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TELEKOMMUNIKÁCIÓ  
A  KATONAI  EGÉSZSÉGÜGY  SZOLGÁLATÁBAN 

(TELEDERMATOLÓGIA) 

Fűrész Anita 1 

Absztrakt 

A haderők állományának egészségügyi ellátása kiemelt 
jelentősséggel bír azok feladatainak sikeres végrehajtása érdekében. 
Mivel a katonák általában távoli, rossz infrastruktúrájú helyeken telje-
sítenek szolgálatot, az egészségügyi ellátás gyakran nehézségekbe ütkö-
zik. Nem csoda tehát, hogy a hadseregnek jelentős motivációja volt a 
teleme-dicinális fejlesztésekben. E cikk rövid történeti áttekintést köve-
tően a teledermatológia hadseregen belüli alkalmazását, technikai kö-
vetelményeit és a konzultáció menetét ismerteti, különösen a bőrgyó-
gyászatban. 

Bevezető 

A telemedicina modern, telekommunikációs technológia felhasz-
nálása egészségügyi adatok továbbítására, ezen belül konzíliumok 
adására, orvosi műszerek (Röntgen, CT, MR, EKG, Holter, EEG, 
CTG, stb.) mérési eredményeinek továbbítására (telemetria) és táv-
oktatásra szolgál. Elsősorban azon szakágak alkalmasak telemedicinális 
szolgáltatásra, amelyeknél a diagnózis döntően képi információkon alap-
szik. A bőrgyógyászat, tekintettel a bőrelváltozások szemmel látható vol-
tára, az egyik legalkalmasabb szakterület egyéb szakágak, így többek kö-
zött a radiológia, szövettan, diabetológia, kardiológia, neurológia és 
szemészet mellett.  

Történeti áttekintés 

Jelen ismeretek szerint az első telemedicinális tevékenységet 
Einthoven végezte 1906-ban elektrokardiogrammok továbbításával. Az 

                                                      
1 Dr. Fűrész Anita o. főhadnagy, MH Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-
pont, Bőrgyógyászati osztály. 
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1920-as években a norvégiai Haukeland kórházban már rádión keresz-
tül szerveztek egészségügyi ellátást a tengeren levő hajók személyzete 
számára. Számos más korai példa akad a telemedicina alkalmazására, a 
jelentős fejlesztések azonban csak az 1950-es években kezdődtek az 
Egyesült Államokban. 

Az első projekteket az űrkutatás és a háborús szituációk motivál-
ták, hiszen ezen helyzetekben kiemelt fontosságú a távolság okozta ellá-
tásbeli akadályok leküzdése. Fegyveres csapatok esetében, a távolság 
okozta korlátokon túl, számolni kell a csapatok mozgásából adódó nehé-
zségekkel és azzal, hogy azok általában elmaradott infrastruktúrájú he-
lyeken teljesítenek szolgálatot. Kiemelten fontos ugyanakkor a katonák 
egészségének és munkaképességének megőrzése, a beteg katonák minél 
előbbi rehabilitációja, a távoli szakellátásra történő, költséges, olykor 
kockázatos transzportfolyamatok minimalizálása. Mindezek hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a telemedicina rohamos fejlődésnek indult: az USA-ban, 
1975-ben már 15 telemedicina program működött a NASA részvételével. 
Ezen programok által például a legfontosabb orvosi eszközökkel (EKG, 
Rtg) felszerelt tehergépjárművek és kórházak között hoztak létre kom-
munikációs kapcsolatot, továbbá lehetővé vált az űrhajósok fiziológiai 
paramétereinek monitorizálása. 

