
A Medimat Kft . és a CARESTREAM 
legújabb digitalizációs projekt-

je kapcsán dr. Regős Jánost, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Egészségügyi Szolgáltató Non-Profi t 
Kiemelten Közhasznú Kft . ügyvezető 

igazgatóját kérdeztük.

– Ügyvezető igazgató úr, mi jellemzi Bu-
dapest XVIII. kerületének egészségügyi 
ellátását?
– Kerületünkben nem működik kórház, a 
fekvőbetegek ellátását főként a Jahn Fe-
renc Kórház, illetve a Bajcsy Kórház végzi, 
a gyermekek ellátása pedig a Heim Pál 
Kórházra hárul. Az alapellátásban 49 fel-
nőtt háziorvos és 20 gyermek háziorvos 
dolgozik. A kerület szakrendelőiben szin-
te valamennyi klinikai szakma képviselve 
van, több mint 70 diplomás szakember, 
közel kétszáz szakdolgozó, illetve egyéb 
munkatárs végzi a betegellátást. 2007 
óta gazdasági társaságként működünk, 
dolgozói résztulajdonnal. A gazdasági 
társaság többségi tulajdonosa a kerületi 
önkormányzat.

– Miért alakultak át gazdasági társa-
sággá?
– A képviselőtestület úgy vélte, hogy a 
gyorsan változó feltételek, fi nanszírozási 
szabályok mellett egy gazdasági társaság 
rugalmasabban tud reagálni a változá-
sokra, ki tudja használni az amúgy nem 
túl széles lehetőségeket.

– Mennyire tartja fontosnak a XVIII. kerületi 
önkormányzat az egészségügyet?
– Az utóbbi években a kerületi önkor-
mányzat egyik kiemelt fejlesztési te-
rülete az egészségügyi ellátórendszer. 
Ennek keretében az alapellátó intézetek 
zöme 2010-ig megújul, felújításra ke-
rülnek a régi háziorvosi rendelők, illet-
ve több új rendelő épül a kerületben. 
Pestszentimrén új szakorvosi rendelő-
intézetet hoztunk létre, ahol a városrész 
közel 23 ezer lakójának tíz klinikai szakma 
biztosít a helyszínen ellátást. Az új intézet 
szakmai szempontból jól felszerelt, gép- 
és műszerparkja korszerű. Nagyon fontos 
fejlődés, hogy megteremtettük a radio-
lógia digitalizálásának feltételeit, mely 
összekötve az alapintézettel, a Thököly 
úti szakrendelő hasonló fejlesztésével, 
korszerű, költségkímélő eljárásokat tesz 
lehetővé. A számítógépes hálózat már 
meglévő elemeit továbbfejlesztve meg-
nyílik a teleradiológia lehetősége, és a 
környező intézményekkel e területen is 

együttműködhetünk. A kerületi önkor-
mányzat minden évben több tízmillió 
forintot költ az intézményhálózat meg-
újítására és fenntartására, a gép- és mű-
szerpark fejlesztésére, korszerűsítésére. 
Sajnos, egyre növekvő mértékben hozzá 
kell járulni a működési költségekhez is. 
Ennek nagyságrendje általában évente 
100-150 millió forint. 2009-re százmilli-
ót terveztünk, azonban a fi nanszírozás 
kedvezőtlen változása miatt ez biztosan 
elégtelen lesz. Előzetes számításaink sze-
rint a zavartalan működéshez további 
60-80 millió önkormányzati támogatásra 
lesz szükség, a legszigorúbb takarékossá-
gi intézkedések mellett.

– Mit jelent ez a szigor?
– Bár létszámleépítést nem kívánunk és 
nem is lehet végrehajtani, de mindenhol 
törekszünk a feladat ellátásához mini-
málisan szükséges létszám kialakítására. 
Sajnos, idén központi béremelés nem 
lesz, és az egyéb juttatások területén is 
korlátozó lépéseket kell bevezetnünk. 
Csökkentettük az anyagkeretet, gyógy-
szerkeretet, azokat a kiadási tényezőket, 
amelyre egyáltalán befolyásunk van. Egy-
re inkább szembesülünk azzal az ellent-
mondással, hogy szűkülnek az intézet 
lehetőségei, romlanak a külső feltételek, 
ugyanakkor a lakossági elvárások nem 
változnak. Munkatársaim egyre többször 
tapasztalnak – egyébként érthető – tü-
relmetlenséget a kerület lakói részéről. 
Úgy tűnik, hogy kezdünk hozzászokni 
ahhoz, hogy a gazdasági válság miatt az 
élet minden területén megszorításokra, 
korlátozásokra van szükség. Az egészség-

ügy területén ezt a lakosság nem tudja 
elfogadni, és politikusaink is, tisztelet a 
kivételnek, olyan képet rajzolnak, mintha 
az ellátás peremfeltételei változatlanok 
lennének.

