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Az akut ellátás átalakítása a 
digitalizáció révén 

Intenzív ellátás és 
aneszteziológia 



Vezetői összefoglaló 
Az egész világon egyre nagyobb arányban jellemző az akut ellátás digitalizációja, míg az egészségügyi 
rendszerek számos problémával küszködnek: egyre gyakrabban fordulnak elő a krónikus állapotok, hiány 
van a hozzáértéssel rendelkező klinikai orvosokból, valamint a pénzügyi korlátok hatása is érezhető. 
Áttekintettük az elmúlt két évtized kutatásait, és megmutatjuk, hogyan vált a digitalizáció mára 
elengedhetetlenné az egészségügyi rendszerek számára, hogy javítható legyen a hatékonyság,  a 
kapcsolati rendszerek, valamint elérhető legyen az adatok alapján a további folyamatos fejlesztés. 
Részletesen rámutatunk a fejlettebb dokumentálás eredményeire: javul 
az adatminőség, a jelentéskészítés folyamatai, hatékonyabb módon 
történik az elemzések felhasználása és a referenciaadatok 
meghatározása. Mindez segít a hibaarány csökkentésében, különösen 
a gyógyszereléssel kapcsolatos hibák és az előforduló mellékhatások 
vonatkozásában. A dokumentálásra fordított idő is csökken, a klinikai 
munkafolyamatok hatékonysága szintén javul, különös tekintettel a 
betegfelvételre és a műszakváltásokra. A fentiek által érintett klinikai 
kimenetelek javulnak a hibák csökkentésének, a jobb 
légzéstámogatásnak és a hatékonyabb diagnosztizálás és triage 
folyamatainak köszönhetően. Mindezeken felül, a klinikai döntéshozatal 
támogatása manapság már egy lényeges eszköz, amely a digitalizált 
akut ellátási rendszerekre támaszkodik. 

A meglévő irányelveknek megfelelően, valamint a gépi tanulás 
területéről származó kutatási eredmények alapján egyértelmű, hogy 
ez a gyakorlat segít az állapotromlás korai észlelésében, a terápiás 
lehetőségek hatékonyabb azonosításában, valamint a betegek triage 
besorolásában. Az elérhető előnyök közé tartozik a kórházi 
tartózkodás hosszának lerövidítése, valamint a felesleges kezelések 
és beavatkozások számának csökkentése. Ezen javuló klinikai és 
műtéti kimenetelek az esetek nagy részében pénzügyi előnyöket is 
jelentenek, mivel a betegek a megfelelő időben kaphatják meg a 
szükséges ellátást.*  A következő úttörő irányzat a mesterséges 
intelligenciát (MI) alkalmazó intelligens klinikai döntéstámogató 
rendszerek integrációja, ami által kialakítható lesz a prediktív 
szemléletű egészségügyi ellátás gyakorlata, és csökkenni fognak a 
súlyos egészségügyi problémákkal kapcsolatban felmerült 
költségek. 

Az egészségügyi ellátás digitalizációja 
világszerte: trendek és kihívások 
Az egészségügyi ellátás világszerte jelentős kihívásokkal néz 
szembe, hiszen az egészségügyi rendszerek, és a kormányok 
egyaránt a betegellátás fejlesztését célozzák a költségek csökkentése 
és az erőforrások optimalizálása mellett. Egyre növekvő igény 
mutatkozik az ellátás iránti jobb hozzáférésre, illetve a 
megfizethetőségére, miután világszerte egyre több problémát jelent a 
megbetegedések számának növekedése, a népesség elöregedése,  
az ellátás hatékonyságának hiánya, a kórházi túlzsúfoltság és az 
egészségügyi dolgozók korlátozott száma.1 Az adatkezelés és az 
információs rendszerek szempontjából számos fontos trend jellemző 
az egészségügyi rendszerekre:2 

4. Az átláthatóság követelménye, amely nélkülözhetetlen a 
jobb minőség és a csökkentett költségek szempontjából, 
különösen, mivel egyre erősebb szabályozás jellemző az 
egészségügyi ellátás területén. 

 
5. Kitüntetett figyelem a biztonságos adatkezelésre, az adatvédelemre 

és az adatok feletti rendelkezési jogra nézve. 
 

6. Az adatok alapján a kutatások lefolytatása, amelyek elősegítik az 
ismeretanyagok bővítését, az új protokollok és iránymutatások, 
illetve a kiinduló teljesítménycélok létrehozását. 

7. 

 
1. A papír alapú rendszerekről a számítógépes rendszerekre való 

átállás 
 

2. A helyi információs rendszerekről a globális információs 
rendszerekre történő áttérés, az osztályoknak (radiológia, intenzív 
ellátás stb.) a kórházakkal és akár a különböző nemzetközi 
rendszerekkel való összeköttetésének biztosítása. A kórházak 
konszolidációja, amely igényli a közös informatikai infrastruktúrát, 
szintén fontos tendencia, különösen Európában és az Egyesült 
Államokban. 

 
3. Az adatok alapján a kimenetelek javítása. Ez vonatkozik a 

klinikai kimenetelekre és a pénzügyi eredményekre, illetve a 
betegek és a családjaik elégedettségének szintjére egyaránt. 

A numerikus adatok kiegészítése a bonyolultabb adattípusokkal, a 
képalkotó technológiák adatait, a klinikai feljegyzéseket, a beteg 
kórtörténetét, valamint újabban a genomikus/proteomikus adatokat 
kombinálva. A betegek adatainak ilyenfajta sokoldalú kezelése a 
jóval inkább betegközpontú és személyre szabott döntéshozatalt 
segíti elő. 

 

Számos piacon a digitalizáció már bebizonyította, hogy 
nélkülözhetetlen a szerepe a fenti kihívások kezelésében, aminek 
köszönhetően az egészségügyi informatikában egyre nagyobb a 
súlya. A digitális technológiának köszönhetően teljességgel 
átalakulhat a szolgáltatások és a betegek kapcsolata, elősegítve 
az ellátás hatékonyságát és koordinációját, valamint az emberek 
támogatását az egészségük és jólétük menedzselésében.3 

 
*A fentire való hivatkozások a dokumentum egészében megtalálhatók. 
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A digitalizált egészségügyi ellátás terjedése a különböző országokban 

A javuló tendencia ellenére még mindig sok a teendő annak érdekében, 
hogy maximálisan kihasználhassuk a digitalizált egészségügyben rejlő 
lehetőségeket világszerte. 

