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Dr. Bodroghelyi Lászlóval, a Budavári 
Önkormányzat Egészségügyi Szolgá-

latának főigazgató főorvosával a ta-
valy megvalósult röntgen digitalizáció 

tapasztalatairól beszélgett ünk.

– A budai XII. kerületben, a Maros utcában, 
egy villaszerű épületben működik a Buda-
vári Önkormányzat Egészségügyi Szolgá-
lata. Hogyan kerültek ide?
– Az épület a háború előtt az izraelita 
hitközség szanatóriumának épült. 1951-
ben államosították, azóta egészségügyi 
ellátóhelyként funkcionál. 1997-ben, mi-
után a János Kórház be akarta zárni, át-
vette az I. kerületi önkormányzat. Azóta 
itt működik az I. kerület egészségügyi 
szolgálata. A XII. kerület területén helyez-
kedünk el, de ellátási kötelezettségünk 
az I. kerületi lakosok felé van. A XII. ke-
rületnek nincs önálló szakrendelője, az 
ő járóbeteg-szakellátásuk a Szent János 
Kórházban valósul meg. Természetesen 
mi is ellátjuk a területen kívüli betegeket 
a XII kerületből, de máshonnan is.

– Szükség van szakrendelőre a XII. kerü-
letben?
– Az ellátást ellátási kötelezettség szerint 
a Szent János Kórház végzi, a XII. kerületi 
Önkormányzat tudomásom szerint nem 
tervezi szakrendelő építését, mi pedig 
ellátjuk a hozzánk forduló XII. kerületi be-
tegeket is. Ez mindenki számára előnyös 
együttműködés. Fogadjuk őket, hiszen a 
teljesítményünkben jól jön. Nagyon pici 
az épület, szűkösen férünk el, de igyekez-
tünk minden négyzetméterét kihasznál-

ni, hogy minél több rendelést és szolgál-
tatást nyújthassunk a lakosságnak.

– Milyen teljesítménnyel működnek?
– Összességében heti 704 szakorvosi órá-
ra van szerződésünk. Az I. kerületi ellátási 
körzetünk felnőtt lakosságszáma 23-24 
ezer fő, vonzáskörzetünkben legalább 15 
ezer főnyi XII. kerületi lakos él. A hagyomá-
nyos szakmák mellett egy héten egyszer 
lymphoedema szakrendeléseket tartunk 
fenn, a lymphapressz kezeléseket egész 
héten végezzük. Hetente egyszer van ge-
rincsebészeti szakrendelésünk, amit a se-
bészeti ellátás keretében végzünk, illetve 
diabetológiai szakrendelést indítottunk 
el a belgyógyászati tevékenységen belül, 
amely dietetikusi tanácsadás is kiegészít. 
Emellett endokrinológiai szakrendelést is 
működtetünk, amely nagy betegforga-
lommal dolgozik.

– Hogyan szembesülnek a fi nanszírozási 
kérdésekkel?
– Természetesen elégtelen a működé-
sünkre biztosított OEP finanszírozás. 
Költségvetésünkhöz jelenleg évi 70 mil-
lió forintot tesz hozzá a Budavári Önkor-
mányzat. Néhány éve ez az összeg még 
sokkal nagyobb volt. Ésszerűsítési és 
takarékossági intézkedésekkel sikerült 
az önkormányzati működési támoga-
tási igényünket csökkenteni, úgy, hogy 
a betegellátás színvonala nem romlott, 
sőt, új rendeléseket indítottunk, és fo-
lyamatosan fejlesztjük a műszerpar-
kunkat. A jelenlegi helyzetben különö-
sen fontos a menedzsmentszemlélet, a 
minden ponton megvalósuló, észszerű 
takarékosság.

