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

Helyszín: Kenézy Kórház, P épület, Konferenciaterem, 
4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Idôpont: 2013. március 23. szombat 10:00

Elôadók:
• Prof. Dr. Baranyai Tibor: Retroperitoneális szervek ra-
diológiája (m. vese, vese,ureter, retroperitoneum) 30’
• Dr. Hoffer Krisztina, Dr. Pohárnok László: Pancreas 30’
• Prof. Dr. Harkányi Zoltán: Intraperitonealis szervek ra-
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A rendezvény weboldala:
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events/229658690501910/

Has-kismedence Területi Radiológus 
Továbbképzés Debrecenben

2013. március 23-án, szombaton, a debreceni Kenézy Kórház konferenciatermében 
rendezik az észak-alföldi régió Területi Radiológus Továbbképzését.



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

– Mennyi idô alatt szokták meg az 
új rendszert?

– Megszokni könnyû a rendszert, 
hiszen nagyon egyszerû és logikus 
a kezelôfelülete. Azonban türe-
lem kellett, míg a két rendszer igazi 
szakértôjévé váltunk, és a legmaga-
sabb szakmai igények szerint tud-
tuk összehangolni a CT és injektor 
protokolljainkat. A radiológus fele-
lôssége nagyon fontos e területen: 
igenis, venni kell a fáradságot ahhoz, 
hogy pontosan beállítsuk gépeinken 
– legyen szó CT-rôl, MR-rôl, kont-
rasztanyag-injektorról – a megfelelô 
protokollokat. A fi nomhangoláshoz persze az sem 
árt, ha az ember az elmúlt évtizedekben a jelentôsebb 
gyártók gépeit használta, és dolgozott már igazán jól 
beállított rendszerekkel.

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

– Az elmúlt évek során csaknem az összes itthon el-
érhetô kontrasztanyagot használtam. Osztályvezetô fô-
orvosként nyilván az ár meghatározó szempont, a Kis-
kunhalason alkalmazott Guerbet kontrasztanyagokhoz 
emellett talán az a kulcs, hogy semmilyen súlyosabb 
szövôdmény nem kapcsolódott hozzájuk. Való igaz, 

hogy a röntgen-kontrasztanyagok kö-
zött csak apróbb különbségeket lehet 
felsorolni, ám fontosnak tartom, hogy 
olyan partnerekkel dolgozzunk együtt, 
akikkel korrekt az együttmûködés és 
megbízható a termék. Ma szerintem 
nagyon sokat jelent a korrektség, a 
megbízhatóság, és az, hogy valaki az 
adott szavát megtartsa.

– Mennyit számít a nemzetközi 
szakmai háttér?

– Természetesen az is fontos, hogy 
a nemzetközi szakirodalomban ér-
dekes, nagy esetszámot feldolgozó 
szakcikkeket találni a Guerbet kont-

rasztanyagokkal. A szakmai fejlôdés ugyanis mindig 
is fontos volt számunkra. Kiskunhalason egészen más 
beteganyagot kapunk, mint egy nagy, megyei kórház 
vagy klinika, ezért elkötelezettek vagyunk a kliniku-
sokkal való aktív kapcsolat, a rendszeres radiológu-
si esetmegbeszélés és a szakmai újdonságok közös 
megismerése mellett. Azt valljuk, hogy nagy alázattal 
kell a szakma és a betegek felé fordulnunk, miközben 
keményen ki kell állnunk a szakmai alapelvek mellett. 
Ezt a szemléletet remélem, átvették a nálunk dolgozó 
kollégák, hiszen talán ez jellemzi leginkább a kiskun-
halasi radiológiai osztályt.

– Fôorvos asszony, hogyan került Kiskunhalasra?
– 2002-ben mentem Szegedrôl, a Radiológiai Klini-

káról Kiskunhalasra osztályvezetô fôorvosnak. Sokat 
számított, hogy halasi születésû vagyok és Szeged is 
közel volt, így ki tudtam alakítani kétlaki életet. Ak-
kor sokat ingáztam, visszajártam oktatni, dolgoztam 
Székesfehérváron, Szolnokon és a szegedi IMC-ben. 
Tíz évembe került az osztály létrehozása, de a kiskun-
halasi radiológiai osztály ma már olyan, amivel elége-
dett vagyok.

– 2011 novemberében helyezték üzembe 16 
szeletes CT-berendezésünket. Ez idô alatt kiderült, 
mennyire fedi le igényeiket az „igásló” 16 szeletes 
gép?

– A fejlesztések elôtt fel kellett mérnünk, hogy mi-
lyen vizsgálatokra van szükség, és hosszú távon milyen 
lehetôsége van a kórháznak. Az egyértelmû volt, hogy 
sem hemodinamikai laborunk nem lesz, sem komo-
lyabb intervenciós laborra nincs esélyünk, így szakmai 
szempontból a 16 szeletes CT volt a legjobb választás. 
Kardiológiai szûrôvizsgálatokra Kiskunhalason nincs 
lehetôség, az összes többi vizsgálatot, legyen szó akár 
perifériás vagy koponya angiográfi áról, a 16 szeletes 
CT meg tudja oldani. Végzünk virtuális kolonoszkópi-
át, a diffúzió és a perfúzió lehetôsége is adott, bár ott 
inkább MR-diagnosztikát javaslunk. A 16 szeletes CT 
és egy jó kardio-CT közötti árkülönbséget pedig volt 

mire elköltenünk. Így aztán egy Siemens Somatom 
Emotion 16 CT-berendezésre esett a választás. Ké-
sôbb kiderült, a világ nagy részén ez a szeletszámú 
gép egy jó megoldás, hiszen bemutatása óta több 
mint 7000 gépet installált a cég világszerte. Én a 
hagyományos konfi gurációt csak azzal egészítet-
tem ki, hogy a CT-intervenció lehetôségét meg-
teremtô szoftvert, és a CT mellé egy belsô monitort 
kértem, ami nagy segítséget jelent az intervenciós 
beavatkozásokhoz.