Tekintettel arra, hogy a katonák morbiditásának egyik leggyakoribb 
okát a bőrbetegségek adják, a telemedicinális fejlesztéseknek fontos ré-
szét képezte a hatékonyan működő teledermatológiai rendszerek kidol-
gozása. Statisztikai adatok szerint a II. Világháború alatti egészségügyi 
ellátások 20%-áért volt felelős bőrbetegség, míg a Vietnámi háború ide-
jén a katonák 12,2%-ának, az Öbölháború alatt pedig 13,9%-ának volt 
bőrbetegsége. Mivel a bőrtünetek jelentkezése nagymértékben függ a 
környezeti tényezőktől, (így többek között a napsugárzás mennyiségétől, 
stressztől, higiénés viszonyoktól, az adott régió jellemző kórokozóitól) 
nem csoda, hogy a különböző országokban szolgálatot teljesítő katonák 
bőrbetegségeinek spektruma eltérő. Európában elsősorban az ekcéma, a 
gombás és bakteriális bőrfertőzések és az akne a jellemző. Ennek megfe-
lelően alakult az egyes bőrbetegségek eloszlása a Boszniában állomáso-
zó csapatok körében is: ekcémás betegségek 19%-ban, bakteriális bőr-
fertőzések 16%-ban, gombás fertőzések 13%-ban, vírusos fertőzések 
10%-ban, az akne és a pikkelysömör (psoriasis) pedig 2-2%-ban fordul-
tak elő. Trópusi égövi körülmények között leginkább a gombás bőrfo-
lyamatok, az ízeltlábúak által okozott csípések és az allergiás bőrbetegsé-
gek jellemzőek. 
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Telemedicinális kutatóközpontok és szolgáltatók 

Jelenleg a teledermatológiai konzultáció jó hatásfokkal működik 
elsősorban katonai missziók keretein belül, de számos országban – így 
többek között az Egyesült Államokban, Kanadában, Angliában, Norvégi-
ában, Svájcban és Brazíliában – a civil szférában is hatékonyan egészíti 
ki a hagyományos egészségügyi ellátást. 

Számos nemzetközi szervezet és intézmény folytat telemedicinális 
fejlesztéseket, illetőleg nyújt telemedicinális szolgáltatást.   

Fontosabb telemedicinális kutatóközpontok és szolgáltatók 

• APAN - Asia Pacific Advanced Network. 

• APMCSTA - Asia Pacific Multilateral Cooperation in Space 
Technology and Applications. 

• CERN - European Organisation for Nuclear Research/Centre 
Européen de Recherches Nucléaires. 

• COCIR - European Coordination Committee of Radiological, 
Electromedical and Healthcare IT Industry. 

• CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation. 

• EC - European Commission Information Society and Media 
Directorate General - ICT for Health. 

• eHSCG – eHealth Standardization Coordination Group. 

• ESA - European Space Agency. 

• EUROREC - European Institute for Health Records. 

• GOV3 STRATEGIC CONSULTANCY - U.K. - Government for 
the Third Millenium. 

• IDRC - International Development Research Centre. 

• ISU - International Space University. 

• ITU - International Telecommunication Union. 

• MRI - Medical Records Institute. 
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• NATO COMEDS TELEMED - Committee of Chiefs of Military 
Medical Services Telemedicine Panel. 

• NEPAD e-AFRICA COMMISSION - New Economic Partnership 
for African Development. 

• TATRC - Telemedicine and Advanced Technology Research 
Center. 

• TWAS - Third World Academy of Science. 

• UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. 

• UNICEF - United Nations International Children's Emergency 
Fund. 

• UNOOSA - United Nations Office of Outer Space Affairs. 

• WHO - World Health Organization. 

Észak-Atlanti Szövetség (NATO) 

A NATO-n belüli telemedicinális szolgáltatások koordinálása, a 
felmerülő technikai és jogi problémák megoldása, és a rendszer alkalma-
zása során szerzett tapasztalatok megvitatása céljából a NATO létrehozta 
Telemedicina Paneljét, amely a fenti folyamatok érdekében évente több-
ször ülésezik. Mivel a NATO-nak jelenleg nincs olyan kiépített rendsze-
re, amely biztosítani tudná a csapatok telemedicinális támogatását, így 
ennek működtetésében több háttérszervezet vesz részt.  

Ezek közül az egyik talán legfontosabb az amerikai Telemediciná-
lis és Technológiai Kutató-Fejlesztő Központ (Telemedicine and Ad-
vanced Technology Research Center, TATRC). 

