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Az egészség befektetés.  Medistance egészséggondozási rendszer. 
 
A Medistance megteremti a lehetőséget  a munkavállalók optimalizált 

egészségkontrolljához. Az egészséget,  egészséges életmódot támogató kezdeményezések 

a vállalati humánstratégia részei, mindazon túl nem jótéteményként, hanem valós 
befektetésként értelmezendők. 
 
 
 
Az egészségügyben megjelent magyar innováció, a Medistance, egy eszköz rendszer arra, 
hogy gondoskodjunk a munkavállalókról, magunkról, gondozzuk a szeretteink egészségét 
megteremtve az egészséggondozás kategóriát. 
A digitalizció adta lehetőségek megjelenése a tradicionális egészségügyi szektorban új 
dimenziót, egyben egy új típusú értékközösség létrejöttének lehetőségét adja meg, amiben 
most a munkaadók is szerepet kaphatnak. 
 
A nem monitorozott egészségi állapotnál a vezető munkaerő váratlan kiesése által 
okozott veszteség  a menedzser fizetésére fordított munkabérköltséggel, az általa kezelt 
értékesítési , beszerzési stb. pénzügyi budget nagyságával és a kiesett munkaidő 
hányadosával mérhető. Azaz egy 500 000 forint havi összköltségű és pl. 100 milliós havi 
értékesítési budgetet kezelő munkatárs 5 napos kiesése azonnal mintegy 100 000 forint 
munkabérköltség és potenciálisan 20 millió forint értékesítési bevételt és 
profithányadtól függő profitveszteséget jelent. 
 
A vállalatok szerte a világon különféle egészségügyi programokat indítanak a munkavállalóik 
egészség megőrzésének érdekében. A vállalatok valamilyen módon hozzájárulnak az 
alkalmazottak egészségmegőrzéssel összefüggő kiadásaihoz, ezzel hosszútávon is jelentősen 
hozzájárulnak a cég, illetve a munkavállalók fejlődéséhez, a vállalat fenntartható 
működéséhez.. Ezekkel a programokkal még motiváltabbá tehetőek az emberek, erősíthető 
az elköteleződésük és tovább növelhető a munkájuk hatékonysága. Ha egy menedzser kiesik 
a munkából, akkor a gyógyszertámogatáson túl nagyon komoly, számszerűsíthető üzleti 
profit és nemzetgazdasági veszteséggel is számolni lehet.   

 
Az OEP 2013-as adatai alapján és a legdrágább és egyben a legtöbb lakost érintő 
betegségcsoportok közé tartozik a magas vérnyomás, a cukorbaj és a zsíranyagcsere zavarok 
összesen majdnem 5 millió érintett lakossal. 
 
Jelenleg a háziorvosoknál a betegek várakozási ideje nálunk átlag 60-70 perc körül van,  az európai 

átlag és elfogadott érték 30 perc. Egy praxisban az orvosnak a vérnyomás, vagy vércukor mérés 
átlagosan 5-7 percét veszi igénybe. A betegnek ugyanez a várakozással, utazással együtt 
alkalmanként egy-másfél óra. Nem beszélve az utazás költségeiről és annak környezetet 
terhelő hatásairól. A munkahelyi vezetők időkiesése a megfelelő orvos által végzett validált 
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monitorozással a tadicionális formájú orvoslátogatással jelentős időkiesést jelenthet a 
munkadónak, munkavállalónak egyaránt. 
 
 
Az egészség megőrzése, a betegség megelőzése és kontrollálása terén együttállnak azok a 
technológiai feltételek és szakmai tapasztalatok, melyek alapján kialakult és a gyakorlatban 
is hatékonyan működtethető egy új típusú, döntés előkészítéssel, folyamat optimalizálással 
vezérelt mobil, otthoni, közösségi gondozási modell.  
 
A számítástechnikai eszközök, az internet egyre szélesebb, elfogadottabb szerepet, 
környezetet kaptak az emberi élet és ezen belül az egészséggel kapcsolatos információk, 
tevékenységek szervezésében is. 
 
A Medistance lehetővé  teszi a társadalom szereplőinek  számára, hogy megtanuljanak, 
megtanuljunk önmagunkról és egymás egészségéről a legmodernebb technológia 
segítségével gondoskodni. 
 
 
A digitális technológia alkalmazásával az egészséggondozás, mint személyes gondoskodás 
folyamatosan rendelkezésre állhat és bárhol elérhető. 

 
Egyértelműen elmondható, hogy a Medistance rendszerrel az emberiség valóban az 
egészségének gondozása tekintetében konkrét lehetőségekkel teli új korszakba lépett, a 
Medistance az egészséggondozás, az életmódváltás eszközrendszerének új dimenzióját 
teremti meg. 
 
Valóban a világon nagyon nagy trend az ihealth, mhealth, rendelkezésre állnak trendi 
eszközök, vezető márkáktól, melyek képesek bizonyos egészségügyi értékek mérésére, nem 
alkalmasak azonban a valós egészséggondozásra. A valódi egészséggondozás keretében a 
Medistance validált, hiteles módon minden egészségügyi és adatbiztonsági elvárásnak 
megfelelően továbbítja az adatokat az orvosnak, és azoknak, akiket az egészségközösségünk 
részévé teszünk.   
 
A fejlettebb egészségkultúrájú társadalmakban a modern ember önmaga felismeréséből 
egyre inkább tudatosan kutatja  - a jelen, és korábbi évszázadokban az orvosokra bízott  
betegség- gyógyítási-modell mellett -  a saját  egészségének sorsát. Társadalmi, gazdasági 
megfontolásokból öngondoskodással,  önellenőrzéssel  saját kezébe veszi azt annak 
érdekében, hogy egyre több információt ismerjen meg önmaga egészségi állapotáról, s 
annak alapján alakítsa életmódját a betegségek megelőzése, vagy a betegségek legyőzése 
érdekében.” - mondta Mezei Rudolf, a Medistance rendszert fejlesztő Promecom Kft. 
ügyvezetője. 
 
 
 


