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1. Prof. dr. Baranyai Tibor, 
szakmavezető főorvos

Professzor úr, az elmúlt években
többször is foglalkoztunk az Erzsébet
Kórház képalkotó diagnosztikai fejlesz-
téseivel. Miért vállalkoztak az ország-
ban az elsők között a digitális technoló-
gia bevezetésére?
– Intézményünkben öt éve működik di-
gitalizált foszforlemezes technológia. Ezt
egyrészt azért vezettük be, mert környe-
zetvédelmi indokok miatt meg akartuk
szüntetni a filmek és vegyszerek haszná-
latát, másrészt rövid távon jelentős meg-
takarítást értünk el a röntgenosztály
költségeiben. Egy ilyen beruházás során
fontos tudni, hogy hosszú távon a digitá-
lis technika nem olcsóbb, mint a hagyo-
mányos, mert a szerverek bővítése és a
kiolvasók cseréje bizonyos idő után
szükségessé válik. A digitális rendszer-
nek viszont sokkal jobb a kontraszt- és
térbeli felbontása, csökken a betegek és
munkatársak sugárterhelése és a lelete-
ző szakorvos részletgazdagabb képet
elemezhet. A digitális rendszert öt évvel
ezelőtt azért szereztük be, mert akkor
vásároltuk meg az új, többszeletes CT-t,
a 1,5T térerejű MR-t és a digitális ultra-
hang berendezéseket.

Könnyen megszokták az új techno-
lógiát?
– A bevezetés követően munkatársaink
magas szinten elsajátították a digitális
technológia munkafolyamatait, és mára
rutinszerűen alkalmazzák azt. Az asz-
szisztensek munkája egyszerűbb és ha-
tékonyabb lett, ugyanakkor lehetőségeik
nőttek az optimális, legtöbb képi infor-

mációt adó felvételek elkészítésében. A
digitális rendszer tette lehetővé, hogy a
RIS- és HIS-rendszereket összekapcsol-
juk és a klinikai szakmák számára a ké-
pi és a szöveges dokumentációt online
módon hozzáférhetővé tegyük, termé-
szetesen megfelelő szabályozással és jo-
gosultsági rendszerrel kiegészítve. Ez a
GlobeNet MedWorkS rendszerének két
évvel ezelőtti bevezetésével vált lehető-
vé. Így ma a klinikusok a nap 24 órájá-
ban tekinthetik meg saját betegeik ra-
diológiai adatait.

Mely területen jelent előrelépést a
most telepített technológia?
– Mára megvalósult röntgenosztályunk
teljes körű digitalizálása. A beruházás
része volt egy nagykapacitású, automata
kazettaadagolós CARESTREAM (koráb-
ban KODAK) márkájú foszforlemezes ki-
olvasó. Ez a gyártó legnagyobb teljesít-
ményű készüléke, mely alkalmas a for-

galmi csúcsok kiszolgálására is. A ké-
szülék óriási előnye, hogy a kazettákat
automatikusan adagolja, ezért kisebb a
meghibásodás lehetősége. A merevített
foszforlemezek pedig nem akadnak el,
mert nincs mechanikai érintkezés. Az
automatizált technológia része, hogy a
berendezés automatikusan felismeri az
egyes kazettatípusokat, így például a tel-

jes test felvételi kazettákat, amelyeket
előszeretettel alkalmazunk ortopédiai
műtétek és protézis implantációk során.
A rendszer sokoldalúságát mutatja az is,
hogy még a panoráma fogászati felvéte-
leket is kezeli a berendezés. A kiválasz-
tás során ezek lényeges szempontok vol-
tak. Ám a beruházás alapvető célja a ha-
gyományos röntgen diagnosztika, a
mammográfia és a mellkasi osztály rönt-
gen részlegének digitalizálása volt, hi-
szen ezek a munkahelyek eddig filmmel
működtek. A mammográfiás és a tüdő-
gyógyászat röntgen vizsgáló helyiségébe
külön foszforlemezes kiolvasó berende-
zés került.

Korábban nem ajánlottak foszforle-
mezes rendszereket mammográfiai vizs-
gálatokra. Megváltozott a szakmai véle-
kedés?
– A foszforlemezes technológia bizonyí-
tottan alkalmas a mammográfiás szűrő
és klinikai vizsgálatokra, az ilyen rend-
szereket Európában és Kanadában szé-
les körben alkalmazzák. A kiválasztás
során fontos szempont, hogy mammog-
ráfiai vizsgálatra dedikált típust válasz-
szunk a kínálatból, és kérjük be az ere-
deti gyártói garanciát a mammográfiára
vonatkozó európai megfelelőségről. Mi
nagyon korszerű és egyben költ-
séghatékony megoldásra vágytunk,
ezért választottuk a CARESTREAM idén
piacra került, legújabb DirectView CR
Classic típusú rendszerét. A foszforle-
mezes kiolvasó kis helyigénye lehetővé
tette közvetlenül a mammográf mellett
történő elhelyezést. A mammográfia fi-
nomabb felbontási igénye mellett ez a
rendszer megfelelő gyorsaságú, teljesít-
ménye lehetővé teszi a mammográfiás
szűrést.

