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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
TÖBB MINT FÉLMILLIÁRD FORINTOS ESZKÖZFEJLESZTÉS A RADIOLÓGIÁN 

 

Két és fél milliárd forint állt a Csolnoky Ferenc Kórház rendelkezésére eszközbeszerzésre a 

Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél című, TIOP 2.2.4-09/1-

2010-0023 azonosító számú, európai uniós projekt keretében. Ebből az összegből közel 800 millió 

forintot fordítottak a radiológiai osztály új orvosi gép-műszereire, melynek eredményeként az osztály 

műszerezettsége és annak minősége jelentősen javult. Az eszközökről, a gyógyító munkában 

betöltött szerepükről és az új berendezések használatának eddigi tapasztalatairól dr. Rácz Jenő 

főigazgató és dr. Szántó Tamás osztályvezető főorvos tájékoztatta a sajtó képviselőit. 

 

A MR (mágneses rezonanciás) vizsgáló készülék, DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) berendezés, 

digitális mammográfia, gammakamera és 7 db ultrahang készülék – ezekkel az eszközökkel bővült a 

radiológiai osztály eszközparkja a struktúra projektnek köszönhetően.  

Az MR készülék elsősorban az ideggyógyászati esetek (koponya, gerinc), agyi éreredetű betegségek 

(stroke, agylágyulás), sclerosis multiplex, daganatok, gerincsérvek, agyi és gerincgyulladások kivizsgálására 

szolgál, továbbá biztosítja baleseti, reumatológiai, ortopédiai, sportorvosi izületi vizsgálatok (váll, térd, 

bokaszalag és porcsérülései, csontvizsgálatok) végzését és a kismedencei elváltozások (női szervek, 

urológiai szervek, végbél) vizsgálatát. 

Az emlővizsgálatokhoz szükséges új mammográfia lehetővé teszi, hogy a kórház Veszprém megye 
egészére vonatkozóan végezzen szűrővizsgálatokat. 
 
Az alsó végtagi, hasi, mellkasi, nyaki és koponyán belüli érvizsgálatok, angiográfiás értágítások, onkológiai 
terápiás beavatkozások (pl. lokális kemoterápia) elvégzésére nyújt a korábbinál hatékonyabb és korszerűbb 
lehetőséget az új DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) készülék. 
 
A gammakamerát elsősorban a pajzsmirigy, a nyaki régió izotóp vizsgálatok esetében használják az 
orvosok, az új ultrahang flotta pedig alapvetően hasi, nyaki, ízületi kivizsgálások, sürgősségi vizsgálatok 
elvégzéséhez nélkülözhetetlen. Ez utóbbi gépek egy része a más kórházi osztályok gyógyító munkáját 
segíti, külön gép található ideggyógyászaton, a nőgyógyászaton, a kardiológián, a műtőben és a központi 
intenzíven is. 
 
A projekt biztosította eszközbeszerzés jelentős mértékben hozzájárul a hatékony gyógyító munkához, az új 
eszközök beszerzésével a képalkotó diagnosztikai centrum műszerigényének körülbelül fele rendelkezésre 
áll. A beruházás eredményeként a Csolnoky Ferenc Kórház diagnosztikai gépparkja megegyezik a hasonló 
jellegű nyugati kórházak felszereltségével, minőségével, a korábbi műszaki különbség megszűnt. 
 


