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1. Bevezetés 

 

Magyarországon jelenleg nem indokolt a CT-vizsgálat nagy tömegű,  kiterjedt, szűrő- vagy 

első diagnosztikus tesztként történő végzése, mert bár a készülékek száma 

összességében megfelelő, földrajzi eloszlásuk, elérhetőségük, üzemeltethetőségük nem 

minden esetben fedi a járványközpontok igényeit.  

Figyelembe kell lenni a a készülék- és vizsgálószoba-fertőtlenítési/szellőztetési időt (az 

áteresztőképesség max. 2 páciens/óra, ha semmi másra nem használjuk a készüléket).  

 

Ugyanakkor: 

1. akut műtét esetén, amennyiben készül egyéb régióról akut CT, mellkas CT 

vizsgálattal ki kell egészíteni 

2. akut műtét esetén, amennyiben a műtét időpontjáig nincs vírus teszt eredmény 

vagy bizonytalan és nem zárható ki a betegnél COVID-19 fertőzés, klinikus 

kérésére készítsünk mellkas CT-t 

3. akut/elektív műtét esetén, amennyiben a vírus teszt negatív, de klinikailag alsó 

légúti fertőzés gyanúja fennáll,  klinikus kérésére készítsünk mellkas CT-t 

4. SBO-ról érkező összes betegnél, ha egyéb régióról akut CT készült, mellkas CT 

vizsgálattal egészítsük ki 

 

Igazolt COVID-19 betegek esetében a bármely okból szükségessé váló műtét előtt is 

csak akkor kell mellkas CT-vizsgálat, ha azt a klinikai kép egyébként is szükségessé 

teszi. 
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Jelen dokumentum célja: 

1. A vírussal kapcsolatos alapvető ismereteket átadni, 

2. illusztrálni a COVID-19 pneumoniára  

a. típusos,  

b. gyanús és  

c. nem jellemző radiológiai (CT) morfológiát, 

3. segítség az egységes leletezési szemlélet kialakításához 
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2. COVID-19 

 

1. A pandémiáért felelős kórokozó 2019 végén került azonosításra Kínában* 

2. Kiindulási gócként a vuhani halpiacot emlegetik* 

3. A betegség tünetei változatosak; leggyakrabban: láz, száraz köhögés, mellkasi 

fájdalom, légzési nehézségek és fáradékonyság 

4. A páciensek 80% enyhébb formában átfertőződik (enyhe), 20 % lesz beteg: 

5. Utóbbiaknál vagy nem életveszélyes tüdőgyulladás (súlyos) vagy ARDS (kritikus) 

alakul ki  

6. A COVID-19-ért felelős vírus egy bétakoronavírus, ami rendszertanilag a SARS 

vírussal azonos alnemzetségbe tartozik. A MERS távolabbi rokona 

7. Ez a vírus a SARS vírushoz hasonlóan az ACE2 (angiotenzin-konvertáló enzim 2) 

receptort használja a sejtekbe jutáshoz 

8. ACE-2 receptorok* találhatók a tüdőben és a vesékben is; a SARS vírus közvetlen 

tüdőkárosodást okozhat, sőt fehérjéi a tüdő-, vese- és máj sejtekben is apoptózist 

indukálhatnak 

* A korai életszakaszban ennek expresszálódása nem teljes; további védettséget 

nyújtanak (elméletileg) az alfa koronavírusok (gyakoribbak) által termelődött 

antitestek.  
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3. COVID-19 mellkas CT Protokoll 

 
  

Protokoll Mellkas - COVID 

Indikáció  

Előkészítés 

A vizsgálóasztal magasságát a beteg vizsgáló helyiségbe kerülése előtt úgy szükséges 
beállítani, hogy a páciens egyedül fel tudjon feküdni, vagy a szállítók/kísérők át tudják 
fektetni/emelni. Ha a beteg tudja, akkor a kezét helyezze a feje fölé. Ha nem lehetséges 
akkor mindkét kar a test mellett legyen kinyújtva vagy a medence előtt fogja össze 
kezét. Felfektetés után - ha a gép kezelőszervei lehetővé teszik - a kísérő személyzet 
mozgassa a beteget vizsgálati magasságba. 