Az Egyesült Államok hadsergének orvostechológiai kutatás-fej-
lesztése döntő többségében az Orvostudományi Kutató és Anyag Pa-
rancsnokságon (Medical Research and Materiel Command, MRMC) 
folyik, amelynek főparancsnoksága Fort Detrick-ben van. Itt kezdődött 
meg a katonai telemedicinális kutatásfejlesztés is, amely egy nagy, szé-
leskörű tevékenységet folytató szervezetté nőtte ki magát.  
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A TATRC az 1990-es évek eleje óta jelentős lépéseket tett a hadse-
reg telemedicinális rendszerének kifejlesztésében. Hatékonyságát igazol-
ja, hogy míg 16 évvel ezelőtt a katona-egészségügy támogatására csak a 
hagyományos telefonvonalak és a rádió állt rendelkezésre, addig jelenleg 
a telemedicina minden szolgálatot teljesítő csapat számára elérhető 
bárhol a világon, legyen az hadszíntér vagy tengerészeti hajó.  

A TARTC célja az egészségügyi ellátók segítése, az ellátás minősé-
gének javítása, az ellátáshoz való hozzáférés elősegítése és a költségek 
csökkentése. A kidolgozott fejlesztések nemcsak az amerikai hadsereg 
javát szolgálják, a TATRC rész vesz a NATO műveletek támogatásában, 
békefenntartó és humanitáriánus tevékenységekben egyaránt. 

A hatékonyabb működés érdekében a TATRC sikeres együttműkö-
déseket alakított ki szövetségi, nemzetközi és kereskedelmi szervezetek-
kel.  

A TARTC-al együttműködő fontosabb szervezetek listája 

Katonai 
szervezetek  

Army’s Center for Total Access, Uniformed Services 
University of the Health Sciences, Armed Forces Insti-
tute of Pathology, Defense Advanced Research Prog-
ram Agency (DARPA), Walter Reed Army Medical 
Center, NASA, Los Alamos National Laboratories, 
Tripler Army Medical Center, and Department of 
Defense Health Affairs Office 

Civil  
szervezetek 

University of Maryland, Texas A&M, Loma Linda 
University, Stanford University, University of Pitts-
burgh, Massachusetts General Hospital, Brigham and 
Women’s Hospital, Yale University, University of 
California (San Francisco), Johns Hopkins University, 
University of South Florida, St. Francis College, Uni-
versity of Utah, University of Hawaii, Massachusetts 
Institute of Technology, Harvard Medical School, 
Charles S. Stark Draper Laboratories, Howard Univer-
sity, and Georgetown University, American 
Telemedicine Association, the U.S. State Department, 
the Veterans Administration  

Nemzetközi 
szervezetek 

NATO, EU, WHO, Landstuhl Army Medical Center 
(Németország) 
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Katonai missziók során döntően a Walter Reed Army Medical Cen-
ter (WRAMC) biztosítja az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek tele-
medicinális támogatását. A WRAMC 1993 és 1996 között részt vett, 
többek között, a szomáliai, macedóniai, horvátországi, elefántcsontparti, 
egyiptomi, panamai, haiti és kuvaiti békefenntartó, illetőleg humani-
táriánus missziók támogatásában. Az összes konzultáció 29%-a volt bőr-
gyógyászati, a maradék 71%-ot az általános- és ortopédsebészeti, radio-
lógiai, fogászati, infektológiai és szemészeti konzultációk tették ki. Az 
afganisztáni Bagramba, Irakba és Koszovóba telepített teleder-
matológiai konzultációs rendszerek működtetésében döntően a németor-
szági Landstuhl Army Medical Center vesz részt a WRAMC-rel 
együttműködésben. 

A telekonzultáció módjai 

A teledermatológiai konzultáció alapvetően kétféle módon végezhe-
tő. Aszinkron (store-and-forward) konzultáció során a szakorvos a 
hozzá beérkezett digitális fényképeket és a mellékelt anamnesztikus ada-
tokat értékeli, majd elektronikus úton küldi meg az ez alapján felállított 
diagnózist és terápiás tervet. Ezzel szemben szinkron konzultáció során 
videokonferencia zajlik, egyidejű, interaktív audiovizuális kapcsolattal. A 
két módszer kombinálása is előfordulhat (hibrid technika), melyre jó 
példa, amikor a videokonferencia után a beteg faxon vagy e-mailben 
kapja meg az ambuláns lapot vagy receptet.  

