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1. Vezetői összefoglaló 
 
Az Európai Unió egészségügyi ellátási víziójában lényeges szerepet kapott a munkaerő 
szabad áramlásához csatlakozó, az unió területére kiterjedő helytől lehetőleg független 
ellátás. A helytől független ellátás alapkövetelménye a beteg adataihoz való helytől 
független hozzáférés.  
A jelenlegi infokommunikációs technológia számára a távoli adatelérés a gazdaság 
számos területén mindennapos rutinfeladat. Az fel sem merül, hogy egy vállalat egyik 
országban lévő telephelyén keletkezett és tárolt adatait egy másik országban lévő 
telephelyen ne lehessen ugyanúgy elolvasni, mint a szomszéd szobában. 
 Az egészségügyben az egészségügyi adatokhoz való távoli hozzáférés 
Magyarországon  még számos problémát vet föl.  
 
 Ma Magyarországon az egyik legsúlyosabb problémát az egészségügyi ellátó 
rendszer finanszírozhatatlansága jelenti. Komoly kihívást jelent, hogy hogyan lassítható az 
egészségügyi kiadások növekedése a hozzáférés, a hatékonyság és a biztonság romlása 
nélkül. Ilyen stratégia található a telemedicinában, ahol az egészségügyi szolgáltatók  
infokommunikációs technológiákat alkalmaznak olyan betegek egészségügyi 
szolgáltatásokkal történő ellátásában, akik távol élnek, vagy korlátozottan férnek hozzá a 
szakellátáshoz.  
 Telemedicinát alkalmaznak például szívbeteg vagy diabéteszes betegek 
monitorozása és kezelése céljából az egészségügyi paraméterek átvitele révén. A 
dermatológia területén a videokonferencia és a képátvitel távolsági konzultációkat tesz 
lehetővé a szakértőkkel, így gyorsabban rendelkezésre áll a diagnózis és a kezelés, 
ugyanakkor a betegek és családtagjaik számára nem merülnek fel utazási költségek. Bár a 
telemedicinális programok a fejlettebb gazdaságokban gyorsabban bővülnek, a 
telemedicina használata a kevésbé fejlett országokban, különösen a közlekedési 
szempontból hátrányosabb vidéki illetve tanyai területeken, óriási potenciállal rendelkezik 
az  egészségügyhöz és a technológiához való hozzáférés  növelésében, a helyi orvosok 
számára történő ismeretátadás javításában, valamint az egészségügyi ellátások 
elérhetőbbé tételében a lakosság körében. 
A telemedicinális programok sokfélék lehetnek, a szakterület, a célcsoportok, a helyszín, 
stb. függvényében eltérő alkalmazásokkal és célokkal rendelkeznek, kimeneteiket illetően 
is különbözőek.  
Úgy Magyarországon, mint Romániában is elmondható, hogy az informatikai, 
infokommunikációs fejlődés az egészségügyben is egyre érzékelhetőbb módon van jelen, 
egyre inkább a szolgáltatások szerves részévé válik. Ma már nehezen képzelhető el a 
gyógyítás vagy éppen a biztosítási rendszer működése a megfelelő nyilvántartások és 
számítógépes eszközök nélkül, de a korszerűbb diagnosztikai eszközök is kis túlzással 
tekinthetők informatikai céleszközöknek. 
A telemedicina programok  távközlési és informatikai technológiák alkalmazásával 
létesítenek kapcsolatot időben/térben távol lévő szereplők között, s ezen keresztül 
nyújtanak egészségügyi szolgáltatásokat. 
 Az egészségügyi ellátás célba juttatásának ezen innovatív szemlélete már több éve bővül, 
és már több szakterületre behatolt, így pl. a kardiológia, dermatológia, belgyógyászat.   
 



 

4 

2. A telemedicina alkalmazhatósági területei  
 
Az egészségügyi kiadások az egyes országok költségvetésének egyre nagyobb szeletét 
emésztik fel. A megtakarítás egyik sokat emlegetett módja a prevenció, amelyben az 
informatikai és kommunikációs eszközök szerepe a következő években várhatóan 
ugrásszerűen megnő majd. A telemedicina a születést megelőző időszaktól az idős korig 
alkalmazható, javítható vele az életminőség és az egészségügyi szolgáltatások 
színvonala, miközben csökkenhetnek az egészségügyi kiadások. 
 
Az információtechnológia, a mobil távközlés mára már behálózza mindennapjainkat, jelen 
van a munkában, a szórakozásban, otthonokban és az irodákban. Az elmúlt néhány évben 
megvalósult fejlesztésekkel kézzelfogható valósággá vált megjelenése az 
egészségügyben is. Ma már egyáltalán nem evidencia, hogy a beteg és orvosa 
ugyanabban a helyiségben kell, hogy tartózkodjon ahhoz, hogy a doktor megállapítsa a 
diagnózist és döntsön a szükséges kezelésről.  
 
A telemedicina terjedése mögött meghúzódó indokok között előkelő helyen áll a 
távgyógyítással elérhető költségmegtakarítás, de legalább ilyen jelentős szempont, hogy 
az orvos előbb felismerheti a rizikófaktorokat, a beteg pedig szabadon élheti az életét 
anélkül, hogy szükségtelen sűrűséggel keresné fel az egészségügyi intézményeket.  
Telemedicinának tekintünk bármely olyan egészségügyi ellátást, amely elektronikus 
folyamatokat és kommunikációt vesz igénybe, beleértve az informatikai hálózatokat, az 
elektronikus egészségügyi dokumentumokat, a telefonos egészségügyi szolgáltatásokat, a 
portálokat, továbbá egyéb betegségmegelőzésre, diagnózisra, gyógykezelésre és 
monitorozásra szolgáló infokommunikációs technológia alapú eszközöket. 
Az Európai Bizottság megbízásából a 27 tagállamban, valamint Izlandon és Norvégiában 
2007-ben végeztek egy felmérést, melyből azonban az derül ki, hogy a telemedicinát 
mindössze Svédországban - ahol az orvosok 9 százaléka biztosít telemonitorozási 
szolgáltatásokat -, továbbá Hollandiában és Izlandon - ez utóbbi országokban 3-3 
százalékban - alkalmazzák. Sok szakértő és elemzés azonban úgy véli, az alkalmazások 
száma a jövőben ugrásszerűen megnőhet. 
Az e-egészségügyi megoldások ugyanis számos lehetőséget kínálnak a társadalom 
egészségi állapotának javítására, költséghatékonyabbá teszik az orvosi ellátást, kitágítják 
a megelőzés lehetőségeit, és növelik a szolgáltatások minőségét. A 21. századi 
technológiai tudás sok területen hozhat újat, többek között a bioinformációk - a koleszterin, 
súly, testzsír-, vércukorszint, vérnyomás, pulzus és egyéb, a szervezet működését 
jellemző mérhető adatokat összefogó új terminológia - rendszeres ellenőrzésében és 
elemzésében, ami hosszabb távon hozzájárul az egyén és nem utolsósorban a 
nemzetgazdaságok állapotának javításához 
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3. Működő rendszerek  
 
Az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint ma Magyarországon a szív- és érrendszeri 
megbetegedések vezetnek legnagyobb számban halálhoz. A KSH kimutatása alapján 
feltételezhető, hogy több mint 15 ezren élnek ezzel a kockázattal, és körülbelül ennyi lehet 
a nem feltárt, az orvoshoz későn kerülő betegek száma. Az elöregedő társadalom és a 
betegszám növekedése együttesen vezetnek oda, hogy egy orvosnak csupán néhány 
perce van egy betegre, holott folyamatos kontrollal sok kimenet elkerülhető lenne. Ha az 
alapvető mutatókat rendszeresen mérik, és azokat időről időre kiértékelik, hamarabb és 
hatékonyabban lehet beavatkozni. 
 

