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KÖSZÖNTŐ
A lap, amit most kezében tart, az Enterprise Group EMMA Magazinjának
első száma, melyben főként az EMMA integrált medikai rendszerről
olvashat, de egy-két cikk erejéig kitekintünk a magyar és nemzetközi
egészségügy egészére, és hírt adunk a legfrissebb, egészségügyi
rendszerekkel kapcsolatos történésekről, fejlesztésekről is.

Az Enterprise Group munkatársaival
karöltve folyamatos innovációra törekszünk, és munkánkat a minőségi
színvonal, a vevőközpontú szemlélet,
a társadalmi környezet gazdagítása, valamint a nyitott kommunikáció
hatja át. Az általunk kitűzött magas
minőségi színvonal az elmúlt években számtalan sikeresen működő
kapcsolatot eredményezett, melyek
alapja a hosszú távú elégedettség.
Olyan megoldásokat kínálunk ügyfeleinknek, melyek a jelen kihívásai
mellett a jövő kérdéseire is választ
adnak.

ORBÁN ELŐD
Az Enterprise Group
ügyvezető igazgatója

Célunk, hogy az Enterprise Group
olyan vállalat legyen, ahol családias légkörben, örömmel dolgozunk.
Hogy mindenki azt a munkát végezhesse, amit szeret, és amihez ért.
Hiszünk a pozitív emberképben és
abban, hogy a cégben mindenki
egyenlő. Ez az egyik alapfeltétele a
sikernek, a sikerünknek.
A magazin útjára indításával a tervünk nem más, mint hogy részletesen bemutassuk Önnek az egészségügyi IT infrastruktúrában rejlő
lehetőségeket. Szakembereink több
évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött kifejezetten a hazai egészségügyi rendszer sajátosságait alapul
véve fejlesztették ki az Enterprise
Multi Medikai Alkalmazást, melynek

2.0 verziója a Magyar Kórházszövetség Kongresszusán debütált, és melyet számos egészségügyi intézmény
használ megelégedéssel hazánkban.
Az EMMA-ban jól kiegészíti egymást
az orvosszakmai tudásbázisra épülő
klinikusi folyamatmenedzsment és
az elvégzett gyógyító tevékenységek
teljesítményének jelentése, éppen
ezért rendkívül stabil, költséghatékony, megbízható és felhasználóbarát megoldást jelent az egészségügyi
intézményeknek.
A rendszer a gyógyító tevékenység
teljes vertikumát lefedi, valamint
megoldást jelent a páciensek adatainak dinamikus, rugalmas és egységes tárolására is. Különös hangsúlyt
fektetünk a szoftverhez kapcsolódó
kiegészítő szolgáltatásokra, valamint folyamatos frissítést és támogatást biztosítunk a rendszer felhasználóinak.
Bízom benne, hogy mind az EMMA,
mind pedig a köré épülő magazin elnyeri tetszését, és számos újdonságot tartogat az Ön számára. Kellemes
lapozgatást!

Üdvözlettel:

		Orbán Előd
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Technológia
A gyógyítás
szolgálatában

Az EMMA előnyei leginkább a használat során válnak
láthatóvá, s egyszersmind tapasztalhatóvá. A rendszer
mindenre kiterjedő megoldásaival lefedi a gyógyító
tevékenység minden területét.

Az EMMA az egészségügyi ágazat minden szervezeti és ellátó szintjéhez tartozó intézmény, praxis számára teljeskörű szolgáltatást
nyújt. A gyógyító tevékenység teljes vertikumát lefedi, és megoldást jelent az ellátáshoz kötött adatok dinamikus, rugalmas és
egységes tárolására – akár felhőalapú informatikai rendszerekben is. A piacon egyedülálló, valódi háromrétegű technológia alkalmazásának köszönhetően költséghatékonyabbá, gyorsabbá és
kényelmesebbé válik a gyógyító tevékenység IT alapú folyamat- és
adatkezelése mind az egészségügyi dolgozók, mind a páciensek
számára.
Az információtechnológiára különösen jellemző a folyamatos és egyre
gyorsabb változás. Az EMMA fejlesztési folyamatában, illetve a rendszer
funkcionális bővítése során különös figyelmet kapott az egyszerű kezelhetőség, a finanszírozási és betegellátási folyamatok összehangolása, az
adminisztrációs terhek csökkentése, az integrálhatóság, valamint az intézményi és fenntartói partnerség.

Az EMMA integrált rendszer
felépítése, funkcionalitása
Az alkalmazás alrendszerei szerves egységet alkotnak egymással, illetve a
speciális szakterületi ügyvitel funkciócsoportjaival. A páciensek azonosítását biztosító törzsadatokat, az ambuláns, diagnosztikai, gondozói és a fekvőbeteg szakellátási esetek összes klinikusi és elszámolási teljesítményadatát egyszer, az adat keletkezési helyén kell csupán regisztrálni.
A minden igényt kielégítően paraméterezhető jogosultság szabályozza az adatbevitelt, a visszakeresést, az elmentett adatok szerkeszthetőségét és az adat további felhasználását is.

