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Az infokommunikációs tech no ló gi ák (IKT) fej lô dé sé -
vel olyan új le he tô sé gek nyíl tak meg nap ja ink ban, me -
lyek re ala pul va je len tôs gaz da sá gi-tár sa dal mi ha tá sú
meg ol dá sok ke re sé se, ki fej lesz té se in dul ha tott el. A
gyó gyá szat ban az infokommunikációs esz kö zök kel tá -
mo ga tott élet vi tel (Ambient Assisted Living – AAL) egy -
re na gyobb sze re pet kap az egész ség ü gyi el lá tó rend -
sze rek ben, mely a pre ven ció és be teg fe lü gye let mel lett
kró ni kus be te gek el lá tá sát és te rá pi a kö ve tést is tá mo -
gat hat. Olyan spe ci á lis egész ség ü gyi szol gál ta tá sok je -
len het nek meg, me lyek il lesz ked nek a be te gek, ill. ápo ló -
ik, or vo sa ik el vá rá sa i hoz, élet vi te lük höz és élet mi nô sé -
gük meg tar tá sá hoz. Emel lett gaz da sá gi meg ta ka rí tá sok
ér he tô ek el ha té kony ság nö ve lés, fo lya mat ra ci o na li zá -
lás és fo lya mat dif fe ren ci á lás ré vén. A cikk be mu tat egy,
a kró ni kus be teg el lá tás ban al kal maz ha tó in for ma ti kai-
mechatronikai kör nye ze tet, mely nek se gít sé gé vel be pil -
lan tást nyer he tünk a tech no ló gia mai ál lá sá ba, a jö vô le -
he tô sé ge i be és ezek ál tal hor do zott elô nyök be [1].

Improvements of information and telecommunica-
tion (ICT) technology offer new opportunities to develop
solutions which have significant economical-social
effect on our life. In medical services the Ambient
Assisted Living (AAL) plays an ascendant part in health-
care systems. AAL can provide support for prevention,
patient surveillance, and treatment tracking too. These
special medical services can fit to the expectations of
patient, nurse, and doctor and can help to maintain their
lifestyle and life quality. Besides economical savings
can be achieved due to potential efficiency improve-
ments as well as process rationalization and differenci-
ation. We introduce an integrated IT and mechatronic
environment designed and developed in our R&D pro-
ject. It consist of 24-hour video mo ni tor ing system,
mobile EEG cap unit, patient-nurse-physician communi-
cation mo dul, controlled medicine storage and medica-
tion, integrated middleware framework for critical mes-
saging, and front-end system to serve medical staff.

BE VE ZE TÉS

A XXI. szá zad globalizálódó vi lá gá ban, a gyor su ló üz le ti
élet ben az in for ma ti ka sze re pe fel e rô sö dött, gaz da sá gi-tár -
sa dal mi ha tá sai meg ha tá ro zó ak. Az el múlt évek ben mind az
in for má ci ó tech no ló gi ai, mind a te le kom mu ni ká ci ós pi ac je -
len tôs fej lô dé sé nek le het tünk ta núi és a trend nap ja ink ban

sem vál to zik. A tech no ló gi ák pró bál ják ki e lé gí te ni az üz le ti
élet szin te min den te rü le tét, óri á si ver senyt és egy re nö vek -
vô igé nye ket ger jeszt ve.

AAL, in for ma ti ka a gyó gyá szat ban
Az in for ma ti ka gyó gyá sza ti al kal ma zá sai kö zül van nak

olyan egész ség ü gyi te rü le tek, ahol az in for má ci ó tech no ló -
gia fej lô dé sé vel új le he tô sé gek nyíl tak meg. Ide so rol ha tó ak
a be teg fe lü gye le tet tá mo ga tó esz kö zök, akár ott ho ni, akár
in téz mé nyi kör nye zet ben, a kró ni kus be te gek el lá tá sa, te rá -
pi a kö ve tés – tá mo ga tás, fo gya té kok pót lá sa in for má ci ó tech -
no ló gi ai esz kö zök kel, va la mint tu da tos pre ven ció, egész -
ség meg ôr zés és fej lesz tés tá mo ga tá sa. Az infokommuniká-
ciós esz kö zök kel tá mo ga tott, élet vi telt se gí tô (Ambient
Assited Living, AAL) meg ol dá sok ki e melt te rü le te az ott ho ni
di ag nosz ti kát és ápo lást tá mo ga tó in for ma ti kai esz kö zök fej -
lesz té se. Nap ja ink ban ezen in ten zí ven ku ta tott té má hoz
kap cso ló dó an, kí vá nunk be mu tat ni egy innovatív, elô re mu -
ta tó meg ol dást, mely nek el sôd le ges 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 meg te rem té se.

