Dr. Pál Miklóssal, a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet igazgatójával beszélgettünk.

Pro Urbe
– Igazgató úr, a magyar egészségügy világából sok százan ismerik, részben a Jahn
Ferenc Dél-Pesti Kórház korábbi munkatársaként, részben az OEP főosztályvezetőjeként tartották Önt számon. Mit jelent az
Ön számára az idén szeptember végén kapott „Dunakeszi Városért” díj és minek köszönhető ez az elismerés?
– Egy szűkebb lakókörnyezetben, városban elvégzett munka elismerése nagyon
sokat jelent, ezért számomra különösen
értékes a Dunakeszitől kapott díj. Az elismerés elsősorban annak köszönhető,
hogy az érkezésemkor a városi szakrendelőben tapasztalt helyzetet hamar sikerült konszolidálni és fejlődési pályára
állítani az intézményt. Amikor 2012 elején Dunakeszire hívott Dióssi Csaba polgármester és Erdész Zoltán alpolgármester, kaotikus helyzettel találtam szembe
magam. Az önkormányzat hosszú évek óta
évente 50-100 millió forint közötti működési támogatást folyósított a szakrendelőnek, ami egyértelműen elkényelmesítette a korábbi vezetőket, és nem volt
elég hatékony a gazdálkodás. Az alapok
azonban jók voltak, ennek is köszönhető,
hogy fél év alatt szervezeti és finanszírozási szempontból is sikerült rendbe tenni
a szakrendelőt.
– Miért volt fontos az önkormányzat számára a váltás?
– Az önkormányzat célja egyértelmű volt:
olyan helyzetet kellett teremteni, hogy a
szakrendelő számára folyósított támogatásokat a fejlesztésre, és ne a működésre lehessen fordítani. Egy felelős városvezetés
és a lakosság számára alapvető fontosságú
a helyi egészségügyi ellátórendszer fejlesztése. Különösen igaz ez Dunakeszire, amelynek lakosai jellemzően Budapestre járnak
dolgozni, de az egészségügyi ellátást itt szeretnék igénybe venni. Egyrészt azért, mert
megszokták, másrészt mert jobb ellátást
kapnak mint a fővárosban: minden területen szakmailag definitív ellátást igyekszünk
nyújtani.
– Milyen típusproblémákkal találkozott
munkája kezdetén?
– Az OEP-ben eltöltött évek után érdekes volt látni, mennyire nem törődtek
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itt korábban a finanszírozással. Új alapokra kellett helyezni a humánerőforrás-
menedzsmentet. Orvosaink szinte kizárólag vállalkozóként dolgoznak nálunk,

Dr. Pál Miklós

Budapestről és Vácról járnak hozzánk és kiváló munkát végeznek. A többi szakember
nagyrészt nyugdíjas kolléga, ők ugyanis a
legjobb munkatársak, csak ezt nem mindenki ismeri fel.
– Érdekes gondolat. Van hozzá filozófiája is?
– A nyugdíjas kolléga nem fog elmenni
szülni. Nem akar máshová menni dolgozni. Elég idős ahhoz, hogy már megszokta és
megtapasztalta: dolgozni kell, és ezt relatíve alacsonyabb jövedelemért is hajlandó
megtenni. Továbbá van mögötte negyven
évnyi szakmai tapasztalat, ami mind engem,
mind a betegeket nyugodtabbá tesz. Így ezt
a lehetőséget maximálisan kihasználtuk és
kiváló orvosi gárdát állítottunk össze.
– Hogyan élték meg 2013 tavaszán az
önálló szakrendelők államosítási törekvéseit?
– Dióssi Csaba polgármester úr nemcsak polgármesterként, hanem országgyűlési kép

viselőként is sokat dolgozott azért, hogy
elkerüljük az államosítást, világosan látván azt, hogy önkormányzati kezekben egy
szakrendelő sokkal működőképesebb, mint
államosítva. A lakosságközeli, definitív ellátás sokkal több hasznot hoz, ha tulajdonilag és irányításilag is a helyi vezetés kezében van, mintha egy távoli központból
próbálnák finanszírozni. Náluk is ez a helyzet, de mondok egy másik, közeli példát:
Újpest önkormányzata a leromlott, kerületi szakrendelőt 2011-ben vette át és azóta
csodálatosan felújította. A városi és kerületi önkormányzatok életében a szakrendelő egy olyan fontos pont, amelyen keresztül meg tudják mutatni a helyi lakosság
iránti elkötelezettségüket – és a hosszú távon gondolkodó önkormányzatok élnek is
ezzel a lehetőséggel.
– Milyen állapotban van a dunakeszi szakrendelő?
– Amikor ide kerültem, találkoztam harmincéves ultrahang-berendezésekkel, velük azonos korú röntgenelőhívóval, és az
informatikai rendszer is erősen múlt századi volt. Első lépésként sort kerítettünk az
informatikai rendszer hardverstruktúrájának megújítására, majd a közelmúltban az
önkormányzat 50 millió forintos támogatásával megvalósítottuk a röntgentechnológia digitalizálását és három új ultrahangot vásároltunk. A képalkotó diagnosztika
ugyanis a hatékony szakrendelői betegellátás egyik sarokköve.
– Hogyan tudták ennyi pénzből megvalósítani a röntgendigitalizálást és három ultrahangot is vásárolni?
– Ha egy intézmény olyan állapotban van,
hogy azonnal tud fizetni, akkor a szállítókkal egészen más a tárgyalási alap, mintha
hosszabb átfutási idejű, bizonytalan forrásokból vagy havi részletekből valósulna mg
a beruházás. A mi esetünkben a röntgenberendezések viszonylag újak, csupán néhány
évesek, így nem volt értelme lecserélni
őket. Az 50 milliós fejlesztés tartalmazott
egy iCR márkájú foszforlemezes kiolvasót,
egy DIVAS márkájú PACS-rendszert, a hozzá kapcsolódó munkaállomással, valamint
három Toshiba márkájú, kiváló ultrahangot. A röntgenhez kapcsolódó technológiKÓRHÁZ 2014/8.

