
A Carestream Healthcare legújabb 
cégfelvásárlása és magyarországi 
sikerei kapcsán Gémes Lászlót, a 
cég megoldásait Magyarországon 

forgalmazó Medimat Kft . ügyvezető 
igazgatóját kérdeztük.

– Éppen akkor értük el telefonon, a 
Carestream Health által Amerikában fel-
vásárolt cégről érdeklődve, amikor szep-
tember elején Izlandon járt, a cég éves 
regionális találkozóján. Mit tapasztalt az 
eseményén?
– Izland csodálatos sziget. Nagyon 
örültem, hogy itt tartotta a Carestream 
Health európai regionális találkozóját. A 
mi régiónk 27 országból áll, amelyben 
Magyarország nem csak topográfi ailag 
van középen, hanem fejlődés és fejlett-
ség tekintetében is. Nagyon érdekes 
tapasztalatokat szereztem. Némi nosz-
talgiával hallgattam a tőlünk délre fek-
vő országokból érkező partnereket. Ott 
ugyanaz tapasztalható, mint nálunk öt 
évvel ezelőtt. Ugyanakkor ezután köz-
vetlenül hallottam olyan előadást is az 
Észak-Európából érkező kollégáktól, 
akik megmutatták, hogy mi lesz itthon 
öt év múlva.

– Skandinávia ennyivel előttünk jár képal-
kotó diagnosztikában?
– A skandináv országokban már lezaj-
lott a teljes körű digitalizálás. Már a 
második és harmadik generációs PACS-
rendszereket használják, illetve építik 
nemzeti PACS-rendszereiket. De hasonló 
a helyzet az Egyesült Királyságban is. En-
nek kapcsán beszámolót hallhattunk a 
skóciai nemzeti egészségügyi rendszer, 
az NHS Scotland PACS-rendszerének ki-
alakításáról, amit a Carestream valósított 
meg. Egy fél magyarországi lakosságú 
területen, 80 kórházban, évente négy-
millió radiológiai vizsgálatra alakítottak 
ki egy robusztus rendszert. A központi 
tárolókapacitás két petabájt, azaz 2000 
terabájt, számunkra nehezen felfogha-
tó nagyságrend. A 80 kórházban össze-
sen 350 munkaállomást telepítettek, és 
egyszerre több száz radiológus dolgozik 
a rendszeren. A fejlesztés további érde-
kessége, hogy a SuperPACS architektú-

rára épül. Ennek lényege, hogy minden-
ki egy globális munkalistából dolgozik, 
úgy látja a vizsgálatot, mintha helyben 
készült volna, és képes integrálni az in-
tézményekben meglévő, más szállítótól 
érkező PACS-rendszereket.

– Milyen új trendek tapasztalhatóak a ra-
diológiai informatikai rendszerek piacán?
– A ma talán legkorszerűbbnek tekinthe-
tő modell az eHealth Managed Services, 
azaz e-egészségügyben menedzselt 
szolgáltatások. Ez azt jelenti, hogy egy 
egészségügyi intézményeknek nem kell 
megvásárolnia a hardvereket és szoftve-
reket, hanem szolgáltatásként, a kívánt 
funkcionalitással igénybe vehetik, és 
„pay-per-use” alapon, azaz leletenként 
fi zethetnek. A Carestream nyolc ilyen 
adatközpontot üzemeltet világszerte, és 
több mint 200 egészségügy intézmény 
használja ezt a technológiát. Legutoljára 
egy Hollandiában működő kórházi há-
lózat kötött szerződést erre a szolgálta-
tásra, amelynek az a legnagyobb előnye, 
hogy nincs beruházási költség, mindig a 
legmodernebb technológia áll az ügyfe-
lek rendelkezésére, és a speciális kardi-
ológiai, képfúziós, ortopédiai, virtuális 
rekonstrukciós szoftverek is a rendszer 
részei, szintén használatarányos díjazás 
mellett. Ezek az adatközpontok termé-
szetesen katasztrófatűrő rendszerek, 
és a biztonságos, internet alapú háló-
zatokon bárhonnan elérhetőek. Sokak 
véleménye szerint ezek a rendszerek a 
közeli jövőben egyre inkább el fognak 
terjedni, mert az intézmények számára 
sokkal jobban tervezhető, a gyógyító 
teljesítményhez köthető a költség, így 
sokkal alacsonyabb a rendszer gazda-

sági kockázata. Ugyanakkor biztosított, 
hogy mindig a legkorszerűbb techno-
lógiával dolgozzanak a felhasználók, és 
sokkal könnyebbé, hatékonyabbá váljon 
a szakmai, régió- vagy szervspecifi kus 
konzultáció. 

