
Egészségügyi informatika az 

egészséges ember 

szolgálatában

Tóth Tamás



Mi az „egészség”?
• Egészséges az,

– … aki nem beteg

– … akit nem vizsgáltak elég alaposan
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Ideális eset

3Teszteredmény, élettani paraméter

Esetszám

betegekegészségesek

Nincs átfedés



Valóság

4Teszteredmény, élettani paraméter

Esetszám

betegek

egészségesek

Bizonytalan 

eredmény



WHO definíció

„Az egészség a teljes testi, lelki 

és szociális jólét állapota, és 

nem csupán a betegség 

hiánya”
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Az egészség dimenziói

• biológiai egészség: a szervezetünk megfelelő 

működése

• lelki egészség: személyes világnézetünk, 

magatartásbeli alapelveink, illetve a tudat nyugal-

mának és az önmagunkkal szembeni békének a jele,

• mentális egészség: a tiszta és következetes 

gondolkodásra való képesség,

• emocionális egészség: az érzések felismerésének, 

illetve azok megfelelő kifejezésének a képessége,

• szociális egészség: másokkal való kapcsolatok 

kialakításának egészsége. 6



Célok

• Az egészségügyi informatika 

eszközöket biztosít

– Az egészséges életvitelhez

– A betegségek megelőzéséhez 

(prevenció)

– A különböző betegségek kockázatának 

értékeléshez
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Egészséges életmód
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mHealth

• Mobile Health

• Egészséggel kapcsolatos szolgáltatások 

nyújtása mobil eszközök (okostelefon, 

tablet) segítségével

• Szakemberek vagy a lakosság részére
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mHealth – példák



Alkalmazás típusok

• Fitnesz

– Mozgásprogramok (Nike+ Training Club)

– Naplózás (pl. futás) (Endomondo)

– Ételek és táplálkozás (ShopWell)

• Elme

– Meditáció (Calm)

– Agyi funkciók (memória, problémamegoldás) 
(Lumosity)

– Alvás (Sleep Cycle) 11



mHealth piac

http://www.healthcentral.com/diet-

exercise/c/255251/162729/infographic-health/

http://www.healthcentral.com/diet-exercise/c/255251/162729/infographic-health/


mHealth

13

http://evisit.com/mhealth-

infographics/

http://evisit.com/mhealth-infographics/


mHealth
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http://www.xcubela

bs.com/mhealth-

infographics.php

http://www.xcubelabs.com/mhealth-infographics.php


Okostelefon alkalmazások

• https://www.youtube.com/watch?v=D_vb7YryPrQ

• http://greatist.com/fitness/best-health-fitness-apps 15

https://www.youtube.com/watch?v=D_vb7YryPrQ
http://greatist.com/fitness/best-health-fitness-apps


16+ Kamera, mikrofon, GPS

Beépített szenzorok



Viselhető eszközök (wearable devices)

• Különféle élettani 

paraméterek mérése 

(vérnyomás, pulzus, 

lépésszámláló, 

energiafelhasználás)

• Vezeték nélküli 

kommunikáció 

számítógéppel vagy 

okostelefonnal (Bluetooth, 

Wifi)
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Alkalmazások

• Okostelefonos vagy 

Internetes appok

– Adatgyűjtés

– Elemzés, statisztika

– Közösségi funkciók

• Pl: FitBit
• http://www.wareable.com/
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http://www.wareable.com/


Szenzorok pontossága
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Forrás: http://pocketnow.com/2015/02/11/fitness-tracker-accuracy



Szenzor-hálózat

20PAN: Personal Area Network



Egészség monitorozás

Szenzorok

• Paraméterek 
mérése

Okostelefon

• Adatgyűjtés 
a 
szenzoroktól

• Továbbítás a 
központi 
tárolóba

Internet szerver

• Biztonságos 
adattárolás

• Hozzáférés a 
beteg, 
családtagok, 
szakemberek 
számára
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Bluetooth
Wi-Fi

Mobil internet

PC, okostelefon

tablet



Kommunikáció

• Számos szenzor használ Bluetooth-t

• 2,4 GHz elektromágneses hullám

• Rövid távolságban használható 

(néhány 10 méterig)

• Képes áthatolni az akadályokon (pl. 

falakon) is

• Alacsony energiafogyasztás
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23
http://mhealthwatch.com/infographic-where-will-mhealth-be-in-2024-22556/

A jövő?

