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Ma gyar or szá gon és az Eu ró pai Uni ó ban az egész -
ség ü gyi el lá tó rend sze rek vál to zá sa mind in kább ab ba
az irány ba ha lad, hogy az infokommunikációs esz kö -
zök kel tá mo ga tott élet vi tel na gyobb sze re pet kap jon,
mely nem csak a tu da tos pre ven ci ót tar tal maz za, ha nem
a kró ni kus be te gek el lá tá sá nak mi nél ha té ko nyabb és
em be ribb for má it. Kü lö nö sen ér zé keny fel a dat a kró ni -
kus be teg gyer me kek el lá tá sa, hisz az eu ró pai tár sa dal -
mak ban a be teg gyer me kek kel össze füg gô té mák nagy
szen zi ti vi tá sú ak. A be teg el lá tás eb ben a szeg mens ben
is egy re job ban el to ló dik az át lát ha tó, szá mon-kér he tô,
tech no ló gi a  a la pú meg kö ze lí tés fe lé. A be teg gyer me -
kek szü le i nek egy re na gyobb há nya da ke res olyan spe -
ci á lis egész ség ü gyi szol gál ta tá so kat, ame lyek il lesz -
ked nek el vá rá sa ik hoz, élet vi te lük höz és élet mi nô sé gük
meg tar tá sá hoz (pl. a 24 órás ál lan dó te vé keny ség rög zí -
tés le he tet len né te szi a kétkeresôs csa lád mo dellt).

In Hungary and the European Union the change in
the healthcare systems proceeds in the direction that a
lifestyle supported with infocommunication devices
gets a larger and larger role, which includes not only the
conscious prevention but also the increasingly efficient
and human forms of the care of the chronic ill. Medical
attendance is more and more shift ing towards the trans-
parent, accountable, technology-based approach. An
increasing proportion of the ill children’s parents
require special services that adapt to their require-
ments, lifestyle and life quality (e.g. a non-stop, perma-
nent activity recording makes the two-earner family
model unviable. In our R&D project we elaborate and
realise the system of the integrated mechatronic and IT
environment at prototype level. This system consists of
the following subsystems:
• 24-hour video supervision system, in a portable de -

sign, with simple local installation and an automatic
data storing and alarm system (including, as a novel,
the taking of a full-value recording of the covered
patient),

• Ambient Assisted Living (AAL) technology-based
intelligent sick-bed modules for three functions
(controlled medicine storage and medication;
patient-nurse-physician communication; supporting
of learning-culture-entertainment),

• Development of mobile diagnostic head unit ( the
wireless EEG “helmet”),

• Integrated middleware framework to realise the criti-
cal messaging,

• New-generation front-end system to efficiently serve
users and  admin staff.

Az egyik olyan esz köz rend szer és rend szer szin tû meg -
kö ze lí tés, amely a fent em lí tett cé lok meg va ló sí tá sá nak irá -
nyá ba hat, a je len pá lyá zat köz pon ti té má ját ké pe zô
infokommunikációs esz kö zök kel tá mo ga tott (Ambient
Assisted Living, AAL) ott ho ni di ag nosz ti ka és ápo lás. 

Az AAL meg ol dá sok al kal ma zá sai ál ta lá nos ság ban vé ve
az egész ség ü gyi fo lya ma tok ha té kony ság nö ve ke dé sé nek
po ten ci ál ját hor doz zák ma guk ban, to váb bá ké nyel me sebb
és ma ga sabb szol gál ta tá si szin ten mû kö dô egész ség ü gyi
szol gál ta tá sok ki a la kí tá sát te szik le he tô vé. A ha té kony ság
nö ve lés ál ta lá nos ság ban a fo lya ma tok se bes sé gé nek, üte -
mez he tô sé gé nek és üte me zett sé gé nek nö ve ke dé sé vel (pl.
csök ken az ada tok és in for má ci ók to váb bí tá sá nak ide je, ja -
vul az adat vé de lem és adat biz ton ság stb.), va la mint a költ -
sé gek ter vez he tô sé gé vel (pl. szak or vo si idô ter he lés, gaz da -
sá go sabb mun ka i dô ki hasz ná lás) ér he tô el. 

