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Az egész ség ü gyi és szo ci á lis in téz mé nyek gyógy -
szer el lá tá si te vé keny sé ge i nél is ha té kony le het az
infokommunikációs esz kö zök kel tá mo ga tott (AAL) meg -
ol dá sok (más kép pen be é pí tett in tel li gens be ren de zé sek)
be ve ze té se az in téz mé nyi gya kor lat ba. A gyógy szer út ja
egy in téz mény ben leg ál ta lá no sab ban te kint ve a szál lí tó
jár mû vé tôl a be teg/ápolt ágyá ig ve zet. Eb ben a fo lya mat -
ban kulcs kér dés a gyógy szer el lá tás költ ség mi ni ma li zá -
lá sa a fi nan szí ro zó szem pont já ból. Már van nak olyan be -
ren de zé sek a pi a con, ame lyek egye di leg ké pe sek ki a da -
gol ni és be cso ma gol ni a gyógy sze re ket, de ezek al kal -
ma zá sa in kább ma még gyógy szer tá rak ban élet sze rû, a
fe les le ges mennyi sé gû gyógy szer meg vá sár lá sá nak el -
ke rü lé sé re. Egy in téz mény ben in kább olyan meg ol dást
ja va sol nánk, ahol köz pon ti gyógy szer ki a dó ban egye di -
leg ki a da gol ják egy nap ra olyan ké szü lék ben, ami gya -
kor la ti lag költ ség men te sen akár hány szor új ra hasz nál -
ha tó és köz vet le nül hoz zá van kap csol va az in for má ci ós
rend szer hez. Az INFCARE8 K+F pro jekt ke re té ben ál ta -
lunk fej lesz tett meg ol dás na pi hat al ka lom ra, fi zi ka i lag az
ágy hoz rög zít ve, a be vé tel elô írt idô tar ta má ban nyit ha tó
tá ro lók kal va ló sít ja meg az egye di gyógy szer el lá tást, mi -
köz ben a kö vet ke zô cé lo kat va ló sít hat ja meg:
• az or vos pon to san ír hat ja elô a gyógy szer be vé te lé -

nek idô in ter val lu mát,
• ezt az in for má ci ót az in teg rált in for ma ti kai rend szer -

be kell egy szer rög zí te ni,
• a gyógy szer be vé tel rôl le het rög zí te ni tény sze rû in -

for má ci ó kat,
• a leg na gyobb ki sze re lés ben le het a gyógy szert meg -

vá sá rol ni,
• ki le het szer vez ni az egé szet, ha ez gaz da sá go sabb

meg ol dás.

The introduction of ICT-supported (AAL) solutions
(in other words: built-in intelligent devices) into institu-
tional practice can be efficient also in the medicine sup-
ply activities of healthcare and social institutions. In
general, the route of a specific medicine starts at the
transportation vehicle of the supplier and ends at the
bed of the patient. In this process an issue of key impor-
tance is the cost minimisation of the medicine supply,
from the financer’s point of view. There are already some
devices on the market which are able to perform an indi-
vidual dosage and packaging of medicaments, however,
these are applied mostly in pharmacies, in order to avoid
the purchase of medicaments in an unnecessary
amount. For an institution we would rather propose a

solution by which the dosage of medicaments can be
performed in a central machine individually per day,
which machine can be used again practically for years
without any added costs and is lin ked directly to the IT
system. Within the frame of INFCARE8 R&D project a
solution developed by us can support the daily individ-
ual medicine support even six times a day, by using con-
tainers that can be opened only in the time of taking the
drug – all these even for patients who are physically
bound to bed, whilst the following aims can be realized:
• The doctor can prescribe precisely the time interval

of taking the drug,
• This information is to be recorded only once into the

integrated IT system,
• Factual information can be recorded on the pro fit

from the sales of medicaments,
• One can purchase the medicament in the biggest

available packaging,
• The entire process can be outsourced, if it is a more

economic solution.

