Dr. Révai Tamással, a Zuglói Szakorvosi Rendelőintézet igazgatójával beszélgettünk.

Teleradiológia Zuglóban
– Igazgató úr, miért tartja fontosnak a tele
radiológiai ellátás zuglói bevezetését?
– A zuglói polgárok számára fontos a vá
rólisták csökkentése. A leletezési idő, ami
korábban jellemzően félórás volt, akár
4-5 percre is lerövidül, ami sokkal hatéko
nyabb, páciens- és felhasználóbarát tevé
kenységet jelent. Mi vagyunk az Országos

éreztem biztonságban a radiológia műkö
désének hosszú távú fenntarthatóságát.
– Hogyan valósították meg a fejlesztést?
– Az intézményünket fenntartó Zuglói Ön
kormányzat megértette, hogy a távlelete
zés bevezetése nagy segítséget jelent, és
finanszírozták a teleradiológia beindítá

nöm a radiológia osztály vezetésében. Az
új vezető, Pintér főorvosnő a távleletezés
elkötelezett híve, és az első hetek tapaszta
latai alapján a dolgozók is elfogadják az új
rendszert. Mindenkinek tetszik a fejlesztés,
hiszen időt spórolunk a betegeknek, mun
kaerőt spórolunk magunknak, meglévő ra
diológus kollégáink pedig nyugodtabb kö
rülmények között tudnak dolgozni. Nem
beszélve a komoly szakmai kapcsolatról!
Szeretem a kétirányú utcákat. Pár hónap
elteltével szeretnénk 19. telephelyként a
többieket távleletezéssel segíteni. Azt ter
vezzük, hogy aktív félként leletezési tevé
kenységet is végzünk majd, és az oktatást
is szeretnénk sokkal aktívabbá tenni ezzel
a tevékenységgel.
– Mélyebbé válik a Zuglói Egészségügyi
Szolgálat szakmai integrációja?
– Más szakmákban aktív együttműködést
folytatunk az OKITI-vel és az OPAI-val, és a
teleradiológia is méltó rangot ad intézmé
nyünknek. Nem minden szakrendelő alkal
mas ugyanis szakmailag a teleradiológiai
támogatásra, hiszen sokkal szervezetteb
bé kell tenni a munkát, mielőtt elindul a
telemedicinális együttműködés. A techno
lógiai hátterünk megfelelő volt, csupán a
PACS-rendszert kellett fejleszteni.

Dr. Révai Tamás PhD

Teleradiológiai Rendszer 19. telephelye, és
amellett, hogy a 19-es számot nagyon sze
retem, a rendszer mindkét épületünkben,
az Örs vezér terén és Hermina úton talál
ható telephelyünkön történő bevezetése
jelzés arról is, hogy a Hermina úti telep
hely fejlesztése, nem megszüntetése a cél.
– Miben segít a fejlesztés?
– Az ultrahangvizsgálatok minél jobb ki
használása az elsődleges cél. A teleradio
lógiával mind a röntgendiagnosztikában,
mint az ultrahangnál sikerül lecsökkenteni
a hosszú a várakozási időt, az utóbbi terü
leten úgy, hogy több radiológus áll rendel
kezésre az ultrahangvizsgálatok végzésé
re. A Hermina úton sikerült a radiológiai
munkaerőkrízist rendbe tenni, az Örs vezér
terén azonban olyan kevés radiológus ma
radt – akik túl voltak hajtva –, hogy nem
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sához szükséges fejlesztéseket. A beruhá
zás részeként elavult PACS-rendszerünket
új technológiára cseréltük, amely tele
radiológiai rendszert is tartalmaz. Minden
új fejlesztésnél vannak kétkedők, akik nem
hiszik, hogy az új rendszer működni fog.
Ám ők hamar elcsitultak, mert látják, hogy
szépen és sokkal hatékonyabban működik
az új rendszer. Szeptember közepén egy
ünnepség keretében adtuk át a rendszert,
amelyen a DIVAS PACS-rendszert szállító
Béker-Soft Informatika képviselője is hoz
zászólt, biztosítva bennünket arról, hogy
nem hagynak minket magunkra és folya
matos lesz az együttműködés.
– Milyen szervezeti változásokat kellett
megvalósítani?
– Ahhoz, hogy folyamatos üzemmenet va
lósuljon meg, átalakítást kellett eszközöl

– Hogyan fogadták a kollégák az új mun
kamódszert?
– Úgy látom, hogy mindenki egyformán
beállt a sorba és segít. Pintér főorvosnő
saját ügyének tekinti a teleradiológia bein
dítását, és az összes kollégánk kellő aktivi
tással segíti ezt a tevékenységet. Ma reggel
úgy kezdtem a napot, hogy ellenőriztem
a radiológiai osztályt. Szakdolgozóink a
megfelelő protokollok szerint végezték a
röntgenvizsgálatokat, szakorvosaink pe
dig az ultrahang mellett ültek. Erre van
most igazán szükségünk, mert társkórháza
ink sok esetben a diagnosztikához vesznek
igénybe bennünket, amit nem akarunk, és
nem is lehet visszautasítani. Emiatt a vá
rakozási idő meglehetősen magas az ultra
hang-diagnosztikában. Ezzel a fejlesztéssel
ezt rövid idő alatt érdemben csökkenteni
tudjuk – rövidebb várakozást a röntgen
diagnosztikában és rövidebb várólistát az
ultrahangnál.
KÓRHÁZ 2014/8.

