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Új, nagy teljesítményű direkt digitális 
röntgenrendszert helyeztek üzembe a 
veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház-
ban. A fejlesztés mérföldköveiről dr. 

Szántó Tamást, az intézmény radioló-
giai osztályának főorvosát kérdeztük.

– Főorvos úr, mostanában gyakran tudó-
sítunk a veszprémi fejlesztésekről. Az az 
érzésünk, hogy a magyar ellátórendszer 
egyik legdinamikusabban fejlődő radioló-
giai osztálya a veszprémi. Honnan érkezik 
ehhez az erő és dinamika?
– Ahhoz, hogy kellő dinamizmussal vé-
gezhessük feladatainkat, a legfontosabb 
hajtóanyag a tulajdonos és a menedzs-
ment hozzáállása, fejlesztési koncepci-
ónk támogatása. A mindennapok nehéz 
munkájához szüksége van az osztálynak 
egy összetartó csapatra, amely a jelen-
legi nehéz körülmények között is képes 
hatékonyan együtt dolgozni. Ehhez per-
sze meg kellett találnunk azt a működé-
si formát, amely a munkavállalók mai 
nehéz helyzetében is képes volt stabil 
és biztonságos munka- és alkalmazá-
si körülményeket biztosítani. A sikeres 
fejlesztés része az is, hogy az uniós for-
rásokból érkező fejlesztési forrásokat az 
átlaghoz képest jobban hasznosítjuk, és 
ezekből a radiológiában jelentős beru-
házások valósulnak meg.

– Miért ennyire segítőkészek Önökkel a kü-
lönböző beszállító cégek?
– Úgy látom, a cégek is érzik bennünk a 
dinamizmust és látják a fejlesztési lehe-
tőségeket. Talán ezért is hozzák ide leg-
újabb eszközeiket próbaüzemre, ezért 
rendezhettünk versenyt az ultrahangok 
között, és ezért vehetünk részt több cég 
termékfejlesztési tevékenységében. A 
visszajelzésekből úgy érzem, a Csolnoky 
Ferenc Kórház a magyar radiológus kö-
zösség számára is kiváló referenciapont, 
hiszen széles spektrumú, nagy forgal-
mú működést kell megvalósítanunk a 
megyei és regionális ellátás miatt. Több 
olyan jelentős szállító dolgozik a magyar 
piacon, amelyek fantáziát látnak a velünk 
való szoros együttműködésben.

– Mitől válhat összetartóvá radiológiai osz-
tály csapata?

– Egyrészt, szeretjük egymást, de a si-
kerhez megfelelő, közös érdekeltségi 
rendszert sem árt kialakítani. Ezt mi a 
német csoportpraxis koncepciónak meg-

felelően próbáljuk megvalósítani, ami 
korábban Magyarországon nem nagyon 
volt ismert fogalom. A szakmai munkát 
és ennek szervezési-gazdasági részlete-
it csoportpraxisban próbáljuk működ-
tetni, amelynek nem csak az orvosok és 
szakdolgozók, hanem technikusok és 
adminisztrátorok is szereplői. A csoport 
megpróbálja az optimális tevékenység-
hez szükséges eszközöket előteremte-
ni. Például otthoni, leletezésre alkalmas 
számítógépeinket nem a kórház, hanem 
a csoportpraxis vásárolta meg, így nagy 
tömegben jóval kedvezőbb költségszin-
tet sikerült kialkudni. Vannak olyan be-
ruházások, például a beszédfelismerő 
rendszer, amelyeket bár szigorúan véve 
a kórháznak kellett volna megvalósíta-
nia, a csoportpraxis szerezte be, hiszen 
ezzel is nőtt működési hatékonyságunk. 
A csoportpraxis hajlandó befektetni a 
jobb munkakörülmények biztosításába, 
például úgy is, hogy munkaruházatunk is 
az osztályra jellemző egységes arculatot 
tükrözi. A fontos döntések természete-
sen közösségi alapon valósulnak meg, az 
irányítási feladatokat jómagam végzem. 
Fontos, hogy legyen elöl valaki, akire 
„lőhetnek”, én erre megfelelő személy 
vagyok. Viszont akkor tudok nyugodtan 
dolgozni, ha érzem, hogy mögöttem ott 
állnak a kollégák.

