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Merre tart világszerte a Carestream 
Health? – tettük fel a kérdést 

Gémes Lászlónak, a céget itthon 
képviselő Medimat Kft. ügyvezető 

igazgatójának .

– Igazgató úr, az elmúlt években folyama-
tosan nyomon követjük a korábbi Kodak, 
majd Carestream Health tevékenységét. 
Milyen sikereket könyvelhettek el az elmúlt 
hónapokban világszerte?
– Talán az a legfontosabb hír, hogy a két és 
fél éve megjelent, forradalminak számító 
vezeték nélküli detektorrendszerünk, a 
Carestream DRX-1 világszerte értékesí-
tett mennyisége a nyár elején megha-
ladta az 1500 darabot. Bebizonyosodott, 
hogy a hagyományos röntgengépekkel 
integrálható DRX-1 rendszer nagymér-
tékben növeli a röntgen felvételi munka-
helyek termelékenységét. E termékünk 
Magyarországon is jelentős sikereket ért 
el, jelenleg hat helyen működik ország-
szerte, többek között Budapesten a Sem-
melweis Egyetem Radiológiai Klinikáján, 
az Uzsoki utcai Kórházban és a Heim Pál 
Gyermekkórházban, vidéken a veszprémi 
Csolnoky Ferenc Kórházban és a soproni 
Erzsébet Kórházban. 

– Eltér-e világszerte, illetve Magyarországon 
e rendszerek alkalmazása?

– Itthon elsősorban az a cél, hogy a meg-
felelő minőségű röntgentechnikával 
ellátott, de analóg felvételező helyeket 
könnyen és gyorsan átállítsuk a direkt 
digitális technikához teljesen azonos 
munkafolyamatra. A megbízhatóbb, jobb 
minőségű, gyorsabb és költséghatéko-
nyabb felvételkészítés könnyen megsze-
rethetővé tette a rendszert. Óriási előny, 
hogy az expozíciós gomb lenyomását 
követő néhány másodpercben már meg-

tekinthető a munkaállomáson a kép, és 
azonnal továbbküldhető a kórházi háló-
zatba. Világszerte sok helyen alkalmaz-
zák ugyanilyen okok miatt a DRX-1-et, de 
van, ahol kihasználják a detektor hordoz-
ható tulajdonságát is: a reggeli viziteknél 
a kórtermi mobil röntgennel használják, 
aztán szokásos helyére, a felvételezőbe 
kerül. Sőt, arra is van példa, hogy a nap-
pali általános radiológiai felhasználás 
után éjjel a sürgősségi osztályon vetik be 
a detektort.

– Hogyan fejlődött a rendszer?
– Először a vezeték nélküli detektorrend-
szer jelent meg, később ez kiegészült a 
mobil röntgenekhez alkalmazható DRX-
Mobile adaptációval. Tavaly megjelent 
a cézium-jodid alapú érzékelő réteggel 
ellátott DRX-1C detektor, amely sokkal 
nagyobb érzékenységet biztosít és még 
jobb képminőséget tesz lehetővé.

– A vezeték nélküli digitális technológia be-
vezetése fontos esemény volt, de csupán a 
kezdeti lépésnek tekinthető a modern digi-
tális munkafolyamatok megvalósításában. 
Mit ajánlanak ezen a területen?
– Valóban, a Carestream Health fi lozófi ája 
szerint képalkotó diagnosztikai megol-
dásszállító, nem egyszerűen röntgen-
rendszer gyártó. Csupán az új fi lozófi a 

Carestream DRX-1: túl az 1500-on
ZÖLDI PÉTER

A Carestream felhő működési modellje 

A Carestream DRX-1 rendszer 
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első megjelenési formája volt a DRX-1 
rendszer, a következő szerves lépés a 
felhő architektúra kialakítása. Erről a mű-
ködési modellről már többször volt szó a 
Kórház szaklap hasábjain, az elmúlt hóna-
pokban viszont már számottevő eredmé-
nyeink is vannak a Carestream Vue felhő 
alapú szolgáltatásokkal kapcsolatban.

– Kinek nyújtanak megoldást ezek a szol-
gáltatások? Az intézménynek? A radioló-
gusnak? A betegnek?
– A felhő architektúrájú Carestream Vue 
rendszer három pillére a hagyományos 
PACS-szolgáltatás, az archiválási tevé-
kenység, valamint a professzionális kon-
zultáció. A technológia lényege, hogy 
bárhol, ahol van internet elérés, rendel-
kezésre áll, így a regisztrált felhasználók 
földrajzi korlátok nélkül vehetik igénybe 
a rendszert. Az informatikai korlátok ki-
terjesztését szolgálja az, hogy a rendszer 
nagy megbízhatóságú, a hibák és ka-
tasztrófák ellen többszörösen biztosított, 
biztonságos szerverparkban kap helyet, 
és az ügyfelek igényei szerint bővíthető. 
Mivel ebben a rendszerben a hozzáférés 
a legfontosabb cél, az árazás minden 
esetben használatarányosan történik, 
ami az intézmények számára lehetővé 
teszi a jobb terhelhetőséget és a költség-
hatékonyabb működést.