Ott ho ni fel ü gye let, di ag nosz ti ka és te rá pi a kö ve tés
Az ott ho ni ke ze lés, monitorozás és te rá pi a kö ve tés igé -

nyé nek fel e rô sö dé sét le he tô vé tet ték azon ten den ci ák, me -
lyek alap ján 
• a pá ci ens re, mint sze mé lyes fe le lôs ség gel ren del ke zô, a

gyó gyu lás ban ér de kelt, in ter ak tív sze rep lô kre te kin tünk; 
• két i rá nyú in for má ci ó á ram lást fel té te le zünk be teg és or -

vos/ápo ló kö zött; 
• az egész ség ü gyi el lá tás szín te re nem az in téz mé nyi kör -

nye zet, ha nem ter mé sze tes – de táv fel ü gyelt – élet tér.

Az AAL meg ol dá sok gyó gyá sza ti és gaz da sá gi elô nyö ket
is rej te nek ma guk ban. Gaz da sá gi szem pon tok kö zött a ha té -
kony ság (efficiency) nö ve ke dé sét fon tos hang sú lyoz nunk, me -
lyek a fo lya ma tok se bes sé gé nek, üte mez he tô sé gé nek, tá ro lá -
sá nak és vissza ke res he tô sé gé nek ja vu lá sá val, biz to sít ják, az
in for má ció gyors ren del ke zés re ál lá sát, és azok fel dol go zá sát.

Az AAL meg ol dá sok ott ho ni ápo lás ban tör té nô be ve ze -
té sé nek gyó gyá sza ti szem pont jai kö zé tar toz nak a szol gál -
ta tá si szint ja vu lás és szol gál ta tás dif fe ren ci á lás, me lyek a
te rá pia ered mé nyes sé gé re (effectiveness) is hat nak. A be -
te gek el vá rá sa i hoz, élet vi te lé hez egy re in kább ido mu ló
egész ség ü gyi szol gál ta tá sok köz vet le nül az élet mi nô ség
hely re ál lí tá sá ra, nö ve lé sé re irá nyul nak. A meg ol dá sok le he -
tô vé te szik a pon to sabb di ag nó zis fel ál lí tá sát a bi zo nyí té ko -
kon ala pu ló or vos lás (Evidence Based Medicine – EBM)

Innovatív in for má ci ó tech no ló gi ai meg ol dás 
az ott ho ni és kli ni kai be teg á po lás szol gá la tá ban
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szak mai irány el vet kö vet ve, több és pon to sabb adat be gyûj -
té sé vel, rend sze re zé sé vel és el ér he tô vé té te lé vel. Ha az
AAL meg ol dás több let költ sé ge arány ban áll a gyó gyá sza ti
ered mé nyes ség ja vu lá sá val, ak kor a be teg nek, ill. a ke ze lés
ter he it eset le ge sen vi se lô kö zös ség nek, csa lád nak job ban
meg é ri ezt a meg ol dást vá lasz ta nia, az az a ha té kony ság ra
(efficiency) va ló po zi tív vissza ha tást ta pasz ta lunk. 

A kró ni kus meg be te ge dé sek hez köt he tô en to váb bi gaz -
da sá gi meg ta ka rí tás je lent ke zik köz vet le nül az el lá tó in téz -
mény ál tal nyúj tott ho tel szol gál ta tás le rö vi dü lé sé vel. Az ott -
hon á po lá si esz kö zök meg bíz ha tó, egész ség ü gyi pro to kol lo -
kat ki kény sze rí tô mû kö dé sé vel el ér he tô az ak tív, ter me lô la -
kos ság mun ká ban tölt he tô ide jé nek nö ve ke dé se. Az or vos
uta sí tá sa i nak pon to sabb be tar tá sát (compliance nö ve lé -
se) kény sze rít het jük ki meg fe le lô AAL esz kö zök kel, mely
ugyan csak az ered mé nyes ség ja vu lá sá nak irá nyá ba hat . A
pro jek tünk ben ki fej lesz tett meg ol dá sok egy szer re szol gál ják
a be teg rész vé te lé nek mé ré sét és az együtt mû kö dés fej -
lesz té sét, va la mint az in for má ció szol gál ta tá sát az EBM el -
vû ke ze lés hez, mely meg fe le lô di ag nó zist, illtve ke ze lés so -
rán tör té nô be a vat ko zást tesz le he tô vé. Emel lett az élet mi -
nô ség ja ví tá sá hoz szük sé ges ké nyel mi szem pon tok is
hang sú lyo sak vol tak, az az az esz kö zök rend szer szin ten jól
in teg rál ha tók le gye nek a ke ze lés be és a csa lá di élet vi tel be
egy a ránt.

