
   
K

ÉP
A

LK
O

TÓ
 D

IA
G

N
O

SZ
TI

K
A

   K
ór

há
z 

20
09

/3
.  

|   
 7

0

„A foszforlemez a digitalizálás 
egyik költséghatékony eszköze, de az 

intézmény számára sokkal fonto-
sabb, hogy olyan munkafolyamatok 

legyenek mögött e, ami hatékonyabbá 
teszi a tevékenységet” – állítja dr. 

Horváth Gyula, a kaposvári Kaposi 
Mór Kórház Radiológiai osztályá-
nak osztályvezető főorvosa, akit a 

szinte teljessé váló digitális géppark 
legújabb fejlesztéséről és előnyeiről 

kérdeztünk.

– Osztályvezető főorvos úr, hol tartanak a 
Radiológiai osztály fejlesztésében?
– Március közepén jelentős beruházás 
valósult meg intézményünkben, ami a 
radiológiai osztály digitalizálásának egy 
újabb, nagy lépése. Eddig is teljesen di-
gitális technikával működött az osztály 
jelentős része, a sürgősségi röntgen, a 
központi röntgen, az angiográfi a, a CT és 
az ultrahangok. A mostani beruházással 
digitális röntgenné vált a baleseti orto-
pédiai röntgen és a kórház teljes mosdósi 
radiológiai részlege. Nyilvánvalóan óriási 
beruházás egy nagy radiológiai osztályt 
teljes mértékben digitalizálni, ezért a 
Kaposi Mór Kórházban a digitalizáció 
több lépcsőben, folyamatosan valósult 
meg. Még egyetlen lépésünk van hátra, 
a mammográfi a digitalizálása, és ha az is 
sikerül, akkor gyakorlatilag nem lesz rönt-
genfi lm a radiológián.

– Milyen tartalommal valósult meg a mos-
tani fejlesztés?
– A beruházás tartalmazott egy nagytel-
jesítményű Carestream foszforlemezes 
kiolvasót, amelyet Kaposváron telepítet-
tünk, és egy másik, szintén Carestream 
foszforlemezes kiolvasót, ami Mosdósra 
került. Ez utóbbi valamivel kisebb telje-
sítményű, hiszen ott nincs akkora igény-
bevétel, mint amit a megyei kórházban 
tapasztalatunk. A Kaposváron működő 
Carestream DirectView CR975 merev 
kazettás rendszer, amely óránként akár 
100 foszforlemez kiolvasására alkalmas, 

a mosdósi egy Carestream Point of Care 
CR 140 rendszer, melynek 40 foszforle-
mez az óránkénti teljesítménye.

– Mit jelent önöknél a teljes körű digitali-
záció?
– Ma már nem csak radiológia digitalizált 
Kaposváron, hanem direkt digitálisak az 
intenzív osztályon megtalálható helyszíni, 
kórtermi felvételi berendezéseink. Teljesen 
digitális a tüdőgondozónk, amelyet be-
kapcsoltunk a PACS-rendszerbe, és szintén 
a PACS-rendszer része a műtői képerősítő 
is. Így minden terület minden modalitásá-
nak összes felvétele megtalálható radioló-
giai képmegtekintő rendszerünkben.

– Az ultrahangvizsgálatok is?
– Nem egészen tipikus, de nagyon hasz-
nos megoldás, hogy ultrahang berende-
zéseink is a PACS-rendszer részei, tehát 
teljes körű digitális dokumentáció való-
sul meg valamennyi ultrahang berende-
zésünkön. Ez a módszer Magyarországon 
még nem igazán elterjedt, mert szerve-
zést igényel, de a radiológus számára 
nagyon hasznos. Az ultrahangvizsgálat 
gyengéje ugyanis, hogy vizsgálófüggő és 
nehezen dokumentálható, Azon a kevés 
helyen, ahol dokumentálnak, egyszerű-
en kinyomtatják a felvételt, de általában 
csak a pozitív eseteket. Ezzel szemben 
mi az összes ultrahangvizsgálatot, még a 
negatív eredménnyel zárultakat is, doku-
mentáljuk a PACS-rendszeren, ami beteg-
biztonsági szempontból nagyon fontos.

