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1. fejezet - Az e-Egészségügy
szabályozása
1. 1. Az e-Egészségügy kezdetei Magyarországon
1.1. 1.1. Az egészségügy elektronizációja
Az információs forradalom a kiemelkedően fejlett országokban az informatikai és kommunikációs technológiák
(IKT) nagyarányú alkalmazását hozta a mindennapi tevékenységekbe. Például a telefonálási lehetőségek, az
információhoz való médián keresztüli hozzájutás az utóbbi időben jelentősen átalakult, óriási mértékben
fejlődött.
Az IKT alkalmazása lényeges változást eredményezett az olyan nagy rendszerek működésében is, mint a média,
a közigazgatás, a bankrendszer és természetesen az egészségügy. Létrejött egy új fogalom: információs
társadalom.
A hazai egészségügy területén az IKT alkalmazása elkerülhetetlenül sürgőssé vált az ezredforduló után, hiszen a
halálozási és életminőségi mutatók a legtöbb területen romló tendenciát mutattak. A fejlett világtól való
lemaradásunk tovább nőtt az egészségügyi informatika területén, miközben néhány európai országban kitűnő
megoldások születtek. A rendszerváltozás óta a népesség egészségügyi állapota alig javul, és megoldatlan a
népesség fogyásából és elöregedéséből eredő demográfiai csapda kezelése.
A lemaradás fokozódása és a problémák növekedése egész Európára jellemző. Az egészségügyi ágazatra még a
legfejlettebb európai országokban is lényegesen kevesebb a GDP arányos ráfordítás, mint az Amerikai Egyesült
Államokban (lásd az alábbi grafikont).

1.1. ábra - Egészségügyi kiadások a GDP %-ában

A helyzet javítására az Európai Unió akcióterveket hirdetett meg. Az „eEurópa 2005: Információs társadalom
mindenkinek” című az e-Egészségügy területén három akciót javasol:
• az elektronikus egészségkártyával kapcsolatos fejlesztések,
• egészséginformációs hálózatok létrehozása,
• az on-line egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.
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Az e-Egészségügy szabályozása

Az Európai Bizottság az „eEurope 2005” terv folytatásaként öt évre szóló újabb stratégiai cselekvési tervet
indított útnak „i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” néven. Az új terv
reagálni igyekszik az információs technológiáknak az emberek életében játszott, egyre jelentősebb szerepére,
illetve e technológiák karakterének változásaira. A projekt több kiemelt IKT-kezdeményezés megvalósítását
tűzte ki célul az életminőség javítása területén.
Az európai trendek hatására Magyarországon is megindultak a fejlesztések, amiket felgyorsított a NATO-hoz
való csatlakozás illetve az EU-követelményeknek való megfelelés kényszere.
2001-ben megalkotta a Magyar Országgyűlés az elektronikus aláírás alkalmazásához szükséges törvényt. A
Kormány 1214/2002. (XII. 28.) számú határozata rendelkezik a Magyar Információs Társadalom Stratégia
(MITS) elkészítéséről, a további feladatok ütemezéséről és tárcaközi bizottság létrehozásáról. Az 1126/2003
(XII.12.) Kormány határozat pedig rendelkezik a MITS és részstratégiái kiadásáról és végrehajtásáról, továbbá
ágazati stratégiák készítéséről. Az illetékes minisztérium (Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium)
pedig elkészítette saját stratégiáját MITSESZ (MITS Egészségügyi és Szociális ágazat) néven. Létrejött az eEgészség Program, és ennek működtetésére az e-Egészség Programiroda. 2004-ben megalakult az Egészségügyi
Informatikai Szakmai Kollégium, aminek célja ágazati koncepciók, stratégiai tervek és elképzelések készítése,
megvitatása és véleményezése.
Az Országos Egészségügyi Információs Intézet és Könyvtár (MEDINFO) 2004-től Egészségügyi Stratégiai
Kutatóintézet (ESKI) elnevezéssel folytatja tevékenységét. Ez az intézmény módszertani kutatóintézetként az
ágazat egészségpolitikai stratégiájának kialakításához és a döntés-előkészítéshez kapcsolódóan egészségügyi
informatika, információpolitika, egészségügyi közgazdaságtan, egészségügyi rendszertudományok, technológiaértékelés és támogatáspolitika területeken tevékenykedik. Munkája révén hozzájárul az ágazat egészségpolitikai
stratégiájának kialakításához és a döntések előkészítéséhez. Honlapján és kiadványain, a lakosságnak szóló
Dr.Info weboldain keresztül a szakmai és a közhasznú tájékoztatásban egyaránt fontos szerepet tölt be. További
információk találhatók a http://www.eski.hu honlapon.
Látható, hogy hatékony kormányzati segítséggel indult el az egészségügy elektronizálásának folyamata, az eEgészségügy információs társadalomba történő integrálása, ami jelentős szemléletváltást igényelt. Ezt mutatja a
következő ábra.

1.2. ábra - Az egészségügy elektronizálásának folyamata

Nyilvánvaló tehát, hogy az egészségügy elektronizálása, a hatékony IKT alkalmazása az ágazatban,
szükségszerű folyamat, hiszen az európai trendek és világfolyamatok hatása alól a hazai egészségügy kivonása
beláthatatlan következményekkel járna.

2
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az e-Egészségügy szabályozása

1.2. 1.2. A Magyar Információs Társadalom Stratégia
egészségügyi és szociális ágazatra vonatkozó legfontosabb
célkitűzései, a megvalósítás lehetőségei (idézet a MITS-ből)
Kiemelt célok:
• Hiteles és jó minőségű, közérdekű és szakmai információk, ismeretek előállítására alapozva elektronikus
tartalomszolgáltatások fejlesztése, információszolgáltatás a lakosság számára internetes és telefonos
ügyfélszolgálati csatornákon, valamint a szakmai célközönség számára;
• Egészségügyi és szociális szolgáltatók integrált (interoperábilis) információs rendszereinek és azok
feltételrendszerének fejlesztése;
• Egészségi és szociális indikátorrendszer, jelentési rendszer (népegészségügyi jelentés, adattár) fejlesztése, a
monitorozási rendszer korszerűsítése, harmonizációja az európai ajánlásokkal és nemzetközi adatszolgáltatási
kötelezettségekkel; internet alapú egészségadattár működtetése;
• Az ágazati kutatási-fejlesztési és oktatási tevékenység és az innovációs kultúra ösztönzése
A kiemelt célok megvalósítását közvetlenül szolgálják az alábbi tartalmak:
• az egészség és szociális portál létrehozása, lakossági internetes és telefonos tájékoztató és irányítórendszer
létrehozása;
• az indikátorrendszer fejlesztése, a monitorozási rendszer korszerűsítése;
• az e-Egészség fogalomtárak, szabványok és alkalmazások bevezetése;
• az (egészségügyi és szociális) szolgáltatók, a gyógyszerek, és gyógyászati segédeszközök, illetve az orvosok
elektronikus közhiteles nyilvántartásának fejlesztése;
• regionális integrált egészségügyi minta információrendszerek fejlesztése;
• a digitális aláírás egészségügyi és szociális alkalmazási feltételeinek létrehozása.
Az egészségügyi ágazatra vonatkozó célok
1. Egészségügyi, szociális információ és ismeretelőállítás, információ-szolgáltatás
• Információs esélyegyenlőség az információhoz és tudáshoz való jutás kiegyensúlyozott hozzáférésének
biztosításával.
• Az egészséggel és az egészségügyi, illetve a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos közérdekű és szakmai
információk, ismeretek előállítása.
• Elektronikus tartalomszolgáltatások fejlesztése rendelkezésre bocsátása a szakmai célközönség számára.
• Információszolgáltatás a lakosság számára internetes és telefonos ügyfélszolgálati csatornákon.
• Egészségügyi virtuális piactér információtartalmának kialakítása.
2. Feltételrendszer megteremtése
a. Infokommunikációs környezet
• Az e-Egészségügy infrastrukturális, szabványi és eszközös megalapozása:
• Nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) egészségügyi és szociális alkalmazásának megalapozása.
• Az ágazatai fogalomtár és fogalomkezelési technológia, valamint szabványok kialakítása.
• Alapnyilvántartások, közhiteles nyilvántartások körének bővítése, nyilvántartások elektronizálása.
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• Telemedicinális (távdiagnosztikai és távgyógyászati) alkalmazások rendszerbeállításához szükséges
kapacitások fejlesztése.
• Elektronikus dokumentumkezelő rendszerek ágazati alkalmazásának támogatása.
• Az egészségügyi szolgáltatók információkezelésének fejlesztése, a gyógyító-megelőző ellátások
biztonságosságát, minőségét, hatékonyságát növelő, rendszerbe integrált informatikai megoldások
bevezetése.
b. Társadalmi környezet
• A különböző elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi szabályozási feltételek kidolgozása,
különös tekintettel az adatvédelemre és hozzáférési jogosultságok szabályozására.
• Ágazati humánerőforrás-fejlesztés és -gazdálkodás támogatása.
• Az egészségügyi és szociális informatika oktatásának bővítése, a szakirányú képzési rendszerbe történő
beillesztése.
• Ágazati szakképzés korszerűsítése távoktatási rendszerek bevezetésével.
• Az ágazaton belüli informatikai fejlesztések finanszírozási feltételeinek javítása, az Európai Uniós
normáknak megfelelő finanszírozási feltételek kialakítása.
c. Ágazati tudáshasznosítás
• Egészségi- és szociálishelyzet-monitorozó rendszerek fejlesztése, harmonizációja a megvalósítás alatt
levő népegészségügyi programmal, nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel.
• Az egészségügyi és szociális szolgáltatások minőségét, eredményességét, hatékonyságát monitorozó
rendszerek fejlesztése, harmonizációja az európai ajánlásokkal.
• A bizonyítékalapú ágazati szakmai tervezést segítő döntéstámogató rendszerek bevezetése.
• Ágazati kutatási-fejlesztési tevékenységek és innovációs kultúra ösztönzése az e-Egészségügy
témakörében megvalósított mintaprojektek által.
Az OEP informatikai stratégia legfőbb célja három különböző feladat magas szintű megoldása:
• támogassa és kiszolgálja az OEP egészségbiztosítási finanszírozáshoz kapcsolódó reformtörekvéseit,
• tekintse alapfeladatának a megbízható és folyamatos működés biztosítását,
• az egészségügy más szereplőivel együttműködve járuljon hozzá az egészségügyi rendszer informatikai
infrastruktúrájának korszerűsítéséhez.
Az Európai Tanács 2002. március 20-i barcelonai ülésén döntés született egy európai egészségbiztosítási kártya
kialakításáról. A tagállamoknak 2004. június 1.-étől képesnek kell lenniük az Európai Egészségbiztosítási
Kártya bevezetésére, és törekedniük kell arra, hogy az új kártyát idővel a nemzeti kártya magában foglalja. Egy
legfeljebb 2005. december 31.-ig átmeneti időszak biztosítható az újonnan csatlakozó tagállamoknak (így
Magyarországnak is), illetőleg azon régebbi tagállamoknak, amelyek nem alkalmaznak egészségbiztosítási
kártyát. Bár a kártya bevezetésének nehézségeire és a várható magas költségekre tekintettel Magyarország él a
derogáció lehetőségével, a kártyakibocsátásnak legkésőbb 2006. január 1-én akkor is el kell kezdődnie.
Ugyanakkor az európai egészségbiztosítási kártyát az OEP-pel szerződött magyar szolgáltatóknak 2004. június
1.-től kezdődően az ellátásra való jogosultság igazolásaként mindenképpen el kell fogadniuk.
Az OEP stratégiai fontosságú projektjei:
• Az adattárház továbbfejlesztésének általános célja, melynek során az OEP adatvagyona kiterjeszkedik az
ágazat egységes adattárházává.
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• Információ-előállítás és információ-szolgáltatás, adatvagyonnal történő gazdálkodás a biztosítottak és az
ellátórendszer felé egyaránt: adatvagyon fejlesztése, adatminőségének javítása új és meglévő adatbázisok
kompatibilitásának és kommunikációjának biztosítása.
• Távlati cél, hogy a belső és külső adatszolgáltatási igények, és a vezetői információs rendszerek
középpontjában az adattárház legyen.
• Ennek külső feltétele az egészségügyi szolgáltatók jelentéseinek és alapdokumentációinak egységesítése,
egységes adattartalom, egységes adatszótár, kódok és adatábrázolás, formátum, közös infrastruktúra pl. PKI,
egészségügyi VPN (virtuális magánhálózat).
Ezeket a feladatokat az OEP csak részben képes maga megoldani. Bizonyos projekteket az egészségügy más
szereplőivel együtt kell megvalósítani, illetve a szükséges egységesítéseket új jelentési formák és az
egészségügyi szoftver rendszerek akkreditációjának bevezetésével tud biztosítani. Az akkreditáció az egységes
követelmények révén lehetőséget ad a MITS-ben megcélzott szállító- és platformfüggetlen megoldások
terjedésének.
• Az OEP alaptevékenységének támogatására kialakított informatikai rendszerek integrálása, a tranzakciós és
az adatszolgáltató, elemző rendszerek logikai szétválasztása, az egyablakos ügyintézés támogatása és a
finanszírozás reakcióidejének minimalizálása.
• Az ágazati törzsadatok közhiteles adatbázisainak létrehozása: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz,
szolgáltatók, szerződések, nemzetközi ellátások.
• Hosszú távú cél az Uniós elvárásoknak megfelelő Egységes Munkaügyi és Társadalombiztosítási
nyilvántartás kialakítása és működtetése.

1.3. 1.3. A MITSESZ legfontosabb célkitűzései, a megvalósítás
lehetőségei (idézet a MITSESZ-ből)
Az ESZCSM által megvalósítandó középtávú feladatok 2006-ra hat jelentős fejlesztés megvalósítását célozzák:
• A kor színvonalának és az információs igénynek megfelelő egészség és szociális monitorozó rendszer
kialakítása.
• Ágazati portál létrehozása tartalomszolgáltatással a lakosság, az egészségügyi és szociális szolgáltatók, a
média, a gazdasági szereplők, a kutató intézmények, a döntéshozók számára.
• Egészségügyi szolgáltatók regionális integrált információs mintarendszerei.
• Egészségügyi és szociális telefonos/internetes tanácsadó szolgálat.
• Az egészségügyi és szociális szolgáltatók, illetve országos hatáskörű egészségügyi intézmények információs
rendszerének korszerűsítése.
• Internetes egészségügyi e-Piac kialakítása.
Az egészségügyi és szociális ágazat kormányzati stratégiája által megjelölt kiemelten fontos területek
Egészségügyi ágazat
A kormány 2003 februárjában fogadta el az egészségügy átalakításáról szóló miniszteri tájékozatót és az arra
épülő megvalósítási menetrendet. Ez adja meg a kormány programjának fő célkitűzéseit:
• Az egészség által meghatározott életminőség javítása.
• Az egészségügyi rendszer igazságosságának fokozása, a területi egyenlőtlenségek csökkentésével és az
(ellátási, pénzügyi és szociális-mentális) hozzáférési korlátok lebontásával.
• Az ellátás szakmai színvonalának egységesítése, javítása és elszámolhatóvá tétele a minőségmenedzsment
támogatásával, a tudásalapú és a bizonyítékokon alapuló orvoslásra alapozott megoldások, eljárások
terjesztése.
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• Az ellátórendszer és az egyes szolgáltatók hatékonyságának javítása (az allokációs és technikai hatékonyság
párhuzamos javítása), mindezek érdekében a progresszivitás elvére épülő regionális ellátásszervezés és tervezés kialakítása.
• Az ellátórendszer „betegbarát” átalakítása: az ellátás körülményeinek javítása, a betegek választási
szabadságának növelése, információs pozíciójának javítása.
A fenti célkitűzések megvalósításának fő eszközei:
1. A Parlament által elfogadott népegészségügyi program végrehajtása.
2. Az egészségügyi rendszer regionális átszervezéshez kötött konszolidációja és fejlesztési programja.
Ez a programcsomag komplex módon, a regionális ellátástervezés és fejlesztéspolitika, valamint ennek
intézményrendszerének kialakításával egy olyan fejlesztési környezetet épít ki, amely biztosítja az
egészségügyi ellátás kiegyensúlyozott hozzáférését, az egységes műszaki-technikai színvonalat, beleértve az
elavult (mentés, sürgősség, diagnosztika, onkoterápia területén használt) kulcsberendezések cseréjét és
szükség szerinti telepítését. A program integrálja a különböző forrásokat: EU források, nemzeti fejlesztési
források, tárcaszintű fejlesztési források, önkormányzati források és közcélú magánbefektetések (Public
Private Partnership programok).
Az ellátórendszer átszervezésében kiemelt feladat az egészségügyi és a szociális ellátórendszer integrálása,
szervezeti és finanszírozási együttműködésének biztosítása.
3. A humán erőforrás programcsoport részei: az ágazat dolgozóinak jobb megbecsülése (ezzel az elvándorlási
kihívás csökkentése), a szakképzés egyszerűsítése, a folyamatos továbbképzésben az informatikai alapú
távoktatás támogatása.
4. A finanszírozási reform a jelenlegi közfinanszírozású rendszer megerősítését, hatékonyságának javítását
célozza. A rendszer igazságosságának fokozása érdekében erősíteni kívánjuk a szervezett
magánfinanszírozást. Ettől a kormányzat a paraszolvencia csökkentését, a lakossági terhek egyenlőbb
eloszlását várja.
5. Infokommunikációs technológia (IKT) fejlesztések.
Az infokommunikációs fejlesztések egyik fő célkitűzése a tudásalapú megoldások alkalmazásának terjesztése a
gyógyításban, a kormányzati és regionális stratégiai tervezésben, az egészségügyi ellátás hatékonyságának,
minőségének javítása, egységesítésének segítése. A másik tevékenységi irány a betegek és az egészséges
lakosság információs pozíciójának a javítása, a korszerű IKT megoldások alkalmazása az egészségfejlesztésben,
betegtájékoztatásban.

1.4. 1.4. Intelligens kártyák alkalmazásának dilemmái, a
kormányzat szerepe (idézet a MITS Intelligens kártya
részstratégiából)
Összességében elmondható, hogy az elektronikus kormányzati programok igénybevételét támogató megoldások
között az egyik legfontosabb eszköz a hiteles személyazonosítást lehetővé tevő, és megbízható elektronikus
aláírást létrehozó intelligens kártya (IK). A tanulmány vízió részében részletesen bemutatjuk az IK potenciális
alkalmazási területeit, amelyek köztisztviselők igazolványától a bankkártyákon át az általános állampolgári
kártyáig szinte a teljes társadalmat felöleli.
Nem minden rózsaszín azonban az IK technológia területén. Először is a kártyakibocsátás költségei jelentősek,
másrészt a kártyakibocsátás önmagában nem jelent megoldást semmire, a hatékony működés igen jelentős
működő háttér-infrastruktúrát és valós igényeket kielégítő szolgáltatásokat feltételez. A kormányzat esetében ez
maga a sikeres e-közigazgatási program. Ugyanakkor a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS)
célkitűzései (különös tekintettel a tudásalapú társadalom értékeinek közvetítése, a hozzáférés garanciája, az
intelligens kormányzat, az állampolgárok biztonságos kiszolgálása pontokra) az intelligens kártyatechnológia
nélkül nehezen valósíthatóak meg.
Az elmondottakból következik, hogy az IK technológia igen fontos szerepet tölt be az információs
társadalomban, azonban elterjedése a költségek és az infrastruktúraigény miatt akadályozott. Igen fontos tehát az
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állami szerepvállalás ebben a helyzetben. A nemzetközi elemzések tapasztalata és a hazai e-közigazgatási
program jelen nehézségei miatt arra a következtetésre jutottunk, hogy az erőltetett kormányzati e-igazolvány
kibocsátás nem vezetne az elvárt eredményre. Ehelyett egy másik megközelítési módot javasolunk: a kereslet
alapú kártyakibocsátást.
A kormányzati szerep ebben a modellben a lakossági kereslet élénkítése a stratégiában bemutatott eszközökkel.
Ezek között szerepel az e-személyazonosítás szabványosítása, az adatvédelmi és egyéb jogszabályoknak az
elérhető technológiának megfelelő harmonizációja, a közigazgatási elektronikus szolgáltatások jogszabályi
hátterének megteremtése. Mindezen változások következtében a közigazgatás felkészül az e-szolgáltatások
nyújtására, és ezzel fokozza az intelligens kártya iránti keresletet.
Természetesen a kormánynak is meg kell jelennie kártyakibocsátóként. Javasoljuk, hogy az ehhez szükséges
erőforrások optimális kihasználása érdekében a kormányzati intelligens kártya-kibocsátások egy erre a célra
felállítandó szervezet keretében történjenek.
Nagyon fontos gondolat, hogy törekedni kell az intelligens kártyához kapcsolódó költségek megosztására az
állami- és magánintézmények között. Ennek értelmében lehetőséget kell biztosítani a magánkibocsátók számára
(pl.: bankok, hitelesítés szolgáltatók, mobil távközlési szolgáltatók), hogy az általuk kiadott kártyán kormányzati
szolgáltatások is szerepeljenek. Ennek technológiai és biztonsági követelményeit és azok betartását egy
kormányzati hitelesítő szervezet (Kártya Kompetencia Központ) felügyelné.
A kártyakibocsátó és a minisztériumok közötti tervezett feladatmegosztás a következő: a minisztériumok
specifikálják az ágazati szakmai igényeket, a Kártya Kompetencia Központ felelős a szükséges
alkalmazásfejlesztési és kártyamenedzsment feladatok ellátásáért. A rendszer a teljes rugalmasságra törekszik, a
kártyaalkalmazások itt is egyénre szabottan kerülnek telepítésre.
A kormányzat kártyakibocsátóként való megjelenése előtt természetesen létre kell hozni a Kártya Kompetencia
Központot. Ez az intézmény még ebben a választási ciklusban felállítható. A választási ciklus végére az
állampolgárok számára megfelelően el lehet helyezni az elektronikus közigazgatási rendszerben az eddigi
kártyakibocsátásokat, és alkalom nyílhat egy átfogó szolgáltatásokat nyújtani képes kártya bevezetésére.
Az elmondottak eredményeképpen 2004-től kezdődően az intelligens kártyák fokozatosan, a valós igényekkel
összhangban terjednek el az országban, a kormányzati szolgáltatások bővülésével a lakosság egyre jelentősebb
része fogja igénybe venni azokat az intelligens kártya alapú igazolványok segítségével. A folyamat
következtében az állampolgári ügyintézés hatékonysága és sebessége középtávon (2006-ig) szignifikánsan
növekszik, közelebb kerülünk a szolgáltató állam koncepciójának megvalósításához.
Az intelligens kártya rendszerek nem kizárólag a közigazgatásban kezdik meg térhódításukat, hanem az
egészségügy, a tömegközlekedés terén is érezhető fejlődést hoznak a szolgáltatásminőség és hatékonyság
területén.

1.5. 1.5. Az elektronikus aláírás bevezetésének problémái, a
kormányzat szerepe (idézet a MITS Elektronikus aláírás
részstratégiából)
Bizonyos nemzetközi példák igazolják, hogy a széles körben való elterjesztés sikere nem abban rejlik, hogy az
állam nagy számban, ingyenesen bocsát ki a lakosság és a különböző szervezetek számára digitális
tanúsítványokat (ezáltal a szolgáltatói oldalról indukálva a felhasználást), hanem inkább tranzakciós
lehetőségeket, különböző szolgáltatásokat, ügyintézési lehetőségeket hoz létre, finanszíroz, vagy társ-finanszíroz
(ezáltal az „igényteremtői” oldalról gerjeszti a felhasználást).
Erősen megosztottak a vizsgált országok abban a tekintetben, hogy az állami szférának ki végzi a hitelesítés
szolgáltatást. Szinte az összes szóba jöhető lehetőségre tudunk példát hozni a megvizsgált országok sorából.
Van, ahol az állami szervezetek számára a hitelesítés szolgáltatást egy kormányzati szerv végzi el, van ahol
piaci szervezet van erre a feladatra kijelölve, van, ahol egy állami szerv piaci szolgáltatókkal együttesen végzi el
a feladatot.
Szinte minden egyes vizsgált országban van egy felügyeleti szerv, aki felelős az elektronikus aláírás és
elektronikus szolgáltatások stratégiájának létrehozásáért, aktualizálásáért, valamint a felhasználás felügyeletéért
(Policy Authority).
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Az elektronikus aláírás széles körben való elterjedésében kardinális kérdés, hogy milyen állami szolgáltatásokat
tesz elérhetővé a kormányzat. Vizsgálatunk során a leggyakoribb ilyen nagy állami szolgáltatások az alábbiak:
Adóbevallás, Egészségügyi ügyintézés, Társadalombiztosítási ügyintézés, Földhivatali ügyintézés

1.6. 1.6. Az e-Egészség Program megvalósítása, eredmények
Folyamatosan működött a 2003-ban kormányprogramként elfogadott MITSESZ ágazati stratégia fejlesztése,
karbantartása. Ezt szolgálta a 2004-ben elkészült, az ágazati portálra tartalmat adó MITSESZ honlap, a mögötte
működő MITSESZ munkacsoport anyagait tartalmazó csoportmunka alkalmazás is.
Elkészült az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium munkáját segítő lakossági és szakmai
információkat szolgáltató ágazati portál.
Az IKT fejlesztések támogatására létrejött és 2004-től működött az e-Egészség Programiroda honlapja is. Ezek
ma már nem működnek.
Létrejött a dr.Info telefonos és internetes tanácsadó és információs rendszer, ami jelenleg is sikerrel működik.
Előkészületek történtek a dr.Info II (betegirányító rendszer) indítására, és megvalósultak a dr.Info III (orvosszakmai információszolgáltatás) bizonyos célkitűzései, amelyek jelenleg nem működnek.
Az e-Egészség szabványok fejlesztése területén jelentős eredmények születtek. Hosszú fejlesztési munka és
széleskörű szakmai egyeztetés után közös adatmodellen alapuló, a Magyar Szabványügyi Testület által
befogadott (MSZE 22800-1,2,3,4,5,6:2004) öt párhuzamosan haladó, de szorosan egyeztetett előszabványegyüttes készült el. Az alkalmazott, európai uniós és a világban elfogadott orvosi informatikai szabványokra
épülő (CEN TC251 és ISO TC215 alapú, UML, XMI, XSD eszközöket használó) munka garantálja a
szabványok egységességét és hosszútávú használhatóságát. Elkészült a közös modellre épülő e-Kórlap
előszabvány, az e-Konzílium és az e-Lelet üzenetszabvány, valamint az OEP szakértőivel egyeztetett e-Recept és
e-Finanszírozás előszabvány is. 2008-ban a közös adatmodell MSZ 22800-1:2008 számú szabvánnyá alakult.
Az e-Egészség fogalomtárak meghatározó jelentőségűek az egészségügyi IKT fejlesztésekben. Hierarchikus
rendbe szervezett egészségügyi fogalomtárak (ontológiák) megalkotására került sor. Elkészült a közös
ontológiai-modell, az e-Adat (a beteg orvosi adatai), ami a BNO X-re épülő minta-ontológia. Az e-Eszközök
esetében a gyógyszereknél használt ATC besorolás feldolgozása valósult meg. Az e-Beavatkozás terén a számos
helyen következetlen OENO kódrendszer kerül összehasonlításra az eredeti ICPM klasszifikáció
alkalmazásával. Az e-Páciens (adminisztratív, azonosítási adatok) terén a mintatartalom kialakítása a
foglalkozási kóddal kapcsolatosan került kidolgozásra.
Fontos fejlesztési feladatként merült föl az elektronikus aláírás alkalmazása az egészségügyben. Megtörtént a
régiókban az intézmények felmérése, a dokumentumok feltérképezése, a felhasználók kategóriába sorolása.
Emellett elkészült egy tanulmány illetve egy jogszabályjavaslat az elektronikus aláírás ágazati alkalmazására.
Jelenleg csupán az OEP belső rendszereiben használnak elektronikus aláírást.
Az ESKI több fontos fejlesztést készített el, amelyek jelentősen segítik az e-Egészségügy működését. 2005 óta
használható az egyre bővülő Egészségpolitikai fogalomtár, amelyben általános egészségügyi, az ellátásokkal, az
ellátórendszerrel, finanszírozással, minőségüggyel, népegészségüggyel, egészség-gazdaságtannal és
egészségügyi informatikával kapcsolatos fogalmak magyarázata található meg.
2005 óta működteti, és tartja karban az ESKI az IMEA (Internetes Magyar Egészségügyi Adattár) és a TEA
(Tételes Egészségügyi Adattár) nevű adatbázisokat, amelyek az egészségügyi rendszer hatékony működésével
kapcsolatos igények kiszolgálására jöttek létre. A szolgáltatás a különböző helyeken keletkező közérdekű
egészségügyi adatvagyont egységes rendszerbe szervezve igyekszik elérhetővé tenni.
Az ESKI további fontos szolgáltatása a szakirodalmi rendszerek (HealthOnLine, Egészségügyi
jogszabálykövetés, Magyar Orvosi Bibliográfia) működtetése, a hazai és nemzetközi statisztikai adatszolgáltatás
valamint a dr.Info portál karbantartása.
Az e-Egészségügy korrekt működése szempontjából talán az elektronikus közhiteles nyilvántartások a
legfontosabbak, hiszen ezek nélkül nem képzelhető el a jogkövető, hiteles működés. Ezen a területen is jelentős
fejlesztések történtek, amelyek elsősorban az OEP munkáját segítik. Létrejöttek a klasszikus (kötelező
adatszolgáltatáson alapuló) és preklasszikus (nem adatszolgáltatáson alapuló) elektronikus közhiteles
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nyilvántartások. Ezek között talán a legfontosabb a TAJ/BSZJ adatbázis, ami a biztosítási jogviszonnyal
kapcsolatos ellenőrzéséket és egyéb tevékenységeket teszi átláthatóvá, megbízhatóvá.
2007-ben Magyarország három megyéjében 3 hónapig tesztelték az e-TAJ pilot projekt keretei között egy
intelligens egészségbiztosítási kártya bevezetésének lehetőségeit. A fő cél az volt, hogy modellezzék egy
intelligens, chipkártya alapú egészségbiztosítási okmány országos bevezetését és használatát. Az elektronikus
kártya az erre kijelölt háziorvosok, szakorvosi rendelők, kórházak, gyógyszertárak és a háziorvosok
pácienseinek körében került bevezetésre, amit a projekt ideje alatt a megszokott okmányok mellett,
párhuzamosan használtak, meghatározott szolgáltatások igénybevétele során.
A tesztelést különböző egészségügyi szolgáltatók - megyénként két-három háziorvosi praxis, a legközelebbi
gyógyszertárak, megyénként egy-két kórház, szakrendelő, valamint az illetékes Megyei Egészségbiztosítási
Pénztárak (MEP) - bevonásával végezték. Így összesen mintegy harminc helyszínen mintegy 9000 intelligens
kártya és a hozzá tartozó infrastruktúra kipróbálása történt meg.
A projekt sikeresnek tekinthető, megfelelő mennyiségű információ és tapasztalat gyűlt össze egy intelligens
chipkártyát alkalmazó rendszer országos bevezetéséhez. A körülmények jelentős megváltozása azonban nem
tette lehetővé egy ilyen rendszer bevezetését.
Az e-Egészség Program lényeges változásokat hozott a hazai egészségügy működésébe. A MITS és MITSESZ
dokumentumokban leírt célok jó részét hatékony kormányzati támogatással sikerült megvalósítani. Ennek
ellenére hazánkban az e-Egészégügy nem segíti elég hatékonyan az ágazat feladatainak ellátását, nem érezhető
átütő változás a gyógyító, betegellátó tevékenységben. A sikertelenség egyik oka az, hogy nem került
bevezetésre az intelligens kártya alkalmazásán alapuló e-TAJ rendszer, ami az állampolgárok számára is
érezhető változást hozott volna az ellátás színvonalában.
A kormány Elektronikus Kormányzati Központ (http://www.ekk.gov.hu) létrehozásával igyekszik támogatni a
különféle ágazatok elektronizációs fejlesztéseit. Jelenleg készül a Digitális Magyarország Program, amelyben
jelentős e-Egészségügyi fejlesztések is szerepelnek (például e-TAJ, e-Kórlap és EHR – szabványos elektronikus
kórlap). A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (http://www.nfm.gov.hu ) egy vitaanyagot adott közre, amiből
hamarosan egy fejlesztési programot fog készíteni

2. 2. Az e-Egészségügy működésének alapjai
2.1. 2.1. Az e-Egészségügy megjelenési formái
Az e-Egészségügy szó napjainkban divatossá vált, hasonlóan a többi „e” prefixű szóhoz, mint például az eKereskedelem, az e-Oktatás, vagy az e-Kormányzat. A különféle szakterületek (informatika, egészségügy és
gazdaság) képviselői eltérő módon értelmezik az e-Egészségügy (e-Health) fogalmát, így szükséges itt egy
pontos meghatározást adni.
Az e-Egészségügy definíciója: „Az egészségügy valamennyi szereplőjét, valamint a megelőzéssel és
gyógyítással összefüggő folyamatokat kiszolgáló, támogató információtechnológiai és kommunikációs (ITC)
módszerek, megoldások összessége.”(Király Gyula)
Az egészségügyben szokásos szolgáltatások lényegesen különböznek a más területeken működő
szolgáltatásoktól. Az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő kiszolgáltatott és kimondottan alulinformált.
A keresleti és kínálati viszonyok torzulnak az erős állami szabályozás miatt. A közfinanszírozás dominanciája
miatt pedig nem az fizeti meg a szolgáltatások árát, aki igénybe veszi. Így nem várható, hogy pontosan
ugyanazok a közgazdasági elvek érvényesüljenek, amelyek más ágazatok esetében meghatározó jelentőségűek.
Az e-Egészségügyet az informatikusok hajlamosak az e-Kereskedelemmel, az egészségügyi szakemberek pedig
a telemedicinával azonosítani.
Az e-Egészségügy főbb megjelenési formái:
Honlapok, elektronikus hirdetőtáblák
Ezek az internetes megoldások többek között a betegtájékoztatást, az egyes szolgáltatások bemutatását, az
online marketinget és szakmai információk elérését, statisztikai elemzések bemutatását szolgálják. Ilyen
honlapok például:
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http://www.eski.hu (Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet)
http://www.doki.net (egészségügyi információs portál)
http://www.dr.info.hu (egészségügyi információs portál)
http://www.egeszsegkalauz.hu (egészségügyi információs portál)
http://www.vital.hu (egészségügyi információs portál)
http://www.weborvos.hu (egészségügyi információs portál)
http://www.oep.hu (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, lakossági és szakmai oldalak)
http://www.mok.hu (Magyar Orvosi Kamara)
http://www.nefmi.gov.hu/egeszsegugy (Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Egészségügy)
http://www.gyongypatikak.hu (Gyöngypatikák hálózat)
http://www.ehealthserver.com (e-Egészségügyi hírek, információk – angol nyelvű)
http://data.euro.who.int/hfadb (WHO európai HFA adatbázis – angol nyelvű)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu (Eurostat, statisztikai adatbázis – angol, német és francia nyelvű)
Elektronikus értékesítési csatorna
Ezek a honlapok szintén internetes megoldásokat kínálnak például egészségügyi és kapcsolódó szolgáltatások
értékesítésére, szabad kapacitások kiajánlására, és termékek értékesítésére. Többnyire web-áruházként
működnek. Ilyen oldalak például:
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu (gyógyfürdők Budapesten)
http://www.wellnesscentrum.hu (wellness ajánlatok centruma)
http://www.bionatura.hu (biobolt és natúrpatika)
http://www.drflora.hu (drogéria web-áruház)
http://www.fitoteka.hu (fitotéka web-áruház)
http://www.pirulapatika.hu (internet gyógyszertár - vényköteles gyógyszerek is)
http://www.gyogyaszati.hu (gyógyászati segédeszköz és orvosi eszközök web-áruház)
http://www.gyogyplaza.hu (orvosi eszközök és kiegészítő termékek web-áruház)
http://www.kontaktlencsethordok.hu (kontaktlencse web-áruház - soknyelvű)
http://www.orvostovabbkepzes.hu (orvostovábbképzési centrum)
http://www.treatmentabroad.com (gyógykezelés kínálat külföldön – angol nyelvű)
http://www.dzg.at (Távdiagnózis Centrum, Graz – német nyelvű)
http://www.shl-telemedicine.co.uk (Telemedicina centrum – angol és német nyelvű)
Elektronikus logisztikai, beszerzési felület
Míg az eddigiekben bemutatott megjelenési formák nyilvánosak, bárki számára elérhetőek, ezek a beszerzési és
logisztikai megoldások zárt internetes rendszerek. A használat jelszóhoz kötött, a kommunikáció védett, csak a
rendszerhez tartozó partnerek számára elérhető.
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Ezek az elektronikus rendszerek elsősorban a költséghatékonyságot, a gyors tranzakció kezelést és a
megbízhatóságot szolgálják. Növelik a gazdasági és pénzügyi rendszerek átláthatóságát, hatékony működését.
Leggyakrabban az alábbi feladatok ellátását segítik zárt, online rendszerek:
• Beszerzési, raktározási, készletezési feladatok megoldása,
• Közbeszerzési eljárások lefolytatása,
• Szállítási feladatok logisztikai támogatása,
• Sürgősségi betegellátás, mentési feladatok támogatása,
• Betegelőjegyzés támogatása,
• Várakozási listák kezelése.
A gyógyító, betegellátó tevékenységhez kapcsolt elektronikus adatcsere
Az alapellátást és szakellátást segítő IKT megoldások ma már nélkülözhetetlenek. Kiemelten fontos szerepük
van az integrált kórházi rendszereknek és a háziorvosi szoftvereknek.
Piacvezető integrált kórházi rendszerek:
MedSolution (gyártó: http://www.ish.hu)
MedWorkS (gyártó: http://www.globenet.hu )
Meditcom (gyártó: http://www.meditcom.hu )
Háziorvosi szoftverek például:
Ixdoki (gyártó: http://www.infomix.hu )
PraxDoc, GyerekDoki (gyártó: http://www.orvosiszoftver.hu )

2.2. 2.2. Az e-Egészségügy kapcsolatrendszere (Király Gyula
közleménye alapján)
Az e-Kereskedelem (e-Business) klasszifikációját követve, lehetőség van az e-Egészségügy kapcsolatainak
tömör leírására. Például az e-Kereskedelemben használt B2C (business-to-consumer) rövidítés az üzleti szereplő
és fogyasztó közötti kétirányú elektronikus kapcsolatot jelenti.
Az e-Egészségügy egyes szereplőinek jelölése az alábbi:
P - patient: beteg vagy állampolgár,
D - doctor: orvos vagy a betegellátásban személyesen közreműködő,
H - hospital: kórház vagy egészségügyi szolgáltató (például háziorvosi praxis),
A - administration: állam (egészségügyi közintézmények, hivatalok) vagy közfinanszírozó,
B – biusuness: üzleti szereplő (például beszállító)
Ezt a jelölésrendszert használva az e-Egészségügy folyamatainak főbb kapcsolatai az alábbiak.
D2P (doctor-to-patient)
A betegellátásban közvetlenül személyesen közreműködő (például orvos, ápoló, gyógyszerész stb.) és a beteg
(állampolgár) közötti elektronikus kapcsolattartás.
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Ezekben a rendszerekben az általános informatikai kultúra színvonala határozza meg a bevezethető
alkalmazások körét. Az otthoni internethasználat aránya (2010-ben kevéssel 50% alatt) a fő tényezője a fejlődés
lehetőségének. Például a betegre szerelt EKG és vérnyomásmérő adatainak összegyűjtése és orvoshoz történő
eljuttatása ma még nem gyakori megoldás, hiszen a betegnek ellenérzései vannak a távoli, személytelen
diagnosztizáló vagy gyógyító eljárásokkal szemben. Az ilyen eszközök mindig csak kiegészítői lesznek
gyógyító, betegellátó tevékenységnek.
Ennek a területnek a fejlődése szorosan összefügg a D2D kapcsolattal, mivel az orvos csak akkor alkalmazza a
távoli elektronikus megoldásokat, ha már neki nem jelent gondot ezek egymás közötti használata.
D2D (doctor-to-doctor)
Ez a reláció a betegellátásban közvetlenül személyesen közreműködök egymás közötti IKT eszközöket
alkalmazó kommunikációja egy konkrét beteg diagnózisával és terápiájával kapcsolatban. Ide értendők az
intézmények (például kórház, háziorvos, labor, képdiagnosztika, stb.) közötti adatcserék is, hiszen az intézmény
tulajdonképpen csak közvetítő szerepet játszik a beteg kezelőorvosa és egy másik közreműködő orvos között.
Ide tartoznak a telemedicina különféle megjelenési formái (például távdiagnosztika, teleradiológia,
telekonzílium, stb.).
Ezeket az IKT alkalmazásokat az egészségügyi ellátórendszer sok helyen már rutinszerűen használja, mivel a
lokális lehetőségek korlátozottsága miatt ez a legegyszerűbb költséghatékony megoldás. A hazai viszonyok
között a legszélesebb funkcionalitással bíró ilyen alkalmazás az Intézményközi Információrendszer (IKIR).
Az ilyen rendszer nagyobb arányú elterjedését gyakran akadályozza a központi finanszírozás hiánya. Az ilyen
alkalmazások működtetése helyi szinten többletköltséget igényel, de makro szinten jelentős megtakarításokat
lehet velük elérni.
P2A (patient-to-administration)
A beteg (állampolgár) és a közfinanszírozó (például állam, egészségügyi közintézmények, hivatalok) közötti
elektronikus kommunikáció.
Az Európai Unió sikeres stratégiájának és az erős kormányzati támogatásnak köszönhetően ezen a területen
találhatók jól működő IKT alkalmazások. Az Elektronikus Kormányzati Központ (http://www.ekk.gov.hu ) az
egészségügyi ágazat számára is előírta az egyre magasabb szintű elektronikus szolgáltatások kiajánlását a
lakosság felé. Így valósult meg az Ügyfélkapun keresztül elérhető TAJ alapú szolgáltatások rendszere:
·

TAJ autorizáció,

·

Biztosítási jogviszony lekérdezés,

·

Betegéletút lekérdezés.

Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik minden állampolgár számára a saját egészségbiztosítási jogviszony adatok
megismerését, továbbá a saját egészségügyi közfinanszírozásban igényelt szolgáltatások, gyógyszertámogatások
és pénzbeli ellátások közel 10 évre vonatkozó adatainak megismerését.
H2A (hospital-to-administration)
Az egészségügyi szolgáltató (például kórház, háziorvosi praxis) és a közfinanszírozó (például állam,
egészségügyi közintézmények, hivatalok) közötti elektronikus kommunikációs csatornák összessége.
Ebben az IKT rendszerben valósulnak meg az intézmények közfinanszírozó felé történő jelentési kötelezettségét
megoldó alkalmazások, amelyek évek óta hazánkban is jól működnek. Ez a rendszer szabványos elektronikus
rekordokon alapul, amelyek a gyors és megbízható kommunikáció feltételeit teremtik meg. Ide tartozik a
gyógyszertárakkal történő elektronikus elszámolás, és az összes szolgáltatóra kiterjedő online
egészségbiztosítási jogviszony ellenőrzés is.
Ezen a területen a hazai fejlesztésű közgyógyellátást kiszolgáló Virtuális Elektronikus Pénztárca megoldás
mintául szolgálhat az EU országai számára.
B2H (business-to-hospital)
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Az üzleti szereplő (például beszállító) és az egészségügyi szolgáltató (például kórház, háziorvosi praxis) közötti
elektronikus adatcserék összessége. Ezek a rendszerek tulajdonképpen az egészségügyi e-Kereskedelem
megvalósítását szolgálják. Az egészségügyi termékbeszállítók és a szolgáltatók által használt megrendelésvisszaigazolás rendszerek klasszikus elektronikus kereskedelmi rendszerek, amelyek egészségügyi használata a
költséghatékonyságra erősen törekvő üzleti szférának köszönhető. A gyors reakcióképesség és a likviditási
problémák elkerülése miatt ezek az e-Kereskedelmi megoldások mindkét fél számára jelentős előnyökkel járnak

2.3. 2.3. Elektronikus egészségügyi közhiteles nyilvántartások
Az e-Egészségügy működése csak olyan informatikai háttérrel képzelhető el, amelynek munkáját olyan
adatbázisokra lehet alapozni, amelyeknek adatai kétséget kizáróan hitelesek, mindenkor a valóságnak megfelelő
állapotot tükrözik.
Az elektronikus egészségügyi közhiteles nyilvántartás az ágazathoz tartozó, jogszabályi háttérrel létrehozott és
működtetett törzs-adatbázis, amely:
• Tartalmazza az adatkör összes – a közigazgatás számára a napi operatív működés szempontjából – releváns
információját;
• Amelyekbe változást csak az információ jogszabály által feljogosított létrehozója jegyezhet be;
• A nyilvántartás információi szabályozott (esetenként naplózott) hozzáféréssel minden olyan szereplő számára
olvashatók, akinek az információhoz jogszerű hozzáférési jogosultsága van.
Az egészségügyi közhitelesség fogalmi kritériumrendszere
• Kötelező adatszolgáltatáson, adatbejelentésen alapul az adatgyűjtés,
• Jogszabály írja elő az adatok kezelését, nyilvántartását,
• Jogszabály által meghatározott módon lehet módosítani a nyilvántartott adatokat,
• Jogszabály által felhatalmazott szervezet végzi a nyilvántartás vezetését,
• Államigazgatási jogosultsággal bíró szervezet által – akár közzététel útján – hitelesített információt tartalmaz,
• Joghatással, jogkövetkezménnyel jár a nyilvántartás azokra vonatkozóan, amikre, akikre érvényes,
• A nyilvántartás közérdekeket szolgál, azaz állampolgároknak, szolgáltatóknak, finanszírozóknak, irányító
szervezeteknek az egészségügy működésével kapcsolatos alapvető igényeit ki kell tudnia szolgálni,
• Logikailag egységes (integrált) adatmodellen alapul.
A közhitelesség megvalósítására lehetséges megoldás az is, hogy egy adott közhiteles nyilvántartás összes
kötelezett felhasználója egyetért abban, hogy az adott nyilvántartás az adott információk körére vonatkozóan
teljes. Ennek eredménye, hogy minden közhiteles nyilvántartásból csupán egy van.
Nyilvánvaló alapkritérium, hogy a közhiteles nyilvántartások sem írhatnak felül személyes adatok védelmét
szolgáló jogszabályt.
Klasszikus közhiteles nyilvántartások
• az orvos, fogorvos törzs,
• a gyógyszerészek nyilvántartása,
• a szakdolgozók nyilvántartása,
• a klinikai szakpszichológusok nyilvántartása,
• a szolgáltatói adattörzs,
• a gyógyszer adattörzs,
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• a TAJ/BSZJ adatbázis,
• az orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök állományai,
• a digitális aláírások jegyzéke,
• az Országos Transzplantációs Nyilvántartás.
Preklasszikus közhiteles nyilvántartások (nem alapulnak kötelező adatszolgáltatáson)
• A különböző szakmai kódrendszerek:
• BNO törzs
• OENO törzs
• FNO törzs
• HBCS törzs.
• A különböző finanszírozási és besorolási algoritmusok:
• Fekvőbeteg ellátás – aktív (HBCS)
• Fekvőbeteg ellátás – krónikus (HBCS)
• Járóbeteg ellátás – (OENO)
• Fogászati ellátás.

2.4. 2.4. Intelligens kártyák alkalmazása az egészségügyben
A mikroprocesszoros intelligens kártya, a gyakorlatban használt jelenlegi technikai körülmények között, a
legfejlettebb elektronikus adathordozó megoldást valósítja meg. Az elnevezés széles termékskálát jelöl. Ide
tartozik minden olyan bankkártya méretű műanyag kártya, amely beépített mikrochipet tartalmaz, de a
mobiltelefonokban használatos SIM kártyák is ide sorolandók.
Az intelligens kártya egy olyan szabványos méretű plasztik lap, amely tulajdonképpen egy külső táplálású
számítógép. Rendelkezik saját processzorral, RAM és ROM típusú memóriával, de háttértárolási lehetősége
nincs. A külső táplálás pedig azt jelenti, hogy általában a kártyán nincs áramforrás, így az csak az író/olvasó
berendezésbe helyezve képes működésre. A kártyán lévő chip programozható, egyszerre több funkciót is képes
ellátni. Az alábbi ábra mutatja a kártya logikai felépítését:

1.3. ábra - Az intelligens kártya logikai felépítése
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Vannak olyan chipkártyák is, amelyeket nem szükséges behelyezni az író/olvasó készülékbe, megfelelő
távolságról képesek kis méretű antennájuk segítségével kommunikálni. Ezeket kontaktus nélküli chipkártyának
nevezik.
A biztonságos adattárolás érdekében a kártyán tárolt adatokat a legtöbb esetben kriptográfiai módszerekkel
titkosítják is, ezzel magasabb biztonsági követelményeket is ki tudnak elégíteni, szemben - a korábban
bevezetett és mára eléggé elterjedt - mágneskártyákkal.
Az intelligens kártyák mindennapjaink részévé váltak. Megtalálhatóak minden GSM telefonban, törzsvásárlói
kártya tulajdonosok millióinak pénztárcájában. Jelenleg már több mint 2.5 milliárd kártya van használatban
világszerte. Kelet Európában is gyorsan fejlődik a kártyaipar, rengeteg új, izgalmas üzleti lehetőség kínálkozik
számos szervezet számára. A jelenlegi trendek alapján az intelligens kártya projektek tömeges elterjedésének
eljött az ideje Kelet Európában is. Ajánlott az NJSzT Intelligens Kártya Fórum http://www.hscf.net honlapjának
tanulmányozása is.
Az e-Egészségügyben többféle funkcióban lehet intelligens kártyát alkalmazni.
Feladatkörök szerint megkülönböztethetünk betegkártyát és közreműködő kártyát. A betegkártya elnevezése
gyakran biztosítási kártya vagy egészségügyi kártya, ami hangsúlyozza az egyes funkciók kiemelt szerepét.
A közreműködő kártya általában a betegellátásban közvetlenül személyesen közreműködők (orvos, ápoló,
gyógyszerész, egészségbiztosítási szakember, stb.) foglalkozáshoz kötődő kártyája. Lehet azonban kártyája a
különféle vezetői (osztályvezető főorvos, kórházigazgató, stb.) és ellenőrzési funkciót betöltő (biztosítási
szakember, OEP vezető) személyeknek is. Ezt a fajta kártyát gyakran professzionális kártyának is nevezik.
Működés szempontjából egy kártya lehet kulcskártya, vagy adathordozó kártya, vagy mindkettő, további
adatokat is tartalmazó kulcskártya.
A kulcskártya a beteg, illetve a betegellátásban közreműködő azonosítására szolgál. Segítségével egy
adatbázisban megtalálhatók az ellátási eset érintettjeire (beteg, orvos, ápoló, stb.) vonatkozó adatok. A
változások hitelesen – elektronikus aláírás alkalmazásával – rögzíthetők. A beteg azonosítása után lehetséges a
biztosítási jogviszony adatainak ellenőrzése is. A kulcskártya tehát csupán tulajdonosának egészségügyi
azonosító adatait és az elektronikus aláíráshoz szükséges adatokat tartalmazza. Az ellátási és más
tevékenységekhez szükséges adatokat távoli szervereken tárolt adatbázisokból lehet automatikusan elérni.
A kulcskártya adatai kiegészíthetők például a beteg sürgősségi és egyéb olyan adataival, amelyekre ellátása
során leggyakrabban szükség lehet. Így a betegkártyán tárolni lehet akár egy teljes mobil elektronikus kórlapot,
ami a kártyatulajdonos egészségi állapotának összes adatát tartalmazza. Ebben az esetben a beteg magánál
tarthatja teljes egészségügyi dokumentációját, ami őt – érzékeny adatainak kezelése vonatkozásában –
megnyugtathatja, de számos problémát okozhat ellátásában.
A kulcskártya és adatkártya megoldások optimális kompromisszumát alkalmazva lehet a legjobb megoldásokat
kialakítani. A leggyakoribb a sürgősségi adatokkal kombinált kulcskártya használata. Az Európai Unió - mivel
az „eEurope 2005” akcióterv egyik kiemelt célja az intelligens kártya technológia elterjesztése – meghirdette
egy elektronikus Európai Egészségbiztosítási Kártya (Europen Health Insurance Card – EHIC,
http://ehic.europa.eu) tervét, amelynek elektronikus változatban (eEHIC) történő bevezetése 2008-tól indult el.
Az EHIC kártya első változata - az E110, E111, E119 és E128 jelzésű nyomtatványok kiváltására - 2005.
november 1-től hazánkban is bevezetésre került (lásd az alábbi ábrát).

1.4. ábra - Európai Egészségbiztosítási Kártya
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A francia SESAM-Vitale rendszer (http://www.sesam-vitale.fr) egy minden biztosított számára rendelkezésre
álló aláírás funkcióval rendelkező kulcskártyából és az orvosok, gyógyszerészek, további szakdolgozók és a
biztosítási valamint üzemeltetési szakemberek számára készített közreműködő kártyából áll. A nagy volumenű
projekt 1993-ban kezdődött, és 5 év elteltével a biztosítottak jelentős része már rendelkezett intelligens
biztosítási kártyával, valamint a közreműködők nagy része is ezt a technológiát használta. 2006-ban indult a
Vitale 2 program, ami kisebb módosításokat vezetett be a rendszerben, növelte a kommunikáció biztonságát és
az adatforgalom sebességét.
Mára a körülbelül 65 millió lakosú országban hozzávetőleg 50 millió Vitale és 650 ezer közreműködő kártya
(CPS kártya) van forgalomban. Gyakorlatilag minden 16 éven felüli biztosított használja a rendszert, míg az
orvosok körülbelül 83%-a, a gyógyszerészek 99%-a alkalmazza munkája során a közreműködő kártyát.Az
ellátás során keletkező dokumentumokat kettős kártyaolvasóba helyezett beteg és közreműködő kártya
alkalmazásával, elektronikus aláírással hitelesítik. Ez látható a következő ábra felső részén, alul pedig a
biztosítási kártya és egy orvos kártya látható

1.5. ábra - A SESAM-Vitale rendszer

Franciaország is csatlakozott a NETC@RDS projekthez, aminek keretei között 2004-től kezdődően megvalósult
az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC), amit nem kombináltak a nemzeti kártyával. Mára körülbelül 2
millió kártya került kiosztásra.A következő ábrán látható a rendszer működésének sémája (FSE: elektronikus
költség-követelési lap, ARL: a beteg biztosítója kifizette a követelést, RSP: a beteg biztosítója nem fizette ki a
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követelést). A rendszer erőssége, hogy a biztosítottak költségeit - jogszabály által garantált módon – legkésőbb 5
napon belül visszatérítik

1.6. ábra - A rendszer működése

Egy német megoldás (http://www.gesundheitskarte-sh.de) a kulcskártya és adatkártya kombinációt alkalmazza.
Az ábrán látható a rendszerben használt egészségkártya és a közreműködő kártya (orvos-igazolvány).
Németországban a kártyakiadás területi elveket is követhet, lehet saját kártyája egy tartománynak is. Az ábra
felső részén látható ilyen. Az alsó részén pedig az AOK Egészségpénztár (http://www.aok.de) által kiadott
egészségkártya, és egy másik fajta orvos-igazolvány látható

1.7. ábra - A német rendszer

A következő ábrán a német Techniker Krankenkasse (http://www.tk.de) betegkártyája látható, hátoldalán az
Európai Betegbiztosítási Kártyával
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Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az e-Egészségügy szabályozása

1.8. ábra - A német Techniker Krankenkasse betegkártyája

Kulcskártyaként
használható
az
osztrák
sokoldalú
egészségbiztosítási
kártya,
az
e-Card
(http://www.chipkarte.at). A Digitális Ausztria Program keretében megvalósuló e-Közigazgatásban lehetőség
van az e-Card, mint polgárkártya (Bürgerkarte - http://www.buergerkarte.at) használatára is. Ehhez csak
regisztrálni kell a kártyát a rendszerben és aktiválni a megfelelő elektronikus aláírást. Így az e-Card kulcskártya
lesz a különféle e-Kormányzati, e-Közigazgatási és további web-szolgáltatások használatához is. Az ábrán az eCard és hátoldala látható:

1.9. ábra - Az e-Card és hátoldala

A közreműködő kártyát (Ordinationskarte) az orvosok, az egészségügyi szakdolgozók és a biztosítók
alkalmazottai használják. A hitelesítés ebben a rendszerben is a két kártyával történő együttes elektronikus
aláírás alkalmazásával történik. A rendszer működtetéséhez létrehozták az osztrák egészségügyi információs
hálózatot (GIN), ami biztonságos, nagy sávszélességű, teljesen zárt rendszer. Az egyes munkahelyeken a GIN
rendszerhez történő biztonságos csatlakozás érdekében speciális hardverelemeket használnak. Ezek és a
biztosítási és közreműködő kártya látható a következő ábrán:

1.10. ábra - A GIN rendszer
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2006-ban az OEP elindított egy kísérleti projektet, amiben három dunántúli megyében intelligens biztosítási
kártya alkalmazását próbálta ki. A projekt keretei között kiadott biztosítási kártyák száma közel 9000 volt, a
közreműködő (orvos, szakdolgozó, gyógyszerész, egészségbiztosítási dolgozó) kártyák száma pedig körülbelül
100. A kísérleti programban megyénként két-három háziorvosi praxis, az azokhoz közeli gyógyszertárak,
megyénként egy-két kórház és szakrendelő, továbbá a három illetékes MEP vett részt.
A közreműködő kártyák kiadását a MOK informatikai partnere, míg a biztosítási kártyák kiadását az OEP
vállalta. A biztosítási kártya alapvetően elektronikus TAJ-kártya, Európai Elektronikus Egészségbiztosítási
Kártya, közgyógyellátási igazolvány funkciókkal rendelkezett és alkalmas volt elektronikus aláírás készítésére
is. További szolgáltatási opciókat is tartalmazott, amelyek közül néhány az állampolgári (e-Közigazgatási)
kártya koncepció térnyerését mutatta.
A közreműködő-beteg találkozások elektronikus adminisztrációjának hitelesítését a két kártya dupla
kártyaolvasóba történő egyidejű behelyezése és a keletkező dokumentumok mindkét fél elektronikus aláírásával
való ellátása oldotta meg.
A következő ábrán az e-TAJ pilot projektben használt betegkártya két oldala és egy közreműködő kártya
látható.

1.11. ábra - Az e-TAJ pilot projektben használt betegkártya két oldala és egy
közreműködő kártya
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2.5. 2. 5. Elektronikus információbiztonság az egészségügyben
Az e-Egészségügy működésének egyik legfontosabb kérdése az adatok, információk kezelésének biztonsága. Ha
egy elektronikus egészségügyi rendszer felhasználói nem bíznak abban, hogy az IKT alkalmazás megfelelően
kezeli az érzékeny személyes adatokat, akkor aligha képzelhető el, hogy az e-Egészégügy hatékonyan fog
működni.
A felhasználók bizalmának megnyerése, a megfelelő információbiztonság elérése az alábbi területekre terjed ki:
• Az IKT alkalmazások által kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének, hitelességének és az adatcsere
letagadhatatlanságának megteremtése.
• Az adatkezelést végző IKT rendszer a feladatok ellátásának megfelelő rendelkezésre állásának és
működőképességének biztosítása.
Ehhez az érzékeny adatok
• fizikai
• ügyviteli és
• algoritmikus
védelme szükséges.
A fizikai védelem a számítógép és más informatikai eszközök környezetének hozzáférés-védelmét, továbbá az
eszközök közvetlen környezetében lévő adathordozók védelmét jelenti.
Az ügyviteli védelem az IKT rendszert üzemeltető szervezet ügymenetébe integrált biztonsági szabályok,
tevékenységi formák együttese, amelyet általában az Informatikai Biztonsági Szabályzat ír le. Az ügyviteli
védelem a fizikai védelemre épül, a teljes védelem egy rétegét képezi. Míg a fizikai védelem a rendszerbe való
engedélyezett belépési pontokat jelöli ki, addig az ügyviteli védelem a belépési pontok igénybevételének
elfogadható, elvárt formáit rögzíti.
Az algoritmikus védelem azokból az eljárásokból áll, amelyek az IKT rendszer szolgáltatásaival egyidejűleg,
velük szorosan együttműködve látják el a védelmi feladatokat. A komplex védelem algoritmikus eszközei a
következők:
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• titkosított adatkezelés,
• hozzáférés-védelem, jogosultság,
• partnerazonosítás,
• hitelesítés,
• elektronikus aláírás, időpecsét,
• eseménynapló.
Az algoritmikus védelem általában a kriptográfia eszközeivel valósítható meg.
A titkosított adatkezelés során az adatok elsősorban a tárolás és kommunikáció idejére titkosított, mások által
nem értelmezhető formában vannak, így azok tartalma csak a rendszert jogszerűen használók számára válik
ismertté.
A titkosításhoz és visszafejtéshez speciális kisméretű adatfájlokat, úgynevezett kulcsokat használnak. Az egyik
leghatékonyabb titkosító-visszafejtő eljárás a nyilvános kulcsos rendszer (Public Key Infrastucture - PKI),
amelyben minden szereplőnek egy kulcspárja van. A kulcspár egyik része a nyilvános kulcs (innen az
elnevezés), amelyet kulcsszervereken tesznek minden szereplő számára nyilvánosan elérhetővé. A kulcspár
másik része pedig a személyhez kötődő privát titkos kulcs, amit a tulajdonosa védetten kezel, nem teszi senki
számára elérhetővé.
Az alábbi ábrán az látható, hogy hogyan küld Alice Bobnak titkosított üzenetet PKI rendszerben.

1.12. ábra - Titkosított üzenetküldés a PKI rendszerben

Alice kikeresi Bob nyilvános kulcsát (KPB) egy kulcsszerver adatbázisából, majd titkosítja (E) a nyílt szöveget
Bob számára, aminek eredménye a mások számára értelmezhetetlen kripto szöveg. Ezt már nyugodtan el lehet
küldeni Bobnak nyilvános kommunikációs csatornán. Amint Bob megkapta a számára titkosított kripto
szöveget, visszafejti (D) azt saját titkos kulcsát (KSB) használva, és megkapja az eredeti nyílt szöveget.
Hasonlóan tud Bob is Alice-nek titkosított üzenetet küldeni, azaz a kommunikáció kétirányú. Titkosított
adattárolás esetén Alice saját maga számára titkosít, alkalmazva saját nyilvános kulcsát (KPA), így a tárolt
kripto szöveg illetéktelenek számára nem értelmezhető, de Alice saját titkos kulcsát (KSA) alkalmazva a
visszafejtésben, bármikor vissza tudja nyerni a nyílt szöveget.
Az érzékeny adatokat kezelő rendszerekben korlátozott a felhasználók köre és az általuk végezhető adatkezelési
tevékenység. Minden adatkezelő csak a feladati elvégzéséhez szükséges és elegendő jogosítványokat kapja meg.
Az IKT rendszerekbe történő belépés csak megfelelő azonosítással lehetséges, ami minimum felhasználónév és
jelszó megadásával történik. Lehetséges szigorúbb – például intelligens kártyát alkalmazó - felhasználó
azonosítás kialakítása is.
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Az IKT rendszerek kommunikáló partnerei (személyek vagy automatikus eszközök, gépek) kétséget kizáró
módon kölcsönösen azonosítják egymást, ez nagymértékben kizárja a téves adatszolgáltatás lehetőségét. A
küldő fél biztosítja, hogy a kommunikációs üzenetet kizárólag az általa kiválasztott fogadó partner értheti meg.
A fogadó fél pedig egyértelműen tudja bizonyítani, hogy az üzenetet a küldő partnertől kapta.
Az adatok tartalmának hitelesítése a megváltoztatás, kiegészítés, hamisítás és egyéb manipuláció elleni
védelmet jelenti.
A kommunikáló partnerek hitelesítése általában olyan megbízható harmadik fél segítségével alakítható ki, amely
kétséget kizáróan bizonyítja a szereplők identitását és valódiságát.
A hitelesítés fontos eleme a kommunikáció letagadhatatlanságának biztosítása is. Ez történhet forrásigazolással,
kézbesítés-igazolással, illetve mindkettővel. Forrásigazolás esetén az adat fogadója igazolást kap az adat
származási helyéről, így a küldő fél nem tudja letagadni az adatküldés tényét. Az adatfogadás letagadásának
meghiúsítására a kézbesítés-igazolás szolgál, amikor az adat küldője igazolást kap a fogadótól az adat
átvételéről.
Az elektronikus aláírás a hagyományos dokumentumokon szereplő saját kezű aláírás, dátum és
bélyegzőlenyomat kriptográfiai megfelelője. Egy dokumentumhoz tartozó elektronikus aláírás kétséget kizáróan
tudja bizonyítani, hogy ki volt a dokumentum aláírója, és azt is, hogy a dokumentum sértetlen, tartalma
változatlan. A kriptográfiai időpecsét pedig másodperc pontossággal bizonyítja a dokumentum keletkezésének
időpontját. Az elektronikus aláírás alkalmazásához is szükséges egy megbízható harmadik fél, ami
egyértelműen bizonyítja, hogy egy aláírás és annak tulajdonosa valóban összetartozik. Az elektronikus aláírás
alkalmazásának eseteit, körülményeit és minden egyéb vonatkozását törvényben és a hozzá kapcsolódó
végrehajtási utasításokban határozzák meg.
A PKI rendszer alkalmas elektronikus aláírás készítésére és az aláírás ellenőrzésére is. A következő ábrán ez
látható.

1.13. ábra - Elektronikus aláírás készítése és az aláírás ellenőrzése a PKI rendszerben

Az eredeti nyílt szöveget az aláírás készítőjének – a kizárólag hozzá kötődő – titkos kulcsával titkosítják, így az
eredeti szöveg mellé keletkezik egy kisméretű aláírás fájl. Az ellenőrzés során az aláírás fájlt visszafejtik az
eredeti szöveg aláírójának nyilvános kulcsával, majd a kapott szöveget összehasonlítják az eredeti szöveggel.
Egyezés esetén az aláírás hitelesnek tekinthető. A következő ábra egy elektronikus aláírással ellátott fájlt mutat.

1.14. ábra - Elektronikus aláírással ellátott fájl
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Az ePELDA.doc fájlhoz tartozó aláírás fájl az ePELDA.doc.sig fájl.
Az eseménynapló automatikusan rögzíti egy IKT alkalmazásban történő összes lényeges aktivitás időpontját és
körülményeit, ezzel segítve a rendszerben történt események utólagos rekonstrukcióját. Az eseménynapló
beállításai és működési mechanizmusainak megváltoztatása általában csak a legmagasabb jogosultságú
felhasználók számára elérhető. Az algoritmikus védelem eszközeit gyakran túlértékelik, szerepét
hangsúlyosabbnak tekintik a kelleténél. A megfelelő információbiztonság azonban kizárólag a fizikai, ügyviteli
és algoritmikus védelem együttes, komplex alkalmazásával érhető el

2.6. 2.6. Az e-Egészségügy fejlődése, jövője
Az IKT rendszerek fejlődése szinte határtalan lehetőséget nyit a - gyakran meglepően fejlett - szolgáltatások
felé. Az utóbbi időben az internet világa egy magasabb fejlettségi szintre lépett, létrejöttek a közösségekre épülő
Web 2.0 szolgáltatások. A különféle közösségi oldalak, blogok, wikik és virtuális világok egymáshoz
kapcsolódó rendszerében szinte minden lehetséges.
A beágyazott IKT rendszerek működése észrevétlen, az átlagember nem is vesz róluk tudomást, pedig egyre
gyakrabban ott vannak a lakásban, gépkocsiban, a mosógépben, a hűtőgépben, a televízióban és még sok más
eszközben, rendszerben. A beágyazott informatikai megoldások alkalmazása nagy szerepet kaphat életünk
minden területének jobbításában, hatékonyan működő szolgáltatások bevezetésében.
Az IKT napjainkban megélt óriási fejlődése igen jelentős lehetőségeket nyit meg az egészségügyi alkalmazások
felé is.
A web2.0 közösségi rendszereihez kötődő egészségügyi szolgáltatások elindulásán túl az otthon-egészségügy
megoldásait segítő beágyazott informatika látszik a leghasznosabb fejlesztési iránynak.
A technológia érettsége már megengedi azt, hogy olyan otthonokba telepíthető rendszereket fejlesszünk, melyek
képesek az otthon-egészségügyi feladatok egy részét ellátni, megfizethető fenntartási és beruházási költséggel.
Az otthon-egészségügyi alkalmazásokat egyesítve az otthon-fenntartási, karbantartási és biztonsági
rendszerekkel, a jövőben olyan új IKT megoldásokat hozhatunk létre, melyek eddig csak fejlett ipari
laboratóriumokban és speciális helyszíneken jelenhettek meg.
Érzékélő-hálózatok, kamerák nem csak az otthon biztonságát, de az ott élők egészségügyi állapotát is képesek
megfigyelni, ezáltal nyújtva minőségi, biztonságosabb életkörülményeket. Az ilyen rendszereket átfogó néven
Amibent Assisted Living (AAL) rendszereknek nevezzük. Az AAL rendszer komplex megoldást nyújt az
otthoni életvitel segítésében, figyelésében, monitorozásában, ideértve az egészségi állapot megváltozásának
figyelemmel kisérését is.
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Az Ambient Assisted Living technológiailag az M2M (Machine to Machine) megoldásaira épít, mely az utóbbi
években rohamosan fejlődő kutatási területe az informatikának, a különböző gépi és mobil rendszerek
együttműködését tűzte ki célul. Az M2M jelentősége a gépek közötti automatikus kommunikáció
megoldásaiban rejlik, kutatási-fejlesztési területe a gépek közti kommunikáció és beavatkozás nélküli
együttműködés lehetőségeivel foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy a különböző beágyazott rendszerek képesek
legyenek egymással kommunikálni úgy, hogy ez a kommunikáció ne igényeljen felhasználói tevékenységet,
kivéve a telepítéskori beállításokat.
Az M2M azonban gép és kommunikáció központúsága miatt nem az embert helyezi középpontba. Az AAL az
embert, az emberi élet minőségi javítását tűzte ki célul, és csak technológiailag épít az M2M megoldásaira.
A fenti fejlesztési elvek szemléltetésére mutatunk be két működő példát. Az egyik az alábbi képen látható
MedCare rendszer, amelynek lényege, hogy az otthonápolás során szükséges alapvető kommunikációs
feladatokat egyszerűen és ipari minőségben biztosítja

1.15. ábra - A MedCare rendszer

A készülék rendelkezik segély- és nővérhívó funkcióval, kétirányú hang és adatkapcsolattal. Távolról
menedzselhető, IP, GPRS technológiák alkalmazásával kétirányú nyugtázott adatátvitelt valósít meg. A GPS
technológia segítségével bármikor megállapítható, hogy a készülék (a készülék használója) hol található.
Méretének köszönhetően kézben elfér, alig nagyobb, mint egy mobiltelefon, övre csíptethető tartóval is
rendelkezik. Csepp és ütésálló kialakításának köszönhetően extrém igénybevétel esetén is használható. A
készülék karórás pánikgombbal rendelkezik, amely azonnali riasztást tesz lehetővé, ha a karóra és a készülék
közti távolság 30 méternél kisebb.
A rendszer honlapja: http://www.mohanet.hu A következő képen látható a másik működő AAL rendszerelem,
az I-QRS telemetriás eszköz, ami lehetővé teszi egy páciens automatikus és folyamatos megfigyelését egy
kényelmes mellpánt segítségével.

1.16. ábra - Az I-QRS telemetriás eszköz
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Az I-QRS telemetriás rendszerben egy folyamatosan viselhető övszerű mellpánt méri a páciens élettani adatait:
a teljes EKG jelet külön elektródák nélkül, testhőmérsékletet, külső hőmérsékletet, gyorsulást, elfordulást, GPS
pozíciót, földmágnesességet.
Ezen jeleket vezeték nélküli átvitel segítségével egy feldolgozó egységhez (ügyeleti központ számítógépe vagy
helyi számítógép) továbbítják, ahol egy szakértő rendszer folyamatosan figyeli, megjeleníti, analizálja őket, és
bizonyos abnormális adatok észlelése esetén riasztást ad. A mérést végző berendezés egy könnyen feltehető,
hosszan viselhető, mosható mellpánt, amely tölthető, vízálló és automatikusan érzékeli a testre helyezést.
Az elmozdulás, elfordulás és földmágnesesség mérő segít az elesés, mozdulatlan vagy éppen görcsös állapot
felismerésében. A GPS pozíció segít beazonosítani a páciens földrajzi helyét. A fizikai teljesítmény mérésére az
övben elhelyezett gyorsulásmérőkből érkező jeleket, és a GPS koordinátákat használják fel. Így az élettani és
fizikai teljesítmény adatok összevetése alapján is fontos élettani jellemzőkhöz juthatunk, mely segít az
abnormális állapotok felismerésében. A rendszer honlapja: http://www.iqrs.hu

3. 3. Jogszabályok
Az egészségügyi elektronikus szolgáltatások biztonságos, korrekt működéséhez alapvető fontosságú a megfelelő
működési keretet adó jogszabályi háttér. Föltétlenül szükséges az egyes szereplők jogainak és kötelezettségeinek
rögzítése, a megengedett tevékenységek, adatkezelések körének meghatározása, az egészségügyben használt
fogalmak és eljárások pontos leírása, jogszabályokban történő meghatározása.
Különösen fontos jogszabályban definiálni az elektronikus közhiteles nyilvántartások működésének
körülményeit, a megengedett adatkezelések módját, és az adatkezelésre felhatalmazott személyek körét.
A jogi szabályozás egyik fontos alapelve, hogy nem tesz különbséget a hagyományos, papír alapú adatkezelés és
az elektronikus eszközökkel végzett adatkezelés között, hiszen jelenleg az egészségügy minden területén a kettő
együtt létezik, egymást kiegészíti. Bármilyen fejlett IKT háttér kialakulása esetén sem képzelhető el a teljesen
papírmentes egészségügyi adatkezelés.

3.1. 3.1. Az egészségügyi törvény (1997. évi CLIV törvény az
egészségügyről)
A jogalkotó szándéka szerint ez a törvény az egészségi állapot megőrzésének és javításának összetett
feltételrendszerét határozza meg, megalkotja az egészségügy működésének jogszabályi keretét.
A következőkben bemutatjuk a törvény főbb részeit, tartalomjegyzék szerűen felsoroljuk a fejezeteket és
alfejezeteket, így átfogó képet lehet kapni a szabályozott területekről, azok egyes részleteiről.
A fejezetek és alfejezetek a következők:
A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA
1. A törvény célja
2. Alapelvek
Fontosságára tekintettel ezt a részt teljes egészében idézzük:
• Az egészségügyi szolgáltatások és intézkedések során biztosítani kell a betegek jogainak védelmét. A beteg
személyes szabadsága és önrendelkezési joga kizárólag az egészségi állapota által indokolt, törvényben
meghatározott esetekben és módon korlátozható.
• Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során érvényesülnie kell az esélyegyenlőségnek.
• Az egészségi állapot javításának elsődleges eszköze az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése.
• Az egészségügyi szolgáltatások alapvető szakmai feltételrendszere tulajdon- és működtetési formától
független, kizárólag a szolgáltatás szakmai tartalmán alapul.
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• Az egészségügyi intézményrendszer szakmai ellátási szintekre tagolt felépítése és működése emberközpontú,
az eltérő jellegű és súlyosságú megbetegedésben szenvedők egészségi állapota által meghatározott
szükségletekhez igazodik, valamint tudományos tényekre alapozott és költséghatékony eljárásokon alapul.
3. Fogalommeghatározások
Ebben a részben a törvény alkalmazásában használatos alapfogalmak pontos megadása szerepel. Mi csak
felsoroljuk ezeket:
• beteg
• kezelőorvos
• egészségügyi ellátás
• egészségügyi dolgozó
• egészségügyi szolgáltatás
• egészségügyi szolgáltató
• egészségügyi intézmény
• sürgős szükség
• veszélyeztető állapot
• vizsgálat
• szűrővizsgálat
• diagnosztikai vizsgálat
• beavatkozás
• invazív beavatkozás
• életmentő beavatkozás
• életfenntartó beavatkozás
• egészségügyi dokumentáció
• egészségügyi szakképesítés
• közeli hozzátartozó
• magyar állampolgár
• korlátozottan cselekvőképes beteg
• gazdasági célú letelepedés
• egészségügyi szakma
• fenntartó
• EGT-állam
• egészségügyi tevékenység
4. A törvény hatálya
A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
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• Az egyén szerepe
• Az egészségügyi ellátáshoz való jog
• Az emberi méltósághoz való jog
• A kapcsolattartás joga
• A gyógyintézet elhagyásának joga
• A tájékoztatáshoz való jog
• Az önrendelkezéshez való jog
• Az ellátás visszautasításának joga
• Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
• Az orvosi titoktartáshoz való jog
• A beteg kötelezettségei
• A beteg jogainak érvényesítése
• A beteg panaszainak kivizsgálása
• A betegjogi képviselő
• A közvetítői tanács
NÉPEGÉSZSÉGÜGY
• Egészségfejlesztés
• Család- és nővédelmi gondozás
• Ifjúság-egészségügyi gondozás
• Sportegészségügyi gondozás
• Környezet- és település-egészségügy
• Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy
• Sugáregészségügy
• Munkaegészségügy
• Járványügy
• Védőoltások
• Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok
• A fertőző betegek bejelentése
• Kötelező orvosi vizsgálat
• Járványügyi elkülönítés
• Járványügyi megfigyelés és járványügyi zárlat
• Járványügyi ellenőrzés
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• Személy felkutatása járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében
• Fertőző betegek szállítása
• Rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtása
•

Egyéb járványügyi intézkedések

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK RENDSZERE
• Működési elvek
• A megelőző ellátások
• A fertőző betegségek megelőzése
• A szűrővizsgálatok
• Az egyéni kockázati tényezőkön alapuló megelőzés
• A magzat egészséges fejlődésének ellenőrzése és a várandós anya egészségi állapotának védelme
• Az egészségügyi ellátórendszer
• Az alapellátás
• Járóbeteg-szakellátás
• Fekvőbeteg-szakellátás
• Ügyeleti ellátás
• Mentés
• Betegszállítás
• Ápolás
• A haldokló beteg gondozása
• Rehabilitáció
• Orvostechnikai eszközellátás
• Gyógyszerellátás
• Pszichoterápia és klinikai szakpszichológia
• A nem-konvencionális eljárások
• Az egészségügyi ellátás keretében végzett szakértői tevékenység
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI
• Az egészségügyi szolgáltatás megkezdésének és gyakorlásának feltételei
• Tárgyi feltételrendszer
• Személyi feltételrendszer
• Az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartása
• Az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartása
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• Egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer
• Egészségügyi ágazati szakmai képzés
• Egészségügyi ágazati szakmai képzés
• A minőségi rendszer
• A belső minőségügyi rendszer
• A külső minőségi rendszer
• A szakmai felügyelet
• A megfelelőség-tanúsítás
AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
• Az egészségügyi dolgozók ellátási kötelezettsége
• Vizsgálati és terápiás módszerek megválasztása
• Az ellátás megtagadásának joga
• Tájékoztatási kötelezettség
• Dokumentációs kötelezettség
• Titoktartási kötelezettség
• Az egészségügyi dolgozók védelme
• A szakmai fejlődéshez való jog és kötelezettség
• Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó felelősségi szabályok
AZ ÁLLAM FELELŐSSÉGE A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁÉRT, AZ EGÉSZSÉGÜGY
SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA
• Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért
• Az egészségügy szervezése és irányítása
• Az Országgyűlés feladatai
• A Nemzeti Egészségfejlesztési Program
• A Kormány feladatai
• Nemzeti Egészségügyi Tanács
• Regionális Egészségügyi Tanács
• A miniszter feladatai
• A helyi önkormányzatok feladatai
• Az egészségbiztosítási szervek feladatai
• Egészségügyi intézmények fenntartása
• Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat
AZ EMBEREN VÉGZETT ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK
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AZ EMBERI REPRODUKCIÓRA IRÁNYULÓ KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK, AZ EMBRIÓKKAL ÉS
IVARSEJTEKKEL VÉGZETT KUTATÁSOK, A MŰVI MEDDŐVÉ TÉTEL
• Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei
• Ivarsejt-adományozás és -letét
• Embrióadományozás és -letét
• Embriókkal, ivarsejtekkel végezhető kutatások, vizsgálatok és beavatkozások
• Embriók, magzatok számának csökkentése többes terhességben
• Humán Reprodukciós Bizottság
• Művi meddővé tétel
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA
• Pszichiátriai betegek jogaira vonatkozó különös szabályok
• Pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése
• Az önkéntes gyógykezelés
• Sürgősségi gyógykezelés
• Kötelező gyógykezelés
• Közös eljárási szabályok
SZERV- ÉS SZÖVETÁTÜLTETÉS
• Szerv, szövet eltávolítása élő személy testéből
• Szerv, szövet eltávolítása halottból
• Szerv és szövet beültetése
A HALOTTAKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
VÉRELLÁTÁS
KATASZTRÓFA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG
TERMÉSZETES GYÓGYTÉNYEZŐK, FÜRDŐ- ÉS KLÍMAGYÓGYINTÉZETEK, GYÓGYHELYEK
• Természetes gyógytényezők
• Fürdő- és klímagyógyintézetek
• Gyógyhely
• A gyógytényezőkkel, fürdő- és klímagyógyintézetekkel és gyógyhelyekkel kapcsolatos engedélyek
módosítása, visszavonása
• Természetes fürdővizekhez kapcsolódó engedély
NEMZETKÖZI RENDELKEZÉSEK
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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Természetesen számos más törvény, rendelet és egyéb jogszabály is foglalkozik az egészségügy és a hozzá
kapcsolódó más fontos területek működésének szabályozásával. A teljesség igénye nélkül néhány törvény ezek
közül:
• 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
• 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
• 2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
• 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról
• 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
• 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről
• 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
• 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
• 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről
• 2009. évi XCI. törvény az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak
kihirdetéséről Ez utóbbi egy nemzetközi jogszabály, melynek célja és alkalmazási köre kiterjed a betegségek
nemzetközi terjedésének megakadályozására, az ellene való védekezésre, a terjedés leküzdésére és a
közegészségügyi-járványügyi reagálásra a közegészségügyi-járványügyi kockázatokkal arányos és azokra
korlátozódó, a nemzetközi forgalmat és kereskedelmet szükségtelenül nem zavaró módon.

3.2. 3.2. Az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról)
A személyes adatok kezelésének és védelmének jogi szabályozása – kiemelt fontossága miatt - hazánkban két
törvény segítségével történik. Az egyik egy keret jellegű adatvédelmi törvény, amely az általános szabályokat
adja meg, a másik pedig az ágazati specialitásokat megfogalmazó ágazati törvény, ami témánk esetében az
egészségügyi adatkezelési törvény.
Hasonló szabályozás működik a többi ágazatban is.
Az adatvédelmi törvény tehát egy általános elveket meghatározó szabályrendszer, amely biztosítja, hogy
személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat mindenki megismerhesse.
A törvény fejezetei és alfejezetei a következők:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
• A törvény célja
• A törvény hatálya
• Értelmező rendelkezések
Itt találhatók a törvény által pontosan leírt fogalmak, melyek közül a két legfontosabbat szó szerint idézzük:
1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
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2. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra,
3. bűnügyi személyes adat
4. közérdekű adat
5. közérdekből nyilvános adat
6. tiltakozás
7. adatkezelő
8. adatkezelés
9. adattovábbítás
10.

nyilvánosságra hozatal

11.

adattörlés

12.

adatzárolás

13.

adatmegsemmisítés

14.

adatfeldolgozás

15.

adatfeldolgozó

16.

személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer)

17.

adatállomány

18.

harmadik személy

19.

EGT-állam

20.

harmadik ország

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
• Adatkezelés
• Adatfeldolgozás
• Az adatkezelés célhoz kötöttsége
• Az adatok minősége
• Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása
• Adattovábbítás külföldre
• Automatizált egyedi döntés
• Adatbiztonság
• Az érintettek jogai és érvényesítésük
• Tiltakozási jog
• Bírósági jogérvényesítés
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• Kártérítés
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA
AZ ADATVÉDELMI BIZTOS ÉS AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS
• Adatvédelmi biztos
• Adatvédelmi nyilvántartás
• Előzetes ellenőrzés
• Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi szabályzat
KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
• Személyes adatok feldolgozása és felhasználása kutatóintézetben
• Személyes adatok felhasználása statisztikai célra
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A témához kapcsolódó néhány további jogszabály, a teljesség igénye nélkül:
• 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
• 161/2010. (V. 6.) Korm. Rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység
engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 90/2010. (III. 26.) Korm. Rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat
kezelésének rendjéről
• 305/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes
közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes
szabályokról

3.3. 3.3. Az egészségügyi adatkezelési törvény (1997. évi XLVII.
törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről
Ez a törvény az egészségügyi adatkezelést szabályozó legmagasabb szintű jogszabály, amelynek célja, hogy
meghatározza az egészségi állapotra vonatkozó különleges személyes adatok és az azokhoz kapcsolódó
személyes adatok kezelésének feltételeit és céljait.
A szabályozás legfontosabb alapelve, hogy egészségügyi személyes adatot csak törvényes cél eléréséhez
szükséges esetekben és mértékben lehet kezelni.
A törvény fejezetei és alfejezetei a következők:
ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Itt találhatók a törvény által használt fogalmak leírásai, melyek közül csak a legfontosabbak megadását idézzük:
1. egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés,
illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt,
illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az
előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet,
foglalkozás);
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2. személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori
családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ
szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett
azonosítására;
3. gyógykezelés
4. orvosi titok
5. egészségügyi dokumentáció
6. kezelést végző orvos
7. betegellátó
8. adatkezelő
9. közeli hozzátartozó
10.

sürgős szükség

11.