http://mhealthwatch.com/infographic-where-will-mhealth-be-in-2024-22556/


Kockázat
• Bizonyos betegségek összefüggenek 

bizonyos rizikótényezőkkel (pl. dohányzás –

tüdőrák)
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• De nem biztos, 

hogy egy 

dohányos 

tüdőrákos lesz, 

csak a 

valószínűsége 

nagyobb



Példa

25

https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/6e/8

4/73/6e847361d3b3cab39

659538f23007430.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/6e/84/73/6e847361d3b3cab39659538f23007430.jpg


Rizikótáblázat

• Relatív Rizikó (RR) = A megbetegedés 

kockázata a rizikófaktor jelenlétében / 

a megbetegedés kockázata a 

rizikófaktor nélkül

• RR = (a/(a+c)) / (b/(b+d))
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Kockázati 

tényező

Kockázati 

tényező nélkül

Beteg A B

Egészséges C D



Relatív kockázat

RR = 1

• Nincs összefüggés a betegség és a kockázati tényező 
között

RR > 1

• A rizikótényező jelenléte növeli a megbetegedés 
kockázatát

RR < 1

• A „rizikótényező” csökkenti a kockázatot, véd a 
betegséggel szemben
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Fiktív példa

• Szeretnénk megvizsgálni a dohányzás 

és a szívinfarktus összefüggését. 

Megfigyelünk 10.000 embert, és 

megvizsgáljuk, hogy dohányoznak-e, 

ill. volt-e valaha szívinfarktusuk.
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Példa eredmények

Dohányzó személyek 

száma

Nemdohányzó 

személyek száma

Szívinfarktuson átesett 

személyek száma
130 70

Szívinfarktuson nem 

átesett személyek 

száma

1870 7930
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Aki dohányzik, 7,4-szer nagyobb eséllyel kap 

szívinfarktust, mint egy nemdohányzó.



Framingham Score

• Szívbetegségeket vizsgáló kutatás

• Framingham városban (USA) elő 

személyek hosszú távú követésével

• Cél: Rizikótényezők és rizikóértékek 

becslése

– Korlát: az eredmények nem teljes mértékben 

alkalmazhatók más populációkra

– Idővel hasonló kutatásokat végeztek más 

populációkban is
30



Framingham táblázat

31

Beteg 1:

• Nő

• Nemdohányzó

• 57 éves

• Vérnyomás: 138/92

• Koleszterin: 5.2

Kockázat: 1%



Framingham táblázat
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Beteg 2:

• Férfi

• Dohányzik

• 57 éves

• Vérnyomás: 162/103

• Koleszterin: 6.8

Kockázat: 13%



Online kalkulátor

• Például:

– http://riskscore.lshtm.ac.uk/calculator.html

• Rizikó pontszám számítása

• Összehasonlítás a korcsoport átlagával

• A legfontosabb befolyásolható 
rizikótényezők listája  prevenciós céllal
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http://riskscore.lshtm.ac.uk/calculator.html


Okostelefonos kalkulátorok
Framingham Risk Calculator Medical Calculator & Equations

34

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.calculaterx.framinghamriskcalculator
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medicalcalculator


Personal Health Record (PHR)

• Egy személy 

egészséghez 

kapcsolódó adatainak 

elektronikus 

gyűjteménye

• A beteg saját maga 

tartja karban

• Másoknak is adhat 

hozzáférést (pl. 

kezelőorvos)
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A PHR tartalma

• Allergiák és mellékhatások

• Krónikus betegségek

• Családi anamnézis

• Korábbi betegségek és kórházi ellátások

• Diagnosztikai eredmények (pl. röntgenképek)

• Laboreredmények

• Szedett gyógyszerek

• Műtétek és más beavatkozások

• Védőoltások

• Életmód adatok (pl. mozgásnapló)
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Előnyök

• Az összes adat egy helyen, gyorsan 

rendelkezésre áll

• Vészhelyzetben fontos információk: fennálló 

betegségek, szedett gyógyszerek, allergiák

• Független az ellátók dokumentálási 

kötelezettségétől, javítja a betegek 

információs önrendelkezését
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Hátrányok
• A beteg döntése, hogy milyen adatokat 

tárol, ezért nem mindig teljes. Az orvosok 

nem támaszkodhatnak egyedül erre a 

diagnosztikus vagy terápiás döntéseknél.

• Beviteli hibák, hibás diagnózisok, nem 

validált adatok lehetnek, amelyek hibás 

következtetéseket okozhatnak

• Adatbiztonsági, adatvédelmi kérdések

• A hozzáférési jogosultságokat körültekintően 

kell megadni – ez is a felhasználó felelőssége
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Példa: HealthVault

• Microsoft szolgáltatás

• Mobil és online kliensek
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HealthVault funkciók

• Az egész család egészségügyi 

információinak rendszerezése

• Sürgősségi információk tárolása

• Különféle adatok tárolása (labor-

eredmények, képek, mérések stb.)