– Mit jelent az, hogy a beszerzési forrásokat 
az átlaghoz képest jobban hasznosítják?
– Képesek vagyunk arra, hogy megadott 
költségvetés mellett a lehető legjobb 

eszközöket próbáljuk beszerezni, az 
osztály és a kórház érdekében. Egyaránt 
kerüljük a presztízsberuházásokat és a 
minőséget rontó olcsóságot. Nem aka-
runk hosszú távú elkötelezettséget sem-
milyen beszállító mellett, viszont prefe-
ráljuk a hosszú távú partnerséget. Olyan 
versenyt hozunk létre, ami minőséget 
teremt és javít, lehetőséget teremt arra, 
hogy a legújabb eszközöket is be tudjuk 
szerezni, amelyek hatékonyabb meg-
oldásokat nyújtanak a képalkotó diag-
nosztika során. Anyagi lehetőségeinket 
fi gyelembe véve pontosan meg tudjuk 
fogalmazni, hogy mire van igény. Persze, 
osztályvezetőként én is szeretnék 3T 
MR-t, PET/CT-t, de tudom, hogy nincs rá 
érdemi forrás.

– Hogyan alakították ki a digitális röntgen-
fejlesztés koncepcióját?
– A veszprémi kórház 7/24 órás ügyele-
tet lát el, amelyben stabil működtetésre 
és infrastrukturális háttérre van szükség. 
A forráshiány miatt nem volt elegendő 
röntgenberendezés intézményünkben. 
A minőségi változást egy kiváló direkt 
digitális Siemens Axiom Aristos beren-
dezés jelentette, de emellé szükségünk 
volt egy másik digitális rendszerre. A 
Medimat Kft. és Gémes László ezt a se-
gélykiáltást hallotta meg, amikor ben-
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nünket választott ki a DRX-1 rendszer 
magyarországi tesztüzemére. Ez a folya-
mat csaknem két évig tartott. Mi voltunk 
az egyik első magyar DRX-felhasználó, 
azóta több ilyen rendszer értékesítet-
tek. A technológia óriási előnye, hogy 
a DRX-1 detektor szabványos kazetta 
méretű, ezért régi röntgengépekben 
használható, telepítése egyszerű, hiszen 
egy számítógép, wifi  router és a speci-
ális kazetta kell hozzá. Pillanatok alatt 
átállítható a röntgendiagnosztika digi-
tálissá, messze nem kerül annyi pénzbe, 
mint egy direkt digitális megoldás, és 
nem kell teljesen új rendszert vásárolni. 
Egyébként mi egy 9 éves röntgengéppel 
használtuk a DRX-1-rendszert, és a kü-
lönböző digitális rendszerekkel készített 
röntgenfelvételek között nem lehetett 
különbséget észrevenni.

– Hogyan került Veszprémre egy teljesen 
új, nagy teljesítményű DRX-Evolution rend-
szer?
– Nap mint nap rengeteg ambuláns 
röntgent végzünk. Egy átlagos napon, 
amiben van szakrendelői és ügyeleti 
tevékenyég is, 2-300 beteget látunk el. 
Egy nyári hétvégi ügyeletben 100-150 
röntgent, egy átlagos téli napon 80-100 
röntgent végzünk, ami nagyon nagy 
terhelést jelent. A csúcsidőszakban eze-
ket csak úgy tudjuk jól elvégezni, hogy 
minél gyorsabban, minél kevesebb 
fi zikai ráfordítással végezzük a vizsgá-
latokat. Olyan megoldásra volt szük-
ségünk, amely a vizsgálatnak megfele-
lően, a beállított és általunk specifi kált 

topogramok alapján automatikusan a 
megfelelő pozícióba áll, és természe-
tesen olyan rendszer kellett, amelyben 
nem kell a foszforlemezt ki-be rakosgat-
ni. A források viszont végesek voltak. A 
tesztidőszak alatt a DRX-rendszer na-
gyon megtetszett, ezért megvizsgáltuk 

a DRX-Evolution rendszert, amiről kide-
rült: minden elvárásunknak megfelel. A 
DRX-detektor és az Evolution röntgen-
rendszer megadja azt a biztonságot, 
hogy a gép nem csak ezzel a rendszerrel 
használható, hanem foszforlemezzel és 
fi lmkazettával is működik. Ha a rönt-
gencső romlik el, a DRX-kazetta egy 
mozdulattal átvihető egy másik hely-
re. Ez a rendszer már most négy másik 
röntgensugárzóhoz is hozzákapcsolha-
tó, például egy helyszíni géphez is, ezért 
vis maior esetén 5-10 perces átállással 
működőképes másik röntgent lehet al-
kalmazni, ugyanezzel a két minőségi di-
rekt digitális DRX-kazettával.

