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6 kijelölt  egy másik helyszínt az új épület-

nek, és megbízott egy céget a tervezéssel 
és kivitelezéssel. A 2400 négyzetméteres 
alapterületű épület költségéből a szerző-
dés szerint cégünknek 2030 négyzetméter 
költségét kellett volna vállalnia. Ez eddig 
rendben is lett volna, ám kitalálták, hogy 
a működtetés során az OEP-fi nanszírozás 
nem a szerződésben rögzített 5,75%-a 
maradt volna egyetemnél, hanem 14%. 
Ez számunkra kezelhetetlen és elfogad-
hatatlan igény volt. Ezzel párhuzamosan 
az évek során elvégzett kezeléseink ellen-
értékének 94,25%-át, 463 millió forintot 
– az OEP levonás miatt – nem fi zettek ki 
cégünknek. Ezt a Fresenius cég már nem 
tudta tovább elviselni, hiszen mi a keze-
léseket a tőlünk telhető legmagasabb 
színvonalon elvégeztük, ezért nekünk jár 
a szerződésben rögzített térítési díj. Arról 
mi nem tehetünk, hogy öt évvel ezelőtt 
az egyetem nem rendezte a jogviszonyát 
egy másik szolgáltató céggel, és így kö-
töttek szerződést a Freseniussal.

– Hogyan zajlik majd a betegellátás? Ki 
fogja ellátni a betegeket 2010 márciusától? 
Nem félnek attól, hogy kígyót-békát fognak 
kiabálni Önökre, amiért cserbenhagyták a 
betegeket és elhagyták Szegedet?
– Szeretném hangsúlyozni, és ez nem 
demagógia: mi elsődlegesnek tekintjük, 
hogy a betegeket rendben, a szakma 
szabályainak megfelelően adjuk át az 
egyetemnek. A betegek valóban nem te-
hetnek semmiről. Természetesen tudjuk, 
hogy ez nem egy cipőgyár, ahol lezárha-
tó a gépsor és egy másikat lehet helyette 
telepíteni, hanem életfenntartó kezelés, 
ahol az emberek élete a tét. Biztos vagyok 

abban, hogy az egyetem, átérezve azt a 
tényt, hogy ő a felelős a régió betegellá-
tásáért, partner lesz a zavartalan betegát-
adásban. Rettenetesen sajnálom, hogy ez 
a történet így ér véget.

– Mennyire csalódott?
– Tizenhét éve vagyok ügyvezető igaz-
gatója a magyarországi Freseniusnak, 
de ez az eddigi legnagyobb kudarc-
élményem, ráadásul becsapottnak 
érzem magam. Most már csak abban 
bízom, hogy a betegek átadása-átvé-
tele korrekt módon, a megállapodások 
szerint zajlik majd. Az eddig velünk 

együtt dolgozóknak, dr. Ondrik Zoltán 
orvosigazgatónak és csapatának pedig 
nagyon köszönjük a munkát, s azt, hogy 
kibírva az elmúlt másfél év összes bi-
zonytalanságát, a hivatástudat csúcsán 

állva látták el a betegeket. Egyébként 
tudomásunkra jutott, hogy az egyetem 
rövid határidőn belül új tendert ír ki a 
komplex nefrológiai ellátásra szolgáló 
épület felépítésére, illetve üzemelteté-
sére. Jelenleg azt nem tudom megjó-
solni, hogy a csalódott anyacégünket 
sikerül-e e rávenni arra, hogy induljunk 
a tenderen.

A cég kivonult Szegedről, de új központot épített  Budapesten, a Péterfy Sándor utcai 
Kórházban, amely február 8-án kezdte meg működését

Karácsony óta teszteli a Carestream 
DRX-1 vezeték nélküli  digitális rönt-

genrendszerét a veszprémi kórház. 
A tapasztalatokról Szántó 

Tamást, a Veszprém 
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 

Nonprofi t Zrt. Radiológiai 
Osztályának osztályvezető 

főorvosát kérdeztük.

– Osztályvezető főorvos úr, mióta indult fej-
lődésnek a veszprémi kórház?
– Megyei kórházunk fejlődési dinami-
kájának növekedése egyértelműen je-
lenlegi főigazgatónknak, Rácz Jenőnek 
köszönhető. Az, hogy ő Veszprémbe jött, 
jelentős erőt adott a veszprémi kórház-
nak és a megyei egészségügyi ellátás-
nak. A veszprémi kórház mindig is egy 
kis, megyei kórház volt, főigazgatónk 
pedig országos szintű egészségpoliti-
kus. Talán ennek is köszönhető, hogy ő 

lesz a Magyar Kórházszövetség követke-
ző elnöke.