– Az Egészségügyi Szolgálat irányítása 
mellett az I. kerületben háziorvosként is 
dolgozik. Hogyan kapcsolódik egymáshoz 
a két funkció?
– Hivatalosan a két funkciónak nincsen 
semmi köze egymáshoz. Az I. kerületben 
privatizált háziorvos vagyok, így nem va-
gyok a saját magam főnöke. A háziorvosi 
szerződést az önkormányzattal kötöttem. 
Úgy vállaltam el az igazgatást, hogy a há-
ziorvosi praxis megtartása mellett dol-
gozom. A betegellátástól nem akartam 
elszakadni, ezért tartottam meg praxi-
somat, és ez óriási előny. A szakrendelő 
legjobb minőségbiztosítási eszköze és 
kontrollingja a háziorvosi praxis. Amikor 
bármilyen panasz van a szakrendelőben, 
alulnézetből, beutalói oldalról tízéves rá-
látásom van a tevékenységre. Nagyon sok 
betegem és barátom van a kerületben, 
velük sokszor találkozom, beszélgetek, 
tehát a betegek oldaláról is jó rálátásom 
van arra, hogy hogyan működik intézmé-
nyünk. Egy főigazgatóhoz szűrve jutnak 
el az információk, ezért fontos, hogy le-
gyen más információforrása is. Erre a há-
ziorvosi praxis kiváló.

– Milyen fejlesztéseket valósítottak meg az 
Egészségügyi Szolgálatnál?
– Tavaly létesült épületünkben egy új 
gyógyszertár. A romos kazánház és a 
pincében lévő raktárhelyiség területén 
valósítottuk meg. A bejárattól csak né-
hány lépcső és a Királyhágó Patika Kft. 
patikája tárul a betegek elé. Nekik ez 

Digitális korszak a Maros utcában 
ZÖLDI PÉTER

PÁLYAKÉP

Bodroghelyi László 1985-ben végez a SOTE-n általános orvosként. Első munkahelye 
az Országos Mentőszolgálat, ahol 1985-90 között  kivonuló mentőorvosként dolgozik. 
1989-ben oxyológiából szakvizsgázik. 1990-ben a Bajcsy Kórház III. Belgyógyászati 
Osztályának munkatársa. 1991-98 között  a Mentőkórház Belgyógyászati Osztályán 
szakorvosjelölt, majd szakorvos. A belgyógyászati kórházi osztályos munka mellett  
echokardiográfi ával foglalkozik. 1994-ben belgyógyászatból szakvizsgázik. 1998-ban 
az I. kerületben háziorvosi praxist nyer el, ahol jelenleg is háziorvosként dolgozik. 
1998-2003 között  a Mentőkórház részállású munkatársa. 2002-ben a Budavári Ön-
kormányzat felkéri az Egészségügyi Szolgálat főigazgató-helyett esi pozícióra. 2005-től 
a Szolgálat megbízott , majd kinevezett  főigazgatója. Angolul és németül beszél. Nős, 
hat gyermek édesapja. Szabadidejében sokat vitorlázik.

Dr. Bodroghelyi László
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azért jó, mert közel van a gyógyszertár, az 
intézménynek azért jó, mert a cég rendbe 
hozott egy 80 négyzetméteres területet, 
bevonta saját költségén a betegellátásá-
ba, illetve ezért a területért bérleti díjat 
is fi zet. Így a beteg egy helyen mindent 
megtalál. A magisztrális gyógyszereket, 
mivel élő kapcsolat áll fenn a gyógysze-
rész kollégák és az orvosok között, rög-
tön megkapják a betegek, az orvosok 
rendelési gyakorlata szerinti gyógyszere-
ket állandóan tartják. Így egy korábban 
teljesen kihasználatlan terület értékessé 
vált az intézmény és a betegek számára. 
A pénzügyi egyensúlynak nagyon jót tett 
az is, hogy a helyben végzett laborvizsgá-

latokat megszüntettük. Kis intézménynek 
nem szabad labort fenntartania. Külső 
szolgáltatótól vásároljuk a laborszolgál-
tatást, és vérvételi helyet üzemeltetünk. 
Ezzel évente tízmilliós nagyságrendet ta-
karítunk meg, és nem kell korlátoznunk a 
laborkéréseket. A változtatással területet 
is nyertünk. Ahol régen a laborminták fel-
dolgozása történt, oda költöztettük fel az 
alagsorból a gyógytornát.

