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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

 
Betegazonosító informatikai rendszer, vezetékes 

vonalkódolvasó 
15 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

 
Technológiai leírás: vezetékes vonalkódolvasó 
Felhasználó:  
 
A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében 
Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek 
megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra DS4308HC 
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Tömege maximum 165g.  

Támogatott interfészek: USB.  

Szenzor felbontás: 1280 x 800 pixel.  

Legyen képes vibrálással, hang nélkül visszajelzést 
adni a kód olvasásáról. 

 

Minimálisan garantált működési hőmérséklettartomány 
0 C°-tól 50 C°-ig. 

 

Páraellenállóság (nem kondenzált) felső határa 
legalább 95%. 

 

Károsodás nélkül leejthető szilárd talajra, minimálisan 
1,8 m magasságból. 

 

Támogatott vonalkódok 1D, 2 D.   

Elvárt olvasási távolság: Code39 5 mil: 2mm-25cm, QR 
10 mil: 0.5cm-16cm, DataMatrix 10 mil: 2cm-19cm. 

 

Magyar nyelvi támogatás.  

Érintésvédelmi megfelelőség az UL60950 szabvány 
szerint. 

 

LED Safety megfelelőség szerinti elvárás: IEC 62471.  

EMI/RFI megfelelőség minimum:  
ICES-003 Class B, 
EN55022 Class B, EN55024; 
Elektromos orvosi berendezésekre vonatkozó 
megfelelősség: EN60601-1-2. 

 

Három év helyszíni garancia.  

Az eszköz burkolatának ellen kell állnia az 
egészségügyben alkalmazott, fertőtlenítési folyamatok 
során használt anyagoknak. 
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

 
Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag 

nyomtató 
15 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

 
Technológiai leírás: karszalag nyomtató 
Felhasználó:  
 
A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében 
Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek 
megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra HC100 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Felbontás: minimum 300dpi  

Nyomtatási hossz: 80 mm – 550 mm  

Nyomtatási szélesség:  
Az elvárt paramétereknek megfelelő szélességű 
médiák (karszalagok) nyomtatásának biztosítása 

 

Nyomtatási sebesség: min. 50 mm/sec  

Minimálisan garantált működési hőmérséklettartomány 
5 C°-tól 40 C°-ig 

 

Páraellenállóság (nem kondenzált) felső határa 
legalább 85% 

 

Támogatottot programozási nyelv (ZPL, ZPL II)  

Direkt termál nyomtatás (kellékanyag nélküli)  

Kizárólag karszalag kazettából történő nyomtatás: zárt, 
antimikrobiális kazetta, három méretben (felnőtt, 
gyermek, csecsemő) 

 

Interfész minimum USB és Serial  

32 bit RISC processzor  

Beépített flash memória legalább 8MB  

RAM legalább 8MB  

Biztonsági megfelelőség IEC 60950 szabvány szerint  

Tápegység IEC 60601-1:1995 megfelelőség  

Három év helyszíni garancia  

Az eszköz burkolatának ellen kell állnia az 
egészségügyben alkalmazott, fertőtlenítési folyamatok 
során használt anyagoknak. 
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

 
Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag 

felnőtt 
90.200 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

 
Technológiai leírás: karszalag 
Felhasználó:  
 
A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében 
Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek 
megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra Z-Band Ultrasoft 
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Max. 26x280mm-es méret.  

Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexmentes anyagból 
készült. 

 

Antimikrobiális.  

Kényelmesen viselhető (lekerekítés, viselhető rögzítő, 
nem éles szélű). 

 

Kellő ellenállás szakítóerőnek.  

Nem akadályozza a tisztálkodást.  

 
 
 

Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

 
Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag 

gyermek 
4.400 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

 
Technológiai leírás: karszalag 
Felhasználó:  
 
A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében 
Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek 
megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra Z-Band Ultrasoft 
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Max.26x178mm-es méret.  

Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexsmentes anyagból 
készült. 

 

Antimikrobiális.  

Kényelmesen viselhető (lekerekítés, viselhető rögzítő, 
nem éles szélű). 

 

Kellő ellenállás szakítóerőnek.  

Nem akadályozza a tisztálkodást.  
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

 
Betegazonosító informatikai rendszer, karszalag 

csecsemő 
5.400 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

 
Technológiai leírás: karszalag 
Felhasználó:  
 
A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében 
Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek 
megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra Z-Band Ultrasoft 
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Max.26x153mm-es méret.  

