
2007. ôszén a Cisco Magyarország és a T-Systems képviselôi világszín-
vonalú kórházi informatikai rendszert adtak át a Bethesda Gyermekkórház 
számára. A legmodernebb informatikai és kommunikációs megoldások 
bevezetése mellett a projekt megvalósításának egyik legfôbb eredménye 
a Fehér Könyv, amelyben egészségügyi szakértôk bevonásával a kezdeti 
lépésektôl egészen az átadásig részletesen dokumentálták a fejlesztés 
minden lépését. A számos minôségi és mennyiségi mutató konkrét szá-
mításokkal támasztja alá az új infokommunikációs rendszer gyors megté-
rülését, így a Fehér Könyv a benne felhalmozott know-how átadása révén 
nagy segítségére lehet más intézményeknek is hasonló rendszerek kiépí-
téséhez. 

A projekt során a 135 aktív ággyal mûködô Bethesda Kórház két buda-
pesti épületében bevezették a legmodernebb infokommunikációs eszkö-
zöket és szolgáltatásokat, többek között új vezetékes és vezeték nélküli 
hálózat, új számítógépek és nyomtatók kerültek az intézménybe, klinikai 
és kórházmenedzsment-szoftver, beteghívó és betegirányító rendszer, 
IP-telefónia és ehhez kapcsolódó dual-phone megoldás, rádiófrekvenciás 
helymeghatározó (RFID) rendszer, elektronikus aláírás, távoktatási megol-
dás és számos más újdonság készült el, amelyek mind a betegellátás szín-
vonalának, a betegek komfortérzetének és a mûködés hatékonyságának 
növelését segítik. Mindemellett a T-Systems 3 évig biztosítja az eszközök 
üzemeltetését, háttértámogatását. 

Az új rendszer komplett infokommunikációs eszközsorát a Cisco, zök-
kenômentes bevezetését, üzemeltetését és a projektmenedzsmentet  
a T-Systems kompetenciája biztosította a projekt során.

„Az új infrastruktúra kedvezô hatásait nap mint nap tapasztaljuk. Az orvo-
saink telekonzílium segítségével tarthatnak szakmai megbeszéléseket,  
a betegek vizsgálati eredményeihez és valós idejû adataihoz a kórház te-
rületén belül vezeték nélküli számítógéppel, a kórház területén kívül pedig 
biztonságos internetkapcsolaton keresztül férhetnek hozzá. A beteghívó 
és betegirányító rendszer révén csökkent a várakozási idô és gördüléke-
nyebbé vált az orvosok munkája.” – mondta dr. Velkey György, a Bethesda 
Kórház fôigazgatója a rendszer újdonságait ismertetve. „A beruházás gaz-
dasági szempontból is jelentôs elôrelépést jelent, hiszen például a korábbi 
párhuzamos (telefon és számítógépes) hálózatok helyett csupán egyetlen, 
az összes hang, adat és képi információ továbbítására alkalmas IP-hálózat 
üzemeltetésére van szükség, emellett az alkalmazottak ingyenesen tele-
fonálhatnak házon belül vezetékes és egyes mobiltelefon-készülékeikkel, 
sôt, az RFID-rendszer a nagyértékû berendezések eltûnését is megakadá-
lyozza” – tette hozzá.

VilágszínVonalú informatika 
a Bethesda gyermekkórházBan
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Mûszaki információk

A rendszerbe beépített Cisco 
eszközök:

• WiFi Access Points  
(AIR-AP1010-E-K9)

• AP Management és Helymeg-
határozó

• Call Manager cluster

• IP telefonok (wired & wireless)

• IP Video telefon (Cisco 7985)

• Voice Gateway (C2801)

• LAN switching (3750, 3560)

• Security (CSA, ACS, ASA)

• Nokia E61, E71 telefon Cisco/
Nokia Licence

• Shared Support (Garancia 3 
évre)

