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Ultrahang-diagnosztika a magánvilágban

Főorvos asszony, mekkora területen és 
milyen képalkotó háttérrel működik a 
MacroKlinika?
Klinikánk 2017-ben nyitotta meg kapuit 1300 
négyzetméteren. A szakmai koncepció szerint 
teljes körű járóbeteg-szakellátást nyújtunk több 
mint 30 szakmában, jelenleg több mint 70 or-
vossal, önálló gyermekgyógyászati részleggel, 
amit egy Siemens Somatom Perspective 128 
szeletes CT, egy Siemens Magnetom Amira 
1,5T MR, egy Siemens Multix Fusion digitá-
lis röntgen, két Siemens Acuson S2000, egy 
S1000 és egy NX3 ultrahang szolgál ki.

Milyen szakmai koncepció alapján?
A klinika indulásakor az volt a szakmai cél, 
hogy a diagnosztika és klinikum egysége és 
komplex együttműködése valósuljon meg. Itt  
a klinikus valóban beutalja a beteget, egyeztet 
a radiológussal, ennek megfelelő vizsgálatot 
végzünk, és aktívan konzultálunk egymással, és 
a kilenc radiológus szakorvos kolléga is együtt-
működik egymással. Főállású radiológusként 

jómagam dolgozom a klinikán, egy kollé-
gám nyugdíj mellett és hét aktív radiológus 
kollégám pedig mellékállásban visz egy-egy 
műszakot, és mindenki minden modalitásban 
dolgozik. A Gyereksziget, hasonlóan a mis-
kolci megyei kórházban található Gyermek 
egészségügyi Központhoz, koncentrálja a szak-
tudást, mindenkinek két-három szakvizsgája 
van. Nálunk az a koncepció, hogy a teljes csa-
lád nullától száz éves korig jusson teljes körű 
elektív ellátáshoz – és ügyfeleink nagyon szere-
tik ezt a szolgáltatást, a környezetet, a nyújtott 
szakmai minőséget.

Mi a véleménye a Siemens  
ultrahangokról?
Korábban itthon és Ausztriában 
is, ahol két évet töltöttem el a 
feldkirchi súlyponti kórházban, 
mindenféle ultrahanggal, így 
Siemens gépekkel is dolgoztam, 
és vegyes tapasztalataim voltak. 
Annak örültem, hogy Siemens CT, 
MR és röntgen működik a Macro-
Klinikán, sőt, a legújabb syngo.
via rendszerrel tudunk leletezni, 
de bevallom, az ultrahangokat 
az elején fenntartásokkal kezel-
tem. Az előbb felvázolt működés 
viszont igényli a minél professzio-
nálisabb ultrahang-diagnosztikai 
hátteret. Aztán kiderült: csak arra  

van szükség, hogy megismerjük a gépeket, és a 
megfelelő konfigurációkat állítsuk össze, végül 
ezek a Siemens ultrahangok hozzánk nőttek, sőt 
klinikus kollégáink is megszerették őket.

Hogyan nézett ki ez a folyamat?
Ahogyan említettem, a klinikus és radiológus csa-
patot nagyon komoly szakmai igényesség jellemzi. 
Törekedtünk arra, hogy megismerjük a Siemens 
ultrahangokat, megértettük a logikájukat, külföldi 
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applikációs specialistát kértünk. Aztán szereztünk 
minden szakterülethez betegeket, és mi magunk, 
Czifra Péter Siemens szervizmérnök segítségével 
beállítottuk a gépeket. Az egyes beállításokat 
elmentettük, kitoltuk a határokat, bővítettük a 
transducer parkot, és ezzel a munkával végül a 
legjobb eredményt préseltük ki az ultrahangok-
ból. Ezután nagy biztonsággal tudtunk minőségi 
vizsgálatokat végezni, amiben természetesen 
nagy szerepet játszik, hogy óriási ultrahang-diag-
nosztikai gyakorlattal rendelkező csapat dolgozik 
itt, hátunk mögött több százezer vizsgálattal. 
Így végül megszerettük a Siemens ultrahango-
kat, és alkalmazásukban sokat segít, hogy a 
syngo.via informatikai rendszer segítségével az 
adott beteg összes előzménye bármilyen modali-
tásban villámgyorsan megtekinthető.

Bevonták a klinikus kollégákat is az  
ultrahang-diagnosztikába?
Az alapkoncepció az volt, hogy a radiológia 
tartja kézben az ultrahang-diagnosztikát, de 
később természetesen odaadtuk a gépeket a 
kardiológiának, angiológiának, neurológiának, 

urológiának és szülészet-nőgyógyászatnak.  
A négy gépet úgy konfiguráltuk, hogy a trans-
ducerek egy-egy szakmacsoportra specifikussá 
váltak. Egy gépet dedikáltunk a kardiológiának, 
angiológiának és neurológiának, egy gépet 
odaadtunk a szülészet-nőgyógyászatnak, egy 
gépet meghagytunk az egyéb rendeléseknek és 
egy gépet csak a radiológia használ. Ma akko-
ra a betegforgalom, hogy mind a négy gépet 
maximálisan kihasználjuk, sőt, a szülészet-nő-
gyógyászati területen különösen népszerű 
óriási méretű mozivászonra kivetített babamozi 
szolgáltatásunk – aminek radiológusként nem 
feltétlen vagyok híve, de azt elismerem, hogy a 
szülők számára óriási élmény.