A digitálisan továbbított bioinformációk révén a páciens állapotát tükröző pontos értékek a 
nap bármely szakában eljuthatnak az orvoshoz akár több ezer kilométer távolságra, 
hozzáférhetőek webes felületen, és az oda-vissza irányú kommunikáció is lehetséges. Sőt, 
később akár a lokális használaton túl egy network rendszer is kialakulhat, bár ez ma még 
jobbára technológiai lehetőség, semmint valós gyakorlat. Az M2M, vagyis a gépek egymás 
közötti kommunikációján alapuló orvosi megoldások elsősorban a ritkán lakott, illetve a 
jelentősen elmaradott régióval rendelkező országokban kezdtek el terjedni, miután általuk 
csökkenthetők az egészségügyi intézmények gyógyítási lehetőségei közötti különbségek, 
és a távolságtól függetlenül is lehetővé válik a folyamatos orvosi ellenőrzés. 
Az utóbbi két évben Európában is egyre több alkalmazás jelent meg, és ma már 
Magyarországon is léteznek működő rendszerek. A Telenor, a Szegedi Tudományegyetem 
Szoftverfejlesztési Tanszéke és a Pannon Egyetem műszaki informatikai kara pár éve 
stratégiai együttműködést hozott létre a távegészségügyi és otthonápolási szolgáltatások 
fejlesztésére. Ennek egyik eredménye például egy új típusú betegfelügyeleti rendszer, 
amely az Omron Healthcare Magyarország és a mobiloperátor közös szolgáltatásaként 
alkalmas betegségmegelőzésre és az otthoni ápolási feladatok biztonságos ellátására 
egyaránt. A rendszer méri és továbbítja a beteg adatait - pulzus, szívműködés, vérnyomás, 
vércukorszint -, elemzi azokat, és kockázatot becsül annak érdekében, hogy a szív- és 
érrendszeri betegségekből következő súlyosabb esetek elkerülhetővé váljanak.  
A webes felületre folyamatosan érkező információkból pontosabb következtetéseket lehet 
levonni, és így még személyre szabottabb terápiára van lehetőség. A digitális adatokból 
készülő pontos és rendszeres statisztikai elemzések haszna a prevenciós technikák és a 
veszélyeztetettek körének megállapításában globálisan is komoly lehetőségeket kínál az 
orvostudomány számára. E rendszer tervezésében helyi szereplőként, living lab 
területként részt vett a homokhati térség is. 
Az egyszerűen kezelhető, felhasználóbarát megoldás bárki számára elérhető, hiszen GSM 
technológiára épül. Használatával sok beteg esetében elkerülhető a kórházi kezelés, 
illetve az állandó ellenőrizhetőség tudatában redukálható a kórházban töltött napok 
száma, és a páciens korábban hazaengedhető. A veszélyeztetettek állandó monitorozása 
révén csökkenthető a későbbi súlyosabb szövődmények előfordulásának esélye is. 
Összességében szakértők szerint a megoldások terjedésével akár 30 százalékkal 
zsugorodhat a kórházi kezelések költsége. A távfelügyeleti megoldások elsősorban mobil 
EKG, magzati szívhangmonitoring, sportorvosi, valamint idősember-ellátási és 
betegfelügyeleti eszközökben nyerhetnek teret leginkább a közeljövőben. 
Annak ellenére, hogy ma nagyon kevés távolról lekérdezhető vércukorszint- vagy 
vérnyomásmérő kapható a kereskedelmi forgalomban, a megoldás ugrásszerű 
terjedésével hamarosan akár 50 millió európai és amerikai beteg élvezheti a vezeték 
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nélküli otthoni egészségügyi monitoring megoldásokat. 
Erre enged következtetni az a számos közelmúltban megjelent kutatás is, amely a 
telemedicina technológiai hátterét adó M2M piac robbanásszerű bővülését jósolja.  
 
 
4. A szükségeletek. (egészségügyi helyzetkép nemzet közi 
összehasonlításban)  
 
Az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index a 2012-ben közzétett jelentésben az egyes 
országok egészségügy állapotát 42 szempont szerint vizsgálta (Health Consumer 
Powerhouse , Euro Health Consumer Index , 2012. Report ). A  vizsgálatban a 
maximálisan elérhető pontszám 1000 volt, melyből 451 pontot  szerzett Szerbia, s ez a 
felmérésben szereplő 34 ország közül utolsó helyre volt elég. Az első helyezett Hollandia 
872 pontot ért el. Az Európai Egészségügyi Fogyasztói Index ugyan az elmúlt években 
egyfajta mérési szabvánnyá vált, Szerbiát és más balkáni EU-tagállamokat ettől 
függetlenül ma is nehéz a gazdag európai államok eredményeivel összehasonlítani. 
Magyarország a 28. helyen végzett a nemzetközi összehasonlításban, a végleges 
rangsorban csak az alábbi hat európai országot előztük meg: a sort a végéről kezdve: 
Szerbia, Bulgária, Románia, Litvánia, Macedónia, Albánia. Magyarország a vizsgálatban 
577 pontot szerzett, ami most 28. helyre volt csak elég, de figyelemre méltó, hogy 2009-
ben még a 20. helyen volt a rangsorban. Románia 489 pontja arra volt elég, hogy két 
hellyel a lista utolsó helyezettje előtt végezzen.   
A mutatók között, melyek alapján az országokat rangsorolták, olyan szempontok 
szerepelnek, mint a betegjogok, a tájékoztatás, a várólisták hossza, az eredményesség, a 
szolgáltatások köre és elérhetősége, valamint a gyógyszerellátás. Magyarországon - 
Romániához hasonlóan - 60 éven át állami finanszírozású egészségügyi rendszer 
működött, ám a feltételek- itt is, ott is - évről évre romlanak.  Az olyan alapvető 
egészségügyi szolgáltatások, mint a gyermekek oltása, még működnek, ám a 
méltányosság és az esélyegyenlőség területén még sok hiányosság van. 
A WHO egyik legutóbbi egészség-felmérése alátámasztja a fenti adatokat. E szerint 
Magyarország az Európai Unió és egyben a világ egyik legegészségtelenebb országa. A 
magyar lakosság egészségügyi helyzete nemzetközi mércével jóval elmarad attól, ami egy 
ilyen társadalmi-gazdasági fejlettségű országtól elvárható volna. Az Európai Unióban 
Magyarország mellett Bulgária és Románia sorolható a legegészségtelenebb országok 
közé. A  felmérésben megkérdezettek közül a legtöbben a helytelen étkezési szokásokat 
és étrendet, az anyagi javak szűkösségét, a társadalom tagjainak életében állandósuló 
stresszt, illetve a mozgásszegény életmódot említették indokként. Sokak által említett 
tényező a tájékozatlanság és a prevenció hiánya is. Az egészségügyi rendszer hibáira, a 
politikai viszonyokra és a gyógyszerek minőségére viszont csak kevesen hivatkoztak. 
A Központi Statisztikai Hivatalnak az Eurostat 2010-es adatait is tartalmazó anyagából 
szintén az derült ki, hogy Magyarország a legbetegebb országok közé tartozik Európában. 
A felmérés az unió 27 tagállamát, valamint Horvátországot, Norvégiát, Oroszországot és 
Svájcot érintette. Százezer lakosra vetítve Magyarországon halnak meg legtöbben 
daganatos betegségekben. Az emésztőszervi betegségek tekintetében Románia vezeti a 
listát, Magyarország a második helyen áll. A keringési betegségekkel összefüggő 
halálokok tekintetében Oroszország a vezető. Itt hazánk a középmezőnyben helyezkedik 
el, ami szintén nem adhat okot elégedettségre. Megvizsgálták az öngyilkosság témakörét 
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is, Százezer lakosra vetítve Litvániában vetnek legtöbben véget önkezűleg az életüknek. 
Az öngyilkossági ráta Magyarországon a második legmagasabb a vizsgált országok 
között. Megemlítendő, hogy amióta létezik statisztika az öngyilkossággal kapcsolatban, 
azóta mindig az elsők között szerepelt Magyarország.  
 
Elöreged ő társadalom  
 
A fejlett társadalmak elöregedése - jelenleg úgy tűnik -  megállíthatatlan folyamat: évente 
az európai társadalmakban az idősödés átlagos mértéke 2-3 hónap, ugyanis ennyivel nő 
évente átlagosan a várható élettartam. Ez annak a következménye, hogy egyre többen és 
egyre hosszabb ideig élnek, miközben az alacsony születési arányszámok miatt az 
újonnan belépő korosztályok egyre kevesebben vannak. Ahhoz, hogy ebből ne társadalmi 
katasztrófa, hanem inkább társadalmi nyereség szülessen, komoly szemléletváltásra van 
szükség. Az ún. "aktív idősödés" komplex szemléletű gondolata kell, hogy teret nyerjen a 
helyzet feloldásában. 
Az aktív idősödés az EU által támogatott szakpolitika. A kereső-eltartott arány a múlt 
század húszas évei utántól kezdődően viszonylag gyors ütemben romlik. Ez a helyzet igen 
élesen veti fel a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságának kérdését, amelyet általában 
korhatáremeléssel, illetve hosszabb munkavégzéssel szoktak ellensúlyozni már az érintett 
korosztályok esetében is.  
Az Európai Parlamentnek az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai 
évéről (2012) szóló 940/2011/EU határozata értelmében kiemelten fontos, hogy a minden 
korosztályt befogadó társadalom szellemében elősegítse Európában az aktív idősödés, 
tevékeny időskor kultúrájának megteremtését. Ösztönzi és támogatja a tagállamok, 
regionális és helyi hatóságaik, a szociális partnerek, a civil társadalom és az üzleti szféra – 
beleértve a kis- és középvállalkozásokat – által az aktív idősödés céljai, valamint az 
ötvenes éveinek végén vagy afölött járó, gyorsan növekvő népességben rejlő lehetőségek 
kiaknázása érdekében tett erőfeszítéseit.  
A tevékeny időskor megélését célzó országos programok sokasága között kiemelt 
hangsúlyt kapnak - a korosztályi sajátosságok miatt - az egészségügyi fejlesztéseket célzó 
programok (lelki egészség program, szűrőprogramok, sport programok, a Semmelweis 
Terv vonatkozó programjai, az egészségügyi ellátórendszer idősbaráttá tételének 
programjai, egészségfejlesztési programok, stb. ) 
Ahhoz, hogy az idős korosztály minden rétege egészségügyi szempontból is biztonságban 
érezhesse magát, nagyon nagy segítséget tud nyújtani az informatika, ha azt megfelelően 
és célszerűen használják.   
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5. Jelenlegi kínálat a célterületen  
 
 
Szociális ellátás, egészségügyi helyzet: 
 
A Homokháti Kistérségben 2000 óta jelentős eredmények történtek a szórt tanyás 
települési szerkezetű térség lakossága ellátásának fejlesztésében. 

