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KÖSZÖNTŐ
TISZTELT OLVASÓ!
Nyolcadik alkalommal veszünk részt a
Kórházszövetség Kongresszusán, amely különleges fontossággal bír a számunkra.
Amikor 2012-ben legelőször képviseltettük magunkat
és mutattuk be az EMMA-t, joggal érezte úgy a szakma,
hogy forradalmasítjuk a hazai medikai szoftver piacot. Az
akkor még ismeretlen UX (user experience – felhasználói
élmény) alapú tervezés, sebesség és funkcionalitás méltán tette népszerűvé és – ügyfélszámot tekintve – leg�gyorsabban növekvő alkalmazássá az EMMA-t.

Összességében izgalommal és nyitottsággal tekintünk a
jövőbe, hiszen felkészülten, új termékekkel, kibővített csapattal, átalakított folyamatokkal és személetmóddal vágunk
bele az idei esztendőbe, amely számunkra így méltó módon
lesz az ébredő erő éve!
Szívélyes üdvözlettel,
					Orbán Előd

Az elmúlt nyolc évben törekedtünk – minőségi és mennyiségi szempontokból is – a folyamatos fejlődésre, de 2018
még így is különleges év volt a számunkra. Nem csak a
szervezet bővült szakértő új kollégákkal, hanem fejlesztési módszertant is váltottunk, aminek eredményeképpen jóval gyorsabban, és pontosabban valósítjuk meg
ügyfeleink igényeit. Az agilis módszertan áthatja az egész
működésünket, amelynek alapja a rugalmas hozzáállás,
felelősségvállalás, és az önállóság.
Számtalan újdonsággal jelentkezünk az idei lapszámban,
pl. bemutatjuk a Kanizsai Dorottya Kórházban használt
erőforrás alapú előjegyzést, azonban a legfontosabb újdonságunk kétség kívül az idén debütáló EMMA Mobile
és EMMA Patient alkalmazásaink. A hazai egészségügy
sem maradhat ki a digitalizációból, a kézműves-igényességgel tervezett mobil alkalmazások használatából, amelyek intuitív funkcióikkal elégítik ki az egészségügyi munkatársak és a páciensek igényeit.
2018-ban három hazai intézményben vezettük be az
EMMA alkalmazást és három helyen alakítottunk ki olyan
Betegbiztonsági rendszert, melyben a páciensek betegazonosításra alkalmas karperec vagy karszalag segítségével kerülnek integrált módon azonosításra a betegellátás
bármely pontján.
Magazinunk hasábjain kitérünk PACS rendszerünk, az
eMAGE sikeres Uzsoki utcai Kórházban történő bevezetésére, ill. a kongresszuson bemutatásra kerülő onkológiai
döntéstámogató rendszereinkre is, az Enterprise OncAId-re és az Enterprise GenoAId-re is.

ORBÁN ELŐD

AZ ENTERPRISE GROUP ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA
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ÚJABB JÁRÓBETEG
INTÉZMÉNYBEN AZ EMMA
A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT IS
A GÖRDÜLÉKENY BETEGELLÁTÁS MELLETT DÖNTÖTT
ÉS BEVEZETTE AZ EMMA RENDSZERT
A Budaörsi Egészségügyi Központ komplex egészségügyi ellátást nyújt az alaptól,
a járóbetegen át, az egynapos és plasztikai sebészeti ellátásig. Az alapellátás, háziorvosi
(felnőtt és gyermek), fogászati, védőnői, iskola egészségügyi, 24 órás ügyeleti ellátás
a budaörsi lakosok részére az intézetben, egy helyen érhető el. Járóbeteg szakellátásuk
31 féle szakrendeléssel áll a betegek rendelkezésére.

Az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás – EMMA – 2018
októberében került bevezetésre a Budaörsi Egészségügyi Központ járóbeteg- és háziorvosi ügyeleti ellátásain. Az egynapos sebészeti részlegen 2019 februárjában
történt meg az EMMA-ra való átállás.
Ezek a szakágak a páciens nyilvántartás és az adminisztráció céljából különböző programokat használtak, amelyek összekapcsolhatatlanságát látván az intézmény
Zsákai Zoltán – a rendelőt üzemeltető Jump Consulting
igazgatójának – vezetésével, a múltból megörökölt nyilvántartó programok lecserélése és az EMMA szoftver
bevezetése mellett döntött. Ezzel elősegítették a gördülékenyebb betegellátást, a magasabb színvonalú munkavégzést, valamint az adminisztráció csökkenését.
A közel 120 felhasználó oktatása a bevezetést megelőző
hónapban kezdődött és három hetet ölelt fel. Az intézmény vezetése abszolút elkötelezett volt az oktatást illetően, hiszen mindenki részt vett a kötelező képzéseken.
Külön kiemelendő, hogy az egészségügyi központban a
felhasználók elköteleződése és hozzáállása is figyelemreméltó volt, hiszen a felhasználókkal nem csak a kötelező
alkalmakkor találkoztunk, hanem a program magabiztos
használatának elsajátítása érdekében – akár a szabadnapjukat is feláldozva – több oktatáson is rész vettek, még akkor is, ha már nem fértek az oktatógépekhez.
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A rendszer telepítését és az adatmigrációt az EMMA
fejlesztő csapata határidőre elvégezte az intézmény
informatikai munkatársainak együttműködésével. A
bevezetést követő időszakban kiemelt létszámmal helyszíni támogatást biztosítottunk a központ számára a
felhasználók támogatására és az esetleges fennakadás
elkerülése végett. Ebben az időszakban olyan apróbb jellemzően felhasználói – igények merültek föl, amelyek
paraméterezését követően a munkavégzés még komfortosabbá vált a dolgozók számára.
Az intézményben használt korábbi medikai rendszerekben nem volt lehetőség az online továbbítható szolgáltatáskérésekre. Az egészségügyi központ visszajelzése
alapján már a bevezetést követő hetekben érzékelhető
volt ennek a funkciónak az előnye, mivel a labor előtti
sor rövidülni látszott, hiszen a beutalás már az EMMA-n
keresztül online történik, így a dolgozóknak már nem
kell duplán adminisztrálniuk a vizsgált pácienseket.

EMMA MAGAZIN

A 2019-es év első felében kerül bevezetésre a Budaörsi
Egészségügyi Intézményben az eMAGE PACS rendszer,
amelynek integrációja a már intézményben működő
EMMA rendszerrel a jövőre tekintve egyszerűbb és zökkenőmentes munkát ígér. Az eMAGE PACS rendszerrel
könnyen eltárolhatók, kikereshetők, valamint megtekinthetők és kiértékelhetők az egészségügyi intézmény
digitális orvosi képalkotó eszközeinek felvételei. Az
eMAGE és az EMMA integrációjának köszönhetően a
képalkotó felvételek megtekinthetők lesznek az EMMA
medikai alkalmazásban is.
Az EMMA azon túl, hogy a betegadminisztrációt, a dokumentációt és a szolgáltatáskérést kezeli, egyszerűbbé teszi az ellátást végző orvosok számára az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér – EESZT – felé történő adatszolgáltatást is.
Biztosak vagyunk abban, hogy az EMMA-ra való átállással a
Budaörsi Egészségügyi Központ egy gyorsabb és magasabb
színvonalú munkavégzést tud folytatni a jövőben.

