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Világszerte egyre aktívabb szerepet 
játszik az amerikai Carestream a 

röntgendiagnosztikában – csakúgy, 
mint itt honi partnere, a Medimat Kft . 

Utána jártunk, mi áll a hátt érben.

A bécsi ECR 2011 kongresszuson 
vendégül látta standján szak-
lapunkat a Carestream Health. 

Számtalan fontos információval lettünk 
gazdagabbak, és végre – talán – összeállt 
a kép. Megpróbáljuk olvasóinknak is be-
mutatni, miről szól a XXI. századi radioló-
giai diagnosztika.

2007-ben, jelenlegi tulajdonosának meg-
jelenését követően változtatott nevet a 
Kodak röntgendiagnosztikai üzletága, és 
lett Carestream Health. A 130 éves múltra 
visszatekintő vállalat így vált XXI. századi 
informatika orientált vállalkozássá. Négy év 
alatt komoly fejlődést ért el a nemzetközi 
röntgendiagnosztikai piacon a cég, újrapo-
zícionálva tevékenységét, számos megha-
tározó jelentőségű terméket bevezetve, és 
jelentősen bővítve partneri bázisát.

Az elmúlt évek átalakulásának és akvi-
zícióinak eredményeként a röntgendiag-
nosztikai piacon a legalapvetőbb termé-
kektől az egészen komplex megoldásokig 
teljes megoldás környezetet alakított ki a 
Carestream Health, így ma már egyedül 
képes biztosítani a teljes eszköztárat.

Bár Nyugat-Európában, Észak-Ameri-
kában és Japánban – és ezzel párhuza-
mosan Magyarországon is – erőteljesen 
visszaszorul a röntgenfi lm használata, a 
fejlődő országokban még mindig a klasz-
szikus, analóg technikájú fogyóanyagok: 
vegyszerek és röntgenfi lmek adják az ér-
tékesítés gerincét, és hosszú távon nem 
várható a helyzet nagymértékű módosu-
lása. De a fejlett piacokon is megmarad 
valamilyen mértékben a röntgenfi lmek 
használata, hiszen bizonyos, a legegy-
szerűbb vagy a legspeciálisabb alkalma-
zásokban még hosszú ideig lesz létjogo-
sultsága ennek a technikának. 

Komplex megoldási környezet

Az amerikai Quantum Medical tavalyi 
felvásárlásával és integrálásával teljes 

körűvé vált a megoldási paletta: ana-
lóg és digitális röntgenberendezések, 
röntgengenerátorok, fi lmes rendszerek, 
foszforlemezes kiolvasók, direkt digitális 
detektorok, DRX vezeték nélküli detek-
toros rendszerek állnak rendelkezésre 
– igényszinttől, technológiai és szakmai 

elvárásoktól függően, többféle termék-
családban.

Erre teljes informatikai megoldáscso-
mag épül rá, amelyben a Carestream a 
vezető piaci szereplők között található, 
ugyanis a Kodak-utód cég azon kevés 
szereplők egyike, amelyek képesek voltak 
a piac fejlődésével együtt továbblépni, 
és felhasználóik megváltozó igényeinek 
megfelelően az automata röntgenfi lm 
előhívó rendszer helyett a komplex PACS-
rendszereket továbbfejleszteni. A kulcs-
tevékenység száz éve és ma is a képfel-
dolgozás volt, csak máshogyan.

Elsősorban a Carestream PACS-rendszerek 
népszerűek a világ fejlettebb felén, de a nem-
zetközi piacon a Carestream RIS-rendszerét 
is előkelő helyen jegyzik. A Magyarorszá-
gon még nem nagyon megtalálható RIS-
rendszerek kombinálják a képfeldolgozó 
PACS-rendszer és a medikai informatikai 
rendszer funkcióit, és ellátják a radiológia 
osztályok menedzselését, összefogják admi-

nisztrációját, és gondoskodnak a teljes lele-
tezési háttérről.

