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„EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ” INFORMÁCIÓS RENDSZEREK FELÉPÍTÉSE
és az „EGÉSZSÉGFENNTARTÁS” 

„Egészségmegőrző” információs rendszerek felépítése és az „egészségfenntartás”

DR. WINKLER GUSZTÁV 
DR. SZACSKY MIHÁLY

Előszó: A társadalmi rendszerek, a tudomány és technika fejlődésével az emberek  
arra  törekszenek,  hogy  minél  több  anyagi  javat  termeljenek  meg,  és  ezáltal  a  
fogyasztói  felhasználás  növelésével  jobb  és  egészségesebb  életet  teremtsenek  az 
emberiség  számára.  Elméletileg  az  állítás  megfelelhetne  a  valóságnak,  de  a  
dinamikusan növekvő folyamatos újratermelések miatt aránytalanságok alakulnak  
ki.  Növekszik  a  Föld  lakossága,  folyamatosan  csökkennek  Földünk  
nyersanyagkészletei, növekszik az éhezők száma, a járványok kialakulásának egyre  
nagyobb a veszélye, az élet összetevőinek minőségi romlása egyre nyilvánvalóbb.

(Idézet:  Honnan  indulnak  majd  ki  a  jövő  járványai?  Az  Egyenlítő  vidékén  
bukkanhatnak fel az új fertőző betegségek, amelyekből egyre több lehet, és az egész  
világon  elterjedhetnek,  ha  nem  erősítik  meg  a  járványfigyelő  szolgálatokat  a 
szegény  trópusi  országokban  -  figyelmeztet  egy  nemzetközi  kutatócsoport  hat  
évtized járványtörténeti tapasztalatai alapján.)



Földünk  édesvízkészletei  csökkenek,  részben  a  szennyezések,  részben  a 
klímaváltozás  miatt.  A  bolygónkat  körbevevő  gázréteg,  a  levegő  szennyezése  
folyamatos és egyre növekszik. Az élelmiszerbiztonság egyre gyengébb lábakon áll.  
A bonyolult problémarendszert súlyosan befolyásolja a napjainkban már tudható és  
érezhető klímaváltozás is. Egyszerűsítve: az ökológiai változások már érezhetővé  
váltak.

(Idézet:  Több mint egymilliárd embernek nincs tiszta ivóvize.  A víz ma több mint  
egymilliárd  ember  számára  hiánycikk,  és  a  jövőben  a  globális  felmelegedés,  
valamint  a  Föld  népességének  gyors  növekedése  következtében  várhatóan  még  
nagyobb hiány lesz belőle.) 

A fenti környezeti változások minden élőlényre hatnak. Folyamatosan hallhatunk  
arról,  hogy  fajok  halnak  ki,  tavak  száradnak  ki,  a  tengerek  biológiai  
egyensúlyfelbomlása is súlyos visszafordíthatatlan károkat okoz.

(Idézet:  Saját bőrünkön érezzük a fajok eltűnését. Éhezés, szomjúság, járványok és  
természeti  katasztrófák  várnak  a  jövő  generációjára,  ha  ilyen  mértékben  
folytatódik  a  természet  kizsákmányolása  –  figyelmeztet  a  WWF  legújabb,  a  
biológiai sokféleségről szóló tanulmányában.

 Ibériai hiúz 

Nő  az  óceáni  sivatag  területe.  Nem  csak  a  szárazföldön  érezteti  hatását  a  
klímaváltozás, hanem a világtengerekben is. Újabb kutatások kimutatták, hogy a  
trópusi  óceánok  vizében  csökken  az  oxigéntartalom,  vagyis  terjeszkednek  az  
„óceáni sivatagok”.) 



A  bevezetőben  felsorolt  –  és  csak  részleteiben  kiemelt  –  problémák  ellenére  azt  
tapasztalhatjuk,  hogy  a  népesség  folyamatosan  növekszik,  2004-ben  a  Föld  
lakossága 6,3 milliárd volt, napjainkban egyes felmérések a 7 milliárd lelket sem  
zárják ki.  Gondoljunk bele abba,  hogy ennyi embert folyamatosan nap mint nap  
etetni-itatni kell. Az urbanizációval, a nyersanyagok kitermelésével egyre csökken a  
Föld érintetlen természeti környezete (gyakorlatilag teljesen belaktuk bolygónkat).

Az élelmiszer„termelés”  egyre  nagyobb kihívásokat  jelent.  Az élelmiszertermelők  
üzleti alapokon azt hangoztatják, hogy akár naponta 10 milliárd embert is képesek  
lennének etetni, de tudjuk, hogy ez az állítás nem felel meg a valóságnak.

(Idézet:  Tömeges öngyilkossághoz vezet  az élelmiszer  árrobbanás. Miközben az 
alapvető élelmiszerek ára lassan az egekbe szökik, Indiában kistermelők tömegei  
menekülnek  öngyilkosságba,  Észak-Afrikát  pedig  elárasztják  a  mediterrán  
országokban  -  az  agrárszubvencióknak  köszönhetően  -  rendkívül  olcsó  
gyümölcsfélék. Úgy tűnik, hogy a drágulás nyertesei ezúttal is a jómódú országok, a  
szegények  pedig  még  szegényebbek  lesznek. Indiában  százmilliók  élete  függ  
közvetlenül  az  időjárás  viszontagságaitól.  A  rekordméretű  szárazság  számukra  
katasztrófát jelent.) 

A  terményhozamok  növelése  érdekében  a  tudományt  arra  sarkallják,  hogy 
genetikailag módosítsák a növényeket, állatokat klónozzanak.

(Idézet: Az  Magyar  Tudományos  Akadémia  Növényvédelmi  Kutatóintézete,  a  
gödöllői  Szent  István  Egyetem  és  a  Magyar  Természettudományi  Múzeum 
munkatársaiból álló kutatócsoport vizsgálatai rámutattak arra, hogy az EU-ban 
engedélyezett  MON810  jelű,  géntechnológiával  módosított  kukoricafajták  
toxintartalma  (kukoricamoly  ellen  ható  Bt-toxin)  száraz  időben  mintegy  7000-
szerese,  csapadékos  időben  pedig  3500-szorosa  a  kukoricamoly  ellen  használt  
növény védőszer toxintartalmának.) 



Azt szinte mindenki elfeledi, hogy az ipari méretű élelmiszertermelés vízfogyasztása 
elképesztő  méreteket  öltött,  a  levegő  szennyezésében  és  az  üvegházhatásban  a 
metánkibocsátással  jelentősen  hozzájárulnak  az üvegházhatáshoz.  Ne  feledjük  a  
génmódosított  növények toxintermelését  sem,  mivel  a  táplálékláncolat  végén mi,  
emberek állunk, a magunk sebezhető voltában.

(Idézet:  Melyek Európa legrosszabb levegőjű régiói? Műholdas mérések alapján 
holland kutatók térképet készítettek az európai levegő minőségéről).

