
140 milliós radiológiai fejlesztést 
valósított meg a Gyógyír XI. Kft. az 

Újbudai Egészségcentrumban. A be-
ruházás céljairól dr. Kóti Tamással, az 
intézmény igazgatójával beszélgettünk. 

– Igazgató úr, milyen múltra tekint vissza a 
Gyógyír XI. Kft.?
– A XI. kerület, a főváros legnag�obb, 147 
ezer fős kerülete, más megfogalmazás-
ban Mag�arország ötödik legnag�obb 
városa. 2003-ig a Tétén�i úti kórházhoz 
tartozott a kerület alap- és szakellátása, 
ekkor kérte ki a kerület ezt a tevéken�sé-
get, és azóta a G�óg�ír XI., aktuális nevén 
a G�óg�ír XI. Egészségüg�i Szolgálta-
tó Nonprofit Kft. működteti az alap- és 
szakellátást. A kerületi tulajdonba kerü-
léskor meglehetősen lepusztult állapot-
ban volt a szakrendelő, az elmúlt n�olc 
évben jelentős forrásokat kellett áldozni 
arra, hog� a kerület lakói számára méltó 
egészségüg�i ellátási körülmén�ek ala-
kuljanak ki. A XI. kerület önkormán�zata 
minden évben jelentős forrásokkal járult 
hozzá a fejlesztésekhez, és ma a jó gaz-
da gondosságával működteti a kerületi 
alap- és járóbeteg-szakellátást.

– Változhat a jövőben a tulajdonosi szer-
kezet?
– A kormán�zati elképzelések szerint 
2012 végén a járóbeteg-szakellátás is sor-
ra kerül, ug�anakkor mindig elhangzik, 
hog� ahol az alapellátás és a szakellátás 
eg� kézben található, ott önkormán�za-
ti tulajdonban marad az ellátás. Nálunk 
pontosan ez a hel�zet, hozzájárulunk a 
háziorvosi ellátás működtetéséhez, mi 
üzemeltetjük a rendelőket, a védőnői 
szolgálatot, a g�erekfogászatot és a házi-
g�ermekorvosi rendelőket és az iskola-
egészségüg�et is, valamint mi látjuk el a 
gondozói feladatokat.

– Szakorvosi tevékenységük milyen palet-
tát ölel fel?
– 2263 szakorvosi óránk a járóbeteg-
szakellátás szinte teljes területét lefedi. 
Éves költségvetésünk a kétmilliárd forin-
tos nag�ságrend közelében mozog.

– Hogyan tudják fenntartani az intézményt?
– A tulajdonosi elvárásoknak megfelelő-
en mi is gondos gazdaként dolgozunk, 
ahol tudunk, takarékoskodunk, de törek-
szünk arra is, hog� ahol lehet, saját bevé-
telt termeljünk. A piaci alapú foglalkozás-
egészségüg�i vizsgálatokon túl kínálunk 

szűrővizsgálatokat, menedzserszűré-
seket, a diagnosztikában elsősorban az 
ultrahang területén n�újtunk térítéses 
vizsgálatot is. A mérsékelt árfekvés diag-
nosztikai tevéken�ségünket népszerűvé 
teszi, hiszen a kén�szerűen hosszú vára-
kozási időt nehezen tolerálják a betegek. 
E szolgáltatásokból évente nag�jából 70 
millió Ft bevételt érünk el, és ami a költsé-
gek levonása után megmarad, elegendő 
ahhoz, hog� a fejlesztésekhez saját erő-
ből teg�ük hozzá az önrészt.

– Jelentős fejlesztéseket valósítottak meg 
2004 óta?
– Elődöm, aki 2004-2008 között irán�ítot-
ta az intézmén�t, dicstelen körülmén�ek 
között távozott. Az épület 2006-ra teljes 
felújításon esett át, amióta átvettem az 
irán�ítást, minden évben jelentős fej-
lesztéseket valósítottunk meg, önkor-
mán�zati segítségből és saját forrásból. 
Az infrastrukturális fejlesztések mellett 
legalább il�en fontosnak tartom a humán 
erőforrás és szervezeti fejlesztéseinket. 
Ennek keretében 2010-ben bevezettük 
az ISO minőségbiztosítási rendszert és 
fol�amatosan hozzájárulunk orvosaink, 
szakdolgozóink továbbképzéséhez. 

– Mennyire nehéz munkaerőt találni a XI. 
kerületben?
– Megálljuk a hel�ünket a jó szakembe-
rekért fol�tatott versen�ben. Segítenek 
ebben a pál�ázatok is, például a hián�-
szakmák feltöltésére koncentráló TÁMOP-
pál�ázat. Az orvos kollégák fele vállalkozó, 
megbízásos jogviszon�ban dolgozik, má-
sik felük munkavállaló, jogilag nem köz-
alkalmazott, de mi juttatásokban minden 
megadunk nekik. Sőt, nálunk nem csak az 
orvosok, hanem a szakdolgozók is mini-
málisan a Kjt. bértáblánál hat százalékkal 
magasabb javadalmazásban részesülnek. 
Ez is a versen� része.

