
A Semmelweis Egyetem Radioló-
giai és Onkoterápiás Klinikája is a 
Carestream DRX-1 vezeték nélküli 

digitális röntgenrendszer felhasználó-
jává vált. A tapasztalatokról dr. Bérczi 

Viktor klinikaigazgatót kérdeztük.

– Igazgató úr, milyen tevékenységekkel 
foglalkozik a Semmelweis Egyetem Radio-
lógiai és Onkoterápiás Klinikája?
– Az egyetemi klinika hármas tevékeny-
sége nálunk is megtalálható: oktatás, 
betegellátás, kutatás. A graduális oktatás 
három nyelven (magyar, német, angol) 
folyik, gyakran jönnek hozzánk nyári 
vagy cseregyakorlatra Európa több orszá-
gából, időnként tengerentúlról is. Emel-
lett a szakorvosképzés valamint szinten 
tartó tanfolyamok szervezése színesíti 
munkánkat. A diagnosztikus betegellátás 
mellett évtizednyi szünet után ismét van 
angiográfi ás és intervenciós radiológiai 
tevékenység is klinikánkon. A Klinikai On-
kológiai Osztály betegein a hagyományos 
kemoterápia mellett számos intervenciós 
onkológiai beavatkozás is zajlik. A Nuk-
leáris Medicina részlegen a betegellátás 
mellett jelentős kutatómunka is folyik, 
több pályázatot is e részleg munkatársai 
révén nyertünk meg.

– A Semmelweis Egyetemen jelentős nagy-
diagnosztikai géppark található a különbö-

ző klinikákon. Milyen szerepet játszik ezek 
szakmai kontrolljában az Önök klinikája?
– A Külső Klinikai Tömb, azaz a Klinikák 
metrómegállónál lévő klinikák radioló-
giai centralizációja két éve befejeződött, 
a megnövekedett terhelésre való tekin-
tettel égető szükség volt hatékonyabb 
rendszer kialakítására. A többi radioló-
giai tevékenység, tehát a budai oldal, 
illetve a Ferenc körútnál lévő Belső Klini-
kai Tömb független klinikánk közvetlen 
irányításától, de például az oktatásban 
és szakorvosképzésben szoros együtt-
működés zajlik.

– Milyen fejlesztéseket valósítottak meg az 
elmúlt időszakban?
– Sikerült két részlegen digitalizálni: a 
mammog ráfiás részlegen illetve e cikk 
apropójául szolgáló hagyományos rönt-

gen diagnosztikai részlegen. Ez utób-
binál még sajnos nem teljes a digitali-
zálás, például a helyszíni felvételek is 
hagyományos módon, filmre készül-
nek. A korábban említett intervenciós 
radiológiai tevékenység beindítása is 
fontos volt. Két új ultrahang készüléket 
sikerült beszerezni, egyik sem felső ka-
tegóriás az anyagi keretek szűkőssége 
miatt, de így is jól segítik munkánkat. 
Két kisebb oktatási helyiséget alakí-
tottunk ki, valamint légkondicionálást 
tudtunk kialakítani az épület legmele-
gebb szárnyában.

– Miért érezték szükségét a vezeték nélküli 
röntgenrendszer beszerzésének?
– A digitalizálásnak ez egy sokkal kor-
szerűbb, előremutatóbb formája, mint 
a foszforlemezes digitalizálás, örülök, 
hogy emellett döntöttünk. Ez a rend-
szer a hagyományos röntgenkészülék-
be építhető, így jóval kevesebb pénz-
ből szerezhető be, mintha teljesen új 
direkt digitális készüléket kellene be-
szerezni.

– Milyen elsődleges tapasztalatokat sze-
reztek?
– Az első napoktól kezdve jól használ-
ható, könnyen kezelhető, jó mínőségű 
felvételeket adó rendszert kaptunk kéz-
be. A filmköltség megspórolása mellett 
az archiválás könnyebbsége is jelentős 
előny. Ezt a technológiát eddigi  tapasz-
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A DRX-1 vizsgálat közben 



talataink és ismereteink alapján csak 
ajánlani tudom.

– A klinika fejlesztése során milyen szem-
pontok alapján választanak technológiát?
– Európától lemaradva, csak nagyon las-
san haladt a géppark digitalizálása, de az 
elmúlt két évben legalább néhány jelen-
tős lépéssel sikerült előrejutnunk. A direkt 

digitális technikát előnyben részesítettük 
a foszforlemezes technikával szemben.

– Milyen további fejlesztéseket terveznek?
– A közeljövőben SPECT-CT telepítés 
van a láthatáron. Létfontosságú lenne, 
hogy a klinikának saját MR berendezés 
is álljon rendelkezésre. De a géppark 
fejlesztés mellett talán még fontosabb, 

hogy sok tehetséges, lelkes, fiatal mun-
katárs állt be közénk. A napi rutinmun-
ka mellett többen PhD-fokozat meg-
szerzésén is dolgoznak.
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A konkrét szakmai tapasztalatokról 
dr. Kiss Katalin Klára egyetemi ad-
junktusnál érdeklődtünk.