MIKROSZKÓP

MIKROSZKÓP

5

EMMA MAGAZIN

Az elektronikus dokumentáció alkalmazásával
lehetővé válik az ápolási
tevékenységek regisztrálása, a decursus vezetése,
zárójelentés és ambulánslap készítése.
A dokumentumkezelés a
szakellátással kapcsolatos adatok jogosultsághoz
kötött, verziózott nyilvántartását is biztosítja.
A rendszer eseményfüggetlen módon kezeli a
pácienshez regisztrált
vércsoportot, allergiát,
rizikófaktort, a hatóanyag- és gyógyszerérzékenységi adatokat, a
családi anamnézist és
az egyéb, hosszú ideig
fennálló egészségügyi
állapottal kapcsolatos
speciális adatokat.
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Az EMMA kiemelt funkciócsoportjai
Recepció
funkciócsoport: Közpon
ti betegfelvétel és betegirányítás
Biztosítja a gyors, jó adatminőségre
épülő betegfelvételt, a munkahelyek
foglaltságának követését, a páciensek
irányítását, a betegutak koordinálását,
az előjegyzést. A rendszer a páciens
azonosítására, kiválasztására kombinálható összetett keresést biztosít.
Agenda
funkciócsoport: Előjegyzés

Előjegyzés regisztrálható járóbeteg
szakellátásra, gondozóintézeti kezelésre, osztályos felvételre, műtéti eseményre, fogászati ellátásra. Az elektív
szolgáltatások ütemezésével biztosítja
a kapacitáskihasználás tervezését is. A
rendszer figyeli az előjegyzett szolgáltatás eszköz- és időigényét, valamint a
beállított kvótát is
Triage
funkciócsoport:

Sürgősségi ellátás
A funkciócsoport a páciensek állapotfelmérés alapján történő, prioritás alapú
csoportba sorolását biztosítja. A páciens
ellátásáig a státusz és prioritás folyamatosan nyomon követhető, felülbírálható.
Orvos
szakmai folyamatokat kö
vető szövegszerkesztő
A funkcionalitás az egymáshoz logikailag
kötődő, egészségügyi folyamatokat követő
dokumentumfejezeteket (lapokat) virtuális
füzetbe rendezi össze. A „füzet” maga az
elkészítendő dokumentum. A lapok elnevezése és füzeten belüli sorrendje, illetve
adattípusa az ellátáshoz igazítható.
Konzultáció
funkciócsoport:

Vizsgálatkérés és leletfogadás
Kezeli a folyamat speciális szakmai
jellemzőit, státuszait és a vizsgálatkérés, ütemezés, leletezés összes adatát.
A „Vizsgálati hírmondó” használatával
időszakok és ellátási események szerint
lekérhető a páciens összes diagnosztikus adata. Az alkalmazás része a sokrétűen paraméterezhető laboratóriumi,
képalkotó diagnosztikai, patológiai konzíliumi kérés-szakvéleményadás-leletfogadás teljes munkafolyamata.

Operáció
funkciócsoport:

Műtéti események adatrögzítése
A műtők kihasználtságát, a tervezés
hatékonyabbá tételét is támogatja a
műtéti előjegyzéstől a protokoll alapú
adatrögzítésig. Elkészíthető a műtéti
program (terv), így a lehető legoptimálisabbá tehető a műtétek ütemezése.
Integrálható a gazdasági és más ágazati
rendszerekkel.
Születésrögzítés
funkciócsoport:

a szülés, születés adatainak regisztrációja
A felvételi adatokon túl kezeli a szülőszoba
(műtő) és a szülési esemény összes adatát, az anya és a gyermek törzsadatait, az
anya-gyermek kapcsolatot, a baba-TAJ-t,
a klinikusi információkat, a nőgyógyászati
és a terhességi ultrahang vizsgálatokat,
az OSZNI, VRONY adatlap adatait is. Része az APGAR score, amellyel ütemezetten felmérhető az újszülött állapota, és a
mentett értékek összehasonlításával felállítható a prognózis. A Terhességi kalkulátorral kiszámolható a trimeszterek időintervalluma, a szülés várható időpontja,
az aktuális terhességi hét is.
Az
 ápolási tevékenység adatai
A „Kórlap” használatával tervezhetővé
és követhetővé válnak az ápolási tevékenységek. A Dekurzus funkció jogosultságra építve teszi lehetővé az orvosi és
ápolói dekurzálást, a rögzített adatok
sablonalapú nyomtathatóságát. Pácienshez kötötten kezeli a gyógyszeres terápia adatait és a diétarendelést, egyúttal figyelmeztet a pácienshez regisztrált
allergiákra, rizikófaktorokra is.
Szakmai
protokollok

Az alkalmazás része az ambuláns ellátásban és a műtéti eseményeknél (jogosultság és szakmai döntés alapján)
használható protokoll alapú, az esetre
igazítható adatregisztráció.
Minősített
vényíró

A vényírót 2012-ben minősítette az OEP.
A felírásra szánt készítmények, eszközök kereshetőek névre, névrészletre.