Az egyik leg je len tô sebb meg ta ka rí tá si po ten ci ál a kró ni -
kus be teg el lá tás ban van, az el lá tá sok al kal má val szük sé -
ges, faj la gos ho tel szol gál ta tás hosszá nak le rö vi dí té sé vel,
ott hon á po lá si esz kö zök, pro to kol lok és gya kor lat szé les kö rû
be ve ze té sé vel. To váb bi po ten ci á lis elôny köz ve tet ten a
nem zet gaz da ság, va la mint köz vet le nül a vál lal ko zá sok szá -
má ra az ak tív, ter me lô la kos ság mun ka i de jé nek nö ve ke dé -
se (az az egy be teg gye rek szü le i nek 30-35 év mun ka vi szo -
nya a leg ak tí vabb kor szak ban) az ott hon á po lá si meg ol dá -
sok be ve ze té sé vel. 

A be teg gye re kek szá má ra köz vet len élet mi nô sé gi
elôny ként a ke ze lé sek, il let ve ma ga az élet ké nyel me sebb
és em be ribb for má já nak le he tô sé ge je le nik meg. A vizs gá -
la tok nagy ré sze és az ápo lás a gyer me kek meg szo kott élet -
te ré ben, vagy egyéb más vá lasz tott élet tér ben és hely zet -
ben tör tén het nek meg. Pél dá ul az ott ho ni kör nye zet ben AAL
esz kö zök kel vég zett vizs gá la tok idô tar ta ma kel lô en hosszú -
ra vá laszt ha tó anél kül, hogy a be teg élet mi nô sé gét je len tô -
sen be fo lyá sol ná (pl. long-term tí pu sú EEG vizs gá la tok jel -
lem zô en 12-24 órá ig tar ta nak, és a fon to sabb idô szak az éj -
sza ka).

Az AAL szol gál ta tá sok a ha té kony ság nö ve lé sen túl, a
meg le vô egész ség ü gyi szol gál ta tá sok dif fe ren ci á lá sát, to -
váb bi szol gál ta tá sok rá é pí té sét te szik le he tô vé, meg te remt -
ve a pi a ci szeg men tá ció egy új di men zi ó ját és le he tô sé get
ad va egész ség ü gyi szol gál ta tó cé gek nek is a dif fe ren ci á ló -
dás ra.

Az AAL esz kö zök fej lesz té se és al kal ma zá sa egy má sik
olyan, az eu ró pai tí pu sú or vos lás ban egy re erô tel je seb ben
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el ter je dô és al kal ma zott mód szer tan, amely je len tô sen hoz -
zá já rul az egész ség ü gyi fo lya ma tok ra ci o na li zá lás hoz és
ha té kony ság nö ve lés hez.

A BI ZO NYÍ TÉ KO KON ALA PU LÓ OR VOS LÁS
(EVIDENCE BASED MEDICINE)

Olyan el já rá si ren de ket, szak mai irány el ve ket tar tal maz,
ame lyek ered mé nyes sé és költ ség ha té konnyá te szik az ott -
ho ni be teg el lá tást is. Már a fek vô be teg-el lá tás ban is egy re
gyak rab ban hasz nál nak pro to kol lo kat, ame lyek elô se gí tik a
szol gá ltatások fi nan szí roz ha tó sá gát és ugyan ak kor a ma xi -
má lis hasz not ered mé nye zik az ar ra rá szo ru lók nak, a be te -
gek nek. A pro to kol lok a bi zo nyí té ko kon ala pu ló or vos lás
leg ú jabb ered mé nye it gyûj tik össze és for dít ják le a min den -
na pi be teg el lá tás szá má ra. Mi u tán az or vos tu do mány nap-
nap után újabb és újabb ered ménnyel gaz da gít ja a di ag -
nosz ti kus és te rá pi ás ar ze nált, na gyon fon tos, hogy ezek az
ered mé nyek, ha már bi zo nyí ték ká vál tak, meg je len je nek a
ko ráb ban ki fej lesz tett pro to kol lok ban is. 

A fen ti ek ben be mu ta tott hely zet bôl adó dó an az or vos-
szak mai pro to kol lo kat kö ve tô, azok sza bály rend sze rét kö vet -
ni és meg va ló sí ta ni ké pes AAL meg ol dá sok egy re el ter jed -
tebb al kal ma zá sa vár ha tó az egész ség ü gyi el lá tó rend szer ol -
da lán, a be te gek ol da lá ról pe dig egy re ke re set tebb lesz, mind
Ma gyar or szá gon mind az Eu ró pai Unió más ál la ma i ban. 