A  hatások  és  a  kölcsönhatások  tehát  egyértelműen  kibontakoznak.  Sokan  azt  
mondják,  hogy növekszik  az emberiség  életkora,  és  akkor  nincs  nagy baj.  Ez az  
állítás  igaz  lehetne,  ha  csak  az  un.  fejlett  országokat  vizsgálnánk.  A  baj  ott  
kezdődik,  hogy  a  jelenleg  idős  és  szép  kort  megélő  embertársaink,  akik  fejlett  
országban  élnek,  még  gyermekkorukban  viszonylagos  egyensúlyban  éltek  a  
természettel, környezetükkel. Saját kutatásokra is hivatkozva azt állíthatjuk, hogy 
napjainkban minden gyermek kb.  5–6 éves  korig  már  „telítődik” gyógyszer  vagy  
vegyszermolekulákkal.

(Idézet:  Vegyszerek  az  étlapon,  kiirthatatlan  vegyi  anyagok  a  vérünkben. 
Mesterséges  vegyi  anyagokat  talált  a  WWF,  a  nemzetközi  természetvédelmi  
szervezet  európai  élelmiszerekben.  A  tejtermékekben,  húsokban,  kenyérben 
kimutatott vegyi anyagok emberek és vadállatok vérében is jelen vannak. Ez azt  
jelzi, hogy a táplálék fontos szerepet játszik a vegyi anyag szennyezés világméretű  
láncolatában, ahol a kezdő láncszem a vegyi anyagok előállítása, az utolsó pedig a  
mi szervezetünk. 13 európai környezetvédelmi és egészségügyi miniszter vérében a  
vizsgált 103 vegyi anyagból 55 előfordulását kimutatták.)

Az ember egészségét ilyen körülmények között megőrizni egyre nehezebb feladatnak  
tűnik.  Napjaink  orvostudománya  nem  készült  fel  arra,  hogy  sokszor  



tünetazonossággal rendelkező betegségek esetében a kiváltó ok más és más lehet.  
Ennek megfelelően a terápiának is differenciáltnak kell lennie.

A dolgozatban megfogalmazott célok és célkitűzések az egyre égetőbb problémákra  
kívánnak  megoldást  keresni.  A  decentralizált  egészségügyi  rendszer  képtelen  az  
adatok halmazával megbirkózni, főleg azért, mert az „egészségügyi adatok” zöme 
adminisztratív  és  bürokratikus jellegű.  A feladat  az volna,  hogy a dinamikusan  
működő  és  folyamatosan  érkező  adatokat,  bármennyi  legyen  az,  képes  legyen  
feldolgozni egy központi informatikai rendszer, valamint a bevitt adatok alapján  
azonnal  lehessen  egyedi  kéréseket  feltenni  területre,  populációra  vetítve.  Az  
összesítések  statisztikus  feldolgozása  tehát  többrétű  információs  struktúrát  
eredményezhet.

Számos  kérdésre  kell  választ  adni  ahhoz,  hogy  az  egészségügyi  topografikus  
rendszer  működőképes  legyen.  Mindezt  úgy  kell  értelmezni,  hogy  a  bővítés  
lehetősége szinte korlátlan legyen. Tehát minden kérdése kell hogy rendelkezésünkre  
álljanak  a  szükséges  és  elégséges  válaszok.  Meghatározott  elvek  szerint  kell  az  
adatfeldolgozásokat  végezni.  Például  meg  kell  határozni  azt,  hogy  mit  értünk  
„kornak-nemnek”  megfelelő  egészségnek.  Fontos  információ,  hogy  mit  tekintünk 
akár  csak  elvként  is  reverzibilis  (visszafordítható),  vagy  irreverzibilis  
(visszafordíthatatlan)  betegségnek,  vagy  egészséget  befolyásoló  tényezőnek.  Az 
adatfeldolgozás elejére kell helyezni azokat az információkat, hogy egy betegséget  
örökletesnek,  vagy szerzett  folyamatnak tekintünk. Természetesen léteznek olyan 
megbetegedések, ahol a genetikai sajátosság alapján szerzett folyamatok váltják ki  
betegségeket.  A  sort  számos  biológiai  és  szociál-antropológiai  kérdéskörrel  
bővíthetjük. 

-  A következőkben bemutatott  egészségügyi  információs  rendszer  alapvető 
célja  nem  a  betegségek  és  a  gyógyítás  különböző  szintjeinek  (beavatkozás, 
gyógyszeres kezelés, stb.) az eddigiek mellett térképi alapon való rögzítése, hanem 
az  előforduló  problémák  területi  elemzése,  összevetése  nem  csak  közvetlenül 
egészségügyhöz  kapcsolódó  adatokkal,  hanem  pl.  környezeti  információkkal  is. 
Tehát  inkább  a  megelőzés  elősegítése  a  különböző  helyhez  kötött  sajátosságok 
vizsgálatával.

-  Az  elmúlt  évtizedekben  az  egészségfelméréseket,  szűrővizsgálatokat  az  orvosi  
vizsgálatokhoz sorolták.  A szűrővizsgálatokat  nemzetközi protokoll  alapján végzik szerte a  
világban. A vizsgálatoknál csak néhol veszik figyelembe a területi sajátosságokat és az ott élők  
életvitelét  és  életmódját.  A  betegségek  kialakulásának  korai  felismerését  tűzte  ki  célul  a  
szakorvosi  szűrővizsgálati  rendszer.  Nagyon  leegyszerűsítve  a  már  kimutathatóan  beteg  
emberek  minél  korábbi  ellátását  igyekszik  biztosítani  a  szakszűrő  vizsgálati  rendszer.  Az 
epdemiológiai szolgálat feladata, hogy a környezetet is vizsgálja, amiben az emberek élnek.  Az 



epidemiológia az  egészséggel  kapcsolatos  állapotok,  jelenségek  megoszlásának  és  az  
előfordulásukat befolyásoló tényezőknek a tanulmányozása egy meghatározott populációban  
azzal  a  céllal,  hogy  eredményeit  felhasználja  az  egészséggel  kapcsolatos  problémák  
felügyeletéhez  és  megoldásához.  Az  epidemiológia  szemléletes  megközelítése:  kvantitatív  
medicina.

Az  élet,  és  annak  fenntartása,  bonyolult  összefüggések  halmazát  jelenti,  ami  alatt  
érteni kell  magát az emberi  testet,  a somá-t (testet),  valamint  a pszichét és természetesen  
magát a környezetet. Az értelmezéshez célszerű néhány gondolatot felvázolni, ami szemlélteti  
ezt a bonyolult „élet” mechanizmust. 

 A Földön, bolygónkon a biológiai lét megjelenése óta az élőlények létüket fenntartják,  
folyamatosan  megújítják  –  ezzel  biztosítva  a  biológiai  élet  fennmaradását.  A  
semmitmondónak  tűnő  bevezető  mondat  mögött  tartalommal  bíró,  bonyolult  természeti  
folyamatok  zajlanak.  Néhány  ismert  fogalom,  mint  például  az  örökítés,  az  ökoszisztéma,  
táplálékláncolat, állandóan változnak, úgy, hogy a véletlenszerűség mindig jelen van, mint  
divergens (egymástól elhajló, eltérő, széttartó) folyamatok halmaza. Történelmünk folyamán 
ezek a  szigorú egymásrautaltságon alapuló  természeti  folyamatok  kiegyenlítették  egymást,  
ezáltal biztosítva az ökológiai egyensúlyt. A biológiai rendszerek egyben egymás táplálékát is  
jelentették.  Ezt  az  összetett  folyamatot  nevezik  táplálékláncolatnak,  ami  biztosítja  az  élet  
fennmaradásán túl a szén, nitrogén, oxigén, stb. elemek természeti körforgását is. Ebben a  
rendszerben helyezkedik el és él az ember, mint a természet egyik része. A válaszok nagyon  
egyszerűek.

