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EMMA a hazai egészségügyben (infografika)

Újabb egészségügyi intézmény, a svábhegyi 
Gyermekgyógyintézet is az EMMA-t választotta
Az elhatározást követő mindössze három hónapos integrációs 
és oktatási folyamat után idén februárban már „élesben” 
debütált az új EMMA rendszer a gyermekgyógyintézetben. Az 
intézmény ügyvezető igazgatóját, dr. Skorán Ottót kérdeztük a 
tapasztalatokról. 

OpenScape – Health Station: integrált betegápolás, 
nagyobb elégedettség
A klinikai folyamatok során létrejövő információkhoz történő 
széles körű, egyidejű és hatékony hozzáférés az egészségügy 
informatikai jövőjének legfontosabb kérdése. Ésszerűsítést, a 
költségek csökkentését és a betegellátás élményének jelentős 
növekedését eredményezheti egy olyan korszerű integrált 
betegellátási rendszer, mint a Unify OpenScape – Health 
Station.

Helymeghatározásra támaszkodó megoldások 
nővérhívó és egészségügyi kiértesítő 
rendszerekben
A svéd Ascom Wireless Solutions által kifejlesztett 
egészségügyi/kórházi eseménykezelő rendszer egyik 
fontos eleme a valós idejű helymeghatározás, mely képes 
optimalizálni az ápoló személyzet leterheltségét, miközben 
ezzel párhuzamosan javítja a betegellátás színvonalát.

Korszakalkotó hazai HIS rendszer a MEST XII. 
kongresszusán
Tavaly év végén rendezték meg a Multidiszciplináris Egynapos 
Sebészeti Társaság legutóbbi, XII. kongresszusát, melyen 
bemutatkozott az EMMA is, mely alkalmazás kifejezetten a 
hazai egészségügyi rendszer sajátosságait figyelembe véve lett 
kifejlesztve.

„Nagyot álmodni csak közösen lehet” – társasági 
rendezvények a kapcsolattartás jegyében az 
Enterprise Group-pal
Partnerrendezvényeink mindig remek alkalmat nyújtanak arra, 
hogy közelebbről is megismerjük ügyfeleinket és első kézből 
nyerhessünk információt ambícióikról annak érdekében, hogy 
hatékonyan tudjuk támogatni őket céljaik elérésében.  

EMMA: folyamatos fejlesztés a visszajelzések 
mentén
Az Enterprise Group eHealth üzletág támogatási csoportjának 
vezetőjével, Tóth Miklóssal beszélgettünk, aki a 2016. évi 
eredményekről, az ügyféltámogatásról, az EMMA rendszer 
használata során beérkező hibajegyekről és azok kezeléséről, 
az EMMA fejlesztési menetéről tájékoztatott.

Új funkciók, innovatív fejlesztések: amit az EMMA 
3.0-ról tudni kell
Mészáros Jenővel, az eHealth üzletág támogatási 
csoportvezető helyettesével beszélgettünk az Enterprise Multi 
Medikai Alkalmazás legújabb verziójában, a 3.0-ban található 
fejlesztésekről, újdonságokról, funkcionális módosításokról.
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Korszerű betegellátás a digitális középkorból 
való kilépéshez
A digitalizáció egyre gyorsuló ütemben jelenik meg az életünkben, s az 
Ipar 4.0 egy új ipari forradalomként formálja át a teljes gyártási és ellátási 
láncot. Az EESZT indulásával megteremtődik a lehetőség arra, hogy ezt a 
forradalmat és minden előnyét átélhessük a hazai egészségügyben is.

impresszum

eMMa Magazin  
Időszakosan megjelenő, ingyenes magazin

Kiadja:  
Enterprise Communications Magyarország Kft.
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6Az EMMA és az új e-egészségügyi szolgáltatási 

rendszer kapcsolata
Az EMMA új távlatokat nyit az egészségügyi informatikában, 
amihez szükséges lépést tartani az információtechnológia 
fejlődésével – ezért megtettük az első szükséges lépéseket 
ahhoz, hogy az EMMA EESZT-hez való illesztése lehetővé váljon.
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KORSZERŰ BETEGELLÁTÁS
A DIGITÁLIS KÖZÉPKORBÓL 
VALÓ KILÉPÉSHEZ

A digitalizáció feltartóztathatatlan, egyre 
gyorsuló ütemben jelenik meg az éle-
tünkben. Legelőször a szociális kapcso-
latainkat és kapcsolattartásunk mód-
jait alakította át, egészítette ki (social  
media), míg az Ipar 4.0 egy új ipari for-
radalomként formálja át a szemünk lát-
tára a teljes gyártási és ellátási láncot.  
Azonban az EESZT idei évi tervezett indu-
lásával megteremtődik Magyarországon 
a lehetőség arra, hogy ezt a forradalmat 
és annak minden előnyét átélhessük 
majd a hazai egészségügyben is.

Egy finn felmérés szerint egy átlagos felhasználó naponta 
35-70 alkalommal veszi kézbe és használja okostelefon-
ját (régiótól, iskolázottságtól és kortól függően), aminek 
mindössze csak egyharmada a klasszikus értelemben vett 
telefonálásra fordított alkalmak száma. (Egyébként már 
arra is létezik külön alkalmazás, hogy ezt naponta kövessük: 
http://www.checkyapp.com/.) Minden más esetben vala-
milyen applikációt használunk – legyen szó közlekedésről, 
hírek olvasásáról, fitnessről, tanulásról, iskolai ellenőrzőről, 
kapcsolattartásról, fényképezésről, egészségmegőrzésről, 
levelezésről, munkáról vagy bármilyen egyéb használat-
ról. Tehát nincs olyan nap, hogy akinek van okostelefonja, 
ne használná azt. 

kÖszÖnTő

oRBÁn előd
Az Enterprise Group 
ügyvezető igazgatója
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2017 vízválasztó év lesz a hazai egészségügyi informatiká-
ban. Vízválasztó az egészségügyben dolgozók, kiszolgálók 
és igénybevevők számára is. Az EESZT indulásával megte-
remtődik a lehetőség – legalábbis informatikai szempontból 
– arra, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat, az elkészült 
leleteket, ill. részben az orvos-beteg találkozókat is segítse 
a digitalizáció.

Az Enterprise Group eHealth üzletágának 2011-es mega-
lapítása óta arra törekszünk, hogy az általunk fejlesztett 
alkalmazások, megoldások a lehető legjobban illeszkedjenek 
a hazai igényekhez, elvárásokhoz. Vezető alkalmazásunk, 
az EMMA, méltán az egyik legismertebb, legkorszerűbbnek 
tartott HIS megoldás a piacon, amelyet egyre több intéz-
mény eredményesen vezet be. Sikerünk titka az ügyfélcent-
rikus hozzáállás, a folyamatos fejlesztés, a korszerű techno-
lógia és a kiváló felhasználói élmény együttese.

Az egészségügyben dolgozó szakértő közönség számára az 
egyik legjelentősebb szakmai eseményen, a Magyar Kórház-
szövetség Kongresszusán mutatjuk be az alkalmazás újdon-
ságait. Az idei kiállítás különösen sok, nagyléptékű fejlesz-
tést tartogat. Bemutatjuk az EMMA Mobile és EMMA Patient 
mobilalkalmazásaink továbbfejlesztett változatait, amelyek-
kel mind az intézmények, mind a páciensek kiléphetnek a di-
gitális középkorból és – az EESZT által nyújtott szolgáltatások 
használatával párhuzamosan – végre a hazai egészségügyi 
szolgáltatásokat is pont úgy vehetik majd igénybe az EMMA 
felhasználók, mint az élet bármely más területén már meg-
szokottakat. 