IN FOR MA TI KAI ÉS MECHATRONIKAI REND SZER 
OTT HO NI TE RÁ PI A KÖ VE TÉS RE ÉS FE LÜ GYE LET RE

Alap el vek
A ki fej lesz ten dô rend szer in for ma ti kai, mû sza ki alap el vei

kö zött sze re pel tek az aláb bi ak:
• mo bi li tás
• ská láz ha tó ság
• egy sze rû ke ze lô fe lü let a be teg nek 
• stan dar di zá lás
• in for má ci ó biz ton ság
• or vos szak mai pro to kol lok tá mo ga tá sa
• in teg rált rend szer

A fen ti alap el vek hez hû rend szer meg va ló sí tá sa ter mé -
sze te sen a je len le gi tech no ló gi ai szín vo nal leg ma ga sabb fo -
kán el kép zelt, mint al kal ma zott ku ta tás és kí sér le ti fej lesz -
tés. A tech no ló gia is mer te té se so rán nem a szenzorok, az -
az a mechatronikai kör nye zet tu laj don sá ga i ra fókuszálunk,
ha nem az in for ma ti kai és kom mu ni ká ci ós meg ol dá sok ra,
me lyek biz to sít ják az egyes al ko tó e le mek kö zöt ti össze köt -
te tést il let ve az em be rek kö zöt ti kom mu ni ká ci ót is, vi deó és
audio je lek át vi te lé vel.

To váb bi fon tos szem pont fô ként in téz mé nyi al kal ma zá sa
ese tén, hogy a meg lé vô di gi tá lis kép ar chi vá ló és to váb bí tó
rend szer rel (PACS), elekt ro ni kus be teg nyil ván tar tá sok kal
(EHR), in téz mény kö zi in for má ci ós rend szer rel, va la mint a
kór há zi in for má ci ós rend sze rek kel (HIS) együtt mû kö dô,
meg fe le lô in ter fé sze ket biz to sí ta ni tu dó meg ol dás va ló sul jon
meg.

Al rend sze rek
A pro jekt (Pá lyá za ti azo no sí tó INFCARE8) ál ta lá nos cél -

ja egy olyan az AAL meg ol dás ki fej lesz té se, mely a fen ti
alap el ve ket kö vet ve szol gál ja az or vos szak mai és gaz da sá -
gi szem pon to kat, emel lett az élet kel le me sebb és em be ribb
for má já nak le he tô sé gét te rem ti meg.

A fej lesz tett mechatronikai-informatikai rend szer el sôd -
le ges cél cso port ja az epi lep szi á ban szen ve dô, kró ni kus
gyer mek be te gek. Ezt in do kol ja, hogy
• az eu ró pai tár sa dal mak ban a be teg gye re kek kel össze -

füg gô té mák nagy szen zi ti vi tá sú ak (ér zé keny tár sa dal mi
re ak ci ót vál ta nak ki), így új egész ség ü gyi fi nan szí ro zá si
mo del lek, spe ci á lis egész ség biz to sí tá si rend sze rek
szer ve zôd nek;

• a be teg el lá tás egy re in kább el to ló dik az át lát ha tó, szá -
mon-kér he tô, tech no ló gi a la pú meg kö ze lí tés fe lé, ki kü -
szö bö len dô a je len ben al kal ma zott el já rá sok szub jek tív
és ob jek tív hát rá nya it (pl. em be ri hi bák, idô szük ség let); 

• a be teg gyer me kek szü lô i nek egy re na gyobb há nya da
ke res olyan szol gál ta tá so kat, mellyel biz to sít ha tó élet vi -
te lük, élet mi nô sé gük meg tar tá sa.

