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Előzmények – miért pont erről szól az előadásom?





2

2017 őszén a 1sz. Patológiai
és Kísérleti Rákkutató Intézet
egyetemi adjunktusa kért fel
minket, hogy közösen
dolgozzunk ki projekttervet, egy
országos, digitális patológiai
telekonzultációs hálózat
felállítására.

Ez a projektterv lehet az alap a
beruházás forrásszerzéséhez.



Ez a projekt jó példa arra, hogy hogyan
ötvöztem tanácsadóként:
•

általános stratégiai tervezési és
folyamatszervezési ismereteket;

•

az egészségügyi ágazati ismereteket;

•

a digitalizáció trendjeit; valamint

•

az uniós projekttervezési technikákat.
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hálózat bevezetésének megtervezése
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Mit értünk patológia alatt?

Bár a patológiai tevékenységet általánosan
(gyakran szakmailag, szakpolitikailag is) a
kórboncolásokkal azonosítják, kórboncolásra
korlátozzák, a gyakorlatban a patológiai diagnosztika
elsősorban élő betegek mintáinak feldolgozását
jelenti.

Évente, Magyarországon hozzávetőlegesen 600.000 szövettani és
700.000 cytológiai vizsgálatot végeznek a patológiai osztályok.
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A patológia világszerte egyre hangsúlyosabb szerepet kap a diagnózis
felállításában, majd pedig a terápia meghatározásában

Forrás: http://www.auroradx.com/images/pathology.png alapján saját ábra
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Elvileg számos intézményben végeznek patológiai tevékenységet….
Patológiai diagnosztikai
tevékenységet jelentő intézmények
(db, 2014)

Intézmény típusa

6

Intézmények száma

Önálló járóbeteg-ellátó rendelőintézet

96

Városi kórházak

53

OEP finanszírozott magán és egyházi intézmény
Szakkórház
Megyei kórházak
Fővárosi kórházak
Országos intézmények
Egyéb
Egyetemek
Összesen

47
18
18
14
11
8
4
269
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… a gyakorlatban viszont csak 60 kórházban van jelentősebb patológiai
tevékenységet ellátó osztály, szervezeti egység.
Jelentősebb patológiai diagnosztikai
tevékenységet végző intézmények
(db, 2016)

7

5

5
3

9

17
Jellemzően a magasabb
progresszivitási szintű
intézményekben van valós
patológiai diagnosztikai
tevékenység.
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Intézmény típusa

7

Intézmények száma

Régiós kórház

12

Megyei kórház

10

Egyéb

38

Összesen

60
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A lejelentett esetek száma folyamatosan nő, és jellemzően egy-egy régióban
vagy intézményben centralizáltan végzik az esetek feldolgozását (2016-os
adatok)
Fagyasztásos
vizsgálat

Konzultációra
küldött

Biopsziás
esetek

10 690

6 156

543 224

Szövettani
blokkok
1 871 996

A legtöbb fagyasztásos vizsgálatot a Debreceni Egyetem
patológiai osztálya végezte (21%).

A legtöbb konzultációs anyagot az Országos Onkológiai
Intézet Daganatpatológiai Intézete adta fel (578 db).
A legtöbb biopsziás vizsgálatot a Pécsi
Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a
Markusovszky Egyetem oktatókórházai, patológiái látják
el (15%).

9%
4%
11%

15%

5%

33%

13%
10%

A Szövettani blokkok 6%-t a Pécsi Tudományegyetem
Patológiai Intézete fogadja.
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A patológus szakorvosok és rezidensek száma is nagyon egyenlőtlenül
oszlik meg a régiókban
A patológus szakorvosok + rezidensek
számának megoszlása régiónként
(fő, 2016)

Főbb megállapítások:


A patológiákon országosan kb. 260
patológus szakorvos és kb. 80
rezidens dolgozik, a területi
eloszlásuk azonban nem egyenletes.



A szakorvosi ellátottság szórása 0
és 20, az éves esetszám pedig 200
és 30.000 között mozog
intézményekre vetítve.



Bár nemzetközi összehasonlításban
nincs szignifikáns különbség a
szakorvosi ellátottságban, az ország
központi és vidéki része között az
ellátottság nagyon eltér; ez a fajta
erőforrás-felaprózottság Európában
máshol nem jellemző.



Szintén humánerőforrás problémát
generál a patológiai ismeretek
mélyülése.

