
Alapítványi támogatásból digitali-
zálta egyik röntgengépét a Heim Pál 

Gyermekkórház. A beruházásról 
dr. Harkányi Zoltán professzort, az 

intézmény CT/Intervenciós radiológiai 
osztályának osztályvezető főorvosát, és 

dr. Polovitzer Máriát, a Röntgenosztály 
mb. osztályvezető főorvosát kérdeztük.

– Professzor úr, milyen stratégián alapul a 
Heim Pál Gyermekkórház radiológiai tevé-
kenységének digitalizálása?
– Prof. dr. Harkányi Zoltán: Intézményünk 
teljes körű digitalizálását évek óta készítjük 
elő. Elsősorban a meglévő röntgenkészülé-
kek foszforlemezes kiolvasóval vagy direkt 
digitális rendszerrel történő felszerelését 
tűztük ki célul, de sehol sem tudtunk rá for-
rást találni. Ehhez adott jelentős kezdőlö-
kést az, hogy a közelmúltban a Daganatos 
Gyermekekért Alapítvány támogatásával 
legjobb minőségű röntgenberendezésün-
ket a Medimat Kft. által szállított Carestream 
DRX-1 technológiával egészítettük ki. Így 
funkcionálisan a direkt digitális röntgen-
rendszerekkel azonos technológia kezd-

hette meg működését az egyik legforgal-
masabb röntgen munkahelyünkön.

– Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek az első 
hetek alatt?
– Nem túlzást azt állítani, hogy imádjuk 
a rendszert, hiszen a röntgenfelvétel bár-

melyik munkaállomáson azonnal meg-
jelenik, és a kórházi hálózaton belül a 
rendelőintézetben és az osztályokon is el-
érhető. Sőt, e fejlesztés eredményeként a 
hálózaton keresztül már a CT-vizsgálatok 
is elérhetők és mindenki által megtekint-
hetők. A röntgenfelvételek minőségében 
jelentős javulás tapasztalható, feldolgo-
zása sokkal pontosabb, nincsenek ron-
tott felvételek, mindaz, ami digitális rönt-
genben rendelkezésre áll, már nálunk is 
megvalósítható.

– Milyen állapotban van a Heim Pál képal-
kotó diagnosztikája?
– Röntgenberendezéseink nem tekinthe-
tők korszerűnek, és múlhatatlanul szük-
séges, hogy ne csak a digitális hátteret, 
hanem az alapkészülékeket is fejlesszük. 
Intézményünk évek óta, több menetben 
adott be különböző pályázatokat a kép-
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2 Úton a digitális radiológia felé
ZÖLDI PÉTER 

Miért volt fontos Önöknek ez a fejlesztés? – kérdeztük Bornemissza Tamást, 
a Daganatos Gyermekekért Alapítvány Kuratóriumának elnökét.
– A Daganatos Gyermekekért Alapítvány fő profi lja a Magyarországon élő daga-
natos-leukémiás gyermekek családjainak anyagi támogatása. Munkánkat 2010-
ben közel 70 ezer adófi zető ismerte el, és támogatta adójának 1 százalékával. En-
nek eredményeként lehetőségünk nyílt a családok támogatása mellett az ország 
gyermek onkológiai hálózatának fejlesztésére, illetve a gyermekkori daganatos 
megbetegedések gyógyítását segítő kutatások támogatására is. E kutatómunka 
éppen a Heim Pál Gyermekkórházban folyik. A fejlesztést, aminek alapítványunk 
is elengedhetetlen szükségét látta, a kórház régóta tervezte. Megvalósulásával 
évente több ezer gyermek gyógyítását, diagnosztizálását segíthetjük.

Polovitzer Mária és a DRX-1C 



alkotó diagnosztika fejlesztésére, ám en-
nek eddig nem volt látható eredménye. 
Ezért jelent számunkra nagyon komoly 
segítséget, hogy egy ilyen fejlett rend-
szert üzembe tudtunk állítani. Sőt, azzal, 
hogy a DRX-1 rendszert a legjobb rönt-
genberendezésünkhöz kapcsoltuk, kivá-
ló röntgendiagnosztikai technológia áll 
rendelkezésünkre. 