• a meg ol dás könnyen ki ter jeszt he tô más cél cso por tok ra,
mi vel a prob lé ma egy ma gas szin tû meg ol dá sát ad ja.

A rend szer öt fô kom po nens bôl áll: video fe lü gye le ti
rend szer, in tel li gens be teg ágy mo du lok, mo bil di ag nosz ti kai
fej egy ség, köz pon ti ve zér lô szoft ver rend szer, back-office al -
rend szer.

A video fe lü gye le ti rend szer az ún. long-term tí pu sú di -
ag nosz ti kát hi va tott se gí te ni. Az epi lep szi á ban szen ve dô
be teg 24 órás meg fi gye lé se szük sé ges a fo lya ma to san mé -
rô esz kö zök ada ta it ki e gé szí ten dô. A meg fi gye lés sze mé -
lyes je len lét és nap ló ve ze té se vagy spe ci á lis he lyi ség ben
vég zett video-megfigyeléssel tör té nik nap ja ink ban. En nek
fel vál tá sá ra egy olyan 
• hor doz ha tó, min den hol fel ál lít ha tó,
• di gi tá lis, pár hu za mo san több (lát ha tó és infra) frek ven ci -

a tar to mány ban rög zí tô,
• a be te get ter mé sze tes élet te ré ben meg fi gye lô,
• egy sze rû en ke zel he tô és mû köd tet he tô ka me ra egy ség

ké szült.

A kom pakt esz köz a szoft ve res alap rend szer hez kap -
cso ló dik, mely ál tal meg va ló sít ha tó az adat ki nye rés és to -
váb bi fel dol go zás.

A mo bil di ag nosz ti kai fej egy ség egy long-term EEG vizs -
gá la tot tá mo ga tó esz köz, mely se gít sé gé vel tel jes éj sza kai
al vás re giszt rál ha tó, az al vás meg vo nás ki kü szö böl he tô. A
fej egy ség he lyi adat tá ro ló já ra a be é pí tett elekt ró dák ada ta it
akár 24 órán ke resz tül is ké pes rög zí te ni. Az esz köz tel je sen
mo bil, ott ho ni és in téz mé nyi kör nye zet ben is al kal maz ha tó.
A nagy szá mú ve ze ték ki kü szö bö lé sé vel, a meg fe le lô ki vi te -
le zés sel egy ké nyel mi szem pont ból is a je len le gi ek nél je len -
tô sen ma ga sabb szin tû esz közt ké szí tet tünk. A kis mé re tû,
kom pakt, si sak sze rû en ki a la kí tott egy ség gel a be teg ter mé -
sze tes kör nye ze té ben vizs gál ha tó.
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Az in tel li gens be teg ágy egy ha gyo má nyos be teg ágy ki e -
gé szí té se olyan funk ci ók kal, me lyek egy a ránt szol gál nak ké -
nyel mi és or vos-szak mai cé lo kat. A pro jekt ke re té ben fej lesz -
tett mo du lok az el len ôr zött gyógy szer tá ro lást és gyógy szer be -
vé telt, a be teg-or vos-á po ló kom mu ni ká ci ót és a mû ve lô dést,
szó ra koz ta tást hi va tot tak tá mo gat ni. Az in tel li gens gyógy szer -
a da go ló do boz a be te gek gyógy szer be vé te lé nek mi nél ha té -
ko nyabb sza bá lyo zá sát és el len ôr zé sét te szi le he tô vé. A be -
vé tel re vo nat ko zó fi gyel mez te tést kö ve tô az el ma radt nyi tás ra
vo nat ko zó ri asz tás után a nem meg fe le lô idô in ter val lum ban
be vett gyógy sze rek zá ro lás ra ke rül het nek. Az ada go ló hat kü -
lön re kesszel ren del ke zik, me lyek au to ma ti ku san a köz pon ti
szoft ver rend szer ál tal ve zé relt. Nyi tá suk elô re idô zí tett, na pon -
ta pe ri o di ku san is mé telt. A ki ve he tô tál kák fel töl té se köz pon ti
gyógy szer el osz tás se gít sé gé vel tör tén het, mely egy ben gaz -
da sá gos sá és biz ton sá gos sá te szi a fo lya ma tot.

