az orvostanhallgatók oktatását a biofizika, élettan, kórélettan, 
közegészségtan keretei közé iktatott alapismeretekkel, valamint a 
számítástechnika és az informatika, mint fakultatív tantárgyak 
beiktatásával lehet megoldani.  

b) Nem kerülhető meg az egészségügyi informatikusképzés sem, amely 
posztgraduális képzési folyamatként oldható meg az egyetemek keretein 
belül. Ezt nem lehet összetéveszteni a biomérnök fogalmával, akiknek a 
képzése alapvetően a műszaki egyetemeken valósul meg. Diplomás 
informatikus nem csak orvosi diplomával lehet valaki, hanem 
matematikus, fizikus, közgazdász vagy mérnök is -az alapképzettsége 
szerint.  

c) Főiskolai szinten folytatni, ill. indítani kell az informatikai 
ügyvitelszervezők (medical recorder), karbantartó rendszergazdák, 
főiskolai informatikusok képzését.  

d) A nem egészségügyi főiskolákon és más szakiskolákban is indokolt az 
orvosi informatika oktatása. 

 
Az oktatás keretében történő, nem a kezelőorvos által végzett tancélú vizsgálat, és a 
kezelőorvos által más, a gyógykezelésben nem szükségszerűen részt vevő 
egészségügyi személy jelenlétében végzett terápiás és tancélú vizsgálat vagy 
beavatkozás is adatközlésnek számít. Ilyen vizsgálat csak a beteg előzetes 
beleegyezése esetén végezhető. A jogi szabályozás fogja eldönteni, hogy nem 
döntésképes személy esetén ezvélelmezhető-e.  
A tudományos publikációk is árnyaltabb megítélés alá esnek e tekintetben. A 
személy azonosítására egyértelműen alkalmatlan kötegelt feldolgozott adatok 
minden további nélkül, a beteg beleegyezése nélkül is közölhetők. Ugyanakkor 
részletes esetismertetések, szokásos technikával manipulált fényképek csak a 
széleskörű azonosítást zárják ki, a beteg szűkebb körében nem zárható ki a 
felismerés, így ezekben az esetekben ki kell kémi a beteg hozzájárulását.  
A biológiai alapkutatásban jellemző az olyan kérdésfeltevés is, hogy a kiindulási 
paraméterek és a végállapot ismeretében hogyan folyhattak le a mechanizmusok az 
élő szervezetben. Az ember élettani folyamatait nagy vonalakban már jól ismerik. 
Nem ismerik azonban kellőképpen a differenciálódási és az immunológiai 
folyamatokat. A differenciálódás például nem egy előre pontosan meghatározott, 
szekvenciális folyamatok láncolata, hanem a környezeti paraméterek befolyásolta 
különböző valószínűségű események rendszere, ahol az a vizsgálat tárgya, hogy 
mely hatások tolják el a folyamatok valószínűségét az egész differenciálódás 
szempontjából szükséges irányba.  
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Terápia tervezése  

