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Nagy megbízhatóságú egészségügyi ellátó rendszerek  
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A H2020- a  szereplő kihívások, elyeket az esetta ul á y éri t: Egészség, demográfiai változások, 

jólét  

 

Az esetta ul á yt bevezető is eretek 

A eg ízhatósági a alízis kul sszerepet játszik az egészségügyi ellátó re dszerek e . Az első 
olyan munkák, melyek ilyen rendszerek analízisével foglalkoznak az 196-as-70-es években 

keletkeztek. Ezek a munkák feltették, hogy megbízhatósági szempontból csak a gyógyászatban 

szereplő eszközök és bere dezések fo tosak. A tanulmányok következtetésében az szerepelt, hogy 

az egészségügyi re dszerek eg ízhatósága e  övelhető supá  a ere dezések 
megbízhatóságának növelésével. 

Ma apság az orvosi ere dezések tökéletese  űködő eszközök, kevés hi ával, de az 
egészségügyi rendszerek nem magas megbízhatóságúak, és az [1] és [2] hivatkozás szerint az orvosi 

hi a [3] az egyik vezető halálok, ég az Egyesült Álla ok a  is. AZ EU esetén a becslések szerint a 

kórházakban a betegek 8-12 %-a sze ved vala iféle e kívá atos ese é ytől az egészségügyi 
ellátása során [4]. Az egyik legfontosabb oka ezeknek az eseményeknek az, hogy az egészségügyi 

re dszer e  supá  orvosi ere dezések ől [5], hanem az egészségügyi dolgozókból is áll [1], [6]. 

Az egészségügyi dolgozókat, mint a rendszer részét humán megbízhatósági analízis segítségével 

lehet vizsgálni. Ezt a megközelítést használták az 1960-as évektől, égse  lett az egészségügy agy 
megbízhatóságú re dszer. E ek az oka az lehet, hogy az e eri té yezőt és az orvosi 
berendezéseket külön kezelték, annak ellenére, hogy nem külön rendszert alkotnak. Például egy 

orvosi hi a keletkezhet egy ere dezés hi ás űködésé ől, ely egy e eri orvosi hi á ól 

eredeztethető. A [7] hivatkozás a  az egészségügyi re dszerek eg ízgatóságele zésé ek egy új 
egközelítését fogal azták eg: eszeri t a eg ízhatósági ele zést a fő részek i degyiké ek 

együttes vizsgálatára kell alapozni, azaz mind az egészségügyi személyzetnek, mind pedig a 

berendezéseknek szerepelniük kell benne. 
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Az INNSOC hallgatók, az INNOSOC oktatók felügyelete alatt annak a kérdésnek a 

egválaszolásá  fog ak együtt űködve dolgoz i, hogy hogya  lehet ezt a egközelítést tová  
fejleszteni és használni arra, hogy nagy megbízhatóságú egészségügyi ellátó rendszert kapjunk, mely 

i de ki szá ára elérhető. Ez a u ka az „ERASMUS+ blended mobility  részeként fog 

megvalósulni, és az INNOSOC Valencia 2017 projekt fogja finanszírozni 2017 májusában.  

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány a kiválasztott H2020 kihíváshoz? 

Az egészségüggyel és a jólét egyéb aspektusaival folalkozó Horizon 2020 kihívás arra 

törekszik, hogy e elje az ellátások i őségét, és i de ki szá ára jo  egészséget, jo  
egészségügyi környezetet teremtsen. Az egyik lehetséges megoldás ezen célok elérésére az, hogy 

azokat a megközelítéseket fejlesszük, amelyekkel az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóságát 

növeljük úgy, hogy nagymegbízhatóságú rendszert kapjunk. 

A nagymegbízhatóságú egészségügyi ellátó re dszerek egyik legfő  elő ye az, hogy az 
egészség o itorozás és a etegség kezelése, go dozása fejlődik. A agy pro lé ája az ilye  
rendszereknek viszont igen agy komplexitásuk. Az egészségügyi rendszerek nagyon sok és nagyon 

sokféle természetű ele ől áll ak, a i iatt egy olya  ate atikai odell kifejlesztése, ely 
i de  fo tos összetevőt figyele e vesz e  agától értetődő, és agyo  sok u kát és 

tesztelést igényel. 

Egy jó ate atikai odell lehetővé teszi, hogy egvizsgáljuk a eg ízhatóságot és olyan 

megközelítéseket javasoljunk, melyek nagy biztonságban használhatók az egészségügyi ellátó 

re dszerek eg ízhatóságá ak övelésére. Az így keletkező ele zések ered é yeit új, 
megbízhatóbb egészségügyi rendszermodellek kifejlesztésére használhatók. Ezen modellek 

tesztelése növelheti az egészség okainak és folyamatainak megértését, megvalósításuk, 

implementációjuk pedig mindenki számára tökéletes egészségügyi ellátást hozhat. 

 

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány az INNOSOC projecthez? 