 
Egyesült Államok 

• Az elektronikus egészségügyi nyilvántartással 
(EHR) rendelkező amerikai kórházak aránya 
nyolcszorosára nőtt, 2014-ben 76%-ra a 2008. 
évi 9%-ról.4 

• Emellett az EHR-ek számára elérhető lett a 
szövetségi támogatás, illetve finanszírozás: A 
kormány 6,5 milliárd dollár értékben nyújtott 
incentívákat (2012), valamint törvényt alkotott 
az egészségügyi információs technológiáról a 
gazdasági és klinikai egészségügy 
vonatkozásában (Health Information 
Technology for Economic and Clinical Health; 
HITECH) az EHR-ek implementációjának 
ösztönzése céljából. 

• Erősödött a finanszírozás a digitális startup 
vállalkozások számára az amerikai 
egészségügyi piacon, és már meghaladta a 
23 milliárd dollárt 2018-ban.5 

• Az egészségügyi informatikai rendszerek 
elterjedése önmagában közvetlenül nem 
eredményezte a megtakarítások növelését 
vagy a jobb eredményeket; az USA-ban a 
kórházak között nagy eltérések mutatkoznak. 

Egyesült Királyság7 

• Az EHR-eket itt szintén nagy - körülbelül 
90%-os - arányban vezették be eddig. A 
szolgáltatók több mint 50%-a fektet be az 
adatmegosztásba 2020-ig. 

• Azonban az alapellátáson túl a digitális 
rendszerek igen sokfélék és szétaprózottak. A 
kórházi vállalkozások esetében kevésbé 
elterjedt a digitalizáció, és így kevésbé 
lehetséges esetükben az információk digitális 
megosztása.3 

Kína1 

• Jellemzők a széttagolt egészségügyi 
rendszerek, ahol az egyik legnagyobb 
probléma az átjárhatóság hiánya. 

• A helyi szolgáltatók uralják a piacot. 

• Az informatikai fejlesztések mértéke erősen 
változó, ahol a főbb városokban meglehetősen 
magas szintű a fejlesztés, míg a vidéki 
területeken gyenge az infrastruktúra. Az 
élenjáró városok, köztük Peking és Fujian, a 
regionális egészségügyi információcsere- 
rendszerekbe fektetnek be jelenleg. 

 
 
 
 
 
 

Egyesült Királyság 

Franciaország 
 

Egyesült Államok 
 

India 
 
 
 
 
 

Ausztrália 
 
 
 
 

Franciaország6 

• Magas arányban jellemző az egészségügyi 
informatika adoptációja: az egészségügyi 
szolgáltatók kb. 90%-a rendelkezik EHR- 
rel. A kórházak informatikai 
költségvetésének 2015 óta becsült 
növekedése 20%. 

• A kórházaknak azonban csak 15%-a osztja 
meg az adatokat másokkal a saját 
hálózatukon kívül. 

• Csökkent a kórházak 
(-2,6%), valamint az általános orvosok (-8%) 
száma 2007 és 2017 között. 

 
India1 

• Az egészségügyre fordított közkiadások 
általában alacsony mértékűek, és ez az 
informatikai alkalmazások kisebb mértékét 
jelenti a közszférában. 

• Általában papír alapúak a rendszerek. 

• Jellemzők a jogalkotási hiányosságok a 
digitális egészségügyi ellátásban, hiányzik a 
szabványosítás a közelmúltbeli kormányzati 
kezdeményezések ellenére. 

 
Ausztrália8 

• A kormány 2016-ban létrehozta az ausztrál 
digitális egészségügyi irodát (Australian Digital 
Health Agency) abból a célból, hogy nemzeti 
platformot lehessen létrehozni a digitalizált 
egészségügyi adatok számára. A My Health 
Record egy 16 éves és 2 millárd dolláros 
projekt, amely technikai fennakadásokkal 
küszködött, és továbbra is terítéken van az 
adatvédelem és a biztonság problémája. 
Ennek eredményeképpen több mint egymillió 
ember a kilépés mellett döntött. 

• Hiány van az egészségügyi dolgozók 
számában (ápolók és orvosok) 

• Az ausztrál férfiak 50%-a szenved legalább 
egy krónikus egészségügyi problémában. 
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Az előző oldalon bemutatott térkép több trendre világít rá az 
egészségügy digitalizációjának területén világszerte. Az alábbiakban 
összefoglaljuk ezeket a - bizonyos földrajzi területeken kiemelkedő - 
trendeket: 

• A digitális rendszerek közötti interoperabilitási kihívások, különösen 
az ázsiai-csendes-óceáni piacon, például Kínában. 

• A digitalizációban az eltérések a világ sok részén az egészségügyi 
ellátás színvonalában észlelhető különbségeket jelentenek. Példa 
erre India, ahol jellemző a vidéki és a városi kórházak közötti 
különbség. 

• Az EHR-ek országos szintű elfogadása nem mindig jelenti a 
digitalizált akut ellátás elérhetőségét (Egyesült Királyság). 

• Aggodalomra adnak okot a biztonsági problémák és az 
adatvédelmi kérdések az emberek esetében, akik a digitalizált 
nemzeti nyilvántartásokból való kilépés mellett döntöttek, például 
Ausztráliában. 

• Az orvosok és ápolók létszámproblémájának megoldása 
(Franciaország és Ausztrália). 

• A kontrollálatlanul emelkedő költségek (USA) nem mindig 
jelentenek jobb eredményeket. Minden piacon nyilvánvaló a 
pénzügyi korlátok megléte az egészségügyi ellátásban; a 
szolgáltatók részéről erős az elvárás, hogy konkrét eredménye 
legyen a beruházásaiknak. 

• Az adatokkal elhalmozott klinikai orvosok nem képesek a fontos 
tendenciák és változások azonosítására.9 A probléma kezelése 
érdekében új módszereket vezettek be az adatok összegzése és 
ábrázolása számára (számos ilyen projekt jellemző az Egyesült 
Államokban). 

• Az MI iránti érdeklődés az egészségügy területén korábban soha 
nem volt ilyen nagy, az új startup vállalkozások finanszírozásával 
(USA). 

• A krónikus állapotok és a kísérőbetegségek gyakoriságának 
növekedése az egészségügyi rendszereket világszerte 
megterhelte, különösen Európában, az Egyesült Államokban 
és Ausztráliában. 