– Hogyan segíti a teljes körű digitalizáció a 
távleletezést?
– A digitalizáció a távleletezés alapfel-
tétele. Kaposváron évek óta online ösz-
szeköttetés van az egyetem és a kórház 
között, amelyhez az arra jogosultak csat-
lakozhatnak. A gyakorlatban ezt arra is 
használjuk, hogy otthonról rendszeresen 
dolgozom, a rezidenseknek így bizto-
sítok vasárnapi és éjszakai készenlétet. 
A telefonom mindig be van kapcsolva, 
így tudunk konzultálni a diagnosztikai 
felvételekről. Érdekes, apró részlet, hogy 
nem olyan régen úgy adódott a marcali 
kórházban, hogy néhány napra nem volt 
radiológus készenlétük. A problémát úgy 
oldottuk meg, hogy e néhány napban a 
kaposvári sasfészkemből, a sürgősségi 
osztályon található irodámból láttam el a 
marcali készenlétet. Ez is arra utal, hogy 
a világ gőzerővel halad a működőképes 
teleradiológiai hálózat kialakítása felé. 
Ebben Somogy megye vezető szerepet 
tölt be Magyarországon.

– Milyen tapasztalataik voltak korábban a 
Carestream-Kodak technológiával?
– Intézményünk korábban is kapcsolatban 
állt a Kodakkal, röntgen- és lézerfi lmeket 
szereztünk be tőlük. Lézerkameráink 
szintén Kodak gyártmányú berendezések 
voltak. Kedvező tapasztalatokat szerez-
tük a Kodakkal való együttműködésben, 
mert mindenki jól végezte a saját fel-
adatát. Ezért örültem meg annak, ami-
kor kiderült, hogy a Carestream-Kodak 

Józan kompromisszum 
a hatékonyabb folyamatokért
ZÖLDI PÉTER

Dr. Horváth Gyula a Carestream megtekintő munkaállomás előtt 
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Directview rendszere kerül hozzánk, és 
ezzel a technológiával válik szinte teljes-
sé a radiológia digitalizálása.

– Egy hónapja működik a rendszer önök-
nél. Milyen eredménnyel?
– A korábbi röntgenfi lm gyártó cégeknél 
tendencia, hogy a fi lmfelhasználás csökke-
nésével párhuzamosan nagyon keményen 
dolgoznak a digitális technológia megva-
lósulásán. Ez van, akinek sikerül, van, aki-
nek kevésbé. A Carestream technológiája 
ezért tetszik. Jó minőségű, könnyen kezel-
hető, megbízható, ergonomikus, és köny-
nyen megszoktuk kezelését. Radiológus 
szakdolgozóinknak nagyon jó tapasztala-
taik vannak a rendszerrel.

– Hogyan segítette az osztály munkaszer-
vezését a digitalizáció?
– Nagyon tetszik, hogy ez a rendszer a 
baleseti sebészet mellett van elhelyezve, 
és PACS-rendszerünkön keresztül egyet-
len perc alatt eljutnak a képek a baleseti 
sebészeti ambulanciára. Ez sokkal gyor-
sabbá és rugalmasabbá teszi a baleseti 
sebészek munkáját. Hasonlóan pozitív 
változásokat generált a digitalizáció Mos-
dóson is, hiszen az ottani PACS-rendszeren 
keresztül a mosdósi röntgenosztályon 
készült felvételeket automatikusan le-
osztjuk az egyes mosdósi osztályokra. Így 
ezen a részterületen is sokkal szervezet-
tebbé válik a gyógyítás.

– Miért a foszforlemezes technológiát ré-
szesítették előnyben?
– A direkt digitális technológia kiváló, 
de sokkal drágább. Az egészségügy ar-

ról szól, hogy józan kompromisszumot 
kell kötni a technológia és a költségek 
között. Itt, Kaposváron egyébként na-
gyon barátságosan megfér egymással a 
direkt digitális és a foszforlemezes tech-
nológia. A foszforlemez a digitalizálás 
egyik költséghatékony eszköze, de az 
intézmény számára sokkal fontosabb, 
hogy olyan munkafolyamatok legyenek 
mögötte, ami hatékonyabbá teszi a tevé-
kenységet.

Rövid szünetet tartunk az interjúban, 
ugyanis közben zajlik az élet: Horváth Zol-
tán idegsebész jelenik meg az irodában, és 
segítséget kér egy bonyolultabb esetben. 
Közösen megtekintik az Sürgősségi Osz-
tálytól négy kilométeres távolságra, a Di-
agnosztikai Intézetben készült MR-felvételt, 
amely kevesebb mint fél perc alatt betöltő-
dik. A mindössze két perces konzultáció 
végén az idegsebész elégedetten távozik az 
eredménnyel. A teleradiológiai és konzultá-
ciós tevékenységben fontos a gyorsaság.