A terápiás döntés team-munka, ideális esetben a különböző szakorvosok (pl. 
radiológus, sebész, kemoterapeuta, sugárterapeuta, patológus stb.) együttműködését 
igényli. A szomato-termográfia sokrétű alkalmazhatósága, értéke a kutatás területén, 
a demonstratív képi megjelenítés mindenképpen figyelmet érdemel. A kép a 
mellékelt hőmérséklet skálával jól értékelhető, a színeltérés önmaga figyelmeztet, és 
együtt értékelve a klinikummal és egyéb radiológiai leletekkel megkönnyítheti a 
diagnosztikus folyamatot. A kutatócsoportok közötti együttműködés, team-munka 
most is létezik, Svájccal, Németországgal, Svédországgal tartják a kapcsolatot. 
Norvégiában, Oslóban van egy fájdalomambulancia, és Svédországban található 
maga az infrakamera gyár, a Flir Systems.  
Azért jó ez a módszer egészségfelmérésre és prevencióra, mert az évenkénti, 
félévenkénti visszamérések során a zajló élettani folyamatok változását nyomon 
tudják követni. A harmadik kontrollvizsgálat után már az egészségi állapot útjának a 
trendjére is mernek utalást tenni. Természetesen a fiziológiát, az élettant és a kornak, 
nemnek megfelelő elvárható élettani folyamatok sávját ismerni kell.  
Ellenőrizni tudják a terápia hatékonyságát, és modellezve el tudják készíteni, hogy a 
javasolt terápia milyen élettani változásokat fog eredményezni. Vannak-e 
mellékhatásai, vagy nincsenek? A szakorvossal folyamatos kapcsolatot tartanak fenn, 
ellenőrzik a terápiás folyamatok menetének az irányát.  
Ha egy olyan területet találnak, ahol sejtéseik vannak, hogy valamilyen kórfolyamat 
elindulhatott, a szakmai szabályoknak megfelelően, a szükséges és elégséges egyéb 
kiegészítő diagnosztikai vizsgálatokat elvégeztetik. Ha egybehangzó vélemény 
alapján, 100%-osan beigazolódott, hogy ott egy betegség kezdődik, egy kórfolyamat 
zajlik, akkor a szakorvos felelőssége és kötelessége, hogy a lehető legjobb terápiát 
jelölje ki. 
Ha fölfedeztek egy típusos díszfunkciós anatómiai területet, akkor tudják azt, hogy 
az észlelt elváltozás milyen termoregulációs folyamatokat eredményez. Az orvos 
elkezdi a terápiát, a terápia akkor hatékony, ha reverzibilis folyamattá alakul, és a 
visszacsatolásnál, az adott infrafenomén megszűnik létezni. Innentől kezdve, 
ismerve a terápia hatékonyságát, visszacsatolási kontrollfelvételeket készítenek, és 
megnézik, hogy az adott állapot kezd-e csökkenni.  
Az egyik legeklatánsabb példa erre a láz. Ha valaki lázas, és megtalálták a primer 
gócot, amely ezt a lázas állapotot okozta, akkor vagy egy antibiotikumos kezelést, 
vagy egy lázcsil1apitást alkalmaznak. A számítógépben lévő gyógyszerkatalógus 
program segítségével megnézik, hogy az adott gyógyszer a lázat mennyi idő alatt 
csillapítja. Folyamatos infravörös monitorozással végigkísérik a folyamatot; ha a láz 
csökken, visszaáll normál hőmérsékletre, a gyógyszer hatott. Vagy azt mondják, 
hogy ez a gyógyszer erre az emberre nem hat, tehát a választott terápiának a 
hatékonysága nem éri el a megfelelő szintet. 
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9.4. Az egység 
Ebben a fejezetben a termoviziós diagnosztikai egység szerepét vizsgálom a tervezett 
diagnosztikai központon belül. Az intézményen belül elfoglalt helyét, 
elfogadottságát, feladatait, erősségét vizsgálom szakmai, valamint emberi oldalról 
egyaránt. 
 
9.4.1. Helye a hierarchiában 
Az egészségügyi hierarchiában magasabban elhelyezkedő szerveknek a szolgáltatott 
adatok birtokában, visszajelzést kell adniuk a háziorvosi rendszernek. Az el1átás 
körébe sorolt funkció egyik legfontosabb tétele, hogy a gondozási kör 
alapnyilvántartása a háziorvos kezében legyen akkor is, ha közben a beteg 
szakgondozásra szorul.  
Igen jó alapnak vehetjük a termoviziós vizsgálatot, ha a lehető leghelyesebb és 
legcélszerűbb terápiás döntéshez akarunk eljutni. Célszerű a páciensen legelőször ezt 
a vizsgálatot végrehajtani, tehát az intézmény hierarchiájában központi szerepet 
töltene be ez az egység. A termoviziós vizsgálatot követően az orvos döntéseket 
hozhat, amely végeredmény is lehet, de rendszerint további vizsgálatokat, vagy 
eljárásokat eredményezhet. A folyamat több lépcsőben -'haladhat előre 
fastruktúrában (folyamatos elágazások), vagy ennél bonyolultabb módon.  
Az orvosi tevékenység közben alapvetően diagnosztikus, terápiás és prognosztikai 
feladatok, problémák merülnek fel, amelyeket sokszor nem könnyű megoldani. Nem 
kívánják ettől a vizsgálattól a teljes bizonyosságot, nem kell, hogy teljes egészében az 
orvos helyett döntsön, de adhat kitűnő döntési javaslatot (decision making).  
Az orvosi tevékenység egy jelentős része sajátos környezetben, eltérő szellemi 
aktivitás, változó méretű szaktudás mellett zajlik. E változó állapotban kell sorsdöntő 
kérdéseket hozni. A tervezett informatikai rendszer keretén belül lehetséges a sokféle 
gondolatmenet harmonizálása.  