22+8
17+3

30+8
14+2
27+6

95+38

45+15
10+4
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Kihívások a patológia területén

Patológia szerepének növekedése
Egyre költségesebb patológiai (prediktív és
prognosztikus) diagnosztikai tevékenység
Szakorvos és szakasszisztens hiány európaszerte

Patológiai területek specializálódása

Jelentős területi egyenlőtlenségek
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hálózat bevezetésének megtervezése
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https://www.youtube.com/watch?v=SWtQIvefOSU
12
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Az egyenetlenségek kezelésének egyik módja a patológiai informatikai
megoldások minél szélesebb körű alkalmazása lehet, ezeket összefoglaló
néven digitális patológiának nevezzük
Ha a patológiai diagnosztikai munka földrajzilag nem azon a helyen
valósul meg, ahol a vizsgált minta fizikailag létezik, telepatológiáról
beszélünk.
„Batyus” patológia

Telepatológiai hálózat

A cél az, hogy a mátrix bármely pontján elhelyezkedő patológus a hálózat
kommunikációs csatornáin keresztül, a hálózat bármely pontján fellépő
diagnosztikai igényt kiszolgálhasson, akár valós időben.
© IFUA Horváth & Partners

A hálózat kialakításának előnyei, erősségei


Primer diagnosztika / műtét közbeni távdiagnosztika: A hálózat kialakítása révén lehetővé válik a műtétek
közben a beteg kezelését meghatározó, gyors (perceken belüli) szakértői távkonzultáció.



Másodvélemény / távkonzultáció: ritka vagy diagnosztikailag speciális szaktudást igénylő esetek
távkonzultációjának lehetősége válik valóvá. A virtuális tér adta lehetőségek kihasználásával, a minta digitális
formában jut el a konzulenshez, felgyorsítva a másodvélemény megszületésének idejét.



Primer diagnosztika / távleletezés: a tervezett rendszer technikailag képes lesz ellátni nagyobb volumenű, akár
primer távleletezési funkciókat is, ezzel megteremtve a feltételeit a következőknek:
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Subspecialty leletezés: A virtuális térben megfelelően nagyszámú eset csoportok hozhatók létre. Ezek
mellé szakértőket lehet rendelni, és ezáltal elérhető, hogy egy-egy patológus szakorvos mindössze egy-két
szakterületen dolgozzon, ám azokat maximálisan mély szaktudással művelje.



Hatékonyabb munkaidő menedzsment: A digitális minták távoli hozzáférése kiváltja a - jelenlegi gyakorlat
szerinti - patológus szakorvos utazását kisebb patológiákra. Az utazásra szánt időt ezentúl értékteremtő
szakorvosi tevékenységekre lehet fordítani.
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Patológiai folyamatok változása a telepatológiai hálózat kialakítása révén
Preanalitikai tevékenységek

Anyagátvétel,
adatrögzítés

Szövettani
Szövettani
indítás
indítás
távsegítséggel

Víztelenítés

Beágyazás

Metszés

Festés, fedés

Minta
szkennelése

Analitikai tevékenységek

Leletezés
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Speciális
vizsgálatok
(opcionális)

Automatikus
képanalízis
(opcionális)

TeleKonzultáció
konzultáció
(opcionális)

Diagnózis
felállítása
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Telepatológiai folyamatok

Mintavétel
Anyagátvétel, adatrögzítés

Patológiai telekonzultációs
hálózat igénybevétele

2

1

3

Műtét közbeni
távdiagnosztika

Telekonzultáció

Rutindiagnosztika

Indítás
(távsegítséggel)

Indítás
(távsegítséggel)

Indítás
(távsegítséggel)

Preanalitikai
tevékenységek
fagyasztásos
eljárással

Preanalitikai
tevékenységek

Preanalitikai
tevékenységek

Minta
szkennelése

Analitika

Analitika

Konzultáció
szükséges

Minta
szkennelése

Analitika

Minta
szkennelése

Telekonzultáció
Konzultáció
szükséges
Analitika
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Telepatológia főbb eszközei – macrostation, scanner, nagyfelbontású
képernyő és szoftver
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Ütemezés – a hálózat kialakítása reálisan 3 év alatt képzelhető el
Projektterv lépések

#
0.
1.
2.
3.
I.
I/1
I/2
I/3
I/4
I/5
II.
II/1
II/2
III.
III/1
III/2
IV.
V.
VI.
VI/1
VI/2
VI/3
VII.
VII/1
VII/2
VIII.
VIII/1
VIII/2
VIII/3
VIII/4
IX.

II.

III.

2020.

2019.

2018.
I.

IV.

I.

II.

III.

IV.

I.

II.

III.

IV.