• Új szabályzásokra van szükség az egészségügyi adatok esetében 
az új formátumok kezelésével kapcsolatban, valamint kellenek az 
incentívák annak céljából, hogy a kórházak hajlandók legyenek 
felvállalni a digitalizáció stratégiáját. 

 

Érvek az akut ellátás digitalizációja mellett 
 

Az orvosok 75%-a úgy véli, hogy a betegek adatainak 
digitalizálása segít az ellátás minőségének 
javításában.15 

 
 

Az akut ellátás különösen fontos terület, ahol szükség van a 
digitalizációra, hogy javítható legyen az ellátás minősége, 
valamint, hogy ellenőrzés alá vonhassák a gyorsan emelkedő 
költségeket. Ez a legdrágább, technológiailag leginkább fejlett 
és leginkább emberi erőforrás-igényes terület az egészségügyi 
ellátásban. Mégis, ezen a területen a leginkább jellemző a 
hibák előfordulása. Valójában szinte minden intenzív terápiás 
osztályon kezelt beteg esetében felmerül az akár életveszélyes 
hiba lehetősége a kórházi tartózkodás során; a gyógyszerelési 
hibák teszik ki a súlyos orvosi műhibák 78%-át.10,11 A 
döntéshozatal és a diagnózis felállítása szintén nehezebb az 
intenzív ellátásban a betegek kritikus állapota miatt, akiknek 
járulékos betegségeik is lehetnek, illetve az állapotuk igen 
gyorsan romolhat. A Johns Hopkins Orvostudományi Egyetem 
(USA) felmérése, amely során 540.000 halálesetet elemeztek, 
kimutatta, hogy a téves diagnózis előfordulása 50%-kal 
gyakoribb az intenzív osztályon kezelt betegek esetében, mint 
az általános kórházi betegek esetében.12 Káros lehet, ha a 
betegeket a szükségesnél hosszabb ideig tartják az intenzív 
osztályon, illetve ha a betegeket indokolatlanul veszik fel az 
intenzív osztályra, mivel az intenzív osztályon való 
tartózkodást kapcsolatba hozták a kórházi fertőzésekkel 

(HAI), amelyek az összes itt kezelt beteg 10%-ában fordulnak elő.13 

Globális szinten hiány van intenzív terápiás szakorvosokból, akiknél 
felléphet a kiégettség tünetegyüttese a sok túlóra és a magas 
nyomás alatt, időzavarban végzett munka miatt. Az akut ellátás iránti 
igény azonban az előrejelzések szerint tovább fog növekedni, mivel 
a népességben egyre nagyobb arányban jellemző az idős korosztály, 
valamint gyakrabban fordulnak elő bizonyos egészségügyi 
problémák (például szívbetegségek) és járulékos betegségek. Az 
intenzív terápiás osztályokon az ágyak iránti nagyobb igény 
kielégítése érdekében javítani kell a triage/besorolás folyamatain, 
fejleszteni kell az intenzív osztályok szervezésén, és javítani kell a 
klinikai kimeneteleken is, így kevesebb beteget kell újra felvenni.14 

 

Ami az orvosokat illeti, az európai egészségügyi ellátási 
rendszereket vizsgáló közelmúltbeli felmérés kimutatta, hogy az 
orvosok több, mint 75%-a szerint a betegek adatainak digitalizálása 
segíthet részükről az ellátás minőségének javításában az 
elkövetkező három-öt évben, feltéve, hogy az új rendszerek az 
adatbiztonságot is megoldják.15 
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Az információkezelés és 
elemzés fejlesztése 
Az információkezelés és -elemzés fejlesztése 
Az intenzív ellátásban az információs rendszerek alkalmazása segít a pozitív kimenetek 
elérésében az információkezeléssel kapcsolatosan.16 A vonatkozó tanulmányokban kiemelt 
eredmények közül néhányat az alábbiakban sorolunk fel: 

 
 

 
   

 

Jobb adatminőség - az 
adatok hiánytalanok és 
helyesek 
Ez hozzájárul az ellátás maradéktalan 
biztosításához, ami pedig befolyásolja a klinikai 
kimenetelt.17 A digitális egészségügyi ellátási 
rendszerek intelligens CDS-t (klinikai 
döntéstámogatás) is biztosíthatnak, így például 
jelezhető, ha az adott adatmező kívül esik a 
megfelelő tartományon, ez pedig segít elkerülni 
a hibákat a diagramok ábrázolásakor, valamint 
a gyógyszerelési hibákat. 
Egy meglehetősen egyszerű, ám erőteljes 
alkalmazás a döntéstámogatás technológiáját 
használja olyan szabályok alkalmazásával, 
amelyek a megfelelő biztonságos 
gyógyszertartományokat rendelik hozzá a 
különböző betegek számára az életkor, 
a kísérőbetegségek és az egészségügyi állapot 
alapján. A helytelen gyógyszertípusok azonnal 
megjelölésre kerülnek, ez pedig segít 
kiküszöbölni az életveszélyes hibákat. 

 
 
 

 
 

A teljesítménykritériumokkal 
kapcsolatos visszajelzések 
javítása az egyéni 
alkalmazottak és a 
munkacsapatok számára is20 

Az esetjelentés és a 
dokumentáció fejlesztése 
Az Orvostudományi Intézet (IOM) 
jelentésében az egyik legfontosabb 
ajánlás ezt a területet célozta: Tévedni 
emberi dolog. Az elektronikus rendszerek 
lehetővé teszik a célzott esetjelentést, 
a hatékony triage folyamatokat és az 
esetjelentések robusztus elemzését. 
Azonban emellett szükséges a klinikai 
orvosok bevonása és kell az elegendő 
számú intézkedés a kimenetek tényleges 
javításához.18 

 
 
 

 
 

Az események jobb 
nyomon követése 
Ez jogi szempontból elengedhetetlen, 
különös tekintettel a betegek kezeléséről a 
feljegyzések archiválására. A feljegyzéseket 
hitelesíteni és tanúsítani kell, a 
jegyzőkönyvekhez hasonló módon. A 
digitalizált rendszerekben azonban a 
korábbi esetekre való hivatkozás sokkal 
gyorsabban megtehető, mint a papír alapú 
rendszerekben. 
Bizonyos területek összehasonlítása és az 
egyénekkel kapcsolatos feladatkörök 
nyomon követése szintén könnyebb. 