A lakosság önsegítő mechanizmusaira építve olyan kereteket teremtettek melyek között a 
közösség szükségletei mind gazdasági, mind szociális, egészségügyi téren kielégíthetőek. 
E cél érdekében az Európai Unió innováció politikájában sajátos és újszerű Living Lab 
koncepciót valósítanak meg, amely a kreatív, emberközpontú, nyitott innováció jegyében 
kerül kialakításra. A közös kistérségi sikeres tanyagondnoki szolgálat megszervezését 
követően a vidéken élők számára a gazdálkodók termékeinek piacra juttatását segítő IKT 
rendszert alakítottak ki. A technológiai környezetet a Szegedi Tudományegyetem K+F 
programja teremtette meg; egy wireless mesh network került kialakításra, melyben egy 
teljesen új értékesítési modellt alakítottak ki.  A hálózat kialakításának optimalizálását 
követően vetődött fel a gondolat, hogy a technikai eszközrendszer fejlesztésének 
eredményeként az egészségügyi alapellátás és gondoskodás megszervezését is segítheti 
a kialakított rendszer a kistérség szórt tanyás térségben.  

 

A térség lakossága mintegy 26000 fő, a külterületen élők aránya 43%. A tanyai lakosság  
helyzetének javítása kiemelt feladat a térségben, s a szabályozók változása miatt a 
külterületen élők egészségügyi, szociális, mentális ellátásának működtetését folyamatosan 
át kellett szervezni. A struktúra, az üzemeltetés költségvetésének finanszírozása változik, 
de a lakossági igények változatlanok: otthonukban megfelelő egészségügyi és szociális 
szolgáltatást igényelnek a szórt tanyás térségben élők. Az 1990. évi LXV. törvény a helyi 
önkormányzatokról - rendelkezik a települések kötelezően ellátandó feladatairól. E szerint 
a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai 
nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális 
alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles 
biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változásai miatt 
a szociális szolgáltatások rendszere kibővült és átstrukturálódott, az önkormányzatok 
feladat-ellátási kötelezettsége megváltozott. A feladatok gazdaságosabb és hatékonyabb 
ellátása érdekében a szociális szféra területén egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a 
szolgáltatások többcélú kistérségi társulások keretein belül történő működtetésének 
ösztönzésére. A 2013-az évtől ez a rendszer újfent át fog alakulni.  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza az egészségügyi 
alapellátás tevékenységét. Kimondja, hogy a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében 
biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes 
kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos 
egészségügyi ellátásban részesüljön.  A törvény az alapellátás megszervezését a 
települési önkormányzatok feladatkörébe sorolja. 
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A kistérségi települések egészségügyi alapellátását a lakosságszámnak megfelelő 
háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi praxisok biztosítják. Az egy háziorvosra jutó, 
területi ellátási kötelezettség alapján meghatározott körzetekben a lakosságszám nem éri 
el a 2000 főt, ami a betegellátás szempontjából ideális. A városi átlagok 3000 fő körül 
alakulnak. A háziorvosi praxisokat vállalkozási formában működtetik a tulajdonos orvosok. 

 

A teljes körű alapellátás feltétele a fogászati ellátás biztosítása. A fogorvosi alapellátás a 
kistérség valamennyi településén elérhető. A gyermekorvosi szolgáltatást a 
pusztamérgesiek a ruzsai gyermekorvosi rendelőben vehetik igénybe. 

A kistérség központi településén, Mórahalmon a járóbeteg szakellátás keretében a 
reumatológiai, pszichiátriai, tüdőgyógyászati, fül-orr-gégészeti, ortopédiai, bőrgyógyászati, 
szemészeti, szülészet-nőgyógyászati és terhes tanácsadási, urológiai szakrendelések, 
valamint a diagnosztikai vizsgálatok: labor-, röntgen-, ultrahang diagnosztika a Szent 
Margit Egészségházban és a tüdőgondozó épületében kaptak helyet. A terápiás 
kezeléseket (fizikoterápia, gyógytorna) az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő 
fürdőgyógyászati részlegén végzik. A szakrendeléseket a Móra-Vitál Nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. működteti. 

A védőnői szolgálat (köztük iskolavédőnői is) működik valamennyi településén. 

A kistérségben mindenütt működik gyógyszertár, gyógyszertári ügyelet azonban sok 
esetben csak Szegeden érhető el. 

A kistérség központi orvosi ügyeletét a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása szervezi 
és működteti. 

Az alapellátási szintű sürgősségi ellátást a háziorvosi körzetek lakossága a beteg heveny 
tünetei, hirtelen fellépő fájdalma, illetve egészségromlása miatt távközlési eszköz útján 
vagy személyesen veszi igénybe az ügyelet telephelyein, illetve otthonában vagy 
tartózkodási helyén. 

A központi ügyelet ellátásához Mórahalom Város Önkormányzata térítésmentesen 
használatba adja a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás részére az központi orvosi 
ügyeleti rendelő ingatlanrészt, valamint az ellátáshoz szükséges szakmai minimum 
feltételeknek megfelelő eszközrendszert. 

Az ügyelet telephelyei: 

a) 6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2. 

b) 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. 

Ellátási terület: 

a) telephely: Ásotthalom, Bordány, Mórahalom, Zákányszék 

b) telephely: Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés. 

Ellátási idő: 

- Hétköznap     17.00 – 07.00 óra között 

- Szombat, vasárnap, ünnepnap 07.00 – 07.00 óra között 

A központi ügyeleti feladatok operatív ellátásában operatív közreműködők: 
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- háziorvos, házi gyermekorvos, egyéb orvos (jogszabálynak megfelelően), 

- gépkocsivezető, 

- asszisztens, szolgálatvezető, aki az ügyelet diszpécseri feladatokat is ellátja. 

A betegek mentőszolgálat, házi orvos, szakellátás által, vagy saját kezdeményezésükre 
kerülnek az sürgősségi fekvőbeteg ellátó helyekre. A mentővel érkező betegek 
osztályozása – alapvizsgálatok alapján - már a mentőautóban megtörténik, ez alapján 
döntve el, melyik ellátó helyre kerüljön a beteg.  A mentés feladatait a kistérségben az 
Országos Mentőszolgálat látja el. Az OMSZ állomása Mórahalmon a központi orvosi 
ügyeleti rendelő épületében működik. A központosított elhelyezés miatt hatékony 
sürgősségi alapellátás valósul meg a térségben. 

 
 

Digitális tanyavilág  

 A kistérség egyik legkarakteresebb jellegzetessége a kiterjedt külterületen található 
szórt tanyavilág. A lakosság 42,8%-a jelenleg is a települések összterületének 97%-át 
kitevő külterületeken, tanyán él. A tanya, mint élettér kialakulása óta, szinte változatlan 
formában fennmaradt. Sajnos napjainkra a tanya nagyon sokszor, mint szociálisan, 
infrastrukturálisan hátrányosító tényező jelenik meg. Több tanyában még nem elérhető a 
villanyáram, a tanyák csupán 20%-a csatlakozott a vezetékes gázhálózatra és az ivóvíz 
ellátás kérdése is nyitott még. 
Az itt élő, még a régi élet- és gazdálkodási módot követő emberek sok esetben idősek, 
betegek, de egyre több olyan kisgyermekes családot találunk infrastrukturálisan fejletlen 
tanyákon, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, a nagyvárosból menekültek a könnyebb 
megélhetés reményében a tanyára. Mindezek mellett megállapítható az is, hogy egyre 
többen találnak vissza a természetközeli tanyákra, választják a tanyát lakóhelyükké, sok 
esetben nyaralójukká.  
2000-ben történt meg a térségi  tanyák teljes körű felmérése 15 településen, az ott lakók 
megkérdezésével, mely felmérés eredményeiből számos térségi és országos program 
táplálkozott. A vizsgálat eredményeire és a tanyai emberek igényeire építve  megvalósult 
az a tanyagondnoki modellprogram, mely az első ilyen jellegű kezdeményezés volt az 
országban. A modellprogram eredményeképpen 2003-tól a tanyagondnoki rendszer 
beépült a szociális törvénybe.  
 A tanyán élők számára szociális szolgáltatások nyújtása a lakóhelyen 
tanyafelelősök, tanyagondnokok segítségével sikeresnek mondható. Ezt egészítette ki az 
az informatikai megoldás, amellyel a leginkább rászorult időseknek az otthonában 
jelzőkészülékeket telepítettek, melyek segélyhívóként működnek. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás intézménye sikeres, nagyon sok egyedülálló idős embernek nyújtott 
biztonságot, és nyújt ma is, akkor is, ha az eredetileg meglévő állami finanszírozási háttér 
már nem áll rendelkezésre. Az önkormányzatok rájöttek arra, hogy olcsóbb fenntartani egy 
ilyen jelzőrendszert, mint az igen kiterjedt tanyavilágban, a rossz földutakon minden nap 
meglátogatni a veszélyeztetett korosztályhoz tartozó idős embereket. Természetesen nem 
pótolja a személyes gondoskodást, de ideálisan kiegészíti azt. Pontosan definiálva a 
szolgáltatást elmondhatjuk, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját 
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó 
készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő 
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krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Ennek keretében biztosítani lehet  az 
ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak, tanyagondnoknak, 
mentőnek, rendőrnek a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás 
okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 
megtételét, illetve - szükség esetén - további egészségügyi, szociális vagy egyéb ellátás 
kezdeményezését. 
 