EGT-állam

12.

harmadik ország

13.

ellátásszervező

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés vezérelve a célhoz kötöttség teljesülése. Szó szerint idézzük az adatkezelés célhoz kötöttségét
megfogalmazó szakaszt:
4. §
1. Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja:
• az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
• a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti
tevékenységet is,
• az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
• a betegjogok érvényesítése.
2. Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - törvényben
meghatározott esetekben - az alábbi célból lehet kezelni:
• egészségügyi szakember-képzés,
• orvos-szakmai és epidemiológiai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése,
költségek tervezése,
• statisztikai vizsgálat,
• hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,
• az egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági vagy törvényességi ellenőrzését, szakmai vagy
törvényességi felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése, ha az ellenőrzés célja más módon
nem érhető el, valamint az egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak ellátása,
• a társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások megállapítása, amennyiben az az egészségi állapot
alapján történik,
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• az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe vehető
szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszközés gyógyászati ellátás rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá a külön jogszabály szerinti
szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása, illetve az ártámogatás elszámolása,
• bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott feladatok
ellátására kapott felhatalmazás körében bűnmegelőzés,
• a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása, az
abban kapott felhatalmazás körében,
• közigazgatási hatósági eljárás,
• szabálysértési eljárás,
• ügyészségi eljárás,
• bírósági eljárás,
• az érintettnek nem egészségügyi intézményben történő elhelyezése, gondozása,
• a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony,
közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében
történik,
• közoktatás, felsőoktatás és szakképzés céljából az oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság
megállapítása,
• a katonai szolgálatra, illetve a személyes honvédelmi kötelezettség teljesítésére való alkalmasság
megállapítása,
• munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint az ezzel összefüggő ellenőrzés,
• az egészségügyi ellátásokra jogosultak részére vényen rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és
gyógyászati ellátás folyamatos és biztonságos kiszolgáltatása, illetve nyújtása érdekében,
• a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve a fokozott expozíciós eseteket is - kivizsgálása,
nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele.
3. Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy
meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: törvényes képviselő) - megfelelő tájékoztatáson alapuló
- írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni.
4. Az (1)-(2) bekezdések szerinti adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve
személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.
• A gyógykezelés céljából történő adatkezelés
• Közegészségügyi, járványügyi és munka-egészségügyi célból történő adatkezelés
• Népegészségügyi célból történő adatkezelés
• Egészségügyi szakember-képzés
• Epidemiológiai vizsgálatok, elemzések
• Statisztikai célú adatkezelés
• Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés
• A társadalombiztosítási igazgatási szervek adatkezelése
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• Az orvosszakértői, rehabilitációs, illetve szociális szakértői szerv adatkezelése
• Adattovábbítás az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv megkeresésére
• Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartása
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A témához kapcsolódó néhány jogszabály, a teljesség igénye nélkül:
• 2008. évi XXI. törvény a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások,
valamint a biobankok működésének szabályairól
• 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének
egyes kérdéseiről
• 63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
• 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és
kivizsgálásáról

3.4. 3.4. Az elektronikus aláírás törvény (2001. évi XXXV. törvény
az elektronikus aláírásról)
A törvény célja, hogy megteremtse a hiteles elektronikus nyilatkozattétel, illetőleg adattovábbítás jogszabályi
feltételeit az üzleti életben, a közigazgatásban és az információs társadalom által érintett más életviszonyokban.
Igen lényeges alapelv, hogy elektronikus aláírás, illetve dokumentum elfogadását - beleértve a bizonyítási
eszközként történő alkalmazást - megtagadni, jognyilatkozat tételére, illetve joghatás kiváltására való
alkalmasságát kétségbe vonni – néhány, a törvény által megadott kivételtől eltekintve - nem lehet kizárólag
amiatt, hogy az aláírás, illetve dokumentum csak elektronikus formában létezik.
Fontos az is, hogy – bizonyos kivételektől eltekintve – jogszabály nem teheti kötelezővé ügyfél számára az
elektronikus aláírás használatát különféle ügyeinek intézése során keletkező dokumentumok hitelesítésére.
Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások az alábbiak:
• elektronikus dokumentumok egyedi és csoportos elektronikus aláírása,
• elektronikus dokumentumok időbélyegzővel történő ellátása,
• elektronikus archiválás,
• elektronikus aláírás és időbélyegző érvényességének ellenőrzése,
• megbízható harmadik fél által nyújtott hitelesítési és tanúsítási szolgáltatások,
• hitelesítő és tanúsító szolgáltatók minősítése,
• biztonságos aláírás létrehozó eszközök minősítése.
A törvény részei a következők:
• A törvény hatálya, alapelvek, kivételek, értelmező rendelkezések
Ebben a részben találhatók meg az elektronikus aláírással kapcsolatos fogalmak, amelyeket fontosságuk miatt
idézünk:
1. Aláírás-létrehozó adat: olyan egyedi adat (jellemzően kriptográfiai magánkulcs), melyet az aláíró az
elektronikus aláírás létrehozásához használ.
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2. Aláírás-ellenőrző adat: olyan egyedi adat (jellemzően kriptográfiai nyilvános kulcs), melyet az
elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumot megismerő személy az elektronikus aláírás ellenőrzésére
használ.
3. Aláírás-létrehozó eszköz: olyan hardver, illetve szoftver eszköz, melynek segítségével az aláíró az aláíráslétrehozó adatok felhasználásával az elektronikus aláírást létrehozza.
4. Aláíró: az a természetes személy, aki az aláírás-létrehozó eszközt birtokolja és a saját vagy más személy
nevében aláírásra jogosult.
5. Biztonságos aláírás-létrehozó eszköz: az e törvény 1. számú mellékletében foglalt követelményeknek eleget
tevő aláírás-létrehozó eszköz.
6. Elektronikus aláírás: elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag
hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat.
7. Elektronikus aláírás ellenőrzése: az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum aláíráskori, illetve
ellenőrzéskori tartalmának összevetése, továbbá az aláíró személyének azonosítása a dokumentumon
szereplő, illetve a hitelesítés-szolgáltató által közzétett aláírás-ellenőrző adat, tanúsítvány visszavonási
információk, valamint a tanúsítvány felhasználásával.
8. Elektronikus aláírás felhasználása: elektronikus adat elektronikus aláírással történő ellátása, illetve
elektronikus aláírás ellenőrzése.
9. Elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltató: a 6. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző személy
(szervezet).
10.
Elektronikusan történő aláírás: elektronikus aláírás hozzárendelése, illetve logikailag való
hozzákapcsolása az elektronikus adathoz.
11.
Elektronikus aláírási termék: olyan szoftver vagy hardver, illetve más elektronikus aláírás
alkalmazáshoz kapcsolódó összetevő, amely elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához,
valamint elektronikus aláírások, illetőleg időbélyegző készítéséhez vagy ellenőrzéséhez használható.
12.

Elektronikus dokumentum: elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes.

13.
Elektronikus aláírás érvényesítése: annak tanúsítása minősített elektronikus aláírás vagy e szolgáltatás
tekintetében minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegző elhelyezésével, hogy az elektronikus
dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás vagy időbélyegző, illetve az azokhoz kapcsolódó tanúsítvány
az időbélyegző elhelyezésének időpontjában érvényes volt.
14.
Érvényességi lánc: az elektronikus dokumentum vagy annak lenyomata, és azon egymáshoz rendelhető
információk sorozata, (így különösen azon tanúsítványok, a tanúsítványokkal kapcsolatos információk, az
aláírás-ellenőrző adatok, a tanúsítvány aktuális állapotára, visszavonására vonatkozó információk, valamint a
tanúsítványt kibocsátó szolgáltató elektronikus aláírás ellenőrző adatára és annak visszavonására vonatkozó
információk), amelyek segítségével megállapítható, hogy az elektronikus dokumentumon elhelyezett
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás, illetve időbélyegző, valamint az azokhoz
kapcsolódó tanúsítvány az aláírás és időbélyegző elhelyezésének időpontjában érvényes volt.
15.

Fokozott biztonságú elektronikus aláírás:

• elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására,
• egyedülállóan az aláíróhoz köthető,
• olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt állnak, és
• a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően a
dokumentumon tett - módosítás érzékelhető.
16.
Időbélyegző: elektronikus dokumentumhoz végérvényesen hozzárendelt vagy azzal logikailag
összekapcsolt olyan adat, amely igazolja, hogy az elektronikus dokumentum az időbélyegző elhelyezésének
időpontjában változatlan formában létezett.
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17.
Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró
biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt
bocsátottak ki.
18.
Minősített hitelesítés-szolgáltató: az e törvény szabályai szerint nyilvántartásba vett, minősített
tanúsítványt a nyilvánosság számára kibocsátó hitelesítés-szolgáltató.
19.
Minősített tanúsítvány: az e törvény 2. számú mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő olyan
tanúsítvány, melyet minősített szolgáltató bocsátott ki.
20.
Szolgáltatási szabályzat: a 6. § (1) bekezdése szerinti szolgáltató tevékenységével kapcsolatos részletes
eljárási és egyéb működési szabályokat tartalmazó szabályzat.
21.
Tanúsítvány: a hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott igazolás, amely az aláírás-ellenőrző adatot a 9. §
(3), illetőleg (4) bekezdése szerint egy meghatározott személyhez kapcsolja, és igazolja e személy
személyazonosságát vagy valamely más tény fennállását, ideértve a hatósági (hivatali) jelleget.
22.
Archiválási szolgáltató: az e törvényben meghatározott, az elektronikus aláírással ellátott
dokumentumok elektronikus archiválására vonatkozó szolgáltatást nyújtó szolgáltató.
23.
Hitelesítési rend: olyan szabálygyűjtemény, amelyben egy szolgáltató, igénybe vevő vagy más személy
(szervezet) valamely tanúsítvány felhasználásának feltételeit írja elő igénybe vevők valamely közös
biztonsági követelményekkel rendelkező csoportja, illetőleg meghatározott alkalmazások számára
24.
Időbélyegzési rend: olyan szabálygyűjtemény, amelyben egy szolgáltató, igénybe vevő vagy más
személy (szervezet) valamely időbélyegző felhasználásának feltételeit írja elő igénybe vevők valamely közös
biztonsági követelményekkel rendelkező csoportja, illetőleg meghatározott alkalmazások számára.
25.
Igénybe vevő: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást igénybe vevő természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
26.
Lenyomat: olyan meghatározott hosszúságú, az elektronikus dokumentumhoz rendelt bitsorozat,
amelynek képzése során a használt eljárás (lenyomatképző eljárás) a képzés időpontjában teljesíti a
következő feltételeket:
• a képzett lenyomat egyértelműen származtatható az adott elektronikus dokumentumból;
• a képzett lenyomatból az elvárható biztonsági szinten belül nem lehetséges az elektronikus dokumentum
tartalmának meghatározása vagy a tartalomra történő következtetés;
• a képzett lenyomat alapján az elvárható biztonsági szinten belül nem lehetséges olyan elektronikus
dokumentum utólagos létrehozatala, amelyre alkalmazva a lenyomatképző eljárás eredményeképp az adott
lenyomat keletkezik.
27.
Minősített szolgáltató: a minősített hitelesítés-szolgáltató és az e törvény 6. § (1) bekezdésének b)-d)
pontjában meghatározott szolgáltatásokat nyújtó olyan szolgáltató, amely a szolgáltatók nyilvántartásában
valamely szolgáltatás tekintetében minősített szolgáltatóként szerepel.
28.
Szolgáltató: elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
• Az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum, illetve az elektronikus aláírással kapcsolatos
szolgáltatások jogkövetkezményei
• A szolgáltatások
• Bejelentés
• A szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettsége
• Önkéntes akkreditáció
• A hitelesítés-szolgáltatási tevékenység
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• A hitelesítés-szolgáltató adatkezelése
• Az aláíró
• A tanúsítvány érvényességének felfüggesztése, illetve visszavonása a szolgáltató részéről
• A hitelesítés-szolgáltató felelőssége
• A hitelesítés-szolgáltató tevékenységének befejezése
• Aláírás-létrehozó eszközön az aláírás-létrehozó adat elhelyezése
• Az időbélyegzés szolgáltatás
• Az elektronikus archiválás szolgáltatás
• Az archiválási szolgáltató adatkezelése
• Az igénybe vevő kötelezettségei
• Az archiválási szolgáltató kártérítési felelőssége
• Az archiválási szolgáltatás nyújtásának befejezése
• A Hatóság feladatai
• Technológiakövetés
• Nyilvántartások
• A szolgáltatók ellenőrzése, intézkedések
• Bírságok
• Tanúsító szervezetek
• Záró rendelkezések
Mellékletek
• A biztonságos aláírás-létrehozó eszközökre vonatkozó követelmények
• A minősített tanúsítványok kötelező elemei
• A minősített szolgáltatóra vonatkozó előírások
• A biztonságos aláírás ellenőrzésére vonatkozó ajánlások
A témához kapcsolódó további jogszabályok, a teljesség igénye nélkül:
• 1188/2002. (XI. 7.) Korm. Határozat az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatról és az Informatikai
Közhálóról
• 2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről
• 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira
vonatkozó részletes követelményekről
• 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a
kijelölésükre vonatkozó szabályokról
• 34/2004. (XI. 19.) IM rendelet az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az
elektronikus levéltárról
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• 225/2009. (X. 14.) Korm. Rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről
• 78/2010. (III. 25.) Korm. Rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó
követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól

3.5. 3.5. Az elektronikus kereskedelem törvény (2001. évi CVIII.
törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről)
Ez a törvény szabályozza azokat az elektronikus technikákat, amelyek az információs társadalommal összefüggő
tevékenységek során fölmerülnek. Ilyenek többek között az elektronikus szerződéskötés, az elektronikus
hirdetés és általában az elektronikus kereskedelmi és azzal összefüggő egyéb tevékenységek.
A szabályozás fontos alapelve, hogy az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásának
megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel azonos joghatású hatósági határozat
nem szükséges.
A törvény részei az alábbiak:
• A törvény hatálya
• Értelmező rendelkezések
• Az előzetes engedélyezést kizáró elv
• Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás
• Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok
• A szolgáltató és a közvetítő szolgáltató felelőssége
• Értesítés a jogsértő információs társadalommal összefüggő szolgáltatásról
• Adatvédelem
• Az elektronikus hirdetésre vonatkozó különös szabályok
• Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozó különös fogyasztóvédelmi szabályok
• Magatartási kódexek
• Vegyes és záró rendelkezések
A témához kapcsolódó további jogszabály: 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

4. 4. Szabványok
A szabványosítás olyan tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megoldásokat ad fennálló vagy
várható problémákra, azzal a céllal, hogy a rendező hatás adott feltételek között a legkedvezőbb legyen.
Szabvány a szabványosítási folyamat eredményeképpen jön létre.
Az élet szinte bármely területén meghatározó jelentőségűek a szabványok, amelyek központi szerepet játszanak
a fejlődésben, ez teszi a rendszereket nyíltakká, egységeit cserélhetővé, helyettesíthetővé.
Nagyon fontos kérdés, hogy az innovációs láncban hol van a helye a szabvány megalkotásának.
Ha a szabványosítás a kutatási szakaszban történik, előfordulhat, hogy további kutatási eredményeket már nem
lehet megfelelően beilleszteni, kedvező megoldásokat kénytelen a szabvány mellőzni.
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Ha túl későn következik be a szabványosítás, akkor a gyakorlatban már számos egymástól eltérő megoldás kerül
megvalósításra, ami az ellenérdekek miatt nehézzé teszi az egységességet igénylő szabványosítást.
Így a gyakorlatban a szabványok két családja létezik: a de jure szabványok, amelyeket bizottságok deklarálnak,
és hivatalos dokumentumokban rögzítenek, valamint a de facto szabványok, amelyek elterjedését már egy-egy
konkrét megoldás széleskörű használata biztosítja.
Az internet közösségek hatalmas méretekben bevezetett, jól működő megoldását általában egy úgynevezett RFC
(Request for Comments – kéretik megkritizálni) írja le. Ezek a leírások eleinte csupán megkritizálandó
feljegyzések voltak, ma már az IETF (Internet Engineering Task Force, honlapja: http://www.ietf.org )
foglakozik a szabványosításukkal. Az internet böngészésére használt http protokoll működését például az
RFC2068 írja le.
Számos esetben a de facto szabványok utólagosan de jure szabványokká alakulnak.
Főként az informatika és elektronika területén jellemző, hogy néhány vezető cég termékeivel de facto
szabványokat teremt, és a későbbi - ezeket figyelembe vevő – de jure szabványosítási folyamat alkotja meg a
szabvány végleges formáját.
A szabvány definícióját megtalálhatjuk a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvényben: A
szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki
(technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és
ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a
rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.
A szabványosítás alapelvei:
• Önkéntesség: a szabványok alkalmazása és a kidolgozásban való részvétel önkéntes.
• Nyilvánosság és nyitottság: a szabványkidolgozás már a kezdeti fázisban is nyilvános, minden érdekelt félnek
joga van részt venni abban.
• Közmegegyezés: a szabványosítási folyamatban olyan megegyezés jön létre, ahol az érdekeltek egyik
csoportjának sincs a lényeges kérdésekben ellenvéleménye (de a közmegegyezés nem jelent feltétlenül
egyhangú véleményt); a szabványok érvényesülését éppen az garantálja, hogy tartalmukról az érdekeltek
megegyeztek.
• Tárgyszerűség: a szabvány jól körülhatárolt területen legyen lényegre törő és egyértelmű.
• Ellentmondás-mentesség és összefüggőség: az ellentmondás-mentességet biztosítani kell az adott szabványon
belül, az aktuális szabvány és más szabványok között, a szabvány és a jogszabályok között; egy
meghatározott témát csak egyszer kell szabványosítani, kerülni kell az ismétléseket; a szabványok alkossanak
összefüggő rendszert, megfelelően illeszkedjenek egymáshoz, ne legyenek sem átfedések, sem hiányok.
• Alkalmazkodás a tudomány és a műszaki gyakorlat elismert eredményeihez: a szabványoknak a tudomány és
technika olyan elismert eredményeit kell tükrözniük, amelyek már átmentek a gyakorlatba és általánosan
megkövetelhetők, figyelemmel a gazdasági adottságokra is.
A nemzeti szabványosításról szóló törvény alapján létrehozott Magyar Szabványügyi Testület (MSZT, honlapja:
http://www.mszt.hu ) önkormányzattal és nyilvántartott, önkéntes tagsággal rendelkező köztestület, amely
önállóan gazdálkodó non-profit szervezet. Ezért az MSZT költségvetési támogatást csak a különböző
nemzetközi kötelezettségeinek teljesítéséhez kap, egyébként magának kell gondoskodnia működési költségeinek
fedezetéről. Ezért az MSZT a szabványok kidolgozását megbízási szerződés keretében, díjazás ellenében végzi,
szolgáltatásai nem ingyenesek, azokért fizetni kell. A szabványok szerzői-jog védelem alatt állnak, ezért a
vonatkozó jogszabályok szerint kell azokat kezelni. Az MSZT web-áruházban megvásárolhatók, az árak –
terjedelemtől függően – 3-10 ezer Ft körül alakulnak.
A szabványosítással az Európai Unió tagországaiban is önkéntes szervezetek foglalkoznak, amelyeket azonban
az egyes országok kormányai a nemzeti szabványok kizárólagos kibocsátójaként ismernek el. Hazánkban az
MSZT joga a magyar nemzeti szabványok megalkotása vagy elfogadása, továbbá közzététele és forgalmazása.
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A törvény kimondja, hogy a nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes, kivéve, ha jogszabály kötelezően
alkalmazandónak nyilvánítja. A jogszabállyal kötelezővé tett szabvány nyelve azonban csak magyar lehet.
Fontos továbbá, hogy a nemzeti szabvány nem lehet jogszabállyal ellentétes.
A szabvány a minőségi követelmények egyik meghatározója is. A termékek nagy mennyiségben történő
előállítását, a szolgáltatások megvalósítását megkönnyíti, ha az egyes termékekre, szolgáltatásokra, eljárásokra,
azok eredményére egységes, mindenki által elfogadott előírásokat alkalmazunk. Így megvalósulhatnak az
alábbiak:
·
Rendeltetésszerű használatra való alkalmasság: elsősorban termékszabványok, amelyek a használatra
való alkalmasság főbb kritériumait tartalmazzák.
• Kompatibilitás: az összetartozó, egymáshoz csatlakozó termékek méreteinek, egyéb jellemzőinek, valamint a
szolgáltatások paramétereinek összehangolása.
• Csereszabatosság: különböző gyártók termékei, szolgáltatásai egymással helyettesíthetők.
• Termékvédelem: a termékek állagmegóvása megfelelő csomagolási, tárolási, szállítási, kezelési és
karbantartási feltételek biztosításával.
• Kölcsönös megértés: egységes kifejezések, jelölési rendszerek alkalmazása és azok azonos értelmezése.
• Azonosíthatóság: a szabvány alapján végzett tevékenységek ellenőrizhetők és egymással összemérhetők.
•

Választékrendezés: gazdaságos termék és szolgáltatás paraméterek kialakítása oly módon, hogy azokkal
széleskörű igényeket lehessen kielégíteni.

• Biztonság: a termék, szolgáltatás ne veszélyeztesse a fogyasztó személyi biztonságát, egészségét és vagyonát.
• Környezetvédelem: a termékek, szolgáltatások ne károsítsák a természetet.
Napjainkban a szabványosítási folyamatokat általában nemzetközi testületek irányítják. Nemzetközi szabványok
kerülnek át az egyes államok nemzeti szabványosítási folyamatába, és ezek alapján kerülnek kiadásra a nemzeti
szabványok.
Az európai szabványosítás legfontosabb szervezetei a következők:
• CEN (Comité Européen de Normalisation, honlapja: http://www.cen.eu ) az unión belül érvényes
szabványokat bocsátja ki a tagországok egyetértésével. A kibocsátott dokumentumok jelzései:
• EN - európai szabvány,
• prEN (korábban ENV) - európai előszabvány,
• TS – műszaki leírás,
• TR – műszaki jelentés,
• CR – CEN ajánlás,
• CWA – CEN előzetes megállapodás.
• CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique, honlapja: http://www.cenelec.eu ) az EN
jelzésű villamos ipari szabványokat adja ki.
• ETSI (Eurpean Telecommunications Standards Institute, honlapja: http://www.etsi.org ) Az ES jelzésű saját,
valamint EN jelzésű európai IKT és telekommunikációs szabványokat bocsátja ki.
A szabványosítás világ méretű szervezetei:
• ISO (International Organization for Standardization, honlapja: http://www.iso.org ) A legnagyobb nemzetközi
szabványokat készítő és kiadó szabványügyi szervezet, az ISO jelzésű szabványokat bocsátja ki.
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• IEC (International Electrotechnical Commission, honlapja: http://www.iec.ch ) A legjelentősebb
szabványügyi szervezet, amely az elektronikai és a hozzá kapcsolódó technológiák IEC jelzésű nemzetközi
szabványait adja ki.
• IEEE-SA (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Standards Association, honlapja:
http://standards.ieee.org ) A legjelentősebb szabványokat készítő és kiadó szervezet, amely informatikai,
elektronikai és a hozzá kapcsolódó megoldások IEEE jelzésű nemzetközi szabványait adja ki.
•

HL7 (Health Level Seven International, honlapja: http://www.hl7.org ) Ez a szervezet – együttműködve az
ISO-val - kizárólag egészségügyi szabványok, megoldások kifejlesztésével és forgalmazásával foglalkozik.
1987-óta az Egyesült Államok nemzeti szabványügyi szervezete, az ANSI (American National Standards
Institute) akkreditálja. Célja a legjobb és legszélesebb körben alkalmazott egészségügyi szabványrendszer
kialakítása.

A szabványok rendkívül összetett világában létrehoztak egy nemzetközi osztályozási rendszert, melynek neve
ICS (International Classification for Standards – Szabványok Nemzetközi Osztályozása).
A rendszert az ISO dolgozta ki abból a célból, hogy segítse a kommunikációt és az információcserét a
szabványosítás területén. Az ICS megkönnyíti az információs és rendezőeszközök összehangolását, ily módon
elősegíti a nemzetközi, a regionális és a nemzeti szabványok, valamint más hasonló dokumentumok terjesztését.
Az ICS háromszintű, hierarchikus osztályozás.
Az 1. szint a szabványosítási tevékenység 40 szakterületét öleli fel, amelyek kihagyásokkal 1-től 99-ig vannak
számozva. Mindegyik szakterületnek kétszámjegyű szakjelzete van. Például: 11: EGÉSZSÉGÜGY, 31:
ELEKTRONIKA, 35: INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, IRODAGÉPEK
A 2. szintet a szakterületek csoportjai alkotják. Egy-egy csoport szakjelzete a szakterület szakjelzetéből és a
csoport három számjegyű csoportszámából áll. Ezeket pont választja el egymástól.
Például: 11.020: Orvostudomány, egészségügyi felszerelések általában, 35.240: Információtechnológia
alkalmazásai.
A csoportok többsége alcsoportokra van felosztva, ez a 3. szint. Egy-egy alcsoport szakjelzete a szakterület
szakjelzetéből, a csoport szakjelzetéből és az alcsoport kétjegyű számából áll. Ezeket pont választja el
egymástól.
Például: 35.240.80: IT alkalmazása az egészségügyi technikában.
Azok a szabványok, amelyek tárgyuk szerint két vagy több csoportba vagy alcsoportba is tartozhatnak, az ICSosztályozásban minden olyan csoportban vagy alcsoportban szerepelnek, amelybe besorolhatók. Ez megkönnyíti
a szabványok témakörök szerinti keresését.
Az e-Egészségügy szabályozását megvalósító szabványok és előszabványok főcíme általában Egészségügyi
informatika vagy Orvosi informatika vagy Gyógyászati informatika, ezt követi magának a szabványnak a
címe. Mindegyik megtalálható az MSZT adatbázisában a 35.240.80 vagy a 11.020 ICS szám alatt. A
szabványok és előszabványok túlnyomó részt angol nyelvűek. A címek magyar nyelvűek, de az angol cím is
mindig megtalálható.
Az MSZT által kiadott szabvány mindig az MSZ jelzéssel kezdődik, ezt követhetik nemzetközi szervezetek jelei
(pl. EN, ISO, stb.), majd a szabvány száma következik, kettőspont után a kiadás éve szerepel, végül a szabvány
címe. Ha a szabvány több részből áll, a száma után kötőjellel elválasztva vannak sorszámozva az egyes részek,
amire a címben is történik utalás.
A magyar nemzeti előszabvány jelölése MSZE.

4.1. 4.1. Az e-Egészségügyben érvényes legfontosabb MSZT
által is kiadott nemzetközi szabványok, előszabványok és CEN
ajánlások
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A következő felsorolásban az egyes elemek tematikus sorrendben szerepelnek, és nem tartalmazzák az összes
érvényes szabványt, előszabványt és ajánlást.
MSZ CEN/TS 14796:2005 Egészségügyi informatika. Adattípusok
MSZ EN 13606-1:2007 Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi adatlap-kommunikáció. 1. rész:
Referenciamodell
MSZ ENV 13606-2:2000 Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi adatlap-kommunikáció. 2.
rész: Doménhez tartozó szakkifejezések jegyzéke
MSZ EN 13606-2:2008 Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi dokumentum továbbítása. 2.
rész: Archetípusok átadásának specifikációja
MSZ EN 13606-3:2008 Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi adatlap-kommunikáció. 3. rész:
Referencia-archetípusok és szakkifejezések listán
MSZ EN 13606-4:2007 Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi adatlap-kommunikáció. 4. rész:
Biztonság
MSZ EN ISO 13606-5:2010 Egészségügyi informatika. Elektronikus egészségügyi adatlap-kommunikáció. 5.
rész: Interfész-előírások (ISO 13606-5:2010)
MSZ EN 12967-1:2008 Egészségügyi informatika. A szolgáltatás architektúrája. 1. rész: Szervezeti nézőpont
MSZ EN 12967-2:2008 Egészségügyi informatika. A szolgáltatás architektúrája. 2. rész: Információ-nézőpont
MSZ EN 12967-3:2008 Egészségügyi informatika. A szolgáltatás architektúrája. 3. rész: Számítástechnikai
nézőpont
MSZ EN 13940-1:2007 Egészségügyi informatika. Az ellátás folyamatosságát támogató fogalomrendszer. 1.
rész: Alapfogalmak
MSZ EN ISO 21549-1:2004 Egészségügyi informatika. A páciens-egészségügyi kártya adatai. 1. rész:
Általános kialakítás (ISO 21549-1:2004)
MSZ EN ISO 21549-2:2004 Egészségügyi informatika. A páciens-egészségügyi kártya adatai. 2. rész: Közös
adatok (ISO 21549-2:2004)
MSZ EN ISO 21549-3:2004 Egészségügyi informatika. A páciens-egészségügyi kártya adatai. 3. rész:
Korlátozott klinikai adatok (ISO 21549-3:2004)
MSZ EN ISO 21549-4:2007 Egészségügyi informatika. A páciens-egészségügyi kártya adatai. 4. rész: Bővített
klinikai adatok (ISO 21549-4:2006)
MSZ EN ISO 21549-5:2008 Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 5. rész:
Azonosító adatok (ISO 21549-5:2008)
MSZ EN ISO 21549-6:2008 Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 6. rész:
Adminisztratív adatok (ISO 21549-6:2008)
MSZ EN ISO 21549-7:2007 Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 7. rész:
Gyógyszerezési adatok (ISO 21549-7:2007)
MSZ EN ISO 21549-8:2010 Egészségügyi informatika. Az egészségügyi pácienskártya adatai. 8. rész: Linkek
(ISO 21549-8:2010)
MSZ ENV 13729:2001 Egészségügyi informatika. Biztonsági felhasználóazonosítás. Szigorú hitelesítést
használó mikroprocesszoros kártyák
MSZ EN 14484:2004 Egészségügyi informatika. Az EU adatvédelmi irányelv hatálya alá tartozó személyes
egészségügyi adatok nemzetközi adatátvitele. Magas szintű Biztonságpolitika
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MSZ EN 14485:2004 Egészségügyi informatika. Útmutató az EU adatvédelmi irányelvvel kapcsolatban a
személyes egészségi adatok nemzetközi felhasználásokban való kezeléséhez
MSZ EN 12251:2005 Gyógyászati informatika. Biztonságos felhasználóazonosítás az egészségügyben. A
jelszavas feljogosítás kezelése és biztonsága
MSZ ENV 13608-1:2000 Egészségügyi informatika. Az egészségügyi kommunikáció biztonsága. 1. rész:
Fogalommeghatározások
MSZ ENV 13608-2:2000 Egészségügyi informatika. Az egészségügyi kommunikáció biztonsága. 2. rész:
Biztonságos adatobjektumok
MSZ ENV 13608-3:2000 Egészségügyi informatika. Az egészségügyi kommunikáció biztonsága. 3. rész:
Biztonságos adatátviteli csatornák
MSZ EN ISO 27799:2009 Egészségügyi informatika. Az információbiztonság irányítása az egészségügyben az
ISO/IEC 27002 alkalmazásával (ISO 27799:2008)
MSZ EN ISO 15225:2010 Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítás. Az orvostechnikai eszközök
adatszerkezetének nómenklatúrája (ISO 15225:2010)
MSZ EN 13609-1:2005 Egészségügyi informatika. Egészségügyi
karbantartására való üzenetek. 1. rész: Kódrendszerek frissítése

rendszerek

segédinformációinak

MSZ ENV 13609-2:2000 Egészségügyi informatika. Egészségügyi rendszerek segédinformációinak
karbantartására való üzenetek. 2. rész: Orvosi laboratóriummal kapcsolatos információk frissítése
MSZ EN 14822-1:2006 Egészségügyi informatika. Általános célú információkomponensek. 1. rész: Áttekintés
MSZ EN 14822-2:2006 Egészségügyi informatika. Általános célú információkomponensek. 2. rész: Nem
klinikai információ
MSZ EN 14822-3:2006 Egészségügyi informatika. Általános célú információkomponensek. 3. rész: Klinikai
információk
MSZ EN ISO 10781:2010 Az elektronikus egészségügyi adatrendszer funkcionális modellje, 1.1. kiadás (ISO
10781:2009)
MSZ CR 12587:2000 Orvosi informatika. Egészségügyi üzenetek kidolgozásának módszertana
MSZ CR 13694:2001 Gyógyászati informatika. Biztonság és adatbiztonság vonatkozású szoftverminőségi
standardok az egészségügy számára (SSQS)
MSZ ENV 13734:2001 Gyógyászati informatika. Életjeladatok ábrázolása
MSZ ENV 13735:2001
együttműködő képessége

Gyógyászati informatika. A pácienshez kapcsolt orvostechnikai eszközök

Az e-Egészségügy működésének középpontjában az elektronikus egészségügyi adatlap (EHR - Electronic
Health Record) áll. Az EHR megfelelő struktúráján és a hozzá kapcsolódó további rendszerek tulajdonságain
múlik az egészségügy folyamatainak hatékony működése.
Az EHR működését szabályozó szabványok:
ISO/TS 18308:2004 – az EHR architektúra leírása,
EN 13606: az EHR kommunikációjának leírása,
EN 12967: egészségügyi informatikai szolgáltatások architektúrája (Health Informatics Service Architecture HISA)
EN 13940: az ellátás folyamatosságát támogató alapfogalmak leírása.
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Az adatrendszerekkel és az adatok kapcsolatával foglakozó szabványok leírásánál szinte mindig az UML
(Unified Modeling Language) rendszert alkalmazzák. Ez a nyelv egy szabványos általános célú modellező
nyelv, amelynek segítségével szöveges és grafikus modelleket készíthetünk. Az UML az objektum orientált
programozás szabványos specifikációs nyelve, így egy modell alapján nagyon könnyen elkészíthető a modellnek
megfelelő számítógépes program.
A modellezéshez és az objektum orientált szoftverfejlesztéshez gyakran használják az Enterprise Architect
rendszert (honlapja: http://www.sparxsystems.com.au ).
Az UML modellek kétféle szabványos jelölést használó diagrammból állnak.
A strukturális diagrammok a modellezett rendszer elemeire, objektumaira vonatkoznak. A viselkedési
diagrammok pedig azt írják le, hogy minek és hogyan kell történnie a modellezett rendszerben. Az UML-ről
további részletek találhatók a http://uml.lap.hu honlapon

4.2. 4. 2 Health Level Seven International (HL7) szabványrendszer
Az 1987-ben alapított HL7 egy önkéntes alapon működő non-profit szervezet, amelyet nemzetközi egészségügyi
szabványok fejlesztésére, és terjesztésére hoztak létre. A HL7 szervezet tagjaival együtt biztosítja a keretet és a
szükséges szabványokat az elektronikus egészségügyi adatok cseréjéhez, integrációjához és megosztásához.
Támogatja a napi klinikai gyakorlatot, az egészségügyi menedzsment tevékenységét, valamint segíti az
egészségügyi szolgáltatások működését, finanszírozását és minőségi kiértékelését.
A HL7 szervezetnek több mint 55 ország tagja. Az európai országok közül többek között tag Ausztria,
Csehország, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország,
Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Románia, Spanyolország és Svájc. Magyarország nem tag.
A HL7 elnevezés utal arra, hogy a szervezet az ISO OSI (Open Systems Interconnection) modell hetedik,
applikációs rétegére koncentrálja fejlesztéseit, ami függetlenséget tesz lehetővé az OSI modell alsóbb
(megjelenítési, viszony, szállítási, hálózati, adatkapcsolati, fizikai) rétegeitől.
A HL7 V3 fő részei az alábbiak:
·
Referencia információs modell (Reference Information Model – ISO/HL7 21731) Ez a modell adja az
egész szabványrendszer fogalmi és működési alapját. Nélkülözhetetlen a folyamatok működésének
szabályozásában.
• Fejlesztési keretrendszer (HL7 Development Framework – ISO/HL7 27931) Ez egy olyan szabványos
fejlesztési környezet, amelynek segítségével az összes HL7 szabvány fejlesztése történik.
• Üzenet szabvány (V3 Messaging) Az ebben meghatározott XML-alapú elektronikus üzenetek definiálják az
egészségügyi folyamatok interakcióit.
• Dokumentációs szabvány (V3 Clinical Document Architecture – ISO 10781) XML-alapú szabvány, amely
meghatározza az egészségügyi dokumentáció kódolását, struktúráját és szemantikáját. Alkalmazza a
SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) osztályozási és klasszifikációs rendszert.
A HL7 szabványrendszer is az UML modellezést és leírást használja az egészségügyi adatok architektúrájának
és szerteágazó kapcsolatainak megadásához, továbbá az egészségügyi folyamatok leírására.

4.3. 4.3 Az e-Egészségügyben jelenleg érvényes, MSZT által
kiadott magyar nemzeti szabványok és előszabványok
Az eEgészség Program keretei között 2003-ban megkezdődött a hazai egészségügyi informatikai szabványok
kiadása. Ennek eredményeként 2004-ben kiadásra került az MSZE 22800-as előszabvány család, aminek alapját
az ENV 13606-1 adatmodell adta, de erős hatást gyakorolt rá a HL7 szabványrendszer Referencia információs
modellje is.
2007-ben megjelent az adatmodellt meghatározó EN 13606-1:2007 európai szabvány, így a 22800-as
szabványcsalád revíziójára volt szükség. Ennek eredménye az európai szabvánnyal megegyező logikai
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adatmodellt és egy implementációs modellt tartalmazó MSZ 22800:2008 szabvány lett. A szabványcsalád 2004ben kiadott további elemei változatlan formában maradtak.
A szabványcsalád jelenleg érvényes részei az alábbiak:
MSZ 22800:2008 Egészségügyi informatika. Közös adatmodell
MSZE 22800-2:2004 Egészségügyi informatika. e-Kórlap
MSZE 22800-3:2004 Egészségügyi informatika. e-Konzílium
MSZE 22800-4:2004 Egészségügyi informatika. e-Lelet
MSZE 22800-5:2004 Egészségügyi informatika. e-Recept
MSZE 22800-6:2004 Egészségügyi informatika. e-Finanszírozás
Látható, hogy a szabványcsalád két részből áll:
·

Referencia információs modell szabvány (MSZ 22800:2008, korábban MSZE 22800-1:2004)

·

Üzenetszabványok (e-Kórlap, e-Konzílium, e-Lelet, e-Recept és e-Finanszírozás)

A két fő rész jellegében és felépítésében is jelentősen eltér egymástól.
Az adatmodell szabvány célja az egészségügyi kommunikáció informatikai modelljének és elemkészletének
megadása. Ennek formája egy UML-ben elkészített referencia modell, ami logikai adatmodell leírását és egy
konkrét implementálható adatmodell specifikációját jelenti. Ez a szabvány a többihez képest lényegesen
nagyobb terjedelmű, mivel jelentős teret kap az adatmodell egyes elemeinek részletes leírása. A konkrét,
implementálható adatmodell megadása szabványos UML strukturális és viselkedési diagrammok megadásával
történik, ezért sok ábrát tartalmaz.
Az üzenetszabványok célja sokkal általánosabb: az egyes területek alapvető kommunikációs mintáinak
megadása, a szereplők, üzenettípusok és protokollok meghatározása.
Az egyes üzenetszabványok szerkezete nagyon hasonló:
·

az alkalmazási terület általános és specifikus bemutatása,

·

üzenetek, szerepek és protokollok általános bemutatása,

·

konkrét üzenettípussal szemben támasztott követelmények.

Az egyes üzenetek konkrét tartalmi leírásához EHR kivonatok felépítéséről kell megállapodni a kommunikáló
feleknek, amit archetípusok létrehozásával lehet megoldani.
A 22800-as szabványcsalád részei
Ez a rész idézeteket is tartalmaz az MSZE 22800-as előszabvány család egyes részeinek szövegéből.
Közös adatmodell
Itt kerültek definiálásra azok az osztályok és attribútumok, amelyek segítségével az egészségügyi folyamatok,
tevékenységek és szerepek leírhatók.
A Közös adatmodell a betegrekordban szereplő adatok olyan általános tulajdonságait definiálja, amelyek időben
viszonylagosan változatlanok, ezáltal a modell stabil vázát biztosítják.
A szabvány használata és szintaktikájának következetes betartása lehetővé teszi, hogy a különféle egészségügyi
feljegyzések és azok adatai az eredeti helyüktől távol is felismerhetők és értelmezhetők maradjanak.
A szabványnak nem célja:
• egy informatikai alkalmazáson belüli adattárolás szabályozása,
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• az egészségügyi intézményen (és különösen egy informatikai alkalmazáson) belüli kommunikáció
szabályozása,
• az egészségügyi intézmények és a nem-egészségügyi partnerek közötti kapcsolat (pl. ellátási lánc
szervezésének) támogatása,
• az elektronikus egészségügyi betegrekordhoz (EHR) nem kapcsolódó információk továbbításának
támogatása,
• származtatott adatok (pl. statisztikai táblázatok) kommunikációjának támogatása.
A Közös adatmodellt alkotó csomagok az alábbiak:
• A DataTypes csomag, amely a modell egyszerűbb adattípusait definiálja.
• Az Extract csomag, amely az ellátottal kapcsolatos adatok szervezését biztosítja.
• A Message csomag, amely az üzenetek formálásához szükséges osztályokat definiálja.
• A Repository csomag, amely lehetővé teszi, hogy az üzenetekben ne kelljen redundáns módon szerepeltetni
információkat.
Az üzenetek típusai:
1. Egy ellátottra vonatkozó üzenetek:
• Kórlap-üzenetek: egy ellátott egészségi állapotáról, ellátásáról szóló információkat tartalmaz (MSZE
22800-2 e-Kórlap)
• Szolgáltatási üzenetek: egy ellátott számára történő vizsgálat-, beavatkozás, illetve ellátáskérésre
vonatkozó üzenetek, illetve az ezen üzenetekre vonatkozó, a vizsgálat, beavatkozás eredményét tartalmazó
válaszüzenetek (MSZE 22800-3 és -4 e-Konzílium és e-Lelet)
• Recept-üzenetek: az egy ellátott számára felírt és kiadott gyógyszerek, gyógyhatású készítmények
felírását, kiszolgálását támogató üzenetek (MSZE 22800-5 e-Recept)
2. Több ellátottra vonatkozó üzenetek:
• Adatszolgáltatási és finanszírozási üzenetek (MSZE 22800-6 e-Finanszírozás)
3. Ellátotthoz nem kapcsolódó üzenetek:
Bár az adatmodell lehetővé teszi ilyen üzenetek létrehozását, illetve ezek segítségével tetszőleges protokollok
kialakítását, ezen üzenetek kívül vannak a szabvány-csoport hatókörén.
Az alábbi ábrán látható egy üzenet UML-ben megadott általános szerkezete.

1.17. ábra - Egy üzenet UML-ben megadott általános szerkezete
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e-Kórlap (EHR)
Az e-Kórlap (EHR) elektronikus szabvány olyan adat-együttes, mely széles értelemben vett bármilyen
egészségügyi ellátott és ellátó szervezet közötti esemény (pl. kórházi kezelés kórlapja, ambuláns rendelési
ellátás naplója, vagy háziorvosi ellátási esemény rögzítése) kapcsán lehetővé teszi az ellátott, a szolgáltató, a
közöttük fennálló ellátási viszony adminisztratív azonosítását, az eseménnyel kapcsolatos orvosi egészségügyi
adatok rögzítését a közös adatmodell szerint. Az e-Kórlap (EHR) használatával lehetővé válik a kommunikáló
közösségek egyedi ellátó rendszerein belül rögzített adatok közös adatmodellben meghatározott hierarchia
szerinti továbbítása kivonat (extract) formájában.
e-Konzílium
Az e-Konzílium szabvány olyan adat-együttes, mely lehetővé teszi (széles értelemben véve) az egyik ellátó (pl.
a beteg orvosa) által a másik ellátótól kért vizsgálathoz, beavatkozáshoz, véleményadáshoz szükséges
adminisztratív azonosítást, a szükséges orvosi, egészségügyi adatok kezelését a páciens ellátása vagy a
páciensből vett minta feldolgozása során.
A hagyományos diagnosztikai vagy terápiás konzílium mellett ide tartozik a laboratóriumi vizsgálatkérés, a
képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, szövettani vizsgálatkérés, de a gyógytornász, dietetikus felé feltett kérdés,
kérés kezelése is.
e-Lelet
Az e-Lelet szabvány olyan adat-együttes, mely lehetővé teszi az egyik ellátó (pl. a páciens orvosa) által a másik
ellátótól kért vizsgálatra, beavatkozásra, véleményadáshoz adott válasz adatainak adminisztratív azonosítását, a
szükséges orvosi, egészségügyi adatok kezelését.
A hagyományos leletezés, diagnosztikai vagy terápiás konzílium mellett ide tartozik a laboratóriumi
vizsgálatkérés, a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, szövettani vizsgálatkérés, de a gyógytornász, dietetikus
felé feltett kérdés, kérés kezelése is.
e-Recept
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Az e-Recept szabvány olyan adat-együttes, mely lehetővé teszi az ellátó (pl. a páciens orvosa) által a páciens
számára felírt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve más speciális szabály szerint beszerezhető, az
egészség fenntartásához vagy visszaállításához szükséges termék megvételét, az ahhoz való hozzájutást.
Az e-Recept tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek szükségesek az adminisztratív azonosításhoz,
továbbá a szükséges orvosi, egészségügyi adatokat, illetve a megfelelő jogi szabályozás által követelt speciális
bizonylatolás adatait.
e-Finanszírozás
Az e-Finanszírozás szabvány olyan adat-együttes, mely lehetővé teszi az ellátó (pl. a páciens orvosa) által a
páciens számára nyújtott bármely típusú egészségügyi ellátás költségének térítéséhez szükséges adatok
továbbítását.
Az e-Finanszírozás szabvány tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek szükségesek az adminisztratív
azonosításhoz, az ellátás orvosi, egészségügyi adatait, illetve a megfelelő jogi szabályozás által követelt
speciális bizonylatolás adatait.