EMMA MAGAZIN
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MAGAS SZINTŰ
TELJESÍTMÉNYKÖVETÉS
SEGÍTSÉG A KÓRHÁZI MENEDZSMENT SZÁMÁRA
Az EMMA medikai rendszer besorolást támogató funkciói használhatók minden olyan
intézménynél, amelyik NAEK szerződés keretében aktív fekvőbeteg osztályt vagy egynapos
sebészetet működtet.
A NEAK szerződések keretében aktív fekvőbeteg ellátást végző intézmények (vagy egynapos sebészeti tevékenységre szerződött járóbeteg intézmények) bevételeik
meghatározó részét a fekvőbeteg ellátások utáni teljesítmények elszámolása alapján kapják. A finanszírozás
mértéke az ellátott esetek HBCS besorolási értékeinek
összességével arányos. Ezért fontos az esetek HBCS besorolásának támogatása, és a teljes intézményi teljesítmény lehető legpontosabb prognosztizálása.
Az EMMA medikai rendszer az Enterprise Communications Magyarország Kft. és a HBCS Audit Kft. közötti
együttműködés alapján a HBCS Audit Kft. besoroló eszközeit használja. A kommunikáció a GDPR szabályoknak
megfelelően, védett csatornákon keresztül történik.

Az EMMA magas szintű támogatást ad a fekvőbeteg és a kúraszerű esetek HBCS besorolását tekintve. Besorolást segítő
funkció az esemény besorolása, beleértve a több osztályos
esetek besorolásait is. Az adott eset besorolása mellett lehetőség van az ún. alternatív besorolás használatára is, mely az
eset lehetséges diagnózisainak és beavatkozásainak kombinációiból képzett valamennyi esetet egyidejűleg sorolja be,
és így a felhasználó megtekintheti az alternatívák eredményeit. Amennyiben egy eset besorolása hibás, vagy nem besorolható, úgy a felhasználó tájékoztatást kap a kitöltési és a
besorolási hibák okairól is.

Az EMMA másik funkciója az intézményi teljesítmények
napi, vagy akár ennél gyakoribb prognosztizálása. Az
EMMA használata során bevált gyakorlat a napi intézményi teljesítmény meghatározása, amely emberi beavatkozás nélkül naponta, automatikusan készül, általában
a hajnali időszakban. Ennek eredménye az intézményi
fekvő teljesítmények összesített és részletezett megjelenítése. Az alábbi képen egy intézményi összesítő látható.
A prognosztizált teljesítmény legfeljebb néhány százaléknyi eltéréssel a valós adatokat adja. Az összesítő
mellett a törzsszám szintű részletezés, a besorolások
idősoros megjelenítése, az egynapos és a TVK mentes
teljesítmények megjelenítése is a funkció használatának
eredménye.

Az eset alternatív besorolási eredményei

Az intézményi teljesítmények meghatározása - az automatikusan készített intézményi besorolásoktól függetlenül - manuálisan bármikor kezdeményezhető. A manuális besorolásokat általában az intézményvezetés, vagy
az intézményi kontrolling szervezet kezdeményezi. A
napszaktól függetlenül elindított intézményi besorolás
kéréstől számítva 10-12 percen belül rendelkezésre állnak az eredmények.
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Teljesítmények

A besorolást támogató funkciók
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EMMA
MOBILE

AVAGY A JÖVŐ
KÓRHÁZA MEGÉRKEZETT
2012-ben, a Magyar Kórházszövetség Kongresszusán mutatkozott be az Enterprise
Multi Medikai Alkalmazás a hazai egészségügyi intézmények számára.
Megjelenése alapjaiban forgatta fel a hazai medikai
szoftver piacot, teljesen új technológiát, funkciókat és
felhasználói felületet honosítva meg az akkor még a
90-es években kifejlesztett szoftvereken szocializálódott felhasználók számára. Az azóta méltán népszerűvé
vált és piaci részesedés szempontjából dobogós helyezést elérő EMMA-nak már a negyedik nagy verziója jelent meg (EMMA 4.0), és segíti sok ezer felhasználó napi
munkáját.
Az EMMA tervezésekor a legkorszerűbb technológiák alkalmazása és a felhasználóbarát (UI/UX) működés kombinálása volt a legfőbb szempont, de az indulás óta eltelt
7 év nem csak az egészségügyben, hanem az informatikának a napjainkban betöltött szerepében is jelentős
változást hozott.
Ma már szinte nincs olyan területe az életnek, amelyet ne
szőne át valamilyen mobil alkalmazás, segítve, támogatva munkánkat, vagy bármely más időtöltésünket. Szinte
mindenhez találunk olyan „app-ot”, amely könnyebbé,
hatékonyabbá, vagy egyszerűen csak szórakoztatóbbá
teszi a mindennapjainkat. Aki használt már mobil alkalmazásokat az tudja, hogy milyen nagy különbség van
alkalmazás és alkalmazás között. A kötelezően megírt, a
piac felé kommunikálható „nekünk is van” és a valóban
jól átgondolt, gyönyörűen megtervezett és igényesen
megvalósított natív alkalmazás két külön univerzum.
Pont úgy, ahogy az EMMA viszonyult megjelenésekor a
versenytárs medikai alkalmazásokhoz…
Idén ismét forradalmat indítunk el, az EMMA Mobile és
az EMMA Patient bejelentésével. Ezek az alkalmazások
nem a „kötelezőt” hozzák, hanem funkcionálisan és

működési szempontból is kiegészítik az EMMA Desktop
alkalmazásokat, iparművészeti igényességgel megtervezett felhasználói felületeikkel, intuitív funkcióikkal
és menürendszerükkel. Mindezt sok évtizedes egészség-ügyviteli és komplex informatikai tapasztalatunkkal
kiegészítve.

EMMA Mobile – Az egészségügyi munkatárs
igényei mindenek felett
A hazai egészségügy nagyon sokat változott az elmúlt
években, sok pozitív és kevésbé pozitív változás történt
az ágazatban, de egy szignifikáns változásban minden
érintett egyetért: folyamatosan nő a terhelés az ágazat
munkatársai számára, egyre kevesebb időt hagyva a legfontosabbra, a páciensek gyógyítására.
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Az EMMA Mobile tervezésekor ez volt a legfontosabb
szempont, hogy információnk legyen arról, hogyan tudjuk egy valódi mobil alkalmazás segítségével – helytől
és időtől függetlenül – a napi munkavégzést könnyebbé, hatékonyabbá, kevésbé stresszessé tenni, miközben
csökkentjük az információszerzésre szánt időt. Az EMMA
Mobile nem a meglévő EMMA Desktop alkalmazásokat
váltja ki, hanem kiegészíti azokat. Egyszerre jelenik meg a
két legfontosabb mobil platformra, az Androidra és iOSre, és más funkcionalitással rendelkezik mobiltelefon, ill.
tablet méretben.

Testreszabható menürendszer és
nyitóképernyő
Az EMMA Mobile-t a meglévő EMMA felhasználók számára fejlesztettük ki, ami önmagában komoly kihívást
jelentett, hiszen egészen más elvárásokkal rendelkeznek
a kórház különböző osztályain dolgozó munkatársak,
szakmák, vagy akár a kórház menedzsmentje. A különböző igényeknek való megfelelést teljesen testreszabható menürendszerrel értük el, minden felhasználó az
EMMA-ban meglévő szerepköre, ill. jogosultságai által
meghatározott menükből építkezhet, ill. állíthatja össze a
saját nyitóképernyőjét.
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Az alkalmazások indításakor az adott platform, ill. készülék képességeit figyelembe vevő biometrikus autentikáció (biztonságos partner azonosítás) zajlik le. Ezt követően az adott profilokból legutoljára használt töltődik be,
hiszen egy felhasználó akár több profilt is használhat.