– Mit nyújtanak ezek a felhő alapú rend-
szerek?
– A PACS-rendszer gyakorlatilag ugyan-
azt a szolgáltatást nyújtja, mint egy kór-
házi környezetben működő PACS, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az összes képfeldol-
gozó lehetőség elérhető benne. A tech-
nológia óriási előnye, hogy mindig a leg-
frissebb szoftververzió áll rendelkezésre, 
ezért olyan rekonstrukciós megoldások 
is automatikusan elérhetővé válnak a 
jövőben, amelyek jelenleg még fejlesz-
tés alatt vannak. A felhő alapú archiváló 
megoldás kiváló lehetőséget teremt arra, 
hogy ne az intézményeknek kelljen az 
archiválás problémájával foglalkozniuk, 
hiszen a Carestream átvállalja az archi-
válást bármilyen cég PACS-rendszeréről 
is legyen szó. Ráadásul biztonságos he-
lyen, a megállapodott ideig archiváljuk 
a DICOM-formátumú képeket és XDS 
formátumú beteginformációkat. A felhő 
alapú rendszerek harmadik, de a radio-
lógiai tevékenység szempontjából legér-
dekesebb része a Carestream Vue Cloud 
Community rendszer, amely a virtuális 
munkafolyamat menedzsmentben nyújt-
hat komoly támogatást. Segítségével 
globális munkalistákon lehet megosztani 
a képanyagot szakértőkkel, konzultán-

sokkal, így biztosítva a komplex esetek 
optimális klinikai kezelését.

– Mennyire utópisztikus e rendszerek ma-
gyarországi felbukkanása?
– Az Egyesült Államokban és Nyugat-Eu-
rópában egyértelmű a trend, a felhő alapú 
rendszerek elterjedése egyre jellemzőbb, 
a lokális informatikai infrastruktúra kezd 
globálissá válni. E trend alól Magyaror-
szág és a magyar egészségügy sem lehet 
kivétel. Nem beszélve arról, hogy a felhő 
alapú rendszerek megjelenése és elterje-
dése sokkal hatékonyabbá és költségha-
tékonyabbá teszi az ellátást, különösen 
képalkotó diagnosztikai területen, ezért 
a megszorításokkal magyar egészség-
ügynek is szüksége van az ilyen technoló-

giára. Biztos vagyok abban, hogy egy-két 
éven belül e rendszereknek meghatározó 
felhasználói köre lesz Magyarországon is.

– Milyen eredményeket értek el az elmúlt 
hónapokban kórházi és szakrendelői part-
nereiknél?
– Nagy büszkeséggel említem a Jahn Ferenc 
Dél-Pesti Kórházban és a Heim Pál Gyer-
mekkórházban megvalósított rendszere-
inket. Mindkettő kifogástalanul működik, 
szeretik a felhasználók. Igazi mérföldkőnek 
számít a Medimat Kft. életében, hogy meg-
jelentünk a röntgenpiacon is. A veszprémi 
Csolnoky Ferenc Kórházban debütálunk, és 
mindjárt a Carestream csúcskészülékével, a 

DRX-EVOLUTION rendszerrel. Ebből a típus-
ból másfél év alatt 200 darabot telepítettek 
Európában, mi is szeretnénk berobbanni a 
hazai piacra. Persze más is van a tarsolyunk-
ban, hiszen az egyik legpatinánsabb rönt-
gengyár, a QUANTUM tavalyi felvásárlásával 
olyan minőségi röntgengépekkel egészült 
ki a kínálatunk, amelyek kedvező áruk miatt 
Magyarországon nagyon versenyképesek 
lesznek. Kialakítottuk saját röntgenszerviz 
hátterünket is, így mostantól nyugodt szív-
vel mondhatom minden partnerünknek: 
kedves kórházak, a röntgent tessék nyugod-
tan ránk bízni!

– Komoly előrelépés ez az egy évtizeddel 
ezelőtti röntgenfi lm-szállítói szerepből. 
Hogyan látja, a magyar egészségügy folya-

matos átalakulása hogyan befolyásolja, 
módosítja a képalkotó diagnosztika iránti 
igényeket?
– Jóstehetség az, aki meg tudja mondani 
ma, mi lesz holnap az egészségüggyel. 
Egy dologhoz viszont nem kell jósnak 
lenni: csak a legkorszerűbb technológi-
ákkal és megoldásokkal lehet válságot 
kezelni. Hiszen már kitalálták a jobbat, 
gyorsabbat és költséghatékonyabbat. A 
döntéshozóknak „csak” fi gyelni kellene a 
külvilágra, naponta követni a szaksajtót, 
ha erre nincs módjuk, akkor viszont inten-
zíven és érdemben konzultálni, tárgyalni 
velünk, a szakcégek képviselőivel. Aki ma 
akár az egy-két évvel ezelőtt összegyűj-
tött információk alapján hoz döntést a 
képalkotó diagnosztika területén, biztos 
bukásra van ítélve.

Gémes László 