5. 5. Ajánlások
Az ajánlások kategóriába sokféle dokumentum tartozik. A szabványosítással foglalkozó szervezetek is kiadnak
módszertani útmutatókat, irányelveket és egyéb háttéranyagokat, ami a szabványosítási folyamatot, illetve a
szabványok értelmezését, alkalmazását segíti.
Az Európai Parlament és a Tanács is kiad különféle irányelveket, amelyek megtalálhatók az EU joganyagában.
Természetesen hazai szervezetek (ITB, KIB, MOK és OEP) is készítenek különféle útmutatókat, tájékoztatókat,
állásfoglalásokat és ajánlásokat, amelyek segítik az e-Egészségügyi folyamatok, tevékenységek végrehajtását,
megoldását

5.1. 5.1 Szabványügyi szervezetek ajánlásai
A CEN CR és CWA jelzésű, MSZT által is kiadott ajánlásai és munkaanyagai közül a legfontosabbak, a
teljesség igénye nélkül:
MSZ CR 1350:2000 Meglévő egészségügyi adatcsere-formátumokkal használandó szintaxisok vizsgálata
MSZ CR 12069:2000 Profilok orvosi képfelvételek cseréjéhez
MSZ CR 12161:2000 Egészségügyi profilok meghatározásának módszere
MSZ CR 12401:2000 Irányelvek a fogászati eszközök és kiegészítők osztályozására
MSZ CR 12587:2000 Orvosi informatika. Egészségügyi üzenetek kidolgozásának módszertana
MSZ CR 12700:2000 Háttérdokumentum az ENV 1613:1994 "Laboratóriumi információcsere üzenetei"-hez
MSZ CR 13058:2000 Orvosi adatcsere. Megfelelések az ENV 12539:1997 és a NEMA PS 10. kiegészítése
között
MSZ CR 13217:2001 Orvostechnikai eszközök nómenklatúrája szabályozási adatcsere céljára. Indoklás
MSZ CR 13694:2001 Gyógyászati informatika. Biztonság és adatbiztonság vonatkozású szoftverminőségi
standardok az egészségügy számára (SSQS)
MSZ CWA 14167-1:2006 Elektronikus aláírások tanúsítványait kezelő megbízható rendszerek biztonsági
követelményei. 1. rész: Rendszerbiztonsági követelmények

5.2. 5.2 Az Európai Unió ajánlásai
Az Európai Unió igen terjedelmes joganyagában is találhatók témánkhoz kapcsolódó különféle iránymutatásul
szolgáló dokumentumok, ezek típusai az alábbiak:
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·

Rendelet

·

Irányelv

·

Határozat

·

COM (közlemény)

·

SEC (munkadokumentum)

A dokumentumok általában a naponta 23 nyelven kiadott „Európai Unió Hivatalos Lapja” (HL) című
kiadványban jelennek meg, aminek van magyar nyelvű kiadása is, és természetesen interneten is elérhető. A
kiadóhivatal honlapja: http://publications.europa.eu Az „L” jelzésű kiadások tartalmazzák a jogszabályokat, a
„C” jelzésűek pedig a tájékoztatókat és közleményeket. Vannak „S” jelzésű dokumentumok is, amelyek uniós
pályázati, közbeszerzési felhívásokat tartalmaznak. Ezek a „Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához”
című dokumentum sorozatban jelennek meg, és megtalálhatók a TED (Tenders Electronic Daily) adatbázisban
(honlapja: http://ted.europa.eu ).
Az Európai Unió joganyaga – a „C” jelzésű tájékoztatókkal és közleményekkel együtt – ingyenesen elérhető az
EUR-LEX adatbázisban (honlapja: http://eur-lex.europa.eu ), amelyben többféle szempont szerint hatékonyan
lehet keresni.
Az adatbázisban megtalálhatók az európai együttműködés kezdete óta készült dokumentumok. Jelenleg
tartalmaz körülbelül félmillió hivatkozást több nyelven, összesen közel 3 millió dokumentumot. Évente
átlagosan 12 ezer szöveg kerül feltöltésre.
A legtöbb dokumentum az Európai Uniót alapító négy tagállam hivatalos nyelvén – franciául, hollandul,
németül és olaszul – áll rendelkezésre. A többi nyelv esetében az adott ország csatlakozásának idején hatályos
jogszabályok, valamint az azt követően elfogadott szövegek fordítása érhető el. Ezért egyes szövegek,
elsősorban a régebbiek, nem olvashatók azokon a nyelveken, amelyekkel a csatlakozások során gazdagodott az
EU hivatalos nyelveinek köre.
Az EUR-LEX-ben található valamennyi dokumentumhoz egy-egy celex-szám kapcsolódik, függetlenül a
dokumentum nyelvi változatától, amelynek formája: SééééT(T)sss(s). Ezek jelentése:
S: szektor száma (0-9 vagy C vagy E),
éééé: évszám, négy számjeggyel,
T(T): dokumentum típusa (maximum két betű),
sss(s): dokumentum sorszáma (maximum négy számjegy).
A celex-szám részletes leírását tartalmazó útmutató megtalálható a SZAKIRODALOM_5 mappában (Celex
fájl).
Például a 2009/158/EK határozat celex-száma: 32009D0158. A COM(2004)356 közlemény celex-száma pedig:
52004DC0356.
A celex-számok tulajdonképpen speciális dokumentum jelzetnek tekinthetők, így növelik a rendszerben történő
keresés hatékonyságát.
A másik eszköz, amivel a keresés, rendszerezés hatékonysága növelhető az EuroVoc. Ez egy többnyelvű
tezaurusz, amelyet eredetileg kifejezetten az Európai Unió intézményeinek dokumentációs információkezelésére
terveztek.
Az EuroVoc egy olyan, multidiszciplináris tezaurusz, amely kellően tág témaköröket fed le ahhoz, hogy azok ne
csak a közösségi vonatkozású, hanem a nemzeti szempontokra is kiterjedjenek – különös hangsúlyt fektetve a
parlamenti tevékenységre. Az EuroVoc olyan kontrollált szójegyzék, amely az Európai Unió intézményein kívül
– elsősorban a parlamentekben – is használható.
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A tezaurusz célkitűzése, hogy az információkezelő és -terjesztő szolgálatok számára koherens indexáló eszközt
biztosítson – ezáltal segítve e szolgálatokat dokumentumtáraik hatékony kezelésében –, illetve, hogy a
felhasználók egy kontrollált fogalomrendszert használva böngészhessenek a dokumentumok között.
A többnyelvűség előnye, hogy a különböző nyelveken kifejezett azonos fogalmak közötti nyelvi megfelelők
megállapításával a dokumentumok a dokumentációs szakember nyelvén indexálhatók, míg a keresés a
felhasználó nyelvén történik. Példaként egy EU által fejlesztett és karbantartott háromnyelvű
tezaurusz (tezaurusz_HU_DE_EN fájl), ami 6797 szókapcsolatot tartalmaz magyar, német és angol nyelven.
Működik az intézményközi eljárások PreLex (honlapja: http://ec.europa.eu/prelex ) nevű adatbázisa is, amely
nyomon követi a Bizottság és egyéb intézmények közötti döntéshozatali folyamat jelentős állomásait.
A dokumentumok jól megfogalmazott címei általában megadják a tartalom legfontosabb elemeit is, így itt csak
a címeket soroljuk fel.
Az e-Egészségügy működése szempontjából a legfontosabb dokumentumok – időrendben felsorolva - az
alábbiak:
95/46/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (1995. október 24.) a személyes adatok
feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (95_46_EK fájl)
1999/93/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (1999. december 13.) az
elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről (99_93_EK fájl)
2000/31/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE (2000. június 8.) a belső piacon az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi
vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) (2000_31_EK fájl)
COM(2004)356 e-Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European eHealth Area (COM_2004_356 fájl)
COM(2005)229 i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért (COM_2005_229
fájl)
COM(2007)xxx DRAFT RECOMMENDATION OF THE COMMISSION on eHealth interoperability
(COM_2007_xxx fájl)
COM(2007)630 FEHÉR KÖNYV Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 2008-2013
(COM_2007_630 fájl)
2008/594/EK A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2008. július 2.) az elektronikus egészségügyi nyilvántartó
rendszerek határokon átnyúló átjárhatóságáról (2008_594_EK fájl)
COM(2008)689 A távorvoslásról a betegek, az egészségügyi ellátórendszerek és a társadalom javára
(COM_2008_689 fájl)
COM(2008)725 ZÖLD KÖNYV az európai egészségügyi dolgozókról (COM_2008_725 fájl)
2009/158/EK A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2009. február 23.) az egészségügyre vonatkozó második
közösségi cselekvési program (2008–2013) végrehajtására irányuló 2009. évi munkaterv elfogadásáról, valamint
a program fellépéseivel kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó kiválasztási, odaítélési és egyéb
kritériumokról(2009_158_EK fájl)
COM(2010)128 Az Unió szerepe a globális egészségügy terén (COM_2010_128 fájl)
2010/C 106/08 S1. HATÁROZAT (2009. június 12.) az európai egészségbiztosítási kártyáról (kartya_S1 fájl)
2010/C 106/09 S2. HATÁROZAT (2009. június 12.) az európai egészségbiztosítási kártyára vonatkozó
technikai előírásokról (kartya_S2 fájl)
2010/227/EU COMMISSION DECISION of 19 April 2010 on the European Databank on Medical Devices
(Eudamed) (2010_227_EU fájl)
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A nemzetközi ajánlások, útmutatások szempontjából is fontos szervezetek még az alábbiak:
·

European Federation for Medical Informatics (EFMI, honlapja: http://www.efmi.org )

·

International Medical Informatics Association (IMIA, honlapja: http://www.imia.org )

·

European Institute for Health Records (EuroRec, honlapja: http://www.eurorec.org )

·
Healthcare Information
http://www.himss.org )

and

Management

Systems

Society

(HIMSS,

honlapja:

5.3. 5.3. Hazai ajánlások
A hazai ajánlások közül elsőként az Infokommunikációs Államtitkárság keretei között működő Közigazgatási
Informatikai Bizottság (KIB) által kiadott ajánlásokkal foglalkozunk. Ezek tartalma az adatvédelemre és az
informatikai biztonságra koncentrál, ami nagy jelentőségű az e-Egészségügy működése szempontjából is.
A KIB 25. számú ajánlásként - a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából - adja ki a Magyar Informatikai
Biztonsági Ajánlások (MIBA) című sorozatot, amely a könnyebb használhatóság érdekében három fő területre
fókuszálva 12, önállóan is használható dokumentumban kerül megjelentetésre. A MIBA az ITB (Informatikai
Tárcaközi Bizottság) 8., 12., és 16. számú ajánlásait váltja fel, azok kibővítése és jelentős kiegészítése révén.
A nemzetközi szabványokhoz és ajánlásokhoz igazodva a MIBA három fő részből áll (idézet az ajánlásból):
1. A Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) szervezeti szempontból kezeli az informatikai
biztonság kérdését. Ezért a MIBIK a biztonságos informatikai rendszerek irányításáért, menedzseléséért
felelős vezetőknek, illetve a szervezet egészére vonatkozó követelmények teljesülését értékelő
szakembereknek szól.
2. A Magyar Informatikai Biztonság Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS) technológiai szempontból
kezeli az informatikai biztonság kérdését. Ezért a MIBÉTS célközönsége az informatikai rendszer
kialakításáért, fejlesztéséért felelős vezetők, valamint az informatikai termékek és rendszerek biztonsági
értékelését és tanúsítását végző szakemberek köre.
3. Az Informatikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezetek Számára (IBIX) olyan szervezeteknek nyújt
segítséget biztonságos informatikai rendszereik kialakításához, amelyek nem rendelkeznek jelentősebb
informatikai rendszerrel, illetve ehhez elkülönült informatikai személyzettel.
A MIBIK az ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27002:2005 és az ISO/IEC TR 13335 nemzetközi szabványokon,
valamint az irányadó EU és NATO szabályozáson alapul. A MIBIK része az Informatikai Biztonsági Irányítási
Rendszer (IBIR), amely a szervezet informatikai biztonságának tervezésére, üzemeltetésére, ellenőrzésére és
javítására vonatkozik. A MIBIK további részei az Informatikai Biztonság Irányítási Követelmények (IBIK),
amely az informatikai biztonság kezelésének hatékonyabbá tételéhez nyújt segítséget, lehetőséget teremtve a
követelmények és feladatok szakmailag egységes kezelésére, illetve az Informatikai Biztonsági Irányítás
Vizsgálata (IBIV), amely az informatikai biztonság ellenőrzéséhez ad módszertani segítséget.
A MIBÉTS az ISO/IEC 15408:2005 és ISO/IEC 18045:2005 nemzetközi szabványokon, illetve a nemzetközi
legjobb gyakorlatokon és nemzeti sémákon alapul. Keretet biztosít arra, hogy az informatikai termékek és
rendszerek tekintetében a biztonsági funkciók teljessége és hatásossága értékelésre kerüljön. Értékelési
módszertana alkalmas az operációs rendszerek, hardverek (pl. hálózati eszközök, tűzfalak, behatolás észlelők,
intelligens kártyák), szoftver-alkalmazások (pl. különböző programnyelveken megírt kritikus alkalmazások)
speciális biztonsági szempontjainak értékelésére. Ezzel a MIBÉTS a megbízható harmadik felek által végzett
biztonsági ellenőrzés és audit egységes szempontrendszerét alkotja meg.
Az IBIX elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson az informatikai biztonság megfelelő szintjének
kialakításához önkormányzati és más informatikai szempontból kis méretű környezetben. Javasolt az anyag
azon szervezetek számára, ahol a szervezet méreténél fogva nem áll rendelkezésre külön emberi és egyéb
erőforrás az informatikai rendszerek biztonságának kialakítására és üzemeltetésére, hanem ezt „házon belül”
kell megoldani.
Az ajánlás dokumentumai:
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KIB 25. ajánlás: Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)
KIB 25. ajánlás: 25/1. kötet: Magyar Informatikai Biztonság Irányítási Keretrendszer (MIBIK)
KIB 25. ajánlás: 25/1-1. kötet: Informatikai Biztonság Irányítási Rendszer (IBIR)
KIB 25. ajánlás: 25/1-2. kötet: Informatikai Biztonság Irányítási Követelmények (IBIK)
KIB 25. ajánlás: 25/1-3. kötet: Az Informatikai Biztonság Irányításának Vizsgálata (IBIV)
KIB 25. ajánlás: 25/2. kötet: Magyar Informatikai Biztonsági Értékelési és Tanúsítási Séma (MIBÉTS)
KIB 25. ajánlás: 25/2-1. segédlet: Modell és folyamatok
KIB 25. ajánlás: 25/2-2. segédlet: Útmutató a megbízók számára
KIB 25. ajánlás: 25/2-3. segédlet: Útmutató a fejlesztők számára
KIB 25. ajánlás: 25/2-4. segédlet: Útmutató értékelőknek
KIB 25. ajánlás: 25/2-5. segédlet: Értékelési módszertan
KIB 25. ajánlás: 25/3. kötet: Informatikai Biztonsági Iránymutató Kis Szervezeteknek (IBIX)
A hazai ajánlások, útmutatások és állásfoglalások szempontjából fontos szervezetek még a következők:
• Magyar Telemedicina és eHealth Egyesület (honlapja: http://www.ehealth.hu )
• Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium
• Magyar Egészségkommunikációs Egyesület (MEKE)
• eVita (Infokommunikáció
http://evitaplatform.hu

az

életvitel szolgálatában)

Nemzeti Technológiai Platform,

honlapja:

• Magyar Orvosi Kamara (MOK, honlapja: http://www.mok.hu )
• Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP, honlapja: http://www.oep.hu)
• Nemann János Számítógép-tudományi Társaság- NJSZT, honlapja: http://www.njszt.hu) Orvosbiológiai
Szakosztály
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2. fejezet - Informatikai hálózatok az
egészségügyben
1. 1. Számítógép-hálózatok felhasználása
Üzleti alkalmazások
Magán (otthoni) alkalmazások
Mobil felhasználók
Társadalmi vonatkozások

1.1. 1.1 Hálózatok üzleti alkalmazása
Erőforrás megosztás (fizikai eszközök megosztása, információ-megosztás)
kliens-szerver modell
Kommunikációs eszköz (e-mail, videokonferencia)
E-business
E-kereskedelem

2.1. ábra - Egy hálózat két klienssel és egy szerverrel

2.2. ábra - A hálózat működése

1.2. 1.2. Otthoni alkalmazások
Távoli információ elérése (szörfölés az interneten, újságolvasás)
Két személy közötti kommunikáció (azonnali üzenetküldés, mellérendelt /peer-to-peer/ kommunikáció)
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Interaktív szórakozás (interaktív tv-adás, játékok)
Elektronikus kereskedelem (otthoni vásárlás, bankszámla kezelés, bolhapiac)

2.3. ábra - Otthoni alkalmazások

Egy mellérendelt rendszerben nincsenek rögzített kliensek és szerverek
Mellérendelt kommunikáció robbanása 2000 körül a Napster-rel
1. Merevlemez zeneszámok bejegyzése egy központi adatbázisba
2. Nincs központi adatbázis, mindegyik gépnek saját nyilvántartása van, és lista a rendszer hozzá közeli tagjairól

2.4. ábra - Az e-kereskedelem néhány formája

1.3. 1.3. Mobil (mozgó) felhasználók
2.5. ábra - A vezeték nélküli hálózat és a mozgó számítástechnika különböző
kombinációi
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Vezeték nélküli alkalmazásokra lehetséges példák:
Parkolóóra
Árusító automaták
Mérőórák
Helyfüggő szolgáltatások (időjárás előrejelzés)
M-commerce (m-kereskedelem)

1.4. Társadalmi vonatkozások
Hírcsoport ellenőrzés (közvetítés-e csupán, mint egy telefonszolgáltató)
E-mail ellenőrzés (pl. munkahelyen)
Cookie-k (internet használat nyomon követése)
Elektronikus személyazonosság tolvajlás

2.6. ábra - Mértékegységek - A legfontosabb SI-előtagok

Hálózatok osztályozása (1)

2.7. ábra - Összekapcsolt processzorok kiterjedés szerint
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2. 2. Hálózati hardver
Local Area Networks (LAN)
Metropolitan Area Networks (MAN)
Wide Area Networks (WAN)
Wireless Hálózatok
Otthoni Hálózatok

2.1. 2.1. Lokális hálózatok (2) (LAN)
Három dolog különbözteti meg a többi hálózattól
Kiterjedés
Átviteli mód egy kábel, melyre minden gép kapcsolódik (10Mb/s - 1Gb/s)
adatszóró LAN
Topológiája
Két adatszóró hálózat
(a) Sin (busz) (b) Gyűrű

2.8. ábra - Két adatszóró hálózat

2.2. 2.2. Nagyvárosi hálózat (MAN)
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2.9. ábra - Egy kábeltévé-hálózatra alapozott nagyvárosi hálózat

2.3. 2.3. Nagy kiterjedésű hálózatok (WAN)
2.10. ábra - A helyi hálózatra kapcsolódó hosztok és az alhálózat viszonya

A hosztok a vásárlók tulajdonában vannak, az alhálózat a szolgáltatóé, aki üzemelteti
Az alhálózat két fontos alkotóeleme:
Átviteli vonalak
Kapcsoló elemek (routerek) általában csomagkapcsolt (tárol-és-továbbít) módon működik
g

2.11. ábra - A csomagok egy lehetséges folyama a küldőtől a vevői
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2.4. 2.4. Vezeték nélküli hálózatok
Rendszerhálózatok
Számítógép egyes részeinek összekapcsolása billentyűzet egér, nyomtató stb. pl. Bluetooth segítségével
Vezeték nélküli LAN-ok
Vezeték nélküli WAN-ok
„2000-ig négy vagy öt számítógépnek elégnek kell lennie az egész világnak”
T.J.Watson az IBM elnöke 1945

2.12. ábra - A Bluetooth elrendezése (a) és a vezeték nélküli LAN (b)

2.13. ábra - Független hordozható számítógépek (a) és repülő LAN (b)

2.5. 2.5. Otthoni hálózatok
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Számítógépek (asztali PC, PDA, megosztott perifériák)
Szórakozás (TV, DVD, videó, fényképezőgép, Hi-Fi, MP3)
Távközlési eszközök (telefon, mobil telefon, házi telefon, fax)
Háztartási gépek (mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, óra, légkondícionáló, lámpák)
Távmérés, telemetria eszközei (fogyasztásmérők, tűz vagy betörésjelzők, termosztát, bébiőrző).
Az otthoni hálózat feltételrendszere
Telepítés egyszerűsége
Bolondbiztos működés (eszköz, hálózat)
Elérhető ár
Megfelelő sávszélesség (multimédiához)
Rendszer bővíthetősége, fejleszthetősége
Biztonság, megbízhatóság

3. 2.3. Hálózati szoftver
Protokoll hierarchiák
A rétegek tervezési kérdései
Számítógép-hálózat: Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható cél érdekében
történő (hardveres és szoftveres) összekapcsolása.
Csomópont (node): Önálló kommunikációra képes, saját hálózati címmel rendelkező eszköz (Pl. számítógép,
nyomtató, forgalomirányító). Egy kommunikációban egy csomópont működhet adó (forrás) illetve vevő (nyelő)
funkcióval. Protokoll: Szabályok és konvenciók összességének egy formális leírása, mellyel meghatározzák a
hálózati eszközök (csomópontok) kommunikációját (kommunikációs szabályok halmaza

3.1. 3.1 Protokoll hierarchia
2.14. ábra - Rétegek, protokollok, interfészek
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2.15. ábra - A filozófusból, tolmácsból és titkárnőből álló architektúra

2.16. ábra - Példa
információáramlásra

az

5.

réteg

virtuális

kommunikációját
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Hálózati kommunikáció
Beágyazás (enkapszuláció): A (felsőbb szintről érkező) információ egy bizonyos protokoll fejléccel történő
becsomagolása (mint pl. levél küldésekor a borítékba helyezés és boríték címzés).
Protokoll adategység (PDU, Protocol Data Unit, csomag): Az adott protokoll által kezelt (fejlécből és
adatból) álló egység. (Gyakran használt másik megnevezése a csomag.)

3.2. 3.2. A rétegek tervezési kérdései
Címzés
Hibavédelem (átviteli hibák, sorszámozás)
Forgalomszabályozás (elárasztás kiküszöbölése)
Multiplexelés
Forgalomirányítás

4. 4. Hivatkozási (referencia) modellek
Az OSI referencia modell, A TCP/IP referencia modell , A „Hibrid” modell

4.1. 4.1. Az OSI referenciamodell
Jel: Helytől és időtől függő, információt hordozó fizikai mennyiség(ek). Információ hordozó a kommunikációs
csatornán, lehet analóg vagy digitális.
Jelkódolás: A (digitális) információ leképezése (digitális) vivőjelre (pl. feszültségszintekre, feszültségszint
váltásokra).
Moduláció: Analóg vivőjelre történő leképezés. A csatornába kerülő (modulált) jel előállítása a forrásból
érkező modulálójelből és az analóg vivőjelből. Inverz folyamata a demoduláció.
Modem: a modulációt és demodulációt végző berendezés.
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Adatátviteli közeg (média, vonal): Olyan eszköz, anyag, közeg melyen keresztül az információ (jel)
továbbítása történik. (Pl. csavart pár, koax kábel, optikai kábel vagy levegő).
Adatátviteli csatorna: Jelek továbbítására szolgáló adatút, frekvenciasáv. Gyakran az adatátviteli közegen több
csatornát (adatutat) építenek ki.
Ütközés: Ütközésről beszélünk, ha egy közös adatátviteli csatornán két (vagy több) csomópont egy
időpillanatban továbbít információt.
Adatátviteli sebesség (hálózati sebesség, bit ráta): Időegység alatt átvitt információ mennyisége.
Mértékegysége a bit/másodperc, b/s, bps.
Nagyobb egységek:
1 Kbps = 1000 bps
1 Mbps = 1000 Kbps
1 Gbps = 1000 Mbps
Modulációsebesség (jelváltás sebesség): Időegység alatt bekövetkező jelváltások száma. Mértékegysége a
jelváltás/másodperc (baud).
A modulációsebesség és az adatátviteli sebesség (természetesen) különböző mennyiségek mérésére szolgál.

2.17. ábra - Az OSI referenciamodell rétegei

Fizikai réteg: feladata, hogy továbbítsa a biteket a kommunikációs csatornán, biztosítsa, hogy az egyik oldalon
elküldött 1-es a másik oldalon is 1-esként érkezzen meg, ne pedig 0-ként.
Adatkapcsolati réteg: Megbízható adatátvitelt biztosít egy fizikai összeköttetésen keresztül. Ezen réteg
problémaköréhez tartozik a fizikai címzés, hálózati topológia, közeghozzáférés, fizikai átvitel hibajelzése és a
keretek sorrendhelyes kézbesítése. Az IEEE két alrétegre (MAC, LLC) bontotta az adatkapcsolati réteget.
Hálózati réteg: Összeköttetést és útvonalválasztást biztosít két hálózati csomópont között. Ehhez a réteghez
tartozik a hálózati címzés és az útvonalválasztás (routing).
Transzport (szállítási) réteg: Megbízható hálózati összeköttetést létesít két csomópont között. Feladatkörébe
tartozik pl. a virtuális áramkörök kezelése, átviteli hibák felismerése/javítása és az áramlásszabályozás.
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Viszony (Session) réteg: Ez a réteg építi ki, kezeli és fejezi be az alkalmazások közötti párbeszédeket
(viszonylétrehozás, dialógus kontroll, szinkronizáció).
Megjelenítési (Presentation) réteg: Feladata a különböző csomópontokon
adatszerkezetekből eredő információ-értelmezési problémák feloldása.

használt

különböző

Alkalmazási (Application) réteg: Az applikációk (fájl átvitel, e-mail, stb.) működéséhez nélkülözhetetlen
szolgáltatásokat biztosítja (pl. fájl átvitel esetén a különböző fájlnév konvenciók figyelembe vétele).
Hálózati kapcsolóelemek

2.18. ábra - Hálózati kapcsolóelemek

Jelismétlő (repeater):
Az átviteli közegen továbbított jeleket ismétli, erősíti.
Az összekapcsolt részhálózatokat nem választja el.
Többportos változatát szokás HUB-nak nevezni.
Híd (bridge):
LAN-ok összekapcsolását végzi a keretben található cím alapján.
Az adatkapcsolati rétegben működve szelektív összekapcsolást végez („csak az megy át a hídon, aki a túloldalra
tart”).
Kapcsoló (switch): Olyan többportos eszköz, melynek bármely két portja között híd (bridge) funkcionalitás
működik. Általában különálló számítógépek összekapcsolására használják.
Forgalomirányító (router):
Az hálózati rétegben működve szelektív összekapcsolást, útvonalválasztást, forgalomirányítást végez.
Csomópont, saját hálózati címmel rendelkezik.

4.2. 4.2. A TCP/IP – OSI modell leképezése
2.19. ábra - A TCP/IP – OSI modell leképezése
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4.3. 4.3. A „Hibrid” modell
2.20. ábra - "Hibrid" modell

5. 5. Hálózati példák
Az Internet kialakulása
Az Internet működése
Ethernet
Wireless LANs

5.1. 5.1. ARPANET
1950-es évek vége katonai kommunikáció a nyilvános telefonhálózatot használja (sebezhető)
1960 körül Paul Baran elosztott és hibatűrő rendszere (AT&T elveti, mondván nem lehet megépíteni)
ARPA létrehozása, mely védelmi célú kutatási szervezet (feladata támogatások szerződések ígéretes ötletekre)
1967 körül az ARPA vezetője a hálózatok megépül az ARPANET
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Lényege, az alhálózatnak átviteli vonalakkal összekapcsolt csomóponti gépekből (IMP) kell állnia, és
mindegyiknek legalább két másik géphez kell csatlakoznia.

2.21. ábra - (a) A telefonhálózat felépítése. (b) A Baran által javasolt elosztott
kapcsolóhálózat

2.22. ábra - A kezdeti ARPANET hálózat

2.23. ábra - Az ARPANET fejlődése
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2.24. ábra - Az NSFNET (Amerikai Nemzeti Tudományos Alap) gerinchálózata 1988ban

5.2. 5.2. Az Internet használata
Hagyományos alkalmazások (1970 – 1990)
E-mail
Hírcsoportok
Távoli bejelentkezés
File transfer
Az Internet felépítése

2.25. ábra - Az Internet áttekintése
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5.3. 5.3. Ethernet
Az eredeti Ethernet felépítése
Az „éter” egy akár 2,5km hosszú kábel 500 méterenként egy ismétlővel

2.26. ábra - Az eredeti Ethernet felépítése

5.4. 5.4. Wireless LANs (WiFi)
Bázisállomás=Hozzáférési pont (Access Point)
(b) Ad hoc hálózat.

2.27. ábra - (a) Vezeték nélküli hálózat bázisállomással. (b) Ad hoc hálózat
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Első probléma, az egyes rádiók hatósugara nem feltétlenül fedi le a teljes rendszert. Az ethernetre kötött
számítógép először belehallgat a csatornába, a fenti ok miatt ez WiFi-n nem ilyen hatékony

2.28. ábra - Ethernetre kötött számítógép

Második probléma a szilárd testekről visszaverődő rádiójelek.
Harmadik probléma, hogy a szoftvereknek nem mindig tudják, hogy hordozható eszközön futnak
Negyedik probléma, ha egy hordozható gépet egyik bázis hatósugarából átvisznek egy másik hatósugarába

2.29. ábra - Hálózatok hatósugara

6. 6. Nemzetközi szabványosítás
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Standard Organization) ISO
TC97 bizottság területe a számítástechnika, információfeldolgozás
Tagsága 89 tagállam nemzeti szabványügyi szervezete pl. ANSI Egyesült Államok
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Másik fontos szereplő Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) IEEE
IEEE 802-es bizottsága LAN szabványosítás

6.1. 6.1. IEEE 802 Szabványok
A 802 munkacsoportjai. A fontosak *-gal jelölve.
A ↓-lal jelölt munkacsoportokat befagyasztották.
A †-tel jelöltek már megszüntették magukat.

2.30. ábra - A 802 munkacsoportjai

7. 7. Fizikai réteg
Alapfogalmak
Vezetékes átviteli közegek
Vezeték nélküli adatátvitel
Kommunikációs műholdak
Kábeltelevízió

7.1. 7.1 Információátvitel irányítottság
Egyirányú (szimplex) összeköttetés: Ha két kommunikációs pont között az információközlés csak egy
irányban lehetséges, akkor egyirányú (szimplex) összeköttetésről beszélünk (pl. rádiós műsorszórás).
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Váltakozó irányú (halfduplex) összeköttetés: Az információátvitel mindkét irányban lehetséges, de egy
időpillanatban csak az egyik irányban (pl. CB rádió).
Kétirányú (full duplex) összeköttetés: Az információátvitel egy időpillanatban mindkét irányban lehetséges
(pl. telefon).
Kapcsolási módok
Vonalkapcsolt (áramkörkapcsolt) technológia: Az információátvitel előtt dedikált kapcsolat (kommunikációs
áramkör) épül ki a két végpont között, s ez folyamatosan fennáll, amíg a kommunikáció tart.
Üzenetkapcsolt (store-and-forward) technológia: Nem épül ki áramkör, hanem a teljes üzenet
kapcsolóközpontról kapcsolóközpontra halad, mindig csak egy összeköttetést terhelve.
Csomagkapcsolt technológia: Az információt (korlátozott maximális méretű) részekre (csomagokra)
darabolják, s a csomagokat (mint önálló egységeket) üzenetkapcsolt elven továbbítják.
Információátviteli kapcsolatok
Adatszóró (broadcast) hálózatok
Egy gép által küldött üzenetet az összes többi gép megkapja Pl. „Kérjük a 644-es járat utasait!”
Többpontos kapcsolatról (pl.) akkor beszélünk, ha egy adó egyszerre több vevőt lát el információval.
Az üzenetszórás olyan többpontos kapcsolat, ahol az adótól egy bizonyos hatósugáron belül minden vevő
megkapja az információt (pl. rádiós műsorszórás).
Kétpontos (Point-to-point) hálózatok
Gép-párokon keresztüli útvonalak
Ha az információközlés csak két pont (egy adó és egy vevő) között zajlik, akkor pont-pont kapcsolatról
beszélünk.

7.2. 7.2. Vezetékes átviteli közegek
Mágneses adathordozó
Sodrott érpár (UTP)
Koaxális kábel
Fényvezető szálak
fénykábelek

7.3. 7.3. Vezeték nélküli adatátvitel
Elektromágneses spektrum
Rádiófrekvenciás átvitel
Mikrohullámú átvitel
Infravörös és milliméteres hullámú átvitel

7.4. 7.4. Kommunikációs műholdak
Geoszinkron műholdak
Közepes röppályás műholdak
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Alacsony röppályás műholdak

7.5. 7.5. Kábeltelevízió
Közösségi antennás televízió
Internet a kábelhálózaton
Spektrumkiosztás
Kábelmodemek

8. 8. Adatkapcsolati réteg
Keretezés (megoldási ötletek)
LAN adatkapcsolati réteg megoldások
Közeghozzáférési alréteg (MAC)
Ethernet keretformátum (IEEE 802.3)
Token ring (IEEE 802.5)
Kódosztásos közeghozzáférés CDMA
Keretezés: A hálózati réteg felől érkező bitfolyamot keretekre kell tördelni, s a kereteket kell továbbítani (a
fizikai rétegre támaszkodva).
Megoldási ötletek:
Keretek közötti szünetek alkalmazása (Időzítés!).
Karakterszámlálás
DLE STX és DLE ETX (kezdő- és zárókarakterek) alkalmazása karakterbeszúrással. (A keretben megjelenő
DLE karakter DLA DLE duplikátumként megy át.) DLE STX és DLE ETX (kezdő- és zárókarakterek)
alkalmazása bitbeszúrással

8.1. 8.1. LAN adatkapcsolati réteg megoldások
2.31. ábra - IEEE LAN szabványok. Az IEEE 802 protokoll család

8.2. 8.2. Közeghozzáférési alréteg (MAC)
Statikus csatornafelosztás
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Frekvenciaosztásos multiplexelés (FDM)
Időosztásos multiplexelés (TDM)
Hullámhossz osztásos multiplexelés (WDM)
Dinamikus közeghozzáférés
Továbbítás figyelés nélkül
Időréselt (Time Slot)
Továbbítás figyeléssel (Carrier Sense Multiple Access)
Ütközés érzékeléses (Collision Detect)
Vezérjeles (Token)
Kódosztásos (Code Division Multiple Access)

8.3. 8.3. Ethernet
2.32. ábra - IEEE 802.3/Ethernetkeretformátum

8.4. 8.4. Token ring (IEEE 802.5)
Leggyakoribb alkalmazási területe: műszaki és irodai
Működési elv:
Ha egy állomás keretet akar továbbítani, először meg kell várnia a vezérjelet (token).
Ha megjött a vezérjel, a keretet (amely tartalmazza a feladó és a célcímet) bitenként a kábelre adja.
Minden állomás bitenként veszi és azonnal továbbküldi a keretet.
A címzett állomás a beolvasott keretet feldolgozza, de ugyanúgy továbbítja, mint a többi állomás, azzal a
különbséggel, hogy a címzett a válasz biteket is beállítja a keret végén.
A keretet a feladó állomás távolítja el a gyűrűből. A feladó a válasz biteket is feldolgozza.
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A feladó állomás továbbküldi a vezérjelet.
A vezérjel továbbadásának altervatív megoldásai:
Lassú gyűrű: (4 Mbps)
Egyszerre csak 1 keret van a gyűrűben.
A vezérjelet a feladó állomás csak a keret visszaérkezése után továbbítja.
Gyorsabb gyűrű: (16 Mbps)
Egyszerre több keret van a gyűrűben.
A vezérjelet a feladó állomás a keret elküldése után azonnal továbbítja (early token release).

2.33. ábra - Token ring (IEEE 802.5)

8.5. 8.5. Kódosztásos közeghozzáférés CDMA
CDMA alapötletek
Klasszikus probléma: Egy rádiófrekvenciás csatornán egy időpillanatban csak egy adás folyhat.
Hogyan lehetne egy csatornán egy időben több adást folytatni?
TDM (Egyszerre csak egy valaki beszélhet)
FDM (A beszélgetők különböző helyekre vonulva beszélgetnek)
CDMA (A beszélgetők különböző nyelveken beszélgetnek)

9. 9. Hálózati réteg
IP hálózati protokoll, címzés
IP fejrész
IP csomagok darabolása (fragmentálás)
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IP címek, címosztályok
Hálózati maszk
Speciális IP címek
IP forgalomírányítás (routing)
IP alhálózatok
CIDR (Classless Interdomain Routing)
Kettős címrendszer
DHCP működési vázlata

9.1. 9.1. Az IP hálózati protokoll
IP (Internet Protocol)
A TCP/IP referenciamodell hálózati réteg protokollja.
Széles körben használt, az Internet alapeleme.
Legfontosabb jellemzői:
IP fejrész 32 bites szavakból áll, minimum 5 maximum 15 szó hosszú
IP címzés, címosztályok
Darabolás (fragment) támogatás
Összeköttetés mentes (datagram) szolgáltatás a transzport réteg felé
Ethernet keret típus értéke: 0x0800
Az IP hálózati címzés
Miért van szükség hálózati címekre?
Miért nem elég a fizikai (MAC) címek használata?
A fizikai címek elhelyezkedése struktúrálatlan, ezért útvonalválasztást ezzel a címrendszerrel nem lehet
megoldani.
A fizikai cím így csak egy alhálózatba kapcsolt csomópontok kommunikációjához megfelelő.
Tehát szükség van egy másik struktúrált címrendszerre vagyis a hálózati címekre.

9.2. 9.2. IP fejrész
2.34. ábra - Internet fejrész szerkezete
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Az első szó tartalma – általános információk:
4 bit: Verziószám (Ipv4)
4 bit: IP fejrész hossza (szavakban mérve)
8 bit: Szolgáltatás típusa (pl. hang vagy fájl átvitel)
16 bit: Teljes csomaghossz (bájtokban mérve)
A második szó tartalma – darabolási (fragment) információk:
16 bit: Azonosító, a fragment sorozat azonosítója
1 bit: Nem használt
1 bit: DF – nem darabolható (pl. boot program)
1 bit: MF – további fragmentek vannak
13 bit: Fragment offset (a fragment helye a sorozatban)
A harmadik szó tartalma – általános információk:
8 bit: TTL a csomag hátralévő életidejének jelzésére szolgál
8 bit: Felsőbb (transzport) rétegbeli protokoll kódja – RFC 1700
16 bit: A fejrész ellenőrző összege
A negyedik és ötödik szó az üzenet címzését szolgálja
A hatodik szótól – 32 bites opciónális információk pl.
Security – Védelmi opció
Record route – A továbbítás útvonalának naplózása
Timestamp – A késleltetési idők naplózása stb.

9.3. 9.3. IP címek
A csomópont hálózati rétegbeli azonosítója.
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Pontozott decimális formában pl. 158.56.187.60
Az azonosítók kezelése – InterNIC
Nem egyedi címeket, hanem címtartományokat (hálózai azonosítókat) kapnak az intézmények.
Az IP cím eleje a hálózat azonosítására, a vége a hálózaton belüli csomópont azonosítására szolgál.
Az IP forgalomirányítás a hálózatok azonosítójára épül.
Kérdés: Hány bit hosszú legyen a hálózat azonosítója?
Ha túl kicsi, akkor a nagy tartományok kihasználatlanok.
Ha túl nagy, akkor csak kis alhálózatok kezelhetők.