Az alkalmazás kezeli a több hónapra szóló terápiák felírását csakúgy, mint a bontott kiszerelésű készítményekét.
Curator
funkciócsoport:

Gondozói ellátás
Az EMMA rendszer a szakterületenkénti
speciális gondozási tevékenység teljes
regisztrációját teszi lehetővé a karton
alapú adatnyilvántartással. A medikai
rendszerből elkészíthetőek az időszaki
gondozói listák és statisztikák.
Fogászat
funkciócsoport

A fogászati funkciócsoport és a szakterületi teljesítményjelentés használatakor az érvényes szabályok alapján lehet
regisztrálni a foghoz kötött és a foghoz
nem kötött beavatkozásokat, diagnózisokat is.
A
 keresőképtelenség adatköre
A rendszer teljeskörű megoldást biztosít
a keresőképtelenségi állományba vételre, a táppénzes állományban tartásra, a
keresőképessé nyilvánítás adatregisztrációjára, továbbá a heti keresőképtelenségi jelentésre is.
Factum
funkciócsoport:

Teljesítményjelentés
Minden ellátási területen készül teljesítményjelentés. A folyamatos kódolás-ellenőrzés eredményeként a teljesítmény
német pont és súlyszám alapú előrejelzése már akkor a szakdolgozók rendelkezésére áll, amikor az ellátási folyamat
még nem ért véget, így esetenként lehetőség van a befolyásolható költségek
csökkentésére.
Fizetős
szolgáltatás adatregiszt
rációja a medikai rendszerben
Az EMMA kezeli a cégek, biztosítók
és magánszemélyek által finanszírozott betegellátás teljes medikai oldali
számlázó adminisztrációját. Az egészségügyi ellátással egy időben biztosított
az elvégzett szolgáltatások számlatételként történő rögzítése, a számla összeállítása, véglegesítése és nyomtatása a
klinikusok többletterhelése nélkül.
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Milyen előnyök származnak
az EMMA használatából?
Az EMMA előnyei leginkább a használat során válnak láthatóvá, s egyszersmind tapasztalhatóvá. A rendszer mindenre kiterjedő megoldásaival lefedi
a gyógyító tevékenység minden területét.

Előnyök a menedzsment
számára

A
 szakmai továbbképzés és oktatás
támogatása speciális funkciókkal.

A
 rendszer valós idejű, online adatrögzítésre épül.

Folyamatos
információelérés.


Egyenletesebb
terhelés a tervezhe
tő feladatok ütemezésével.

Az
 alkalmazás jogosultság szerint,
földrajzilag bárhonnan elérhető,
asztali gépeken és mobil eszközön is
használható.

A
 vezető az adatokat online lekérdezheti közbeiktatott szintek nélkül.
Objektív,
helyileg megfogalmazott

szempontok szerinti, megbízható
adatkinyerés.
A
 feladatok ütemezésével a szakdolgozói réteg egyenletesebb terhelése, folyamatos betegellátás és
kiegyensúlyozott teljesítmény érhető el.
Döntés-előkészítés
aktuális és valós

adatok alapján.
A
 teljesítményadatok naprakész figyelésével megvalósítható az ambuláns, a diagnosztikus, valamint a
fekvőbeteg szakellátás „real-time”,
valós idejű menedzselése.

Előnyök a gyakorlatban
Egységes
alkalmazás, felület és

funkciókezelés a teljes medikai ügyvitelben.
A
 napi gyakorlathoz, szokásokhoz
igazodó folyamat- és döntéstámogatás.
Szerepkörre,
egyéni jogosultságra

épülő rendszer- és funkcióhasználat.
Egységes,
sablonizálható

nisztráció.

admi-

Helyi
igények szerint definiált pane
lek és protokollok használata.

Napi előnyök az
egészségügyi kontrolling
területén
Az
 alkalmazás lehetővé teszi a gyógyító eljárások, tevékenységek és a
ráfordítási alapadatok tervezését, a
medikai munkahelyek endofinanszírozásához nélkülözhetetlen adatbevitelt és a helyi sajátosságok szerint
paraméterezett rendszerhasználattal történő adatlekérdezést.
A
 tényadatok a szolgáltatásokat
igénylő és az azokat végrehajtó költséghelyekre kerülnek rögzítésre, így
a tervezett és az elvégzett beavatkozások adatai a kontrolling oldalon
is követhetővé válnak. A jól megfogalmazott lekérdezésekkel összehasonlíthatóvá válnak a terv- és a
tényadatok.

Technológiai előnyök
Valódi
háromrétegű technológia.

A
 medikai alkalmazás képes az elterjedt adatbázis-kezelők használatára.
Az
 intézmény méretének, infrastruktúrájának, illetve céljának
ismeretében az EMMA ingyenes,
nyílt forráskódú adatbázis-kezelő
rendszer használatára is kész, jelentősen csökkentve ezzel a bevezetési és fenntartási költséget.