 
Ábra 44. Termogramok összehasonlítása (képernyőterv) 

 
Nem mindegy, hogy hány CT, hány MRI stb. vizsgálatot végeznek. Ezek az 
diagnosztikai eljárások nagyon drágák, és a páciens nagy mennyiségű sugárdózist 
kap. Pszichoszomatikus tünetek esetén például, a termovíziós monitorozás ki tudja 
váltani ezeket a meglehetősen kellemetlen vizsgálatokat. Természetesen a 
szomatoinfra berendezéssel lehet merőben új kórképet is felállítani, amennyiben a 
tünetegyüttes nem illik bele egyik leírt diagnózisba sem, és bizonyították a 
tünetegyüttes megjelenését.  
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Hatékony kúránál visszafejlődik vagy normalizálódhat az infravörös emisszió, és 
nem csak a szubjektív panaszok alapján nyilváníthatják gyógyultnak a beteget. 
 
 
 
9.4.2. Elfogadottsága az intézményen belül 
 
Az eltelt kutatási idő alatt számos betegséggel, kórfolyamattal találkoztak a 
vizsgálatot végző szomatológusok. Ezeknél az eseteknél fontos, hogy a 
kezelőorvossal vagy a szakorvossal egy, a páciens érdekeit szolgáló együttműködés 
jöjjön létre. Ezek a nagyszámú és hosszan tartó közös kutatások felbátorították a 
szomatoinfrát alkalmazó szakembereket, hogy ajánlásokat tegyenek több 
orvosszakmai felhasználásra is. Hangsúlyozandó, hogy ezek ajánlások, és csak kellő 
adaptációval valósíthatók meg. A szomatológus az embert komplexen vizsgálja, és 
csak a szakterületére vonatkozó szomatoszkópiát készíti el. A szakmai orvosi 
vizsgálatoknál előkísérletekkel és modellezéssei kell a különböző folyamatokat 
meghatározni, és szakmai szoftverekben rögzíteni. A szomatoinfrafelvétel-készítés 
semmilyen vizsgálatot nem vált ki, hanem sajátos információtartalmával a páciens 
javát szolgálja. Bonyolultabb esetekben lehetőség van a folyamatos monitorozásra. A 
terápia minden lehetséges hatása előrevetíthető és a valóságos változásokkal 
összehasonlítható. 

 
Ábra 45. Termogram elemzése termoprofil használatával (képernyőterv) 

 
Elsődleges szerepét, alkalmazhatóságát a vizsgálatok sorában a következő tények is 
indokolják: 

• A szűrés bizonyos irányt mutathat további klinikai vizsgálatok felé 
• Invazív jellegű vizsgálatok alkalmazásához kiegészítő indikációként 

hasznos segítség egészséges és lázzal nem járó betegségek, lappangó 
kórformák elkülönítésére és felismerésére nyílik lehetőség 

• Felismerhetővé tesz rejtett érbetegségeket, érszűkületeket, érfal-
gyulladásokat 

• Rejtett gyulladásos, esetleg daganatos kórfolyamatoknál a korai felismerést 
segíti elő 

• Néhány cerebrovasculáris kórforma megelőzésében, a korai felismerés 
miatt előnyösen alkalmazható 
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• Fájdalom szindrómáknál differenciálható annak idegi-, éreredetű vagy 
gyulladásos háttere 

• Mozgásszervi betegségek korai tünetei, annak javulása vagy rosszabbodása 
nyomon követhető 

• Szívbetegek enyhe alulkompenzált állapotai felmérhetők 
Az általa készített termovíziós kép elemzése alkalmas a következők korai 
felismerésére: 
 
Orvosi kezelések, gyógyszerek, természetgyógyászati kezelések hatásai, 
hatékonysága 

• Egészséges-állapot 
• Stressz-állapot 
• Mnkaképesség, munkaalkalmasság 
• Folalkozási ártalmak (pl.: vibrációs ártalmak) 
• Lázzal nem járó lappangó kórformák 
• Klinikai neurózisok 
• Szív- és érrendszeri betegségek 
• Rejtett gyulladásos betegségek 
• Rejtett daganatos betegségek 
• Fogászati betegségek 
• Rejtett agyi érelváltozások 
• Fájdalom szindrómák differenciálása: idegi-, vagy éreredetű, vagy 

gyulladásos 
• Mozgásszervi betegségek 
• Pihent vagy fáradt állapot, kimerültség, regeneráció hiánya  