Az in tel li gens be teg ágy mo du lok kö zül ki e mel jük még az
in teg rált nô vér hí vó és kom mu ni ká ci ós mo dult. Moz gás ér zé -
ke lô se gít sé gé vel le he tô vé vá lik az egy kéz moz du lat tal tör -
té nô jel zés a be teg fe lôl a fo ga dó ápo lói ter mi ná lok fe lé.
Akár a nô vér pul ton el he lye zett fix ter mi ná lok ról, akár mo bil
esz kö zök rôl (notebook, okos te le fon, tablet stb.) két i rá nyú
hang kom mu ni ká ció épít he tô ki a be teg gel, va la mint a be teg
ké pe is lát ha tó az in teg rált ka me ra se gít sé gé vel.

A back-office rend szer a fen ti al rend sze rek, szenzorok
nap ló zott ada ta it hi va tott tá rol ni. Mind a video fe lü gye le ti,
mind a mo bil fej egy ség, va la mint kom mu ni ká ci ós mo dul ese -
té ben audio, video és EEG je lek a rend sze res al kal ma zás
so rán nagy mennyi sé gû ada tot ge ne rál nak, me lyek szak sze -
rû tá ro lá sa, ka ta lo gi zá lá sa kü lön al rend szert igé nyel.

A cik künk to váb bi ré szé ben nem a fen ti esz kö zök me -
chatronikai ter ve zé sé re és meg va ló sí tá sá ra he lyez zük a
hang súlyt, ha nem ezen al rend sze re ket össze kö tô és mû -
köd te tô szoft ve res alap rend szert mu tat juk be. Ezen ke resz -
tül azon ban még rész le te sebb ké pet ka punk a fen ti mo du lok
ké pes sé ge i rôl, funk ci ó i ról és mû kö dé sé rôl is.

A KÖZ PON TI ALAP REND SZER

A köz pon ti alap rend szer va ló já ban egy vagy több szá mí -
tó gép szer ver bôl ál ló, a rend szer töb bi ré szét ve zér lô és
össze kö tô kom po nens, mely meg te rem ti a rend szer ré sze i -
nek in teg rá ci ó ját, egy ko he rens egé szet lét re hoz va (1. áb ra). 

A szer ver szol gál ta tá sai kö zött sze re pel:
• az egyes esz kö zök kel va ló kap cso lat meg te rem té se és

akár két i rá nyú adat á ram lás biz to sí tá sa (pl. kom mu ni ká -
ci ós rend szer hang hí vá sok be teg-á po ló kö zött),

• fel hasz ná lók (ápo lók, or vo sok és be te gek) fe lé in for má -
ció köz lé se (pl. be teg hí vás ki jel zé se), va la mint ve zér lô
in for má ci ók fo ga dá sa (pl. gyógy szer a da go ló do bo zok
nyi tá si idô pont jai),

• kül sô rend sze rek kel (pl. IKIR) va ló in teg rá ció biz to sí tá sa.

A fen ti szol gál ta tá sok meg va ló sí tá sa az aláb bi fô szoft -
ver kom po nen sek se gít sé gé vel tör tént:
• az esz kö zök kel va ló kap cso lat tar tást, va la mint a kül sô

rend sze rek kel tör té nô in teg rá ci ót egy Mic ro soft BizTalk
[3] ala pú MiddleWare ke ret rend szer biz to sít ja. Ez ki e gé -
szül het média szer ver rel a be teg-á po ló-or vos kom mu ni -
ká ci ós rend szer fej let tebb, job ban ská láz ha tó al kal ma zá -
sá hoz.

• a fel hasz ná lói in ter fészt a FrontEnd kom po nens biz to sít -
ja, mely ASP .NET tech no ló gi án ala pú web al kal ma zás.

A szoft ver rend szer alap já ul szol gá ló tech no ló gi ák ki vá -
lasz tá sá nál nem csak a kor sze rû és elô re mu ta tó fej lô dés és
jö vô kép fi gye lem be vé te le volt mérv a dó, ha nem a meg bíz -
ha tó ság, el ter jedt ség, plat form füg get len ség, gyár tói tá mo -
ga tás, to vább fej lesz té si le he tô sé gek és a ren del ke zés re ál -
ló fej lesz tôi szak em ber gár da gya kor la ti ta pasz ta la tai. Bár a
pro jekt ben al kal ma zott esz kö zök, funk ci o ná lis és in teg rá ci -
ós el vá rá sok szer te á ga zó ak, pró bál tunk tö re ked ni a tech no -
ló gi ai ho mo ge ni tás ra is. Vizs gá la ta ink után a Mic ro soft tech -
no ló gi ák (BizTalk, ASP .NET, Silverlight, ActiveX stb.) pre fe -
rá lá sa mel lett dön töt tünk, mely meg fe le lô gyár tói tá mo ga -
tás sal, sta bil jö vô kép pel és vár ha tó to vább fej lesz té si le he tô -
sé gek kel ren del ke zik, így a jö vô re néz ve egy új ra fel hasz -
nál ha tó, át a la kít ha tó in for ma ti kai rend szert te remt he tünk.
Meg jegy zen dô azon ban, hogy egyes szem pon tok – pél dá ul
a plat form füg get len ség biz to sí tá sa a kom mu ni ká ci ós mo dul
al kal ma zá sá nál – mi att más gyár tók nap ja ink ban el ter jedt
tech no ló gi ái is fel hasz ná lás ra ke rül tek (pl. Flash).

