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„Ma már csak az egyes részelemek földrajzi távolsága az, ami megkülönbözteti egy sok modalitással működő radiológiai
osztály és egy teleradiológiai intézmény működését egymástól” – dr. Bágyi Péterrel, a debreceni Kenézy Gyula Kórház és
Rendelőintézet Központi Radiológiai Diagnosztika osztályvezető főorvosával beszélgettünk.

A közelmúltban több mint 200 kórházvezető előtt tartott érdekfeszítő előadást a Magyar
Kórházszövetség siófoki kongresszusán a TeleXray-projektről, amelyet szakmai vezetőként jegyez. Az Ön meggyőződése
szerint miről szól ma a teleradiológia?
A képalkotó diagnosztikában jelenleg olyan átrendeződés következett be, amelyben elkerülhetetlen a teleradiológiai
tevékenység még szélesebb körű alkalmazása. A humán erőforrás hiány egyre égetőbb. Tudjuk, hogy mint az összes többi
orvossal, a radiológussal is állandóan baj van: kimegy külföldre, nagyon öreg vagy nagyon fiatal, nem ott lakik, ahol kellene,
nem akar odébb költözni, azt a modalitást nem ismeri, amit kellene, esetleg túl sokszor vesz ki szabadságot, hiszen jár neki.
Sok baj van hát velünk, de még nagyobb baj, hogy a magyar egészségügy megtartóereje is alacsony. Ennek köszönhető, hogy
nagyon sok helyen nincsen megfelelő számú radiológus, de vannak már olyan intézmények, ahová egyáltalán nem találni
radiológust.
Hogyan jött létre a TeleXray-projekt?
A hagyományos radiológiai leletezést magában foglaló TeleXray-projekt a Béker-Soft Informatika Kft. Terasy elnevezésű
szoftverrendszerén alapszik, amelyet a cég a magyar egészségügy igényeit, a magyar jogi környezet specialitásait figyelembe
véve fejlesztett ki néhány évvel ezelőtt, aztán elsőként az Iconomix Kft. kezdte el röntgendiagnosztikai alkalmazásban
használni. A rendszert általában rendelőintézetek és kórházak veszik igénybe. Természetes feltétele, hogy az adott helyen a
hagyományos röntgendiagnosztikában digitális képalkotás álljon rendelkezésre. Feltétele az is, hogy a PACS-rendszer
illeszthető legyen a rendszerhez, de erre ma már szinte az összes itthon működő PACS-rendszerrel vannak élő példák.
Milyen eredményeket értek el?
Klinikai felhasználás szempontjából talán az a legnagyobb előny, hogy 30 perces átlagos megfordulási idővel számolunk, és
ezt napi átlagban tartani is tudjuk. Április hónapban a közel 3500 elvégzett vizsgálatnál 16 perc 37 másodperc volt az átlagos
megfordulási idő. Egyébként a teleradiológiában létrejövő gyors megfordulási idő az osztály leletmegfordulási idejére is
pozitív hatással van, az is egyértelműen csökken – saját tapasztalataink szerint.

