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A fejlesztést indokolta

• A kedvezőtlen morbiditási és mortalitási adatok

• A magas idő előtti elkerülhető halálozás

• A kedvezőtlen gazdasági helyzet

• Az orvosi és az egészségügyi szakdolgozók külföldi munkavállalása

• A hiányszakmák okozta ellátási nehézségek

• Az egészségügyi reform biztonságos megszervezése

• Az egészségügyi szolgáltatásban lévő valamennyi szolgáltató közötti 

egységes informatikai rendszer kialakítása

• Az egészségügyi szakmai színvonalának és

hatékonyságának monitorozása

• Rendkívüli állapotok, katasztrófa helyzetek

elkerülése



Az alapul vett hazai és 
nemzetközi statisztikai adatok



Az osztrák férfiak idő előtti halandósági
viszonyai közepette 1989-ben 14 980
férfinak nem kellett volna meghalnia
Magyarországon. 9 év alatt –1981-től 1989-
ig- 104 262 férfiéletet jelentett volna az
osztrák halandóság hazánkban.

1989-ben 6694 –a 80-as években évente
átlagosan 5468- magyar, 1-64 éves női
haláleset lett volna kivédhető hazánkban az
osztrák női halandósági szinten

A svéd gyermekhalandósághoz képest a
magyar gyermekek köbblet halálozása 50 és
100% között változott a 80-as években

A fejlesztés fontosságára utaló irodalmi adatok

NINCS MÁSIK OLYAN, AZ EGÉSZ TÁRSADALMAT MEGRÁZÓ ÉS AZONNALI 
TETTEKRE SERKENTŐ KATASZTRÓFA, AMELY ENNYI ÁLDOZATOT KÖVETELNE 

HAZÁNKBAN.



A születéskor várható életkor Európában
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A leggyakoribb halálokok Magyarországon

A fejlesztés időpontjában készitett hazai és külföldi 

statisztikai felmérések a sziv és egyéb más betegségek 
területi halálozásáról.





Az utóbbi évek halálozási statisztikai adatai 

Magyarországon



„NINCS MÁSIK OLYAN, AZ EGÉSZ TÁRSADALMAT 
MEGRÁZÓ ÉS AZONNALI TETTEKRE SERKENTŐ

KATASZTRÓFA, AMELY ENNYI ÁLDOZATOT 
KÖVETELNE HAZÁNKBAN.”

Valamennyiünknek, akik erről a szörnyű
katasztrófáról tudunk, óriási a felelősségünk!



KATASZTRÓFA HELYZETEK

 Közúti Balesetek 

 Hófúvás, fagyhalál 

 Belvíz, árvíz, gátszakadás

 H1N1 fertőzés

 Vörösiszap katasztrófa

 Dunai árvíz

 Csernobili atomkatasztrófa 

 Ökológiai Katasztrófa a Tiszán és a Szamoson 

 Terrortámadás Amerika ellen 

 Biológiai fegyverek okozta félelem a világon 

 Ebola járvány



Ebola járvány



A halálos vírus



Ebola fertőzések a Világban







Egészségügyi eszközök

használata otthoni 

környezetben

A mérési 

eredmények 

okostelefonnal 

továbbíthatóak a 

központba.



Egészségügyi eszközök

használata otthoni 

környezetben
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Egészségügyi eszközök

használata katasztrófa

helyzetekben
A mérési eredmények USB 

kapcsolattal továbbíthatóak

a Központ felé.



Egészségügyi eszközök

használata katasztrófa helyzetekben. A mérési

eredmények USB kapcsolattal továbbíthatóak a Központ felé.



Egészségügyi eszközök

használata katasztrófa helyzetekben. A mérési

eredmények USB kapcsolattal továbbíthatóak a Központ felé.



Sürgős konzultáció a Világ bármely részéről, 

melyhez Internet kapcsolat szükséges



Személyi EKG készülék

sürgős konzultációs esetekre!