BE VE ZE TÉS

A ku ta tás-fej lesz té si pro jek tek egyik erôs sa já tos sá ga,
hogy az elô re ki tû zött fel a da tok meg va ló sí tá sa so rán szü let -
nek olyan ered mé nyek, ame lyek köz vet le nül nem kap cso -
lód nak, vagy csak tá vol ról kap cso lód nak az ere de ti cé lok -
hoz. Eze ket az ered mé nye ket ne vez zük já ru lé kos, vagy spin
off (ki pör gô) ered mé nyek nek. Több fé le ok ból is lét re jö het -
nek ilyen meg ol dá sok, ti pi ku san az al ter na tív tech no ló gi ai
va ri án sok ból szár maz nak, az az egy ere de ti prob lé ma meg -
ol dá sá hoz több fé le egyen ér té kû tech no ló gi ai imp le men tá ció
szü le tik. Más eset ben az al kal ma zás fel té te le i nek vál to zá sa
is hoz hat ilyen já ru lé kos ered ményt. Pél dá ul egy ott hon á po -
lá si meg ol dás kis mó do sí tás sal, vagy mó do sí tás nél kül az
in téz mé nyi ápo lás ban is sze re pet kap hat. Ez utób bi tör tént
az INFCARE8 K+F+I pro jekt ben. Az ere de ti leg ott hon á po lá -
si prob lé ma meg ol dá sa kor több eset ben olyan imp le men tá -
ci ók is ké szül tek, ame lyek nek in téz mé nyi hasz no sí tá sa a lo -
gi ku sabb és ha té ko nyabb lé pés.

A KÖZ PON TI GYÓGY SZER EL LÁ TÁS IN TÉZ MÉ NYI 
LE HE TÔ SÉ GEI

Az INFCARE8 K+F pro jekt ben fo lya ma tos a kon zul tá ció
az egész ség ü gyi szak em be rek és a mû sza ki meg va ló sí tás -
ban részt ve vôk kö zött. Több eset ben ele mez tük a magyar -

Köz pon ti gyógy szer el lá tás ki szer ve zé se 
az INFCARE8 pro jekt fej lesz té se i nek se gít sé gé vel
Dr. Élô Gá bor, Szé che nyi Ist ván Egye tem ITOK,
Fe hér And rás, Humansoft Kft.
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országi be teg el lá tás gyógy sze rek kel kap cso la tos fo lya ma ta -
it, ke res ve a leg egy sze rûbb, leg ha té ko nyabb meg ol dá so kat.
Ter mé sze te sen a sa ját ta pasz ta la ta in kon ala pu ló va ló ság is -
me ret ár nyal ta eze ket a vizs gá la to kat és se gí tett ab ban,
hogy a gyógy szer el lá tás tel jes fo lya ma tát a leg fel sôbb szint -
rôl te kint ve fenomenologikusan ke zel jük. Tu laj don kép pen a
gyógy szer el lá tás fo lya ma tát há rom fô rész re oszt hat juk:
• a gyógy szer elô ál lí tás tól a gyógy szer tá rig,
• a gyógy szer tár tól a be teg á gyig,
• a be teg ágy tól a ha tá sos al kal ma zá sig.

Az el sô lé pés nél egy klasszi kus lo gisz ti kai prob lé má ról
van szó, amely nek jól be vált meg ol dá sai van nak.

