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I. BEVEZETÉS 

 

A disszertáció aktualitását az emberi életeket közvetlenül is érintő vércsoport-szerológiai 

vizsgálatokat kivitelező eszközök fontossága adja. Az emberi szervezet számára a létfontosságú vér 

pótlásához a vértranszfúzió jelenti a megoldást. A vércsoport-szerológiai vizsgálatok biztosítják, 

hogy mindenki a neki megfelelő vérkészítményt kapja. Ahhoz, hogy ezek a vérkészítmények 

rendelkezésre álljanak és a betegnek valóban megfelelőek legyenek, nagyon hosszú feldolgozási 

folyamaton kell átesniük, melynek kulcsfontosságú pontjai a vért vizsgáló emberek mellett az 

eszközök. Ezen utóbbiak fejlesztése, bárminemű javítása így fontos feladat.  

A doktori értekezésem példa a műszaki tudományok, az orvostudomány és a felhasználó-központú 

(ergonómialag megalapozott) termékfejlesztés és társadalomtudományok közötti kapcsolatra, mely 

során együtt dolgoztak pszichológusok, mérnökök és menedzserek. A részek egységéből fakadó 

szinergia – csak úgy mint a fókuszcsoportok esetén – most is többet adott végeredményben. 

Fontos látni, hogy a felhasználó-központúságot nem lehet különálló jellemzőnek tekinteni, 

amelyet elég a fejlesztés végén – mint egy utólagos funkcióként – hozzáadni a termékhez. Egy 

termék attól lesz használható, hogy az egész termékfejlesztési folyamatot áthatja a felhasználó-

központúság, a termék életciklusának lehetőleg minél több fázisában. 

II. KUTATÁS CÉLJA, HÁTTERE 

 

A disszertációmban górcső alá veszek egy teljes évtizedet felölelő termékfejlesztési folyamatot, 

amelyet 7 éven keresztül magam is közelről nyomon követtem, sőt egyes fázisaiban személyesen is 

aktívan részt vettem. A vállalat és a termékcsalád kiválasztásakor szempont volt, hogy a know how 

100%-ban magyar legyen (pl. a szabadalmak tekintetében). Választásom egy hazai vércsoport-

szerológiai műszercsalád fejlesztésére esett. Alapmódszerként folyamatosan detektálom és 

elemzem a felmerülő felhasználói problémákat, és hozzájárulok az azokra adható konstrukciós 

válaszok megalkotásához is. Ennek érdekében – egyebek között – egy longitudinális vizsgálatot 

szerveztem és bonyolítottam le: 2008-ban, 2010-ben, valamint 2012-ben fókuszcsoportos 

vizsgálatok keretein belül gyűjtöttem össze több mint 40 hazai egészségügyi intézmény több mint 

200 dolgozójának (vég)felhasználói véleményét a fejlesztés alatt álló termékcsalád egyes tagjairól.  

Doktori disszertációm termékmenedzsment irányultságú, amelynek (sikeres) megírásához azonban 

viszonylag komoly kiegészítő orvosi, biokémiai, vegyészeti, konstrukciós, robotikai és informatikai 

ismeretek is szükségesek. Doktori témám kidolgozásához ezeket a kiegészítő tudományos és 

műszaki ismereteket szükséges volt elsajátítanom, amelyben segítségemre volt munkahelyem, az 

Ergonómia és Pszichológia Tanszék által elnyert egyik Jedlik Ányos projekt. Ennek a keretében 
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gyakornokként hosszabb időt töltöttem a fejlesztést végző cégnél (2010 márciusától 2011 

áprilisáig). Az ergonómiai fókuszú téma természetesen megkívánja az ergonómiai elemző és 

értékelő módszerek (magas szintű) elsajátítását, alkalmazását olyan nagyban különböző 

részterületeken, mint a hardver-ergonómia, a szellemi erőfeszítés optimalizálása vagy a szoftver-

ergonómia, melyek szintén megjelennek dolgozatomban. 

 

CÉL 

Disszertációmban orvosi szempontból determinált, a jog (rendeletek, szabványok, ajánlások) által 

szabályozott és a felhasználói igények által modulált fejlesztési célokat vizsgálok. A PhD 

disszertációm alapját képező empirikus kutatások, a primer és szekunder kutatási eredmények, 

valamint az irodalom-feldolgozás segítségével olyan újszerű megállapításokra törekszem, amelyek 

segítségével reményeim szerint mélyebben megérthetők lesznek elsősorban a (vég)felhasználók és 

érintőlegesen a vevők szempontjai, a termékfunkciók, valamint mindezen tényezők sajátos egymás 

közötti interakciói (lásd 1. ábra: Fejlesztési célok kapcsolata). Az a remény is vezérel, hogy ezen 

mélyebb megértés alapján hasznos irányelvek lesznek megfogalmazhatók más hasonló típusú 

fejlesztésekben résztvevők számára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az orvostechnikai eszközök esetében különféle módon és mértékben történik a felhasználók 

véleményének a figyelembe vétele. Egyrészt az egészségügy erős hierarchikussága miatt kevés 

közvetlen beleszólásuk van a laboratóriumban dolgozóknak a beszerzésekbe. Másrészt azonban 

mivel ők azok, akik nap mint nap dolgoznak a berendezésekkel, és a saját bőrükön tapasztalják 

meg, közülük mellyel tudnak a legnagyobb hatékonysággal, a legnagyobb biztonsági szint mellett 

