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Az egészségügyi gép- és mííszerellátottság információrendszerének helye az egységes
információrendszerben

Az állóeszköz-ellátottság (gép, műszer, berendezés, készülék) figyelemmel kísé~
rése és az irányítás számára fontos adatok megadása Űj, nagy jelentőséget kapott az
Egészségügyi Minisztérium egységes egészségügyi információrendszerének kialakítási
tervében. E program az egyes al- és részrendszerek szervezését, tervezését indította
el. Ennek keretében szükségessé vált az állóeszközök nyilvántartási, adaúeldolgozási
rendszerének olyan kialakítása, hogy az korszerű, számítógép alkalmazásával járó· in~
formációrends?er követelményeit kielégíthesse.
Az egységes, országos egészségügyi információrendszer megvalósítása a számítástechnikai program segítségével az egészségügyi tárca területén kidolgozás alatt álló,
hosszú távú feladnt. Megvalósítása csak az egyes alrendszerek fokozatos kialakításával lehetséges: ez körültekintő, nagy munkát kíván. E tanulmáOy tárgya egy ilyen
kialakítandó információs alrendszerbe (az egészségügy anyagi, műszaki helyzete, gazdálkodása és a gyógyszerellátás) részrendszerként sorolt egészségügyi állóeszköz:-gazdálkod:is (orvosi műszer, gép, készülék, berendezés) információrendszerének rendszer. szemléletű, rendszerelméleti alapokon álló konstruálása és vizsgálata.
E!fürnénynck tekinthetjük, hogy az Egészségügyi Minisztérium 1969-ben megbízta
az Egészségügyi Minisztérium Orvosi Műs"zerügyi Intézetét (ORMI) az 5000 Ft
egyedi érték feletti orvosi műszerek, készülékek, gépek, berendezések állományának
felmérésével. Az Intézet azóta is rendszeres, folyamatos nyilyántartást yégez. Az adatfeldolgozásból fontos információkat kaptak az irányítás számára.
A röntgen·- és sugárfizikai állóeszközök nyilvántartását az Egészségügyi Minisztérium Országos Röntgen- és Sugárfizikai Intézete (ORSI) végzi. E berendezések általában nagy egyedi értékűek, az adatfeldolgozási részrendszer a _kidolgozása során
külön is kezelhető, azonban az állóeszközök információrendszerének egységesítése itt
is szükségessé tcs:ti bizonyos jól definiált paraméterek általános alkalmazását, vagyis
e kétféle állóeszköz-kezelési rendszer egységbe foglalását.
Minden információrendszcrbcn alapvetően két, egymással szoros kapcsolatban
levő részrendszer különböztethető meg: a közlési (adatfeldolgozási), valamint a döntési részrendszer. Az adatfeldolgozási részrendszer a rendszer működéséhez, irányítás:íhoz szükséges értesüléseket gyűjti egybe, a döntési pedig az előbbitől kapott értesüléseket használja fel döntéseinek, utasításainak, beavatkozásainak ·megtételéhez.
• Némiképp módosított váHoz1;1,ta az Orvos és Technika 1974. évi 2. számában
jeleut cikknek .
.. Megjelent az· Egészségügy! Gazdasági Szemle 1974. évi 1. számában.
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A döntési részrendszer számám olyan ohjektíven értékelhető értcsüléRekf't keJl
adni, arnelyek alapján a megfelelő döntés az inforrnációren<lszer folyamatában kivftlaslltható. A döntést elősPgítő információk szerzését az á1Jóeszközök nyilYántartásának Rzámítógéprc Rzcrvezésével és tervezésével úgy kell biztosítani, hogy az az
egészségügyi közlési rendszerbe illeszkedjék, éR így egy célszerűen m{íködf> információrendszer kinhtkítható legyen. Törekedni kell arra, l10gy a rendszer bemenő
és kimenő jelei jól definiáltak, egymástól egzakt módon mcgkWlönböztethetók,
összchasonlítJrn.tók és értékelhetők legyenek. Esetünkben a rendszerbe bemenő jdek:
a gép, rnűszer .c;th. megnevezése, a beszerzési reláció, a közigazgatási egys(';g rncgncvezéRe, 1v1. intézettípus (kórház, rendelő, gondozó stb.), a mííködési hely (osztály),
a beszerzés éve, a nyilvántartott érték stb., vagyis az állóeszközökkel és allrnlnmzásukkal kapcsolatos egyes tulajdonságok. A kimenő jelek e tulajdonságok bizonyos
(általában matematikai kapcsolatban felírható) átalakításai, függvényei, l)l. a területi kórházak osztályonkénti ellátottságának Ft/ágy mutatója.
lnformációrendszerünket c:-mk a tervezett egységes egészségügyi információreudszcrt alkotó al-és részrendszerek kívánt kimeneteinek ismeretében tervezhetjük
n,1cg, s vizsgálhatjuk. Ismernünk kell ren<lszeriink },1--1Iy4t,, környezetét, funkcióját,
kapcsolatait stb.; ezek csak az egész rend:;;zer tervének ifllnerett'ben viz!<'.tiilhatók.
Az 1972. november 13-án tartott egészségügyi mit1ün.terhf·lyf.tt.1:Hi lirtek,!z1ct
állásfoglalása az egységes egészségügyi információrendszer kialakításának hét fö
témaesoportját (információ-alren<lszert) jelölte meg. Ugyanebben az állásfoglaláHban egy rövid megjegyzést is találunk: ,,Elemezni kell rendszerelméleti alapon a
tevékenységet", ami a rendszerek elméleti megalapozására hívja fel - igen helyesen - n figyelmet.
Ennek fontosságát e tanulmány szerzője külön kiemelendőnek tartja. Tudomásunk szerint jelenleg ilyen jelll'gŰ tevékenységet az egészségügy területén csak elvétve folytatnak.
Az egységes egészségügyi információrendszer alrendszereit pl.. a következő fő
témacsoportok szerint lehet kialakítani* {a megnevezésekhez egyúttal a megfelelő
jelöléseket is bevezetjük):
A lakosság egészségi állapotára wnatkozó információk
Regisztrált megbP.tegedések a fekv6beteg-e1látásban
Regisztrált megbetegedések a járóbeteg-ellátfillban
i'\'Iunkaképtelenséget okozó megbetegedések
, ~forbiditúsi viszonyok alakulása betegségcsoporlonként
Mortalitó.si viszonyok alakuhisa betegségcsoportonként
1forbiditúsi viszonyok alakuliisa kiemelt betegségek szerint
Mortalitási viszonyok alukulát,a kiemelt, betegségek szerint
Morbiditási viszonyok alakulása
- kon~:;oport ok
-

lll'llll_•k

- foglalko:,ui.si csoportok, szerint
::\-Tortulitási .viszonyok alakulása
korcsoportok
- nemek
- foglalkozási csoportok szerint
(A,)
(Ri1)
(E,,)
(l!.]23)