– Ilyen körülmények között, miért digitali-
zálják a képalkotó diagnosztikát?
– A digitalizálás kialakítása több tényező-
re vezethető vissza. Egyrészt, egy korsze-
rűbb technika alkalmazása lényegesen 
költségkímélőbb, hiszen a röntgenosztá-
lyok kiadásainak tekintélyes részét rönt-
genfi lmek és vegyszerek tették ki. Ezek 
a költségek nyilvánvalóan elmaradnak. 
A nagyon nagy szakemberhiány miatt a 
teleradiológia lehetővé teszi a szakorvos-
ok munkájának hatékonyabb kihasználá-
sát, és a konzultációs lehetőségekkel a di-
agnosztika pontossága, precizitása is nő. 
Végül, nem elhanyagolható szempont az 
sem, hogy ez a technika kisebb személy-
zettel, kevesebb szakdolgozóval működ-
tethető, minta hagyományos radiológiai 
diagnosztikai eljárások.

– Hogyan határozták meg, hogy mire van 
szükség?
– Az önkormányzat és a kerület egész-
ségügyi vezetése, amikor az új, pest-
szentimrei szakrendelő építésének gon-
dolata felmerült, a fenti okok miatt az 
első perctől fogva a radiológia digitali-
zálásában gondolkodott. Ennek termé-
szetesen csak úgy van értelme, ha nem 
csak a pestszentimrei intézetben, hanem 
a fő telephelyünkön is hasonló techno-
lógiát alakítunk ki. A meglévő géppar-
kunk felújításával azt alkalmassá tettük 
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6 Digitalizáció: kulcs 
az együttműködéshez  
ZÖLDI PÉTER

PÁLYAKÉP

Regős János 1968-ban végzett  a SOTE-én általános orvosként Sebészeti, érsebészeti 
és baleseti sebészeti szakvizsgája van. 1986-ban kandidátusi minősítést szerez. 1994-
ig a SOTE II. Sebészeti Klinikáján dolgozik, 1995- 2003 között  a csepeli kórház 
sebészeti osztályvezető főorvosa, majd megbízott  főigazgatója. 2003-2005 között  
az Óbudai Egészségügyi Kft . ügyvezetője. 2006-tól Budapest XVIII. kerületében 
tevékenykedik, egy éves alpolgármesteri működés után, 2008 januárjában pályázat 
útján nyeri el a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Non-Profi t 
Kiemelten Közhasznú Kft . ügyvezető igazgatói pozícióját. Németül és oroszul be-
szél. Nős, két gyermek apja. Szabadidejében sokat kertészkedik.



az új technika fogadására, és az új épület 
építkezésének megkezdésekor az önkor-
mányzat közbeszerzési pályázatot írt ki a 
digitalizáció megvalósítására. A pályázók 
közül szakmai és – nem tagadom, nem 
utolsósorban – pénzügyi konstrukci-
ók miatt is a Medimat Kft. által szállított 
CARESTREAM-technológia volt a legked-
vezőbb, és a szakemberek véleményének 
kikérése után döntöttünk a cég mellett. 
A beruházás részeként a Pestszentimrei 
Rendelőintézetben egy közepes teljesít-
ményű CARESTREAM Point-of-Care 140 
típusú foszforlemezes kiolvasó berende-
zés működik, mely a gyors rendelőintéze-
ti hálózaton keresztül a Pestszentlőrinci, 
Thököly úti rendelőintézetben elhelye-
zett PACS-szerverre küldi át a képeket. A 
Thököly úti Rendelőintézet Röntgenosz-
tályán a lényegesen nagyobb forgalmat 
két, egymással párhuzamos üzembe ál-
lított, hasonló kategóriájú CARESTREAM 
foszforlemezes kiolvasó berendezés 
szolgálja ki. A röntgenképek leletezése 
a Thököly úti rendelőben történik, tehát 
a radiológus egyetlen munkaállomásról 
azonnal leletezheti a fi zikailag távol lévő 
pestszentimrei röntgenfelvételeket is. 
A képek megtekintésére és páciens-CD 
írására mindkét rendelőintézetben van 
lehetőség. A központi PACS-szerver kapa-
citása elegendő az évente közel 120 ezer 
digitális röntgenfelvétel ötéves tárolásá-
hoz és azok gyors hozzáféréséhez. Mind 
az adatbázisról, mind a képekről bizton-
sági mentés is készül.