(a legkényelmesebb munkakörülmények között) dolgozni, ezért véleményüket közvetlen 

1. ábra: Fejlesztési célok kapcsolata 
Forrás: Saját szerkesztés 
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feletteseik kikérik, meghallgatják, így közvetetten a felsőbb vezetői szintekre mégis eljutnak a 

felmerült igények.  

 

ALCÉLOK 

A téma komplexitása, több területet érintő holisztikus körüljárása lehetőséget teremt alcélok 

megfogalmazására is. 

1) A disszertáció keretein belül ki kívánok térni a felhasználóknak a termékfejlesztés 

folyamatába történő bevonására: a szakirodalom segítségével bemutatásra kerülnek az 

előnyök, nehézségek, alkalmazható modellek. 

2) Ezt követően egy konkrét termékfejlesztési példán keresztül a gyakorlati alkalmazást, 

valamint az abból szerzett tapasztalatokat is szemléltetem. 

3) A disszertáció mintegy hozományaként a fentiekből leszűrt, a fejlesztők, gyártók számára 

hasznosítható tapasztalatokat szeretném ismertetni, értékelni. Olyan szempontok, 

témakörök (többek közt szabványok, jogi aktusok, guideline-ok, innováció, kettős hajtású 

modell, participatív termékfejlesztés stb.) bemutatására kerül sor, mely gyakorlati 

segítséget nyújthat orvosi eszközök gyártóinak a későbbi termékfejlesztési folyamataikhoz. 

A szóban forgó vállalatok ezeket a részeket saját termékeikre, termékfejlesztési 

folyamatukra vetíthetik, kiindulási pontként használhatják. 

 

A disszertáció elméleti hátterét nagyobb gondolati egységekre lehet osztani – a téma 

összetettségének megfelelően. Az elméleti áttekintés – hasonlóan a hipotéziseim felépítéséhez – 

távolabbról indul, és egyre inkább ráfókuszál a disszertáció középpontjában álló témára. A téma 

komplexitása, több területet érintő holisztikus vizsgálata megkívánja az alább részletezett 

témakörök mindegyikének érintését. A disszertáció későbbi fejezeteiben ezek a részterületek – 

szándékaim szerint – már egységes egésszé olvadnak, azonban a kapcsolódási pontok explicit 

láttatására is törekszem. 

Disszertációmat az interdiszciplinaritás jegyében írom. Ebből fakadóan tehát több témát érintek. 

Elkerülhetetlen, hogy ez az egyes témák kidolgozottságának, mélységének egy bizonyos határt 

szabjon. Törekedtem azonban minden egyes témában megtalálni azokat a kulcselemeket, amelyek 

említése nem maradhat el, melyek bemutatása, feltárása elengedhetetlen. A disszertációm írásakor 

többek között az vezérelt, hogy egy olyan gyakorlatias megközelítésű értekezést tudjak összetenni, 

amely tanulságokkal tud szolgálni az orvostechnikai (és azon belül is vércsoport-szerológiai) 

eszközöket gyártók, forgalmazók számára. Néhány fejezet (így például a gazdasági kép is) csupán 

„pillanatfelvétel”, azonban több olyan témát is érintek (például innovációs modellek, ergonómia, 

használhatóság), amelyek elolvasása, alkalmazása hozzájárulhat az említett vállalatok 
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termékfejlesztési folyamatának fejlesztéséhez, és azon keresztül talán a vállalat 

versenyképességének növeléséhez is. Mindez természetesen csak egy részét képezheti a sikernek. 

 

A bevezetést követő első nagyobb fejezetben (2. fejezet) a téma marketinges hátteréül szolgáló 

szakirodalmakat dolgozok fel. Ennek keretein belül innovációelmélettel foglalkozom, különböző 

(technológiai, piaci és kettős) hajtású termékinnovációs modelleket ismertetek, valamint a nyílt 

innovációs paradigma(váltás) kerül bemutatásra. A marketing vonatkozású fejezetek sorát a 

minőség fogalmának marketing- és minőségmenedzsment szempontból történő definiálása zárja. 

 

Az elméleti háttér második nagy egysége a termékfejlesztést, ergonómiát, felhasználói bevonást 

tömöríti magába. Ez több alfejezetet tartalmaz, melyek között egyaránt megtalálhatóak gazdasági 

vonatkozásúak (pl. termékfejlesztés relatív ráfordításai) és egy vállalati példa is. Egyebek közt 

kitérek a vércsoport-szerológiai eszközökkel szemben állított ergonómiai követelményekre 

(melyek vagy a szakma által artikuláltak, vagy szabványok által meghatározottak), valamint 

áttekintem a felhasználók bevonását, a participatív termékfejlesztés lehetőségeit is, végül szó esik a 

felhasználók bevonásának létjogosultságáról.  

