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Főorvos asszony, hogyan működött az
osztály kinevezése, 1998 előtt?
– 1998-ig áldatlan állapotokat lehetett ta-
pasztalni osztályunkon. Volt hagyományos
radiológiánk, egyszerű röntgenberendezé-
sekkel. Volt egy ultrahang berendezésünk
két vizsgálófejjel, ami nem volt alkalmas a
lágyrész vizsgálatokra, ezért csak behatá-
roltan tudtuk elvégezni a vizsgálatokat.
1998-ban hozzájutottunk egy modern ult-
rahang készülékhez, amelyet a teljes vizs-
gálati palettán alkalmazhattunk. Azóta
már három ultrahang-berendezésünk van,
amivel a lágyrész vizsgálattól a color dopp-
ler érvizsgálatokig, vagy az ultrahang vezé-
relt punkcióig minden feladatot el tudunk
végezni. Az elmúlt években röntgen beren-
dezéseink zömét is kicseréltük, csupán
egyetlen tíz évnél idősebb röntgenünk van,
ami nagyon jó minőségű készülék, mind a
mai napig használjuk, ezért nem is nagyon
szeretnénk tőle megválni. 

Mióta végeznek CT-vizsgálatokat?
– Osztályunkon 2000 óta működik CT-
készülék, azóta még tágabbra nyíltak di-
agnosztikai lehetőségeink. Tudja, a radio-
lógus mindig azt a moda-
litást tanulja meg, ami-
lyen gép megtalálható a
kórházban. Abban le-
szünk szakértők, amire
lehetőségünk van. Ami-
kor 1984-ben, a végzés
után a kórházba kerül-
tem, még ultrahangunk
sem volt. Azóta szépen
kiszélesedett a radiológia
spektruma.

Miért döntöttek a te-
vékenység digitalizálása
mellett?
– Környezetünk megkö-
veteli a fejlődést, ezért
szükséges az átállás a

modernebb technológiára. Tény, hogy az
utóbbi években jelentős  gondot okoz a fil-
mek archiválása. Régebben ötévenként
selejtezni tudtuk a röntgenfilmeket, most
harminc évig meg kell őrizni őket. Egysze-
rűen nincs elég hely a kórházban, hogy
normálisan elérhető és a mindennapi
munkához megfelelően hozzáférhető
filmarchívumot alakítsunk ki. Végeztünk
gazdaságossági számításokat, és kiderült,
hogy éves film- és vegyszerfelhasználá-
sunk nagy részben fedezheti a lízingkölt-
ségeket. A döntést, melyhez természete-
sen kellett a vezetőség akarata, elősegítet-
te a sürgősségi betegellátó osztály diag-
nosztikai igénye. Ebből a szempontból az
osztály szerencsés helyzetben van, kéré-
seink, a kórház gazdasági helyzetének
függvényében, előbb-utóbb meghallgatás-
ra kerülnek.

Milyen előnyöket remélnek a váltás-
tól?
– Nyilván nem mi vagyunk az egyetlen
osztály az országban, ahol nagyon kevés a
radiológus. Nálunk három főállású és két
részmunkaidős radiológus dolgozik az
osztályon. Több éven keresztül még ér-
deklődő fiatal orvos sem volt, aki radioló-
gusként szeretett volna a kórházban dol-
gozni. Persze jöttek a kórházba fiatal rezi-
densek, egyiküket rendesen kiképeztük,
sikeresen letette a szakvizsgáját, és itt is
hagyott bennünket. Először Budapestre
ment, a közelmúltban pedig Angliában
kezdett el dolgozni. Hiányzik a radiológus

munkaerő, ezért azt várjuk a digitális kép-
feldolgozástól, hogy talán könnyebben
tudjuk elvégezni tevékenységünket. A
sürgősségi betegellátó osztály kiépítése
újabb feladat elé állítja a radiológiát, a ki-
hívásoknak egy digitális megoldással
könnyebben tudunk megfelelni.

Miért éppen a Kodak megoldását vá-
lasztották?
– A rendszer szállítójának kiválasztása pá-

lyázat útján történt. Az
eredménynek azért örül-
tem, mert a Medimat Kft-
vel korábban is jó tapaszta-
lataink voltak, hiszen ők
szállították a filmeket és
vegyszereket is.

Hogyan végzik a tele-
pítést?
– Induláskor a kórház köz-
ponti radiológiáján helyez-
tünk el két, egy nagyobb
és egy kisebb kapacitású
foszforlemezes kiolvasót,
majd a sürgősségi osztály
radiológiáját kapcsoltuk
be a rendszerbe. A követ-
kező lépés a szakrendelés

DIGITALIZÁLÁS 

Emberbarát rendszer
Szeptemberben helyezik üzembe a duna-
újvárosi Szent Pantaleon Kórházban a
KODAK foszforlemezes kiolvasó megol-
dását és PACS-rendszerét. Dr. Lukácsi
Katalin osztályvezető főorvos az új, digi-
tális rendszerről mesél.