Az amerikai teledermatológiai szolgáltatók 99%-a a store-and-
forward technikát alkalmazza, amelynek oka elsősorban a szinkron 
kommunikáció kiépítésének és üzemeltetésének jelentős költsége, továb-
bá az orvos-beteg közti kapcsolat létrehozásának koordinációs nehézsége. 
További érvként szól még a store-and-forward technika mellett, hogy a 
felvételek elkészítéséhez és továbbításához szükséges eszközök kicsik, 
könnyen hordozhatók, továbbá külső áramforrás nélkül használhatók, 
amely tényezők katonai szempontból kiemelt fontosságúak. 

Mindkét módszer esetén kétféle módon történhet az elektronikus 
adatátvitel: kábelen keresztül vagy műhold útján. A hagyományos tele-
fonvonalak alacsony (33,6 és 56 kb/s közötti) adatátviteli sebességük mi-
att nemcsak videokonferenciára, de szinkron konzultációra sem alkal-
masak. Megfelelő gyorsaságú képátvitelhez legalább 128 kb/s-os 
adatátviteli sebesség szükséges, melyre a digitális (ISDN, ADSL) vona-
lak képesek. Ezek sávszélessége nagyobb, ISDN esetén a vonalak számá-
tól függően 128 kb/s (egy ISDN vonal) és 384 kb/s (három ISDN vonal) 
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közötti, ADSL kapcsolatnál pedig elérheti a 8-28 Mbit/s letöltési, illetve 
1-3,5 Mbit/s feltöltési sebességet is.  

Bizonyos esetekben, amikor távoli helyek között kell kapcsolatot lé-
tesíteni (pl: elszigetelt katonai bázisok, hajók, repülők), vagy a telefonvo-
nalak nem biztonságosak, a telekommunikáció csak műhold útján kivi-
telezhető. A műholdakkal (pl: International Maritime Satellite B, 
Peacesat) történő kapcsolatot ilyenkor rendszerint hordozható földi tele-
kommunikációs állomások (pl.: kis parabola antennák) biztosítják, ame-
lyek igen gyors adatátviteli képességüknek köszönhetően szinkron kap-
csolat létrehozására, így videokonferencia megvalósítására is képesek. 

A Teledermatológiai konzultáció menete (például: bőrgyógyászat) 

Teledermatológiai konzultáció során felvételek készülnek a bőrtü-
netekről és egy ambuláns lap kíséretében elektronikus úton jutnak el a 
bőrgyógyászhoz, aki az értékelés után szintén elektronikusan küldi meg 
véleményét és terápiás javaslatát. Ez az egyszerűnek tűnő procedúra 
azonban több olyan részfolyamatból áll, amelyek mind lehetséges hiba-
forrásokat rejtenek magukban, s ez által lehetetlenné tehetik az értékelést, 
vagy téves diagnózishoz vezethetnek. Az alábbiakban a konzultáció fon-
tosabb lépései kerülnek ismertetésre: 

1. A pácienst először ellátó orvos megvizsgálja a bőrtüneteket és 
azokról pontos leírást készít. A tünetek rögzítése mellett rendkí-
vül fontos a részletes anamnézis és kérdőív felvétele, amely je-
lentősen segíti a diagnózis felállítását. 

2.  A kérdőívnek többek között tartalmaznia kell az alábbiakat: a fő 
és másodlagos tünetek leírását, a léziók eloszlását, az esetleges 
nyálkahártya-, köröm- és hajérintettséget, a tünetek fennállásának 
idejét, a provokáló faktorokat, az esetlegesen társuló egyéb tüne-
teket (pl.: láz, izületi fájdalom, stb.) és a korábbi bőrgyógyászati 
megbetegedéseket. 