A referenciaadatok és a 
nemzeti adatbázisokkal 
való összehasonlítás 
fejlesztése 
Jó példa erre az Egyesült Királyságban 
az Intenzív Állami Audit és Kutatóközpont 
(ICNARC) által létrehozott 
esetösszetétel-adatbázis (Case Mix 
Program Database).19 

 
 
 

 
 

Új tudásbázis kiépítése 
az összegyűjtött 
adatokból 
Az elmúlt évtizedben az intenzív 
ellátásból származó gazdag adatbázisok 
nélkülözhetetlennek bizonyultak az új 
algoritmusok kidolgozásában, valamint a 
kezelések, a gyógyszerelés, a 
kísérőbetegségek és a kimenetelek 
közötti összefüggések felderítéséhez. 
Néhány a fontos példák közül: a MIMIC 
adatállomány, amely körülbelül 40.000 
intenzív osztályon kezelt beteg adatait 
tartalmazza,21 valamint a Philips eICU 
Kutatóintézet által létrehozott ERI 
adatbázis, amelyben több mint 3 millió 
beteg adatai találhatók meg az intenzív 
osztályon való tartózkodásukról.22 



A digitalizáció kézzelfogható klinikai, 
pénzügyi és operatív eredményei 

1 és 96,5 között változhat 1000 betegnapra. Az intenzív ellátásban 
A hibák előfordulásának csökkentése az 
ellátásban 
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 2017. 
évi jelentésében hangsúlyozza a sürgős változtatások szükségességét 
világszerte a betegek biztonságát illetően, különös tekintettel a hibák 
arányának csökkentésére.23 A magas jövedelmű országok esetében tíz 
betegnél egy beteg szenved hátrányokat a kezelés során, és a kórházi 
kiadások körülbelül 15%-át az ellátásban előforduló hibák, illetve a 
kórházi fertőzések kezelése adja.15 Ezek a problémák még inkább 
jellemzőek az intenzív terápiás ellátásban. Egy tanulmány becslése 
szerint naponta átlagosan 178 ápolási feladatot kell ellátni minden 
egyes intenzív osztályon ápolt beteg esetében, ahol átlagosan 1,7 
feladat elvégzése során fellépett valamilyen hiba.24 Ugyanez a  
vizsgálat 554 hibát és több mint 200 súlyos hibát azonosított egyetlen 
intenzív osztályon egy 4 hónapos időtartam során. 

 

A gyógyszerelési hibák csökkentése 
A gyógyszerelés hibája a leggyakrabban előforduló orvosi 
műhiba, a következmények pedig igen súlyosak lehetnek. Ezek a 
hibák az intenzív osztályon a súlyos orvosi műhibák 78%-át teszik 
ki.10 A kritikus állapotban lévő betegek számára kétszer annyi 
gyógyszert írnak fel, mint az intenzív osztályon (ICU) kívül kezelt 
betegek számára.25 Ezek a hibák például vonatkozhatnak a 
gyógyszer típusára, az adagolás mértékére, gyakoriságára, a más 
gyógyszerekkel való interakcióra, valamint a kezelés elkezdésével 
vagy befejezésével függhetnek össze. MacFie és munkatársai 
integratív áttekintése26 40 tanulmányt elemez, feltárva a probléma 
időszerűségét az intenzív ellátás körülményei között, ahol a 
gyógyszerelési hibák előfordulása 5,1 és 967 között változhat 
1000 betegnapra nézve, illetve a gyógyszerekkel kapcsolatos 
nemkívánatos események (ADE-k) előfordulása 

általában a kritikus állapotú betegek jellemzőek, akiknek alig vannak 
élettani tartalékaik, csökkent a képességük arra, hogy a 
gyógyszerkészítményeket metabolizálják, és a rájuk jellemző 
farmakodinamika is eltérő a normálistól. A több gyógyszer együttes 
szedése (több gyógyszer alkalmazása adott állapot kezelésére) 
szintén gyakori, olyan gyógyszerek felírása mellett, amelyek a 
betegek számára előzőleg nem ismertek. Jellemző a nagy kockázatú 
hatóanyagok, valamint a különféle alkalmazási módok használata, 
miközben az egészségügyi dolgozók igen leterheltek és nagy 
nyomás alatt dolgoznak. Mindezen tényezők hozzájárulnak a 
gyógyszerelési hibák magas arányához. Az ezen a területen a 
leggyakrabban érintett gyógyszercsoportok a kardiovaszkuláris, a 
gyomor-bélrendszeri, az antimikrobiális, a vércukorszint-csökkentő és 
a fájdalomcsillapító szerek voltak.26 

 

Nuckols és munkatársai áttekintése27 feltárta egy számítógépes 
rendelésbeviteli rendszer (CPOE) alkalmazásának eredményeit a 
kórházi orvosi műhibák és a gyógyszerekkel kapcsolatos 
nemkívánatos események (ADE-k) megelőzését illetően 13 pre-post 
vizsgálat elemzésével. A papíralapú bevitelhez képest a CPOE 
rendszer használatával felére csökkent a megelőzhető ADE-k száma 
(összesített relatív kockázat (RR) = 0,47, 95%-os CI intervallum = 
0,31-0,71), valamint a gyógyszerelési hibák száma (RR = 0,46, 
95%-os CI = 0,35-0,60) 

 
 

Egy másik áttekintő tanulmányban azt találták, hogy az intenzív 
osztályokon a papír alapú rendelésbevitelről a kereskedelmi CPOE 
rendszerekre való áttérés után a nem megfelelő gyógyszerek felírása 
85%-kal ritkábban fordult elő, 

Hibák az intenzív osztályon 

 
554 200 

554 hiba, illetve több 
mint 200 súlyos hiba 
egyetlen intenzív osztályon 
egy 4 hónapos időszakban.24 

A magas jövedelmű 
országokban a kezelés 
során minden tizedik 
beteg szenved el káros 
mellékhatást.15 

A gyógyszerelési hibák 
felelősek a súlyos orvosi 
műhibák 78%-áért az 
intenzív osztályon.10 

$ 15% 
A kórházi kiadások 15%-a 
az ellátásban előforduló 
hibák, illetve a kórházi 
fertőzések miatt merül fel.15 
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valamint a halálozási arány az intenzív osztályon 12%-kal 
csökkent.28 Egy másik szisztematikus áttekintés 
Charles és munkatársai által29  számos tanulmányt elemzett a 
gyógyszerelési hibák különböző aspektusait vizsgálva, amely 
hasonló következtetésekre jutott. Az 1. táblázat mutatja be a 
felsorolt tanulmányok egy részét, valamint más tanulmányokat, 
amelyek ígéretes eredményeket közöltek. Ezek a tanulmányok 
pozitív hatásokat mutattak ki az orvosi műhibák 
gyakoriságának mérséklésén túl a gyógyszer megrendelése és 
az alkalmazás megkezdése között eltelt idő, valamint a téves 
kettős megrendelések számának csökkentését illetően. 
Ugyanakkor könnyebben hozzáférhető a nyilvántartás a 
betegekről, így a klinikai orvosok szükség esetén telephelyen 
kívül is dolgozhatnak. 

