
 

 

Háttéranyag: a projektben kialakításra kerülő rendszerről részletesen 
 
 
A Hardver eszközpark korszerűsítése 
A kórház jelenlegi PC állománya nagyrészt 3 évesnél idősebb, de van 10 éves számítógép is. A 
korszerűsítés első lépéseként az alkalmazások futtatásához szükséges legkorszerűbb szervereket 
állítják üzembe, és lecserélik a kapcsolódó perifériákat (nyomtatók, monitorok, operációs rendszer) is. 
 
A gyors ügyintézés érdekében a nyomtatók egy időben tudják kezelni az irodai feladatokat és a 
MedWorkS rendszer által is támogatott receptnyomtatást. A PACS monitorok alkalmazása a sebészeti 
osztályon a legjobb felbontást biztosítja a műtét előkészítéséhez. A MedWorkS rendszer futtatásához 
és a távoli elérés biztosításához 4,2 GHz-es dual processzoros szervereket állítanak üzembe. A 
korszerű eszközpark kialakításához elengedhetetlen Pentium IV 3.0 GHz-es személyi számítógépek 
17”-os TFT monitorral, EU-s receptet is nyomtató lézernyomtatók valamint a teljes orvosi mobilitást 
megteremtő tablet PC-k kerülnek átadásra. 
 
Helyi hálózat 
A projekt keretében a vezetékes helyi (LAN) hálózatot a kórház teljes területére kiterjesztik és az 
elavult aktív hálózati eszközparkot teljes egészében lecserélik a Cisco Intelligens Hálózati eszközeivel. 
Az intelligens eszközöknek köszönhetően az átalakítást követően az adat-, a hang- és a képátvitel 
egységesen egyetlen hálózaton történik – ezáltal egyszerűsödik az üzemeltetés és javul a 
kommunikáció. 
 
Hálózatüzemeltetés, hálózatfelügyelet 
Az informatikai hálózat újonnan telepítésre kerülő eszközei alkalmasak arra, hogy a saját működési 
állapotukról, terheltségükről rendszeres jelentést küldjenek egy felügyeleti központba. A szolgáltatás 
keretében az eszközök működésének megfigyelése és hiba esetén 3 órán belüli helyszíni kiszállás 
történik. Amennyiben valamelyik eszköz hibát jelez, a hálózatfelügyeleti központ szakembereinek 
monitorán megjelenik egy ere utaló jelzés. Ekkor megkezdődik a távoli hibaelhárítás, amikor egy 
biztonságos vonalon keresztül a szakembereink beavatkozhatnak az eszközök beállításába. 
Természetesen a hálózati kommunikációhoz, a kórházi adatokhoz ekkor sem férnek hozzá. 
Amennyiben az eszköz távolról nem javítható, egy szakember csereeszközzel együtt indul a 
helyszínre, és a lehető legrövidebb időn belül elhárítja a hibát. Ennek az eljárásnak az az eredménye, 
hogy a kórház csak utólagosan értesül arról, hogy beavatkozás történt. A hiba számukra 
észrevehetetlen marad. 
Ez a kórház működése szempontjából nagy előnyt jelent, hiszen a betegadatok, a medikai rendszer, az 
eszközök azonosítója, szóval minden kritikus adat a LAN hálózaton keresztül férhetők hozzá. 
 
A Kórházban csupán 3 fő végzi az üzemeltetést. 
 
Vezeték nélküli hálózat, RFID (rádiófrekvenciás azonosítás) 
A vezetékes hálózat mellett a kórház mindkét épületét a lehető legmodernebb vezeték nélküli (WiFi) 
hálózat fogja lefedni, amely révén az intézményen belüli kommunikáció többé nincs helyhez kötve. E 
hálózaton az adat és hangforgalom az IP technológia révén nagy sebességgel és biztonságosan 
bonyolítható, így a felhasználók nem csak a világhálót érhetik el vezeték nélküli eszközeikkel (PDA, 
Tablet PC), hanem a WiFi képes Cisco IP telefonok vagy Nokia mobiltelefonok segítségével az 
épületen belül ingyenesen mobiltelefonálhatnak. A wifi hálózat emellett lehetőséget teremt a 
helymeghatározási rendszer bevezetésére, amely révén az eszközökön elhelyezett RFID azonosítók 
segítségével bármilyen pillanatban meghatározható, hogy a kórháznak mely pontján található a 
keresett tárgy. Az úgynevezett aktív RFID azonosítókkal és a Cisco vezeték nélküli technológia 
segítségével így például megakadályozható a nagyértékű műszaki berendezések lopása, illetve 
csökkenthető a műszerek keresésével töltött idő is. A rendszer képes lesz automatikus riasztásra abban 
az esetben, ha egy védett eszközt illetéktelen helyre vinnének. Ez a szolgáltatás a kórház egész 
területén elérhető lesz bármely számítógépről vagy vezeték nélküli eszközről.  
 