Kiemelkedő
integrációs képességek:
Az EMMA jól kidolgozott integrációs
technológiával rendelkezik, melynek központja egy szabványos, önálló fejlesztésű szerveralkalmazás,
az EMMA Kommunikációs és Integrációs Szerver. Az alkalmazás ezzel a
technológiával kapcsolódik az intézményen belül és kívül működő szakmai rendszerekhez. Az integrációkat
az Enterprise Group szakemberei
nemzetközi szabványok használatával és/vagy speciális igények szerint
definiált interfész kialakításával valósítják meg.

A medikai alkalmazásban jól
kiegészíti egymást az orvosszakmai tudásbázisra épülő klinikusi folyamatmenedzsment
és az elvégzett gyógyító tevékenységek teljesítményének
jelentése. A szoftver tudásbázisa hozzájárul a gyorsabb helyzet- és állapotfelméréshez, a
lehetséges eljárások kiválasztásához, továbbá az eredmények kiértékeléséhez is.
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mint a magyar
e-Health nagykövete

Világszerte terjed az egészség- és állapotmegőrző eszköz, a telemedicina, mely
jól szervezett, modern technológiával rendelkező medikai alkalmazásokra épül.
Az EMMA új távlatokat nyit hazánkban a gyógyítás IT oldali támogatásában és
az egészségmenedzsmentben: feloldja a földrajzi kötöttséget, és megteremti a
lehetőséget a távdiagnosztikának és távfelügyeletnek is.
Az Enterprise Communications
Magyarország Kft. elkötelezett az
egészségügyi folyamatok infokommunikációs eszközökkel történő támogatásában, illetve az intézményközi együttműködés megvalósításában.
Az EMMA technológiája és megoldásai esélyt jelentenek a távdiagnosztikus eljárások meghonosítására, a
páciensek életminőségének és biztonságérzetének javítására. Ma már
léteznek olyan diagnosztikai eszközök
(pl. vércukormérő, vérnyomásmérő),
amelyek alkalmasak arra, hogy a páciens otthonában mért adatokat elektronikus úton továbbítsák a szakellátásban működő medikai rendszer, az
EMMA irányába. Ezek az adatok így
beépülnek a páciens elektronikus kórtörténetébe. A páciens e-kórtörténete
időintervallumhoz kötve tárolja és jeleníti meg a lekérdezett adatokat. Az
EMMA képes ezen értékek fogadására, elemzésére, ezzel segíti az ellátó
orvos munkáját, és jelentősen csökkenti a téves következtetéseket.

Gyógyítás határok nélkül
A telemedicina megoldásaival támogatott prevenció, a távfelügyelet, a
rizikófaktorok mielőbbi felismerése,
a terápia és a rehabilitáció követése
hatékony, új szintje lesz a gyógyításnak. Az EMMA rendszerrel folyamatos
együttműködés épülhet így ki az egymástól távol dolgozó szakemberek között, miközben biztosított a megfelelő
adatvédelem és a jogosultságra épülő
információmegosztás.
A távkonzultációs szolgáltatások a
páciensekről nyilvántartott (általuk
feltöltött vagy diagnosztikus eszközökből kinyert) és kiértékelt adatokat
használják fel. A korszerű eszközök
képesek a mért vitális értékek elemzésére, valamint azoknak az előző értékekkel történő összehasonlítására
is, ezzel pedig jelentősen csökkentik
a téves riasztásokat és a hibás következtetéseket. A rögzített és továbbított adatok azonnal eljutnak az esetet

felügyelő szakemberekhez, illetve beépülnek a páciens elektronikus kórtörténetébe is. A páciens e-kórtörténete jogosultsági rendszerre építve,
időintervallumhoz kötve tárolja és
jeleníti meg az így regisztrált adatokat. A távkonzultáció használata és a
megfelelő infrastruktúra biztosítja a
betegutak követését és optimalizálását akár földrajzilag egymástól távollevő és fenntartói oldalról elkülönült
ellátóhelyek között.

Intelligens egészségügyi rendszer
A távdiagnosztikus megoldásokat is
alkalmazó egészségügyi ellátórendszer alacsonyabb ráfordítás mellett
korszerű, magasabb ellátási színvonalú intézményi működést eredményez. A telemedicina és a távkonzultáció rendszere az egészségügyi
továbbképzést is kiegészítheti, és a
pácienseknek is nyújthat speciális és
állapotuknak megfelelő hasznos információkat.

Az
 EMMA rendszer az e-egészségügy eszközeit
magába foglaló alkalmazás.
A megoldás lehetővé teszi az időbeli-térbeli
alkalmazási kötöttségek minimalizálását,
miközben erős adatvédelmet nyújt.