A gyógy szer tár tól a be teg á gyig pél dá ul egy in téz mény -
ben vi szont na gyon sok fé le gya kor lat lé te zik. Ez a rész fo -
lya mat az or vos elô í rá sá val kez dô dik, ami egy gyógy szer -
ren de lé si ad mi niszt ra tív fo lya mat tal foly ta tó dik, me lyet az
in téz mény egy osz tá lyá ra va ló szál lí tás kö vet. Ek kor va la -
mi lyen meg ol dás sal a be te gek hez ada gok ban jut tat ják el a
gyógy sze re ket, me lyek ti pi ku san a be teg ágy hoz ke rül nek
fi zi ka i lag. Ér tel mes nek lát szik, ha eb ben a fo lya mat ban mi -
ni ma li zál juk a sze rep lôk szá mát, és in kább az in for má ció
me nedzsment kap fô sze re pet. A kór há zi in for ma ti kai rend -
szer ben az or vos rög zít se a gyógy sze re lést, ez ek kor egy
köz pon ti adat bá zis ba ke rül. A gyógy sze rész eb bôl a köz -
pon ti adat bá zis ból dol goz va akár be te gen ként tud ja a
gyógy sze re ket ada gol ni. Ha még spe ci á lis tá ro ló esz kö zö -
ket is hasz ná lunk, ak kor tu laj don kép pen nem kell más sze -
rep lô eh hez a fo lya mat hoz az in téz mény ben (ter mé sze te -
sen még az el len ôr zô sze mé lyek is ide tar toz nak). Mi lyen
elô nyök kel jár az, ha ezt a leg egy sze rûbb fo lya ma tot kö vet -
jük:
• nagy té tel ben le het ne vá sá rol ni (ez Ma gyar or szá gon

még nem „egy sze rû”),
• az em be ri hi bák ból ere dô prob lé mák mi ni ma li zál ha tók,
• a fo lya mat jól do ku men tált és el len ô riz he tô,
• mun ka e rô szük ség let csök ken,
• az egész fo lya mat ha té ko nyab bá, át lát ha tób bá, job ban

ter vez he tô vé vá lik.

Ter mé sze te sen ez olyan be ru há zást igé nyel, amely ben
az eh hez szük sé ges spe ci á lis esz kö zök be szer zé sén túl
egy szer ve ze ti kul tú ra vál to zást is ér vé nye sí te ni kell. Az
egész fo lya mat kul csa, hogy az in for ma ti kai rend szer esz kö -
ze i nek in teg rá ci ó ja és a szer ve ze ti fo lya ma tok a gya kor lat -
ban is hi ba men te sen össze kap csol ha tók le gye nek. 

A har ma dik lé pés nél an nak a tech ni kai meg ol dá sa, hogy
el len ô riz he tô le gyen, hogy a be teg biz to san be vet te a
gyógy sze rét, nem tû nik egy sze rû nek. Az ál ta lá nos meg ol -
dás ma az, hogy a nô vér köz vet le nül fi gye li a gyógy szer be -
vé telt és en nek ered mé nyét az in for ma ti kai rend szer ben
rög zí ti (be kat tint egy el len ôr zô gom bot, vagy tol lal rög zí ti pa -
pí ron). En nél technologizáltabb meg ol dás ma már le het sé -
ges, de még nem tû nik gaz da sá gos nak (pél dá ul egy nyak -
lánc sze rû esz köz zel elv ben de tek tál ha tó a gyógy szer le nye -
lé se).

Rög zít het jük, hogy eb ben a fo lya mat ban a má so dik lé -
pés nyújt va ló di gya kor la ti le he tô sé get az in téz mé nyi gyógy -
szer el lá tás fo lya ma tá nak fej lesz té sé re.

MECHATRONIKAI FEJ LESZ TÉ SEK A BE TEG EL LÁ TÁS 
TE VÉ KENY SÉ GE I NEK SE GÍ TÉ SÉ RE

Ere de ti leg a be teg gye re kek ott ho ni ápo lá sá nak tá mo ga -
tá sá ra fej lesz ten dô AAL meg ol dá sok tar toz nak az INF-
CARE8 K+F pro jekt hez, de a mun ka so rán né hány olyan
meg ol dás is ki pör gött, amely egész ség ü gyi in téz mé nyi fel -
hasz ná lás ra is al kal mas. 

Az infokommunikációs esz kö zök kel tá mo ga tott (AAL)
meg ol dá sok mind a mel lett, hogy 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, az egész ség ü gyi fo lya ma tok ha té kony ság
nö ve ke dé sé nek po ten ci ál ját is ma guk ban rej tik. A ha té kony -
ság nö ve lés a kö vet ke zôk kel ér he tô el:
• a fo lya ma tok üte mez he tô sé gé nek és üte me zett sé gé nek,

va la mint a se bes 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.),

• 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 stb.).

