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Mióta foglalkoznak sterilizálókkal?
A hetvenes évek vége óta irányításom-
mal, természetesen csapatmunkában,
több mint háromszáz Getinge sterilizá-
lót helyeztünk üzembe 96 magyar kór-
házban. A piac meghatározó szereplői
vagyunk a központi sterilizálóban hasz-
nálható berendezések, valamint csoma-
golóanyagok, indikátorok forgalmazásá-
ban. Tavalyi éves árbevételünk megha-
ladta az egymilliárd forintot. Ebből a ste-
rilizálás technika és intenzív terápiás be-
rendezések szerviztevékenysége megkö-
zelítette a háromszázmilliót, és jelentős
árbevételt értünk el az Electrolux nagy-
konyhai berendezések értékesítésével,
kórházakban és a szállodai vonalon egy-
aránt. Nem panaszkodhatunk, elkezd-
tünk egy kisebb fejlesztést, 150 négyzet-
méteres raktárterületünket megdupláz-
zuk, 300 négyzetméteres irodánkat is
kétszeresére növeljük, a cég további fej-
lődéséhez ez elengedhetetlen.

Mekkora tapasztalat áll a HOGE
cégnév mögött?
Az 1989 júniusában alakult céget a szer-
vizdolgozók alapították. Abban az idő-
ben voltunk négyen, ma már közel har-
mincan dolgozunk a cégnél. A kezdetek
óta a higiéniai technika, azon belül a gé-
pi fertőtlenítés és sterilizálás, valamint a
hozzá kapcsolódó szolgáltatások jelen-
tik fő működési területünket. Történe-
tünkben jelentős lépés volt, hogy 2004-
ben elnyertük a korábban a Siemenshez
tartozó intenzív terápiás berendezések
képviseletének és szervizének magyar-
országi jogát, melyhez a korábban Sie-
mensnél dolgozó kollégákat átvettük.
Ennek nemzetközi előzménye volt, hogy
a Getinge AB megvásárolta a német Sie-
mens AG-től ezt a tevékenységet, és
2003-ban beolvasztotta a vállalatcsoport
másik oszlopos tagjába, a Maquet-be. A

Magyarországon lévő több mint 300 léle-
geztető- és 40 altatógép ma már Maquet
néven fut.

Filozófia
Milyen értékek állnak a Getinge, il-

letve a HOGE filozófiájának középpont-
jában?
A Getinge AB – stratégiai partnerünk és
kisebbségi tulajdonosunk – a világ veze-
tő kórházi és gyógyszeripari mosogató-
gép és sterilizáló gyártója. A HOGE filo-
zófiájának lényege, hogy a sterilizálás-
hoz szükséges minden információval
rendelkező céget építettünk föl, és ren-
delkezünk minden ehhez kapcsolódó
berendezés értékesítésének és szervizé-
nek tudásával. Tevékenységünket azzal a
céllal kezdtük el tizennyolc éve, hogy ha
az embereknek eszébe jut, hogy sterili-
zálás, jusson eszébe az is, hogy HOGE
és Getinge. Ezt a célt az elmúlt évtize-
dekben sikerült elérnünk. A jövőben
szeretnénk azt is megvalósítani, hogy a
Maquet név, ami a műtőasztalok és mű-
tőlámpák területén jól ismert, az inten-
zív terápiás készülékeknél is még ismer-
tebbé váljon. Ma ezeknél a berendezé-
seknél sokan még mindig a Siemensre
asszociálnak, pedig mióta négy évvel ez-
előtt átvettük ezt a termékvonalat a
Maquet – filozófiájának megfelelően –
intenzív fejlesztéseket folytatott, és szá-
mos új berendezést is a piacra dobott.

Kinek jutott eszébe a Honvédkórház-
zal kapcsolatban a Getinge márkaneve?
A Honvédkórház tervezése még Medico-
ros időkben indult. Az első terveket még
a nyolcvanas évek közepén Nagy
Gáborékkal együttműködve készítettük.
A tervezőrészleg szellemi kapacitásának
jelentős része a rendszerváltás után a
Kortex Kft-ben csoportosult. A Honvéd-
kórházban a sterilizálásnak mindig is a
Getinge volt a szinonimája. Mint annyi
más területen, a sterilizálás esetében is a
piac meghatározó gyártójában gondol-
kodtak.

Miért?
A Getinge AB ma a világ első számú ste-
rilizáló és fertőtlenítő berendezéseket
gyártó cége, úgy forgalmukat, mint mi-

nőségüket tekintve. A csoport, amely
magában foglalja az Ario és a Maquet cé-
geket is, 35 ezer embernek ad munkát a
világ különböző országaiban. Világszer-
te etalonnak számítanak a Getinge steri-
lizálók, folyamatos együttműködést foly-
tatunk a Karolinska Intézettel, részt ve-
szünk az európai normák kialakításá-
ban, és a nevünkhöz fűződik a hőérzé-
keny anyagok sterilizálásához használ-
ható formalinos sterilizálás európai meg-
honosítása is. A Getinge népszerűségét
az is mutatja, hogy a magyar kórházak
kétharmadában vagyunk jelen sterilizáló
és higiénikus mosogatógép, ágytálmosó
berendezéseinkkel.

