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A képalkotó diagnosztikában bekövetkezett rob-
banásszerû fejlôdés világszerte új helyzetet teremtett az
ezen területen dolgozó szakemberek számára. Az utób-
bi 20 évben a diagnosztikai képalkotásban megjelent és
elterjedt a computer tomográfia, a mágneses rezonan-
cia képalkotás, pozitron emissziós tomográfia és ma
már egy 3D ultrahangvizsgálat is rutinnak számít. A ha-
gyományos radiográfiai vizsgálatok technikai feltételei
és eszközparkja szintén gyökeresen átalakult, gondol-
junk csak az angiográfiára vagy a mai digitális röntgen-
berendezésekre. Létrejött a képalkotó szakmában egy
jól megfogható specializáció, melynek következtében a
fejlett nyugati országokban kialakult a szervspecifikus
radiológia. Ez a specializáció jól megfogható a vezetô
radiológiai szaklapok tematizálásában, melynek értel-
mében külön csoportosítják például a musculoskele-
tális, abdominális, mellkasi stb. radiológiai közleménye-
ket. Általánosságban elmondható, hogy a diagnosztikai
képalkotás szerepe és súlya az egészségügyi tevékeny-
ségben jelentôs mértékben megerôsödött, hiszen nem
csupán jobb diagnosztikai teljesítményt nyújtanak az új
metodikák, hanem kvantitatív adatok és eredmények
szolgáltatása révén az evidencián alapuló orvostudo-
mány eszköztárát is gazdagítják. 

A technikai fejlôdés tehát újabb képalkotó modalitások
megjelenését eredményezte, de emellett a számítástechnika
jelentôs integrációja is bekövetkezett a képalkotó modalitá-
sok mûködtetése, valamint a radiológiai osztályok mûködése
terén. Ma már hazánkban számos egészségügyi intézmény-
ben PACS rendszereket alkalmaznak a radiológiai osztályon
készült felvételek továbbítására és tárolására. Néhány he-
lyen teleradiológiai megoldások is mûködnek, melyeket elsô-
sorban ügyeleti problémák megoldására használnak.

A technológiai fejlôdés és a szakmai specializáció követ-
kezményeként nem meglepô, hogy a képalkotó vizsgálato-
kat már nem egy, illetve egyfajta szakember, hanem a mo-
dern képalkotó diagnosztikát több szakmából felépülô team-
ek végzik. Jellemzô példa, hogy az USA-ban a mammográ-
fiás vizsgálatot szabályozó törvény a technikai feltételrend-
szerek mellett szabályozza a vizsgálatokat végzô szakem-
berek összetételét és képzettségét. Eszerint a radiológus
szakorvos mellett kötelezô az orvosi fizikus, valamint a
mammográfiás vizsgálatokban járatos, illetve abból levizs-
gázott radiográfus részvétele. 

Néhány éve nemzetközi visszhangot váltott ki egy, az
angol egészségügyben bevezetett új rendszer, mely szerint

speciálisan felkészített radiográfusok egy szûk területen le-
letezési jogot kaptak. Ennek hátterében az állt, hogy az
északi elhelyezkedésû, ritkán lakott területeken nem találtak
elegendô mennyiségû és felkészültségû radiológus szakor-
vost. Az angol egészségügyi rendszerben egyéb hasonló
példa is ismert, a leletezésre jogosult radiográfusokat kon-
zultáns radiográfusoknak hívják. 

Az elmondott példákból nyilvánvaló, hogy ezekben az
országokban a „klasszikus” röntgenasszisztensi képzettség-
gel az említett tevékenységeket végezni nem lehet és ezért
a 80-as évek elején elkezdôdött a fôiskolai/egyetemi szintû
radiográfus képzés. Ennek következtében a „klasszikus”
röntgenasszisztenseket felsôfokú végzettséggel rendelkezô
radiográfus szakemberek váltották fel és az utóbbi 10-15 év-
ben képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat csak BSc szintû
diplomával rendelkezô radiográfusok végezhetnek. Azok-
ban az országokban, ahol a BSc szintû radiográfus képzés-
nek nagyobb hagyományai vannak, rendszerint MSc szintû
programok is választhatók. A radiográfusok többnyire képal-
kotó modalitás szerint specializálódnak, azaz külön poszt-
graduális tanulmányok vagy licenc vizsga letétele után dol-
gozhatnak például CT vagy MR készülékkel. A felsôfokú
képzettség és a munkakörnyezet megváltozása a radiográ-
fus tevékenységi körét is pontosabban meghatározta, ami
azt jelenti, hogy egy BSc szintû radiográfus kizárólag a kép-
alkotás folyamatában felmerülô tevékenységeket végez –
természetesen a betegellátásban szükséges szerepe meg-
tartásával –, de egyértelmûen nem feladatköre pl. a filmar-
chívummal, adminisztrációval, gazdasági ügyintézéssel stb.
kapcsolatos tevékenységek. Szerencsére hazánkban is
jónéhány intézetben megtalálható az ilyen típusú feladat-
megosztás, melynek persze nemcsak szakmai, hanem gaz-
dasági elônyei is vannak. 