– Verseny az egészségügyi dolgozókért? 
– Eg� szakrendelő sikerében nag�on 
fontos tén�ező a jó kollégák, orvosok és 
szakdolgozók megtartása. Persze, a jöve-
delem csupán a versen� eg�ik eleme, biz-
tosítani kell a megfelelő munkakörülmé-
n�eket is. Például a radiológiai területen 
szakorvosaink és szakdolgozóink ma már 
a legmodernebb technológiával dolgoz-
nak, amit meg is becsülnek. Ha pedig eg� 
egészségüg�i szakember döntési hel�-
zetben van, a bérezés és a kiváló mun-
kakörülmén�ek sokat n�omnak a latban, 
vonzóvá teszik intézmén�ünket. 

– Hogyan képesek egyensúlyban tartani az 
intézményt?
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A fejlesztésről megkérdeztük Gémes Lászlót, a fővállalkozó Medimat Kft. 
ügyvezető igazgatóját is.

– Igazgató úr, mekkora kihívást jelentett az Újbudai Egészségcentrumban megvaló-
sított fejlesztés? 
– A minteg� 140 milliós forrásból megvalósított komplex projekt feladata a teljes 
röntgengép-park felújítása és digitalizálása volt. A legkorszerűbb digitális tech-
nológiát kellett megvalósítani, és ol�an informatikát kellett mögé rakni, ami ezt 
kiszolgálja. Különböző korú és g�ártmán�ú rendszereket, öt ultrahangot, két át-
világítót, eg� tüdőszűrőt, eg� direkt digitális röntgent és eg� mammográfot kel-
lett eg�séges rendszerbe integrálni, és ol�an háttérkapacitást mögé rakni, amel� 
több mint öt évre elegendő tárolási lehetőséget n�újt. Alvállalkozónk, a Forex Kft. 
végezte a röntgengép-park teljes felújítását, az átvilágítók és ultrahang-berende-
zések digitalizálását, és eg� digitális tüdőszűrő munkahel� kialakítását. A beru-
házás során korszerűsítettünk a régi röntgengépeket, de beszerzésre került eg� 
Control-X g�ártmán�ú röntgen is, amel�et Carestream DRX-1 panellel szereltünk 
fel. A legnag�obb kihívást a rendelkezésre álló beruházási időtartam jelentette. 
Eg� hónap alatt kellett a teljes fejlesztést megvalósítani, az importtermékeket be-
szállítani, építkezni és összekapcsolni eg�mással az informatikai rendszereket. Ez 
annak köszönhetően sikerülhetett, hog� a közös cél érdekében kiváló összhang-
ban dolgoztunk a G�óg�ír XI. Kft. csapatával, mind a menedzsmenttel, mind a 
felhasználókkal.



– Teljesítmén�-volumenkorlát tekinteté-
ben intézmén�ünk teljesen átlagos. Ug�an-
akkor nag�on oda kell fig�elnünk minden 
eg�es szakmára. Gazdasági csapatunkban 
két kontroller dolgozik, akik minden hé-
ten visszajelzést adnak az eg�es szakren-
delések gazdálkodási hel�zetéről. Minden 
évben részletes összefoglaló kontrolling 
jelentést készítünk, amel�ben minden or-
vosra lebontva látjuk a teljesítmén�t, az or-
szágos és fővárosi átlagtól való eltérést, fel 
tudjuk tárni a problémákat, meg tudjuk ha-
tározni, hog� hol kell a betegforgalmat erő-
síteni és hol kell a kódolást megvizsgálni. 

– Miért fontos a XI. kerület számára a jó 
szakellátás?
– A kerület büszke szeretne lenni arra, 
hog� kellemes és jó szakrendelője van, 
ahová a mag�ar egészségüg� betegségei 
ellenére is jó érzés bejönni. A várakozó-
hel�re le lehet ülni, tiszták a mellékhel�i-
ségek, nem kell több órát várni, hiszen 
mindenki időre jön. Felméréseink szerint 
a betegek több mint 80 százaléka 10 per-
cen belül ellátásra kerül. 