Mérések 
 
 
  

 Fázisok Natív

 Vizsgálandó 
terület 

Feje a gantry felé, testével hanyatt fekvő helyzetben. 
Topo: AP mellkas, felső has.Vizsgálandó terület: Tüdőcsúcstól a 
phrenico-costalis szögletig. 

 Egyéb adatok: 120 kV, 25 mAs, géptől függő dózisredukciós mechanizmus (low-dose) 
Rekonstrukciók, 

képanyag  

  Felirat/label Natív 
 Ablak lágyrész tüdő tüdő lágyrész/tüdő 
 Szeletvastagsá

g 1 mm 1 10 2-3 mm 

 Increment 0,7-1 0,7-1 0,7-1 0,7-1 

   Irány Axialis Axialis Axialis Cor/Sag 

  Kernel/Filter Soft Hi-res Hi-res Soft/Hi-res 

 Típus MPR MPR MIP MPR 

 
Megjegyzés 

 
A vizsgálat végén a páciens asztalt az operátori helyiségben lévő kezelőgombok 
segítségével húzza ki az operátor, a kísérő személyzet helyezze vissza a pácienst a 
szállító ágyra. 
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4. COVID-19 mellkas CT - ELTÉRÉSEK 

 
4.1. COVID-19 pneumonia során gyakran leírt eltérések észlelhetőek  

Egyéb folyamatok (influenza, szervülő pneumonia, gyógyszertoxicitás, 
kötőszöveti betegségek) is okozhatnak hasonló képet. 

4.2. Az eltérések fennálhatnak COVID-19 pneumonia esetében azonban nem 
specifikusak  
Más infekt és nem infekt folyamatok esetén jelen lehetnek. 

4.3. A látott eltérések atípusosak, vagy ritkán leírtak COVID-19 pneumonia 
esetében  
Alternatív diagnózisok mérlegelendők. 

4.4. Pneumoniára utaló CT eltérések nem látszanak 
(COVID-19 pneumonia kezdeti stádiumában a CT vizsgálat negatív 
eredményű lehet) 

4.5. CT súlyossági index 
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4.1. COVID-19 pneumonia során gyakran leírt eltérések észlelhetők 
 
Jelentése: COVID-19 pneumonia során gyakran leírt eltérések észlelhetőek.  
Egyéb folyamatok (influenza, szervülő pneumonia, gyógyszertoxicitás, kötőszöveti 
betegségek) is okozhatnak hasonló képet. 
 
Leletben vélemény:  
„…COVID-19 pneumonia során gyakran leírt eltérések észlelhetőek…”   
 
COVID-19 pneumonia során gyakran leírt eltérések: 
 

1. Kétoldali, perifériás GGO, +/- konszolidáció, +/- septalis megvastagodás 
2. Többgócú kerek GGO +/ konszolidáció, +/- septalis megvastagodás 
3. Előzőek + ún. crazy paving 
4. Előzőek + úgynevezett „reverz haló” vagy Atoll jel 
5. Szervülő pneumoniára jellemző egyéb eltérések (a betegség későbbi 

stádiumaiban) 
6. Vaszkuláris kiszélesedés 
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4.2. Az eltérések fennálhatnak COVID-19 pneumonia esetében 
azonban nem specifikusak 

 
Jelentése: az eltérések fennálhatnak COVID-19 pneumonia esetében azonban nem 
specifikusak - más infekt és nem infekt folyamatok esetén jelen lehetnek. 
 
Leletben vélemény:  
„…Az eltérések fennálhatnak COVID-19 pneumonia esetében azonban nem 
specifikusak.…”   
  
CT jelek, mely eltérések fennálhatnak COVID-19 pneumonia esetében azonban nem 
specifikusak - más infekt és nem infekt folyamatok esetén jelen lehetnek: 

 
1. Többgócú GGO +/- konszolidáció, melyek nem kerekek és nem perifériásak 
2. Egyoldali GGO +/- konszolidáció, melyek nem kerekek és nem perifériásak 
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4.3. A látott eltérések atípusosak, vagy ritkán leírtak COVID-19 
pneumonia esetében. 