Azon rend sze rek el ter je dé se vár ha tó leg in kább ame lyek 
• ér zé keny tár sa dal mi re ak ci ót vál ta nak ki (pl. be teg gye -

re kek, nagy szen ve dés sel já ró be teg sé gek),
• ki tud ják kü szö böl ni a je len leg al kal ma zott el já rá sok

szub jek tív és ob jek tív hát rá nya it (pl. idô szük ség let, em -
be ri hi bák), 

• rend szer szin ten jól in teg rál tak a ke ze lés be és a csa lá di
élet vi tel be egy a ránt.

Az INFCARE8 pro jekt ál ta lá nos cél ja olyan rend szer ki -
fej lesz té se, amely nek lé nye ge egy ala po san elô ké szí tett és
át gon dolt kon cep ció sze rint épü lô, 
• a meg va ló sít ha tó or vos szak mai pro to kol lok és a fel -

hasz nál ha tó mé rô esz kö zök szem pont já ból ru gal ma san
és egy sze rû en bô vít he tô, 

• a be teg nek és a jól le ha tá rolt rend szer nek mo bi li tást biz -
to sí tó 
in teg rált in for ma ti kai és mechatronikai rend szer.

Egy olyan szol gál ta tá si rend szer in for ma ti kai tech no ló gi -
ai és mechatronikai alap ja i nak, va la mint mû kö dô pro to tí pu -
sá nak lét re ho zá sá ra irá nyul a tö rek vés, amely nem a meg -
le vô, jó részt „szi get sze rû en” mû kö dô rész rend sze rek re épít,
ha nem az or vos-szak mai pro to kol lok ha zai és nem zet kö zi
ta pasz ta la to kon nyug vó, új ra gon do lá sán ala pu ló, új, de a
már meg lé vô or vos-szak mai gyó gyá sza ti irány el vek hez il -
lesz ke dô, in teg rált meg kö ze lí tést al kal maz (1-3. ábra).

Ezen kon cep ció szel le mé ben a pro jekt konk rét cél ja,
kró ni kus gyer mek be te gek ott ho ni ápo lá sá hoz in teg rált
mechatronikai és in for ma ti kai kör nye zet fej lesz té se, amely
azon ban ha té ko nyan to vább vi he tô más, jel lem zô en kór ház -
sze rû in téz mé nyi kör nye zet be is.

A ku ta tás-fej lesz té si (K+F) fá zis ban nyil ván va ló an csak
egyet len konk rét be teg ség tí pus ra fókuszálhatunk, de ha
ele gen dô en össze tett prob lé mát ol dunk meg és ez nagy szá -
mú fel hasz ná lót érint, ak kor a ké sôb bi hasz no sí tás hat vá -
nyo zot tan bont ha tó ki. 

Ezek alap ján a pro jek tünk ben az epi lep szi á ban szen ve -
dô gyer me kek hez il lesz ke dô rend szert ala kí tunk ki, mert a
hasz nált di ag nosz ti kai és ápo lá si mód sze rek ma gas tech no -
ló gi ai szin ten van nak, il let ve ez a be teg ség cso port na gyon
gya ko ri (be le ért ve a nem di ag nosz ti zált, de vé lel mez he tô
érin tet te ket). Az ún. epi lep szia cent ru mok ban sok ez res
nagy ság ren dû epi lep szi ás be te get gon doz nak, el len ô riz nek
rend sze re sen. Bár az epi lep szia kli ni kai di ag nó zis, en nek
fel ál lí tá sá ban nagy se gít sé get nyújt az elektroenkefalográfia
vizs gá lat (EEG). Az al vás ban tör té nô vizs gá la tok je len tô sen
nö ve lik az EEG di ag nosz ti kus ere jét. Az epi lep szia tí pu sá -
nak meg ha tá ro zá sá hoz, tar tó san ro ham men tes epi lep szi á -
sok nál a gyógy szer  el ha gyása elôtt gyak rab ban van szük -
ség al vá sos EEG vizs gá lat ra. Az al vás vizs gá la tok leginfor-
matívabb mód ja az egész éj sza kai al vás re giszt rá lá sa. A
pro vo ká ci ós – több órás éj sza kai vir rasz tást igény lô – vizs -
gá lat sok be teg nél ne héz ség be üt kö zik (pl. sú lyos epi lep szi -
á ban szen ve dô gye re kek nél). Egy úgy ne ve zett long-term
EEG vizs gá lat tal (24 órás fel vé telt ké szí tô hor doz ha tó adat -