A beruházás
Hogyan nyerték el a beruházást?

Amikor a Kortex megtervezte az intéz-
ményt, a Getinge berendezéseink szere-
peltek a tervekben. A nyertes Magyar
Építő – Hérosz – Kipszer konzorcium a
mi sterilizálóinkkal adta be pályázatát.
Legnagyobb feladatunk a D épületben
található központi sterilizáló berendezé-
seinek üzembe helyezése volt. Három
darab átadós rendszerű Getinge HS6617
típusú sterilizáló, egy szárítószekrény,
műtőcipő fertőtlenítő automata, két leg-
modernebb technológiát megtestesítő
Getinge 9120 műtőcipő és sterilizáló do-
boz fertőtlenítésére alkalmas berendezé-
sünk került telepítésre a D épületben. A
B épületben lévő vérellátóban és a D
épület laborjában egy-egy kisebb, HS33
típusú sterilizáló berendezést, valamint
az ezekhez tartozó kiegészítő eszközö-
ket és berendezéseket helyeztük üzembe
szervizigazgatónk, Szabó Benő irányítá-
sával. A teljes technológiát 2006 nyarán
szállítottuk, a műszaki átadás az év vége
előtt megvalósult.

Milyen volt az együttműködésük a
fővállalkozói konzorciummal?
A Magyar Építővel közösen, egymás
munkáját segítve dolgoztunk azon, hogy
ez a beruházás határidőre megvalósul-
jon. Ehhez óriási segítséget kaptunk a
kórház részéről Táborszky Katalin mű-
szaki igazgatótól, dr. Palóczay Klárától, a
kórház higiénikus főorvosától és
Kittelné Király Évától a központi steril
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Sterilizálás világszínvonalon
A magyar kórházakban a központi sterilizá-
lók műszaki színvonala meghaladja az eu-
rópai átlagot – véli Ónody Károly, a svéd
Getinge céget is képviselő HOGE Orvosi
Műszer Kft. ügyvezető igazgatója, akit a
Központi Honvédkórház beruházásáról kér-
deztünk.
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vezetőjétől, akiknek ezúton is szeretném
megköszönni támogatásukat. A közpon-
ti sterilizálóban dolgozók kiképzését fo-
lyamatosan végeztük el, hogy az üzem-
szerű működésben semmilyen fennaka-
dást sem okozzon eszközeink használa-
ta. Az üzembe helyezés óta a berendezé-
sek a felhasználók megelégedésére,
üzembiztosan működnek.

Gondolkodnak további fejlesztése-
ken?
Egy ekkora méretű és komplexitású in-
tézmény hasznára válna, ha itt is beve-
zetnék a kaposvári Kaposi Mór Kórház-
ban már üzemszerűen működő T-DOC
sterilizálás dokumentáló rendszert. Ez
egy olyan informatikai megoldás, amely
hozzásegíti az intézményeket ahhoz,
hogy nagyobb hatékonysággal és bizton-
sággal kezeljék steril eszközeiket. A
rendszer használatával skandináv ta-
pasztalatok alapján, nagyjából 20-30
százalék műtéti költség megtakarítás ér-
hető el, mivel nyomon követhető, hogy
az adott műtéti tálca és az egyes műsze-
rek mikor hol találhatóak. A Kaposi Mór
Kórházban tapasztaltak alapján egy na-
gyobb méretű kórházban is a technoló-
gia használata jelentős megtakarítást
eredményez.

T-DOC
Az országban először vezették be Ka-

posvárott ezt a technológiát?
Igen, a Kaposi Mór Kórház volt a T-DOC
rendszer tekintetében első kiemelkedő
magyarországi referenciánk. A technoló-
gia bevezetéséhez elsősorban arra volt
szükség, hogy a terület szakmai vezetői
hosszú távon gondolkodjanak és felis-
merjék a rendszer által nyújtott költség-
előnyöket, ám az is fontos, hogy az intéz-
mény menedzsmentje is stratégiai síkon
gondolkodjon. Kaposvárott mindkét fel-
tétel adott. Dr. Horváth Galina higiéni-
kus főorvos és Simon Márta, a központi
steril vezetője korábbi bemutatónkon ta-
lálkoztak a rendszerrel, és ők hívták fel
az intézmény vezetésének figyelmét a
megoldásra. A rendszer iránt további
kórházak és klinikák érdeklődnek, mi-
vel a modulrendszer miatt minden
igényt kitudunk elégíteni.

