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Dátum Esemény Helyszín Szervezô Kapcsolat

Május 9-11. XI. Lélek Imre Emlékülés Hévíz, Lotus Therme Hotel&Spa Dr. Nagy Gyöngyi www.lelekimre.hu 
Június 3-7. ESPR 2013: European Society of 

Pediatric Radiology
Budapest, Hotel Marriott Dr. Kis Éva www.espr2013.org

Június 19-22. IV. European Conference on 
Interventional Oncology

Budapest, Novotel Budapest City Prof. dr. Bérczi Viktor www.ecio2013.org 

Szeptember 21. Differenciáldiagnosztikai nehéz-
ségek a radiológiában

Szeged, Hotel Forrás Prof. dr. Palkó András www.klinikaikozpont.u-
szeged.hu/radiology/ 

Október Magyar Radiológus Asszisz-
tensek Egyesülete Kongresszusa

Veszprém Dr. Szántó Tamás www.mrae.hu

Október 3-5. Soproni Ultrahang Napok Sopron, Hotel Lövér Prof. dr. Baranyai Tibor www.uhnapoksopron.hu
November 7-9. Magyar Neuroradiológiai 

Társaság XXI. Kongresszusa
Visegrád, Hotel Silvanus Dr. Rudas Gábor kongresszus.mnrt.hu

December 1-6. RSNA 2013 Chicago, McCormick Place Radiological Society of North 
America

www.rsna.org

Tisztelt Partnerünk!

Sok szeretettel meghívjuk Önt a European Society 
of Pediatric Radiology 50. éves közgyûlésére és 36. 
posztgraduális kurzusára, melyet 2013. június 3-7. kö-
zött rendeznek a budapesti Marriott Hotelben.

A kontrasztanyagok iránt érdeklôdô szakemberek 
számára 2013. június 5-én, szerdán, 16:00-16:30 kö-
zött a „B” teremben Guerbet Szimpóziumot tartunk. A 
szimpózium témái:

• Update on the clinical use and safety record of 
DotareM in children. Dr. O. Olsen (Great Ormond 
Street Hospital, London)

• MRI late enhancement for detection of neonate 
myocarditis induced by lupus. Dr. Phalla Ou (Bichat 
Hospital, Paris)

Üdvözlettel:
A Guerbet és az Astromedic csapata

Guerbet az ESPR 2013 Kongresszuson
A Guerbet is támogatja az Európai Gyermekradiológiai Társaság 2013. június 
3-7. között Budapesten megrendezésre kerülô kongresszusát.

Kongresszusi programajánló 2013
Összegyûjtöttük a magyar képalkotó diagnosztikai közösség 
számára legfontosabb kongresszusok, rendezvények adatait.



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

– Fôorvos úr, van-e elég beteg és 
orvos a tatabányai Szent Borbála 
Megyei Kórházban, Budapest és 
Gyôr között félúton?

– Évente összesen több mint 50 ezer 
röntgent, több mint 15 ezer ultrahan-
got és valamivel több, mint 10 ezer 
CT-vizsgálatot végzünk, tehát közepes 
méretû radiológiai osztálynak szá-
mítunk. A betegek létszámára nem 
panaszkodhatunk, ám humánerôfor-
rásunk sajnos Tatabányán is komoly 
hiányokat rejt magában. Szerencsére az utóbbi idôben 
sikerült olyan rezidenseket és szakorvos-jelölteket talál-
nunk, akik nem átmeneti állomásnak tekintik a Szent 
Borbála Kórházat, megfelelôen fel tudjuk ôket készíteni, 
és valószínûleg itthon is maradnak, köszönhetôen folya-
matban lévô fejlesztéseinknek. Sajnos, nem egy olyan 
rezidensem van, aki Németországból szemléli érdeklôd-
ve, hogyan küszködünk Tatabányán a hétköznapokban. 
A humán erôforrás deficitben enyhülést jelenthet új, 64 
szeletes CT-berendezésünk és 1,5T térerejû MR-beren-
dezésünk szívóhatása: több, a közelben lakó szakorvos 
kolléga jelezte, hogy szívesen visszatérne hozzánk, 
amint megvalósulnak a fejlesztések.