 
Jelentése: a látott eltérések atípusosak, vagy ritkán leírtak COVID-19 pneumonia 
esetében. Alternatív diagnózisok mérlegelendők.     
 
Leletben vélemény:  
„…A látott eltérések atípusosak, vagy ritkán leírtak COVID-19 pneumonia esetében. 
Alternatív diagnózisok mérlegelendők!.…”   
  
CT jelek, melyek atípusosak, vagy ritkán leírtak COVID-19 pneumonia esetében: 

 
1. Lobáris / szegmentális eloszlású konszolidáció  
2. GGO-val nem járó konszolidáció 
3. Szoliter / néhány apró elszórt, nem kerek GGO 
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4.4. Pneumoniára utaló CT eltérések nem látszanak. 
 
Jelentése: pneumoniára utaló CT eltérések nem látszanak. (COVID-19 pneumonia 
kezdeti stádiumában a CT vizsgálat negatív eredményű lehet).     
 
Leletben vélemény:  
„…Pneumoniára utaló CT eltérések nem látszanak!...”   
   
CT jelek, nem pneumoniára utaló CT eltérések: 

 
1. Diszkrét nodulusok (centrilobularis, tree-in-bud, stb.) 
2. Kavitáció 
3. Perihilaris tejüveg homály 
4. Sima septalis megvastagodás + pleuralis folyadék (pulmonalis oedema 

mintázat)  
5. Subpleuralis reticularis rajzolatfokozódás GGO nélkül (fibroticus mintázat) 
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4.5. CT súlyossági index 
 

Lebenyenként jelezni kell a parenchyma érintettségét %-ban. 
 
Az így kapott pontszám alapján a súlyossági index fejezhető ki. 
 
Maximális pontérték: 25.   
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5. Az AXIS COVID-19 strukturált leletező rendszer  
használati útmutatója 

A rendszer használata internetböngésző segítségével 
 
Az AXIS rendszer internetböngészőn keresztül elérhető, használatához nem szükséges 
más  program telepítése. Bizonyos esetekben azonban az intézményi informatikusoknak 
engedélyezniük kell a rendszer elérését az adott számítógépről. A Google Chrome, Mozilla 
Firefox és Microsoft Edge a rendszer által támogatott internetböngészők. Más egyéb 
böngészővel használva – pl. Safari, Opera, Androidos böngésző – előfordulhat, hogy a 
rendszer bizonyos funkció nem megfelelően működnek. 

A leletek letöltéséhez kérjük engedélyezze a „pop-up”-okat böngészőjében. 

A rendszer elérési címe:  

https://covid.neumannmedical.com/ 

Regisztráció 
Az AXIS rendszer használta regisztrációhoz 
kötött, amennyiben nem rendelkezik még 
felhasználói fiókkal a bejelentkezési 
képernyőn a „Regisztráljon” gomb 
segítségével kezdeményezheti a regisztrációt. 

A regisztrációhoz szükség van a felhasználó 
nevére, működő email címre, valamint 
megadható az orvosi pecsétszám, de nem 
kötelező. Az adatok kitöltését, valamint a 
nyilatkozatok elfogadását követően a 
„Regisztráció” gomb aktívvá válik. 

Regisztrációt követően a rendszer egy automatikus email üzenetet küld a megadott 
email címre. Az emailben található link segítségével a felhasználó megadhatja 
rendszer eléréséhez szükséges választott jelszavát. 

Bejelentkezés a rendszerbe 
A regisztrációt követően a „Bejelentkezési képernyő” jelenik meg, ahol az email címet és a 
hozzá tartozó jelszót kell megadni. Ha az email cím és jelszó mezők ki vannak töltve, a 
„Belépés” gomb aktívvá válik. A gombra kattintva lehet bejelentkezni a rendszerbe. 
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Páciensek listája 
Bejelentkezést követően az alapértelmezett képernyő a páciensek listája, ez a menüpont 
szolgál a rendszerben lévő páciensek kezelésére, áttekintésére, ellátási események 
rögzítésére, valamint azok utólagos megtekintésére. Szintén ezen a menüponton keresztül 
érhető el az ellátási eseményekhez tartozó leletek generálása.  

