Miniszterelnöki megbízott irányítja
a „szuperkórház” megvalósítását

Prof. dr. Bedros J. Róbert, a Szent Imre Kórház főigazgatója felel a projektért

Commissioner of the Prime Minister Manages
the Construction of the “Super Hospital”

Prof. Dr Róbert J. Bedros, General Director of Szent Imre Hospital is responsible for the project
madásokra pedig sosem reagáltam, nekem
mindig a kórházat és azon belül elsősorban a
betegeket kell védenem, az ellátás zavartalanságának biztosítása számomra az első számú
feladat és bízom benne, hogy – az állandóan
csak kritizálni szeretők ellenére is – érzik ezt
a betegek!

Az egészségügyben eltöltött 27 évnyi szolgálati idő, és 17 év vezetői tapasztalat után
prof. dr. Bedros J. Róbertet kérte fel a miniszterelnök az Egészséges Budapest program
kiemelt beruházásának, a „szuperkórház”
projekt néven ismert új dél-budai centrumkórház kivitelezésének irányítására.
PP Kórházat vezetni bizonyára nagyon
komplex feladat és komoly felelősség is
egyben. A mostani miniszterelnöki
megbízotti kinevezése is sok teendővel
jár, biztosan lesznek támogatói és olyanok is, akik majd kritizálni fogják. Viszont az látszik, hogy minden kórházat,
amelyet vezetett és vezet, mindig sikerre visz, a nehézségek ellenére is. Hogyan
csinálja?
–– Valóban nem könnyű feladat, de nagyon szeretem a munkámat és örömmel tölt
el, ha látom, hogy elégedettek a betegek az
ellátással! Az új megbízásom kezdetén már
számtalan SMS-t és telefont kaptam, s hallottam nem barátoktól is visszhangokat, amelyek
mind azt üzenték, hogy a betegek érdekében
jó döntés született és tudják, hogy „vasmarokkal”, minden erőmmel azon leszek, hogy az
elmúlt 100 év legjelentősebb egészségügyi
beruházását, a lakosság örömére és elégedettségére sikerre vigyem. Ez jó érzés és erőt ad a
sok munkához számomra. Az engem ért tá36 | DIPLOMATA   

PP Mit érdemes tudni erről a nagyszabású beruházásról? Miben fogja a „szuperkórház” megkönnyíteni az emberek
életét és gyógyulását?
–– Megvalósítandó célunk a magas színvonalú ellátás és a magas színvonalú gyógyítás!
Biztos vagyok benne, hogy amint megépül az
új kórház, a több mint egymillió ember (Nyugat- és Közép-Magyarország) örömmel veszi
birtokba és betegség esetén majd bizalommal
fordul hozzánk, gyógyultan és elégedetten
távozik majd az intézményből. Nekem ez lesz
a legnagyobb ajándék, ahogyan most is például egy elégedett beteg kedves levele, vagy
egy újszülött világrajövetele az, ami erőt ad az
eredményes munkámhoz, a sikerekhez. Az új
kórházról minden területen csak szuperlatívuszban beszélhetek! Kiemelt sürgősségi centrum, legmagasabb szintű szolgáltatásnyújtás
a progresszivitás és a technológia csúcsán.
Nagyon hangsúlyozom, hogy mivel zöldmezős beruházás lesz, nem kell kompromisszumot kötni az építészetben, így megépülhet

After the 27-year service spent in healthcare
and the 17-year experience as a leader the
Prime Minister appointed Prof. Dr Róbert
J. Bedros to manage the so-called “super hospital project”, the construction of the new
central hospital in South Buda, a prioritised
investment of the Healthy Budapest Programme.
PP Leading a hospital must be a very complex task and mean great responsibility.
The post of a commissioner of the Prime
Minister brings a lot to do as well. You
will certainly get attacks, and harsh criticism. Yet, it is obvious, that every hospital
You have led You have made successful
despite all the difficulties. How do You do
it?
–– It is not an easy task, indeed. But I love
my job and I am happy when I can see that
patients are satisfied with the medical attendance. At the beginning of my new commission
I got many text messages and phone calls. I got
from friends the feedback that suggested a good
decision had been made for the sake of the patients, and with an “iron fist” I will do my best
to make the biggest healthcare investment of
the past 100 years successful to make people
pleased and satisfied. It is a good feeling and
gives me the strength for the loads of work