Dr. Lukácsi Katalin

Póthné Varjas Csilla vezető asszisztens és a KODAK CR140 foszforlemezes kiolvasó

Lukácsi Katalin 1984-
ben végez Szegeden álta-
lános orvosként. A vég-
zést követően a dunaújvá-

rosi kórházban kezd el dolgozni. 1989-ben szak-
vizsgázik radiológiából. 1998 és 2004 között a ra-
diológiai osztály megbízott főorvosa, 2004-től osz-
tályvezető főorvosa. Férjezett, egy gyermeke van.
Szabadidejében szívesen gondozza kertjét.
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digitalizálása. A kórház struktúraváltása
valószínűleg érinti az ambuláns szakren-
delés radiológiai tevékenységét, ami nagy
valószínűséggel bekerül a kórházba, és azt
is be tudjuk kapcsolni a rendszerbe.

Mióta üzemel a megoldás?
– Július vége óta rendesen üzemel a rend-
szer. Ebben a másfél hónapban sokat dol-
goztunk vele, de addig nem szeretnénk
teljesen áttérni rá, amíg ki nem próbáljuk,
hogy a klinikusok saját gépükön hogyan
tudják megnézni a felvételeket. A hálózat
már üzemel, a rendszer ki van építve, ép-
pen most tartunk a jogosultságok kiosztá-
sánál, és szervezzük a klinikusok bevoná-
sát a rendszerbe. 

Milyen tapasztalatokat szereztek a
használat során?
– Több helyen is láttam már foszforleme-
zes kiolvasó rendszert, sikerült megismer-
kednem velük és áttekinteni a kollégák ta-
pasztalatait a digitális rendszerrel. Az el-
múlt hetek alapján kiderült, hogy a Kodak
rendszere emberbarát rendszer, nagyon
könnyen kezelhető és megtanulható. Min-
dig azt szokták mondani, hogy ha az or-
vosnak egy gépen két gombnál többel kell
dolgoznia, azt inkább nem használja. Ezt
a rendszer nagyon könnyű kezelni. A kol-
légák nagyon gyorsan megtanulták az ad-
minisztrációs program használatát. A lele-
tető munkahelyen a két nagyon jó felbon-
tású monitor megkönnyíti a munkát, hi-
szen a leletezés során egy pillanat alatt
össze lehet hasonlítani az eltérő időben
készült felvételeket. Megszűnik a keresési
idő, kevesebben is el tudják végezni a fel-
adatokat, és csökkent az adminisztráció
is, mert a PACS-rendszer összekapcsoló-
dik a medikai informatikai rendszerrel.

Jobb lett a felvételek minősége?
– A minőség jobb lett, de sokkal fontosabb
kérdés, hogy nem kell felvételt ismételni.
Korábban sokszor volt szükség ismételt fel-
vételre, mert nem volt megfelelő a minőség.
A digitális rendszerben az a fontos, hogy jó
legyen a páciens beállítása, az esetleg nem
tökéletes képet utólag megfelelően tudjuk
módosítani. Korábban néha olyan felvétel-
ről is kellett véleményt mondanunk, ami
technikailag nem volt teljes értékű. Most ez
a probléma teljesen megszűnt. Spórolni tu-
dunk a munkaerővel, a filmmel, a vegyszer-
rel, de sokkal fontosabb, hogy a súlyosabb,
esetleg magatehetetlen betegeknél nem
kell a rontott felvétel után még egyet készí-
teni, egyszerűen azért, mert nincs rontott
felvétel.

Milyen kritikák fogalmazódtak meg
az új rendszerrel kapcsolatban?
– Kollégáimban volt némi aggódás amiatt,
hogy nem lesz megfelelő a rendszer kapa-
citás, pedig a nagyobbik kiolvasó órán-
ként 60 felvételt tud feldolgozni. Attól tar-
tottunk, hogy ha ügyeletesek vagyunk, és
csúcsidőben akár 10-12 beteg is előfordul,
nem tudjuk olyan gyorsan és flottul végez-
ni a feladatokat, mint korábban. Pedig
csak az új munkamódszert kell megtanul-

