Berkes Attilát, az FMC Magyarország Kft. ügyvezető igazgatóját, Varga Lászlót, a NETIS Informatikai Zrt. vezérigazgatóját és Szőke N. Istvánt, a Béker-Soft Informatika Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Informatikai integráció a Fresenius
Medical Care-nél
– Több mint három éve az FMC Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. Már 2010
tavaszán szerepelt elképzelései között egy
egységes informatikai rendszer kialakítása,
amely mára vált valósággá. Az egészségügyi ellátórendszer szempontjából miért
fontos az ilyen típusú informatikai integráció?
Berkes Attila: A magyar egészségügyben működő intézmények menedzsmentje
és szereplői számára alapvető fontosságú,
hogy jól megalapozott döntéseket hozzanak. Ehhez a legalsó szinttől a teljes folyamaton átnyúló, a releváns adatokat öszszegyűjtő informatikai megoldásokra van
szükség. Bár próbálkozásokról már hallottunk, jelenleg nem működnek az egészségügyben olyan rendszeres adatbányászati
projektek, amelyek alapján konkrétan meg
lehetne határozni egy-egy döntés hatását.
Üzleti környezetben viszont régóta ismert
és használt fogalom az üzleti intelligencia,
amelynek lényege, hogy a menedzsment
birtokában legyen a rendszerek által összegyűjtött, szükséges, releváns, a cég érdekeit előtérbe helyező információknak. Ehhez
van szükség a teljes körű informatikai integráció megvalósítására.
– Hogyan határozták meg az informatikai
feladatot?
B. A.: A projekt feladata a különböző
adatbázisok és különálló rendszerek kiváltása, és egy olyan nagy adatbázis, adattárház felépítése volt, amelyből a menedzsment kiszűrheti a szükséges információkat.
Az így létrehozott adattárházból a fontos
adatcsoportok, legyen szó akár költséghelyekről, akár egy betegkezelés összes költségeleméről, egyszerűen kinyerhetőek. De
ha már egy olyan adattárházat építünk fel,
amely minden információt tartalmaz, optimalizálhatjuk az adatbevitelt, és csökkenthetjük a duplikációkat, így az adatbevitelt
végző dializáló ápolók munkája is hatékonyabbá válhat, csökken az adminisztrációs
terhelésük, többet foglalkozhatnak a betegekkel. Az adattárház segítségével, a ren-
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delkezésre álló adatok alapján az egyes
szervezeti egységek meg tudják állapítani,
hogy ők, illetve a cég egésze a helyes irányba halad-e, és ily módon a szükséges korrekciók időben végrehajthatók.
– Mennyiben magyar és mennyire nemzetközi ez az informatikai fejlesztés?
B. A.: Annyiban nemzetközi a technológia, hogy a legmodernebb Fresenius
Medical Care 5008 típusú dialízis-berendezéseinkkel végzett kezelések összes adata online integrálható a rendszerbe, amit
meg is tettünk, így téve sokkal zártabbá és
pontosabbá a terápiás adminisztrációt. A
saját beruházásban és az uniós forrásból
megvalósuló kutatás-fejlesztési projektekben a rendszerintegrátori szerepet betöltő
NETIS Informatikai Zrt. magyar cég, a medikai informatikai rendszert szállító BékerSoft Informatika Kft. szintén magyar vállalkozás, az egészségügyi informatikai piac
egyik meghatározó szereplője. Számunkra
az volt a legfontosabb, hogy a magyar jogszabályi környezetnek minden tekintetben
megfelelő rendszert alakítsunk ki. Olyan

rugalmas informatikai megoldást tűztünk
ki célul, amely mind humánerőforrásban,
mind szabványos elemekben rugalmas, így
számunkra az alvállalkozóktól függetlenné
teszi a rendszer üzemeltetését. Ezért a korábbi, Linux-alapú technológiát Microsoftalapúra cseréltük le.
– Miért váltották le a medikai informatikai rendszert is a szakrendelőkben, kórházakban közkedvelt FŐNIX-Pro rendszerre?
B. A.: A korábban használt rendszerünk
már korszerűtlen volt, nehézkes volt a
fenntartása, az átalakítása. Mivel medikai
rendszerek tekintetében nagyon fejlett a
magyar piac, egy olyan megoldást kerestünk, amely medikai informatikai rendszeralapokon kezeli a dialízis-ellátást.
A fővállalkozó NETIS Informatikai Zrt. a
FŐNIX-Pro rendszert és a Béker-Softot választotta, és ezzel mi is elégedettek voltunk, hiszen a leszállított megoldást sok
helyen használják, és szakembergárdájuk
megfelelő rugalmasságot mutatott, amikor az új dialízismodult a folyamatainkhoz
igazították. Ezeket az adatokat az újonnan
KÓRHÁZ 2013/9.

