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ELŐSZÓ 

 

 

A képalkotó diagnosztika a mai kor egyik legdinamikusabban fejlődő interdiszciplináris tudományterülete, mely 

nélkülözhetetlenné vált a mindennapi egészségügyi ellátás teljes spektrumában valamint a fizikus/mérnökképzés 

több területén. E szakterületeken elengedhetetlen a megszerzett tudás folyamatos frissítése. Olyan on-line 

elektronikus oktatási anyagot és ezzel egyetemben módszert alakítottunk ki, mely folyamatosan aktualizálható, a 

kor követelményeihez gyorsan adaptálható, emellett a távoktatást magas szinten támogatja.  

 

A létrehozott oktatási anyag három fő egységet tartalmaz: 

 

                                            I.  A képalkotás matematikai, fizikai, műszaki és informatikai eszközei 

                                           II.  Orvosi képi diagnosztika – morfológiai, funkcionális, intervenciós – 

                                          III.  On-line elérhetőségű gyakorlati képanyag 

 

A tananyag alkotói a Semmelweis Egyetem (SE) ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris 

Medicina Tanszék, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) TTK Nukleáris Technikai 

Intézet. A tananyag orvosi és műszaki része elkülönülten kerül tárgyalásra, mindamellett mindkét témakör épít 

egymás ismeretanyagára. A képi alapú gyakorlati anyag on-line, földrajzi helytől függetlenül elérhető és 

feldolgozható, mely mind a műszaki, mind az orvosi felhasználók számára közös és ugyanazon platformon 

kezelhető (a tele-radiológiai eszközök alkalmazásával). Az egyes témakörök, fejezetek bevezetőiben adunk 

rövid tájékoztatást a felépítésről, és egyben gyakorlati tanáccsal is szolgálunk a hatékony használatot illetően.   

 

A létrehozott elektronikus oktatási anyag komplex megközelítésű, hiánypótló és moduláris, amely kompetencia 

alapú, interdiszciplináris megközelítésű, és ösztönzi az egész életen át tartó tanulást, valamint tartalmazza az 

érintett szakterületek legfrissebb innovációs eredményeit. A kialakított módszerek és a beépített technológia 

önmagában is újszerű, hiánypótló és alkalmas arra, hogy hatékonyan integrálódjon az egyetemi oktatás 

felépítményébe. 

 

Jelenleg nemcsak hazánkban, hanem Európa-szerte az egészségügyi munkaerő-ellátás komoly hiánnyal küzd 

szinte minden területen és minden szinten. Az egyik legérintettebb terület a képalkotó diagnosztika, ahol a 

radiológus és izotópos szakorvos ellátás igen szűk keresztmetszetű. A hazai helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a 

radiológia az egyik preferált „kivándorlási szakma”. Hasonló képet mutat a képalkotó diagnosztikában, illetve 

terápiás tevékenységben dolgozó műszaki szakember ellátás is. Az utóbbi idők felmérései, előrejelzései szerint a 

műszaki és természettudományi szakokon belül az orvosi, biológiai határterületek (orvos-biológiai mérnök, 

orvosi fizika, egészségügyi műszerek és eszközök fejlesztése) egyre népszerűbbek és több érdeklődőt vonzanak. 

A szakember hiány a kutatás/fejlesztés, a minden napi klinikai alkalmazás és a nélkülözhetetlen magas szintű 

műszaki szolgáltatás területein igen szűkösek a megnövekedett igényekkel szemben. Mindezek fényében az is 

tény, hogy az egészségügy a világ legtöbb országában jelentős nemzetgazdasági érdeket képvisel mind 

társadalompolitikai, mind gazdasági szempontok tekintetében.  

 

Az elektronikus tananyag az alábbi célcsoportok, illetve képzési formákban résztvevők számára ajánlott:  

  - Semmelweis Egyetem graduális radiológiai oktatás magyar, angol és német nyelven,  

  - Semmelweis Egyetem posztgraduális radiológiai szakképzés,  

  - Semmelweis Egyetem posztgraduális nukleáris medicina szakképzés,  

  - Semmelweis Egyetem PhD képzés (képalkotást érintő területek),  

  - Semmelweis Egyetem kötelező szakorvos továbbképzés,  

  - Semmelweis Egyetem posztgraduális klinikai sugárfizikus szakképesítés, 

  - Semmelweis Egyetem egészségügyi informatikus képzés, Orvosi képalkotó diagnosztikus BSc,  

  - Orvosi képalkotó diagnosztikus MSc (tervezett) szak,  

  - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  TTK Fizikus BSc,  

  - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  TTK Fizikus MSc, különösen az Orvosi Fizika szakirány  

  - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  VIK Egészségügyi mérnök MSc,  

 

További igen fontos célcsoport az orvosi képalkotó berendezések ipari kutatása, fejlesztése, gyártása, valamint a 

sugárterápia és a nukleáris medicina területén már dolgozó orvos-fizikus, műszaki és informatikai szakemberek.  

