
Dr. Velkey Györgyöt, a Bethesda Gyer-
mekkórház főigazgatóját az intézmény 
legújabb informatikai és képalkotó di-
agnosztikai beruházásáról kérdeztük.

– Főigazgató úr, mi volt a szakmai koncep-
ciójuk képalkotó diagnosztikájuk digitali-
zációja kapcsán?
– Két évvel ezelőtt megvalósult intézmé-
nyünkben egy jelentős informatikai beru-
házás. Ez a Kórház szaklap által is bemuta-
tott fejlesztés sok újdonságot hozott, ami 
lehetővé tette azt, hogy sok minden a napi 
munkában már teljesen számítógéphez 
kötött. Ebben a rendszerben olyan lehető-
ségek is vannak, amelyek az egészségügyi 
informatikában jelentős újdonságot je-
lentenek még ma is. Ilyen például a teljes 
wifi -lefedettség vagy a videokonferencia, 
amelyek nem sok helyen valósultak meg 
ilyen színvonalon az országban. Abban 
az időben szerettük volna teljessé tenni 
informatikai rendszerünket a radiológia 
digitalizálásával. Ez utóbbi feladat ahhoz 
a szinthez képest, amit elértünk, alacso-
nyabb fejlettségi szintet jelent, és sok he-
lyen már megvalósult az országban.

– Milyen képalkotó diagnosztikai igények 
merülnek fel intézményükben?
– Nekünk nincs túlságosan nagy radioló-
giai osztályunk, intézményünkben nem 
található CT- vagy MR-berendezés, nem 
is igazán célunk, hogy legyen, mert a bu-
dapesti gyermek ellátásban központilag 
megvalósítható, jó szállítással, a Heim Pál 
Gyermekkórházban és a többi képalkotó 
diagnosztikai szolgáltatóval. Nekünk az 
volt a célunk, hogy a radiológiai rutinfel-
vételeket, röntgeneket, átvilágítást, ult-
rahangot digitalizálni tudjuk és hozzáfér-
hető legyen munkánk során. Fontos volt, 
hogy a képi információk a munkaállomá-
sokon jó minőségben hozzáférhetőek, 
archiválhatóak, előhívhatóak legyenek, 
tehát alapfeltételként rendelkezésre állja-
nak azok készségek, amelyek kiegészítik 
az informatikai projektet, és ezen a téren 
praktikussá teszik tevékenységünket. Ez 
az, amit most meg tudtunk valósítani.

– Az volt a cél, hogy teljesen digitális kép-
alkotó diagnosztikát alakítsanak ki, ahol 
nincs fi lmfelhasználás?
– Nyilvánvalóan a digitalizálás és a meg-
bízható, könnyű tárolás volt az elsődleges 
cél. A működő fi lm alapú archiválási rend-
szerünk elavult és sok bizonytalanságot 
rejtett magában. Nehezen volt készíthető 
duplikátum, elvitték a betegek a felvéte-
leket, vagy egyszerűen eltűntek. Egy digi-

tális rendszerben ezek a probléma meg-
szűntek, de sokkal fontosabb volt, hogy a 
felvételek a kórházban mindenhol, azon-
nal láthatóvá válnak, és hozzásegítenek a 
sokkal rugalmasabb betegellátás megva-
lósításához. A beszerzés előtt a kérdéskört 
teljes mértékben végigjártuk, ajánlatokat 
gyűjtöttünk be, és ez alapján valósítottuk 
meg a kiírást, amelyben egyaránt fontos 
szerepet kaptak a szakmai és gazdasági 
megfontolások. Nagyon leegyszerűsítve, 
mi is a lehető legkevesebb pénzből a le-
hető legjobb minőséget szerezzük volna 
elérni, ami a legtöbb extrát tartalmazza.

– Jó döntés született?
– Az elmúlt hónapokban meggyőződtem 
arról, hogy jól választottunk. Egy megbíz-
ható partnerrel, a Medimat Kft.-vel, egy jó 
rendszert, a dicomPACS-rendszert sikerült 
beszereznünk két minőségi munkaállo-
mással.

– Az üzemeltetés első hónapjai alapján mi-
lyen tapasztalatok gyűltek össze?
– Megnyugtatóak és pozitívak tapaszta-
lataink. Egy olyan területen léptünk elő-
re, ami nagyon fontos volt számunkra. A 
határidőket remekül sikerült tartani, az 
átállás zökkenőmentes volt, a bevezetés 
egyetlen percig sem jelentett problémát, 

a betegellátásban és a szakmai értékelés-
ben teljesen harmonikus volt, és azóta is 
mindenki megelégedésére szolgál. A ren-
delkezésünkre álló anyagi keretek nem 
tették lehetővé, hogy egy teljesen komp-
lex rendszer legyen, tehát vannak még 
előrelépési, fejlesztési lehetőségeink, de 
a kezdeti tapasztalatok olyan jók, hogy 
tervezzük, hogy ezeket a fejlesztéseket a 
jövőben megtesszük.