.A lakosságéletkörülményeiből az egészséyügy-iviszonyokat leginkább befolyásoló tényezők
Dernográfiui helyzet
Közegészség- és járványügyi viszonyok
Társadalmi, természeti és gazdasági környezet

• Az i 972. nov. J 3-l egészségügyi minl_szterhelyettesi érkil:eilet állásroglahlsa szerint.
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.1: r·;í/s:.,·r'!lli;/,'li cllátrÍN szo"v,:zete, J.·,1]>'1r:itúsa, tevéh:ny8é~·e és
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(F-n)

r,·kit1l{·t(·l1r·11
.\!,•;:.::l,•\·ii init\rniéuyek

telj(:sítm,íny1,
:\1,•;.;l,·vlí iut(·zmi.'.•nyek kupaeit{vokillfrnznáhísa

(.1,)

J/ 111,l·,1,·rü!,dy::.et, képzis, to1:á.bbképzés

(R11)

_.\ 11111nkacn"íl1Plyzpt, várható alakuMsu
h:ik(;Jlt.1•11 ;;z,~rn-élyd~ mohili1úc111 köziguzgat1Íl:li egységek, szakmák és ellátási for111,'1k kiizült
1•;J\·:i11rlorl1ié1 1né1·!élrn, okn

(/•,',1~)

(8.n)
(L'.!,J)

(F,,)

J-:\;J"l:i•lYZl'I
.\ J I rnlul kiír(i.lmények

(.lc,)

'1'11rfo111á11_1J08 kut,1lÓ8

(/·:,.)

K1ilutilcii iúininyok

(8;,)

-

Ol'SZ!Ígos

-

t1il'f'U-

-- inil:zinénvi ;izinten
J{utul tÍsi léz~uí.k

(Ar,)

A::. 1!yrJ1J.~sh;iir.,y anynyi, műszaki helyzete, gazdálkodása és a gyó_ryyszerellátás

(Eia)

Nemz('!i jöverldemból Vf.t.ló réRzescdés
Egy fiím juló (·gt:szségügyi kiadások
hülf,-;,\..;vcté;li ki11dúsok úguzntok ~w~rinti megoszlá.ia
H.i·lwn,.;1 rukciók és fdújí1úrmk alukulúsa

Wd

(/•)d
(f,,'M)

11-:,;s1

l_':µ/:;-;:t.st'.giig~'i int é:nnényck elhelyezési körülményei (műszaki-gazdasági kataszter)
műsztn-folszereltsége (gép-, műszerkataSzter), állóeszköz-gaz-

(8,;G)

]nil•zinényck gt~p- és
d,i!kc,c1ús
·

(B61)

Gy~igy~zc'r:frdlmsznúlú:-1 alakulása:
-

intezc' 11

!~ijzforg11 lnti
forguli1w..

} gyógyszertárak

(.·!,)

S,:m::ctl:i):::i i),%::.dm8unl'Ílás/wz sz'Ükséyes inforr11ác,iók

(/•,';1)

Az A

1 , •.• ,

.A,; ci:;oport mindegyikéhez szükséges nemzetközi összehasonlítás lehei mPg (Wl 10, UNESCO, SZU, európai országok, egészségügyi kong-

tős1-'-/:.'.i:,1 1r.·r·r:m1

rc!:'Hzu,-;ok infor1taieiós unyugni).
~yilvúnvnlú, hogy az A 1 (i = 1, 2, ... , 7) fő témacsoportba sorolt szervezendő
infonnáció-alrl·J1<hw.f:rek t:s Nu (j = l, 2, ... , 0) részrendszereik lH'JO függetlenek
t•gyrnú.stól. Hug-y miLt'.11 ncrn, milyen mértékben, mik a kapcsolatok stb., e kfrdé-

t

::;{'k rcn<lszcrelrndeti aspektrn,ból felvetődnek, s vizsgálandók az al- és részrendszerek ti·r\'Pzt'.~pkor .
.Az t·µ-,'·~í'.s{'.gügyi úllóef-lzköz-gazdálkodás inforrnációrendszere az A 6 alrendszerbe
:--orulL fa.,'G 6 1·1'..-;;,.r,_·11dszer. Hendszc~rünket úgy kell megvalósítani, hogy mind az A 6
nln·nd.'-iz(·rlwn, llliml pedig 1.t többi A 1 nJrcndszer tervezett részrcndszereiben keletk1·z() inforrnúcióigiiuyeket kielégítse. l\fog kell vizsgálni tehát, hogy rendszerünl~uek
H:t. ;il- t'·s n'·:-.zre1Hl'izcrekkd való lrnpc:·mlntú,ból milyen szüksége.s és elégséges infor111.íeitík s:zi·n·:zlivú)k. E:zt a feladatot a Hmdszerclwmzés segítségével oldhatjuk meg.
,\ l'('JHlszPrdt·Jnz('.s a rendszer kr'.pénPk kialakításához a 8truktúraelemzési módszert
alk,il111azza .. \:t. osztúlyu:zúsi (taxoJH)niini) struktúra az egész és a részek kapesol:ttú l J. 1 t1ln t j,t lii· . .-\ y iszolly- vagy Borrendi struktúra az egyes al- vagy részrendszerek
(d1·1111·L:) l,arw:.;1,laL\.nak vizsgúlatát teszi lehctiívt'i.
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1. l.l!Jm, Az cyy1:1éyes eyészségügyi információrendsza taxonómiai struktúrájának fa-r,ráf
alakja

