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A projekt összefoglalása 

 

A Körúti Orvosi Centrum technológiai megújulását célzó projektet 13,78 millió Ft – adott feltételek mentén 

vissza nem térítendővé alakuló – európai uniós támogatásból valósítottuk meg két nagy területre fókuszálva: 

 

1) Korszerű orvosi eszközök beszerzése 

Világszínvonalú, innovatív technológiai megoldásokat alkalmazó, alakformálásra alkalmas, továbbá test- és 

arckezelésre használható készülékek beszerzése és üzembe helyezése történt meg a magas színvonalú 

gyógyítás érdekében. A multifunkcionális, több különböző beavatkozáshoz használható készülékek a sebészeti, 

bőrgyógyászati, szépészeti és egyéb orvos-esztétikai beavatkozások széles körének támogatását biztosítják. A 

berendezések beszerzését a piaci igényekkel összhangban, a Klinikán dolgozó orvosok bevonásával és szakmai 

igényeik messzemenő figyelembe vételével terveztük és valósítottuk meg. 

 

2)  Informatikai eszközök beszerzése 

A Klinika hatékony működése szempontjából elengedhetetlen volt az informatikai háttértámogatás fejlesztése 

mind a recepciós kollégák, mind pedig az orvosok munkájának elősegítése céljából. Az eszközök biztosítják a 

lehetőséget a páciensek számára elektronikus formában történő diagnózis felállítására, receptek nyomtatására 

valamint az EESZT rendszerrel történő kommunikációra. A központi szerver beszerzésére a pénzügyi és 

számlázási folyamatok zökkenőmentes biztosítása érdekében került sor. A magánrendelések során napi szinten 

keletkező dokumentumokat, leleteket, fényképeket központi fájlszerveren (NAS) lehet tárolni, biztosítva ezáltal 

a közös elérést az arra jogosult kollégák körében. Az asztali gépek, laptopok, nyomtatók, fájlszerverek 

hálózatban történő üzemeléséhez megtörtént a szükséges router, switch, illetve wifi berendezések beszerzése. 

Ezen eszközök az internet alapú betegnyilvántartó, illetve számlázó programok működtetését támogatják. 

 

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósított projekt fejlesztésének eredményeképpen a Klinika kiválóan 

alkalmazkodott a megváltozott piaci- és ügyféligényekhez, sikerült ár/érték arányban kiemelkedő orvosi és 

informatikai eszközöket beszerezni és ezáltal az eredeti koncepcióval összhangban megvalósítani valamennyi 

technológiai fejlesztést. A beruházás hozzájárult a munkahelyek megőrzéséhez, és hosszútávon biztosítja a 

lehetőséget további munkahelyek teremtéséhez. 