– Milyen állapotban van a jelenlegi géppark?
– Röntgen gépparkunk épületünkkel egyidôs, 1984-

ben került telepítésre. CT-berendezésünk egyszeletes 
modell, idén 10 éves. A radiológiai osztály Tatabá-
nyán intervenciós laborral egészül ki, amelyben egy 
1984-es, még a DSA elôtti érából származó analóg 
angiográf mûködik. Pedig ha a megfelelôen képzett 
angiós csapat korszerû DSA-val egészülne ki, on-
kológiai, nôgyógyászati és urológiai területen még 
több beavatkozást tudnánk végezni. Emlôcentrumunk 
nagyrészt külsô szakemberekkel, szûrôbusszal dolgo-
zik. A hétköznapok legnagyobb problémáját az jelenti, 
hogy mivel filmre dolgozunk, klasszikus mûveltségû 
röntgenasszisztensekre van szükségünk. A felvételeket 
el lehet rontani, illetve a gépek kora miatt nem mindig 
azzal az értékkel készül el a felvétel, amit beállítanak 

az asszisztensek.
– Milyen fejlesztés fog megvalósulni Tatabá-

nyán?
– Ahhoz képest, hogy a TIOP 2.2.4. pályá-

zatot 2010 februárjában ítélték meg intéz-
ményünknek, még egyetlen kapavágás sem 
történt, viszont nagyon sok egyeztetés valósult 
meg. Azóta eltelt három év, de igazi lendületet 
új fôigazgatónk belépése óta vett a fejlesztés. A 
tervek szerint, mivel a radiológiai osztályon nem 

lesz komoly épületszerkezeti fejlesz-
tés, csak belsô átalakítás, várhatóan a 
radiológiával kezdôdik a beruházás. 
A fejlesztésben, amelynek költség-
vetése megközelíti a 700 millió Ft-ot, 
két direkt digitális röntgenfelvételezô 
egység, egy 64-szeletes CT és egy 
1,5 T MR kerül telepítésre, a helyszíni 
röntgenek tekintetében valamilyen 
foszforlemezes fejlesztés valósul meg, 
az új technológiát PACS-rendszer teszi 
teljessé. Sôt, úgy tûnik, TIOP 2.2.6. 

pályázatunk, amely magában foglalja az ultrahangok 
fejlesztését, ehhez a fejlesztéshez közeli idôpontban 
valósul meg.

– Milyen szakmai többletet eredményez majd a 
fejlesztés?

– Egészen biztos, hogy vizsgálati portfóliónk nagy-
mértékben bôvülni fog. Az MR-t messiásként várjuk, 
hiszen a klinikai oldalon nagyon nagy az igény rá. 
Eddig csak más diagnosztikai centrumokban tudtunk 
MR-vizsgálati idôpontokról gondoskodni, ezért nagy 
áttörés lesz, ha a megyei kórházban OEP-finanszí-
rozásból fog mûködni egy 1,5T térerejû, modern 
MR-berendezés. Új CT-berendezésünkkel felgyorsul-
nak CT-vizsgálataink is, jelentôs mértékben fejlôdhet 
a hasi- és a neurodiagnosztika, és a CT segítségével 
a diagnosztikus angiográfiák egy része is várhatóan a 
CT-ben fog landolni.

– Milyen elvek alapján alakítják ki kontraszt-
anyag-felhasználásukat?