A telemedicinális szolgáltatások nemcsak az orvosoknak, hanem
a pácienseknek is nyújthatnak szolgáltatásokat, mint a Páciens
Elektronikus Kórtörténet, vitális adatok idősoros tárolása és ezekből nyerhető idősoros görbék. Az EMMA felkészült a kommunikációra a Nemzeti Egészségügyi Programban (e-Health) meghatározott
külső rendszerekkel, az OEP szakmai rendszereivel, valamint a MIR
projekt (vagy más uniós tenderek) keretében felálló rendszerrel is.

Hidat
képez a fenntartók, az egészségügyi

ellátók, a lakóközösségek és a páciensek között: információ- és adatcserét, szolgáltatásszervezést biztosít.
Ellátásszervezéssel garantálja a betegutak
optimalizálását, illetve a betegbiztonság javítását.
A rendszer magja a mobiltechnológiára épülő
információkezelés.

MIKROFON
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fejlesztéssel
töltött nap

A HUMÁN FAKTOR
Interjú Pintér Attilával, az EMMA vezető fejlesztőjével
Az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás több mint két éves múltra tekint vissza. Az azóta
eltelt időszakban több hazai intézmény állt át a 100%-ban magyar fejlesztésű rendszerre,
többek között a Kispesti Egészségügyi Intézet és a Paksi Gyógyászati Központ is, utóbbit
részletesen is bemutatjuk a lapban. Az EMMA precíz kialakításáért és széleskörű funkcionalitásáért egy több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező hazai szakemberekből álló
csoport felel, melynek vezetője Pintér Attila, az Enterprise Group fejlesztési csoportvezetője.
A 2.0 felépítéséről, funkcióiról és az alkalmazás fejlődéséről vele beszélgetünk.

Az
 EMMA 1.0-t immár 6 hazai
intézmény használja megelégedéssel. Mi hívta életre az új
verziót?
Két és fél éve kezdtük meg az EMMA
1.0 fejlesztését, mely vizuális megjelenésében az akkor használatos és
korszerű megjelenítő eszközök elvárásainak megfelelt. A rendszerrel
szemben támasztott követelmények,
valamint a technológia rohamos fejlődése miatt azonban szükségessé
vált a továbblépés. Ennek megfelelően az EMMA 2.0 egy letisztultabb,
elegánsabb és lényegesen gyorsabb
vizuális felületet kapott, mely megjelenésében az “MS-Office 2013”-as
stílusát idézi. E megjelenítési forma a
későbbiek során újabb felületi átalakítások nélkül tartható lesz, így egy
átláthatóbb, következetes felülettel
találkoznak majd a felhasználók is.
A formai átalakítással párhuzamosan olyan technológiai módosítások
is történtek, melyek tovább csökkentik az EMMA kliens adatforgalmi igényét, ezzel gyorsítva az alkalmazást
és emelve a felhasználói élményt.

EMMA MAGAZIN

10

MIKROFON

A 2.0 szempontjából pilotoknak is tekinthető
intézmények visszajelzései mennyire befolyásolták a medikai alkalmazás fejlődését?
Az Enterprise Group Software üzletágában különös
hangsúlyt fektetünk a szoftverekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra, köztük a folyamatos frissítésre és
a felhasználók támogatására. Az EMMA nem egy dobozos rendszer, hisz funkcióit és működését minden esetben a használó intézmény sajátosságaihoz és egyedi
igényeihez igazítjuk. Mindezek következtében a partneri indikációkból fakadó funkcionalitások ütemezetten
épülnek be, használatuk pedig minden esetben paraméterezhető, hisz az EMMA egy forráskódból készül, és
nem minden partner használja ki a teljes funkcionalitást.
A szoftver fejlődése szempontjából a partneri visszacsatolások rendkívül fontosak. Contact Centerünk a hét
minden napján fogadja a hívásokat és igyekszik azonnali
segítséget nyújtani, míg a rendszeres partneri konzultációk során személyesen is körüljárjuk az adott témát, és
rögzítjük a fejlesztési igényeket.

Az évek során bővülő funkcionalitás mellett
bizonyára akad néhány olyan modul, mellyel a
2.0 többet tud majd, mint elődje. Melyek ezek?
Az EMMA 2.0 a medikai funkciókon túl egyre több ös�szetett folyamat kezelését is támogatja. Az alapfunkciók
közé tartozik többek között a felhasználó által is definiálható lekérdezési rendszer, mely lehetővé teszi a hatékony
betegellátást, valamint a tetszőleges szerkezetű szakmai
adatlapok és a dinamikus lekérdezési rendszer is, mellyel
a dinamikus űrlapok adattartalmát tetszőlegesen kérhetjük le. Az összetett folyamatok közé sorolhatjuk például a
szolgáltatáskérések rendszerét, az előjegyzési rendszert,
a patológia, az ápolás vagy az online teljesítménykontroll
folyamatát is.