Vízálló, hajlékony, tisztítható, latexmentes anyagból 
készült. 

 

Antimikrobiális.  

Kényelmesen viselhető (lekerekítés, viselhető rögzítő, 
nem éles szélű). 

 

Kellő ellenállás szakítóerőnek.  

Nem akadályozza a tisztálkodást.  
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

 
Betegazonosító informatikai rendszer, 
nővérmunkát támogató mobil eszköz 

30 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

 
Technológiai leírás: nővérmunkát támogató mobil eszköz 
Felhasználó:  
 
A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében 
Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek 
megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: Zebra TC51HC 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

Az elvárt kapacitású akkumulátorral együtt maximum 
255g. 

 

IP 65 fokozatú védettség.  

Károsodás nélkül leejthető szilárd talajra, minimálisan 
1,2 m magasságból. 

 

Páraellenállóság (nem kondenzált) felső határa 
legalább 90%. 

 

Garantált működési hőmérséklettartomány: -10 C°-tól 
50 C°-ig. 

 

Beépített gyorsulás érzékelő.  

Fényérzékelő szenor.  

Színes kijelző.  

Felbontás: HD 1280 x 720.  

Képernyő mérete: minimum 5” képátlójú képernyő.  

Fényerő: minimum 500 NIT (cd/m2).  

Érintőképernyő (Gorilla Glass üvegezés).  

Programozható nyomógomb a készüléken.  

NFC olvasási képesség (ISO14443), alkalmas az E-
Személyi igazolvány olvasására. 

 

Dedikált 2D-s vonalkód olvasó, az olvasó szoftverből 
vezérelhető (SDK elvárt). 

 

Garantált olvasási távolság (Code 39): 20 Mil: 5 cm - 80 
cm, 3 Mil: 8 cm – 13.5 cm. 

 

Scan gomb a vonalkód olvasáshoz.  

Az eszköz a fejlesztett alkalmazásból a vonalkód 
olvasás esetén, a sikeres olvasást hangjelzéssel jelzi. 

 

A vonalkód olvasó üvege karcálló.  

Akkumulátor LiIon minimum 4000mAh kapacitással.  

Segédeszköz nélkül cserélhető akkumulátor.  

Legalább hexa core 1,6 GHz CPU.  

Beépített flash memória legalább 32GB.  

Legalább 4GB RAM.  

Micro SD memóriakártya bővíthetőség (minimum 
64GB). 

 

Minimum Android 6.0 OS de biztosítani kell a 7.0 
verziót is a jövőben. 
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Beépített Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.  

USB: beépített USB-C csatlakozó.  

Beépített Bluetooth interfész.  

Beépített GPS vagy A-GPS.  

Hátlapi kamera, minimum 10 megapixel felbontás, 
automatikus fókusz(AF). 

 

Az eszköz befogadására képes dokkoló, amely képes 
tölteni az eszközt és biztosítani a kommunikációt az 
USB interfészen keresztül. A dokkoló burkolatának 
ellen kell állnia az egészségügyben alkalmazott, 
fertőtlenítési folyamatok során használt anyagoknak. A 
dokkoló nem váltható ki normál USB kábellel való 
csatlakoztatással. 

 

MDM kompatibilitás .  

SDK biztosítása: fejlesztői környezet és 
drivergyűjtemény biztosítása. 

 

A szállított terméknek rendelkeznie kell az Európai Unió 
– szállítás időpontjában érvényes – előírásainak 
megfelelő CE megfelelőségi tanúsítvánnyal. 

 

Három év helyszíni garancia.  

Az eszköz burkolatának ellen kell állnia az 
egészségügyben alkalmazott, fertőtlenítési folyamatok 
során használt anyagoknak. 
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

 
Betegazonosító informatikai rendszer, orvosi 

vizittámogató mobil eszköz 
20 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

 
Technológiai leírás: orvosi vizittámogató mobil eszköz 
Felhasználó:  
 
A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében 
Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek 
megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: HP Pro x2 612 G2 
 
 

Előírt paraméterek Teljesített paraméterek 

2in1 szétcsatlakoztatható notebook 
Méretek: Tablet rész maximum 300x220x10 mm 
Billentyűzettel: 300x220x15 mm 
Súly: Tablet rész maximum 900 g 
Billentyűzettel: maximum 1250 g 
Fő alkatrészek helyszíni cseréjére alkalmas ház 

 

Min. 1x USB 3.1 Type-C, 1x USB 3.0 Type-A, 1x 
kombinált audio csatlakozó, billentyűzet csatlakozó. 