2.35. ábra - IP címosztályok

2.36. ábra - Az első bájt
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9.4. 9.4. Hálózati maszk
A hálózati masz (netmask): Olyan 32 bites maszk, amely 1-es bitértékeket tartalmaz a hálózat azonosítására
szolgáló bithelyeken és 0-ás bitértéket tartalmaz a csomópont azonosítására szolgáló bithelyeken. Ennek
segítségével a hálózat/csomópont határ módosítható.
Prefix hossz: A hálózati maszkban szereplő 1-es bitértékek darabszáma.
Alapértelmezett hálózati maszkok
A osztály: 255.0.0.0

Prefix hossz: 8

B osztály: 255.255.0.0

Prefix hossz: 16

C osztály: 255.255.255.0

Prefix hossz: 24

9.5. 9.5 Speciális IP címek
2.37. ábra - Speciális IP címek

9.6. 9.6. IP forgalomirányítás (routing)
Forgalomirányítás (routing): IP csomagok továbbítási irányának meghatározása
Forgalomirányítási táblázat (routing table): A továbbítási döntéshez szükséges információkat tartalmazza.
(tipikus mezők: célhálózat, netmask, kimenő iterfész, következő hop, metrika)
Autonom rendszer (AS): Hálózatok forgalomirányítási adminisztrációs egysége, amelyben közös a
forgalomirányítási stratégia (routing protocol).
Metrika: Egy adott forgalomirányítás eredményeként alőálló útvonalra vonatkozó mérőszám (pl. Távolság
alapú – költség alapú, jóság alapú metrika)
Forgalomirányított protokoll (routed protocol): Olyan hálózati rétegbeli adatszállító protokoll, melyet a
router irányítani képes (pl. IP, IPX)
Forgalomirányítási protokoll (routing protocol): A forgalomirányítási táblázat felépítéséhez szükséges
információk továbbítását (routerek közötti cseréjét) írja le (pl. RIP, OSPF, BGP)
Egyéb az előzőekhez nem sorolt hálózati protokoll (pl. ICMP)

9.7. 9.7 Forgalomirányító (router) működése
79
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Informatikai hálózatok az
egészségügyben
A router az input interfészen érkező csomagot fogadja
A router a csomag célcímét illeszt a routing táblázat soraira
A routing tábla sorai prefix hossz szerint csökkenő sorrendbe rendezettek N=1
Ha nem létezik a táblázatban az N. sor, akkor nincs illeszkedő sor és vége
A csomag célcíme és az N. sor hálózati maszkja között bitenkénti AND műveletet hajtunk végre
Ha ennek eredménye megegyezik az N. sor célhálózat címével, akkor illeszkedik és vége
N=N+1, és folytatás a 2. lépésnél
Ha nem létezik illeszkedő sor, akkor a cél elérhetetlen, a csomag nem továbbítható (ICMP hibajelzés a
feladónak)
Ha létezik illeszkedő sor, akkor a csomagot a sorban szereplő kimeneti interfészen továbbítjuk

2.38. ábra - Alhálózati routing példa

2.39. ábra - Alhálózati routing példa
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Forgalomirányítási konfigurációk osztályozása
Minimális routing: Teljesen izolált (router nélküli) hálózati konfiguráció.
Statikus routing: A forgalomirányítási táblázatot a rendszeradminisztrátor tartja karban
Dinamikus routing: A forgalomirányítási táblázatok valamilyen routing protokoll segítségével kerülnek
karbantartásra (Belső – IGP pl. RIP, OSPF, külső - EGP pl. EGP, BGP forgalomirányítási protokollok

9.8. 9.8. IP alhálózatok
Miért van szükség alhálózatok létrehozására?
Az intézmény működése, felépítése elhelyezkedése miatt
Egy IP hálózaton több üzenetszórási tartományt kell létrehozni.
Hogyan hozhatók létre alhálózatok?
Az IP cím host részének legmagasabb helyiértékű bitjeiből néhányat az alhálózat (subnet) azonosításra
használunk.
Az új hálózat/csomópont határt a hálózati maszkkal jelöljük (hosszabb prefix)
Példa alhálózatra
Hálózat IP címe: 197.45.112.0
Alapértelmezett hálózati maszk: 255.255.255.0
További 3 bitet alhálózat azonosításra használunk, így
A hálózati maszk: 255.255.255.224
Összesen 8 alhálózat elkülönítésére lenne lehetőség, de a csupa 0 és csupa 1 értékekből felépülő alhálózat
azonosítókat nem használják (8-2=6 alhálózat alakítható ki)

2.40. ábra - Alhálózatok
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CIDR (Classless Interdomain Routing)

2.41. ábra - Internet címek kimerülése

9.9. 9.9. IP címosztályok problémái
Az IP címosztályok statikus hálózat-gép határának problémái:
A kb. 1000 csomóponttal rendelkező intézmények számára a B osztály túl nagy a C osztály kicsi
Szükség van egy dinamikus határ meghatározására (változó hosszúságú hálózati maszk)
A ‟90-es évek elején az időegység alatt kiosztott hálózatcímek száma exponenciális növekedést mutatott (A C
osztályú címek száma 221!)
A router-táblázatok mérete a hálózatok számával arányos.
Megoldás a CIDR (Classless Inter-Domain Routing) RFC 1519
Folytonos C osztályú címek kiosztása B helyett
A hálózat/gép határ változó hosszúságú hálózati maszk segítségével tetszőleges bitszámmal balra (supernetting)
illetve jobbra (subnetting) tolható.
Területi elrendeződés szerinti címtartomány zónák kialakítása
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A hálózati címek reprezentációja? <Hálózati IP cím, Hálózati maszk>

9.10. 9.10. Kettős címrendszer
A hálózati és az adatkapcsolati réteg címrendszeréből adódó problémák:
Az adatkapcsolati réteg enkapszulációjához meg kell határozni a hálózati címhez tartozó fizikai címet. (ARP –
Address Resolution Protocol RFC 826)
Minden node egy ARP táblázatban tartja nyilván a hálózati címekhez tartozó fizikai címeket.
Hogyan kerül be egy új adat (címpár) a táblázatba?
ARP kérdés: Ki tudja az X hálózati cím fizikai címét?
A kérdés keretét üzenetszórással az alhálózat valamennyi csomópontja megkapja és feldolgozza
Ha valamely csomópont magára ismer az X hálózati címben, akkor a saját fizikai címével válaszol az ARP
kérdésre
Bizonyos helyzetekben (pl. hálózati boot esetén) a fizikai cím alapján kell meghatározni a hálózati címet.
(RARP – Reverse ARP RFC 903)
DHCP és működési vázlata
Dynamic Host Configuration Protocol RFC 1531
Egy IP címtartomány dinamikus kiosztását teszi lehetővé
A kliensek egy (megújítható) időszakra kapják az IP címet.
Működési vázlata
DHCP kérdés: Ki tud adni egy IP címet?
A kérdés keretét üzenetszórással az alhálózat valamennyi csomópontja megkapja és feldolgozza
A DHCP szerverek feldolgozzák, ha van a tartományukban szabad IP cím azzal válaszolnak
A kliens a beérkező IP címekből választ és visszajelez az adott DHCP szervernekA DHCP szerver regisztrálja a
választást és megerősítést küld a kliensnek

10. 10. Transzport réteg
Transzport réteg protokollok
UDP – User Datagram Protocol RFC 768
Összeköttetés mentes, nem megbízható transzport réteg protokoll

2.42. ábra - Fejrész szerkezete

TCP – Transmission Control Protocol RFC 793
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Összeköttetés alapú, megbízható transzport réteg protokoll

2.43. ábra - Fejrész szerkezete

Port számok – protokollok

2.44. ábra - Port számok – protokollok

11. 11. Alkalmazási réteg
DNS tartománynév kezelő rendszer
DNS tervezési szempontok
DNS alkalmazási feltételezések
DNS komponensek
Tartománynevek tere

84
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Informatikai hálózatok az
egészségügyben
Abszolút tartománynevek
Tartománynév tér példa
Tartománynév tér példa
Erőforrás rekordok
A tartománynév tér particionálása
Névszerverek
Címfeloldó (resolver) programok

11.1. 11.1. DNS tartománynév kezelő rendszer
Természetes emberi igény volt, hogy IP címek helyett neveket használjanak
Kezdeti megoldás egy hosts.txt állomány ami letölthető a NIC-től
Néhány 100 csomópontig ez működik
Internet növekedésével új megoldás szükséges
DNS – Domain Name System RFC 1034, 1035
Hierarchikus tartományalapú névkiosztási séma
Osztott adatbázisú implementáció

11.2. 11.2. DNS tervezési szempontok
Alapvető cél: nevekhez erőforrások rendelése
Nagyméretű adatbázis elosztott kezelése átmeneti cache tároló biztosítása
Általános célú megoldásnak kell lenni:
Név -> hálózati cím
Név -> postafiók információ
Egyéb applikációk támogatási lehetősége
Tagolás: osztály és típus szerint
A lekérdezési tranzakció független a kommunikációs eszköztől
Platformfüggetlen megvalósíthatóság

11.3. 11.3. DNS alkalmazási feltételezések
Adatok többsége lassan fog változni.
Adminisztratív határok (zónák) kialakítása
Általában a zónák intézményeket reprezentálnak
Névszervereket üzemeltetnek
Felelősek a tartománynevek egy halmazáért
Biztiosítani kell a kliensek névszerverekhez kapcsolódását
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Adathozzáférés kiemelt prioritású a naprakészséggel és konzisztenciával szemben
Más névszervereken tárolt adatra vonatkozó kérdés megválaszolása:
Iteratív módszer – kötelező
Rekurzív módszer – opcionális

11.4. 11.4. DNS komponensek
A tartománynevek rendszerének három fő komponense:
Tartománynevek (körzetnevek) tere és erőforrás rekordok
Névszerverek
Címfeloldó (resolver) programok

11.5. 11.5. Tartománynevek tere
Fa típusú gráf, melyben minden csúcs egy erőforráshalmazt reprezentál
A csúcsokhoz egy (max. 63 bájt hosszú) címkét rendelünk
Két testvér csúcs címkéje nem lehet azonos
A null hosszúságú címke a gyokér számára foglalt
Címke belső reprezentációja (címke hossza 1 bájton, a magfelelő karaktersorozat bájt-sztring)
A kis- és nagybetűk között nem teszünk különbséget, de célszerű megtartani a forrás írásmódját

11.6. 11.6. Abszolút tartománynevek
Gráfelméleti alapok DNS alkalmazása:
A tartománynevek terében bármely csúcs egyértelműen reprezentálható a csúcstól a gyökérig vezető utat leíró
címkesorozattal (abszolút tartománynév)
Abszolút tartománynév belső reprezentációja:
Max 255 bájt hosszú
Acímkéket sorrendhelyesen konkatenálhuk
Szükségképpen a NULL karakterrel végződik
Tartománynevek reprezentációja felhasználói interfészeknél:
Címke-sztring sorozat, elválasztó karakter a pont (.)
Lehet abszolút és relatív

11.7. 11.7. Tartománynév tér példa
2.45. ábra - Tartománynév tér
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Abszolút név felhasználói specifikációja pl.:
vaxa.isi.edu
Relatív felhasználói specifikációja:
vaxa (relatív az isi.edu.-hoz képest)
vaxa.isi (relatív az edu-hoz képest)
belső reprezentációja
04 76 61 78 61 03 69 73 69 03 65 64 75 00

11.8. 11.8. A tartománynév tér particionálása
A tartománynevek tere két módon darabolható:
Az osztály tagozódása alapján
A tartománynév tér (fa) éleinek átvágásával
Ha a tartománynevek terében bizonyos éleket átvágunk, akkor a maximálisan összefüggő részgráfok szintén fa
struktúrájúak
Egy ilyen részgráfot zónának nevezünk
Egy zóna reprezentálható a gyökérhez legközelebbi csúcsának tartománynevével
A zónák közötti átvágásokat nyilván kell tartani

11.9. 11.9. Névszerverek
A névszerverek olyan szerver programok, melyek:
Információkat tárolnak a tartománynevek gráfjáról
Tartománynevekhez tartozó erőforrás rekordokat tárolnak
Egy vagy több zónához tartozó valamennyi csomópont hiteles erőforrásrekordját
Szomszéd (gyermek) zónákhoz (és ezek névszervereihez) vezető információkat
Időlegesen más zónákhoz tartozó erőforrásrekordot (cache)
Kérdéseket (lekérdezéseket) válaszolnak meg

11.10. 11.10. Címfeloldó (resolver) programok
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A címfeloldó programok a felhasználói programok és a névszerverek közötti interfészek.
A címfeloldás ideje lehet kicsi (msec) pl. helyi adatokból felépített válasz esetén, de lehet nagy (több sec)
névszerverek adatait kérdezve.
A címfeloldás kliens oldala általában platformfüggő
Általános funkciók:
Gép név -> gép cím
Gép cím -> gép név
Általános lekérdezési funkció

12. 12. Elektronikus levél (e-mail)
Architektúra és szolgáltatások
Üzenetformátum, fejrészmezők (RFC 822)
MIME – többcélú hálózati levelezés-kiterjesztés
Üzenettovábbítás
Végső kézbesítés
E-mail küldés és fogadás példa IMAP

12.1. 12.1. Architektúra és szolgáltatások
Az első e-mail rendszerek egyszerű fájlátviteli protokollból álltak, a fájlok első sora a címzett
Hátrányai:
Nehézkes a több címzettnek küldés
Az üzenetnek nincs belső szerkezete (egymásba ágyazottság kezelése bonyolult)
A feladó a kézbesítésről nem kapott visszajelzést
A felhasználói felület és az üzenettovábbítás egybeépítése hiányzott
Nem volt lehetséges tartalom csatolása (hang, kép, stb.)
Az e-mail rendszerek két alrendszere:
Felhasználói ügynök (helyi programok)
Üzenettovábbító ügynök (rendszer démonok)
Az e-mail rendszerek alapfunkciói:
Szerkesztés (levelek és válaszok létrehozása)
Továbbítás (eljuttatás a feladótól a címzettig)
Visszajelzés (megmondja mi történt az üzenettel)
Megjelenítés (néha konverzióval)
Elrendezés (címzett lehetőségei a beérkezett levelekkel)
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Felépítés

2.46. ábra - Felépítés

12.2. 12.2. Üzenetformátum, fejrészmezők (RFC 822)
2.47. ábra - Üzenetformátum

Üzenetformátumok (MIME)
MIME többcélú hálózati levelezéskiterjesztés

2.48. ábra - További fejrészmezők
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2.49. ábra - Üzenet típus/altípus

12.3. 12.3. MIME – többcélú hálózati levelezés-kiterjesztés
A kezdetben csak angol nyelvű szöveget tartalmazó levelekkel szembeni igények
Ékezetes betűk (pl. magyar, francia, német)
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Nem latin betűk (pl. héber, orosz)
Ábécé nélküli nyelvek (pl. kínai, japán)
Egyáltalán nem tartalmaznak szöveget
A megoldás a MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions – többcélú hálózati levelezéskiterjesztés)
(RFC 1341, RFC 2045-2049)
MIME RFC822 fejrészmezők

2.50. ábra - MIME RFC822 fejrészmezők

2.51. ábra - MIME típusok/altípusok (RFC 2045)
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Példa üzenet fejrészre
Return-Path:salga@inf.unideb.hu
Delivered-To:bcharles@de-efk.hu
Received: from mail.de-efk.hu (localhost [127.0.0.1]) by VBMS.dummy (Postfix) with SMTP id 13F20133907
for <bcharles@de-efk.hu>; Thu, 5 Feb 2009 10:30:37 +0100 (CET)
Received: from neumann.math.klte.hu (neumann.math.klte.hu [193.6.146.20]) by frigg.de-efk.hu (Postfix) with
SMTP id 8EA2C133907 for <bcharles@de-efk.hu>; Thu, 5 Feb 2009 10:30:26 +0100 (CET)
Received: from [172.17.135.67] ([172.17.135.67]) by neumann.math.klte.hu ([193.6.146.20])
with SMTP (gateway) id A0297DAA05C; Thu, 05 Feb 2009 09:44:20 +0100 (CET)
Message-ID: 498AAD5F.2020008@inf.unideb.hu
Date: Thu, 05 Feb 2009 10:11:59 +0100
From: Medveczki Marianna salgane.medveczki.marianna@inf.unideb.hu
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax)
MIME-Version: 1.0 To: gbalazsfalvai@inf.unideb.hu, ibballa@inf.unideb.hu, ballai@gmail.com
Subject: [Fwd: OMAA 2009-es]
Content-Type: multipart / mixed; boundary ="------------070103000203000500020304"

12.4. 12.4. Üzenettovábbítás
Az üzenetek feladótól címzettig való eljuttatásával foglalkozik
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – egyszerű levéltovábbító protokoll)
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Forrásgép kapcsolatot teremt a célgép 25 portjával, amit az SMTP-t használó daemon figyel, ez fogadja a
beérkező kapcsolatokat, és átmásolja (kézbesíti) belőlük az üzeneteket a megfelelő postafiókba, sikertelenség
esetén a feladó erről választ kap.

12.5. 12.5. Végső kézbesítés
Mi történik, ha nincs on-line összeköttetés?
Így TCP-összeköttetést sem lehet kiépíteni a címzettel.
Megoldás a szolgáltató gépén egy üzenettovábbító ügynök megjelenése.
POP3 (Post Office Protocol – Postahivatal protokoll)
A felhasználói ügynök és az üzenettovábbító ügynök kapcsalata, e-mail átmásolása a szolgáltatótót a
felhasználóhoz.

12.6. 12.6 E-mail küldés és fogadás példa
2.52. ábra - a) A címzett nincs on-line az interneten és az ügynökök más gépen futnak
(b) A címzettenek állandó internet kapcsolata van és a felhasználói és az
üzenettovábbító ügynök ugyanazon gépen fut

12.7. 12.7. IMAP
2.53. ábra - IMAP (Internet Message Access Protocol – Internet levélelérési protokoll)
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13. 13. A Világháló (World Wide Web)
Keretszerkezet, az interneten elszórva található gépeken elhelyezkedő, összekapcsolt dokumentumok elérését
teszi lehetővé.
Felépítés áttekintése (weboldalak - pages, hipertext, hiperhivatkozás - hiperlink, böngésző - browser)

2.54. ábra - A világhló áttekintése

13.1. 13.1. Az URL felépítése
URL: egységes erőforrás-meghatározó
Protokoll
A hoszt DNS neve
Az állomány elérhetősége, neve
Pl. http://www.magyarorszag.hu/okmanyiroda

13.2. 13.2. Az ügyfél és a kiszolgáló oldala
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Az ügyfél oldala:
A böngésző meghatározza az URL-t
A böngésző megkérdezi a DNS-től a www.magyarorszag.hu IP-címét
A DNS válasza az IP cím
A böngésző a megadott IP címmel létrehoz egy kapcsolatot a 80-as porton
Átkülde egy kérést, melyben elkéri az okmanyiroda oldalát
A kiszolgáló elküldi az oldalt
A TCP összeköttetést lebontják
A böngésző megjeleníti az oldalon található összes szöveget
A böngésző elhozza és megjeleníti az oldalon található összes képet
Segédalkalmazások és plug-inek használata a megjelenítéshez
A kiszolgáló oldala
Elfogad egy TCP összeköttetést az ügyféltől (böngészőtől)
Megkapja a kért oldal nevét
Megkeresi azt a háttértáron
Visszaadja az állományt az ügyfélnek
Bontja a TCP összeköttetést
Sütik (cookies) használata kapcsolatban

13.3. 13.3. Statikus dokumentumok a Weben
HTML a hipertext jelölőnyelv ( Címkék (tags), Direktívák, Attribútumok)

2.55. ábra - Űrlapok (XML, XHTML)
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2.56. ábra - HTML a hipertext jelölőnyelv

13.4. 13.4. Dinamikus oldalak
A kiszolgáló oldalán
CGI, PHP
Ügyfél oldalán
Javascript

2.57. ábra - Dinamikus oldalak
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14. 14. Multimédia
Digitális hang
Mintavételezés
Bitráta

2.58. ábra - Multimédia

14.1. 14.1 Hangtömörítés
MPEG audio MP3
Hullámforma kódolás
Érzékelési kódolás
Frekvenciaelfedés

14.2. 14.2. Mozgóképek, képtömörítés (1)
Mozgókép megjelenítés (frame/s)
Interlacing (mező)
RGB
Luminancia (fényesség),
krominancia (szín)
Digitális rendszerek
Képpontok
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Felbontás
Színmélység
Algoritmusok:
Encoder (kódoló)
Decoder (dekódoló)
JPEG állóképek tömörítése
MPEG mozgóképek tömörítése
Képfajták: I,P,B,D

2.59. ábra - Képfajták

15. 15. Kötelező irodalom
Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok Panem 2004. Második, bővített átdolgozott kiadás alábbi részei:
1. Bevezetés 21-106. oldal
2.5 A nyilvános kapcsolt telefonhálózat 146-182.
2.6. A mobiltelefon-rendszer 183-201.
4.6. Bluetooth 349-352.
7.1. DNS-a körzeti névkezelő rendszer 626-635.
7.3. A világháló 658-723.
7.4. Multimédia 723-765.
Feladatok 107-111, 765-771.

16. 16. Ajánlott irodalom
Kovács Péter: Számítógép-hálózatok, ComputerBooks 2003.
Kónya László: Számítógép-hálózatok, LSI Oktatóközpont 2001.
P. Norton, M. Stockman: A hálózati biztonság alapjairól, Kiskapu 2000.
Elektronikus források:
http://www.bibl.u-szeged.hu/inf/demo/Halozatok/index.html
http://www.szabilinux.hu/konya/indul.htm
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3. fejezet - Népegészségügyi
adatbázisok és kezelésük
1. 1. Bevezetés
A hiteles egészségügyi statisztikához, megfelelő, pontos egészségügyi, demográfiai adatokra van szükség.
A legfontosabb adatbázisok, amelyekkel a tanagyag foglalkozni kíván:
HFA adatbázisok. Az Internetről szabadon elérhető adatbázis A WHO Európai Regionális Irodája által gyűjtött
egészségügyi statisztikai adatokat tartalmazza.
KSH honlapján elérhető online adatok.
WHOSIS WHO statisztikai információs rendszer ( WHO statistical information system / WHOSIS / és Global
Health Observatory (GHO))

2. 2. A WHO adatbázisok szerepe a tudományos
információszerzésben
• Egészséget mindenkinek (HFA-DB, European health for all database ),
• Halálozási indikátorok, 67 halálok, kor és nem szerint (HFA-MDB, Mortality indicators by 67 causes of death
, age and sex),
• Európai részletes halálozási adatbázis (DMDB, European detailed mortality database ),
• Európai kórházi morbiditási adatbázis (HMDB, European hospital morbidity database ),
• WHOSIS WHO statisztikai információs rendszer ( WHO statistical information system / WHOSIS / és a
Global Health Observatory (GHO))
A WHO Európai Regionális Irodája honlapjáról http://www.euro.who.int letölthető (offline), elérhető
http://data.euro.who.int/hfadb/ (online) félévenként frissített adatbázisok nagy segítséget nyújtanak az adat- és
információszerzésben. Az online verzió használata főként gyors információk elérésére javasolt, amennyiben az
adatokat, grafikonokat vagy térképeket más programokban is szeretnénk használni, akkor az offline verzió
használata javasolt.

3.1. ábra - WHO honlapja
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Az "Egészséget mindenkinek" (HFA-DB, European health for all database) feltétlenül meg kell ismerni.
Installálás, program indítása:
Töltsük le HFADB1.exe, és HFADB2.exe állományokat a merevlemezen egy HFA nevű könyvtárba. Majd
indítsuk el és a telepítsük az állományokat a HFA mappába.
Telepítés után futtassuk a HFA.exe programot a munka megkezdéséhez.
Ekkor a megjelenik a program bejelentkező képernyője.

3. 3. HFA letöltése és installálása
3.2. ábra - HFA
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3.3. ábra - Letöltés

3.4. ábra - Letöltendő állományok
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Installálás, program indítása:
Töltsük le HFADB1.exe, és HFADB2.exe állományokat a merevlemezen egy HFA nevű könyvtárba. Majd
indítsuk el és a telepítsük az állományokat a HFA mappába.
Telepítés után futtassuk a HFA.exe programot a munka megkezdéséhez.
Ekkor a megjelenik a program bejelentkező képernyője.

3.5. ábra - HFA DB1.exe

4. 4. A HFA-ban használható menük és eszközök
3.6. ábra - HFA menük és eszközök
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A Definíciók menüpont a kiválasztott indikátorok pontos WHO általi meghatározását mutatja meg.
A Segítség menüpont alatt lehet megnézni, pl. az indikátorok teljes listáját, az ország csoportok meghatározását.
Innen ezek az adatok ki is nyomtathatók.
A program elindítása után felugró párbeszédpanelen, vagy a menüsorban található Paraméterek kiválasztása
(Select parameters) menüponttal lehetséges a keresett adatok meghatározása.
A paraméterek kiválasztásánál három féle paramétert választhatunk.
1. Indikátorok
2. Országok
3. Évek

3.7. ábra - Paraméterek kiválasztása
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Az indikátorok több fő csoportban helyezkednek el:
Ebből az első 8 alapértelmezett csoport és nem változtatható meg a tartalma, a 9-es, 10-es jelenleg nem használt,
a 11-es pedig tartalmaz már előre beépített indikátorokat, de itt a felhasználó is létrehozhat új paraméterekkel
indikátorokat:
A főcsoportok a következők:
• 01 Demográfiai és társadalmi-gazdasági indikátorok
• 02 Mortalitással kapcsolatos indikátorok
• 03 Morbiditással, rokkantsággal és kórházi költségekkel kapcsolatos indikátorok
• 04 Életmód
• 05 Környezet
• 06 Egészségügyi ellátottság
• 07 Egészségügyi ellátás igénybevétele, költségek
• 08 Anya és gyermek egészség
• 11 Átmeneti indikátorok
Ezek nevére duplán, vagy az indikátor előtti + jelre kattintva megjelenik az indikátorok listája. Számos indikátor
további, nem és/vagy korcsoport szerinti, bontásban is rendelkezésre áll.
Az indikátorok, országok és évek kiválasztása a megfelelő négyzetek kijelölésével történik.
A program több indikátor kiválasztását is megengedi, de egyszerre csak annyit jelöljünk ki, amivel dolgozni is
fogunk.
A leggyakrabban használt indikátorok listáját el is menthetjük, egy általunk megadott névre, amelyet később
bármikor visszatölthetünk, ezzel is gyorsítva a feladet megoldását.
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(jelenleg 4 db, a WHO által definiált indikátor lista van elmentve)
Az országok kijelölése szintén ezzel a módszerrel történik, itt is van lehetőségünk általunk előállított lista
készítésre és annak elmentésére, az előzőekben leírt metodikával.
(jelenleg 8 db, a WHO által definiált ország lista van elmentve)

5. 5. Példa
! Készítsünk egy indikátor listát, amely tartalmazza a születéskor várható élettartamot mind a két nemre, és
külön a férfiakra és külön a nőkre is.
1. Válasszuk ki az indikátorok közül a
02 Mortality based indicators - (Mortalitással kapcsolatos indikátorok)
2. Ezen belül jelöljük ki a
1010 Life expectancy at birth, in years – (Születéskor várható élettartam, években)
1011 Life expectancy at birth, in years, male– (Születéskor várható élettartam, években, férfiaknál)
1012 Life expectancy at birth, in years, female – (Születéskor várható élettartam, években, nőknél)
Ha el akarjuk menteni, akkor;
3. A Save (mentés) gomb megnyomásával egy ablak nyílik meg, ahol az Insert (beszúrás) gomb segítségével új
listát szúrhatunk be. Adjunk neki nevet mondjuk "Alap" és mentsük el.
Az indikátor ablak alatt található a Betöltés (Load) gomb, amellyel az elmentett indikátor listát lehet
visszatölteni.
A Törlés (Clear) gomb az indikátor ablak kiürítésére szolgál.
Készítsünk egy listát az országokból is amely tartalmazza Magyarországot, Romániát, Szlovákiát és az
Európai régiót.
Az ország listában találunk összevonásokat, pl. Europai régió, EU, CARK.
Ezeknek a pontos leírását, hogy mely országokat tartalmazza a csoport, a Help menü Contents alpontjában
található meg.
Ha el akarjuk menteni, akkor;
a Save (mentés) gomb megnyomásával egy ablak nyílik meg, ahol az Insert (beszúrás) gomb segítségével új
listát szúrhatunk be. Adjunk neki nevet mondjuk "Alap" és végezzük el a mentést.
Az Ország ablak mellett található a Betöltés (Load) gomb, amellyel az elmentett indikátor listát lehet
visszatölteni.
A Törlés (Clear) gomb kiválasztás megszüntetésére szolgál.
Az adatok megjelenítéséhez, az évek közül is választani kell, legalább egyet, kivéve a vonaldiagramot,
amely 1970-től ábrázolja az adatokat.
Az adatok kiválaszátsa után így néz ki az ablak:

3.8. ábra - WHO
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Elfogadás után megjeleníthetjük az adatainkat.

6. 6. Adatok megjelenítése
Az adatok megjelenítését kezdjük a legfontosabbal és legkönnyebben értelmezhetővel.

6.1. 6.1. A vonaldiagram
Vagy az eszköztár vonaldiagram gombjával, vagy a menüsor grafikon menüjének, vonaldiagram és azon belül
az „A típusút” válasszuk ki.

3.9. ábra - Vonal diagram "A" típus
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1. "A" típus
az X -tengelyen az éveket, az Y- tengelyen a kiválasztott indikátort értékeit jeleníti meg, a görbe pedig a kijelölt
országo(ka)t ábrázolja.
2. "B típus"
az X -tengelyen az éveket, az Y- tengelyen a kiválasztott országhoz tartozó értéktartományt jeleníti meg, a
görbe pedig a kijelölt indikátor(oka)t ábrázolja.
3. "C típus"
az X -tengelyen az indikátorokat, az Y- tengelyen a kiválasztott indikátorokhoz tartozó értéktartományt jeleníti
meg, a görbe pedig a kijelölt országokhoz tartozó értékket ábrázolja.
!! A "C típusnál" a HFA bármilyen indikátor kapcsolatot megjelenít, ezért oda kell figyelni, arra, hogy az
értékek mértékegysége azonos legyen. A másik fontos tényező, hogy a megjelenítendő évre minden
indikátorhoz legyenek adatok. Ellenkező esetben a lékérdezés értelmetlen, vagy hibával kilép a programból.
A. Típus
A megjelenő grafikonról adatokat olvashatunk le, úgy hogy az kurzort a gráf metszéspontjaira visszük, ekkor az
ábrán látható módon megjelenik az adott évben, a kiválasztott országhoz tartozó adat, ha az adott pontra
rákattintunk, akkor az adott évhez tartozó trendvonalakat is megjeleníthetjük az ábrán.
1. Opciók (Options) Itt leheőség van három éves mozgóátlag ábrázolására
1. Kiemelés (Highlight) A megjelenített országok közül lehetőséget ad egy, vagy több ország kejelölésére, ezek
grafikonja továbbra is színes lesz, a többi pedig szürkére vált, és a jelmagyarázatból is eltűnik
2. Skálázhatóság (Scale) Egy felugró ablakben megváltoztatható mind az X, mind az Y tengely paraméterei így:
a minimum érték, a maximum érték, és a megjelenített értékek lépésközei. (Itt nyílik lehetőség az adatok
ábrázolásánál logaritmus skálára való áttérésre is)
3. Indikátorok (Indicators) A Paramétereknél kiválsztott indikátorok közül választhatunk, hogy melyiket
szeretnék megjeleníteni.
4. Nyomtatás (Print)
5. Grafikon exportálása (Export) Ha a kész grafikont fel szeretnénk használni pl. dokumentumban, vetítésben,
itt tehetjük meg, hogy más alkalmazások is használhassák. Két lehetőségünk van az adatok átadására:
• a vágólap (clipboard), ebben az esetben az adatot azonnal betudjuk illeszteni, a másik alkalmazásba
• átmeneti állomány (metafile), ekkor a kész ábrát elmenthetjük egy .emf kiterjesztésű file-ba, amit bármikor
fel lehet használni
6. Kilépés (Quit)

3.10. ábra - "A" típusú vonaldiagram
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B. Típus
A megjelenő grafikonról adatokat olvashatunk le, úgy hogy a kurzort a gráf metszéspontjaira visszük, ekkor az
ábrán látható módon megjelenik az adott évben, a kiválasztott országhoz tartozó adat, ha az adott pontra
rákattintunk, akkor az adott évhez tartozó trendvonalakat is megjeleníthetjük az ábrán.
A grafikon ablak menüsorának segítségével következő lehetőségeink vannak:
1. Opciók (Options) Itt leheőség van három éves mozgóátlag ábrázolására
2. Skálázhatóság (Scale) Egy felugró ablakben megváltoztatható mind az X, mind az Y tengely paraméterei így:
a minimum érték, a maximum érték, és a megjelenített értékek lépésközei. (Itt nyílik lehetőség az adatok
ábrázolásánál logaritmus skálára való áttérésre is)
3. Országok (Countries) A Paramétereknél kiválsztott országok közül válszthatunk, hogy melyiket szeretnék
megjeleníteni.
4. Nyomtatás (Print)
5. Grafikon exportálása (Export) Ha a kész grafikont fel szeretnénk használni pl. dokumentumban, vetítésben,
itt tehetjük meg, hogy más alkalmazások is használhassák. Két lehetőségünk van az adatok átadására:
• a vágólap (clipboard), ebben az esetben az adatot azonnal betudjuk illeszteni, a másik alkalmazásba
• átmeneti állomány (metafile), ekkor a kész ábrát elmenthetjük egy .emf kiterjesztésű file-ba, amit
bármikor fel lehet használni
6. Kilépés (Quit)

3.11. ábra - "B" típusú vonaldiagaram
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6.2. 6.2. Oszlopdiagram (Bart chart)
A másik fontos diagram típus az oszlop diagram.
A megjelenő oszlopok adatai, a Paraméter menüpontban kiválasztott országok egy adott indikátorát jelenítik
meg a kiválasztott években.
A grafikon ablak menüsorának segítségével következő lehetőségeink vannak:
1. Indikátorok (Indicators) A Paramétereknél kiválsztott indikátorok közül választhatunk, hogy melyiket
szeretnék megjeleníteni.
2. Nyomtatás (Print)
3. Grafikon exportálása (Export) Ha a kész grafikont fel szeretnénk használni pl. dokumentumban, vetítésben,
itt tehetjük meg, hogy más alkalmazások is használhassák. Két lehetőségünk van az adatok átadására:
• a vágólap (clipboard), ebben az esetben az adatot azonnal betudjuk illeszteni, a másik alkalmazásba
• átmeneti állomány (metafile), ekkor a kész ábrát elmenthetjük egy .emf kiterjesztésű file-ba, amit bármikor
fel lehet használni
4. Kilépés (Quit)
!! Az Oszlop diagramnál oda kell figyelni, arra, hogy csak olyan éveket jelöljünk ki, ahol az évre minden
indikátorhoz és országhoz legyenek adatok. Ellenkező esetben a lékérdezés értelmetlen, vagy hibával kilép a
programból. !!!

3.12. ábra - 1641_oszlop.png
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6.3. 6.3. Térkép (Map)
A következő fontos megjelenítési mód a Térkép nézet. Ezt választva láthatóvá válik Európa térképe, az első
kiválasztott indikátor és az első kiválasztott év szerint. Itt is lehetőség van az országhoz tartozó értékek
leolvasására, úgy hogy az kurzort az adott országra visszük, ekkor megjelenik az ország neve és az adott évben
hozzátartozó adat.
Az ablak menüsorának segítségével következő lehetőségeink vannak:
1. Skálázhatóság (Scale)
• Intervallumok (Intervals) Itt adhatjuk meg, hogy hány részre bontsa fel a program az adatsort (minimum:
3, maximum:7 lehet)
• Tartományok adatai (All ranges) Az alapértelmezettől eltérő tartomány paraméterek megadása
• Legkisebb, legnagyobb (Min & Max) érték megadása
2. Évek (Years) A kijelölt évekből választhatunk.
3. Indikátorok (Indicators) A Paramétereknél kiválsztott indikátorok közül választhatunk, hogy melyiket
szeretnék megjeleníteni.
4. Térkép típus (Type of map)
• az előzőekben leírt módon osztja részekre (Parts)
• a statisztikában használt quintilis szerint osztja fel az értékeket ( a skálázásnál ez a felosztás is
változtatható)
5. Diavetítés (Slide show) Az indikátorhoz tartozó és kiválasztott éveket jeleníti meg egymás után
6. Nyomtatás (Print)
7. Térkép exportálása (Export) Ha a kész térképet fel szeretnénk használni pl. dokumentumban, vetítésben, itt
tehetjük meg, hogy más alkalmazások is használhassák. Két lehetőségünk van az adatok átadására:
• a vágólap (clipboard), ebben az esetben az adatot azonnal betudjuk illeszteni, a másik alkalmazásba
• átmeneti állomány (metafile), ekkor a kész ábrát elmenthetjük egy .emf kiterjesztésű file-ba, amit bármikor
fel lehet használni
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• ezen belül lehetőségünk van a kép színes vagy fekete-fehér mentése között választani
8. Kilépés (Quit)

3.13. ábra - Térkép

6.4. 6.4. Táblázatok
Az adatok megjelenítését folytassuk a táblázatokkal
Táblázatok
A HFA-ban öt féle táblázat található :

3.14. ábra - HFA táblázatok

1. A. típus A Paraméter menüben kiválasztott első indikátorhoz tartozó, az összes kijelölt év adata jelenik meg
minden országra vonatkozóan (alapértelmezett az első indikátor és válszthatunk másikat). Az általunk
kiválasztott országok eltérő színüek.
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2. B. típus Az első kiválasztott indikátorok szerint idősorosan (1970-től, vagy az első jelentés évétől) jelennek
meg az adatok a kijelölt országok szerint
3. C. típus Az első kiválasztott ország szerint idősorosan (1970-től, vagy az első jelentés évétől) jelennek meg
az adatok a kijelölt indikátorok szerint
4. D. típus A kiválasztott első indikátorhoz tartozó első, és utolsó jelentés adata lesz látható minden országra
vonatkozóan, mellette a jelentés éve található
5. D. típus A kiválasztott első évhez tartozó minden ország adata jelenik meg a jelölt indikátorok alapján

6.4.1. 6.4.1. Táblázatok menüsorai, műveletek tálázatokkal
Táblázatok menüsorai, műveletek táblázatokkal
Minden táblázat fejlécén megtaláljuk a menüsort, amelyből kiválaszthatjuk a feldolgozandó paramétereket.
Az A. és D. táblázatnál így választhatunk összes európai ország közül, és a paramétereknél meghatározott
indikátorokból.
• Az ország választás azt jelenti, hogy az összes rendelkezésre álló országból, csak az általunk megjelöltekre
vagyunk kíváncsiak, ezt egy felugró ablakban tudjuk kijelölni, így csökkentve a táblázat sorait.
• Az indikátor választás esetén, viszont csak azokból jelölhetünk ki, amelyeket a paraméterekben beállítottunk
a munkánk elején.
Az B. táblázat esetén csak a paraméterekben beállított indikátorok közül jeleníthetünk meg adatokat.
Az C. táblázat esetén csak a paraméterekben beállított országok közül jeleníthetünk meg adatokat.
Az E. táblázat használatánál szintén választhatunk az összes ország közül, és az általunk előre kiválasztott
évekből.
• Az országok kiválaszatása megegyezik az A. és D. tábláknál leírtakkal.
• Az év választás pedig a paraméterekben beállítottakból lehetséges.
Adatok másolása
A menüben található másolás (Copy) parancs segítségével lehetséges. Ez csak a táblázatoknál és csak offline
verzióban létező szolgáltatás.
A táblázatban a látható adatokat tudjuk átmásolni másik általunk használt programba (Office alkalmazásba).
Legtöbbször számolni szeretnénk az adatokkal, ezért a legfontosabb az Excelbe való másolás. A másolás
parancs használatával egyszerűen használjuk az Excel beillesztés parancsát.
!! A Másolás (Copy) parancs megnyomása esetén, nem kapunk visszajelzést a parancs végrehajtásáról, de a
táblázatban látható adatok vágólapra kerültek. Beillesztés után a tizedes jelek a Windows területi
beállításaiban definiáltnak megfelelő lesz. !!!
Adatok mentése
A HFA A. típusú táblázatból egy indikátorra vonatkozóan, az összes adatot fájlba menthetjük. (ez a
funkció kizárólag csak az A. típusú táblázatnál működik, és csak az offline verzióban használható)
A menüsorból válasszuk ki az Táblázat mentése (Save table) menüpontot. Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben
megadhatjuk, hogy mi legyen az állomány neve (javasolt fájlnévnek az indikátorra vonatkozó információ), és
a helyet ahova a mentés történjen. Fontos kiválasztanunk még a fájl típusára is, hogy a későbbiekben
visszatölthető legyen. Ezért a további feldolgozás szempontjait figyelembe véve, a szöveges (.txt) típus javasolt,
ez a legtöbb alkalmazásba betölthető formátumú.
Most csak az Excel alkalmazásba való betöltéssel fogunk foglalkozni.
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Ha az előzőekben leírt módon elmentettük a táblázatot, indítsuk el az Excel táblázatkezelőprogramot.
A menüjében keressük meg a Megnyitás menüpontot, majd a megnyíló ablakban keressük meg az elmentett .txt
fájlt.
Adatok mentése
A HFA A. típusú táblázatból egy indikátorra vonatkozóan, az összes adatot fájlba menthetjük. (ez a
funkció kizárólag csak az A. típusú táblázatnál működik, és csak az offline verzióban használható)
A menüsorból válasszuk ki az Táblázat mentése (Save table) menüpontot. Ekkor megnyílik egy ablak, amelyben
megadhatjuk, hogy mi legyen az állomány neve (javasolt fájlnévnek az indikátorra vonatkozó információ), és
a helyet ahova a mentés történjen. Fontos kiválasztanunk még a fájl típusára is, hogy a későbbiekben
visszatölthető legyen. Ezért a további feldolgozás szempontjait figyelembe véve, a szöveges (.txt) típus javasolt,
ez a legtöbb alkalmazásba betölthető formátumú.
Most csak az Excel alkalmazásba való betöltéssel fogunk foglalkozni.
Ha az előzőekben leírt módon elmentettük a táblázatot, indítsuk el az Excel táblázatkezelőprogramot.
A menüjében keressük meg a Megnyitás menüpontot, majd a megnyíló ablakban keressük meg az elmentett .txt
fájlt.
Ekkor megjelenik a szövegbeolvasó varázsló, ahol három lépésben elvégezhető a beolvasás.
1. lépésben válasszuk a Tagolt formátumot, mivel a rögzített mezők szélessége változó. A beolvasás az első
sorral kezdődjön, és ne változtassuk meg a fájl eredetére vonatkozó információt sem. Majd kattinsunk a
Tovább gombra
2. lépésnél lehetőség van a mezőhatárolók kiválasztására, az Excel általában jól ismeri fel, de ellenőrizzük,
hogy a határoló jel a Tabulátor és a szövegjelölő az ". Ha változtatjuk az alsó előnézeti ablakban látható lesz
a tartalom. Ha minden rendben van kattintsunk a Tovább gombra
3. lépésben a mezők tartalmát formázhatjuk meg javasolt az Általános adattípust megtartani, mert így a
táblázatkezelőprogram a tartalomnak megfelelően fogja eldönteni, hogy az adat szám, vagy szöveg.
Kattintsunk a Befejezés gombra, és máris számolhatunk az adatokkal.
!! Haladó felhasználók esetén, van egyszerűbb mód is. Itt az Excel mellé meg kell nyitni egy Windows intéző
programot is. Ebben kell megkeresni, az elmentett .txt fájlt, és ha megvan egyszerűen be kel lhúzni a
megnyitott Excel munkalapra, és már dolgozhatunk is. !!!

7. 7. HFA-MDB
A másik fontos WHO adatbázis a HFA-MDB
A HFA-ban megismert indikátorokból részletes halálozási adatokat tartalmaz korcsoportos bontásban (67
halálok, kor és nem szerint )
Kor szerint standardizált halálozási arányszámokban tartalmazza az adatokat (direkt standardizálás, standard:
európai standard populáció)
- Az indikátorok a BNO alapján kerültek besorolásra, főbb csoportok:
• össz. halálok
• a keringési rendszer betegségei
• daganatok
• sérülések, mérgezések (külső ok szerint)
• fertőző és élősdiek okozta betegségek
• légzőrendszer betegségei emésztőrendszer betegségei
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Választható korcsoportos bontások:
• 0-64, 65+, 75+ évesek
• 0-75 évesekre 15 éves korosztályok szerinti bontás
• 25-64 évesek
Egyes országok esetében lehetőség van az adatokat régiós bontásban is feldolgozni

8. 8. Magyarországi statisztikai adatok elérése a KSH
adatbázisában
Magyarországra vontakozó statisztikai adatokat a KSH honlapján érhetjük el (http://www.ksh.hu/), vagy offline
módon a KSH által megjelentetett évkönyvekben találjuk, ilyenek például:
Magyar statisztikai évkönyv, Demográfiai évkönyv, Egészségügyi statisztikai évkönyv, Területi statisztikai
évkönyv
Ezek a kiadványok évente jelennek meg, és az előző év január elsejei állapotot tükrözik. A könnyebb
használhatóság miatt a könyvek adatait a CD mellékletük tartalmazza excel formátumban.
Most nézzük az online verziót, mivel ez az internetről bármikor elérhető.
Lépjünk fel ide kattintva a KSH honlapjára.
A megjelenő lapon bal oldalt az Adatok részen belül találjuk a számunkra fontos információkat. Ebből
különösen két menüpont fontos:
1. stADAT-táblák és a
2. Tájékoztatási adatbázis
Az stADAT-táblák alapját 7 témakör képzi, és olyan állandóan bővülő tábla-rendszer, amely kész táblák
formájában elégíti ki az érdeklődők adatigényeit. Ezek a témakörök a következők:
1. Népesség, népmozgalom
2. Társadalom
3. Általános gazdasági mutatók
4. Gazdasági ágazatok
5. Környezet
6. Területi adatok
7. Nemzetközi adatok
Témakörönként három lehetőség közül választhatunk.
• Hosszú idősor - amely 1949-től tartalmaz adatokat, és 1960-tól évenkénti bontásban
• Idősoros éves adatok - 1941-től tartalmaznak adatokat 2000-ig tízévenkénti, 2001-től évenkénti bontásban
• Évközi adatok - vagy havi, vagy negyedéves bontásban jelenítik meg az adatokat ebből következően, csak
néhány évre visszamenően
Bármely táblát választjuk, fennt találunk egy ikonsort, amely alapinformációkat, táblakapcsolatokat tartalmaz,
kapcsolódást biztosít a tájékoztatási adatbázisokhoz, térképi megjelenítést biztosít, itt találjuk a kapcsolódó
publikációk hivatkozását is, és végül a nyomtatási lehetőséget.
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Ha az adatokat a honlapon kijelöljük másolásra, akkor egyszerűen beilleszthetjük, bármely Office alkalmazásba.

9. 9. A Tájékoztatási adatbázis használata
A Tájékoztatási adatbázis hasonlóan az stADAT-hoz 6 nagy témakört tartalmaz, viszont itt a megjelenítés
sokkal komplexebb leválogatást tesz lehetővé.
Témakörök:
1. Népesség, népmozgalom
2. Társadalom
3. Általános gazdasági mutatók
4. Gazdasági ágazatok
5. Környezet
6. Területi adatok
A megjelenő témakör csoportokból interaktívan választhatunk paramétert, majd a következő almenüből szintén
választhatunk egy paramétert.
A kiválasztott paraméterek alapján megjelenik egy lista, amely bővebb adatlekérdezést tesz lehetővé.
Itt a bal oldalon megjelenő paraméterlistából választhatunk, hogy mennyire kívánjuk alábontani a fő
szempontokat. Itt dönthetjük el azt is, hogy ezek a paraméterek sorként, vagy oszlopként jelenjenek meg.
A kész táblázatot a Megjelenít gombbal nézhetjük meg. Megjelenítés után még modunk van, hozzáadni, vagy
elvenni a paraméterkből. Az adatok kezelésére a következő menüből választhatunk.