 

A harmadik fejezetet az orvosi műszerek piacának gazdasági kitekintésével indítom, párhuzamba 

állítva azt a világgazdasági helyzetképpel, azon belül is Nyugat- és Közép-Európára fókuszálva. 

Mivel az általam vizsgált orvosdiagnosztikai eszköz a globális piacon versenyez, illetve a külföldi 

versenytársak Magyarországon is jelen vannak, fontosnak tartottam a különböző piacok 

bemutatását. Ezt követően a makrokörnyezet elemzésére térek ki, melynek keretét a STEEP 

elemzés adja. Ezután kerül bemutatásra a vércsoport-szerológia területe (legfontosabb 

alapfogalmak, alkalmazott módszerek, technikák), majd a vércsoport-szerológiai eszközök 

piacának áttekintése következik. A fejezet zárásaként a disszertáció kutatásának középpontjában 

álló ACT1 műszercsalád kerül bemutatásra: elhelyezem a szerológiai műszerek rendszerében, 

kitérek a felhasználói körére, részletezem erősségeit, gyengeségeit a versenytársakkal való 

összevetésben. Az elméleti háttért egy gyakorlatiasabb résszel, az ACT-k SWOT szempontjain 

alapuló elemzésével, zárom.  

 

Az empirikus kutatásaimat bemutató fejezet arról a longitudinális vizsgálatról szól, amely konkrét 

elemzésre is kerül. Először kitérek az általam alkalmazott kutatásmódszertan (fókuszcsoportos 

vizsgálat) elméleti hátterére, majd pedig a témában eddig elvégzett kutatásokat mutatom be. Ezt 

követően a saját kutatásom célját ismertetem, és a mintáját részletezem. A feldolgozás 

                                                           
1 Az ACT rövidítés az „Automatic Coombs Test Analyzer”-nek felel meg.  



 
 

7 
 

módszertanát külön bemutatom, lévén talán kevésbé megszokott módon épül egymásra az 

alkalmazott tartalomelemzés és statisztikai tesztelés. A fejezet legfontosabb részeként pedig az öt 

hipotézisem vizsgálatát ismertetem. 

 

Az empirikus vizsgálatok eredményeinek ismertetését követően összefoglalom a kutatási 

tevékenységemet és bemutatom új tudományos eredményeimet. Végül pedig a további javasolt 

kutatási irányokat ismertetem. 

III. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

A disszertációmban bemutatott, részletesen elemzett, felhasználók bevonásán alapuló 

termékfejlesztési folyamat ismertetésével az volt a célom, hogy a gyakorlatban is használható 

információkkal szolgáljak orvosi eszközök gyártói részére a jövőben megvalósuló 

termékfejlesztéseikhez. Ezek alapján az alább részletesen bemutatott – az adott termékre 

fokozatosan egyre specifikusabban fókuszáló – hipotéziseket fogalmaztam meg. 

 

Amint azt az alábbi összefoglaló ábra is mutatja, a hipotéziseim vizsgálatára az empirikus kutatások 

keretein belül lebonyolított fókuszcsoportos ülések átiratait használtam. Az ATLAS.ti 6.1.1-es 

verziójának segítségével először tartalomelemzést végeztem az egyes hipotézisekben felmerült 

szempontok alapján. Ezt követően bizonyos hipotéziseket (Hip. II. és IV.) leíró statisztikákkal 

jellemeztem, illetve az átiratokból vett példákon keresztül vizsgáltam. A többi hipotézis esetén 

(Hip. I., III. és V.) pedig az IBM SPSS Statistics 23 programcsomag segítségével elemeztem az 

adatokat. 

 

 
2. ábra: Kutatási terv 
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Hipotézis I.: A különböző felhasználói csoportok (asszisztensek/vezető asszisztensek, analitikusok, 

beosztott orvosok/biológusok, laborvezetők, osztályvezető főorvosok) – különböző feladataikból 

adódóan – jellegzetesen különböző, egymással részben ellentmondó vagy egymást kiegészítő, 

igényeket támasztanak egyazon orvosi eszközzel szemben, amely különbségek egyrészt jól 

értelmezhetők, másrészt termékfejlesztési döntések alapját képezhetik. 

 

Az orvosi eszközök esetében jellemzően különbözik a vevők és felhasználók köre, ami már 

önmagában eltérő – termékkel szemben támasztott – szempontokat hoz előtérbe. A jelen 

disszertáció alapját képező vércsoport-szerológiai eszköz esetében azonban elmondható, hogy 

maga a felhasználói kör is további csoportokra osztható: más mértékben, más gyakorisággal és más 

felelősségi körrel felruházva használják ugyanis az eszközt egy laboratórium asszisztensei, mint 

osztályvezető főorvosai. Ezek alapján felmerülhet, hogy a különböző felhasználói csoportok eltérő 

igényeket támasztanak, amelyekre történő rálátás a termékfejlesztési szempontokat árnyalhatja, a 

termékfejlesztési folyamathoz hasznos információkkal járulhat hozzá. 