A be teg gye re kek szá má ra ez egy faj ta élet mi nô ség
elônyt is je lent, hisz a vizs gá la tok ké nyel me sebb és em be -
ribb for má ban tör tén het nek. A meg fi gye lés re, il let ve a vizs -
gá la tok ra a gyer me kek meg szo kott élet te ré ben vagy egyéb
más hely szí nen és hely zet ben is le he tô ség len ne. Az ott ho -
ni kör nye zet ben AAL esz kö zök kel vég zett vizs gá la tok idô -
tar ta ma, még ha hosszas is, de a be teg élet mi nô sé gét je len -
tô sen nem be fo lyá sol ja. Az AAL szol gál ta tá sok 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 a la poz va a pi a ci
szeg men tá ció egy új di men zi ó ját és le he tô sé get te remt ve az
egész ség ü gyi szol gál ta tó cé gek nek is a dif fe ren ci á ló dás ra.
Az eu ró pai tí pu sú or vos lás ban egy re na gyobb mér ték ben
ter jed a bi zo nyí té ko kon ala pu ló or vos tu do mány, an go lul
Evidence Based Medicine. Ez a mód szer tan nagy mér ték -
ben se gí ti az egész ség ü gyi fo lya ma tok ra ci o na li zá lá sát és a
ha té kony ság nö ve lé sét.

AAL esz kö zök elô nyei
Az or vos-szak mai pro to kol lo kat, min de zek sza bály rend -

sze rét kö vet ni és meg va ló sí ta ni ké pes AAL meg ol dá sok
min den bi zonnyal egy re nép sze rûb bek lesz nek az egész -
ség ü gyi el lá tó rend sze rek ben. A be te gek ré szé rôl pe dig
rend kí vül ke re set té vál hat, de nem csak Ma gyar or szá gon,
ha nem az Eu ró pai Unió más ál la ma i ban is.

Olyan rend sze rek el ter je dé se vár ha tó, me lyek
• ér zé keny tár sa dal mi re ak ci ót vál ta nak ki (pél dá ul a nagy

szen ve dés sel já ró be teg sé gek, vagy a gyer mek be te gek
stb.),

• hát tér be tud ják szo rí ta ni, és ez ál tal meg tud ják szün tet ni
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a ma nap ság al kal ma zott el já rá sok hát rá nya it (pl. idô -
szük ség let, em be ri hi bák stb.),

• rend szer szin ten jól in teg rál tak a ke ze lés be és a min den -
na pi ott ho ni élet vi tel be.

INFCARE8 pro jekt cél ja
A leg fôbb szem pont olyan rend szer ki fej lesz té se, amely

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 rend szer nek mo bi li tást biz to sí tó in teg -
rált in for ma ti kai és mechatronikai rend szer.

Az in teg rált in for ma ti kai és mechatronikai rend szer al -
rend sze rei:
• 24 órás video-felügyeleti rend szer, mely nek lé nye ge a

hor doz ha tó ki vi tel, a hely szí nen tör té nô egy sze rû ins tal -
lá lás és az au to ma ti kus adat tá ro lás,

• mul ti mé dia és RFID tech no ló gi ai ala pú in tel li gens be teg -
ágy mo du lok,

• mo bil di ag nosz ti kai fej egy ség fej lesz té se,
• nyi tott plat for mú in teg rált middleware ke ret rend szer a

kri ti kus messaging meg va ló sí tá sá hoz,
• új ge ne rá ci ós front-end rend szer a fel hasz ná lók ha té -

kony ki szol gá lás ra.

Az in téz mé nyi gyógy szer el lá tás ban va ló al kal ma zás ra
az in tel li gens be teg ágy mo du lok kö zül a gyógy szer tál ka fej -
lesz tés ke rül het, ter mé sze te sen a middleware meg ol dás sal
in teg rál va (ami pe dig a kór há zi in for má ci ós rend szer be van
in teg rál va).