Fejlődés a PACS-rendszereknél

A PACS-rendszerek piacán három jelen-
tős fejlesztési irány található: az első a 
teljesen virtuálissá váló PACS-rendszerek, 
amelyeknél bármilyen megtekintő esz-
közön nézhetővé válnak a radiológiai 
felvételek. Már a piacon vannak azok a 
megoldások, amelyek a képek megtekin-
téséhez és eléréshez minimális erőforrást, 
például egy tabletet vagy okostelefont 
igényelnek. Ma már mindennapos való-
ság az a jelenet – akár Magyarországon 
is –, hogy a klinikus egy iPaddel vagy 
iPhone-nal lép oda a betegágyhoz, és 

a betegnek meg tudja mutatni a rönt-
genfelvételt, és képi segítséggel tudja 
elmagyarázni a terápia részleteit. Ezzel 
a röntgenfi lm még meglévő előnyeit, a 
könnyű kezelhetőséget, a mobilitást, a 
gyors megtekinthetőséget is behozták 
a digitális rendszerek, más kérdés, hogy 
a technológia alkalmazásához némi in-
formatikai infrastruktúrára van szükség.

A PACS-rendszerek második fejlesz-
tési iránya a minél szélesebb körű kon-
szolidáció, a különböző rendszerekben 
megtalálható képi információk ösz-
szegyűjtése és egy helyről történő el-
érése. A Carestream Health SuperPACS 
elnevezésű megoldása lehetővé teszi 
a regionális és nagyobb intézményi 
rendszerek integrációját. A megoldás 
tipikus jellemzője a gyártófüggetlen-
ség, a minden meglévő rendszerrel való 
együttműködés lehetősége, hogy a kü-
lönböző PACS-megoldásokat egységes 
informatikai rendszeré tudja integrálni 

Carestream: teljes 
megoldásokat kínál
ZÖLDI PÉTER

Carestream Health stand a bécsi ECR 2011 kongresszuson 
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a SuperPACS. Pontosan ilyen konszo-
lidációs megoldásokat igényelnének 
Magyarországon is a regionális vagy 
fővárosi képalkotó diagnosztikai rend-
szerek.

Felhő alapú PACS

A harmadik, egyre dinamikusabban fej-
lődő irány a felhő architektúrájú PACS-
rendszerek. Az internetes sávszélesség 
nagymértékű növekedésével olyan 
rendszereket lehet az intézményektől 
távol elhelyezni, amelyek eddig csak a 
falakon belül létezhettek. A felhő archi-
tektúrájú PACS egyik óriási előnye, hogy 
archiváló központokban, a legkorsze-
rűbb körülmények között, hatékonyan 
archiválja a képeket, és ezzel nem kell a 
felhasználóknak foglakoznia. Ez kiegé-
szül azzal a lehetőséggel, hogy a legmo-
dernebb képfeldolgozó alkalmazásokat 
is igénybe lehet venni a rendszeren ke-
resztül. Ma ugyanis egyre nagyobb sze-
repet kapnak a leletezés során a speciá-
lis kardiológiai, képfúziós, 3D és virtuális 
utófeldolgozó alkalmazások, a nagyon 
drága szoftvereket viszont nem mindig 
érdemes megvásárolni. A felhő alapú 
PACS-rendszerek viszont a leletezett 
vizsgálatok száma alapján számlázzák e 
szoftverek használatát.

Mindezek a tulajdonságok lehetővé 
teszik a felhasználók számára, hogy min-
dig a legkorszerűbb PACS-rendszerek és 
a legfejlettebb kiegészítő szolgáltatások 
álljanak a felhasználó rendelkezésére 
– beruházási költség nélkül. Ugyanak-
kor, látni kell, hogy egy ilyen rendszer 
működtetéséhez hosszú távú, három-
öt éves üzemeltetési célok, kórházi jö-
vőkép szükséges, ami Magyarországon 
nem mindig és nem mindenhol adott. 
Ha viszont rendelkezésre áll, ez tűnik a 
leggazdaságosabb és leghatékonyabb 
megoldásnak, mert ki lehet vele védeni 
az informatikai eszközök gyors amorti-
zációjából eredő költségeket, és mindig 
a legmodernebb hardver- és szoftver-
technológiát lehet biztosítani a felhasz-
nálóknak.

A Carestream Magyarországon

Miután a márciusi bécsi ECR 2011 kong-
resszuson részletesen megismerked-
tünk a Carestream Health fi lozófi ájával, 
összefutottunk Gémes Lászlóval, a céget 
itthon képviselő Medimat Kft. ügyvezető 
igazgatójával, és arra voltunk kíváncsiak, 
hogy ő miben látja a siker zálogát. 