3. Ezután a beteg a konzultációs menedzserhez kerül, aki elvégzi az 
elektronikus adatbevitelt és elkészíti a bőrtünetekről a felvétele-
ket. Ez utóbbi talán a legfontosabb lépés, hiszen a jó minőségű 
digitális kép nélkülözhetetlen a diagnózishoz. Ezután történik az 
elkészített felvételek e-kórlaphoz történő csatolása és elektroni-
kus továbbítása a szakorvoshoz. 
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4. A bőrgyógyásznál megjelenik az elektronikus kórlap fényképek-
kel, adatokkal, amelyek alapján felállítja a diagnózist, terápiás 
tervet, majd továbbítja a konzíliumot kérő orvos számára. 

A WRAMC által elvégzett statisztikák szerint, fenti protokolláris lé-
péseket betartva is csak az esetek 45%-ban kerülhető el a további bőr-
gyógyászati vizsgálat. Az esetek fennmaradó részében elégtelen képmi-
nőség miatt újabb felvételek készítése válik szükségessé (14%), nél-
külözhetetlen a szövettani mintavétel (23%), vagy elkerülhetetlen a ha-
gyományos bőrgyógyászati vizsgálat (17%). A sikeres teledermatológiai 
diagnózisok arányát jelentősen lehet növelni, ha az elektronikus kórlap 
mellett szükség esetén kiegészítő vizsgálatok (dermatoscopia, szövettan, 
mikrobiológia) eredményei is hozzáférhetőek18. 

Teledermatoscopia 

A dermatoscop, másnéven epiluminescens mikroszkóp segítségével 
a bőrléziók nagyobb nagyítással tanulmányozhatóak, továbbá a bőr 
olyan rétegei válnak láthatóvá, melyek szabad szemmel nem vizsgálha-
tók. Lehetnek igen egyszerű, egy nagyító lencséből, fényforrásból és an-
nak működését biztosító energiaforrásból álló eszközök, de ennél sokkal 
összetettebb, bonyolult lencserendszerekből, szűrőkből, speciális izzók-
ból és egyéb kiegészítő alkatrészekből álló készülékek is. Az újabb ké-
szülékekhez adapter segítségével fényképezőgép csatlakoztatható, így a 
képek rögzíthetők, majd további értékelésre továbbíthatók. Ez utóbbi 
esetben beszélünk teledermatoscopiáról, melynek megbízhatósága eléri a 
83-91%-ot. Elsősorban a bőrfelszíni növedékek, pigmentált elváltozások, 
jó- és rosszindulatú bőrdaganatok diagnosztikáját segítik, mely a bőrbe-
tegségek jelentős hányadát teszik ki. 
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1. számú ábra 

Dermatoscopok (balról Heine Delta 20, Dermlite HybridM) és az 
általuk készített felvételek 

 

  

        

Teledermatopathológia 

Azon esetekben, amikor a teledermatológiai konzultáció nem vezet 
biztos diagnózishoz szövettani vizsgálat elvégzésével tisztázhatók a diffe-
renciáldiagnosztikai problémák. A szövettani metszetekről készült felvé-
telek elektronikus úton szintén továbbíthatók és más helyszínen szakem-
ber által értékelhetők. A teledermatopathológia megbízhatósága megkö-
zelíti a 100% -ot. 

Telemikrobiológia 

Mikrobiológiai módszerek segítségével lehetővé válik a bőrbetegsé-
gek fertőzéses eredetének megállapítása, a fertőző ágensek azonosítása, 
gyógyszerérzékenységének meghatározására. Az elkészült kenetekről, 
festett preparátumokról és/vagy táptalajokról készült felvételek elektroni-
kus továbbításával (telemikrobiológia) a teledermatológiai diagnózishoz 
szükséges kiegészítő vizsgálatok skálája bővíthető, növelve ezáltal a 
telekonzultáció megbízhatóságát. 
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Teleedukáció 

A teledermatológia természetesen nemcsak diagnosztikus és terápiás 
céllal alkalmazható, hanem szerves részét képezheti az oktatásnak, to-
vábbképzésnek is. Segítségével szinte korlátlan mennyiségű szöveg és 
képanyag elérhető, beleértve a legfrissebb tudományos publikációkat is. 
A teleedukáció nagy segítséget nyújt a szolgálatot teljesítő katonaorvosok 
számára is, akik ennek segítségével fenntarthatják és fejleszthetik szaktu-
dásukat a hosszabb időtartamú katonai missziók során is. 