3.15. ábra - KSH

Az adatok exportálásánál, akár PDF-be, akár Excel-be, minden esetben a helyi merevlemezre történik fájl
mentése. Innen bármikor meglehet nyitni, és dolgozhatunk vele.

10. 10. WHO Statistical Information System (WHOSIS)
Folytassuk a sort az online elérhető nemzetközi adatbázisokkal. A WHO-nak a HFA-n kívül van egy másik
statisztikai információs rendszere, ez a Global Health Observatory (GHO) (http://www.who.int/gho/en/). Ebben
már nem csak Európára vonatkozó adatok vannak, hanem a WHO-hoz tartozó összes ország adatait
tartalmazza.
Nyissuk meg a fenti linkre kattintva az oldalt.
Az Adatok és statisztikák (Data and statistics) fülre kattintva jutunk a GHO online felületére.
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Az oldalon 8 nagy témakörbe sorolta az adatokat a GHO. A legtöbbnél a témakör megnevezése egy hivatkozás,
amely a témához tartoző főbb információkat jeleníti meg.
Itt van lehetőség az Interaktív térkép (View interactive map) használatára
Megnyitva választhatunk az baloldali sávban felsorolt országok közül. Ekkor megjelenik a térkép közepén a
választott ország, és a HFA-ban megismert módon olvashatjuk le az adatokat a térképről, és a két diagramról.
Az oszlopdiagramnál van lehetőség a kategóriák tulajdonságainak megváltoztatására, a ceruza ikonra kattintva.
Beállíthatjuk az osztályok számát, és az osztályozás típusát. A kész térképet pedig exportálhatjuk kép fájlba,
mégpedig több fle képpen:
• a teljes látható képként,
• csak a magyarázatot,
• csak a képen látható táblázatot (nem a teljeset menti!)
• csak az oszlopdiagramot,
• csak a térképet.

3.16. ábra - WHOSIS
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11. 11. GHO Adattár használata
Ha a baloldalon az Adattár (Data repository) fület
szempontjaink szerint összeállítható lekérdezést készíthetünk.

választjuk,

abban

az

esetben

egy saját

Válasszunk egy témakört.
Pl.: Statisztika, ezen belül Halálozás, ezen belül Születéskor várható élettartam
(World Health Statistic, Mortality and burden of disease, Life expectancy)
Ekkor megjelenik a baloldali ablakban a kért táblázat.
Itt is módosíthatunk az indikátorokon, választhatunk szempontokat, és használhatunk szűrőket, hogy mit
tartalmazzon a táblázat. Ha megfelelő az Export gombra kattintva, Excelbe menthetjük a táblázatot, a későbbi
feldolgozáshoz.

12. 12. Javasolt adatbázisok
ESKI adatok
Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet honlapján http://www.eski.hu/ találhatóak, ezen belül elsősorban az
IMEA (Internetes Magyar Egészségügyi Adattár)
EUROSTAT adatbázisok
A Eurostat az Európai Unió online statisztikai adatbázisa,a http://epp.eurostat.ec.europa.eu webcímen érhető el.
EUPHIX adatbázis
Az adatbázis online elérhetősége: http://www.euphix.org
OECD adatbázisok
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) adatainak elérhetősége:
http://stats.oecd.org
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1. 1. Az egészségügyi informatika alapjai
Az informatika alapfogalmai
A természet három alapeleme:
• anyag
• energia
• információ.
Az információ megtalálható a legelemibb természeti, illetve a legmagasabb rendű társadalmi folyamatokban.
Az „adat‟ és „információ‟ fogalmának a szakirodalomban számos eltérő megfogalmazása található.
Adat:
• információ hordozására alkalmas közlés (médiafüggetlen)
vagy:
• értelmezhető (észlelhető, érzékelhető, felfogható és megérthető) ismeret.
Információ:
• értelmezhető és hasznosítható adat.
Hír:
• információt hordozó, mozgásban lévő (valamely hírcsatornán továbbítás alatt lévő) jelkonfiguráció.
Adat szemléletes fogalma:
• egymással kapcsolatban nem álló, önmagukban nem értelmezett tények vagy elképzelések rögzített formájú
megjelenései.
Információ szemléletes fogalma:
• Az információ olyan tájékoztatás, közlés, adat, ismeret, hír stb., amely a címzett által
• értelmezhető,
• számára tényleges vagy potenciális értelme van,
• célja a bizonytalanság megszüntetése, ill.
• lehetséges alternatívák között választás (döntés) elősegítése.
Adathordozó:
• azok az eszközök, amelyekre az adatokat tárolás, megőrzés vagy további feldolgozás céljából felvisszük,
„rögzítjük”.
Adatrögzítés:
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• az a művelet, amely során az adatokat a számítógép által elfogadható (elolvasható, feldolgozható)
adathordozóra történő átvitele.
Elsődleges adathordozó:
• „eredeti” adathordozó, amelyet a számítógép (jelenleg) nem képes közvetlenül értelmezni, feldolgozni (pl.
bizonylat, nyomtatvány, csekk stb.).
Másodlagos adathordozó:
• közvetlen számítógépes feldolgozásra alkalmas eszközök
Az adat mint speciális erőforrás
A gazdasági, egészségügyi rendszerek működésükhöz erőforrásokat használnak fel (nyersanyag, munkaerő,
energia, pénz stb.).
Az erőforrások három jellemző tulajdonsága:
• biztosítása, felhasználása időt és költséget igényel;
• felhasználásuk során konkrét vagy átvitt értelemben elfogynak (szűkös természetű);
• a szervezet folyamatos működését biztosítja.
Korszerű felfogásban az adat is erőforrás!
Az adat azonban speciális erőforrás, mert:
előteremtésük és felhasználásuk időt és költséget igényel, továbbá feltétele a szervezet működésének,
DE:
• biztosításuk egyszeri költséggel jár, a költségek nagysága független a felhasználók számától;
• felhasználás során nem fogynak el: a feldolgozás eredményei maguk is adatokká válhatnak (az adatok a
használat során bővülnek);
• logikai műveleteket végezhetünk rajtuk.
Információrendszer:
• adatok, információk,
• az ezeket feldolgozó eszközök (ceruza, számítógép, hardver, szoftver stb. stb.) és
• működési szabályok,
• algoritmusok,
• a működési folyamatokat irányító és végrehajtó emberek
szervezett együttese.
Eszköz független!
Informatika:
• az információk megszerzésével, rendezésével, tárolásával és feldolgozásával összefüggő ismeretek összessége
(műszaki jellegű).
Általános informatika:
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• az információrendszerek elemzésével, tervezésével, bevezetésével összefüggő általános szervezési, gazdasági
és társadalomtechnikai kérdésekre vonatkozó empirikus (induktív) és absztrakt (deduktív) ismeretek
összessége.
Szakinformatika:
• az általános informatika kérdéseinek, vizsgálati szempontjainak konkrét szakterületre történő szűkítése.
A szakinformatika tárgya lehet
• az információrendszer valamilyen általános funkciója, eleme, pl.: vezetési, szakirodalmi informatika;
• a társadalmi élet valamely részterülete, pl. gazdasági-, egészségügyi informatika.
Elméleti informatika:
• mindazon problémák, módszerek, eljárások, amelyek az információrendszerek formális leírásával, illetve a
rendszeren belül végezhető műveletek absztrakciójával kapcsolatosak (pl. információ- és adatstruktúrák
matematikai alapjai).
Az informatika elméleti oldalát alkotó tudományterületek:
• információelmélet,
• rendszerelmélet,
• számítógép-tudomány
Gyakorlati informatika:
• információrendszerek elemzésének, tervezésének, bevezetésének módszertani ismeretei (pl. információ- és
adatstruktúrák alkalmazásának szabályai; fogalmi rendszerek kialakítása; adatok fizikai kezelése, tárolása
stb.).
Az informatika gyakorlati oldalához kapcsolódó módszertani ismeretek:
• matematika,
• statisztika,
• biometria,
• számítástechnika,
• kommunikáció.
Egészségügyi informatika:
• interdiszciplináris tudomány, amely az orvostudomány és az informatika sajátos területeit öleli fel
(szakinformatika, alkalmazott tudomány).
• Napjainkban önállósuló diszciplína!
• Tárgyköre:
• az egészségügyben keletkező adatok
• definiálása,
• klasszifikációja,
• továbbítása,
• feldolgozása,
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• és az előbbiek metodikai meghatározása
• Az egészségügyi adatok típusai:
• orvos szakmai információk:
• orvosi dokumentáció (betegek adatai);
• tudományos, oktatási adatok:
• betegségek adatai;
• gyógyítás adatai;
• népegészségügyi információk:
• egészségi állapot adatai (demográfia, mortalitás, morbiditás);
• környezet-egészségügy adatai;
• egészségügyi ellátás (ellátók, egészségügyi struktúra) adatai;
• finanszírozási információk:
• a forrásoldal adatai (járulékfizetők, egyéb bevételek);
• az elosztás, megtérítés adata (egészségügyi szolgáltatások);
• management információk
• A teljesítményfinanszírozásban használatos osztályozási rendszerek
• páciens-osztályozási rendszerek:
• a páciens alapján – fejkvóta; korkorrigált, állapotkorrigált, diagnózis- korrigált;
• az ellátott eset alapján – esetfinanszírozás: DRG, HBCS, PMC; ambuláns esetcsoportok;
• betegség-osztályozási rendszerek: BNO (ICD);
• tevékenység-osztályozási rendszerek:
• WHO tevékenységi osztályozási rendszer (OENO, ICPM);
• német pontrendszer;
• vegyes és komplex rendszerek:
• SNOMED;
• ICPC, Reed.

2. 2. Ismeretprezentáció
Tudás: A valós világ tudati megjelenése.
Fogalom: A valóság valamilyen objektumáról alkotott tudati tartalom. A tudás nem minden része közölhető.
Ismeret: Az emberi tudás közölhető részének szimbolikus leírása (fogalmak és azok összefüggései).
Szimbolikus leírásra példa: beszélt nyelv, írás, kotta, műszaki rajz, folyamatábra, a film formanyelve, SNOMED
stb.
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Meg kell különböztetni a hiedelmet és az igaz tudást, noha mindkettő része lehet tudatunknak.

4.1. táblázat - Hiedelem és igaz tudás
Hiedelem (belief)

Igaz tudás (knowledge)

„ nem igazolt vélekedés ‟

„ igazolt vélekedés ‟

A köznapi gondolkodásban van jelen

A tudós gondolkodás jellemzője

Pl.: boszorkányok

Pl.: szék, elektron

Az emberi tudás csoportosítása:
• forrása/keletkezése elkülöníthető a bizonyosságszerzés módja szerint;
• felépítése szerint.
Az emberi tudás forrása/keletkezése a bizonyosságszerzés módja szerint (hogyan alapozódik meg
tudásunk):

4.2. táblázat - Az emberi tudás forrása
Tudás ismertség révén

Tudás leírás révén

Ismeretelméleti elkülönítés
észlelhető konkrét dolog (közvetlen tudás);

elvonatkoztatás (közvetett tudás);

empirikus tudás, a tudás alapja: tapasztalat. Azért konszenzuális valóság, a tudás alapja: hagyomány,
fogadjuk el, mert saját magunk tapasztaljuk (pl. szék). tekintély, logikai következtetés (pl. elektron). Azért
fogadjuk el mert a körülöttünk lévő környezet
általában elfogadja.
A tudomány a tudás mindkét forrásának vizsgálatában jelentős szerepet játszik.

4.3. táblázat - A tudomány szerepe
Tudás ismertség révén

Tudás leírás révén

A tudás forrásainak általános kettőssége:
érzéki alapú tudás: valami tudása szükségszerűen másodlagos tudás: valami tudása nem feltételezi
feltételezi annak létezését (pl. szék).
szükségszerűen annak létezését (pl. dinoszaurusz: nem
létezik; a Föld gömb alakú: létezik, de kevesen
ellenőrzik – mindkettőt csak leírásból ismerjük).
Napjainkban a bizonyosságszerzés kétféle módja a köznapi gondolkodásban relativizálódik (viszonylagossá
válik):
Kép is lehet leírás?
Pl.: Hírek/híradó/Internet csevegés: eredete közvetett, mégis úgy tekintjük mintha közvetlen tapasztalás lenne.
Manapság egyre több olyan dolog van, amiket csak közvetve ismerhetünk, mégis úgy kezeljük őket mintha
szükségszerűen léteznének.
A tudás csoportosítása felépítése szerint:
1. kijelentésszerű vagy propozicionális; (propozíció [latin] – előterjesztés, javaslat, indítvány);
olyan tudás, amely egyértelműen visszaadható egy véges kijelentéslista segítségével.
A legtöbb mesterséges intelligenciarendszer (lásd: ismeret definíciója) és a legtöbb kognitív tanulmányi
program is ezzel foglalkozik.
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2. képi tudás;
élményszerű, analóg reprezentációk.
Kérdések: Van-e külön képi tudás? Mennyiben térnek el a kijelentés formában jellemezhető tudástól?
Negatív válasz: Amit a képekről nem lehet visszaadni leírás segítségével, az nem lehet a tudomány tárgya.
Pozitív válasz: A képi jellegű tudás olyan analóg térbeli leképezéseket tartalmaz, amelyeket nagyon nehéz
propozíciók sorával visszaadni, vagy legalábbis körülményes.
3. készségjellegű tudás:
Készségjellegű tudás biztosan van, csak sok filozófus, pszichológus nem szívesen nevezi tudásnak (mert
propozicionálisan nem jellemezhető).
A készségek másképp reprezentálódnak mint a kijelentésszerű tudás.
Kérdések: Mit jelent az, hogy valamit készségszinten tudunk, szemben azzal, hogy nem tudjuk? Le lehet-e
írni készségszintű tudást véges kijelentés listával?
Ellentmondás: A megismerés leíró, azaz nyelvszerű (tehát propozicionális), ugyanakkor a természetes nyelv
is jellemezhető mint készség (tehát készség jellegű).
Az orvostudomány a mai napig javarészt nyelvi leírásokra épül.
Tudományos nyelv sajátosságai:
• sajátos szókészlettel rendelkezik;
• érzelmi, indulati tartalom kifejezésének hiánya;
• explicit: nem használ szimbolikus, metaforikus kifejező eszközöket.
Orvosi ismeretek lejegyzésének hagyományos szabályai:
• szabályozott;
• döntően nyelvi eszközökre épül (propozicionális);
• azonos fogalmak és
• egységes adatkör használata.
Hagyományos kiegészítő adatkezelési technikák: lázlap, kórlap, figyelmeztető színjelzések, kulcsszavazott
tudományos cikkgyűjtemények stb.
Egyes orvosi esetek dokumentálására szolgáló hagyományos adatkörök:
1. Anamnézis (kórtörténet): A beteg szubjektív panaszainak, állapotváltozásainak, felismert betegségeinek, és
az addigi orvosi kezelések kronologikus felsorolása.
2. Fizikai státusz: a beteg jelentkezésekor elvégzett fizikális vizsgálatok (megfigyelés, tapintás, hallgatózás)
rögzítése.
3. Műszeres, eszközös vizsgálatok: laboratóriumi, röntgen stb. vizsgálatok eredményei.
4. Műtéti leírások: a beavatkozás során észlelt elváltozások, a beavatkozás részletei, az eltávolított képletek
felsorolása stb.
5. Dekurzus: a betegség lefolyásának, a kezelés során bekövetkezett állapotváltozások leírása.
6. Diagnózis (kórisme): a vizsgálatok végeredményeként megállapított betegség, illetve betegségek
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Az orvosi tevékenység szigorú és pontos dokumentálásának irányába ható jelenségek:
1. Megnövekedett ismeretanyag.
2. Az orvosi tevékenység intézményes kontrolljának fokozódó igénye.
3. Pénzfelhasználás hatékonyságának figyelése.
Mindezen igényeket a hagyományos lejegyzési és adatkezelési technikák nem képesek kielégíteni.
Az orvosi dokumentáció új módszerei: orvosi informatika.
Ad 1. Megnövekedett ismeretanyag.
Az orvosi ismeretek, adatok hagyományos lejegyzési és adatkezelési technikái alkalmasak:
• orvosi ismeretek gyűjtésére, továbbadására;
• orvosi ismeretek kumulálódására (összegződés).
• az egyes esetekről készült feljegyzések egymással történő összehasonlítására.
hátrányai:
• az összegyűlt ismeretek mennyisége meghaladja az emlékezőképesség határát;
• az orvosnak sok megválaszolt kérdésről nincs tudomása;
• technikai fejlődés következtében egyetlen betegre vonatkozó adatok, vizsgálati eredmények mennyisége
meghaladhatja az emlékezőképesség határát;
• hagyományos adatkezelési technikák elégtelenek.
Ad 2. Az orvosi tevékenység intézményes kontrolljának fokozódó igénye.
• Az orvos kiemelt társadalmi szerepe, tekintélye csaknem teljesen felőrlődött:
egyetemes igény az orvos intézményes kontrollja iránt.
• Az orvos szava, szubjektív emlékezete nem felel meg az ellenőrizhetőség szempontjainak:
saját jogvédelme érdekében kénytelen időben rögzíteni tevékenységét.
Ad 3. A pénzfelhasználás hatékonyságának figyelése I.
• A modern egészségügy újszerű problémája:
hiába állnak rendelkezésre a beteg gyógyításához szükséges ismeretek, eszközök, nincs pénz arra a kezelésre,
amire szükség volna.
A rendelkezésre álló pénzeszközök lehető legjobb felhasználását biztosítani kell!
Ad 3. A pénzfelhasználás hatékonyságának figyelése II.
• Az orvos tevékenysége során keletkező adatok:
Orvosi adatok: az egyes orvos tevékenysége során keletkező adatok (pl. diagnózisok, műtéti adatok stb.).
Felhasználásuk: jellemzően az adatok keletkezése helyén a gyógyító munka során.
Aggregált, statisztikai adatok: az egyes orvos tevékenysége során keletkező adatok összesítése,
feldolgozása során előálló adatok (pl. havi esetszámok).
Felhasználásuk: jellemzően nem a rögzítés helyén, hanem valamely távoli intézményben (pl. biztosító).
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az adatokat továbbítani kell, gyorsan fel kell dolgozni.
• A megoldás: az orvosi dokumentáció új módszerei, az orvosi informatika.
Az orvosi informatika egyik részterülete: ismeretreprezentáció.
Az orvosi ismeretek reprezentációjával szemben támasztott igények:
• hagyományos szempontok: biztosítsa az ismeretek tárolását, visszakereshetőségét;
• új szempontok: az adatok gépi úton is feldolgozhatók legyenek (logikai műveletek).
• Nominális: A közlés során megnevezett fogalmat nominálisnak nevezzük.
• Attribútum: A nominálishoz rendelt tulajdonságot attribútumnak nevezzük.

3. 3. Az orvosi ismeretprezentáció alapjai
Az orvosi ismeretek számítógépes kezelésének sajátosságai:
• Nagy adatsűrűség.
• Az adatok sorrendje nem rögzített, megváltoztatható.
Megjelenítés igény szerint; nem csak szekvenciális hozzáférés.
• Az elektronikus információ gyorsan, könnyen sokszorosítható; a tárolás helyétől függetlenül is
megjeleníthető.
• Az elektronikus információ könnyen törölhető az adathordozótól függetlenül.
• Különböző helyeken és különböző módokon tárolt adatok „összerendezhetők”, integrálhatók
Együttes feldolgozás, közös megjelenítés.
• Például: Virtual patient recordazaz elektronikus kórlap: adott betegre vonatkozó elektronikus
információkat összesítve tartalmazó elektronikus dokumentum
A magyar kifejezés nem tükrözi a tényleges fogalmat!
Szemantikus ismeretreprezentáció
• A számítógép lehetővé teszi, hogy a tárolt adatokon, információkon, ismereteken „lényegi”, „értelmes”,
„tartalmi”, egyszóval: jelentésfüggő műveleteket végezzünk automatikusan!
Ennek feltétele: az ábrázolandó, tárolandó ismeret egyértelmű ábrázolása, tárolása a számítógépben,
azaz:
szemantikus ismeretreprezentáció: az ismeretreprezentáció során olyan jelrendszer alkalmazása, ahol a jel
és a jelentés kölcsönösen megfeleltethető egymásnak.
A szemantikus ismeretreprezentáció problémái
A szemantikus ismeretreprezentáció két alapproblémája:
1. Nyelvi közlés számítógépes feldolgozásának korlátai.
Az általános emberi tudás (a józan ész), a szakmai háttértudás ábrázolásának hiánya, az ábrázolás
nehézsége.
A nyelvi közlés számítógépes feldolgozásának korlátai
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Az emberi gondolkodás főként nyelvi úton történik
Az ember az összes egyéb információt képes nyelvi közlésre lefordítani
A nyelvi közlés alapegységei: betű, szó, mondat
A nyelvi közlés számítógépes ábrázolásának alapegysége a betű (ASCII karakter)
Alapprobléma: a betűk sorozata és azok jelentése között nem áll fenn kölcsönösen egyértelmű kapcsolat.
Szavak szintjén jelentkező problémák
• A szavak és az általuk jelölt fogalmak közötti kapcsolat nem egyértelmű:
• Szinonima: különböző alakú – azonos jelentésű szavak (eb – kutya);
• Homonima: azonos alakú – különböző jelentésű szavak (vár).
Mondatok szintjén jelentkező problémák
• A mondatok és jelentésük között nincs egyértelmű kapcsolat:
• Allotaxis: különböző alakú – azonos jelentésű mondatok;
• Homotaxis: azonos alakú – különböző jelentésű mondatok.
A szinonima, homonima, allotaxis, homotaxis több-kevesebb sikerrel a szövegösszefüggés alapján
kezelhető, ma már gépi módszerekkel is.
Az emberek közötti kommunikációban azonban nyelvi keretek között is feloldhatatlan többértelműség
fordulhat elő
Nyelvi keretek között feloldhatatlan többértelműség
• Nyelven kívüli összefüggések által meghatározott jelentés:
• az ember a nyelvi közléseket a teljes információkörnyezet alapján dolgozza fel
önmagában értelmetlen, többértelmű nyelvi közlés értelmessé, egyértelművé tehető (a gép erre nem
képes!);
• Valódi többértelműség, határozatlan jelentés:
• egyes fogalmak nincsenek pontosan definiálva („szép idő”);
• pontatlan a nyelvi struktúra („gyerekkora óta fáj a feje”).
2. Az általános emberi tudás (a józan ész), a szakmai háttértudás ábrázolásának hiánya, az ábrázolás
nehézsége
• Általános emberi (háttér)tudás kell az értelmezéshez
Levettem az almát a polcról és megettem.
Levettem a fedőt a levesről és megettem.
Az a) mondat logikája alapján a b) esetben a fedőt kellene megenni!
• Szakmai (háttér)tudás kell az értelmezéshez
A törést gipsszel rögzítették.
Minimális szakmai (egészségügyi) tudás kell ahhoz, hogy tudjuk: ténylegesen nem a törést, hanem a
törött csontdarabokat rögzítették.
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A szemantikus ismeretreprezentáció problémáinak feloldásához a tárgyterületi (szakmai) tudást valamilyen
módon ábrázolni kell!
A tárgyterületi (szakmai) tudás ábrázolásának módszerei
a. Szakmai kódrendszerek alkalmazása
Lényege: a természetes nyelv helyett szakmai kódrendszert alkalmazunk.
Lemondunk valamennyi részlet ábrázolásáról
• lényeg kiemelése
• előre definiált, kezelhető kategóriarendszer használata, amelyben az ábrázolandó fogalmakat
egyértelmű kódok jelölik
• szakmai kódrendszer
b. Strukturált adatbevitel
Lényege: az információt előre meghatározott kérdésekre adható korlátozott számú lehetséges felelet
kiválasztásával lehet a számítógépbe bevinni.
c. Természetes nyelvfeldolgozás
Lényege: természetes nyelv(ek) használata az ismeretreprezentáció során (adatbevitel, ember-gép
kapcsolat).

4. 4. Fogalmak számítógépes reprezentációja
Attribútumtípusok
Fogalom teljes leírása: Egy fogalom N|A1,…,An típusú leírása teljes, ha a nominális valamennyi attribútumát
felsoroltuk.
Megjegyzés: A nominális teljes lírása általában lehetetlen, illetve fölösleges is.
Attribútumok fajtái:
1. Az olyan attribútumokat, amelyek önmagukban elegendőek a nominális azonosításhoz szufficiens (elégséges)
attribútumoknak nevezzük.
2. Az olyan attribútumokat, amelyek önmagukban nem elégségesek a nominális azonosításához, de hiányuk
kizárja a nominális azonosítást necesszárius (szükséges) attribútumoknak nevezzük.
3. Az olyan attribútumot, amely önmagában nem azonosítja a nominálist és hiánya nem zárja ki a nominális
azonosítását kontingens (esetleges) attribútumnak nevezzük.
Megjegyzések:
• Minél bonyolultabb struktúrákról van szó, annál nehezebb az attribútumok megítélése:
absztrakt fogalom - konkrét jelentés konfliktusa (három lábú kutya);
• A betegség emberi absztrakció terméke (önmagában nem jelenik meg semmilyen betegség):
beteg szervezet –> gyakori, jellemző tünetek megjelenése (mintázata) –>az attribútumok fajtáinak ismerete a
betegségek osztályozásában segít
Fogalmak számítógépes reprezentációja
Számítógépes fogalomreprezentáció folyamata:
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1.

A kezelni kívánt fogalomkör kijelölése.

2.

A fogalmak rendezése, csoportosítása.

3.

Jelsorozatok hozzárendelése a fogalmakhoz a rendezés sorrendjében.

Ad 1: Az orvostudomány teljes fogalomkészlete behatárolhatatlan jól körülhatárolt részt kezelhetünk.
Lehetséges megoldás: a fogalmak szakszerű, célirányos csoportosítása attribútumai segítségével.
Ad 2 Csoportosítás alapja: fogalmak attribútumainak azonossága.
• Rendezési elv megválasztása: mely attribútumokat veszünk figyelembe. A kiválasztott rendezési elv
meghatározza a fogalomreprezentáció rendszer lehetőségeit (pl. adatok visszakeresése gyorsan: csoportosítási
szempontok alapján)!
• Két alapvető stratégia: klasszifikáció és nómenklatúra. Mindkét esetben: a természetes nyelvű kifejezéseket
meg kell feleltetni a fogalomreprezentációs rendszer célkifejezésével (indexelés)
Ad 3. A célkifejezés helyettesítése valamilyen nem nyelvi szimbólummal (kódolás).
Klasszifikáció
Klasszifikáció: osztályokba sorolás, rendezés.
Klasszifikációs rendszer: objektumok bizonyos attribútumok azonossága, illetve hasonlósága alapján
csoportokba sorolása.
Megjegyzések:
• Csoportosítás alapja = rendszerezés szempontja: bizonyos attribútumok azonossága, hasonlósága.
• Az attribútumok kiválasztása <–> a rendszertől elvárt szolgáltatások.
Klasszifikációs rendszer célja: az adatok statisztikai jellegű feldolgozása.
Klasszifikációs rendszer jellemzője: viszonylag kevés kategória.
Megjegyzések:
• Túl sok kategória –> egy kategóriában kicsi az elemszám: a statisztikai feldolgozás irreális.
• Viszonylag kevés kategória: egy kategóriában viszonylag sok adat: egyszerűsítés („összemossa” a dolgokat).
• A klasszifikáció szándékosan egyszerűsít!
• Nem alkalmas egyedi jelenségek feldolgozására.
Nómenklatúra
Nómenklatúra: elfogadott, egyértelműen szabályokra alapított elnevezési rendszer. (Névmutató, szójegyzék.)
Klasszifikációs rendszer finomítása az „összemosódott” egyedek egyre inkább megkülönböztethetővé válnak
szükséges, hogy minden objektumnak neve legyen.
Nómenklatúra: azonos tárgykörbe tartozó fogalmak elnevezésének rendszere.
Szisztematikus nómenklatúra: olyan nómenklatúra, amelyben az egyes elnevezések úgy vannak megválasztva,
hogy utaljanak a fogalmak rendszerbeli helyére.
Megjegyzések: A továbbiakban: szisztematikus nómenklatúra = nómenklatúra.
Nómenklatúra is tekinthető csoportosításnak:
• Csoportosítás alapja = rendszerezés szempontja: bizonyos attribútumok azonossága, hasonlósága.
128
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Egészségügyi ismeretprezentáció,
kódrendszerek
• Az attribútumok kiválasztása <–> a rendszertől elvárt szolgáltatások.
• Ebben a megközelítésben: nómenklatúra » nagyon finom klasszifikáció.
• DE: a klasszifikáció szándékosan egyszerűsít, a nómenklatúra kényszerűségből egyszerűsít.
Nómenklatúra célja: a jelenségek minél finomabb megkülönböztetése, azaz egyedi esetek feldolgozása.
Indexelés
Indexelés: az az eljárás, amikor egy nyelvi kifejezést a jelentés viszonylagos megőrzésével egy
fogalomreprezentációs rendszer célnyelvére fordítjuk.
Célkifejezés lehet:
• klasszifikációs rendszerben: csoport;
• nómenklatúra esetén: a fogalom rendszerbeli, standardizált neve.
Indexelés során az információ jelentése kisebb nagyobb mértékben megváltozik!
Az indexelés információvesztéssel (jelentésváltozással) jár az indexelés irreverzibilis (irányában vissza nem
fordítható művelet): célkifejezésből nem állítható helyre a természetes nyelvi információ.
Kódolás
Kódolás (szűkebb értelemben): az az eljárás, amikor valamely jelrendszer jelsorozatát egy másik jelrendszer
jelsorozatára fordítjuk.
A kódolás során az információ jelentése nem változik (csak a jelrendszer változik)!
Kódolás nem jár információvesztéssel a kódolás reverzibilis (megfordítható, visszaállítható): a kódolásból
visszaállítható a célkifejezés.
Kódolás (tágabb értelemben): indexelés és kódolás.
Kódrendszer: indexelési technika + célnyelvi kifejezés + célnyelvi kifejezésekhez rendelt kódok.
Kódkonverzió I.
Egyetlen kódrendszer nem képes minden igény kielégítésre.
Különböző kódrendszerek különböző célra készülnek:
• orvosi fogalmak más-más körét fogják át;
• a fogalmak osztályozási szempontjai eltérőek.
Különböző kódrendszerek è kódkonverzió.
Kódkonverzió: Adott kódrendszer kódolt adatainak megfeleltetése más kódrendszer kódjainak.
Kódkonverzió eszköze: keresztreferencia-táblázat.
Keresztreferencia-táblázat: két vagy több kódrendszer egymásnak megfelelő kódjait tartalmazó táblázat (két
vagy többnyelvű szótár).
Keresztreferencia-táblázat alkalmazásnak korlátjai:
• gyakorlati: adott esetben kezelhetetlenül nagy;
• elvi: indexelés során információvesztés => kódolt adat nem tartalmaz elegendő információt ahhoz, hogy az
egyik kódrendszerben kódolt fogalom egy másik kódrendszerben pontosan elhelyezhető legyen.
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Kódkonverzió II.

4.1. ábra - A kódkonverzió alkalmazásának elvi korlátja

Kódrendszerek közötti megfeleltetés:
• általában finomabb felbontású kódrendszerből az adatok egy része konvertálható a durvább felbontású
kódrendszerbe (fordítva nem);
• aláosztás: a finomabb felbontású kódrendszer minden eleme a durvább felbontású kódrendszer egy és csak
egy elemébe esik (mindkét kódrendszerben a rendezési elv azonos);
• „abszolút” aláosztás: rendkívül finom osztályozás: minden objektum önálló osztályba tartozik => ez a
kódrendszer bármely más kódrendszer aláosztásának tekinthető;
• „abszolút” aláosztás hátránya: a keresztreferencia-táblák mérete nagyméretű.
Végső következtetés:
kódkonverziók automatizálása a gyakorlatban általában nem megvalósítható
Multidimenzionális kódrendszerek
Alapötlet: a fogalmakat több, egyenrangú (egymástól független) szempont figyelembevételével kódoljuk.
Egydimenziós kódrendszer: a fogalmi rendszert egyetlen kódrendszerrel kódoljuk, függetlenül attól, hogy egy
vagy több szempontú volt az osztályozás (legfeljebb a többszempontú osztályozás nem tükröződik a kódokban).
Multi/többdimenziós kódrendszer: a fogalmakat több, egymástól független kódok segítségével kódoljuk.
Multidimenziós kódrendszer jellemzői:
• a fogalmat alkotóelemeire bontja => a multidimenziós kódrendszer fogalmi tudást tartalmaz a kódolt
fogalomkörre vonatkozóan;
• indexelés időigényes, mivel többszempont szerint is indexelni kell;
• a dimenziók növelésével a fogalmak jobban szétválaszthatók;
• több dimenzió révén többféle szempont szerint kereshetjük vissza az adatokat.

5. 5. Klasszifikációs rendszerek az egészségügyben
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Az egészségügyi informatika fontos területe a klasszifikáció. Ahhoz, hogy a fogalomrendszerek számítógép
által is feldolgozhatóvá váljanak, a fogalmakat egységesíteni és/vagy kódolni kell.
Az egészségügyi informatika három területen kapcsolódik a klasszifikációhoz. Alapvetően informatikai feladat,
vagy legalábbis informatikai eszközök és szemlélet nélkül nem végezhető a klasszifikációs rendszerek,
kódrendszerek, kódrendszerek megalkotása, de a karbantartásuk és alkalmazásuk is az informatika tárgykörébe
tartozik.
A klasszifikáció folyamata
A klasszifikációs munka (csoportba sorolás) általában két, elkülöníthető lépésből áll:
1. A meghatározandó fogalmat a rendelkezésre álló információkomplexumot azonosítjuk, majd a tünetegyüttest
besoroljuk egy osztályozási rendszer valamely kategóriájába.
Ezt a folyamatot nevezzük indexelésnek.
2. Az azonosított - indexelt- fogalmat megfeleltetjük egy másik, a számítógép számára kezelhetőbb
karaktersorozatnak.
A folyamatnak ezt a fázisát nevezzük kódolásnak.
Alapelvként kell kimondani, hogy a kódrendszereknek egységeseknek kell lenniük, és alkalmazkodniuk kell
a már elfogadott általánosan (nemzetközileg) használt kódrendszerekhez.
A kódok – miután központilag kerülnek meghatározásra – az élet számos területén meghaladják, és nem
elégítik ki a felhasználók igényeit. A probléma két módon hidalható át:
• Aláosztással: ha helyi, eseti igényről van szó, akkor a kódokat plusz karakterek hozzáadásával helyi
konvenció alapján bárki aláoszthatja. Ez azt jelenti, hogy a meglevő kódrendszerek megadott
karakterhosszúságát megnövelve alcsoportok is specifikálhatók.
• Kódrevízióval: ha az új kód meghatározása általános szakmai igényt elégít ki, akkor az illetékes szakmai
kollégium(ok) kezdeményezésére az országos kódgazda, a GYÓGYINFOK, az egészségügyi informatika
országos intézete a kódrevíziót elvégezheti, és a kódlisták cseréjéről gondoskodik.
Az egészségügyi kódrendszerek általában fastruktúraszerű, egy- vagy többdimenziós rendszerek:
• Az egydimenziós kódrendszerek célkitűzése az, hogy minden, a klasszifikáció alapszempontjai szerint
megkülönböztethető fogalmat külön, egységes kódtételként kezeljen. Az általánosan használt kódrendszerek
közül ilyen az irányítószám, a BNO és a WHO tevékenységi listája.
• A többdimenziós klasszifikációs rendszerek elve az, hogy a halmaz alaptulajdonságaiból eltérő
alapszempontok (attribútumok) szerint képezzünk csoportokat, így ugyanazt a fogalmat több tulajdonság
együttes leírásával azonosítjuk.
Legismertebb többdimenziós rendszerek: SNOMED, ICPC-kódrendszer, Reed-kódrendszer.
Elterjedt kódrendszerek: betegségek nemzetközi osztályozása, kódrendszere
A BNO a legrégebben és legáltalánosabban használt kódrendszer. Alapjai a XIX. század végére nyúlnak vissza.
Eredetileg a halálokok meghatározására, a haláloki statisztikákhoz szükséges adatgyűjtésre használták. Az
eredeti szerkezetét napjainkig megtartotta, és ez magyarázza a BNO rugalmatlanságát. Az orvostudomány
fejlődésének megfelelően folyamatosan karbantartják és a változásokat új kiadásokban (revíziókban) teszik
közzé.
A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozásának tizedik revíziója
a legújabb változat abban a sorozatban, amely eredetileg 1883-ban Bertillon-féle osztályozás vagy Nemzetközi
Haláloki Lista néven jelent meg.
A felújított osztályozási rendszerben az általános epidemiológiai felhasználás, illetve az egészségügyi ellátás
értékeléséhez legmegfelelőbb módon csoportosították a kóros állapotokat. A tizedik revízió megőrizte a BNO
hagyományos szerkezetét, azonban az eddigi numerikus kódrendszert alfanumerikus kódrendszer váltotta fel. Ez
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utóbbi tágabb kódolási kereteket nyújt anélkül, hogy a számozási rendszert szét kellene tördelni, amint az a
korábbi revíziók során gyakran megtörtént.
A legfőbb újítása az új revíziónak az előzőekhez képest az, hogy a kódoláshoz egy betűt és három számjegyet
használnak négykarakteres szinten. Ezzel elérték, hogy a IX. verzióhoz képest több mint kétszeres mennyiségű
információ tárolható. A legtöbb fejezet saját betűjelet kapott, ami lényegesen áttekinthetőbbé teszi a rendszert.
A X. Revízió alapvető változásokat jelent a IX.-hez képest, így nem valósulhat meg a felülről kompatibilitás
elve. Ennek megfelelően a régi adatok értékelhetősége, felhasználhatósága érdekében konvertáló programok,
táblák lesznek forgalomban.
A WHO Betegségek Osztályozása Kollaboráló Központjai
Kilenc WHO kollaboráló központot hoztak létre azzal a céllal, hogy támogassák az országokat az
egészségüggyel kapcsolatos osztályozások fejlesztése, használata során felmerülő problémák megoldásában, és
különösen a BNO alkalmazásában.
Fontos, hogy az országok a megfelelő központ tudomására hozzák azt, ha bármilyen lényeges kérdés merül fel a
BNO használatával kapcsolatban. Különösen akkor, ha egy olyan új betegség válik gyakorivá, amelyhez a BNO
nem biztosít megfelelő osztályozási lehetőséget.
Eddig a BNO-t nem frissítették fel a revíziók közötti időszakokban, most azonban javaslat született arra, hogy a
központok segítségével aktualizációs mechanizmust vezessenek be, amely szükség esetén megfelelő kódokat
biztosítana az új kórképek számára

6. 6. Hagyományos diagnosztikus kódrendszerekBNO 1
BNO – Betegségek Nemzetközi Osztályozása
BNO története
• Legrégebben, legáltalánosabban használt kódrendszer;
• Felépítésének alapelvei:
• halálokok meghatározása;
• haláloki statisztikákhoz adatgyűjtés;
• Eredeti szerkezetét napjainkig megtartotta. A BNO rugalmatlan!
• 1984-ig csak halálokok kidolgozására használták;
• 1984-től kórházi morbiditás (megbetegedések arányszáma) osztályozására is alkalmas;
Magyarországon a BNO gondozója a GYÓGYINFOK·

.

BNO karbantartása
• A BNO karbantartása folyamatos;
• A változásokat új kiadásban, ún. revízióban teszik közzé (jelölésük római számmal);
• Az új kiadások:
• alapja: WHO tagállamok javaslatai;
• felelőse: WHO nemzetközi bizottsága;
• megjelenésének gyakorisága: 10 évente;
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• 1993-tól elvben a X. Revízió van érvényben;
• Tényleges életbelépése Magyarországon: 1997. január 1.
BNO felépítése I.
A BNO IX. Revízió fő betegségcsoportjai

4.4. táblázat - A IX. Revízió 17 diagnózis szerinti fő csoportjai:
Főcsoportsorszáma

Fő betegségcsoportok

Főcsoport kódja

I

Fertőző és élősdiek okozta betegségek

001

II

Daganatok

140

III

Endokrin,
táplálkozási
és
anyagcsere- 240
betegségek és az immunrendszer zavarai

IV

A vér és vérképző szervek betegségei

280

V

Elmezavarok

290

VI

Az idegrendszer és az érzékszervek betegségei

320

VII

A keringési rendszer betegségei

390

VIII

A légzőrendszer betegségei

460

IX

Az emésztőrendszer betegségei

520

X

A húgy-ivarrendszer betegségei

XI

A
terhesség,
szövődményei

XII

A bőr és a bőr alatti szövet betegségei

XIII

A csontváz-,
betegségei

XIV

Veleszületett anomáliák

XV

A perinatalis időszakkal összefüggő bizonyos 760
állapotok

XVI

Tünetek és rosszul meghatározott állapotok

780

XVII

Sérülések és mérgezések

800

szülés

580

és

izomrendszer

gyermekágy 630

és

680

kötőszövet 710
740

BNO felépítése II.
A BNO IX. Revízió felépítése:
1. Törzs tételjegyzék
2. Kiegészítő jegyzékek
3. Speciális jegyzékek
BNO megjelenése:
• I. kötet: kódnövekvő (strukturális) formában;
• II. kötet: betűsoros mutató.
BNO felépítése III.
1. Törzs tételjegyzék
A törzs tételjegyzék elemei:
• 1-3 számjegy: fő betegségcsoportok;
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• 4. számjegy: a fő betegségcsoportokhoz tartozó betegségek aláosztással kódolva;
• 5. számjegy: országonként különböző, de országon belül egységes kiegészítés;
Megjegyzés: Magyarországon: a GYÓGYINFOK egyezteti és hirdeti ki a változásokat.
• 6. és további számjegyek: csak helyi használatra, alkalmazása nem szükséges.
2. Kiegészítő jegyzékek Kiegészítő jegyzékek: egyes fő betegségcsoportok kiegészítő kódjegyzékei.
Elemei:
• E-kódok: A sérülések és mérgezések külső okainak osztályozása (800);
• V6-kód: Az egészségi állapotra ható és az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők
kiegészítő osztályozása.
3. Speciális jegyzékek
A három speciális jegyzék:
• Közlési alapjegyzék
• Mortalitási jegyzék
• Morbiditási jegyzék
Diagnózisok kódolása
A BNO IX. Revíziója bizonyos esetekben ugyanazon diagnózis kódolására kétféle módot is biztosít:
1. Elsődleges kód: a diagnózis leírása a BNO hagyományos elvei szerint történik.
Jellemzői:
• a besorolás alapja az etiológia (kóroktan);
• a kódot † (tőr) szimbólum jelzi.
2. Másodlagos kód: a diagnózis leírására szolgáló kód az osztályozás azon fejezetében helyezkedik el, amely
arra a szervrendszerre vonatkozik, amelyhez a manifesztáció vagy komplikáció kapcsolódik.
Jellemzői:
• a besorolás alapja a lokalizáció;
• a kódot * (csillag) szimbólum jelzi.
BNO X. Revízió I.
Strukturális változások
Változások a IX. Revízióhoz képest:
1. Változik a teljes cím:
„A betegségek és az ezekhez kapcsolódó egészségügyi problémák nemzetközi statisztikai osztályozása”
DE: a BNO rövidítés megmarad!
2. Fejezetek struktúrájának változása:
• 21 fejezetet tartalmaz (IX. Revízióban 17 fejezet);
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• sorrendjük lényegében megegyezik a IX. Revízióval;
• a IX. Revízió két kiegészítő jegyzékei integráns részei a fejezeteknek.
BNO X. Revízió II.
Kódok változásai
1. Kódstruktúra: egy betű + 3 számjegy (négykarakteres kód):
• a IX. Revízióhoz képest a X. Revízió több mint kétszeres mennyiségű információt tárolhat;
• a IX. Revízióhoz képest a X. Revízió több mint kétszeres mennyiségű információt tárolhat;
• legtöbb fejezet saját betűjelet tartalmaz => lényegesen áttekinthetőbb a rendszer;
2. IX. és X. Revízió kompatibilitása:
• Nem valósulhat meg a felülről kompatibilitás elve, mert a X. Revízió alapvetően változik a IX. Revízióhoz
képest.
• A IX. Revízió kódjai a X. Revízióban közvetlenül nem használhatók.
• Konvertáló programok, táblák szükségesek a régi adatok kiértékeléséhez, felhasználásához.