A létrehozott tananyag és új oktatási szisztéma szoros kapcsolatot alkot az információ technológiával. 

Gyakorlatilag kidolgoztunk egy teljesen elektronikus kezelésű és elérhetőségű oktatási anyagot, a 

telekommunikáció technológián alapuló gyakorlati képzési lehetőséggel. Mindez nagymértékben elősegíti az új 

kor kihívásaihoz való alkalmazkodást, olyan szakemberek képzését, akik meg tudnak felelni a jelen és jövő 



követelményeinek. Ezen szakemberek egészségügy területén képesek a magasabb technikai és technológiai 

szintű ismereteket integrálni. Az elektronikus oktatási anyag és a hozzá kapcsolódó módszertan illeszkedik a 

Bolognai folyamat által érintett felsőoktatás megújításához. Elősegíti oktatás minőségének javítását és a 

nemzetközi trendekhez való igazodását (pl. a kettős képzési szakok létrehozása /orvos-fizikus képzés, 

biomérnök képzés,….stb./), mely során megszerzett interdiszciplináris tudásbázis alapul szolgál a hazánkban 

világszínvonalon működő orvosbiológiai műszerfejlesztés és gyártástechnológia hosszú távú 

fenntarthatóságához. 

 

Tananyagfejlesztésünknek további hozománya az esélyegyenlőség biztosítása és növelése a lefedett 

szakterületeken, hisz módszerünk alapeleme a távoktatás támogatása. Így a munkahelyüktől távol tartózkodó 

szakemberek (GYED, időszakos mozgáskorlátozottság,... ) számára lehetőséget adunk, hogy ismeretanyagukat 

folyamatosan földrajzi helytől függetlenül frissíteni tudják, valamint napi rutin gyakorlati képességeiket szinten 

tartsák. A távoktatás nagymértékben erősíti az önképzés lehetőségét, mely magasabb képzettséghez és újabb 

szakvizsgához segíthet. A mozgáskorlátozottak a létrehozott elektronikus tananyag által lefedett témakör 

területén szinte teljesen egyenlő esélyhez jutnak. A megalkotott tananyagot és módszert az elkövetkezendő öt 

évben kötelező érvényűen fenntartjuk, s évente legalább egyszer aktualizáljuk. 
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Valós Képi Alapú Gyakorlati Anyag 

(Kári Béla) 

1. Bevezetés 

   

A valós képi alapú gyakorlati anyag azt jelenti, hogy anonimizált (biztosítva azt, hogy a beteg 

nem ismerhető fel) valós vizsgálatok segítségével szerezhetjük meg a digitális 

képfeldolgozáshoz szükséges gyakorlati tapasztalatokat, illetve ehhez szükséges metodikát. A 

képanyag a Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinika felügyelete alatt 

kezelt és karbantartott elektronikus archivumban találhatók (ahol a vizsgálatok DICOM 

formában archiváltak). A gyakorlati DICOM képi anyag elérhetőségét az eRAD 

ImageMedical™ PracticeBuilder1-2-3® Web alapú tele-radiológiai szolgáltatásokat biztosító 

software rendszer támogatja (Windows támogatással). Amennyiben a gyakorlati anyag 

használatához a szükséges jogosultságot a rendszer adminisztrátorától megkapták és 

rendelkeznek a megfelelő hardware és software eszközökkel, akkor a gyakorlati anyag 

földrajzi helytől függetlenül használható és megszerezhető ennek segítségével a digitális 

képanyag kiértékeléséhez szükséges készségek. További célja e gyakorlati anyagnak, hogy a 

nem orvos diplomás, de az orvosi képalkotást használó, fejlesztő és kutató, műszaki és 

természettudományi képesítéssel rendelkező szakemberek megszerezzék a szükséges 

tapasztalatokat a számukra fontos képi modalitásokhoz. Fontos információ még, hogy a 

gyakorlati anyag nemcsak humán felvételeket, hanem matematikai és fizikai (anatómiai) 

fantom felvételeket is tartalmaz a képi tartalmak mind megbízhatóbb beazonosítása végett. A 

fejezet további részeiben adunk információt arról, hogy a rendszer milyen feltételek mellett 

és hogyan használható. Az eRAD ImageMedical™ PracticeBuilder1-2-3® software csomag 

használata során némi angol nyelvismeret is szükséges, ugyanis a rendszer üzenetei, funkciói 

csak angolul állnak rendelkezésre.  