A FrontEnd kom po nens
A FrontEnd alap ve tô ké pes sé gei az authentikációs és

jo go sult sá gi funk ci ók. Az el sôd le ges fel hasz ná lói cso port az
or vo sok, ápo lók, ill. rend szer ü ze mel te tôk, azon ban ki ter -
jeszt he tô akár a be te gek re is, így in for má ci ók (sa ját be teg
adat lap, vizs gá la ti idô pon tok stb.), le le tek és ered mé nyei,
szó ra koz ta tó tar tal mak el é ré se is biz to sít ha tó a fe lü le ten ke -
resz tül. Az egyes funk ciók el é ré se me nü pon to kon ke resz tül
az alap ve tô er go nó mi ai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lô en biz -
to sí tott. Fel hasz ná lói cso por ton ként vagy akár egye di leg is
kor lá toz ha tó az egyes funk ci ók el é ré se. 

A rend szer ü ze mel te tôi fel a da tok tá mo ga tá sa kö zül a
rend szer bô vít he tô sé gé nek mi nél ru gal ma sabb, de egy sze -
rû mó don va ló biz to sí tá sa je len ti a leg na gyobb ki hí vást. A
FrontEnd fe lü le ten meg ad ha tó ak az egyes esz kö zök (vi deó
fe lü gye le ti rend szer, kom mu ni ká ci ós rend szer, gyógy szer a -

1. áb ra 
A rend szer fel é pí té sé nek se ma ti kus vá za
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da go ló stb.) azo no sí tói és há ló za ti cí mei, me lyet a 2. áb ra is
szem lél tet. A FrontEnd meg je le ní ti az alap ve tô be teg ada to -
kat ill. a be teg rend szer hez kap cso ló dó ada ta it is: me lyik be -
teg ágy ban fek szik, a gyógy szer a da go ló nak mi lyen nyi tá si
idô pont jai van nak, hoz zá fér het-e szó ra koz ta tó-ta nu ló tar ta -
lom hoz stb. Le he tô vé te szi az or vo si vizs gá la ti ada tok, le le -
tek offline fel töl té sét adat tár ba. A fel töl tés szél sô sé ge sen
nagy fájl mé re tek re lett op ti ma li zál va, ez ál tal a 24 órás vi deó
meg fi gye lés és EEG ada tok is vi szony lag gyor san tá rol ha tó -
ak. A meg ol dás to váb bi elô nye, hogy a FrontEnd al rend szer
vé kony kli ens ar chi tek tú rát biz to sít, az az a fel hasz ná ló nak
nem kell sem mi lyen szoft vert te le pí te ni szá mí tó gé pé re vagy
okos te le fon já ra. A bön gé szô al kal ma zás je le ní ti meg a
FrontEndet, mely így plat form füg get len ma rad hat. Az adat -
fel töl tés ter mé sze te sen bár mely fel hasz ná ló ter mi nál já ról el -
vé gez he tô, azon ban en nek ha tárt szab a ter mi nált a rend -
szer hez kap cso ló há ló zat át vi te li se bes sé ge.

A be teg hí vó rend szer min den ter mi ná lon egy i de jû leg jel zi
a be teg hí vó jel zé se it egy elô ug ró, fi gyel mez te tô jel zés sel. A
jel zés meg tör tén té rôl a fe lü le ten min dig lát ha tó lis ta ké szül,
me lyen a be teg ne ve és ágyá nak azo no sí tó szá ma van fel tün -
tet ve, va la mint azon na li el é rést biz to sít (lin ken ke resz tül) a
kom mu ni ká ci ós mo dul gyors meg nyi tá sá hoz. A fej lesz tés hez
a leg ú jabb tech no ló gi át és fej lesz té si tech ni ká kat kí ván tuk
igény be ven ni, mely nek ered mé nye ként a be teg hí vó rend szer
vé gül javascript ala pú Comet [4] mód szer rel ké szült el. 