– Miért fogtak hozzá tavaly a képalkotó di-
agnosztika fejlesztéséhez?
– A képalkotó diagnosztikára csaknem 
minden szakrendelésnek és az alapel-
látásban dolgozó háziorvosoknak egy-

aránt nagy szüksége van. Ultrahangunk, 
átvilágítónk, felvételi egységünk volt 
eddig is, korábban fi lmre készültek a 
felvételek. A környezetvédelmi szem-
pontok mellett a digitalizációt sürgette 
az is, hogy nagyon kevés volt a helyünk, 
már nem tudtuk hová archiválni a fi lme-
ket. A képdigitalizáló tavalyi fejlesztés, 
a forrást a Budavári Önkormányzat biz-
tosította. Nem röntgenorvosként nézve 
az elkészült felvételeket is érdekes, hogy 
az új technológiával mennyivel részlet-
gazdagabb képeket látunk. A képeket 
lehet élesíteni, kontrasztosítani, tehát 
a radiológus pontosabb diagnózisokat 
tud adni ezzel a technikával. A rendszert 

A beruházás technikai részleteiről 
dr. Hidas Katalin, radiológus szak-
főorvost kérdeztük.

– Főorvos asszony, milyen előnyök szár-
maztak a Budavári Egészségügyi Szol-
gálat képalkotó diagnosztikájának digi-
talizálásából?
– A radiológiai tevékenység digitali-
zálása mindenki számára fontos, de 
legfőképp a betegnek előnyös. A mi 
munkánkat nagymértékben meg-
könnyíti, mert kiváltja a fi lmelőhívást, 
a vegyszereket, a veszélyes hulladé-
kokat. A betegnek persze úgy lesz 
jobb, hogy ebből semmit sem érzékel. 
Ugyanúgy felfekszik a vizsgálóasztalra 
és elkészül róla a kép, mint korábban, 
de kevesebb sugárterheléssel rész-
letgazdagabb képeket lehet készíte-
ni. Természetesen ehhez megfelelő 
színvonalú asszisztensi munkára van 
szükség, amely szakrendelőnkben 
rendelkezésre áll.

– Nem hiányzik a fi lm a betegeknek?
– Az első időszakban sokan reklamál-
tak, hogy miért nem kapnak fi lmet, de 
lassan megszokták, hogy CD-lemezt 
kap az, akinél ez orvosilag indokolt. 
Takarékossági okokból azt a szabályo-
zást vezettük be, hogy akinél orvosi-
lag indokolt, megkapja a felvételeket 
CD-lemezen. Aki csak kíváncsi, vagy 
szeretné megőrizni magának a felvé-
telt, hoz egy CD-lemezt, és megkapja 
a felvételeket. Ennek következtében a 
szakrendelőnk mellett lévő nyomtat-
ványbolt slágertermékévé vált a 150 
Ft-os CD-lemez.

– A főigazgató főorvos úr elárulta ne-
künk, hogy a rendszer beszerzése során 
jelentős mértékben az Ön által megfo-

galmazott szakmai szempontokra tá-
maszkodott. Miért a Carestream-Kodak 
technológiáját választották?
– Korábban is úgy éreztem, és az elmúlt 
év tapasztalatai megerősítették azt a 
tényt, hogy a cég csúcsminőségű tech-
nológiát nyújt a felhasználóknak. Mint 
ahogyan a fi lmes korszakban, az elmé-
letileg azonos emulzió mellett sem volt 
mindegy, hogy milyen fi lmre dolgo-
zunk, a digitális korszakban is fontos a 
technológia specialitása. A foszforleme-
zes technológiával kapcsolatos alap-
vető elvárásokat minden komolyabb 
gyártó teljesíti, de a Carestream-Kodak 
rendszerének óriási előnye a felhaszná-
lóbarát működés, a kiváló használható-
ság és a rendkívül jó képminőség. Más 
intézményben is dolgozom, ezt a rend-
szert naponta hasonlítom össze más 
digitális foszforlemezes rendszerekkel. 
Nyugodtan állíthatom, hogy kevés szál-
lító ér e technológia nyomába.