Volt-e olyan összetett folyamat, melynek fejlesztése igazán nagy kihívás elé állította a munkatársakat?
Talán a szolgáltatáskérések rendszere tekinthető az egyik
legösszetettebb folyamatnak. Ezen keresztül történnek
az online vizsgálatkérések, és kerülnek vissza az eredmények a kérő félhez. A folyamat kapcsolatban áll számos
más funkcióval, így például a dokumentációk készítésével és az egyes integrációs kapcsolatokkal is. Az egyik
ilyen modul a jól paraméterezhető, jogosultságra épülő
előjegyzési rendszer, mely rugalmas tervezést biztosít
többek között a járóbeteg szakellátásra, gondozóintézeti kezelésre, illetve fogászati ellátásra is. A vizsgálati
hírmondó használatával pedig időszakok és ellátási események szerint, szűrők alapján kérhetőek le a páciens diagnosztikai adatai.

MIKROFON

Több funkcióról szó esett már, melyek funkciócsoportokat alkotnak. Hogyan alakult ki ez a
felosztás?
Az EMMA logikai felépítése illeszkedik a medikai folyamatokhoz, és magas szinten támogatja az azokkal kapcsolatos adatkezelési feladatokat. Az EMMA struktúrája
tudatos tervezés eredménye, melyre igen sok időt fordítottunk, és az eddigi szakmai visszajelzések egyértelműen visszaigazolják ennek helyességét. A funkciók kapcsolata ebből következően igen szoros, a funkcióbővítési
lehetőségek egyszerűek.
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legi informatikai igényein. Ahogy a fentiekben említettem, az EMMA egy valódi háromrétegű alkalmazás, így
jogosultság szerint földrajzilag bárhonnan elérhető, akár
alacsony internet sávszélesség esetén is. Rugalmasan alkalmazkodik az intézményi elvárásokhoz, ugyanis adatbázisa tetszőleges adatbázismotorral használható, míg
megjelenítő rétege, az EMMA kliens futtatható Windows
és Linux operációs rendszereken is. A legkorszerűbb
megjelenítési lehetőségek alkalmazása mellett a rendszer magas szinten támogatja a felhasználó által definiált
dinamikus adatkezelést és az előre meg nem határozott,
tetszőleges adattartalmú lekérdezéseket is.

Az EMMA megoldásai a jövő elvárásainak is
megfelelnek, messze túlmutatnak az
egészségügy jelenlegi informatikai igényein.
Mely
funkció felel a finanszírozási kérdésekért,

egyáltalán milyen módon tudja az EMMA lekövetni az egészségügyi ellátások finanszírozására aktuálisan érvényben levő szabályokat?
Az alkalmazás finanszírozási és szakmai szabályrendszere idősorosan kerül tárolásra az EMMA adatbázisában,
tehát független az alkalmazás kiszolgálójától. A szabályok
összeállítása és frissítése az EMMA-n belül szoftverek segítségével történik, a HR erőforrásigénye pedig a folyamat ellenőrzésére korlátozódik.

6 intézmény, több ezer adat. Joggal merülhet fel
a kérdés, hogy mennyire vannak biztonságban a
páciensek adatai az EMMA esetében?
Az EMMA-technológia fizikai rétegben valósítja meg az
adatbázis-kiszolgálást, az alkalmazáskiszolgálást (üzleti
logika) és a megjelenítési feladatokat. Létezik egy negyedik (logikai) réteg, amely az adatbázismotor függetlenségét biztosítja, ez pedig a SynapBase meta-SQL értelmező.
Az EMMA mindezeknek megfelelően szerepkör (beosztás)
alapú funkcióhasználatot biztosít. A jól paraméterezhető
és többszintű jogosultsági rendszer kiszolgálja az adat- és
hozzáférés-védelem szigorú követelményeit, így a beállított jogrendszer biztosítja a felhasználóknak a funkciócsoportok, funkciók használatát és a műveletvégzést is.

Miben tér el az EMMA a profilban hozzá hasonló
szoftverektől? Emelje ki a legfőbb előnyeit!
A medikai rendszerek jellegükből következően hasonló
funkciókat tartalmaznak, ám az Enterprise Multi Medikai
Alkalmazás néhány jelentős vonatkozásban mégis eltér
versenytársaitól, hisz megoldásai a jövő elvárásainak is
megfelelnek, messze túlmutatnak az egészségügy jelen-

Megítélése
szerint nemzetközi színtéren

mennyire versenyképes az EMMA?
Biztos vagyok benne, hogy külföldön is megállná a helyét
az alkalmazás. Többrétegű technológiája és az, hogy nem
preferál egyetlen adatbázis-kezelő rendszert sem, jelen
ismereteink szerint a medikai szoftverek terén egyedinek
tekinthető. A magas funkcionalitás, a dinamikus megoldások, a korszerű felületi megjelenítés és a több fajta
operációs rendszeren való futtathatóság lehetősége pedig tovább fokozza az EMMA versenyképességét.

Milyen módon történik a 2.0 bevezetése?
Az EMMA forráskódja nem kötődik intézményhez vagy
partnerhez. Ez azt jelenti, hogy az EMMA 2.0 a tervezett
és rendszeres verziókiadásoknak megfelelően valamen�nyi partnerünknél folyamatosan kerül bevezetésre.

