
Dr. Szentes Tamást, a budapesti 
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 

főigazgatóját a fejlesztési stratégiáról 
kérdeztük.

– Főigazgató úr, milyen kihívásokkal kell 
megküzdenie egy fővárosi, kerületi egész-
ségügyi szolgálatnak?
– Közismert tény, hogy Józsefváros, a VIII. 
kerület Budapest egyik legelmaradottabb 
területe. A józsefvárosi lakosok egészségi 
állapota lényegesen rosszabb, mint más 
kerületek lakosaié. Az itt születő embe-
rek életkilátásai is ennek megfelelően 
alakulnak. Éppen ezért nagyon fontos, 
hogy megfelelően foglalkozzunk velük. 
Az egészségkultúra itt alacsonyabb szín-
vonalú, mint más kerületekben, ennek 
köszönhető, hogy az itteni morbiditási és 
mortalitási mutatók rosszabbak. A kró-
nikus betegségek itt később kerülnek 
felfedezésre,éppen ezért nem, vagy nem 
megfelelően kezelik őket, ezért rosszab-
bak a mutatóink.

– Mekkora népesség tartozik a rendelőinté-
zethez?
– Egy 74 ezres populáció tartozik hoz-
zánk. Ehhez 1200-1300 működő szakor-

vosi óra kapcsolódik. 2007-ig jól működő, 
nagy forgalmú rendelőintézet voltunk. A 
vizitdíj bevezetését követően azonban 
több mint 50 százalékkal esett vissza a 
fogalmunk. Elmaradtak a betegek, ezért 
veszélybe került az intézmény gazdálko-
dása. Ezt látva az akkori menedzsment 
csökkentette a rendelési óraszámokat, és 
bizonyos szakrendeléseket megszünte-
tett. A betegek átszoktak a környező in-
tézményekbe, ami még rosszabb helyzet-

be sodorta az intézmény gazdálkodását. 

– Nem a megfelelő szakrendeléseket szün-
tették meg?
– Akkor olyan szakrendeléseket is meg-
szüntettek, amelyekről látták, hogy nem 
gazdaságos. Egy szakrendelőben azon-
ban sosem szabad kiragadva szemlél-
ni az egyes egységeket. Például ma a 
diabetológia szakrendelés önmagában 
nem működik gazdaságosan, de azáltal, 
hogy idevonzza a cukorbetegeket, be-
teganyagot hoz a sebészetnek, az ideg-
gyógyászatnak, az érsebészetnek, a rönt-
gennek. A betegnek kötődése alakul ki 
az intézményhez, ami többletforgalmat 
eredményez, és összességében nyerünk 
a beteggel. A rendelőintézet működését 
mindig komplex módon kell szemlélni, ez 
vezetheti sikerre a tevékenységünket.

– Hogyan küzdöttek meg a keresletcsökke-
néssel?
– 2008 elején kapott mandátumot az új 
menedzsment. Az elsődleges cél a nega-
tív trend megfordítása volt. Még nem is 
szavaztak a vizitdíjról, de már elkezdtük 
visszaépíteni a szakrendeléseket, igyekez-
tünk növelni a betegforgalmat, és a tőlünk 
elpártolt betegeket visszacsábítani.

– Javított a helyzeten a vizitdíj megszünte-
tése?
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0 A siker kulcsa a megfelelő 
pozicionálás
ZÖLDI PÉTER 

PÁLYAKÉP

Dr. Szentes Tamás 1995-ben végez a 
SOTE-n  általános orvosként. 2000-ben 
sebészeti szakvizsgát tesz, 2001-ben orvos-
közgazdász posztgraduális diplomát szerez 
a Budapesti Közgazdaságtudományi Egye-
temen. Jelenleg a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Közgazdaságtudományi Karán 
egészségügyi közgazdaságtan témában 
PhD-képzést folytat. Orvosi diplomája 
megszerzését követően a budapesti Szent 
János Kórházban, a Szent Imre Kórházban, 
majd a Gyógyír 11 Kht.-nél dolgozik. 2008 
óta a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 
főigazgatója. Angolul beszél. Nős, felesége 
tanár. Szabadidejében szívesen sportol.

Dr. Szentes Tamás

Dr. Pálos Tibor főorvos és Krix Gáborné vezető asszisztens leletezés közben



– Visszaállítottuk a szakrendeléseink dön-
tő többségét, bővítettük a szakmai spekt-
rumot, de az elszenvedett betegforgalom 
csökkenést nem sikerült teljes mérték-
ben ellensúlyoznunk. Ma még mindig va-
lamivel kevesebb beteget látunk el, mint 
2007 előtt.

– Mennyire volt partner a változásban a tu-
lajdonos kerületi önkormányzat?
– A tulajdonos gondos gazdaként visel-
kedik. Segítségével szűrőszombatot ve-
zettünk be, és szép forrásokat biztosított 
műszer- és eszközfejlesztésre. Erre azért 
volt szükség, mert a szakrendelőben a vi-
szonylagos prosperitás ellenére sem tör-
tént az elmúlt tíz évbe érdemi fejlesztés, 
az orvosi technológia messze elmaradt a 
környező szakrendelőktől.

