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Az Uzsoki utcai Kórházban tavasz 
óta működő Carestream DRX-1 
vezeték nélküli digitális röntgen-

rendszerről dr. Hangody Lászlót, az 
intézmény Ortopéd-Traumatológiai 

Osztályának osztályvezető főorvosát 
kérdeztük.

– Főorvos úr, mekkora terhelés éri ortopéd-
traumatológiai osztályukat?
– Az Uzsoki utcai Kórház Ortopéd-
Trauma  tológiai Osztálya az ország egyik 
legjelentősebb forgalmú betegellátó 
helye. Hetente két napon, csütörtökön 
és vasárnap adunk baleseti ügyeletet az 
észak-pesti régió számára, ortopéd te-
vékenységünk a traumatológiai ellátás 
kétszerese. Két kerület kivételével mi lát-
juk el a teljes pesti oldalt, több mint egy-
millió embert. Ráadásul számtalan olyan 
speciális beavatkozás létezik, amelyeket 
csak mi végzünk Budapesten, esetleg 
Magyarországon. Ennek megfelelő nagy-
ságú műtéti számmal dolgozunk, évente 
nagyjából 5500 műtétet végzünk, ami az 

osztály méretéhez képest rendkívül ma-
gas mutató.

– Ha jól számolunk, akkor ez átlagosan 
napi húsz traumatológiai és ortopéd mű-
tétet jelent. Mekkora járóbeteg forgalom 
jellemzi tevékenységüket?
– Igen, a hétköznapokon a műtétek 
száma a napi húszat is meghaladja s va-
sárnap is közelít hozzá. Méretünknek, 
ellátási körzetünknek megfelelő terhe-
lés jelentkezik a járóbeteg szakellátá-
si területen is. Ez a tevékenység óriási 
mennyiségű röntgenfelvétel készítését 
igényli. Korábban két helyen dolgozott 
az osztály: a Róna utcai sebészeti diag-
nosztikai tömbben, illetve a Mexikói úti 
régi telephelyünkön. Ez a hely nekünk 
ugyan nagyon kedves volt, de az épü-
let folyamatosan elhasználódott. Most 
nyílt lehetőség arra, hogy a kinti telep-
hely bekerüljön az Uzsoki utcai új épü-
letbe, a másik osztályrész közelébe.

– Milyen fejlesztéseket valósítottak meg?
– A beköltözéssel nemcsak a kubatúra 
változott, hanem elég jó technikai felté-
telrendszer közé kerültünk. Ennek fontos 

eleme, hogy a korábbi analóg röntgen-
technikát digitális technika váltotta fel. 
A digitális technika előnyeit nem kell 
bemutatnom, a képek archiválhatóak, 
terminálokra küldhetőek, modulálható-
ak, gyorsan rendelkezésre állnak, felbon-
tásuk nagyon jó. Ez a rendszer azonban 
sokféleképpen alakítható ki. A tökéletes 
megoldás az, amikor a röntgenkép el-
készítése végig teljesen digitális módon 
történik, és az adatfeldolgozás rögtön di-
gitális detektorral kezdődik. Ám nálunk a 
költségkorlátok miatt ezt nem tervezték 
be a rendszerbe, hanem a foszforlemezes 
digitális kiolvasási technológiát részesí-
tették előnyben, ami nem rossz megol-
dás, de traumatológiai alkalmazásban 
problémákat vet fel.

– Milyen gondok adódnak?
– Minőségi szempontból jó megoldás 
lehetne a foszforlemez, lényegesen ol-
csóbb, mint a direkt digitális technológia, 
ám nem elég gyors. Egy foszforlemezt a 
rendszer 56 másodperc alatt tud kiolvas-
ni, ami a mi munkatempónknak és felvé-
telszámunknak nem elég gyors tempó. 
Új röntgenlaborunk központi kapcsoló-
terméből két felvételező helyiség nyílik, 
onnan működtetik mindkét felvételező 

Gyors traumatológiai röntgen 
– költséghatékonyan
ZÖLDI PÉTER

A DRX-1 vizsgálat közben

Vezeték nélkül kommunikál
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helyiséget. Az egység a járóbeteg és az 
osztályos ellátás közé van beiktatva, tehát 
két irányból képes fogadni a betegeket. 
A járóbeteg és fekvőbeteg forgalom el 
van különítve, de ugyanabból a központi 
kapcsolóteremből és feldolgozórend-
szerből működtethető. Az ide beterve-

zett foszforlemezes kiolvasó rendszerrel 
nem tudtunk volna olyan számú felvételt 
és olyan tempóban készíteni, ami a be-
áramló betegforgalom számára megfele-
lő lett volna.

– Hogyan hidalták át a problémát?

– Itt lépett be a képbe a Medimat Kft. 
által képviselt Carestream. Egy olyan 
megoldást kínáltak számunkra, amely a 
rendszert fel tudja gyorsítani, a két felvé-
telező helyiség közül legalább az egyik-
ben. Ebben a DRX-1 jelzésű rendszerben 
a hagyományos röntgenkazettának meg-
felelő méretű kazetta található, amely 
a központi egységgel vezeték nélkül 
kommunikál, tehát funkcionalitásában 
a direkt digitális rendszer technológiá-
ját és kényelmét nyújtja. Sőt, a rendszer 
képes arra is, hogy sorozatfelvételeket 
tudjunk készíteni. A beteget felfektetjük 
a vizsgáló asztalra, alatta végighúzzuk a 
kazettatartó bucky-t, így készül a soro-
zatfelvétel egy perc alatt. E módszernek 
a politraumatizált ellátásban óriási jelen-
tősége van.