Páciens adatok
Minthogy az EMMA Mobile egyik legfőbb tervezési szempontja a páciensekre jutó idő növelése, így a páciens adatok
teljes körű, mobilplatformra optimalizált elérése és vizualizációja az alkalmazásunk kritikus pontja. Az adott szerepkörhöz, jogosultsági szinthez kapcsolódóan – a GDPR által
támasztott követelményeket is szem előtt tartva – az adott
páciens minden lényeges adata, diagnózisa, beavatkozása,
vagy akár a kapcsolódó leletadatok is azonnal elérhetőek.
Természetesen az adott intézményben alkalmazott QR kód,
vonalkód, vagy egyéb optikailag felismerhető azonosítók
automatizált beolvasásával, az adott eszköz mobilkamerájának, mint beviteli erőforrásnak a felhasználásával.

A menedzsment elvárásait a „Vezetői információk”, azaz a
naprakész riportok azonnali elérhetősége biztosítja, legyen
az a teljesítménnyel, finanszírozással, vagy a kórház egyéb,
vezetői szempontból fontos mutatóival összefüggő lekérdezés. És mindezt természetesen bárhol és bármikor.

Mobil értesítések
Ma már alapkövetelmény, hogy egy adott „app” az adott
platform mobilértesítési szolgáltatásait integrált módon
használja, azaz a változás bekövetkezésekor azonnal értesítse a felhasználót az üzenet fontosságának függvényében,
mindezt szintén teljesen testreszabhatóan. Természetesen
az EMMA belső üzenetküldő platformja a mobil alkalmazásra is kivezetésre került, így minden lényeges üzenet közvetlenül és célzottan is eljuttatható a felhasználókhoz.

EMMA MAGAZIN
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A jövő kórháza tehát már megérkezett,
legalábbis minden olyan egészségügyi
intézménybe, amely Magyarország egyik
– piaci és technológiai szempontból – vezető
medikai alkalmazását, az Enterprise Multi
Medikai Alkalmazást használja.

Vezetői információk
A vezetői információk alapját az EMMA rendkívül szofisztikált riporting rendszere biztosítja. Legyen szó bármilyen
fontos lekérdezésről, az adott jogosultsági szint által elérhető adatok szinte azonnal és az adott platformra igazított megjelenítés mellett érhetőek el, nagyban könnyítve
meg a fontos döntések meghozatalát. Természetesen
mindezt intuitív felhasználói felületekkel, gesztusvezérelt
működéssel támogatva.
Az alkalmazás minden részletében érződik az az irányelv,
hogy a felhasználónak a cél elérése érdekében a legkisebb
erőfeszítést kelljen tenni. Mindezt progresszív tartalom
megjelenítéssel, gesztusok és animációk alkalmazásával, teljes képernyő használatával biztosítja a felhasználó számára.
Az EMMA-ra jellemző színvilág a mobil alkalmazásokban is
visszaköszön, egymáshoz jól illeszkedő, harmonikus színek
segítségével támogatva a pozitív érzelmi (olyan jó ezt az alkalmazást használni…) és tartalom központú élmény biztosítását a felhasználó számára.
Az EMMA Mobile egy, mobilfejlesztői, informatikai, ill. kapcsolódó határszakmák (UI / UX designer, adatbázis specialista, stb.) koprodukciójában létrejött „kézműves” alkalmazás,
amelynek minden részletéből sugárzik az értékteremtés, a
felhasználó-központúság, a korszerű technológiák és tervezési elvek használata: lineális tervezés, progresszív tartalom
megjelenítés, gesztusok és animációk használata, tartalom
központú, teljes képernyős és érzelmi élményre való törekvés, rugalmas testreszabhatóság.

Az alkalmazás megalkotásánál már olyan, jövőbe mutató
technológiák implementálására is gondoltunk, mint a kiterjesztett valóság (AR), amelynek segítségével az adott
intézmény megadott szerepkörében ma még elképzelhetetlennek tűnő funkciók, működési módok valósíthatóak
meg a jövőben.
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NAGY FORGALMÚ FIZIKOTERÁPIÁS KEZELÉSEK

OPTIMÁLIS ÉS GYORS BEOSZTÁSA
Az EMMA számos intézményi speciális funkciót támogat. Ilyen a Kanizsai Dorottya
Kórházban használt erőforrás alapú előjegyzés, melyet az intézmény a medikai rendszer
bevezetése óta használ.

Az EMMA erőforrás alapú előjegyzése a nagy esetszámot
ellátó fizikoterápiás ellátásokat végző kiszolgáló egységek
időbeosztás tervezését biztosítja. Ezeken a munkahelyeken
fontos a rendelkezésre álló humán erőforrás tervezett igénybevétele. A funkció lehetőséget biztosít a páciens idejének
figyelembevétele mellett a kezelések optimális beosztására.
A beosztás során a funkció biztosítja azt, hogy a kezelések
során ne legyenek időbeni átfedések. Paraméterezhető a
rendszerben például az, hogy vizes kezelések után legalább
mennyi idő múlva kezdhető elektromos kezelés.

Tetszőlegesen beállíthatók az ellátást végző munkahelyek
rendelkezésre állási időszakai, a kezelési típustól függően
az ellátható páciensek neme, az egyszerre ellátható páciensek száma (pld.: csoportos torna).
A kezelések tervezése után a páciens kezelési lapot kap,
amelyen időrendben olvasható a kezeléseinek kezdési
időpontja, a kezelés típusa, a kezelő neve és az kezelés
helye. A kezelési sor rögzítése megfelelő számú előjegyzést rögzít a rendszerben.
Amennyiben a páciens valamelyik, vagy valamennyi
kezelésében akadályoztatott, úgy ennek jelzése után a
beosztást végző felhasználó a lefoglalt helyeket felszabadíthatja és más páciensek számára biztosíthatja.

Az előjegyzések alapján a kezelést végző munkahely számára is látható, hogy
melyik páciens, mikor fog érkezni.

Erőforrás kezelés
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KANIZSAI
DOROTTYA KÓRHÁZ
A TELJESÍTMÉNY OPTIMALIZÁLÁSA
A LABORKVÓTARENDSZER BEVEZETÉSÉVEL

Magyarországon az egészségbiztosítási alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatások
díjának elszámolása az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között létrejött szerződés
alapján a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Jogszabályok alapján a NEAK éves szinten, havi bontásban egészségügyi szolgáltatónként határozza meg
ez elszámolható teljesítmény mértékét, annak érdekében, hogy fenntartható maradjon a finanszírozási rendszer. Ezt az előre meghatározott teljesítményi indexet
nevezik TVK-nak (teljesítmény volumen korlát), amely
keretein belül van biztosítva a finanszírozás az ellátó
egységek számára. A laboratóriumi ellátás teljesítményegységének forintértéke 2017 novemberétől 1.98 forint. Az elvégzett labordiagnosztikai vizsgálatok finanszírozása az egészségbiztosítóhoz elektronikus úton
eljuttatott teljesítmény-jelentések feldolgozása után
történik meg.

Az eltérő TVK kerettel rendelkező intézményekre való
tekintettel, egy olyan technikai megoldás került megvalósításra, amely akár nagyobb, akár kisebb ellátási esetszámmal rendelkezők számára is megoldást nyújthat a
laborteljesítmények szabályozására és teljesítményük
megadott keretek között tartására.
A paraméterezés során megadhatóak úgynevezett
kredit-szakmacsoportok, amelyek számára egyénileg
meghatározható az a kvóta mennyiség, amivel gazdálkodhatnak az adott hónapban. Egy szakmacsoporthoz
tetszőlegesen egy vagy akár több munkahely is hozzárendelhető, akik a kreditet felhasználhatják.