– Milyen technológiai fejlesztésre van szük-
ségük?
– Nem a legmodernebb csúcstechno-
lógiára törekszünk, mert egy területi 
járóbeteg szakellátó nem a progresszivi-
tás csúcsa. A célunk az, hogy a kor köve-
telményeinek és a progresszivitási szint-
nek megfelelő technológiával nyújtsunk 
ellátást a hozzánk forduló betegeknek. 
Ennek megfelelően az utóbbi években 
jelentős fejlesztéseket hajtottunk vég-
re. Ennek kiváló példája volt a röntgen 
digitalizációja, a szemészeti diagnosztika 
és az urológia fejlesztése, és folyamatban 
van a kardiológia fejlesztése. Igyekszünk 
szélesíteni a szakmai palettát.

– Milyen fejlesztéseket valósítottak meg a 
képalkotó diagnosztikában?
– Amint említettem, a kor követelmé-
nyeinek megfelelő technológia beszer-
zésére koncentráltunk. Ennek két lépése 
volt: egy korszerű ultrahang-berendezés 
vásárlása, valamint a röntgen digitalizá-
lása. Ez utóbbi két ok miatt volt fontos 
számunkra. Egyrészt, egy digitális rönt-
gen olcsóbban működtethető, mint egy 
hagyományos, fi lmes rendszer. A digi-
talizálással egy évben ötmillió forintos 
fi lmköltséget tudtunk megspórolni. A 
környező szakrendelők jelentős részében 
a digitalizálás már korábban megtörtént, 
ők ennyivel hatékonyabban tudtak mű-
ködni, nekünk be kellett hoznunk a le-
maradásunkat. Másrészt, tudomásul kell 
venni, hogy az egészségügyi szektorban 
jelentős humán erőforrás hiány tapasz-
talható. Az egyes diszciplinák ettől eltérő 
mértékben szenvednek, de a radiológiát 
éppen súlyosan érinti a munkaerőhiány. 
A digitalizálás lehetőséget teremt arra, 
hogy a humán erőforrás hiányt kezeljük. 
Ugyanis ez a rendszer alkalmassá teszi az 

intézményt arra, hogy egy esetlegesen ki-
épülő fővárosi telemedicina rendszerhez 
csatlakozzon. Így amennyiben nincs rönt-
gendiagnosztikában jártas szakember az 
intézményben, képesek vagyunk működ-
tetni a szakrendelőt, mert az asszisztens 

elkészíti a felvételt, és azt a megfelelő le-
letező központban leletezik.

– Így ez a rendszer a technológia és a hu-
mán erőforrás vonatkozásában nagyon ru-
galmasságot teremt a rendelőintézetnek?
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A józsefvárosi rendelőintézet képalkotó diagnosztikai hátteréről dr. Pálos Ti-
bor radiológus főorvost és Krix Gáborné vezető asszisztenst kérdeztük.

– Milyen képalkotó technológiát alkalmaznak a rendelőintézetben?
– Dr. Pálos Tibor: A szakrendelőktől elvárható teljes spektrumban dolgozunk. A ha-
gyományos röntgenvizsgálatok mellett végzünk átvilágítást, mammográfi ai szű-
rést és széles körű az ultrahang-diagnosztikai tevékenységünk. Ennek megfelelő a 
technológiai háttér is. Röntgenberendezésünk és átvilágítónk meglehetőségen régi, 
életkoruk eléri a 15 évet, de a hagyományos fi lmes technológiát sikerült tavaly lecse-
rélnünk. Egy Kodak Point-of-Care CR 360 típusú foszforlemezes kiolvasó rendszert 
helyeztünk üzembe, kiegészítve egy dicomPACS leletező rendszerrel. E berendezése-
ket a Medimat Kft. szállította és telepítette. A mammográfi ai vizsgálatok során komp-
lex tevékenységet végzünk, a hagyományos, fi lmes mammográfi ai röntgent fi zikális 
vizsgálat és ultrahang egészíti ki, valamint hetente egyszer citológiai vizsgálatot is 
tartunk szakrendelőnkben.

– Mekkora forgalom jellemzi tevékenységüket?
– Krix Gáborné: Naponta átlagosan 60 beteg jelenik meg osztályunkon, tehát leg-
alább 120-150 felvételt készítünk. Ez sokkal könnyebb azóta, hogy áttértünk a digi-
tális technológiára, hiszen rögtön látom a felvételt, ha kell, ki tudom javítani, sokkal 
jobb a képminőség és szélesebbek a képmanipulációs lehetőségek. A betegek szem-
pontjából fontos előny, hogy kevesebb az ismétlés és alacsonyabb a sugárterhelés.