A kom mu ni ká ci ós mo dul va ló já ban egy ka me ra ké pet és
han got köz ve tít a be teg fe lôl akár több ter mi nál fe lé is, így az
ápo lók és or vo sok egy i de jû leg ve he tik fel a kap cso la tot a be -
teg gel (lásd 3. áb ra). Le he tô sé gük van hang ü ze net kül dé sé re
is push-to-talk mó don, egy gomb nyom va tar tá sa mel lett. A
mi nél több és vál to za to sabb, mo bil és rög zí tett plat for mon va -
ló meg je le ní tés re tö re ked ve mé dia szer ve ren ke resz tü li kom -
mu ni ká ció al kal ma zá sa is ré sze az in teg rált meg ol dás nak. A
mé dia szer ver al kal ma zá sá nak má sik elô nye, hogy köz pon to -
sít ja a kom mu ni ká ci ót – az az a ka me rák tól nem köz vet le nül a
kli en sek fe lé áram lik az adat, ha nem a szer ver fe lé, me lyet
igény sze rint to váb bít – és át ve szi a több fel hasz ná ló egy i de -
jû ki szol gá lá sá nak ter hét a video-kommunikációs esz köz tôl. A
rend szer ská láz ha tó sá gá nak ja vu lá sa mel lett le he tô ség nyí lik
az ar chi vá lás ra és ké sôb bi vissza ját szá sá ra is. Kli ens, az az

fel hasz ná lói ol da lon Flash tech no ló gia biz to sít ja nap ja ink ban
a leg vál to za to sabb plat form tá mo ga tott sá got, azon ban a
HTML5 fej lô dé sé vel meg nyí lik az út az iga zán plat form füg -
get len vi deó és audió kap cso la tok ki é pí té sé hez.

A MiddleWare kom po nens
A MiddleWare rend szer va ló já ban egy olyan köz tes al -

rend szer, mely ki szol gál ja a FrontEnd-et, ada tok tá ro lá sát
és elô hí vá sát vég zi a back-office hát tér kom po nens bôl, biz -
to sít ja a kap cso la tot az in tel li gens esz kö zök kel, szen-
zorokkal, ill. kül sô rend sze rek kel (pl. PACS, IKIR stb.). Va ló -
já ban eb ben a kom po nens ben tes te sül meg mind a zon lo gi -
kai mû kö dés és üz le ti in tel li gen cia, mely in teg rált tá te szi a
rend szert, meg al kot va egy kon zisz tens ve zér lést, mind or -
vos szak mai, mind infokommunikációs szem pont ból [3]. Az
al kal ma zott Mic ro soft BizTalk egy Enterprise Service Bus
(ESB) tech no ló gia és ke ret rend szer, mely ki e mel ten robosz-
tus, meg bíz ha tó, biz ton sá gos és ská láz ha tó rend szert biz to -
sít. Az al kal ma zá sok fej lesz té se gra fi kus fe lü let tel is tá mo -
ga tott, így ma gas abszt rak ci ós szin ten jól ter vez he tô vé, át -
lát ha tó vá vál hat nak a mû kö dé si lo gi kai szá lak (lásd 4. áb ra),
a fej lesz té si idô rö vi dül.

A MiddleWare kom po nens a FrontEnd szá má ra biz to sít -
ja mind a zon in for má ci ó kat, me lyeket az adott fel hasz ná ló
ép pen meg akar je le ní te ni ter mi nál ján (pl. be teg a da tok) va -
la mint az aszink ron mó don be kö vet ke zô ese mé nyek rôl (pl.
be teg hí vó jel zés) is tá jé koz ta tást küld. A rend szer re giszt rál
(naplóz) és ar chi vál min den ese ményt, ill. adat kom mu ni ká -
ci ót, le gyen szó be teg a da tok le kér de zé sé rôl, be teg hí vó jel -
zés rôl vagy offline fel töl tés rôl. Mi vel a szol gál ta tá sok a
FrontEnden ke resz tül egy egy sze rû internetkapcsolattal el -
ér he tô en ott hon ról, csak az in tel li gens mo du lo kat szük sé ges
a be teg ott ho ná ba el he lyez ni. A nyil vá nos há ló za tok át e -
resz tô ké pes sé ge erôs kor lát ja le het nap ja ink ban az efaj ta
al kal ma zás nak, így he lyi szer ver te le pí té se re á li sabb meg ol -
dás nak tû nik ott ho ni al kal ma zás ese tén is.