– Fôként betegeink védelmének maximalizálása 
vezérel bennünket ezen a területen is. Kontrasztanyag 
alkalmazásánál természetesen vizsgáljuk a bete-
gek vesefunkcióját, és elsôsorban modern termékek 
alkalmazására törekszünk. Egyik fô csapásirányunk 
az egyik piacvezetô gyártó, a másik pedig a leg-
fiatalabb molekulát magáénak tudó Astromedic Kft., 
illetve kisebb mennyiségben használunk más termé-
keket is. Az Astromedic Kft. esetében a rugalmassá-
got és a roppant segítôkészséget emelem ki, illetve 
azt a komolyságot, ahogy bármilyen érzékenységi 
reakció esetén a raktározástól a felhasználáson át 
a szövôdmények elhárítását is együtt monitorozzuk. 
Az együttmûködés során fontos azt érezni, hogy a 
kontrasztanyag szállítója partner a felelôs gyógyszer-
használatban.

– Az új CT-hez új injektort is kell majd vásárolni?
– CT-kontrasztanyag injektorunk matuzsálemi mo-

dell, még az 1990-es évekbôl származik, és hason-
lóan koros injektor mûködik az angiográfiai laborban 

is. Az új CT-hez természetesen követelmény a kétfejes 
injektor, ami a fejlesztés részét képezi.

– Mi alapján születik majd döntés az egyes típusok 
között?

– A kiválasztás során a felhasználóbarát mûködés a 
legfontosabb szempont, ami az asszisztensek számára 
gyors és pontos kontrasztanyag használatot tesz lehe-
tôvé. Fontos, hogy a gép figyelmeztessen, amikor va-
lamit elhibázunk. Fontos, hogy informatikailag fejlett, 
ugyanakkor strapabíró szerkezet legyen, 
és a biztonságos használathoz hozzá-
járuljon, hogy a légtelenítést ne minden 
páciensnél, hanem megfelelô gyakori-
sággal kelljen csak megvalósítani, így a 
kárba veszô kontrasztanyag mennyiségét 
is minimalizáljuk.

– Milyen célok alapján mûködhet a 
Budapesttôl és Gyôrtôl egyaránt fél órára 
lévô tatabányai radiológia?

– Mivel Tatabánya 80 ezres lakosú 
megyeszékhely, nem lebecsülendô a tata-
bányai Szent Borbála Megyei Kórház sze-
repe, sem városi, sem megyei ellátóhely-
ként. Röntgen- és ultrahang-diagnosztikai 

tekintetben elsôsorban városi ellátást nyújtunk, emlô-
szûrés tekintetében megyei hatáskörünk van, interven-
ciós ellátásunkért szívesen jönnek hozzánk a betegek 
más megyékbôl is. Mivel intézményünkben több mint 
700 aktív ágy található, ez megfelelô képalkotó diag-
nosztikai hátteret igényel. Ezért örülök annak, hogy új 
fejlesztéseinkkel a Komárom-Esztergom megyei betegek 
számára is XXI. századi képalkotó diagnosztika válik a 
közeljövôben elérhetôvé.

A Nyugat-Európában már 2010 óta 
rendelkezésre álló megoldás sokkal 
könnyebbé és hatékonyabbá teszi a 
kontrasztanyag-menedzsmentet. A rönt-
gen kontrasztanyagok speciális felhasz-
nálási igényeinek és a WHO ajánlá-
sainak maximális figyelembe vételével 
kifejlesztett polipropilén alapú ScanBag 
a hagyományos palackoknál sokkal 
strapabíróbb, ellenállóbb, törhetetlen, 
és 62%-kal könnyebb, mint az üveg-
palackok.

A Guerbet és az Astromedic számá-
ra a kontrasztanyag-felhasználás teljes 
munkafolyamata, így a veszélyes hul-
ladékok képzôdése is fontos, ezért veze-
tünk be egy olyan modern megoldást 
a magyar piacra, amely a nemzetközi 
kutatási eredmények szerint jelentôs 
megtakarítást eredményez a kontraszt-
anyag-felhasználásban.