Az intézményi oldalról már szó esett.
Mit tapasztalnak a páciensek egy olyan ellátó
szerv esetében, ahol az EMMA-t használják?
Az EMMA funkciói és funkciócsoportjai közvetlen hatással vannak az ellátás minőségére is. Egyes funkciók,
mint például a vonalkódos azonosítás vagy a jelenleg is
fejlesztés alatt álló arcfelismerő rendszer egyszerűsítik a
pácienskeresést, ami rövidebb várakozási idővel járhat.
Az adatbevitel minősége és az adatok kezelése is átalakul, megszűnik a párhuzamos adatfelvitel, hisz egy-egy
adat csak egy helyen kerül rögzítésre. A medikai rendszer
tudásbázisa így hozzájárul a hatékonyabb helyzet- és állapotfelméréshez.
Az EMMA ezek mellett akár SMS-ben vagy e-mail útján is értesítheti a pácienseket a megjelenéseikről, eredményeikről.

EMMA MAGAZIN
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háromrétegű
technológia
A mai egészségügyi informatika körképe azt mutatja, hogy az egymástól elszigetelt egységként működő
informatikai rendszerek miatt az információ szűk csoportok számára érhető el, jellemzőek a többszörösen megismételt vizsgálatok, továbbá sokszor a páciens utazik a lelet helyett. Az alkalmazott medikai
rendszerek gyakran elavultak. A havi üzemeltetési költségeket erősen megemeli a több millió forintos
adatbázis-kezelő licencdíj is. Az EMMA alkalmazás által nyújtott megoldások messze túlmutatnak az
egészségügy jelenlegi informatikai és felhasználási igényein, a rendszer megfelel a jövő kihívásainak
és elvárásainak is. Az alkalmazás innovatív sajátossága, hogy valódi háromrétegű technológián alapul.

KÜLÖN RÉTEGRE KERÜL A
MEGJELENÍTÉS, AZ ÜZLETI LOGIKA
ÉS AZ ADATBÁZIS-KEZELÉS:
1. réteg: SQL adatbázis-kiszolgáló

Az EMMA Magyarországon egyedülálló megoldásával
egyetlen forráskód felhasználásával képes a legelterjedtebb adatbázis-kezelők használatára (ORACLE, MS-SQL
Server, INFORMIX, DB2, SYBASE, NOVELL, XQL, PROGRESS, InterBase, MaxDB, MySQL, PostgreSQL, Firebird).
Köszönhetően a megvalósításnak az adatbázis-kiszolgáló
akár nyílt forráskódú (Linux disztribúciók), akár Windows
operációs rendszeren is működhet.

2. réteg: Alkalmazáskiszolgáló

Az EMMA teljes üzleti logikáját tartalmazza. Számos olyan
egyedi technológiai fejlesztés eredménye, amely nagy
számú kliens egyidejű, üzembiztos, jó válaszidejű kiszolgálását biztosítja. Az alkalmazáskiszolgáló üzleti logikája
integrációs igények esetén akár más rendszerek számára
is publikálható.

3. réteg: Felhasználói felület

Az EMMA teljes funkcionalitását a Windows operációs
rendszereken használható, esztétikus, korszerű megjelenítő felület szolgálja ki. Számos funkció használata biztosított – operációs rendszertől függetlenül – böngészőből (pl. előjegyzések, fekvőbeteg szakellátás ágy melletti
adatrögzítése, listák lekérése stb.) és mobil eszközökről.

MAGAZIN
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Ez a technológia nyit majd teret a későbbiekben a kliens oldali platformfüggetlen rendszerhasználatnak (pl. hordozható eszközökre készült mobilalkalmazások). Az EMMA esetében más ügyviteli helyzet lefedésére, más szakfeladat
elvégzésére alkalmas a hagyományos asztali munkaállomáson megjelenő nagy részletgazdagságú alkalmazás, és
más műveletre a mobileszközön elérhető célfunkcionalitás, és az ehhez igazított megjelenítés. A fejlesztés kiemelten
fontos eredménye, hogy a medikai alkalmazás jogosultság szerint földrajzilag bárhonnan használható, akár alacsony
internet sávszélesség esetén is.

TECHNOLÓGIAI ELŐNYÖK
Az
 alkalmazás jogosultság szerint,
földrajzilag bárhonnan elérhető, asztali
gépeken és mobil eszközön is használható.
Többszintű hozzáférés-védelmet biztosít.
Paraméterezhető,
exportálható statikus

és egyéni összeállítású lekérdezéseket,
listákat, statisztikákat készít.
Kiemelten
nem preferál egyetlen adatbázis
kezelő rendszert sem. A medikai alkalmazás
képes az elterjedt adatbázis-kezelők
használatára. Rugalmasan alkalmazkodik az
intézményi elváráshoz, szokásrendhez, az
esetlegesen meglévő licencszerződésekhez.
Az
 igények és az elérendő szolgáltatási
cél ismeretében a medikai alkalmazás
ingyenes, nyílt forráskódú adatbázis-kezelő
rendszer használatára is kész, így jelentősen
csökkenthető a bevezetési és fenntartási
költség.