 Minden  földi  életnek  van  úgynevezett  „kimérete”,  ami  azt  jelenti,  hogy  minden 
fajnak,  biológiai  lénynek hozzávetőleges  pontossággal  ismerjük a  maximális  élettartamát -  
legyen  az  a  tiszavirág  vagy  a  több  száz  évig  élő  fa.  Az  élettartam  tehát  a  fajok  egyik 
sajátossága.  A  biológiai  ionszerkezeti  elmélet  (saját  kutatás  alapján  felállított  elmélet)  
lehetőséget adott arra, hogy becsülni lehessen a radioaktív izotópokhoz hasonlóan a biológiai  
felezési időket. A biológiai felezési idő elmélet abban különbözik a radioaktív izotópok felezési  
idejétől,  hogy nem csak a bomlási  soroknak megfelelő átalakulásokról  beszélhetünk, hanem 
úgynevezett akkumulációs és deakkumulációs időtartamokról, periódusokról is. 

(Felezési  idő,  felezési  állandó:  általában  az  időben  exponenciálisan  csökkenő 
mennyiségek  esetében  azon  időtartam,  amely  alatt  a  kezdeti  érték  a  felére  csökken… Az 
atomfizikában  az  egyes  radioaktív  izotópokra  jellemző  azon  időtartam,  amely  alatt  az  
időtartam  kezdetén  jelenlevő  mennyiségük  radioaktív  bomlás  útján  felére  csökken.  A  
különböző radioaktív izotópok felezési ideje igen tág határok között van a több milliárd évtől a  
másodperc töredékéig terjedően.)

Az élőlények esetében tehát a biológiai felezési idővel arányosan a biológiai aktivitás  
(anyagcsere,  életfolyamatok  stb.)  is  csökken,  ami  azt  is  jelenti,  hogy  az  organikus  lények  
életük  folyamán  fokozatosan  veszítenek  aktivitásukból.  Felvetődik  a  kérdés,  hogy  ezt  az  
elméletet  az  egészséges  élet  vizsgálatakor  hogyan  értelmezhetjük.  Ellentétben  az  orvosi  
megítéléssel  a  humánbiológiai  azt  állítja,  hogy  egy  szép-korú  ember  (80  év  felett)  lehet  
egészséges,  és  tekinthetjük  biológiailag  egészségesnek,  annak  ellenére,  hogy  egyes  



életfolyamatai lelassultak, és a szervek és szervrendszerek leépülése is megfigyelhető. Tehát  
nem beteg, csak idős.

Mindazokról a statisztikai módszerekről, amelyeket az egészségügyben használnak és  
alkalmaznak, tudjuk, hogy az összefüggéseket és az aprónak tűnő részleteket, tényezőket nem  
veszik figyelembe. Természetesen nem hanyagságból, hanem csak azért nem, mert nincsenek  
olyan komplex elemző informatikai rendszerek, amelyek alkalmasak lennének ezt az összetett  
feladatot megoldani.  Gyér számú esetben, és a ritkán előforduló összefüggések feltárásánál  
szükség  van  egy  olyan  statisztikailag  is  értelmezhető  módszerre,  amely  automatikusan  
dolgozza fel a vegyes és néha kirívó összefüggéseket is.

A  tervezett  egészségügyi  térinformatikai  rendszer  ebben  kíván  segítséget  nyújtani  
módszerével.

 A térinformatikáról, a kialakított rendszer alapjáról

Az  előzőkben  említett  feladat  megoldására  akkor  van  reális  esély,  ha 
összegyűjtjük  mindazokat  az  információkat,  amelyek  szükségesek  egy  lakossági 
csoport  egészségi  állapotának  meghatározására,  beleértve  a  konkrét  szűrési 
eredményeket is.  A teljesség nélkül,  például  az általános helyzet meghatározására 
betegség-információk, fizikai, lelkiállapot-adatok, sőt környezeti, szociális ismeretek 
is szükségesek. Az elemzéshez pedig, a térbeli kapcsolatok meghatározására területi 
kódolással kell ezeknek a bejövő adatoknak rendelkezniük. A legnagyobb nehézség, 
amivel szemben állunk, az hogy nagyon sok forrás, megalapozott eredmény állhat 
rendelkezésre,  az egészségügyi adatgyűjtés régóta folyik, ezek a vizsgálatok ma is 
folynak.  Ezért  a  kérdés  megoldására,  hogy  egyáltalán  áttekinthető  legyen  a 
nagymennyiségű  anyag,  illetve  ami  a  legfontosabb,  összefüggéseket  tudjunk 
meghatározni közöttük, használjuk fel az alább ismertetett térinformatikát.

Továbblépve,  általában  a  humán  területekhez  kapcsolódó  informatikai 
kutatásokról  kiindulásképpen  itt  is  meg  kell  jegyezni,  hogy  a  későbbiekben 
felvillantott, viszonylag bonyolult problémák vizsgálatánál, a vizsgálati adatbázisok 
kialakításánál  mindenképpen  komplex  adatgyűjtés  szükséges.  Ez  azt  jelenti 
esetünkben,  hogy  nem  csak  egyfajta  adatforrásra  szabad  támaszkodni,  hanem  a 
rendelkezésre  álló  összes  területi  és  főképpen  leírt  adat-információt  is  fel  kell 
használni egy használható, korrekt funkcionális vizsgálathoz. Ez a kijelentés azért 
fontos,  mert  vizsgálati  módszerünk  alapvetően  a  földrajzi  helyen  alapszik,  ebből 
indulunk ki, a szakadatokat ehhez rendeljük. Azonban egy kutatási folyamat elején 
nem  tudható,  hogy  egy  térbeli  összehasonlításnál  milyen  kiindulási  információk 
eredményeznek előremutató megoldásokat. Így az úgynevezett bemeneti adatokat az 
első  lépésben  csak  modellezni  tudjuk,  tehát  a  praktikusan  lehetséges  (a  modell 
szerint korlátozott) összes információt be kell gyűjteni.



A következő alapelv az, hogy megfelelő geometriai alaprendszer nélkül nincs 
elfogadható  eredmény.  Ez  itt  a  következőt  jelenti.  Az  úgynevezett  adatgyűjtési 
méretarány  határozza  meg  azokat  a  lehetőségeket,  amelyek  a  továbbiakban 
befolyásolják  a  szemlélést,  a  részletgazdagságot.  Ezt  pedig  befolyásolja  az 
adatgyűjtés területi eloszlása, sűrűsége. Ugyanezek a tulajdonságok teszik lehetővé 
az  összegyűjtött,  feldolgozott  információk  elemzését,  vizsgálatát  is,  ami  a  fő 
feladatunk.