 

Első hipotézisem vizsgálata során kiinduláskor 43 értékelő szempontot vettem alapul, melyek 

mentén összehasonlítani kívántam, hogy az asszisztensek és orvosok vajon mennyire különböző 

igényeket támasztanak egyazon orvosi eszközzel szemben. A chi-négyzet próba lefuttatásához 

szükséges adattisztítást követően végül 30 szempont esetében vizsgáltam, hogy van-e különbség a 

csoportok között. 4 szempont kapcsán egyik csoport sem tett semmilyen észrevételt, így ezeket 

kivettem a szempontrendszerből. A fennmaradó 26 szempontnak közel a fele (12 szempont) 

esetében jelentős vagy közepesen jelentős különbség van az asszisztensek és orvosok által tett 

említések arányában, míg 13 másik szempont esetében ez a különbség csupán kicsi (elenyésző). 

Egy szempont esetén egyezést találtam a vélekedések számában. A chi-négyzet próba eredménye 

szignifikáns (p<0,05), ami globálisan igazolja az első hipotézisemet. A kapott 12-13 szempont 

azonban nem döntő többség. Így annak ellenére, hogy erősen indikatív a kapott szempontok 

száma, a Hipotézis I.-et végül csak részben fogadtam el. A csupán részben elfogadhatóság mellett 

szól az is, hogy a vizsgálatok során mindössze 2 fő kategóriát tudunk elkülöníteni (asszisztensek, 

illetve a hierarchiában felettük álló, végső eredmény kimondásának felelősségét is vállalók 

(orvosok) kategóriáját), így ennél finomabb véleménykülönbséget (pl. biológusok vs. főorvosok) 

nem tudunk kimutatni.  

  



 
 

9 
 

Az alábbi tézist fogalmaztam meg a fentiekre alapozva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* A tézisek mögött zárójelben a hozzájuk tartozó legfőbb publikációk láthatóak. A publikációk az 

ábécé szerinti felsorolás alapján beazonosíthatóak az „A témához kapcsolódó saját publikációk” 

című fejezetben.  

A Tézis I.-hez kapcsolódó cikk (A) a kutatás mindhárom fázisát bemutatja, és eredményeket is 

közöl. Részleteiben kitér a fókuszcsoportok összetételére (a résztvevők tekintetében), így a 

hipotézisben szereplő csoportokra is. 

 

A tézis kapcsán újdonságnak számít, hogy Magyarországon ezt megelőzően még nem született 

olyan átfogó jellegű (longitudinális) kutatás, mely az egészségügyi szféra ennyi résztvevőjét 

szólította meg egyetlen konkrét termékcsalád fejlesztése kapcsán. Az igények felmérése is – az 

imént említettekből következően – meglehetősen teljes körű. 

 

Hipotézis II.: Megfelelő módszertani körültekintés mellett a fókuszcsoportos ülések során nyert 

kvalitatív adatokból, a szöveg-analitika eszköztárát is bevonva, kvantitatív hipotézisvizsgálatokra 

is mód nyílik, valamint ez a megközelítés hozzájárulhat a rejtett felhasználói elvárások jobb 

azonosításához is. 

 

Bár a felhasználók bevonása a termékfejlesztési folyamatba nem új keletű gondolat, hazánkban az 

orvosi eszközök tekintetében még (különösen) gyerekcipőben jár a felhasználói igényeknek a 

szokásosnak nevezhető csatornáktól eltérő módszereken keresztül történő begyűjtése. 

Elégedettségméréssel (melyet általában kiküldött kérdőívek formájában, vagy telefonon keresztül 

végeznek el a cégek) még rendszerint találkozhatunk, azonban olyan módszertanok, melyek ennél 

összetettebbek, ezektől eltérőek már kevesebbszer bukkannak fel, de legalábbis kevésbé 

publikáltak. Disszertációmban egy ilyen módszertant – a fókuszcsoportos vizsgálatot – mutatok be, 

különös figyelmet szánva a segítségével azonosítható felhasználói igényekre. A fókuszcsoportos 

vizsgálat során nyert adatok egy részét szöveg-analitikával (text analytics) dolgoztam fel. Ez 

Tézis I.: Két felhasználói csoport (asszisztensek/vezető asszisztensek, valamint az analitikusok, 

beosztott orvosok/biológusok, laborvezetők, osztályvezető főorvosok) – különböző 

feladataikból adódóan – sok szempontból különböző, egymással részben ellentmondó vagy 

egymást kiegészítő, igényeket támasztanak egyazon orvosi eszközzel szemben, amely 

különbségek egyrészt jól értelmezhetők, másrészt termékfejlesztési döntések alapját 

képezhetik. (A)* 

 



 
 

10 
 

egyrészt lehetőséget adott kvantitatív hipotézisvizsgálatra: az első, harmadik és ötödik hipotézisem 

vizsgálatához tartalomelemző szoftvert is használtam. A szóban forgó hipotézisek igazolása egyben 

jelen hipotézis igazolására is hatással vannak. Másrészt jelen hipotézis keretein belül vizsgálom 

még rejtett felhasználói elvárások feltérképezésének lehetőségét is. 

