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Sajtóanyag
Több mint 30 százalékos növekedés, évente 50 ezer ügyfél, 600 milliós fejlesztés
• Eddig soha nem látott mértékben nőtt a magánkórház szolgáltatásai iránti igény
• 2021-ben már 50.000 pácienst vár az intézmény
• 600 millió forintos fejlesztés valósult meg 2021-ben
• A Budapest Plasztikai Intézet márka integrálódik a Dr. Rose Magánkórházba
Október 15-én sajtó háttérbeszélgetésen mutatta be a budapesti Dr. Rose Magánkórház
legújabb fejlesztéseit, amely elsősorban a kórház tereinek megújulását és orvos-technológiai
fejlesztéseket jelenti, valamint a COVID-járvány alatti biztonságos ellátáshoz és új arculati és
kommunikációs elemekhez kapcsolódik.
Dr. Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója elmondta: évente csaknem
50 ezer páciens gyógyul a Széchenyi Lánchídra és a Budai Várra tökéletes kilátást nyújtó
intézményben, egyre modernebb körülmények között.
A koronavírus-járvány hatására dinamikusan növekedett a kereslet a magánegészségügyben.
A Dr. Rose Magánkórházban a két évvel ezelőtti adatokhoz képest több mint 30 százalékkal
nőtt a forgalom és az előzetes adatok szerint 2021-ben közel 50 ezer ügyfelet fognak ellátni.
A 2018-tól új tulajdonosok által működtetett intézmény tevékenységét az elmúlt 3 évben az
új vezetés alaposan átvilágította, megerősítette a menedzsmentet, és a folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően még stabilabb, biztonságosabb és magasabb színvonalú ellátást
nyújt.
Dr. Junger Éva, a Dr. Rose Magánkórház járóbeteg-ellátásának vezető orvosa a
háttérbeszélgetésen kifejtette: A magánegészségügy iránti növekvő érdeklődéssel
párhuzamosan jelentős beruházásokat valósított meg a magánkórház: több területen,
összesen 600 millió forintos fejlesztés zárult le az elmúlt hetekben. Megújult a képalkotó
diagnosztikai háttér, a 3 műtő és a szülészeti részleg, fejlesztették a minimál invazív
laparoszkópos műtétek eszközparkját, az endoszkópos laboratóriumot, a fül-orr-gégészeti és
szemészeti rendelőket, az informatikai környezetet, valamint jelentős beruházásokat
valósítottak meg a koronavírus-járvány miatti fokozott sterilitás folyamatos fenntartása
érdekében.
Dr. Papik Kornél hozzátette, hogy a megújulás része a márkaépítés is. A 2010 óta önálló
márkaként működő, de a magánkórházhoz tartozó Budapest Plasztikai Intézet márka átalakult
és október elejétől integrálódott a Dr. Rose Magánkórházba. Ennek elsődleges oka, hogy a
plasztikai sebészeti és orvos-esztétikai ellátás még népszerűbb a Dr. Rose Magánkórház
ügyfeleinél, mint korábban. A Budapest Plasztikai Intézet színeiben az elmúlt 11 évben több
mint 11.000 plasztikai műtétet végeztek, a jövőben, a Dr. Rose Magánkórház Plasztikai
Sebészeti részlegeként havi 120-140 plasztikai műtétet terveznek.

Dr. habil Lelbach Ádám, a Dr. Rose Magánkórház vezető belgyógyásza, a V.I.P. Részleg
vezetője szerint az ügyfelek 2007 óta elsősorban azért választják az intézményt, mert egyedi
ügyfélélményt tudnak biztosítani pácienseiknek. A kiváló szakmai háttér és megnyugtató
környezet mellett kiemelt törődéssel várnak mindenkit, ami nem ér véget az ellátás
lezárultával, a gondos utókezelésnek köszönhetően. A koronavírus-járvány idején a páciensek
különös odafigyelést és törődést igényeltek, és ennek az elvárásnak az intézmény maximálisan
meg tudott felelni. Mindezeknek és az elmúlt hónapokban kialakított, szélesebb társadalmi
kör számára elérhető díjszabásnak is köszönhető a jelentős betegszám növekedés.
A Dr. Rose Magánkórház közel 150 orvossal, több mint 40 szakrendeléssel, 3 tökéletesen
felszerelt műtővel, 25 ágyas fekvőbeteg részleggel, prémium környezetben várja pácienseit,
mindezt kiváló ár-érték arányban.
További információk:
Aba Judit, marketing vezető, sajto@drrose.hu, telefon: +36 30 592 2734