– Mi a véleménye a vezeték nélküli direkt di-
gitális röntgentechnikáról?
– A vezeték nélküli rendszer kifejleszté-
se szerintem kiváló ötlet volt. A kazetta 
mozgatható, azonnal exponálható, és 
az eredmény pár másodperc alatt meg-
jelenik a PACS-rendszerben. Flexibilis 
megoldás és emellett számunkra az is 
nagyon fontos részlet, hogy a szállított 
rendszer lehetővé teszi a CT- és röntgen-
felvételek kórházi hálózaton keresztül 
történő megtekintését. Ez nekünk is és 
a klinikusoknak is nagy könnyebbséget 
jelent.

– Hogyan fogadták a digitális képek megte-
kintésének lehetőségét a klinikusok?
– Viszonylag rövid idő alatt megszokták 
a rendszert. Fontos, hogy az osztályo-

kon legyenek olyan minőségű PC-k és 
monitorok, amelyek megfelelőek a meg-
tekintéshez. E technológia fejlesztése 
még folyamatban van, minden osztály-
ra szeretnénk egy megtekintő állomást 
telepíteni. Az ortopédiai és gyermek-
pulmonológiai osztályok nagyon sze-
retik a rendszert, hiszen az ő életüket 
nagymértékben megkönnyíti a digitális 
technológia. Érdemes megemlíteni, hogy 
a fejlesztés megvalósulása időszakában, a 
nemzetközi fi lmárak jelentős mértékben 
megnőttek, és ez is arra mozdít bennün-
ket, hogy egyre aktívabban forduljunk a 
digitális radiológia irányába. 

– Mi lesz a következő fejlesztési lépcső?
– Céljaink között szerepel, hogy a sebé-
szetet és traumatológiát ellátó röntgent 
is digitális rendszerrel lássuk el. Ennek 
a részlegnek óriási a forgalma, például 
a pünkösdi hétvége alatt közel ötszáz 
gyermek érkezett hozzánk sürgősségi el-
látásra.
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A fejlesztésről megkérdeztük dr. 
Harmat Györgyöt, a Heim Pál Gyer-
mekkórház főigazgatóját is.
– Miért fontos Ön számára ez az előre-
lépés?
– Ezzel a DRX-1 rendszerrel lehetővé 
vált, hogy kiváltsuk a sürgősségi am-
bulancia és a sebészeti traumatológiai 
röntgenek egy részét. Az eredeti, teljes 
digitális képarchiváló és kommuniká-
ciós rendszerfejlesztésnek egy fővárosi 
pályázat részeként kellett volna meg-
valósulnia. Tekintettel arra, hogy ez 
elhúzódott, és érkezett egy önzetlen 
felajánlás, azon a területen próbáltunk 
fejleszteni, ahol a legnagyobb volt az 
igénybevétel. Lehetőségeinket meg-
vizsgálva azt az analóg készüléket di-
gitalizáltuk, amely leginkább alkalmas 
erre. Sajnos, a kórház radiológiai di-
agnosztikai állománya meglehetősen 
elavult, és sok olyan idős analóg ké-
szülék működik, amelyet nem lehetne 

hatékonyan digitalizálni. Kiválasztot-
tuk a legnagyobb forgalmat bonyolító, 
műszakilag megfelelő röntgent, hiszen 
a fejlesztéssel így érhetjük el a legna-
gyobb megtakarítást. Akkor lennénk 
viszont teljesen elégedettek, ha a töb-
bi készüléket is le tudnánk cserélni, ám 
erre sem a kórháznak, sem a főváros-
nak nincs forrása.

– Miről szólt a felajánlás?
– A Daganatos Gyermekekért Alapít-
vány azzal keresett meg bennünket, 
hogy egy mintaértékű felajánlást te-
gyenek, amivel jelentősen megköny-
nyítik a munkánkat, és mivel jelentős 
kiadásokat takarítunk meg használa-
tával, az intézmény helyzetét is javítja. 
Vállalták egy Carestream DRX-1 rend-
szer, valamint az ahhoz kapcsolódó 
tárolókapacitás beszerzését, sőt azt is 
vállalták, hogy azt az informatikai tá-
rolókapacitást, ami ezen a területen 

a kórház napi működését biztosítja, 
három évig fenntartják. Ez a rend-
szert össze tudtuk kapcsolni a CT-vel, 
és a meglévő adattároló rendszerrel 
együttműködve valósulhat meg a di-
agnosztikai tevékenység.