 

Átmérő: 12-13” érintő kijelző. 
Felbontás: min. 1920x1280. 
Betekintési szög: min. 170°/170°. 
Fényerő: min. 340 nit. 
Min. Gorilla Glass 4 felület. 

 

Wacom AES digitalizáló toll: minimum 2048 
megkülönböztetett nyomásszint, min. 2500 ppi 
felbontás, min. 60°-ban dönthető. 

 

5MP 1080p előlapi kamera. 
8MP 1080p hátlapi kamera LED vakuval. 

 

Magyar nyelvű Microsoft Windows 10 Pro.  

Minimum 2 magos processzor, min 1 GHz, TurboBoost 
technológiával akár 2,6 GHz órajel, min 4 MB Cache, 
maximum 4,5W TDP, Passmark: min. 3500 pont. 

 

Min 4 GB 1866 MHz memória.  

Min 128 GB SATA3 SSD.  

Mágnesesen csatlakozó, magyar nyelvű, 
háttérvilágított, touch paddel ellátott, fertőtleníthető 
billentyűzet. 

 

Min. 41 Whr akkumulátor gyorstöltő (FastCharge) 
funkcióval. 
Üzemidő: akár 10 óra. 
65W ActivePFC külső táp. 

 

TPM 2.0, Power-on Password, Önjavító BIOS.  

Fizikai sérülésektől védő rugged tok, mely pontosan 
illeszkedik a táblagépre, nem fed el egyetlen 
csatlakozót sem és rendelkezik megfelelő 
kameranyílással A tok rendelkezik 360°-ban forgatható, 
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fertőtleníthető kézi tartóval és kihajtható támasztóval az 
asztali használathoz. 

USB-C portra csatlakozó saját tápellátással rendelkező 
asztali dokkoló állomás, mely alkalmas a notebook 
töltésére. 
Csatlakozók: min. 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x RJ45, 
1x USB 3.0 Type-C, 4x USB Type-A. 

 

3 év helyszíni garancia, amely vonatkozik az 
akkumulátorra is. 
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

 
Betegazonosító informatikai rendszer, mobileszköz 

menedzsment 
50 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

 
Technológiai leírás: mobileszköz menedzsment licenc 
Felhasználó:  
 
A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében 
Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek 
megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: MobileIron Enterprise 
Mobility Management Gold Bundle per Device Perpetual License, 3 év követéssel 
 

Előírt paraméterek és funcionalitások Teljesített paraméterek 

Mobileszköz menedzsment követelmények  

Az MDM szerver elérhető Cloud- vagy On-Premise 
(helyben telepített) komponensként is. 

 

Az MDM rendszer alapvető fuinkcionalitásához 
szükséges szerver komponensek elérhetők fizikai 
appliance-ként, virtuális és fizikai számítógépre 
telepíthető operációsrendszerként is. 

 

Az MDM rendszer alapvető fuinkcionalitásához 
szükséges szerverek WEB menedzsment felülettel 
rendelkeznek. 

 

Az MDM rendszer rendelkezik BYOD portal 
komponenssel, ahol a vállalat munkatársai maguk is 
menedzselhetik a saját eszközeiket. 

 

Az MDM rendszer támogassa a különböző syslog-
alapú, ún. “3rd party” riportoló és eseménygyűjtő 
alkalmazások (Splunk, Nagios, stb) használatát. 

 

Az MDM rendszer megfelel a PCI, HIPAA, CIJS által 
javasolt irányelveknek. 

 

Kliens készülék beüzemelési lehetőségek: 
eszközönként, felhasználó saját maga által is 
lehetséges. 

 

Az MDM rendszer részletes készletnyilvántartás 
(például: tulajdonos) információkkal szolgál a 
dashboardon. 

 

Az eszköz bejelentkezés az MDM rendszer felől és a 
mobil kliensek felől is kikényszeríthető. (A funkció 
segítségével például kényszeríthető az új házirendek 
és beállítások azonnali letöltése és a felhasználó 
ismételt hitelesítése.) 

 

A rendszer akár egyedi, testreszabott feltételekkel - 
LDAP/AD attribútumok alapján-, vagy AD csoport 
szinten is képes a menedzselt eszközökhöz 
szabályokat és beállításokat rendelni. 

