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Főorvos asszony, hogyan sikerült digi-
tális radiológiai rendszert kiépíteni osztá-
lyukon?
2004 októberében keresett meg az egyik
PACS-megoldás szállítója, aki szerette
volna, ha kipróbáljuk az ő rendszerét.
Nekünk azonban nem volt hozzá digitá-
lis képolvasó modalitásunk, ezért szük-
ség volt egy kiolvasó berendezésre is, így
hoztak egy Kodak foszforlemezes kiolva-
sót a PACS mellé. Egy hónapon keresz-
tül használtuk a kiolvasót és a PACS-
rendszert a hagyományos röntgen filmes
rendszerünkkel párhuzamosan és na-
gyon hamar rájöttünk, hogy a digitális
rendszernek óriási előnyei vannak. Per-
sze, ezt tudja az ember, mert olvassa a
szaklapokat és jár a kongresszusokra, de
élőben kipróbálni teljesen más érzés és
rögtön tudtam: ha egyszer létezik egy
ilyen rendszer, amellyel sokkal jobban,
hatékonyabban, pontosabban lehet a be-
tegeket megvizsgálni, nem engedhetjük
meg, hogy nem vezetjük be a kórhá-

zunkba. De ennek a finanszírozását meg
kellett oldani.

Hogyan sikerült forrásokat találni?
Mint minden magyar kórház, mi is küsz-
ködünk a finanszírozással. Tudtuk, hogy
ezt a fejlesztést meg akarjuk lépni, de a
kórháznak nem volt lehetősége a több tíz-
milliós beruházás finanszírozására. Ezért
más módszert találtunk ki, és másfél éves
küzdelemmel sikerült elérni a célt.

Milyen megoldást találtak?
Szerencsére nálunk volt a tesztrendszer,
így meg tudtuk mutatni, hogy pontosan
mire gyűjtünk adományokat. A városban
található cégek, a fenntartó önkormány-
zat és magánszemélyek adományaiból
összegyűjtöttük a költségek negyedét, eh-
hez a kórház az egyéb tevékenységeinek
költségvetéséből még egyszer ennyit hoz-
zátett. A fennmaradó rész lízingdíját úgy
tudtuk kigazdálkodni, hogy az osztályról
nyugdíjazott két munkatársunk helyett
nem vettünk föl új munkaerőt, hanem a
fizetésük fedezi a törlesztő részletet. Tehát
sikerült ezt a beruházást úgy megszervez-
ni, hogy a kórház szorosan vett költségve-
tését egy fillérrel sem terheltük. 

Milyen előnyöket tapasztaltak a digi-
tális rendszernél?
Amióta ezzel a rendszerrel dolgozunk, lé-
nyegesen csökkent a felvételek száma,
gyakorlatilag alig van rontott felvétel.
Nagyjából 15 százalékkal kevesebb felvé-
telt készítünk. Megszűnt a sötétkamra, el-
tűntek a vegyszerek így elfelejthetjük a ve-
szélyes hulladékok kezelését. Ha politrau-
matizált beteget vizsgálunk, a traumatoló-
gus abban a pillanatban látja a felvételt,
amikor elkészül, tehát ha valamilyen ki-
egészítő felvételre van szükség, azt azon-
nal tudja jelezni így nem kell utaztatni a
beteget a traumatológia és a röntgenosz-
tály között. Ezek olyan, jelentős előnyök,
amelyek nagymértékben javítják a beteg-
ellátás minőségét. Radiológus szemmel
nézve lényeges előny, hogy sokkal na-
gyobb a digitális rendszer diagnosztikus
pontossága. A digitális képi információt
sokkal jobban ki tudjuk értékelni, nyugod-
tabb szívvel dolgozunk, könnyebben írjuk
le, hogy a lelet negatív, és mi, radiológusok

tudjuk, hogy ez a legnagyobb felelősség.
Ráadásul ez a megoldás, amellett, hogy
felgyorsítja, pontosítja a munkánkat, az
asszisztensek számára lényegesen bizton-
ságosabb, kényelmesebb, az elkészült fel-
vétel továbbítása előtt lehetősége van a
kép finomítására is, azaz a jó munkában
aktívan részt tud venni! Ez lehet az oka,
hogy azt tapasztaltam, ők nagyon gyorsan
megtanulták és megszerették a rendszert.

