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0 A bajai kórház képalkotó diag-

nosztikájának digitalizálásáról és 
az intézmény elmúlt két évéről dr. 
Tóth Gábor főigazgató-főorvossal 

beszélgettünk.

– Főigazgató úr, milyen múltra tekint vissza 
a Bajai Kórház?
– Intézményünk Bács-Kiskun megye 
egyik legelső kórháza, a hetvenes évek-
ben élte fénykorát, amikor több mint ezer 
aktív ágy működött az intézményben. A 
múltbéli stabilitásra jellemző, hogy egyik 
elődöm, dr. Róna Dezső – akit példaké-
pemnek tekintek – az első világháború 
idején vette át a kórház irányítását, és 37 
évig vezette azt. Ahogy mondani szokás, 
tudhatott valamit. Ekkor volt olyan idő-
szak, amikor egyszerre tíz egyetemi tanár 
is dolgozott nálunk. Azt mondják, hogy 
egyik legszebb épületünk, a szülésze-
ti pavilon a rochesteri Mayo Klinika régi 
épületének másolata, egyébként funkci-
onalitás szempontjából ez a legjobban 
megtervezett épületünk. Ám az elmúlt 
évtizedekben, a magyar egészségügyhöz 
hasonlóan, a Bajai Kórház is sokat veszí-
tett pompájából.

– Milyen fejlesztéseket végeztek a közel-
múltban? 
– Két nagy beruházás zajlott az elmúlt 
években. 2003-ban készült el központi 

műtőblokkunk, négy aszeptikus és egy 
szeptikus műtő, túlnyomásos légtech-
nológiával, speciális sterilizáló rendszer-
rel, és a műtőhöz kapcsolódó hatágyas 
intenzív osztállyal. 2007-ben fejeztük 
be a sebészeti épület rekonstrukcióját, 
itt minden betegszobánk fürdőszobás, 
egy- vagy kétágyas elhelyezést nyúj-
tunk, egyedül szubintezív betegszobáink 
négyágyasak. Mivel invazív és non invazív 
mátrixban végezzük az ellátást, itt törté-
nik a sebészeti, traumatológiai, urológiai, 
fül-orr-gégészeti és szemészeti betegek 
kezelése. A non invazív mátrix méltó el-
helyezésére szeretnénk egy új épületet 
létrehozni, ahol a belgyógyászati és neu-
rológiai betegeket helyezzük el, és amely 
összekötné a központi műtőt, a sebészeti, 
diagnosztikai és belgyógyászati épülete-
ket. E beruházás pályázati forrásból való-
sulna meg.

– Hogyan érintette a struktúraátalakítás a 
kórházat?
– 2006-ban, mai áron számolva, még kö-
zel 6 milliárd volt a bevételünk, most nem 
egészen négymilliárdból gazdálkodunk, 
és küzdünk a fennmaradásért. Eddig si-

keresen, mert időnként ugyan voltak és 
vannak fi zetési csúszásaink, de alapve-
tően igyekszünk. A 30 napon túl lejárt 
követelésállományunk nagysága a mai 
napon csupán néhány millió forintot tesz 
ki, ezért nyugodtan kijelenthető, hogy – 
a mai magyar viszonyok között – stabilan 
működünk. 2007-ben aktív ágyaink szá-
ma és TVK-nk 33 százalékkal csökkent, és 
nem lettünk súlyponti kórház. Én 2007 
júliusában lettem főigazgató. Megpró-
báltam gazdaságilag stabilizálni a helyze-
tet. Ez költségmegszorításokkal, a humán 
erőforrások átrendezésével, és bizony 
elbocsátásokkal is járt. Racionalizáltunk 
néhány területet, bizonyos indokolat-
lan szerződéseket felmondtam. Emellett 
próbáltunk többletfi nanszírozást elérni, 
sikeresen, hiszen a korábbi stratégiával 
ellentétben a TVK felett teljesítettünk, 
részben ezért is megfelelő kiegészítés-
ben részesültünk 2007 és 2008 végén a 
kasszamaradvány elosztásakor.

