
Átfogó képalkotó-diagnosztikai 
fejlesztési programot valósított  meg 

a dél-pesti Jahn Ferenc Kórház. 
A Carestream PACS-rendszeren 

keresztül teljes körű digitális munkát 
megvalósító fejlesztés részleteiről dr. 

Gerő Gábort, az intézmény leköszönő 
főigazgatóját kérdeztük.

– Talán utolsó főigazgatói interjúját adja 
szaklapunknak, hiszen a hírek szerint júni-
us végéig marad hivatalban. Májusban fe-
jeződik be jelentős képalkotó diagnosztikai 
fejlesztésük. Hogyan illeszkedik főigazgatói 
fejlesztési koncepciójába ez a beruházás?
– 2002 áprilisa óta vagyok főigazgató. Én 
azt tanultam, hogy csak azt tegyem meg 
a beteggel, amit saját magammal vagy 
szeretteimmel is megtennék. Amikor ide-
jöttem, csupán három osztályra mertem 
volna befeküdni. A műszerállomány elké-
pesztő állapotban volt. Fél évvel később 
a magyar Egészségügyi Minisztérium ide 
küldött egy főosztályvezető asszonyt a 
kínai pénzügyminisztériumból, aki telje-
sen elámult azon, hogy egy ekkora kór-
házban se CT, se MR, se SPECT nincs. Ter-
mészetesen az egyéb dolgokat, például 
halotthűtőt nem mutattam meg neki. Bár 
akkor is már 31 éve voltam patológus, a 
látvány még engem is megdöbbentett.

– Meséljen olvasónknak néhány horrorisz-
tikus részletet.

– Az angiográfi ának csak a helyét talál-
tam, elöregedett az ultrahang géppark, 
endoszkópos szükséglabor működött két 
eszközzel, és az intenzív osztályon még az 
1980-ban ide helyezett ágyakon ápolták 
a betegeket, öreg altatógépekkel, elég-
telen számú, régi betegőrző monitorok-
kal, összesen két lélegeztető géppel. El 
kellett indítani a fejlesztéseket, amelyhez 
eleinte a főváros is adott segítséget. A 
kor színvonalának megfelelő kardiológi-
ai és radiológiai ultrahang-készülékeket 
kaptunk, és elkezdtük a klinikai laborhoz, 
radiológiához és sebészeti beavatkozá-
sokhoz szükséges eszközök beszerzését. 
2005-ig ezt saját erőből nem tudtuk elvé-
gezni, mert vissza kellett fi zetni a 483 mil-
liós adósságot. 2006-tól indulhatott meg 

egy szolid, évi 30–50 milliós saját erőből 
gazdálkodó műszerbeszerzés, és csupán 
az elmúlt két évben tudtunk komolyabb 
saját erős fejlesztést felvállalni. Adóssá-
gunk nem volt, a többletforrásokat pedig 
a fejlesztésre tudtuk fordítani.

– Milyen célokat fogalmaztak meg a fej-
lesztések során?
– Két alapvető célunk volt: a szakmai szük-
ségszerűség és a megtérülés. Az első cél 
alapján a hagyományosan jó hírű szakmák 
műszerezettségének fejlesztését hatá-
roztuk el. A megtérülés pedig alapvető 
elvárás volt. Igenis, lehet úgy fejleszte-
ni, a röntgen digitalizálása öt év alatt 
megtermelje az árát, egy vesekőzúzó 
gép pedig egy év alatt megtérül. Jól ki-
mutatható, hogy a haladó laparoszkópia 
eszközei megtermelik az árukat, csak sok 
műtétet kell hozzá végezni. Ugyanez volt 
jellemző a kazánházi rekonstrukcióra is. 
A trigenerációs gázmotoros rendszer be-
szerzése az elmúlt kilenc év tapasztalatai 
alapján egyértelműen sikeres volt. Ma 
már látszik, hogy 12 éves szerződési idő 
alatt nemcsak visszafi zetjük a beruházás 
ránk eső részét, hanem a 2009-es gázára-
kon számolva 250 millió forint megtaka-
rítás is keletkezik. Ráadásul olyan meny-
nyiségű energia áll rendelkezésünkre, 
hogy az 1980-as központi klímát ki tud-
tuk cserélni, sőt, akár az egész kórházat 
klimatizálhatnánk. Hosszú távon is fenn-
tartható fejlesztésekre van szükség.