– Az elmúlt két évben – mind Magyaror-
szágon, mind világszerte – a Carestream 
sikertermékévé vált a DRX-1 vezeték nél-
küli röntgendetektor. Hogyan fejlődik to-
vább ez a technológia?
– Nem csak egy vezeték nélküli, mobil, 
direkt digitális detektorról van szó, ha-
nem teljes termékcsalád épült a tech-
nológia köré. A tavaszi bécsi ECR 2010 
kongresszuson mutattuk be Carestream 
DRX Evolution típusú, rugalmasan kon-
fi gurálható röntgenberendezésünket, 
amelyből Európában hatvanat, világszer-
te kétszer ennyit adtunk el. A több mint 
ezer DRX-1 rendszer értékesítése és fo-
lyamatos üzemeltetése után felgyülem-
lett tapasztalatok bíztatóak, a technoló-
gia várakozáson felüli üzembiztosságot 
nyújt, a vezeték nélküli kommunikáció 
kapcsán nem jeleztek problémát, és a 
detektor robusztussága is meglepte a 
felhasználókat. E nemzetközi tapasztala-
tokat magyar partnereink véleményével 
is alá tudjuk támasztani.

– Hány DRX-1 rendszer üzemel ma Ma-
gyarországon?
– Összesen öt ilyen rendszert szállítot-
tunk, de idén még reménykedünk to-
vábbi eladásokban. Nagyon büszkék 
vagyunk arra, hogy olyan jelentős he-
lyeken, szakmai szempontból megha-
tározó intézményekben tudtuk üzembe 
helyezni a rendszert, mint a veszprémi 
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4 Pályára állt a Carestream
ZÖLDI PÉTER 

Carestream tények

2009-ben 2,5 milliárd dolláros árbevétel• 
7300 munkatárs világszerte• 
Jelenlét 150 országban• 
Több, mint ezer szabadalom az orvosi és fogászati képalkotás, • 
valamint az informatika területén
Installált gépek tekintetében a világ legnagyobb digitális fogászati • 
radiológiai szállítója
Több, mint ezer értékesített DRX-1 rendszer világszerte• 
A globális PACS-piac harmadik legnagyobb szereplője, • 
közel 20 százalékos piaci részesedéssel
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Csolnoky Ferenc Kórház, az Uzsoki utcai 
Kórház traumatológiája, a Semmelweis 
Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás 
Klinikája, valamint a soproni Erzsébet 
Kórház. Sőt, a TIOP 2.1.3. projekt kereté-
ben a siklósi szakrendelő fejlesztésében 
is szerepet kap egy Carestream DRX-1 
rendszer, egy Philips röntgennel kombi-
nálva.

– Milyen továbbfejlesztési lehetőségeket 
lát a DRX-1 kapcsán?
– Mint a terméknév is mutatja, a DRX-1 
e technológia első lépcsője. Már pia-
con van a CsI, azaz cézium-jodid alapú 
detektorral ellátott DRX-1C rendszer, 
melynek érzékenysége eléri a piacon 
található legjobb rendszerekét, tehát 
az abszolút csúcskategóriába tartozik, 
képminőség tekintetében is. Ennek kö-
szönhető, hogy sokkal alacsonyabb dó-
zissal is kiváló diagnosztika minőséget 
tudtunk biztosítani ezzel a rendszerrel. 
Ezért is hívjuk ezt a modellt „DRX-1C 
Low Dose Detector”-nak. További fej-
lesztések várhatóak a méretválaszték-
ban, illetve igazi nagy előrelépés, hogy 
egy röntgendetektorral a jövőben több 
röntgenkészüléket is ki tudunk szolgál-
ni. Így a detektor, mint a digitális rönt-
gen egyik legdrágább komponense, 
folyamatosan, akár több berendezésen 
is használhatóvá válik. 