A KÖZ PON TI GYÓGY SZER EL LÁ TÁS MEG OL DÁ SA 
AZ INFCARE8 FEJ LESZ TÉ SE I VEL

Az INFCARE8 pro jekt az egész ség ü gyi té má jú infokom-
munikációval se gí tett élet vi tel (AAL) szak te rü let hez tar to zik.
E te rü let ta lán leg in kább ki ter jedt té má ja a ki sebb ki e gé szí -
tô mû sze rek, be ren de zé sek fej lesz té se. Eb ben a pro jekt ben
a be á gya zott rend sze rek tech no ló gi ai ala pú in tel li gens be -
teg ágy mo du lok ki a la kí tá sa tör tént.

A mo du lok há rom funk ci o na li tás hoz kö tôd nek:
• el len ôr zött gyógy szer tá ro lás és gyógy szer be vé tel,
• be teg-á po ló-or vos kom mu ni ká ció,
• ta nu lás-mû ve lô dés-szó ra koz ta tás tá mo ga tá sa.

A köz pon ti gyógy szer el lá tás meg ol dá sá hoz kap cso ló dó
fej lesz tés az úgy ne ve zett in tel li gens gyógy szer a da go ló tál -
ka, ami az elô írt idô ben nyit ha tó tá ro lók, be vé tel re vo nat ko -
zó fi gyel mez te tés sel és el ma radt nyi tás ra ri asz tó funk ci ó -
val.

A tál ka hor do zó egy ség 6 tá ro lót tar tal maz, me lyek
egyen ként fel tölt he tôk egy al ka lom ra ren delt gyógy szer rel
(ti pi ku san a szá jon át be ve he tô gyógy sze rek kel). A tál ka re -

te szel ve van a hor do zó ban, ki ven ni csak az er re jo go sult
sze mé lyek iButton tech no ló gi á jú „kul csá val” le het. A köz -
pon ti in for ma ti kai rend szer, or vos ál tal meg ha tá ro zott idô -
pon tok ban au to ma ti ku san ki nyit ja a tál ka te te jét, le he tô vé
té ve a gyógy szer be vé te lét, me lyet egy zöld LED fé nyé vel is
je lez. Ha a be teg nem ve szi ki a gyógy szert az elô írt idôn be -
lül, a tál ka vissza zá ró dik (ez plusz in for má ció a ke ze lés hez).

A fo lya mat a köz pon ti gyógy szer tár ban kez dôd het, ahol
a gyógy sze rész a köz pon ti in for má ci ós rend szer adat bá zi -
sá ból fel töl ti és le zár ja a tá ro ló kat egyen ként. A tá ro ló kat ez -
u tán fel vi szik a be teg á gyak hoz és be he lye zik a hor do zó ba
(min den tá ro lót csak a ne ki meg fe le lô hely re le het be ten ni,
el len ke zô eset ben pi ros LED vi lá gít, és nem mû kö dik a
rend szer). Az in téz mény rend je sze rin ti idô pont ban be gyûj -
tik az összes tá ro lót és vissza vi szik a gyógy szer tár ba, ahol
új ra kez dô dik a fo lya mat.

A tá ro lók robosztus alu mí ni um ból ké szül nek, zá ró szer -
ke ze tük elekt ro mos ener gi át nem igé nyel, erô sza kos ki nyi -
tás el len jól vé det tek. Ez zel meg va ló sít ják az új ra hasz nál ha -
tó ság el sô sor ban gaz da sá gi kö ve tel mé nyét, va la mint a hul -
la dék sze gény fel hasz ná lást.

Min den egyes be teg ágy hoz rög zí tett hor do zó ál lan dó
szá mí tó gé pes há ló za ti kap cso lat ban van a kór há zi in for ma -
ti kai rend szer rel és fo lya ma to san kül di il let ve le kér dez he tô -
ek a stá tusz je len té sek. Ezek alap ján a szá mí tó gé pes rend -
szer több let in for má ci ó kat tud nyúj ta ni a gyógy sze re lé si fo -
lya ma tok hoz, mind a gyó gyí tó sze mély zet, mind az üze mel -
te tés ben részt ve vôk szá má ra.