– Mit tud az Evolution röntgenrendszer?
– Könnyű beállítani az egyes pozíció-
kat, amelyeket aztán nagyon pontosan 
végez el az automata rendszer. Néhány 
érintéssel a képernyőkön elérhető a 
megfelelő vizsgálati pozíció és azonnal 
indulhat a felvételkészítés. Nagyon jó a 
Carestream érintőképernyős kezelőfe-
lülete, munkatársaink szeretik a magyar 
nyelvű menüt, és flexibilisen használ-
ható az általunk már megszokott DRX-
detektor.

– Milyen tapasztalatokat szereztek a rend-
szerrel?
– A hivatalos átvétel november 2-án tör-
tént meg, akkor indult el az éles üzem. A 
próbaüzem alatt öt radiográfusunk meg-
tanulta a berendezés használatát a német 
applikációs specialistától, és ők tanítják 
többi asszisztensünket. Próbaüzemben 
dolgozunk, és nagyon jó tapasztalatokat 
szereztünk.

– Milyen képalkotó diagnosztikai fejleszté-
sek várnak a veszprémi radiológiai osztály-
ra a következő hónapokban?
– A TIOP 2.2.4 pályázatból várható egy 
új 1,5T MR-berendezés, egy direkt di-
gitális angiográf, amely későbbiekben 
koronarográfi ás alkalmazásra bővíthető, 
egy direkt digitális mammográf, és ha ez 
is megérkezik, akkor az osztály teljes körű 
digitalizációja megtörténik. Ehhez kap-
csolódik hét darab, egymással kompati-
bilis, DICOM-formátumra képes, a kórház 
más osztályainak igényét is kielégítő új 
ultrahang, egy kis vizsgálati méretű gam-
ma kamera, egy műtői digitális röntgen 
és egy RF-ablációs készülék. Sok szép esz-
közről tudósíthat majd a KÓRHÁZ szaklap 
a következő hónapokban.

A fejlesztésről megkérdeztük dr. Rácz Jenőt, a Csolnoky Ferenc Kórház fő-
igazgatóját, a Magyar Kórházszövetség elnökét is.

– Főigazgató úr, mit jelent az Ön számára a november elején átadott röntgenfejlesztés?
– Elindultunk egy úton, amelynek az volt a lényege, hogy a hagyományos képalko-
tási technikákat digitális megoldásokkal váltsuk ki. Ennek viszont csak akkor van 
értelme, ha komplex módon, minden modalitásra kiterjedően valósulhat meg. A 
gyógyítást a legszűkebb keresztmetszet határozza meg, ezt eddig nálunk a rönt-
gendiagnosztika géppark jelentette. Egészen mostanáig, hiszen a Carestream 
DRX-Evolution üzembe helyezésével nagymértékben bővülhet diagnosztikai 
kapacitásunk és rugalmasságunk. Ráadásul, informatikai és teleradiológiai fej-
lesztéseink eredményeként hozzájárulhatunk a Veszprém megyei ellátórendszer 
koncetrációjához, a most átadott sümegi és balatonalmádi új szakrendelők jobb 
radiológiai ellátásához. Ebben a menedzsmentnek mindössze annyi szerepe van, 
hogy felismerve a szakemberek igényeit, elfogadja azokat, szakmai tervében ki-
tűzi a megvalósítást, és célokat fogalmaz meg ebben az irányban. Ahhoz, hogy 
ez megvalósuljon, már csak forrásra van szükség, valamint a tulajdonos támoga-
tása, hogy az önrészt biztosítja. Ez a fejlesztés mindössze arról szólt, hogy a szak-
ember látta, mit kell tenni, a menedzsment ezt elfogadta, majd megteremtettük 
a megvalósítás feltételeit.

– E területen mi okozhatja a jövőben a szűk keresztmetszetet?
– A technológiai fejlesztés fontos tevékenység, de minden kórházi tevékenység 
alfája és ómegája, hogy legyen, aki működteti a technológiát. Ahhoz, hogy le-
gyen radiológus szakember a rendszerben, új módszertant kell kialakítani. Ma a 
Csolnoky Ferenc Kórház 21 radiológus orvossal áll szerződéses viszonyban, aki-
ket valamilyen módon hozzá tudunk rendelni az egyes képalkotó diagnosztika 
modalitásokhoz. Újfajta szemléletet alakítunk ki a szakmai humán erőforrás gaz-
dálkodásban, és már azt is tudjuk, mi lesz a következő lépés: ebbe a rendszerbe 
integráljuk az izotópdiagnosztikát is, amelynek technikai feltételeit egy kétfejes 
SPECT-kamerával teremtettük meg.

Felhasználóbarát kezelőfelület, egységes 
radiográfusi arculat 