A városi kórházakra nem jellemző a
digitális radiológiai rendszer.
Bár egyre több röntgenosztályon, radioló-
gián van digitális rendszer, ezek elsősor-
ban privatizált röntgenosztályokon, illetve
államilag kiemelt, nagy intézményekben
találhatóak. Nincs tudomásom arról,
hogy más, hasonló méretű magyar kór-
házban működne PACS-rendszer. Mi or-
szágos viszonylatban közepes méretű,
700 ágyas intézmény vagyunk, mégis si-
került átállnunk a digitális radiológiára.
Szerintem megfelelő hozzáállással, kellő
kitartással, összefogással ez másoknak is
sikerülhet, mint ahogyan nekünk is sike-
rült, mert egy biztos: érdemes átállni a di-
gitális radiológiai rendszerekre.

Sok intézményben az átállás óriási be-
ruházást igényel.
Az első lépésben „elég” a kiolvasó és a
PACS-rendszer beszerzése, ez a mostani
beruházásunk. A röntgengépeket nem
kell lecserélni, hiszen a rendszer lényege,
hogy meglévő röntgen gépeket használjuk
a foszfor-lemezes kazettákkal. Később
hozzákapcsolható a CT illetve az ultra-
hang gépek.

Mit érdemes tudni a rendszerről?
Az üzembe helyezett megoldás azért egye-
dülálló az országban, mert csak nálunk ta-
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lálható teljesen komplett Kodak rend-
szer. A Kodak CR800 foszforlemezes ki-
olvasóhoz web-alapú elérést nyújtó Ko-
dak PACS-rendszer kapcsolódik. A napi
munkához három méretben, összesen 12
db kazettát használunk, ami tökéletesen
lefedi a kórház napi 100-150 felvételes
igényét.

Miért döntöttek a Kodak megoldása
mellett?
Mert megítélésem szerint ez a legjobb.
Rólam közismert, hogy bulldog típusú
ember vagyok. Körülnéztem a piacon.
Igaz, hogy ezt a rendszert ismertük meg a
legelőször, de a tesztrendszer abban segí-
tett, hogy tudtuk, mire kell figyelni, mi-
lyen buktatói vannak a digitális rendsze-
rek beszerzésének.

Mit jelent az, hogy körülnézett a pia-
con?
Megnéztem az összes jelentősebb szerep-
lő kiolvasó berendezését, és az összes je-
lentősebb PACS-rendszert. Voltam Buda-
pesten két helyen az egyik nagy szállító
gépeinél. Megnéztem Pécsett egy másik
nagyon jó rendszert, tőlük kértünk teszt-
berendezést is. Két napot töltöttem Vá-
con, ahol egy harmadik szállító kiolvasó-
ját vizsgáltam meg. Teljesen körbejártam
a kiolvasók témáját, és a négy kiváló kiol-
vasórendszerből minőségben a Kodak
rendszerét találtam a legjobbnak. Ez a kü-
lönbség egyébként a mellkasi felvételek-
nél figyelhető meg a legjobban.

Hasonló precizitással járt el a PACS-
rendszer beszerzésénél is?
Szintén nagyon sok rendszert próbáltunk
ki a piacon lévő PACS-rendszerek közül,
kezdve azzal a rendszerrel, amelyet még
2004 őszén teszteltünk, és kipróbáltunk
további négy nagyon jó rendszert. Meg-
jegyzem, mindegyik rendszer kiváló meg-
oldás PACS-feladatokra, igazából árban
volt közöttük jelentős eltérés. Végül a be-
szerzést némi szerencsének is köszönhet-
jük. Amikor eldöntöttük, hogy szakmai
okok miatt mindenképpen a Kodak kiol-
vasóját szeretnénk megvásárolni, akkor
jelent meg egy kisebb kórházakra terve-
zett Kodak PACS. Mivel Kelet-Közép-Eu-
rópában még egyáltalán nem volt ilyen
rendszerük, felajánlották, hogy a kiváló,
web alapú hozzáféréssel dolgozó PACS-
rendszerüket jelentős árengedménnyel
megvásárolhatjuk, és a Kodak referencia-
intézménye lehetünk a régióban. Így a
többi PACS-megoldásnál olcsóbb beru-
házással egy koherens digitális radiológi-
ai rendszer birtokosai lehettük. Ráadásul

még filmnyomtatót sem kellett vásárol-
nunk, mivel a CT lézerkamerája szintén
azonos gyártmány, ezért ha szükséges,
használhatjuk a CT filmnyomtatóját. Rá-
adásul ebben a PACS-rendszerben van
lehetőségünk arra, hogy a kollégákkal
egymás között üzenhessünk, és megosz-
szunk olyan információkat, amelyeket
nem írnánk le a leletben, de fontosnak
tartunk. Ezt a lehetőséget nagyon hamar
megszerettük. Van olyan kolléga, aki
megsértődik, ha egy hétig nem üzenek
neki valamit a felvétel mellékleteként.
Érdekes, de ez az aprócska funkció sok-
kal személyesebbé tette a kórházon belü-
li kapcsolatokat.