Büszkék vagyunk arra, hogy egyre több intézmény, többek 
között a budapesti Uzsoki Utcai Kórház is felismerte 
az EMMA-ban rejlő óriási potenciált, alkalmazásunk ország-
szerte már számos intézményben járul hozzá a korszerű 
betegellátáshoz, a digitális középkorból való kilépéshez.

Magazinunk mostani számában többek között ezekről az új-
donságokról, a multi medikai alkalmazásunkat már használó 
szakemberek véleményéről, valamint a tavalyi év legfonto-
sabb mérföldköveiről is beszámolunk olvasóinknak.

Üdvözlettel: 

  Orbán Előd 

kispesti egészségügyi intézet
Budapest XIX., 2013. október

Vaszary Kolos Kórház
Esztergom, 2015. június

Svábhegyi Gyermekgyógyintézet
Budapest, 2017. február 

Deák Jenő Kórház
Tapolca, 2015. július

Paksi Gyógyászati Központ
Paks, 2012. november
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EMMA A hAzAi EgéSzSégügybEn

Kelen Kórház Kft..
Budapest XI., 2012. szeptember

Károlyi Sándor Kórház
Budapest, 2017. április

Uzsoki utcai Kórház
Budapest, 2017 

Svábhegyi Gyermekgyógyintézet
Budapest, 2017. február 

szent lázár  
Megyei Kórház
Salgótarján, 2014. november

Deák Jenő Kórház
Tapolca, 2015. július

Paksi Gyógyászati Központ
Paks, 2012. november

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Kiskunhalas, 2015. február

Szegedi Sport és Fürdők Kft.
Szeged, 2012. szeptember

Mezőtúri Kórház 
és Rendelőintézet
Mezőtúr, 2013. április

Gróf Tisza István 
Kórház
Berettyóújfalu, 2015. április

Sportdiagnosztikai Élet-
mód és Terápiás Központ
Debrecen, 2016. október
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Az EMMA éS Az új
E-EgéSzSégügyi SzolgáltAtáSi
rEndSzEr kApcSolAtA

	 Az	EMMA	EESZT-hez	történő	csatlakozási	folyamata	a	gyakorlatban	

A fejlesztés csak egy regisztrációs folyamat lezárultával kezdődhetett meg, amely tartalmazza a szállítói tanúsítványok, szál-
lítói nyilatkozatok kiadását. Az eHealth üzletág rendelkezik a tesztrendszer eléréséhez szükséges valamennyi információval, 
mint például az ÁEEK által rendelkezésre bocsátott teljes EESZT dokumentáció és a tesztrendszer használatához szükséges 
tokenek. Az EMMA HIS rendszer és az EESZT közötti kommunikáció gyakorlati megvalósítása az EMMA integrációs szerveren 
keresztül valósul meg, megtartva a rendszer eddigi egységes és koherens működését.

Az EMMA multimedikai rendszer kliens alkalmazása nem tart közvetlenül kapcsolatot az EESZT-vel, a kapcsolat az EMMA 
integrációs szerverén keresztül valósul meg. Amennyiben az intézmény felé kérés érkezik, arra a választ az EMMA EESZT 
integrációs szervere állítja össze, s ugyancsak ezen a csatornán történik az információáramlás, ha az intézmény felől fogal-
mazódik meg kérés az EESZT felé. Azoknál a folyamatoknál, melyekhez emberi visszaigazolás szükséges, sikeresen megvaló-
sulnak a megfelelő jogkörrel rendelkező felhasználói műveletek és azonosítások. A kommunikáció fejlesztése és elsődleges 
tesztelése elkezdődött, jelenleg is folyamatban van az eHealth üzletágon belül. Annak érdekében, hogy minden szempont-
ból megfelelő eredmény szülessen, a belső próbák után a rendszertesztelési lehetőséget  ügyfeleink számára is biztosítjuk 
2017 második negyedévének a végén.

	 Mit	hoz	az	EESZT	az	EMMA	és	a	felhasználók		
	 számára?	

„A betegeknek könnyebbséget, nagyobb biztonságot és  
a gyorsabb felgyógyulás lehetőségét kínálja a november-
től bevezetendő elektronikus egészségügyi szolgáltatási 
tér” – fogalmazott az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára a kormány új e-egészség-
ügyi szolgáltatási rendszeréről, röviden az EESZT-ről. Az 
Enterprise Group eHealth üzletágának az EMMA meg-
oldással (Enterprise Multi Medikai Alkalmazás) felvál-
lalt célja, hogy új távlatokat nyisson az egészségügyi 
informatikában – ehhez pedig szükséges lépést tartani az 
információtechnológiára jellemző folyamatos fejlődéssel, 
így üzletágunk 2016 nyarán megtette az első szükséges 
lépéseket ahhoz, hogy az EMMA EESZT-hez való illesztése 
lehetővé váljon. 
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Az EMMA éS Az új
E-EgéSzSégügyi SzolgáltAtáSi
rEndSzEr kApcSolAtA
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Az ügyfeleink számára az Állami Egészségügyi Ellátó Központ irányításával kifejlesztett, felhőalapú elektronikus rendsze-
ren keresztül az orvosok, a gyógyszerészek számítógépen keresztül megismerhetik a betegek korábbi adatait, vizsgálatait, 
leleteit, dokumentumait. Várható, hogy a rendszernek köszönhetően a betegekkel kapcsolatos minden fontos információ 
azonnal az orvos rendelkezésére áll majd, aki így pontosabb diagnózist állíthat fel, és a kezelés is személyre szabottabb, 
gyorsabb lehet.  Az új rendszerben  lényegesen csökken a papíralapú dokumentumok száma, aminek eredményeképp a 
betegeknek nem kell magukkal vinniük dossziékban korábbi leleteiket, és az orvosi dokumentáció sem veszhet el, hiszen 
ezek a „kormányzati felhőben” mindig elérhetőek lesznek.

„A bEtEGEknEk könnyEbbséGEt, 

biztonsáGot és A GyorsAbb fElGyóGyulás 

lEhEtőségét kínálja aZ ElEktronikus 

EGészséGüGyi szolGáltAtási tér.”

Parlamenti államtitkár, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma
Pintér Attila
fejlesztési vezető
Enterprise Group eHealth üzletág
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EMMA: folyAMAtoS fEjlESztéS 
A viSSzAjElzéSEk MEntén 

intErjú tóth MiklóSSAl,
Az EhEAlth üzlEtág táMogAtáSi 
csopoRTjÁnak vezeTőjével 
Az Enterprise Group eHealth üzletág támogatási csoportjának vezetőjével 
beszélgettünk, aki a 2016. évi eredményekről, az ügyféltámogatásról, az EMMA 
rendszer használata során beérkező hibajegyekről és azok kezeléséről, az EMMA 
fejlesztési menetéről tájékoztatott. 

  Hogyan	értékeli	a	2016-os	évet
						a	hibabejelentések	tükrén	keresztül	nézve?
2015. január 23-án kaptuk az első bejelentésünket 
az új hibajegykezelő rendszerünkbe, vagyis hivatalosan 
ekkorra  datálható a rendszer indítása. Azóta 2739 jegy ér-
kezett be, melyek között szerepel Partner által rögzített  
és – a belső munkáink, ellenőrzéseink során – munka-
társaink által felvett ügy is. Mivel az EMMA folyamatosan 
fejlődik, és havi szinten kerülnek be módosítások, javítások 
és fejlesztések, természetes, hogy folyamatosan kapunk 
építő jellegű visszajelzéseket, így nem várható, hogy 
a bejelentések meg fognak szűnni. Bíztató jelnek ítélem, 
hogy a múlt év végére elértük azt a fordulópontot, amikor 
a megoldott ügyek száma meghaladta a bejelentett ügye-
két. Ez azt jelenti, hogy az akut feladatok mellett volt fejlesz-
tői kapacitásunk régebb óta futó ügyek, fejlesztési igények 
megvalósítására is.