– Milyen együttműködést alakítottak ki 
a szállító Medimat Kft.-vel?

– Évtizedek óta remek kapcsolatot ápo-
lunk. Hagyományos fi lmmel kezdtük az 
együttműködést, amelynél az előhívó-
rendszer folyamatos minősége és pon-
tossága alapvető szempont volt. Kiváló 
technikusaikról és szervizhátterükről 
már a sötétkamra-korszakban is meg-
bizonyosodtunk, és ez a digitális rend-
szer használata során sem változott. 
Minden új rendszerre jellemző, hogy a 
kezdeti időszakban nagyobb a meghi-
básodási arány. Mi ezen az időszakon 
hamar túljutottunk, azóta megbízható-
an működik a foszforlemezes kiolvasó 
és a digitális technológia. Amennyiben 
bármilyen gond merül föl, sok esetben 
a szervizeseknek nem is kell kijönniük, 
hanem a szerveren keresztül javítják a 
problémát. Ha csak a helyszínen lehet 
javítani, rugalmasságukra jellemző, 
hogy nincsen szükség munkalapra, 
többszöri kérvényre, a bejelentés után 
egy-két órán belül megjelennek a Ma-
ros utcában. Összességében nagyon 
elégedettek vagyunk a technológia és a 
szolgáltatás minőségével.

Dr. Hidas Katalin a leletező munkaállomás mellett 
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szakrendelőben is meg lehet tekinteni az 
elkészült képeket. Az opcionálisan meg-
valósítható távleletezés még a jövőre 
maradt, de megnyílhat a lehetősége an-
nak, hogy több szakrendelő működjön 
együtt a leletezésben. A kiválasztás során 
radiológus szakfőorvosunk szakmai vé-
leményére támaszkodtam, és az elmúlt 
egy év tapasztalatával bizton állíthatom, 
hogy kiváló rendszert sikerült üzembe 
helyeznünk.

– Mekkora fejlesztést valósítottak meg?
– Vásároltunk egy Carestream-Kodak 
Point-of-Care CR 140 foszforlemezes 
kiolvasót, a hozzá tartozó lemezekkel, 
egy leletező munkaállomást és há-
rom megtekintő  állomást, valamint a 

működéshez  szükséges egyéb rend-
szerelemeket, szoftvereket. A beruházás 
teljes költsége elérte a 15 millió Ft-ot. 
A korábbi fi lm- és vegyszerfelhasználás 
éves szinten 2-2,5 millió forint volt, tehát 
a beruházás csak ebből öt-hat év alatt 
megtérül. De sokkal fontosabb, hogy a 
leletezés szakmailag sokkal magasabb 
minőségben valósul meg, és a leletező 
szakorvosnak pontosabb munkára nyílik 
lehetősége, ráadásul a betegek képi előz-
ményei is azonnal elérhetőek.

– Milyen jövőképet alapoz meg ez a fej-
lesztés?
– Azt szeretném, hogy szolgálatunknál 
beinduljon az infúziós terápia, a lympho-
edema szakrendelést – egy részét való-
színűleg térítéses ellátásban – szeretnénk 

felfejleszteni. Nagy hiányunk, hogy nincs 
saját gasztroenterológiánk és kardiológi-
ánk, de ezért nem aggódom. A környé-
ken rengeteget ilyen ellátás található: a 
II. kerületben, a Szent János Kórházban, 
a SOTE Cardiovascularis Centrumban, a 
Budai Irgalmasrendi Kór házban, és ők 
kiválóan végzik például a kardiológiai 
ellátást. A képalkotó diag nosztikai fej-
lesztés eredményeként az ellátás ezen 
szegmensében már XXI. századi szolgál-
tatást nyújtunk, azaz összességében ja-
vul betegeink ellátása. Fontosnak tartom, 
hogy mindenki megtalálja a saját helyét 
az egészségügyi ellátórendszerben. Mi, 
úgy érzem, megtaláltuk. Érdemes folya-
matosan vizsgálni, hogy hol tartanak a 
szomszédok, hogy ne konkurenciát te-
remtsünk, hanem kiegészítsük egymást. 