 
E-egészségügy  
 
 Kezdeményezések történtek már az e-egészségügy területén is a térségben, 
indultak kísérleti  projektek, de itt áttörés még nem történt. A szociális területen már bevált 
jelzőkészülékeket -  továbbfejlesztve - az egészségügyben is megfelelően hasznosítani 
lehet. Készült felmérés orvosokkal, egészségügyi dolgozókkal a témában, ennek 
eredményeként megállapítható volt, hogy  - bár elméletben minden egészségügyi dolgozó 
támogatná a hasonló fejlesztést – a gyakorlatban a leterheltség, a pénzhiány, a releváns 
szabályozás hiánya miatt ez még nehezen lenne kivitelezhető – kistelepüléses 
környezetben. Ebből annyi derült ki, hogy a bizonytalan szabályozási és finanszírozási 
környezet a legjobb ötleteket is parkolópályára helyezheti. Nagyvárosi környezetben, üzleti 
alapon az intelligens otthonápolási környezet megteremtése, elektronikus családi 
“egészségőr” telepítése, e- egészségügyi diagnosztikai készülékek kihelyezése, 
működtetése már nem csupán vágyálom, hanem napi gyakorlat, megkapható, 
megvásárolható szolgáltatás. 
Egy e-egészségügyi projekt megvalósításának ötlete már 2007-ben megfogalmazódott a 
térségben, amikor Mórahalom térségében a Szegedi Tudományegyetem kutatói IKT 
felhasználásával a vidéken élő lakosság megsegítésére felhasználóbarát megoldásokat 
kezdtek kidolgozni a távolság, az elszigeteltségben élők közösségi kapcsolatok 
fejlesztésére. A térségben kidolgozott tanyagondnoki modell működési tapasztalatai abba 
az irányba mutattak, hogy szükséges a már működő jelzőrendszer és házi segítségnyújtás 
hatékonyságának fokozására egy egészségügyi modellt kidolgozni. Az előzetes 
felmérések megkezdődtek, a SZTE a Living Lab módszerek alkalmazásával a területen 
kísérleti programot kezdett el, és a technológiai háttér fejlesztésére elindították az „Életvitel 
támogatási minták kutatása és szakértői rendszerbe foglalása az otthoni életminőség 
javítására” című programot. A fejlesztés eredményeinek gyakorlati megvalósítását a 
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása uniós források bevonásával tervezte 
megvalósítani. 
 
A Szegedi Tudományegyetem  Informatikai Tanszékcsoportja 2011-ben e-egészségügyi 
kutatásai kapcsán kezdeményezett egy lakossági felmérést a Homokháti Kistérségben  - 
mint tesztterületen A vizsgálat tárgya az volt, hogy a telemedicinális rendszerek 
használhatóságát hogyan lehet kiterjeszteni a prevenció területére. Ez értelmezték az 
egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés esélyeinek növelése, a betegségek korai 
szakaszban történő, mintegy véletlenszerű felfedezése területén, illetve ugyanúgy az 
intézményi egészségügyi szolgáltatások használatának csökkentése szempontjából is. A 
vizsgálatban kiemelt szempontként szerepelt az is, hogy hogyan lehet az önkéntesség 
elvét alapul véve a kis közösségek, a társas kapcsolati hálók működését a prevenció 
céljából optimálisan kihasználni. 
  E projektnek is volt egy előzménye, mégpedig a Szegedi Tudományegyetem 
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ProSeniis, EDH telemedicinális projektjei. Ezek jelentették az alapot, melyből kiindulva, 
olyan új telemedicinális területek feltérképezése kezdődött meg, amellyel kapcsolatosan 
eddig tapasztalat még nem állt rendelkezésre.  
A telemedicina programok  távközlési és informatikai technológiák alkalmazásával 
létesítenek kapcsolatot időben/térben távol lévő szereplők között, s ezen keresztül 
nyújtanak egészségügyi szolgáltatásokat.   Az egészségügyi ellátás célba juttatásának 
ezen innovatív szemlélete már több éve bővül, és már több szakterületre behatolt, így pl. a 
kardiológia, dermatológia, belgyógyászat.   
 A  homokháti projekt azt a témát járta körül, hogy van-e a prevenció területén 
létjogosultsága a telemedicinális fejlesztéseknek, és ha igen, akkor milyen módon. Van-e 
arra mód, hogy növekedjen a betegségek korai felismerésének esélye, anélkül, hogy az 
orvosi, egészségügyi intézményi látogatások száma, időráfordítása növekednék? Fel 
lehet-e használni mindennek érdekében az emberek közötti társas kapcsolatokat, az 
közösségek támogató szerepét? Hajlandóak lennének-e az egészségügy szakemberei 
segítséget nyújtani olyan folyamatokban, amelyek irányát végső soron ők nem tudják 
befolyásolni?  A feladat tehát egy közösségi hálózaton alapuló, telemedicínás eszközökkel 
támogatott, prevenciós célú projekt kidolgozása volt. Ennek érdekében készült el a 
rendszer egy lehetséges működési modellje. A modell életképességének és orvosszakmai 
szempontú hasznosságának kiértékeléséhez strukturált interjúk lefolytatására volt 
szükség, háziorvosokkal, a lakossági szempontú hasznosságának kiértékeléséhez pedig 
kérdőíves felmérés készült. Kiemelt szempont volt a projekt megvalósítása során, hogy a 
modellalkotásnál, annak gyakorlati, üzleti megvalósíthatóságára is nagy hangsúly kerüljön. 
Ennek érdekében át kellett tekinteni a lehetőségét annak, hogy hogyan lehetne a 
gyakorlatban, terepen kipróbálni a modell működését, a tesztelés tapasztalatait pedig 
hogyan lehet beépíteni a modell továbbfejlesztésébe. Figyelembe kellett venni 
mindezeknek a pénzügyi, gazdasági  hátterét is. Így elkészült egy javaslat, mely szerint 
pályázati lehetőségek optimális kihasználásával költséghatékony módon lehetne ennek az 
új egészségügyi megoldásnak a validálását elvégezni. 
 