Technikai vonatkozások 

Irányelvek a digitális felvétel elkészítéséhez 

1. Fényképezés előtt az érintett bőrterületről és közeléből el kell tá-
volítani minden zavaró tényezőt (smink, ruházat, óra, ékszer, stb.). Tekin-
tettel arra, hogy kezelés hatására a bőrtünetek jellege megváltozik (pl.: a 
hámlás hidratáló krém hatására szűnhet), célszerű a felvétel elkészítése 
előtti napokban mindenféle helyi készítmény használatát mellőzni. 

2. A fényképezendő felületet egyszínű (lehetőleg fehér), sima háttér 
(pl.: lepedő, tiszta falfelület) elé helyezzük. 

2. számú ábra 

Bőrtünet (mikotikus ekcéma) fehér háttér előtt fényképezve 
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3. Viszonyításképpen a bőrelváltozás mellé lehetőleg helyezzünk el 
egy cm- és egy szín- vagy szürkeskálát is.  

3. számú ábra 

MacBeth szín- és szürkeskála és cm skála (balról jobbra) 

 

   

 

 

 

 

4. A kamerát a bőrelváltozásra merőlegesen tartsuk. 

4. számú ábra  

Helyes és helytelen kameratartás fényképezés során 

          

 

 

 

Helyes technika 

Bőrtünet Kamera 

Kamera Bőrtünet 

Helytelen technika 
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5. A fényképezendő terület 

Távoli felvétel: A kb. 2,5 m távolságból készített fényképek alkal-
masak a teljes test ábrázolására, így a több régióban jelentkező bőrtünetek 
kiterjedtségének, eloszlásának megítélésére. A felvételt a karok és lábak 
enyhén kitárt helyzetével célszerű elkészíteni (l.d. 5. számú ábra). Beépí-
tett vaku esetén kiegészítő megvilágítás nem feltétlenül szükséges, ennek 
hiányában a megvilágítás az alábbiak szerint ajánlott. 

5. számú ábra 

Helyes testtartás és kiegészítő megvilágítás  
távoli felvétel készítésekor 

 

                         

Középtávú felvétel: Az 1-1,5 m távolságból készült kép ugyan már 
nem ábrázolja az egész testet, de még lehetővé teszi az anatómiai lokali-
zációt. 

Közeli felvétel: Az adott bőrelváltozás részleteinek ábrázolásához 
szükséges, általában 30 cm körüli távolságból készül. 

Igen közeli felvétel: Macro funkció/objektív használatával akár pár 
cm távolságból is készíthetünk képeket, így az adott bőrelváltozás igen 
apró részletei is ábrázolódnak (felszíni hámlás, kifekélyesedés, pörkösö-
dés, stb.). Ezen esetben az éles kép nyeréséhez nélkülözhetetlen a jó 
megvilágítás, melynek technikáját a következő ábra mutatja.  

 

 

Fényforrás 1 Fényforrás 2 

Tárgy 

Megvilágítási technika  
távoli kép készítéséhez 
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6. számú ábra 

Helyes megvilágítási technika macrofelvétel készítéséhez 

                                

Fenti tényezők figyelembevételével általánosságban elmondható, 
hogy amikor csak egy, körülírt bőrtünet van, vagy az adott bőrelváltozá-
sok egy körülírt testrészen (pl: láb, kéz) helyezkednek el akkor 
középtávoli, közeli és macrofelvétel készítése ajánlott. Kiterjedt, test-
szerte jelentkező tünetek esetén a tünetek kiterjedtségének megítélésére 
fentieken kívül távoli felvétel is készítendő22.  