– Milyen fejlesztések szükségesek még ezen 
a területen?
– Fontos lenne az átvilágító digitalizálá-
sának megvalósítása, kellene még olyan 
elemző munkaállomás, amiből a szüksé-
gesnél kevesebb van, például a sebészeti 
ambulancián, ahol 24 órás szolgálatban 
végzik a balesetes betegek ellátását. Jobb 
lenne egy nagyobb teljesítményű moni-
torrendszer a még jobb minőségű képi 
megjelenítés érdekében, a műtőkbe is 
több végpontot, megtekintő állomást sze-
retnénk telepíteni, hogy igazán optimáli-
san tudjuk szervezni és végezni betegellá-
tási tevékenységünket.

– Annak ellenére, hogy informatikai szem-
pontból az egyik legjobban felszerelt ma-
gyar kórház a Bethesda van még hová fej-
lődni?
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– Az informatika a folyamatos fejlesztésről 
és fejlődésről szól. Például egyik legújabb 
tervünk a jelenleg több helyszínen zajló, 
videokonferenciával összekötött reggeli 
orvosi megbeszéléseinken szeretnénk el-
érni, hogy mindegyik helyszín nagyon jó 
minőségben, egyszerre láthassa azokat a 
felvételeket, amiket a radiológus be szeret-
ne mutatni. Ezek nem nagy fejlesztések, de 
kisebb beruházást igényelnek. Meg kell te-
remteni a feltételeket ahhoz, hogy életünk 
még harmonikusabb legyen. Számunkra 
pontosan ilyen a videokonferencia alatt a 
diagnosztikai kép és a demonstráló orvos 
folyamatos bemutatása. Egyébként úgy 
néz ki, komplexebben is van reményünk 
arra, hogy tovább fejlődjön informatikai 
hátterünk.

– Hogyan nyílhat erre lehetőség?
– Tovább folytatjuk a tárgyalásokat in-
formatikai támogatóinkkal, a T-Systems-
szel. Előkészítés alatt állnak bizonyos új 
fejlesztések is. Nagy öröm számunkra, 
hogy ez a kapcsolat tovább folytatódik, 
ám az együttműködésnek természetesen 
van üzleti alapja is, hiszen referencia kór-
házként a legújabb fejlesztéseket tudják 
bemutatni nálunk. Jelentős számban is ér-
keznek hozzánk azoknak az intézmények-
nek a képviselői, akik tájékozódni szeret-
nének a jövő informatikai megoldásairól, 
és elégedettnek is látszanak munkánkról. 
De a minél szélesebb körű informatika 
alapfeltétele volt ez a röntgendigitalizá-
lási projekt abból a szempontból is, hogy 
megpróbáljuk minél több területen al-
kalmazni az eredményeit, és informatikai 
technológiánkat a lehető legszélesebb 
körben felhasználni.

– Aneszteziológusként és gyermekgyó gyász-
ként nézve hogyan látja az informatika tér-
nyerését az egészségügyben?
– Az informatika gyerekcipőben jár Ma-
gyarországon az egészségügyben. Pél-
dául aneszteziológiában a monitorizálás 
betegdokumentációban való megjele-
nése eseti. Önmagában az, hogy teljesen 
komplex, valódi, egymással integrált gaz-
dasági, munkaügyi, gyógyszer, fekvő- és 
járóbetegellátó rendszerek működjenek 
és összeköttetésben legyen egymással, 
sokszor esetleges, rendezetlen, és nem 
hozzák meg rendszerszinten azt az áttö-
rést, amit az informatikának meg kellene 
hoznia. Azt a fajta informatikát, ami a bank-
rendszerben evidens, hogy különböző fe-
lületekről, megfelelő hozzáféréssel el tudja 
érni az ember, a beteg, a patikus, az orvos, 
a menedzser, az egészségügyben is meg 
kellene valósítani. Ez nyilvánvalóan jelen-
tős költséghatékonyság-növelő tényező 

lehetne, amivel mindenki jól járna. Termé-
szetesen ez szemléletváltozást igényelne, 
mind a kórházak, mind az informatikai 
szolgáltatók, mind a hatóságok részéről. 
Ha ez így megvalósulhatna, akár aneszte-

ziológusként, akár gyermekgyógyászként, 
akár kórházigazgatóként azt mondom, 
hogy sokkal könnyebbé válna az életünk, 
közvetlenül a betegágy mellett, a kórház 
vezetésében és rendszerszinten is.
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Gémes Lászlót, a Medimat Kft. ügyvezető igazgatóját a beruházásról és 
a szállított berendezésekről kérdeztük.