 

Felhasználók létrehozhatók az MDM szerveren 
lokálisan is. 

 

Felhasználók szinkronizálhatók LDAP/Microsoft AD  
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adatbázisból. 

Az MDM szerver rendelkezik önteszt diagnosztikával.  

Az MDM szerveren tárolhatók a rendszerhez 
kapcsolódó naplóbejegyzések (logok). 

 

Az MDM rendszer naplóbejegyzései automatikusan, 
testreszabhatóan, szabály alapján törölhetők. 

 

Az MDM appliance-ek beállításai elvégezhetők WEB 
menedzsment felületen és SSH, Telnet kapcsolaton 
keresztül parancssorban is. 

 

Az MDM rendszer támogassa az NTP-t (Network Time 
Protocol). 

 

A parancssoros távoli hozzáférés kontrollálható és 
testre szabható legyen. 

 

Syslog üzenetküldés támogatása.  

A rendszer logok áttölthetők SFTP vagy HTTPS 
kapcsolaton keresztül más szerverekre. 

 

Az MDM rendszer támogassa az SNMP-t.  

Az MDM szerver támogatja a biztonságos email 
riasztás küldést (SMTPS, SMTP-STARTTLS) is. 

 

Az MDM rendszer működéséhez szükséges 
szolgáltatások hálózati kommunikációs portjai legyenek 
testreszabhatóak. 

 

Az MDM szerver támogatja a SCEP reverse Proxy-kat.  

Az MDM szerver rendelkezzen belső tűzfal funkcióval, 
aminek szabályozható az engedélyezett szolgáltatások 
és a kapcsolatok részletesen testreszabhatók. 

 

Az MDM szerveren a Cipher Suite beállítások 
testreszabhatók. 

 

FIPS minősítésű CipherSuite kikényszerítése.  

Az MDM szerver komponennsek szoftverfrissítése 
parancssorban és WEB felületen is menezdselhető. 

 

Az MDM szerver komponensek beállításai 
importálhatók és exportálhatók. 

 

Az MDM komponensek konfigurációja törölhető az 
appliance-ekről. 

 

Az MDM rendszerrel megvalósítható magas 
rendelkezésre állású infrastruktúra. 

 

Mobileszközre alkalmazható megszorítási/beállítási 
követelmények 

 

Eszközön tárolt adatok törlési lehetősége  

Tanúsítvány által hitelesített alkalmazások és 
felhasználók egyidejű támogatása. 

 

Titkosítási házirend (belső tárhelyre).  

Titkosítási házirend (SD kártyára, azaz nem rendszer 
partíciókra). 

 

Jelszóházirend kikényszerítése.  

Alkalmazásszintű adatvédelmi szabályozások. (vágólap 
tiltása, társított alkalmazások szabályozása) 

 

Kliens regisztráció tiltása operációs rendszer verziója 
alapján. 

 

Helymeghatározás.  

Email csatolmányok szabályozása.  
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Eszköz karanténozási lehetőség.  

ActiveSync engedélyezése/tiltása.  

MDM konfiguráció- és alkalmazás eltávolítása az 
eszközökről az MDM szerver utasítására. 

 

Alkalmazásonkénti egyedi titkosított kapcsolaton 
keresztüli elérés a tartalomkiszolgálókhoz, azon 
alkalmazások esetén, amelyek natívan támogatottak. 

 

Alkalmazás szintű konténerezés.  

Teljeskörű alkalmazás menedzsment biztosítása. (tiltás, 
engedélyezés, funkció engedélyezése/tiltása) 

 

Alkalmazások importálhatósága gyártói alkalmazás 
áruházakból (Apple App Store, Google Play, Microsoft 
Marketplace). 

 

Vállalati alkalmazás áruház (Android, iOS és Windows 
mobile). 

 

Biztonságos keretrendszer intézményi kiszolgálók 
eléréséhez, követelmények 

 

Tartalomkiszolgálók eléréseinek publikálása 
biztonságos alkalmazáson keresztül. 

 

Gyártó által menedzselt biztonságos 
dokumentumkezelő. 

 

Gyártó által menedzselt biztonságos email kliens.  

Gyártó által menedzselt biztonságos böngésző. 
Biztonságos böngészőn belüli tartalomtitkosítás. (sütik, 
könyvjelzők, előzmények). 

 

Email névjegyzék, naptárbejegyzések biztonságos 
tárolása a konténerező levelezőkliensek esetén. 