A digitális fényképezőgép 

Jó digitális képminőség előállításával a diagnosztikus tévedések 
száma akár felére is csökkenthető, amelynek érdekében alapvetően fontos 
a megfelelő kamera használata. A kamera kiválasztásakor az alábbi 
szempontok figyelembevétele ajánlott: 

1. Üveg lencsékkel jobb képminőség érhető el, mint acryl lencsék-
kel. 

2. Közelkép készítéséhez macro funkció/objektív használata nélkü-
lözhetetlen. 

3. Felbontóképesség: bár az irodalom szerint a szükséges minimum 
felbontóképesség csak 768x512 pixeles, legalább 3 Mpx-es fel-
bontóképesség használata ajánlott19.  

4. Tömörítés: Minél nagyobb egy kép felbontása, annál nagyobb 
memória szükséges a tároláshoz (1 Mpx-es kép 3 MB memóriát 
foglal el). A túlságosan nagy memóriaigény elkerülésére vezették 
be a gyártók a képek tömörítését, amely a felesleges információk 
kiszűrésével csökkenti a szükséges tárhelyet. A tömörítésekhez 
olyan módszer alkalmazása szükséges, amely a képek minőségét 
nem rontja. Ilyenek például a TIFF (Tagged Image File Format) 

Kamera 

Bőrtünet 
Fényforrás 
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és PNG (Portable Network Graphics) fájlok. Legszélesebb kör-
ben a JPEG (Joint Photographic Experts Group) file formátum 
terjedt el, amely ugyan bizonyos fokú képminőség romláshoz ve-
zet, de ennek mértéke csaknem észrevehetetlen.  

5. LCD kijelző: Bár az LCD kijelző nem nélkülözhetetlen a jó mi-
nőségű kép elkészítéséhez, jelentősen megkönnyíti azt. Segítsé-
gével a készített kép minőségét azonnal kontrollálhatjuk, s így 
dönthetünk a további felvételek szükségességéről. 

6. Vaku: A legtöbb digitális fényképezőgép rendelkezik beépített 
vakuval, használatuk során azonban sajnos nem ritka a közelkép 
készítésekor fellépő fény hiperexpozíció, mely árnyékos kép ke-
letkezéséhez vezethet. A fényérzékelővel ellátott külső vaku 
használatával ez a jelenség nem fordul elő, a képminőség javítha-
tó. Itt kell megjegyezni, hogy a vörösszem csökkentő funkció ki-
kapcsolása ajánlott, hiszen az előzetesen felvillanó vaku 
defókuszáláshoz, a kéz megremegése miatt elmosódott képek ke-
letkezéséhez vezethet. 

7. Zoom:  

a. A digitális zoom használata kerülendő, mivel a fénykép 
minőségének romlásához vezethet.  

b. 30-40%-os optikai zoom használatával csökkenthetjük a 
macrofotózás során szabályozhatatlan vaku következté-
ben létrejövő fényességet. Megjegyzendő azonban, hogy 
a zoom növelésével fokozottan érzékelhető a kézremegés 
is, melynek végeredménye elmosódott kép lehet. 

8.  Fehéregyensúly: A fénykép színeit befolyásolja a helyi megvi-
lágítás: a fénycsövek például kékes, az izzók vöröses árnyalatú 
fényt bocsátanak ki. Fehéregyensúly alkalmazása lehetővé teszi a 
színkorrekciót, a színárnyalatokat a megvilágításnak megfelelően 
állítja be. 

(A teledermatológiai konzultáció végzéséhez ajánlott fényképezőgé-
pek listája a Nemzetközi Teledermatológiai Társulat honlapján megta-
lálhatóak). 