2. A rendszer használatának feltételei 

   

Az itt elmondottak nem teljesen kötelező érvényű ajánlások, melytől el lehet térni, főleg a 

nagyobb teljesítmény irányába (ott inkább az anyagi lehetőségek a határok), még az 

alacsonyabb teljesítményű hardware rendszerek nem minden esetben képesek az adott 

műveleteket, eljárásokat megfelelő idő alatt elvégezni. A gyakorlati anyagra szánt kliens 

oldali javasolt hardware kiépítés:  

2.1 Desktop, illetve Laptop: 

   

 Min 2GHz Dual-Core CPU  

 2 GByte főmemória  

 0,5 GByte Grafikus memória (NVIDIA melegen ajánlott)  
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2.2 Megjelenítési képességek: 

   

Minimum 1680*1050-es képernyőfelbontás, illetve, aki még a 4:3 képarányú megjelenítő 

egységgel rendelkezik ott a 1280*1024 képernyőfelbontás támogatása fontos. Ez nem azt 

jelenti, hogy pl. a 1280*900-as felbontással nem használható a rendszer, hanem 

kényelmetlenebb. Itt több esetben (pl. CT. 512*512-es felbontású képekből több száz db) 

nagyfelbontású és nagy darab számú képek megjelenítését kell támogatni.  

„Ökölszabályként” elmondható, hogy minden olyan kijelző alkalmazása optimális, amelyik 

támogatja a tájkép (landscape) elrendezésben az 1024-es függőleges felbontást, vagy annál 

jobbat.  

2.3 Hálózati elérés: 

   

Hardware-s szempontból minden olyan hálózati kártya, mely támogatja a 10/100Mbit, vagy 

10/100/1000Mbit TCP/IP hálózati protokollt megfelelő. Itt az Internet szolgáltató lehet 

kérdéses, bár a 10Mbit-es sávszélesség még elégségesnek mondható. Mobil Internet 

kapcsolat esetén mindenképp a HSDPA 3G szolgáltatás szükséges, de figyelni kell nagyon az 

adatlimitre, mert gyorsan elfogy a havi 2GByte ill. 4GByte limit (de még a jóval drágább 8 

ill. 16GB limit is könnyen elérhető).  

2.4 Alapoperációs rendszerek: 

   

Az eRAD ImageMedical™ PracticeBuilder1-2-3® tele-radiológiai software rendszer kizárólag 

Windows környezetben (Explorer motorral) működött. Jelenleg Linux és Mac alapú 

hozzáférés is hamarosan várható. Intézetünk 2001 óta használja a rendszert és klinikai 

oldalról a fejlesztésekben is részt vett kizárólag Windows környezetben. A mi széleskörű 

támogatásunk csak Windows környezetre korlátozódik, azon tényszerű okok végett, mivel az 

intézeten belüli kliens gépek mind Windows alapúak. A nem Windows alapú kliens 

támogatás módját és feltételrendszerét egyénileg megkíséreljük megoldani.  

2.5 Windows oldali követelmények: 

   

A PracticeBuilder1-2-3® minden 32bites és 64bites (kivétel Windows XP) környezetben fut. 

Windows XP esetén a 64bites verzióról nincs tapasztalat ezért nem ajánlott. A 32bites 

verziónál javasolt a SP3 (Service Pack 3) telepítése, de mindenképp kell a SP2. Windows 

Vista, Windows 7 esetén gond nélkül használható minden.  
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2.6 A belépési jogosultság megszerzése 

   

A tele-radiológiai rendszer fizikailag a SE ÁOK Radiológiai és Onkoterápiás Klinikán 

működik, ahol a megfelelő méretű háttértár és szerver rendelkezésre áll a folyamatos (24 

órás) biztonságos kiszolgálás ellátása céljából. Az oktatási célra elkülönített (logikailag csak) 

anyaghoz speciális azonosítással lehet belépni és azt elérni, melyet az alábbi arra rendszer 

adminisztrátori jogosultsággal rendelkező szakemberek adhatnak:  

