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A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet (Budapest) feladata mind a gyermek, mind a felnőtt

lakosság esetében a szív- és érrendszeri betegségek teljes spektrumának komplex kardiovaszkuláris kivizsgálása és

non-invazív, invazív terápiája az intervenciós kardiológia, az elektrofiziológia, a szívsebészet és a

szívtranszplantáció, valamint az érsebészet területén. Kiemelt feladatunk a szív- és érrendszeri megbetegedések

megelőzése, valamint a kardiológiai megbetegedések monitorozása. Az Intézet 282 ágyon és 28 szakambulancián

évente átlagosan 9000 fekvő és 90500 járóbeteget szolgál ki.

Hospital Facts &Data



Az Intézetben elvégzett diagnosztikus beavatkozások és szívműtétek során nagyon drága és speciális
eszközöket használunk. Mivel az elvégzett műtéteknek csak egy része tervezhető előzetesen, ezért igen
sokféle eszközt kell raktári készleten tartani. Az eszközök megválasztásánál törekszünk a jó minőség és a
modern technológia alkalmazására, ezért ezeknek az eszközöknek a raktári nyilvántartási értékük igen magas.
Az optimális raktárkészlet biztosítása érdekében a legcélravezetőbb megoldás egy olyan konszignációs raktár
működtetése, ahol állandó raktárkészlet biztosítása a cél oly módon, hogy a felhasználás ütemében szinte
azonnal megtörténjen az elhasznált eszközök pótlása.



Anyag és eszköz azonosítás a kezdetekben
 Már több mint 20 éve használtunk különböző típusú vonalkódot termékazonosításra. Régen a

gyártókat és beszállítókat nem tudtuk rávenni, hogy egységes vonalkódokat alkalmazzanak
termékeiken.

 Saját belső tervek szerint került a vonalkód specifikálásra és legyártásra.





 A belső tervek szerint készült vonalkód használatával kizárólag a termékek
beazonosítására, kiválasztására volt lehetőség a cikktörzsből.

 A vonalkódolvasó segítségével kiválasztott termékhez kapcsolódó kiegészítő
adatokat (gyártási szám, LOT szám, gyártás dátuma, lejárat dátuma, egyedi
azonosító) minden esetben manuálisan kellett rögzíteni a bizonylat
elkészítésekor.

 Ez a munkafolyamat rengeteg hibalehetőséget rejtett magában és nem kevés
időráfordítást igényelt.



 6-8 éve a termék forgalmazók elkezdték lecserélni a régi

termékazonosító vonalkódokat egy új típusú vonalkódra.

 A forgalmazók még nem ismerték a GS1 szabvány szerinti

felépítését .

 A vonalkód technikáról semmit nem tudtak.



 Az egy- és kétdimenziós vonalkódok megjelenésekor az eddigi

termékazonosítási rendszerünk használhatatlanná vált.

 Ismét kézi adatbevitelt kellett használni.





 A GS1 szabvány megismerése.

 A szabványban szereplő technikai paraméterek értelmezése (adattartalom azonosítók -AI,  group

szeparátorok -GS)

 A paraméterekhez kapcsolódó adatbázisok megismerése.

 A GS1 vonalkódok felépítését meghatározó fix és változó hosszúságú technológiai adatok értelmezése. 

 A termék különféle gyűjtőcsomagolási egységeinek elkülönítése (gyártónként változhat),

 Az egyedi és a különféle gyűjtő kiszerelések egymásnak megfeleltetése.

Ismerkedés a szabvánnyal és a  vonalkódokkal



Az UDI rendszer - Unique Device Identification

 Az Egyedi eszközazonosítási rendszer egy globális szinten harmonizált
keretrendszert kíván biztosítani az orvostechnikai eszközök azonosításához, az
ellátás minőségének jelentős javítása, a páciensek biztonsága és az üzleti
folyamatok hatékonyabbá tétele érdekében.

 Az UDI rendszer bevezetése egy nemzetközi folyamat, amelyet az Európai
Unióban a 745/2017 (MDR) és a 746/2017 (IVDR) Rendelet, míg az USA-ban az
US FDA, Final Rule (09/24/2013) joganyagok írnak elő.

 Az EU Rendeletek célja, hogy garantálják az orvostechnikai eszközök
biztonságos használatát, mégpedig két módon:

 az eszközök piaci forgalmazására vonatkozó szabályok megerősítése

 a forgalmazott eszközök ellenőrzésének szigorítása révén.