A Kanizsai Dorottya Kórház vezetősége az intézmény
gazdasági helyzetének javítása és stabilizálása érdekében a 2018-as évben célként tűzte ki, hogy a magas
szintű egészségügyi ellátás megtartása mellett, a labordiagnosztikai teljesítmény index túllépését jelentős
mértékben csökkenteni szeretné. A belső munkafolyamatok ellenőrzését és átvizsgálását, valamint a finanszírozási teljesítmény monitorozást követően az alábbi
tények kerültek megállapításra:
• magas számú indokolatlan és rutinszerű vizsgálatkérések
• nem megfelelő szakmai protokoll alkalmazása
• laboratórium teljesítménye jelentősen meghaladja a
labor TVK mennyiségét
A feltárt okok mihamarabbi megoldása céljából az intézmény az e-Health üzletággal szorosan együttműködve
kidolgozta az EMMA medikai rendszerben a labor kérés
feladás kvóta alapú szabályozását.

Kredit szakmacsoport karbantartás
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szempontból is pozitív hatása legyen az elvégezett szolgáltatásokért kapott finanszírozási arányszámra. Ebből
adódóan csökkent az intézmény labordiagnosztikai TVK
túlteljesítésének mértéke is, így kiszámíthatóbbá és tervezhetőbbé vált a kórházi kiadások mértéke.

Megrendelés feladás
Az itt megadott kredit érték kerül megjelenítésre a medika rendszerben a labordiagnosztikai kérés feladásakor. A labor vizsgálatok bejelölésének hatására a kijelzés
mindig a keretből megmaradó értéket mutatja kreditre
pontosan, valamint százalékos formában is.
Abban az esetben, ha az adott szakmacsoport kreditje a hónap utolsó napja előtt elfogyna, akkor kizárólag egy speciális
jogosultsággal rendelkező felhasználó bejelentkezésével adhatóak fel a labordiagnosztikai kérések, ezzel támogatva a
rutinszerű vizsgálatkérések számának csökkentését.
A Kanizsai Dorottya Kórház menedzsment visszajelzései
alapján az intézményben a labordiagnosztikai kérések
kvóta alapú szabályozásának bevezetése óta drasztikusan csökkent az indokolatlan labor kérések száma, a
szakmákkal és a labordiagnosztikai munkahellyel közösen kidolgozásra kerültek új szakmai protokollok, amely
intézkedések mind-mind elősegítették, hogy gazdasági

A belső változások és átszervezések következtében elért
célok mértékének további növelése érdekében, a nagykanizsai kórház vezetőségének jövőben tervei között
szerepel a területi háziorvosok bevonása a kvóta alapú
laborkérések rendszerébe. Az ehhez szükséges felmérések, egyeztetések már folyamatban vannak, bízva az
érintettek együttműködő hozzáállásában, hogy ezzel is
támogatják a Kanizsai Dorottya Kórház fenntarthatóságát, eszközeinek folyamatos modernizációját és fejlesztését, valamint a kiemelkedő tudással és szakértelemmel bíró humánerőforrás folyamatos biztosítását is.

Kép forrása: zaol.hu
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BETEGBIZTONSÁG ÁLTALÁNOSSÁGBAN,

ESZKÖZÖK

BEMUTATKOZIK AZ ASCOM EGÉSZSÉGÜGYI PLATFORM
Az okostelefon-központú egészségügyi/kórházi kiértesítő, eseménykezelő megoldásairól
ismert svéd Ascom Wireless Solutions idén nagyot lépett a kórházi munkafolyamatok teljes
integrációja felé.
A megfelelő egészségügyi ellátás hatalmas feladat, amely
sok különböző kompetenciát és erőforrást igényel a hatékony kommunikáció és együttműködés érdekében.
Az egészségügyi ellátás középpontjában sok különböző
személy van, változatos szerepkörökkel, amelyek mindegyikének együtt kell működnie és meg kell osztania az
információkat a biztonságos és hatékony ellátás érdekében. Jóllehet, sok jelentős vita folyik az információs
technológiákba történő befektetés szükségességéről, a
kommunikációs rendszerek sokkal kevesebb figyelmet
kapnak. Ugyanakkor kimutatták, hogy a klinikai dolgozók információs tranzakcióinak mintegy 10%-a az EMR
rendszer felé történik, míg 50-80%-a a kollégák közötti
kommunikáció.

Miért fontos a jó klinikai kommunikáció?
Felmérések szerint több mint 2000 adat keletkezik naponta egyetlen, intenzív kezelésben részesülő pácienssel
kapcsolatban, a klinikai ápolók munkaidejük 35%-át adminisztrációra fordítják és 1,2 millió riasztás történik egy
nagyobb kórházban havonta.
Ezek után nem csoda, hogy a súlyos orvosi műhibák 80%a az elégtelen kommunikációra vezethető vissza, és egy
brit tanulmány szerint az ápolók 36%-a hagyott már félbe
fontos feladatot túlterheltség miatt.
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A személyzet közötti rossz kommunikáció szükségtelen
fennakadásokat eredményez. Ezzel csökken a munkafolyamatok hatékonysága, nőnek a betegbiztonsági kockázatok, ellátási késedelmek, valamint nő a személyzet
stressz-terhelése. Az eredménytelenség nem olcsó.
A kórházakban a rossz kommunikáció nagyon nagy veszteségeket termel minden évben.

A megoldás
Az integrált egészségügyi workflow megoldások területén piacvezető svéd Ascom Wireless Solutions portfóliójának alkalmazási területei alapvetően a mobilitást biztosító kommunikációra épülnek.
Az alapelv: prioritások szerint rendezett, releváns információkat tartalmazó, egyszerű üzeneteket juttatni
az állandóan mozgásban lévő ápolók/orvosok/segítők
részére, kiszűrve a frusztrációt okozó felesleges, zavaró
riasztásokat. Fontos továbbá, hogy a különböző klinikai
rendszerekből (Nővérhívó, HIS, Labor rendszer, Radio-
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lógia, Beteg monitorozó rendszer, Sürgősségi riasztás,
stb.) érkező kritikus üzenetek is integrálhatók legyenek
– akár valós idejű helymeghatározással – így biztosítva
az orvosok és az ápoló személyzet hatékony, célirányos
kommunikációját.

Ascom Myco 3
Az Ascom Myco 3 típusú okostelefon és multikommunikációs céleszköz a Myco-család legmodernebb tagja.
A tenyérnyi készülék az Ascom Egészségügyi Platform
háttérszolgáltatásaira támaszkodva személyre szabott
információkat, riasztásokat jelenít meg, az ápolók munkáját segítve.
A klinikai dolgozók fogadhatnak jelzéseket az EMR/EHR
rendszerekből, közvetlenül a betegágy mellől. Elfogadhatják vagy átirányíthatják a feladatokat, az arra jogosultak megszervezhetik a többlépcsős, több helyen végzett
beavatkozásokat is. Soha nem volt még ilyen egyszerű
dokumentálni a kórházi munkafolyamatokat, kezdve a
vonalkódos azonosítástól, a különböző képi információk
megosztásán keresztül, az EMR/EHS rendszerekbe történő adatbevitelig.
A por- és vízálló készülék 5”-os nagyfelbontású kijelzőjén
egyszerűen áttekinthető formában jelennek meg a riasztások, kérések, egyéb klinikai információk (pl. képek,
laboreredmények stb.). A folyamatos munkát segíti a 3G
és WiFi hálózati kompatibilitás, és a működés közben
cserélhető akkumulátor. Az ütésálló készülékház fertőtleníthető, így akár intenzív osztályokon vagy műtőkben
is használható.

A Myco 3 tökéletesen kiegészíti az Ascom
Egészségügyi Platform nyújtotta szolgáltatásokat.
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Telepített rendszereink
2018 óta három intézményben alakítottunk ki Betegbiztonsági rendszert. A megvalósítás és az eszközök tekintetében
volt eltérés, de elveiben azonosan működnek a rendszerek.
A páciensek betegazonosításra alkalmas karperecet vagy
karszalagot kapnak. A karszalagon/karperecen lévő azonosító vonalkód az EMMA-ban a pácienshez rendelhető. A
betegellátás bármely pontján, betegágy mellet, kezelőben
vagy nővérpulton, a karszalagon lévő azonosító vonalkód
leolvasásával a medikai rendszerben vagy a mobil eszközön
azonosítható a páciens.