A páciens listán csak azok a páciensek jelennek meg akiket az adott felhasználó 
rögzített a rendszerbe. 

Az áttekintő páciens listán a páciensek alap adatait láthatjuk, valamint az ellátási 
események megtekintésére, rögzítésére, páciens adatainak módosítására, szolgáló 
ikonokat.  

A páciens lista elemei az oszlop fejlécekre kattintva (Azonosító, Életkor, Nem, Utolsó 
ellátás időpontja) növekvő, vagy csökkenő 
sorba rendezhetők. 

Új páciens rögzítése 
A rendszerbe új páciens rögzítésére a 
Páciensek menüben található „Páciens 
regisztráció” gombra kattintva van lehetőség.  

A képernyő jobb oldalán megjelenő felületen 
adhatók meg a páciens adatai. A páciens 
azonosítóját a rendszer automatikusan 
generálja, kötelező megadni a páciens nemét, 
és lehetőség van rögzíteni a páciens születési 
évét. Az adatok kitöltését követően a 
regisztrálás gomb aktívvá válik.  

A beregisztrált páciens ezután megjelenik a 
páciens listán.  

Páciensek áttekintő nézete 
A páciens listán a „megtekint” ikonra vagy a 
páciens sorára kattintva a páciensek áttekintő 
nézete felület jelenik meg a képernyő jobb 
oldalán.  

Az „Ellátások” fül alatt találhatók a páciens 
korábbi ellátási eseményei. Itt van 



 

 

oldalak száma: 21                                                                                                                                                                  oldalszám: 16  
v2.03                                                                                                                                                                            Utolsó módosítás: 2020. április 6. 

COVID MELLKASI CT ÉS STRUKTÚRÁLT LELETE                   COVID_MELLKAS_CT_STRUKTURÁLT_LELET_AJANLAS_V2.03 

lehetőségünk új ellátási eseményt rögzíteni, a korábbi ellátási eseményeket megtekinteni. 

A korábban rögzített ellátási események kártyákként jelennek meg egymás alatt.  

Új ellátási esemény rögzítése, mentése 
Új ellátási esemény rögzítéséhez az „Új űrlap (ellátás) rögzítése” gombra kell kattintani a 
páciens áttekintő nézetében.  

Űrlap kitöltése 
A listából kiválasztva az űrlapot megnyílik az űrlap kitöltő felület, aminek bal oldalán a 
páciens alap adatai, az űrlap mentési állapota, az utolsó mentés időpontja, valamint az 
űrlap szegmensei láthatók. A jobb oldalán pedig az űrlap tartalma helyezkedik el. 

 

A szegmensekre kattintva az űrlap megfelelő része jelenik meg a jobb oldali felületen. 

Az űrlapon szereplő bizonyos mezők alapértelmezett értékkel rendelkezhetnek, ami tovább 
gyorsítja az adatbevitelt. Ezen mezők értékei átírhatók. 
 
A vizsgálati űrlapok bizonyos mezőinek vagy egész moduljainak, részeinek függősége lehet 
az űrlapon szereplő más mezőktől. A függött mezők értékétől függően jelennek meg a 
függő mezők az űrlapon. 

Az űrlap kitöltés közben a rendszer 1 
percenként automatikus piszkozat mentést 
készít, ennek sikerességéről a képernyő 
jobb oldalán megjelenő üzenetben értesít. 
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Kitöltött űrlap mentése, lelet megtekintése 
A felhasználónak lehetősége van manuálisan is piszkozatban menteni az űrlapot. Ehhez a 
képernyő bal alsó sarkában lévő mentés ikonra kell kattintania, majd a mentés 
piszkozatként lehetőséget választani. Ennek hatására az űrlap tartalmát a rendszer 
elmenti, és az űrlap nem záródik be. 