kifejlesztésre kerülő adattárház is át tudja
venni, és az arra épülő üzleti intelligencia
(BI) rendszerünk a menedzsmentet naprakész adatokkal képes ellátni.
– Milyen előnyöket nyújt az új rendszer az
első számú vezető számára?
B. A.: A rendszer része egy olyan „dashboard” is, amely valós időben mutatja a
cég minden részlegének teljesítményét, a
betegellátás mutatószámait, a pénzügyi
és gazdálkodási adatokat. Erről napközben egy pillantás alatt meg lehet állapítani, hogy éppen jó irányba megy-e vállalatunk, vagy valahol beavatkozásra van
szükség.
– Az elmúlt években több projektben is
meghatározó szerepet játszott a NETIS
Informatikai Zrt., e projektben a fővállalkozói és rendszerintegrátori szerepet vállalták fel. Miért fontos az Önök számára az
egészségügy?
Varga László: Egyértelműen elkötelezettek vagyunk az egészségügyi fejlesztések tekintetében, fejlesztőmérnökeink értenek az egészségügyhöz, talán ennek is
köszönhető, hogy egyre több egészségügyi
informatikai fejlesztésben vagyunk sikeresek. A szakembergárda többször is bizonyította, hogy teljes mértékben alkalmas az
infrastrukturális és alkalmazásfejlesztési feladatokra, és a megrendelő által megfogalmazott célokat nagy pontossággal
képesek vagyunk megvalósítani. E projektben, mivel uniós ﬁnanszírozású kutatásfejlesztési pályázatról van szó, az is sokat
számított, hogy jelentős uniós pályázati
tapasztalattal is rendelkezünk.

Varga László
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– Hogyan értékeli az együttműködést az
ügyféllel és az alvállalkozókkal?
V. L.: A Fresenius Medical Care informatikusai, a NETIS rendszermérnökei és a
Béker-Soft fejlesztői között nagyon komoly és szoros együttműködés alakult ki.
Szinte percre pontosan be volt osztva a
kollégák ideje, hogy a projekt gyorsan és
sikeresen tudjon megvalósulni.
– Milyen különleges feladatot jelentett a
dialízis-ellátás informatikai kezelése?
V. L.: Infrastruktúrában nem sok újdonságot, hiszen átlagos kórházi és szakrendelői
elvárásokat fogalmazott meg a megrendelő Fresenius Medical Care. Alkalmazásfejlesztés tekintetében viszont nagyon sokat tanultunk, a Fresenius Medical Care új
generációs dialízis gépeit integrálni kellett
az informatikai rendszerbe, és saját, jól bejáratott folyamatait kellett leképezni az új
dialízismodulban, és megfelelően megjeleníteni a mögötte futó FŐNIX-Pro rendszerben. Különleges volt a feladat, mert
a Fresenius Medical Care nagyon magas
színvonalat képvisel a dialízis-ellátásban,
és ezt a magas színvonalat az informatikai
rendszerektől is megköveteli. Az egyre modernebb dialízisgépekhez egyre komolyabb
informatikai támogatásra van szükség, és
ezt a magas követelményszintet bármilyen informatikai fejlesztésnek teljesítenie
kell. Ehhez megfelelő infrastruktúrát kellett kialakítani, valamint teljes paradigmaváltást kellett végrehajtani a LINUX-alapú
infrastruktúráról a Microsoft-alapúra történő áttérés során. Megújítottuk a hálózati szegmenseket, korszerű szerver- és
kliens-infrastruktúrát építettünk fel, a
dialízisközpontokban pedig gondoskodtunk a nagy rendelkezésre állású rendszerek kialakításáról.
– Hogyan látszott a fejlesztés a Béker-Soft
Informatika Kft. nézőpontjából?
Szőke N. István: Arra kaptunk megbízást a NETIS Informatikai Zrt.-től, hogy a
Fresenius Medical Care háromszáz felhasználója számára olyan integrált rendszert
valósítsunk meg, amely a korábbi medikai informatikai rendszer összes funkcióját
ellátja, és jelentős szakmai többletet hordoz. A feladatban számunkra az jelentette az igazi kihívást, hogy a megrendelő
Fresenius Medical Care elvárásainak minden tekintetben megfelelő dialízismodult
fejlesszünk ki a FŐNIX-Pro rendszerben. A
teljes informatikai rendszert a budapesti központból vezérlik, és itt gyűjtik össze
a felső vezetők számára a szükséges információkat is. A cég tevékenysége meglehetősen sokrétű, hiszen egyszerre végez fek-