Dr. Kári Béla PhD 
Tudományos munkatárs 

SE ÁOK Radiológia és Onkterápiás 

Klinika 

Nukleáris Medicina Tanszék 

Kép Archiváló és Kép feldolgozó Divizió 

vezető  

e_mail: kari.bela@med.semmelweis-

univ.hu 

Tel: +36-1-210-0300/52247 

Mob: +36-20-380-0804 

Mob: +36-70-337-8162 

Somogyi István 
Informatikus, rendszergazda 

SE ÁOK Radiológia és Onkterápiás 

Klinika 

Kép Archiváló és Kép feldolgozó Divizió  

e_mail: 
somogyi.istvan@med.semmelweis-

univ.hu 

Tel:+36-1-210-0300/53223 

Mob: +36-20-825-8801 

Dr. Légrády Dávid PhD 
Docens 

BME TTK Nukleáris Technikai Intézet 

e_mail: legrady_kukac_reak.bme.hu 

Tel: +36-1-463-1254 

   

Miután megkapta a kérelmező a megfelelő belépési jogosultságot az alábbi (Windows alatt 

futó) böngészők valamelyikét kell aktiválnia:  

 Windows Internet Explorer (7,8,9)  

 Netscape Navigator 9.0.0.6  

 Mozilla Firefox 6.0.1 feletti verzió  

   

(Ezekre tudunk garanciát vállalni a PracticeBuilder használatát illetően Windows operációs 

rendszerek alatt)  

Bármely böngésző aktiválása után a keresőbe írjuk be az alábbi sort (lásd 1. ábra):  

http://sote-rad.eradimagemedical.net   

 
1. ábra 

http://sote-rad.eradimagemedical.net/
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Az eRAD szerver címének helyes begépelése után a 2. ábrán látható kép jelenik meg, ahol a 

korábbiakban belépés jogosultág céljából szolgáltatott User ID-t, azaz felhasználó nevet és a 

hozzá adott password:-öt azaz titkos belépési kódot kell helyesen megadni, azaz kisbetű, 

nagybetű megkülönböztetett mindkét azonosítónál.  

 
2. ábra 
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A helyes azonosítók begépelése után a „Sign On” gombra kattintva belépünk a rendszerbe, 

mely során a 3.ábrán látható kép jelenik meg.  

 
3. ábra 

   

Miután megkaptuk a beteglistát piros nyíllal jelölt (felső menüsorban) aktiválni kell a 

„Download Viewer” funkciót az első bejelentkezéskor. Ugyanis ezen aktiválás hatására fog 

települni az aktuális verziójú PracticeBuilder1-2-3 az adott kliens munkaállomásra 

(megjegyzésként elmondjuk szerencsés, ha az adott gép, rendszer adminisztrátori 

jogosultsággal működik, ilyenkor a telepítés kevesebb gonddal járhat). A telepítés folyamata 

egyszerű, automatikusan végrehajtódik, maximum azt kérdezi meg több partíció létezése 

esetén hová telepítse a programot. A telepítés befejezése után megnyílik az alkalom a 

vizsgálatok képi elérésére, és a szükséges utófeldolgozások végrehajtására. Miután a sikeres 

telepítés befejeződött az aktuális lapon lévő beteg-listából a kék nyíllal jelölt helyre kattintva 

az adott beteg képeit megnyitjuk a további feldolgozás céljából. Ha a kiválasztott beteg képei 

elérhetővé váltak a további feldolgozás céljából, akkor a 4.ábrán látható kép jelenik meg a 

képernyőn.  
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4. ábra 

   

Nem feltétlen szükséges, hogy pl. CT képsorozat mindig ilyen elrendezésben jelenjen meg. 

Ezt előre felhasználók saját maguknak a felhasználói jogosultságukhoz kapcsolódóan 

szervenként beállíthatják. Ennek részleteivel a kezdeti önálló lépések megtétele után a kijelölt 

gyakorlati vezetővel mélyebben elmélyedhetnek egy-egy probléma, téma kapcsán miként 

lehet a rendelkezésre álló eszközök alapján a felmerült kérdéseket megoldani. A konzultáció 

lehet on-line is akár. Így egy-egy területhez tartozó problémakört az önképzéssel és a 

konzultáció során kapott instrukciók alapján lehet részletesen feltérképezni minden kockázat 

nélkül valós vizsgálatokon keresztül. A továbbiakban néhány funkció alapján bemutatjuk 

mily módon sajátítható el a különböző modalitású digitális képfeldolgozás módszere. 