– Milyen előnyöket nyújt a DRX-1 tech-
nológia?
– Ez a készülék csúcstechnológiának 
számít napjainkban. Összehasonlítva 
a hagyományos röntgentechnikával, 
számos előnye van. Meggyorsítja és 
leegyszerűsíti a munka menetét. A gép 
kommunikál a kórházi számítógépes 
rendszerrel, ezt HIS-RIS funkciónak 
nevezzük. Ennek az a lényege, hogy 
a DRX-1 asszisztensi munkapultján 
megjelenik a beteglista, abból rögtön 
ki lehet választani a beteget és az elké-
szült felvételeket a számítógép a beteg 
nevéhez rendeli. A betegtévesztés le-
hetősége így jelentősen csökken. Egy 
felvétel elkészítése másodpercek alatt 
történik és annak továbbítása a lelete-
ző pultra egy gombnyomással elvégez-
hető. A rendszer üzembe helyezésével 
csökkent a felvételek ismétlésének 
száma, részben azért, mert az elkészült 
felvételek korrekciójára mindkét mun-
kaállomáson lehetőségünk van. Az 
orvosi munkaállomáson még számos 
a leletezést segítő funkció található. 
A felvétel egy percen belül a leletező 
monitoron megjeleníthető. Nincs fi lm 
és vegyszerfogyasztás, mely drága és 
környezetszennyező is. A fi lmek előhí-
vása hosszú időt is vett igénybe. E ké-
szülék üzembe helyezésével a klinika a 
fi lmköltség nagy részét megtakarítja. 
Az archiválás is leegyszerűsödik, a fel-
vételek a klinika szerverére kerülnek. 
A fi lmek raktározása rendkívül hely-
igényes. A felvételek az interneten ke-
resztül – megfelelő PACS rendszer és 
jogosultság esetén – bármelyik számí-
tógépen elérhetők, így a rendszer elő-
segíti az esetleges távkonzultációt is.

– Mennyire volt egyszerű a beüzemelés 
és a technológia megismerése?
– Nagyon egyszerű volt. A rendszer 
rendkívül felhasználóbarát. A rendszer 
letelepítése csak egy fél napot vett 

igénybe. Nem kellett így a betegellá-
tást sem felfüggeszteni hosszabb időre. 
Valamennyi asszisztensem egy-két óra 
alatt megtanulta a használatát, pedig 
vannak azért köztük idősebbek is, akik 
tartottak a számítógépes rendszerek-
től. Ma ők a legboldogabbak, hogy ezt 
a modern technológiát használhatják. 
Időközben pedig még több új lehető-
ségre jöttek rá a rendszer használata 
során. Sőt, rendszeresen jár hozzánk a 
cégtől egy szakember, aki az esetlege-
sen felmerülő, használattal kapcsolatos 
kérdésekre válaszol, de bármikor segít-
séget kapunk, ha szükség lenne rá.

– A vezeték nélküli, hordozható műkö-
dés mely vizsgálattípusoknál teszi köny-
nyebbé a felvételkészítést?
– Erre a kérdésre csak azt tudom vála-
szolni, hogy valamennyi vizsgálatnál 
könnyebb a használata. Az állványnál 
a mellkas és natív hasi felvételeket 
végezzük. De végeztünk már chol-
angio gráfi át, nyelésvizsgálatot, vagy 
tápszonda feltöltést is. Az eddig átvi-
lágítóban végzett vizsgálatok jó része 
is némi kreativitással megoldható, ez-
zel az egy detektor lemezzel. Az asz-
talba helyezve főleg csontfelvételeket 
készítünk. Fekvő betegek vizsgála-
tánál ez a módszer nagyon előnyös, 
hiszen őket még az ágyukról sem kell 
levenni, mert a panel egy merevítő 

kazettába helyezve akár a betegek 
alá is tehető. Fekvő mellkas és hasi 
felvételek, gerinc felvételek is készül-
hetnek így, és a DRX-1 számos trau-
más esetnél is hasznosnak bizonyult. 
A technológiát tudományos célokra is 
használjuk, sírfeltárásokból származó 
csontokat is könnyebb vizsgálni. Kü-
lönböző értékekkel számos felvétel is 
készíthető kérdéstől függően. A kép 
azonnal megjelenik és eldönthetjük, 
hogy kell-e még további beállítás. A 
digitális képek feldolgozása tudomá-
nyos célra is sokkal könnyebb. A rend-
szernek pont ez a mobilitás a nagy 
előnye, mert egyetlen detektorlemez-
zel két röntgenkészülékben is tudjuk 
használni, illetve akár magát a panelt 
helyezhetjük a vizsgált területre.

– Milyen, korábban nem tapasztalt lehe-
tőségeket nyújt a DRX-1?
– A rendszer nagyon gyors és egyszerű. 
Nem kell hozzá fenntartani sötétkamrát. 
Világos környezetben dolgozhatunk. 
Sokkal kényelmesebb körülmények 
mellett, légkondicionált helyiségek-
ben, mert mint minden számítógépes 
rendszer, ez is igényli a klíma berende-
zéseket. Az sem elhanyagolható, hogy 
a betegek valamennyi korábban ná-
lunk készült digitális vizsgálati anyaga 
pillanatok alatt elővehető. A betegek 
oldaláról nézve óriási előny, amit ko-
rábban nem tapasztaltunk, hogy szinte 
nincs várakozási idő. Ma már mi várunk 
a betegekre, hogy levetkőzzenek. Az 
elkészült felvétel után a beteg azon-
nal elmehet. Kockázati tényezőt eddig 
nem tapasztaltunk.

– Könnyen megtanulták a radiográfusok 
a rendszer használatát?
– Az a tapasztalat, hogy bárki, orvos 
vagy asszisztens beállt a pultok mögé, 
még aznap tudta már önállóan kezel-
ni a rendszert. Így azt kell mondanom, 
hogy nagyon könnyű elsajátítani a 
DRX-1 használatát. Szinte lépésről lé-
pésre adja magát, hogy mi a következő 
művelet a munkafolyamatban.

Kiss Katalin Klára
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