A  fentiek  alapján  mondhatjuk,  hogy  a  humán  területek  kérdéseinek, 
problémáinak  vizsgálata,  az  eredmények  integrálása  nagyon  sok  kiindulási 
információt  kíván,  illetve  általában  sok  információ  áll  rendelkezésre.  Ezeknek  az 
adatoknak  egységes  rendszerben  történő  feldolgozása  adja  kezünkbe  azt  a 
lehetőséget, hogy komplex összehasonlító vizsgálatukat is el tudjuk végezni. Ennek 
az egységes (elsősorban geometriai) feldolgozásnak az eszköze a térinformatika. A 
térinformatika a geometriai, fizikai, tartalmi információk olyan egységes rendszerű 
kezelése, amely lehetővé teszi a benne található adatok rendszerezését, kezelését és 
lekérdezését,  elemzését.  Egy  térinformatikai  rendszer  alapja  a  térkép,  ami 
meghatároz minden geometriai kapcsolatot (1. ábra). 

Az alábbiakban röviden áttekintjük a térinformatikának azokat a lehetőségeit, 
alkalmazási  körülményeit,  amelyeket  egy,  földrajzi  értelemben  is  kiterjedt 
egészségügyi  megelőző  felmérés  jelenségeinek  (információinak)  vizsgálatánál 



felhasználhatunk.  Először  nézzük  meg,  hogy  a  kutatás  milyen  nehézségekbe 
ütközött,  mielőtt  térinformatikai  (GIS)-rendszereket  használtunk  volna  fel  (vagy 
milyen előnyökkel rendelkezett a korábbi technológia). Természetesen az adatgyűjtés 
kiinduló  információinak  szerteágazó  geometriai  jellemzői  eleve  nehéz  és 
hosszadalmas  feldolgozási  módszereket  kívántak.  Viszont,  mivel  a  személyes, 
szakértői adatfeldolgozás elfogadottabb volt, az összetett tartalmi információk már 
"fogyasztható" módon kerültek térképezésre, hiszen a kiértékelő szakemberek eleve 
azokról  a  területekről  érkeztek,  amely  számára  a  munka  folyt.  Ugyanakkor  az 
elkészült  térképlapok,  jelentések,  táblázatok  együttes  kiértékelése  főleg  az 
áttekinthetetlenség és a méretarány-különbségek miatt bonyolult, és nehézkes volt. 
Ehhez kapcsolódik, hogy nyilvánvalóan új típusú, összehasonlításból kapott adatok 
kinyerése  fenti  módszerekkel  gyakorlatilag  nem  volt  lehetséges  (csak  véletlen-
szerűen) abban az esetben, ha nem a kijelölt fő kutatási irányban voltak fellelhetők. 

Ugyanez  GIS  felhasználásával  úgy  módosul,  hogy  a  feldolgozható 
információtartalom  szinte  korlátlanul  növelhető  (fontos  szempont),  illetve  együtt 
kezelhetők térképek, táblázatok és szövegek. Az eleve új felhasználási lehetőségek 
mellett  egyszerűbb az adatrendszer  geometriai  kezelése  is.  A folyamatot úgy kell 
elképzelni, hogy a mindenkori térképi alaphoz (mint látjuk majd, ez lehet nagyobb 
számú, tartalmilag változó térképlap is) hozzárendelünk egy vagy több táblázatot, 
amelynek adatai a számunkra fontos információkat (kultúra, népesség, egészségügyi 
állapot,  stb.)  tartalmazzák.  Ha  ezeket  a  táblázatokat,  akár  egy  excel-táblázatot, 
lekérdezzük,  elemezzük,  integráljuk,  az  eredmény  egyúttal  a  térképek  közötti 
műveletek,  értékelések  eredménye is  lesz,  tehát  térképszerűen látjuk,  rögzíthetjük 
elemzésünket, ami új összefüggések megállapítására is alkalmas lehet.
Ehhez kapcsolódik a térképi alapok előállítási módszere. Az egyik fő kérdés az, hogy 
a  különféle,  már  térképen  ábrázolt  információ  mind  méretarányában,  mind 
geometriai  megjelenésében  nagyon  eltérő  lehet.  Ezt  a  problémát  is  megfelelő 
mértékben kezelhetjük a térinformatika által biztosított szoftveres eszközökkel.     

- Az adatgyűjtések alatt tehát azt kell értenünk, hogy egy adott földrajzi területen (legyen az  
egy egész ország) gyűjtsünk össze minden adatot az ott élő emberekről. Segítséget jelenthet  
az, ha a geográfia tudományát előtérbe helyezzük, kiemelten a geográfia globális szintézisét.

Viszont  a  kaotikusnak  tűnő  adathalmazok  beillesztése  egy  térinformatikai  rendszerbe  
rendkívül sok gondot jelenthet. Alapvetően segít a probléma megoldásában az, ha a geográfiai  
szemléletet antropológiai módszerekkel bővítjük. Az antropológia, az embertan, nagyon sok 
területről  adhat  információt,  amelyet  egységesen  tudunk kezelni.  Adott  esetben  pl.  paleo-
antropológiai  elemzéseket  is  célszerű  figyelembe  venni  egy  földrajzi  területen,  vagy 
népcsoportnál,  természetesen  genetikai  ismérvekkel  történő  kiegészítéssel.  A  biológiai-
anatropológia  tág  lehetőségeket  biztosít  az  adatgyűjtésekhez,  és  kellően  megalapozhatja  a  
későbbi  esetleges  orvos-diagnózisokat  is.  A  szociál-antropológiai  felmérések  adatainak  
beillesztése  egy  komplex  egészségmegőrző  programba  elkerülhetetlen.  A  kutató,  aki  
kifejezetten  az  emberi  élet  biológiai  és  lelki  minőségének  fenntartásával  foglakozik,  nem 



hagyhatja  ki  a  kulturális-antropológiai  vizsgálódásokat  sem.  Igaz,  ez  utóbbi  információk  
adattá való átalakítása kissé nehézkes, de megéri a fáradozást, mert a nyert eredmények sok  
ember életét tehetik jobbá.
 Az emberi egészséget vizsgáljuk meg a maga összetettségében és bonyolultságában. A  
téma kimeríthetetlen, de bármely oldalról közelítjük meg a kérdést, néhány alapelvet célszerű 
meghatározni, mint pl.:

-  A  biológiai  élet  fennmaradásának  alapja  a  „biocönózis”,  azaz  a  biológiai  rendszerek  
egymásrautaltsága. 

-  A  biológiai  lét  fennmaradásának  földi  feltételei  ismertek,  hiszen  életünk  ennek  a  
viszonylagos  stabilitásnak  köszönhető (hőmérséklet,  meteorológiai  tényezők,  ivóvíz,  levegő,  
stb.).

- Minden biológiai élőlény meghatározott bioritmusban él, és az adott fajra jellemző biológiai  
felezési  idő  áll  rendelkezésre  a  növekedés,  szaporodás,  egyensúlyi  állapotok  kialakítására,  
valamint  az  életfolyamatok  lecsökkenésére  mindaddig,  míg  az  organikus  lény  a  faj  
fennmaradását fenn tudja tartani.