 

Központosított riasztási lehetőségek.  

Biztonságos eszközfeloldás kikényszerítése.  

Exchange- és egyéb levelezési beállítások automatikus 
letöltése a kliensekre. 

 

Több email profil egyidejűl használata a klienseken.  

Intézményi VPN-profilok automatikus terjesztése.  

Vezetéknélküli hálózati profilok beállítása a klienseken.  

Intézményi alkalmazások telepítésének 
kikényszerítése. 

 

Rootolt/Jailbrakelt eszköz detektálása.  

Rootolt/Jailbreakelt eszközök tiltása.  

Eszköz roaming engedélyezése/tiltása.  

Üzleti és személyes levelezés szeparálhatósága  

Alkalmazás-szintű jelszóbekérés kikényszerítése (pl. 
hozzáférés emailhez, naptárhoz, kapcsolatokhoz). 

 

Email csatolmányok alkalmazásszintű titkosítása.  

Automatikus publikáció lehetősége a dokumentumok, 
média anyagok intézmény szintű terjesztésére. 

 

DLP szabályok segítségével megakadályozható adott 
intézményi dokumentumok megnézése, módosítása, 
részleges információk kimásolása a kliens eszközökön. 

 

Intézményi dokumentumok nyomonkövethetősége. (Ki, 
mikor, honnan, hova, mit, csinált egy adott 
állománnyal.) 

 

Intézményi dokumentumok külön házirend alapon  
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menedzselhetők, aminek köszönhetően felhasználó és 
alalmazás szintű szabályozások hozhatók létre. 

Eszközök tanúsítvány alapú menedzsmentje.  

Trusted Root kiszolgálók felvételének a lehetősége.  

"3rd party" intermediate tanúsítvány kiszolgáló 
támogatása. 

 

Microsoft CA-val való integrálhatóság.  

Az MDM rendszer saját tanúsítvány szerverrel 
rendelkezzen. 

 

Android for Work (Android Business) támogatása.  
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

 
Betegazonosító informatikai rendszer, orvosi 

vizittámogató mobil alkalmazás 
1 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

 
Technológiai leírás: orvosi vizittámogató mobil alkalmazás szoftver licenc (korlátlan számú felhasználó 

részére) 
Felhasználó:  
 
A beszerzendő termékkel szemben támasztott elvárások egyértelmű meghatározása érdekében 
Ajánlatkérő egy lehetséges eszközkonfigurációt határozott meg, amely az alábbi követelményeknek 
megfelel. Ezek alapján Ajánlatkérő szerinti ekvivalens termék megnevezése: MobiWorkS mobil 
alkalmazás 
 
 

Előírt paraméterek és funkcionalitások Teljesített paraméterek 

Általános követelmények  

Ajánlattevő általm megajánlott orvostámogató mobil 
eszközön teljeskörűen futtatható legyen. 

 

A MedWorkS medikai rendszerben regisztrált 
felhasználók számára legyen elérhető az alkalmazás.  

 

Bejelentkezés előtt legyen lehetőség az alkalmazás 
nyelvének kiválasztására. 

 

Legyen lehetőség új vizsgálatkérés feladásakor egy 
osztály vizsgálatai közül választani, tehát osztályonként 
egyesével elküldeni a kéréseket.  

 

Legyen lehetőség több osztályra is feladni a 
vizsgálatkéréseket. 

 

Legyen lehetőség a képernyő kizárólag fekvő tájolású 
használatára. 

 

Legyen biztosított külső vonalkódolvasó használata.  

Legyen lehetőség vonalkód vagy QR kód használata 
esetén a kód beolvasását követően meghatározni, 
milyen képernyő jelenjen meg a beteghez. (pl. 
általános, gyógyszerelés, stb.). 

 

Az alkalmazás tegye lehetővé az új gyógyszerek 
keresését: a készítmények találati listája gépelés 
közben automatikusan jelenjen meg. 

 

Az alkalmazás tegye lehetővé a vizsgálatkérések 
számlálását. 

 

Legyen lehetőség az osztály kiválasztására, az arra 
jogosult munkahelye szerint. 

 

Legyen lehetőség az alkalmazásban rögzített adatok 
szinkronizálására a MedWorkS medikai rendszerbe.  

 

Legyen lehetőség osztályhoz kapcsolódó statisztikák 
megjelenítésére (betegek az osztályon, távozásra 
várakozó betegek, felvételre várakozó betegek, 
diagnosztikai eredmények, labor eredmények). 