– Hogyan kapcsolódik össze a kórház és a 
röntgenosztály fejlődése?
– A fejlesztés lényege a megyei egész-
ségügyi ellátás integrációja. Ezt hívjuk 
Pannon-modellnek, és az a szerencsénk, 
hogy a Pannon-modell célrendszere és a 
radiológiai célok egymásra találtak. Veszp-
rém megyére jellemző, hogy ebben a me-
gyében található a legtöbb kórház, ehhez 

DRX-1 teszt Veszprémben 
ZÖLDI PÉTER
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képest kevés a röntgenorvos. A megfelelő 
radiológiai rendszer kialakításában nagy 
segítségünkre volt Bogner Péter profesz-
szor úr és az általa irányított teleradiológiai 
hálózat. Az volt a koncepciónk, hogy 
Veszprém megyében kialakul egy me-
gyei teleradiológiai és telemedicina 
rendszer, központi háttértárral és archí-
vummal. A sok kisebb Veszprém megyei 
kórházban, szakrendelőben megfelelő mi-
nőségű digitális képalkotást hozunk létre, 
döntően foszforlemezes kiolvasóval, mivel 
nincs szükség nagy kapacitásra, és az ott 
elkészült képek a veszprémi kórház ar-
chívumába kerülnének, ahol a veszprémi 
központ radiológus szakemberei leletez-
nének. A leletek a megfelelő intézménybe 
jutnak vissza, és a képeket a megyéhez 
tartozó összes intézményben meg lehet 
tekinteni.

– Hasonló eléréshez juthatnak a magasabb 
progresszivitási szintek is?
– Ez már ma is így van. A győri idegse-
bészet már most is hozzáfér CT- és MR-
felvételeinkhez. A beteg sorsáról úgy tud-
nak dönteni, hogy látják a beteg képeit, és 
orvosi döntéseket tudnak hozni. Azokat 
a nagyon bonyolult vizsgálatokat, ame-
lyeket mi nehezen tudunk 
leletezni közkórházi szinten, 
meg tudjuk osztani specia-
listákkal, például gyerek MR-
ben Rudas Gáborral, a felnőtt 
neuroradiológiában Barsi Pé-
ter professzorral, természete-
sen az adatvédelmi előíráso-
kat fi gyelembe véve.

– Gyakran felmerül a tele radio-
lógiával kapcsolatos vádként 
az adatvédelmi kérdések nem 
megfelelő rendezése.
– Pedig ezeket lehet megfe-
lelően szabályozni. Egyrészt, 
minden felhasználó aláírja 
a szigorú adatvédelmi sza-
bályzatot, amelyet betartani 
köteles. Másrészt, a külső sze-
replők csak a számukra en-
gedélyezett képekhez férnek 
hozzá. A hozzáférést másod-
perces pontossággal jegyzi 
a rendszer, az adminisztrátor 
mindent vissza tud keresni. 
A szigorúságra persze szükség 
is van. Tavaly nálunk kezelték 
Bujtor Istvánt, a család kérésé-
re semmilyen információt nem 
közölhetett intézményünk. Az 
újságírók természetesen meg-
próbáltak hozzájutni informá-
ciókhoz, és megkörnyékezték 

a radiológiai osztály munkatársait is. Akkor 
mindenki számára világossá tettem, hogy 
ha a kezelőorvoson kívül bárki megnyitja 
a művész úr felvételeit tartalmazó map-
pát, az nem csak munkahelyét veszti el 
azonnal, hanem jelentős kártérítéssel néz 
szembe, és a diplomáját is veszélyezteti. 
A teleradiológiai rendszerben mindenki fe-
lelőssé tehető a szabályok megsértéséért.

– Amikor kinevezték osztályvezetőnek, egy 
jó technikai felszereltségű osztályt vett át. 
Milyen koncepció alapján fejleszt?
– Megyei közkórházi tevékenységünknek 
megfelelő eszközöket vásárolunk. Haté-
kony, strapabíró és kiforrott berendezések-
re van szükségünk, nem csúcsmodellekre, 
hiszen éjjel-nappal dolgozni kell rajtuk. 
Fontos, hogy ezek az eszközök a megvá-
sárlás pillanatában a legmodernebb tech-
nológiát képviseljék, egy-két éven belül 
erkölcsileg úgyis elavulnak. Dolgozik itt 
16-szeletes CT, 1,5T térerejű MR, kineve-
zésem után tehát sokkal inkább a feldol-
gozórendszerekre koncentráltam, mint a 
hardverre. Ezt igényli a Pannon-modell is. 
Számunkra nem a nagyobb szeletszám a 
fontos, hanem az elkészített képek minél 
jobb minőségű feldolgozása, másod-

konzolok, rekonstrukciós programok, a 
DICOM-alapú technológia és a teljes körű 
HIS-RIS-PACS integráció.

