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Egészségügyi intézmény integrált irányítási rendszere
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kockázatazonosítás

kockázatelemzés

kockázatértékelés

kockázatfelmérés
kockázatmenedzsment életciklusa



CRAMM módszer 

Sebezhetőség

(hiba, gyengeség – erőforrásoknál, 

eszközöknél, folyamatoknál)

Fenyegetés
(esemény, 

cselekmény)

kihasznál

kockázati 

esemény

(CCTA* Risk Analysis and Management Method)

*Central Computer and Telecommunation Agency

bekövetkezhet

valószínűség
kárérték

Működési kockázat

• érintett folyamatok működésében

• különböző kárjellegek esetén

• különböző mértékű hatások



Működési kockázatok

• Folyamat (betegellátás, gyógyszerelés, élelmezés

• Biztonság (épület, eszköz)

• Közművek (áram, gáz, víz)

• Betegbiztonság

• Hálózat, IT rendelkezésre állás

• Információbiztonság

• Környezet

• Munkabiztonság

• Gazdasági, pénzügyi kockázatok

• Fejlesztési, projekt kockázatok

• .

• .

• .



Kockázati típusok csoportosítása
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- közvetlen anyagi kár (pl. az elmaradt haszonnal vagy a kifizetendő büntetéssel arányos)

- közvetett anyagi kár (pl. a helyreállítási költségekkel, perköltségekkel arányos)

- adatszivárgás (pl. betegek (vagy más kórházi személyek) adatainak kiszivárgása, intézmény

gazdasági-működési adatainak kiszivárgása, és ezzel visszaélés)

- egészségi állapot romlása (pl. egészségi állapot különböző szintű vagy maradandó romlása,

haláleset)

- kórházi fertőzés (pl. ellátás során fertőzés(ek) fellépése)

- üzemszünet (pl. informatikai vagy egyéb infrastrukturális (vagy személyi) okok miatt betegellátás

folyamatai rövidebb-hosszabb ideig szünetelnek)

- programhiba (pl. a szoftverek hibája, hiányossága miatt hibás jelentések dokumentumok készülnek, és

bizonyos szükséges programfunkciók nem elérhetőek.)

- környezeti hatás (pl. környezetre gyakorolt jelentő szennyezői hatás)

Okozott kár jellege:



Példa egy kárjelleg mátrixra



Logikai példasor a megjelenítésre





Több követelményrendszer



Alábontható 

folyamatábra



Paraméterezett  folyamatok
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