  	Milyen	prioritással	történik	a	hibák	kezelése?
Fontos leszögezni, hogy nem minden hibabejelentés takar 
tényleges hibát; ennek felmérése a konzulens feladatai  
közé tartozik kompetenciája szerint. A paraméterezéssel, 
tanácsadással orvosolható ügyek például el sem jutnak 
a fejlesztéshez; de amennyiben egyértelmű, azonnali be-
avatkozást igénylő problémáról van szó, késlekedés nélkül 
látunk az elhárításhoz. Minden egyéb feladat megoldása 
ütemezetten történik, a verziókiadási ciklusunkra illeszt-
ve. Néha egy-egy, látszólag kisebb feladat megoldása is 
azt igényli, hogy a rendszer alapjaihoz nyúljunk hozzá, 
az ütemezés során az így keletkező extra fejlesztési felada-
tokat is minden esetben figyelembe vesszük.

  	Minden	fejlesztési	igény	megvalósításra	kerül?
Természetesen vannak a rendszer alapvető logiká-
jából, felépítéséből fakadó elvek, amelyeket kerü-
lünk meg. Ezt szem előtt tartva azonban úgy gon-
dolom, nincs olyan, hogy rossz vagy felesleges 
felhasználói igény, még akkor sem, ha az adott kérés 
a működési alapelvekkel szemben áll. Több esetben 
módosítottunk a program működésén, ha szükséges volt, 
akkor paraméterhez kötötten, mert a beérkező igényt 
életszerűnek ítéltük, úgy gondoltuk, hogy megvalósítása 
az EMMA fejlődését, funkcionális bővülését segíti elő.
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EMMA: folyAMAtoS fEjlESztéS 
A viSSzAjElzéSEk MEntén 

inteRju

  	Milyen	különbséget	jelent,	ha	egy	feladat	
fejlesztést	igényel	vagy	a	feladat	új	fejlesztési	
igényként	jelentkezik?

Megkülönböztetjük a fejlesztési igényt és a fejlesztési 
feladatot generáló hibát, anomáliát. Abban az esetben, 
ha a Partner felől érkező kérésben szereplő új funkció 
használatára jogszabályi kötelezettség nem él, más intéz-
ményben nem elvárt és a normál medikai ügyvitelt nem 
akadályozza, tisztán az adott Partnerhez köthető fejlesz-
tési igényről beszélünk. Amennyiben egy funkcióban ta-
pasztalt programhiba javítására van szükség, ez fejlesztői 
munkát, beavatkozást, fejlesztést igényel; vagyis alapve-
tően minden programmódosítás fejlesztést igényel.

  	Milyen	módon	oszlanak	meg	a	
hibajegykezelőbe	kerülő	ügyek?

						Melyek	számossága	a	legjelentősebb?
Az alábbi diagramon a 2016-ban bejelentett ügyek típus 
szerinti megoszlása látszik. A Szöveg-képernyő hibák és 
apró hibák adják a bejelentések nagyobb hányadát, nagy-
jából 57%-át. Ezek általában a napi munkát nem akadá-
lyozó hibák, kényelmetlenséget vagy funkciómódosítást 
takaró ügyek. Ezen túl elmondható, hogy a bejelentések 
csaknem 5%-a jogszabályi környezettől független, teljes 
egészében új funkcionalitást takar. A támogatási igény-
hez, teljesítményjelentésekhez és integrációkhoz kap-
csolódó feladatok jórészt konzulensi beavatkozást, se-
gítségnyújtást jelentenek, az összes bejelentés csaknem 
25%-át adják.

A súlyos hibák ténylegesen valamelyik funkció használha-
tóságára vonatkoznak, vagyis a felhasználó hibaüzenettel 
találkozott. Kollégáink mindent megtesznek, hogy a verzi-
ók hibamentesen kerüljenek ki a Partnerekhez, azonban 
a széles paraméterezési opciók esetenként teljesen más 
intézményi működést eredményezhetnek. Ez a Partnerek 
számára előny, a tesztelés és fejlesztés számára kihívás. 
Amennyiben mégis ilyen jellegű hibajegy érkezik, fejlesz-
tő kollégáink soron kívül javítják, és úgynevezett patch 
verzió kiadással orvosoljuk a problémát.

  	Mi	várható	a	2017-es	évben?
Továbbra is dolgozunk rajta, hogy ne maradjanak „elha-
gyott” ügyeink, valamennyi ügyfelünk számára szeret-
nénk biztosítani a gördülékenység érzését. Saját érde-
künk, hogy minél kevesebb elvarratlan szálat hagyjunk 
magunk után, így nagyobb energiával koncentrálhatunk 
az új ügyfeleinkre.
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új funkciók,
innovAtív fEjlESztéSEk:
AMit Az EMMA 3.0-ról
tudni kEll 
Interjú Mészáros Jenővel, az eHealth
üzletág támogatási csoportvezető helyettesével
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  A	Magyar	Kórházszövetség	2016.	évi	Kongresszusán	jelentette	be	az	Enterprise		Group	az	Enterprise					
					Multi	Medikai	Alkalmazás	3.0	változatát,	melyről	már	az	EMMA	MAGAZIN		2016.	évi	kiadványában	is			
					olvashattunk.	Mi	hívta	életre	az	új	verzió	fejlesztését?

Az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás egy élő, dinamikusan változó, állandó fejlődésben lévő szoftvertermék. 
Az EMMA 2.0-hoz képest a továbbfejlesztett, 3.0-s rendszer sok tekintetben megújult, a technikai háttér frissítései 
minden esetben a jobb felhasználói élményt, a sebességnövekedést, a minél rövidebb válaszidők elérhetőségét 
támogatják. A háttérfolyamatok optimalizálása szinte folyamatosan zajlik, ami további sebességnövekedést, illetve 
stabilabb működést is eredményez, növeli a rendszer hibatűrő-képességét. Az eddigi megjelenések alkalmával ezek-
ről a fejlesztési irányokról olvashattak részletesebben.

AZ ENTERPRISE MULTI MEDIKAI ALKALMAZÁS

EGy ÉLő, DINAMIKUSAN VÁLTOZÓ,

ÁLLANDÓ FEJLőDÉSBEN LÉVő SZOFTVERTERMÉK.



        11          EMMA MAGAZIN      

új funkciók,
innovAtív fEjlESztéSEk:
AMit Az EMMA 3.0-ról
tudni kEll 

  Melyek	ezek	a	funkcionális	módosítások?

A három üzemmódról (Teljes, Normál, Csökkentett 
elnevezésű módok) már az előző számban olvashattak, 
itt csak a lényeget emelném ki még egyszer.

A felhasználó a három üzemmód közül szabadon választ-
hat. A váltás a kezdőlapon, akár a beteg ellátása közben is 
lehetséges. Az üzemmód váltás a kezdőképernyőn meg-
jelenő adatok mennyiségét és elrendezését változtatja. 

Az elérhető funkciók – és néhánynál az elérés módja – vál-
tozik. A felhasználó dönthet arról, hogy melyik, a számára 
elegendő  adat együttes megjelenését biztosít üzemmó-
dot használja. A szerényebb adattartalommal  bíró felüle-
ten pl. az EPR egy gomb megnyomásával hívható elő, de 
természetesen elérhető. A funkció ebben az üzemmód-
ban lényegesen kisebb adatbázis-oldali erőforrásigénnyel 
működik, ennek megfelelően sokkal gyorsabb működést 
és rövidebb válaszidőket garantál. A sebességnövelés és 
áttekinthetőség miatt változott a használt ikonkészlet 
némelyik eleme is. Ezeket a fejlesztéseket a felhasználók 
már az EMMA 2 verzióban is megtapasztalhatták, ott is 
elérhetővé tettük őket.