– Milyen koncepció alapján valósították 
meg a képalkotó diagnosztika fejlesztését?
– Az utolsó budapesti szakrendelők kö-
zött voltunk, ahol semmil�en radiológiai 

eszköz sem volt digitalizálva. Filmköltsé-
günk jelentős tételt jelentett, de miután 
az önkormán�zat biztosított a támoga-
tásról, ebből a forrásból tudtuk fedezni 
az önrészt. Hátrán�unkat előn�re szeret-
tük volna fordítani, és eg�, a legkorsze-
rűbb eszközöket használó, teljes körűen 
digitalizált rendszert kívántunk megva-
lósítani. A teljes rendszer: a házban lévő 
tüdőszűrő, a röntgen, a felvételező és 
átvilágító, a mammográfia digitalizált-
tá vált, eg�edül a fogászati területen 
használunk még minimális menn�iségű 
filmet. Összes ultrahang-berendezé-
sünket DICOM-kompatibilissé tettük, a 
rajtuk készült felvételek már digitálisan 
tárolódnak és visszakereshetőek. Ösz-
szességében eg� ol�an teljesen integrált 
radiológiai rendszert hoztunk létre, amit 
összekötöttünk a betegadminisztrációs 
rendszerrel.

– Hogyan segíti a hatékonyabb munkát a 
teljes körű digitalizáció?
– A g�ermek szakrendelések kapcsán 
szoros szakmai eg�üttműködést építet-
tünk ki a Bethesda G�ermekkórházzal. A 
rendszer arra is használható, hog� a mi 
röntgenfelvételeinket a Bethesda szak-
emberei leletezzék, de arra is jó, hog� a 
g�ereksebészeten nálunk rendelő, Bet-

hesda G�ermekkórház állomán�ába tar-
tozó szakorvosok a radiológiai felvétele-
ket bárhol meg tudják nézni, illetve az itt 
készült felvételeket nem kell még eg�szer 
elkészíteni.

– Miért éppen a Bethesda Gyermekkórház-
zal léptek együttműködésre?
– Kerületünkben és a dél-budai régió-
ban 58 ezer 0-14 év közötti g�erek él, 
ők döntő mértékben hozzánk járnak 
szakrendelésre. A budai g�erekellátás 
2007-es g�akorlati megszűnésével, a 
svábheg�i G�ermekkórház bezárásával, 
a Budai G�ermekkórház leépítésével óri-
ási űrt kell betöltenünk, amit a radioló-
giai tevéken�ség digitalizálásával sokkal 
hatékon�abban tudunk a Bethesdával 
eg�ütt megoldani. Ráadásul az 1-es villa-
mos közelgő meghosszabbításával kerü-
letünkből tömegközlekedéssel 20 percen 
belül közvetlenül elérhető lesz a Bethes-
da G�ermekkórház.

– Milyen együttműködés alakult ki a fővál-
lalkozó Medimat Kft.-vel?
– A feladat meglehetősen bon�olult volt. 
Meglévő gépeket kellett átalakítani, új 
gépeket telepíteni, építészeti átalakítást 
végezni, illeszteni kellett a betegadmi-
nisztrációs rendszert és a beteglista át-
adási felületeket. Teljes mértékben korrekt 
volt az eg�üttműködés, a szerződésnek 
megfelelően történt minden részlet, a 
feladatokat határidőre, pontosan teljesí-
tették. Persze mi is ig�ekeztünk a háttér-
tevéken�séget a szükséges pontossággal 
elvégezni, hiszen közös érdek volt a minél 
korábbi indulás. 

– Egy ekkora település már megyei jogú 
városnak számítana. Ön szerint milyen sze-
repet kell ellátnia egy 150 ezres közösség 
szakrendelőjének?
– Hosszú évek óta az a szívfájdalmam, 
hog� annak ellenére, hog� az egészség-
politika szlogenje a járóbeteg-szakellátás 
fejlesztése, nem tisztázódik, pontosan 
mi a feladatunk. Fontosnak tartanám, 
hog� lefektessük: mi eg� szakrendelés 
és mi eg� szakambulancia feladata. Fon-
tos lenne meghatározni, hog� amikor 
eg� szakambulancia eg� kórházi osztál� 
járóbeteg-hátterét adja, meddig tart az 
ő kompetenciája, illetve hol kezdődik a 
szakrendelésé. Ez a döntés nag�on sokat 
segítene abban, hog� megfelelő módon 
elkülönüljenek eg�mástól a betegellátás 
funkciói és hatékon�abbá váljon tevé-
ken�ségünk. A pontos feladat meghatá-
rozás segíthetne, hog� a valóban költség-
hatékon� járóbeteg-szakellátás irán�ába 
terelhetnénk betegeinket.
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Kóti Tamás 1991-ben végzett a Semmelweis Egyetemen általános orvosként. Rövid 
mentőzés után egészségbiztosítással kezd el foglakozni, majd egészségügyi mene-
dzseri, később közgazdasági diplomát szerez. 2000-2007 között az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár finanszírozási és gyógyszerügyekkel foglalkozó munkatársa, az 
Egészségügyi Technológia-értékelő Bizottság elnöke. 2007-2009 között egy önkéntes 
egészségpénztár vezetője , 2009 januárja óta a Gyógyír XI. Kft. igazgatója. Angolul be-
szél, szabadidejében szívesen lovagol.

Dr. Kóti Tamás, az új röntgenberendezés és a Carestream DRX-technológia