– Mire lenne még szükség ezen a terü-
leten?
– Ahhoz, hogy a digitális radiológia 
tényleg teljes körűvé váljon, az új rönt-
genek mellett szükséges lenne egy 
átfogó PACS-rendszer kiépítése. Ez to-
vábbi jelentős beruházást igényel, és 
szükségessé teszi az egyébként szin-
tén korszerűtlen informatikai rendszer 
fejlesztését is. 150-200 megtekintésre 
alkalmas számítógépre és monitorra 
lenne szükség, százmilliót meghaladó 
beruházással. De szerencsére van re-
ményünk arra, hogy e fejlesztéseket is 
valamilyen alapítványi forrásból oldjuk 
meg.

Harkányi Zoltán professzor 
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4 – Főorvos asszony, mekkora betegforgal-

mat kell ellátnia röntgenosztályuknak és 
az új digitális rendszernek?
– Dr. Polovitzer Mária: A kórházban na-
ponta több száz röntgenfelvételt készí-
tünk, központi röntgenosztályunkon 
végezzük el az osztályok és szakambu-
lanciák által kért felvételeket. Az új rend-
szerrel jelenleg jellemzően ortopédiai-, 
illetve mellkasi felvételeket készítünk. 
Emellett mi elégítjük ki a nappali sürgős-
ségi ellátás röntgenvizsgálati igényét, és 
körzeteinkből is küldenek hozzánk be-
tegeket röntgenvizsgálatra. A II. emeleti 
radiológiai osztályon található röntgen-
ben naponta 80-120 felvételt végzünk.

– Milyen tapasztalatokat szereztek a Care-
stream DRX-1C rendszerrel kapcsolatban?
– Gyerekekkel dolgozunk, óriási előny, 
hogy kisebb a sugárterhelésük, mint 
korábban, mivel nem kell ismételni a 
felvételeket. Reméljük, valamivel alacso-
nyabb expozíciós értékekkel is tudunk 
majd dolgozni – de ezzel kapcsolatban 

még nincs megfelelő tapasztalatunk. 
Sokkal gyorsabb a vizsgálat, rögtön 
látjuk jó-e a felvétel. A gyorsaság miatt 
jóval több beteget is el tudunk látni, így 
sokkal kevesebb a várakozási idő. Ellá-
tásunk minősége szempontjából talán 
ezek a legfontosabb előnyök, de arról 
sem szabad megfeledkezni, hogy ez a 
rendszer az első olyan DRX-1 detektor 
Magyarországon, amelyet cézium-jodi-
dos (CsI) technológiával gyártottak, nem 
csoda, ha kiváló képminőséget tudunk 
elérni.

– Hogyan zajlott az installáció?
– Egyértelmű volt, hogy ehhez a rönt-
gengéphez kapcsoljuk a DRX-1 rend-
szert, hiszen ez csak néhány éves beren-
dezés, másik röntgenünk pedig 1982-ből 
származik. A telepítés egyszerű volt, 
egyeztettünk egy időpontot, és egy nap 
alatt tökéletesen beüzemelték a rend-
szert. Ezt követően néhány napig tartott 
a betanítás. Az alapfunkciók gyorsan 
megtanulhatóak, a speciális részletek el-

sajátításához még segítséget nyújtanak 
a Medimat munkatársai. A rendszert az 
asszisztensek is megszokták, és nagyon 
szeretik. Nagyon gyors a felvételkészí-
tés, nincsenek rontott felvételek, ezzel 
könnyebbé és megbízhatóbbá vált asz-
szisztenseink munkája is. Nem kell a ne-
héz kazettákat a fi lmelőhívóba cipelni és 
előhívni, ami óriási előny. Ez a rendszer 
mindenki, a betegek, orvosok és asszisz-
tensek érdekeit szolgálja.