- Az emberi élet folyamán meghatározhatók a biológiai ritmusok, ismertek a humánbiológiai  
törvényszerűségek,  illetve  mindazok  az  életfolyamatok,  amelyek  reverzibilisek  
(visszafordíthatóak) vagy irreverzibilisek (visszafordíthatatlanok).

-  Számos ismert biológiai  folyamat  nem változtatható meg, nem módosítható,  a  természet  
törvényei szerint zajlanak, mint pl. az öregedés.

 - Minden biológiai  lény rendelkezik (nevezhetjük így) hibajavító mechanizmusokkal,  azaz  
bizonyos  külső  és  belső  hatásokra  megfelelő  korrekciós  válaszokat  képes  adni.  A biológiai  
szervezet hibajavító folyamatai  biztosítják  azt,  hogy az optimalizált  életfolyamatok képesek  
legyenek visszarendeződni.  Az is  mondhatjuk,  hogy mindaddig tekinthetjük egészségesnek  
magunkat, míg ezek a biológiai korrekciós folyamatok automatikusan képesek stabilizálni az  
életfolyamatot, tehát a külső hatásokra kialakult életminőség romlását automatikusan vissza 
tudják  állítania  kornak-nemnek  megfelelő  elvárható  egészségszintre.  Ismert,  hogy  minden  
gyermek átesik olyan fertőző betegségeken, amely nehezen kivédhető. Ezeknek a bakteriális és  
vírusos megbetegedéseknek az első kialakulásánál nagyon kellemetlenek a kísérő tünetek és  
mellékhatások.  Láz,  levertség,  étvágytalanság,  sorolhatnák  tovább a  nyilvánvaló  tüneteket,  
megjelenhetnek  enterális  zavarok,  bőrtünetek,  stb.  Elterjedt,  hogy  a  kezdeti  tüneteknél  
azonnal orvosi beavatkozás szükséges, amivel azt érik el,  hogy a gyermek már három nap  
múlva  iskolába  mehet,  néhány  óra  alatt  normalizálják  a  testhőmérsékletét.  Ezt  az  
orvostudomány  eredményeihez  sorolják.  Az  ilyen  típusú  orvosi  kezeléseknél  kétségek  
merülnek  fel  a  biológusokban,  hogy  valóban  jót  teszünk-e  akkor,  amikor  a  biológiai  
feladatmegoldó  rendszert  kiiktatjuk,  és  gyógyszerekkel  csillapítjuk  a  betegséget,  tesszük  
tünetmentessé a megbetegedett gyermeket. Ismert, hogy amikor egy emberi szervezet elsőként  



válik érintetté egy mutáns baktériummal vagy vírussal, akkor a szervezet úgy védekezik, hogy  
„mintát” vesz, és azonnal mozgósítja a természetes biológiai  védekezési mechanizmusokat,  
ellenanyagot termel, az immunanyagok termelését hozzáigazítja a kórokozóhoz, azaz erősíti az  
immunrendszert,  és mintát  hoz létre ahhoz,  hogy egy ismétlődő fertőzés esetében azonnal  
képes  legyen  ellenanyagot  termelni.  Minden  olyan  fertőzésen  átesett  emberről,  akiknél  a  
primer  (első)  érintettség  maradandó  károsodást  nem  okozott,  azt  is  mondhatjuk,  hogy  
megerősödött  az  immunrendszere.  A  védőoltások  valójában  ezeket  az  immunfolyamatokat  
hivatottak beindítani úgy, hogy nem lehetnek katasztrofális  mellékhatásai.  A védőoltásokat  
vakcinának  nevezik.  
(Vakcina,  vaccina:  megelőző,  védő  oltóanyag,  amely  elölt  v.  legyengített  fertőző  csírákat  
tartalmaz  az  immunitás  létesítésére.  Ismertek  a  tífusz-,  kolera-,  himlő-,  enchefalitis-,  
influenzavakcina, stb.) 

 Az alaptérkép-rendszer kiválasztása és elkészítése

A fentiekből  kitűnhetett,  hogy vizsgálatunk alapja egy olyan térképsorozat, 
amelyik  környezet-hű  módon  kell,  hogy  tartalmazza  a  különböző  tartalmú,  ide 
tartozó állapotokat, ezért röviden foglalkoznunk kell az előállításával. Legfontosabb 
lépésként  meghatározzuk  azt  a  méretarányt  (a  szerkesztett  térkép  pontosságától, 
adatsűrűségétől  függő  jellemző),  amelyben  ábrázolva  az  információkat,  a 
szemlélésnél, elemzésnél sem nagy adatsűrűség, sem az elnagyoltság érzése nem lép 
fel. Ez a lépés a következő megfontolásokat igényli. A kutatási terület nagysága (nem 
mindegy,  hogy település,  kis-térség,  vagy esetleg  országos kiterjedésű),  hiszen az 
előállítás költsége nagyságrendileg eltér  a  három esetben.  A másik megfontolás a 
beszerezhető (előállított) adatokkal kapcsolatos. Hozzáférhetők-e és milyen területi 
sűrűséggel a szükséges szakinformációk. Például, ha egy településre egy információ 
áll  általában  rendelkezésre,  teljesen  felesleges  utcaszintű  település-ábrázolás 
(elnagyoltság érzése).

A tapasztalatok, és  a  várható ismeretanyag alapján feldolgozási alapnak az 
1:300000 körüli méretarányt választhatjuk. Ebben még egységesen szemlélni tudjuk a 
feldolgozott  területet  (amely  első  lépésben  az  egész  országot  takarja).  Csak  a 
szemléltetés  kedvéért,  ebben  az  esetben  minden  település  egy  térinformatikai 
pontként kezelhető (Budapestnél más a helyzet), de az esetleges környezeti ártalmak 
még értelmezhetően megjeleníthetők.

A  következő  kérdés  az  alaptérkép  vetülete.  Ez  viszonylag  könnyen 
megválaszolható, hiszen minden polgári célú térképmű kötelezően az úgynevezett 
Egységes Országos Vetületi  Rendszerben készül (EOV). Esetünkben ennek ott van 
nagy jelentősége, hogy a kapcsolandó környezeti, stb. térképek vetülete is ez, így a 
rendszerünkbe  való  integrálás  könnyebben  megvalósulhat.  Továbbá  az  EOV 
rendszerben  állnak  rendelkezésre  olyan  kiegészítő  (topográfiai)  információk, 
amelyek  esetleg  figyelembe  veendők  egy  egészségvizsgálatnál  a  lakossággal 
kapcsolatban. 