 
9.4.3. Feladatai 
Az egészségmegőrzés és az egészségügyi ellátás kettős feladata hárul a háziorvosra, 
bár egyiket sem tudja önmagában megoldani, ez az egység nagy segítséget nyújt a 
munkájában. 

a) Az egészségmegőrzés folyamatában biztosítani kell a feltáró munkát 
(rizikófaktorok folyamatos mérése, célzott szűrések) és ezek korszerű 
megjelenítését (statisztikai elemzés). Felvilágosítást kell nyújtani 
elsősorban az étkezési mód és életvitel átalakítása érdekében. A 
közegészségügyi és járványügyi munkatevékenység is kiterjedt és új 
információs struktúrát igényel. Számolni kell a környezeti hatásokkal, 
környezetvédelemmel, élelmezéssel stb. Nyilvánvaló, hogy ezt a háziorvos 
önmagában nem tudja ellátni, de az információszolgáltatás és -továbbítás 
formáját igen megbízható metodikával kell megoldani.  

b) Az egészségügyi ellátási folyamatban páciensközpontú információs 
struktúrát kell kialakítani, amelyben az adatállomány a személyhez kötött 
egészségügyi adatbázis. Ez az adatbázis szolgálja az orvost napi 
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munkájában, segítséget nyújt a döntési feladatokhoz. Erre épül a 
beszámoltatási rendszer is, de gazdasági információkat is szolgáltat. 

Belső szolgáltatások (vizsgálatok) megrendelése és eredményszolgáltatása sorolható 
fel alapvető feladatként. Szolgáltatások alatt betegorientált vizsgálatokat (pl. röntgen) 
ért a program. Ezek egységes módon, a hálózaton keresztül kommunikálnak. A 
vizsgálatkérések, ill. a megrendelések kezdeményezése és rögzítése a kérő helyen 
történik, majd a hálózaton keresztül az adott helyre jut, ahol szükség esetén a 
kérőlapok kiprintelődnek. A vizsgálóhelyen munkalisták is kérhetők, igény szerinti 
frissítéssel, az egyforma tételek sorbarakásával. A leletek a munkalistákhoz 
kapcsoltan vihetők be. A leletek visszajutásakor a rendszer rögzíti a tevékenységet, 
ami a teljesítmény elszámolás alapjául szolgálhat. A termográfiás leletek a 
megrendelőhelyen -megfelelő printer esetén akár több színben is - kinyomtathatók. 
Lehetséges az eredmények sürgetése, a sürgős leletek megkülönböztetett kezelése. 
Ilyen beérkezésekor a munkahely akusztikusan is figyelmezteti a személyzetet. A 
hálózaton kapott információk révén ezek alapján automatikusan a munkalistákhoz 
rendelik az eredményt, sokszorosára növelve a hatékonyságot. Lehetséges listákat 
kapni a folyamatban lévő megrendelésekről, a megváltozott eredményekről, a 
megváltozott leletekről. A leletek betegenként, kronológiai sorrendben is 
megtekinthetők.  
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9.4.4. Erőssége szakmai, emberi oldalról  
 
Az elmúlt évtizedekben az alapellátás kevésbé fejlődött, a betegek, ahol tehették, 
egyből a szakellátást vették igénybe, mégpedig folyamatosan növekvő számban. A 
szakellátás- centrikus ellátás, a túlzott specializáció, az alapellátás stagnálása 
betegségközpontúvá tette és elszemélytelenítette a gyógyítást.  
A módszer alkalmazása nagymértékben csökkenti a várakozási időt, ezáltal több időt 
lehet a páciensekre fordítani. Ma, a hagyományos ellátási folyamatban kb. egy hetet 
vesz igénybe, mire pl. egy nő végiglátogatja a fogászati, belgyógyászati, 
nőgyógyászati stb. rendeléseket. Ez az 1 hét 3 percre redukálódik a szomatoinfra 
berendezés segítségével.  
A termovíziós vizsgálat esetén nem betegségekből indulnak ki, nem 5000 feletti 
esetszám kódjaival manipulálnak, hanem tájanatómiai és anatómiai régiók szerint 
dolgozzák fól az adatokat. Tehát egy áttekinthetőbb, logikusabb rendszert alkottak. 
Miután a képalkotás a fó feladat, akár röntgent, ultrahangot, CT-t, szcintigráfiát stb. 
is el tudnak majd tenni. Ez a diagnosztizáló szakember térben látását, a képek 
összehasonlítását segíti elő. 
 