– Azaz integrálódjon a medikai, radiológiai 
és képi informatikai rendszer?
– Pontosan. Nem akarok papírt és fi lmeket 
az osztályon. Persze, ennek elérése még 
egy kis idő, de törekszünk rá. Szeretnék 
eljutni odáig, hogy az összes előjegyzés, 
információ, lelet, az összes kép digitális 
formátumban létezzen. Ez megalapozhat-
ja a hatékonyabb működést. A koncepció 
része, hogy a képeket minél jobban meg 
kell osztani, a klinikusoknak látni kell a 
képeket, tehát valamennyi digitális képet 
elér a klinikus és a beteg. Minden ambu-
láns CT- és MR- vizsgálaton megjelenő 
betegünk hivatalosan megírt, nyomtatott 
CD-t kap.

– Hogyan érhető el a fi lmmentes működés?
– Az osztály digitalizálása folyamatban 
van, ennek legnagyobb része a klasszikus 
röntgenvizsgálatok digitalizálása. Van egy 
nagy teljesítményű kétéves direkt digitá-
lis röntgengépünk. Ám az a legnagyobb 
probléma, hogy a klasszikus röntgen ma 
nincs fi nanszírozva. Tehát a nagy értékű 

gép vásárlása semmilyen mó-
don nem rentábilis a kórház-
nak. Mindenféleképpen saját 
forrásból kell elvégezni a fej-
lesztést, a fi lm és előhívó költ-
ségéből azonban egy 90 mil-
liós gépet nehéz rentábilissá 
tenni. Ám a digitális röntgen-
rendszer továbbfejlesztésére 
szükség van. A direkt digitális 
rendszer mellé egy második 
digitális gépet vásárolnánk, 
de mivel nincs elég forrása a 
kórháznak, a lehetőségeink-
be nem fér bele egy direkt 
digitális rendszer, hanem egy 
gazdaságosabb megoldásra 
van szükség.

– Ilyen megoldásként jött szó-
ba a Care stream DRX-1?
– Erre a DRX-1 kiváló megol-
dás, a régi röntgenek gond 
nélkül felhasználhatóak. A te-
lepítés csupán egy napig tart, 
jelentősebb átalakítást nem 
igényel és cserélhető akku-
mulátoraival állandóan hadra 
fogható. Egy munkaállomás 
több gépet is ki tud szolgálni, 
ha a röntgensugárzó elromlik, 
minimális adaptációval, akár 
pár perc alatt átvihető egy 
másik rendszerbe. Ez óriási Dr. Szántó Tamás és a DRX-1
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biztonságot jelent, amire nekünk  szüksé-
günk is van, mert éjjel-nappal, folyamato-
san rendelkezésre kell állnunk.

– Most tesztelésre van Önöknél a DRX-1?
– Igen, a Medimat Kft. felajánlotta a lehe-
tőséget, hogy Magyarországon az elsők 
között kipróbáljuk, hogyan működik a 
rendszer. Megnéztünk egy csehországi 
installációt, ami nagyon tetszett az asszisz-
tenseknek, rezidenseknek és orvosoknak, 
karácsony előtt pedig megérkezett hoz-
zánk egy tesztrendszer. Január eleje óta 
dolgozunk vele komolyan, elhalmozzuk 
vizsgálatokkal. Ennek is köszönhető, hogy 
ma már szinte egyáltalán nem készítünk 
fi lmes röntgeneket. A röntgenvizsgálatok 
60 százalékát végzi a direkt digitális rend-
szer, 30 százalékát készítjük a Carestream 
DRX-1 rendszerrel, a maradék 10 száza-
lékhoz pedig foszforlemezes technológiát 
használunk.

– Milyen tapasztalatokat szereztek a telepí-
tés és működés során?
– A rendszert egy egyszerűbb, Medicor 
gyártmányú röntgen felvételező mellé he-
lyeztük el. A telepítés könnyen zajlott, pár 
vezetéket kellett összekötni és elhelyezni 
a vezeték nélküli routert. Asszisztenseink 
pillanatok alatt megtanulták a magyar 
nyelvű érintőképernyő kezelését, komo-
lyabb probléma nélkül megvalósult a kap-
csolódás a PACS-rendszerhez. Kéthetes 
próbaüzemet követően csatasorba állítot-
tuk, és már két hónapja kiválóan működik. 
Nem meglepő, hogy nem tapasztaltunk 
semmilyen meghibásodást.