A határon átnyúló egészségügyi fejlesztések lehet őségei  

A betegek legfőbb érdeke mindig az, hogy az orvosi kezelésekhez a lehető 
leggyorsabban, leghatékonyabban és a legbiztonságosabb módon férjenek hozzá. Sok 
uniós polgárnak ennek eléréséhez saját országán kívül, más tagállamban kell keresnie az 
egészségügyi ellátást. Ennek oka, hogy ott magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtanak, 
vagy mert olyan határ menti területen él, ahol a legközelebbi megfelelő ellátást biztosító 
intézmény a határ túlsó oldalán található, vagy mert az igénybe venni kívánt gyógykezelés 
szakértelem hiányában saját országában nem elérhető (gyakori jelenség a ritka 
betegséggel élők esetében), vagy mert a beteg morális okokból a külföldi ellátás mellett 
dönt. Mindehhez kapcsolódóan felmerül számos, másig megválaszolatlan kérdés, 
amelyeknek vizsgálata már bőven túlmutat e projek keretein. Ilyenek például, hogy ki, 
mikor, mennyit fizet a határokon átnyúló egészségügyi ellátásért, a betegtájékoztatás 
kérdése, a saját ország egészségügyi rendszerének előzetes jóváhagyásának kérdése, a 
várlólisták, elsőbbségi kérdések, utazás, utókezelés, gyógyszerezés költségtérítésének 
kérdései, stb.  
Az Európai Bizottság közelmúltban megjelent, a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra 
vonatkozó rendelete igyekszik e kérdések egy részét tisztázni. Az irányelv leszögezi a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátás támogatásának szükségességét, különösen a 
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ritka betegségek és azon kezelések vonatkozásában, ahol nincs más alternatíva. 
Hangsúlyozza a szakértői központok hálózatainak és harmonizált e-egészségügyi 
eszközökön keresztül megvalósuló távgyógyászat támogatásának szükségességét. 
Minden beteg minden egészségügyi problémáját számba vevő, az összes tagállamban 
megfelelő jogi szabályozás megalkotása nem egyszerű. A kérdés tehát továbbra is fennáll: 
Európa hogyan tudja minden állampolgára számára biztosítani a gyógykezelésekhez való 
egyenlő hozzáférést és az azonos minőségű egészségügyi ellátást? Az Európai Unió 
Alapjogi Chartája elismeri az egészségügyi ellátáshoz való jogot. Az Európai Igazságügyi 
Bíróság szerint a szabad mozgás joga vonatkozik az egészségügyi szolgáltatásokra is, 
függetlenül a nemzeti szintű szervezéstől és finanszírozástól.  
Az egészségügyi szolgáltatások határokon átívelő működése a gyakorlatban annyit tesz, 
mint az egészségügyi szolgáltatások egyik tagországból másikba történő nyújtása. Ilyen 
szolgáltatások lehetnek jellemzően a közvetlen szolgáltatások, például a személyes 
konzultációk, vagy a távszolgáltatások, például a távgyógyászat. A határ menti területeken 
élő polgárok számára a legközelebbi kórház gyakran a szomszédos tagállamban található.  
Az Eurobarometer egyik közzétett tanulmánya szerint az uniós állampolgárok 54%-a lenne 
hajlandó külföldre utazni gyógykezelés céljából, bár ugyanez megjegyzi, hogy az uniós 
állampolgárok 30%-a nincs tudatában annak a lehetőségnek, hogy otthonán kívül, más 
tagországban is igénybe vehet egészségügyi ellátást. Arra a kérdésre, hogy miért vennék 
igénybe az európaiak a külföldi gyógykezelést, a válaszadók 91%-a a gyógykezelés 
otthoni elérhetetlenségével, 78%-a a külföldi kezelések jobb minőségével indokolta 
döntését. A válaszadók 69%-a utazna gyógykezelésre neves szakorvos miatt, 64%-uk a 
kezelésre való várakozási idő csökkentése, míg 48%-uk az olcsóbb kezelések miatt 
döntene a külföldi ellátás mellett. 
A Ritka Betegségek Európai Szervezete által megkérdezett 6000 beteg 1.8%-a vett 
igénybe határokon átnyúló egészségügyi ellátást. A körülbelül 30 millióra becsült ritka 
betegséggel élő európai polgárt tekintve, jelentős szükségletet jelez a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátás iránt. 
 
A legjelentősebb problémák a határon átnyúló egészségügyi ellátásokkal kapcsolatosan 
az országonként jelentősen is eltérő szabályozásban vannak. Az EU-nak nincs közös 
gyógyszerellátási és gyógyszer-támogatási rendszere. A hozzáférhetőség országonként 
eltérő, és néhány országban hiány is előfordulhat. Ez különösen igaz a ritka betegségek 
kezelésére szolgáló „árva” gyógyszerek vonatkozásában. Az egészségügy több területén 
nincs uniós minimum szabvány, és a nemzeti egészségügyi rendszerek minőségbiztosítási 
módszereiben hatalmasak az eltérések. Az egészségügyi szolgáltatások szervezése és 
ellátása nemzeti hatáskörbe tartozik. 
A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos fordítások költsége, valamint a receptek 
elfogadása jelenleg nincs jól meghatározva az uniós jogi szabályozásban. Ahogy a 
szolgáltatások színvonala, úgy azok ára is jelentősen eltér az egyes tagállamokban. A 
tagállamok eltérő meghatározásokat használnak az orvosi ellátás, pszichológiai ellátás, 
ápolói ellátás, szociális ellátás, sőt a “szükséges gyógykezelés” kifejezésre vonatkozóan 
is. Kit terhel ekkor felelősség a határokon átnyúló egészségügyi ellátásoknál? Ki fogja a 
betegeket kártalanítani? Kinek a felelősségbiztosítási szabályait kell alkalmazni? A 
határokon átnyúló egészségügyi ellátást igénybe venni szándékozó betegek az országok 
eltérő szabályai miatt problémákkal szembesülnek. Például az őssejt-terápiák jogi helyzete 
Európa-szerte különböző. A ritka betegségben szenvedők gyakran szorulnak segítségre 
utazáshoz. A teljes költség meghatározásánál az egészségügyi ellátással kapcsolatos 
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költségekhez a két személy utazási költségeit és az utazás alatti jövedelem kiesés 
összegét is hozzá kell adni. Vajon nem tekinthető-e diszkriminációnak, ha egy másik EU-
tagállambeli állampolgárt a saját állampolgároktól eltérően, nem egyenlően részesítenek 
gyógykezelésben? A határokon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadások 
korlátozásának egyik módja, hogy csak a nem kórházi ellátásokra nyújtanak visszatérítést. 
Az EU-ban működő különböző egészségügyi rendszerek a kórházi és nem kórházi 
ellátásokat eltérően definiálják, amely a szabványos térítési eljárást megbonyolítja.  A 
határokon átnyúló egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódó engedélyeztetési folyamat 
gyakran hosszadalmas. A betegekre mindez hatással van. Növekednek a lelki terhek, 
egészségkárosodással, akár halállal is járhat. Csak néhány felvetett probléma, de tovább 
is lehetne a listát folytatni. 
A határokon átnyúló ellátások költsége az EU teljes közegészségügyi költésének (1000 
milliárd Euró) 1%-át (10 milliárd Euró) adják. 
 
A telemedicina, a távgyógyászat alkalmazása a határon átnyúló egészségügyi 
szolgáltatásokban is  szolgáltathat jó megoldásokat. Távgyógyászat segítségével például a 
beteg anélkül részesülhet külföldi egészségügyi ellátásban, hogy sem neki, sem az 
orvosnak nem kell hazáját elhagynia (például a veleszületett testi rendellenességek 
diagnosztikája úgy is lehetséges, hogy a különböző országokban élő orvosok megosztják 
egymással a képeket és tüneteket).  
 
Az e-egészségügyet még nem ismerte el széles körben az egészségügyi szektor, mint az 
egészségügyi politika, stratégia és szolgáltatások fontos kulcstényezőjét. 
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6. Szolgáltatási terv  
 
A térség adottságaira valamint szükségelteire épített, a helyi tapasztalatokból építkező 
telemedicinális projekt célja az egészségügyi ellátó hálózathoz való jobb hozzáférés és az 
otthoni életvitelt, ápolást támogató megoldások megvalósítása. Az egészségügyi ellátás 
területén, kiemelten a sürgősségi beavatkozást igénylő esetekben, az időben és a 
megfelelő ellátáshoz való hozzáférés, a közvetlen veszélyhelyzet elhárításának 
lehetőségét biztosítja a projekt eredményeként megvalósuló egészségügyi jelzőrendszer. 
A projekt hatására javul a térségi lakosok egészségügyi állapota, csökken a kórházi 
ápolási idő, a TB forrásai hatékonyabban kerülnek felhasználásra.  

A projekt közvetlen célja:  

• egy olyan térségi egészségügyi jelzőrendszer kialakítása, amely hatékonyabbá, 
gyorsabbá és nyomon követhetőbbé teszi a területen dolgozó szakemberek 
feladatellátását A kialakításra kerülő komplex és flexibilis megoldással biztosítható 
egy olyan új egészségügyi szolgáltatatás, amihez könnyen tud kapcsolódni a 
lakosság, az orvosok és az egészségügyi szolgáltatók, így a kiszolgáló 
infrastruktúra hosszabb távon nem egyedileg szigetszerűen kifejlesztett 
megoldásokat tartalmaz, hanem azonnal bárki számára elérhető szolgáltatást; 

• Az egészségügyi infrastruktúra helyi szintű fejlesztése 

• Kistérségi egészségügyi jelzőrendszeres modell kialakítása és működtetése 

• Határon átnyúló szakmai és térségi kapcsolatok megerősítése 

A régió mortalitási statisztikái az összhalálozás tekintetében az országos átlagot 
meghaladják. Ezen belül is kiugrik a vezető haláloknak számító keringési betegségek 
országos szintet meghaladó aránya, ami egyenként is igaz a szívbetegségek, az 
agyérbetegségek és az érelmeszesedés okozta halálozásra. A haláloki statisztika második 
helyén az onkológiai betegségek állnak. A régiós tendenciák érvényesek a kistérségre is. A 
projekt eredményeként várhatóan csökken a korai halálozások száma, nő a beteg 
elégedettség, a betegek biztonságérzete. A projekt távlati hatása a régió lakossága 
egészségi állapotának javulása, az egészségben töltött életévek számának növekedése, 
ennek eredményeként a lakosság életminőségének javulása. Az egészség helyreállítás 
minőségi javítása a munkaképes korúak egészségi állapotának javításával hozzájárul a 
munkaerő minőségének javításához, a foglalkoztatottság növeléséhez és áttételesen a 
régió versenyképességéhez. A projekt segítségével csökkenteni lehet a kórházi bentlakást, 
valamint csökkenteni lehet az egészségügyi mérések idejét és az ezzel kapcsolatos OEP 
költségeket is. 