ni, és akkor még tovább is nőhet az osz-
tály diagnosztikai kapacitása. Jómagam
inkább a klinikusok hozzáállásától tartok.
A változás ellenállást szül. Időbe fog telni,
de tudom, hogy klinikusaink is rá fognak
jönni, hogy nekik is sokkal könnyebb lesz
a tevékenységük a digitális rendszertől,
hiszen a korábbi felvételek visszakereshe-
tőek, könnyebb a megtekintés, lehet
ablakolni, kontrasztot állítani, és maga-
sabb minőségűvé válhat a tevékenység. 
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A beruházás részleteiről megkérdeztük dr. Máté-Kasza Lászlót, a Szent Pantale-
on Kórház Kht. ügyvezető főigazgató-főorvosát is:
Intézményünk az ország négy megyei jogú városi kórháza közül az egyik. Ráadásul egy
olyan megyében fekszünk, amelyben összesen három kórház található, és az ezer lakosra

vetített betegágyszám is alacsonyabb az országos átlagnál. Városunk közlekedési folyosók találkozásánál fekszik,
az épülő Duna-híd, az új autópálya az ellátási területen kívüli páciensek számára is megnyitja a lehetőséget a nálunk
történő ellátásra. Egyfajta regionális központi kórházként jelentős hangsúlyt kell helyeznünk a sürgősségi betegel-
látásra. Mivel ilyen osztályunk korábban nem volt, egy teljesen új, sürgősségi ellátó osztályt alakítottunk ki.

Mit nyújt az SBO?
A jól felszerelt osztály mindenben az ellátásra kerülő betegek érdekeit szolgálja, és működése összhangban van
a kórház által most megvalósítani tervezett struktúraváltással. A helyes és gyors diagnózis megállapítását azon-
nali adekvát szakmai ellátás követi, melynek során pácienseinket komfortosabb körülmények között tartjuk
megfigyelés alatt. Sok gondunk van az ügyeleti rendszer biztosításával, ezért átszervezésre van szükség. A tra-
umatológusok sok helyen sztrájkra készülnek, kevés az orvos, és a kisebb létszámhoz kell igazítani a rendszert.
Egy ilyen átszervezést szinte lehetetlen, egy olyan központi
sürgősségi osztály nélkül megoldani, amely az ügyeleti idő-
szakban érkező betegek ellátását koordinálja, azonnali ellátást
nyújt, és ha szükséges, továbbítja őket az illetékes betegellátó
osztályokra.

Mekkora osztályt hoztak létre?
A területi ellátási szerep betöltésére egy 12 ágyas SBO-t alakí-
tottunk ki, mely véleményem szerint teljesen, lefedi az ezzel
kapcsolatos igényeket. Új műszerparkkal, többek között hor-
dozható ultrahanggal, kardiológiai ultrahanggal, defibrillátor-
ral, EKG-val, betegőrző monitorokkal, a traumatológiai ellátási
igényeknek megfelelő ágyakkal szereltük fel az osztályt. Ter-
mészetesen rendelkezésre áll a szubintenzív ellátási jellegnek
megfelelő egyéb orvostechnikai háttér is, saját röntgenblokkal,
sokktalanítóval, két munkaasztalos traumatológiai és kétren-
delős belgyógyászati vizsgálati egységgel. A sürgősségi ellá-
tásra specializálódott személyzet áll rendelkezésünkre a feladat ellátásához, így minden összeállt ahhoz, hogy az
osztályt korszerű feltételek mellett, megfelelő szakmai színvonalon tudjuk működtetni.

Milyen forrásokból finanszírozták a beruházást?
Az Egészségügyi Minisztériumtól 30 millió forint pályázati pénzt kaptunk, melyet 120 millió forintos, a helyi önkor-
mányzat által visszafizetendő hitellel egészítettünk ki. Az osztály szeptember végén kezdi meg működését. A beru-
házás kapcsán gondoltunk arra, hogy először az SBO-n és a kórházban, majd ezt követően a röntgenfilm megtaka-
rítás árából a szakrendelőnkben is bevezetjük a digitális radiológiát. A foszforlemezes kiolvasó rendszer és a PACS-
megoldás szállítóját pályázati úton választottuk ki. A nyertes korszerű, kifejezetten magas szakmai színvonalat
képviselő és árban is a legkedvezőbb ajánlatott tette. Az ajánlott konstrukcióban az a különösen előnyös, hogy a
rendszer modulárisan épül föl. Az első lépés már most megvalósult, a digitális rendszert kialakítottuk a kórházban.
A kórházi röntgenben található a központi egység, a leletező, a műtőkben és egyes osztályokon pedig olyan termi-
nálok, ahol az elkészült röntgenképeket az LCD kijelzőn vagy bármelyik kórházi számítógépen az arra jogosult sze-
mélyek bármikor megtekinthetik. A felvételek gyorsan hozzáférhetőek, leegyszerűsödik és egyben felgyorsul a
központi röntgenben az a folyamat, amely a diagnózis felállításának alapvetően fontos, lényegi része. 

Dr. Máté-Kasza László
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