– Mekkora a sebességnövekedés?
– Mint említettem, a foszforlemezes 
rend szer 56 másodperc alatt olvas be 
egy képet, tehát optimális esetben per-
cenként képes egy felvételt készíteni. 
De a valóságban ez inkább 90 másod-
perc. A DRX-1 viszont a beállítások tem-
pójában tud folyamatosan exponálni, 
akár 10-15 másodpercenként, tehát 
másfél perc alatt akár hat felvétel is ké-
szíthető.

– Ezzel a technológiával az asszisztensek 
terhelése is csökkenthető?
– Inkább úgy fogalmazok, hogy a digi-
tális rendszer üzembe helyezésével nem 
kellett több asszisztenst alkalmazni, a 
foszforlemezes kazettákkal való szalad-
gálásra. Tehát nem nőtt asszisztenseink 
terhelése. Az ország egyik legnagyobb 
forgalmú ellátásához, a 60 aktív ágyon 
és öt műtőben évente elvégzett 5500 
műtéthez minden egyes részletében, így 
a képalkotó diagnosztikában is nagyon 
hatékony munkafolyamatokat kell mű-
ködtetni. Korábban az analóg rendszer is 
nagyon gyors volt, de a digitális áttéréssel 
jelentős minőségi előrelépést értünk el, 
úgy, hogy nem lassította a tevékenységet. 
És ez az igazi előny. A világban számtalan 
helyen dolgoztam, és rájöttem, hogy a 
digitális rendszer sehol sem gyorsított a 
munkán. Az lehet tehát az elvárás, hogy a 
digitális rendszerek a jobb minőség mel-
lett se lassítsanak. Ezt itt tökéletesen sike-
rült megvalósítani, természetesen ehhez 
kellett intézményünk megfelelő tudású 
informatikai és hálózati háttere is.

A fejlesztés informatikai céljairól dr. Nagy Pétert, az Uzsoki utcai Kórház 
informatikai igazgatóját kérdeztük.

– Informatikai szempontból mekkora energiát igényelt a Carestream DRX-1 rendszer 
üzembe helyezése?
– E rendszerrel kapcsolatban talán az a legnagyobb dicséret, hogy a jelenlegi in-
formatikai rendszereinkhez való csatlakozás semmilyen problémát nem okozott. 
A technológia teljesen kompatibilis régi PACS-rendszerünkkel. A legnagyobb 
gondot az okozta, hogy amikor bekerült a házba a DRX-1, még angolul beszélt, 
dolgozóink megtanulták az angol menürendszert, most már magyarul működik, 
de túlságosan megszokták az angol érintőképernyős felület kezelését.

– Milyen előnyöket lát a több 
hónapos használat után?
– Egyértelmű előny, hogy az 
eredetileg betervezett foszfor-
lemezes rendszerhez képest 
a DRX-1 sokkal gyorsabb. Ha 
nem lenne ilyen technológi-
ánk, a betegellátás nagy ne-
hézségekbe ütközne. Valós 
problémát jelent, hogy maga 
a kazetta nagyon drága, ezért 
hozzá kell szoktatni a felhasz-
nálókat, hogy az ütésálló tech-
nológia ellenére nem nagyon 
lehet dobálni, vigyázni kell rá, 
mert a csere akár többmilliós 
tétel is lehet.

– Milyen fejlesztésekre koncent-
rálnak radiológiai rendszereik 
kialakítása során?
– Fő célunk a régi, analóg ra-
diológiai rendszerek hasonló 
technológiával való lecserélé-
se. Most azt vizsgáljuk, hogy 
megéri-e átmeneti ideig az analóg rendszereket foszforlemezes vagy vezeték 
nélküli DRX-1 egységekkel kiegészíteni, vagy pedig inkább teljesen digitális rönt-
genrendszerekre lecserélni. Ez persze jelentős beruházást igényelne, így amíg a 
források rendelkezésre állnak, addig a DRX-1 kiváló megoldás.

– A fejlesztések során milyen szempontok alapján választanak technológiát?
– Elsődleges szempont a maximális üzembiztonság. Fontos, hogy akármilyen vá-
ratlan esemény történik, ne veszítsünk adatot, a leállást csupán órában lehessen 
mérni, és ne napokban. A diagnosztikai eszközöknél a minél nagyobb megbíz-
hatóság alapvető érdek. Rendszereinkben jelentős redundancia található, ezért 
törekedhetünk arra, hogy órákon belül helyreállítjuk a rendszer meghibásodó 
elemeit, mint például a közelmúltban túláram miatt tönkrement két merevleme-
zünket. Ebben az esetben a hibát három órán belül helyre tudtuk állítani. Hason-
lóan komoly elvárások fogalmazódtak meg a Carestream DRX-1 vezeték nélküli 
röntgenrendszerrel kapcsolatban is.

www.carestreamhealth.com

Dr. Nagy Péter
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