7. 7. Hagyományos diagnosztikus kódrendszer - BNO
2
A BNO fejlődésének története
Korai történelem
Francois Bossier de Lacroix (1706-1777), ismertebb nevén Sauvage kísérelte meg elsőként a betegségek
szisztematikus osztályba sorolását. Sauvage átfogó tanulmányát „Nosologia methodica” címen publikálták.
Sauvage kortársa volt a nagy metológus Linnaeus (1707-1778). A XIX. század elején a legelterjedtebb betegségi
osztályozás az edinburghi William Cullen-é (1710-1790) volt, amely Synopsis Nosologiae Methodicae címen
1785-ben jelent meg.
A betegségek statisztikai tanulmányozása azonban már egy évszázaddal korábban megkezdődött John Graunt
munkájával, amelyet a londoni halálozási jegyzékről írt. A hat éves koruk elérése előtt meghalt évleszületett
gyermekek részarányának becslésére tett kísérletet, így az összes halálokokat osztályozta aszerint, hogy
szájfekély, rángógörcsök, angolkór, fogzás és férgesség, magzatelhajtás, chrysomák, csecsemők, májduzzanat és
ráfekvéses megfojtások, majd ehhez hozzáadta a himlő, bárányhimlő, a kanyaró és a rángógörcsök nélküli
férgesség miatt elhaltak számának a felét. A hat éves kor előtt bekövetkezett halálozásra adott 36 százalékos
becslése a későbbiekben jó közelítésnek bizonyult.
A megelőző orvostudomány haladásának szerencséje, hogy Anglia és Wales Általános Nyilvántartási Hivatala
működésének Kezdetén, 1837-ben William Farr (1807-1883) személyében olyan embert talált, aki nemcsak az
abban az időben rendelkezésre álló hiányos betegségi osztályozást használta fel a lehető legjobban, hanem azon
is fáradozott, hogy jobb osztályozást állítson össze és annak használatát nemzetközileg egyöntetűvé, tegye.
Farr a Cullen-féle osztályozást találta használatban kora közhivatalaiban. Ezt statisztikai célokra sem tartotta
megfelelőnek. Ezért a Nyilvántartási Hivatal vezetőjének első éves jelentésében kifejtette azokat az elveket,
amelyek szabályoznák a betegségek statisztikai osztályozását, és sürgette az egyöntetű osztályozás elfogadását.
Farr a „Levelekben” mind a nómenklatúrát, mind a statisztikai osztályozást állandó tanulmányozás és
megfontolás tárgyává tette. A halálokok egyöntetű osztályozásának használhatóságának az 1853-ban,
Brüsszelben tartott első nemzetközi statisztikai kongresszuson oly döntő módon elismerték, hogy felkérték
William Farrt és a genfi Marc d‟Espinét egy minden országban egyformán alkalmazható egységes haláloki
nómenklatúra elkészítésére. A következő kongresszuson 1855-ben, Párizsban, Farr és d‟Espine két különböző
jegyzéket terjesztett elő, amelyek lényegében eltérő elvek alapján készültek. Farr osztályozása öt csoportra
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tagozódott: ragályos betegségek, alkati betegségek, anatómiai lokalizáció szerint csoportosított helyi betegségek,
fejlődési betegségek és az erőszaktól közvetlenül származó betegségek. D‟Espine a betegségeket természetük
szerint osztályozta.
A kongresszus egy 138 rovatból álló kompromisszumos jegyzéket fogadott el. Ezt az osztályozást 1864-ben,
Párizsban felülvizsgálták Farr Osztályozása alapján, majd később még 1874-ben, 1880-ban és 1886-ban is
felülvizsgálták. Bár ezt az osztályozást egyetemlegesen sohasem fogadták el.
A nemzetközi haláloki jegyzék elfogadása
A Nemzetközi Statisztikai Intézet Bécsben, 1891-ben tartott ülésén egy bizottságot választott Jacques Bertillon
(1851-1922), a párizsi városi statisztikai hivatal vezetőjének elnökletével a haláloki osztályozás elkészítésére.
1853-ban előterjesztette azt a határozati javaslatot, amelyben felkérték Farrt és d‟Espine-t az egyöntetű
osztályozás elkészítésére. Bertillon a bizottság jelentését 1893-ban a Nemzetközi Statisztikai Intézet Chicagói
ülésén nyújtotta be, amely azt el is fogadta.
A Bertillon készítette osztályozás a Párizs városi hatóság által használt haláloki osztályozáson alapult, amely az
1885-ben végrehajtott revíziója óta az angol, a német és a svájci osztályozások szintézisét képviselte. Az
osztályozás alapelve, amelyet már Farr is elfogadott, az általános betegségek, valamint speciális szerv vagy
anatómiai lokalizáció szerint keletkező betegségek közötti megkülönböztetés volt. A bécsi kongresszus
utasításainak megfelelően Bertillon háromféle osztályozást készített: az első 44 tételből álló rövidített, a
második 99, a harmadik pedig 164 tételes osztályozás volt.
A Bertillon-féle haláloki osztályozás, amint eleinte nevezték, általános megelégedést váltott ki, és számos
ország, valamint több város is elfogadta. Az osztályozást először Észak-Amerikában, Mexikóban Jesús E.
Monjarás használta San Luis de Potosi város Statisztikáiban. 1898-ban az Amerikai Közegészségügyi Szövetség
a kanadai Ottawában tartott értekezletén a kanadai, mexikói és az egyesült államokbeli anyakönyvvezetőknek
ajánlotta a Bertillon-féle osztályozás elfogadását.
A Szövetség továbbá azt is ajánlotta, hogy az osztályozást tízévenként vizsgálják felül.
A Nemzetközi Statisztikai Intézet 1899. évi krisztiánai ülésén Bertillon jelentést nyújtott be az osztályozás
fejlődéséről, amely az Amerikai Közegészségügyi Szövetségnek a tízévenkénti revízióra vonatkozó javaslatát is
tartalmazta.
A francia kormány 1900 augusztusában, Párizsba hívta össze az első Nemzetközi konferenciát a Bertillon-féle
nemzetközi haláloki osztályozás revíziójára. 26 ország küldöttei vettek részt ezen a konferencián, amelyen 1900.
augusztus 21-én elfogadtak egy 179 csoportból álló részletes, valamint 35 csoporttal egy rövidített haláloki
osztályozást. Elismerték a tízévenkénti revízió kívánatos voltát, és felkérték a francia kormányt, hogy 1910-ben
hívja össze a következő értekezletet. Valójában a következő konferenciát 1909-ben tartották meg, és a francia
kormány hívta össze a soron következő konferenciákat 1920-ban, 1929-ben és 1938-ban is.
Bertillon továbbra is fő támogatója maradt a nemzetközi haláloki jegyzék ügyének, és 1900-ban, 1909-ben és
1920-ban is az ő irányításával hajtották végre a revíziókat.
1922-ben bekövetkezett halála után a nemzetközi konferencia irányító nélkül maradt.
A Nemzetközi Statisztikai Intézet 1923. évi ülésén M. Michel Huber felismerte a vezetés hiányát, és egy
határozati javaslatot terjesztett a Nemzetközi Statisztikai Intézet elé, hogy újítsa fel az 1893. évi álláspontját a
nemzetközi haláloki osztályozást illetően.
A Népszövetség Egészségügyi Szervezete statisztikai szakértő bizottságot jelölt ki a betegségek és halálokok
osztályozásának, valamint az egészségügyi statisztika területén felmerülő egyéb problémák tanulmányozására.
E. Roesle, a Német Egészségügyi Hivatal orvosstatisztikai osztályának vezetője, a statisztikusok szakértő
bizottságának egyik tagja monográfiát készített, amelyben felsorolja az 1920-as évi nemzetközi haláloki jegyzék
egyes tételeinél mindazon bővítéseket, amelyek szükségesek lennének, ha az osztályozást morbiditási
statisztikák összeállítására is fel akarnák használni. Ezt az alapos tanulmányt a Népszövetség Egészségügyi
Szervezete 1928-ban publikálta
A szervezet munkájának koordinálására nemzetközi bizottságot, un. „Vegyesbizottság”-ot szerveztek, amelyben
egyenlő számban voltak a Nemzetközi Statisztikai Intézet és a Népszövetség Egészségügyi Szervezetének
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képviselői. Ez a bizottság készítette el a nemzetközi haláloki jegyzék negyedik (1929) és ötödik (1938. évi)
revíziójára vonatkozó javaslatokat.
Az ötödik revíziós konferencia
A Halálokok Nemzetközi Listájának Revízióját célzó Ötödik Nemzetközi Konferenciát épp úgy, mint az
előzőeket is a francia kormány hívta össze, és 1838 októberében tartották meg Párizsban. A konferencia három
listát fogadott el: egy 200 címet tartalmazó részletes listát, egy 87 címet tartalmazó közbenső listát és egy 44
címes rövidtett listát. A lehető legkevesebbet változattak a tartalmon, a számokon és a tételek számozásán,
amellett, hogy a tudomány haladásának megfelelően korszerűsítették a listákat, különösen a fertőző és parazitás
betegségek főcsoportjait illetően, továbbá a puerperalin állapotokkal és balesetekkel kapcsolatos
főcsoportokban. A halvaszületések okának listája is kiegészült, s azt a konferencia jóváhagyta.
A konferencia felismerte a betegségi listák és különböző szervezetek statisztikai igényeinek megfelelő
összeegyeztethetőség növekvő igényét. Ennek érdekében elfogadták a Betegségek Nemzetközi Listáját. A
konferencia ajánlotta még, hogy az Egyesült Államok kormánya folytassa a tanulmányokat a halál társult
okainak statisztikai kezelését illetően.
A hatodik, hetedik és nyolcadik revíziók
New York városában, az 1946-ban megtartott nemzetközi egészségügyi konferencia az Egészségügyi
Világszervezet ideiglenes bizottságára ruházta a nemzetközi haláloki jegyzék soron következő tízévenkénti
revíziójára és nemzetközi morbiditási jegyzék létesítésére vonatkozó előkészítő munka végrehajtásának
felelőségét. A hatodik nemzetközi revíziós konferenciát a francia kormány hívta össze 1948 áprilisában,
Párizsban. A hatodik tízévenkénti revíziós konferencia új korszak kezdetét jelezte a nemzetközi népmozgalmi és
egészségügyi statisztikában ez a konferencia a népmozgalom és egészségügyi statisztika terén széles körű
program elfogadását is javasolta, e program keretében javasolta a népmozgalmi és egészségügyi statisztikai
nemzeti bizottságok létrehozását. A betegségek és haláloki nemzetközi jegyzékeinek hetedik revíziós
konferenciáját az Egészségügyi Világszervezet égisze alatt 1955. Februárjában, Párizsban tartották meg. Ez a
revízió csak a legszükségesebb változtatásokra, a hibák és az ellentmondások helyreállítására korlátozódott.
A WHO által összehívott nyolcadik revíziós konferenciát Genfben tartották 1965. Július 6-12. között. Ez a
revízió mélyrehatóbb jellegű volt, mint a hetedik, de változatlanul hagyta a BNO alapstruktúráját, és azt az
általános elvet, mely szerint a betegségek osztályozását inkább etiológiai szempont szerint, mint sajátos tünetek
alapján kell elvégezni.
A betegségek nemzetközi osztályozásának IX. revíziója
Az előkészületek 1969-ben kezdődtek egy tanulmánycsoport összehívásával. A munkát úgy tervezték és
végezték, hogy a javaslatok sokkal jobban kidolgozott formában kerültek a konferencia elé. Az volt a szándék,
hogy a felhasználók időben megkapják a kiegészített kézikönyvet a betűsoros mutatóval együtt, lehetővé téve
számukra annak megfelelő áttekintését és megismerését a bevezetés előtt. A tanulmányi csoport első gyűlésén
úgy találta, hogy ennek a revíziónak korlátozottnak kellene lennie. Hamarosan kiderült azonban, hogy az
orvostan számos területén dolgozó specialisták egy erőteljesebb revíziót kívántak.
1974 júniusában tárgyalta a WHO Egészségügyi Statisztikai Szakértői Bizottsága a javaslatokra tett
hozzászólásokat, és ajánlásának eredménye a konferencia elé terjesztett végső javaslat volt. Az öt ország (Dánia,
Finnország Izland, Norvégia és Svédország) képviseletében Svédország előterjesztést készített arról, hogy a
problémák és a költségek jelentősek lennének. Ezek az országok ugyanis egy ötjegyű változatot alakítottak ki,
amely a BNO nyolcadik revízióján alapult, és amelyeket széleskörűen alkalmaztak a számítógépesített
egészségügyi információs rendszerekben.
A IX. Nemzetközi Revíziós Konferencia jelentése
Az egészségügyi Világszervezet által összehívott, a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának IX. Nemzetközi
Revíziós Konferenciája a WHO központjában, Genfben tartotta ülését 1975. szeptember 30. és a 6. között. A
konferenciára 46 tagállamból érkeztek delegációk.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), a
Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) és a Rákelleni Nemzetközi Unió küldte el képviselőit, hogy részt
vegyenek a konferencián, valamint az Orvostudományok Nemzetközi Szervezete Tanácsa és további
nemzetközi, nem kormányszintű szervezet. A konferenciát a főigazgató képviseletében dr. A. S. Pavlov
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főigazgatóhelyettes nyitotta meg. Dr.Pavlov áttekintést adott a betegségek nemzetközi osztályozása történetéről.
A Halálokok Nemzetközi Felsorolását 1893-ban alakították ki, és azóta is fejlődik. A WHO a hatodik revízió
alkalmából vállalta a kötelezettséget, a BNO-val való foglalkozás szerepel az alapszabályban. Amióta a WHO
átvette, a betegségek nemzetközi osztályozása alkalmazása nagymértékben kiterjedt. Felújították az
egészségügyi szolgáltatás tervezésére, megfigyelésére és értékelésére vonatkozó statisztikák tekintetében, a
hagyományos alkalmazás mellett.
A konferencia elfogadta a napirendet, amely a BNO kilencedik revíziójával, osztályozásával, valamint rokon
témákkal foglalkozott.
A kilencedik revízió közzététele
A konferencia arról értesült, hogy bár a BNO táblázatba foglalási listája 1976 végére rendelkezésre áll, az
valószínűtlen, hogy a betűsoros tárgymutató 1977 közepe előtt publikálható lehetne. Az angol és francia kiadást
az orosz és spanyol nyelvű követné röviddel utána. Azok a tagállamok, amelyek saját nyelvükön szándékozzák
kiadni a BNO-t, megkapnák az osztályozás különböző részeinek előzetes kiadványait, úgy és akkor, amikor a
titkárság kiegészítette azokat, lehetővé téve csatlakozásukat.
A konferencia javasolja, hogy a Betegségek Nemzetközi Osztályozása IX. Revíziója 1979. Január 1-jén lépjen
életbe.
A tizedik revízió előkészítése
Még a Kilencedik Revíziós Konferencia előtt az ENSZ elkezdte a tizedik revízió előkészítését, világossá vált,
hogy a revíziók közötti tíz éves intervallum túl kevés. A konferencia felismerte annak szükségét, hogy
idejekorán el kell indítani az osztályozás következő revíziójának tervezését, és megvitatott számos olyan
kérdést, melyeket még a részletes munka megkezdése előtt meg kellene oldani. A legalapvetőbb pont az volt,
hogy a WHO programja a továbbiakban nem korlátozódik kizárólag a betegségek osztályozására. Sok egyéb
okot az egészségügyi szolgáltatással való kapcsolatuk miatt most belefoglaltak a fő osztályozásba. Ezeket
tovább kell fejleszteni, és az egészségügyi információ átfogó és koordinált osztályozásával kell egyesíteni.
A tizedik revízió szerkezete egy másik gyors döntésre váró kérdés volt, fenn kell-e tartani a jelenlegi egy
szempontú rendszert, vagy el kell-e mozdulni a többdimenziójú megközelítés felé.
A konferencia véleménye az volt, hogy ezeket a kérdéseket a következő két vagy három éven belül el kellene
dönteni, a különböző típusú modell-osztályozások konstrukcióján és kipróbálásán keresztül.
A Konferencia, megjegyezve, hogy a BNO a WHO egyik leginkább befolyásoló tevékenysége, javasolja, hogy:
1. A WHO folytassa a BNO és a kapcsolódó osztályozások területén a revíziók kidolgozását.
2. A BNO-programnak adjanak elegendő forrást annak érdekében, hogy képessé tegyék arra, hogy egyidejűleg
kutathassa az egészségügyi osztályozás területén az új módszerek iránti igényeket.
A Konferencia kifejezte azt a reményét, hogy további erőfeszítéseket tesznek a szervezetben, a betegségek
osztályozásának központjainak és az egész világon a különböző szervezetekben és egyének között kialakított
szakértői terület további fenntartása érdekében.
A WHO főigazgatója levelet intézett a tagországokhoz, megszerezve egyetértésüket a tekintetben, hogy a
Tizedik Revíziós konferenciát, amelyet eredetileg 1985-re terveztek, halasszák el 1989-ig, javasolva a Tizedik
Revízió 1985-re tervezett bevezetésének elhalasztását
WHO központok a betegek osztályozására
Hat WHO központot hoztak létre, hogy támogassák azokat az országokat, amelyeknek problémájuk van a
betegségek osztályozásával, különösen a BNO használatával. Ilyen intéztek vannak Párizsban Sao Paulóban,
Moszkvában, Caracasban, Londonban és Washingtonban.
Felhasznált irodalom:
BNO-10. Tizedik revízió. II. Kötet
A BNO X. Revíziója
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A betegségek és az ezekhez kapcsolódó egészségügyi problémák nemzetközi statisztikai osztályozása
A betegségek osztályozása olyan tételrendszerként határozható meg, amelyben az egyes tételekhez kóros
állapotokat rendelünk meghatározott szempontok szerint. Az osztályozás sokféle szempont szerint lehetséges, és
hogy közülük melyikre esik a választás, azt az összeállítandó statisztika felhasználási célja határozza meg. A
betegségek statisztikai osztályozásnak a kóros állapotok teljes tartományát tartalmaznia kell, kezelhető számú
tételbe sorolva.
A BNO a legrégebben és legáltalánosabban használt kódrendszer, melynek alapjai a XVIII. század végére
nyúlnak vissza. Eredetileg a halál okainak meghatározására, valamint a haláloki statisztikához szükséges
adatgyűjtésre használták. Az eredeti szerkezete nagyon sokáig alig változott, de a X. revízió jelentős
változásokat mutat a korábbiakhoz képest.
A „revízió” elsősorban változtatást jelent, melyeket a korábbi revíziók gyakorlati felhasználása során felmerülő
problémák kiküszöbölése miatt állandó jelleggel újított kiadásra kerül.
„A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozásának” X. revíziója a
legújabb változat. Bár a cím módosult annak érdekében, hogy a tartalom és a szándék tükrözze az osztályozás
által felölelt terület fokozatos bővülését, a már megszokottá vált BNO rövidítés azonban megmaradt. A felújított
osztályozási rendszerben a kóros állapotok csoportosítása olyan módon történt, ahogy a legmegfelelőbbnek tűnt
az általános epidemiológiai felhasználás, illetve az egészségügyi ellátás értékelése számára.
A BNO időről-időre történő módosítása a VI. revízió óta (1948) az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
felügyelete alatt történik. Az osztályozás használatának terjedésével növekszik azon felhasználók száma, akik
részt kívánnak venni a revíziós munkálatokban. Emiatt a X. revízió óriási nemzetközi erőfeszítés,
együttműködés és kompromisszum eredményeként jött létre.
A Betegségek Nemzetközi Osztályozásának tizedik nemzetközi revíziós konferenciáját a WHO genfi
központjában tartották, 43 tagállam küldötteinek részvételével 1989. Szeptember 26. és október 2. között.
A konferencián jelentős döntések születtek, többek között az új cím, mely a rendeltetést hangsúlyozza, emellett
itt jelentették be az új alfanumerikus kódrendszer használatát, mely lehetőséget biztosít a későbbi bővítésnek,
változtatásnak, illetőleg lehetővé teszi a háromkarakteres tételeket és egy Betűrendes tárgymutatót azokra az
esetekre, amikor a bonyolultabb, részletesebb négykarakteres változat használata nem lenne megfelelő.
Ahhoz, hogy a X. revízió újdonságait és a változtatások jelentőségét megértsük ismernünk kell a korábbi
revíziók felépítését, tulajdonságait.
A legszemléletesebb talán a IX. revízóhoz való hasonlítás, hiszen ez a revízó időben közelebb áll és a
gyakorlatban előforduló problémakörök aktualitása pedig jelentős.
A BNO felépítése
A IX. revízió 17 diagnózis szerinti főcsoportból áll, melyek az alábbiak:
I.

Fertőző és élősdiek okozta betegségek

(001-)

II.

Daganatok

(140-)

III.

Endokrin, táplálkozási és anyagcsere- betegségek és az immunrendszer
zavarai

(240-)

IV.

A vér és a vérképző szervek betegségei

(280-)

V.

Elmezavarok

(290-)

VI.

Az idegrendszer és az érzékszervek betegségei

VII.

Keringési rendszer betegségei

(390-)

VIII.

A légzőrendszer betegségei

(460-)

(320-)
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IX.

Az emésztőrendszer betegségei

(520-)

X.

A húgy- ivarrendszer betegségei

(580-)

XI.

Terhesség, szülés és gyermekágy szövődményei

XII.

A bőr és a bőr alatti szövetek betegségei

XIII.

Csontváz-, izomrendszer és a kötőszövet betegségei

XIV.

Veleszületett anomáliák

XV.

Tünetek és rosszul meghatározott állapotok

XVI

A perinatalis időszakkal összefüggő bizonyos állapotok

(630-)
(680-)
(710-)
(740-)
(780-)

XVII. Sérülések és mérgezések

(760-)
(800-)

Miután a BNO IX. revíziója 17 főcsoportból áll, a számrendszer pedig 10 elemből, ebből következik, hogy nem
lehet minden főcsoportot önálló számjeggyel megkülönböztetni, így a BNO fastruktúrája nehezen tekinthető át.
A X. revízió betűjelek berendezésével hidalja át a problémát.
A BNO háromkarakteres kódjai (lásd fent) határozzák meg a betegségcsoportokat, míg a hozzájuk tartozó
betegségek alábontással vannak kódolva (+1 karakter).
Az előző oldalon látható háromkarakteres törzs tételjegyzéken túl a BNO úgynevezett kiegészítő és speciális
jegyzéket is tartalmaz. Ilyen kiegészítő jegyzék a IX. verzióban szereplő E- és V- kódok:
• E- kód: a sérülések és mérgezések külső okainak osztályozása,
• V- kód: az egészségi állapotra ható és egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők kiegészítő
osztályozása.
Ezeken kívül még három speciális közlési jegyzék is szerepel:
·

A közlési alapjegyzék

·

Mortalitási jegyzék

·

Morbiditási jegyzék

Fontos még tudni, hogy a IX. revízió egyes esetekben ugyanannak a diagnózisnak a kódolására kétféle kódot is
biztosít. Ezek a csillag (*) és a tőr ( ) szimbólumokkal kerültek megkülönböztetésre. A tőr szimbólummal jelölt
kód esetén a diagnózis leírása a BNO hagyományos elvein történik. A csillag jelzéssel ellátott kód az
osztályozás abban a fejezetében helyezkedik el, amely arra a szervrendszerre vonatkozik, melyhez a
manifesztáció vagy a komplikáció kapcsolódik. Ily módon a tőr az etiológia alapján, a csillag a lokalizáció
alapján történik.
A BNO osztályozó alapelve az, hogy a tőr tétel az elsődleges, a csillag jelű kód pedig a másodlagos kód.
A X. revízió újításai
A tizedik revízió legfőbb újításai:
• A legfontosabb az alfanumerikus kódrendszer bevezetése, amelynek értelmében a négykarakteres szinten egy
betű és három szám szerepel. Ez a IX. revízióval összehasonlítva több, mint kétszeresére növelte a
kódoláshoz rendelkezésre álló keretet. Ezen kívül lehetővé tette, hogy a főcsoportok legnagyobb részéhez
külön betűt, vagy betűcsoportot rendeljenek, melyek mindegyike száz háromkarakteres tétel felállításához
nyújt lehetőséget.
A rendelkezésre álló 26 betűből 25-öt használtak fel, az U betűt fenntartva a későbbi kiegészítések,
változtatások számára.
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Fontos továbbá, hogy az altételek önmagukban is megállják a helyüket és nem kell a főcsoportjuk kódjához
hozzáolvasni, hogy az értelmes legyen.
• A IX. revízió 17 főcsoportját átalakítva, kiegészítve a X. revízióban már 21 főcsoport található. A változások
az alábbiak:
• Az E- és V- kódok az osztályozás szerves részévé váltak
• A IX. revízió hármas főcsoportjában lévő immunrendszer zavarai új besorolásba kerültek, így „A vér és a
vérképző szervek betegségei és az immunrendszer bizonyos zavarai” című főcsoportba, melyet a
„Daganatok” című főcsoport követ és azzal együtt a D betűjelet kapta.
• „Az idegrendszer és az érzékszervek betegségeit” három különböző főcsoportra választották szét, mivel
nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet egyetlen betűjelzéssel száz háromkarakteres tételbe beszorítani az
összes szükséges részletet. Ezért három különálló főcsoportba kerültek. „Az idegrendszer betegségei” című
főcsoport a G betűjelet kapta, míg a két másik főcsoport, „A szem és függelékeinek betegségei” és „A fül
és csecsnyúlvány betegségei a H betűjelzést.
• „A húgy- és ivarrendszer betegségei”, „A terhesség, szülés és gyermekágy”, „A perinatalis időszakkal
összefüggő bizonyos állapotok”, valamint a „Veleszületett abnormalitások és chromosomarendellenességek, deformitások című főcsoportok ezentúl az egymás után következnek XIV-XVII-es
sorszámmal.
• Néhány főcsoport címe megváltozott, hogy ezáltal hívebben tükrözze a tartalmat.
• A BNO egyes főcsoportjait felülvizsgálták, mivel a rájuk vonatkozó javaslatok radikálisak voltak:
• V. Elmezavarok és magatartási rendellenességek
• XIX. Sérülések, mérgezések és külső okok bizonyos egyéb következményei
• Morbiditás és mortalitás
• A II. főcsoport (Daganatok) esetében is sor került a felülvizsgálatra, igaz itt a tartalmi változtatások
csak kismértékűek voltak.
• Jelentős újításnak számít, hogy bizonyos főcsoportok végén az orvosi beavatkozások következtében
létrejött rendellenességek számára tételeket alkottak. Ezekbe olyan fontosabb kóros állapotok tartoznak,
amelyek önmagukban is egészségügyi ellátási problémát jelentenek, mint pl. a bizonyos szervek
eltávolítása következtében kialakuló endokrin és metabolikus zavarok, vagy más speciális állapotok.
Azokat az állapotokat, amelyek valamilyen beavatkozás következtében jönnek létre, de nem specifikusak
egy bizonyos szervre, szervrendszerre- ide tartoznak az azonnali szövődmények pl. légembolia- továbbra is
a „Sérülések, mérgezések és külső okok bizonyos egyéb következményei” főcsoportjába sorolták.
• A IX. revízióban bevezetett tőr és csillag szimbólumok jelentése is változott. maga a probléma az volt,
hogy az osztályozás a három- és négy számjegyű szinteken a felvilágosítás (manifesztációra vonatkozóan)
gyakran egyéb információval keverve tartalmazza, sok esetben ugyanazzal a diagnosztikai címszóval
mindkét osztályozási sémában. A problémák megszüntetése érdekében a csillaggal jelölt információ 82
homogén, fakultatív használatra szolgáló háromkarakteres tételbe került.
• Annak érdekében, hogy az anyai halálozásra vonatkozó adatok minősége javuljon, és a terhesség alatt,
vagy azzal összefüggésben bekövetkező halálozással kapcsolatos adatgyűjtésre alternatív módszerek
álljanak rendelkezésre, továbbá hogy ösztönözzék a szülészeti okra visszavezethető, a terhesség végétől
számított 42 napon túl bekövetkező halálozás nyilvántartását két újabb definíciót határoztak meg:
„terhességgel összefüggő halálozás” és „késői anyai halálozás”.
• Mortalitásra vonatkozókódolási és kiválasztási szabályok:·A halál alapjául szolgáló ok kódolásánál
használatos kiegészítő magyarázatok, illetve a halálokok címszavai is újból értelmezésre kerültek.
•

Morbiditásra vonatkozó kódolási és kiválasztási szabályok:
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• Először a IX. revízió tartalmazott útmutatást a morbiditás nyilvántartásba vételére és kódolására
vonatkozóan, különös tekintettel a statisztikák összeállításához szükséges „egyetlen állapot”
kiválasztására. A gyakorlatban előforduló regisztrálási problémák miatt határozottabb iránymutatást
dolgoztak ki.
• A morbiditás és mortalitás közlési jegyzékei is pontosabbá váltak, egyes definíciókat újrafogalmaztak.
Például a halálozási adatok táblázatba foglalásánál külön csecsemő-halálozási és külön az 5 éven aluli
gyermekhalálozási statisztikát hoztak létre (számos országokban sokkal magasabb a száma az 5 éven
aluliak halálozása, mint a csecsemőkori halálozás).
A X. revízió gyakorlati alkalmazása
• A WHO a X. revízió részletes, négykarakteres változatát három kötetben jelentette meg, mely az alábbiak
szerint épül fel:
• I. kötet: Közlési jegyzék.
• II. kötet: Közlési jegyzékhez kapcsolódó összes definíció, szabvány és utasítás.
• III. kötet: Betűrendes tárgymutató.
• A X. revízió által bevezetett újításokat egyértelműen át kellett ültetni a számítógépes programokba is, új
szoftvereket a kollaboráló központokon keresztül lehetet elérni.
• A Konferencia javaslata alapján a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának X. revíziója 1993-ban
elfogadásra került.

8. 8. Hagyományos diagnosztikus kódrendszer –BNO
3
BNO osztályozásainak alapvető szerkezete és elvei
A betegségek osztályozása olyan tételrendszerként határozható meg, amelyben az egyes tételekhez kóros
állapotokat rendelünk meghatározott ismérvek szerint.
Az osztályozás sokféle szempont szerint lehetséges, és hogy közülük melyikre esik a választás azt az
összeállítandó statisztika felhasználási célja határozza meg. A betegségek statisztikai osztályozásának a kóros
állapotok teljes tartományát tartalmaznia kell, kezelhető számú tételbe sorolva.
A BNO változó tengelyű osztályozás. Szerkezete úgy lett felépítve, ahogy azt William Farr javasolta az
osztályozási szerkezet nemzetközi megvitatásának korai napjaiban. Farr sémája arra irányult, hogy gyakorlati és
epidemiológiai szempontokra tekintettel, a betegségekre vonatkozó statisztikai adatok az alábbiak szerint
csoportosítandók:
• járványos betegségek,
• alkati vagy általános betegségek,
• helyi betegségek, lokalizáció szerint,
• fejlődési rendellenességek,
• sérülések.
Ez a szerkezet a BNO-10 főcsoportjaiban is felismerhető. Kiállta az idők próbáját és – jóllehet némely
vonatkozásban önkényesnek tűnik –mégis használhatóbb szerkezetnek bizonyult az általános epidemiológiai
szempontok tekintetében, mint bármely más megvizsgált alternatíva.
A fenti csoportosítás első és utolsó két tagja „speciális” csoportokat tartalmaz. Ezek együtt olyan állapotokat
képeznek, amelyek kényelmetlenül alkalmazhatók epidemiológiai tanulmányokhoz, amelyekben szétszórtak
lennének, így pl. az elsődlegesen az anatómiai helyzetre irányuló osztályozásban. A maradék, „helyi betegségek,
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lokalizáció szerint” főcsoport tartalmazza a BNO azon főcsoportjait, amelyek a test egyes közös rendszereivel
foglalkoznak.
A „speciális csoportok” és „testrendszerek” főcsoportok megkülönböztetése az osztályozás szerkezetének
megértéséhez, a kódoláshoz és az arra alapított statisztikai interpretációhoz szükségesek. Emlékeztetni kell arra,
hogy általában az állapotokat elsődlegesen a „speciális csoportok” főcsoportok egészébe kell besorolni. Ha
kétség merül fel az állapot hovatartozását illetően, a „speciális csoport”-é a prioritás.
Az alapvető BNO a háromkarakteres tételek egyesével kódolt listája, amelyek mindegyike tovább osztályozható
1-től 10-ig négykarakteres altételekbe. Az előző revíziók pusztán numerikus kódrendszere helyett a X. Revízió
alfanumerikus kódokat alkalmaz, egy betűvel az első pozícióban és számmal a második, harmadik és
negyedikben. A negyedik karakter előtt tizedespont van. A lehetséges kódszámok így az A00.0-tól a Z99.9-ig
terjednek. Az U-betű nem használatos.
Az U00-U49 kódok bizonytalan etiologiájú új betegségek jelölésére szolgáló fenntartott kódok. Az U55-U99
kódok a kutatásban használhatók, pl. egy bizonyos speciális projekt alternatív alosztályozásának tesztelésére.
Használják a tőr és a csillag rendszert is. Ezt a BNO-9 vezette be, majd a BNO-10 is átvette ezt a rendszert.
Tőrrel van jelölve az a kód, amely a szóban forgó betegségeket képviseli és csillaggal az amelyik a
manifesztációra vonatkozó kiegészítő kód.
Kötetek
A BNO-10 három kötetből áll: az I. kötet tartalmazza az osztályozásokat, a II. kötet az útmutatásokat a BNO-10
használóinak, míg a III. kötet az osztályozások betűrendes tárgymutatóját.
Az I. kötet zöme az osztályozások csoportjait öleli fel, tartalmazza a háromkarakteres tételek listáit, valamint a
beletartozók táblázatos listáját és a négykarakteres altételeket. Az osztályozás „magvát” képező
háromkarakteres tételek (I. kötet, 29-104. oldal) jelentik az előírásos szintet az EVSZ mortalitási adatbázisának
küldött jelentésekhez, valamint a nemzetközi általános összehasonlításokat illetően. Az osztályozás „magva”
főcsoport- és csoport-címeket is tartalmaz. A négykarakteres szintek teljes részleteit nyújtó táblázatos listák 21
főcsoportra bontottak (I. kötet, 105-1175. oldal).
Az I. kötet még az alábbiakat is tartalmazza:
• A daganatok morfológiája. A daganatok morfológiai osztályozása ( 1177-1204. oldal) igény szerint,
kiegészítő kódként használható azon daganatok morfológiai típusainak osztályozására, amelyek – néhány
kivétellel – a II. főcsoportban csupán viselkedésük és elhelyezkedésük (topográfiájuk) szerint osztályozottak.
A morfológiai kódok azonosak a BNO speciális oncologiai adaptációjában (ICD-O) szereplőkkel.
• Speciális táblázatos listák. Mivel a BNO teljes négykarakteres listája, sőt, még a háromkaraktereseké is, túl
bőségesek ahhoz, hogy minden statisztikai táblázatban szerepeltethetők legyenek, a legtöbb rutin statisztika
olyan táblázatos listát alkalmaz, amely bizonyos egyedi állapotokat kiemel és másokat csoportosít. A
mortalitás táblázására szolgáló négy speciális lista a BNO integráns része. Az 1. és 2. lista az általános
mortalitáshoz kapcsolódik, a 3. és 4. pedig a csecsemő és gyermek mortalitáshoz (0-4 év). Speciális táblázatos
lista van a morbiditásra is. Ez az I. kötet 1205-1231. oldalain található. E kötet 5. szekciójában szerepelnek az
osztályozás és táblázatos listák különböző szintjeit illető, s a megfelelő használatot biztosító útmutatások.
• Meghatározások. Az I. kötet 1233-1238. ismertetett meghatározások az Egészségügyi Világszervezet
Közgyűlése által elfogadottak és az adatok nemzetközi összehasonlíthatóságának megkönnyítését szolgálják.
• Nómenklatúra szabályzatok. Az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése által elfogadott szabályzatok
kiemelik az EVSZ Tagországok formális felelősségét a betegségek osztályozásának és halálokoknak
vonatkozásában, valamint a statisztikák összeállításában és közlésében. Ezek az 1239-1243. oldalakon
találhatók az I. kötetben.
• Főcsoportok:
Az osztályozás 21 főcsoportra oszlik. Ezek :
• I. Fertőző és parazitás betegségek (A00-B99)
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• II. Daganatok (C00-D49)
• III. Vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50D89)
• IV. Endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00-E90)
• V. Mentális- és viselkedési zavarok (F00-F99)
• VI. Az idegrendszer betegségei (G00-G99)
• VII. A szem és függelékeinek betegségei (H00-H59)
• VIII. A fül és csecsnyúlvány megbetegedései (H60-H65)
• IX. A keringési rendszer betegségei (I00-I99)
• X.