 
Érdemes megjegyezni, hogy bár ezek a tanulmányok általában 
pozitív eredményeket igazolnak, vannak eltérések a kiindulási 
helyzetben és az elért javulás mértékével kapcsolatban. Az orvosi 
műhibák csökkentésekor számos tényezőt kell figyelembe venni, 
többek között az emberi tényezőket, a megfelelés biztosítását, a 
képzéseket és az intelligens CDS (klinikai döntéstámogatás) 
digitális rendszerekbe való integrációját. Ezek a tényezők kórházról 
kórházra változhatnak, így eltérhetnek az eredmények is. 

A más típusú hibák csökkentése 
A gyógyszerelési hibák mellett az intenzív ellátásban több más fajta 
hiba is jellemző, amelyek szintén súlyos következményekhez 
vezetnek. Ide tartoznak az aktív mulasztások és a látens 
körülmények.35 Aktív mulasztás lehet például: az adott eljárás során 
fontos intézkedés vagy lépés kihagyása, a téves diagnózis, a 
kommunikációs hibák, valamint a működési gyakorlatok vagy 
szabványok megsértése. A hibákhoz vezető látens körülmények közé 
tartoznak: a nagy munkaterhelés, a képzés, a felügyelet és az 
ellenőrzés elégtelensége. Az intenzív ellátás digitalizációjának 
köszönhetően sok ilyen hibán javítani lehetett: 

• Az információk hatékonyabb keresése, mely gyakorlat segít 
elkerülni a téves diagnosztizálást. 

• A munkacsapatok támogatása a bevált gyakorlatok és a 
működési eljárások integrálásában.36 Ez kombinálható a 
megfelelőség nyomon követésével, valamint a hiányosságok 
gyors azonosításával. 

• A munkaterhelés javítása a papírmunka csökkentésével, így több 
idő marad a betegek ellátására. 

• Továbbfejlesztett ellenőrzési folyamat, amely lehetővé teszi a 
munkacsapatok számára a kezelési gyakorlatok megértését, 
valamint folyamatosan javíthatók a folyamatok.37 

 
 

Szerző / év Vizsgálati elrendezés Eredmény 
 
 
Cartmill és mtársai (2012) 30 

 
Pre-post tanulmány a CPOE implemen- 
tációjáról 

Az átlagosan eltelt idő a megrendeléstől 
az alkalmazásig 100 percről 64 percre 
csökkent. 

 
Magid és mtársai (2012) 31 

 
Post-test tanulmány 

A kettős megrendelések 84,8%-os csök- 
kenése 

 
Richardson és mtársai (2012) 32 

 
CPOE, vonalkód-leolvasással együtt 

48%-os csökkenés az általános gyógysze- 
relési hibákban 

 
Morriss és mtársai (2009) 33 

 
CPOE, vonalkód-leolvasással együtt 

A célzott, megelőzhető ADE-k kockázata 
47%-kal csökkent 

 
 
DeYoung és mtársai (2009) 34 

Vonalkód-leolvasással támogatott 
gyógyszeralkalmazási tanulmány 
(pre-post) 

 
A gyógyszerelési hibák előfordulása 
56%-kal csökkent. 

1. táblázat 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az ápolási munkafolyamatok és a 
hatékonyság javítása 
Az egyre növekvő időskorú népesség, a megnövekedett élettartam és 
az egészségügyi ellátás fejlesztése együttesen növelik az intenzív 
ellátási szolgáltatások iránti igényt. Azonban hosszú ideje hiány van 
intenzív orvosokból, ápolókból, klinikai gyógyszerészekből és 
lélegeztető orvosokból, ez pedig megnehezíti a betegek igényeinek 
kielégítését.38 Ehhez járul hozzá a magas kiégési arány, amely a sok 
munka, a hosszú túlórák, a nehéz esetek és a növekvő adminisztratív 
feladatok eredménye. Ez felveti a munkafolyamat hatékonyságának 
fontosságát a magas szintű ellátás folyamatos biztosítása érdekében. 
Az intenzív ellátás digitalizációja már most fontos szerepet játszott 
ezen a téren, a hatékonyság és a munkafolyamatok fejlesztését 
eredményezve, többek között: 

• Pozitív hatás a klinikai teamek közötti kommunikációban, amelyet a 
klinikai teamekkel végzett felmérésekben bizonyítottak, a PDMS 
bevezetése után az intenzív osztályon.39 

• Ellenőrző listák bemutatása az adatátvitel és adatmegőrzés 
javítása érdekében az ellátásban az átadási pontokon.40 

• Lerövidült dokumentációs idő36,39 egyes tanulmányok szerint akár 
30%-kal;41 csökkent a megszakítások gyakorisága; valamint a 
többféle feladat egyidejű végzésével töltött idő.42 

• Az ápolószemélyzet által a betegekkel töltött idő növelése.41,43 

 
• A személyzet fluktuációjának csökkentése. Például Fraenkel és 

munkatársai ausztrál tanulmánya39 arról ír, hogy az ápolói 

foglalkoztatás és a személyzet fluktuációja50%-kal javult 3 év 

alatt a megfigyelések szerint egy 12 ágyas intenzív osztályon az 

elektronikus Philips PDMS (betegadat-kezelőrendszer) 

integrálása után. Ezt további jelentős csökkenés kísérte a 

gyógyszerelésben, az intravénás terápiák alkalmazásában és a 

lélegeztetési incidensek előfordulásában. 

 
• Az erőforrás-felhasználás optimalizálása,41 elsősorban az 

eredménytelen munkafolyamatok kiküszöbölésével és az 

elemzések lehetővé tételével, hogy referenciaértékeket lehessen 
létrehozni, illetve a teljesítményt (például a dokumentációra fordított 

időt) lehessen elemezni a célok tekintetében. 
 