„Mára az egészségügyi döntéshozók is felismerték, hogy az informatikai 
hálózat fontos szerepet játszhat stratégiai céljaik elérésében. Az egész-
ségügyi intézmények esetében az intelligens hálózat olyan digitális ideg-
rendszerként mûködik, amely összeköti egymással a különbözô kórházi 
alkalmazásokat, rendszereket és eszközöket, legyen szó vezeték nélkü-
li berendezésekrôl, a specialisták közötti virtuális konferenciákról, vagy 
éppen a betegek és családtagjaik kapcsolattartását vagy a páciensek 
kikapcsolódását szolgáló alkalmazásokról. Ezek az informatikai megoldá-
sok nem csak a hatékonyság növeléséhez járulhatnak hozzá, hanem olyan 
újszerû bevételi forrást is teremthetnek az egészségügyi intézmények 
számára, amelyek korábban elképzelhetetlennek tûntek. Ilyen például  
a távdiagnosztika, amelynek keretében a világ bármely pontján mûködô 
partnerintézménnyel kötött szerzôdés alapján az onnan érkezô leletekbôl 

– például nagyfelbontású röntgen, CT- vagy MR-képekbôl – a hazai orvo-
sok állítják fel a diagnózist” – mondta Rékasi Tibor, a Cisco Magyarország 
ügyvezetô igazgatója.

„A projekt célja olyan infokommunikációs rendszer kialakítása volt, amely 
a kórház számára jelentôs minôségi javulást hoz a betegellátásban, az or-
vosi munka hatékonyságának a növelésében. A kórház dolgozói minden 
infokommunikációs támogatást megkapnak munkájuk során, az orvosok 
korszerû informatikai eszközök használata mellett idejük és energiájuk 
döntô részét a betegek gyógyítására fordíthatják. Mindemellett az elké-
szült rendszerrel olyan modell jött létre, amely a jövôben számos más 
magyarországi kórháznál referenciaként alkalmazható a magas minôségû 
hálózati infrastruktúrák kiépítésére és üzemeltetésére. Hosszabb tá-
von hasonló rendszerek kiépítésével és több kórház bekapcsolásával 
olyan egységes és hatékony rendszer teremthetô meg, amely a hazai 
egészségügy egészének színvonalát javíthatja” – mondta Tankó Zoltán,  
a T-Systems vezetôje.



A T-Systems által nyújtott eszköz- 
és szolgáltatásportfolió:

Eszközök:
• Az elavult, 3 évesnél idôsebb PC park 

lecserélése 75 darab új számítógépre 
(PC Pentium IV, 3 GHz, 1 Gbyte RAM 
XP-vel), és taplet PC-re

• Az orvosok számára PDA biztosí-
tása a MedWorkS megoldás alap-
funkcióinak támogatásával Fujitsu 
Siemens PDA-kkal.

• Új vezetéknélküli hálózat (Wifi)  
kiépítése mintegy 70 végponttal

• A 150 vp-os meglévô vezetékes 
strukturált hálózat bôvítése 45 
újabb vp-al

• Aktív RFID karszalagok/jelzôk a 
helymeghatározási szolgáltatáshoz

• Nokia E61 WiFi képes mobil telefo-
nok

Szolgáltatások:
• ISDN30 voice gateway kijáróval 

a kórház IP telefon forgalmának  
a hagyományos (PSTN) telefonhá-
lózat kapcsolódásához

• e-Szignó digitális tanúsítvány  
(5 db), és idôpecsét a menedzs-
ment részére. A MedworkS rend-
szer a késôbbiekben lehetôvé 
teszi az e-Szignó kiterjesztését: 
a betegek leleteinek, vizsgálati 
eredményeinek, zárójelentései-
nek elektronikus hitelesítésére.

• Távoli elérés kapcsolat biztosítása  
(5 db ADSL) a menedzsment  
részére

• e-Learning, az új kórház informati-
kai rendszer, valamint a telepített 
új eszközök használatának megis-
mertetése céljából