A ScanBag felhasználásának költsé-
geit hat országban elemzô tanulmány 
(Nivelle E. et al.: Assessing the budget 

impact of using ScanBag in CT in 6 
European countries, ISPOR (Interna-
tional Society for Pharmacoeconomics 
and Outcomes Research), June 2012) 
szerint 1000 darab 200 ml-es üveg-
palack helyett ScanBag-et alkalmazva 
7076-8084 euró megtakarítást értek el 
a radiológiai osztályok. Ennek oka leg-
nagyobb részben a kedvezôbb raktáro-
zási költség, az alacsonyabb veszélyes 
hulladék költség, a kisebb kontraszt-
anyag-veszteség, valamint a teljes mér-
tékben megszûnô törések és ezekbôl 
eredô sérülések következményeinek 
elmaradása.

Messiásként várják az MR-t
Dr. Pajor Péterrel, a tatabányai Szent Borbála Kórház  
radiológiai osztályvezetô fôorvosával beszélgettünk.

ScanBag: hamarosan itthon is elérhetô
Ôsztôl már ScanBag-változatban is elérhetô Magyarországon  
a Guerbet XENETIX röntgen-kontrasztanyaga.

Dr. Pajor Péter

A tatabányai Szent Borbála Kórház

ScanBag: innovatív 
megoldás a kontraszt-
anyag könnyû és  
egyszerû napi  
felhasználásához.
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got és valamivel több, mint 10 ezer 
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mítunk. A betegek létszámára nem 
panaszkodhatunk, ám humánerôfor-
rásunk sajnos Tatabányán is komoly 
hiányokat rejt magában. Szerencsére az utóbbi idôben 
sikerült olyan rezidenseket és szakorvos-jelölteket talál-
nunk, akik nem átmeneti állomásnak tekintik a Szent 
Borbála Kórházat, megfelelôen fel tudjuk ôket készíteni, 
és valószínûleg itthon is maradnak, köszönhetôen folya-
matban lévô fejlesztéseinknek. Sajnos, nem egy olyan 
rezidensem van, aki Németországból szemléli érdeklôd-
ve, hogyan küszködünk Tatabányán a hétköznapokban. 
A humán erôforrás deficitben enyhülést jelenthet új, 64 
szeletes CT-berendezésünk és 1,5T térerejû MR-beren-
dezésünk szívóhatása: több, a közelben lakó szakorvos 
kolléga jelezte, hogy szívesen visszatérne hozzánk, 
amint megvalósulnak a fejlesztések.

– Milyen állapotban van a jelenlegi géppark?
– Röntgen gépparkunk épületünkkel egyidôs, 1984-

ben került telepítésre. CT-berendezésünk egyszeletes 
modell, idén 10 éves. A radiológiai osztály Tatabá-
nyán intervenciós laborral egészül ki, amelyben egy 
1984-es, még a DSA elôtti érából származó analóg 
angiográf mûködik. Pedig ha a megfelelôen képzett 
angiós csapat korszerû DSA-val egészülne ki, on-
kológiai, nôgyógyászati és urológiai területen még 
több beavatkozást tudnánk végezni. Emlôcentrumunk 
nagyrészt külsô szakemberekkel, szûrôbusszal dolgo-
zik. A hétköznapok legnagyobb problémáját az jelenti, 
hogy mivel filmre dolgozunk, klasszikus mûveltségû 
röntgenasszisztensekre van szükségünk. A felvételeket 
el lehet rontani, illetve a gépek kora miatt nem mindig 
azzal az értékkel készül el a felvétel, amit beállítanak 

