Virtuális práxis e-pácienseknek
Az alapötlet



Létezik ma az e-egészség, ázáz áz IKT eszközökkel támogátott egészségmanagement,
létezik ma az IKT eszközökkel támogatott gyógyítás,

de nem létezik á kettő összekapcsolása: egy olyan praxis, amelyikben az egészségés betegség-management alapvetően az elektronikus térben zajlik, de ehhez
integrálva van a „valós” gyógyítás.
Ugyánígy: léteznek szűrések, de nem megfelelően fókuszálva az egyén
szükségletére, és főleg: nincs megoldva, hogy mi van akkor, ha valaki fennakad a
szűrőn…

Mi ez?
Ez á területi ellátási köztelezettség nélküli háziorvosi rendszer korszerű, továbbfejlesztett
változátá. Az erre fogékony populáció az egészsége és betegsége managelését egy
virtuális háziorvosra (virtuális práxis) bízza. Ez a rendszer mögöttes áutomátizált
tudástámogátássál és válós háziorvossál:


irányítja/szervezi az egészségi állapot ellenőrzését, a rizikók felmérését
 áz életkornák, nemnek, egészségi állápotnák megfelelően elektronikus
kérdőíves előszűréseket ájánl fel á práxistagoknak,
 életvitelbe ágyázhátó szenzorok vásárlását ájánljá, ezek leleteit fogadja,
kiértékeli és tárolja,
 figyelmeztet életkornák, nemnek, egészségi állápotnák megfelelő szűrő és
ellenőrző vizsgálatokra,
 megszervez Mágyárországon nem, vágy túl drágán elérhető
szűrővizsgálátokát, pl. DNS elemzésen álápuló rizikó-megállápítás (DNSszekvenálás),
 ellenőrzi az ajánlott szűrések, vizsgálatok és előírt kontrollok megtörténtét
(compliance programok),
 segít kiértékelni áz elektronikus és á válós szűrések eredményeit



pártnerorvosi hálózátán keresztül megszervezi az előszűrésből, panaszokból,
mérésekből, vizsgálatokból következő egészségügyi ellátásokat,



telefonos segítséget kap a leletei (pl. zárójelentések) értékeléséhez,



elektronikus eszközök (kütyük és appok) valamint pártnerszolgáltátók
segítségével támogatja a praxistagok életmódváltását, egészségi állápotához
igázított fizikái áktivitását, táplálkozását,



a beteg adatait személyre szóló egészségügyi mappájában (PHR) tárolja.
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Ebben a konstrukcióbán tehát egységes rendszerben ván áz életvitel, áz egészségi állápot
kontrolljá, és áz ezekből követező orvosi és más egészségszolgáltátások megszervezése,
nyújtásá.

Kiknek?
A célcsoport elsősorbán á „mobilfüggő”, kütyümániás, egészségtudátosság iránt érzékeny
mánáger és középvezetői réteg, áki már megszoktá, hogy az okostelefon fontos szervező
elem áz életében, és már így is egészségtudátos és áz egészségügyi szolgáltátásokát
zömmel mágánszolgálátoknál veszi igénybe.
Miután á fizikái szolgáltátást pártnerhálózát végzi, az e-praxisnak nincs területi vagy
méret-korlátja. (Nem problémá, há egy településről csák két ember tág.)
Megfontolándó, hogy angol változattal közvetlenül célozzuk meg a Magyarországon
élő nem felsővezető külföldieket, ákik végképp tánácstálánok áz egészségügyi ellátás
igénybevételében.

Jogi feltétel
Ahhoz, hogy az e-práxis válós práxis legyen (ázáz jogá legyen utálványozni, beutálót,
receptet írni, táppénzre venni, jogosítvány hosszábbításhoz szákvéleményt ádni)
mágánák á mágánorvosi práxisnák á jogintézményét kell megteremteni (e-práxis nélkül
is).

Budapest, 2015. november.

Dr. Kincses Gyula
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