Mi a továbbfejlődés útja?
A dinamikus fejlődésnek megfelelően klinikánk 
további, jelentős bővítésén, egynapos sebé-
szet beindításán dolgozunk. Ennek kapcsán 
egészen biztosan a minőségi mobil ultrahan-
gok felé fogunk fordulni – és természetesen 
a megszokott márkával szerzett tapasztalatot 
beépítjük a döntésünkbe.

Az egészségügyi ellátás során állandó problé-
ma, hogy az utcáról érkező ügyfeleket hogyan 
juttassuk el a betegtérbe úgy, hogy cipőjük, 
ruházatuk ne szennyezze be a betegteret. A 
kézzel felhelyezhető, egyszer használatos láb-
zsákok ugyan megfelelő megoldást nyújtanak, 
ám a felhelyezéssel ismét szennyeződik a már 
fertőtlenített kéz, illetve hosszadalmasabbá 
válik az ügyfél beléptetési folyamata.

Olyan megoldást 
nyújtunk Partne-
reinknek, amely 
automatizálja ezt a 
problémát, és sokkal 
magasabb szintre 
helyezi a szolgálta-
tási minőséget. Az 
automata lábzsák-
rendszer lényege, 

hogy a tartórendszer-
be belelépve az au-
tomatikusan fóliázza 
a cipőt, gyorsabb, 
tisztább és ügyfél-
barátibb folyamatot 
hozunk létre.
Az automata láb-
zsákrendszer alkal-
mazásával nem csak 
a tisztaságérzet javul, 
hanem az ügyfelek 
által érzékelt szol-
gáltatási minőség is 
sokkal magasabb szintet ér el. Az intézmény 
ezzel az aprósággal sokkal jobban tudja meg 
különböztetni magát más egészségügyi intéz-
ménytől, de alapvető hozadék a takarítási és 
fertőtlenítési feladatok csökkenése. 

Tisztaság- és minőségérzet egyszerre
AUTOMATA LÁBZSÁK RENDSZEREK PARTNEREINK SZÁMÁRA



Dátum Esemény Helyszín Szervező Kapcsolat

2021. november 4–6. Magyar Neuroradiológiai Társaság XXVIII. 
Kongresszusa és Továbbképző Kurzusa

Pécs, PTE és online Prof. dr. Bogner Péter mnrt.hu 

2021. november 28. – 
december 2.

RSNA 2021 Chicago, McCormick 
Place

Radiological Society  
of North America

www.rsna.org

2022. március 2–6. ECR 2022: European Congress  
of Radiology

Bécs, Austria Center 
Vienna

European Society of 
Radiology

www.myesr.org

2022. június 15–17. XXIX. Francia-Magyar Radiológiai 
Szimpózium

Budapest, Mercure 
Budapest Castle Hill

Dr. Forrai Gábor, Pro 
Radiológia Alapítvány

radio.kmcongress.com
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Az elmúlt hónapokat a Chemi-Pharm fertőtle-
nítő szerek magyarországi piaci bevezetésével 
töltöttük – több Partnerünkkel teszteltük a 
termékek minőségét, vizsgáltuk alkalmazási 
lehetőségüket.
Az eredmény bíztató, a Chemi-Pharm ugyanis 
pontosan azt az egyedi minőséget nyújtja Part-
nereink számára, mint ami a többi, általunk 
képviselt gyártóra és termékre jellemző.

Az észt Chemi-Pharm fertőtlenítő szerek teljes 
portfólióját ajánlja, speciális, allergénmen-
tes verzióban. A céget 
egy alapszakmájában 
sikeres belgyógyász or-
vosnő alapította 2000-
ben, azért, hogy orvosi 
hivatását végezhesse. 

A fertőtlenítő szerekben található allergének 
miatt ugyanis olyan asztmája fejlődött ki, hogy 
nem léphetett be kórházába. Ezért először 
importálni kezdett allergénmentes fertőtlenítő-
szereket, majd 2000-ben megalapította a 
Chemi-Pharm céget, amely azóta töretlenül 
fejlődik.

A fertőtlenítőszerek egyre intenzívebb alkalma-
zása nagymértékben javítja a klinikai infekció-
kontroll, de az allergiás reakciók egyre több 

területen nehezítik meg alkalmazásukat. 
Partnereink számára a Chemi-Pharm 
termékei a kompromisszummentes fertőt-
lenítés lehetőségét hordozzák, legyen szó 
bármilyen bőrfertőtlenítő, bőrápoló, an-
tiszeptikus, felület- vagy eszközfertőtlenítő 
szerekről, valamint ezek kombinációjáról.

Allergénmentes infekciókontroll az Astromedictől
FERTŐTLENÍTŐSZEREK ÉS LÁBZSÁK RENDSZER PARTNEREINKNEK