az asszisztensek.
– Milyen fejlesztés fog megvalósulni Tatabá-

nyán?
– Ahhoz képest, hogy a TIOP 2.2.4. pályá-

zatot 2010 februárjában ítélték meg intéz-
ményünknek, még egyetlen kapavágás sem 
történt, viszont nagyon sok egyeztetés valósult 
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lesz komoly épületszerkezeti fejlesz-
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radiológiával kezdôdik a beruházás. 
A fejlesztésben, amelynek költség-
vetése megközelíti a 700 millió Ft-ot, 
két direkt digitális röntgenfelvételezô 
egység, egy 64-szeletes CT és egy 
1,5 T MR kerül telepítésre, a helyszíni 
röntgenek tekintetében valamilyen 
foszforlemezes fejlesztés valósul meg, 
az új technológiát PACS-rendszer teszi 
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– Milyen szakmai többletet eredményez majd a 
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áttörés lesz, ha a megyei kórházban OEP-finanszí-
rozásból fog mûködni egy 1,5T térerejû, modern 
MR-berendezés. Új CT-berendezésünkkel felgyorsul-
nak CT-vizsgálataink is, jelentôs mértékben fejlôdhet 
a hasi- és a neurodiagnosztika, és a CT segítségével 
a diagnosztikus angiográfiák egy része is várhatóan a 
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alkalmazására törekszünk. Egyik fô csapásirányunk 
az egyik piacvezetô gyártó, a másik pedig a leg-
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illetve kisebb mennyiségben használunk más termé-
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– CT-kontrasztanyag injektorunk matuzsálemi mo-

dell, még az 1990-es évekbôl származik, és hason-
lóan koros injektor mûködik az angiográfiai laborban 

is. Az új CT-hez természetesen követelmény a kétfejes 
injektor, ami a fejlesztés részét képezi.

– Mi alapján születik majd döntés az egyes típusok 
között?

– A kiválasztás során a felhasználóbarát mûködés a 
legfontosabb szempont, ami az asszisztensek számára 
gyors és pontos kontrasztanyag használatot tesz lehe-
tôvé. Fontos, hogy a gép figyelmeztessen, amikor va-
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ugyanakkor strapabíró szerkezet legyen, 
és a biztonságos használathoz hozzá-
járuljon, hogy a légtelenítést ne minden 
páciensnél, hanem megfelelô gyakori-
sággal kelljen csak megvalósítani, így a 
kárba veszô kontrasztanyag mennyiségét 
is minimalizáljuk.
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Budapesttôl és Gyôrtôl egyaránt fél órára 
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– Mivel Tatabánya 80 ezres lakosú 
megyeszékhely, nem lebecsülendô a tata-
bányai Szent Borbála Megyei Kórház sze-
repe, sem városi, sem megyei ellátóhely-
ként. Röntgen- és ultrahang-diagnosztikai 

tekintetben elsôsorban városi ellátást nyújtunk, emlô-
szûrés tekintetében megyei hatáskörünk van, interven-
ciós ellátásunkért szívesen jönnek hozzánk a betegek 
más megyékbôl is. Mivel intézményünkben több mint 
700 aktív ágy található, ez megfelelô képalkotó diag-
nosztikai hátteret igényel. Ezért örülök annak, hogy új 
fejlesztéseinkkel a Komárom-Esztergom megyei betegek 
számára is XXI. századi képalkotó diagnosztika válik a 
közeljövôben elérhetôvé.

A Nyugat-Európában már 2010 óta 
rendelkezésre álló megoldás sokkal 
könnyebbé és hatékonyabbá teszi a 
kontrasztanyag-menedzsmentet. A rönt-
gen kontrasztanyagok speciális felhasz-
nálási igényeinek és a WHO ajánlá-
sainak maximális figyelembe vételével 
kifejlesztett polipropilén alapú ScanBag 
a hagyományos palackoknál sokkal 
strapabíróbb, ellenállóbb, törhetetlen, 
és 62%-kal könnyebb, mint az üveg-
palackok.

A Guerbet és az Astromedic számá-
ra a kontrasztanyag-felhasználás teljes 
munkafolyamata, így a veszélyes hul-
ladékok képzôdése is fontos, ezért veze-
tünk be egy olyan modern megoldást 
a magyar piacra, amely a nemzetközi 
kutatási eredmények szerint jelentôs 
megtakarítást eredményez a kontraszt-
anyag-felhasználásban.