Az esetta ul á y keretei  elül arra kí álu k lehetőséget, hogy a [7]-ben felvázolt komplex 

rendszerek megbízhatóságát tanulmányozzuk, az [1]-ben és [5]-ben felsorolt egészségügyi rendszerek 

példájá . A egközelítés olya  oder  eg ízhatóságele ző ódszereke  alapul, mint a 

differenciálszámítás, adatbányászat, és a fuzzy döntési fák. Az egyik legfontosabb kérdés az, hogy 

hogya  lehet kiterjeszte i ezt a odellt úgy, hogy figyele e vegye a vizsgált re dszer e  fellépő 
bizonytalanságot [8]. A tesztelés, melyet az esettanulmány során el kell végezni, megoldja az említett 

problémát, és a kapott eredmények a modell további fejlesztésére használhatók. Az esettanulmány 

sikeres megoldása olyan innovatív új megközelítéshez vezethet, mely nagymegbízhatóságú 

egészségügyi rendszert képes tervezni, és tökéletes, személyes ellátást biztosít mindenkinek. 

A nagymegbízhatóságú egészségügy a jólét egyik kulcsfontosságú aspektusa. A jólét azonban 

nagyon szubjektív fogalom, mely a kultúrától és a kör yezettől is függ. A hallgatók, akik részt 
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vesz ek az esetta ul á y kidolgozásá a  is ertetik a saját ézeteiket a jólétről. Az ő ötleteik, és 
hozzáállásuk agyo  hasz os egy sokkal általá osa  egközelítés kialakításá a , ely lehetőséget 
ad arra, hogy az egészségügyi rendszereket kulturális és társadalmi háttér figyelembevételével [9] 

finomítsuk. 

Az egészségügyi re dszerek e  ho ogé  része dszerek ől áll ak, elyek i degyike 
bizonyos fokú bizonytalanságot hordoz magában. Egy tipikus egészségügyi rendszer négy típusú 

rész ől áll, a iket hardverként, szoftverként, emberi faktorként és szervezeti elemekként szoktak 

azonosítani [7], emiatt az egészségügyi rendszerek modellezése rendkívül bonyolult, és elemzésük 

sak agyo  gyors szá ítási algorit usokkal végezhető el. Mi dezek azt vo ják maguk után, hogy az 

ICT erőforrások alapvető szerepet játsza ak az egészségügyi ellátóre dszerek fejlesztésé e . 

Kérdések, melyeket az esettanulmánynak meg kell válaszolnia:  

A következő kérdésekre szükséges válaszol i a kérdések köre ővíthető : 
 Mi egy rendszer a megbízhatóság szempontjából? Mi egy komplex rendszer?  

 Mik lehetnek egy orvosi hiba hatásai? 

 Milyen módszereket lehet használni az emberi megbízhatóságvizsgálatban? Mik ezen 

ódszerek jelle zői? 

 Mik az egészségügyi területen végzett emberi megbízhatósági vizsgálatok követelményei? 

 Hogyan lehet az egészségügyi ellátórendszerek felépítését definiálni megbízhatósági 

szempontból? 

 Mik az egészségügyi re dszerek adatai ak jelle zői? 

 Hogya  lehet a eg ízhatósági vizsgálatokhoz adatokat gyűjte i? 

 Milyen módszereket lehet az egészségügyi rendszerek megbízhatósági vizsgálatában 

használni? 

 Hogyan lehet növelni az egészségügyi ellátórendszerek megbízhatóságát? 
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Tudások és kompetenciák, melyek az esettanulmány elkészítéséhez szükségesek:  

(P: szükséges - p e e uisite; D: előnyös, de nem feltétlenül szükséges - desirable, but not necessary) 

 

 Valószí űségszá ítás P  

 Megbízhatósági analízis alapjai (D) 

 Fuzzy logika alapjai (D) 

 Adatbányászat (Data mining) különös tekintettel a döntési fákra (P) 

 Az i ter etes keresés irá t való érdeklődés (D) 

 Az egészségügyi ellátás javítása irá t való érdeklődés D  

 
Ábrák,melyek leírják az esettanulmányt  

 

 

1. ábra: Az orvosi hiba a harmadik leggyakoribb halálok ([3] szerint) a szívelégtelenség, a rák  után, a 

krónikus alsólégúti megbetegetések, a balesetek és az agyvé zés st oke  előtt. 

 

 

 

mailto:innosoc@fer.hr
http://sociallab.education/innosoc/


                                         
 

 

- 5 - 

 
 

University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing 

Unska 3, HR-10000 Zagreb, Croatia 

e-mail: innosoc@fer.hr; web: http://sociallab.education/innosoc  

 

2. ábra: Az orvosi rendszerek nagy rizikófaktorú rendszerek ([10] szerint)  

 

 

 

3. ábra: A sebészet, mint complex rendszer és a megbízhatósági analízishez kifejlesztett modellje. 
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