A közös fejlesztés a modell széles körű alkalmazását teszi lehetővé, a kísérleti program, 
különböző országokban történő megvalósítása, az eredmények több szempont szerinti 
értékelésének révén. 
 
A projekt határon átnyúló karakterét alátámasztja, hogy 
• a megvalósítás igénye mindkét oldalon jelentkezik, hiszen az egészségügyi 
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alapellátásban mindkét országban nagy problémát jelent a szív- és érrendszeri 
megbetegedésben szenvedő lakosság utógondozása, illetve folyamatos megfigyelése 
esetén a veszélyeztetett célcsoport egészségügyi ellátásának hatékonysága növelhető, 
túlélési esélyeik nőnek; 

• a célcsoport mindkét oldalon meghatározásra kerül, azonosításuk felmérésen alapul; 
• a hasonló rendszerű modell működését minden partner a működési területén 

tanulmányozhatja; 
• a programban megvalósuló jelzőrendszer továbbfejlesztése lehetséges, a különböző 

végberendezések csatlakoztatásától függően. 
 
A projekt  a határ mindkét oldalán jelentős hozzáadott értéket teremt. 
 
A lakosság számára:  

• Családtagok egészségügyi felügyelete valós értékek és elemzések használata 
mellett költséghatékonyan megoldható; 

• ha szakszerű segítségre van szükség, akkor az adatok azonnal elérhetőek, anélkül, 
hogy ismeretlen forrásból kellene az adatokat előkeresni; 

• nem kell rengeteg időt utazásra szánni, mert mindenki otthonról megmérheti magát; 
••  nem kell telefonálgatni az adatok bediktálása vagy személyes látogatás 

egyeztetése miatt  
  
A háziorvosok és szakorvosi szolgáltatók számára:  

• a kialakításra kerülő komplex és flexibilis megoldással biztosítható egy olyan új 
egészségügyi közmű szolgáltatatás, amihez könnyen tud kapcsolódni a lakosság, 
az orvosok és az egészségügyi szolgáltatók, így a kiszolgáló infrastruktúra, nem 
egyedileg szigetszerűen kifejlesztett megoldásokat tartalmaz, hanem azonnal bárki 
számára elérhető szolgáltatást; 

• Csökkenteni lehet a kórházi bentlakást; 
• csökkenteni lehet az egészségügyi mérések ideje és az ezzel kapcsolatos OEP 

költségek. 
 

A Homokháti Kistérség adottságai miatt kiemelt feladatként kezeli a külterületen élő 
lakosság életminőségének javítását. Ennek érdekében mintaértékű tanyagondnoki 
hálózatot üzemeltet. Az idősek nagy része szinte a végsőkig ragaszkodik tanyai 
otthonához, ezért alapvető feladat olyan szociális szolgáltatást működtetni, mellyel a napi 
fizikai szükségletek kielégítésén túl a mentális igények kielégítését és az egészségügyi 
alapellátáshoz való hozzáférést biztosítjuk. A fejlesztés elmaradása esetén a normatíva 
csökkenésének hatására kevesebb lakost lehet elérni, az ellátás minősége romlana, és 
hatékonysága csökkenne. Az ellátottak egészségbiztosítási kiadásai nőnek, a társadalmi 
költségek emelkednek. 
 
A romániai területen a hátrányos helyzetű települések szociális ellátásának intézményi 
keretei jelenleg még hiányoznak, de a közösség összetartó ereje, a civil szervezetek 
gondoskodása napjainkban is jelen van a térségben. A mikro-régióban a fejlesztések 
hiánya további nagymértékű leszakadást eredményezne, a lakosság életminősége 
romlana, életkilátásaik csökkennének. 
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A magyar Egészségügyi Minisztérium adatai alapján, ma Magyarországon a szív és 
érrendszeri megbetegedések vezetnek a legmagasabb halálozási arányhoz. A KSH által 
ismertetett betegadatok alapján ma több mint tizenötezer ember él ezzel a kockázattal és 
ugyanennyire teszik a fel nem tárt esetek számát, amelyek már általában későn kerülnek 
orvoshoz. A szívbetegségek egyre gyakoribbak a világon, ezért a hagyományos kezelési 
módok már csak egy utolsó lehetőséget jelentenek az életben maradáshoz. 2009. 
júniusában elindult egy új kutatás-fejlesztési projekt Integrált Otthoni Egészségmegőrzés 
(IOE) címmel. A projekt azt célozza meg, hogy olyan könnyen értelmezhető és egyszerű 
szolgáltatások kerüljenek kifejlesztésre, melyek bárki számára elérhetők a mobil 
telefonhálózatok által lefedett területeken. A projekt akcióterületein a lefedettség 99,99%.  
 

Az új szolgáltatás célja, hogy segítse a 
felhasználókat (orvosok és páciensek) az 
egészséges életmódra való nevelés folyamatos 
fenntartásában. A rendszer működését külön 
engedélyeztetni nem szükséges a szakmai 
szervezetekkel. 
 
A klinikailag validált mérőműszerek mellé (EKG, 
vérnyomásmérő) egy mobil alapú készüléket 
csatlakoztatunk, ami egyszerű módon tudja 
biztosítani az adatok eljutását a Távfelügyeleti 
Központba úgy, hogy ezek után a felhasználó 
családtagja vagy az orvosa felé egy automatikus 
visszacsatolást ad a feldolgozott információról. 

 
Az egészségügyi jelzőrendszer modelljében a már ismert betegek utógondozása, illetve a 
háziorvos és szakorvosok diagnózisának kontrollja érdekében az otthoni környezetben 
történő megfigyelés és gondoskodás valósul meg.  
 
A jelzőrendszer egyszerűbb esetben egy nyomógombos végkészülékkel rendelkezik, 
melyen keresztül az elsősorban idős korú beteg kommunikálhat is a Riasztási Központ 
diszpécserével és segítséget kérhet. A nyomógombos készülékhez csatlakoztathatók a 
mérőműszerek, a háziorvosok és szakorvosok javaslatának megfelelően. Ebben az 
esetben a beérkező adatokat a kezelő orvos számítógépére érkeznek, aki szükség esetén 
beavatkozhat: 
- sürgősségi esetben mentőt hív, 
- kontrollt igénylő esetben a projekt keretében beszerzett gépkocsival a 

helyszínre a házi segítségnyújtás keretében személyzetet küld, 
- kapcsolatot teremt a beteggel, és további kérdéseket tesz fel, útmutatásokat 

ad, 
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- az adatok elemzést követően új terápiát ír elő, vagy módosítja a megkezdett 
kezelést. 

 
A 
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ségével. 
A kapott eredmények természetesen nem 
helyettesítik az orvosi felügyeletet, de a 
folyamatos adatgyűjtés egy hosszú időn 
keresztül gyűjtött információhalmazt 
eredményez, ami a betegség kialakulásához 
vezető trendeket jól mutatja. 
 
Az összegyűjtött adatokat megfelelő 
csatornákon, a több szintű jogosultság-kezelés 
mellett közvetíteni lehet a körzet szerinti 
háziorvoshoz, illetve rendelési időn túl az 
ügyeletes orvoshoz.  
 
 

A rendszer m űködésének el őnyei  
 

• rokonok egészségügyi felügyelete valós értékek és elemzések használata mellett 
megoldható; 

• ha szakszerű segítségre van szükség, akkor az adatok azonnal elérhetők, anélkül, 
hogy ismeretlen forrásból kellene az adatokat előkeresni; 

• nem kell rengeteg időt utazásra szánni, mert a beállítást otthoni környezetben 
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végzik el; 
• nem kell telefonálgatni egyeztetések miatt, mert közvetlen a kapcsolat az orvossal; 
• a gyógyszeradagolás beállítása esetén nem kell számolni a hosszú utazás és a 

fehérköpeny okozta effektus okozta hibás mérései eredményekkel, így 
hatékonyabban lehet elvégezni a gyógyszerelést, ezzel csökkentve a lassú vagy túl 
erős kezelés okozta szövődményeket; 

• a jelzőrendszer segítségével biztosítható egy olyan új, ingyenes egészségügyi 
közszolgáltatás, amelyhez könnyen tud kapcsolódni a helyi lakosság, orvosok és a 
későbbiekben az egészségügyi szolgáltatók, így a kiszolgáló infrastruktúra nem 
helyhez kötötten jelenik meg, hanem bárki által elérhetővé válik; 

• a rendszer révén csökkenteni lehet a kórházi bentlakást; 
• csökkenteni lehet a az egészségügyi mérések idejét, ugyanis otthoni környezetben 

a mérések pontosabbak és hatásosabbak lesznek; 
• a projekt hatására mindkét országban csökkennek az egészségpénztárak költségei. 

