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Másfél évvel ezelőtt több mint félmilli-
árd forintos radiológiai beruházás való-
sult meg a soproni Erzsébet Oktató Kór-
házban. Milyen tapasztokkal gazdagod-
tak az új rendszer bevezetése óta?
– Tavaly egy tisztán önkormányzati for-
rásból megvalósuló beruházás keretében
535 millió Ft értékben fejlesztettük radio-
lógiai osztályunkat. Intézményünk hoz-
zájutott egy foszforlemezes digitális
rendszerhez, egy 16 szeletes multislice
CT berendezéshez, egy 1,5 Teslás MR-
berendezéshez, valamint egy csúcstech-
nikát képviselő 3D/4D képalkotást is tu-
dó UH-berendezéshez. Ehhez kapcsoló-
dóan teljes körűen modernizáltuk radio-
lógiai képkiértékelő, képtároló és képto-
vábbító rendszerünket. Az elmúlt idő-
szak alapján tapasztalataink kiválóak.
Hatékonyságunk és az elvégzett munka
minősége jelentős mértékben megnőtt.
Büszke vagyok arra, hogy a beruházás
eredményeként Magyarországon példa-
értékű radiológiai osztályt sikerült létre-
hozni.

Miért tartották fontosnak a hagyo-
mányos röntgenrendszer digitalizálását?
– Egy digitális rendszer üzembe helyezé-
sének számtalan előnye van. A filmmel
dolgozó radiológiai rendszerrel szemben
megszabadulunk a filmköltségtől, vala-
mint a vegyszerkezelés és megsemmisítés
problémáitól és költségeitől. Szakmai
szempontból azonban sokkal fontosabb
az alacsonyabb sugárterhelés, a felvételek

lényegesen jobb minősége és a képek digi-
tális archiválása.

Talán nem véletlenül törekednek vi-
lágszerte a film nélküli radiológia megva-
lósítására.
– A digitális képalkotás területén számta-
lan nagyhírű, megbízható cég kínál film
nélküli megoldásokat. Mi olyan radiológi-
át szerettünk volna költséghatékonyan
megvalósítani, amelyben teljes körűen
megvalósul a digitális képfeldolgozás. A
primer rendszereknél, így a CT, MR és
UH esetében ez nem okozott gondot, a
röntgenberendezéseknél pedig másodla-
gos, foszforlemezes digitális rendszerre
volt szükség, mert a piacon ez viszonylag
elérhető áron vásárolható meg. 

Hogyan modernizálták a háttérrend-
szereket?
– A beruházáshoz kapcsolódóan termé-
szetesen üzembe helyeztünk egy PACS-
rendszert is, amely a DICOM 3 nemzet-
közi szabvány alapon végzi a digitális
képek feldolgozását és archiválását. Egy
webszerver segítségével lehetőség kínál-
kozik arra, hogy a képek on-line módon,
a kórházi hálózaton belül is továbbításra
kerüljenek a leletező állomásokra,
amelyből a radiológiai osztályon négy
működik. A klinikai osztályokra 12 kép-
megtekintő munkahelyet telepítettünk,
illetve a szakrendelések is hasonló rend-
szert kaptak, további nyolc állomás tele-
pítése pedig folyamatban van. Ezáltal az
intézményben teljes körűen megvalósul
az online digitális képtovábbítás, feldol-
gozás. Az intraneten történő képtováb-
bítás mellett lehetőségünk van az inter-
neten más intézetek számára is biztosí-
tani ezen lehetőségeket.