A ki fej lesz tett in tel li gens esz kö zök kel tör té nô adat cse re fô -
ként szab vá nyos HTTP pro to kol lon ke resz tül tör té nik, de ema il

2. áb ra 
Esz kö zök kon fi gu rá lá sa a FrontEnd fe lü le tén

3. áb ra  
Kom mu ni ká ci ós mo dul a FrontEnd fe lü le ten 
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ér te sí té sek SMTP pro to kol lon ke resz tül tör té nô kül dé sé re
vagy FTP fel töl tés re is le he tô ség van. Kül sô rend szer in ter fész
ki a la kí tott és tesz telt a HEFOP 4.4. ke re te in be lül meg va ló sí -
tott In téz mény kö zi In for má ci ó rend szer rel (IKIR), olyan funk ci -
ók men tén, mint a be teg nyil ván tar tás sze mé lyes ada ta i nak,
be teg ren del ke zés le kér de zé se és do ku men tu mok fel töl té se.

SOA el ve ken könnyen in teg rál ha tó ak HIS, PACS és más
egye di nyil ván tar tó vagy di ag nosz ti kai ki ér té ke lô rend sze rek,
me lyek szab vá nyos in ter fész fe lü let tel ren del kez nek.

ÖSSZEG ZÉS

Az INFCARE8 pro jekt ter mé ke ként egy olyan innovatív
AAL meg ol dás ké szült, mely elô se gí ti a kró ni kus be teg el lá tás -
ban a di ag nosz ti kai, te rá pi a kö ve té si és be teg fe lü gye le ti te vé -
keny sé ge ket, mind ott ho ni, mind in téz mé nyi kör nye zet ben.
Gaz da sá gi szem pont ból az el lá tás ha té kony ság nö ve lé sé ben
és ra ci o na li zá lá sá ban, míg gyó gyá sza ti és hu mán szem pont -
ból az élet mi nô ség ja vu lá sá ban, a szol gál ta tá si szint ja vu lá -
sá ban kí ván tunk ered mé nye ket el ér ni. A meg al ko tott mecha-
tronikai és in for ma ti kai rend szer pro to tí pu sá nak funk ci o na li tá -
sa, ké pes sé gei a mai tech no ló gi ai szín vo na lat ma xi má li san
kí ván ják ki hasz nál ni. A ki fej lesz tett rend szer alap ján mond -
hat juk, hogy az ered mé nyek biz ta tó ak, mind a gya kor la ti
hasz nál ha tó ság, mû kö dé si meg bíz ha tó ság, mind a költ sé gek
po ten ci á lis csök ken té sé bôl adó dó an. Az in for ma ti ka fej lô dé -
sé vel a ha son ló AAL esz kö zök ké pes sé ge, meg bíz ha tó sá ga
és ár szín vo na la je len tô sen ja vul, meg te remt ve a le he tô sé gét
egy él he tôbb, em be ribb élet le he tô sé géet.

A fej lesz tés a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség tá mo ga tá -
sá val va ló sult meg (pá lyá za ti azo no sí tó: INFCARE8).

4. áb ra
Mû kö dés ter ve zé se és imp le men tá lá sa BizTalkban
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A SZERZÔK BEMUTATÁSA

Zsiros At ti la je len leg a HUMANsoft
Kft. in for ma ti kai ta nács a dó ja és ku ta tó -
ja. Ok le ve let szer zett mû sza ki in for ma -
ti ká ból a Mû sza ki és Gaz da ság tu do má -
nyi Egye te men, majd ugyan itt kezd te

szak mai pá lya fu tá sát nem zet kö zi infokommunikációs pro -
jek tek ben. 2009-ben köz gaz dász dip lo mát szer zett vál la la ti
pénz ü gyek re és vál la lat ér té ke lé sek re sza ko sod va, az ó ta
pénz ü gyi és infokommunikációs rend sze rek elem zé sé vel,
ter ve zé sé vel és ku ta tá sá val fog lal ko zik.
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