Ehhez kapcsolódik a térképi alapok egy speciális előállítási módszere, amelyik 
olyan vizsgálatokra szolgál, ahol a népesség hosszú időszak alatt fellépő egészségi 
változását kell feltárni. Itt a feladat az ezekhez az időszakokhoz kapcsolódó térképek 
előállítása alapként. Erre azért van szükség, mert általában a lakott térségek földrajzi 
jellegű környezete is jelentősen változik. Egy 200 évvel ezelőtti etnikai jelenség mai 
környezetben való vizsgálata sok téves következtetésre adhat lehetőséget. Ezeknek a 
régi  korokat  ábrázoló  térképi  alapoknak  a  létrehozására  legjobb  módszere  a 
környezeti rekonstrukció. A rekonstrukció önmagában (megfelelő előzetes ismeretek 
birtokában)  nem  bonyolult  folyamat,  de  a  kívánatos  nagytömegű  felhasználható 
információ  fajtája  és  típusa  szükségessé  teszi  szintén  a  térinformatikai  egységes 
környezetet,  amelyben  az  adatok  integrációja,  az  egymásra  építkezés,  valamint  a 
végleges  rekonstrukció  megvalósulhat,  hiszen  pontosan  a  nagytömegű  adatok 
kezelésére, feldolgozására találták ki. Az itt nem részletezett módon előállított (mai 
állapotot  ábrázoló)  alaptérképből  azután  a  geológiai,  hidrológiai,  földrajzi 
szakadatok, térképek, valamint az egyéb céllal előállított rekonstrukciók segítségével 
történik az új cél-térképek megalkotása. 

Miután feldolgoztuk az alapanyagokat (itt már mindenképpen térinformatikai 
jellegű  környezetben),  a  környezetrekonstrukció  következő  lépése  az  egységes 
tematikus  térképrendszer  létrehozása.  Ez azt  jelenti,  hogy ugyanolyan jelkulccsal, 
egybevágó geometriával, ugyanolyan topológiával kell a jelen állapot, és a korábbi 
állapot térképeit  elkészíteni.  A geometriai  nehézségek miatt a megoldás majdnem 
minden esetben az alaptérképből fokozatosan levezetve történő térképszerkesztés (a 
nagyon  régi  állapot  és  a  mai  állapot  közötti  kevés  geometriai  kapcsolat  miatt). 
Amennyiben  a  vizsgált  időszakra  vonatkozó  leírások,  egyéb  információk  is 
rendelkezésünkre  állnak,  ezek  elemzése,  bedolgozása  után  megkapjuk  a  teljes  és 
végleges környezetrekonstrukciót.

-  A  fent  felsorolt  szempontok  esetében  számos  olyan  adatot,  dokumentumot  és  mérési  
eredményt  is  csatolhatunk  a  rendszerhez,  amelyek  látszólag  nem  tartoznak  az  
egészségfelmérés és -megőrzés programhoz. Emeljünk ki néhány ilyen tényezőt, és próbáljuk  
egységesen kezelni az általános adathalmazzal.

Gondoljunk  arra,  hogy  az  orvostudomány  orvostechnikai  rendszerei  rohamosan  
fejlődnek.  Napjainkban nem meglepő az akár  nanoméretek vizsgálata,  vagy akár  csak egy  
tájanatómiai  régióban  egy  sejtcsoport  fiziológiájának  szemlélése.  Ezek  a  sokszor  nagyon 
látványos vizsgálati  módszerek sok esetben hatástalanokká válhatnak,  ha nem vizsgáljuk a  
környezetet és az élet összefüggéseit.

Hallhatunk arról, hogy egyes földrajzi területeken valamilyen anyagból, elemből, vagy 
ionból stb. sok, vagy kevés van. Például baj az, ha sok az arzén az ivóvízben, vagy kevés benne  
a  jód  (vagy  nincs).  A környezetben  sok  a  radon,  vagy magas  a  kéndioxid.  Jelenleg  nem 
szennyezésekről  tettem  említést,  hanem  csak  az  adott  földrajzi  helyszínek  sajátosságairól  
írtam.  Számos földrajzi  területen ezek a  tényezők folyamatosan változhatnak,  amelyek sok  



esetben  már  az  életet  is  veszélyeztetik.  Ilyen  esetekben  nem  természetes  folyamatokról  
beszélhetünk,  hanem  az  emberi  cselekedetek  is  közrejátszanak.  A  veszélyes  hulladékokat  
tökéletesen  semlegesíteni  gyakorlatilag  lehetetlen.  A  területi  koncentrációk  csak  növelik  a  
közelben lakók megbetegedését. Veszélyes hulladéknak számítanak azok az anyagok, amelyek  
az  emberi  egészségre  vagy  életre  károsító  hatást  fejtenek  ki.  A  veszélyes  hulladékok  
meghatározása  nem egységes,  országonként  változó.  A  veszélyesnek  minősülő  hulladékok  
kezeléséhez  és  szállításához  engedély  szükséges,  összetételüket  és  származási  helyüket  
dokumentálni  kell.  Tehát  elméletileg  rendelkezünk  területi  adatokról  és  esetenként  
koncentrációkról  is.  Az  adatok  térinformatikai  rendszerben  történő  beillesztésével  
epidemiológiai vizsgálatainkat is értelmezni tudjuk. 

-  Kimondhatjuk,  hogy  a  betegség  megfogalmazása  túlságosan  általános  megjelölés.  Az  
egészség megváltozása esetében ismerni kell a szerzett, egészséget károsító folyamatok minden  
részletét,  elemét.  Terápiás  zavar  keletkezhet  abból,  ha  nem ismert  a  kórfolyamat  minden 
részlete,  nem  tudjuk,  hogy  a  megbetegedés  visszafordítható,  konzerválódott  vagy  
visszafordíthatatlan kórfolyamat.  A leírt  három, egészséget befolyásoló  tényezőt  nem lehet  
egységesen és rutinszerűen „gyógyítani”. 

- Fő tételként azt is állíthatjuk, hogy az emberi élet folyamatában a hangsúlyt az egészség  
fenntartására és megőrzésére kell helyezni.   

 - A társadalom feladata, hogy a népesség egészségével törődjön, foglalkozzon a környezeti  
egészséggel, a népegészséggel, humánökológiával, stb. 

Számos esetben segíthet egy térinformatikai rendszer, hogy a betegségeket időben le tudjuk 
küzdeni,  vagy  abban,  hogy  ki  se  alakuljanak.  Vegyünk  egy  súlyos,  és  az  egész  világon  
kiemelten kezelt betegséget, az emlőtumort. 

  A világban évente kb. 600 000 hölgynél fedeznek fel rosszindulatú,  
tehát malignus emlőelváltozást, az USA-ban ez a szám 180 000 fő, míg hazánkban 3 500 
fő/év. A daganatok a bonyolult kölcsönhatásban lévő biológiai események hosszú sora révén  
jönnek létre. Környezeti vagy személyhez kötött rákkeltő faktorok (karcinogének) és öröklési  
(genetikai)  tényezők  (onkogének)  e  változások  sorozatának  összetevői.  Ismert,  hogy  a  
karcinogének részesedése meghaladja az onkogének számát, vagyis a rákkeltő hatások (vírusok,  
kémiai anyagok, sugárhatások stb.) túlsúlya jellemzi ezeket a folyamatokat, melynek során a 
kromoszómákon  lévő  DNS  károsodik.  A  károsító  hatások  annyira  megzavarják  a  DNS 
működését (fehérjék kialakítását, szintézisét), hogy a károsodás végül a daganatsejt, illetve a  
tumor  kifejlődőséhez  vezet.  Valójában  a  DNS-ben  kialakult  módosulás  mutáns  (tumor)  
sejteket hoz létre. A mutáns tumorsejtek ún. itózissal szaporodnak. A sejt keletkezésétől az  



osztódásig terjedő sejtciklus során két teljesen azonos öröklési anyaggal (DNS) rendelkező  
fióksejtek születnek. A tumorsejtek szaporodása egy sajátos folyamatot mutat. A tumorsejtek a  
külső növekedési tényezőktől függetlenül növekednek. A saját maga által nagy mennyiségben  
termelt növekedési faktor biztosítja a sejtek négyzetes számú növekedését.