 

Második hipotézis egyrészt módszertani irányultságú volt: azt vizsgáltam, vajon alkalmas-e 

kvantitatív hipotézisvizsgálatokra a szöveg-analitikával megtámogatott fókuszcsoport elemzés. 

Ennek igazolását azon hipotézisek (első, harmadik és ötödik) igazolásától tettem függővé, amelyek 

során szöveg-analitikát alkalmaztam. Mint ahogy ezen aktuális fejezetből is kiderül, a szóban forgó 

hipotéziseket elfogadtam, ami így visszahat a jelen hipotézis elfogadására is. 

Jelen hipotézis keretein belül másrészt azt vizsgáltam, hogy a szöveg-analitikát bevonva milyen 

felhasználói igények detektálhatóak. Ez egy analitikusabb elmélyülést kívánt meg. Elsősorban a 

fókuszcsoportokon tapasztalt példákon keresztül vizsgáltam az explicit (kimondott) igények 

mellett az implicit szükségletek felmerülését, a szöveg-analitikát segítségül hívva. Arra jutottam, 

hogy – még ha a kutatás során nem is irányult erre konkrétan figyelem – több esetben lehetett 

implicit igényeket is detektálni, így a hipotézist elfogadtam. A felhasználók elsőre jellemzően 

terméktulajdonságokat fejeznek ki (például legyen erősebb egy reagens tartó fül), de ha kicsit 

jobban utánakérdezünk, mélyebb motivációk, értékek is előkerülhetnek. Az alábbi tézist 

fogalmaztam meg a fentiekre alapozva. 

 

 

  

 

 

 

 

* A Tézis II-höz kapcsolódó cikkben részletesen taglalva van az önértékelés, és említésre kerülnek 

az ahhoz jellemzően kapcsolódó felhasználói igények begyűjtésére alkalmas szokásos 

módszertanok is (pl. kérdőív).  

A tézis kapcsán újszerűség/újdonság, hogy hazai viszonylatban felhasználói igények begyűjtésére – 

különösen – az egészségügyi szférában kevéssé használt a fókuszcsoport, így a disszertáció segít a 

módszertan közelebb hozásában (láttatásában), megismertetésében. Bemutatja továbbá, hogy 

milyen finomabb felhasználói igények is feltárhatóak fókuszcsoportos vizsgálatok segítségével. 

 

Tézis II.: Megfelelő módszertani körültekintés mellett a fókuszcsoportos ülések során nyert 

kvalitatív adatokból, a szöveg-analitika eszköztárát is bevonva, kvantitatív 

hipotézisvizsgálatokra is mód nyílik, valamint ez a megközelítés hozzájárulhat a rejtett 

felhasználói elvárások jobb azonosításához is. (C*, E, F, G, I) 
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Véleményem szerint (az egyszemélyes interjúk mellett) a fókuszcsoportos ülések során is lenne 

lehetőség az explicit igények mögé nézni. Még ha a fókuszcsoportok során egyszerre 8-12 

személyre is kell odafigyelnie a moderátornak, tapasztalatom szerint egy-egy rövidebb 

intermezzo/párbeszéd erejéig kaphatnak „külön” figyelmet a résztvevők, mely során mélyebb 

motivációk, értékek is előkerülhetnek. A párbeszédek ilyen szintű tudatos felépítése nem képezte 

részét kutatási szándékunknak, azonban a jövőben megfontolandó lenne ezek beépítése. 

 

Hipotézis III.: A felhasználók folyamatos és megfelelő módszertanon alapuló bevonása egy 

vércsoport-szerológiai eszközcsalád fejlesztési folyamatába a termékek magasabb ergonómiai 

(biztonsági, hatékonysági, kényelmi) minőségéhez vezet. 

 

Egy longitudinális vizsgálatsorozat kivételes lehetőséget biztosít arra, hogy egy konkrét termék 

folyamatos fejlesztése során a felhasználói véleményeket többféle szempontból és több szinten is 

vizsgálni lehessen. A 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben lefolytatott fókuszcsoportos vizsgálatok 

(amelyek egyazon termék folyamatos innoválására vonatkoztak) során összegyűjtött felhasználói 

vélemények között nagy szerepet kaptak a biztonsággal, hatékonysággal, kényelemmel kapcsolatos 

(szűkebb értelemben vett „ergonómiai”) szempontok is, melyek alakulására szintén kitekintek 

disszertációmban. Bár kutatásom egy konkrét termékcsaládra vonatkozik, a későbbiekben kitérek a 

Roozenburg és Eekels (1995) termékinnovációs ábrája alapján kidolgozott modellemre, mely 

adaptálható az orvostechnikai eszközök fejlesztésén kívül egyéb termékekére is. 