A jelátadás

okostelefonon

keresztül oldható

meg!



Mona-System központok



A Mona-System Egészségügyi Konzultációs Rendszer 

magyar szabadalom, mely számos nemzetközi 
rendezvényen sikeresen került bemutatásra.



Diplomák



A fejlesztés színvonalának 

nemzetközi és hazai megítélése



A fejlesztés színvonalának 
nemzetközi és hazai megítélése



A Mona-System Egészségügyi Konzultációs Rendszer 

sikeresen kipróbálásra került Londonban az IMARSAT 
központjában.

Repülőgépek utasteréből és 
hajókról történt sikeresen 
EKG-felvétel átadás.





Együttműködési kapcsolatok

kidolgozása a többi országgal a katasztrófa 

helyzetekre



Háziorvosok
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Az egészségügyi szolgáltatások sémája és a szakmai és 

gondozási változtatások tervezete
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A fejlesztés áttekintése



A Mona-System Egészségügyi Konzultációs 
Rendszer kórházi hálózaton, hálózati- és 
rádiótelefonon és az Interneten való kiépitése.

KÖZPONT



AZ ORSZÁGOS KONZULTÁCIÓS INFORMATIKAI RENDSZER KIÉPITÉSE

Koordinációs Iroda

RTG CTUH Szövettan MR

Országos Stroke

Konzultációs Központ

Országos Kardiológiai

Konzultációs Központ

Országos Toxikológiai

Konzultációs Központ



A területi Kardiológiai ellátás elve a Mona-System 
Egészségügyi Konzultációs Rendszerrel.

Kórházi szintű területi 
kardiológiai ellátás 
biztositható a beteg 
lakásán, közterületen 
és az alapellátási 
rendelőkben egyaránt.



A Rendszer tesztelésekor az Ország legkülön-
bözőbb részéből érkeztek EKG felvételek a 
konzultációs központhoz. 

Magyarországon az 
alapellátási rendelők 
50%-a rendelkezik az 
EKG Konzultációs 
Rendszerbe kapcsolható 
technikai feltételekkel.



Haemodinamikai konzultáció



Kardiológiai UH konzultáció



Aorta Dissectio



Diabetes konzultáció



Hypertonia konzultáció



Toxikológiai konzultáció



Neurológiai konzultáció



Idegsebészeti konzultáció



EEG konzultáció



Traumatológiai konzultáció



A Rendszer alkalmas a magyar egészségügyben 
található valamennyi diagnosztikus eszköz 
képanyagának kórházi hálózaton és az Interneten 
való továbbitására.
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Gasztroszkóp

Ultrahang

Röntgen

Fogászati röntgen

Szövettani mikroszkóp

Átvilágitó Röntgenberendezések

Szemészeti berendezések

Stb…





Kardiológiai Konzultáció Erdélyben



A Rendszer informatikai végpontjai Szlovéniában 
nőgyógyászati és családorvosi rendelőben.













Kínai, izraeli, portugál, spanyol bemutató



Szíves Városok, 

Önkormányzatok, 

Intézmények, Magánszemélyek

és Állami Szervezetek



Lakossági oktató és szűrő 

program a megelőzésért
Témák:

• Bemutató filmek a Magyarországon igen gyakori 
Diabetes (Cukorbetegség), Hypertonia (Magas 
vérnyomás), Cardiologiai (Szív és érrendszeri) 
betegségekről, azok tüneteiről, megelőzéséről

• Hogyan hívjunk egészségügyi segítséget 
megfelelően? - ügyeleti hívásokkal kapcsolatosan 
szerzett tapasztalatok – előadás

• Életveszélyes állapotok, újraélesztés – előadás

• Életviteli, diétás tanácsadás - előadás

• Önként jelentkezők ingyenes szűrése: vércukor, 
vérnyomás mérés





Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Dr. Zsonda László

www.monasystem.hu