A konkrét részrendszer elemzéséhez tehát az egész tervezett rendszer átfogó ismerete s:.i:iikséges, amint erre már utaltunk. A tervek szerint kialakítandó rendszert az
alkotó al- és részren<lszerekkel (legalábbis első közelítésben) fű vonalaiban ismerjiik, és az cl6zőekhen verbálisan nwgadtuk. Az egységes egészségügyi információrernh;zer (1:) taxonómiai stmktúr.ijának fa-gráf alakját látjuk az 1. ábrán. A jelenleg elképzelt taxonómiai 1,truktúra helyességét végső soron csak a gyakorlat döntheti c.·l. Vizsgálatunkat a jelenleg elképzelt struktúrával kezdhetjük, azt csupltn
.kezdetnek tekintve.

2. Az eyúszdgiigy anyagi,

mű.~zaki

helyzete, gazdálkodása in/onnáciúremlszerének
viszouystruktúrája

Az E 06 részrernh,zer rend:,;zcrelméleti vizsgálata során elsődleges fontm;ságú annak
uwgií.llapít{u;a, hogy a ren<lczer szervéződési elveinek mjlyen szerepük van, hogyan
kapcsolódnak egyrnáshoz, hogyan integrálódnak komplex rendszerstmktúrává.
Az E 00 részrendszc>r :-w.ervezúdési clveüwk kapcsolatát egyrészt az A 0 alrf'nd:;;zer
töh\ii,h\,i (j = 1, 2, .. :• 7; j;;é.Ü) részren<lszereivel; másrészt az A 1 (i = 1, 2, .... ,
7; i c;r: (i) alrendszerek részrendszereivel határozhatjuk meg. Szüksége1:1 tehát els/)sorhan e relációknak a jelenleg elképzelt struktúra szerinti rnegállapítá1m.
Tekintsük a:;, egyes nlrendszt>reket és részrendszereiket osztályoknak, é:,; értelmezzük ernez. Oftltályok közötti 1l rcliíeiókat. {Feltételezzük, hogy a relációk között
fennáll a i:izirnmetria, valamint a tranzitivitás.)
Megítélé~ü1ik szerint a kiivcLkcző ·P61 = R (A 6 , A 1) (i = 1, 2, ... , 7) rdációpárokat érLí·l111ezhCtjiik:
1\1
1'03

1\5

= R(AH,
=

=

Ai);
P 62 = R(A 6 , A 2 );
H(A 0 , A 3 );
P 64 = R(A 6 , A 4);
H(A 6 , .A 5 );
P 60 = R(A 6 , A 6 );
P 67 = R(A 6 , A 7 ).

Ezeket kiegész.íiheijiik rnég n, rdációk relációival (Q) is, pl.
Qo,.s
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=

R(Po1, Posl,

:

:tHH·!.,· az q ..("t'.:-:z:-:(:giigy anyagi, rnííszaki helyzetének és a lakosság egésl'.ségi állapo~
t{11wk. rnlaJ1Jint ar, cléíz{ínek és a tudományos kutatásnak relációiból alkotható rt'lú<"i<'lt (pl. kiiksönhaUi.sok, korn~Jáció vizsgálata Rtb.) fejez ki.
,\z A 1, aln:nd:-:zenwk iirnnagAval való triviális relációjával együtt iii,;szesen tehát
11<-tfdt· rc·lúc:iópúr állítható fel az A 6 éR a 'töblii alrendszer között. A relációk reláeiúja :-:okf1'.Jck1\pp<'n, e;;etünkbcn (nrneunyibcn értl'lrnezhetőnck foghatjuk fel) :rnl<ZOI' i'tllithatú elő, rnivel mindegyik relációpárral minden rclációpár relációba hozhatú.
,h i:-rnwrtl'tdt viszonystruktúra statikusan hemutatja az A 6 és a többi alrendszer
kiiziitti kapcsolatot. J-fa az A 0 alrendszer viszonystruktúráját dinamikusan vizsµúljuk, akkor az ok-okozati viszonylatokat, a hatH,sok irányát kell figyelembe

A,

Aa

Aa

A,

:!. ábm. A.:: c1Jé8::81'yiiyy unyayi, ndí.Nzaki !1clyzcte, yazdálkodtÍfü infur111ációrends;;erénck reli..frióit kifeje.,6 /11-yrú.J 111orle(l

_\'eJJlli. Íµ:y pl. az A 7 nernzetközi ösRzehasonlító adatok információrendszere bat az
_·ln t'µ:('::--zf-0giigy anyagi, 111fü;zaki hdyzl'tére, gaz<lálkodásárit (fordítva nem), az A 6
hat az A: 1-ra, az egészségügyi ellátás i,;zervL·zetPre, kapacitására. és tevékenységért)
(1:::-; fordít\'a) stb. Az A 0 és a többi alrend:-,zer közötti relációk dinarnikus rnodelljt:1
H 2. <ílua szemlélteti.
,J. A yr'.11- 1.:8 mií.,,;zerellútotl!iá(/ infonnúci<írt:nr!s::núwk ti8 az anyayi, műszaki ltdyzel,
yazrlál k,Hlás iufonnúciú-rf:15zre ndszercinek vÚ;ZUi/.!}8lruktúrája

•

Az /~'r,u rc'..s;zre11tfozer1iek az E 6 j (j = 1, 2, ... , 7; j?':- :{, j'T-li) részrendszerekkd való
kap<:solnLÍ.t ar, OHi'.tályokra ériehnf'zett relát~iókalkulussal írjuk fol, a11wlyek a kiin·tkcziík la kiilts1\gvetési kiadármk ágazatok szninti megoszlását (E63 ) itt figydmen
kívül hagyl1atjuk]:

l'!ir.,
/' «\IJ,

1
,t

=

lt( E 60 , l!,' 61 );
N(r~'ou• Ro1):
Pr.o. o

=

1\(1,

2

=

lt(Er,r,, A'H2);