Dr. Rose Magánkórház
Háttérbeszélgetés, 2021. október 15.
Háttéranyag
Több mint 30 százalékos növekedés, évente 50 ezer ügyfél, 600 milliós fejlesztés
• Eddig soha nem látott mértékben nőtt a magánkórház szolgáltatásai iránti igény
• 2021-ben már 50.000 pácienst vár az intézmény
• 600 millió forintos fejlesztés valósult meg 2021-ben
• A Budapest Plasztikai Intézet márka integrálódik a Dr. Rose Magánkórházba
Több mint 600 millió forint értékű beruházás
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

Átépítettük és bővítettük kórházunkat: új várók, 5 új rendelő és a fekvőbeteg részlegen
5 új betegágy került kialakításra.
Átépítettük radiológiai részlegünket, lecseréltük a berendezéseket a legkorszerűbb
digitális röntgenrendszerre.
A hagyományos képalkotó diagnosztikai eljárásokon túl a legmodernebb
(tomoszintézisre és sztereotaxiás mintavételre is alkalmas) mammográf is található az
intézményben, amely teljes körűen segíti a diagnosztikát.
Teljes körű képalkotó diagnosztikai szolgáltatást nyújt az intézmény: a Dr. Rose
Magánkórház cégcsoportjába tartozó Pozitron Diagnosztika Központban elérhető a
legmodernebb CT, MR, Cardio-CT és PET/CT diagnosztika is.
A szülészeti részlegünkre új, felső kategóriás ultrahang készüléket és az újszülött
ellátást még biztonságosabbá tevő, inkubátorral egybeépített komplex berendezést,
az újszülött ellátás legmagasabb szintű eszközét vásároltunk.
A műtőinket megújítottuk: új plazmasterilizálót, laparoszkópos eszközparkot,
altatógépet, műtőasztalt, műtőlámpákat szereztünk be.
A járóbeteg-ellátásban a fül-orr-gégészeti és a szemészeti rendelők berendezéseit
cseréltük és bővítettük a mai technológiai elvárásoknak megfelelően.
Idén átadtuk új endoszkópos laborunkat.
Bővítjük és korszerűsítjük informatikai eszközparkunkat az általunk használt medikai
és üzleti szoftvereink fejlesztése mellett.
COVID-19 elleni fokozott sterilitás érdekében beszereztünk egy plazmasterilizáló
készüléket és a védekezés céljából egy professzionális UVC fertőtlenítő berendezést is,
amellyel a műtők mellett a közös tereket és szobákat is rendszeresen fertőtlenítjük.
Folyamatos képzésekkel igyekszünk orvosaink és szakdolgozóink szakmai tudását
növelni.

Új arculati elemek és weboldal
Frissítettük arculatunkat. A megújuló arculat része az új színkódok és világosabb színek
használata. Az egészségügyben gyakran használt kék és piros színek helyett arany és a bézs
színek dominálnak. Mindez az elegáns, letisztult látványt erősíti.
Megújult a www.drrose.hu. Új weboldalunk létrehozásával az új külsőt frissített tartalom és
még szélesebb körű információk egészítik ki. A megújulás eredményeként gyorsan és
egyszerűen lehet tájékozódni szakrendeléseinkről, szolgáltatásainkról, orvosainkról,
ajánlatainkról és árainkról. Folyamatosan frissülő tartalmaink, aktuális híreink és egészséggel
kapcsolatos blogcikkeink is könnyen elérhetőek. Új tartalmi fejlesztéseink, - mint például a
virtuális túra, a terhességi kalkulátor, a babaváró hétről hétre és az éves kártya összehasonlító
- még jobban segítik látogatóinkat a tájékozódásban.
Online előjegyzésünk hamarosan indul és a Dr. Rose mobiltelefonos applikációja is fejlesztés
alatt van.
A Budapest Plasztikai Intézet integrálódása
A Dr. Rose Magánkórház célja: még erősebb márka építése. Intézményünk plasztika sebészeti
és orvos-esztétika ellátása 2010-től Budapest Plasztikai Intézet néven, önálló márkaként
működött.
2021 októberétől az Intézet nevében is megújult: a Dr. Rose Magánkórház Plasztika Sebészeti
részleg, illetve Dr. Rose Magánkórház Orvos-esztétika részleg néven működik tovább.
Kiváló plasztikai sebészekkel és a legmodernebb műtéti eljárásokkal állunk ügyfeleink
rendelkezésére plasztikai sebészeti részlegünkön. A mellet, arcot és a test különböző tájékait
korrigáló plasztikai műtétek mellett férfi plasztikai műtéteket, hüvelyplasztikai
beavatkozásokat és kombinált műtéteket is végzünk. A műtétek során a legkorszerűbb
technológiákkal és implantátumokkal dolgozunk. Plasztikai műtéteink még népszerűbbek,
mint korábban. A Budapest Plasztikai Intézet színeiben az elmúlt 11 évben több mint 11.000
plasztikai műtétet végeztünk, a jövőben, a Dr. Rose Magánkórház Plasztikai Sebészeti
részlegeként havi 120-140 plasztikai műtétet tervezünk.
Orvos-esztétikai részlegünk egyénre szabott szolgáltatásai nyújtanak segítséget a fiatalos,
ránctalan és sima bőr kialakításában – mindezt tartósan és természetesen. Eljárásaink
sikeresen lépnek fel a ráncok, a pigmentfoltok, az aknés hegek ellen is, lehetőséget nyújtva a
bőr megereszkedésének megelőzésére, illetve késleltetik a plasztikai műtétek szükségességét.
A csúcstechnológiás eszközök: HIFU (fókuszált ultrahang), frakcionált CO2 lézer vagy
frakcionált mikrotűs RF-kezelések segítségével a bőr megfiatalodik, rugalmassá,
egyenletesebbé válik, visszanyeri tömörségét, feszességét. Az azonnali látványos eredményt
nyújtó hialuronsavas ajak- és ráncfeltöltést, szálbehúzást, valamint botox kezelést plasztikai
sebészeink és bőrgyógyászaink végzik, csúcsminőségű anyagok felhasználásával.
Magánkórházunkban kozmetikai arckezelések is elérhetőek. További esztétikai
szolgáltatásaink: végleges lézeres szőrtelenítés, intim lézeres kezelés, botox izzadáskezelés.