– Hogyan viselték dolgozóik a megszorítá-
sokat?
– Nehezen, de lehetőségeinkhez mérten 
támogattuk őket. Ősszel minden általá-
nos és középiskolás gyermek szülője ka-
pott beiskolázási támogatást, év végén ki-
sebb összegű, de minden dolgozónknak 
nagyon sokat jelentő jutalmat tudtunk 
osztani. De sokkal fontosabb, hogy dol-
gozóink látják: a közös jövőnk érdekében 
munkálkodik a menedzsment. 2008-ban 
egy év alatt végeztünk annyi műszerfej-
lesztést, amennyi korábban hosszú évek 

Kapu a világra
ZÖLDI PÉTER

Dr. Tóth Gábor

A bajai kórház digitalizálásának 
előnyeiről megkérdeztük dr. Borsós 
Ilonát, az intézmény radiológiai osz-
tályának osztályvezető főorvosát is:
A fejlesztés jelentős pozitívuma, hogy 
munkánk diagnosztikus értéke meg-
nőtt. Minden olyan szakma, például tra-
umatológia, ortopédia ésreumatológia, 
amelynek szüksége van tevékenységé-
hez képalkotódiagnosztikára, sokkal 
jobb minőségű felvételeket kap. A 
röntgenosztályra két leletező állomás 
lett telepítve, a neurológián, traumato-

lógián és ortopédián megtekintő munkaállomások működnek, a többi osztályon pe-
dig folyamatban van ezek beszerzése. A technológiai előnyök mellett fontos szempont, 
hogy nincs rontott felvétel, az utófeldolgozó programmal számtalan módosítást lehet 
elvégezni, és asszisztenseink munkája is könnyebbé vált. A telepített technológia je-
lentős előnye az érintőképernyős felület, amelyet kollégáink az első napon, néhány óra 
alatt megszoktak, és azóta is rutinszerűen használják. Az elkészült felvételeket egy nagy 
kapacitású, gyors hozzáférésű szerver tárolja, ami lehetővé teszi az előzmények gyors 
megjelenítését, így később megszüntethető a hagyományos fi lmek tárolása. Az elmúlt 
hónapok tapasztalatai alapján méltán lehet büszke a bajai kórház arra, hogy szinte 
teljesen digitalizált a képalkotó diagnosztikája. Amellett, hogy hatékonyabbá vált a 
tevékenységünk, irányt mutathatunk más intézményeknek is, amelyek a hatékonyabb 
betegellátás megvalósítására törekszenek.

Dr. Borsós Ilona a leletező 
munkaállomás előtt 
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alatt sem történt. Ezek döntő többsége 
saját forrásból, esetenként bérleti konst-
rukcióban valósult meg. Többszeletes 
Philips CT-t, új tüdőröntgent vásároltunk, 
a gasztroenterológia számára endoszkó-
pos eszközöket szereztünk be, a szülé-
szetre került egy új, 4D ultrahang, és a 
mammográfi a kivételével teljes mérték-
ben digitalizáltuk a képalkotó diagnoszti-
kát. A beruházások teljes nagyságrendje 
elérte a több százmillió forintot.

– Hogyan értékeli a képalkotó diagnosztika 
digitalizálását? 
– Főigazgatói működésem egyik legjobb 
döntése volt ez a fejlesztés. Alapszak-
mám urológus és andrológus. Mi saját 
magunk szoktuk nézni a röntgenfi lme-
ket, saját magunk ultrahangozunk, tehát 
napi kapcsolatban vagyok a képalko-
tó diagnosztikával. Az elmúlt években 
több intézményben is jártam a röntgen 
digitalizációjának ügyében. Tudtam, 
hogy a gazdaságilag is előnyös lépés or-
vos szakmailag is komoly előnyöket rejt. 
Közbeszerzési pályázatot írtunk ki, a do-
kumentációt többen is megvették és töb-
ben is indultak a pályázaton, amelyen a 
Medimat Kft. nyert. A szerződés aláírását 
követően pedig mindössze két hónapba 
telt, míg a teljes átállást megvalósítot-

tunk. 2008 szeptemberében mi voltunk 
az első, digitalizált radiológiával működő 
kórház Bács-Kiskun megyében.

– Milyen előnyöket fogalmaztak meg a 
rendszer tervezésekor?
– A kórház számára gazdaságilag elő-
nyös beruházás szakmai előnyei vitatha-
tatlanok. Jobb minőségű képeket lehet 
készíteni, az elvégzett vizsgálatok száma 
korlátlan, PACS-rendszerünk tárhelye öt-
hat évre elegendő, nincs rontott felvétel 
miatt ismételt vizsgálat. Másrészt, az is 
fontos, hogy a jövőbeli radiológus hiány-
ra gondolva, hozzá tudjunk kapcsolódni 
a kialakuló telemedicina rendszerekhez. 
Ez csak akkor lehetséges, ha digitális 
technológia működik nálunk. E területen 
végzünk kezdeti szárnypróbálgatásokat, 
például a PTE Radiológiai Klinikájával elő-
szerződést kötöttünk. A szakmai fejlődés 
érdekében szeretnénk együtt dolgozni, 
például a bizonytalan leletek esetén a kli-
nikától fogunk konzultációt kérni.