Hazánkban, az említett nyugati országokhoz képest kis-
sé megkésve, 2003-ban kezdôdött meg a fôiskolai (BSc)
szintû diagnosztikai képalkotó – radiográfus – szakemberek
képzése a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fôisko-
lai Karán, illetve annak Kaposvári Képzési Központjában. A
program kidolgozói és elindítói Prof. Dr. Repa Imre egyete-
mi tanár és Dr. Kelemen János fôiskolai tanár voltak. A BSc
szak alapítását, létrehozását és elindítását a Magyar Radio-
lógus Asszisztensek Egyesülete, a Magyar Radiológus Tár-
saság, a Radiológiai Szakmai Kollégium támogatta, és a
Magyar Akkreditációs Bizottság 2002-ben akkreditálta. A
magyar radiológus társadalom tudatában volt/van annak,
hogy modern képalkotó diagnosztika csak valóban jól kép-
zett radiográfusokkal végezhetô, ennek eredményeképpen
2004-ben a Miskolci Egyetemen, 2006-ban pedig a Debre-
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ceni Egyetemen, valamint a Semmelweis Egyetemen is ha-
sonló BSc szintû radiográfus képzések indultak. Jelen for-
májában a BSc szintû radiográfus képzés 4 évig tart. Az új
felsôoktatási struktúrában az Orvosi Laboratóriumi és Kép-
alkotó Diagnosztikai Alapszakon belül a Képalkotó Diag-
nosztikai Analitikus szakirányaként folyik a képzés. Ebbôl az
elsô 3 szemeszter tartalmazza az Alapozó elméleti ismere-
tek és gyakorlati készségek tantárgyait, melyekben termé-
szettudományi alapozó tárgyak, társadalomtudományi isme-
retek és elsajátítása történik (Anatómia, Élettan, Matemati-
ka, Fizika, Magkémia, Általános kémia, Kommunikáció,
Közegészségügyi ismeretek, Pszichológia stb.). 

A 4. szemesztertôl kezdve a hallgatók a differenciált
szakmai tárgyakat tanulják (Képalkotás eszközei, Hagyo-
mányos radiológia, Ultrahang képalkotás, Computer To-
mográfia képalkotás, Mágneses Rezonancia képalkotás, Al-
kalmazott anatómia és képalkotó módszerek, Intervenciós
radiológia, Angiográfia, Sugárterápia, Immunbiológia, Minô-
ségbiztosítás stb.).  A diagnosztikai képalkotó tárgyak mel-
lett egy-egy szemeszter folyamán a hallgatók elsajátítják a
Nukleáris medicina, Sugárterápia fôbb ismeretanyagát is.
Az utolsó 2 szemeszterben a hallgatók az egyetemek által
akkreditált oktatókórházakban gyakorlati tanulmányokat
folytatnak.