 (http://www.telederm.org/istd)  

 

http://www.telederm.org/istd
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Mobil telefon, PDA 

A mobiltelefonok és PDA-k egyre jobb minőségű felvételt lehetővé 
tevő kamerái és az általuk nyújtott vezeték nélküli adattovábbítási ké-
pesség (MMS, email, Bluetooth) új lehetőséget nyitnak a telederma-
tológia terén. Fontos előnyükként említendő meg, hogy kis méretüknek 
köszönhetően könnyen hordozhatóak, továbbá egyaránt lehetővé teszik a 
szinkron és az aszinkron konzultációt is. Természetesen a képminőség, és 
ezáltal az értékelhetőség is, nagymértékben függ a készülékek tulajdon-
ságaitól. Egy felmérés szerint mobiltelefonnal (Nokia 7650, 0,3 Mpx-es 
felbontóképességű kamera) a hagyományos bőrgyógyászati vizsgálattal 
összevetve 70%-os, PDA készülékekkel (Sony Clié PEG-NZ 90, 2Mpx 
felbontóképességű kamera, beépített vaku, digitális zoom) ennél szignifi-
kánsan nagyobb, 80%-os diagnosztikus egyezést találtak. 

Számítógép 

A jó minőségű digitális felvételek értékelhetőségéhez fontos a jó és 
gyors megjelenítés is, így nagy képernyőjű (17-21’’-os), nagy felbontású, 
24-bit-es színes monitor, a magas kvalitású digitális fényképek gyors fel-
dolgozásához és tárolásához pedig legalább Pentium III vagy Power PC 
G3/G4 processzorral, 128/256 MB RAM-mal és 40 GB hard drive-val 
rendelkező számítógép szükséges. 

Gazdasági szempontok 

Egy szakellátás összköltsége számos tényező - többek között a mun-
kabér, az eszközpark, a beteg utazási költségének, kiesett munkaórák 
számának- függvénye, így kiszámítása meglehetősen nehézkes. Mégin-
kább nehezen számszerűsíthető egy katona kiesett munkaideje vagy 
transzportja az egészségügyi központhoz háborús körülmények között.  

Egy több mint 10 évet felölelő tanulmány szerint a telederma-
tológiai vizsgálat költsége jelentősen alacsonyabb a hagyományos bőr-
gyógyászati vizsgálaténál, azonban a civil szférában jelenleg működő 
rendszer fenntartása rövidtávon kisebb költséggel jár, mint az új inf-
rastruktúra kialakítása. Az amerikai Védelmi Minisztérium (Depart-
ment of Defense, DoD) által a Haditengerészeti Vizsgálati Központ-
ban (Center For Naval Analysis) végzett elemzések szerint is alacso-
nyabb költségűnek bizonyult az aszinkron teledermatológia a hagyomá-
nyos vizsgálathoz képest, a videokonferenciák azonban csak a repülőgép-
anyahajók és a nagy, kétéltű hajók esetében mutatkoztak kifizetődőnek.  
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A jelenlegi tendenciákat tekintve a telemedicinális szolgáltatások 
költségének további csökkenése várható az elektronikai eszközök árcsök-
kenésének, rohamos elterjedésének köszönhetően. 

Elektronikus adatvédelem 

A teledermatológiával kapcsolatos legfőbb aggodalmak adatvédel-
mi szempontból merültek fel. A betegek egészségügyi adataihoz való il-
letéktelen hozzáférés, főként háborús szituációkban, számos nem kívánt 
következménnyel járhat. Ennek érdekében az információs csatorna meg-
felelő password-, tűzfal-, és software védelemmel való ellátása elenged-
hetetlen. 

Összefoglalás 

Egy haderő állományának egészségügyi ellátása a távoli, rossz inf-
rastruktúrájú területeken nehézségekbe ütközik. Nem csoda tehát, hogy 
a hadsereg élen jár a telemedicinális fejlesztésekben, melyek jó minősé-
gű, gyors szakellátást képesek nyújtani rossz körülmények között is. Te-
kintettel arra, hogy a hadseregben a bőrbetegségek felelősek az ellátások 
többségéért, a teledermatológia az egyik legelterjedtebben alkalmazott 
telemedicinális szakág, és a humanitárius és békefenntartó missziók nagy 
részében jelen van. A konzultáció alapja a jó minőségű digitális felvétel, 
melynek eléréséhez a megfelelő késszülék kiválasztása és a fényképezési 
technikák helyes elsajátítása nélkülözhetetlen. Az információs technoló-
gia fejlődésével várhatóan tovább nő a teledermatológia szerepe a kato-
nai és feltehetően a civil szféra egészségügyi ellátásában is. 
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