– A tapasztalatok alapján mi a DRX-fi lozófi a 
lényege?
– Talán egy fotós példával lehet ezt a leg-
jobban megvilágítani. A hobbifotós egy 
évtizeddel ezelőtt megvásárolta a kiváló 
fi lmes, tükörrefl exes fényképezőgépet, 
nagy optikákkal, kiegészítőkkel, ráköltött 
milliós összeget. A digitális fényképező-
gépek megjelenésével a hobbifotós újra 
a zsebébe nyúlt és még egyszer ráköltött 
ugyanekkora összeget egy még jobb 

digitális  rendszerre. A kiváló fi lmes gépet 
pedig felrakta a polcra. Most a Carestream 
kitalálta, hogy készít egy olyan rendszert, 
amellyel a régebbi fi lmes gépet is lehet 
használni, kiváló minőségű képet készít, 
ám a költsége jóval alacsonyabb egy di-
gitális gépnél. Ez a DRX-1. Segítségével a 
hagyományos röntgeneket olyan minő-
ségűvé fejleszthetjük, amelyek felveszik 
a versenyt a legjelentősebb direkt digi-
tális rendszerekkel, de sokkal rugalma-
sabbak és költséghatékonyabbak. Pont 

Magyarországon, ahol a beruházásokra 
nincsenek korlátlan források, ráadá-
sul a röntgenvizsgálatok fi nanszírozása 
nem tartalmaz amortizációt, majdnem 
reménytelen a digitális rendszerek be-
szerzése. Ezért általában kényszer hatása 
alatt születnek a beszerzések, amikor az 
öreg gép elromlik. Ekkor a kórház vagy el-
adósodik, vagy kér a tulajdonostól forrást 
egy új rendszerre. Ám ma a tulajdonos 
önkormányzatok sem dúskálnak a sza-
bad fejlesztési forrásokban.

– Mitől rugalmas ez a fi lozófi a? 
– Ezzel megoldható a több lépcsős rend-
szerépítés. Ma veszek egy DRX-érzékelőt, 
holnap egy másodikat, aztán pedig egy új 
röntgengépet. Nekem stabilitásra és kivá-
ló képminőségre van szükségem. A kép-
minőség teljesen azonos a legmodernebb 
direkt digitális, fl at paneles rendszerekével, 
a stabilitást pedig az adja meg, hogy bár-
milyen rendellenesség esetén kiváltható 
a vizsgálat foszforlemezzel vagy fi lmmel. 
Ám hibák eddig nem fordultak elő.

A Carestream DRX-1digitális röntgenrendszerrel kapcsolatban megkérdez-

tük dr. Rácz Jenőt, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofi t 

Zrt. főigazgatóját.

– Főigazgató úr, milyen célok alapján 
végzi intézményük a képalkotó diag-
nosztika fejlesztését?
– Évek óta dolgozunk a képalkotó 
diagnosztika teljes körű digitalizá-
lásának megvalósításán, nemcsak a 
kórházban, hanem teljes Veszprém 
megyében. A cél egyértelmű: nem-
csak költséghatékonyabbá, kevésbé 
környezetterhelővé, jobban kezelhe-
tővé, hanem rugalmasabbá is tenni a 
képalkotó diagnosztikát. Ehhez meg-
próbáltuk mindig a legmodernebb 
technológiát alkalmazni, és megtalál-
tuk az ahhoz szükséges forrásokat. A 
már meglévő CT- és MR-berendezések 
mellett ezt a célt szolgálta a nagytel-
jesítményű direkt digitális röntgen-
rendszer beszerzése, valamint a PACS-
rendszer fejlesztése. 

– Hogyan került Önökhöz tesztelésre a Carestream DRX-1 rendszere?
– Mindig is szívesen nyújtunk terepet a legújabb eszközök kipróbálására. A kór-
ház radiológiai osztálya modalitásaiban és informatikájában kellően fejlett ah-
hoz, hogy a legmodernebb eszközöket, amelyek már inkább informatikai, mint 
radiológiai termékek, kipróbáljuk, teljesítményüket értékeljük, esetleg a jobb mi-
nőségű, hatékonyabb betegellátáshoz is hozzájáruljunk időleges alkalmazásuk-
kal. Ezért vettem örömmel a Carestream magyarországi forgalmazója, a Medimat 
Kft. felajánlását. Az elmúlt hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy kiváló techno-
lógiáról van szó, amely tökéletesen beilleszthető egy közepes vagy nagyobb ka-
pacitáson üzemelő kórház életébe.

PÁLYAKÉP

Szántó Tamás 1985-ben végez a Pécsi Tudományegyetemen általános orvos-
ként. Mivel felesége balatonfüredi, és első gyerekük már az egyetem alatt 
megszületik, a család Balatonfüredre költözik, ő a veszprémi kórházban he-
lyezkedik el. Azért a röntgenosztályon, mert ott van szabad állás. Azóta első 
és egyetlen munkahelye a veszprémi kórház. 1989-ben szakvizsgázik radio-
lógiából, 2008-ban osztályvezető főorvosnak nevezik ki. Angolul beszél. Nős, 
három felnőtt leánygyermek apja. Szabadidejében informatikával foglalko-
zik és sokat utazik.

Dr. Rácz Jenő
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