vőbeteg-, járóbeteg- és dialízis-ellátást. A
rendszert ráadásul illeszteni kellett a különböző laboratóriumi szoftverekkel is,
hogy az adatátadás online módon valósulhasson meg. A mi feladatunk volt a régi
rendszerből történő adatmigráció, és minden telephelyen mi végeztük a rendszer
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használatának oktatását is. A rendszerek
hónapok óta élesben működnek, de még
vannak olyan fejlesztési igények, amelyeket a jövőben fogunk megvalósítani.
– Önök mit tanultak ebből a fejlesztésből?
Sz. N. I.: Öt fejlesztőmérnökünk közel fél
éves munkájába került, míg a működési modellt sikerült kialakítani, és a szakmai hátteret a megfelelő módon kidolgozni. Ráadásul
a bevezetés is érdekes feladat volt, hiszen a
megrendelő saját forrásaiból és az uniós pályázati keretből történő megvalósításban az
ország 23 szegletébe kellett rövid idő alatt
eljuttatni, installálni és oktatni a rendszert. Úgy a fejlesztő, mint a telepítő csapatunk remekül helytállt, ezúton is köszönöm a munkájukat. Ismét bebizonyosodott
az is, hogy a megrendelő-oldali szakembergárda szerepe kulcsfontosságú: a Fresenius
Medical Care informatikusainak hozzáállása kiemelkedő volt, az ő hatékony közreműködésük nélkül ezt a fejlesztést nem lehetett volna ilyen gyorsan megvalósítani.
Meghatározó termékünk, a FŐNIX-Pro pedig elsősorban szakmailag fejlődött sokat,
és az új dialízis modul sokkal komplexebbé
tette szolgáltatási körünket.
Zöldi Péter
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Az ÉÁOP-4.1.2. pályázat keretében több mint 640 millió forintos fejlesztés valósult meg a kunszentmártoni
szakrendelőben. Dr. Hajzer Ildikóval, az intézmény igazgató főorvosával beszélgettünk.

Önálló szakrendelők nélkül nem megy
– Július közepén ünnepélyesen átadták az
új kunszentmártoni szakrendelőt. Miben
nyújt többet a megújult rendelőintézet?
– Leginkább abban, hogy az 1970-es évek
színvonalával szemben a kor szellemének megfelelő ellátást tudunk nyújtani. Betegeinknek nem kell Szolnokra vagy
Szentesre menniük, új szakrendeléseink közelebb hozzák a betegeknek az ellátást, elsősorban a kardiológia, fül-orr-gégészet, szemészet és urológia területén. Dolgozóink
munkakörülményei nagymértékben javultak. Nem mindegy, hogy a digitális röntgen
azonnal látható, nem mindegy, hogy milyen
ultrahanggal nézzük a beteget, nem mindegy, hogy szakorvosaink milyen eszközökkel
művelik szakmájukat. Senki nem szeret tévedni azért, mert a műszer már elavult.
– Mennyi ideig tartott a fejlesztés?
– Én 2010 decembere óta vagyok az intézmény igazgatója. A városi önkormányzatnak 2010-ben még ötmillió forinttal
kellett hozzájárulnia az intézmény működéséhez. 2011 óta viszont teljes mértékben
saját bevételeinkre támaszkodunk és fenntarthatóan működünk. A több mint 640
millió forintos költségvetésű ÉÁOP-4.1.2.
részleteit még kinevezésem előtt döntötték el, mi a kész tervek alapján, a lehetőségekhez képest a maximumot próbáltuk
kihozni. 2011 novemberében kellett kiköltöznünk az intézményből és 2013 májusában költöztünk vissza. A pályázat célja az
intézmény teljes felújítása és kibővítése,