 

 

Az RFID rendszer a későbbiekben összekapcsolható lesz a kórházi raktározási és logisztikai 
rendszerekkel, ami további költségmegtakarítást és átláthatóbb működést fog eredményezni.  
 
Betegkövetés 
Az RFID megoldás azt is lehetővé teszi, hogy a helymeghatározás a későbbiekben kiterjeszthető 
legyen a betegekre is. Ez számos esetben életmentő lehet (pl. öntudatlan, vagy pszichiátriai betegek 
esetén), illetve kizárja a betegek esetlegesen felcserélésből bekövetkező téves kezelés lehetőségét. 
Emellett hatékonyabbá teszi a betegkiszolgálást is, ha az orvos tudja, hogy az adott vizsgálatra váró 
beteg még a kórház egy másik pontját egy másik vizsgálaton van, és addig behívhat egy várakozó 
ambuláns beteget.  
 
IP kamerák 
A hálózathoz bármikor lehetséges a vezetékes vagy vezeték nélküli IP kamerák illesztése, amelyek 
képe – megfelelő jogosultság esetén – a kórház bármely pontjáról megtekinthető. A jövőben a 
kórtermek kamerás megfigyelése segítheti az ápoló személyzet munkáját, így például az ügyeletes 
nővér egyszerre több kórtermet tarthat megfigyelés alatt, ami nagyban javítja a betegkiszolgálás 
színvonalát. Amennyiben a jogi környezet nem korlátozza, akkor akár az egyes betegágyak mellé is 
elhelyezhetők külön IP kamerák, amelyen keresztül a szülők akár otthonról is figyelemmel kísérhetik a 
kis lurkók gyógyulását. 
 
IP telefónia 
A projekt keretében lecserélik a jelenlegi elavult telefon alközponti infrastruktúrát, amely eddig csak 
analóg vonalak fogadására volt képes. A bevezetésre kerülő Cisco IP telefon rendszer, Call Center és 
Unity hangposta az új helyi hálózatot fogja használni, tehát a jelenlegi két különálló hálózat helyett a 
későbbiekben csak egyet kell üzemeltetni. 
Az analóg vonalak helyett a T-Systems a legmodernebb csatlakozást fogja biztosítani, ezáltal a 
telefonbeszélgetések az egyes kórházi készülékektől egészen a Magyar Telekom központjáig IP alapon 
közlekednek. 
 
A Cisco IP telefon rendszere a Call Manager szoftverrel kiegészítve számos újdonságot hoz a kórház 
működésébe. Segítségével lehetővé válnak a kórházi épületek közti videokonferencia beszélgetések, 
ami nagy időmegtakarítást fog eredményezni a reggeli eligazításoknál, mivel mentesíti az orvosokat a 
két épület közti átsétálás alól. Természetesen a videokonferenciára és telekonzíliumra is lehetőség 
nyílik más intézményekkel. 
 
Egy biztonságos VPN kapcsolat segítségével lehetőség nyílik arra is, hogy a kórház vezetése otthonról 
vagy akár a világ bármely pontjáról csatlakozzon a kórházi telefonrendszerhez és a kórházi 
információs rendszerhez. Így az orvos akár egy külföldi konferencián tartózkodva is elérhető a 
munkahelyi mellékén (minden extra költség nélkül), azaz a kórházzal bárhonnan ingyenes tud 
beszélgetést folytatni. A későbbiekben ez az ingyenes kapcsolat kiterjeszthető a háziorvosi rendelőkre 
is, így a háziorvos telefonon keresztül tud vizsgálati időpontot foglalni, információt, eredményeket 
kérni a betegekről. 
 