= R(A'uo,

l\o,:;
R(Eno, J.~'i,d).

l!.'uJ.):
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amely az állóeszköz-gazdálkodásnak és R nemzeti jö .redelernnek, valnrnint az eWziínck é, a rekom,trukciók, felújítások alakulásának rdácjóihól alkotható rdú<:iót
fojez ki .
.Az E 66 részrendRzPrn('k önmagával való triviális relációja: 1-t jelenlegi nrlntfoldolgozá.si rli~zrend~zcrbiH származtatható különböző inforuui.ciók (pl. a mííszerl'k
nyilvántartott értéJn;1wk Jll('gosz11í,i,m működési területenként) az adatlapokhúl
egyszcrfiPn kiszá111íthatók.
Az E 66 részrendszernek összf•sen tehát iitfüle rPlációpárj1:1 írható fol. A reláeiók
relációjának száma 10. Az Br:, 6 részrendrn:ert dinamikusan vizsgálvit azt talúljttk,
hogy az E 61 nernzeti jövcdelemhől vfl.Vi részesedés hat az E 6 u orvosiúllóeszköz-gazdálkodásra, az egy főre jutó 1·gt\;zségiigyi kiadások alakulására hat az E 66 gh1- t;s
rnfü,zerfclszereltség változása, az E 64 rckom;trukciók és felújítások alakulása befolyásoljit az á1lóeszközök beszf'rzését, elhelyezésa., magát az E 66 rt'mfoznt, vi'.µ:iil
az intí'zményck elhPlyl·zé1:1i kiiriilrné11yei (h'65 ) 112:yancsak hatnak az R66 ·rembzern.

3. ábra. A gép- é.<: 111·1íx:.1:rdlálott,wig informác·ió1·e11ds:.:er6nrk rd,ieiói o.-; anyagi, 111·Ű8:.:r1Li
hdyzet, gazdálkodtfa nfs::.rendxzITeivel

Ezek a hatások il r,iszrendszerek ki)zötti infonuációárarnlásbali. érvényesülnek.
Az B 66 ré.sznmd8zcr diwt111ikns f11-grtif Hwtlelljü a 3. ábrán látjuk.

4. A (/!;JJ_ és müs:::.ercllátottsúg 'lliformációrend8zcrénck és az egységes ·infomuiriúrcnd8zer részn,11dszen:inek viszonystruktúrája
Az ed<ligid,;_ során rnegvi'.t.:sgáltuk, hogy az egyes alrendszereket milyen inforrnációcsatornúk kütik össze, mik a reláeiók. Dg_ynncsak vizsgáltuk az E 66 r~szren<lsztT1wk nz .1 6 aln~mh,zen:u hPliil Jn,6 rdációiL Feladatunk most llZ, hogy az l!,'6tl rt'.i:i;,;rundsz(·r· relációit minden A\ (i, i r': fi) részrendszerrel megállapítsuk. Nyilvánvalóau
vannak a viszonyst.rnktürn ki,tlakításábn föltétlenül besorolandó elemek, 1t11wlyek
szo:·os vagy lazább küpesolatban varuHtk egyrnással, és vannak oly,mok, arnelyd a
jdcn megfontolás alapján nilw>f-'nck. }fogy 11 kapcsolat végső i,;oron Ü:nnáll-c, Ó;
milyen mf;rtékű, azt korrelációszárnítással dönthetjük el.
Viz1-.gáljuk sorrn az egye:-i részrendszereket. A következő triviálisnak tűni.í relációkat kerer,dietj ük (legalábbis elsii közelítésben):
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Az A 1 alrendszerben:
R(H 66 , B 11 );

R(E 66 , E 13 );
R(EM, E15 );

R(E 66 , E 12 );

R(E 66 , E14 );
R(E 66 , E18 );

R(Ena, '1}17),

Az A 2 a]rf:'ndt'zt>rlH'n:
ll(E 66 , k~ 1 ); R(Ew E 22 ); R(B 66 , E 23 ).

Az A 3 alren<lRzerlwn:
R(.N66 , B31 ); R(E6ff, E3.J; R(E16 , E33 ).

Az A 4 almndRzer~wn:

Az A 5 nlren<lf-lzerhen:
Az A O alrendRzerhen

l('VŐ

n~híC"iókat a 3. pontban már vizsgáltuk, számuk öt.

Az A 7 alrendszt·rhen:
A relációpárok száma az A 6 aln•ndszerbeli rdációpárokkal együtt összesen 26.

Az úJlóeszküz-ellátottság E 66 információrendl'lzerének és az egységes egészségiigyi rendszer részrcndszcreinek relációit a 4. ábrán látjuk .

•
•

.J.. áb-r«. Az állóesz.köz-ellritottsáy információrends::erének és a::: egységes egész.sé,gügyi infor.
mációrends::er részrendszcreinek viszonystruktúrája
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:\Iin,l 11 :.zúrn ú elem közül egy eh:111 lwz Í>ítronként n -1 rcláeiópát· állíth.9.tó ekí, I'
1d1í.eíók n·hc:ióját minden dl•rnlwz t,nrtozóan (11- 2)(n- 2) Hzáll1 han kom,truállin tjuk Jncg. E:,;diüikben a reláciÓJJIÍ.rok felállításában szereplő elemek szárna.
11 = '27, a rf'lÚl·iópúrok i-;zárna 20, ntgyiA a relációk relációjának száma 025. Ennyi
rclúciópár 1\s toviihbi reláció alkotható tehát az állóeszköz-ellátottság .E60 inforrnAeir'wcndc,zpre {,; az egységes t·gé-,zségügyi rendszer rész;ren<lAzerei között.
-:\·fl.gAllapíthntjuk tehát, hogy az eyyséyes eyé8ZíH'.yiiyyi in/ormációrendszerbcn a::
úl1,í1'8zki);:,-,,f/rituttsáy i11/ormációre11d8::crc 26 ·információs dszrend.nerrcl van (els6
kii:,,1•lítf~~lwn) kaJH.'8olatban, ez a rendszr'r rsak r.;;r!k /igyelcmbr.,;étcli!vel alakítható
ki 1'/y!t:1es1'J1.
5. A y/wkkd, műszerekkel valli tcriileti ellálotlsÚ(J rcnrlBzaének entrópiája