 

Harmadik hipotézisem során longitudinális vizsgálódást végeztem arra vonatkozóan, hogy a 

felhasználóknak egy termékfejlesztési folyamatba történő bevonása, és az általuk artikulált 

észrevételek termékfejlesztésbe történő visszacsatolása hozzájárul-e egy konkrét eszközcsalád 

magasabb ergonómiai minőségéhez. Biztonsági, hatékonysági és kényelmi szempontok mentén 

vetettem össze a 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben lefolytatott fókuszcsoportos ülések alkalmával 

előkerült ergonómiai aspektusokat. Azt vizsgáltam, hogy a felhasználói véleményeknek a 

fejlesztésbe történő visszacsatornázása csökkenő számú ergonómiai problémák felvetésével jár-e 

együtt. A 3 fázis összehasonlítására egyszempontos varianciaanalízist (One-Way ANOVA) 

alkalmaztam. Bár a 2008-2010-es évek összehasonlításakor jellemzően még nem volt szignifikáns 

az eredmény, a 2010-2012-es évek alkalmával, illetve nagyobb távlatból tekintve a fejlesztéseket (a 

2008-2012-es évek összevetésekor) már szignifikáns csökkenés volt tapasztalható. A „means plot” 

ábrák, valamint a csoportátlagok segítségével megállapítottam a csökkenő tendenciát, így a 

hipotézist elfogadtam.  
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Az alábbi tézist fogalmaztam meg a fentiekre alapozva. 

 

 

 

 

 

* A Tézis III-hoz kapcsolódó könyvfejezetben említésre kerül a hatékony anyag- illetve 

energiafelhasználás, a veszélyes anyagok környezetileg megfelelő módon, azaz biztonságosan 

történő semlegesítése, stb. A hatékonyság, biztonság (a komfort/kényelem mellett) hívó szavai az 

ergonómiának. A többi cikkben kitérünk többek közt egy iteratív fejlesztést követő (virtuális 

térben szerveződő) projektre, mely során ergonómiai szempontokat gyűjtöttünk az immerzív 

környezet használhatóságának növelésére, és folyamatosan be is építettük azokat a projekt egyes 

fázisai között. 

 

A tézis megfogalmazása annyiban újszerű/újdonság, hogy hazai viszonylatban a termékfejlesztés 

során – különösen – az egészségügyi szférában jelenleg még kevéssé bevett a felhasználók 

folyamatos bevonása a termékfejlesztési folyamatba. A disszertáció a termékfejlesztésen belül 

külön hangsúllyal kitekint a téma ergonómiai vetületeire. 

 

Hipotézis IV.: A zárt rendszerű, egyszer használatos eszközöket felhasználó vércsoport-szerológiai 

automaták mellett – a felhasználók szerint – van létjogosultsága a nyílt rendszerű, centrifugacsöves 

technikát implementáló gépeknek is. 

 

Empirikus kutatásaim során több mint 40 hazai vércsoport-szerológiával is foglalkozó intézmény 

munkatársaival kerültem kapcsolatba. A kórházak, területi vagy regionális vérellátók, központi 

laborok, vértranszfúziós osztályok, nonprofit egészségügyi kft.-k stb. eszközparkja lefedi a 

vércsoport-szerológia területén alkalmazott különféle technikákat. Bár a kémcsöves centrifugálás 

univerzális(an elterjedt) és minden szerológiai módszerre alkalmazható standard technika, érdekes 

megvizsgálni, hogy a technológia további fejlődésével van-e még létjogosultsága az ezt a technikát 

implementáló eszközöknek a zárt rendszerű, egyszer használatos eszközöket felhasználó 

vércsoport-szerológiai automatákkal szemben.   

 

Negyedik hipotézisemhez kapcsolódóan azt vizsgáltam, hogy a felhasználók miként vélekednek a 

disszertáció középpontját adó vércsoport-szerológiai eszközről. Indirekt véleményeket gyűjtöttem, 

azaz külön kérdésként nem tettem fel a fókuszcsoportos ülések során, hogy a felhasználók szerint a 

Tézis III.: A felhasználók folyamatos és megfelelő módszertanon alapuló bevonása egy 

vércsoport-szerológiai eszközcsalád fejlesztési folyamatába hosszú távon a termékek magasabb 

ergonómiai (biztonsági, hatékonysági, kényelmi) minőségéhez vezet. (H*, J, K, L, M, N) 
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centrifugacsöves technikát implementáló automata fejlesztésének van-e létjogosultsága. Leíró 

statisztikákkal (átlag, medián, középeltérés, átlagos abszolút eltérés, szórás) és az átiratokból vett 

példákkal illusztráltam, hogy a felhasználók különböző okokra visszavezethető módon továbbra is 

igényt tartanak a szóban forgó eszközökre. Pozitívan nyilatkoztak a felhasználók az ACT-kel 

kapcsolatban a sebesség, anyagtakarékosság és szabad kapacitás, stb. tekintetében is. Elmondták, 

hogy sokféle vizsgálatot el lehet végezni rajta, és a vizsgálatok mérésenkénti ára is kedvező. A 

technika érzékenységét is kiemelték, és volt, aki a kapott eredmények egyértelműségével is 

elégedett volt. Mindezek alapján a hipotézist elfogadtam. Az alábbi tézist fogalmaztam meg a 

fentiekre alapozva. 