– Mennyire szükséges a digitális technoló-
gia bevezetésében a folyamatosság?
– A digitalizálás örökzöld téma. Nincs 
leállás. Ha az osztály hozzájut egy ki-
váló technikájú rendszerhez, biztos 
lehet benne, hogy néhány nap múlva 
megjelenik a következő generáció, és 
a gyárak fejlesztői műhelyei éppen az 
azt követő generációt fejlesztik. Ez egy 
olyan verseny, amiben nincs megállás. 
A digitális technika, ugyanúgy, ahogyan 
az informatika, folyamatosan fejlődik. A 
gyors fejlődésben óhatatlanul előfordul-
hatnak hibák, tévutak. A foszforlemezes 
technológia viszont már elég érett ah-

hoz, hogy ne kelljen attól tartani, hogy 
egy ilyen beruházást rövid időn belül ki 
kell dobni az ablakon. Ezt a technológiát 
még hosszú évekig lehet eredményesen 
használni. A kórházi osztályokon is fo-
lyamatos fejlesztésre van szükség, mert 
így biztosítható a magas technológiai 
szint. Ha valakinek az az illúziója, hogy 
neki van a legfrissebb fejlesztése, az so-
sem lesz elégedett. A szomszéd várban 
néhány hónap múlva ugyanis biztosan 
fejlettebb rendszert telepítenek. A fosz-
forlemezes érett és kiérett technológia, 
amelyet számtalan helyen használnak, 
sikerrel. Ebbe nyugodtan lehet beruház-
ni, érdemes alkalmazni, és kellőképpen 
költséghatékony ahhoz, hogy a magyar 
egészségügy fi nanszírozási körülményei 
között is legyen létjogosultsága.

– Hogyan segítette önöket hozzá a hatéko-
nyabb munkafolyamatokhoz a teljes körű 
digitalizáció?
– A digitális felvétel óriási előnye, hogy 
ott nézem meg, ahol csak akarom. Van 
hozzá hálózat, gyors az információcsere, 
nem nekem kell szaladgálnom a fi lmmel, 
hanem az jön hozzám. A kézzel fogható 
előnyök bemutatására Kaposvár kiváló 
példa. Mi rutinszerűen működünk együtt 
a Guba Sándor úton található egyete-
mi diagnosztikai centrummal, mosdósi 
részlegünkkel és a marcali kórházzal. E 
rutinszerűség ritkán jellemző azokra a 
helyekre, ahol kiváló digitális radiológi-
ai fejlesztések valósultak meg. Kevesen 
hiszik el ugyanis, hogy nem az a fontos, 
hogy hol van a radiológus, hanem az a lé-
nyeg, hogy internetkapcsolat közelében 
legyen, és a felvétel digitális technikával 
készüljön.

A beruházásról megkérdeztük prof. dr. Repa Imrét, 
az intézmény főigazgatóját is.

– Főigazgató úr, a menedzsment szempontjából miért fon-
tos a képalkotó diagnosztika teljes körű digitalizációja?
– A Kaposi Mór Kórház számára azért bír nagy jelentőség-
gel a képalkotó diagnosztika teljes körű digitalizációja, 
mert egy egységes protokollrendszer alapját képezheti 
a technológia. Betegellátásunk sokkal jobban átlátha-
tóvá, jelentősen gyorsabbá és hatékonyabbá válik, úgy, 
hogy ezzel párhuzamosan magasabb minőségben tu-
dunk dolgozni, és jobban meg tudunk felelni a modern kórházmenedzsment 
által támasztott minőségi kritériumrendszernek. Jelenleg a technológia teljes 
körű, minden ellátási területet felölelő használatával szemben egyetlen nega-
tívumot látok: a mai nap még nem tökéletesen megoldott a digitalizáció és a 
hozzá kapcsolódó teleradiológia jogi háttere, ezért a felelős intézményeknek a 
digitális technika alkalmazása során kemény adatvédelmi és egyéb korlátozáso-
kat kell bevezetniük, hogy képesek legyen kellő körültekintéssel kezelni a diag-
nosztikai felvételeket.

A Carestream DirectView CR975 
foszforlemezes kiolvasó