Visszatérve a 4.ábrához látható, hogy például egy CT kép egy-egy szelete a rendelkezésre 

álló képernyőfelbontáshoz képest maximális nagyításban szerepel, s szeletenként az egér 

görgői segítségével végig monitorozható az adott sorozat teljes szelet mennyisége. A 

nagyított kép mellett látható egy kis sáv miniatürizált képpel (vagy képekkel attól függően 

készült- e több felvétel sorozat egy betegről). A miniatürizált képeket az egér „drag & drop” 

műveletével lehet a képmezőbe juttatni a részletesebb analízis, ill. további kiértékelés 

érdekében. Erre mutatunk példát a következőkben. Tekintsük az 5. ábrát.  
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5. ábra 

Itt egyazon betegről készült morfológiai CT és funkcionális agyi SPECT vizsgálat (két 

különböző helyen) eredményét kell együttesen kiértékelni. Ennek egyik kezdeti lépése, hogy 

a képernyő elrendezést (melyet jelen esetben az 5. ábra mutatja) meg kell tervezni, testre kell 

szabni alkalmazkodva a vizsgálat típusához és a kiértékelési módszerünkhöz. A képernyő 

elrendezés megtervezése a képernyő legfelső sorában található ún. „pull down” menükből 

(lásd 6. ábra), vagy a képernyő szélei mentén elhelyezett ikonok segítségével (ahová zöld 

nyilak mutatnak az 5. ábrán).  

 
6. ábra 
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A 6. ábráról leolvasható, hogy a „pull down” menüből egy F6 gyorsító billentyűvel, vagy 

egérrel hogyan érhető el a „Layout manager” (7. ábra), mely által a képernyő kiosztás 

megtervezhető.  

 
7. ábra 

   

A választott elrendezés a „Layout manager” miniatűrjeiben (tumbnail) azonnal látható. A 

képernyő elrendezés jó megválasztása mellett a képminőség (kontraszt, fényerő) paraméterek 

optimális beállítása is nagyon fontos, mely igen nagy szerepet játszik a helyes diagnózis 

meghatározása tekintetében. Ez a kiválasztott képsorozaton egérrel úgy valósítható meg, 

hogy az egér bal gombját lenyomva tartva a kis nyíl helyett egy kis izzólámpa mutató jelenik 

meg, mely esetén az egér mozgatása során együtt változik a kontraszt és fényerő. Ez nyomon 

követhető a képernyő felső vezérlő gombsorában – Window, Level csúszkák (7.ábrán a 

világoskék és narancs nyilak mutatják) – található csúszkák pozíciójából is. A kontraszt és 

fényerő az említett csúszkák tologatásával, ill. a csúszkák mellett található ablakba írt 

számokkal is ugyanazon hatás, eredmény érhető el. Tehát az optimális kontraszt fényerő 

három különböző megközelítésben is beállítható. Az optimális fényerő és kontraszt 

felhasználóhoz és vizsgálat típushoz rögzítve menthető, mely később e listából előhívható (8. 

ábra)  
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8.ábra 

   

Az ikonok által képviselt képfeldolgozási műveleteket úgy is megismerhetjük, hogy az egér 

mutatóját az ikonra irányítjuk, s egy kis felugró ablakban megjelenik az ikonhoz rendelt 

művelet (9. ábra).  

 
9.ábra 

   

Így önállóan is fel lehet térképezni a rendelkezésre álló képmanipulációs műveleteket, és 

hatásaik interaktív módon vizsgálható, ellenőrizhető.  

A rendszer tartalmaz még további komolyabb 3D utó-feldolgozási (Postprocessing) 

lehetőségeket, mint a multi-modalitású leképező rendszerek képi eredményeinek fúzionálási 

lehetőségei (SPECT-CT, PET-CT), mindezek 3D megjelenítései. Továbbá a mindennapi 

gyakorlat számára igen fontos a CT, MR képek multi-planar rekonstrukciója, s ennek 

megjelenítése. Mindezen műveletek természetesen földrajzi helytől függetlenül elvégezhetők 

megfelelő Internet sávszélesség mellett. Végül a Postprocessing területéről a multi-planar 

rekonstrukció kivitelezésére mutatunk példát. A 10. ábra a Postprocessing, s ezen belül a 

Multi-planar rekonstrukció elérhetőségét és megvalósíthatóságát mutatja.  
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10. ábra Postprocessing→ Multi-Planar Rekonstrukció (MPR) elérhetősége 

   

Az alábbi 11. ábra az MPR művelet egy komplett eredményét mutatja be.  