 
Ábra 46. Röntgenfelvételek tárolása (képernyőterv) 

 
A nem tapintható emlőelváltozások korai diagnosztikáját akarják megvalósítani, és 
lemenni 5 mm-es képlet felismeréséig. Ugyanis 5 mm alatt a ma működő képalkotó 
diagnosztikai rendszerek a tumort nem látják. Viszont egy 1 mm-es képlet már 
metasztázist tud adni. 
Erősségei:  

a) A megszabott, jól körülhatárolt populációban adatgyűjtést lehet végezni a 
megbetegedett és egészséges lakosokról egyaránt.  

b) A szakmai kompetencia függvényében lehet a belső dokumentációt 
korszerűen tárolni, valamint megfelelő informatív kommunikációt 
biztosítani a szakellátás területeivel.  

c) A munkaterület környezetének ismerete (környezetvédelem, szociális 
helyzet, közegészségügy, járványügy), adatok gyűjtése és továbbítása 
országos intézetek részére.  

d) Az orvosi munkatevékenység finanszírozásával kapcsolatos adatok 
gyűjtése. 
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Az új ellátási koncepció kiemeli a háziorvos kezében lévő információhalmazt (ez a 
személyi adatbázis). Az alapellátás információrendszere két részből áll: 
 

a) Törzsadatállomány, amelyben az ellátottak adatai szerepelnek úgy, hogy 
tartalmazza a szükséges morbiditási és népegészségügyi mutatókat, és 
egyúttal alkalmas a finanszírozási feladatok kiszolgálására is. Idetartoznak 
az egészségügyi személyzet és a rendelő adatai is. 

b) Szakmai modul, amely alkalmas a teljes orvosi tevékenységi kör lefedésére. 
 
A forgalomban lévő szoftverek rendeltetése csakis az lehet, hogy a teljes feladatkört 
fedje le, és lehetőleg a tárolás és archiválás csak számítógépen történjen. 
 
9.5. Az orvos további kommunikációs csatornái és eszközei 
 
Még nem szóltunk a CD-ROM-okon is terjesztett orvosi adatbázisokról. Az 
egészségügy közismert anyagi helyzetét tekintve nemigen látszik reális 
elképzelésnek, hogy szakmai folyóiratokat rendeljenek az orvosok. Nyomtatott 
formában legalábbis nem, hisz ennek költsége sokszorosan meghaladná a 
rendelkezésre álló kereteket. Ugyanez viszont CD-ken már megfizethető, gyakran 
hatékonyabban is használható. Ráadásul a CD-s csomagok jól megtervezett 
keresőprogramjai rengeteg időt is megtakaríthatnak a szakembereknek.  
 
Jelenleg is használnak vásárolt CD-ket, mint pl. a szövettani képi anyag, a radiológiai 
szakmai szoftver és a Vajda-féle anatómia. Ha az orvos bizonytalan az összetett 
testrégiók táj anatómiájában, behív egy anatómiai programot, mel1éúsztatja az általa 
felvett képet. Miután ez elsősorban egy vizuális összehasonlító feladat, pontosan 
leírja, hogy melyik képletben, melyik szegmentben, melyik térben lehet a gyanút, 
vagy fokozott gyanút keltő elváltozás.  

Adatgyűjtés munkatevékenység közben: 

Szakmai munkatevékenységek:  -diagnosztika  
 -terápia  
 -betegadminisztráció 

Adatgyűjtés folyamata:  -numerikus adatok  

 -kódolt paraméterek  
Adatbázisok:  -szelektált adathalmazok 
Szolgáltatott adatok:  -jelentések 

 
9.5.1. Informálódás a hálózat segítségével 
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A legfontosabb feladat a tudás összegyűjtésének módja. Ez semmiképpen sem 
egyszerű feladat. Sokszor magas szakmai tudással rendelkező orvosok csak igen 
nehezen vagy egyáltalán nem képesek tudásukat átadni a számítógép sajátos 
világának (Általában is igaz, hogy egy-egy hivatás mesterei másképpen strukturált és 
nagyságrendileg több kognitív sémát használnak, mint a szakértők. A szakmát meg 
lehet tanítani, de a mestertől "el kell lesni" a tudást, mert csak utalásokat tesz, 
hasonlatokkal él, amikor neki szegeznek egy konkrét kérdést). 
Ezért erre kitanított orvosok vagy -ez gyakoribb -tudásmérnökök végzik el az átírási 
folyamatot.  

a) Konzultáció a szakértővel. Beszélgetéssel, írásos anyag segítségével, 
keretek kitöltésével lehet megoldani.  

b) Szakirodalom tanulmányozása. Az adott kérdésben milyen és mennyi 
tapasztalat gyűlt össze a felmerült probléma megoldására. 

c) Igen jól dokumentált kórtörténetek elemzése. 
 