Milyen nehézségekkel kellett szembe-
nézni a kórházi bevezetés során?
Amikor a kórházban szóba került, hogy
átállunk a digitális radiológiai rendszer-

re, óriási volt az ellenállás. Nem tudták
elképzelni, hogy mi történik velük, ha
nem kapják kézhez a filmet. Amint a
rendszert üzembe helyeztük, és kialakult
a web alapú összeköttetés az osztályok-
kal, hamar kiderült, hogy ők azonnal, ki-
váló minőségben vizsgálhatják a felvéte-
leket. Még azok is, akikben nagyon nagy
ellenállás volt a számítógép használatá-
val kapcsolatban, néhány óra alatt rájöt-
tek, hogy a digitális rendszer sokkal
jobb. Rájöttek arra, hogy nem kell le-
menni az ambulanciára megnézni a fil-
met, hanem az orvosi szobában is meg
lehet tekinteni azt. Olyan pozitív volt a
tényleges fogadtatás és olyan gyorsan si-
került betanítani a kollégákat, hogy a ter-
vezettnél egy hónappal korábban, márci-
us elsején teljesen átálltunk a digitális
rendszerre. Senkinek sem kellett már a
röntgenfilm.
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– Főigazgató úr, miért döntöttek a rönt-
genosztály digitalizálása mellett?
– „Kleine Fische, gute Fische” – tartja a
német mondás. Elsősorban azért kezd-
tük el a digitalizálást, mert úgy gondol-
juk, fontos élni azokkal a lehetőségek-
kel, amelyek segítségével a szakmai
előrelépés mellett, a források átcsopor-
tosításával, hosszú távon gazdaságo-
sabb üzemeltetést tudunk megvalósíta-
ni. A beruházásnak három alapvető
gazdasági előnye van: nem kell rönt-
genfilmet használni, nincs veszélyes
hulladék, és humán erőforrást lehet fel-
szabadítani. Ráadásul a modern, web
alapú PACS-rendszerhez a CT-t is hoz-
zá tudjuk kapcsolni.
– Mennyire volt bonyolult a beszerzési
folyamat?
Nem éreztem különösebben bonyolultnak. A szakma előadta az igényét, a kórház
vezetése ezt megvitatta, figyelembe vettük a gazdasági, szervezési körülménye-
ket, és teljesen simán végrehajtottuk a beszerzést.
– Mekkora problémát jelentett a finanszírozási háttér megteremtése?
A beruházás negyedét a Dr. Kenessey Albert Kórház Műszerfejlesztéséért Alapít-
vány támogatásából fedeztük, magyarul összekalapoztuk a városban és a környe-
ző településeken. A másik negyedet a kórház a hagyományos röntgen és CT-
filmekre elkülönített forrásaiból csoportosítottuk át, a fennmaradó részt pedig
hároméves futamidőre egy lízingszerződéssel finanszírozzuk. A lízingdíjat az osz-
tály humán erőforrás kiadásainak megtakarításából fedezzük. Tehát a beruházás
meglévő költségvetésünkhöz képest nem igényelt forrástöbbletet.
– Hogyan értékeli a szállítóval való együttműködést?
A szállító a telepítés során abszolút korrekt módon járt el. Kötöttünk egy szakmai
megállapodást, amelyben vállaltuk, hogy mivel a cégnek ez az első ilyen komplett
digitális radiológiai egysége a régióban, mi legyünk a referenciahely. A közelmúlt-
ban járt is nálunk egy szlovák küldöttség, és egy szakmai napon megtekintették
a működő rendszert. Mi nagyon szívesen dicsekszünk ezzel a megoldással, úgy-
hogy sok szeretettel várunk mindenkit egy demonstrációs napra.

Dr. Szabó Géza