Külső
rendszerekkel a kommunikáció

minden igényelt esetben megvalósítható.
Az integráció nemzetközi szabványok
használatával és/vagy speciális igények
szerint megtervezett interfész kialakításával
kerül megvalósításra.
A
 megoldással a technológiai alapszabályok
nem kerülhetőek meg: a kliens réteg nem
tudja „átlépni” az üzleti logika rétegét, csak
azzal képes műveletvégzésre. Közvetlenül
nem tud kommunikálni az adatbáziskezelővel.
Az
 adatregisztrációt ellátó munkaállomások
esetében az áramellátás ingadozása, a
kliensgépek esetleges sérülése nem okozhat
adatvesztést, hiszen az elmentett adatok
nem a munkaállomásokon tárolódnak.
A
 rendszer intézményi igényekre szabható
licencpolitikával rendelkezik.
Használatával
az adat-redundancia

visszaszorítható.
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Európai színvonalú,
felelősségteljes
betegellátás Pakson
az EMMA segítségével

A Paksi Gyógyászati Központ nem az átlagos magyar színvonalat képviseli az egészségügyi ellátó
intézmények sorában – a
rendelőintézetbe nemrégiben vezették be az EMMA
integrált
egészségügyi
szoftverrendszert,
amit
dr. Bodnár Imre, az intézet
főigazgatója az „év legjelentősebb és egyik legsikeresebb beruházásaként”
jellemzett.

A gyógyászati központ tervei között
régebb óta szerepelt az informatikai
rendszer cseréje, azonban a paksi
intézmény a magas elvárásainak (hatékony gyógyítás és folyamatosan
magas színvonalú, emberközpontú
szolgáltatás) köszönhetően évekig
nem talált azoknak megfelelő medikai rendszert. Végül 2012-ben az
EMMA rendszerre esett az intézet választása, mivel az EMMA mind technológiájában és szakmaiságában,
mind megjelenésében és kezelhetőségében megfelelt az általuk támasztott követelményeknek.
A főigazgató elmondta, az átállásnál
a kezdeti kétkedésüket az Enterprise
Group hamar eloszlatta: a szakemberek ugyanis rendkívül felkészülten,
nagy tapasztalattal és hozzáértéssel
végezték munkájukat, így a központ
zökkenőmentesen át tudott állni az új
rendszerre. Nem jelentett problémát
a régi adatokhoz történő hozzáférés
sem: „az adatmigráció magas hatásfokon és kiemelkedő minőségben készült el”.
A korábbi informatikai szállító teljesítményével szemben az intézet
dolgozói az EMMA rendszerre való
átállás első hete után már úgy érez-

ték, biztosabb alapokon és nagyobb
hatásfokon használják az új medikai
szoftver lehetőségeit. Az Enterprise
Group szolgáltatásának színvonalát
pedig emeli az a tény is, hogy azokat
a javaslatokat, észrevételeket, amelyek a rendszer működését javítják és
használati értékét emelik, beépítik a
fejlesztési tervbe, így még inkább a
valódi igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújtják a használóknak.
Az EMMA medikai rendszerre való
átállás alapján a főigazgató számára
egyértelművé vált, hogy az Enterprise Group innovatív és szakértő
szállító, valamint hogy a vállalat nem
csak stabil egészségügyi informatikai
rendszert kínál, hanem a komplex
szolgáltatások mellett jövőbemutató szakmai víziókkal is rendelkezik.

Dr. Bodnár Imre szavaival élve:

„Paks városa már nem csak az
atomerőművel dicsekedhet, hanem
azzal is, hogy a szakrendelőjében
európai színvonalú, felelősségteljes
munka és példaértékű betegellátás
történik, mindez az EMMA rendszer
segítségével”.
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EMMA SZÁMOKBAN
2014
Évente

1 300 000

5 050 000

ellátott eset

diagnózis

3 156 600

6 313 000

felírt vény

beavatkozás

4 419 200

2 704 580

szerkesztett dokumentum

előjegyzés 1 év alatt

94 700

1 456 000

laboratóriumi kérőlap

laboratóriumi vizsgálati
eredmény

18

munkatárs aktív
közreműködése

9 000 000

512 246

soros forráskód

32

páciens adatának
kezelése

orvosi
kalkulátor

30

800

6

funkciócsoport

MB
méretű forráskód

pilot projekt
18 hónap alatt

EMMA MAGAZIN
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Enterprise Group

Komplex IT megoldások, IP

CAD/CAM megoldások

Technológia a gyógyítás

Iparág specifikus SAP

telefónia és csoportmunkát

és termékciklus

szolgálatában –

bevezetés és tanácsadás –

támogató Egységes

menedzsment (PLM)

új távlatok az egészségügyi

versenyképesség a

Kommunikációs

a tervezéstől a

informatikában.

legújabb technolgiák

megoldások (UCC).

megvalósításig.

felhasználásával.
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