Az űrlap teljes kitöltését követően a felhasználó 
véglegesen is mentheti azt. 

 Az űrlap véglegesítéséhez szintén a képernyő 
bal alsó sarkában lévő mentés ikonra kell 
kattintani és ott a „Végleges mentés” 
lehetőséget választani. Ekkor a rendszer az 
űrlap tartalmát elmenti, ennek sikerességéről 
a képernyő jobb oldalán megjelenő üzenetben 
értesít, valamint a bal oldali sávon jelzi az űrlap 
állapotának változását.  

Ekkor a képernyőn megjelenik a kitöltött űrlaphoz tartozó lelet előnézete.  

A “Vágólapra másolás” gomb segítségével a 
megjelenített lelettartalom másolásra kerül, és 
másik programba illeszthető a beillesztés 
segítségével. 

A „Letöltés” gombra kattintva a megjelenített 
lelettartalom lementésre kerül a felhasználó 
számítógépére az internetböngésző beállításai 
szerinti könyvtárba. 

Az űrlapból a képernyő bal alsó sarkában lévő 
„Kilépés az űrlapból” ikonra kattintva lehet. 

A kilépést követően a páciens áttekintő nézetére irányít vissza a rendszer. 

Lelet generálása 
A kitöltött űrlap véglegesítését -végleges mentés- követően a rendszer automatikusan 
generál magyar, illetve a későbbiekben angol nyelvű leletet. A lelet megtekintéséhez az 
adott ellátási esemény kártyáján lévő menüben (3 pötty) „Riport letöltése” gombra kell 
kattintani.  

A gombra kattintva a rendszer az internetböngésző beállításaitól függően, vagy lementi azt 
a számítógépre, vagy megjeleníti. 
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Korábbi ellátási esemény szerkesztése 
Amennyiben az űrlap véglegesítését és a lelet generálását követően, a lelet tartalmában 
módosítás szükséges, lehetőség van az adott ellátási eseményhez tartozó űrlap 
szerkesztésére a „Szerkeszt” menüpontot választva. Ekkor ismét megnyílik az űrlap kitöltő 
felület. Az űrlap módosítását követően az ismételt végleges mentéssel a lelet újra 
generálható. 

Ellátási esemény törlése 
Ellátási esemény törlésére az ellátási eseményekhez tartozó menüből (3 pötty) van 
lehetőség. 

A törlést követően az adott ellátási esemény kártyája kiszürkül a listában, és semmilyen 
funkció nem lesz hozzá elérhető (megtekintés vagy lelet generálás). 

Az ellátási esemény kártyája a törlést követően sem fog az ellátási események listájáról 
eltűnni, az ellátási esemény kártyáján lévő kuka ikon jelzi, hogy törölt elemről van szó. 

Profil 
A képernyő bal oldalán megjelenő menüsáv alsó 
részén található profil ikonra kattintva 
lehetősége van a felhasználóknak a saját 
adataik megtekintésére, módosítására. Ehhez a 
megnyíló ablakban az „Adatiam módosítása” 
lehetőséget kell választani.  

Kilépés 
A rendszerből való kilépésre a képernyő bal 
oldalán található menüsáv alján lévő profil 
menüpont alatt található „kilépés” gombra 
kattintva van lehetőség. 

Automatikus kiléptetés 
A rendszer a bejelentkezett felhasználót automatikusan is kilépteti abban az esetben, ha 
egy előre paraméterezett ideig teljesen inaktív volt. Ekkor egy egy perces visszaszámláló 
jelenik meg a képernyőn, amikor a számláló nullához ér a rendszer kilépteti a felhasználót. 
Ha a visszaszámlás közben felhasználói aktivitást érzékel a rendszer a visszaszámoló 
képernyő eltűnik, és megszakad a kiléptetés. 
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Súgó 
A rendszerben elérhető súgó használatához a felhasználó képernyők jobb felső sarkában 
található súgó ikonra kell kattintani.  
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