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Ultrahang – kettős szemmel

Főigazgató úr, Ön közel 30 éve radio-
lógus. Hogyan fejlődött ebben a hosszú 
időszakban az ultrahang-diagnosztika?
A modern képalkotó eljárások az elmúlt évti-
zedekben egyre nagyobb szerepet töltenek be 
az orvosi diagnosztikában. Amióta radiológus 
szakorvos lettem, elterjedt a komputertomo-
gráfia és a mágneses rezonanciás vizsgálat, 
megjelent a PET/CT és a PET/MR, de ultra-
hang modalitás, szerepét tekintve, egyáltalán 
nincs háttérbe szorulva. Az elmúlt 30 évben az 
ultrahang-diagnosztika óriási fejlődésen ment 
keresztül. A módszer óriási előnye ugyanis, 
hogy jelenlegi tudásunk szerint, és ez jó né-
hány évtizede így van, nem árt. Nincs számot-
tevő bionegatív hatása, ezért ismételhető és a 
szervezetre nem ártalmas.

Milyen korlátok jellemzik az ultrahangot?
Minden olyan vizsgálat, amelyhez kevés doku-
mentációs igény kapcsolódik, némi szubjektu-
mot is rejt magában. Függ a vizsgáló szemé-
lyétől, tudásától. Nehezebben ellenőrizhető, 
nehezebben rekonstruálható. Persze, vannak 
arra módszerek, hogy e korlátokat kiküszö-
böljük: ha standardizált paraméterek és tudás 
mellett valósul meg egy-egy vizsgálat. Viszont 
nagyon gyors a vizsgálat, gyors a diagnózis 
felállítása, és ez sokszor életet is menthet. 
Az ultrahang-diagnosztika sokszor kiegészítő 
modalitásként használatos, nem primer diag-
nosztikai eszközként, és ez a hatása is nagyon 
jelentős. Saját szűkebb szakterületemen, az 
emlődiagnosztikában a mammográf az arany-
standard, és az erre épülő legfontosabb kie-
gészítő diagnosztikai modalitás az ultrahang. 
A mammográf ugyanis sok mindent meg tud 
mutatni, de sok esetben a kiegészítő ultrahang 
vizsgálat juttat el bennünket a végső diagnózisig.

Fejlődik a technológia vagy leáldozóban 
van az ultrahang kora?
Biztos vagyok abban, hogy az ultrahang még 
hosszú évtizedekig az egyik legfontosabb 

modalitás lesz, és amennyit az elmúlt évti-
zedekben fejlődött, az vár ránk a következő 
időszakban is. Például, emlődiagnosztikában 
a legújabb irány a 3D automatizált ultrahang, 
amely a legfrissebb kutatások szerint sok olyan 
elváltozást képes megmutatni a denz emlők-
ben, amely akár a mammográfiás képeken, 
akár a hagyományos, kézi ultrahang vizsgálat-
nál esetleg rejtve maradnak. De a teljes be-
tegellátási folyamatban elengedhetetlen része 
az orvosi diagnosztikának az ultrahang, és ez 
nagyon hosszú ideig így is fog maradni. Ter-
mészetesen akkor eredményes, ha alkalmazási 
területét nagyon pontosan azonosítjuk, mert a 
modalitás jellemzője, hogy az orvos, bizonyos 
vizsgálattípusoknál a szonográfus jelenléte 
elengedhetetlen. 
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Intézményében milyen berendezések 
fordulnak elő? Mennyire modern az 
eszközpark?
Hála istennek, ma a magyar kórházakra a 
képalkotó diagnosztika fejlettsége jellemző – 
ultrahang-diagnosztikában is. Olyan berende-
zéseket használunk, amelyekkel pontos és jó 
diagnózist tudunk felállítani. Az elmúlt években 
ugyanis példa értékű fejlesztések valósultak 
meg, és nemcsak a radiológiában, hanem a 
sürgősségi ellátásban, szülészet-nőgyógyászat-
ban, urológiában, kardiológiában is, ahol ma 
már nemcsak a radiológusok, hanem az adott 
terület szakorvosai, specializált és standardizált 
módszerek mellett végzik el a vizsgálatokat. 
Sőt, a kardiológiai ultrahang-diagnosztika már 
olyan speciális terület, hosszú évek óta, ame-
lyet a kardiológusok uralnak, és a radiológu-
sok már nem folynak bele.

Több klinikus szakmában is polgárjogot 
nyer az ultrahang-diagnosztika.  
Mennyire szomorú ettől a radiológus 
főigazgató?
Ettől egyáltalán nem érzem rosszul magam 
radiológusként, sőt azt gondolom, minél több 
szakmának kellene gyakorolnia a minőségi 
ultrahang-diagnosztikát. Egy sürgősségi osz-
tályon elengedhetetlen, hogy az oxyológus 
vagy a rezidens szabad hasi folyadékot, vagy a 
sürgősségi ellátás során fontos elváltozást ult-
rahanggal azonnal diagnosztizálni tudjon. Ter-
mészetesen, a részletes vizsgálat a radiológus 
dolga kell, hogy legyen, de az iránydiagnózis 
felállítását a sürgősségi szakma tanítja és el is 
várja művelőitól. Ez leveszi a terhet a képalko-
tó diagnosztika válláról, másrészt meggyorsítja 
az ellátást és a diagnózist, ami a beteg esélyeit 
növeli. Nyilván, mindenkinek meg kell találnia 
a saját határait, ahhoz viszont ismerni kell a 
modalitást. Ez a mi, radiológusok felelőssége, 
akár radiológiai, akár sürgősségi, akár egyéb 
szakterületeken.