Érdemes megemlíteni, hogy az időhatékonyság szempontjából az 

intenzív ellátási információs rendszerek telepítése, azoknak a meglévő 

infrastruktúrához való integrációja, valamint a különböző funkciókhoz a 

teamek kiképzése időigényes. Ezen felül időre van szükség a 

testreszabási folyamat elvégzéséhez is, amely a rendszereknek a 

kórházi munkafolyamatokhoz történő hozzáigazítása végett szükséges. 

Miután felállították a rendszereket, a betegadatok ábrázolására és 

frissítésére fordított idő összehasonlítható lesz a papír alapú 

rendszerekkel. Ezért a teljes időráfordítás csökkenését 

összefüggésben kell vizsgálni. Valójában egyes tanulmányok eltérő 

kimeneteleket mutattak, ha az időt önálló funkcióként elemezték.44 
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Távoli intenzíves segítség 

30% 50% 
30%-os csökkentés a 
a dokumentációs időben.41 

50%-os csökkentés a 
a személyzet fluktuációjában 
3 év alatt.39 

250 élet 
Több, mint 250 életet 
sikerült megmenteni a távoli 
intenzíves segítség 
használatával egy év alatt.45 

$ 62M 
62 millió dollárt takarítottak 
meg az egészségügyi 
költségekből 
egy év alatt a távoli intenzíves 
segítség igénybevételével.45 



A ráfordított idő elemzését a klinikai kimenetelek kiértékelésével kell 
kombinálni annak biztosítása érdekében, hogy a megtakarított időnek 
ne legyen negatív hatása a kimenetelekre. Az információs rendszerek 
nélkülözhetetlenek ezekben a tanulmányokban, mivel az idő és a 
kimenetelek egyaránt nyomon követhetők adott időtartamon át. 

Az egészségügyi szakemberek 
hozzáférésének lehetővé tétele 
Az intenzív osztályon a digitalizált egészségügyi információs 
rendszerek fontos szerepet játszanak a klinikai orvosok számára a 
betegek adataihoz történő hozzáférés megkönnyítésében, ami 
különösen nyilvánvaló a távorvoslási rendszerek esetében. Az 
intenzív osztályos körülmények között alkalmazott távorvoslás 
segít csökkenteni az orvosok elszigeteltségét, valamint javítja a 
szolgáltatók együttműködését.45 Az Avera Health például 36 
kórházat kötött össze kilenc amerikai államban, csökkentve a 
kórházi tartózkodás hosszát, a halálozást, a költségeket, valamint 
a klinikai orvosok körében a kiégés arányát.45 Állításuk alapján egy 
éven belül sikerült több mint 250 beteg életét megmenteni, illetve 
62 millió dollárt megtakarítani az egészségügyi költségekből. Az 
intenzív osztályos távorvoslás jobban hasznosítja az intenzíves 
orvosok tudását, ami által nagyobb számú beteg számára 
nyújtható szakmai segítség. Emellett ez a megközelítés különösen 
hasznos a távoli vagy vidéki térségek kórházai, a kevés 
erőforrással rendelkező kórházak, valamint azon kórházak 
számára, ahol magas a halálozás/LOS (kórházi tartózkodás 
időtartama) aránya a nehezen elérhető szaktudás miatt. 

 
Klinikai döntéstámogató (CDS) 
algoritmusok kidolgozása 
Az intenzív ellátásban a klinikai döntéshozatalt támogató új 
algoritmusok kifejlesztése csak a digitalizáció és a klinikai adatok 
kezelésének fejlesztése révén volt lehetséges. Az elmúlt évtizedben 
az MI/analitikai módszerek fellendülése volt jellemző, és sok komoly 
vállalat, egyetem, kutatócsoport és startup vállalkozás fejlesztett ki  
új algoritmusokat az intenzív ellátásban a fontos kihívások 
kezelésére. A következő listában bemutatjuk, hogy a hatalmas 
adatbázisokon alapuló analitikával hogyan lehetséges megoldani az 
ilyen kihívásokat: 

• Az állapotban bekövetkező hanyatlás korai észlelése:46 Ez 
különösen fontos az olyan egészségügyi problémák esetében, 
ahol hatalmas lehet 

a halálozások és a megbetegedések aránya. Erre példák: a 
szepszis,47 az akut vesekárosodás48–51 és az akut légzési nehézség 
szindróma.52 Az elemzések segítségével felhívhatják az orvosok 
figyelmét a nagyobb kockázatú betegekre, így időben 
alkalmazhatók a szükséges kezelések (vagy leállítható a káros 
gyógyszerek adagolása), ami pedig jobb kimenetelekhez vezet. 
Ezek a kezelések olyan standard protokollokat is használhatnak, 
amelyeket az ilyen egészségügyi problémákhoz javasoltak. 

• Továbbfejlesztett triage: Az analitika alkalmazásával a kórházak 
javíthatják a betegfelvételt, a betegelbocsátást és a triage-t a 
megfelelő szintű ellátás biztosítása érdekében.53,54 

• A klinikai döntéshozatal és a gyógyszeradagolás javítása: Ez 
például hasznos lehet a következő esetekben: kezelési 
döntéstámogatás,55 a szükséges gyógyszerek megfelelő időben 
történő biztosítása, valamint a kezelési útvonalak kiválasztása a 
betegek számára.56 

• Az ellátás kimeneteleinek előrejelzése: Ez magában foglalja annak 
elemzését, hogy egyes kezelések és terápiák hogyan befolyásolják 
a kimeneteleket a kórházi tartózkodás alatt és a beteg elbocsátása 
után,57 valamint a kockázati modellek kidolgozását a különböző 
betegek számára.58 

• Rövid és hosszú távú trendek érzékelése a kórházi 
adatokban:59 A felismert trendek rámutathatnak arra, mit kell 
fejleszteni a gyakorlatokban, vagy a hiányosságokra, 
amelyeket javítani szükséges. 