A t.udornúnyo:,;; technikai forradalom hntií.sám nőtt. a hetegellAtáshnn alkalmnzott
á]]()pszkiiziik (rn(íszt'l'ek, gépek stb.) jPlentiísége tis száma. Ugyanakkor az álló~
eszkiiz-gazdálkndás igen nagy probll'1uúja, hogy az igényeket az adottlehctéíRégl'kkel
e.c;ak n'::-;zhc11 tudják követni. 'IYny, hogy ezek cllm1ére értékes, hasznos műszerek,
b(·J't'ndezú;t•k Ktb. ni1wsenck Jw\gfolelően kihas;,;nálva. 8em u kihasználás, sem a kar~
f,antart1í.s 111értt':kéről ügyviteli HH.'1J.szerekkel nem végeznek üitézrnényeink megfiµyt •l1!.st· k<·t.{l)
A kihm;í',n{d;'u,; 1:.c; a karha11tartá:-. rnérti~kéHt>k nwgállapítá.sát az intl~zmények gép(::-; n1 íisz(·rfclszPrelt.sl'-gt'·w·k, az állót•szl..:ö;,;-gazJ.álkodáimak kialakítandó inforlllÓ.l·itJrl'll<l.sz(·re (E66 ) is szükséges;-;é teszi. E kúdéssd tehát - fontos:--Agát te~
J.iintvc - llürg6sen foglalkozni kel!, s a prol,lél!lára szükséges valamilyen átmeneti
lHPgoklá"'-t is tal/tlni.
A kilrn:-:zuAl{ts lllértd,e részbea a k,ahnntartás függvtinye. A karbantartás mértt'·kv, nz ily rnódon kiL'HÓ icl6 pedig (('gyenletPs kihasználást feltételezve) az elhasznA!ú(L\.s rnörU·lü:nck, az e~ycs µ;t'.·pekre, mliszerckre megadott ún. p-foktornak, a:t.
(;JPttarta u11mk.
Az 01-L\H-lmn nyilvánt.artot.t egtisz.s/;giigyi állóeszközök adatlapjain ct. beszer;,;(::-; ,:\'t' szt•n•rwl. En11d:. nlapjáu az állóeszközöket a következ/í korcsoportokm

o.':iztot1Jd{:

I. koreRoport
l l. korcsoport
111 .' kor(·so71órt
JV. kore:-:01,nrt

l!JGO-ig
HHil- l!Hi5-ig
·HHiO-· Hl70-ig

l,eszerzett
Lcszerzett
bt:szerzctt
1971-1975-ig beszerzett

állóeszkiizök
állóeszkö:r.ók
állóeszközök
állóeszközök

Az így frlo,':{:,,tott áfüíeszkiizök 1uennyiség és értd.: szerinti HIG.9. évi megoszláHát
kiiliinfdl: isni;:rvek szerint dolgozblk fe].(:!)
Kt'•tst~gkkn, hogy az állóeszközök koreRoportokra hontáf-\a egyelJck közótt az
<':-<Z!IH·i (i:-inH·1ttd)b, de helytelen kifejezéssel: erkölcsi) éB fi:t.ikai kopás egy JehetB,:ges
rni'·rl','it;JH:k eszközt~ lehet, aniely az e::izközgazdálkodási iránydvekiwk 111egfrltdő
kor.-.,z(•ri'í :-:zintt•n tart(u,t segíti. Nem fogadható el az az ál1ít,á.s, hogy mivel kiizgaz-

da:,:;/tgi 111r:gfontolá::mk n }JÓ';láHolrnt nem mindig te.szik lcht."ttív1\ az állóf-'.szkiiziik
11vJ11 ktintlwU.\k elavultnak akkor, ha korszerlíbbek már k,1phatók ugyan, dc he.sznzi',-iikhiiz nincsenek meg az anyagi feltételek. Ha n, gyártá:mlrnt nu,~gszüuteUt~k.
n!katn:sz-11t{u1pótlús 11ern "'biztosítható, akkor elavultnak kell tekinteni őket.
;-.;'yilvfwvaló, hogy információrc11dszerünk tervezésekor nem vehetjiik figyelt•nt!Je t\ gaz<la:,,ági kt"nyszcdtő k~)riilményekct az állóc,izközök korszeríi:,;égének mi~
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11ii:-d1,··"1·krn·, l1i,,zl'll il,n·n kiiriih1u:ny 1wm ]PiiPt egy visszacsntolibon iilapuló infor111:Í(·iún·t11!"zt·rl,l'll az i.isszl'hasoi1lítás 111t!rtt'·ke mint alapjL·l.
\·d1·111t'·nyii11k szPrint sziib,:(11'.<J az 1w:;111ci koptiii, rrtayi.1 a:; elav-ulúi,; mfrvúnek áll/Jn:::f<i>ti1111su11h'11t/, -1·soporlrmk/11li meyliaftírv::cisa, hii,;zcn pl. egy elektrouikus lw-