• Életmódcélok beállítása
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Eszközök

csatlakoztatása

41



Egészségügyi információk

Forrás: Per Egil Kummervold, Rolf Wynn: Health Information Accessed on the Internet: The 

Development in 5 European Countries, International Journal of Telemedicine and 

Applications, Volume 2012
42

A lakosság 

mekkora hányada 

keres egészségügyi 

információkat az 

Interneten?



Miről keresünk?

43
Forrás: saját kutatás, 2014



44
http://hitconsultant.net/2012/11/21/80-of-internet-users-look-online-for-health-information-infographic-2/

Nemzetközi 

összehasonlítás

http://hitconsultant.net/2012/11/21/80-of-internet-users-look-online-for-health-information-infographic-2/


A közösségi 

média 

szerepe

45
http://hitconsultant.net/2012/11/21/80-of-internet-users-look-online-for-health-information-infographic-2/

http://hitconsultant.net/2012/11/21/80-of-internet-users-look-online-for-health-information-infographic-2/
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Öndiagnózis

47

https://iconsinmedicine.files.wordpress.com/2011/02/49-healthinternet-2-14-11.jpg

https://iconsinmedicine.files.wordpress.com/2011/02/49-healthinternet-2-14-11.jpg


Mit szólnak hozzá az orvosok?

• A betegek akár 60%-a kész 

öndiagnózissal érkezik

– gyakran ritka, egzotikus 

betegségeket fedeznek fel 
magukon  „Cyberchondria”

• De vannak pozitív hatások is

– felkészültebb, figyelmesebb 

betegek

• Személyiségtől is függ
48



e-Páciensek

https://www.youtube.com/watch?v=B7ZrWSmQxcU 49

https://www.youtube.com/watch?v=B7ZrWSmQxcU


Az internetes információk problémái

• Megbízhatatlan (bárki bármit feltehet: 

blogok, fórumok, közösségi oldalak)

• Gyakran elavult

• Üzleti érdekek, „csodamódszerek”

50



Példa

• Rákgyógyító csodaszerek (C-vitamin, 

citrom…)

• Ha ismert ember osztja meg, könnyen 

sok emberhez eljut

• http://index.hu/tudomany/2016/09/02/

update_norbi_beleallt_az_altudomany

os_ostobasagba/

51

http://index.hu/tudomany/2016/09/02/update_norbi_beleallt_az_altudomanyos_ostobasagba/


Példa

• Több videó is elérhető, amelyen síró 

babát hajszárítóval nyugtatnak meg

• Nemrég történt eset: egy férfi a 

módszert alkalmazni próbálva súlyos 

égési sérüléseket okozott egy 

csecsemőnek

• http://index.hu/belfold/2017/07/01/haj

szarito_baba_megegett/
52

http://index.hu/belfold/2017/07/01/hajszarito_baba_megegett/


Oltásellenes mozgalom

• Egyesek szerint összefüggés van a 

védőoltások és egyes betegségek (pl. 

autizmus) között

• Tudományosan nem bizonyított

– Volt egy kutatás (Andrew Wakefield), de 

később kiderült, hogy meghamisította az 

adatokat, a közleményt visszavonták

– Ennek ellenére sokszor még mindig erre 

hivatkoznak
53



Oltások régen és ma…
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A következmény

• Az USA-ban számok gyerek nincs 

beoltva kanyaró ellen

• Az utóbbi években növekvő esetszám, 

helyi járványok

• 2015 január

fertőzés forrása:

• Disneyland
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Mit lehet tenni?
• Weboldalak minőségbiztosítása: pl. 

HON-Code tanúsítvány (Health on the

Net) – csak megbízható oldalak 

kaphatják meg

• Orvosok képzése: melyik 

weboldalakat ajánlhatják a betegnek, 

figyelemfelhívás

• Lakosság/betegek képzése: kritikus 

olvasás, információk ellenőrzése több 

forrásból
56



Magyar kezdeményezés

• https://e-kommando.hu/ weboldal

• Oldalak átvilágítása átláthatósági és 

szakmai szempontból

• Pontrendszer alapján

• Megfelelő eredmény esetén „Hiteles 

Egészségügyi Weboldal” pecsétet 

kaphat (évente megújítandó)

57

https://e-kommando.hu/


Köszönöm a figyelmet!