• A gyakorlatok teljesítményértékelése, valamint a 
fejlesztendő területek észlelése.60 

 

A digitalizáció nemcsak lehetővé tette a fenti algoritmusok és 
eszközök kifejlesztését, hanem előfeltétel ezeknek az 
alkalmazásához, és a jobb kimenetelek eléréséhez, különösen az 
új klinikák esetében. Az ilyen algoritmusok gyakran olyan bemeneti 
paramétereket igényelnek, amelyek az információs rendszerekben 
rendelkezésre állnak - általában egy adott standard 
adatformátumban. Ez a fajta szabványosítás kulcsfontosságú az 
algoritmusok integrációjához és a különböző helyszíneken a 
megfelelő méretezésükhöz. Az alapos digitalizáció segítségével a 
döntéstámogatás eredménye is nyomon követhető a 
teljesítménymutatókra gyakorolt hatás tekintetében. Mindez 
lehetővé teszi a kórházak számára azt, hogy nyomon kövessék az 
időbeli változásokat, és hogy azonosítsák azokat a 
hiányosságokat, ahol még javításokra van szükség. 

 

Bár a klinikai döntéstámogató algoritmusok népszerűvé váltak, 
ugyanakkor a klinikai osztályokon történő integrációjuk nem volt 
olyan zökkenőmentes, mint a retrospektív adatkészleteken történő 
kidolgozásuk. A sikeres telepítéshez hozzátartozik a klinikai 
munkafolyamatokba és az informatikai infrastruktúrába való 
integráció, a hatékony képzések, valamint az ellátási folyamatok 
fejlesztése. 

 

A klinikai eredmények javítása 
Az egészségügyi ellátás digitalizációja az intenzív ellátásban számos 
javuló klinikai kimenetelhez köthető. A továbbfejlesztett 
dokumentáció, a nyomon követés, az információkhoz való 
hozzáférés, valamint az iránymutatások és a protokollok betartása 
egyaránt hozzájárultak a jobb eredményekhez. 
Az alábbi 2. táblázat bemutatja a kimenetelek listáját a különböző 
tanulmányok eredményei alapján. 
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Fejlesztett eredmény Tanulmányok Konkrét fejlesztés 

Csökkentett tartózkodási idő 
(LoS) az intenzív osztályon Levesque és mtsai61 

LOS (csökkenés 20%-kal) 8,4 ± 15,2 vs 6,8 ± 
12,9 nap; p = 0,048 

Kevesebb gyógyszerelési 
hibák 

Ali és mtsai62 (a további tanulmányok 
az előző szakaszban találhatók meg) 

Javult: a betegek azonosítása, az allergiákról az adatok kitöl- 
tése, a gyógyszernevek figyelése és a nyomonkövethetőség 

Az intenzíves betegek táplálko- 
zásának hatékonyabb támoga- 
tása 

Berger és mtsai36 
Strack van Schijndel és mtsai63 

 
Több energia biztosítása az intenzíves betegek számára 

A lélegeztetőgép hatékonyabb 

  használata 

 
McCambridge és mtsai64 

A mechanikus lélegeztetés szignifikánsan kisebb mértékű hasz- 
nálata az egészségügyi információs technológiai csomag, vala-  
mint a távo li inte nz íves o rvo si tan ác s alkalmaz ása mellett  

A halálozási arány csökkentése McCambridge és mtsai64 
A halálozási arány 29,5%-kal történő csökkentése (a tanulmány 

  a fentivel azonos)   
 

2. táblázat 

A pénzügyi eredmények javítása 
 

A betegellátásban a fejlesztések a megnövekedett ráhagyás 
mellett jelentős megtakarításokat eredményezhetnek a 
továbbfejlesztett dokumentációnak, a csökkent hibaarányoknak, 
az állapotromlás észlelésének és a haladóbb kezeléseknek 
köszönhetően. Levesque és munkatársai65 a digitalizáció hatását 
elemezték a veszteségek csökkenésének tekintetében egy 
kiemelt kórház intenzív osztályán. Csökkenést figyeltek meg a 
kódolási hibák előfordulásában (7,9% helyett 2,2%, p <0,001). 
A kódolási hibák csökkentésének köszönhetően kisebb lett a 
különbség a releváns években az intenzív osztály által igényelt 
potenciális és valós pénzügyi kiegészítések között (194.139 eurós 
veszteség 2007-ben, illetve 1628 eurós veszteség 2008-ban). 

 
Az USA-ban a feleslegesen elvégzett kórházi tesztek 
kiküszöböléséből származó megtakarításokat 2009-ben 
8 milliárd dollárra becsülték (az összes fekvőbeteg-ellátással 
kapcsolatos költség 2,7%-a). Az intenzív ellátásban alkalmazott 
felesleges tesztek valós problémát jelentenek, és a dokumentáció 
hatékony felhasználása segíthet az arányuk csökkentésében. 

 
Ezenkívül a digitalizáció fontos szerepet játszik az intenzív osztályon a 
távorvoslás elérhetővé tételében, ez pedig fontos eszköznek bizonyult 
a költségek csökkentésében és különösen a különböző helyszínek 
kezelésében. Egy metaanalízisben kimutatták, hogy a távorvoslás 
csökkentette az intenzív osztályon a szükséges tartózkodási időt és a 
halálozási arányt.66 

Egy újabb tanulmány, amely az intenzív osztályon a távorvoslás 
alkalmazásának kedvező pénzügyi hatásait vizsgálta, jelentős 
javulást mutatott ki az éves esetmennyiségben (+38%) és a 
közvetlen hozzájárulás mértékében (utóbbi több, mint 6-szorosára 
nőtt).67 

 
Valójában az előző szakaszokban tárgyalt klinikai és műtéti 
kimenetelek többsége lefordítható pénzügyi eredményekre is. A 
hibaarányok csökkentése elengedhetetlen a betegek biztonságának 
növelése és a jobb ellátás biztosítása érdekében, ez pedig javítja a 
kapacitást és csökkenti a felesleges kezelések és beavatkozások 
számát. Ugyanez vonatkozik a döntéshozatal és az iránymutatások 
helyes végrehajtásának támogatására, ami által pedig a betegek 
állapotromlása korábban észlelhető. A kezelések (például a 
lélegeztetés és a táplálkozás támogatása) alkalmazásának fejlesztése 

 
szintén kedvező hatással van a pénzügyi eredményekre azáltal, hogy 
csökken a hosszú távú megbetegedési arány, valamint az intenzív 
osztályon való felesleges tartózkodás. A kimenetelek javulásának 
hatása a pénzügyi eredmények vonatkozásában eltérő lehet a 
különböző földrajzi helyszíneken, a különféle visszatérítési rendszerek 
alkalmazása miatt. Az előző szakaszokban azonban egyértelmű 
bizonyítékot szolgáltattunk arra, hogy a digitalizáció javíthatja az 
intenzív ellátás minőségét. A következő úttörő irányzat a klinikai 
döntéstámogató rendszerek integrációja, ami által kialakítható lesz a 
prediktív szemléletű egészségügyi ellátás gyakorlata, és csökkenni 
fognak a súlyos egészségügyi problémákkal kapcsolatban felmerült 
költségek. 