– Általában milyen vizsgálatokat végeznek?
– Dr. P. T.: 90 százalékban csont és mellkasi felvételeket leletezünk, ezek elsősorban 
traumatológiai esetek, kisebb részben gégészeti, urológiai vizsgálatok. Végzünk átvi-
lágítást is, elsősorban nyelőcsőnél és gyomornál. A röntgenvizsgálatokat széles körű 
ultrahang spektrum egészíti ki, végzünk hasi, ízületi, lágyrész, ér, nyaki artéria, carotis 
diagnosztikát. Osztályunkon két ultrahang-berendezés működik, és van egy szívult-
rahang is a kardiológiai osztályon. A viszonylag új, Hitachi 7000 típusú ultrahanggal 
általános vizsgálatokat folytatunk, az SA9900 ultrahangot pedig a mammográfi ára 
dedikáltuk.

– Milyen csapattal dolgoznak?
– Dr. P. T.: Összesen nyolc radiológus dolgozik osztályunkon, hárman főállásban, a 
többiek részmunkaidőben. A nyolc szakorvosból heten nyugdíjasok, az átlagéletkor 
70 év körüli, és a csapatban nagyon jól érezzük magunkat. Hasonló az asszisztensek 
létszáma is, a 11 szakdolgozóból hét fő nyugdíjas.

– Mennyire integrálódott tevékenységük a szakrendelő életébe?
– K.G.: Központi feladatunk van, hiszen minden osztály hozzánk fordul, hogy megfe-
lelő diagnózist kapjon. Ez egy olyan diagnosztikus osztály, ahol sok a sürgős vizsgálat, 
akár ultrahangban, akár mammográfi ában, amelyeket a gyors diagnózis érdekében 
azonnal el kell végeznünk. A jó együttműködés azt eredményezi, hogy kiváló vi-
szonyban vagyunk a többi osztállyal és a kerületi háziorvosokkal is, hiszen egymásra 
vagyunk utalva.

– Milyen jövőbeli fejlesztéseket gondolkodnak?
– Dr. P.T.: Nem hiszem, hogy a vizsgálati repertoár lényegesen bővülni fog a jövőben. 
Inkább a gépek minőségén kellene javítani. Régi, Medicor gyártmányú röntgenbe-
rendezéseink mechanikája elavult, cserére érett. A röntgencsöveket természetesen 
rendszeresen cseréljük, és a Kodak foszforlemezes technológiával egészen jó minő-
séget lehet kihozni ebből a rendszerből. A technológia fejlesztése során a két alapve-
tő szakmai szempont a megbízhatóság és a könnyű kezelhetőség.
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– Törekednünk kell arra, hogy korszerű és 
hatékony ellátást nyújtsunk. Nem szabad 
túlzásokba esni, és nem szabad csúcsra 
járatni az intézményt. Nekünk egyálta-
lán nem csúcstechnológiájú kardiológiai 
ultrahangra vagy a legmodernebb rönt-
genrendszerre van szükségünk, hanem 
megbízható, hatékonyan működtethető, 
és kapacitásaink kihasználását lehetővé 
tevő technológiát kell üzemeltetnünk. 

A beruházások során egyfajta takarékos 
szemléletnek kell érvényesülnie a korsze-
rű, megbízható és hatékony technológia 
beszerzésénél. Ugyanígy, a humán erő-
forrásban sem várható el, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagjai 
dolgozzanak nálunk, de megbízható, ma-
gabiztos szakemberekre van szükségünk. 
E két célt, úgy érzem, maximálisan sike-
rült megvalósítanunk.

– Mennyire követi az igényeket a fi nanszí-
rozás?
– A rossz bázisév miatt az alacsony TVK és 
az EMAFT nagymértékben sújt bennün-
ket. De szerencsére a fi nanszírozás duális 
jellegű. Az OEP-től kapott források a mű-
ködésre szolgálnak, a fejlesztés költségei 
a fenntartót terhelik. Amennyiben egy 
önkormányzati fenntartásban működő 
intézmény esetében az önkormányzat ak-
tív támogató szerepet tölt be, ez jelentős 
potenciált jelent. Mi szerencsés helyzet-
ben vagyunk: a fenntartó józsefvárosi ön-
kormányzat támogatja intézményünket. 
Korábban szolgálatunk két telephelyen 
működött. Az egyiket megszüntettük, 
most az Auróra utcában kicsit szűkösen 
dolgozunk. Ezért jelentős előrelépést je-
lent majd a szakrendelő felújítása, hiszen 
egy korszerűbb kubatúrában tudunk 
majd működni. A fejlesztés már a kiviteli 
tervi szakaszban tart, és minden valószí-
nűség szerint 2011-ben önkormányzati 
forrásból megvalósul a szakrendelő fel-
újítása.

Antalné Nagy Zsuzsanna röntgenasszisztens és a Kodak Point-of-Care 360 foszforlemezes kiolvasó

www.medimat.hu