– Milyen minőségi elvárásokat fogalmaz
tak meg?
– ISO 9001:2008 szerint vagyunk audi
tálva és ezt várjuk el partnereinktől is.
A szolgáltató Iconomix Kft. is ISO-auditált,
emiatt az előkészítés során átszerkesz
tettük vizsgálatkérő dokumentumainkat,
hogy az iránydiagnózis és az előzményada
tok minden elvárásnak megfelelőek legye
nek. De az Országos Teleradiológiai Rend
szer – amellett, hogy betartja a szigorú
magyar adatvédelmi törvényeket és az in
formatikai biztonságot – konzultációs le
hetőséget is teremt mind radiológusaink,
mind klinikusaink számára, a differenciáldiagnosztikában és a klinikusi együttmű
ködésben egyaránt.
– A rendszer működtetéséhez milyen in
formatikai fejlesztésre volt szükség?
– Meg kellett újítanunk eszközparkunkat,
üzembe helyeztük a DIVAS PACS-rendszert,
és időszerű volt a foszforlemezes röntgen
technika megújítása is. Integráltuk a medi
kai és a PACS-rendszert, a Hermina úton és
az Örs vezér téren is, ezért mindenki mindent
lát, valamint a lelet is pontosan és gyorsan
jut el a klinikusokhoz. Számomra garanciát
jelent, hogy a Béker-Soft Informatika vállal
ja az eszközök szervizét és támogatási hát
teret.
– Hogyan látja ma a szakrendelők helyze
tét speciális, zuglói nézőpontjából?
– A szakrendelők egy része törekszik a
definitív ellátásra, másik része semle
ges, harmadik része úgy gondolja, az el
látást a kórházak felé kell eltolni. Mi úgy
gondoljuk, mindent a helyén kell kezelni.
Százötvenezres lakosságot látunk el, telje
sítményünk folyamatosan nő, jó szakmai
csapatot kell összeállítanunk, kiváló és
megbízható orvosokból. A teleradiológiai
fejlesztés pontosan ehhez segít hozzá ben
nünket. Például a mai napon nem volt
bent nálunk röntgennel foglalkozó radio
lógus, ennek ellenére átlagosan tíz percen
belül kaptak leletet betegeink. Ez nagy
mértékben javítja szakrendeléseink lakos
ság által érzékelt színvonalát is.

KÓRHÁZ 2014/8.

Az Országos Teleradiológiai Rendszer 19. számú telephelye

– Hogyan illeszkedik ez a fejlesztés a Zuglói
Egészségügyi Szolgálat stratégiájába?
– A teleradiológia pont akkor jelent meg,
amikor elfogyott a humán erőforrásunk.
Stratégiai célunk a zuglói polgárok kiszol
gálása, komfort- és biztonságérzetük javí
tása. A zuglói polgár komfort- és bizton
ságérzete akkor megfelelő, ha egy héten
belül időpontot kap hozzánk, legyen szó
röntgen- vagy ultrahangvizsgálatról. Ha
valakinek fájdalmai vannak és nem érzi jól
magát, nem mondhatjuk neki, hogy várjon
három-négy hónapot az ultrahangvizsgá
latra. A teleradiológiával viszont fenntart
ható a megfelelő szolgáltatási színvonal,
így sokkal nyugodtabban látom a jövőt.
– A gyorsabb leletadási idő mennyire segí
ti a többi szakrendelést?
– Biztos, hogy a gyorsabb leletek több te
rületen is hozzásegítenek bennünket a fej
lődéshez, mert minden szakma kötődik a
radiológiához. Ez az időtálló és hatékony
fejlesztés az országos élvonalba juttat
bennünket és felfelé pozícionálja a Zugló
Egészségügyi Szolgálatot. Segít a belgyó

gyászatnak, a tüdőgyógyászatnak, és az
ügyeleti ellátást is gyorsabbá teszi.
– Milyen üzleti modellben valósul meg a
szolgáltatás?
– A DIVAS PACS-rendszer üzemeltetésé
re egy éves szerződést kötöttünk a szállító
Béker-Soft Informatika Kft.-vel, az Országos
Teleradiológiai Rendszerrel pedig leleten
kénti díjazásban állapodtunk meg. De az
együttműködést szeretnénk meghosszabbí
tani, ezért mérjük betegeink, a zuglói polgá
rok elégedettségét az új rendszerrel. Ha ne
kik tetszik, az fenntartó önkormányzatunkat
is arra motiválja, hogy hasonló fejlesztése
ket valósítson meg. A kerületi önkormány
zat egyébként elkötelezett a folyamatos
fejlesztés mellett, az elmúlt években bő
vült hipertónia, terhességi, diabetológiai,
allergológiai és angiológiai szakrendelé
sünk, és szándéknyilatkozatunk van a száj
sebészet fejlesztésére is. A cél egyértelmű:
a zuglói polgárok egészségmegőrzésének
szolgálata, közel lakhelyükhöz.
Zöldi Péter
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