 Felvettük a szakmai kapcsolatot a GS1 Magyarország szakembereivel

 Ezzel egy időben a gazdasági rendszer fejlesztőivel is meg kellett tervezni a 
szoftver fejlesztését és átalakítását. 

 A fejlesztést olyan módon kellett elvégezni, hogy a szoftvermódosítások és az
új adatbeviteli képernyők ne zavarják a többi kórház eddig megszokott napi
rutinját és munkamódszereit.



Raktári képek
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 Bevétel a konszignációs raktárba (Gazdasági rendszer - készlet modul – bevételezés)

 A bizonylat elkészítéséhez szükséges, szokásos adatok megadása (szállító neve; szállítólevélszám; bizonylat
dátuma).

 A bevételezendő termék vonalkódjának beolvasása vonalkód olvasó segítségével.

 A beolvasást követően a rendszer a megfelelő adatmezőbe rögzíti a kiegészítő adatokat.

 Ezután már csak a bevételezendő mennyiséget kell megadni és le is zárható a bizonylat

 A készletre vételezés megtörtént. A rendszer kezeli a termék gyűjtőcsomagolásának a vonalkódját.

 Anyagkiadás a konszignációs raktárból konszignációs kéziraktárba (műtőbe)
A kiadás kéziraktárra tulajdonképpen egy raktárközi átadás, ahol a raktárból áthelyezik a műtőbe 
az anyagot felhasználásra. 
 A kiadási bizonylat megnyitása után mindössze az átadó és az átvevő raktár nevét kell megadni.
 A kiadandó termékek vonalkódjának beolvasása szükséges.
 A mennyiség megadását követően a bizonylat kész.



 Anyagkiadás konszignációs raktárból közvetlen felhasználásra

Közvetlen felhasználású anyag azok amelyeknek a felhasználása nem csak egy beteghez történik (pl: hűtőgáz ablációhoz, 
kontrasztanyag fecskendő). Ezért a beteghez való rögzítése nem lehetséges. 

 A bizonylat elkészítésekor az átadó raktár és a felhasználó osztály nevét kell megadni.

 Ezután a felhasználásra kerülő termék vonalkódjának az leolvasása történik. 

 Megadásra kerül a felhasznált mennyiség.

 Az adatbevitel után a gazdasági rendszer két további bizonylatot generál, hogy a felhasználás a számlázási rendszeren és  a központi 
raktár nyilvántartó rendszerén  is átvezetésre kerüljön.

 Egy automatikus bizonylat is készül, annak érdekében, hogy az anyagfelhasználás értéke az osztály költségkeretéből leíródjon.

 Beteghez történt anyagfelhasználás rögzítése

 A gazdasági rendszer műtét moduljában a beteg adatait kell kiválasztani. 

 Ezt követően a beavatkozás során felhasznált anyagok vonalkódját kell beolvasni vonalkódolvasó segítségével és meg kell adni a 
felhasznált mennyiséget.

 A berögzített bizonylatok alapján készül el szállítónkként (termék tulajdonos szerinti) a bizonylat, mely a számlázás alapját képezi. 



Bevétel a konszignációs raktárba termék 
vonalkód használatával



Műtéti dokumentáció készítés vonalkód használatával









WIFI hálózat



Eszközök



Vonalkód használat a betegellátás kapcsán



 A fekvőbetegek karszalag alapján történő azonosítását és kórházon belüli követése (betegfelvétel, áthelyezés, 

távoztatás, műtétek, diagnosztikus vizsgálatok,...). 

 Vonalkódos betegazonosítás megvalósítása az osztályokon és a nővérpultokon. 

 A felhasznált anyagok és készítmény adatainak gyors és hibamentes adatbevitele vonalkódos eszközök 

segítségével.(pl: vérkészítmények). 

 Vezeték nélküli vonalkód olvasó eszközök  illesztése az ellátás szempontjából releváns munkahelyeken.

 A betegek ellátásmenedzsmentjének javítása minden betegellátó és diagnosztikai munkahelyén.

 Wifi hálózat használatával az adatbevitel szabadsága  növelhető.

Projekt célok I.



 Az intézetben fekvő betegek vitális paramétereinek mérése és az adatok wifi hálózaton keresztül a HIS

rendszerbe történő továbbítása.

