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1. Bevezetés 

Ennek az ajánlásnak a célja, otthoni munkavégzés (Home Office) esetén milyen 

alapkövetelményeknek kell megfelelni.  

Az otthoni munkavégzésre vonatkozó részletes ajánlások nem állnak rendelkezésre, 

azonban figyelembe véve a leletezés tényét, egyes részleteiben alkalmazhatók a leletező 

munkaállomásra vonatkozó ajánlások (ACR-AAPM-SIIM, RCR).  

 

1. Az otthon kialakított leletező szobát úgy kell kialakítani, hogy a leletezés során 

minimalizálni tudjuk a zavaró hatásokat (zaj, fényhatások, hőmérséklet), 

2. diagnosztikához csak is kizárólag orvosi célra kifejlesztett monitor használható, 

3. a hagyományos célra kifejleszett monitorok specifikációjukban alkalmasak 

lennének diagnosztikus célra, azonban a fényerő és kontraszt arány nem 

gyengülhet a használat során, ezt viszont a hagyományos célra fejleszett monitorok 

nem tudják garantálni, ezeknél a monitoroknál nem is feltétel, 

4. VPN kapcsolaton keresztül PACS és HIS elérés alapfeltétel,  

5. dedikált, az otthoni munkaállomásra telepített, a VPN-en keresztül az intézeti 

PACS-al kommunikáló, (DICOM) diagnosztikus szoftver 

6. a letöltés/feltöltés sebességének legalább olyan gyorsnak kell lennie, mint az 

osztályon belül (de ajánlott min. 20/5 Mbit/s), továbbá ugyanazokkal a 

szabványokkal és megfelelő védelmi intézkedésekkel (vírusírtó) kell rendelkezzen,  

7. meg kell teremteni a másodleletezés (peer review) és a konzultációs online 

meetingek lehetőségét is (kamera, fejhallgató, mikrofon).,  

8. a rendszernek képesnek kell lennie a gyorsan változó igények kielégítésére, 

minimális leállás esetén is, és döntő fontosságú, hogy könnyen telepíthető és 

karbantartható legyen. 
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2. Munkakörnyezet kialakítása 

 

Az otthon kialakítandó leletező szoba esetén az alábbiakat kell figyelembe venni: 

 

1. Ajánlott olyan szoba kialakítása, amelyben található klíma berendezés, az 

optimális hőmérséklet érdekében, 

2. ajánlott olyan szoba kialakítása, amelyben rendelkezésre áll változtatható 

fényerősségű világítás, azonban ennek kivitelezése nem mindig lehetséges.  

3. az alapfelétel szoba megvilágítására vonatkozóan a következő:  

a. a leletező monitorokat úgy helyezzük el, hogy a lehető legkevesebb legyen 

a refrektálódott fény,  

b. csak azok a fényforrások üzemeljenek, amelyeknek feltétlenül szükséges, 

c. a szoba megvilágítása lehetőleg 25 és 60 lux tartományba essen. 

4. a zajszinteket minimalizálni kell, 

5. ajánlott 60 cm olvasótávolságot alkalmazni, továbbá fontos a képernyő szögének 

és az olvasó szemének síkba állítása. A képernyő közepének az azt néző szemével 

egy magasságban kell lennie, 

6. nem szabad figyelmen kívül hagyni az asztalok és székek kényelmét, 

7. a felhasználónak ajánlott rendszerint sétálgatni a hát és derékfájás elkerülése 

miatt és megfelelően pihentetni a szemüket. 
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3. Munkaállomások 

 

Leletező munkához egy lehetőleg korszerű munkaállomást érdemes használni, amihez 

két darab dedikált diagnosztikus monitor tartozik.  

 

1. A monitoroknak teljesíteni kell a következő fejezetben található feltételeket, 

2. harmadik monitor is használható, ebben az esetben annak nem szükséges 

diagnosztikus monitornak lennie, azonban képanyag ezeken a monitorokon 

(harmadik) nem tölthető be, 

3. Diagnosztikus munkaállomások esetén egyértelműen egyetlen ajánlás sem 

határoz meg alapfeltételt, ami a hardverre vonatkozik. Figyelemebe véve az 

informatika gyors fejlődését, az alábbi minimumfeltételeket lehet meghatározni: 

a. Processzor: Intel Core I3 (I5 ajánlott) 

b. Memória: 8 Gb (16 Gb ajánlott) 

c. Háttértároló: SSD (minimum 120 Gb) 

d. Videokártya: lehetőség szerint a diagnosztikus monitor gyártó által ajánlott 

sokszor sajátmárkás videokártya. Egyéb esetben Nvidia Quadro vagy Geforce 

GTX széria, AMD esetén Radeon Pro vagy FirePro. Videokártyák esetén a 

lényeg, hogy dedikált (Nvidia, AMD) kártya legyen. 

e. Operációs rendszer: Microsoft Windows 10 Pro vagy Home 64 bit (A Windows 

7 és XP támogatása megszűnt, ezért használatuk nem ajánlott). 

f. Vírusírtó program. 
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4. Diagnosztikus megjelenítők kritériumok 
 
 

Paraméter Hagyományos RTG CT/MR Mammográfia 
Minimum felbontás 2028 x 1536 1600 x 1200 2560 x 2048 

Felbontás 

Megapixelben 
3 MP 2 MP 5 MP 

Maximum pixel 

távolság 
0,21 mm 0,21 mm 0,17 mm 

Betekintési szög* minimum 100 fok minimum 100 fok minimum 100 fok 

Orientáció portré (álló) álló/fekvő álló 

Kalibráció DICOM GSDF ≤10% DICOM GSDF ≤10% DICOM GSDF ≤10% 

Fénysűrűség 

(max/min) 
350 cd/m2, 1 cd/m2 350 cd/m2, 1 cd/m2 

400 cd/m2, 1 cd/m2 

420 cd/m2, 1,2 cd/m2  

(ACR-AAPM) 

Fénysűrűség 

homogenitása 
max eltérés 20% alatt max eltérés 20% alatt max eltérés 20% alatt 

Kontrasztarány minimum 350 minimum 350 minimum 350 

 

*Azok a monitorok, amelyekben IPS technologiájú kijelző található minimum 178 fokos betekintési szöggel 

rendelkeznek, ajánlott ezen monitorok használata. 
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