Projektelőkészítés
Projektterv és költségvetés véglegesítése, pályázat benyújtása
Támogatási szerződés megkötése
Projektszervezet felállítása

Telepatológiai hálózat működési modell kidolgozása
Szolgáltatási modell kidolgozása
Finanszírozási modell kidolgozása
Jogszabályi változások előkészítése
Rendszerhasználati feltételek és intézményi szabályozás előkészítése
Döntés a működési modell elfogadásáról

Informatikai követelmények meghatározása
Alkalmazás fejlesztéssel szembeni követelmények kidolgozása
Infrastruktúra beszerzéssel kapcsolatos követelmények kidolgozása

Közbeszerzések és beszerzések lefolytatása
Közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése
Közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatása

Informatikai rendszerkoncepció és -terv elkészítése
Informatikai rendszerfejlesztés
Tesztelés
Tesztelési terv elkészítése
Tesztesetek és tesztelési környezet kidolgozása
Tesztelés lefolytatása, hiba javítás

Intézményi megállapodások megkötése a rendszer használatra
Intézményi rendszerhasználati megállapodások megkötése
Beszerzett eszközök telepítése az együttműködő partnereknél

Felhasználói oktatás
Oktatási anyagok elkészítése
Felhasználók oktatása
Üzemeltetők oktatása
Dokumentációk elkészítése és átadása

Éles indítás támogatása
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A projekt legfontosabb érintettjei maguk a patológus szakorvosok és az
ellátó fekvőbeteg intézmények
Külső érintettek
Ellátottak

Egészségügyi
Szakmai Kollégium
Patológia Tagozat

EMMI Egészségügyért
felelős Államtitkárság

Patológus
Patológus
szakorvosok és
és
szakorvosok
rezidensek
rezidensek

Szakdolgozók

Beküldő (szak)orvosok

Eszköz - és anyag
beszállító szervezetek

Magas progresszivitási
szinten működő
intézmények

Alacsony
progresszivitási
szinten működőd
intézmények

Járóbeteg ellátó
intézmények

Magyar Patológusok
Társasága

Progresszív
fekvőbeteg ellátó
intézmények

Nem progresszív
fekvőbeteg ellátó
intézmények

Magán patológiai
szolgáltatók

NEAK – Nemzeti
Egészségbiztosítási
alapkezelő

Belső érintettek

Érintett (stakeholder) minden olyan személy, vállalat, intézmény, amely lényeges, tartós és
kölcsönös kapcsolatban van a szakterülettel.
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Az intézmények digitális eszköz ellátottsága nagyon alacsony szinten áll
A digitális metszetek előállításához szükséges eszközök

Jelentősebb patológiai tevékenységet végző intézmények digitális
eszközellátottsága
(% és db, 2016)

•

Digitális metszet szkenner (hardver és szoftver)

•

Digitális metszeteket tároló, kezelő szerver (hardver és
szoftver)

•

Digitális metszeteket megjelenítő szoftver (viewer)

Konzultációt kérő oldal
•

Internet kapcsolat

•

Számítógép (webkamerával, mikrofonnal, nagyméretű HD
monitorral)

•

Macrostation

•

Patológiai eszközök a kivágáshoz (penge, csipesz, festék
jelölőanyagok, ecset);

•

Cryostat

•

Patológiai eszközök a festéshez (tárgylemez, küvetták,
festőanyagok, fedőlemez);

•

Szkenner

•

Szkenner számítógép, szkenner szoftver, digitális metszet
kezelő server szoftver

Konzultációt adó oldal
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•

Internet kapcsolat;

•

Számítógép (webkamerával, mikrofonnal, nagyméretű UHD
monitorral).
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Költségvetés terv – költségsorok megtervezése
Projektelőkészítés
Beruházás
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Projektmenedzsment költségek

Általános rezsi költségek
21
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Kommunikációs terv
Projekt előkészítő szakasz

1.

1.

Kommunikációs terv készítése

2.

Nyomtatott tájékoztatók
elkészítése és érintettek
számára terjesztése

3.
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A projekthez kapcsolódó
tájékoztató megjelenítése és
folyamatos frissítése a
kedvezményezett intézmények
honlapjain

Projekt megvalósítást követő
szakasz

Projekt megvalósítási szakasz

2.

Sajtóközlemény kiküldése a
projekt indításáról és a
sajtómegjelenések
összegyűjtése

1.

Sajtóközlemény kiküldése a
projekt zárásáról és a
sajtómegjelenések
összegyűjtése

2.

Eredménykommunikációs
információs anyagok, kiadványok
készítése

Kommunikációs célra alkalmas
fotódokumentáció készítése

Opcionális:
1.

Sajtónyilvános események
szervezése

2.

A projekt helyszínén tájékoztató
tábla elkészítése és elhelyezése

3.

Médiamegjelenés vásárlása a
projekthez kapcsolódóan

Opcionális:
1.

Sajtónyilvános ünnepélyes
projektátadó rendezvény
szervezése

2.

TÉRKÉPTÉR feltöltése a
projekthez kapcsolódó
tartalommal

3.

A projekt helyszínén emlékeztető
tábla elkészítése és elhelyezése
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Köszönöm a figyelmet!
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