 A betegek vitális paraméterei (hőmérséklet, szaturáció, pulzus, vérnyomás) a HIS rendszer adatbázisában

kerülnek tárolásra, így közvetlenül a betegdokumentáció részei lehetnek.

 A wifi hálózat kiépítésével lehetővé válik a betegek ágy mellett és a műtőben végzett ultrahang vizsgálatainak a

PACS rendszerbe történő juttatása. Ennek érdekében meglévő ultrahang eszközöket wifi hálózatba kapcsoltuk.

 A betegágy melletti betegazonosítást a kiemelt gyógyászati helyeken kimondottan gyógyászati célra tervezett

speciális tablet eszközök beüzemelésével kívánjuk javítani a betegbiztonságot.

 A GOKVI-ban a műtéti beavatkozások során sok vér és vérkészítmény kerül felhasználásra. A központi

transzfúziológia munkahely kialakításával megvalósítható beadott vérkészítmények rögzítése és

betegdokumentációba történő rögzítése.

Projekt célok II.



Vonalkódos karszalagok



Betegazonosítás a gyakorlatban
 személyes adatok alapján történő azonosítás

 vonalkódos karszalag alapján történő azonosítás

 központi betegazonosító alapján történő azonosítás

 ambuláns napló sorszám alapján történő azonosítás

 fekvőbeteg esetazonosító szám alapján történő azonosítás

 Vonalkódos kérésazonosító alapján történő azonosítás

 leletazonosító alapján történő azonosítás

 vizsgálat és beavatkozást kérő dokumentumon



Előnyök és bevezetési 

tapasztalatok - Outcomes
 A fejlesztést olyan módon kellett elvégezni, hogy az új eljárások és képernyők ne zavarják a többi

kórház eddig megszokott napi rutinját és munkamódszereit.

 Minden olyan adat, amely vonalkódok segítségével kerül bevitelre, adattévesztés nélkül kerül az
adatbázisba mind a bevételezés mind a felhasználás során.

 Az adatrögzítők leterheltsége több mint 30-40% csökkent.

 A felszabaduló munkaidőben más raktározási tevékenységeket tudnak ellátni a raktári
munkatársak.

 A megvalósítás során a vezeték nélküli technológiát is lehet használni.

 A felhasználók előbb jutnak hozzá a számukra fontos anyagokhoz, eszközökhöz.

 Az on-line rögzítés megvalósíthatóvá vált a felhasználás helyén.

 A kiszerelési egységek GTIN (Globális Kereskedelmi Árúazonosító szám) kódjának többszintű
kezelése megoldásra került.

 A GOKVI fejlesztése alapján más kórházban is használható a kifejlesztett szoftver.



A projekt menedzsmentjéről 1.
 Minden késés az eljárás során a projektmenedzsment szintjén 

jelentkezik.

 A projekt megvalósítása során az alvállalkozók alvállalkozóját is 
kell menedzselni, hogy a határidők rendben legyenek.

 A projektek elszámolásával kapcsolatos formai szabályok nem 
mindig egyértelműek.

 A projekt fényképezésével kapcsolatos szabályok nem bonyolultak.

 Több szintű projektértekezletre volt szükség a modulok szakmai 
kapcsolódása szerint.



A projekt menedzsmentjéről 2.
 Külföldi partner a megvalósítók között.

 Az egészségügyi környezethez alkalmazkodni kell.

 A vállalkozói és az alvállalkozói szerződések eltérő követelményei.

 A bevezetés közbeni termékváltás.

 A projekt megvalósításában résztvevő szakemberek elvándorlása a 
pályázat írás és a megvalósítás közben.



A közeljövőben megvalósuló projektek
 Betegágy melletti munkát támogató rendszer ágazati bevezetése (ATR).

 Nagy mennyiségű karszalagnyomtató és vonalkód olvasó kerül telepítése a kórházakba.

 A karszalagokra tetszés szerinti információk vihetők fel.

 Betegazonosítás és egészségügyi adatok továbbítása a HIS rendszerekbe és az EESZT-be 
kerülnek.

 Radiológiai távdiagnosztika támogatása.

 Járóbeteg irányítási rendszer támogatása (JIR).

 Intézeten belüli munkafolyamatok auditjába beépíthetők a biztonságos betegazonosítás 
hatásfokának növelése érdekében



 LINK



A választás a miénk!



István Nagy

 GOKVI, Informatikai 
osztályvezető

 istvan.nagy@gokvi.hu
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