• Ügyfélhívó rendszer
• Projektmenedzsment biztosítása  

a rendszerkiépítéshez
• Teljes informatikai hálótat üzemel-

tetése 2009. 12. 31-ig

A Fehér Könyv
A projekt kapcsán létrehozott Fehér Könyv az új informatikai rendszer-
rel elért eredményeket tényszerûen, ezen belül a mérhetô adatokat 
számszerûsítve tartalmazza, így rávilágít a fejlesztésekkel nyerhetô 
elônyökre és az ilyen jellegû beruházások gyors megtérülési idejére.  
A Fehér Könyvbôl látható, hogy a járóbeteg-adminisztráció javulásával 
például évi 5,5 millió forintot, az integrált mûködésbôl adódó alacso-
nyabb üzemeltetési költségekkel évi 5,2 millió forintot takaríthat meg 
egy olyan „kicsinek” számító kórház is, mint amilyen a Bethesda. Az 
adatokból kiolvasható, hogy a kórház évi 712 munkaórát takaríthat meg  
az elektronikus röntgen-, ultrahang- és laborbeutalóknak köszönhetôen, 
további évi 2000 adatrögzítési munkaórát szabadíthat fel a laborautoma-
ták rendszerbe kapcsolásával, vagy hogy évi 1,7 millió Ft megtakarítást 
jelent a kazánház és a fûtési rendszer távoli felügyelete és vezérlése. 
Még néhány érdekes adat a Fehér Könyvbôl, a teljesség igénye nélkül: 

• Az ellátási esetszámra vetített informatikai költség 197-rôl 164 Ft-ra 
csökkent.

• Az eszközértékre vetített üzemeltetési költség 10-rôl 0,3 Ft-ra csökkent. 
• A beteglogisztikai funkciók száma 2-rôl 10-re nôtt. 
• Az egy évre esô rendszerleállás 120-ról 2 órára csökken. 
• Az informatikai eszközök átlagéletkora 5,5 évrôl 1,5 évre csökkent.
• A vezeték nélküli berendezések aránya 0,7%-ról 22%-ra nôtt.
• Az emelt szintû szolgáltatásokat nyújtó telefonkészülékek aránya  

2%-ról 30%-ra nôtt.
• A digitális aláírás aránya 1,6%-ról 9,6%-ra nôtt.
• Az internetet elérô munkahelyek száma 70-rôl 177-re emelkedett.

A Bethesda Kórházban lezajlott fejlesztés hátterérôl
A két vállalat közel egyéves folyamat során választotta ki a Bethesda 
Gyermekkórházat. A kiválasztás szempontjai között a jól definiálható pro-
jekt-méret, az átlátható kórházi mûködési folyamatok, a pozitív vezetôi 
hozzáállás, a kórház részérôl a projekt sikerre viteléhez szükséges szak-
értôi háttér biztosítása valamint a saját hozzájárulás szerepeltek. 



Hálózatüzemeltetés, 
hálózatfelügyelet 
Az informatikai hálózat újon-
nan telepítésre került eszközei 
alkalmasak arra, hogy a saját 
mûködési állapotukról, terheltsé-
gükrôl rendszeres jelentést küld-
jenek egy felügyeleti központba. 
A szolgáltatás keretében az 
eszközök mûködésének megfi-
gyelése és hiba esetén 3 órán 
belüli helyszíni kiszállás történik. 
Amennyiben valamelyik eszköz 
hibát jelez, a hálózatfelügyeleti 
központ szakembereinek moni-
torán megjelenik egy erre utaló 
jelzés. Ekkor megkezdôdik a 
távoli hibaelhárítás, amikor egy 
biztonságos vonalon keresztül 
a szakembereink beavatkozhat-
nak az eszközök beállításába. 
Természetesen a hálózati kom-
munikációhoz, a kórházi ada-
tokhoz ekkor sem férnek hozzá. 
Amennyiben az eszköz távolról 
nem javítható, egy szakember 
csereeszközzel együtt indul 
a helyszínre, és a lehetô leg-
rövidebb idôn belül elhárítja a 
hibát. Ennek az eljárásnak az az 
eredménye, hogy a kórház csak 
utólagosan értesül arról, hogy 
beavatkozás történt. A hiba szá-
mukra észrevétlen marad, és 
nem befolyásolja a mûködést.
Ez a kórház mûködése szem-
pontjából nagy elônyt jelent, hi-
szen a betegadatok, a medikai 
rendszer, az eszközök azonosí-
tója, szóval minden kritikus adat 
a LAN hálózaton keresztül fér-
hetôk hozzá.

A Kórházban csupán 3 fô végzi 
az üzemeltetést.

Betegkövetés
A megoldás azt is lehetôvé teszi, hogy a helymeghatározás a késôbbiek-
ben kiterjeszthetô legyen a betegekre is. Ez számos esetben életmentô 
lehet (pl. öntudatlan, vagy pszichiátriai betegek esetén), illetve kizárja  
a betegek esetleges felcserélésbôl bekövetkezô téves kezelés lehetô-
ségét. Emellett hatékonyabbá teszi a betegkiszolgálást is, ha az orvos 
tudja, hogy az adott vizsgálatra váró beteg még a kórház egy másik pont-
ján, egy másik vizsgálaton van, és addig behívhat egy várakozó ambu-
láns beteget.

