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A fejlesztés története



Dr. Zsonda László
Magyar orvos, főorvos

A rendszer kifejlesztője

A szabadalom tulajdonosa

Belgyógyász, patológus, szakorvos, 
főorvos

A fejlesztés négyszer nyert szabadalmi 
világkiállításon aranyérmet és számos 
egyéb elismerésben részesült.



Dr. Orbán Viktor
A Magyar kormány miniszterelnöke

A Miniszerelnök Úr már 2002-ben gratulált Dr. 
Zsonda Lászlónak a fejlesztéssel elért nemzetközi 
sikereihez.



Dr. Göncz Árpád
Magyarország volt köztársasági elnöke

A Köztársasági Elnök Úr fogadja  Dr. Zsonda 
Lászlót a nemzetközi sikereket követően.



Prof. Dr. Teller Ede
Nóbel díjas atomfizikus

Hasznos tanácsokkal látja el Dr. Zsonda Lászlót és 
támogatásáról biztosítja a konzultációs rendszer 
kifejlesztésében.



Amerikai Magyar Orvosszövetség

Prof. Dr. Forbáth Péter

Dr. Matolcsy Sándor

Prof. Dr. Ganz William

Az Amerikai Magyar Orvosszövetség vezetői is 
figyelemmel követik a magyar fejlesztést.



Dr. Gógl Árpád és Dr. Mikola István
volt egészségügyi miniszerek

Megkülönbözetett figyelemben részegítették 
Magyarországon a telemedicina fejlődését.



Farkas Bertalan
Magyar űrhajós

Érdeklődéssel követi a fejlesztés repülő és 
űrhajózási orvosi vonatkozásait.
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Nemzetközi sikerek



Több amerikai konferencián is bemutatásra 
került a fejlesztés

Nagy érdeklődést váltott ki a 
bemutató



További nemzetközi konferencián is sikereket 
értünk el

• Arábia

• Csehország

• Ghána

• Irán

• Kína

• Románia

• Spanyolország

• Szlovénia

• Ukrajna
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A rendszer felépítése



A rendszer alapját képezi az a plasztik kártya amely 
a felhasználó minden fontos adatát tartalmazza, 

továbbá a beazonosítás alapvető részét képezi

Előröl Hátulról



A rendszer felépítése

A rendszer képes 
együttműködni a 
különböző 
intézmények 
informatikai 
rendszerével. 
Elérhető az 
egészségügy 
valamennyi 
szolgáltatója, 
felhasználója 
valamint a 
felügyelő szervek 
részére is.



A Tiszalöki Nemzetközi központ

Ebbe a központba érkeznek be a riasztások. Melyeket az orvosi konzultáció követ. 



Center

Media
(TV, radio)Fax,

telephone

Police

Ambulance

Firemen

A központ kommunikációs lehetőségei 



Kapcsolat a lakossági felhasználókkal

A lakosság az otthonából küld mérési 
eredményeket a központba és szakmai 
segítséget kap.



Felhasználói riasztási rendszerünk
A „Szív-ŐR” alkalmazás

Az okostelefononra telepíthető alkalmazás segítségével érhető el a konzultációs 
központ, ahol az alkalmazástól kapott adatok alapján megállapítható a felhasználó 
tartózkodási helye is.



Beérkezett eredmények feldoglozása

Valamennyi szakterület részére 
biztosítunk konzultációs lehetőséget.
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Speciális esetek



Személy- és áruszállítás

Az egész világra 
kiterjeszthető a 
konzultációs 
szolgáltatásunk.



Járványok, katasztrófák

A fejlesztés kritikus 
helyzetben is biztosítja az 
egészségügyi ellátást.



Fertőző betegségek gyors diagnosztikája

Egészségügyi intézmények rövid 
időn belül tudják diagnosztizálni 
a fertőző betegségeket.



Katonai felhasználás

A rendszer katonai alkalmazása 
mobil konténerben.
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Adatbiztonság



Adatbiztonság

• A központi adatbázisunkat egy több védelmi funkcióval ellátott szerveren tároljuk 
amelyhez csak titkosított (HTTPS, SFTP, VPN) kapcsolatok segítségével lehet 
hozzáférni.

• Az adatbázis megalkotásakor nagy hangsúlyt helyeztünk a különböző területek 
megfelelő elkülönítésére így egy-egy alkalmazás semmilyen esetben sem tudja 
egy beteg összes adatát egyszerre lekérni, mindig csak annyi adathoz van 
hozzáférése amennyihez szükséges.

• Az alkalmazásokban nem található meg sem az adatbázis elérési útja sem a 
hozzáférési adatok, minden esetben API kulcsok segítségével kommunikálnak az 
alkalmazások a központi szerverrel

• Az adatbázisról napi 4 alkalommal készül automatikus biztonsági mentés egy 
másik szerverre amely csak erre a célra van fenntartva emiatt kívülről elérhetetlen



Köszönjük a megtisztelő 
figyelmüket!