– Milyen technológiát helyeztek üzembe?
– A fejlesztés része három darab 
Carestream Kodak Point-of-Care CR140 
foszforlemezes kiolvasó, ezeket használ-
ja a röntgen és a tüdőgondozó. A mam-
mográfi a digitalizálása gazdaságilag nem 

racionális, mivel nem elegendő az eset-
számunk, de ezzel a kivétellel teljesen di-
gitalizált a kórház képalkotó diagnoszti-
kája. A több terabájt kapacitású archívum 
több évre elegendő, és terveink között 
szerepel egy olyan ultrahang-berendezés 
beszerzése, amelyet a PACS-rendszerrel 
összekötve az ultrahang-vizsgálatok képi 
anyaga is tárolhatóvá válik.

– A digitalizáció megvalósulásával hogyan 
válik hatékonyabbá az ellátás?
– Az ISH e-MedSolution rendszerén 
keresztül szeretnénk összekapcsolni a 
kórház informatikai rendszerét a házior-
vosokkal, hogy a laborleleteket vagy a di-
agnosztikai felvételeket meg tudják ők is 
nézni rendelőjükben. Nagyon fontos el-
látás szervezési cél a háziorvosokkal való 
integráció, mert az adminisztrációt és a 
költségeket jelentős mértékben csök-
kenti, ha online módon kommunikálunk 
a háziorvosokkal.

– Könnyebbé válik a távoli intézményekkel 
való kapcsolattartás is?
– Baja földrajzi helyzete különleges, hi-
szen pontosan száz kilométerre fekszik 
tőlünk Pécs, Szeged és Kecskemét is. A 
nálunk felépített digitális diagnosztikai 
háttér egy olyan kapu a világra, amelyen 
keresztül jobban bekapcsolódhatunk 
a szakmai munkába. Intézményünk az 
SZTE ÁOK oktatókórháza, és szoros kap-
csolatot ápolunk alma materemmel, a 
Pécsi Tudományegyetemmel is. Radio-
lógusaink számára komolyabb, a földraj-
zi távolságtól független lehetőségeket 
teremt a digitalizáció. A telemedicinától 
nem lesz olcsóbb a diagnosztika, csak 
biztonságosabbá és magasabb szakmai 
színvonalúvá válik. Mindegy hogy hol, de 
mindig lesz jó szakmai felkészültségű le-
letező orvos, így nagyobb lesz az ellátási 
biztonságunk. Természetesen radiológu-
sainkra a jövőben is szükségünk lesz, hi-
szen ők vannak itt, és a radiográfusokkal 
együtt ők végzik a vizsgálatokat.

– Hogyan képzeli el a bajai kórház jövőjét?
– Örök optimistaként azt gondolom, 
hogy a jövőnk biztosítva van, hiszen 
földrajzilag olyan helyzetben vagyunk, 
hogy a környező lakosságot nekünk kell 
ellátnunk. Úgy látom, hogy a 2009-es év 
gazdasági, gazdálkodási szempontból 
vízválasztó lesz. Aki év végéig talpon 
marad, az hosszú távon is talpon marad. 
Idén minden erőnkkel ezért dolgozunk. 
Beteg mindig is lesz, a betegeket vala-
kinek gyógyítania kell. Hiszem azt, hogy 
ellátási körzetünkben, és talán azon túl is, 
mi leszünk azok, akik gyógyítanak.

PÁLYAKÉP

Dr. Tóth Gábor 1989-ben általános orvosként végez Pécsett . Egyetem után a Bajai 
Kórházba kerül, ahol urológusként dolgozik. 1993-ban szerez urológus szakvizsgát, 
2005-ben andrológiából szakvizsgázik. 2003-tól európai minőségirányítási rendszer-
menedzser, 2007-ben a Szegedi Tudományegyetemen orvos-közgazdász és egészség-
ügyi menedzser diplomát szerez. Húsz éve a Bajai Kórház munkatársa, 2004-ben kol-
légái megválasztják szakorvos-igazgatónak, 2007 júliusától az intézmény megbízott , 
majd kinevezett  főigazgatója. Angolul, németül és bunyevácul beszél. Nős, két gyer-
mek apja. Szabadidejében sokat olvas, teniszezik és fallabdázik.

A Carestream Kodak Point-of-Care CR 140