Főigazgatóként hogyan választ intézmé-
nye számára ultrahang berendezést?
A beszerzés során meg kell határozni a mű-
szaki tartalmat, ebben igyekszünk precízek és 

korrektek lenni. Korrektek azért, mert a ver-
seny rendkívül fontos számunkra és a beszál-
lítók számára is. Ennek is köszönhető, hogy 
a technológia nagyon dinamikusan fejlődik. 
Visszaemlékezve a régmúltra, még medikus 
koromra, a szegedi belklinikára, volt egy 
adományként odakerült, még COCOM-lis-
tás, kincsként őrzött ultrahang az egyik ren-
delőben, amit titokban próbálgathattunk. Ha 
annak a képét összehasonlítom fejemben egy 
mai, középkategóriás modellel, ég és föld a 
különbség. De így van ez helyén, az ipar min-
den területén hasonló fejlődés valósult meg, 
és ez a versenynek köszönhető. Visszatérve a 
beszerzésre, amikor elindítjuk a folyamatot, 
tudnunk kell, pontosan mire szeretnénk hasz-
nálni a készüléket, illetve, hogy milyen kategó-
riás ultrahang berendezésre van szükségünk. 
A szakmai és az anyagi szempontokat ötvözve 
igyekszünk a legjobb specifikációt meghatá-
rozni. Ehhez szakmérnökök segítségét is kér-
jük, természetesen az ajánlattétel lehetőségét 
a lehető legszélesebb körben nyitva hagyva. 
Összességében olyan berendezések beszerzé-
sét célozzuk meg, amelyek anyagilag megen-
gedhetőek, de minőségben a legmagasabb 
értéket képviselik.

A berendezés árán és tudásán kívül mi-
lyen szempontok számítanak?
Sokan talán elfelejtik, mennyire fontos a 
terméktámogatás, a szupport az egészségügy-
ben. Hiába szerzünk be egy tartós használati 
eszközt, lényegi jellemző, hogy milyen kiegészí-
tő szolgáltatás, terméktámogatás övezi azt. A 
berendezés sikeres hosszú távú üzemeltetésé-
hez megfelelő szupportra, akár szervizre, akár 
alkatrészellátásra, akár képzésre és oktatásra 
van szükség. Ez arról szól, hogy a vevőt a gyár-
tó cég munkatársai rendszeresen orientálják, 
akár az újdonságokkal, akár az eszköz új vagy 
még nem ismert funkcióival kapcsolatban. Ez 
a működési módszertan mindenképpen emeli 
egy berendezés értékét, pénzben nem kifejez-
hető, de nagymértékben hozzájárul ahhoz, 
hogy hosszú távú, egymásra épülő partnersé-
gek alakuljanak ki a berendezés gyártók és a 
szakemberek között.
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Rengeteg tapasztalatunk gyűlt össze az elmúlt 
másfél évben, mióta a Siemens Healthineers 
ultrahang-berendezéseit képviseljük Magyaror-
szágon. Ügyfeleinkkel folytatott beszélgetése-
ink, felhasználóink tapasztalatai azt mutatják: 
az elégedettség kulcsa a feladatra megfelelő 
ultrahang-berendezés.
Partnereinkkel együtt három olyan kategóriát 
azonosítottunk, amelyben optimális megoldást 
tudunk felajánlani: a nagy teljesítményű osz-
tályos ellátásra, a csúcsmegoldásokat igénylő 
ultrahang-diagnosztikára, valamint a sürgős-
ségi ellátásra fókuszálunk a Siemens Healthi-
neers ultrahangjaival.
Ez azonban csak az együttműködés egyik fele. 
Az Astromedic magyar radiológiában eltöltött 
évtizedes tevékenysége egyértelművé teszi: ezek 
a berendezések már annyi mindent tudnak, 
hogy magunkat és Partnereinket folyamatosan 
képeznünk kell. Ezt a tevékenységet korábban 
ultrahang-mérnök vagy applikációs specialista 
végezte. Az Astromedic és a Siemens Healthine-
ers oktatási tevékenységében szintet lép azzal a 
megoldással, hogy szonográfus csapatot épített 

fel az ultrahang-berendezések használatának 
minél magasabb színvonalú begyakorlására, a 
legújabb technológiai újdonságok és informá-
ciók átadására.
Szonográfus specialistáink feladata, hogy az 
orvosi kérdésekre, problémákra, legyen akár 
radiológiai, urológiai, nőgyógyászati vagy 
kardiológiai szakterület, a legmagasabb szintű 
szakmai háttérre támaszkodva keressenek 
választ, és a napi rutinellátás mellett berende-
zéseink speciális funkcióit is rutinszerűen tudják 
alkalmazni. Mind az állami, mind a magán-
egészségügyben ezzel támogatjuk a fejlődést!

Teljes spektrumban – szonográfusokkal
MIÉRT SZERETIK PARTNEREINK A SIEMENS HEALTHINEERS ULTRAHANG- 
BERENDEZÉSEIT?

Juniper: nagy teljesítményű osztályos ultra-
hang minden betegcsoportnakFreestyle: a sürgősségi ultrahang