Európa egyik legmodernebb kórháza, melynek központjában a betegbiztonság áll majd.
High-tech építészet, csúcstechnológiájú informatikai rendszerek és eszközpark biztosítja
majd mindezt (több legmodernebb CT, MRI,
s persze PET-CT és robotsebészeti műtő is
lesz). Rendkívül fontosnak tartom egy ultramodern Baba-mama Centrum kialakítását az
új kórházban mintegy 200 ággyal, mivel Budán a gyermekellátás jelenlegi helyzete egyáltalán nem kielégítő, hiszen az összes, mintegy
1300 gyermekágyból majdnem 1200 Pesten
található. Ezért is lesz nagyon fontos a centrum kialakítása, ahol a gyermekek – természetesen akár szüleik jelenléte mellett – a
legmodernebb körülmények között gyógyulhatnak majd. S persze számomra a Szent Imre Kórház jövője is szívügy. Az én javaslatom
alapján mind a kórház, mind pedig a lakosság
is jól jár, mivel a Szent Imre Kórház aktív osztályaival a „szuperkórházba” költözik át, és a
jelenlegi helyszínen pedig többek között műtét előtti/műtét utáni gyógykezelések, rehabilitáció is történik majd. Végre megépülhet
régi vágyam, az itt található gyógyvízre alapozó gyógyszálló is. Bízom benne, hogy ennek
hasznosítása a lakosság örömére szolgál majd,
és a kórház saját bevételeit is növelheti.
PP Az új szakmai kihívások és a folyamatos önképzés mellett boldog családban él, büszke férj és apuka. Hogyan
töltik az ünnepeket?
–– Nálunk tavaly óta megváltozott a karácsony, mert minden évben mi mentünk a
szüleinkhez, s ott töltöttük a szentestét, az
ünnepeket. Mióta gyarapodott a családunk,
és az imádott lányunk megszületett, azóta
itthon ünnepeljük a karácsonyt, de természetesen továbbra is a szüleinkkel együtt, nagy
szeretetben és boldogságban! Nekünk tavaly
Laura volt az életünk legszebb karácsonyi
ajándéka, és ezután sem lesz már másként, a
gyermeknél nincs nagyobb boldogság a földön! Így gondolják ezt a szüleink is, akik immár nagyszülők, és velünk együtt örülnek
Launak. Először kicsit még furcsa volt őket
nagyszülőknek hívni, de ízlelgetjük és most
már természetes kimondanunk a nagyi szót.
Persze mint mindenütt, nálunk is beindul
majd az ünnepek előtti készülődés, mindkét
családban sütnek-főznek, és karácsony napján
együtt ünnepelünk Budapesten. Kedvenc ételeink ilyenkor a halászlé, a sült kacsa és a bejgli. A két ünnep között pedig elutazunk a
nagyszülőkhöz, hogy a lányunk ott is megnézhesse a szép karácsonyfákat, na meg a
kiscicákat, akiket nagyon kedvel.
Végh Nóra Judit

ahead. I have never reacted on the attacks
against me. I always have to defend the hospital
and the patients in it. Providing the smooth
attendance is the priority for me, and I do trust
that despite the opinion of those who keep
criticising the patients can feel it.
PP What is to be known about this huge
investment? How will the “super hospital”
make people’s life and recovery easier?
–– The goal is to provide high standard attendance and curing. I am sure that as soon as
the new hospital is built, over 1 million people
from Western and Central Hungary will be
happy to use it and in case of illnesses they will
turn to us with trust, and will leave the institution satisfied and healed. It is the biggest reward
for me. Even today, a satisfied patient’s kind
letter or the birth of a baby gives me the strength
to my effective work and the success. Of the
new hospital I can only speak in superlatives in
every field. It will be a special emergency centre
with the highest standard service at the cutting
edge of progressivity and technology. I have to
emphasize, as it will be a greenfield investment,
no compromise will have to be made in terms
of architecture, so one of Europe’s most modern
hospital can be built. It will focus on the safety
of patients. High-tech architecture, IT systems
and equipment will provide that. There will be
several pieces of the most modern CT, MRI,
PET-CT equipment and a robotic surgery operation theatre as well. I find very important to
set up a highly modern baby-mother centre
with some 200 beds in the new hospital. Child
healthcare and attendance in Buda is not at all
satisfactory at the moment, as nearly 1,200 out
of the 1,300 beds for children are on the Pest
side. That is why it is very important to set up
this centre, where children – of course even
accompanied by their parents – can be cured
under the most modern circumstances. And for
me, certainly the future of the Szent Imre Hospital is close to my heart. Yet, upon my suggestion both the hospital and people benefit from
the fact that the Szent Imre Hospital with its
active wards will move to the “super hospital”
and at the current venue pre- and post-operation treatments and rehabilitation will be done.
Finally, an old dream of mine will come true.
The hydro-hotel based on the thermal water
can be built. I hope that its use will please the
people and will also increase the revenues of the
hospital.
PP In addition to new professional challenges and self-study You live in a happy
family, as You are a proud husband and
father. How will You spend the Holidays?

Prof. dr. Bedros J. Róbert orvos-közgazdász 27 éve foglalkozik az emberek
gyógyításával. Többek között olyan rangos kitüntetéseket tudhat magáénak,
mint a Tudomány Szolgálatáért Emlékérem, A Köz Szolgálatáért Érdemjel arany
fokozata, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, valamint 2015-ben a
Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaságot 2007, a Szent Imre
Egyetemi Oktatókórházat 2011 óta irányítja. Nevéhez fűződik az első hazai
obezitológiai tankönyv megjelenése, valamint az egyetemi oktatás bevezetése is.
Prof. Dr Róbert J.Bedros MD-economist has been curing people for 27 years.
Among others he has received such prestigious awards as the Memorial Medal for
the Service of Sciences, Golden Grade of
Honour for Public Service, the Order of
Merit Knight’s Cross and in 2015 he received the Order of Merit of the Hungarian Republic Civilian Cross. He has been
the leader of Hungarian Obesitology and
Movement Therapy Society since 2007
and of the Szent Imre University Hospital
since 2011. He published the first Hungarian textbook of obesitology and introduced its teaching at the university.
–– Christmas changed for us last year. Every
year we used to visit our parents and used to
spend Christmas Eve and the Holidays with
them. Since our family expanded, and our beloved daughter was born, we have had Christmas at home, but of course together with our
parents in great love and happiness. Last year
our greatest Christmas present was our daughter, Laura, and she will remain so, because there
is no greatest happiness on earth than having
children. That is how our parents see it, who
have become grandparents and they are as
happy as us to have Laura. At first it was a little
bit strange to call them grandparents, but now
we are trying to get used to the word grandma.
Of course, as in every family, the preparations
for Christmas will begin in our family soon.
There will be cooking and baking in both
families and on Christmas Day we will celebrate
together in Budapest. At this time of the year
our favourite dishes are fish soup, roast duck
and rolls with walnut or poppy seed. Between
Christmas and New Year’s Eve we will travel to
the grandparents so that our daughter could see
the beautiful Christmas trees there and also the
kittens, who she loves.
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