Az ellátás körében gyűjtött információk formája: 

a) Az orvosi tevékenységet, a vizsgálatokat megjelenítő adathalmazok szabad 
szöveg, kép, kódolt fogalom, strukturált tartalom és numerikus 
paraméterek formájában jelenítik meg. A szabad szöveg egyértelmű, a 
kódolt fogalom tünet, panasz, beavatkozás egyaránt lehet. A strukturált 
tartalom lehet adott esetben normális fizikai státus, ismert kóros 
radiológiai lelet stb. 

b) A vizsgálatok egy részénél nem elegendő a kódolt, vagy szabad szöveges 
leirás, mert a képi megjelenítés is indokolt. Így hasznos, hogy adott 
szívbeteg esetében ismeretlen EKG-, vagy UH-képet lássunk. Ezek tárolása 
-még tömörített formában sem egyszerű - és a jelenlegi PC-világ, ill. 
tárolási mód kiterjesztését igényli (optikai diszkek).  

c) A diagnózist és a beavatkozásokat, akár a háziorvos teljes 
munkafolyamatát szükséges nemzetközi, ismert és elfogadott 
kódrendszerek alapján tárolni. 

 
9.5.2. Az Internetről letölthető adatok 
Ha nincs kéznél a papíráru, mert drága, és a CD-s adatbázis sem hozzáférhető, 
maradnak az on-line adatbázisok. Ezek egy része fizetős, de az Internet számos olyan 
weblapot is kínál, ahol az érdeklődők megtalálják, amit keresnek.  
És vajon mit keres egy orvos a hálón? Információt a rendelkezésre álló vagy 
beszerzésre felkínált gyógyszerekről, új terápiás eszközökről és technikákról. 
Kíváncsi a konferenciákra és a szakmai újdonságokra. És ez mind-mind 
megtalálható.  
Aki útnak indul böngészgetni, az vagy tudja, mit akar és hol keresse, vagy a 
közismert keresőrendszereket használja. Elindulás előtt nem árt azonban felkészülni, 
mert nem várt információbőséggel találkozhat. Egyszóval ész nélkül ez sem megy. 
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Az információkeresés mellett a szűrés is legalább olyan, ha nem fontosabb funkció. 
De ez megint újabb szakma, amit meg kell és meg is lehet tanulni.  
Az orvosi műszereket, eszközöket fejlesztő, forgalmazó cégek szinte mindegyikének 
van ma már weblapja, ahonnan a világ bármely tájáról, így Magyarországról is 
letölthető az ott található adat. A gyárak sorra jelentetik meg a legújabb 
diagnosztikus berendezéseket, a fejlettebb gyógyszereket, a pácienseket tájékoztató 
kiadványokat. Az Interneten nagy többségben csak az iparban használt kamerákról 
található technikai leírás, a humán célokra készült berendezésekről csak nagyon 
kevés információ lelhető fel.  

10. Összefoglalás 
 
Az orvosoknak régi vágya, hogy ne csak a beteg, esetleg túlságosan beteg ember 
"reparálásával" kelljen foglalkozniuk, hanem módjuk legyen a megelőzésre. A 
közegészségügy évszázados fejlődése már sokat tett ebben az irányban, de a nagy 
lépések még hátravannak. Mindenestre a már bevezetett szűrővizsgálatoknál 
(tüdőszűrés, rákszűrés stb.) hasznosabb az ún. sokfázisú szűrés. Ezen azt a feltáró 
tevékenységet értik, amikor nem egy meghatározott betegség szempontjai szerint 
állítják össze a vizsgálatokat, hanem egy vizsgálatsorozattal arra akarnak válaszolni, 
hogy a vizsgálati alany hajlamos-e valamilyen betegségre, nem kell-e esetleg 
életmód-változtatással, munkahely- vagy lakóhelycserével megelőzni a későbbi 
súlyos bajokat. A sokfázisú szűrést végző intézmények tehát csak a diagnózis 
felállításával foglalkoznak, esetleg nincs is gyógyító egységük, és a tanácsaik 
társadalmi szintűek.  
 
 