1. ábra
Az INFCARE8 projekt gyerekágy melletti
mérôkészüléke

2. ábra
Az INFCARE8 projekt ágyra szerelhetô
epilepsziás készüléke

3. ábra
Az INFCARE8 projekt sisakszerû mérô -
készüléke
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gyûj tô egy ség, fej re rög zí tett 8-16 elekt ró dá val és vál lon hor -
dott fél ki lós tás ká val, köz tük ve ze ték kö teg gel) a tel jes éj -
sza kai al vás re giszt rál ha tó, így az al vás meg vo nás ki kü szö -
böl he tô vé vá lik. A vizs gá lat nem igé nyel kór há zi tar tóz ko -
dást, az esz köz szak sze rû fel he lye zé se am bu láns el lá tás
ke re té ben tör té nik, a be teg ott ho ná ba tá vo zik, majd az adat -
gyûj tô egy sé get vissza kell jut tat ni az am bu lan ci á ra (ez a
gya kor lat ban, az esz köz igen nagy ér té ke, sé rü lé keny sé ge
és a vizs gá la ti kör nye zet po ten ci á lis tor zí tó ha tá sa mi att in -
kább még is a kór há zak ban tör té nik). Az ered mé nyek ki ér té -
ke lé se leg a lább egy he tet igé nyel.

A ma ren del ke zés re ál ló tech ni kai esz kö zök szín vo na la
az utób bi évek tech no ló gi ai fej lô dé sét nem kö vet te. Az adat -
gyûj tô esz kö zök ka pa ci tás nö ve ke dé se és mé ret csök ke né se,
az át vi tel tech ni ka új le he tô sé gei, a szá mí tás tech ni kai esz -
köz park ha té kony ság nö ve ke dé se ma már le he tô vé ten né,
hogy kis mé re tû, kom pakt, ké nyel mes di ag nosz ti kai esz közt
le hes sen al kal maz ni, akár in téz mé nyi, akár ott ho ni hasz ná -
lat ra. Egy si sak sze rû en ki a la kí tan dó könnyû adat gyûj tô ké -
szü lék mind éb ren lét alatt, mind al vás köz ben ké nyel me sebb
és pon to sabb le het. A vizs gá lat tör tén het ne on-li ne (inter-
netes át vi tel lel mé ré si ered mé nyek és PC-ka me ra ké pe egy -
szer re) és off-line (mé ré si ered mény kár tya me mó ri án és PC-
ka me ra ké pe a hát tér tá ro lón rög zít ve, majd ar chi vál va) mó -
don is. Így ren ge teg költ ség és idô ta ka rít ha tó meg a be te gek
szá má ra il let ve az in téz mé nyek nagy ság ren dek kel több vizs -
gá la tot vé gez het né nek, hisz ki hasz nál ha tó len ne az in for má -
ci ós tár sa da lom tömegesített internet hoz zá fé ré si le he tô sé ge
ott ho ni és kór há zi di ag nosz ti ká ra egy a ránt. 

A fen ti esz köz fej lesz tést egé szí ti ki né hány olyan mo dul -
sze rû be ren de zés, ami a be teg ágy hoz kap cso ló dik fi zi ka i -
lag, de egy út tal „lát ha tat la nul” in teg rá ló dik a be teg el lá tás in -
for ma ti kai rend sze ré be
• kom mu ni ká ci ót se gí tô ka me ra rend szer (azon na li vagy

fo lya ma tos video és hang kom mu ni ká ció le het sé ges a
be teg gel ter mé sze tes mó don, pl. az ápo ló/ügye le tes nô -
vér a hí vás pil la na tá ban már a ná la lé vô ter mi nál lal be -
szél het a be teg hez, pon to san lát ja mi tör té nik amíg a be -
teg ágyá hoz ér.)