 
Kihívások az intenzív ellátási 
információs rendszerekben 
Az előző szakaszok az egészségügyi informatikának az intenzív 
ellátásban történő bevezetésével járó előnyökről szóltak. Azonban 
még számos kihívás létezik, amelyek ezeknek a rendszereknek a 
bevezetéséhez és alkalmazásához kapcsolódnak. Ezek a kihívások a 
betegellátás zavaraihoz vezethetnek, és szélsőséges esetekben 
ronthatják a hatékonyságot, vagy akár káros hatást jelenthetnek a 
betegekre. Néhány ilyen kihívás:68 

• Rossz felhasználói felületek és az adatok nehéz kezelése a kijelzőn 

• A rendszerhozzáféréssel és a beállításokkal kapcsolatos problémák 

• Problémák a szoftverfrissítésekkel és a rendszerleállásokkal kapcsolatban 

• A leállások alatt a dokumentációval kapcsolatban felmerülő problémák 

• Az adatok tárolásával és visszakeresésével kapcsolatos problémák 

• A meglévő kórházi rendszerekbe és más informatikai rendszerekbe 
történő integráció problematikája (radiológia, betegfigyelés) 

• Biztonsági és adatvédelmi kérdések 

• Néhány terület, ahol a digitalizáció akadályoztatása felmerülhet: az 
elavuló kórházi rendszerek és műszaki infrastruktúra problémái 

• A teamek kiképzése és továbbképzése 

• A kommunikáció problémái, elsősorban a szakmaközi 
teamek között 

• A jól összeszokott teamek beszoktatása az új rendszerek 
használatára, és a rendszereknek a team munkafolyamataiba 
való beépítése, az ezekkel kapcsolatos problémák. 

• Hiányzó irányelvek és eljárások, amelyek megkönnyíthetnék a 
teamek számára a digitalizált rendszerek átvételét. 
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Hogyan kezeljük ezeket a 
kihívásokat, és hogyan vezetheti 
be az újításokat a kórházában? 
Azoknál a kórházaknál, amelyek új egészségügyi informatikai rendszereket 
vezettek be, javultak a hatékonysági mutatók, valamint a klinikai kimenetelek és a 
működési eredmények. A fenti célok elérése és a kihívások kezelése érdekében a 
következő területekre kell figyelmet fordítani: 

 
A megfelelő információs rendszer kiválasztása: A kórháznak 
meg kell alapoznia a befektetés megtérülésére vonatkozó 
elemzést a szükséges finanszírozás, a személyzet számára 
szükséges idő/képzés, valamint a meglévő rendszerekbe való 
integráció ideje szempontjából. A kulcsfontosságú tényezők az 
optimális informatikai rendszer kiválasztásakor: a könnyű 
használat, az adatokhoz való egyértelmű hozzáférés, a 
munkafolyamatok integrációja, és az alkalmazkodás képessége. 
Mindenképpen figyelmet kell fordítani a biztonság és az 
adatvédelem funkcióira is. 

 
A hosszú távú informatikai stratégia felépítése: Ez fontos, ha 
olyan információs rendszert kívánunk választani, amely képes a 
változásokhoz alkalmazkodni. Ha a kórház új 
területeken/új betegcsoportok felé szeretne bővítést 
végrehajtani, vagy a távoli elérhetőség implementációja a 
cél, fontos az olyan információs rendszer kiépítése, amely 
képes ezeket a funkciókat támogatni. 
 

 
Az integráció és a sikeres élesítés kezelése: Bár ezen a téren 
a projektmenedzsment kulcsfontosságú szerepet játszik, néha 
az emberi tényezőn áll vagy bukik minden. 
A klinikai teamek, az informatikai munkatársak, valamint a felső 
vezetés részvétele és hozzájárulása kulcsfontosságú. A közös 
elképzelés fontos a mérföldkövek mentén való együttműködés 
szempontjából. 

Nyomon követés és alkalmazkodás: A sikeres élesítés 
végrehajtása után a teameknek rendszeres utókövetést kell 
biztosítania, valamint informatikai rendszereiket az 
igényeikhez kell igazítaniuk. A világos célok és a konkrét 
teljesítménymutatók meghatározása valós segítséget 
nyújtanak a teamek számára az eredmények felmérésében. 
Sok rendszer használhatatlanná válik, mert nehézségekbe 
ütközik a további igazításuk, miután testre szabták őket az 
adott kórházra. 

 
Képzés, tesztelés és továbbképzés: Az idő tényezője igen fontos 
a nagyon elfoglalt klinikai teamek számára. A bevezetett 
egészségügyi informatikai rendszerek hozzá kell járuljanak a jobb 
ellátáshoz, ahelyett, hogy csupán további terhet jelentenének a 
dokumentáció és a hibaelhárítás szempontjából. 

 
Az informatikai rendszerek képességeinek maximális 
mértékű kihasználása: Az új egészségügyi informatikai 
rendszerek továbbfejlesztett eszközöket biztosítanak a 
protokollok integrálásához, a klinikai döntéstámogatás 
biztosításához és a nyomon követés javításához. 
Ugyanakkor sok ilyen funkcióról könnyen elfeledkezhetnek, ha 
a hangsúlyt pusztán a dokumentációra helyezik. Ösztönözni 
kell a klinikai csapatokat arra, hogy lépjenek túl az adatok 
egyszerű ábrázolásán és rögzítésén, és kezdjék el az 
intelligens megoldásokat alkalmazni. 
 

 
Könnyen kezelhető felhasználói felületek és képernyők: A 
megjelenítés fejlesztésével világossá vált, hogy a piacon azok az 
egészségügyi informatikai rendszerek a nyerők, amelyek mindig 
a legmegfelelőbb formátumban biztosítanak hozzáférést az 
adatokhoz akkor, amikor arra szükség van. A felhasználói 
felületek tekintetében/a mobil technológia terén elért haladásnak 
köszönhetően mindez lehetséges az érintőképernyők, a távoli 
elérési technológiák és az adaptív megjelenítés alkalmazása 
révén. 
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