•
•

n·1uh·z/·.-; ( El\ ( :) hamarabb dn vul, 1nillt - 1tHHHlj11k - egy 111űt.íinsztal. Így Lizo11y11s úll(,)(',;zkiii'S;1jták csoportjairiak av11h'issal szi·m!)eállitott korát 1Htsonlítl,atnánk
ii,;sz1·, :1111i q!znktahli érti\kt·lt':st t::'\ kn'ezt;,-t tt•n11e leheUívl:, .hwaslatunk az, hogy a.
kiili'11if·1;II' <·ll;i.t.í.si terükt,·kre kidolgozott al11pft•lszerelési jegyzt\khe sorolt állóeszkiiziild1iiz 111int norniatívákhoz az t·Javulás ideje is legyen lllegiulvn. Célszerü e

llll'il<'· 111. (!lut8::.1uilridá8 úhfl ÍH megadni, ami katalúgw,okból általáhan lllegiullmtó,
hogy :t karl,antartúsrn, a kil's/1 id(_írc kövt>tk1·:dt't,r.ü lehessen. Találtunk tehát egy
rni11i).-.;ít r'•si nor1n:'tt rend:,;zeriink sztirnártt: n;.; cs::m1'.i 1:s a fizikai elavulás idejét, amelyd t11int nm·nuít n n•n<lszPr ~zali{d.vozúsúJmz figydemhe kell vmrni.
1. túblá:ri l
i,1ŰK:rri:k

intézettipu8 t's licszcrzéS'i 't(Jr'J szer·int'1:
nw1111yi1Jf;gi, megoszlrís({,* 196!1. d,ec. 31.

On:<18i (Jl'.prk é8

1:,,.111•i1·1·111r,e111r1w pacnpOOe.-ic1rue .1tcJ1111111t('lill.r a11111111anwt1 u npuúopoa no mu1111 ..1i y•1pe:m:iJe11uii 1t spe.1tcnu np1wúp•1m·1111:r, :;1 De1.-11úp.'1, 1969 2.

Q11,111tif11ti1·c di.~t,·itmtion oj 1m:ili1·(1l in.strui,u:11/8 ,tml r11i;dir11we.s Uy ú1.~lil11le ty;ic.~ rmrl Jnlrr·l111sc timr>, .11 1Jc1·ei11ber J!i(í/J

Q111111ti1,1ticc Fr'rfcil,111!/ der wedi;;i11·isrhcn Un'iilc 1111d ln,~tnimc-ntr n1{{'/i J1-,'-i11rid1t1111y8ty1wn
und Br1;dwff1111y1:;:::.eit, S 1. /Je:1:mUe„ J!.J(j[/
Int,'zetUpus, li'eszenJ·si i,10
(t;:orcsoporl)

1. Eu;y(·l1.·1n1•k

'2.

-l!Jti()

(T.)

l!Hil-l!Jüi)
l!Hil\-JfllH)

(U.)

:m,:2

(Ill.)

42,2

()rvos((1vúl1liké11zű

- L!HIO
lflül-1%G

U)lili-UHi!J

-1%0
1%1-l\i!iG
l !H\ti-ll)!i!)

.1. :N°(•rn

frkvő-

18,0

In1éz1!L (O'J'Kl)
(L)
(11.)
(Ill.)

l0,8

-t:i,O
40,2

(!.)

i<J,H

(H.)

37 2
3ü:f)

(11 L)

,;s jtirólideg-dlátó 01·sz1igus

ill1{;i'.('t(·k
-][}(\()

I\Hil-1%G
t!JliC-1 !HiiJ

--l!Jüü
1\/H 1-Hlti;"j
J Df)ü-l!)(j!)

(J.)
(Ií.)
(IH.)

25,2
:H,H
4:l,2

(1.)

27,8

(Tf.)

:1G,9
:15,:!

(III.)

• .\1. él'ték S'l,crinti uHi~ostJh itt uincs figyelcmlJe véve.
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Az állóeszközök másfajta minősítési jellemzői is kidolgozhatók és figyelembe vehetők, de ezek főképpen a müszaki paraméterekkel vannak szoros kapcsolatban.
A jelenlegi adatfeldolgozási rendszerben a döntési rendszer .-;zárnára az említett
korcsoportonkénti jellemz6k nyújtanak információkat. Első megközelítésben ezek
figyelmeztetnek a szükséges pótlfü,okra, felújításokra, a beruházások szükségességén~.
Egy-egy terület egzakt összehasonlítását mind ebben a minősítési, mind pedig
más formában ez a módszer nem teszi lehetővé. UgyaniH kérdezhetjük pl., hogy melyik területnek jobb az állóeszköz~ellátottsága, lm a korcsoportonkénti mennyü;égi
megoszlits az 1. táblázat szerint.i.< 2>Az adatokat szemlélve csupán a korcsoportok szerinti ()s:,;zehaBonlításm adódik lehetőség. Így pl. az egyetemek a legújabb műszerek
kel (III. korcsoport) valamivel jolJban vannak ellátva, mint az OTKI. Az OTKI-nak
viszont több a II. kategóriába tartozó régehbi állóeszköze, mint az egyetemeknek.
Végiil az I. korcsoportba tartozó, vagyiH több mint tíz éve használt állóeszköze az
egyetcun11:k van több.
Két vagy töLb intéz111é11y, ill. terület állóeszköz-ellátottságát iis::;zehasonlíthatjuk nz információelméleti entrópia fogalmának bevezetésévcl.<3· 4 •5) Az entrópia
mörtéke kvantitatív tisszehasonlítiu,t te8z lehetővé a külön bözií csoportok között.
Tekintsük rendszerünkeL általánomiághan. 't'éLelczzünk fel egy olyan kísérlP1et, amelynek kiuwnetei azok az A 1, A 2 •• , A„ események, Hmel~·ek azt jelentik, hogy az úllóeszköz az
1, 2, ... , n korcsoportba vagy vala111ily<1n egyéb minüsítés(i osztályba tartozik. Ezek egymÚHt kizt-ll·ó eS1 mények (egyidej(íleg egy 1illóe8zköz ci,;ak egy korcsoportba sorolható),
vagyis A 1 A_1 = 0 (i;,tc.j). A rendszer bern,;neteikéut mint információforrás felfoghatók uz
eg.n•s úl!úmw;közükről vetL adatok.
Ű(·finídó Hzerint, u<lva vuu tnhM, egy A 1 , A 2 , ••• , A„ eseményekből álló ún. teljes eserné11:>r1•fül>1zel' és az c:,eményck beköveikPzósének valúm>:in(íségoi JJ 1, p 2 , , •• , p,.. Egy véges
szké1n,lvaJf 4l·Ieirt rern!szer hatríroz11Uan,;t\gának 1míréHére ulkttlmas a
1

