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A BSI és a MaMMa Zrt 
 kapcsolata 

• 2000 – tárgyalás, feladatok tisztázása, fejlesztés 
• 2001 – Főnix Mamma modullal integrált egészségügyi rendszer 

bevezetése 
• (2001 – OTH által szervezett népegészségügyi szűrőprogramban 

részt vevő további mammográfiákban a szoftver bevezetése ) 
• 2012-től  – Digitális röntgenek, DIVAS PACS telepítés 
• 2014 – DIVAS teleradiológiai modul bevezetés 
• 2016 – Új szűrőbusz 

 
• További tervek: Főnix rendszer újraírása, adatbázisok 

egységesítése, egyetlen közös szerver… 
 



Főnix Mammográfiai rendszer (1) 



Főnix Mammográfiai rendszer (2) 



MaMMa Zrt – mammográfiai telephelyek egyszerűsített egészségügyi 
Informatikai topológiája 2001-2013 
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Bp. Kapás u.  

Modem, ISDN, Internet 
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Hálózati működés 
Kezdetektől meglévő előnyök:  
- közös call center központ kialakításának lehetősége, 
- a budapesti központban az összes előzmény 

megjelenítése, 
- jelentések központi elkészítése, 
- mobil szűrő eseteinek elosztása. 
 
További új lehetőségek:  
- közös digitális képtár, közös PACS rendszer, 
- ütemezett teleradiológiai megoldás. 

 
 



MaMMa Zrt – mammográfiai telephelyek egyszerűsített  
egészségügyi informatikai topológiája - 2016 

Fogaskerekű u. 

Internet 

Szűrőbusz  
Főnix, Divas PACS 

Szolnok  
Főnix, Divas PACS 

Szekszárd  
Főnix 

Kecskemét  
Főnix, Divas PACS 

Bp. Kapás u.  
Főnix, Divas PACS 

Digitális felvételek HDD-n 

Divas TS ütemező 



Divas-TS ütemező (1) 
 



Divas-TS ütemező (2) 
 



Divas-TS ütemező (3) 
 



 
Divas-PACS leletező 

 



• Előnyök, hátrányok, tapasztalatok… 

 

 

Felhasználó szempontjából, aki nem 
informatikus 



Leletező monitorok  

• Egy normál 19”-os (colos) 
színes monitor a páciens és 
vizsgálati lista 
megtekintésére mintegy 
adminisztrációs 
monitorként.  

•  Két darab 5 Megapixeles 
monokróm mammográfiai 
monitor, felbontás:2048 x 
2560 

• Típusuk: Wide  
• Altípusuk neve: 

IF2105MP(5MP) 



Minőségbiztosítás 

• Mammográf detektorok: 
 

• Leletező monitor: 
Beépített szenzorral rendelkeznek, amelyekkel 
automatikusan képesek kalibrálni magukat, 
úgynevezett Dicom kalibrálást végezni, mely lehetővé 
teszi, hogy a megjelenítendő digitális képeket mindig 
ugyanolyan megjelenítési paraméterekkel, 
beállításokkal láthassuk. 
Ezt a kalibrálást időről időre el kell végezni (2-3 
havonta). Ezt lehet időzíteni vagy kézzel indítani. 
 



Betegfelvétel, adminisztráció 



Leletezés 









Konzultáció 









- Elmúlt években jelentősen változtak a mammográfiás szűrések technikai 
feltételei: jobb képminőség, nagyobb felbontás, gyorsabb feldolgozás, 
környezetvédelem.  
 

- A digitális képalkotó eszközökkel a képek tárolása biztonságosan 
megoldható. Az előzmények megkeresése automatikus és másodpercek 
alatt megtörténik.  
 

- A MaMMa Zrt telephelyein megbízható informatikai bázison, magas 
színvonalon tudjuk a szakmai munkát biztosítani. 20 évnyi 
beteginformációkban kereshetünk adatokat, készíthetünk statisztikákat.  
 

- A teleradiológia bevezetésével kevesebbet kell orvosainknak utazni, 
tértől és időtől függetlenül tudnak értékelni. A kettős értékelés 
biztosított akkor is, ha csak egy másik telephelyen dolgozik orvos. 
 

- A technológia lehetőséget biztosít arra, hogy a szabad kapacitások 
függvényében idegen szűrőcentrumokban keletkezett felvételeket 
leletezzenek orvosaink, vagy szükség esetén bevonjunk külső orvosokat 
távleletezésre.  
 

 

Összefoglalás 



 

 

Köszönjük a figyelmet! 