– Ennyi tapasztalat után hogyan fogal-
mazná meg a DRX-1 fi lozófi áját?
– A DRX-1 olyan technológia, amely tel-
jes szabadságot ad a felhasználásban, 
akár meglévő, akár új berendezésekhez 
illeszthető, és költséghatékony digitali-
zálást tesz lehetővé. E fi lozófi a alapján 
egyértelmű, hogy miért sikerült az elmúlt 
évben öt rendszert üzembe helyeznünk 
Magyarországon, ami a kelet-közép-eu-
rópai régió egyik legjobb eredményé-
nek számít. A cseh kollégákkal ugyanis 
versenyt futunk az elsőségért.

– Ehhez gratulálunk. Mennyiben árnyalja 
a képet a szeptember elején bejelentett 
amerikai akvizíció?
– A piacon lévő Carestream direkt digi-
tális röntgenberendezések a közép és 
felsőkategóriás, nagy forgalmú, magas 
komplexitást igénylő röntgenmun-
kahelyeket célozták meg. Hiányzott a 
portfólióból az alacsony- és középkate-
góriás digitális röntgen, ezért fogadtuk 
nagy örömmel az izlandi találkozó alatti 
bejelentést, mely szerint a Carestream 
felvásárolta az amerikai Quantum 
Medical Imaging vállalatot. Ez a cég eb-
ben a kategóriában ismert és elismert, 

nagy tapasztalatú gyártó. Például, Kö-
zép-Európában is kedvelt, a környező 
országokban nagyon aktív szereplő, 
sok röntgent installáltak az elmúlt évek-
ben. Ezzel teljessé vált a portfóliónk, az 
egyszerűbb, költséghatékony megoldá-

soktól a legkomplexebb röntgenrend-
szerekig. Természetesen a foszforleme-
zes gépcsaládunkban is várható az új 
fejlesztések megjelenése. A leginkább 
költségérzékeny terület számára most 
került piacra a Carestream DirectView 
Vita foszforlemezes gépcsalád, amely 
hosszú í-vel ejtendő. A fejlesztés cél-
ja a robusztusabb mechanika, a még 
nagyobb megbízhatóság és a könnyű 
szervizelhetőség volt. Természetesen a 
legkorszerűbb képfeldolgozó progra-
mokkal szállítjuk ezt a rendszert is.

– Megalakulásuk, 1997 óta részt vesznek a 
Soproni Ultrahang Napokon. Megjelennek 
az idei rendezvényen is?
– Természetesen, idén is támogatjuk 
az eseményt, hiszen sajátos varázsa 
van ennek az októberi három napnak. 
A soproni Erzsébet Kórház mindig is 
jó szakmai partnerünk volt. Ha lehe-
tőségünk nyílt rá, a rendezvény be-
tétprogramjaként mindig bemutattuk 
legújabb rendszereinket, amelyek az 
intézményben üzemelnek. Ezért volt 
nagyon fontos számunkra, hogy a ma-
gyar képalkotó diagnosztikai szakma 
egyik legjelentősebb eseményét éppen 

ebben a városban rendezik. A kórház 
és cégünk közötti, évtizedes együttmű-
ködés nem véletlen, ugyanis a kórház 
menedzsmentje mindig is fontosnak 
tartotta a legmodernebb képalkotó di-
agnosztikai technológia használatát.

– Úgy tűnik, az elmúlt két évben erőteljes 
változáson ment keresztül a Medimat Kft. 
Röntgenfi lm szállítóból informatika-ori-
entált vállalattá váltak. Hogyan érzékeli 
ezt a változást?
– Egy hagyományos fogyóanyag-szállító 
cégből, amelynek a lézerkamerák kap-
csán azért voltak digitális kötődései, si-
került átváltoznunk, és azon sikeres hazai 
vállalkozások közé kerültünk, amelyek 
komplex megoldásokat, teljes rendsze-
reket szállítanak partnereinknek. Ügy-
feleink köre egyre bővül, folyamatosan 
megújuló kihívásokkal kell szembenéz-
nünk. Nagyon fontos számomra, hogy e 
tevékenységükkel az elmúlt időszakban 
hozzájárulhattunk a magyar egészség-
ügy korszerűsítéséhez, mind a magyar 
kórházakban, mind a szakrendelőkben.
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Gémes László értékes izlandi emlékkel, az áprilisban kitört Eyjafj allajökull vulkán hamujával
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