Az új, skandináv stílusú épület
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A direkt digitális Siemens röntgen

valamint műszerezettségének fejlesztése,
informatikai rendszerének megújítása és
új szakmák bevezetése volt. Jelenleg 262
szakorvosi és 80 nem szakorvosi óránkkal
látjuk el a kunszentmártoni kistérség több,
mint 25 ezer lakosát.
– Mennyire elégedett az új épülettel?
– 2013 májusára duplájára emelkedett a
szakrendelő területe, amely közel 2000
négyzetméteres lett, a földszintes épület helyett új épületünk kétszintes. Az emeleten
helyeztük el az új szakrendelések egy részét.
Proﬁlunk fül-orr-gégészettel, szemészettel,
urológiával, kardiológiával és gyógytornával
bővült, és folyamatban van a nappali kórház
és a kúraszerű ellátás ÁNTSZ-engedélyezése.
Az épület „full extrásnak” nevezhető, van
lift, teljesen akadálymentes, mindenhol klimatizált, akár a svéd elvárásoknak is tökéletesen megfelelne.
– Európai színvonal Kunszentmártonon?
– Amikor belép valaki az udvarra, azonnal
látja, hogy modern, a kor szellemének teljes mértékben megfelelő épületet sikerült
kialakítani. A korábbi, teljesen elavult épület és műszerezettség inkább a régmúltat
idézte, ma olyan, mintha Nyugat-Európába
költöztünk volna: vadonatúj bútorral, műszerekkel és a legfejlettebb informatikai
háttérrel. Ráadásul az átmeneti szakrende-

lőből, ahol másfél évet töltöttünk, csupán
a papírokkal és kézitáskáinkkal költöztünk
át – szinte minden eszközünk vadonatúj.
A fejlesztéssel az ellátási környezet is jobbá vált: az új épületet úgy alakítottuk ki,
hogy két háziorvosi rendelő kapott helyet
benne, és hamarosan innen végezzük a kistérségi ügyeleti ellátást is.
– Kik dolgoznak az új épületben, az új szakrendeléseken?
– A fejlesztés abból a szempontból is sikeres volt, hogy a szakrendelésekre klinikai
és szakambulanciai szintű műszereket szereztünk be, így kiváló technológiai hátteret nyújtunk szakorvosainknak. Szentesről,
Szarvasról, Szolnokról, Mezőtúrról és Szegedről, tehát a Dél-Alföld különböző városaiból járnak kollégáink hozzánk dolgozni.
– Milyen technológiai fejlesztés valósult
meg?
– A képalkotó diagnosztika teljes mértékben felújításra került, a Siemens direkt
digitális röntgenrendszere és új ultrahang-berendezése érkezett hozzánk a pályázat keretében, és emellett egy kisebb
teljesítményű új ultrahangot is vásároltunk, saját forrásból. Teljes mértékben
megújult és széles palettát nyújt a ﬁzioterápia: interferenciakészülékek, galvánkád,
mágnesterápiás ágy, masszázságy áll renKÓRHÁZ 2013/9.