Fejlesztések és biztonságos ellátás COVID-járvány alatt
A koronavírus járvány kapcsán a legfontosabb cél a biztonságos ellátás. A fokozott sterilitás
érdekében beszereztünk egy plazmasterilizáló készüléket és egy professzionális HyperLight P3
UVC fertőtlenítő robot segítségével gondoskodunk a műtők, a rendelők, a betegszobák és a
várók baktériumok és vírus mentességéről, sterilitásáról.
Az intézményben természetesen elérhető a COVID-19 kimutatására szolgáló teljes körű
tesztelés. A szűréseket a Magánkórház épületében, egy teljesen elkülönített Szűrőközpontban
végezzük, hogy a Dr. Rose Magánkórház területére ne kerülhessenek fertőző betegek,
valamint hogy a várakozást és a közös területek használatát minimalizálni tudjuk.
A koronavíruson átesett gyermekek és felnőttek részére COVID-19 utáni szűrővizsgálati
csomagot alakítottunk ki. Bevezettük a Post-COVID rendelést. Fül-orr-gégészeti
szakrendelésünk keretében bevezettük a szagláscsökkenés vizsgálatunkat. Gyógytorna
foglalkozásainkat légzőtornával bővítettük.
Mitől érzi jól magát egy ügyfél a magánegészségügyben?
2007-től változatlan a célunk, hogy egyedi ügyfélélményt tudjunk biztosítani pácienseinknek.
A kiváló szakmai háttér és megnyugtató környezet mellett kiemelt törődéssel várunk
mindenkit, ami nem ér véget az ellátás lezárultával, a gondos utókezelésnek köszönhetően. A
koronavírus-járvány idején a páciensek különös odafigyelést és törődést igényeltek, és ennek
az elvárásnak az intézmény maximálisan meg tudott felelni. Mindezeknek és az elmúlt
hónapokban kialakított, szélesebb társadalmi kör számára elérhető díjszabásnak is
köszönhető a jelentős betegszám növekedés.
A pácienseink jelentős része éves kártyás konstrukciót választ. Az éves kártyás csomagjaival
biztonságos és kiszámítható megoldást nyújtunk ügyfeleink és családtagjaik számára. Teljes
körű, prémium színvonalú egészségügyi ellátást biztosítunk a preventív szűrővizsgálatoktól a
tünetek kivizsgálásán át a megbetegedések kezeléséig. Több szakterületet érintő egészségügyi
probléma esetén szakorvosaink konzíliumok keretén belül döntenek a lehetséges kezelésről,
terápiáról vagy esetleges beavatkozásról. Preventív szemléletű magánkórházként fontosnak
tartjuk, hogy a kártyáinkban kiemelkedő helyet kapjon egy átfogó, egy helyszínen, egy
időpontban elvégzett menedzserszűrés.
VIP kártyás szolgáltatás
A Dr. Rose Magánkórház a piacon egyedülálló VIP kártyás szolgáltatását azok számára
alakítottuk ki, akik egyedi, exkluzív ügyfélkiszolgálás mellett vennék igénybe a teljes körű
szűrővizsgálatot és a korlátlan orvosi, illetve diagnosztikai ellátást. A hirtelen fellépő
egészségügyi problémák esetén soron kívüli ellátást biztosítunk Magánkórházunkban. VIP
kártyás ügyfeleink részére nyitva tartási időn túl is rendelkezésre állunk. Ügyfeleink
családtagjai számára is biztonságot nyújtunk, amennyiben egészségügyi ellátást igényelnek.
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