– Hogyan választottak kontrasztanyag-injektort?
– Miután a korábbi 2 szeletes CT után installálták 

16 szeletes CT-berendezésünket, öt injektort pró-
báltunk ki, ugyanis csaknem mindegyik szállítótól 
lehetôséget kaptunk arra, hogy mindegyik jelentôs 
injektormárkát kipróbáljuk. A döntés meghozatalánál 
operátoraim véleménye is nagyon fontos volt, de szá-
momra az volt a legfontosabb kritérium, hogy steril 
maradjon a rendszer használat során. A MEDTRON 
CT-D injektorok tovább elônye, hogy melegítik a kont-
rasztanyagot, és a kétfejes kialakítás miatt lényegesen 
kevesebb kontrasztanyagot tudunk felhasználni, mint 
a korábbi, egyfejes rendszerrel.

– Mekkora elônyt jelentett a vezeték nélküli ki-
alakítás?

– Elsôsorban pozitív felhasználói tapasztalataink 
alapján döntöttünk a MEDTRON injektor mellett, 
aztán késôbb kiderült, a vezeték nélküli alkalmazás 
nekünk mindennél többet ér: a munkacsatornába 
ugyanis már egyetlen vezeték sem fért volna el. De jól 
választottunk, nem kellett semmilyen különleges meg-
oldást alkalmazni, beállítottuk az injektort a helyére, 
és minden nehézség nélkül elkezdtük használni.

Köszöntô
Februári hírlevelünkben elsôsorban a bécsi European Congress of Radiology eseményre koncentrálunk, valamint ellátogatunk Kiskunhalasra, 
a Semmelweis Kórház Radiológiai Osztályát irányító dr. Kiss Mariannához.
A bécsi ECR kongresszus Európa legnagyobb radiológiai seregszemléje, regisztrált látogatói meghaladják a 20 ezer fôt. Ebbôl évente 150-200 
radiológus szakember Magyarországról érkezik, így nem túlzás azt állítani, hogy a bécsi ECR Kongresszus nemcsak az európai, hanem a ma-
gyar radiológia egyik legjelentôsebb rendezvénye is.
Bécsbe látogató partnereinket a kongresszuson, a „C” kiállítócsarnokban, a Guerbet „Booth #325” számon található standján várjuk egy 
kellemes beszélgetésre.
Az MR-kontrasztanyagok iránt érdeklôdô szakemberek számára „Combining high tolerance with high diagnostic performance in contrast en-
hanced MRI” címmel tart szatellit szimpóziumot a Guerbet, a kongresszushoz kapcsolódva.

Találkozunk Bécsben, az ECR 2013 Kongresszuson!
Astromedic Kft.

Elkötelezettség a szakma és a betegek iránt

Dr. Kiss Mariannával, a kiskunhalasi Semmelweis Kórház igazgató-
helyettesével, radiológiai osztályvezetô fôorvosával beszélgettünk.

MEGHÍVÓ

Sok szeretettel meghívjuk Partnereinket 
a bécsi ECR 2013 Kongresszus harmadik napján, 2013. március 9-én, 

szombaton tartandó szatellit szimpóziumunkra:
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November 7-9. Magyar Neuroradiológiai Társaság XXI. Kongresszusa Visegrád, Hotel 

Silvanus
Dr. Rudas Gábor www.mnrt.tk  

December 1-6. RSNA 2013 Chicago, McCormick 
Place

Radiological Society of 
North America

www.rsna.org

KONGRESSZUSI PROGRAMAJÁNLÓ 2013

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

Helyszín: Kenézy Kórház, P épület, Konferenciaterem, 
4043 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
Idôpont: 2013. március 23. szombat 10:00

Elôadók:
• Prof. Dr. Baranyai Tibor: Retroperitoneális szervek ra-
diológiája (m. vese, vese,ureter, retroperitoneum) 30’
• Dr. Hoffer Krisztina, Dr. Pohárnok László: Pancreas 30’
• Prof. Dr. Harkányi Zoltán: Intraperitonealis szervek ra-
diológiája 30’

• Dr. Nagy Gyöngyi: Férfi  és nôi kismedencei szervek 
radiológiája 30’
• Esetmegbeszélés 120’

A rendezvény weboldala:
http://www.facebook.com/
events/229658690501910/

Has-kismedence Területi Radiológus 
Továbbképzés Debrecenben

2013. március 23-án, szombaton, a debreceni Kenézy Kórház konferenciatermében 
rendezik az észak-alföldi régió Területi Radiológus Továbbképzését.