  AZ	EMMA	szoftver	egy	egészségügyi	célszoftver.			
					Mi	indokolja,	hogy	ilyen	dinamikusan	változzon?

Az EMMA szoftver fejlődését több körülmény befolyásolja.
 
• A vonatkozó szabályrendszer változásai, új szakmai 
követelmények: Ha a szabályozás változik, arra minden 
szolgáltatónak kötelezően reagálnia kell; illetve folyama-
tosan bővül az EMMA szoftver által támogatott speciális 
egészségügyi szakmák, folyamatok köre.
 
• A partnerek egyedi fejlesztési kérései: A partnerintéz-
mény speciális igényei, amelyet egyedi megállapodás alap
ján tudunk vállalni, amennyiben az EMMA szoftver alapel-
veivel nem ütköző a kérés.
• A felhasználók visszajelzései: A konzulenscsapat 
állandó, élő kapcsolatban van a program használóival. 
Rendszeresen látogatjuk a felhasználó intézményeinket, 
ahol – természetesen a helyi informatika támogatásával -  
személyes konzultációt folytatunk a végfelhasználó 
orvosokkal, asszisztensekkel. Meghalljuk és figyelembe 
vesszük az észrevételeiket a programfejlesztés tervezésekor.

Az EMMA 3.0 gondolata is ebből a forrásból indult el, a vé-
gül megvalósuló megoldások, a funkciókban történt vál-
toztatások ezeknek a konzultációknak az eredményét is 
tükrözik.

vv



EMMA MAGAZIN          12       

  Miért	volt	szükség	erre	a	fejlesztésre?

Szükség a szó szoros értelmében nem volt rá, de több 
észrevétel érkezett az intézmények felől, hogy a szöveg-
szerkesztő kezelése – ami jelenleg a Word szinte teljes 
eszközpalettáját kínálja –, nem minden felhasználónak egy-
szerű, és jellegéből adódóan kizár néhány, a betegellátás- 
ban praktikus szolgáltatást. Például nem oldható meg az 
előző megjelenéskor rögzített dokumentum egyes feje-
zeteinek örökítése a jelen megjelenés dokumentumába. 
Emiatt kezdtünk hozzá egy új szövegszerkesztő terve-
zéséhez, amely a fejezeteket külön-külön kezeli minden 
szempontból; így egyszerre biztosítja a számítógépes 
alapismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára 
az egyszerű kezelhetőséget és az eddig elérhetetlen szol-
gáltatások használatának lehetőségét.

  A	fentieken	kívül	elérhetővé	válik	más				 		
					újdonság	is?

Igen. Az EMMA 3.0 verzióban megjelenik egy új szöveg-
szerkesztő is. A régi szövegszerkesztő funkció elérhető 
marad, az Intézmények eldönthetik, hogy melyiket hasz-
nálják a továbbiakban. Az áttérés természetesen nem lesz 
kötelező, csak válaszható opció. Azonban ez az áttérés 
nem olyan rugalmasan kezelhető, mint a három üzemmód. 
Igaz, ennek nem is a sebességnövekedés a célja, ha-
nem az egyszerűbb kezelhetőség. Azt természetesen 
biztosítjuk, hogy a mostani szövegszerkesztővel készült 
dokumentumok olvashatók legyenek, de ebben az esetben 
a teljes átjárhatóság nem lesz biztosított.
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Természetesen a fejezetek szabadon meghatározhatók 
és paraméterezhetők. Beállítható, hogy a felületen csak 
a felhasználó által szerkeszthető fülek jelenjenek meg. 
Az automatikusan kitöltődő tartalommal rendelkező feje-
zetek elrejthetők. A nyomtatási előkép megtekinthető, és 
nyomtatható a végeredmény. A nyomtatási képen azonban 
nincs mód szerkesztési műveletre. Ez a fő eltérés a most 
használható és az új szövegszerkesztő között a felhaszná-
ló szempontjából, mert az EMMA 2-ben elérhető szöveg-
szerkesztővel közvetlenül a nyomtatási képen dolgozhat.

  Várható-e	egyéb,	eddig	nem	említett	változás,	
						fejlesztés?

Igen, átalakítottuk az előjegyzés funkciócsoportot is. A cél 
ebben az esetben is a sebességnövekedés, egyszerűbb 
felhasználhatóság, valamint a rugalmasabb, egyszerűbb 
paraméterezhetőség. Természetesen ebben az esetben 
is megtartjuk a most használt előjegyzéssel a kompati-
bilitást.

  Mikor	találkozhatnak	a	felhasználók	az	EMMA	
3.0	verziójával?

Az EMMA 3.0 verziójának része egy komponenscso-
mag-frissítés is. Ez funkcionális változtatást nem okoz, 
de ezek a frissítések nem öncélúak: lehetővé teszik, hogy 
a szoftver folyamatosan alkalmas maradjon a legkor-
szerűbb technológiai megoldások használatára. Célunk, 
hogy technológiai szempontból mindig a pillanatnyi igé-
nyek és szükségletek előtt járjunk. Véleményünk szerint 
hosszú távon ez a törekvés az előremutató. Felhasználó-
ink az EMMA 3.0-s verziójával a 2017-es kórházszövetsé-
gen találkozhatnak majd.
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újAbb EgéSzSégügyi intézMény, 
A SvábhEgyi gyErMEkgyógyintézEt 
iS Az EntErpriSE Multi MEdikAi 
AlkAlMAzáSt [ EMMA] válASztottA

Az elmúlt időben folyamatos fejlesztéseiről és újításairól 
vált ismertté a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet, amely 
az allergológia és a gyermektüdőgyógyászat terén 
több mint fél évszázados, generációról generációra 
átadott klinikai tudást halmozott fel. A különböző 
szakterületi OEP és magánrendelésein közel 50, komoly 
tapasztalattal rendelkező szakorvos, valamint tíz, képzett 
csecsemő- és gyermekgyógyászati, illetve pulmonológiai 
szakasszisztens több mint 13000 gyermek, köztük közel 
3500 új beteg ellátását biztosítja évente.

„Intézetünk, együttműködve a kutatás-fejlesztés területével, figyelem-
mel kísérve az egészségügyben bevezetett legújabb technikai, diagnosz-
tikai eszközöket, a vizsgálatok és a gyógyítás során minden lehetőséget 
megragad, hogy a legprofesszionálisabb megoldásokat használja” – mondta 
el dr. Skorán Ottó ügyvezető igazgató, orvos, gyógyszerkutató. „Gyógyító 
és kutató-fejlesztő munkánkat olyan korszerű IT alapú folyamat- és adat-
kezeléssel szeretnénk támogatni, amely egyszerű kezelhetőség mellett 
a finanszírozási és betegellátási folyamatok összehangolásán túl az admi-
nisztrációs terheinket is jelentősen képes csökkenteni. Az EMMA válasz-
tásakor az ár/teljesítmény arány mellett meggyőző volt számunkra, hogy 
azt az Enterprise Group több évtizedes ágazati tapasztalattal rendelkező 
szakemberei fejlesztik, és zökkenőmentes lehetőséget kínálnak a korábbi 
rendszereink adatainak átvételére.”