– Miért és mire jó ez a rendszer a gyermekgyógyászatban?
– A röntgen digitalizálását a Magyarországon néhányak által – érthetetlenül – 
már elavultnak tekintett, de a világon még virágkorát érő, és számos fejlesz-
téssel előrukkoló foszforlemezes technológiával oldottuk meg. Az üzembe 
helyezett kiolvasó berendezés a CARESTREAM (KODAK) cég egyik legújabb 
típusa, mely a nagy forgalmú alkalmazásokban is helytáll. A DirectView ELITE 
berendezés merevített foszforlemezes technológiát alkalmaz, ami nemcsak 
robosztus, hanem a műtermékek keletkezését is gyakorlatilag kizárja. Ez 
utóbbi egy nagyon fontos szempont a magas diagnosztikai értékű felvéte-
leknél. A gyermekgyógyászatban különösen előtérbe kerülnek azok a meg-
oldások, melyek segítségével a lehető legkevesebb expozícióval és gyorsan 
készíthetünk nagyon jó felvételeket. Az ELITE berendezés kezelői konzolja 
érintőképernyős, így az asszisztensek boszorkányos gyorsasággal választhat-
nak a funkciókból. Szerencsére van is miből, hiszen a rendszer teljes szoftver-
arzenállal támogatja a munkát. A gyermekgyógyászati protokollok lehetővé 
teszik, hogy alacsony dózissal zajmentes felvételek készüljenek. A rövid expo-
zíciós idő használata a mocorgó kicsiknél elengedhetetlen. A dóziscsökken-
tés másik fontos eszköze a megfelelően használt sugárrekesz, amihez az ELITE 
egyedülálló automatikus maszkoló szoftvere nyújt támogatást. Az elkészült 
felvételeket természetesen lehet processzálni már a kiolvasón is, de erre sok-
szor nincs elég idő, főleg akkor, ha sír a gyerek és a szülő is türelmetlen. Az 
ELITE EVP képharmonizáló szoftvere segít ebben. Elemzi a képet, kiemeli a 
csontstruktúrát és visszavetíti a lágyrészt, mindezt azonnal és automatikusan. 
A kép olyan információgazdagsággal jelenik meg, hogy azonnal leletezhe-
tő, ablakolás nélkül is. A Radiológiai Osztály munkatársainak érdeme, hogy 
nagyon gyorsan elsajátították a berendezés kezelését és szinte gyakorló idő 
nélkül, azonnal magas szinten kezelték azt. Tényleg látványos, ahogyan egy 
jól gyakorlott asszisztens számomra is követhetetlenül gyorsan böködi az uj-
jával az érintőképernyőt.

– Mennyire fontos az Önök számára, hogy a Bethesda Gyermekkórházban, az 
informatikai szempontból talán legjobban felszerelt magyar kórházban valósult 
meg ez a beruházás?
– Különösen példás az az együttműködés, ahogyan a szakma és a kórház ve-
zetése hallja és érti egymást a Bethesda Gyermekkórházban. Ehhez hozzájön 
még a műszakiak magas színvonalú koordinálása, és máris kész egy ragyogó 
és dinamikus csapat. Számomra ez fontos szempont, amiért megéri „pedáloz-
ni” egy kórházban. Az ilyen partnereket nagyon szeretjük és becsüljük. Az üz-
let és egy újabb eladás persze életbevágóan kell, de ez nem minden, és nem is 
mindig a legfontosabb. Természetesen sokat nyom a latba, hogy gyermekkór-
házról van szó. Kitartóan győzködtük a gyártót is emiatt, és dicséretükre mon-
dom, nagyon nagyvonalú volt a CARESTREAM. Tényleg büszkék vagyunk arra, 
hogy a mi rendszerünket választották. Tagadhatatlan, hogy a Kórház fejlett in-
formatikai infrastruktúrája is vonzó. Nem mindegy, hogy milyen környezetben 
működik a PACS-rendszerünk. A webes képnéző munkaállomások kiszolgálása 
gyors és megbízható számítógépes hálózatot igényel. A munka csak úgy tud 
pörögni, ha az alapok rendben vannak. Nekünk is az a jó, ha a PACS-szerverre 
és különösen a többévnyi képarchívumra értő szemmel néha rápillantanak, 
nemcsak mi ellenőrizzük a rendszert távoli hozzáféréssel. Tetszik a kórház len-
dülete is, az, hogy ezzel nincs kipipálva a fejlesztés, már a továbblépésen mun-
kálkodnak. Sok ilyen partnert kívánok magunknak! 
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