A ScanBag felhasználásának költsé-
geit hat országban elemzô tanulmány 
(Nivelle E. et al.: Assessing the budget 

impact of using ScanBag in CT in 6 
European countries, ISPOR (Interna-
tional Society for Pharmacoeconomics 
and Outcomes Research), June 2012) 
szerint 1000 darab 200 ml-es üveg-
palack helyett ScanBag-et alkalmazva 
7076-8084 euró megtakarítást értek el 
a radiológiai osztályok. Ennek oka leg-
nagyobb részben a kedvezôbb raktáro-
zási költség, az alacsonyabb veszélyes 
hulladék költség, a kisebb kontraszt-
anyag-veszteség, valamint a teljes mér-
tékben megszûnô törések és ezekbôl 
eredô sérülések következményeinek 
elmaradása.

Messiásként várják az MR-t
Dr. Pajor Péterrel, a tatabányai Szent Borbála Kórház  
radiológiai osztályvezetô fôorvosával beszélgettünk.

ScanBag: hamarosan itthon is elérhetô
Ôsztôl már ScanBag-változatban is elérhetô Magyarországon  
a Guerbet XENETIX röntgen-kontrasztanyaga.

Dr. Pajor Péter

A tatabányai Szent Borbála Kórház

ScanBag: innovatív 
megoldás a kontraszt-
anyag könnyû és  
egyszerû napi  
felhasználásához.
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Dátum Esemény Helyszín Szervezô Kapcsolat

Május 9-11. XI. Lélek Imre Emlékülés Hévíz, Lotus Therme Hotel&Spa Dr. Nagy Gyöngyi www.lelekimre.hu 
Június 3-7. ESPR 2013: European Society of 

Pediatric Radiology
Budapest, Hotel Marriott Dr. Kis Éva www.espr2013.org

Június 19-22. IV. European Conference on 
Interventional Oncology

Budapest, Novotel Budapest City Prof. dr. Bérczi Viktor www.ecio2013.org 

Szeptember 21. Differenciáldiagnosztikai nehéz-
ségek a radiológiában

Szeged, Hotel Forrás Prof. dr. Palkó András www.klinikaikozpont.u-
szeged.hu/radiology/ 

Október Magyar Radiológus Asszisz-
tensek Egyesülete Kongresszusa

Veszprém Dr. Szántó Tamás www.mrae.hu

Október 3-5. Soproni Ultrahang Napok Sopron, Hotel Lövér Prof. dr. Baranyai Tibor www.uhnapoksopron.hu
November 7-9. Magyar Neuroradiológiai 

Társaság XXI. Kongresszusa
Visegrád, Hotel Silvanus Dr. Rudas Gábor kongresszus.mnrt.hu

December 1-6. RSNA 2013 Chicago, McCormick Place Radiological Society of North 
America

www.rsna.org

Tisztelt Partnerünk!

Sok szeretettel meghívjuk Önt a European Society 
of Pediatric Radiology 50. éves közgyûlésére és 36. 
posztgraduális kurzusára, melyet 2013. június 3-7. kö-
zött rendeznek a budapesti Marriott Hotelben.

A kontrasztanyagok iránt érdeklôdô szakemberek 
számára 2013. június 5-én, szerdán, 16:00-16:30 kö-
zött a „B” teremben Guerbet Szimpóziumot tartunk. A 
szimpózium témái:

• Update on the clinical use and safety record of 
DotareM in children. Dr. O. Olsen (Great Ormond 
Street Hospital, London)

• MRI late enhancement for detection of neonate 
myocarditis induced by lupus. Dr. Phalla Ou (Bichat 
Hospital, Paris)

Üdvözlettel:
A Guerbet és az Astromedic csapata

Guerbet az ESPR 2013 Kongresszuson
A Guerbet is támogatja az Európai Gyermekradiológiai Társaság 2013. június 
3-7. között Budapesten megrendezésre kerülô kongresszusát.

Kongresszusi programajánló 2013
Összegyûjtöttük a magyar képalkotó diagnosztikai közösség 
számára legfontosabb kongresszusok, rendezvények adatait.