Call Manager  
A Cisco Call Manager – azaz híváskezelő – rendszerének segítségével a felhasználók előre 
meghatározott körnek szóló hívásokat hajthatnak végre, tehát képesek például egyszerre egy adott 
csoport vagy akár a kórház összes telefonját hívni, több résztvevőt azonnal elérni. A vezetők vagy az 
ügyeletes orvosok hívásait el lehet látni nagyobb prioritással, tehát sürgős esetben a magasabb 
prioritású hívás megszakítja a folyamatban lévő alacsony prioritású beszélgetést, és bekapcsolja a 
hívott felet. A rendszer ezen kívül kiegészül egy olyan megoldással, amely révén egy központi számra 
futhatnak be az érdeklődők és az időpontot foglalók hívásai. 
 
A kórház számára szintén újdonságként debütál a Cisco Unity hangposta rendszer, amely biztosítja, 
hogy a fontos üzenetek mindig eljussanak a címzetteknek. Ez az eszköz akár diktafonként is 
használható bizonyos beszélgetések rögzítésére.  



 

 

 
A projektben elkészülő rendszer lehetőséget teremt arra is, hogy a későbbikben az ágyak mellől ne 
csak hangot, hanem képet is tudjanak közvetíteni, azaz úgynevezett távkonzílium valósítható meg. Ez 
akkor különösen hasznos, amikor kritikus esetben az ügyeletes orvos / rezidens kezdeményezésére a 
rangidős vagy specialista orvos otthonról megtekintheti a beteg állapotát, kezelési tanácsot adhat. 
A Cisco IP telefon és Unity hangposta megoldása a későbbikben kiegészíthető egy hangfelismerő 
rendszerrel is, amelynek köszönhetően a vizsgáló orvosoknak nem kell a számítógéppel bajlódni, 
hanem egyszerűen a náluk lévő IP telefonba diktálhatják a diagnózist, amelyet a rendszer 
automatikusan szöveggé konvertál, majd csatolja az megadott beteganyaghoz. 
 
Mindemellett a Cisco IP telefonok szabadon fejleszthető XML felülete lehetővé teszi, hogy a 
későbbiekben a digitális interfésszel rendelkező orvosi műszerek automatikus riasztásokat küldjenek a 
vezetékes vagy vezeték nélküli IP telefonokra. Ezáltal gyorsabb reakció időt érhetünk el sürgős 
esetekben. 
 
A mobiltelefonok integrálása a Cisco IP telefon rendszerbe 
A Cisco WiFi hálózat segítségével a dual-phone technológiával rendelkező (azaz GSM és WiFi 
hálózatok kezelésére is alkalmas) Nokia E61 és E71 típusú mobilkészülékek az épületeken belül 
kórházi mellékként működhetnek, a kórházat elhagyva pedig automatikusan átváltanak GSM 
üzemmódra. Ennek jelentősége a telefon-költséghatékonyságban rejlik, ugyanis sokszor a kórházon 
belül az orvosokat, akik a legritkább esetben tartózkodnak hosszasan egy helyen, a zsebükben levő 
mobilokon hívják az asszisztensek, nővérek, ezzel igen drága fix-mobil hívást kezdeményeznek. Ezzel 
az új készülékkel ez a probléma megszüntethető. 
 
Hálózatbiztonság 
A jelenleg működő szoftveres tűzfalat a Cisco új generációs ASA (Adaptiv Security Appliance) 
tűzfala váltja fel. A szervereket és az összes PC-t a Cisco Security Agent biztonsági megoldásával 
látják el, amely a viselkedés minták figyelésével teszi biztonságossá a hálózatot. A tűzfal 250 egyidejű 
IPSec VPN és 12 SSL kapcsolatot képes végződtetni, ezzel 250 felhasználó számára teheti lehetővé az 
intézményi hálózat belső erőforrásainak elérését, az előre megadott jogosultságoknak megfelelően. Ez 
a megoldás lehetővé teszi, hogy a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók bármely 
internetkapcsolattal rendelkező gépről elérjék a kórház hálózatát (lásd a távoli elérésről szóló rész). A 
Cisco Secure ACS segítségével magas szintű felhasználói és eszköz ellenőrzést valósíthatunk meg, 
különböző típusú hozzáférést adhatunk a felhasználóknak, illetve korlátozhatjuk a hálózatunkra 
csatlakozni akaró eszközöket. A hálózatbiztonsági fejlesztésekkel kiküszöbölhetőek lesznek a 
leállások, hackelések és jogosulatlan hozzáférések. 
 