AZ EMLÕBEN TALÁLT CSOMÓK
ÁTLAGOS MÉRETE

Szûrés, vagy
önvizsgálat
nélkül

Alkalomszerû
szûréssel, vagy
önvizsgálattal

Rendszeres
szûréssel, vagy
havi
önvizsgálattal

36 mm 25 mm 10 mm

  

AZ EMLÕRÁK KEZELÉSI KÖLTSÉGEI
CSÖKKENTHETÕK

Prevencióval? Korai
diagnózissal

Korai, pontos
prognózissal

(TAM, BRCA) Önvizsgálat
Szûrés
Modern képalkotás
Korszerû cytológia
Q.A.

Életkor/hormon
TU.méret, diff.
Axilla csomók, stb.
Progn. panel.
Q.A.

Áttekintve a kiragadott példákat, láthatjuk, hogy adattal folyamatosan tölthető egy egészségi  
állapotokat mutató, napra kész térinformatikai rendszer. Szinte minden adatnak számít, ami  
képes az ember egészségét formálni, alakítani, befolyásolni stb.

 A daganatkialakulás folyamatmodellje:

A szakadatok kezelése

A végleges  szak-térképek  elkészítése  a  korábban felsorolt  alapelvek  szerint 
történik.  Amennyiben ezek már előfeldolgozott anyagok (pl. környezeti  térképek), 
akkor  pusztán  a  méretarány  szerinti  átalakításokra  van  szükség.  Természetesen 
azért,  hogy  már  önmagukban  ezek  a  térképlapok  egymással  összehasonlítva  is 
hordozzanak új információkat (pl. ártalmak területi eloszlása), őket egymásra épülve 
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kell  elkészíteni  (megfelelő  illesztő-hálózattal  ellátva),  hogy  a  térinformatikai 
rendszerünkben együttesen vizsgálhatók legyenek,  ez  biztosítja  az egész rendszer 
egységes térinformatikai kezelhetőségét. 

INFORMÁCIÓS 
CSOPORT

ÁLLAPOT 
JELLEMZŐ

KÁROSODÁSOK
(ÁRTALMAK)

MEGJEGYZÉS

KÖRNYEZET-
VÉDELMI

foglalkozás
anyagi

légszennyezés
zajszennyezés

beszerzés külső 
forrásból

KÖRNYEZETI 
ÉLETTÉR

épített környezet
természeti 
környezet

vízminőség (term.)
kommun. dömping

beszerzés külső 
forrásból

SZOMATO-
ANTROPOLÓGIAI

közlekedés-ellátás mozgás-korlátozás beszerzés 
felmérésből

GAZDASÁGI gazdasági fejlettség
(virtuális)

beszerzés 
felmérésből

Az előző, a viszonylag jól térképezhető információkat egészítik ki először is a 
beszerzett  orvosi-egészségügyi  adatok.  Mivel  ezek,  ha  hozzáférhetők,  általában 
település-szinten vannak előzetesen feldolgozva, sőt esetleg elemezve, integrálásuk a 
rendszerben nem okoz különösebb problémát.
Az egyéb, saját felméréseken alapuló vizsgálati eredmények, illetve feltett kérdésekre 
adott válaszok alapján előállott információk kezeléséhez azonban szigorúan hozzá 
tartozik  a  területi  adat  (település,  ennek  jellege,  stb.).  Ezzel  együtt  itt  kiemelten 
fontos jelentőséggel bírnak a következő információk.

INFORMÁCIÓS 
CSOPORT

ÁLLAPOT 
JELLEMZŐ

BETEGSÉGEK MEGJEGYZÉS

SZOCIÁLIS foglalkozás
anyagi

hiánybetegség, 
alkohol, drog

KÖRNYEZETI stressz-hatások
felismert ártalmak

allergia, 
vegyszerek  és 
gyógyszer 
molekulák

SZOMATO-
ANTROPOLÓGIAI

somatotípus
ektomorf, 
endomorf, 
mezomorf…

somatotipus 
jellemzők, 
Haschimoto 
syndroma, 
hepatitis,  Sjögren 
syndr…

SZABADIDŐ sport-tevékenység, sport  sérülések, 



mozgáshiány, 
bulemia,  anorexia, 
testépítés, 
szolárium stb.

túledzettség, 
anabolicus 
steroidok, 
melanoma…

Ahhoz  azonban,  hogy  a  vizsgálatoknál  figyelembe  vett  legkorábbi 
időszakoktól  kezdve  folyamatos  adatfeldolgozást  lehessen  elérni  minden  érintett 
szakterületen,  illetve  az  elkészített  anyagok  között,  a  rendszerben 
összehasonlításokat, elemzéseket lehessen végrehajtani, az információkat a helyhez 
rendelés mellett olyan egységes jellemzőkkel kell ellátni, hogy alkalmasak legyenek 
az  integrált  munkára.  Ez  az  ilyen  célú,  úgynevezett  elemző  rendszerek  alapvető 
tulajdonsága. Legegyszerűbb esetben ezt a kiinduló adatokhoz kapcsolt kódolással 
lehet  megoldani.  Bonyolultabb  feladatoknál  célszerű  egy  úgynevezett  súly-
függvénnyel még módosítani a kódolást, hogy az általunk fontosabbnak minősített 
jellemzők  jelentősebb  szerepet  kapjanak  az  elemzés  folyamatában.  A  kódolás  (és 
súlyozás)  a  matematikai  műveletek  elvégzésének  lehetőségén kívül  természetesen 
még az eredmény-térképek megjelenítésénél az egységes jelkulcsos ábrázolásnál is 
szerepet  játszik,  hiszen  így  az  egész  vizsgálat  időszakra  azonos  jelkulccsal,  az 
értelmezést nem zavarva lehet térképeket előállítani. 

Példák a rendszer használatára

Az első példa egy viszonylag kis területet érintő (kerületi szintű) adatbázis, ahol a fő 
feladat a háziorvosi körzetek szerinti megoszlásban különféle betegségek kapcsolata 
környezeti  ártalmakkal.  Az  egészségügyi  adatokat  körzetenként  kaptuk  meg,  ez 
lehetőséget  adott  részletes,  a  felhasznált  alaptérkép  felbontásának  megfelelő 
elemzésre. A környezeti ártalmak közül elsősorban a városi környezetre jellemző lég- 
és zajszennyeződést használtuk fel (2. ábra). 

2. ábra. Átlagos nappali zajszennyezés



Az orvosi adatok körzetenkénti beolvasásával egy időben létrehoztuk  magát a 
térinformatikai adatbázist is, mivel az itt szereplő információkkal kívántunk 
elemzéseket végezni 
(Példa: 3. ábra).

3. ábra. Női asztmás betegek eloszlása
E példa végén egy elemzési folyamat bemutatása, amely a nők légúti megbetegedései 
és a nitrogén-oxid koncentráció közötti összefüggést vizsgálta (4. ábra).