delkezésre. XXI. századivá vált informatikai rendszerünk is, melyet a Béker-Soft
Informatika Kft. szállított. Mivel informatikai hálózatunk teljesen elavult, a szerverek és munkaállomások lassúak voltak,
a teljes rendszert fel kellett újítani. Új,
nagyteljesítményű szervergép került hozzánk, új munkaállomásokat kaptunk. A nálunk korábban is működő FŐNIX-Pro medikai rendszerünket – az új szakrendelések
arányában – felhasználói licencekkel bővítettük, és a digitális képalkotó berendezések kiszolgálására bevezettük az integrált DIVAS PACS-rendszert. Az új rendszer
teleradiológiai modullal egészíthető ki. Az
integrált informatikai rendszerünk vezérli
az ugyancsak újonnan beszerzett betegbehívó és betegirányító rendszert is. Kötelező
feladat volt a minőségbiztosítási rendszer
felállítása, ISO 9001 rendszert vezettünk
be, és folyamatban van egy vállalatirányítási rendszer kiépítése is.
– Az új környezetben mennyire fenntartható az intézmény gazdálkodása?
– Úgy vélem, a fenntartható működtetés
csak akarat kérdése. Dolgozni kell, rendet
kell tartani és felelősen kell gazdálkodni.
Nem lenne olyan rossz az egészségügyben
a helyzet, ha a különböző érdekek nem ütköznének – erre kiváló példa a szakrendelői környezet. Egy szakrendelő csak akkor
működhet rentábilisan, ha gazdálkodási
szemléletben dolgozunk. Nem feltétlenül
muszáj gazdasági társaságként működtetni egy szakrendelőt, de a gazdálkodási szemlélet elengedhetetlen. Minél kevesebb a közalkalmazott, annál jobban tud
egy szakrendelő érvényesülni. Elsősorban
azért, mert náluk a közalkalmazotti törvény szerint kell eljárni, ami jelentős megkötéseket tartalmaz. A közalkalmazotti bér
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– Az önálló szakrendelők nélkülözhetetlenek. Ezt a valóság bizonyította is azzal,
hogy az önkormányzatok tavasszal nem
adták át állami fenntartásba az önálló
szakrendelőket. Ezeket az intézményeket szerintem kizárólag közösségi, önkormányzati tulajdonban lehet működtetni. Közvetlen kapcsolatban kell lenni
a fenntartóval, közvetlen kapcsolatban
kell állni a betegekkel. A szakrendelő nagyon fontos kapocs a kórházi ellátás és
az alapellátás között, mert a betegnek
nem kell elutaznia, csak 5–10 km-re, kisebb az előjegyzési lista, kisebb várakozási idő, személyes kontaktusban van az
őt kezelő orvossal. A szakrendelői ellátás
sokkal inkább emberközpontú, ezért van
szükség ránk.
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szakrendelő igazgató főorvosa. Férje a családi labor munkatársa, lánya főiskolás, ﬁa általános iskolába jár. Szabadidejében sokat jár az abonyi magánállatkertbe, ahol közvetlen
kapcsolata van a nagymacskákkal.
ugyan ﬁx, de nem viszonyul sehogyan a
teljesítményhez. Viszont egy közreműködői szerződésben dolgozó vállalkozó orvos
díjazása viszonyulhat teljesítményhez, és
annyit lehet neki ﬁzetni, amennyit megér
a munkája. Talán ezért is várható el a fenntartható gazdálkodás az önálló szakrendelőktől.
– Ön szerint milyen létjogosultsága a szakrendelőknek az ellátórendszerben?

– Szakrendelők nélkül nincs élet?
– Az elmúlt hónapokban a magyar egészségügy az önálló szakrendelők nélkül már
összeomlott volna, hiszen nem győzte volna
ellátni a beteganyagot. A mai kórházi rendszer sajnos alkalmatlan a megnövekedett
betegforgalom ellátására. A szakrendelők
viszont fel vannak készülve, és a lakossághoz közel tudják elvégezni tevékenységüket. Nálunk – egy kistérségi szakrendelőben
– átlagosan havi 4500 beteg jelenik meg.
Képzeljük el, mi történne, ha ez az embertömeg a legközelebbi kórházban jelentkezne.
– 2010 óta nem igényeltek fenntartói támogatást működésükhöz. Sikerül idén is
rentábilisan működtetni az intézményt?
– Igen, elsősorban azért, mert új szakrendeléseinkre az OEP-től megkaptuk a többlet
TVK-t, ami fedezi az épület többletköltségeit és az új szakrendelések többletkiadásait. Persze, az is segíthet, hogy reményeink szerint a TÁMOP 6.2.4. pályázatban az
új szakrendelések ﬁnanszírozására, munkatársaink bérére kaphatunk többletforrást.
Gondolkodni kell, az intézmény gazdálkodását ügyesen menedzselni, hiszen ezzel érhetjük el azt, hogy egyensúlyban legyünk,
nem csak ma, hanem holnapután is.
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