A legösszetettebb kiépítésben megvalósult
rendszer
A kiépített rendszernek két fő összetevője van, az Ascom eszközök lokációját végző speciális Ascom rádiós eszközökből
és szerverekből álló hálózat, valamint a kliens eszközökkel
(tabletek, Myco eszközök) történő kommunikációt lehetővé
tevő szabványos Wifi hálózat.
A Wifi hálózatnak azt a területet kell lefednie, ahol a rendszer jelzéseit kezelő dolgozók tartózkodnak. Ennek megfelelően első körben a Wifi hálózat négy kórházi osztályon
épült ki, olyan lefedettséggel, hogy az osztály területén belül bárhol biztosítsa a kommunikációs kapcsolatot. A rendszert az Extreme Networks berendezéseiből építettük fel,
AP-k és Wireless Controller került telepítésre. A rendszer
biztosítja, hogy a kommunikáció a hálózat többi forgalmától elkülönülten, biztonságos módon történjen a kliensek
és a szerverek között. A Wifi hálózat és az Ascom hálózat
elemei is alapvetően építettek a kórház meglévő hálózati
infrastruktúrájára, de a megbízható és megfelelő sebességű

működés miatt néhány elem cserére került. Így új központi
switchet telepítettünk a szerverszobába, valamint kicseréltük a switcheket azokban az épületekben is, ahol a rendszer
telepítésre került. Ez a megújult hálózat már megfelelő minőségű kiszolgálást biztosít az Ascom eszközök és a kliensek
részére, amit az átadás során végzett méréseink bizonyítottak is. Az Ascom valós idejű helymeghatározási rendszerét
integráltuk az intézményben működő EMMA kórházi információs rendszerrel.
A beteg felvételekor a „karperecet” a páciens csuklójára teszik, és az EMMA medikai rendszerben a pácienshez tárolásra kerül a „karperec” azonosító. Az integráció biztosítja, hogy
riasztás esetén a páciens azonosító adatai (páciens neve, ellátó osztály neve) a medikai rendszerből átadásra kerülnek a
megfelelő ASCOM eszközök felé, és megjelennek a megfelelő kijelzőkön és Myco eszközökön. A medikai rendszer paraméterei határozzák meg, hogy melyik „karperec” eseményei
melyik eszközökön indikálnak riasztást.
A megoldással az intézmények egy világszínvonalú, modern
betegellátás felé mutatnak.
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ÉLET AZ ENTERPRISE
GROUP-NÁL

INTERJÚ PODLOVICS TAMÁSSAL, AZ eHEALTH
ÜZLETÁG LEGÚJABB CSAPATTAGJÁVAL
Mikor és hogyan találkoztál először az Enterprise
Group-pal?
Korábban egy járóbeteg szakellátóban dolgoztam, ahol
egy promóciós e-mailben találkoztam az Enterprise Group
által fejlesztett EMMA (Enterprise Multi Medikai Alkalmazás) termékkel. Már akkor is felkeltette az érdeklődésemet
a forgalmazott szoftver, hiszen a promóciós anyagban leírtak jól lefedték azokat az igényeket, amelyet egy egészségügyi intézmény elvárhat egy HIS rendszertől.
Az alap elvárásokon felül külön felfigyeltem arra, hogy
mennyire az adott intézmény igényeire szabhatók az
egyes funkciók. Ezután álláskeresésem során, amikor az
egészségügyi szektorban gondolkoztam, találkoztam az
Enterprise Group-pal, ahol már részletesebben utána
jártam, hogy mivel is foglalkozik a cég; láttam, hogy több
üzletágból tevődik össze, amelyek az utóbbi időben kimagasló sikereket értek el a piacon. Láttam, hogy a cég weboldala modern, dinamikus, ami már esztétikailag is elnyerte
a tetszésem. Ezen felül rengeteg friss hír és bejelentés állt
rendelkezésemre, amiből jól látszott, hogy mennyire magas szintű fejlesztések mennek itt végbe. Így adtam be a
pályázatom a szoftvertámogató konzulens munkakörre,
az EMMA teamhez. A jelentkezésem gyorsan elbírálásra
került, és hamar meg is beszéltük a személyes találkozó
időpontját.

PODLOVICS TAMÁS, SZOFTVER KONZULENS
Milyen volt a benyomásod az első állásinterjún a cégről?
Már maga a helyszín is igazodott az ízlésemhez: szép, tiszta, rendezett irodaház, kedves fogadtatás a recepción. Az
állásinterjú az üzletágvezető és a konzulens csoportvezető
társaságában volt. A megbeszélt időpontban kezdtünk, nem
kellett várakoznom – nekem már ez is sokat elárul egy cégről. Az interjú barátságos, jó hangulatban telt.
Kezdetben bemutatták a céget, a vállalati struktúrát, majd
kifejtették, hogy mivel foglalkozik a konzulensi csapat, valamint, hogy milyen feladatokat látnak el. Már ekkor éreztem,
hogy itt profin szervezett munka folyik. Ezután meséltem a
céljaimról, eddigi tapasztalataimról és tanulmányaimról. A
kölcsönös szimpátia eredményeként megkaptam az ajánlatot, amit el is fogadtam.
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A beilleszkedés mindig sarkalatos pont új munkahely
esetén, hogyan élted meg?
Az első munkanapom 2018 októberében volt. Első lépésként
bemutattak a közvetlen munkatársaimnak, majd az egész
cég minden dolgozójának. Mindenki nagyon szívélyesen
fogadott, sok sikert kívántak. Már az első napon rendelkezésemre bocsátották a munkaeszközeimet használatra készen, így meg is kezdhettem az ismerkedést a szoftverrel.
A helyzet pikantériája, hogy éppen bevezetés előtt érkeztem, ami az intézménybe való konzulensi jelenlétet is magában foglalta, ezért gyorsan beleláthattam az ügyfelekkel
való kommunikáció rejtelmeibe. Elsőre ez talán gyorsnak
tűnik, de a kollegáimnak köszönhetően zökkenőmentesen
vehettem minden felmerülő feladatot.
A beilleszkedésemet az is segítette, hogy a szoftverek használata könnyen tanulható, mind használatukban, mind pedig
logikájukban követik a mai informatikai trendeket. Ugyanakkor az is elmondható, hogy összetett komponensekkel rendelkeznek, sok, személyre szabható opcióval. Mindezek mel-

lett pedig egy profi fejlesztőgárda áll készen azért, hogy az
új fejlesztési igények, módosítások implementálva legyenek,
minden zökkenőmentesen működjön.
Október óta eltelt egy fél év. Hogyan látod az elmúlt
időszakot?
Az elmúlt időszak rengeteg új dolgot hozott számomra. Úgy
érzem, hogy szakmailag rengeteget fejlődtem, amit nagyban köszönhetek a kollégáim támogatásának. Bármilyen
problémám, elakadásom adódott, azonnal, készségesen
segítettek annak megoldásában. A munkavégzés sokrétű,
a változatos feladatok élvezetessé teszik a mindennapokat
és lehetőséget biztosítanak a folyamatos szakmai fejlődésre. Rendszeresen új helyzetekkel, kihívásokkal szembesülök,
amelyek izgalmassá teszik a munkát. Ezenfelül folyamatos
belső oktatások formájában bővítjük tudásunkat. Nagyon
szimpatikus, hogy együtt örülünk egymás sikereinek, elismerjük egymás erényeit, eredményeit. A vállalat figyel arra,
hogy a cégen belüli kohézió is erős legyen, így mindig örömmel csatlakozok az össznépi eseményekhez, ahol a többi üzletág munkatársával is találkozhatok.

JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁS
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FOLYAMATÁBAN

Innovatív, jövőbe mutató rendszerként az Enterprise Multi Medikai Alkalmazásba már
2014-ben beépítésre került a Triage funkció, mely a páciensek állapotfelmérés alapján
történő, prioritásalapú kategóriába sorolását biztosítja.

A 236/2018. (XII. 10.) Kormányrendelet módosította az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) rendeletet. Ennek értelmében 2019-től
a kórházak sürgősségi osztályain kötelező alkalmazni a
Magyar Sürgősségi Triázs Rendszert.
A kórházi adminisztrációs rendszerben történő Triage
folyamatok rögzítésére vonatkozó előírás az EMMA felhasználókat nem érintette váratlanul, mivel évek óta
használják ezt a funkciócsoportot. Havi szinten átlagosan 7000-7500 Triage rögzítés történik rendszerünkben.
A rendelet módosításának megfelelően az EMMA-ba
is beépítésre kerültek az új adatlap szerint rögzítendő
adatok. Ami jelentősebb változást jelent az intézmények
számára az, hogy ettől az évtől a sürgősségi eseményekről külön jelentést kell küldeniük a NEAK felé.
Ennek megfelelően az EMMA-ban is kialakításra került
az SBO jelentés funkció, ahol a sürgősségi események
jelentési rekordjai képezhetőek le. Továbbá a sürgősségi
események adatainak EESZT-be küldése is megvalósításra került.

Az EMMA Triage funkció fenti kibővítése mellett a lehetőségek szerinti legkevesebb módosítást végeztük az
alapfunkcióban, figyelembe véve a medikai rendszert
használó kórházaink visszajelzéseit, így a felhasználóink
részére továbbra is biztosított a gyors, szakszerű adatrögzítés. Az SBO jelentés az EMMA finanszírozás-jelentő
funkció logikája alapján került kialakításra, támogatva a
kontrolling osztályon dolgozó kollégák munkáját.
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AGILIS MŰKÖDÉS

AZ eHEALTH ÜZLETÁGBAN

A 2018-as esztendő üzletágunk életében a szemléletváltás és átszerveződés éve volt.
Az elmúlt években a Partnereinknél végzett rendszerindításaink komoly kihívást
jelentettek a teljes szervezet számára. Ezeket minden alkalommal sikeresen teljesítettük,
illetve sok tapasztalatot vontunk le belőlük. Az új rendszer általában lehetőség a régi
rendszerben nem, vagy nem megfelelően megvalósított funkciók elkészítésére. Ezek
megvalósítása szinte minden alkalommal hozott valamilyen új minőséget az EMMA
alkalmazásba, viszont sok esetben ütköztek a programban lefektetett alapelvekkel,
illetve korábbi Partnereink szokásaival. Alapvetően nyitottak vagyunk a módosítási
igények befogadására, azonban az egymást követő implementációk alatt összegyűlt,
sokszor egymásnak is ellentmondó igények és hibajelzések kezelése meglassította
mind a támogatási, mind a fejlesztési folyamatokat.
Kollégáink körében született meg az igény, hogy változtassunk a folyamatainkon, és kezdjük el a szűk keresztmetszetek felszámolását. Az első félévben lecseréltük a fejlesztőeszközünket, ugyanis a szoftver forrásának mérete feszegette
a korábban használt eszköz határait. Ezzel párhuzamosan
több fontos szoftverkomponenst is cseréltünk. Ezt követően
már lehetőségünk volt a folyamatokra koncentrálni.
Az agilis fejlesztési módszertan, mint fogalom többé-kevésbé
ismert volt számunkra, viszont mélyebb ismeretünk nem volt
a témában. Felső vezetésünk nyitottan fogadta a szemléletváltási igényt, támogatta és szervesen részt vett(vesz) a folyamatban. A változáshoz vezető első lépés az volt, hogy meghatározzuk, hogy hol is tartunk jelenleg, és hová is tudunk
eljutni. A felméréséhez egy agilis coach segítségét kértük,
aki nagy segítséget nyújtott az alapelvek elsajátításában.
A szoftverfejlesztések jellemzően két szemlélet mentén
futnak, ezek a „Vízeséses modell” és az Agilis szoftverfejlesztés. Előbbit a klasszikus, előre rögzített, tervszerű fejlesztés jellemzi, robusztus környezetekben ajánlott, így
ezt alkalmaztuk mi is korábban. Az agilis modellre nem a
kiindulási feltételekhez történő feltétlen ragaszkodás, hanem az ügyfelek által támasztott folyamatosan változó igényeknek való megfelelés, a használhatóság biztosítása és
a rugalmasság jellemző.
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A klasszikus módszertan szerint a feladatok, igények
alapján megtervezésre, felépítésre kerül az adott fejlesztési ciklus, majd amikor ez lezajlik és véget ér a fejlesztés,
elkezdődik a tesztelés. Egy dinamikusan változó környezetben ez azt jelenti, hogy mire elkészül az új funkció
vagy módosítás, addigra megváltozhatnak (és sok esetben meg is változnak) az igények.
Az agilis szemlélet rugalmas, gyakori verziókiadásra épít,
ahol a mottó a „Csak egy biztos, a változás”. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a változásokra való reagálás fontosabb, mint hogy az eredeti tervben szereplő módon
készüljön el minden feladat. Ha az Ügyfélnek van magasabb prioritású, számára épp most értékesebb igénye,
akkor azt kell a listák elejére emelni, hátrébb rangsorolva
a korábbi igényeit (amelyek időközben már veszíthettek
is jelentőségükből). A hagyományos módon történő fejlesztés esetében az ügyfél mindig egy korábbi megállapodásból származó igényére kap megoldást. Az agilis
szemlélet alapján a gyors ütemű verziókiadások miatt
gyors a visszacsatolás is, és az Ügyfél a „valós haladás”
érzését kapja.
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Egy másik nagy különbséget jelent a tesztelési módszertan,
és a csapat felépítése. Az agilis fejlesztésben nem a fejlesztési
ciklus végén történik a tesztelés. A fejlesztési ciklus jellemzően négy hét, ez két hetes etapokra, SPRINT-ekre osztott.
A programverziók kiadása a belső tesztrendszerre naponta
történik, így kvázi párhuzamosan zajlik a tesztelés és a fejlesztés. A modell felügyelettel ellátott, de ez nem a munkavégzés
módjának, hanem a megoldandó feladatok összetételének,
és a csapattagok egymáshoz való viszonyának felügyeletét
jelenti. Működésében autonóm csapatokra épít, esetünkben
2 fejlesztői teamet sikerült kialakítanunk, illetve dedikált tesztelőkkel bővítettük csapatunkat.
Az első agilis pilot projektünket követően az elmúlt év második felére a működésünk a teljes üzletág szintjén átalakításra került, természetessé vált az új adminisztrációs felület
használata, és az alapelvek is elkezdtek beépülni kollégáink
gondolkodásmódjába. Az eddig szerzett tapasztalataink
pozitívak, látványosan elkezdtük ledolgozni a lemaradásainkat, célunk, hogy a Partnereink felé nyújtott reakcióidőket
tovább javítsuk, és számukra érezhető módon szállítsunk
minél értékesebb, hasznosabb és frissebb megoldásokat.
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ENTERPRISE eMAGE PACS
RENDSZER AZ UZSOKI UTCAI KÓRHÁZBAN