n

lI (JJi,, P2, · · ·, p,,.) = -

Í: JJi

i=1

log P1

1neuu_.,-iHtig, íthol ,i logm·itnHrn alapszúmtt tetszőleges, dt; uz i_ir;sze8 es(•tekben azonos tehet
(p, = 0 p,.;et.éu 1i 1 log p 1 ~ 0 veszünk). Ezt a menn:vistiget, fizika.i itualógiák alapján entróJJi/1.,ud~ hívjuk. A gynlrndatbun a ketks és u tízes tdnpú loguritmusl, használják. Az előbbi
esel L1•11 n mért.ékegy;;ég u úit, ttz utóbbiban u dn:it. 1 hit a huttirozatlansági mértéke annak
u kísérldn1-1k, fi.melynek két, egyenMen vah'lszínű kimenete van. l decit a hutározatlan1:Uíg\ nié1·téke uuríak a. kísérldnok, 1Lmei.,·11pk tíz, egyenlően vaJó1:;7,ÍnÜ kimPnete vu.u. ,(1
d(,e11. 2' 3,3:22 bit; l hit. ~ 0,30 L deci!.) Ez a gazd,isági életbPn használ!Ltos mérték.
Szúrnítsuk ki ezekutiin példaképpen a néhány területre táblúzatmmn megadott korc,1:;0portonként,i rnegoi;zhi..'l ontrópiaturtalmát. A követkflzőket kapjuk:

H, ~ -- LJJ1 log p 1

=·

-(O,l8fl log O,I8ü+0,3!)2 log 0,392+0,422 log 0,422)
0,45:1 decit·.;

ugyanígy ::;zá111ítvu továbbá
H~ = 0,447 c.lcdt
Ila= 0,472 deciL
llt =-= 0,4G7 decit
[J~

= 0,475 deüiL

= 0,45!J clccit. azt; jelent.i, hngy ebb(m a kísérletben (az egyetmnek úll6eszküzeinf1k koresop<n·tb1.t 8oroh.h1áLan) 45,3 %-a van annak a haüírozaUunságnak, nrndy uz egységként választott, tíz egyenl6,•n valóHzín(í kimeneHel rendelkező kísérlPtnek ,·1.u1.

A fentiek küzül példú.ul a Tl 1
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:\ !i·nl i, ·k s1Prinl u. lr•guugyobb 11 liutúrozatlnmúga a tanácsi intézetek állóeszköz-ellál ol.t ce,i'!,ín,i k (//;,), 1wm ;.;okkal kevcsebL a fekvő- és járóbeteg-ellátó országos intézeteké
{11.1 ). Tudink, hogy azonoS entrópiatarto.lmú rendszerekentrópió.j~ azok konkrét kimeneü·iu,•k sziirn1mkm kedvPZŰ vagy kedvezőtlPn voltától független. Igy pl. a három korcso}líJ!'ll'/1 \"t)llH1kozónu azonos az entrópit1tartalom mindkét esetben:

nu·1n1yim\:i nwgoszlús,

T.
lf.
lfI.

0,
,0

. mennyiségi megoszlás,

0/
,o

18

I.
II.

43
18

4:1

UI.

39

:rn

Ez(:rl ,·s,•! iinklwn a II a és }{5 közel uzunos ent.rópiatartalmú rendszer közül kedve,-,őbbnek
Jt l•ihf:'( iiik 111(:g 1i fokvő- ós júróhctcg-clhí.tó országos intézetek állóeszküz-elhítottatígút kor:-;;:,·ríísi'.·.:: ;.;~p111pontjúl)ól, mivel a Ill. és II. korcsoportba tartozóakból többel rendelkeznek,

intézetek.
í,,·gki'-l(·lJb hat,iroztitlansúgn az OTKI óJlóeszköz-ellátottsága rendswrénflk van. Ez
,.;;,.Ü1n1111l;rn kl'dvt·ző képet is mutat, ugyanis a· korszeriíbbnek tekinthető ITT. és JT.
ko1·,-.~np<1r1 Jominiíl. Az adatokat tekintve azt látjuk, hogy a legkorszerííblmek t.,~kintett,,
J 11. kol'esoportbeli állóeszközökkel a nem fekv6. és járóbeteg-ellátó országos intézetek
l'l'JH!,•llkznek a legnagyobb százalékban. Összes állománya mégsem a legkorszerűbbek
kfrr.l· >'<1!',ilbató. E csoport entrópiatartalrnanagyobb, mint az egyetemeké vagy az OTJ<J.é,
min·l 1 i.i!Jh, HlGO ol<í1 t b{·szerzet t és kevesebb H. korcsoportú állóeszküw van az utóhbiak."·i11.íl. A tunácsi intézetek és a fekvő· és járóbeteg-ellátó országos inllízetok állóeszközdh\tot tc-n.Í):!'.a 1·endszel'ének közel azonos ontrópiatartalrna a legnagyobb ért9kí:í., ami szám1111kra k{'dveúitlenül nmtutja az 1illóeRzközök nlün•ge<lósót, az 1960 előtt bcszorzettek
1nin1 a 1,_11HÍ(•si

na;..c,· ,.;z;\múL.

,\_ r-1.1itnunkra kedvcz<Ít}Pn határozatlanság megszünt.etésérc az Pgyes rnmportokm célberu!uí.z{tsi terv ké~zithető.

ó'/.1•ríí guzdamigi,

lfasouló következtetések vonhatók le más mutatókkal jellemzett csoportosítások búl ö::-szetet.t rendszerek kimeneteire vonatkoztatott entrópiamértékek segít,'-t\gi.ivel.