• „in tel li gens” gyógy szer a da go ló be ren de zés (24 órá ra
elô re be ké szí tett gyógy sze re ket csak ak kor le het és kell
be ven ni, ahogy a be teg kar to non elô ír ták, to váb bá ez le -
he tô vé te szi a köz pon ti gyógy szer ki sze re lést egyé ni
szin ten egy in téz mény ben köz pon to sít va),

• „in tel li gens” gyógy szer szek rény (ami on-li ne lel tárt tesz
le he tô vé, min dig pon to san lát ha tó, hogy mi van a szek -
rény ben és nap lóz ha tó, hogy ki, mi kor, mit vett ki, de
úgy, hogy a sze mély a zo no sí tó kulcs érin té sén és a fi ók
ki-be hú zá sán kí vül nem kell más te vé keny sé get vé gez -
ni a hasz ná ló nak),

• ta nu lást és szó ra koz ta tást le he tô vé tévô mul ti mé di ás
egy ség (a ha gyo má nyos le he tô sé ge ket ki bô vít ve pél dá -
ul tá vol ról részt ve het a gyer mek az is ko lai órán is)

és ezek egy kom pakt szoft ver rend szer rel kap cso lód hat nak
a már lé te zô kór há zi in teg rált in for ma ti kai rend sze rek hez
(va ló já ban mind egy fi zi ka i lag hol van a be teg ágy, a rend szer
egy egy ség ként tud ja lát ni a be te ge ket akár ott ho ni akár in -
té ze ti el he lye zés ese tén).

A pro jek tet meg va ló sí tó kon zor ci um lét re ho zói olyan
szer ve ze tek (egye tem-vál lal ko zás híd sze rû együtt mû kö dés -
ben), ame lye ket hosszú tá vú szak mai és üz le ti ér dek fûz a
pro jekt si ke res meg va ló sí tá sá hoz, majd ered mé nye i nek üz -
le ti és tu do má nyos hasz no sí tá sá hoz.

A pro jekt ben együtt mû kö dô szak em ber gár da – amely -
nek tag jai a pro jekt szak mai rész te rü le te in or szá gos szin ten
meg ha tá ro zó tu do má nyos hát tér rel, va la mint ku ta tá si, fej -
lesz té si és komp lex rend szer in teg rá to ri ta pasz ta lat tal ren -
del kez nek – ad ga ran ci át a pro jekt si ke res meg va ló sí tá sá ra.

A pro jekt ered mé nye ként ez év vé gé re tesz tel he tô, be -
mu tat ha tó min ta rend szer jön lét re, amely ré sze i ben is al kal -
mas lesz az azon na li al kal ma zás ra.

A fej lesz tés a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
Nem ze ti Tech no ló gi ai Prog ram já nak tá mo ga tá sá val va ló sul
meg. (Pá lyá za ti azo no sí tó: INFCARE8)

Fe hér And rás bemutatása lapunk VII. év fo lyamának 3. számában olvasható.

A SZERZÔK BEMUTATÁSA

Dr. Élô Gá bor, PhD egye te mi do cens,
ok le ve les ma te ma ti kus-mér nök (BME),
Gaz dál ko dás és Szer ve zés tu do má -
nyok te rü le tén szer zett PhD mi nô sí tést
(BME). Infokommunikációs szak mai
kar ri er jét a Nokia vál la lat cso port finn or -
szá gi gyá rá ban kezd te 1990-ben.
1996-ban ak tí van részt vett a Nokia
gyár tó és fej lesz tô te vé keny sé gé nek

magyarországi be in dí tá sá ban. A Nokia ku ta tó-fej lesz tô
rész le ge i nek 1998-as in du lá sa kor a Nokia New Ventures
Organization és a Nokia Research Cen ter ku ta tá si igaz ga -
tó ja. 2001-tôl a Phi lips Soft wa re Competence Cen ter ma -
gyar országi kez de mé nye zé sét irá nyí tot ta, majd szé les gya -
kor la ti ta pasz ta la to kat szer zett az in di ai szoft ver i par mû kö -
dé sé ben. Je len leg a Szé che nyi Ist ván Egye tem egye te mi
do cen se, az In for má ci ós Tár sa da lom Ok ta tó- és Ku ta tó cso -
port já nak ve ze tô je.
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