„A Quantum Medical felvásárlása a 
Carestream történetének egyik legje-
lentősebb eseménye volt. Ezzel olyan 
portfólióra tett szert a cég, amivel teljes 

mértékben önállóvá váltunk, saját lábra 
álltunk a digitális röntgendiagnosztika 
területén. Eddig gyártottunk detektoro-
kat, mechanikát, vezérlési rendszereket, 
de most már nagy múltú generátor-
gyártás is a cég tevékenységének része 
lett. Ráadásul a Quantum termékcsalád 
pont azt a kategóriát képviseli, ami a 
magyarországi röntgenalkalmazások-
nál a legnépszerűbb. Itthon a röntgen 
felvételi berendezések több mint 90 
százalékát röntgen felvételi asztallal 
és felvételi állvánnyal értékesítik, mert 
erre van szükség. Mindezt kiegészítve 
a DRX technológiával, egységes kezelői 
felületet létrehozva a felhasználó olyan 
direkt digitális megoldást kap, ami a 
legkorszerűbb igényeket a legnagyobb 
költséghatékonyság mellett elégíti ki. 
Ezzel a megoldással véleményem szerint 
kiemelkedően versenyképesek tudunk 
lenni a magyar piacon.”

Érdekes módon, a Carestream Health 
jellemzően olyan irányba fejleszti 
termékportfólióját, amely az árra és mi-
nőségre egyaránt érzékeny magyar pia-
con népszerűvé válhat. Szintén a bécsi 
ECR 2011 kongresszuson mutatták be 
a FDA engedélyével is rendelkező fosz-
forlemezes mammográfi ás rendszerben 
alkalmazható tűkristályos technológiát, 

amely már majdnem eléri a direkt digi-
tális detektorok minőségét.

„A termék iránti kereslet a várako-
záson felüli” – mesélte lapunknak Gé-
mes László, – „a március óta beérkezett 
rendelésállomány a teljes idei gyártási 
kapacitást lefedi. Természetesen, ha 
valakinek megtetszik ez a rendszer itt-
hon, mi minden elkövetünk, hogy idén 

leszállíthassuk Magyarországra. Fontos 
látni, hogy a jóval kedvezőbb árkate-
góriájú foszforlemezes mammográfiás 
technológia is létjogosultságot nyert 
Észak-Amerikában és Nyugat-Európá-
ban, és a direkt digitális mammográfia 
babérjaira tör.”

Magyarországi partnerség

A piaci siker természetesen felelősség-
gel is jár, ezért a Medimat Kft. az elmúlt 
két évben jelentős fejlesztéseket valósí-
tott meg. Komoly üzletfejlesztési erőfe-
szítéseket tettek informatikai irányba. 
De milyen eredménnyel? – kérdeztük 
Gémes Lászlót.

„Számos sikeres projektek nyertünk 
el és valósítottunk meg, köztük kiemel-
kedően nagy projekteket is, amiről ha-
marosan a Kórház szaklap hasábjain is 
be fogunk számolni. Az idei év stratégia 
feladata a röntgen szervizháttér kialakí-
tása lesz, hogy meglévő partnereinket 
a Medimattól megismert minőségben 
tudjuk kiszolgálni, ezen a területen is. 
Továbbra is az a fi lozófi ánk, hogy meg-
határozó szereplők szeretnénk lenni a 
magyar röntgendiagnosztikai piacon. 
Nem egy-egy szegmensben, hanem 
minél nagyobb területen, illetve rend-
szerintegrátori szerepben, a röntgen-

diagnosztikában tapasztalt szaktudás, 
a szakismeretek és a megbízhatóság 
mentén. Örülök annak, hogy sikerült 
kilépnünk a röntgenfi lmes, foszforleme-
zes szállító skatulyájából. Ma már inkább 
teljes megoldásokat adunk el partnere-
inknek, hiszen a piac is egyre inkább ezt 
igényli. Nem termékekre, hanem megol-
dásokra van szükség.”

Quantum Q-Rad digitális rendszer, integrált képmegtekintő funkcióval

korhaz2011_3.indd   49 2011.04.10.   20:06:03