Az elhatározást követő mindössze három hónapos integrációs és okta-
tási folyamat után idén februárban már „élesben” debütált az új EMMA 
rendszer a gyermekgyógyintézetben. Az előkészítés során sikeres 
tesztekkel zárult a korábbi rendszer adatainak teljes körű migrációja. 
Az intézmény munkatársai precíz, minőségi oktatáson vettek részt, hogy 
az új rendszer használatával gördülékenyebbé váljon a betegellátás.
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Dr. Skorán Ottó
ügyvezető igazgató
Svábhegyi Gyermekgyógyintézet
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„Biztosak vagyunk benne, hogy az intézményt látogató gyermekek 
szülei a gyorsuló, hatékonyabb, professzionális, kiszámítható és 
megbízható ügyfélcentrikus kiszolgálásban tapasztalhatják majd 
meg az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás által nyújtott elő-
nyöket. Mindemellett az EMMA jól paraméterezhető háttértámo-
gató szolgáltatásai és folyamatos verziófrissítései a Svábhegyi 
Gyermekgyógyintézet klinikai kutatási tevékenységét és a hamaro-
san megnyíló Diagnosztikai Centrum munkáját is hatékonyan támo-
gatják a jövőben” – tette hozzá Orbán Előd, az Enterprise Group ügyve-
zető igazgatója.
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„az EMMa választásakor az ár/teljesítmény arány mellett meggyőző volt számunkra, hogy 
azt az Enterprise group több évtizedes ágazati tapasztalattal rendelkező szakemberei 
fejlesztik, és zökkenőmentes lehetőséget kínálnak a korábbi rendszereink adatainak 
átvételére.” 
           (Dr. skorán Ottó)

Dr. Skorán Ottó
ügyvezető igazgató
Svábhegyi Gyermekgyógyintézet



ÉVZÁRÓ GÁLAEST  
Méltó módon, elegáns környezetben zártuk a 2015. 
évet több mint 200 partnerünk társaságában: a 
Corinthia Hotel báltermében a nagysikerű Star 
Wars filmsorozat világának mintájára megrendezett 
gálavacsorán meghallgathattuk a Pomázi Ifjúsági 
Fúvószenekar varázslatos koncertjét, egy „párhuza-
mos univerzumba léphettünk át” a Freelusion 
látványos showja által, s az est nagy attrakciójaként 
bemutatkozott Industry üzletágunk első „alkotása”, 
MyArtoo, a filmvászonról életre kelt R2D2 robot 
valósághű mása is. 

2015. december  2016. április

SZEKSZÁRDI 
BORKÓSTOLÓ 
Festői környezetbe látogatott el ICT 
üzletágunk szeptemberi szakmai 
ügyfélrendezvényén: a magyar 
borkultúra egyik legszebb szőlő-
birtokán, a szekszárdi dombság idilli 
környezetében megrendezett esemé-
nyen a kulináris élmények mellett a 
vendégek betekintést nyerhettek a 
legújabb infokommunikációs fejlesz-
tésekbe és eredményekbe is. 

2016. szeptember

HAGYOMÁNYŐRZŐ HORGÁSZVERSENY   
ICT üzletágunk szervezésében ismét megrendezésre került immár 
hagyománnyá vált horgászversenyünk, melyen a távközlési szakma 
ismert vállalatai és képviselői, társaságunk ügyfelei, illetve közép- 
és nagyvállalatok képviselői örömmel vettek részt. Az eseménynek 
a Gödöllő-Ceglédberceli dombság és a Pest-vidéki síkság 
találkozásánál fekvő Péteri horgásztó és a Pihenőpark adott 
otthont; a lelkes versenyzők egyénileg, illetve csapat-versenyben is 
indulhattak az „összecsapáson”. A nap végére több mint 30 kg halat 
sikerült kifogni a kitartó küzdelem eredményeképp. 

2017. március  2017. február 2016. december – 2017. január

ERP RENDSZERBEVEZETÉS 
BEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT ÜZLETI 
REGGELI 
A közelmúltban megjelent a „Vállalati komplex infokommunikációs 
és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesz-
tésének támogatása” című GINOP felhívás, melynek keretében 
lehetőség nyílt a vállalatok számára az információs technológia 
fejlesztésére. Ennek elősegítésére Consulting üzletágunk ERP 
rendszerbevezetéssel egybekötött üzleti reggelit szervezett, ahol 
szakértőink előadásában prezentáltuk a vállalatirányítási rendszer 
ismérveit, tájékoztatást adtunk a GINOP pályázat gyakorlati lehetősé-
geiről, s a finanszírozási tudnivalókat is ismertettük.

2016. október

EPLM TRENDS
A szokásokhoz hűen 2016-ban is megrendezésre 
került PLM üzletágunk éves nagy eseménye, az 
EPLM Trends, melyet az Aquaworld Resort 
Budapestben tartottunk. A rendezvényt nagy 
érdeklődés és siker övezte, az ország legismertebb 
CAD/CAM vállalataitól közel 150 fő jelent meg. Az 
egész napos eseményen mindenkinek volt alkalma 
jobban megismerni az üzletág két fő partnere, a 
Siemens és a Vero Software termékeit, melyekhez 
külön szekciós termek és egy konzultációs terem 
állt rendelkezésre.

EPLM NYÍLT NAPOK  
PLM és Consulting üzletágaink közös esemé-
nyének, az EPLM Nyílt Napoknak a fókuszába 
idén az Ipar 4.0 világában egyre fontosabbá 
váló automatizált gyártástámogatás került. A 
rendezvény helyszínéül – a korábbiakhoz 
hasonlóan – a modern elegancia jegyében 
berendezett Váci úti irodánk szolgált, ahol a 
látogatók betekintést nyerhettek (többek 
között) a termékadatok hatékony kezelésé-
nek és integrációjának „titkaiba”, s hasznos 
információkat kaphattak az SAP Vállalat-
irányítási rendszer működéséről is kis- és 
középvállalati környezetre szabottan. 

ÉVINDÍTÓ FARSANGI 
GÁLAEST 
2017-es farsangi gálavacsoránkkal új 
hagyományt teremtettünk: a korábbi évek 
megszokott évzáró gálaeseményét idén 
egy impozáns farsangi rendezvény váltotta 
fel, melyet világhírű illuzionisták bemu-
tatójával tettünk felejthetetlenné. A külön-
leges múzeumi környezetben megren-
dezett eseményen az ízletes vacsorát 
sikkes táncmulatság követte, mely során 
partnereinkkel közösen győződhettünk 
meg arról, hogy „Pest megér egy estet”.

„nAgyot álModni 
 cSAk kÖzÖSEn lEhEt”
társasági rendezvények  a kapcsolattartás 
jegyében  az Enterprise group-pal
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sikerült kifogni a kitartó küzdelem eredményeképp. 

2017. március  2017. február 2016. december – 2017. január

ERP RENDSZERBEVEZETÉS 
BEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT ÜZLETI 
REGGELI 
A közelmúltban megjelent a „Vállalati komplex infokommunikációs 
és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesz-
tésének támogatása” című GINOP felhívás, melynek keretében 
lehetőség nyílt a vállalatok számára az információs technológia 
fejlesztésére. Ennek elősegítésére Consulting üzletágunk ERP 
rendszerbevezetéssel egybekötött üzleti reggelit szervezett, ahol 
szakértőink előadásában prezentáltuk a vállalatirányítási rendszer 
ismérveit, tájékoztatást adtunk a GINOP pályázat gyakorlati lehetősé-
geiről, s a finanszírozási tudnivalókat is ismertettük.