Az alapozó törzsanyag tárgyainak tankönyvei, jegyzetei
az oktatás megkezdésekor már rendelkezésre álltak, hiszen
ezeket a tárgyakat jórészt más szakokon is oktatták. Ugyan-
akkor a differenciált szakmai anyag tematikájának és
okatási segédanyagának kidolgozása és elkészítése kihí-
vást jelentett a képzésben résztvevô kollegák számára. En-
nek során nagymértékben figyelembe vettük a nemzetközi
BSc szintû radiográfus képzésben használt alapelveket,
ugyanakkor átvettük a Magyarországon korábban alkalma-
zott oktatási tapasztalatok értékes elemeit is. A kidolgozás-
ra került tananyag jelentôs részénél használtunk nemzetkö-
zileg jelentôs és ismert szakkönyveket, tankönyveket és tu-
dományos publikációkat. Az elkészült jegyzetek, elôadás-
anyagok, tankönyvek publikálása elektronikus formában
gyakorlatilag megtörtént, azaz létrehoztunk egy olyan okta-
tási adatbázist, melybôl a hallgatók szinte a teljes oktatási
anyagot interneten keresztül elérhetik. Pályázati úton sike-
rült anyagi támogatást kapni ahhoz, hogy néhány jegyzet
nyomtatott formában is a közeljövôben megjelenhessen.
Már megvannak a technikai feltételei egy olyan képi adatbá-
zis létrehozásának, melyben oktatási célú és érdekes esete-
ket, illetve vizsgálatokat tudunk tárolni. Ez az oktatási adat-
bázis teleradiológiai úton lenne hozzáférhetô és az alkalma-
zott szoftver révén számos képfeldolgozási funkció is
mûködne, illetve elsajátítható lenne. (Említést érdemel,
hogy a PTE ETK Kaposvári Képzési Központ minden kollé-
giumi szobájába sikerült informatikai hálózatot telepíteni, így
hallgatóink a szobájukból tudják az oktatási adatbázisokat
használni.)

A diagnosztikai képalkotó hallgatók képzését a Képzési
Központban kialakított gyakorlatos termek, valamint az ab-
ban elhelyezett felszerelések – felvételi berendezés (sugár

nélkül), ultrahang készülék – segítik. A jövôben további fej-
lesztésekkel kívánjuk a demonstrációs eszközparkot bô-
víteni. 

A hallgatók klinikai gyakorlati képzését már II. éves ko-
rukban elkezdjük, a jelen lehetôségek szerint heti 1 napot
töltenek az oktató kórházak radiológiai osztályán. Ennek so-
rán megtanulják a beteggel való kommunikációt, vizsgálatra
való elôkészítéseket és a hagyományos felvételtechnikát. A
IV. évben zajló szakmai gyakorlat során a hagyományos ra-
diológiai munkahelyeken kívül UH, CT, MR, DSA, izotópdi-
agnosztikai és sugárterápiás munkahelyeken is megfordul-
nak a hallgatók. 

A képzési cél jól felkészült, megalapozott elméleti tudás-
sal rendelkezô radiográfusok képzése, akik végzés után ha-
gyományos radiológiai munkahelyen önállóan képesek dol-
gozni és viszonylag rövid gyakorlati periódus után a képal-
kotó diagnosztika egyéb területein is önálló munkára alkal-
massá válhatnak. (A Magyar Radiológus Asszisztensek
Egyesülete és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kama-
ra Képalkotó Diagnosztikai Tagozatának vezetésével, vala-
mint az érintett felügyeleti szervekkel közösen gondolko-
dunk egy licenc-rendszer jövôbeli bevezetésérôl, mely a
különbözô modalitásokon dolgozó radiográfusok jártassá-
gát, illetve alkalmasságát biztosítaná.) 

Jelenleg a képzés nappali és levelezô tagozaton zajlik
országszerte, a legelsô évfolyam pedig a Pécsi Tudomány-
egyetemen a tavalyi (2005/2006) tanévben fejezte be tanul-
mányait. A négy magyarországi egyetemen zajló képzés
fontos sajátossága, hogy a tanterv az Európai Kreditátviteli
Rendszernek teljes mértékben megfelel és ennélfogva a
megszerezhetô diploma az Európai Unióban elfogadható.
Ennek bizonyítékaként szolgál az az örömteli tény, hogy 3
végzett hallgatónk Írországban, Dublinban kapott munkát és
a diploma honosítás semmiféle problémát nem jelentett. 

Hazánkban is elôkészítés alatt van az MSc szintû kép-
zés elindítása, illetve kérvényezése. A Bologna rendszerû
képzés harmadik lépcsôjét a PhD fokozat megszerzése je-
lenti. A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kará-
nak Doktori Iskolájában már mûködik egy Diagnosztikai
Képalkotó alprogram, mely lehetôvé teszi, hogy a diagnosz-
tikai képalkotás területén dolgozó egyetemi végzettségû
szakemberek (radiológus, radiográfus, fizikus stb.) PhD
doktori fokozatot szerezzenek. 