Távoktatás (e-Learning) 
A kötelező, évente ismétlendő (tűzvédelem, munkavédelem), nagy számú oktatás az új rendszer révén 
távoktatás formájában lesz megvalósítható, akár már rendelkezésre álló tananyagokból. A megoldás 
természetesen az ismeretek elsajátításának számonkérésére és az ismeretek folyamatos szinten 
tartására is messzemenően alkalmas. Előnye, hogy nem helyhez kötött és rugalmas időbeosztást enged 
(non-stop elérhetőség). A későbbiek során előállíthatók kifejezetten egészségügyi szakmai tananyagok 
vagy az új medikai rendszer kezelésének elsajátítását segítő anyagok is. 
 
Ügyfélhívó rendszer 
Az új ügyfélhívó rendszer a projekt részeként szintén bevezetésre kerülő MedWorkS integrált kórházi 
informatikai szoftverre épül, amely a betegirányító és ügyfélhívó rendszert kezeli. A betegek megadott 
időpontra érkeznek, valamint a szoftver automatikusan beosztja a beteget az adott osztályhoz/orvoshoz 
attól függően, hogy milyen ellátást igényel. A kinyomtatott sorszámcédulán a várakozó beteg látja, 
hogy hányan vannak még előtte, és pontosan hova kell mennie. Az intelligens rendszer képes kezelni 
azt a helyzetet is, ha az egyik vizsgálat a korábbi helyéről egy másik helyre (másik épület, emelet, 
szoba) települ át. A sorszám szerinti behívás mellett a rendszer lehetővé teszi a VIP betegek soron 
kívüli behívását anélkül, hogy az egész sorrend felborulna. A klinikai szoftver modulos felépítése a 
későbbiekben lehetőséget ad internetes bejelentkezés fogadásának kialakítására is. 



 

 

 
Távoli elérés 
A kórház vezetői és orvosai az otthonukból is elérhetik a MedWorks rendszert. Az ADSL kapcsolaton 
megvalósuló távoli elérésen keresztül a rendszer összes funkcióját elérhetik. A távoli felhasználás célja 
elsősorban a menedzsment statisztikák megtekintése lesz, illetve sürgős esetben az orvos meg tudja 
nézni, hogy az adott betegnek milyen gyógyszert, milyen kezelést írtak fel. 
 
A biztonságos kapcsolatról az SSL protokollon keresztül megvalósított kommunikáció gondoskodik. 
 
A későbbiek során a MedWorks Connect moduljának igénybevételével az integrált rendszer 
lehetőséget biztosít a háziorvosoknak betegeik előjegyzésére, vizsgálat kérések feladására valamint 
leletek megtekintésére. Ez a kapcsolat az előzőekben leírt biztonságos módon, ADSL csatlakozáson 
keresztül épül fel. A háziorvosok speciális, korlátozott jogosultságú hozzáférést kapnak a MedWorks 
rendszerhez, illetve a rendszerben tárolt adatokhoz. 
 
Tablet PC 
A Tablet PC – azaz egy könnyű hordozható számítógép – az orvosi vizitelést és az ápolási teendők 
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 hálózaton 
keresztül kapcsolódnak a medikai rendszerhez. Az eszköz lehetőséget teremt egy komplett mozgó 
iroda létesítésére, amely a jövőbeni fejlesztések esetén a korház területén mozgás közben is lehetővé 
teszi a beteginformációk lekérdezését. 
 
e-Szignó és időpecsét 
Az elektronikus aláírás és az időpecsét szolgáltatások a kórház vezetésének ügyviteli teendőit teszik 
egyszerűbbé. Segítségükkel a nyílt hálózatokon (például az interneten) biztonságosan 
kommunikálhatnak és végezhetnek elektronikus ügyintézést (home-banking, e-kereskedelem) az 
ezeket támogató legkorszerűbb biztonsági szolgáltatások (PKI) és az úgynevezett megbízható 
harmadik fél (TTP) kereskedelmi szolgáltatások révén.  
 