2016. október

EPLM TRENDS
A szokásokhoz hűen 2016-ban is megrendezésre 
került PLM üzletágunk éves nagy eseménye, az 
EPLM Trends, melyet az Aquaworld Resort 
Budapestben tartottunk. A rendezvényt nagy 
érdeklődés és siker övezte, az ország legismertebb 
CAD/CAM vállalataitól közel 150 fő jelent meg. Az 
egész napos eseményen mindenkinek volt alkalma 
jobban megismerni az üzletág két fő partnere, a 
Siemens és a Vero Software termékeit, melyekhez 
külön szekciós termek és egy konzultációs terem 
állt rendelkezésre.

EPLM NYÍLT NAPOK  
PLM és Consulting üzletágaink közös esemé-
nyének, az EPLM Nyílt Napoknak a fókuszába 
idén az Ipar 4.0 világában egyre fontosabbá 
váló automatizált gyártástámogatás került. A 
rendezvény helyszínéül – a korábbiakhoz 
hasonlóan – a modern elegancia jegyében 
berendezett Váci úti irodánk szolgált, ahol a 
látogatók betekintést nyerhettek (többek 
között) a termékadatok hatékony kezelésé-
nek és integrációjának „titkaiba”, s hasznos 
információkat kaphattak az SAP Vállalat-
irányítási rendszer működéséről is kis- és 
középvállalati környezetre szabottan. 

ÉVINDÍTÓ FARSANGI 
GÁLAEST 
2017-es farsangi gálavacsoránkkal új 
hagyományt teremtettünk: a korábbi évek 
megszokott évzáró gálaeseményét idén 
egy impozáns farsangi rendezvény váltotta 
fel, melyet világhírű illuzionisták bemu-
tatójával tettünk felejthetetlenné. A külön-
leges múzeumi környezetben megren-
dezett eseményen az ízletes vacsorát 
sikkes táncmulatság követte, mely során 
partnereinkkel közösen győződhettünk 
meg arról, hogy „Pest megér egy estet”.

Mi, az Enterprise Group-nál a kezdetektől fogva közös ars poeticával rendelkezünk: 
célunk az innovatív technológiák mentén haladva olyan új termékek és szolgálta-
tások létrehozása, melyekkel partnereink, ügyfeleink üzleti jövőjét támogathatjuk. 
Korábbi éveink tapasztalatai, az elért sikereink az idők során megerősítettek minket 
abban, hogy jó úton haladunk, s hogy eredményeink garanciáját azok az alappillérek 
nyújtják, melyeket a kezdetektől fogva magunkénak vallunk: az innováció, a társa-
dalmi felelősségvállalás és a kapcsolatépítés, a csapatmunka. Utóbbiak különösen 
fontosak számunkra, hiszen azt valljuk, hogy csakis úgy lehet „nagyot álmodni”, s 
ezt az álmot valóra is váltani, ha egymást ösztönözve, bátorítva, együttes erővel dol-
gozunk, és ezt a bensőséges kapcsolatot „saját házunkon kívül”, partnereinkkel is 
fenntartjuk. Ennek szellemében újabb és újabb, saját szervezésű partnerrendezvé-
nyekkel színesítjük társasági életünket, amely események mindig remek alkalmat 
nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük ügyfeleinket és első kézből nyer-
hessünk információt ambícióikról annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk támo-
gatni őket céljaik elérésében.  
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A	klinikai	folyamatok	során	létrejövő	információkhoz	történő	széles	körű,	egyidejű	és	hatékony	hozzá-
férés	az	egészségügyi	informatika	jövőjének	legfontosabb	kérdése.	Ésszerűsítést,	a	költségek	csökken-
tését	és	a	betegellátás	élményének	jelentős	növekedését	eredményezheti	egy	olyan	korszerű	integrált	
betegellátási	rendszer,	mint	a	Unify	OpenScape	–	Health	Station.

opEnScApE hEAlth StAtion: 
intEgrált bEtEgápoláS, nAgyobb 
ElégEdEttSég
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opEnScApE hEAlth StAtion: 
intEgrált bEtEgápoláS, nAgyobb 
ElégEdEttSég

A betegek elégedettségének fontos tényezője az egész-
ségügyi intézményben töltött idő során az orvossal és 
a szakápolókkal folytatott hatékony kommunikáció, a 
megfelelő információ és annak szemléletes átadása. Az  
OpenScape Health Station kifejlesztésekor fontos szem-
pont volt e kommunikációs igény mind teljesebb lefedé-
se. Hasonló jelentőséggel bír az információáramlásban az 
egészségügyi személyzet egymás közötti kommunikációja. 
Az orvosok számára a laboratóriumi eredmények ellenőr-
zése vagy a konzultációs beszélgetések ezentúl közvetlenül 
a betegágy mellől intézhetők. A betegek hozzáférhetnek az 
orvosi feljegyzésekhez és az ápolási tervekhez, valamint 
megoszthatják ezeket családtagjaikkal és barátaikkal is. 

Az új rendszer révén a páciensek informálása, oktatása és 
szórakoztatása mind-mind pozitív eredményekkel jár: töb-
bek között rövidebbé válik a kórházban töltött tartózkodá-
si idő, és alacsonyabb lesz az újrafelvételek aránya. A vi-
deó konzultációk és az egészségügyi információs rendszer 
adataihoz történő azonnali hozzáférés jelentősen növelik 
az intézmény hatékonyságát, csökkentik a költségeket és 
javítják a betegek biztonságérzetét. 

Portálhozzáférés betegek részére – A betegek hozzáfér-
hetnek a saját ápolásukra vonatkozó információkhoz.
Videó oktatás – A videó hivatkozások biztosítják az okta-
tást és felvilágosítást a betegágyak mellett.
Közvélemény-kutatás és -felmérés – Bármely témában 
rögzíthetők a betegek véleményei, ami pozitív felhaszná-
lói élményt ad a pácienseknek, és hasznos információkkal 
szolgál az ápolók számára. 
Kórházi információk – A kórház személyes üzenetet küld-
het a pácienseknek, amelyben akár különböző szolgáltatá-
sait is ajánlhatja. 
Menürendelés – A kórházi étkeztetési folyamat online au-
tomatizálása, akár testre szabott speciális ajánlatokkal. 

Televíziós szolgáltatás – TV és IPTV sugárzás közvetle-
nül a páciens ágya mellett.
Filmek igény szerint – Filmek lejátszása igény szerint, 
akár ütemezve is. 
Telefonszolgáltatás – Támogatja a SIP és analóg telefo-
nálást, így a páciens bármikor kapcsolatba léphet hoz-
zátartozóival. 
internethozzáférés – Biztosítja a folyamatos internet-
szolgáltatást a betegágyból.
Játék center – Többféle kártyajátékkal, sudokuval és 
memóriajátékkal. 

Az OpenScape Health Station funkciói interaktív-
vá teszik az orvos-beteg kapcsolatot és zökkenő-
mentessé a klinikai folyamatkezelést:

Az online elérhető média- és szórakoztatóközpont 
növeli a betegek elégedettségét, és felgyorsítja a 
gyógyulási folyamatot:



A	 svéd	 Ascom	 Wireless	 Solutions	 által	 kifejlesz-
tett	 egészségügyi/kórházi	 eseménykezelő	 rendszer	
egyik	fontos	eleme	a	valós	idejű	helymeghatározás,	
röviden	RTLS	(Real	Time	Location	System),	mely	ké-
pes	 optimalizálni	 az	 ápoló	 személyzet	 leterheltsé-
gét,	miközben	ezzel	párhuzamosan	javítja	a	beteg-
ellátás	színvonalát.	