 

Legyen lehetőség orvoshoz kapcsolódó statisztikák 
megjelenítésére (saját betegek az osztályon, távozásra 
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várakozó betegek, felvételre várakozó betegek, 
diganosztikai eredmények, labor eredmények). 

Legyen lehetőség az osztályon fekvő betegek 
adatainak megtekintésére: 
- fődiagnózis, felvétel dátuma, törzsszám, 
- allergiák, 
- elhelyezési információ: kórterem, ágy száma, 
- egyéb adatok: saját beteg-e; történt-e a mai napon 
vizit. 

 

Legyen lehetőség szűrésre és keresésre a listákban 
(saját beteg, ágyhoz rendelt, még nincs ágya…stb.). 

 

A rendszer minden olyan általa alkalmazott törzs és 
nyilvántartás esetén, amely az EESZT törzspublikációs 
rendszerében is elérhető, legyen képes az EESZT 
ágazati szinten egységesített törzseinek és 
nyilvántartásainak adatait a MedWorkS medikai 
rendszer közvetítésével alkalmazni. 

 

Betegfelvételi, előjegyzési, betegbeutalással 
kapcsolatos folyamat esetén, a MedWorkS medikai 
rendszer közvetítésével, tegye lehetővé az eBeutalás, 
eseménykatalógus, erőforrás-publikációs EESZT 
szolgáltatások adatkezelésének a támogatását. 

 

Betegazonosítást támogató, beteghez rendelt 
funkcionalitasok 

 

Legyen lehetőség a beteget ágyhoz rendelni, vagy az 
elhelyezését megváltoztatni. 

 

Legyen lehetőség a beteg kiválasztását követően, 
annak adataival dolgozni és megtekinteni (utolsó 
gyógyszerelések, utolsó vizsgálatok, utolsó mért 
értékek). 

 

Legyen lehetőség a beteg kiválasztását követően, az 
alábbi funkciókat elindítani:   
- gyógyszerelés, 
- rögzített értékek grafikus megjelenítése, 
- vizsgálatok, 
- egyéb feladatok, 
- kezelések, 
- ápolás. 

 

Betegazonosítást támogató, értékek rögzítését 
érintő funkcionalitások 

 

Legyen lehetőség a betegnél mért értékek rögzítésére, 
majd azok szinkronizálására az Intézményben működő 
MedWorkS medikai rendszerbe. 

 

Legyen lehetőség a betegnél mért értékek grafikus 
megjelenítésére. 

 

Legyen biztosított legalább négy rögzített érték 
definiálása, és megjelenítése. 

 

Betegazonosítást támogató, gyógyszerelést érintő 
funkcionalitások 

 

Legyen lehetőség az elrendelt terápiák (a már leállított 
és folyamatban lévő is) megtekintésére. 

 

Legyen lehetőség új gyógyszerelés elrendelésére, a  
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készítmény kiválasztását követően a következő adatok 
megadásával:  
- gyógyszerelés típusa (statim, terápia), 
- dózis, 
- elrendelő orvos, 
- időpontok, 
- megjegyzés. 

Legyen lehetőség a gyógyszerterápia szüneteltetésére, 
leállítására, folytatására. 

 

Betegazonosítást támogató, vizsgálatokat érintő 
funkcionalitások 

 

Legyen lehetőség a beteghez rendelt vizsgálatok 
megtekintésére. 

 

Legyen lehetőség a beteghez rendelt vizsgálatok 
státuszának (összes, elvégzett, kért vizsgálat, 
visszautasított, törölt) szűrésére és megjelenítésére. 

 

Legyen lehetőség új vizsgálat kérésére a következő 
adatok megadásával: (statim, terápia) 
- elrendelő orvos, 
- sürgős vizsgálatkérés jelölése, 
- vizsgálat tervezett napja, 
- megjegyzés, 
- végző osztály, 
- vizsgálatok. 

 

Legyen lehetőség a vizsgálathoz kapcsolódó 
dokumentumok megtekintésére. 

 

Legyen lehetőség egyéb feladatok (dekurzus, allergia, 
dokumentáció, anamnézis) rögzítésére. 

 

Legyen lehetőség a rögzített feladatot a HIS 
rendszerben megtekinteni. 