át a Béker-Soft Informatika, az ultrahangokat a Variotrade Kft. szállította.
– Mitől válik hatékonyabbá ezzel a fejlesztéssel az ellátás?
– A digitális rendszer felbontása sokkal
jobb, mint a korábban használt röntgenfilmé. Az ellátás környezettudatosabb,
nincs röntgenfilm, nincs előhívó, ráadásul a házon belüli informatikai rendszeren meg tudják tekinteni orvosaink a felvételeket. A fejlesztéssel ráadásul évente
hárommilliós működési költséget is megspóroltunk.
– Gondolkoznak teleradiológiai megoldásban is?
– Természetesen. Első lépésként megfe
lelő szélessávú netkapcsolatot alakítottunk ki, és a közeljövőben telepítjük a
szükséges teleradiológiai szoftvereket.
Ez azért jó nekünk, mert azon kevés szakrendelő közé tartozunk, amelynek két
radiológusa is van. Óriási szerencsém,
hogy a két helyi radiológus kolléga tökéletesen látja el nálunk a képalkotó diagnosztikai feladatokat, jó a kapcsolatunk és hosszú távon tudunk egymásra
számítani. Ők itteni munkájuk mellett a
teleradiológiai rendszeren keresztül más
intézményeket is tudnak majd támogatni, és amellett, hogy ezzel többletjövedelmet érnek el, jelentős tapasztalatokat is szereznek.
– Milyen tapasztalatokat szerzett a szállító
Béker-Soft Informatikával?
– Kiváló rendszereket hoztak hozzánk, amelyek meghatározó jellemzője a magyar fejlesztés. Látszik rajtuk a magyar programozók
talpraesettsége. Nagyon jó a terméktámogatás is, azonnal segítenek, ha bármilyen probléma adódik. A DIVAS PACS-rendszer kiváló
megoldás szakrendelői környezetre, és természetesen a nálunk működő Ambinfo medikai informatikai rendszerrel is gyorsan meg-

oldottuk az integrációt, így HL7-szabványon
keresztül rendszereink tökéletesen kommunikálnak egymással.
– Ez a fejlesztés kicsi, de hatásos lépés
volt. De merre tart a Dunakeszi Szakorvosi
Rendelőintézet?

Az új leletező munkaállomás, a DIVAS PACS-rendszer, dr. Csorba Gabriella radiológus és az igazgató

– Az évek során átcsoportosítás révén sikerült megnövelni teljesítményünket. Úgy érzem, az OEP megfelelő partnerként viselkedik azokkal a szolgáltatókkal, amelyeknél
látja a fejlődését, és a lakossági igénybevétel növekedését. A szakorvosi óra bővítésére
– immár egy éve – beadott pályázatunk folyamatban van, reménykedünk az óraszám
növelésében, és bízunk az egészségügy új
vezetésében. Úgy érzem, hogy az egészségügyi ágazatvezetés rátermett és szakmailag kompetens emberekből áll. Az államtitkár, a kabinetfőnök és az új GYEMSZI
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főigazgató öreg motorosok az intézményi menedzsmentben. Ők világosan megértik, hogy szükségünk van az óraszám és
a szakrendelői kapacitás bővítésére, hiszen
Dunakeszi húszezres városából egy évtized
alatt negyvenezres város lett. Ellátási körzetünk megközelíti a százezer főt, ráadásul el-

látási végpontként dolgozunk, hiszen az aktív ellátást nyújtó kórház messze van, vagy
a budapesti Honvédkórházba vagy a váci
Jávorszky Ödön Kórházba küldjük a komplexebb eseteket. Orvosaink döntő része szakmailag kiváló, igyekszik helyben definitív
ellátást nyújtani és a betegek hosszú távú
gondozását is vállaljuk. Szeretnénk bevezetni az egynapos sebészetet, de sajnos 2007
óta nem volt egynapos sebészet fejlesztés.
Reménykedünk abban, hogy lesz. Hiszen ha
megnézzük Százhalombattát, Budaörsöt
vagy Vecsést, hatékonyan, gyorsan, várólista nélkül, negyedannyi költségből nyújtanak olyan minőségű ellátást, amilyenre vezető budai közkórházban sem futja. Paradox
a helyzet, mert ha egy betegünknél sérvműtétre lenne szükség, az az egynapos sebészeti ellátó helyeken hamarabb és jobb minőségben kerül ellátásra, mint a tradicionális
budapesti kórházakban. Dunakeszi önkormányzata pedig elkötelezett amellett, hogy
amennyiben a finanszírozás megszerezhető, vállalják az egynapos sebészet fejlesztési
költségeit. Ezért jó egy hatékonyan gazdálkodó, jövőképet felmutató önkormányzattal együtt dolgozni.
Zöldi Péter
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