IP telefónia
A projekt keretében lecserélésre került az elavult telefon alközponti  
infrastruktúra, amely eddig csak analóg vonalak fogadására volt képes.  
A Cisco IP telefon rendszer, Call Center és Unity hangposta az új helyi  
hálózatot használja, tehát a korábbi két különálló hálózat helyett csak 
egyet kell üzemeltetni. Az analóg vonalak helyett a T-Systems a legmo-
dernebb csatlakozást biztosítja, ezáltal a telefonbeszélgetések az egyes 
kórházi készülékektôl egészen a Magyar Telekom központjáig IP alapon 
közlekednek.

A Cisco IP telefon rendszere a Call Manager szoftverrel kiegészítve számos 
újdonságot hozott a kórház mûködésébe. Segítségével lehetôvé váltak  
a kórházi épületek közti videokonferencia beszélgetések, ami idômegta-
karítást eredményez a reggeli eligazításoknál. Természetesen a video-
konferenciára és telekonzíliumra más intézményekkel is lehetôség nyílik.

A biztonságos VPN kapcsolat segítségével lehetôség nyílik arra is, hogy 
a kórház vezetése otthonról vagy akár a világ bármely pontjáról csatla-
kozzon a kórházi telefonrendszerhez és a kórházi információs rendszer-
hez. Így az orvos akár egy külföldi konferencián tartózkodva is elérhetô  
a munkahelyi mellékén (minden extra költség nélkül), azaz a kórházzal 
bárhonnan ingyenesen tud beszélgetést folytatni. A késôbbiekben ez az  
ingyenes kapcsolat kiterjeszthetô a háziorvosi rendelôkre is, így a házior-
vos telefonon keresztül tud vizsgálati idôpontot foglalni, információt, ered-
ményeket kérni a betegekrôl.



Hálózatbiztonság
A szoftveres tûzfalat a Cisco új 
generációs ASA (Adaptiv Secu-
rity Appliance) tûzfala váltotta 
fel. A szervereket és az összes 
PC-t a Cisco Security Agent biz-
tonsági megoldásával láttuk el, 
amely a viselkedés minták figye-
lésével teszi biztonságossá a 
hálózatot. A tûzfal 250 egyidejû 
IPSec VPN és 12 SSL kapcso-
latot képes végzôdtetni, ezzel 
250 felhasználó számára teszi 
lehetôvé az intézményi hálózat 
belsô erôforrásainak elérését, az 
elôre megadott jogosultságok-
nak megfelelôen. Ez a megoldás 
lehetôvé teszi, hogy a megfe-
lelô jogosultsággal rendelkezô 
felhasználók bármely internet-
kapcsolattal rendelkezô géprôl 
elérjék a kórház hálózatát (lásd 
a távoli elérésrôl szóló rész).  
A Cisco Secure ACS segítsé-
gével magas szintû felhasználói 
és eszköz ellenôrzést valósít-
hatunk meg, különbözô típusú 
hozzáférést adhatunk a felhasz-
nálóknak, illetve korlátozhatjuk  
a hálózatunkra csatlakozni akaró 
eszközöket. A hálózatbiztonsá-
gi fejlesztésekkel kiküszöböl-
hetôek a leállások, hackelések 
és jogosulatlan hozzáférések.

Call Manager
A Cisco Call Manager – azaz híváskezelô – rendszerének segítségével 
a felhasználók elôre meghatározott körnek szóló hívásokat hajthatnak 
végre, tehát képesek például egyszerre egy adott csoport vagy akár  
a kórház összes telefonját hívni, több résztvevôt azonnal elérni. A vezetôk 
vagy az ügyeletes orvosok hívásait el lehet látni nagyobb prioritással,  
tehát sürgôs esetben a magasabb prioritású hívás megszakítja a folya-
matban lévô alacsony prioritású beszélgetést, és bekapcsolja a hívott 
felet. Az érdeklôdôk illetve az idôpontot foglalók hívásai egy központi 
számra futhatnak be. A kórház számára szintén újdonságként debütál  
a Cisco Unity hangposta rendszer, amely biztosítja, hogy a fontos üzene-
tek mindig eljussanak a címzetteknek. Ez az eszköz akár diktafonként is 
használható bizonyos beszélgetések rögzítésére.