4. ábra

A  második  példa  egy  teljes  település  (nagyváros)  adatbázisa,  ahol  az  értelmi 
fogyatékos gyerekek születési helyét és idejét hasonlítottuk össze néhány környezeti 
ártalommal  (zaj,  légszennyezettség,  zöldfelület  hiánya,  stb.).  Ebben  az  esetben  az 



egész  településre  kiterjedően  pontos  helymeghatározást  lehetett  végezni  (lakcím 
szerint), így tudtuk elkészíteni a kiinduló információs rétegeket. Az elemzés az egy 
időben elkészült környezeti fedvényekkel így viszonylag egyszerűvé vált (Példa: 5. 
ábra).

5. ábra. Az értelmi fogyatékos gyerekek és az általános zajszennyezettségi térkép

- A Műegyetemen folyó, több mint harminc éves élettudományi kutatásoknál közel 300 000 fő  
egészségügyi  és  fiziológiai  adatainak  feldolgozása  történik  (folyamatos  feldolgozás).  
Egyértelműen kijelenthető, hogy egészségfelmérésről csak akkor beszélhetünk, ha egy területen  
élő minden ember számára elérhető évente egyszer egy komplex non-invazív egészségfelmérés.  
Jelenleg  a  nagyszámú  szakorvosi,  szakszűrővizsgálatok  nehezen,  vagy  egyáltalában  nem 
alkalmasak  arra,  hogy  egy  embert  életfolyamatainak  komplexitásában  vizsgáljanak,  és  a  
betegségek  megelőzésére  koncentráljanak.  Komplex  egészségfelmérési  prevenciós  
szűrővizsgálat  még  nem  ismert.  Egy  új  egészségfelmérő  komplex  módszer  kidolgozására  
ösztönözte  a  kutatócsoportot  az  Egészségügyi  Tudományos  Bizottság  2003-ban  írott  
ajánlásában. A feladat összetett és sokrétű. A kutatási módszer alkalmazásánál és az esetleges  
technológiák  kidolgozásánál  minden  esetben  figyelembe  kellett  venni  a  WHO  szigorú  
ajánlásait  is.  A  kutatócsoport  által  kidolgozott  „somatodiagnosztikai”  komplex  vizsgálati  
rendszer elméletileg a fent említett antropológiai szemléletre alapozza módszerét

 A vizsgálatok sokaságából adatmerítéssel, véletlenszerűen emeltünk ki 30 000 fő somatológiai  
vizsgálati  eredményét,  amelyek  a  somatodiagnosztika  és  a  Somatoinfra©®  rendszerek  
egységével készültek. Az egészségfelmérésen résztvevők általában két különböző évszakban is  
elkészítették felmérésüket. Egyszerűsített ábrákon jól lehet szemléltetni, hogy az egészséget  
befolyásoló tényezők milyen arányban mutathatók ki. 



Statisztika az összpopulácóból, a mérések 
alapján

Egészséges

Egészséget
befolyásoló tényezők
jelenléte

20,9%

79,1%
              

I. Statisztika az egészséget 
befolyásoló tényezők lebontásában 

Irreverzibilis
patológiai
folyamatok

7%

II. Statisztika az egészséget 
befolyásoló tényezők lebontásában 

Genetikai
sajátosságok

3,4%

              

III. Statisztika az egészséget 
befolyásoló tényezők lebontásában 

Acut, krónikus
anyagcsere
problémák

62%

V. Statisztika az egészséget 
befolyásoló tényezők lebontásában 

Endokrin és
neurohormonális
változások

48,9%

                

IV. Statisztika az egészséget 
befolyásoló tényezők lebontásában 

Váz és izomzat,
terhelési
rendellenességek

58,6%



A  térinformatikai  egészségügyi  rendszer  a  jövőben  segítséget  jelenthet  abban,  hogy  a  
népegészségügyet, a statisztikai feldolgozásoknál a tetszőleges populációt tetszőleges időben,  
számos tényező figyelembevételével vizsgáljuk.

Összefoglalva:  A  szerzők  meggyőződése  szerint,  a  tanulmányban  bemutatott  
„EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ” INFORMÁCIÓS RENDSZEREK FELÉPÍTÉSE,
és az „EGÉSZSÉG FENNTARTÁS”  térinformatikai program elméletileg megfelelhet  
egy  országos  –  és  akár  nemzetközi  szintű  –  adatfeldolgozó  rendszernek,  amely  
alkalmas szinte korlátlanul befogadni minden olyan adatot, amely tartósan vagy  
aktuálisan  károsítja  az  emberek  egészségét.  A  program  naprakészen  nyomon  
követheti  a  társadalom  minden  tagjának  egészségi  állapotának  alakulását  és  a  
csoportok, populációk egészségét is. A rendszer viszont megköveteli azt, hogy olyan  
diagnosztikai műszeregységek álljanak rendelkezésre, amelyekről pontosan tudható,  
hogy  „mit  mérnek”,  „mivel  mérnek”  és  a  mérési  eredménynek  milyen  pontos  az  
információtartalma.  A  diagnosztikai  műszeregység  akkor  tekinthető  
alkalmazhatónak, ha megfelelő informatikai támogatással is rendelkezik. Legyen  
lehetőség  arra,  hogy  az  alapszintű  vizsgálati  eszközrendszerhez  korlátlanul  
kapcsolódhassanak más, akár speciális vizsgálórendszerek is, mint pl. CT, MR vagy  
ivóvíz-, levegőminőség vizsgálati adatok stb.

Az elvárások (WHO) szerint más szempontokat is figyelembe kell venni:  minden  
ember  részt  vehessen  egy ilyen programban,  korlátozás nélkül  vehesse  igénybe  a  
rendszert, az időráfordítás ne haladja meg az évi 1–2 órát, maximum fél napot, és  
alacsony költségigénye legyen.

A  somatodiagnosztika  komplex  rendszer  tervezete  elkészült.  A  tesztelés  alatt  a  
laboratóriumi  vizsgálatok  bizonyították,  hogy  a  mindennapi  gyakorlatban  is  
alkalmazható a méréstechnikai és diagnosztikai része. A rendszernek természetesen  
meg  kell  felelnie  a  szűrővizsgálatokkal  szemben  támasztott  minden  
követelménynek: „Szűrővizsgálatokkal szemben támasztott követelmények: Wilson  
és Junger (1968. WHO)

• A keresett célbetegség (konkrétan meghatározottan) epidemiológiailag súlyos  
népegészségügyi probléma

• Ismerni kell a célbetegség kórlefolyását (natural history)
• A  fejlődés  menetében  olyan  „preklinikai”  tünetmentes  szakasz,  ami  már  

detektálható
• Kimutatására  alkalmas  teszt,  ami  hatásos,  olcsó,  biztonságos,  könnyen  

hozzáférhető és kezelhető, elfogadható
• A  betegre  érvényes  és  általánosan  elfogadott  diagnosztikus  és  terápiás  

protokoll
• Biztosítani kell a diagnosztikus és terápiás háttérkapacitást
• Költséghatékony 



• Folytatólagos,  szabályos  időközökben  megismételt  legyen  (nem egyszer  és  
mindenkorra)