– Okoz-e bármilyen gondot a vezeték nél-
küli működés?
– A vezeték nélküli hálózat nagyon stabil 
és használata is kényelmes. Az ütésálló 
kazetta könnyen áthelyezhető a fekvő, 
illetve álló vizsgálóasztalba. Az akkumu-
látorcsere nem okoz gondot, mivel egy-
szerre három akkumulátor töltődhet. Na-
ponta egyszer-kétszer kell cserélni, ami 
pár másodperc alatt megoldható. Ösz-
szességében kiváló rendszert kaptunk, 
nem lennénk szomorúak, ha az egész 
házban ilyen technológia működne. 

Május 12-én tartjuk az Ápolók 
Nemzetközi Napját. Nemzetközi 

irányelvek, hazai törekvések, valamint 
kórházakon belüli továbbképzések és 
ünnepségek egyaránt kapcsolódnak a 

dátumhoz.

Az ápolás reformjainak kez-
deményezője Florence 
Nightingale, aki nővérként 

teljesített szolgálatot a krími háborúban. 
Hivatásának szakmai elveiről és feltéte-
léről közleményeket és cikkeket írt, így 
vált tudása ismertté az egész világon. 
Az Ápolók Nemzetközi Napját az ő szü-
letésnapján ünnepeljük. Hősiességét és 
tudományos munkásságát máig elisme-
réssel emlegeti a szakma, mi azonban 
elsősorban nem rá, hanem azokra az 
ápolókra gondoltunk ezen az ünnepen, 
akik napjainkban magánéletüket háttér-

be szorítva, megalázóan kevés fi zetésért 
nap mint nap és éjszakáról éjszakára 
végzik azt a munkát, amely annyira ne-
héz, hogy csak a szeretet fegyverével le-
het megbirkózni vele.

Az Ápolók Nemzetközi Tanácsa (ICN) 
az egészségügyi munkavállalók ün-
neplésén túl minden évben kijelöl egy 
témakört, melyet a következő Ápolók 
Napjáig prioritásként kezel. 2011-ben az 
„Egységes ellátás, egyenlő hozzáférés” 
problémakörére fókuszálunk.

Bugarszki Miklós, a Magyar Ápolási 
Egyesület elnöke tájékoztatott, hogy a 
nemzetközi szervezet több tanulmány-
nyal, háttéranyaggal és programmal se-
gíti a különböző országok ápolási szer-
vezeteit a kijelölt cél megvalósításában. 
Az idei tájékoztatóban azt hangsúlyoz-
zák, hogy a millenniumi fejlesztési célok 
fő pontjainak megvalósítása ellenére 
még mindig nagy különbségek vannak 
a magas, közepes és alacsony bevételű 
országok lakosainak egészségi állapo-

tában, születéskor várható élettartamá-
ban, férfi akat és nőket, továbbá a vidéki 
és városi lakosokat tekintve. Az egész-
ségügyi szolgáltatáshoz való egyenlő 
hozzáférést a társadalmak jólétének 
alapvető feltételeként jelölik meg. Az 
év elteltével sajtóközleményben adnak 
majd tájékoztatást arról, hogy milyen 
kutatási eredményekre jutottak, és szak-
mai ajánlást fogalmaznak meg, hogy mi 
mindent tehetnek az ápolók az egész-
ségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzá-
férés biztosítása érdekében.

Magyarországon az volna az első fel-
tétele e cél megvalósításának – hívta fel 
a fi gyelmet Bugarszki Miklós –, hogy az 
ápolók nagyobb szerepet kapjanak az 
alapellátásban. „Mikor az alapellátás szó-
ba kerül, mindig csak a háziorvosokra 
gondolunk. Nem beszélünk a közösségi 
nővérekről, a közösségi praxisok szüksé-
gességéről. Külön lehetne fi nanszírozni 
például a nővérpraxisokat azokon a te-
lepüléseken, ahol nem áll rendelkezésre 

Ápolók – szerepük sokrétű 
és pótolhatatlan
RADNAI ANNA