A rendszer lehetôséget teremt arra is, hogy a késôbbikben az ágyak 
mellôl ne csak hangot, hanem képet is tudjanak közvetíteni, azaz úgyne-
vezett távkonzílium valósítható meg. Ez akkor különösen hasznos, ami-
kor kritikus esetben az ügyeletes orvos / rezidens kezdeményezésére  
a rangidôs vagy specialista orvos otthonról megtekintheti a beteg álla-
potát, kezelési tanácsot adhat. A Cisco IP telefon és Unity hangposta 
megoldása a késôbbikben kiegészíthetô egy hangfelismerô rendszerrel, 
amelynek köszönhetôen a vizsgáló orvosoknak nem kell a számítógép-
pel bajlódni, hanem egyszerûen a náluk lévô IP telefonba diktálhatják  
a diagnózist, amelyet a rendszer automatikusan szöveggé konvertál, 
majd csatolja a megadott beteganyaghoz.

Mindemellett a Cisco IP telefonok szabadon fejleszthetô XML felülete 
lehetôvé teszi, hogy a késôbbiekben a digitális interfésszel rendelkezô 
orvosi mûszerek automatikus riasztásokat küldjenek a vezetékes vagy 
vezeték nélküli IP telefonokra. Ezáltal gyorsabb reakció idôt érhetünk el 
sürgôs esetekben.

A mobiltelefonok integrálása a Cisco IP telefon rendszerbe
A Cisco wifi hálózat segítségével a dual-phone technológiával rendel-
kezô Nokia E61 és E71 típusú mobilkészülékek az épületeken belül kór-
házi mellékként mûködnek, a kórházat elhagyva pedig automatikusan 
átváltanak GSM üzemmódra. Ennek jelentôsége a telefon-költséghaté-
konyságban rejlik, ugyanis sokszor a kórházon belül az orvosokat, akik  
a legritkább esetben tartózkodnak hosszasan egy helyen, a zsebük-
ben levô mobilokon hívják az asszisztensek, nôvérek, ezzel igen drága 
fix-mobil hívás kezdeményeznek. Ezzel az új készülékkel ez a probléma 
megszüntethetô.



Távoli elérés
A kórház vezetôi és orvosai 
az otthonukból is elérhetik a 
MedWorks rendszert. Az ADSL 
kapcsolaton megvalósuló tá-
voli elérésen keresztül a rend-
szer összes funkcióját elérhetik.  
A távoli felhasználás célja elsô-
sorban a menedzsment statisz-
tikák megtekintése lesz, illetve 
sürgôs esetben az orvos meg 
tudja nézni, hogy az adott beteg-
nek milyen gyógyszert, milyen 
kezelést írtak fel.

A biztonságos kapcsolatról  
az SSL protokollon keresztül 
megvalósított kommunikáció 
gondoskodik.

A késôbbiek során a MedWorks 
Connect moduljának igénybe-
vételével az integrált rendszer 
lehetôséget biztosít a háziorvo-
soknak betegeik elôjegyzésére, 
vizsgálat kérések feladására 
valamint leletek megtekintésére. 
Ez a kapcsolat az elôzôekben 
leírt biztonságos módon, ADSL 
csatlakozáson keresztül épül fel. 
A háziorvosok speciális, korlá-
tozott jogosultságú hozzáférést 
kapnak a MedWorks rendszer-
hez, illetve a rendszerben tárolt 
adatokhoz.

Távoktatás (e-Learning)
A kötelezô, évente ismétlendô (pl. tûzvédelem, munkavédelem) nagy szá-
mú oktatás az új rendszer révén távoktatás formájában is megvalósítható, 
akár már rendelkezésre álló tananyagokból.  A megoldás természetesen 
az ismeretek elsajátításának számonkérésére és az ismeretek folyamatos 
szinten tartására is messzemenôen alkalmas.  Elônye, hogy nem helyhez 
kötött és rugalmas idôbeosztást enged (non-stop elérhetôség). A késôb-
biek során elôállíthatók kifejezetten egészségügyi szakmai tananyagok 
vagy az új medikai rendszer kezelésének elsajátítását segítô anyagok is.