Az Uzsoki utcai Kórház magas színvonalú orvos-szakmai munkájáról, innovatív és betegközpontú hozzáállásáról is ismert a hazai egészségügyben. Az intézmény, betegei hatékony ellátásának érdekében folyamatosan fejleszt, többek között az informatikai rendszereit is.
Ennek egyik lépése volt a 2017-ben bevezetésre került új medikai (HIS) rendszer, amelyet 2018-ban egy korszerű és gyors
PACS rendszer, az Enterprise eMAGE bevezetése követett.
Ugyan az Enterprise eMAGE önállóan működtethető és integrálható PACS rendszer, de az intézményben már egy éve
működő EMMA-val az integráció alapértelmezés volt.
Az Enterprise eMAGE PACS megoldással könnyen eltárolhatók, kikereshetők, továbbíthatók, valamint megtekinthetők
és kiértékelhetők a különböző méretű egészségügyi intézmények digitális orvosi képalkotó eszközeinek felvételei. Az
eMAGE rendszer robusztus, jövőnek tervezett architektúrája hatalmas mennyiségű kép és a hozzájuk tartozó vizsgálati adatok villámgyors feldolgozását és kiértékelését teszi
lehetővé. Az eMAGE rendszer moduláris felépítése révén a
kis rendelőintézetek radiológiai osztályaitól, a több létesítményt magukba foglaló klinikák, országos létesítmények
igényeit egyaránt rugalmasan képes kiszolgálni. A ma általános orvosdiagnosztikai eszközök támogatásán túl, már a
közeli jövőben rohamosan elterjedő mobil alapú és páciens
oldalú kliens eszközök kiszolgálására is felkészült.

Az indulás előtti időszak az intézmény munkatársainak
oktatásával telt. Az Enterprise eMAGE használatát a relatíve könnyű kezelhetőségének köszönhetően könnyedén
elsajátította a felhasználók többsége. Az oktatásokon közel 120 munkatárs vett részt.
A bevezetést követően megvalósult az EMMA-ban feladott képalkotó diagnosztikai kérések adatainak átadása
a modalitások munkalistájára, és ezzel párhuzamosan az
EMMA-ban pedig integráltan megtekinthetővé váltak az
elkészült képek, felvételek.
Az Enterprise eMAGE jelenleg 25 modalitást szolgál ki az
intézményben, átlagosan 30 egyidejű, összesen körülbelül 400 felhasználó használja napi szinten az alkalmazást.
Az eMAGE bevezetésének kulisszatitkairól Szikszai
Sándort kérdeztük, az Enterprise eMAGE rendszer vezető
fejlesztőjét.
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Foglalkoztál korábban PACS rendszer fejlesztésével?
Kifejezetten PACS rendszer fejlesztéssel nem, azonban
multimédiás képmegjelenítő és komplex, nagybonyolultságú képfeldolgozási megoldásokkal igen, tehát
nem állt tőlem távol a környezet. A PACS rendszer fejlesztésének világában remek kihívást találtam, mindig
is érdekeltek az orvosi informatikai megoldások és fejlesztések. Külön öröm volt számomra, hogy nulláról
újat alkothattam, s ehhez megkaptam a menedzsmenttől a teljes önállóság lehetőségét és a szükséges erőforrásokat is.
Hogyan fogadták az intézmény munkatársai a PACS
váltást? Hogyan emlékszel az átállásra?
Izgalmas időszak volt, kiderült, hogy amit elképzeltünk
és megvalósítottunk hogyan fog működni a gyakorlatban. Persze, mint minden szoftver bevezetéskor, itt is
merültek fel megoldandó feladatok, problémák, de a bevezetést nagyon sok és összetett tesztelés előzte meg,
így már érezhető volt, hogy sikeres lesz az átállás. Az átállásnak 3 nagy lépése volt:
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1. lépés: Felkészülés
Természetesen majdnem mindenkiből vegyes érzelmeket vált ki egy megszokott rendszerről való átállás egy
újra. Mindenki tart a kezdeti nehézségektől, de szerencsére gyorsan bebizonyosodott, hogy az eMAGE-ben
minden funkció megtalálható, ami az előző rendszerben elérhető volt, csak sokkal gyorsabb és könnyebben
kezelhető. Dinamikusan haladtunk az előkészületekkel,
ugyanis páratlan támogatást kaptam; kialakításra került
az intézményben egy 5 fős orvosi team. A team folyamatosan véleményezte a rendszert, a tagok felvetették
ötleteiket, észrevételeiket, igényeiket és eszerint tudtuk
formálni a rendszert. Úgy gondolom, ez óriási segítség
volt a számunkra.
2. lépés: Átállás
Bebizonyosodott, hogy a kommunikáció elengedhetetlen
a sikeres együttműködéshez. Mivel rengeteget egyeztettünk, a problémákat is hatékonyan tudtuk orvosolni.
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Mivel hosszas szakmai egyeztetés előzte meg az átállást,
minimalizáltuk a gondokat, problémákat, így relatíve
könnyen, jól ment az átállás. Mindez természetesen az
intézmény munkatársainak elkötelezett támogatása és
segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg, amiért ezúton is köszönetet mondok nekik!
3. lépés: Tényleges átállás
Számomra nagyon izgalmas időszak volt! Nem hiába szenteltünk sok időt a felkészülésre. A modalitásokat nyilvánvalóan át kellett állítani, amelyek az átállás ideje alatt is folyamatosan üzemben voltak, így információt szolgáltattak – csak
emiatt nem volt pofonegyszerű az átállás. Tudatos tervezés,
szüntelen tesztelés, és folyamatos egyeztetés volt ebben a
szakaszban a legfontosabb, így tudott minden gördülékenyen megvalósulni, és így alapvetően nem ért minket váratlan meglepetés.
Részt vettél az intézmény munkatársainak 		
oktatásában is. Milyen volt?
Kiscsoportos oktatást tartottunk az intézményben 5 napon
át, a kollégáim segítségével. A szervezés összehangolt volt,
az EMMA bevezetés után már kiváló volt az együttműködés
az intézménnyel. A munkatársak maximálisan elkötelezet-

tek és nyitottak voltak, aktívan részt vettek az oktatásokon,
mertek kérdezni, ami nagyon hasznos és előremutató volt.
További igények merültek fel az oktatás és beszélgetéseink
során, amelyeket igyekeztünk mielőbb kielégíteni.
Jól működik a PACS rendszer azóta is?
Az Enterprise eMAGE szervere és kliens alkalmazásai 2018.
májusában indultak el az intézményben, így közel egy éve folyamatos használatban vannak. Azóta folyamatosan kapunk
kisebb fejlesztési és módosítási igényeket, kéréseket, amelyek jellemzően a napi munkát segítik, így bizonyos finomításokat azóta is végzünk, de a rendszer rendkívül robusztus,
nagyon-nagyon stabilan működik.

SZIKSZAI SÁNDOR,

SZOFTVERFEJLESZTŐ, EHEALTH ÜZLETÁG

Ezúton is köszönjük az intézmény bizalmát,
a kollégák hozzáállását, elkötelezettségét,
felkészültségét és segítségnyújtását, amit
a rendszer bevezetése során tanúsítottak!
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ÚJ LEHETŐSÉGEK
AZ EMMA ELŐJEGYZÉSÉBEN
Az EMMA 4 új előjegyzési felülete mind sebesség, mind paraméterezhetőség tekintetében felülmúlja elődjét. Az új technológia használata jóval nagyobb rugalmasságot enged
meg, egyedi igények kiszolgálására is alkalmassá teszi az EMMA előjegyzési rendszerét.
A rugalmasság abban is megnyilvánul, hogy a paraméterezési felületek egy része elérhető lett a Medikai modulból, melynek köszönhetően az Admin modul használata a leggyakoribb változások kezelésénél elkerülhető.
A módosításokat elvégezhetik a felhasználók is, így az
intézményi informatika beavatkozása ezekben az esetekben nem feltétlenül szükséges. Természetesen a hozzáférés jogokkal szabályozott, így a döntés az Intézmény
kezében marad.
Változatlanul használható az úgynevezett órarend alapú
előjegyzés, amikor a rendelések nyitvatartási idejére,
ezen belül orvosok rendelési idejére van lehetőség időpontokat foglalni. Ez a működési mód megegyezik a régi
előjegyzés használati lehetőségével.
Megjelent ezen felül az úgynevezett szolgáltatás alapú
használat lehetősége, ahol a munkahelyek által végzett tevékenységekre, és ezen belül orvosok, illetve
akár vizsgáló helységek időpontjainak foglalására nyílik
lehetőség.
Meghatározható, hogy a kívánt szolgáltatást mely orvos mely vizsgálóban végzi, és ezek beállítása után már
csak az erre a metszetre rendelkezésre álló időpontok
láthatók a képernyőn. A beállítások mélysége szabadon választható, az egyes értékek beállítása szűkíti a
találati listát.