A légző rendszer betegségei (J00-J99)

• XI. Az emésztő rendszer betegségei (K00-K93)
• XII. A bőr és bőr alatti szövet betegségei (L00-L99)
• XIII. A csont-izomrendszer és kötőszöveti betegségei (M00-M99)
• XIV. Az urogenitális rendszer megbetegedései (N00-N99)
• XV. Terhesség, szülés és a gyermekágy (O00-O99)
• XVI. Szülési trauma (P10-P15)
• XVII.Veleszületett rendellenességek, deformitások és chromosoma abnormitások (Q00-Q99)
• XVIII. Máshová nem osztályozott panaszok, tünetek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek (R00-R99)
• XIX. Sérülés, mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei (S00-T98)
• XX. A morbiditás és mortalitás külső okai (V01-Y99)
• XXI. Az egészségi állapotot és egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot befolyásoló tényezők (Z00Z99)
A BNO kód első karaktere egy betű és minden betű egy bizonyos főcsoporttal kapcsolatos, kivéve a D betűt,
amely mind a II. főcsoportban, mind a III. főcsoportban előfordul, valamint a H betűt, amelyet mind a VII.
főcsoport, mind a VIII. főcsoport felhasznál. Négy főcsoport egynél többféle betűt is alkalmaz kódjainak első
helyén (I., II., XIX., XX. ).
Minden főcsoport elegendő háromkarakteres tételt tartalmaz tartalmának megjelenítésére, de nem minden
lehetséges kódot használ fel, hogy hely maradjon későbbi revíziókra és bővítésekre.
Az I.-XVII. Főcsoport betegségekre és egyéb kóros állapotokra terjed ki.
A XIX. Főcsoport a sérülésekre, mérgezésekre és külső okok bizonyos egyéb következményeire terjed ki.
A fennmaradó főcsoportok teszik teljessé jelenleg a diagnosztikai adatokba foglalt anyagok sorát.
A XVIII. főcsoport a Máshová nem osztályozott tüneteket, jeleket és kóros klinikai és laboratóriumi leleteket
tartalmazza.
A XX. főcsoportot hagyományosan a sérülések és mérgezések okainak osztályozására használták, de a IX.
Revízió óta bármely feljegyzett betegség és kóros állapot külső okának megjelölésére is alkalmazható.
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Végül a XXI. főcsoport azoknak az adatoknak osztályozását foglalja magába, amelyek az aktuálisan nem beteg
személynek az egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatának okát képviselik, vagy azokat a körülményeket,
amelyek között a beteg egy bizonyos időben ellátást kapott, illetve utóbbi valamilyen formáját.
A tételek csoportjai
A főcsoportokat háromkarakteres tételek csoportjaira bontották.
Az I. főcsoportban a csoportok címe az osztályozás két tengelyét tükrözi:
• az átvitel módját
• és a fertőző organizmusok széles csoportjait.
A II. főcsoportban az első tengely a daganat viselkedésére vonatkozik, ezen belül a tengely mentén főleg a
daganat lokalizációja található, noha néhány háromkarakteres tétel a jelentősebb morfológiai típusok számára
van fenntartva (pl. leukaemiák, lymphomák, melanomák, mesotheliomák, Kaposi-sarcoma). A csoportok
terjedelme minden csoport-cím után zárójelben található.
Háromkarakteres tételek
Minden csoporton belül a háromkarakteres tételek némelyike egy önálló állapotot jelöl, részben gyakoriságuk,
részben közegészségügyi jelentőségük miatt, míg mások közös jellemzőkkel bíró betegség csoportokra
vonatkoznak. Általában lehetőség van az „egyéb” állapotok osztályozására is, módot adva különféle, de ritkább
állapotok megjelenítésére, valamint „külön meg nem nevezett” (k.m.n.) állapotok osztályozására.
Négykarakteres altételek
Noha ezek nem kötelező jellegűek a nemzetközi jelentések szempontjából, a háromkarakteres tételek legtöbbje
tovább bontott egy negyedik, tizedespont mögé kerülő karakter révén, módot adva tíz altétel kialakítására. Ahol
a háromkarakteres tétel nincsen tovább bontva, ajánlatos az „x” betű kitétele a tizedespont után, hogy a
negyedik pozíció betöltése révén a kódok standard hosszúságúak legyenek az adatfeldolgozás számára.
A négykarakteres altételek a pontosítást, identifikálást célozzák, pl. a különféle lokalizációkat, változatokat
illetően, ha a háromkarakteres tétel egyetlen betegségre vonatkozik, vagy az egyéni megbetegedés jelölésére, ha
a háromkarakteres tétel az állapotok csoportját jelenti.
A .8 negyedik karakter általában az illető háromkarakteres tétel „egyéb” állapotait jelöli, míg a .9 negyedik
karakter lényegében a háromkarakteres tétel címének felel meg, de minden további információ nélkül.
Ha ugyanazon négykarakteres altételek felelnek meg a háromkarakteres tételek sorában, úgy ezek csak egyszer
szerepelhetnek a felsorolás elején. Az érintett csoportoknál található megjegyzés utal a részletek
megtalálhatóságának helyére. Így pl. a vetélés különböző típusait tárgyaló O03-O06 csoportoknak közös
negyedik karaktere (lásd I. kötet, 724. oldal).
Kiegészítő altételek az ötödik vagy további karakterek használatához
Az ötödik karakterek szintje a negyedik karakter különböző tengelyei mentén elhelyezkedő alosztályozás. Ezek
az alábbiak szerint találhatóak:
• XIII. főcsoport: Alosztályok az anatómiai hely szerint
• XIX. főcsoport: Alosztályok a törések zárt vagy nyílt voltának jelölésére, továbbá az intracranialis,
intrathoracalis és intraabdominalis sérülések nyílt sebbel társulásának (vagy anélkül) jelölésére.
• XX. főcsoport: Az eseménnyel kapcsolatos beavatkozás típusát jelölő alosztályok.
• XXI. A BNO használata
A BNO megfelelő használata mindhárom kötetének helyes alkalmazásától függ.
A BNO I. kötete tartalmazza magát az osztályozást, azaz a csoportokat, tételeket és altételeket, amelyekbe a
diagnózisok sorolhatók, megkönnyítve utóbbiak rendezését és összesítését a statisztikák céljára. Ugyanakkor
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lehetővé teszi a csoportok, tételek, altételek és táblázatos listák meghatározásait alkalmazó statisztikai
táblázatok kezelését is. A BNO alapján készülő legtöbb rutin statisztika egyetlen állapotot választ ki az orvosi
bizonyítványból vagy iratokból, amelyekben több kórisme is szerepel.
Az első kötet révén a kódoló megfelelő, korrekt kódokat alkalmazhat, de ez időigényes, és egyben
hibalehetőséget is magában foglal. A III. kötet tárgymutatója jelenti e vonatkozásban a segítséget.
A II. kötet azokat a gyakorlati információkat tartalmazza, amelyek az osztályozás célszerű és legelőnyösebb
alkalmazásához szükségesek.
Az I. kötet használata
1. A táblázatos listák és a négykarakteres altételek használata
A „Beleértve:” terminusok
A három- és négykarakteres rovatokon belül általában egyéb diagnosztikai meghatározások is fel vannak
sorolva. Ezek szerepelnek a „Beleértve:” után és a rovatcím mintegy kiegészítését képezik, az idesorolandó
diagnosztikus meghatározások példáiként. Ezek az állapot különféle szinonimáira utalhatnak, s nem a rovat
altételeit jelentik.
A beleértendő terminusok főleg a rovatok tartalmával kapcsolatosan képviselnek útmutatást.
A beleértendő terminusok listái semmiképpen sem teljesek és nem a betűrendes tárgymutatóban szereplő
diagnosztikai entitások alternatív elnevezései, egy adott diagnózist elsősorban a betűrendes tárgymutatóban
szereplő nevén kell kódolni.
Olykor szükséges a „Beleértve:” terminusait a címhez kapcsoltan olvasni. Erre főként akkor kerülhet sor, ha a
beleértendők a lokalizációkkal vagy gyógyszerekkel kapcsolatosak, amelyek megfelelő értelmezéséhez a cím
szavai is odaértendők (pl.: a ...rosszindulatú daganata, a ...sérülése, ...-mérgezés).
Egy sor csoport, tétel, illetve valamennyi háromkarakteres tétel altétele közös diagnosztikai jel-lemzőinek
leírása a „Beleértve:” rovat megjegyzéseiben található, közvetlenül a főcsoport- vagy tétel-cím után.
A „Kivéve” terminusok
Az ebben szereplő terminusok látszólag a szóban forgó osztályozásba tartozóak, valójában azonban máshol
klasszifikáltak.
Egy sor csoport, illetve a háromkarakteres tételek valamennyi altételének kizárandó tételei a „Kivéve:” után
találhatók, közvetlenül a főcsoport-, csoport vagy tétel-cím után.
Magyarázatok
Az V. főcsoport, Mentális és Magatartási Rendellenességek, a „Beleértve:” és „Kivéve” kiegészítéseként
magyarázó leírást is tartalmaz a rovat tartalmának megvilágítására. Erre azért van szükség, mert a mentális
rendellenességek terminológiája rendkívül változatos, különösképpen az egyes országok vonatkozásában és
ugyanaz a meghatározás teljesen más állapotot jelenthet.
A magyarázat azonban nem ajánlható a kódoló személyzetnek. A meghatározások hasonló típusai másutt is
találhatók a BNO-ban, így a XX. és a XXI. főcsoportban, a szóban forgó rovat tartalmának tisztázására.
2. Két kód bizonyos állapotokra
A „tőr” és „csillag” rendszer
A BNO-9 vezette be, majd a BNO-10 is átvette azt a rendszert, amelyben két kód van a diagnosztikai
megállapításokra. Az osztályozásnak a „tőr” és „csillag” rendszert alkalmazó területe azonban behatárolt. Az
egész osztályozás 83 speciális “csillagos” csoportot tartalmaz, ami a megfelelő főcsoport elején található.
Az elsődleges kód a szóban forgó betegséget képviseli és egy tőrrel ( ) van jelölve, míg a manifesztációra
vonatkozó kiegészítő kód csillaggal (*). Erre azért volt szükség, mert az adott betegség kódolása egymagában
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gyakran nem volt elegendő a speciális statisztikai szempontok kielégítésére, amelyekben az adott betegség
másodlagos manifesztációi is lényegesek voltak az egészségügyi ellátás vonatkozásában.
A „tőr” és „csillag” rendszer alternatív osztályozást tesz lehetővé a statisztikai megjelenítésben, azonban a BNO
elvei szerint az elsődleges kód mindig a „tőr”-rel jelzett, így azt mindig alkalmazni kell. A „csillag”-gal jelölt
kód mindig kiegészítésként használható, ha a megjelenítés alternatívája is kívánatos.
A „csillag”-gal jelölt kód tehát egymagában sosem használható. A „tőr”-rel jelzett kódokat tartalmazó
statisztikák mindig megfelelnek a hagyományos osztályozásnak, mind a mortalitási és morbiditási adatokat,
mind az egészségügyi ellátás egyéb szempontjait illetően. A „csillag”-os kódok háromkarakteres tételként
jelennek meg. Ugyanannak az állapotnak külön kódjai vannak akkor, ha egy bizonyos betegség nem a szóban
forgó okként meghatározott.
Némely „tőr”-ös kód speciális „tőr”-ös csoportban jelenik meg. Gyakrabban azonban a két elemmel bíró
diagnózisokra és jelöletlen kódokra szolgáló „tőr”-ös kód ugyanazon csoportból vagy tételből származtatható.
A tőrrel jelzett terminusokat tartalmazó rovat három különböző forma egyike lehet:
Ha a „tőr” és az alternatív csillagos kód a rovat elején együtt jelennek meg, úgy a rovatba sorolható valamennyi
terminus kettős osztályozást képvisel és valamennyinek azonos az alternatív kódja.
Például:
A17.0W:

Gümőkóros agyhártyagyulladás (G01*)

Az agyhártyák (agyvelői) (gerincvelői) gümőkórja
Leptomeningitis tuberculosa
Ha a „tőr” a rovat elején megjelenik, de az alternatív kódok nem, minden a rovatba osztályozható terminus
kettős klasszifikációt jelent, de különböző alternatíva kódjuk van (amely minden terminushoz fel van sorolva).
Például:
A18.1W A húgy-ivarrendszer gümőkórja
Gümőkór:
- hólyag (N33.0*)
- méhnyak (N74.0*)
- vese (N29.1*)
- férfi nemi szervek (N51.-*)
- ureter-(N29.1*)
Gümőkóros női medencei gyulladásos betegség (N74.1*)
Ha nem a tőr, sem az alternatív kód nem szerepel a címben, a rovat egésze nem képvisel kettős osztályozást, de
egyes beleértendő terminusok a „tőr” jelölést és alternatív kódot tartalmazhatják.
Például:
A54.8 Egyéb gonococcusos fertőzések:
Gonococcusos:
…
- peritonitisW (K67.1*)
- pneumoniaW (J17.0*)
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- septicaemia
- bőrelváltozások
Egyéb szabadon választható kettős kódolás
Előfordulnak bizonyos, a „tőr” és „csillag” rendszertől eltérő helyzetek, amelyek lehetővé teszik két BNO kód
alkalmazását a beteg állapotának teljesebb leírására. Erre utal a „Szükség esetén kiegészítő kód használható…”
megjegyzés a táblázatos listákban. A kiegészítő kódok azonban csak a speciális tabellázásban használandók.
Ezek a következők:
A lokális fertőzések esetében, amelyek a „testrendszerek” főcsoportokhoz sorolhatók, az I.főcsoport kódjai
alkalmazhatók kiegészítésként.
Funkcionális aktivitással bíró daganatok esetén a II. főcsoport kódjához a IV. főcsoportból megfelelő kód
csatolható a funkció típusának megjelölésére.
Daganatok esetében az I. kötet 1181-1204. oldalain található morfológiai kódok, bár a fő BNO-nak nem részei,
csatolhatók a II. főcsoport kódjaihoz, a daganat morfológiai típusának jelölésére.
Az F00-F09-be (Organikus, beleértve szimptomatikus, mentális rendellenességek) (V.főcsoport) osztályozható
állapotok esetében egy más főcsoportbeli kód csatolható az ok, többek között az alapbetegség, a sérülés vagy
egyéb agyi károsodás megjelölésére.
Toxikus tényező által okozott állapot esetén a XX. főcsoportból vett kód csatolható az előbbi megjelölésére.
A sérülés, mérgezés vagy egyéb ártalmas leírására két kód használható, egy kód a XIX.főcsoportból, amely
megjelöli a sérülés természetét és egy a XX. főcsoportból, amely az okot írja le.
3. A táblázatos listákban használt konvenciók
A „Beleértve:” és „Kivéve:” terminusainak felsorolása során a BNO néhány konvencionális jelölést alkalmaz,
éspedig: zárójelek, szögletes zárójelek, kettőspontok, kapcsok, a „k.m.n.” rövidítés, a „Máshova nem
osztályozott” (m.n.o.) frázis, valamint a címbeli „és” szó vonatkozásában.
Zárójelek ( )
Az első kötet négy fontos helyzetben alkalmazza:
A diagnosztikus terminust követően, kiegészítő szavak esetén, anélkül, hogy előbbi kódszámát befolyásolná.
Például: az I10-ben, „Hypertensio (artériás) (benignus) (esszenciális) (malignus) (elsődleges) (szisztémás)”
esetében az I10 a „Hypertensio” kódszáma, akár önmagában áll, akár a zárójelben felsoroltak bármely
kombinációjában.
A zárójelek között a „Kivéve:” meghatározásaira utaló kódok is szerepelhetnek.
Például: a H01.0 „Blepharitis” alatti „Kivéve: blepharoconjunctivitis (H10.5)” esetén.
Zárójelben szerepel továbbá a csoport-címek után az abban foglalt csoportok háromkarakteres kódja.
Végül zárójelek kapcsolódnak még a „tőr” és „csillag” rendszerhez is. Zárójel szolgál a „tőr”-ös kód
megjelenítésére a csillaggal jelölt csoportokban, illetve a csillaggal jelölt kódéra a „tőr”-ös meghatározást
követően.
Szögletes zárójelek [ ]
Alkalmazása:
Szinonimák, alternatív kifejezések, vagy értelmezések feltüntetésére.
Például: A30 Lepra [Hansen-betegség]
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Előzetesen már előfordult megjegyzésekre utalásként.
Például: C00.8 Az ajak átfedő laesiója [lásd a 182 oldal 5. Megjegyzését]
A négykarakteres altételek több csoportra is érvényes, az előzőekben már feltüntetett listákra utalásként.
Például: K27 Peptikus fekély, helye nem meghatározott [lásd az 566. Oldalon az alosztályozást]
Kettőspont :
A kettőspont a „Beleértve:” és „Kivéve:” rovatokban szerepel, amennyiben a megelőző szó nem egyértelmű
kifejezés a rovatba tartozás vonatkozásában. Egy vagy több szükséges a rovatban foglaltak megfelelő
értelmezéséhez.
Kapocs
A beleértendő vagy kizárandó terminusok felsorolásában a kapocs jelzi, hogy sem a megelőző, sem a követő
szavak nem teljes terminusok. A kapocs előtti terminusokat az azokat követőek egyike vagy másika minősíti.
„K.m.n.”
Ez a másként nem meghatározottak („külön meg nem nevezett”) megjelölésére szolgál, beleértve a „nem
specifikált”-at és „nem minősített”-et.
Mindazonáltal olykor egy nem meghatározott terminus oly rovatban szerepel, amely az állapot specifikusabb
típusát képviseli. Ennek az az oka, hogy az orvosi terminológiában egy állapot leggyakoribb formáját magának
az állapotnak a neve jelenti és csupán a kevésbé gyakori típusait minősítik külön.
Például a „mitralis stenosis”-t használják többnyire a „rheumás mitrali stenosis” helyett. Ezeket a berögzült
terminológiákat tekintetbe kell venni a helytelen osztályozás elkerülésére.
„M.n.o.”
A „máshova nem osztályozott”, ha egy háromkarakteres tétel címében fordul elő, arra utal, hogy a szóban forgó
állapot bizonyos meghatározott variánsai az osztályozás más helyén vannak.
Például: J16 Egyéb fertőző organizmusok okozta pneumonia, m.n.o.
Az „és” a címekben
Lényegében „és/vagy” a jelentése.
Például az „A18.0 A csontok és ízületek gümőkórja” rovatba osztályozandó a „csontok gümőkórja”, az
„ízületek gümőkórja” és a „csontok és ízületek gümőkórja”.
Pont(-ot követő) vonás .Olykor egy tételben a negyedik karaktert vonás helyettesíti,
Például:
G03 Meningitis egyéb és nem meghatározott okból
Kivéve: miningoencephalitis (G04.-)
A kódoló számára ez azt jelenti, hogy a negyedik karakter megvan és az ennek megfelelő csoportban kell
keresni. Ez a jelölésmód mind táblázatos listában, mind a betűrendes tárgymutatóban szerepel.
4. Tételek közös jellemzőkkel
A minőségi ellenőrzés érdekében célszerű programozott ellenőrzéssel ellátni a számítógép-rendszert. Az alábbi
csoportok egy ilyen ellenőrzőrendszer alapját képezik, a közös speciális jellemzők szerinti csoportosításban.
Következmény tételek
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Az alábbi tételek nem használhatók a halál alap-okának kódolására:
E89.-, G97.-, H59.-, H95.-, I97.-, J95.-, K91.-, M96.-, N99.
Beavatkozást követő rendellenességek
Az alábbi tételek nem használhatók a halál alap okának kódolására:
E89.-, G97.-, H59.-, H95.-, I97.-, J95.-, K91.-, M96.-, N99.
Csillaggal jelölt tételek
Az alábbi csillaggal jelölt tételek egymagukban nem használatosak, azok mindig egy „tőr”-ös tételhez
kapcsolódnak.
Pl.: D63*, E35*, F00*, G01*, H03*, I32*, J17*, K23*, L14*, M01, N08*, P75*.
Nemhez kötött tételek
Csak férfiakra vonatkozó tételek.
Pl.: B26.0, D07.4 - D07.6, D40.-, E29.-, F52.4, I86.1, Q53-55 stb.
Csak nőkre vonatkozó tételek.
Pl.: A34, B37.3, C51-C58, D06.-, E28.-, F52.5, L29.2, M81.0 - M81.1 stb.
A III. kötet használata
A BNO-10 betűrendes tárgymutatóját tartalmazó III. kötet bevezetése segítséget ad a kötetek használatához.
1. A betűrendes tárgymutató felépítése
A III. kötet három fejezetből áll:
Valamennyi terminust tartalmazza, amelyik az I-XIX. és a XXI. főcsoportba osztályozható, jórészt kivéve a
drogokat, gyógyszereket és kemikáliákat.
A morbiditás és mortalitás külső okainak tárgymutatója és tartalmazza valamennyi, a XX. főcsoportba
osztályozható terminust, kivéve a drogokat, gyógyszereket és egyéb kemikáliákat.
A drogok, gyógyszerek és kemikáliák táblázata, felsorolja valamennyi szerrel kapcsolatban a XIX.
főcsoportba tartozókkal történő mérgezést és káros mellékhatást, valamint a XX. főcsoport kódjait, amelyek
arra utalnak, hogy a mérgezés oka véletlen, baleseti, öngyilkossági vagy nem meghatározható jellegű volt.
2. Szerkezet
A tárgymutató „vezér-szavai” (terminusai) az oszlopok bal szélein kívül helyezkednek el, alattuk különböző
szintű bekezdésekkel a „módosítók” vagy „minősítők”.
Az I. főcsoportban a módosító vagy minősítő bekezdések többnyire változatot, helyet, vagy körülményeket
érintenek, amelyek a kódolást módosítják.
A II. főcsoportban ezek a baleset vagy esemény, az érintett jármű, stb. különféle típusait jelzik. A kódolást
nem befolyásoló „módosítók” az állapotot követően zárójelben szerepelnek.
3. Kódszámok
A terminust követő kódszámok arra a csoportra, tételre és altételre utalnak, amelybe a terminus
osztályozandó. Ha a kódszám csak háromkaraktreres, feltehetően a tétel nincs tovább bontva, illetve a
pontosabb kódolásra az I. kötetben a háromkarakteres tétel négykarakteres bontásait kell figyelembe venni.
A legtöbb esetben, amikor a tétel tovább bontott, a tárgymutatóban szereplő kódszám negyedik karaktert is
tartalmaz. A negyedik karakter helyén feltüntetett vonal (pl.: 003.-) arra utal, hogy a csoport tovább bontott
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és negyedik karakter megtalálható a táblázatos listára utalásnál. Ha „tőr” és „csillag” egészíti ki a terminust,
többnyire mindkét kód meg van adva.
4. Konvenciók
• Zárójel
Zárójelbe foglaltak a módosítók.
„M.n.o.”
Adott esetben pontosabb terminust kell keresni a tárgymutatóban.
• Utalások
A fölösleges duplikációk elkerülésére szolgálnak. A „lásd” szó utal a másik terminusra, míg a „lásd… is” azt
jelzi, hogy a szóban forgó terminusnak nem teljesen megfelelő állapot esetén a kódolás az utalásban
jelzettnek megfelelően történhet.
• Alapvető kódolási útmutatások
• A használat módja
Elsősorban orvosszakmai és orvosetikai kérdés.
A beteg kórelőzményét – ideértve körülményeit, tüneteit, és korábban megállapított betegségeit is – meg kell
fogalmazni; az előzőek és a jelen panaszai ismeretében a jelen betegségét
• meg kell állapítani,
• meg kell fogalmazni;
• a hasonló, illetve hasonló tüneteket okozó betegségektől el kell különíteni, és az orvosi iratokba – ideértve
a betegeknek kiadandó iratokat is – be kell jegyezni, mégpedig függetlenül attól, hogy ezen iratok milyen
adathordozóra kerülnek (papírra, mikrofilmre, elektronikus vagy optikai adathordozóra).
A kórisméket mindig a jelen kezelés szempontjából kell minősíteni. Ennek megfelelően a betegség lehet
• a jelen kezelést indokló fő kórisme,
• az ennek alapjául szolgáló betegség,
• az alapbetegség vagy a fő betegség szövődménye,
• korábbi betegség vagy a jelen kezelés következménye vagy szövődménye,
• az eddig említettekkel kóroktani kapcsolatban lévő kiváltó ok, betegség következtében kialakult állapot.
A kórismék ilyen rendszerezése nagyon hasonlít a halálozási adatszolgáltatás során már korábban is ismert és
ma is alkalmazott elemző rendszerhez. E rendszerezési elv megfelel az orvosi gondolkodás szabályainak, amely
során a családi és az egyéni kórelőzmény, a körülmények és a kiváltó okok ismeretében végezzük a
vizsgálatokat és törekszünk a kórisme helyes és teljes megállapítására.
Ennek egyik jól bevált szabálya az, hogy törekedni kell a beteg összes tünetét egységbe rendezni, mert nagyobb
a valószínűsége annak, hogy egy időszakban kialakult tünetegyüttese mögött egy betegség rejtőzik, mint annak,
hogy egyidejűleg több betegsége legyen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy korábban felépülő idült betegség
ne állhatna fenn egy új betegséggel egyidejűleg.
Útmutató a BNO-t alkalomszerűen használóknak
Tisztázzuk a kódolandó megállapítását és keressük meg a betűsoros tárgymutató megfelelő részét.
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Ha egy betegségről vagy sérülésről van szó, vagy akár egy más olyan állapotról, ami a I.-XIX., valamint a XXI.
Főcsoportba osztályozható, a tárgymutató I. fejezetét vegyük igénybe.
Ha a kódolandó megállapítás egy sérülés vagy egyéb esemény –XX. főcsoportba tartozó- okáról van szó, úgy a
tárgymutató II. fejezetéhez forduljunk.
Keressük meg a „vezető” terminust.
A betegségek és sérülések szemszögéből ez általában egy kóros állapotot jelentő főnév. Mindamellett a
tárgymutató mellékneveket és személyneveket is tartalmaz.
Nézzük meg, az esetleges megjegyzéseket is respektálva, a fő-terminushoz tartozó szöveget.
Vegyük figyelembe a terminus mögött zárójelben szereplőket is. Ezek a módosítók a kódszámot nem
befolyásolják. Vegyük figyelembe a fő-terminus alatt feltüntetett további meghatározásokat. Ezek már
befolyásolhatják a kódszámot.
Így tudjuk számba venni az adott terminushoz tartozó valamennyi diagnosztikai kifejezést.
Figyeljük gondosan az utalásokra („lásd” és „lásd még”).
A táblázatos listán ellenőrizzük a választott kódszám helyességét.
Ne felejtsük el, hogy a negyedik karakterként vonallal (.-) bíró háromkarakteres kódok a tárgymutatóban azt
jelentik, hogy egy negyedik karakter található az I. kötetben.
Ügyeljünk a választott kód vagy főcsoport, csoport vagy tétel-fejléc alatti, beleértendő és kizáró
meghatározásokra.
Határozzuk meg a kódot.

9. 9. Hagyományos beavatkozási kódrendszer –OENO
OENO- Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása
A járóbeteg-szakellátásban elszámolható tevékenységek listáját a WHO által 1978-ban kiadott Orvosi Eljárások
Nemzetközi Osztályozására (OENO) alapozva, azt kibővítve, de besorolási elveit megőrizve a 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A költségek változását, az orvostudomány állandó fejlődését követve a tevékenységi lista és annak pontértéke
folyamatosan változik. A népjóléti miniszter által működtetett Kódkarbantartó Munkabizottság feladata a
szükséges változtatások szakmai előkészítése. A Munkabizottságban a Népjóléti Minisztérium szakértőin kívül
a GYÓGYINFOK és OEP munkatársai dolgoznak, esetenként a MOK és az egyes szakmák képviselőivel, míg a
Díjtétel-egyeztető Bizottságban a Magyar Orvosi Kamara, az ÁNTSZ, az egyes egészségügyi területek
érdekképviseletei vesznek részt.
A Szabálykönyv
A Szabálykönyv általános és részletes részből áll.
A Szabálykönyv részletes részének feladata az egyes tevékenységek leírása, s annak megadása, hogy mely
tevékenységek nem számolhatók el egy megjelenés során egymás mellett. Vannak olyan tevékenységek,
amelyeknél az egyik a másikat magában foglalja, vagy az egyik a másiknak javallatát kizárja.
A Szabálykönyv írja le azt is, hogy egy beteg ellátása kapcsán milyen korlátozások léteznek, mely
beavatkozások nem végezhetők el. A Szabálykönyv általában nem tér ki arra, hogy milyen kórisme esetén, mely
eljárások végezhetők, minthogy a kórisme gyakran az eljárás közben vagy annak eredményeként állapítható
meg, vagy az eljárást az elkülönítő kórismézés céljából végezték. Egyes eljárások pedig a kórismétől
függetlenül végezhetők el. Ez nem jelenti azt, hogy a szakmai minőség-ellenőrzés, illetve egyes kivizsgálási és
kezelési szabályok tekintetében ne lehetne vizsgálni az adott diagnózisú betegnél végzett egyes eljárások
indokoltságát.
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A tevékenységi listát nemcsak a pénzügyi elszámolás, hanem a betegdokumentáció, a szakmai adatgyűjtés és a
belső szakmai statisztika terén is célszerű alkalmazni, ezért az ellátóhelyeken végzett adatgyűjtés során minden
kórismét és beavatkozást a hivatalos kódlisták (BNO, OENO) szerint kell feljegyezni. Ez nem jelenti azt, hogy a
megnevezések tekintetében ne lehetne eltérni a kódkönyv nyelvezetétől, ha a helyileg használt megnevezés
tartalmilag egyértelműen fedi a hivatalos lista értelmét, és a létező megnevezésnél részletesebb vagy azt
értelmező leírást ad. Nem fogadható el az összevonást, vagy új értelmet adó megnevezés.
AZ OENO ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
I. Az orvosi tevékenységek kódlistája
A kódszám és a hozzá tartozó megnevezés magát a tevékenységet határozza meg, de nem tartalmazza azt a
kórismét, amely, vagy amely gyanúja miatt a beavatkozást végzik. Erre a BNO szerinti diagnózis szolgál. A
kódszám arra sem utal, hogy a tevékenységet mely szakma képviselője végzi; ezt a rendelő azonosító kódszáma
jelzi függetlenül attól, hogy a tevékenységet végző az adott szakma megfelelő képzettségével bíró képviselője,
vagy ilyen személy egyidejű felügyelete mellett a szakképzésben éppen résztvevő személy.
A kódlista kerüli a pontatlan, nem vagy nehezen azonosítható és ellenőrizhető kifejezések (pl. egyéb, általános,
különleges, speciális, például, részletes, stb.) használatát még akkor is, ha egy-egy szakmán belül a jelenlegi
gyakorlat szerint ennek tartalma jól megközelíthető, de a többi szakma számára nem egyértelmű.
Egy tevékenység gyakran több résztevékenységből áll, melyeket egymás után felsorolva lehet egy betegnek az
egy megjelenése alkalmával nyújtott ellátását leírni. Egyes esetekben több tevékenység feltétlenül összetartozik,
ilyenkor ezeket a listán összefoglalóan tüntettük fel, kivéve, ha szakmai okból (orvosi dokumentáció, statisztika)
a résztevékenységeket egyébként is regisztrálni kell. Más tevékenységek alkalomszerűen kombinálhatóak, de
nincs közöttük feltétlen kapcsolat, ezekben az esetekben a tevékenységet külön-külön kell regisztrálni. Az
OENO kódlista tevékenységeit (néhány kivételtől eltekintve, pl. biopsziák) egy beteg ellátása során csak egyszer
lehet jelölni.
A Szabálykönyv rögzíti azt is, hogyha tilos bizonyos beavatkozásokat egyidejűleg feltüntetni.
II.

Az OENO lista szerkezete

I. fejezet: Vizsgálatok, diagnosztikus eljárások
11011-19931: vizsgálatok, diagnosztikus eljárások
Orvosi vizsgálatok

(11011-11602)

Ideggyógyászat

(12000-1209E)

Szemészet

(12100-12291)

Fül-Orr-Gégészet

(12300-12495)

Kardiológia

(12511-12795)

Gasztroenterológia

(1313A-13240)

Urológia

(13300-13411)

Szülészet-Nőgyógyászat

(13510-13590)

Reuma-Ortopédia

(13600-13800)

Biopsziák sebészi feltárás nélkül

(14010-15000)

Biopsziák sebészi feltárásból

(15010-15870)

Scopiák
Bőr- és tüdőgyógyászati tesztek

(16110-16940)
(16990-17190)
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Funkcionális vizsgálatok

(17200-18441)

Punctiók

(18470-18701)

Mikrobiológiai mintavétel

(19100-19190)

Pszichiátria és klinikai pszichológia

(19200-19931)

II. fejezet: Klinikai és hisztológiai laboratóriumi vizsgálatok
21000-29991: klinikai és hisztológiai laboratóriumi vizsgálatok
Általában az alkalmazott módszertől - hagyományos kémiai, automatával végzett, biokémiai, RIA vagy ELISA
technika, stb. - függetlenül. A megfelelő módszert a szakmai állásfoglalások szerint kell kiválasztani.
Laboratórium

(21000-24960)

Bacteriológia

(25000-25390)

Virológia

(25400-26920)

Mycológia

(27000-2709C)

Parazitológia

(2709D-28192)

Transzfúziológia

(28200-28930)

Hisztológia-patológia

(29000-29991)

III. fejezet: Radiológiai és képalkotó laboratóriumi vizsgálatok
30060-39999: radiológiai és képalkotó laboratóriumi vizsgálatok
Kivéve, ha a vizsgálat más technikával is végezhető, és ezért a metodika - megjelölés nélkül - más helyen már
szerepel.
Röntgen 1.

(30060-30061)

Sugárterápia 1.

(30260-30764)

Röntgen 2.

(31010-33260)

Haemodinamika

(33270-3440V)

CT

(34410-34700)

MRI

(34910-34912)

Nukleáris medicina

(3500A-35940)

Ultrahang

(36100-36870)

Sugárterápia 2.

(37002-38920)

LASER

(39100-39999)

IV. fejezet: Megelőzési, szűrési tevékenységek
40000-49742: megelőzési, szűrési tevékenységek
E tételekhez olyan eljárások sorolhatók, melyek a megelőzni vagy kiszűrni kívánt kórisme tekintetében
egészségesnek vélt személyeknél történnek. Ilyen vizsgálatokra és kezelésekre jogszabály vagy szakmai
szabályok vagy módszertani levelek alapján csoportosan, illetve a rizikócsoportokba sorolt személyeknél
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egyénileg kerülhet sor. A panaszok miatt jelentkezett betegeknél a panasztól független szerv esetében végzett
szűrővizsgálat, illetve az ellátáshoz tartozó preventív eljárás elszámolható.
Prevenció

(40000-49742)

V. fejezet: Műtétek
50370-59999: invazív terápiás beavatkozások
Invazív eljárások

(50370-59943)

VI.-VII. fejezet: Nincs kiadva
Az OENO elkészítésekor nem került kidolgozásra.
VIII. fejezet: Egyéb eljárások
81010-89999: az egyéb eljárások
Egyéb eljárások

(81010-85696)

Injectiók

(85700-88870)

Anaestheziológia

(88910-89615)

IX. fejezet: Kiegészítő eljárások
91000-99997: az ún. kiegészítő eljárások
Kiegészítő eljárások

(91000-91691)

Ápolás, tréningek

(92060-94290)

Gyógytorna, fizikoterápia

(94331-9488L)

Rehabilitáció

(95290-95995)

Pszichoterápia

(96001-99997)

III. Az OENO lista célszerű alkalmazása
Minden olyan tevékenységet, melyet az egészségügyi intézmény (szolgáltató) az ellátottnak nyújt, és a
tevékenységi listában önálló tételként szerepel, célszerű a különböző orvosi dokumentációban (kezelési-lap,
ambuláns napló, összesítő, stb.) egybehangzóan rögzíteni.
A tapasztalatokra alapítva kell felmérni, hogy a finanszírozás adatszolgáltatásához mekkora adminisztrációs
kapacitás szükséges, és hogy ennek rendelőnként, vagy központosítva célszerű-e működnie. El kell dönteni,
hogy rövid és hosszabb távon kézi, vagy gépesített adminisztráció a gazdaságosabb és célszerűbb-e, különös
tekintettel arra, hogy a szakmai és pénzügyi adminisztráció mennyire fedi egymást. Az ez esetben is érvényes
alapelv (egy adatbázisból kiszolgálni a helyi adminisztráció és a kimenő adatszolgáltatás igényeit) azt a célt
szolgálja, hogy a magas adminisztrációs költségek elkerülhetők legyenek.
IV. Szabályok a tevékenységeknek az OEP felé történő pénzügyi elszámolásához
Általános szabályok
1. Az egészségügyi intézmény az egészségügyi szakellátási tevékenysége után az Egészségbiztosítási Alapból
akkor jogosult térítésre, ha
• az adott ellátás nyújtására - érvényes működési engedély birtokában - az OEP-pel, illetve az illetékes
MEP-pel szerződést kötött,
• az ellátást az 1997. évi LXXX. törvény 16.§ szerint nyújtották,
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• az ellátás igénybevételére érvényes beutalóval került sor, kivéve a külön jogszabály alapján beutaló nélkül
is felkereshető szakrendeléseket, a sürgős szükség esetében nyújtott ellátásokat, illetve a 284/1997. (XII.
23.) Korm. rendeletben foglalt térítési szabályoknak megfelelő, a részleges térítésre vonatkozó
rendelkezéseket;
• az intézet a nyilvántartási és az adatszolgáltatási kötelezettségét a szakmai szabályok szerint elvégezte.
• a tevékenységet a jelentést adó szakrendelésen végezték el.
A térítési jogosultság igazolásához szükséges, hogy az intézményben és/vagy a szakrendelésen a biztosított
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét vagy ennek hiányában az utólagos megállapítást lehetővé tevő adatait
(név, lakcím, születési idő) rögzítsék.
2. Azon tevékenységek, melyek a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistáján nem szerepelnek, a szakma
szabályai szerint elvégezhetők, de nem számolhatók el.
3. Nem számolható el az a tevékenység:
• amely fekvőbeteg osztályról beutalt (ott kezelt) fekvőbeteg részére nyújtott szakellátás,
• azon beteg részére, akit a járóbeteg-szakellátási szolgáltatást követően, az ellátás napján egészségügyi
intézmény fekvőbeteg részébe felvettek,
• a gondozókban (tüdő, bőr és nemibeteg, onkológiai, ideg, pszichiátriai és addictológiai gondozók) a
szűrővizsgálat keretében és a gondozott beteg számára a gondozás során végzett tevékenység, de ezeket a
tevékenységet is rögzíteni kell,
• melyet esetfinanszírozott eljárásként vagy annak részeként végeznek, illetve amelyet a tevékenységet kérő
intézmény külön szerződés alapján elszámol a tevékenységet végzővel, vagy egyéb módon elszámolásra,
térítésre kerül.
• ha szerepel a 46/1997. NM rendelet vonatkozó mellékletében.
4. Ha egy beteg egy napon több szakrendelésen is ellátásra kerül, a szabályokat szakrendelésenként kell
alkalmazni. Az elvégzett beavatkozások az adott szakrendelésen betegségenként feltüntethetők, de a vizsgálat
(vagy kontroll, vagy konzílium) kódja betegenként csak egyszer jelölhető.
5. Egy tevékenységből egy megjelenés kapcsán csak egy számolható el, hacsak a részletes szabály mást meg
nem enged.
6. Ha egy tevékenység egy másiknak része, akkor külön nem számolható el.
7. Ha a tevékenység kizárólag megbeszélésből áll (pl. diétás és terápiás tanácsadás, felvilágosítás, szóbeli
intervenció, pszichodiagnosztika és kezelés), egy megjelenés kapcsán csak egy számolható el akkor is, ha a
beszélgetés két vagy több célt (kórisme, gyógyítás, tanácsadás, felvilágosítás) is szolgál.
8. Ha két vagy több egyidejűleg elvégzett tevékenység a jelen szabálykönyv szerint együtt nem számolható el,
közülük a magasabb pontértékű számolható el
9. A tevékenység dokumentálása, értékelése, leletezése, számítógépes elemzése vagy leírása csak a külön jelzett
esetekben számolható el.
10.
Hozott görbe, felvétel vagy anyag ismételt leletezése konzíliumnak minősül, de csak akkor, ha ezt
dokumentáltan kérték, ellenkező esetben az adott megjelenés során jelentett vizsgálat részének tekintendő, és
így külön nem számolható el.
11.
Minden klinikai vizsgálat vagy konzílium csak akkor számolható el, ha a beteg, illetve vizsgálandó
személy is megjelent, így két vagy több orvos tanácskozása a beteg távollétében nem számolható el.
12.
Páros érzékszervek, szervek, zsigerek, illetve testrészek esetén csak egy vizsgálat, vagy egy neminvazív beavatkozás számolható el. Invazív eljárások esetében annyi tevékenység számolható el, amennyi
megtörtént.
13.

A terheléses vizsgálatok elszámolása:
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• Ha a "terhelés" a vizsgálat megnevezésében szerepel, akkor a terhelés előtti és utáni vizsgálat összesen
egyszer számolható el.
• Ha a "terhelés" a vizsgálat elnevezésében nem szerepel, de egy vizsgálati folyamatról van szó, akkor a
"kiegészítő" pontszám számolható el.
14.
A csoportos kezelések a csoport létszámától függetlenül egyénenként számolandók el. Az egyes
szakmák területén az adott terápiára vonatkoztatott szakmai szabály szerint kell a csoport létszámát
megállapítani.
15.
A kódlistában szerepelnek olyan tevékenységek, amelyek más szabályok szerint járó betegen nem
végezhetők, ilyen esetekben a szakma szabályai szerint kell eljárni.
A járóbeteg-szakellátásban elszámolható tevékenységek listájában 1998-ban életbe lépett változások
A szolgáltatási csomag nem tartalmazza:
1. Nem gyógyító céllal nyújtott ellátások
• esztétikai célú beavatkozások
• rekreációs, élvezeti (kedvtelési) célú beavatkozások
2. Az egészségi állapotot pozitív irányban alapvetően nem befolyásoló. szakmailag nem bizonyítottan hatékony
ellátások
A változat: szenvedélybetegségek, lumbágó, discus hernia, perifériás érszűkület, stroke rehabilitáció esetén
B változat: kivéve allergiás rinitisz és neoplazmák oki kezelését
3. Technikai, szakmai és forrás hiány miatt a szükségletnek megfelelő mértékben nem garantálható ellátások

10. 10. Kombinatorikus kódrendszer -SNOMED
SNOMED
SNOMED – Systematized NOmenclature of MEDicine
SNOMED kódrendszer: multidimenziós orvosi nomenklatúra.
SNOMED felépítésének alapelvei
·

az orvostudomány teljes fogalomkészletét felöleli;

·

az orvosi fogalmakat többdimenziós absztrakt térben helyezi el;

·

az absztrakt tér dimenzióit orvosi fogalmakkal kifejezett fogalomkörök képezik;

·
a fogalmak az absztrakt tér pontjai, illetve objektumai, amelyeknek minden dimenzióban vannak
koordinátái vagy koordináta tartományai;
·
az egyes dimenziók felépítése hierarchikus: a fogalmakat generikustól (általános átfogó) a specifikus
(részletes) felé haladva rendezi;
·

egy kódszám egy fogalmat jelöl;

·

a kódszámhoz szöveges rész tartozik, ami a fogalmat jelölő kifejezés;

·

azonos kódszám után számos szinonimát tartalmazhat.

Megjegyzés: A dimenziókat nevezik tengelyeknek, mezőknek, illetve legújabban moduloknak.
SNOMED dimenziói
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T-Topográfia (Topography)
Topográfia: A szervezet felépítésével kapcsolatos (anatómiai, szövettani, sejttani) kifejezések dimenziója.
Fejezetei:
·

0-C fejezet: rendszeres anatómia;

·

D fejezet: topográfiai anatómia (régiók);

·

E fejezet: sejt és szövettani struktúra;

·

F fejezet: magzati (embriológiai) struktúra.

M-Morfológia (Morphology)
Morfológia: A szervezetben fellépő alaki (morfológiai) elváltozások dimenziója.
Fejezetei:
·

0 fejezet: általános morfológiai kifejezések;

·

1-7 fejezet: makroszkopikus morfológia;

·

8-9 fejezet: daganatok szövettani osztályozására szolgáló ún. M-kódok;

·

A-B fejezet: speciális állatorvosi daganatok.

Megjegyzés: A 8-9 fejezet kódjaira a BNO is hivatkozik (WHO által elismert).
SNOMED dimenziói
F-Funkció (Function)
Funkció: Élettani és kórélettani kifejezések dimenziója.
Megjegyzés: Élettan vagy fiziológia: a szervezet, illetve az egyes szervek, szervrendszerek működését vizsgálja
(pl. hőszabályozás). Kórélettan: A szervek, szervrendszerek betegség következtében kialakuló működésbeli
változásait vizsgálja (pl. láz).
Fejezetek:
·

0 fejezet: általános állapotra, általános biológiai funkciókra vonatkozó kifejezések;

·

1-F fejezet: szervrendszerenként rendszerezett speciális kifejezések.

L-Élőlények (Living organs)
Élőlények: Emberi vagy állati kórokozóként vagy közvetítőként ismert élőlények.
Fejezet: Lényegében a biológiai rendszertan felépítését követi. Több mint 25.000 tételt tartalmaz.
SNOMED dimenziói
C-Kémiai anyagok, gyógyszerek, biológiai vegyületek
(Chemicals, drugs and biological products)
Kémiai anyagok, gyógyszerek, biológiai vegyületek: Kémiai elemeket, izotópokat, az ipari, biológiai
vegyületeket, gyógyszerek hatóanyagait, vakcinákat tartalmazza.
Fejezetei:
·

0 fejezet: általánosan használt kifejezések;
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·

1 fejezet: elemek és alapvegyületek;

·

2 fejezet: ipari termékek;

·

3 fejezet: növényi és állati eredetű anyagok;

·
5 - A fejezet: gyógyszerként használatos anyagok nevei (generikus gyógyszernevek, hormonok,
vitaminok;
·

B fejezet: diagnosztikumok, savók, vaccinák, oltóanyagok;

·

C fejezet: gyógyszeripari termékek gyári, illetve kereskedelmi nevei;

·

D - E fejezet: állatgyógyászati gyógyszertermékek nevei, oltóanyagok, diagnosztikumok;

·

E fejezet: élelmiszerek és étrendek.

SNOMED dimenziói
A-Fizikai hatások és eszközök
(Physical agents, forces and activities)
Fizikai hatások és eszközök: Orvosi szempontból meghatározó (releváns) fizikai hatások.
Fejezetei:
·

0 - 6 fejezet: fizikai eszközök, protézisek, mű-szervek, segédeszközök stb.

·

7 fejezet: fizikai tevékenységek, testedzési kellékek;

·

8 fejezet: fizikai erők, hatások, sugárzások stb.;

·

9 fejezet: fizikai veszélyhelyzetek;

·

A fejezet: fizikai expozíciók, kontaktusok.

SNOMED dimenziói
D-Diagnózisok (Diagnosis)
Diagnózisok: Betegségek nevei, diagnózisok felsorolása.
Megjegyzések: 1. A SNOMED-ben a betegségek több kód együttesével írhatók le, külön megjelölve a betegség
lokalizációját, kórokozóját, morfológiai és funkcionális tüneteit.
2.

A D-dimenzió rendszerezési zavarokat, következetlenségeket tartalmaz.

Fejezetei:
·

0-C fejezet: topográfiai rendszerezés;

·

D-F fejezet: lokalizációhoz nem köthető diagnózisok (D-E fejezet: etiológiai osztályozás).

P-Eljárások (Procedures)
Eljárások: Orvosi diagnosztikus és terápiás eljárások, beavatkozások.
Fejezetek: Az egyes fejezeteken belül generikus kifejezések, majd konkrét orvosi eljárások találhatók.
SNOMED dimenziói
J-Foglalkozások (Occupations)
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Foglalkozások: Foglalkozások, szakmák, mesterségek dimenziója (foglalkozási ártalmak, illetve a
munkaképességgel összefüggő állapotok).
Fejezetei: Az ILO (International Labour Office – Nemzetközi Munkaügyi Hivatal) által kiadott International
Standard Classification of Occupations (Foglalkozások nemzetközi szabványos osztályozása) rendszer,
kiegészítve a SNOMED logikájának megfelelő, a hierarchikus struktúrát követő kódszám szisztémával.
S-Szociális viszonyok (Social context)
Szociális viszonyok: Családi, társadalmi környezetre, vallásra stb. vonatkozó fogalmak.
Fejezetei:
·

0 fejezet: általános szociális körülmények;

·

1 fejezet: családi és polgári körülmények;

·

2 fejezet: mentális zavaroktól független szociális problémák;

·

3 fejezet: életvitel;

·

4 fejezet: vallások, filozófiák;

·

5 fejezet: vagyoni helyzet.

SNOMED dimenziói
G-Általános módosítók, kapcsolóelemek (General Linkage/Modifiers)
Általános módosítók, kapcsolóelemek: A többi fogalmat módosító, illetve a közöttük lévő összefüggést,
viszonyt jelölő kategóriák. Nem tartalmaz önálló fogalmakat.
Fejezetei: A felsorolt tételek önmagukban nem jelölnek semmilyen orvosi fogalmat. Az egyes tételek
használata:
·

fogalom elé helyezve: a fogalom jelentését módosítja (módosítók);

·

két fogalom közé illesztve: a fogalmak között lévő összefüggések természetére utal (kapcsolóelemek).

Pl.:
Módosítók:
G-0001 History of… : Valamely diagnózis elé helyezve korábban fennálló betegségre utal.
G-4002 High risk of…: Valamely diagnózis elé helyezve az adott betegség bekövetkezésének lehetőségére utal.
Kapcsolóelemek:
G-C001 Due to…
G-C025 Causing…: Két fogalom közé helyezve a két fogalom közötti ok okozati összefüggést fejezi ki.
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