Kritikus események kezelésekor életbevágó kérdés, 
hogy az adott eset hol történt, hiszen számos alkalom-
mal (például egy rosszullétkor) nem lehet a beteggel 
kommunikálni. A közvetlen életveszély elhárításán túl 
az RTLS fontos felhasználási területe az ápoló, kiszolgáló 
személyzet munkahatékonyságának növelése, munka-
körülményeinek könnyítése és felelősségi körének meg-

határozása. Pontos lokációs adatok birtokában rövidít-
hető az események válaszadási ideje, optimalizálható 
a személyzet munkaterhelése, növelhető a betegekre 
fordított idő aránya. 

Minden valós idejű helymeghatározás két fontos eleme a 
fix telepítésű antennák és a mobil azonosítók. Valójában 
a GPS-rendszer is egy globális kültéri helymeghatározó 
(RTLS), ahol a GPS-műholdak antennaként segítik bemérni 
a zsebünkben lapuló okostelefon – mint azonosító – föld-
rajzi helyzetét. 

Épületen belül – így kórházi környezetben is – az RTLS se-
gítségével nyomon követhető a betegek, a személyzet, sőt 
akár a hordozható eszközök  (infúziós pumpák, állványok, 
betegágyak, kerekesszékek stb.) pontos pozíciója.

hElyMEghAtározáSrA 
táMASzkodó MEgoldáSok 
nővéRhívó és egészségügyI 
kIéRTesíTő RendszeRekBen



az RTls technológiai hátteréről

Az Ascom Wireless Solutions RTLS technológiája rendkívül 
sokféle platformon működhet, melyet mindig az adott 
felhasználási terület igényei, adottságai alapján kell 
kiválasztani. Ezek közül néhány:

• WiFi: A leggyakrabban a WiFi technológiából lehet  
 kiindulni egy RTLS kiépítésekor, hiszen WiFi hozzáférési 
 pontok, illetve a szükséges kábelezési és aktív infra-
 struktúra sok helyen már kiépítésre került. Ebben az 
 esetben a WiFi access pointok a lokációs antennák, a 
 WiFi készülékek (okostelefon, VoWiFi-telefon) vagy spe-
 ciális WiFi-s kiegészítők pedig a mobil azonosítók (tag-ek).

• DECT (vagy IP-DECT): A DECT egy lokális, vezeték nélküli 
 telefonos infrastruktúra, amely a WiFi-hez hasonlóan 
 DECT access pointokra épül; legtöbbször valamilyen 
 call szerver hordozható telefonkészülékeit használják 
 a segítségével. A pontos lokációhoz szükséges lehet 
 kiegészítő antennákra.

• Pager (vagy személyhívó): A fentiekkel ellentétben a pa- 
 ger-technológia nem alkalmas hangátvitelre, csak üzenetek 
 továbbítása, nyugtázása lehetséges használatával. Az 
 alapinfrastruktúra könnyen, olcsón kiépíthető, de a pontos
 lokációs adatokhoz kiegészítő antennákra van szükség.

betegek azonosítása, biztonsága 
– elesés, rosszullét

Idős, legyengült, műtéten átesett emberekkel gyakran 
előfordul, hogy a szükséges felkelés, közlekedés, ill. 
a rehabilitációjuk szempontjából fontos séták során 
rosszul lesznek, elesnek. Ha ilyenkor egyedül vannak, 
és nem tudnak segítséget hívni vagy nem tudják meg-
mondani, hogy pontosan hol történt a baleset, akkor 
az ápoló sem érkezik időben, növekszik a súlyosabb 
állapot kialakulásának kockázata. Az Ascom helymeg-
határozásra képes karperece gombnyomásra riasztja 
az ügyeletes ápolót, aki a pontos lokáció és a segély-
kérővel azonosított beteg ismeretében hamarabb és 
felkészültebben ér a helyszínre.

betegek biztonsága – demencia

Felmérések szerint* minden ötödik demens beteggel elő-
fordul, hogy véletlenül elsétál az osztályról vagy a kórház-
ból. Az esetek negyede tragédiával végződik, ha 24 órán 
belül nem találják meg a pácienst, ezért a legjobb mód-
szer a megelőzés. Az azonosító karperec csendes riasztást 
ad le, ha a beteg elhagyja a számára kijelölt területet, il-
letve letilthatja az önműködő ajtók nyitását is. Az Ascom 
felügyeleti rendszerében az RTLS segítségével személyre 
szabott zónák hozhatók létre, és valós időben követhető 
nyomon a páciens mozgása.

*Managedhealthcareconnect.com, 2016
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betegek biztonsága – infekciókontroll

Kórházakban, idősgondozó intézetekben gyakran elő-
forduló feladat az egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzések kialakulásának megakadályozása. Az Ascom 
RTLS technológiájának segítségével hatékonyabbá, mo-
nitorozhatóvá válnak az izolációs feladatok. Figyelhető a 
fertőtlenítő pontokon áthaladó, illetve az ott előírt időt 
eltöltő személyek, eszközök mozgása. A keletkezett ada-
tokból visszakövethető, hogy betartották-e az előírások-
nak megfelelő behatási időt, illetve ha ez nem történt 
meg, akkor automatikus, azonnali, valós idejű riasztás 
indítható az ellenőrző személyzet felé.

hatékony betegirányítás

Napi tapasztalat, hogy a betegek osztályok közötti irá-
nyítása, a terápiamenedzsment és -monitorozás a ha-
gyományos eszközökkel, „kézi vezérléssel” nehezen old-
ható meg, miközben nincs semmiféle monitoring vagy 
ellenőrzés. Sok az „árva” beteg, akiket vagy nem találnak 
a rendszerben, vagy információhiány miatt nem foglal-
kozik velük senki. A személyzet a valóban szükségesnél 
jóval többet kénytelen mozogni, kérések, üzenetek tö-
mege jön-megy köztük feleslegesen – gyakran a privát 
eszközeik (mobiltelefonok) bevetésével –, mégsem gör-
dülékeny és hatékony a folyamat. Az RTLS használatával 
minden egyes beteg kórházi útja nyomon követhető a 
diagnózistól a sikeres rehabilitációig. Az Ascom folya-
matirányítási rendszerében automatikusan naplózásra 
kerül minden esemény a beteggel kapcsolatban. Valós 
időben, könnyen megtalálhatók a betegek, hatékonyabb 
a kezelés folyamata, ami megtakarítást jelent a kórház 
számára, miközben emelkedik a betegellátás színvonala.

Személyzet elleni támadás

Pszichiátriai osztályokon végzett felmérések szerint az 
ápolók 60 százalékát* érte már támadás a betegek ré-
széről, és 30 százalékuk** évente átél ilyet. Sok esetben 
a támadás pontos helyének ismerete életmentő lehet. Az 
Ascom mobil eszközein aktivált pánikjelzés a lokációs in-
formációval kiegészülve azonnal riasztja a biztonsági sze-
mélyzetet, akik késedelem nélkül elhárítják a veszélyt.

*Ascom saját, 2016-os felmérése Dániában és Svédországban 

**WHO nemzetközi kutatás (2016)
ápolói munka hatékonyságának 
növelése

Az RTLS egyik legnagyobb előnye az általában túlter-
helt ápolószemélyzet munkájának hatékonyabbá téte-
le. A rendszerben minden beosztott ápoló regisztrálva 
van, helyzetük nyomon követhető, így szükség esetén 
egy kritikus eseményhez legközelebb lévő munkatárs 
riasztható. Az ápolási munka automatikus naplózása 
segítséget nyújt az ápoló személyzetnek és a kórház ve-
zetésének abban az esetben is, ha például a páciens pa-
naszkodik az ellátás minőségével kapcsolatban, vagy ha 
bizonyítani kell egy jogvita esetén, hogy mikor, ki, milyen 
feladatot látott el az adott helyszínen az adott beteggel 
kapcsolatban 
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tárgyi eszközök nyomon követése  
– lopásvédelem

Kórházi tapasztalatok szerint a dolgozók nagyon sok 
időt fordítanak különféle eszközök, berendezések felku-
tatására, ezért 10-20 százalékkal több eszköz van hasz-
nálatban, mint az optimális lenne*. Az időveszteségen 
túl ez felesleges beruházási forrásokat köt le a kórház 
költségvetéséből. Amennyiben az eszközök, berendezé-
sek mobil azonosítókkal vannak ellátva, akkor az RTLS 
segítségével szükség esetén könnyen megtalálhatók, 
nyomon követhető a kihasználtságuk, szervezhető az 
időszakos szervizelésük is. A fix antennák által definiált 
„lokációs kerítés” riaszt, ha egy eszközt egy nem enge-
délyezett területre akarnak vinni.