– Hogyan fejlődött a képalkotó diag-
nosztika?
– A hagyományos röntgenen kívül itt 
szinte semmi sem volt. Az ultrahang-
gépparkot a főváros segítségével rendbe 
hoztuk, kaptunk két hagyományos rönt-
gengépet, de ezek nem oldották meg 
az alapvető problémáinkat. Meg kellett 
valósítanunk a teljes körű digitalizálást. 
A digitalizált röntgen ugyanis, amellett, 
hogy gyorsabb és jobb képet ad, előse-
gíti a más kórházakkal való együttműkö-
dést. Így az ügyeleti díjazásban kölcsönö-
sen előnyös rendszert lehet kialakítani. A 
megtérülésnél a munkaerő-szükségletet, 
az anyagfelhasználást,  a diagnosztika 
gyorsaságát is vizsgáltuk, hiszen a digi-
tális technológiával az ápolási időt lehet 
csökkenteni. E szempontok mind-mind 
szerepet játszottak a döntésben.
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Dr. Gerő Gábor

Az új, nagy teljesítményű Carestream DirectView Max CR kiolvasó rendszer
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– Hogyan határozták meg a szakmai tar-
talmat?
– A legfontosabb szempontok a PACS-
rendszer gyorsasága, megbízhatósága 
és a minél hosszabb ideig elegendő tár-
terület volt. Erre szükség is van, hiszen a 
kórház ellátási területe megnőtt. Jelenleg 
egy nagyobb megyényi lakosságot, 400 
ezer embert látunk el. Amikor ide kerül-
tem, 26 ezer aktív beteget láttunk el, az 
elmúlt három évben ez megnőtt évi 35-
37 ezerre. A gyorsaság és megbízhatóság 
tehát létszükséglet. Természetesen emel-
lett fontos a szakmai megfelelőség, illet-
ve a meglévő radiológiai rendszerekkel 
való együttműködés is. 

– Miből fi nanszírozzák a fejlesztést?
– A részletfi zetési konstrukció önerejét és 
futamidejét úgy határoztuk meg, hogy a 
fi lmek és vegyszerek költségéből, a radio-
lógiai osztály költségvetéséből fenntartha-
tó legyen a beruházás. Nem fi zetünk töb-
bet, mint korábban, viszont XXI. századi 
környezetben és minőségben dolgozunk.

– Milyen tapasztalatokat szereztek a szál-
lítóval?
– A hozzám eljutott visszajelzések azt 
mutatják, hogy a Medimat Kft. munkájá-
val, magatartásával teljes mértékben elé-
gedettek voltak a dolgozók, a határidőket 
kiválóan betartották, és lelkiismeretesen 
végezték a feladatukat. Saját tapasztala-
taim szerint ez a ritkább szállítói hozzáál-
lás, de nagyon örülök annak, ha valaki így 
viselkedik.

– Elégedett a fejlesztéssel?
– Ahogyan a kazánház is nagyon magas 
műszaki színvonalon valósult meg 2003-
ban, úgy a Carestream PACS-rendszer is 
kiváló megoldásokat nyújt. Öt éves kép-
alkotó diagnosztikai forgalmunk archivá-
lását teszi lehetővé, és 99 százalékos biz-
tonságot garantál. Az elmúlt hetek alatt 
nagyon jók a tapasztalatok, a radiológiai 
osztály egészének hangulata megválto-
zott. A klinikusok fokozatosan fogják ér-
zékelni ennek előnyeit. Egyébként nem 
voltunk rosszak az alkuban sem: a beru-
házásért 35 százalékkal kevesebbet fi ze-
tünk, mint a legelső szállítói ajánlat volt.

– Néhány hét múlva leköszön. Milyen szív-
vel adja át a stafétabotot a még ismeretlen 
utódnak?
– Kettős érzéseim vannak. Egyrészt, min-
dig tudtam azt, hogy az ember öregszik, 
és kora előrehaladtával nem fi atalodik, 
nem nő a munkabírása. Megpróbáltam 
gondoskodni az utódlásról. 2005-ben 
idevettem egy fi atal, negyvenes éveiben 

járó szakembert orvos-igazgatónak, hogy 
ha megfelelő lesz, és jól dolgozik, legyen 
kinek átadni a vezetést. Ám sajnos fi ata-
lon és hirtelen meghalt. Tudtam, hogy a 
váltás előbb-utóbb bekövetkezik. Ezért 
sajnálom, hogy most nem tudom átadni 
olyan embernek a kórházat, aki részletei-
ben ismeri, azért is, mert a menedzsment 
jelentős része velem öregedett. Egy kór-
házban pedig legalább egy évtizedet kell 
eltölteni, hogy érzékelhető eredményt 
lehessen felmutatni. Remélem, hogy si-
kerül olyan utódot találni, aki szereti a 
kórházat, és az intézmény további fejlő-
dése töretlenül megvalósulhat, hiszen a 

Jahn Ferenc Kórház az elmúlt tíz év alatt 
perifériából centrummá vált.