AZ OUTSOURCING MEG VA LÓ SÍ TÁ SÁ NAK 
FEL TÉ TE LEI

Egy szer ve zet ben a ki szer ve zés re al kal mas te vé keny sé -
gek nek több fé le fel té tel nek kell meg fe lel nie. A leg fon to sabb
fel té tel, hogy a fo lya mat eg zakt szer zô dé si fel té te lek mel lett
a két fél szá má ra el fo gad ha tó szin ten meg va ló sít ha tó és
hosszabb táv ra is fenn tart ha tó le gyen (a gya kor lat ban ez
na gyon erôs fel té tel nek szá mít). Az egész ség ü gyi in téz mé -
nyek nél nem is me ret len a te vé keny sé gek ki szer ve zé se, bár
a vé le mé nyek meg osz la nak ró la, köz gaz da sá gi szem pont -
ból ja va sol ha tó meg ol dás. Rá a dá sul a gyógy szer el lá tás ki -
szer ve zé se mo dell szin ten csak nem azo nos a be te gek ét -
kez te té sé nek ki szer ve zé sé vel, ami el ter jedt nek mond ha tó.
Te hát a ha zai in téz mé nyi gyógy szer el lá tás ki szer ve zé sé nek
ja va solt fel té te lei a kö vet ke zôk le het nek:
• eg zakt szer zô dé si fel té te lek,
• az el lá tás biz ton sá ga tör vé nyi fel té te le i nek biz to sí tá sa,
• a szer ve ze ti kul tú ra vál tás vég re haj tá sa,
• az adott in téz mény ben bi zo nyí tot tan jól mû kö dô be ren -

de zé sek be szer zé se,
• ve ze tôi el kö te le zett ség a mû köd te tés ha té kony sá gá nak

nö ve lé sé re.

A fen ti fel té te lek re á lis meg va ló sít ha tó sá ga ese tén ér de -
mes a szak mai part ner ke re sést el in dí ta ni az in téz mé nyi
gyógy szer el lá tás ki szer ve zé sé re.
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fej lesz té se, IME X. év fo lyam 5. szám 2011. jú ni us 38-
40. ol dal

A SZERZÔK BEMUTATÁSA

Dr. Élô Gábor okleveles matematikus-
mérnök, PhD. fokozatot szerzett Infor -
máció menedzsmentbôl. 1996 és 2000
között a Nokia Magyarország K+F igaz-

gatója, 2000-2001-ig ugyanezt a pozíciót töltötte be a
Philips Magyar ország nál. 2001-tôl a Széchenyi István
Egye temen AAL kutatás-fejlesztéssel foglalkozó kutatócso-
port vezetô, jelenleg egyetemi docens.

Fe hér And rás je len leg a HUMANsoft
Kft. HEFOP 4.4 prog ram igaz ga tó ja.
Ere de ti fog lal ko zá sa sze rint vil la mos -
mér nök, késôbb köz gaz dász és minô -

sé girányítás MBA dip lo mát szer zett. Több mint 20 éve fog -
la ko zik egész ség ügyi és in for ma ti kai rend sze rek ter ve zé sé -
vel, ké szí té sé vel, be ve ze té sé vel. Tel era di oló giai ku ta tá sok
te rü le tén több ne ves egye te men is dol go zott.
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Kiegészítés

Az IME 2011 VI. Képalkotó Különszámában megjelent „Martos János: MR Update: fejlôdési útvonalak az MR tech-
nikában” címû cikkéhez (11. oldal)

Köszönetnyilvánítás

Az IME X. Évfolyam 2011 VI. Képalkotó különszámban megjelent„Martos János: MR Update: fejlôdési útvonalak az
MR technikában” címû beszámoló a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelû projekt részeként az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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