 
A rendszer m űködésének hatásai 
 
A folyamatosan bővülő szolgáltatásokon keresztül  
 

• az öngondoskodáshoz és egészséges életmódra neveléshez szükséges 
információk jutnak el a célcsoporthoz; 

• a korai betegségre utaló jelek felismerhetővé válnak; 
• javulnak a mikro régiókban az egészségügyi jellemzők; 
• az egészségügyi alapellátásban a háziorvosi és járóbeteg-ellátás hatékony 

támogatáshoz jut, a kezelések eredményeinek visszacsatolását a bizonyítékokon 
alapuló orvoslás támogatja; 

• javulnak az egészségügyi minőségi mutatók. 
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7. Technikai Terv  
 
A modellben a tervek szerint először 50-50 darab jelzőkészüléket és csatlakoztatható 
műszert telepítenénk a magyarországi és a romániai célterületekre. A készülékekről 
továbbított jeleket Mórahalmon a már működő Riasztási Központon keresztül juttatják el a 
kijelölt felhasználóhoz. A román partnernél egy új projekt keretében kialakított Riasztási 
Központba futnának a jelek, ahol egy diszpécser irányítja a folyamatot, és ha kell, 
közbeavatkozik. A program során a szükségleteknek megfelelően programozzák a 
rendszert, a változásokat, a jelzést követően átprogramozzák.  
 
A kialakítandó rendszer lényege egy intelligens technikai bázison alapuló egészségügyi 
jelző hálózat kialakítása, és üzemeltetése. A rendszer tervezésekor kihasználtuk a 
szociális segélyhívó rendszerben és az általános vagyonvédelmi biztonságtechnikában 
szerzett tapasztalatunkat. 

A rendszerben 2 x 50 db végponti készülék kerül kiépítésre 2db felügyeleti központi 
végződéssel, a korszerű GSM/GPRS hálózatra alapozva M2M kapcsolattal. A központi 
egységeknek  2x2 fix internet IP cím igényük van, amelyre egy fő és egy tartalék szerver 
és egy GSM fogadóegység  kapcsolódik.  A szerverek figyelik a végponti aktív készülékek 
üzemelését, kikapcsolásuk esetén hibajelzést küldenek. A szerverek kimenete felügyeleti 
programot futtató PC-re kapcsolódik, amelyen a végponti ügyfelek adatai és jelzései 
szerepelnek. A központi egységektől független biztonsági tartalék szerver csak magyar 
oldalon lesz kialakítva, szerver hotelban elhelyezve. 

A jelzőkészülékek alkalmasak gépi kódú vészjelzés és gondozotti törlés küldésére 
készülékről, kis hatótávolságú távjelzőről és visszirányú akusztikus kapcsolat 
létrehozására kialakított VPN-en belül.  

A kiajánlott oximeter pulzus végérték riasztás kiváltására alkalmas monitorozás üzemben. 

A rendszerhez kiajánlottunk hordozható kisméretű EKG berendezést, és hozzá 
információtovábbító egységet. A berendezések 30 sec időtartamú EKG jelet képesek 
mérésenként tárolni és továbbító egység használatával központba juttatni, elemzés tárolás 
és elemzés céljából. A program futtatása során a mintából több mint 10 alapvető kardio 
probléma automatikusan felismerésre kerül. A jelek továbbításához nagy kapacitású 
GSM/GPRS SIM szükséges. 

 

A jelzőrendszer paraméterei a következ ők:  

• LCD kijelző háttérvilágítással 

• A 30 másodperces mérési adatok analízisének megjelenítése a kijelzőn 

• Automata mérési kiértékelés  

• Nagy kapacitású SD memória kártya a dátum és idővel megjelölt mérési 
eredményekre, memóriájának köszönhetően elegendő helyet biztosít egy hosszú 
távú megfigyelésre  

• SD memória kártya 300 mérésre  

• Pulzus és hullámgörbe rögzítése 30 másodpercen keresztül  
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• Rögzítés után az automata értékelő software ellenőrzi az összegyűjtött adatokat. 

• db LR03 (AAA) elem használata 

 

Műszaki adatok:  

• 2-200 ütés/perc 

• Sávszélesség: 0,05–40 Hz 

• Súly: kb. 130g (elemmel együtt) 

• Méretek: 121 mm x 67 mm x 24 mm 
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8. Megvalósítási terv  
 
Projekt el őkészítés 
 
Képzés, oktatás, mentorálás 
A projektben elsősorban a települések ügyeleti ellátást is biztosító háziorvosainak 
képzését tervezzük a Mórahalmon kialakításra kerülő Metodikai Központban. A 
többfunkciós épület oktató terme minden szükséges eszközzel felszerelt hátteret biztosít a 
színvonalas képzéshez. Az oktatás során a felhasználó orvosok megismerkednek a 
jelzőrendszeres készülékek működési elvével, az adaptált programmal, mely segítségével 
betegeik egészségügyi adatait elemezni, értékelni fogják. A rendszer megismerését 
tananyag segíti, így az otthoni felkészülés is biztosított lesz. A tananyagot szintén jelen 
projekt keretében készítjük el. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati képzésre, valamint a 
mentorálásra, mely révén a programban részt vevők megoszthatják egymással 
tapasztalataikat, probléma esetén kérdésekkel fordulhatnak mentorukhoz. 
A program keretében 3 workshopot tervezünk, melyeken megvalósul a projekt 
dissziminációja. 
A lakosság részére a projekt megvalósítás időszakában tájékoztató fórumokat szervezünk, 
melyen bemutatásra kerülnek a jelzőkészülékek. A projekt keretében a betegek kijelölését 
a háziorvosok végzik szakmai indokoltság alapján.  
 
 
Projekt megvalósítás  
 
Megvalósíthatósági tanulmány készítés 
A projekt előkészítő tevékenységei: a projekt megvalósíthatósági tanulmányának 
elkészítése, az optimális megoldás kiválasztása a projekt sikeres megvalósításához, 
építési felújítási terv elkészítése, valamint a pályázati dokumentáció összeállítása a 
második fordulóban. 
 
Építés 
A projekt célja egy egészségügyi jelzőrendszer-hálózat kiépítése a határ mindkét oldalán, 
melyhez kapcsolódik egy egészségügyi metodikai központ kialakítása a magyar oldalon, 
és egy távfelügyeleti központ kialakítása román oldalon. A metodikai központban felszerelt 
oktatási termet alakítunk ki, míg a román oldalon egy felszerelt riasztási központot 
létesítünk. Mindkét központban korszerű fogadóállomást és vevőközpontot építünk ki 
diszpécserszolgálattal.  

 

Eszközbeszerzés 

A projekt keretében a határ két oldalán 1-1 darab diszpécser központot és 50-50 
jelzőkészüléket helyezünk el a szükséglet felmérés alapján kiválasztott célcsoport 
tagjainál. Az egészségügyi jelzőrendszer működtetése modellértékű, a szolgáltatások a 
célcsoport igényei szerint kerülnek kialakításra.  

A kapcsolattartás minőségének emelése céljából az érintett ellátottakkal a magyar oldalon 
egy teljes felszereltségű betegszállító jármű, míg a román oldalon egy készenléti gépjármű 
segíthet. 
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Szolgáltatások működtetése 

Módszertani és oktatási anyagok fejlesztése 

Az ellátást végző szakemberek képzését a magyar oldalon épülő metodikai központban 
szervezzük meg. A projekt megvalósítása során módszertani és oktatási anyagokat 
fejlesztünk. Az egészségügyi jelzőrendszer felállítását követően a határ mindkét oldalán 
összegyűjtött és közösen feldolgozott működési és egészségügyi tapasztalatok alapján az 
elkészült módszertani és tananyagok frissítésre, bővítésre kerülnek.  

Oktatás 

A temesvári térségben a rendszer első dolgozóinak, illetve olyan szakembereknek az 
oktatása valósul meg, akik a későbbiekben fogják képezni az új dolgozókat. A képzéseket 
a Vezető Partner szakemberei és külső szakértők fogják tartani.  

Mentorálás 

A programot mentorálási tevékenység egészíti ki. A folyamatos kommunikáció, segítő 
beszélgetések, szakmai és módszertani tanácsadás, technikai segítségnyújtás 
meghatározott rendszerességgel, személyesen, illetve folyamatos rendelkezésre állással 
e-mailen, telefonon keresztül az ügyeletet ellátók és a rendszert műszakilag üzemeltetők 
számára. Továbbá a jelzőrendszer felállítását követően műszaki, módszertani 
segítségnyújtás műszaki és informatikai segítségnyújtás a Vezető Partner szakemberei 
részéről. 

Tájékoztatás és nyilvánosság 

A projekt disszeminációját közös nyitó és záró konferenciák, valamint szakmai workshopok 
segítik elő. A nyitó konferenciát Temesvá ron, míg a záró konferenciát Mórahalmon 
rendezzük. A tapasztalatcsere és a projekt feladatok egyeztetés céljából 3 workshopot 
szervezünk, egyet román és kettőt magyar oldalon. 

