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Egy-két hónapon belül újra végezhetnek röntgenvizsgálatokat a magyarkanizsai Egészségházban. A község lakói több mint két éve 
várnak erre a hírre. Dr. Körmöczi László, a magyarkanizsai Egészségház igazgatója elmondta, hogy a régi röntgengép likvidálását 
követő, az illetékes minisztériumnál és a tartományi titkárságnál tett sikertelen próbálkozása után a magyarkanizsai önkormányzathoz 
fordult egy új röntgengép vásárlása érdekében, és ott meghallgatásra talált. A községi vezetés – amilyen gyorsan csak lehetett – biztosí-
totta a mintegy 30 millió dinárt az új készülék beszerzésére, a kétéves késedelem oka a közbeszerzési eljárás elhúzódása volt.

– A gép megérkezése előtt teljesen fel kellett újítanunk a röntgenkabinetet, amit ugyancsak az önkormányzat pénzelt. A gép súlya 
miatt új padlót kellett kiépítenünk a teremben, ki kellett cserélnünk a gyenge villanyhálózatot, be kellett húznunk a számítógépes ká-
belrendszert, új, ólomüveggel elkülönített helyiséget kellett kialakítanunk a technikus számára, ahonnan irányítani tudja a röntgenezés 
folyamatát, a radiológusnak is külön irodát hoztunk létre, ahol számítógépe segítségével követi a röntgenezést, megnézi és tárolja a 
digitális röntgengépről érkező felvételeket. Időközben a gép megérkezett, a beszállító most végzi a beszerelési munkálatokat, majd 
következhet a próbaüzem – nyilatkozta dr. Körmöczi László. 

A próbaüzemelés során a vinčai intézet elvégzi a sugárdózis mérését és utána  már csak a hivatalos, gyakran sajnos indokolatlanul 
elhúzódó engedélyezés marad hátra, hogy a berendezést üzembe helyezzék. Az utóbbi bő két évben a magyarkanizsai betegeknek vagy 
Zentára vagy Szabadkára kellett utazniuk, ha röntgenfelvételre volt szükségük. 

A magyarkanizsai Egészségháznak van röntgentechnikusa, mostani radiológusa pedig addig áll az intézmény rendelkezésére, amíg 
a jelenleg szakképesítésen lévő orvosuk le nem rakja radiológusi szakvizsgáit. Az új, digitális, olasz gyártmányú, modern készülék 
alkalmas átvilágításra és röntgenfi lmek készítésére is, komputeres tomográfi ára viszont már nem alkalmas, tudtuk meg dr. Körmöczitől. 

Az Opera márkájú digitális röntgengép felvételeit a radiológus számítógépes rendszerben tárolja majd, és szükség esetén a világ 
bármely pontjára elküldheti, ha azt az ottani orvosok igénylik. Amennyiben a páciensek kérik, lehetőség lesz a röntgenfelvételek CD-
lemezre történő kiírására, sőt röntgenfi lmek kidolgozására is. 
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Megszűnik az utazgatás: itt a röntgengép!
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