Az időbélyegzés-szolgáltatás egy elektronikusan végrehajtott tranzakcióhoz vagy egy digitális 
állományhoz (fájlhoz) rendel egy – a Magyar Telekom időpecsét-szerverei által kiadott időbélyeget, 
ezzel igazolva a tranzakció végrehajtásának és / vagy az állomány létezésének jogilag is hiteles 
időpontját. Az időbélyegzés általában az elektronikus aláíráshoz kapcsolódik, csak míg az e-szignó azt 
igazolja, hogy ki írta alá a dokumentumot, addig az időbélyegzés gyakorlatilag azt, hogy mikor. 
A MedworkS rendszer a későbbiekben lehetővé teszi az e-Szignó kiterjesztését a betegek leleteinek, 
vizsgálati eredményeinek, zárójelentéseinek elektronikus hitelesítésére. 
 
Internetsarok 
Mind a betegek, mind hozzátartozóik számára komfortosabbá teszi a kórházban töltött időt. 
Lehetőséget ad információk gyors megszerzésén túl szórakozásra, és munkavégzésre egyaránt. A 
nagysebességű BDSL kapcsolat minőségi internethozzáférést biztosít. Az internetezés 10 felhasználó 
esetében is jó minőségű és gyors marad. Az internetsarok kialakításának költséghatékony módja, hogy 
a kórház régi PC-it felhasználják hozzá. 
 
WiFi Internet-elérés a kórház látogatói részére 
A telepítésre kerülő WiFi hálózaton keresztül a kórházba látogató szülők részére biztosítjuk a vezeték 
nélküli internethozzáférés lehetőségét. A gyermeke mellett hosszabb ideig bent maradó szülőnek 
ebben az esetben lehetősége nyílik arra, hogy a munkáját távolról elvégezhesse, kapcsolatot tartson a 
„külvilággal”. 
 
MedWorkS kórházi rendszer 
A GlobeNet Zrt. szállítja a kórház számára a MedWorkS kórházi integrált informatikai rendszert, 
amely lefedi a betegellátás valamennyi területét – ideértve a képalkotó és labordiagnosztikát is –, és 
kiterjed a gyógyszerelés, a kontrolling, a pénzügy és a gazdálkodás folyamataira is. A megoldás 



 

 

élvonalbeli szoftver- és hardvertechnológiákat alkalmazva valamennyi platformon magas 
üzembiztonságot és rendelkezésre állást (> 99%) biztosít.  
 
A projekt kialakításakor fontos szempont volt, hogy a MedWorkS rendszer és a modern 
infokommunikációs eszközök együttműködéséből származó előnyöket maximálisan kihasználják, és 
egy integrált rendszerben példaértékű megoldást hozzanak létre. 
 
 
Műszaki információk 
 

A rendszerbe beépítésre kerülő Cisco eszközök: 
 

• WiFi Access Points (AIR-AP1010-E-K9) 
• AP Management és Helymeghatározó 
• 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) 

 
A T-Systems által nyújtandó eszköz- és szolgáltatásportfolió: 
 
Eszközök: 

 
• Az elavult, 3 évesnél idősebb PC park lecserélése (PC Pentium IV, 3 GHz, 1 Gbyte RAM XP-

vel) 
• Az orvosok számára PDA biztosítása a Cisco e-patient megoldásához, néhány Fujitsu Siemens 

PDA-val. 
• Új vezetéknélküli hálózat (Wifi) kiépítése mintegy 70 végponttal 
• A 150 vp-os meglévő vezetékes strukturált hálózat bővítése 45 újabb vp-al 
• Aktív RFID karszalagok/jelzők a helymeghatározási szolgáltatáshoz 
• A lecserélt régebbi PC-állományból internetsarok létrehozható 
• Nokia E61, E71 WiFi képes mobil telefonok 

  
Szolgáltatások: 

• ISDN30 voice gateway kijáróval a kórház IP telefon forgalmának a hagyományos (PSTN) 
telefonhálózat kapcsolódásához 

• e-Szignó digitális tanúsítvány (5 db), és időpecsét a menedzsment részére. A MedworkS 
rendszer a későbbiekben lehetővé teszi az e-Szignó kiterjesztését: a betegek leleteinek, 
vizsgálati eredményeinek, zárójelentéseinek elektronikus hitelesítésére.  

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

• e-Learning, az új kórház informatikai rendszer, valamint a telepített új eszközök használatának 
megismertetése céljából 

• Ügyfélhívó rendszer 
• Videokonferencia a két telephely között IP technológián 

• Internet hozzáférés az Internet sarokhoz, és a meglévő kapcsolat back-up-ja (2 db szélessávú 
BDSL) 

 