*International Journal of Health Geographics

hiS integrációban (eseti, részleg és 
intézményi szinten is) megvalósítható 
speciális előnyök – pl. infekciókontroll 
és surveillance

Kórházi környezetben speciális jelentősége van a fer-
tőzések megelőzésére és menedzselésére vonatkozó 
eljárások, protokollok és a végrehajtást támogató, elle-
nőrző rendszerek kidolgozásának, üzemeltetésének. A 
személyzet mobil és a fertőtlenítés statikus eszközeire 
protokoll szerint kapcsolt figyelmeztetések és ellenőr-
zőpontok kialakításával az Ascom rendszere kiválóan 
alkalmas lehet a személyi és eszközhigiéné biztosításá-
ra, fenntartására és monitorozására. Összevetve és ele-
mezve a fertőzések kialakulásának és menedzselésének 
HIS oldalon rögzített szakmai adatait és az infekciókont-
roll „Ascom oldali” adatait, mindkét folyamat biztonsá-
gosabbá, hatékonyabbá, nem utolsósorban költségha-
tékonyabbá tehető. A megvalósítás előfeltétele speciális 
adatgyűjtésre, monitorozásra és elemzésre képes HIS 
rendszer megléte és magas szintű integrációja. Az így 
létrejövő rendszer képes a kötelező surveillance adat-
szolgáltatások automatikus biztosítására a hatóságok, 
szakirányítás számára.

AZ	AScOM	VALóS	IdEjű	
HELyMEGHATáROZáSI	RENdSZERE,	
INTEGRáLVA	EGy	MEGfELELő	KóRHáZI	
INfORMácIóS	RENdSZERREL,	
EGy	VILáGSZíNVONALú,	MOdERN	
bETEGELLáTáS	fELÉ	MUTAT.
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Tavaly év végén rendezték meg a Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság legutóbbi, 
XII. kongresszusát, amelyet annak reményében szerveznek meg évről évre, hogy az egynapos 
sebészet terjedése gyorsabbá, az ellátás pedig biztonságosabbá válhasson Magyarországon. 
A szakmai fórum résztvevői elkötelezetten keresik a sebészet e területének új fejlesztési 
lehetőségeit. A mostani rendezvényen bemutatkozott a magyar tulajdonú Enterprise Group 
multi medikai megoldása, az EMMA is, melyet – a cég filozófiájának megfelelően –kifejezetten 
a hazai egészségügyi rendszer sajátosságait figyelembe véve, a gyógyító tevékenység teljes 
vertikumának lefedését szem előtt tartva fejlesztettek ki.

korSzAkAlkotó
hAzAi hiS 
rEndSzEr
A MESt Xii.
kongrESSzuSán: 

Az egynapos sebészet egy szervezett eljárás, melyben vilá-
gosan kijelöltek a betegutak, a minőségügyi- és irányelvek, 
a betegbiztonság mutatói és az akkreditáció szempont-
jai. A 20 éve alakult Magyar Multidiszciplináris Egynapos 
Sebészeti Társaság (MEST) célja ennek az orvostudomány 
különböző területein történő hazai elterjesztése. A tár-
saság 2016-os kongresszusa lényeges állomásnak szá-
mított a társaság életében: „végre szakterületünk kivívta 
a medicinában őt megillető helyet” – vélekedett Dr. Gamal 
Eldin Mohamed, a társaság elnöke. 

A TELJES BETEGELLÁTÁSI VERTIKUMOT 
LEFEDŐ EMMA MEGOLDÁS
AZ EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁST
IS KIEMELTEN TÁMOGATJA
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A mérföldkőként emlegetett XII. MEST Kongresszus, melyen 
az egynapos sebészetről szóló informatív előadások mel-
lett különböző kerekasztal-beszélgetések is elhangoztak, 
számos hasznos információval szolgált a szakmai közönség 
számára. „A műtő felépítése és optimális működése-mű-
ködtetése” szekcióban az Enterprise Group eHealth üzlet-
ágának fejlesztési csoportvezetője, Pintér Attila tartott egy 
– kiemelkedően nagy érdeklődéssel övezett – bemutatót az 
Enterprise Multi Medikai Alkalmazásról (EMMA), mely meg-
oldás a folyamat- és döntéstámogatási szolgáltatásaival,
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Orbán Előd, az Enterprise Group ügyvezető igazgató-
ja hozzátette: „Büszkék vagyunk arra, hogy egyre több 
intézmény ismeri fel az EMMA-ban rejlő óriási potenciált, 
az alkalmazás országszerte számos intézményben járul 
már hozzá a korszerű betegellátáshoz. Legújabb fejleszté-
seinkkel, az egynapos sebészet támogatásával is ezt a célt 
kívánjuk szolgálni: hogy elősegítsük az európai színvonalú, 
felelősségteljes és példaértékű betegellátás biztosítását 
Magyarországon”.

komplex alrendszereivel új távlatokat nyit az egészség-
ügyi informatikában. A prezentáció az integrált medikai 
rendszer egynapos sebészeti támogatási módszerein túl 
bemutatta az alkalmazás szakterületi ellátás folyamat-
szervező, szakmai és finanszírozási esetkezelő, kódolási, 
jelentéskészítési és kontrolling eszközkészletének innova-
tív képességeit is. 

„Az ellátás teljes vertikumát lefedő HIS rendszer ezen 
a – folyamatosan felértékelődő – területen is egyszerű, 
gyors, gazdaságos megoldást nyújt a szakembereknek az 
optimális működés kialakításához. A rendszer azzal, hogy 
a különböző, egyedileg kifejlesztett funkcióival az egyna-
pos sebészeti ellátást is támogatja, a hazai betegellátás 
színvonalának növeléséhez és az egészségügyben dolgozó 
szakemberek munkájának megkönnyítéséhez is
hozzájárul” – fogalmazott Pintér Attila.

„végrE sZaktErülEtünk kivívta a MEDicinában őt MEgillEtő hElyEt” 
– vélEkEdEtt dr. GAmAl Eldin mohAmEd.
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Az EMMA SzáMokbAn
2016
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Az EntErprisE multi mEdikAi AlkAlmAzás A hAzAi  
EGészséGüGyi rEndszEr szolGálAtábAn

2016



Komplex IT megoldások,  
IP telefónia és csoportmunkát 
támogató Egységes  
Kommunikációs megoldások 
(UCC).

CAD/CAM megoldások és termékciklus 
menedzsment (PLM) a tervezéstől  
a megvalósításig.

Technológia a gyógyítás 
szolgálatában – új távlatok  
az egészségügyi informatikában.

Komplex, egyedi eszközök, megoldások 
fejlesztése és gyártása a legmodernebb 
technológiákkal.

Iparág specifikus SAP bevezetés  
és tanácsadás – versenyképesség  
a legújabb technológiák felhasználásával.
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