G. A yl:p- és

rnűszerellálottság

információrewlszerének szabályozási kérdé::;e-i

Az orvosi állóeszközökkel való ellátás, gazdálkodás rendszerének szabályozását
a jobb bctegl'lbtás érdekében megfelelóen kialakított és bevezetett információrewfozer teszi khet()vé. A szabályozás a döntési részrendszcrben megy végbe, amelylwn klwts(:gessé válik szükség eRetén a beavatkozás is. H.endi:;zeriinket kibernelil..·ai
N11rl1u·n11-I..: tekintjük. Az eltérések kiegyenlítt:8énck el~én ulri.pnJ.ó ::,zabályozás
YÍ~sz:tes,1tnl/rnCJs, lineáris rendszerét alkalmazhatjuk.
Kt'·nl1:s, hogy a rell<lszerbeu mik legyenek asza b,ályozási, irányítási pamrnéterek,
1nilyen vúltozók pillanatuyi értékét kell uHfrnünk, amelyeknek az a<lott alapjelektől (nu•ga<lott normáktól, kívánt értékektől) való és adott, megengedhet/) szinteket
lllq.dialarló elt{:n;seit n.z irányítá8 sztÍmára meg kell adni. Rendszerünk szárnáru Hzá1110:-; nlnpjel adódklt a 111egfelelc'í relációkból. Jek•nleg a következő aJapjeleket java.soljuk:

•

r1) 11wgyei, f{)vároú vezet6 kórházak 5000 :Ft egyedi érték feletti, állóc8zköz jel~
kµ:LÍ g:r)p- és mCíszerállornányának ala pfeh;zcrelési normája;
b) ,·úrosi, jánisi, kerületi kórházuk 5000 Ft egyedi érték feletti, állóeszköz jelh·gú gép- <'·s míí,;zerállományának alapfclszerelési norrnája;
e) ;,,zakorYosi rt·ndelfönttizet 5000 :Ft egyL·<li értl~k feletti, úllóeszköz jelleg(í gépt'.·,.; 1nús:t.('rÚl101uúnyiiuak_alapfcl.c;zeL'l'lt:si norn1iljll;
d)

t!~ZnH·i

kupú.l'> (t•ln vttlás) idt'jénck normája;

333

CJ fizikai elhasználódás idejének normája;
/) korcsoportonkénti ellátottság normája;
g) az a)-/) pontok szerinti jellemzőkb61 összeállított rendszer megengedhető
entrópiája külön-külön és együtt.
Véleményünk szerint ezek a normák a döntési részrendszer fontos alapjelei. Az a),
b), e) alatti alapfelszerelési normákat az Egészségügyi Minisztérium Ul7l-ben ki-

adta. Az ágy!:lzámtól függően osztályonként megadják a felszerelési szüks'égletet
mennyiség és érték szednt (röntgengépekét is). Ezek alkalmazásba vétele viszonylag rövid idő alatt megvalósítható. Alapjclekként úgy használhatjuk fel őket, ha a
. megnevezett gép- és műszerfelszerclési normát az adatfeldolgozási részren<lszerhez megfelelően kódoljuk a megadott csoportosítás _szerint. Ezeket mint alapjeleket a~ adatfeldolgozás folyamatában számítógéppel összehasonlítju~ a tényleges felszereltséggel, és különbséget képezünk. Egy megengedhető eltérésen túl hibajelet képezve, a döntési, irányítási szint (taktikai, stratégiai, iJolitikai és alapjelképző döntési rendszer) az eltérés megszüntetése érdekében különböző szinteken
bPavatkozhat a rendszer állapotába. A továhbi normák kidolgozása még soron levő
feladat. Mivel az alapjelek is időről időre szükséges 1~1ódosításon mennek keresztül~
rendszerünk vezérelt szabályozási rendszer.
Rendszerünknek ilyen, lineáris szaLálJozási rendszerként való felfogása terméi,;zetesen csak közelítés. A relációkban részt vevő rendszerek maguk is szabályozásnak vannak alávetve, így többszörös áttételezés érvényesüllÍct. PL a nemzeti jöve<lel_em keletkezése a szükséges termékbé.íl és a többletterrnékből, a nemzeti jövedelem felhasználásának folyuu11-tta, a termelési szektorok arányos növekedései
szabályozási rendszert alkotnnk< 0 ) A gép· és műszerellátottság az egészségügy anyagi, rnűszaki helyzetében, gazdálkodásában elsősorban a nemzeti jövedelem függvénye, ennek mértékét a nemzeti jövedelemből való részesedés határozza rneg. Mivel a nemzeti jövedelem a szocialista -termelési viszonyok között az
újratermelés legfontosabb ·kategóriája, mert meghatározza a társadalom jólétét és.
fejlődését, rendszerünknek ezzel való relációjára, valamint a szabályozás kérdéseire
külőnös figyelmet kell fordítani.
li'eltchető, hogy nem csupán a nemzeti jövedelemből való résiesedés hat a gépés műszerellátottságra, hanem fordítva, az ellátás szintje is visszahat a nemzeti
jövedelemre (a 3. ábrán ezt nem szemléltettük); ezt. és mértékét még igazolni kell.
Látjuk tehát; hogy a. rendszerek szabályozási kérdései már esetünkben is sok
megoldandó problémát vetnek fel.
Irodalom
l. H arváth D.: Az intézeti gaz<lálko<lús éi. számvitel korszerűsítése, Egészségügyi Gazdmuígi
Szemle, 1972, 10, 3, 332 - 34-4.
· .
2. Frank K.: Az egészségügyi intézmények gép- és műszerellátottsúgá.nak vizsgó.lata. Orvos és Technika, 1972, 10, 2.
3. Shannon, 0. E.: A ma.thematical t.hoory uf communication (A hírátvitel rnate1rnttikai ehnélete). Bell System Technieal Journal, 1948, 27.
4. llinrsin, A. Ja.: Ponjatie entropii v teorii verojatnosztej (Az entrópia.fogahna a \"alószínűségelméletben). ·Uszpehi Matematicseszkih Nauk 1953, 8, 3.
5. Reza, F. M.: Bevezetés az infm·mációelmélotbH. Műszaki {{önyvkia<ló, Bp. l9füL
6. liarváth P'.: A politikai gazdaságtan néhány kibernetikai modellje. Elméleti és rnötlszertani közlemények, 6. sz. Marxizmm:1 - Leninizmus Egyeteme, Bp. 1971.

334