A beruházás része volt egy új leletező
munkaállomás és PACS-rendszer beszer-
zése is.
– A digitális mammográfiás képek
nagysága miatt célszerűnek tartottuk
egy külön mammográfiás PACS-rendsz-
er kialakítását és külön leletező kiépíté-
sét, hogy ne terheljük le túlságosan a
meglévő, általános radiológiai profilú
PACS-rendszerűnk hálózatát és archívu-
mát. Mivel a gyártó kínálatában a mam-

Új, foszforlemezes digitális mammográfi-
ás rendszert helyeztek üzembe a soproni
Erzsébet Oktató Kórház Röntgen és Izo-
tópdiagnosztikai Osztályán. A beruházás
eredményéről széles körben hallgattuk
meg az érintettek véleményét: Baranyai
Tibor főigazgatót, szakmavezető főor-
vost, Mersich Péter osztályos mérnököt,
Süle Ildikó röntgenasszisztenst és Bö-
szörményi Tiborné Erika röntgenasszisz-
tenst kérdeztük.

DIGITÁLIS MAMMOGRÁFIA SOPRONBAN

Korszerű és költséghatékony

Prof. dr. Baranyai Tibor
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mográfiás foszforlemezes kiolvasó mel-
lett a legkorszerűbb mammográfiás
PACS is szerepel, az egységes rendszer
kialakításának érdekében a CARE-
STREAM mellett döntöttünk. A szállító
MEDIMAT Kft. természetesen az előírá-
soknak megfelelő mammográfiás moni-
torokkal és speciális mammográfiás
szoftverrel helyezte üzembe a rendszert.
Ha majd teljesen felfut a mammográfiás
szűrés, és a digitális előzmények a rend-
szerben rendelkezésre állnak, akkor le-
het igazán hasznát venni annak a speci-
ális, távvezérlőhöz hasonló eszköznek,
amellyel a vizsgálatok között könnye-
dén lapozhatunk és léptethetjük a képe-
ket, úgy, mint a motoros filmnéző szek-
rények esetében.

Hogyan kapcsolódik össze az általá-
nos és a mammográfiás PACS-rendszer?
– Az új leletező munkaállomás kapcso-
latban áll az általános radiológiai PACS-
rendszerrel, így a mammográfiás mun-
kahelyeken előhívhatóak a páciens CT
és MR felvételei is. Ez azért fontos, mert
nem kell a leletező szakorvosnak kü-
lönböző munkaállomásokhoz fordulnia
és különböző PACS-programokkal dol-
goznia. 

2. Mersich Péter, osztályos mérnök

Mérnök úr, hogyan digitalizálták a
mellkasi osztályt?
– A korábban a röntgenosztályon hasz-
nált foszforlemezes berendezés átkerült
a tüdőosztályra, ahol eddig 10x10-es
filmről leleteztek. A váltással a képminő-
ség javulás óriási, a leletező orvos szá-
mára eddig elképzelhetetlen diagnoszti-
kai lehetőségek nyílnak meg. A rendszer
kialakításánál fokozottan törekedtünk a

biztonságra, mert a legjobb gép is elro-
molhat, de a diagnosztika akkor sem áll-
hat le. Szerencsére a CARESTREAM
foszforlemezes kiolvasó készülékei al-
kalmasak arra, hogy az általános célú és
mammográfiás kazettákat egyaránt ke-
zeljék. Ennek köszönhetően a röntgen-
osztályon és a mammográfiában lévő ké-
szülékek kiegészítik egymást, üzemza-
var vagy akár forgalmi csúcsterhelés ese-
tén egymással párhuzamosan dolgozhat-
nak. Mindkét készüléken ugyanaz a ke-
zelői szoftver működik, így az asszisz-
tensek bármelyik készülékkel tudnak
dolgozni.

Hasonló igényeket fogalmaztak meg
a PACS-rendszerrel kapcsolatban is?