 

Betegazonosítást támogató, kezeléseket érintő 
funkcionalitások 

 

Legyen lehetőség a kezeléseket/feladatokat előírni az 
ápolásban résztvevő személyzetnek.  

 

Legyen lehetőség az előírt kezelések/feladatok 
elvégzésének adminisztrálására. 

 

Legyen lehetőség új kezelés elrendelésére.  

Legyen lehetőség az előírt kezelést a megvalósítástól 
függően módosítani (elvégzettre állítani, törölni). 

 

Betegazonosítást támogató, ápolást érintő 
funkcionalitások 

 

Legyen lehetőség az ápolási tevékenység rögzítésére.  

Legyen lehetőség a rögzített adatok HIS rendszerben, 
fekvőbeteg dokumentációjában történő tárolására. 
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Azonosító Megnevezés Össz. darabszám 

 
Betegazonosító informatikai rendszer, 

nővérmunkát támogató mobil alkalmazás 
1 

Megajánlott termék típusa: 

Gyártó: 

 
Technológiai leírás: nővérmunkát támogató mobil alkalmazás szoftver licenc (korlátlan számú felhasználó 

részére) 
Felhasználó:  
 
 

Előírt paraméterek és funkcionalitások Teljesített paraméterek 

Általános követelmények  

Ajánlattevő által megajánlott nővérmunkát támogató 
mobil eszközön teljeskörűen futtatható legyen. 

 

A MedWorkS medikai rendszerben regisztrált 
felhasználók számára legyen elérhető az alkalmazás.  

 

Legyen lehetőség a képernyő kizárólag fekvő tájolású 
használatára. 

 

Legyen lehetőség vonalkód vagy QR kód használata 
esetén a kód beolvasását követően meghatározni, 
milyen képernyő jelenjen meg a beteghez. (pl. 
általános, gyógyszerelés, stb.). 

 

Legyen lehetőség az osztály kiválasztására, az arra 
jogosult munkahelye szerint. 

 

Legyen lehetőség az alkalmazásban rögzített adatok 
szinkronizálására a MedWorkS medikai rendszerbe.  

 

Legyen lehetőség az osztályon fekvő betegek 
adatainak megtekintésére: 
- fődiagnózis, felvétel dátuma, törzsszám, 
- allergiák, 
- elhelyezési információ: kórterem, ágy száma. 

 

Legyen lehetőség szűrésre és keresésre a listákban 
(saját beteg, ágyhoz rendelt, még nincs ágya…stb.) 

 

Betegazonosítást támogató, beteghez rendelt 
funkcionalitások 

 

Legyen lehetőség a beteg kiválasztását követően, 
annak adataival dolgozni és megtekinteni (utolsó 
gyógyszerelések, utolsó vizsgálatok, utolsó mért 
értékek). 

 

Betegazonosítást támogató, értékek rögzítését 
érintő funkcionalitások 

 

Legyen lehetőség a betegnél mért értékek rögzítésére, 
majd azok szinkronizálására az Intézményben működő 
MedWorkS medikai rendszerbe. 

 

Betegazonosítást támogató, gyógyszerelést érintő 
funkcionalitások 

 

Legyen lehetőség az elrendelt terápiák megtekintésére.  

Legyen lehetőség az előírt gyógyszerterápiát a 
megvalósítástól függően módosítani (pl.: beadottra 
állítani). 
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Betegazonosítást támogató, transzfúziót érintő 
funkcionalitások 

 

Legyen lehetőség a transzfúzióra kerülő beteg és 
készítmények azonosítása, összhangban a tervezett 
tevékenységgel. 

 

Legyen lehetőség az előírt transzfúziót a 
megvalósítástól függően módosítani (pl.: beadottra 
állítani). 

 

Betegazonosítást támogató, vizsgálatokat érintő 
funkcionalistások 

 

Legyen lehetőség a beteghez rendelt vizsgálatok 
státuszának (összes, elvégzett, kért vizsgálat, 
visszautasított, törölt) szűrésére és megjelenítésére. 

 

Legyen lehetőség a feladathoz, a szöveges információt 
rögzíteni. 

 

Legyen lehetőség a rögzített feladatot a HIS 
rendszerben megtekinteni. 

 

Betegazonosítást támogató, ápolást érintő 
funkcionalitások 

 

Legyen lehetőség az ápolási tevékenység rögzítésére.  

Legyen lehetőség a rögzített adatok HIS rendszerben, 
fekvőbeteg dokumentációjában történő tárolására. 

 

 