A Fresenius Medical Care új, online 
HDF-re is képes berendezéséről dr. 
Árkossy Ott ót, a cég Szépvölgyi úti 

Dialízis Központjának orvos-igazga-
tóját kérdeztük.

– Főorvos úr, mi az online HDF technoló-
gia lényege?
– A HDF a hemodiafi ltráció rövidítése. Az 
online szó azt jelenti, hogy a berendezés 
saját maga állítja elő a kezeléshez szük-
séges oldatot. Az online HDF kezelési 
módszer nagyobb hatékonysággal tá-
volítja el a középnagyságú molekulákat, 
illetve a mérgező anyagokat. Számos 
vizsgálat tudományos bizonyítékokkal 
támasztotta alá, hogy a HDF kezelési 
módszer jelentősen képes csökkenteni 
a krónikus veseelégtelenségben szen-
vedő betegek halálozási arányát. Az 
online HDF csökkenti a szív- és érrend-
szeri szövődmények kockázatát. Ezek a 
szövődmények ugyanis a veseelégtelen-
ségben szenvedő betegek körében az 
elhalálozás több mint feléért okolható-
ak. További előny, hogy az online HDF-
fel a vérnyomás és az anémia jobban 
kontrollálható, és az eljárás – a toxinok 
hatékonyabb kiszűrése mellett – a feles-
leges vizet is kíméletesebben távolítja el 
a beteg véréből.

– Milyen gyorsan terjed ez a módszer?
– Az említett okok miatt az online HDF 
kezelés fokozatosan egyre elfogadot-
tabbá válik, mint a dialízis kezelések 
egyik korszerű és újító jellegű változata. 
A megerősítő eredmények birtokában a 
Fresenius Medical Care folyamatosan nö-
veli hálózatában az online HDF kezelések 
számát. Ma már a hálózat betegeinek 90 
százaléka online HDF kezelésben részesül. 
Ezt a kezelési módot egyébként a szakma 
a lehető legjobbnak ítéli, mert az idült 
veseelégtelenségben szenvedő betegek 
véréből a toxinok szélesebb spektrumát 

képes eltávolítani. A Fresenius Medical 
Care az online HDF kezelést 1996 óta 
biztosítja a 4008-as dializáló gép egyik 
modulja segítségével, és a módszer az új 
5008-as típusban már szériafelszereltség-
nek számít.

– Mit tud a legújabb, 5008-as széria?
– Ha röviden kellene válaszolni, azt mon-
danám, hogy mindent. Mindent, amit 
ma Európa-szerte a dialízis területén a 
legfejlettebb technológiának tartunk. 
A Fresenius Medical Care magyarorszá-
gi gépparkja jó ideje az élmezőnybe 
tartozik. Jelenleg a gépek 90 százaléka, 
az év végére teljes gépparkunk képes 
az online HDF-re. A 640 darabos gépál-
lomány közel fele már ezt a legújabb és 
legfejlettebb technológiát felvonultató 
5008-as széria.

– Mi a különbség a korábbi, 4008-as széri-
ához képest?
– Az új 5008-as széria a korábbi, 4008-as 
széria továbbfejlesztése. Az érintőképer-
nyő könnyebb kezelhetőséget biztosít 
a felhasználóknak. A minél pontosabb, 
ellenőrzött tevékenységhez csipkártyás 
rendszerrel láttuk el. Az új szériának léte-
zik egy méretében kisebb, valamivel „so-
ványabb” változata, az 5008 S, amellyel 
sok helyet tudunk megtakarítani. Ezt a 
gépet mi is használjuk. Az 5008-as széria 

High-tech a dialízis ellátásban 
BÉRCZI-TOMCSÁNYI GÁBOR

Dr. Árkossy Ott ó


