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Miért az Országos Teleradiológiai Rendszer?

Ezernyi okkal találtak meg kollégáink:

®   Kiegészítő munkalehetőséget keresek.
®   Tervezhető leletezési lehetőségre van szükségem.
®   Szeretnék otthoni környezetben dolgozni.
®   Bármikor szeretnék leletezni.
®   Gyakorlatra szeretnék szert tenni.
®   Tanulni szeretnék specialistáktól.
®   Jó lenne tapasztalt kollégával konzultálni.
®   Jól esik oktatni.
®   Megfogott a hangulat.
®   Itt csak a radiológiára tudok koncentrálni.
®   Jó élmény, ahogy nap mint nap együtt dolgozunk.

®   Megcsömörlöttem az autózástól és a sok-sok ultrahangtól.
®   Kényelmesebb életet akarok.

…és még sorolhatnánk, miért érdekli kollégáinkat 
a teleradiológia…
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„2007 nyarán a zalaegerszegi radioló-
gushiány hívta életre az ICONOMIX-ot, 
amit hosszú évekig az otthoni dolgozó-
szobámból irányítottam. Miután klini-
kaigazgató lettem Pécsett, valamint 
az intézmények és a radiológusok 
száma is jelentősen növekedett, érez-
tem, hogy váltani kell. A cég irányítását 
és működtetését profi csapatra bíz-
tam, úgy, hogy az alapértékek – amiért 
2007 óta dolgozunk – megmaradja-
nak. Fontos, hogy a kollegák számára 
a legjobbat nyújtsuk, a fókuszban mindig a szakmai minőség legyen, 
közben használjuk a digitalizáció és az informatika legújabb lehetősé-
geit, ugyanakkor szervezettek, eredményesek és hatékonyak legyünk. 
Célunk, hogy a startup vállalkozások modern szemléletét alkal-
mazzuk, a protokollizált folyamatokat megszeressük, a földrajzi 
korlátokat megszüntessük, és megmutassuk, milyen digitális benn-
szülöttnek lenni a radiológia világában, miközben sosem feled-
kezünk el arról, hogy orvosok vagyunk és betegeket gyógyítunk.”

prof. dr. Bogner Péter, 
alapító, stratégiai igazgató
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Miért az ICONOMIX? 

�® Szakmai menedzsment. A döntéseket és folyamatokat a 
szakmai igények irányítják, a középpontban a leletezést végző 
radiológus kollégák szempontjai, visszajelzései állnak.

�® Egy ICONOMIX-év: 300.000 lelet. Rendszerünket 12 éve 
építjük. Folyamatosan reagálunk a radiológiában zajló dinamikus 
változásokra, hiányt pótlunk, minőségi kompromisszumok nélkül. 
Ennek köszönhető, hogy egyre több intézmény bízik bennünk, 
és 2018-ban 304.623 CT-, MR- és RTG-vizsgálatot lele-
teztünk.

�® Közel 200 radiológus: rezidens, szakorvosjelölt és szak-
orvos kolléga. A szakmai hálózat, a network és a tudásbázis, 
lehetőséget ad a különböző modalitásokban, szubspecialitá-
sokban jártas kollégák összekapcsolására, a fiatal kollégák 
részére oktatási platform kialakítására. Rendszeresen szerve-
zünk virtuális továbbképzéseket, webinarokat. 

�® Szubspecialista munkacsoportok. A szakmai fejlődés kulcsa, 
hogy a legjobbaktól tanuljunk. Ehhez szubspecialista munkacso-
portokat működtetünk, az ízületi MR-diagnosztika, a mellkasi 

és hasi radiológia és a neuroradiológia területén. Segítünk 
egymásnak és tanulunk egymástól.

�® Prospektív peer-review. A másodleletezési mód-
szertant folyamatainkban minőségbiztosítási és oktatási 

céllal vezettük be, aztán hamar rájöttünk arra, hogy ezen felül 
katalizálja a szakmai kapcsolatok kialakulását és erősödését. 
Kapcsolatban vagyunk és kapcsolatot építünk.
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�® Akkreditált CT és MR 
szakképzést végzünk. 
Ma már tucatnyi szakorvos 
kolléga mondhatja el, hogy CT és 
MR szakképzésében sokat segített 
az általunk alkalmazott teleradiológia 
módszertan. Nem csak a lelet utazik vissza 
a beteghez, hanem a vizsgálat is elutazik a 
szakorvosjelölthöz – tetszés szerinti összetétel-
ben. Ezért váltunk hivatalos szakképzőhellyé.

�® Dedikált és kompromisszummentes informatika.  
A radiológusbarát informatika eszköz a kényelmes munkavég-
zéshez. A teleradiológiára dedikált rendszerek pedig gyorsabbá, 
nyomon követhetővé és a radiológus számára kényelmesebbé 
teszik a munkát.

�® AI – a mesterséges intelligencia. Tanulmányozzuk és hasz-
náljuk a mesterséges intelligenciát. A beszédfelismerő rend-
szerben már évek óta. A röntgendiagnosztikában hamarosan. 
De nem kell aggódni: nem lesz szükség kevesebb radiológusra.

�® Közel 100 intézményi partner. Intézményi partnereink dina-
mikusan növekvő száma lehetővé teszi, hogy hónapról-hónapra 
folyamatosan és tervezhetően nyújtsunk leletezési lehetőséget 
kollégáinknak.

�® 12 év tapasztalat van a hátunk mögött. Nem csak azt 
tudjuk, mit csinálunk, hanem hogy mit fogunk tenni a következő 
években, hogy a magyar radiológia és a magyar radiológusok 
versenyképesek maradjanak.
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ICONOMIX leletezési protokoll

ICONOMIX

Kiosztott 
leletezési igény

Dokumentáció, 
képanyag megtekintése

LELETEZÉS

Leletezés lezárása
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® Adategyeztetés
®  Megfelelő szakorvosnak 

szignált vizsgálat

Szervező
(Iconomix)

Kezelőorvos
(Iconomix)

Kezelőorvos
(Iconomix)

Kezelőorvos
(Iconomix)

®  Leletezés az indikációnak 
elvégzett vizsgálati  
protokollnak, szakma  
szabályainak megfelelően

®  Lelet, vélemény  
ellenőrzése, validálása

®  Adategyeztetés  
(dokumentáció,  
képanyag, indikáció,  
rendelkezésre álló  
információ stb.)



Nem csak hálózat,
hanem közösség is 
vagyunk.

Figyelünk Rád.

Kit keress, 
ha szeretnél 

többet tudni?

Juhász Eszter
care manager

(20) 519-2776
E-mail: juhasz.eszter@o-t-r.hu

www.o-t-r.hu