Nemzetközi tapasztalat alapján aligha lehet kétséges
bárki számára, hogy a felsôfokú végzettséggel rendelkezô
radiográfusok a modern diagnosztikai képalkotás meghatá-
rozó tényezôi. Azzal, hogy hazánkban négy egyetemen is
zajlik, illetve elindult képzésük, elôrevetíti, hogy néhány év
múlva viszonylag nagyobb létszámban lesznek jelen ilyen
képzettségû szakemberek. Nehéz megjósolni azt az idôpon-
tot, hogy mikor dönt a radiográfus szakma és/vagy kompe-
tens felügyeleti szervek úgy, hogy radiográfus munkakörben
csak BSc szintû diplomával rendelkezô szakemberek lép-
hetnek be. (A jelenleg érvényben lévô minimál feltételrend-
szer (16/2004 ESZCSM rendelet) is elôír fôiskolai szintû
szakemberek alkalmazását adott szintû radiológiai munka-
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helyen.) Annyi bizonyos, hogy jó pár évig számolni kell egy
átmeneti periódussal, mivel még néhány évig bizonyosan
nem végez elegendô számú BSc szintû radiográfus ahhoz,
hogy az igényeket teljes mértékben kielégítse. A közeljövô-
ben az Egészségügyi Minisztérium egy olyan várhatóan 2,5
éves képzést fog indítani a diagnosztikai képalkotás terén,
mely 60 kredit ponttal csatlakozik/beszámítható a bolognai
képzési rendszerbe. Ez tehát azt jelenti, hogy a tervezett
képzés nem a bolognai struktúrától függetlenül, hanem az-
zal részben integrálva zajlana. 

Ma hazánkban a diagnosztikai képalkotás szakdolgozói
képzését amúgy a „sokféleség” jellemzi. A bolognai rend-
szeren kívüli sokféle képzés tágabb-szûkebb szakterületet
ölel fel, a képzések nem átjárhatóak, sokszor redundánsak.
Gyakorlatilag egyik sem felel meg az Uniós, illetve nemzet-
közi standardoknak, az általuk kibocsátott szakképzettséget
nehéz vagy lehetetlen az európai munkavállalás során érvé-
nyesíteni. Felmerül tehát a kérdés, hogy a jelenleg mûködô
nem bolognai rendszerû képzések közül melyeket célszerû
életben tartani és mûködtetni. Egy dolog bizonyosan megjó-
solható, az oktatás és egészségügy finanszírozásában tör-
ténô változások, illetve állami finanszírozás jelentôs átalaku-
lást hozhat a diagnosztikai képalkotás területén dolgozó

szakemberek, radiográfusok, röntgenasszisztensek, szono-
gráfusok, röntgenmûtôsök, képi diagnosztikai asszisztens,
képi diagnosztikai intervenciós asszisztensek, radiofar-
makológiai szakasszisztens, izotóplaboratóriumi assziszten-
sek stb. számára. 
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1. ábra
A PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központjában
található ultrahang demonstrációs helyiség, ahol az ultrahang vizs-
gálatot videoprojektor segítségével tanulmányozzák a hallgatók. 

A SZERZÔ BEMUTATÁSA

Prof. Dr. Bogner Péter 1987-ben vég-
zett a Pécsi Orvostudományi Egyete-
men. 1989-91. között az Egyesült Álla-
mokban dolgozott kutatóorvosként, 
majd ezután csatlakozik a Kaposváron
újonnan alapított Diagnosztikai Intézet-
hez. 1994-ben szakvizsgázik radiológi-
ából, 1996-ban megszerzi PhD fokoza-

tát. 1997-ben 6 hónapig a Harward Egyetem ösztöndíjasa,
ahol a diffúziós képalkotás módszereivel foglalkozik. A Pé-
csi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán 1999-tól
oktató, 2003-tól a Diagnosztikai Képalkotó Tanszék tan-
székvezetô-helyettese. Tudományos érdeklôdése a diffúzi-
ós képalkotás és annak összefüggései a szöveti és sejt-
szintû patológiás eltérésekkel. 2006-tól az Egészségtudo-
mányi Kar Doktori Iskolájának alprogramvezetôje.  