– Mihez fog kezdeni júliustól?
– Van egy nagyon jó szakmám. A patológiát 
sosem hagytam abba, és vígan tovább tu-
dok dolgozni benne. Ráadásul tudom, hogy 
a szervezési tapasztalatokat felhasználva, 
nem csak a patológiának, hanem az intéz-
ménynek is lehet segíteni, mert tudom, 
hogy milyen adatokat képes a patológia a 
vezetés munkájának megkönnyítésére szol-
gáltatni. A mikroszkóp világa csodálatos 
világ, biztosan századannyi feszültséggel 
fogok tudni dolgozni, és ez rám is fér.
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 A teljesen digitális radiológia kiala-

kításáról megkérdeztük dr. Bohák 

Ágnes PhD-t, az intézmény Radio-

lógiai Osztályának osztályvezető 

főorvosát.

– Mit tart a teljesen digitalizált osztály 
legnagyobb előnyének?
– Elsőként szeretném megköszönni 
főigazgató úrnak tevékenységét, hi-
szen nagyon sokat tett a radiológiáért. 
Jómagam két éve dolgozom a Jahn Fe-
renc Kórházban. Akkor, amikor belép-
tem, megígérte, hogy teljes mérték-
ben digitalizáljuk a radiológiai osztályt. 
Ez mára megvalósult. Előző munka-
helyemen, a Szent Rókus Kórházban 
megszoktam a digitális technikát, azt, 
hogy menyivel jobb minőségű szakmai munkát tud adni, nehéz volt ismét visz-
szaállni, de ez már a múlté. Március vége óta nem használunk fi lmet, az analóg 
technikától teljesen megváltunk. Egyébként vegyes működtetésben dolgozunk, 
a röntgendiagnosztikát, a mammográfi át és az ultrahangot a kórház üzemelteti, 
a 16 szeletes CT-berendezést a Mediworld Kft. működteti. 

– Miről szólt a legfrissebb fejlesztés?
– Az elmúlt két évben teljesen kicserélődött a géppark. A röntgenfelvételek 80 
százaléka ma már Philips direkt digitális berendezésen készül, ők szállították a 
CT-t is, és a direkt digitális átvilágítót is. A nagyteljesítményű, mammográfi ára is 
alkalmas Carestream DirectView Max CR-rendszert ma már komplex Carestream 
PACS-rendszer egészíti ki, amely összefogja az összes modalitást. Ennek a műkö-
désnek számtalan előnye van. Sokkal jobb a képminőség, a digitális rendszer utó-
lagos feldolgozási lehetőségeivel javul a felvételek minősége, egyszerűbbé válik 
a megjelenítés, nincs előhívás és vegyszer, a direkt digitális rendszernél nincs 
kazettacipelés. Gyorsabbá vált a betegek ellátása, azzal, hogy egy pillanat alatt 
megjelenik a felvétel a számítógépen. Adott a gyors konzultálási lehetőség is, 
a rendszer össze van kötve valamennyi osztállyal, a klinikusok megtekinthetik a 
képeket. A műtőben és a neurológiai osztályon diagnosztikai minőségű képmeg-
tekintő állomás található, de jó minőségű képek nyerhetők az egyes klinikai osz-
tályokon működő munkaállomásokon is, melyek a PACS- és a Medsol-rendszerrel 
integráltan működnek. Ady Endre utcai szakrendelőnk foszforlemezes kiolvasó-
val készült felvételeit is a kórházban fogjuk leletezni és archiválni. Összességé-
ben az új digitális rendszerrel gyorsabban, hatékonyabban, jobb minőségben, 
kulturáltabb körülmények között, olcsóbban, és jobban fenntarthatóan működik 
a Radiológiai Osztály.

Dr. Bohák Ágnes PhD leletezés közben
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