Mi a véleményük a Kodak Önöknél
működő digitális foszforlemezes megoldá-
sáról?
– A Kodak CR 850 kiforrott megoldás. A
hagyományos megoldásokhoz képest alap-
vető különbség a digitális átalakítás sokkal
nagyobb dinamikatartománya, így egyetlen
felvétellel több információt nyerhetünk, és
ezzel párhuzamosan a képminőség javulá-
sa mellett, alacsonyabb sugárterhelés éri
mind a pácienseket, mind a röntgenasz-
szisztenseket, mind a radiológusokat.
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Milyen felhasználói előnyöket tapasz-
taltak?
– A Kodak rendszere nagyon jól illeszke-
dik osztályunk minőségi elvárásaihoz,
mert rendkívül megbízható, könnyen és
jól kezelhető rendszer. A kiolvasó készü-
léken található kezelői konzol egyben egy
kisebb munkaállomás. A színes érintő-
képernyős vezérlés nem igényli külön bil-
lentyűzet és egér használatát. Az osztá-
lyon elhelyezett több vezérlőkonzol a kiol-
vasótól távolabb eső röntgenfelvételi mun-
kahelyeken lett elhelyezve, így assziszten-
seinknek nem kell minden kiválasztás,
kazetta- és betegazonosítás vagy képmeg-
tekintés miatt a kiolvasóhoz mennie. Ezál-
tal egyszerre javul a rendszer hatékonysá-
ga és csökken a munkatársaink fizikai
megterhelése.

Hogyan kapcsolódik a rendszer a kór-
házi számítógépes nyilvántartáshoz, illetve
milyen specialitásai vannak a szoftvernek?
– A nemzetközi DICOM szabványnak
megfelelő Kodak szoftver a képtovábbítá-
son túl lehetővé teszi a kórházi nyilván-

tartás, adatkezelés egységes rendszerét,
vagyis összekapcsoltuk a HIS-RIS rend-
szert nagymértékben megkönnyítve ezzel
munkánkat, és biztonságosabbá tettük az
adminisztrációs adatkezelést. A gyártó
céget dicséri, hogy a foszforlemezes rend-
szer modern hardveréhez a legújabb és
legszélesebb körű szoftvercsomagot biz-
tosították, amelyet folyamatosan, térítés-
mentesen frissítenek. Ez a csomag tartal-
mazza az automatikus rácszaj-elnyomó
szoftvert, amely segítségével a rendszer
jól illeszkedik a hagyományos röntgenfel-
vételi berendezésekhez. A szoftver támo-
gatja a tudományos munkák készítését,
összefoglaló és elemző statisztikákat ké-
szít. Röntgenasszisztensre lebontva ké-
pes például megjeleníteni a hibás felvéte-
lek számát és arányát, ami minőségbizto-
sítási szempontból jelentős. Érdekes kuri-
ózum, hogy a sürgősségi traumatológiai
ellátásban, amikor néha nincs idő a beteg
adatainak rögzítésére, és azonnal kell fel-
vételt készíteni, a CR 850 speciális menü-
pontja lehetővé teszi a felvétel név nélkü-
li elkészítését. Ilyenkor a rendszer auto-
matikusan ad egy kódot a felvételeknek,
amelyhez utólag lehet hozzárendelni a
páciens nevét.

Mi történik akkor, ha esetleg meghibá-
sodik a rendszer?
– Az üzembe helyezés óta ez nem fordult
elő. Természetesen felkészültünk a rend-
szer átmeneti működésképtelenségére
is, hiszen a munka nem állhat meg. A
rendszer leállása esetén rendelkezé-
sünkre áll egy modern Kodak Laser
Printer és egy nagy teljesítményű papír
alapú nyomtató is, amelyekkel kinyom-
tathatjuk a röntgenfelvételeket. Meghi-
básodás esetén a beépített modemmel
telefonvonalon keresztül azonnal elérhe-

tő és javítható a készülék. Erre az elmúlt
másfél évben nem volt szükség, hiszen a
digitális archiváló és képfeldolgozó
rendszer, valamint a foszforlemezes
rendszer is tökéletesen és folyamatosan
üzemelt.

Elégedettek a rendszerrel?
– Ez egy olyan rendszer, amely világvi-
szonylatban is az elsők között található.
Segítségével asszisztenseink sokkal ké-
nyelmesebben végzik a munkájukat, mint
korábban. Az új rendszerben a munka-
erőt sokkal magasabb minőségi szinten és

hatékonyabban lehet felhasználni. Ráadá-
sul a beteg szempontjából is előnyös a
rendszer, mivel nagyon ritkán kell megis-
mételni a vizsgálatot, nincs alul- vagy túl-
exponált felvétel, csökken a sugárterhelés,
kisebb a várakozási idő, optimalizálható a
betegforgalom.

A kiolvasó készülék

A rendszer egyik vezérlőkonzolja