Sajtóeseményeket szervezünk a határ mindkét oldalán, összesen 2 sajtótájékoztatót, 3 
sajtóközleményt, 2 újságcikket, és egy TV-interjút tervezünk. A projekt nyilvánosságát 
biztosítjuk a projekt keretében kialakításra kerülő kétnyelvű weblapon. 

Szoftver adaptáció 

A távfelügyeleti fogadó, illetve vevő állomás szoftvereinek helyi szükségletekhez és a 
nyelvi, illetve a jogszabályi környezethez történő igazítása a román és magyar oldalon 
egyaránt. 
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9. Költség terv  

 

Induló Eszközbeszerzési igény: 

 
Magyar oldal  
A jelzőrendszer kialakításának eszközigény az alábbiak szerint alakul. 

I. Ügyeleti központ  

1 db  GSM  DR-8100 vevőkészülék alapkiépítésben 

2 db  GSM vonali kártya 

1 db  Tápegység + 12V/ 7Ah vészakkumulátor 

2 db  TELL GSM Mini adapter 

2 db  Antenna és csatlakozókábel 

1 db  Tápegység + 12V /7Ah vészakkumulátor 

2 db  GSM/GPRS szerver  

1 db  Felügyeleti számítógép jogtiszta Windows XP programmal, 19” LCD Monitorral 

         Rendszernyomtatóval, monitorváltóval. 

1 db  Felügyeleti program eseménynaplóval, listázási és archiválási opcióval. 

1 db  Szünetmentes tápellátás valós szinuszos kimenettel, 2000VA teljesítménnyel. 

1 db  HERON DIGI 20 hordozható extra csendes áramfejlesztő 2000VA teljesítménnyel. 

1 db  Rendszertelepítés és rendszer integráció  próbaüzemmel 

1 db  Oktatás, betanítás. 

Összesen nettó 11.000,- EUR 

 

II.  GSM/GPRS alapú jelz őkészülék GSM/GPRS  jelzőkészülék 34 db   

Összesen nettó 300, -EUR/db 

 

III.  Oxymeter pulzusmér ő készülék készülék   10 db  

Összesen nettó 560, -EUR/db 

 

III.  EKG és információátviteli készülék  EKG és átviteli eszköz 6 db 

Összesen nettó 850, -EUR/db 

 
 
Román oldal 
 
A jelzőrendszer kialakításának eszközigény az alábbiak szerint alakul. 
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I. Riasztási központ  

Műszaki tartalom megegyezik a Magyar oldali központéval 

Összesen nettó 11.000,- EUR 

 

II.  GSM/GPRS alapú jelz őkészülék GSM/GPRS  jelzőkészülék 36 db   

Összesen nettó 300, -EUR/db 

 

III.  Oxymeter pulzusmér ő készülék készülék   10 db   

Összesen nettó 560, -EUR/db 

 

III.  EKG és információátviteli készülék  EKG és átviteli eszköz 4 db   

Összesen nettó 850, -EUR/db 

 

A projekt technikai oldalról tehát az alábbi költségekkel valósítható meg  

Magyar oldal 31.900,- EUR  

Román oldal 30.800,-EUR 

Beruházási költségek mindösszesen 62.700,-EUR  

 

Fenntarthatóság  
A készülékek települések közötti szétosztását a Társulás, illetve a települési önkormányzat 
képviselő testülete dönti el. A jelzőrendszer működtetésének fenntartásához a települési 
önkormányzatok a Társulás, illetve az önkormányzati közgyűlés határozata alapján 
járulnak hozzá mindenkori költségvetésük terhére. A fedezetet a települések adóbevételei, 
illetve a működési költségkeret biztosít. 
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A gazdasági költség-haszonelemzés  

A közgazdasági költség-haszon elemzés tartalmának megfelelően először a pályázó 
partnereknél jelentkező hasznokat, majd az externális hasznokat elemezzük, az ezek 
közül számszerűsíthető haszonelemeket összegezzük. A közgazdasági költségekkel, és a 
teljesítmény-mutatatók segítségével értékeljük a projektet. A partnerek költségeit Euróban 
fejezzük ki az összehasonlíthatóság érdekében. 

 

Használónál jelentkez ő hasznok becslése  

A partnerek szempontjából a projekt haszna, hogy önerő befektetés mellett az 
egészségügyi alapellátás színvonalát jelentősen javító beruházást tud végrehajtani. A 
lakosság életminőségének javítása, a megelőzés társadalmi szintű igénye miatt ez a 
beruházás előbb-utóbb szükségessé vált volna, de ennek finanszírozása a projekt nélkül 
projekt partnereket terhelné.   
 
A jelzőrendszer kialakítása révén csökkenthető a családtagok munkából való kiesésének 
társadalmi költsége, de legalábbis a biztonságérzet számszerűsíthető: tételezzük fel, hogy 
a stresszmentes napok száma növeli az élettartamot, és kevesebb táppénzes napot 
eredményez, ezáltal nem okoz helyettesítési létszámigényt, mondjuk évente egy napot 
dolgozónként. Társadalmi haszon (aktív korú szolgáltatásban részesülő érintettek 
létszáma [Mórahalmi kistérségben 500 fő, Temesvár térségében 500 fő] * 
átlagmunkabér/nap [Csongrád megyében 450€, Timiş megyében 370 €] 
1(500*450/30)+(500*370/30)= 13 670 €/év. 
 
Az egészségügyi dolgozók terhelése a határ mindkét oldalán jelentős. A projekt 
fejlesztésének hatására csökkenthető az egészségügyben dolgozók leterheltsége, hiszen 
a jelzőkészülékek használata pontos diagnózist eredményez, a kezelések sikeresebbek 
lesznek, kevesebb időt kell a kórházban tölteni a gyógyszerek beállítása miatt. 
Egyes elemzések azt mutatták, hogy a dolgozói elégedettség 1%-pontos emelkedése 
önmagában átlagosan +0,27%-ponttal járul hozzá a nettó fluktuáció (azaz [növekedés–
csökkenés]/állomány) alakulásához. 
Az elégedettség várható alakulása – a projekt megvalósulása esetén, illetve annak 
hiányában – alapján becsült relatív fluktuációt az állományi létszámra vetítve adódott 
eredményül a megtartott munkaerő létszáma. Haszonként jelentkezik tehát az elmaradó 
fluktuáció értéke. (Egy orvos teljes képzési költségének állami hányadát a többi számba 
vett felsőfokú végzettséggel bíró dolgozóval együtt átlagolva kb. 12 félév * 2950 € = 35400 
€ - ra becsültük.) 
 
 
Externális hasznok becslése  
 
A külső gazdasági hatások (externáliák) között azok a hasznok kerülnek feltüntetésre, 
amelyek a projekt megvalósulásának köszönhetően jelentkeznek, ám pozitív hatásuk más 
társadalmi csoportnál jelenik meg. Ilyen elem például, hogy a technikai és szervezeti 
fejlesztésnek köszönhetően nagymértékben növekszik a betegek túlélési esélye 
különösen a leggyakoribb halálokot jelentő szív- és keringési rendszert érintő betegségek 
                                                 
1
   Forrás: KSH, ISN 2008. évi adatok 
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esetében, javulnak a térségi morbiditási és mortalitási mutatók, csökkenhet a munkaképes 
korú új rokkantak száma.  Ezek a hatások megteremtik a feltételeit a foglalkoztathatóság 
növekedésének, ami kiemelt európai uniós cél. 
 
Az állapotfelmérés és a kezelések hatékonyságának hatására az átlagos ápolási idő 30-40 
%-kal csökkenthető. Számszerűsítés lehetősége: a táppénzes napok száma csökken, 
ezáltal előbb lesznek munkaképesek a betegek, kevesebb táppénzt kell kifizetni. A kezelés 
hatékonyságának növekedéséből 450 €/370 € átlagbérrel (forrás: KSH, ISN), átlagosan 
eddig egy betegre jutó átlagos ápolási időt 30 %-kal csökkentjük, feltételezve, hogy a 
gyógyszerek beállítása egyébként 3 napos kórházi benntartózkodást jelentene. Tehát 
csökken a táppénzes idő, így az egy napra jutó átlagkereset utáni táppénz a társadalmi 
megtakarítás ([(450/30*0,75)*50+(370/30*0,75)*50)= 1025 €/év. 
A megnyert életévek haszna: Amennyiben a jelzőrendszernek köszönhetően évente  10 
emberélet elvesztését tudjuk elkerülni és visszaállítani a társadalom hasznos tagjává, és 
feltételezzük, hogy még 20 évet termelő tevékenységgel tölt el, akkor évente 
(12*10*(450+370)/2)= 49 200€ a társadalmi haszon.  
A projekt hatásaként számszerűsíthető biztonságérzet. Tételezzük fel, hogy a 
stresszmentes napok száma növeli az élettartamot, legalább az intézményi stresszmentes 
megjelenés esetenként egy nappal, tehát az esetek számát szorozzuk a minimálbér egy 
napra eső összegével (Magyarországon 270 €, Romániában 147 €), amely plusz bevétel a 
társadalom számára, (10*50*270/30) + (10*50*147/30)= 6950 €/év.   