 

 

 

 

 

 

* A Tézis IV-hez kapcsolódó cikk kitér a zárt és nyílt rendszerű vércsoport-szerológiai eszközök 

közti különbségekre, sorra veszi a különböző technikákat, valamint a centrifugacsöves technikát 

implementáló gépek előnyeit és hátrányait is taglalja. 

 

A tézis kapcsán újszerűség, hogy a disszertáció up-to-date információt közöl arról, hogy az 

egészségügyben dolgozók miként vélekednek a nyílt rendszerű, centrifugacsöves technikát 

implementáló gépekről (a zárt rendszerűekkel összevetve). 

 

Hipotézis V.: Egy teljesen automata (ún. walk-away típusú) vércsoport-szerológiai készüléket – a 

rendszer pontos működése esetén – a közvetlen (vég)felhasználók többsége pozitívan fogad a 

minimálisra szorított emberi feladatok és felelősségek miatt. 

 

A technika mai állása szerinti legmagasabb szintre fejlesztett centrifugacsöves technikát alkalmazó 

vércsoport-szerológiai eszköz biztosítani tudja a teljes vizsgálat (bekészítés utáni további) emberi 

erőforrást nem igénylő levezénylését, mely új utakat nyit meg ezen készülékek történetében. 

Érdemesnek tűnt megvizsgálni ennek a felhasználók körében történő fogadtatását. 

 

Ötödik hipotézisem során a fókuszcsoportos kutatások harmadik fázisában vizsgált új vércsoport-

szerológiai eszköz, az úgynevezett „Leöntős ACT” fogadtatását elemeztem. Az átiratok 

tartalomelemzése során elég vegyes képet kaptam arra vonatkozóan, hogy a felhasználók mennyire 

pozitívan ítélik meg a műszercsalád új tagját, a teljesen automata (ún. walk-away típusú) 

Tézis IV.: A zárt rendszerű, egyszer használatos eszközöket felhasználó vércsoport-szerológiai 

automaták mellett – a felhasználók szerint – van létjogosultsága a nyílt rendszerű, 

centrifugacsöves technikát implementáló gépeknek is. (B*) 
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berendezést. Bár számos előnyt tudtak felsorakoztatni mellette (például az automatizálásból fakadó 

felszabaduló kapacitást), előtérbe kerültek olyan szempontok is (például a szemmel történő 

kontroll iránti igény ki nem elégülése), melyek árnyalták a képet. A statisztikát segítségül hívva, és 

független mintás t-próbát lefuttatva végül arra jutottam, hogy az inkább negatív és inkább pozitív 

válaszok szignifikánsan mégis eltérnek, és ez utóbbiak irányába mutatnak a vélekedések. A 

második hipotézis vizsgálata során előkerült a szemmel kontrollálás (hiányának) témaköre, és egy 

konkrét párbeszéd kapcsán igyekeztem is az explicite kifejezett szempont mögé nézni. Arra 

jutottam, hogy a felhasználók nem feltétlenül ahhoz ragaszkodnak, hogy mindenképpen lehessen 

szemmel ellenőrizni a vizsgált mintákat, hanem hogy olyan technikai megoldás szülessen, amely 

legalább akkora biztonsággal ad jó és könnyen kiértékelhető eredményeket, mint amilyen 

eredményekre a felhasználó a szemmel történő elemzés alapján jutna. Mindezek alapján a 

hipotézist elfogadtam. Az alábbi tézist fogalmaztam meg a fentiekre alapozva. 

 

 

 

 

 

* A Tézis V-höz kapcsolódó cikk bemutatja a felhasználóknak az új termékkel (walk-away típusú 

automata) történő első találkozásukból leszűrt véleményeit, tapasztalatait. 

 

A tézishez kapcsolódó újdonság az újonnan megalkotott termékkel kapcsolatban történt (komplex) 

felmérés, így minden hozadéka is szükségképpen az. 

 
 

Az alábbi táblázatban összefoglalom a hipotézisek és tézisek kapcsolatát. 

 

Hipotézis Vizsgálati módszertan Eredmény  Tézis 

I. 
tartalomelemzés, chi-négyzet próba részben elfogadtam,  

kissé átírtam 

 
I. 

II. 
tartalomelemzés, példák analitikusabb 

elemzése 

elfogadtam  
II. 

III. 
tartalomelemzés, One-Way ANOVA elfogadtam,  

kis kiegészítéssel éltem 

 
III. 