– Gondolkodnak teleradiológiai együttmű-
ködésben is?
– A szomszédunkban található Jahn 
Ferenc Kórháznak és Bajcsy Kórháznak 
nagyon fejlett diagnosztikai részlege 
van. Ha őket a későbbiekben valamilyen 
módon, akár csak konzulensi szinten, 
be tudjuk vonni a munkába, az a diag-
nosztika pontosságát, megbízhatóságát 
jelentős mértékben fokozza. A másik, 
nem titkolt szándékunk, amihez persze a 
szomszéd felek beleegyezése is kell, hogy 
a közelünkben lévő kistelepüléseken, 
ahol ugyanúgy szakembergondokkal 
küzdenek, mint máshol, a szakrendelőket 
intézetünkhöz kapcsoljuk, és nekik ilyen 
szolgáltatást nyújtsunk.

– Mennyire tűnik bonyolultnak az új tech-
nológia bevezetése?
– Abban a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy munkatársaink jelentős 
része már találkozott és dolgozott a digi-
tális technikával, tehát várhatóan a helyi 
bevezetése nem fog fennakadásokat, ne-
hézségeket okozni. A röntgenkészülékek 

a helyszínen vannak, mindkét intézetben 
felszerelték a digitális technikát. Május 
végén indulhat a tesztüzem, majd az éles 
munka. Dolgozóink, elsősorban az asz-
szisztensek már megismerkedtek az új 
technika részleteivel. A szállító Medimat 
Kft. ugyanis vállalta a betanítást, ami ne-
künk nagyon fontos szempont volt.

– Mennyire alapozza meg a digitalizálás a 
technológiai továbblépést?
– Az irány ugyanolyan egyértelmű, mint 
amikor az ultrahang technikában a fe-
kete-fehér gépek mellett megjelentek 
az első színes képet adó ultrahangok. 

A diagnosztika minősége, gyorsasága, 
pontossága, javul, alkalmazási tere je-
lentősen kibővül, arról nem is beszélve, 
hogy sokkal költséghatékonyabbá válik 
tevékenységünk, ami most nagyon fon-
tos előny.

– Hogyan kapcsolódik ez a fejlesztés a tu-
lajdonosi koncepcióhoz?
– A kerületi önkormányzat még 2007 
őszén fogadta el a „Jó egészséget Pest-
szentlőrinc, Pestszentimre” programot. Ez 
a program azt a nagyon szép, de nehezen 
teljesíthető célt tűzte maga elé, hogy szé-
les körű intézkedésekkel elérjük, hogy öt 
év múlva a kerület lakosságának egészsé-
gi állapota lényegesen javuljon, és köze-
lítsen a Nyugat-Európában megszokott 
és elfogadott értékekhez. Arra próbál-
tunk szövetkezni, hogy az országos prog-
ramokon túl a kerületben is olyan helyi 
módszerek, eljárások jelenjenek meg, 
amelyekkel ezt a tendenciát gyorsítani, 
kedvezően befolyásolni tudjuk. A több 
lábon álló programnak csupán az egyik, 

hangsúlyos része az egészségügyi ellátó-
rendszer fejlesztése, az új háziorvosi ren-
delők építése, a szakrendelők fejlesztése, 
a képalkotó diagnosztika digitalizációja. 
Ez önmagában nyilvánvalóan kevés, csak 
akkor lehetünk sikeresek, ha az egészsé-
ges életmódot, táplálkozást, sportot, szű-
rővizsgálatokat is népszerűvé tesszük.

– Jelenleg mennyire sikeresek a szűrővizs-
gálatok a kerületben?
– A Népegészségügyi Program kere-
tében meghirdetett szűrőprogramok, 
sajnos, csekély hatékonysággal mű-
ködnek, talán az emlőszűrés a legered-

ményesebb, a többinél a szűrési rész-
vétel csekély. Azon túl, hogy ezeket a 
szűréseket igyekszünk népszerűsíteni, 
megteremtettük a colorectalis daga-
natok szűrésének lehetőségét, illetve 
kezdeményeztünk egy új, háziorvosok 
által végzett szűrővizsgálati programot. 
Néhány háziorvos és onkológus közre-
működésével kidolgoztunk egy olyan 
szűrési módszert, amellyel külön szűrjük 
a férfi akat és nőket, a 20-40 év közötti és 
40 év feletti korosztályt. Az életkornak 
megfelelően más és más betegségeket 
vizsgálunk, és nem csak daganatos be-
tegségekre, hanem minden jelentős, 
gyakori betegségre végzünk szűrést. 
Ennek melléktermékeként az érintettek, 
akik rendszeresen részt vesznek a szű-
résben, és a szűrési naptár szerint meg-
jelennek a háziorvosnál, állandó orvosi 
kontrollhoz jutnak. Így talán közelebb 
kerülhetünk alapvető célunkhoz, és 
eszközeinkkel hozzájárulhatunk ahhoz, 
hogy a kerület lakóinak egészségi álla-
pota lényeges mértékben javuljon.
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