Összefogással a hazai egészségipar felemelkedéséért
Olcsóbb és modernebb egészségügyet ígér öt vezető szakmabeli társaság együttműködése
Budapest, 2011. október 18. – A hazai egészségügy és betegellátás tartós fejlesztése, az
egészségügyi szolgáltatások innováció alapú modernizációja, valamint a helyi és régiós
szinergiák kihasználása céljából lépett partnerségre a szektor öt vezető szereplője. Az
OPTISOFT Számítástechnikai Nyrt., a TEMPO Egészségpénztár, a MEDICOR Elektronika Zrt.,
a Kék Lagúna Egészségközpont és a Közép‐Kelet‐Európai Rekreációs Társaság egy
együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával deklarálta elkötelezettségét a
nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő szektor fejlesztése mellett.
Hosszú távú együttműködés céljából írt alá szándéknyilatkozatot a magyar egészségügyben
tevékenykedő öt vezető vállalat. Az együttműködés célja, hogy jövőbeni iparági fejlesztések
végrehajtása során segítsék egymást információval, részterületi know‐how megosztásával,
illetve a közös fellépés révén keletkező érdekérvényesítési többlettel és forrásmegkötési
hatékonysággal. Az együttműködés jelentősége abban is rejlik, hogy a partnerek olyan széles
iparági spektrumot ölelnek fel, amely nélkülözhetetlen a mai komplex fejlesztési projektek
sikerre vitelében.
„Az orvostudomány területén minden kutatás egyre tőkeigényesebb, az egészségügy pedig
egyre drágább. Ugyanakkor számos olyan fejlesztés véghezvitelében rejlik megtakarítási
tartalék, ami nem igényel mást, mint tudatos összefogást az orvosok, a diagnosztikai ipari
beszállítók és az informatikai lehetőségeket kihasználni tudó fejlesztők között.” – mutat rá az
együttműködők szűken vett célterületére Semerédy Péter, az egészségpénztári
háttérszolgáltatások és digitalizált ügyféladatbázisok, illetve kártya‐alapú szolgáltatások
területén specialista OPTISOFT Nyrt. elnöke.
A hazai kórházi géppark területén piacvezető magyar tulajdonú szállító, a MEDICOR
Elektronika Zrt. bekapcsolódása az együttműködésbe önmagáért beszél. „A világszínvonalú
gépek akkor tudják 100 százalékosan betölteni feladatukat, ha vizsgálati eredményeik
megfelelően feldolgozásra kerülnek, üzemidejük a lehető leghatékonyabban van kihasználva,
és beszerzésük során ideálisak az infrastrukturális, a humán, és a financiális feltételek.
Ahhoz, hogy a magyar egészségügyi fejlesztéseknél ezek az elvek érvényesüljenek, szükséges
a szektor szereplőinek egymást támogatni” – mondja Steiner Arnold, a Medicor Elektronika
Zrt. elnök‐vezérigazgatója.
„A kapcsolattartás erősítése, a tudományos eredmények és gyakorlati tapasztalatok
megosztása, a források felkutatása és hatékony felhasználása eleve a mi társaságunknak is
céljai közé tartozik” – mondja dr. Fritz Péter, a Közép‐Kelet‐Európai Rekreációs Társaság
alelnöke – „ebbe az együttműködésbe ezeken kívül az egészségügyben sokszor mostohán
kezelt területről, a beavatkozások utáni időszakról származó tudományos információk
értékét tudjuk hozni.”
Az együttműködésben tapasztalati értéket képvisel a TEMPO Egészségpénztár mintegy
százezres ügyfélkörén kiérlelt, több évre visszamenőleg kialakult adatbázis, valamint a Kék
Lagúna Egészségközpontnak a privát ellátás során felgyülemlett orvos‐szakmai ismeretei.

A felek első projektjüknek a TIOP 2.2.2/C‐10/1 A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív
Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése, valamint a KMOP – 4.3.1./B – 11 „Sürgősségi,
gyermeksürgősségi ellátás fejlesztése” Perinatális Intenzív Centrumok fejlesztése Közép‐
Magyarországon pályázati megbízások elnyerését tekintik.
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Az egészségügyi és más humáncélú informatikai rendszereket fejlesztő és üzemeltető OPTISOFT
Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyrt. a hazai nagy‐ és középvállalati
ügyfélkör humánpolitikai feladatainak költségoptimalizációjához kínál hatékony megoldásokat
modern informatikai szolgáltatásain keresztül. A vállalat csúcstechnológiát képviselő kártyaalapú
rendszerei révén biztosítja ügyfeleinek a versenyképes motivációs és jutalmazási rendszerek kiépítését
és fenntartását. A társaság fő versenyelőnyét a kettős‐szintű bankrendszer kiépítése során
megszerzett infrastrukturális tervezési, tranzakciós, és biztonságtechnikai gyakorlat jelenti. A többek
közt az első magyarországi bankkártya piaci bevezetésében kiemelkedő szerepet vállaló OPTISOFT
munkatársak évtizedes tapasztalatait hasznosítva, kiemelkedő precizitással, szabályozottsággal, és
megbízhatósággal alakítja ki szolgáltatási termékeit ügyfelei számára. A vállalat az ISO:9001
minőségirányítási minősítés mellett a pénzügyi szolgáltatói iparágban ritka ISO:27001‐es
információbiztonsági minősítést is megszerezte, ezzel is jelezve elkötelezettségét a mintegy százezres
ügyfélállomány adatainak kiemelt védelme mellett. A jelenleg magyar családi tulajdonban lévő,
mintegy 1 milliárd Ft saját tőkéjű társaság célja, hogy 2011 végén részvényeit bevezessék a Budapesti
Értéktőzsdére.