 
11. ábra 

   

E rövid ismertető remélhetőleg elég lesz ahhoz, hogy a kapott jogosultsággal és anonimizált 

képi anyaggal a gyakorlati készség kialakítása elkezdődjön. A különböző jogosultsági szintek 

és ahhoz tarozó műveleti lehetőségek elérése/letiltása valamint a működési mechanizmusuk is 
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a gyakorlati anyag részét képezi, melyek szigorúan csak gyakorlott vezető felügyelete mellett 

folyhat (itt már bizonyos rendszer konfigurációs műveletek is felszínre kerülnek). 

Természetesen a táv-oktatás és a tele-kommunikáció e feltételek és körülmények között is 

alkalmazható.  

3. A gyakorlati anyag alapját képező adatbázis 

   

Az elkövetkezendő néhány gondolatban egy pár szót ejtünk az összeállított képi adatbázisról 

és annak használhatóságáról. Az egyszerű leválogatási szempontok szerint az anonimizált 

adatbázisba tárolt betegek, ill. mérési eredmények (fantom) nevei minden esetben *Demo 

karakter sorral kezdődnek A névben ezután valamiféle utalás történik arra vonatkozólag, mit 

takar az anonimizált vizsgálat. Minden anonimizált vizsgálathoz tartozik egy Report, 

melyben rövid ismertetés és intrukció található a vizsgálatot érintően (pl. milyen feldolgozást 

kérünk végrehajtani az adott sorozattal, ill. sorozatokkal. Lásd 12. ábra).  

 
12. ábra 
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A „Reporting” funkció a 13. ábrán látható módon aktivizálható egy vizsgálatra.  

 
13. ábra 

   

Végül nézzük meg miként rendezhető át a betegadatbázis előre megadott kritériumok alapján. 

Tekintsük a 14. ábrát.  

 
14. ábra 
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Minden egyes olyan oszlop, mely tetején látható a icon, azt jelenti, hogy megadott 

feltételek szerint az oszlopra jellemző paraméterek alapján a beteg adatok sorrendje 

átrendezhető, ill. megfogalmazva különféle kritériumokat, csak az azt teljesítő páciensek 

jelennek meg a listában. Ha bármelyik oszlop ikonjára kattintunk, akkor az oszlopnak 

megfelelő keresési ill. kiválasztási, sorba rendezési kritérum megadására szolgáló ablak ugrik 

fel (lásd 15. ábra).  

 
15.ábra A betegvizsgálat kelte alapján megfogalmazott kiválasztási kritérium 

   

A 16. ábrán a kritériumot teljesítő betegvizsgálatok (azaz mindazok, amelyek 2003. Jan. 12. 

előtt készültek) jelennek meg a listában.  

 
16.ábra 

   

Teljesen analóg kritériumok fogalmazhatók meg a beteg nevére a vizsgálat modalitására, stb. 

vonatkozóan. Az a megjelenített szűkített listából is látható, hogy a beteg listázó is 

paraméterezhető, mégpedig a szerint, hogy hány beteget szeretnénk egy oldalon látni, ill. 

beteglista mennyi időnként frissüljön automatikusan. A „Page” sorában az látható, hány lap 

szükséges a kívánt beteg lista megjelenítéséhez.  
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Ezzel a gyakorlati anyag használatára szolgáló ismertetés végére értünk. A további részletek 

felfedezése az önálló használat és gyakorlat vezető tanácsai, instrukciói alapján valósulhat 

meg. A rendszer használata során felmerülő egyéb technikai kérdésekben a jogosultságot 

megadó szakemberekhez kell fordulni e-mail-ben, ill. a megadott telefonszámok 

valamelyikén.  

Képanyag gyűjtése: Minden szerző (mind orvosi, mind műszaki szempontból) tevékenyen 

hozzájárult, s remélhetőleg hozzájárul a képanyag kialakításához. Ezzel egy folyamatosan 

bővülő és egyre szélesebb körű gyakorlati anyagot tudunk a tanulni vágyók rendelkezésére 

bocsátani. 

 

A rendszer folyamatos üzemeltetése és folyamatos működtetése az alábbi külső partnerek 

tevékenysége mellett valósul meg: 

Képdoktor kft. 

MDO.HU kft. 

Medimat kft. 

Mediso kft. 

A gyakorlati anyag humán vizsgálatainak technikai és szakmai munkáit végezték: 

               

               Dr. Gyebnár János 

               Dr. Korom Csaba  
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