IV. tartalomelemzés, leíró statisztikák, példák elfogadtam  IV. 

V. tartalomelemzés, független mintás t-próba elfogadtam  V. 

     

 

 

Tézis V.: Egy teljesen automata (ún. walk-away típusú) vércsoport-szerológiai készüléket – a 

rendszer pontos működése esetén – a közvetlen (vég)felhasználók többsége pozitívan fogad a 

minimálisra szorított emberi feladatok és felelősségek miatt. (D*) 
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A disszertációban ismertetett számos eredmény, példa azt támasztja alá, hogy érdemes a 

felhasználók véleményét, igényeit gondosan megtervezett és kivitelezett kutatási módszertannal 

összegyűjteni, és a termékfejlesztési folyamatba integrálni. A több fázisban lezajlott 

fókuszcsoportos ülések egyúttal abban is megerősítettek, hogy érdemes mindezt nem ad hoc 

jelleggel végezni, hanem tervezetten beépíteni a termékek fejlesztésébe. Ennek nyomán, és a 

kutatásnak mintegy összefoglalásaként, „tudományos termékeként” továbbgondoltam Roozenburg 

és Eekels (1995)2 alábbi termékinnovációs modelljét. 

 

Ez a modell túlmutat a lineáris modelleken többek között azzal, hogy a gyártás-, a konstrukció- és 

marketingtervezést párhuzamosan végzendőnek mutatja be. Fontos látni, hogy a 

termékhasználatból vissza is csatol a vállalati stratégiába, vállalati célokhoz. 

 

A modellt két ponton fejlesztettem tovább: egyrészt a visszacsatolást kettébontottam: meglévő 

termékekre, illetve új termékekre vonatkozó információkra. Ezeket a termékinnovációs folyamat 

különböző részébe gondolom integrálandónak, ezért is ágaznak ketté a „piacon lévő termékekről 

begyűjtött információk”. Ezen információk feldolgozása ugyanis egy vállalat számára értékkel 

bírhat már meglévő termékeik fejlesztésében, illetve inputként szolgálhatnak új ötletek 

generálásához is.  

A modellben másrészt az ötletek gyűjtése és kiválasztása részt bontottam ki, és részleteztem, 

miként használhatóak fel a felhasználói, piaci visszajelzések benne. (Ez látható a következő ábrán a 

kékes téglalapban.) 

                                                           
2 Roozenburg, N. F. M., Eekels, J. (1995): Product design. Fundamentals and Methods. Wiley, 

Chichester, UK 
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3. ábra: Termékinnovációs ábra 
Szerkesztés: Saját szerkesztés Roozenburg és Eekels alapján 
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IV. TOVÁBBI LEHETSÉGES KUTATÁSI IRÁNYOK 

A kutatások további irányát egyrészt már az előző fejezetben is érintettem. Azokon kívül 

mindenképp tovább gondolható lenne például a nonverbális kommunikáció elemzése a 

fókuszcsoportos kutatás videofelvételein keresztül az eredmények árnyalása, pontosítása miatt. 

Érdekes lenne az egyes csoportok uralkodó véleményeit a kutatás egyes fázisain belül összevetni: a 

csoportszituációt, a résztvevők közötti interakciókat is lehetne vizsgálni. Ki lehetne térni például a 

befolyásoló tényezőkre. Több módon is végrehajtható lenne a befolyásoló tényezők beemelése az 

elemzésbe. Egyrészt oly módon, hogy a szituációelemzés nem különül el a tematikus elemzéstől. 

Másrészt úgy is, hogy az elemzés külön részben foglalkozik a fókuszcsoportok befolyásoló 

tényezőivel, és külön részben a csoporton elhangzottak tematikus elemzésével. 

 

A hipotézisekhez kapcsolódóan meg lehetne vizsgálni, mikor a különböző felhasználói csoportok 

véleményét ütköztetem, vajon mennyire értettek egyet az adott csoporton belül az egyes 

résztvevők. Vajon voltak-e olyan csoportok, ahol a résztvevők meglehetősen különböző 

véleményen voltak, vagy inkább a „hangadók” által képviselt nézet felé hajlott a csoport. Ez a 

problémakör pl. a különböző statisztikai „egyetértési mutatókkal” is vizsgálható lenne. Éppen ezért 

akár részletesebb (emberekre lebontott) elemzéseket is lehetne végezni.  

 

A negyedik hipotézisem vizsgálata során elsősorban az átiratokból vett példákkal támasztottam alá, 

hogy a centrifugacsöves technikának a felhasználók szerint ma is van létjogosultsága. A felmerült 

egyes aspektusok disszertációmban azonos súllyal szerepeltek. Érdekes lenne a szempontokat akár 

egy 3-5 fős szakértői csapat által súlyozni, és úgy talán már statisztikai számítások elvégzésére is 

lehetőség volna. 

 

Érdekes lenne továbbá más orvostechnikai eszközök termékfejlesztési folyamatát is végigkövetni, 

és megnézni, hogy az általam vizsgált műszercsaláddal kapcsolatos tapasztalatok milyen szinten 

ültethetőek át abba.  
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