Milyen segítséget nyújt ez a rendszer?
A T-DOC-ot a Getinge  a kórházi steril
eszközök hatékony kezelésére és teljes
körű ellenőrzésére hozta létre, több év-
vel ezelőtt. A felhasználó kórházak szá-
ma ma már több száz. A T-DOC márka-

név egy olyan modul informatikai rend-
szer, amely nagymértékben leegyszerű-
síti a munkafolyamatokat, és egyben a
kórházi steril anyagellátás minőségbizto-
sítási alapját is megteremti. Kisebb rá-
fordítással gyorsabb munkavégzés és na-
gyobb biztonság érhető el a rendszer se-
gítségével.

Mi a lényege a T-DOC-rendszernek?
A T-DOC segít a felhasználónak hogy
nagyobb hatékonysággal és biztonság-
gal kezelje steril eszközeit.Minden
egyes eszközt egyedi vonalkóddal lá-
tunk el, amelyet az eszköz alkalmazása-
kor a rendszer leolvas. Az adatokat a
rendszer tárolja, így nyomon követhető-

vé teszi a steril eszköz útját. A rend-
szerben bármely eszköz mosásával, fer-
tőtlenítésével és sterilizálásával kapcso-
latos adatokat nyomon lehet követni,
használható pénzügyi ellenőrzésre, au-
tomatikus számlázásra vagy egyszerűsí-
tett költségvetés figyelésre is. A techno-
lógia óriási előnye az is, hogy igény ese-
tén a teljes géppark, a sterilizálók és a
mosogatógépek egyaránt, interneten
keresztül elérhetőek, és a berendezése-
ket távolról felügyelhetjük, ami jelentős
mértékben megkönnyíti a berendezé-
sek karbantartását, hiba meghatározá-
sát. Természetesen a megoldás modul-
rendszerűen épül föl, akár száz ágyas
kórházaknál is használható, de ezer
ágyas kórháznál is jelentős mértékben
növeli a sterilizálás és steril eszközgaz-
dálkodás hatékonyságát.

Eredmények
Mit jelent a HOGE számára a Köz-

ponti Honvédkórház beruházása?
Jómagam több mint húsz éve kezdtem el
foglalkozni a beruházással. A jelenlegi
installáció több mint egy évtizedig húzó-
dó előkészítés után valósult meg. Ezért
szívből örülök annak, hogy a XXI. száza-
di épületben, amelyben szinte az összes
orvostechnológiai eszköz a világszínvo-
nalat testesíti meg, Getinge sterilizálók
működhetnek. Erre a beruházásra refe-
renciaként is nagyon büszkék vagyunk,
és reménykedünk abban, hogy a követ-
kező évek nagy kórházi beruházásaiban
is fontosnak tartják majd a tervezők és
felhasználó szakemberek, hogy a világ-
színvonalat megtestesítő berendezések
kapjanak helyet.

Hogyan értékeli a magyar infekció
kontroll helyzetét?
A központi infekció kontroll tekinteté-
ben bátran állíthatom, hogy a magyar
egészségügy egyik legjobb színvonalú
rendszere a központi sterilizálás. A ma-
gyar központi sterilizálók műszaki szín-
vonala meghaladja az európai átlagot.
Ha a képalkotó diagnosztikában olyan
minőségű berendezések lennének, mint
a jelenleg Magyarországon működő köz-
ponti sterilizáló rendszerek, akkor Euró-
pa radiológusainak mintaállama len-
nénk. Örülök annak, hogy a steril eszkö-
zökkel történő ellátás nemcsak a Hon-
védkórházban kiváló, hanem országosan
is európai színvonalon áll. Mi azért küz-
dünk, hogy ez így is maradjon, és világ-
színvonalon tudjuk kiszolgálni intézmé-
nyi partnereinket.
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Ónody Károly 1978-
ban kezd el sterilizálók-
kal foglalkozni a Rönt-
gen és Kórháztechnikai
Vállalatnál (RKV). A Kút-

völgyi úti kórházban és az I. Szemklinikán részt
vesz az első magyarországi Getinge sterilizálók
telepítésében. 1983-ban a Fővárosi Építő és
Műszaki Vállalat orvostechnikai részlegéhez ke-
rül, ahol a Getinge berendezések képviseletével
foglalkozik. 1989-ben munkatársaival megala-
pítja a 80 százalékban magánszemélyek, 20
százalékban a Getinge AB tulajdonában lévő
HOGE Orvosi Műszer Kft-t, azóta a cég ügyveze-
tő igazgatója. Angolul beszél. Nős, két fiúgyer-
mek apja. Fiatalabbik fia, Péter a HOGE Kft. ke-
reskedelmi igazgatója, a Getinge termékek mel-
lett az Electrolux nagykonyhai berendezésekkel
foglalkozik. 
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