Tudatosabbá teszi a munkát a teleradiológiai üzem?
A Szakmai Kollégium az elmúlt években nagyon sokat tett a minőségbiztosítási háttér kialakításáért, mi ezt lefordítottuk a
gyakorlatra. A vizsgálati protokoll és a leletezési módszertan ugyanis egységes a rendszerben együttműködő intézmények
számára. Ma már tucatnyi képalkotó diagnosztikai munkahelyre, szakrendelőbe vagy kórházba, közvetítenek egységes
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elvárásokat azok a radiológusok, akik részt vesznek a leletezésben. Az elmúlt években kiderült: a TeleXray-projekt legnagyobb
radiológiai szakmai előnye, hogy szakmai felügyeletet, folyamatszervezési és minőségbiztosítási támogatást nyújt a
partnerintézményeknek. Szorosan együttműködünk a helyi radiológiai csapattal, ami néhány esetben a jól képzett, radiológus
szakorvos nélküli szakszemélyzetet jelenti – egyre kevesebb kisebb intézményben van ugyanis lehetőség radiológus
jelenlétére. Egyre inkább egyértelmű, hogy a teleradiológia nem elkerülhető – az igények ugyanis folyamatosan nőnek.
Milyen infrastruktúrával kell számolnia a projektbe belépő intézményeknek?
A meglévő akár foszforlemezes, akár direkt digitális technológia és PACS-rendszer mellett bizonyos emberi erőforrás
igényeket kell a szintén meglévő munkatársakkal kielégíteni: szükséges egy helyi diszpécser, aki segíti a leletező központokkal
kialakított kommunikációt, és az is fontos, hogy legyen helyi informatikai támogatás, aki az esetleges informatikai
problémákat gyorsan képes kezelni. Kritikus szempont az, hogy az igénylő helyen milyen kimenő sávszélességgel találkozunk,
hiszen egy mellkasröntgen, vagy kétirányú mellkasröntgen vagy CTHL gerinc kétirányú felvétel átvitele nem mindegy, hogy
néhány tíz másodpercen belül valósul meg, vagy több percig kell várni a leletezői oldalon a képekre. Nagyon fontos feltétel,
ami egy jól működő, hagyományos radiológiai osztály életében is kritikus pont, hogy megfelelő információkat kapjunk az
adott betegről. Ezt egyébként rendelet is szabályozza, amelynek szellemében nekünk azt kellene tennünk, hogy ha nincs
előzmény, akkor nincs lelet – mert nemcsak magunkkal szúrhatunk ki, hanem leginkább a beteggel. Ezért a megfelelő kérés
alapján, protokoll szerint végzett vizsgálatok nagyon fontosak.
Hogyan kapcsolódnak egymáshoz az informatikai rendszerek?
A minimum feltételnek megfelelően nem megkerülhető a teljes integráció megvalósulása a medikai rendszerrel, hiszen így
minimalizálható bármilyen emberi adminisztrációs hiba. Az informatikai biztonsági kérdésekről akár önálló cikket lehetne írni,
de az a tapasztalat, hogy egy jól működő intézményi informatika ezt mindenképpen kézben tudja tartani.

