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Budapest, 2022. január 24.  

Mesterséges intelligencián alapuló távdiagnosztikai megoldást 

mutatott be a Vodafone és az Innomed  

A fejlesztés új távlatokat nyit a digitális betegfelügyelet és remote monitoring 

terén 

A Vodafone Magyarország okostelefonokkal és SIM-kártyákkal támogatja az Innomed 

Medical Zrt.-t., hogy elősegítse telemetriás EKG-rendszerük széles körű terjedését. Az 

Innomed digitális megoldása révén a páciensek kezelőorvosai távolról, okoseszközeik 

segítségével tudják ellátni a betegfelügyeletet, lecsökkentve ezáltal a szívbeteg, illetve 

szívműtéten átesett betegek kórházi ellátási idejét. A fejlesztés az Innomed és a Vodafone 

több éves partneri kapcsolatának köszönhetően jött létre. Az eszköz működését a 

Vodafone egy különleges sajtóesemény keretében, a magyar jégkorong-válogatott 

játékosainak közreműködésével mutatta be a nagyközönségnek.  

Technológiai vállalatként a Vodafone Magyarország az elmúlt években számos alkalommal 

segítette digitális megoldásaival az egészségügy fejlődését, illetve támogatott innovatív, az 

egészségügy digitalizációját célzó megoldásokat. Ennek keretében hosszú ideje működik együtt 

az Innomed Medical Zrt.-vel. Korábban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal közösen az első, 

5G hálózaton keresztül továbbított nagyfelbontású röntgenfelvételhez nyújtott szakmai és 

technológiai segítséget 2020 novemberében az Innomednek. A Vodafone és az Innomed több 

éves partnersége most egy újabb állomáshoz érkezett: a Vodafone eszközadományának 

köszönhetően az Innomed távdiagnosztikai megoldásának széles körű lakossági, és egészségügyi 

alkalmazása indulhat el.  

Ez a távdiagnosztika területén újdonságnak számító megoldás egy telemetriás EKG rendszer, 

amely szívbeteg, illetve szívműtéten átesett betegek digitális betegfelügyeletére jelent 

megoldást. Egy páciensekre rögzíthető, 7 gramm súlyú, mesterséges intelligencián alapuló eszköz 

folyamatosan monitorozza és diagnosztizálja a viselőjét, akiről klinikai minőségű, sok csatornás 

EKG-t rögzít és továbbít a kezelőorvosok számítógépére. A rendszer egy klasszikus 

őrzőközponthoz hasonlóan folyamatosan megjeleníti a beérkező adatokat és riasztásokat, 

továbbá pontosan megadja a páciens helyzetét egy térképen. A kezelőorvosok ennek 

köszönhetően távolról képesek ellátni a betegfelügyeletet, jelentősen lerövidítve ezáltal a 

betegek kórházi ellátásának idejét.  

Az Innomed megoldásának széles körű lakossági és egészségügyi használatát és az adattovábbítás 

zavartalanságát a Vodafone Magyarország okostelefonokkal és SIM-kártyákkal támogatja.  
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„Mi a Vodafone-nál hiszünk az összekapcsolt, digitális társadalomban, ahol az adatáramlás 

megkönnyíti és teljesebbé teheti az életünket. Rendkívül büszkék vagyunk, hogy ezúttal egy olyan 

forradalmi megoldást támogathatunk, mint az Innomed távdiagnosztikai rendszere. Lenyűgöző 

mérnöki és orvosi teljesítmény áll mögötte, amely meggyőző bizonyítéka annak, hogy a digitális 

alapú ismeretek és fejlesztések az egészségügy kihívásaira is megoldást jelenthetnek” – mondta 

el Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-

helyettese.  

„Elkötelezettek vagyunk a kiváló minőségű termékek, valamint a folyamatos kutatás-fejlesztés 

iránt. Küldetésünk, hogy az általunk előállított magas minőségű orvostechnikai eszközök a 

megfelelő időben rendelkezésre álljanak, pontos és megbízható információt nyújtsanak az 

orvosok számára, ezáltal hozzájárulva az életminőség javításához. A Vodafone az 

ötletkatalizálástól a piacbevezetésig Partnerként segíti munkánkat, digitális szolgáltatásainak és 

megoldásainak köszönhetően a közös elgondolások mentén kifejlesztett telemetrikus rendszer – 

kilépve a kórházi környezetből – immáron a mindennapi életben, lakossági felhasználásra is 

alkalmas, legyen szó sportról, idősgondozásról vagy rehabilitációról.” – mondta el Dévai Endre, az 

Innomed Medical Zrt. elnöke.  

Az eszközt a Vodafone Magyarország és az Innomed Medical Zrt. rendhagyó módon, a magyar 

jégkorongválogatott játékosainak közreműködésével mutatta be a nagyközönségnek 2022. január 

24-én a Tüskecsarnokban megrendezett sajtóeseményen. A játékosok egy rövid 

jégkorongmérkőzésen játék közben magukon viselték az eszközt, hogy az a sporttevékenység 

következtében változó szívműködésüket (pl. a megemelkedő pulzusszámot) megfigyelhesse. Az 

eszköz által rögzített adatokat a helyszínen jelenlévők élőben, kivetítőn követhették, így 

betekintést nyerhettek a rendszer felhasználói felületébe.  

 

 
A Vodafone-ról 

A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő 

érdekében. Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk 

véghez társadalmunkban. Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat, 

és létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus 

fontosságú szektorok üzemeltetésében, mint az oktatás vagy az egészségügy. 

A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati 

szolgáltatója. Afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 50 millió ember számára teszi lehetővé a 

mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes 

hálózatokat, és további 52 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2021. szeptember 30-i állapot szerint több 

mint 300 millió mobilügyfelünk van, köztük több mint 28 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 

22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 136 millió IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot. 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén, a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül.  

Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2040-re nettó nullára csökkentjük az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 100%-át 

megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, 

továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn 

oldalunkat itt.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vodafone.com%2F&data=04%7C01%7Ccatherine.steele%40vodafone.com%7C9068481ed3a34a7003a808d87400cb08%7C68283f3b84874c86adb3a5228f18b893%7C0%7C0%7C637386894038777457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UZJ0%2BNHQihXuzTVyDtXjB0%2B9TLITY8ySTAwOjbkSCbk%3D&reserved=0
https://www.linkedin.com/company/vodafone/