– A biztonságot tartottuk szem előtt a
mammográfiás PACS-rendszer kialakítá-
sánál is. A szállító cég a legkorszerűbb,
nagy megbízhatóságú informatikai esz-
közöket telepítette, de szem előtt tartot-
ta a szoftverbiztonságot is. A CARE-
STREAM egy olyan rendszert működtet
világszerte, amelynek segítségével a
kórházak közvetlenül a cég technikai
központjához kapcsolódhatnak. Az ös-
szes szoftverfrissítés és karbantartás
automatikusan történik meg, a rend-
szerközpontból folyamatosan felügyelik
új, mammográfiás PACS-rendszerünket.
Még mielőtt bármilyen probléma merül-
ne fel, azt érzékelik, és megelőző tevé-
kenységgel közbe tudnak avatkozni.
Emellett speciális eszközök és szoftverek
gondoskodnak az adatbiztonságról is. 

3. Süle Ildikó, röntgenasszisztens

Hogyan szokták meg az új mammog-
ráfiás kiolvasó berendezést?
– Annak ellenére, hogy a Directview CR
Classic berendezésnél, a gyártótól koráb-
ban megismert típusoktól eltérően, külön-
választották a kazettaolvasót és az asszisz-
tensi vezérlőkonzolt, ezen a rendszeren is
könnyedén eligazodunk, mert a kiolvasó
külön grafikus érintőkijelzőt kapott, amel-
lyel kiválóan nyomon követhetőek a ka-
zettával kapcsolatos műveletek. A vezér-
lőkonzolokon azonos program fut, így
mindegy, hogy éppen az osztály melyik
kiolvasó berendezésével dolgozunk, azo-
nos munkafolyamatokat kell elvégezni.

Süle Ildikó és a DirectView CR Classic kiolvasó

A beruházás hátteréről megkérdeztük Gémes Lászlót, a szállító
Medimat Kft. ügyvezető igazgatóját is.

– Igazgató úr, mennyire számít jó partnerüknek a soproni Erzsébet
Oktató Kórház?
– Évek óta nagy örömmel működünk együtt a soproni Erzsébet Oktató
Kórházzal, hiszen kiváló partnereink, szakmailag és emberileg is. Kétségtelenül
magas a mérce, de éppen ez ad alkalmat arra, hogy Magyarországon elsőként itt
mutathassuk be a gyártó legkorszerűbb rendszereit. A soproni szakmai csapat jól
összeszokott és rendkívül nyitott az új technológiákra. Rövid idő alatt elsajátítják
a készülékek kezelését, és nagy biztonsággal alkalmazzák a napi rutinban. Persze
ugyanilyen természetességgel fogalmazzák meg kifogásaikat is, de éppen ezzel
hozzák ki belőlünk a konstruktív megoldásokat. A CARESTREAM új név az
egészségügyi piacon, a hagyományosan magas színvonalú KODAK-minőség
örököse. A gyártó képviselőjeként büszke vagyok arra, hogy egy ilyen korszerű
rendszerrel mutatkozhatunk be Magyarországon.

F Ó K U S Z
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Hogyan kapcsolódnak a medikai in-
formatikai rendszerhez?
– Az osztály többi képalkotó berendezé-
séhez hasonlóan a MedWorkS-rendszer-
ből átvett munkalista adatainak elérésé-
re is lehetőség nyílik a kiolvasón. Ezt az
elkészítendő felvételek csoportosítása és
a felvételtípusokra előzetesen definiált
képrekonstrukciók egészítik ki, köny-
nyebbé téve számunkra a napi munkát.

4. Böszörményi Tiborné Erika, 
röntgenasszisztens

Hogyan válhat vonzóvá a röntgen-
asszisztens számára egy PACS-rendszer?
– A válasz egyszerű: azt kell éreznünk,
hogy a rendszer használata gyerekjáték
és minden kézre áll. Mi abból nem sokat
látunk, hogy hogyan programozták be a
PACS-rendszert, milyen technológia
szépségei vannak, nekünk csak az a fon-
tos, hogy az a napi munkafolyamatoknak
megfelelően működjön. Új mammográfi-
ai PACS-rendszerünk pontosan ilyen.

Bár a leletező munkaállomással első-
sorban a szakorvosok dolgoznak, de
Önök is megnézik rajta a felvételeket na-
ponta több tucatszor. Mi a véleménye a
leletező állomásról?

– A korábbi filmes felvételekhez képest
óriási a különbség, és jelentős eltérés
tapasztalható az osztályon már néhány
éve üzemelő leletező munkaállomással
szemben is. Az új leletező egy három
monitoros, kifejezetten mammográfiás
feladatokat ellátó rendszer, amelyben
két öt megapixeles felbontású monitor
található, egy harmadik monitor pedig

a rendszer kezelését segíti. Mivel az ál-
talános radiológiai és a mammográfiai
PACS-rendszer átjárható, sokszor elő-
fordul, hogy ezt az új leletezőt más cél-
ra is használják.

Böszörményi Tiborné Erika és a leletező munkaállomás

ZÖLDI PÉTER

lapmenedzser


