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Miről lesz szó?

Fogalomak tisztázása

A digitális metszet használatában rejlő lehetőségek

Patológia és patológiai informatika helyzete ma 

Magyarországon - nagyon röviden...

Digitális patológia jelentősége és lehetőségei



Fogalmak

● Digitális patológia

● Digitális metszet/mikroszkóp



Digitális patológia (informatikai támogatás)

generálás

továbbítástárolás

megjelenítés

feldolgozás

DIGITÁLIS ADAT



Digitális metszet

generálás

továbbítástárolás

megjelenítés

feldolgozás

DIGITÁLIS METSZET



Digitális metszet



Optikai mikroszkóp vs. Digitális metszet



Optikai mikroszkóp vs. Digitális metszet



Optikai mikroszkóp vs. Digitális metszet



Digitális metszetek hozzáférése



Kiindulási helyzet - patológiai ellátás



Kiindulási helyzet - patológiai ellátás

Elaprózott, egyenetlen

76 patológiai osztály

Esetszám: 1.000-29.000 / év

Szakorvos létszám: 0-18 / osztály

Nincs általános minőségellenőrzés

A lelettartalom nincs standardizálva

Az informatikai támogatás esetleges



Kiindulási helyzet - batyus patológia

Patológus

Metszetek

Patológia



Kiindulási helyzet - patológiai informatika

● A patológiai osztályok jelentős részében 

semmilyen önálló patológiai informatikai 

rendszer (PIS) nincs.
● A kórházi informatikai rendszerekben a patológiai munkafolyamat nem 

lekövethető. 

○ A jelenleg rögzített pontok (vizsgálatkérés, vizsgálat elvégzése, 

beavatkozás kódok, diagnosztikai kódok, stb.) kizárólag a folyamat 

kezdetét és végét jelölik, semmit nem tudunk arról, mi történik a 

munkafolyamat alatt. 

● Az egészségügyi rekordokban számos, a beteg kezelését és így a ráfordítást 

befolyásoló patológiai adat (tumor stage, tumor grade, stb) szabad szöveges 

formátumban van, statisztikailag értékelhetetlen módon rögzítve.



Kiindulási helyzet - patológiai informatika

● A patológiai osztályok jelentős részében semmilyen önálló patológiai 
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Kiindulási helyzet - patológiai informatika

● A patológiai osztályok jelentős részében semmilyen önálló patológiai 

informatikai rendszer (PIS) nincs.

● Ha van is valamilyen alkalmazás, azok (HIS-PIS) legtöbbször nincsenek 

egymással informatikailag összekötve.

● A kórházi informatikai rendszerekben a patológiai munkafolyamat nem 

lekövethető. 

● A patológiai rekordokban számos, a beteg 

kezelését és így a ráfordítást befolyásoló 

patológiai adat (morfológia, tumor stage, tumor 

grade, stb) szabad szöveges formátumban van, 

statisztikailag értékelhetetlen módon rögzítve.



Kiindulási helyzet 

Innen szép nyerni....



Megoldási lehetőségek? 

Informatika szerepe?



Kiindulási helyzet - batyus patológia

Patológus

Metszetek

Patológia



Patológiai ellátás átszervezése? 

Centralizáció?

PRO

● Költséghatékonyság

● Subspecialty leletezés 

● Konzultációs lehetőség

KONTRA

● Logisztika-Mintakövetés

○ Mintavevő és 

feldolgozó hely között

○ Mintafeldolgozó helyen 

belül

● Gyorsfagyasztás

● Humán ef. mobilitás

Patológus

Metszetek

Patológia

Minta



Patológiai ellátás átszervezése? 

Centralizáció?

PRO

● Költséghatékonyság

● Subspecialty leletezés 

● Konzultációs lehetőség

MEGOLDANDÓ FELADAT

● Logisztika-Mintakövetés

○ Mintavevő és 

feldolgozó hely között

○ Mintafeldolgozó helyen 

belül

● Gyorsfagyasztás

● Humán ef. mobilitás

Patológus

Metszetek

Patológia

Minta



Mi a patológiai informatikai támogatás 

szerepe?



Mi a patológiai informatikai támogatás 

szerepe?

Kórház

HIS

● Workflow management

○ Humánerőforrás management

○ Eszközmanagement

○ Diagnosztikai módszer management

○ Eset/ráfordítás elemzés

● Strukturált lelet tárolás

● Digitális mikroszkópos technikák 

integrálása (távleletezés - primer 

diagnosztika és másod-, 

harmadvélemény adás kezelése)

PIS - patológiai 

informatikai 

rendszer



Mi a patológiai informatikai támogatás 

szerepe?

Kórház 

HIS

PIS

Kórház 

HIS

PIS

Kórház 

HIS

PIS

Kórház 

HIS

PIS

Patológiai VIR



Mi a patológiai informatikai támogatás 

szerepe?

Kórház 

HIS

PIS

Kórház 

HIS

PIS

Kórház 

HIS

PIS

Kórház 

HIS

PIS

Patológiai VIR

Digitális 

metszet server

Digitális 

metszet server

Digitális 

metszet server

Digitális 

metszet server

EESZT - Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér



Digitális patológia integrálása

Mintavételi hely (Kórház, rendelő, stb.)

Patológia

Patológus

Minta

Metszet

Digitális metszet

MEGOLDANDÓ FELADAT

● Workflow management

● Gyorsfagyasztás

● Humán ef. mobilitás



Digitális patológia jelentősége?

Egyre kevesebb patológus, egyre több minta, egyre 

speciálisabb vizsgálatok…

(Centralizált) mintafeldolgozás/követés informatikai 

támogatása

Decentralizált diagnosztikai munka lehetőségének 

megteremtése (subspecialty, telepatológia)

Strukturált adatkezelés
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