Ügyfélhívó rendszer
Az új ügyfélhívó rendszer a projekt részeként szintén bevezetett 
MedWorkS integrált kórházi informatikai szoftverre épül, amely a bete-
girányító és ügyfélhívó rendszert kezeli. A betegek megadott idôpontra 
érkeznek, valamint a szoftver automatikusan beosztja a beteget az adott 
osztályhoz/orvoshoz attól függôen, hogy milyen ellátást igényel. A ki-
nyomtatott sorszámcédulán a várakozó beteg látja, hogy hányan vannak 
még elôtte, és pontosan hova kell mennie. Az intelligens rendszer képes 
kezelni azt a helyzetet is, ha az egyik vizsgálat a korábbi helyérôl egy 
másik helyre (másik épület, emelet, szoba) települ át. A sorszám szerinti 
behívás mellett a rendszer lehetôvé teszi a VIP betegek soron kívüli behí-
vását anélkül, hogy az egész sorrend felborulna. A klinikai szoftver modu-
los felépítése a késôbbiekben lehetôséget ad internetes bejelentkezés 
fogadásának kialakítására is.

Tablet PC
A Tablet PC – azaz egy könnyû hordozható számítógép – az orvosi vizi-
telést és az ápolási teendôk adminisztrációját segíti. A beteg ágya mellett 
az orvos lekérdezheti az elvégzett laborvizsgálatok eredményeit, vagy új 
vizsgálatok kiírását rendelheti el. A készülékek a WiFi vezeték nélküli háló-
zaton keresztül kapcsolódnak a medikai rendszerhez.



WiFi Internet-elérés a kórház 
látogatói részére
A gyermeke mellett hosszabb 
ideig bent maradó szülônek  
ebben az esetben lehetôsége 
nyílik arra, hogy a munkáját tá-
volról elvégezhesse, kapcsola-
tot tartson a „külvilággal”.

MedWorkS kórházi rendszer
A GlobeNet Zrt. szállította  
a kórház számára a MedWorkS 
kórházi integrált informatikai 
rendszert, amely lefedi a be-
tegellátás valamennyi területét 

– ideértve a képalkotó és labor-
diagnosztikát is –, és kiterjed 
a gyógyszerelés, a kontrolling, 
a pénzügy és a gazdálkodás 
folyamataira is. A megoldás 
élvonalbeli szoftver- és hard-
vertechnológiákat alkalmazva 
valamennyi platformon magas 
üzembiztonságot és rendelke-
zésre állást (> 99%) biztosít.

A projekt kialakításakor fontos 
szempont volt, hogy a Med-
WorkS rendszer és a modern 
infokommunikációs eszközök 
együttmûködésébôl származó 
elônyöket maximálisan kihasz-
nálják, és egy integrált rend-
szerben példaértékû megoldást 
hozzanak létre.

e-Szignó és idôpecsét
Az elektronikus aláírás és az idôpecsét szolgáltatások a kórház veze-
tésének ügyviteli teendôit teszik egyszerûbbé. Segítségükkel a nyílt  
hálózatokon (például az interneten) biztonságosan kommunikálhatnak  
és végezhetnek elektronikus ügyintézést (home-banking, e-kereskede-
lem) az ezeket támogató legkorszerûbb biztonsági szolgáltatások (PKI) 
és az úgynevezett megbízható harmadik fél (TTP) kereskedelmi szolgál-
tatások révén.

Az idôbélyegzés-szolgáltatás egy elektronikusan végrehajtott tranzak-
cióhoz vagy egy digitális állományhoz (fájlhoz) rendel egy – a Magyar 
Telekom idôpecsét-szerverei által kiadott idôbélyeget, ezzel igazolva 
a tranzakció végrehajtásának és / vagy az állomány létezésének jogi-
lag is hiteles idôpontját. Az idôbélyegzés általában az elektronikus alá-
íráshoz kapcsolódik, csak míg az e-szignó azt igazolja, hogy ki írta alá  
a dokumentumot, addig az idôbélyegzés gyakorlatilag azt, hogy mikor. 
A MedworkS rendszer a késôbbiekben lehetôvé teszi az e-Szignó kiter-
jesztését a betegek leleteinek, vizsgálati eredményeinek, zárójelentése-
inek elektronikus hitelesítésére.