Milyen elemekből áll egy teleradiológiai intézmény?
Ahogy egyre mélyebbre ások a teleradiológia világába, rájövök arra, hogy a teleradiológia és egy nagy radiológiai osztály
működése előbb-utóbb össze fog mosódni, hiszen ma már szinte csak az egyes részelemek földrajzi távolsága az, ami
megkülönbözteti egy sok modalitással működő radiológiai osztály és egy teleradiológiai intézmény működését egymástól. A
túléléshez nagyon jól szervezett leletező központok kellenek, ahol a kihasználatlan radiológiai kapacitást be lehet vonni. A
nagy megyei kórházak radiológiai osztályai ilyen nagy leletező központok kialakítására tökéletesen alkalmasak lennének. Úgy
érzem, ma már a teleradiológia nem informatikai megoldás, hanem egy olyan radiológiai intézmény, mint bármelyik nagy
radiológiai osztály, de mindenképpen dedikált, erre kifejlesztett informatikai megoldással működik jól. A teleradiológiai
működési modell egyik eleme a röntgendiagnosztikai modalitás, amely lehet, hogy a folyosó végén, de az is lehet, hogy 200
kilométerre található tőlünk. Az összeköttetéshez szükséges egy PACS-szerver, amely a kórházban vagy attól távol található,
és szükség van egy leletezőhelyre, amely ugyanúgy lehet a folyosón, de akár több száz kilométeres távolságra is, és
természetesen kell az egyes komponensek informatikai összeköttetését biztosító központi teleradilógiai kommunikációs és
elszámoló rendszer, mely estünkben a Terasy.
Mi változik az intézmény életében a teleradiológiai szolgáltatás bevezetésével?
A biztonság növekszik, az üzemeltetés hatékonyabbá és kényelmesebbé válik. A TeleXray-projektben – mint említettem – több
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mint tucatnyi intézménnyel állunk rendszeres leletezési együttműködésben. A leletezés fő bázisa a Kenézy Gyula Kórház és
Rendelőintézet Központi Radiológiai Diagnosztika Osztálya, de található velünk együttműködésben dolgozó leletező központ
többek között Budapesten, Cegléden, Pécsett és Zalaegerszegen is. A projekt keretein belül havonta közel 3500 esetet
leletezünk, 2011-es indulása óta több mint 60.000 esetet dolgozott fel a rendszer. A Kenézyben egyébként havonta több mint
10.000 hagyományos röntgendiagnosztikai lelet születik. Összehasonlításul, Magyarországon egy hónapban 300.000 röntgen
készítenek a járóbeteg-ellátásban, a fekvőbeteg-ellátásról nincs konkrét információnk, de havonta további 100.000 vizsgálatra
becsüljük.
Hogyan képesek menedzselni a rendszert?
A munkafolyamat monitorozása a teleradiológiában különösen fontos feladat, hiszen a rendszer funkcionalitását különböző
változókkal tudjuk pontosan megítélni, például meg tudunk vizsgálni minden olyan esetet, ahol a leletezési idő meghaladta a
30 percet, és kitalálhatjuk, mit tehetünk a megfordulási idő csökkentése érdekében. Természetesen a Terasy segítségével
radiológus szakorvosokra lebontva is tudjuk követni, hogy ki hogyan tud teljesíteni, és ma már okostelefonos alkalmazás is
rendelkezésre áll, akár az osztályvezető főorvos, akár a főigazgatók számára, az aktuális helyzet pontos megtekintésére. Ez a
funkcionalitás egyébként ugyanolyan fontos lenne egy hagyományos röntgendiagnosztikai osztály életében is. Jó lenne, ha
egy-két éven belül használhatnánk olyan medikai rendszert, amely a teljesítményhez kapcsolódó adatokat a radiológiai
osztályon másodpercre pontosan rendelkezésünkre tudná bocsátani.

Dolgozott a debreceni klinikán, majd évekig Mátészalkán és Kisvárdán, 2009 óta a debreceni Kenézy Kórház osztályvezető
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főorvosa. Mi a tapasztalata, hogyan marad meg egy intézményben a radiológus?
Elsősorban úgy, ha komoly elvárásokat fogalmazunk meg a radiológus számára, számon kérjük a minőséget, cserébe munkát
biztosítunk neki. Ha a napi 6-8 órás munkát megfelelő minőségű munkával tudjuk kitölteni, megbecsüljük a munkáját és méltó
módon meg tudjuk fizetni, akkor nem megy el az országból a jó szakember.
Mennyit keres Önöknél egy radiológus szakorvos?
Amennyit dolgozik. Nem vagyok felhatalmazva arra, hogy bárkinek a jövedelméről nyilatkozzam, de biztos vagyok abban,
hogy a radiologia.hu olvasóinak van a debreceni Kenézy Kórházban dolgozó radiológus ismerőse. Tessék megkérdezni. Az
alapbéren és egyéb juttatásokon túl a leletezési teljesítménytől függő ösztönző rendszert működtetünk, amitől senki sem tűnik
boldogtalannak. Egy olyan folyamatos üzemben, amikor a radiológus teljes munkaidejét ki tudjuk tölteni minőségi munkával,
és érdemi leletezést tudunk végezni, méltó kereseti viszonyok alakíthatóak ki. Biztos vagyok abban, hogy ezzel a
módszertannal Magyarországon tarthatóak a radiológusok, és a magas színvonalú szakmai munka mellett nemzetközileg is
elismert műhelyek alakulhatnak ki.

Oldal 4/4