Előjegyzési funkció

A továbbfejlesztett kvóta használata által meghatározható, hogy adott szolgáltatásra adott időszakban hány
foglalás, illetve milyen időintervallumban rögzíthető.
A kontingens használat bevezetésével pedig a kvótán kívül
az is szabályozható, hogy bizonyos munkahelyek a biztosított időpontok közül melyek felett rendelkezhetnek.
Az előjegyzés változatlanul elérhető a szolgáltatáskérés
funkcióból is, a kérőlap megfelelő paraméterezése esetében. A kérőlapról meghívható a cél munkahely előjegyzési felülete, és a kérés feladásával egy időben megtörténik
az időpont lefoglalása is.

A felsorolt új lehetőségek biztosítják, hogy
az EMMA rendszer az előjegyzéssel kapcsolatos igényeket egyre nagyobb mértékben képes kiszolgálni, támogatni, az
új komponens használatának bevezetése
pedig számottevően javított az előjegyzés
funkció sebességén.

Szolgáltatáskérés előjegyzéssel
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INTERJÚ
TÓTH MIKLÓSSAL,
AZ ENTERPRISE GROUP eHEALTH ÜZLETÁGÁNAK
TÁMOGATÁSI CSOPORTVEZETŐJÉVEL
A várakozásoknak megfelelően alakult a 2018-as év?
A külső, és saját belső elvárásaink a támogató csapatunkkal szemben magasra tették a lécet. A 2017-es évet
Partnereink és Felhasználóink számának jelentős növekedésével zártuk. A bevezetéseket követően a támogatási kérdések, fejlesztési igények és hibabejelentések
száma is jelentősen megugrott. A 2018-as évre ezek
mellet optimista szemlélettel fordultunk rá. Jól látszott,
hogy a csapat hatékonyságának növelésével és kitartó
munkával elérhetjük, hogy a jelentősebb terhelésű időszakokból megmaradt módosítási és fejlesztési igények
ledolgozása, reálisan közeli céllá váljon. Az első félév
szervezeti átalakulásokat is hozott, valamint nagy örömünkre a gólya is meglátogatta csapatunkat. A megnövekedett terhelést kollégáink válláról új konzulensi és
tesztelői pozíciók nyitásával terveztük levenni. A támogató csoport bővítése jó teret kapott, mivel fejlesztési
módszertan váltásba kezdtünk üzletági szinten is, az
új kollégák kiválasztása már agilis szemléletet követve,
az eddigieknél jobban definiált szerepkörökre történt.
Hosszas toborzási folyamatot követően az első bővítési
kör 2019 januárjában zárult le.
Sikerült-e a korábbi években tapasztalt hibajegy
trendeken jelentősen változtatni?
A lenti ábrán látható néhány összesítő számból egyértelműen látszik, hogy a bejelentések száma felhasználóink számának növekedésével párhuzamosan, évről évre
nő. A 2017-es év végére erősen szétnyílt az olló, 2018-ra
már csaknem 500 ügyet gördítettünk tovább. Ebből kb.
350 jegy Partnereinktől származott, a maradék pedig
belső fejlesztési ügyeinkhez kötődött. A 2018-as év elején megfeszített munkával dolgoztunk rajta, hogy ezeket az ügyeket megoldhassuk. Jelentős részük fejlesztési, módosítási és paraméterezési igény volt. Ezeken túl
2018-ban 2232 új bejelentés érkezett rendszerünkbe, év
végi mérlegünk pedig 2530 megoldott jegyet mutatott.
Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy ez a két szám a jogszabálykövetést, és a belülről indított fejlesztési igényeket is magában foglalja, hisz ezek is növelték a kezelendő
ügyek számát.
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Az előző évekhez képest mi segítette a csapatot az
irány megfordításában?
Egyértelmű párhuzamot lehet vonni a fejlesztési módszertan váltás, és a megoldott ügyek számának növelése között. Az összesítő számokból az éven belüli
megoszlás nem látszik, de az egész éves felkészülés és
folyamatváltás az év végére, a 2019-es év elejére ráfordulva hozott látványos áttörést. Ez a 2019 Q1-es számokban már megjelenik.

TÓTH MIKLÓS,

AZ ENTERPRISE GROUP eHEALTH ÜZLETÁGÁNAK
TÁMOGATÁSI CSOPORTVEZETŐJE
Milyen változás észlelhető az ügyek státuszaiban,
megoszlásában?
Fontos a megoldott és lezárt jegyek száma, de sokkal
beszédesebb a köztes státuszok megoszlása. A korábbi
években a rendszer aktív jegyeinek nagy része, csaknem
7%-a fejlesztésnek átadva, vagy megvalósítás alatt (2%)
státuszban ragadt. Jelenleg az ügyek 3%-a fejlesztésnek
átadott, 1%-a ütemezés alatti, 0,2%-a megvalósítás, és
0,2%-a tesztelés alatti fázisban van. Csak a jól körülhatárolt jegyek kerülnek a fejlesztés felé továbbításra, ahonnan a korábbinál sokkal kiszámíthatóbb ütemezéssel
kerülnek fejlesztőkhöz a jegyek. A megvalósítás és tesztelés azonos, és nagyon alacsony aránya azt mutatja,
hogy nőtt az áteresztőképesség, nincsenek beragadt jegyek. Csak olyan ügy kerül fejlesztőhöz, ami valóban megvalósítható, és a megvalósításra kerülő ügynek vagy módosításnak határidőre megtörténik a tesztje is.
Mit jelent ez a 2019-es évre vetítve?
Partnereink számára a gördülékenység, a kiszámíthatóság és profizmus érzését kívánjuk biztosítani. Úgy látjuk,
hogy az elmúlt évben jó útra léptünk, ezen haladunk tovább. Már látjuk, hogy az Üzletág a 2019-es évben ismét
előre lép, ehhez a stabil hátországot csak Partnereink elégedettsége biztosíthatja.
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BEJELENTETT VS.
MEGOLDOTT ÜGYEK
BEJELENTETT ÜGY

DÁTUM

MEGOLDOTT ÜGY

1 053

2016-ig

496

1 435

2016

1 468

2 056

2017

1 595

2 232

2018

2 530

491

2019

696

7 267

ÖSSZES

6 785

AKTUÁLIS ÜGYEK JELLEGE
69%

megoldva

25%
zárva

3%

fejlesztésnek átadva

1%

folyamatban

1%

ütemezés alatt

0,2%

0,6%

megvalósítás alatt

információra várva

0,2%

0%

tesztelés alatt

fejlesztés elbírálás alatt

EMMA SZÁMOKBAN

687 001

1 064 711

képalkotó kérések

8 539 856

laborvizsgálati
kérés

diagnózis

3 564 665

11 808 256
beavatkozás

1 278 257
felírt vény

5 012 745
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ellátott eset EMMA Partner

10 281 416

rögzített
dokumentum
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