










 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sajtóközlemény 

 
Csúcstechnikák alkalmazása a diagnosztikában 

az Országos Mozgásszervi Intézet ORFI campusán 
 

2022. október 28. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Országos Mozgásszervi Intézet (OMINT) 2021-ben jött létre két nagy múltú intézmény, az Országos 
Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) 
fúziójával.  
 
A pályázat célja egészségügyi rendszerünk színvonalának közelítése a legfejlettebb európai uniós 
országokéhoz, ottani fejlett, és nálunk még nem finanszírozott csúcstechnikák átvétele és adaptálása 
az országos intézetben, és a módszerek elterjesztése hazánk kevésbé fejlett régióiban.  
 
Az Intézet 2022. október 28-án Budapesten transznacionális együttműködés keretében osztrák és 
német kollégák közreműködésével szimpóziumot rendez a fejlesztés eredményeképpen beszerzett, 
világszínvonalú kettős energiájú CT, funkcionális MRI, és zsebben hordozható ultrahang készülékek, 
az autoimmun betegségek diagnosztikájához használt laboratóriumi műszerek, valamint a gyermekek 
állapotának szűrésére alkalmas mozgásanalizáló rendszer bemutatására.  
 
A szimpóziumhoz „Csúcstechnikák alkalmazása a diagnosztikában az Országos Mozgásszervi Intézet 
ORFI campusán” címmel sajtótájékoztatóra kerül sor, melyen az Intézet főigazgatója mellett részt vesz 
Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár. A remélt finanszírozás elnyerését követően a cél az 
eszközöknek a gyógyítás szolgálatába történő mielőbbi állítása.  
 
 

Prof. Dr. Poór Gyula 
akadémikus, egyetemi tanár 
főigazgató, OMINT 

 
 
 
A projektről bővebbet a www.orfi.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 
 
Csernátony Dóra, tel.: +36-20-954-0464, e-mail: dora@posterestante.hu 

Az Országos Mozgásszervi Intézet/ORFI az EU-alapú, Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív 
Programban (EFOP) „Laboratóriumi, képalkotó és funkcionális mozgásanalizáló diagnosztika 
fejlesztése az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben” címmel, EFOP-5.2.6-20-2020-
00013 számon 2021-ben vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el 1,29 milliárd Ft értékben a 
Széchenyi 2020 program keretében. 
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A pályázat célja egészségügyi rendszerünk színvonalának közelítése a legfejlettebb európai uniós 
országokéhoz, ottani fejlett és nálunk még nem finanszírozott csúcstechnikák átvétele és adaptálása 
az országos intézetben, azokhoz a finanszírozás megszerzése, és a módszerek elterjesztése hazánk 
kevésbé fejlett régióiban.  

A Széchenyi 2020 program keretében valósulhatott meg a világszínvonalú kettős energiájú CT, 
funkcionális MRI, laptop és zseb ultrahang készülékek, az autoimmun betegségek diagnosztikájához 
használt laboratóriumi műszerek, valamint a gyermekek állapotának szűrésére is alkalmas 
mozgásanalizáló rendszer beszerzése. A transznacionális együttműködést a bécsi és a mainzi 
orvosegyetemekkel aláírt együttműködési megállapodások képezik, melyek keretében osztrák és 
német szakemberek tartottak  előadást és adtak gyakorlati tanácsokat az új gépek és módszerek 
használatához Intézetünkben. Az OMINT/ORFI-ban dolgozó munkatársak a külföldön tett 
tanulmányutak keretében szerzett tapasztalataikat adják tovább  a  kelet-magyarországi és alföldi 
megyei/városi intézményekből, valamint a továbbképzéshez közeli egyetemekről és az állami 
fenntartású egyéb intézményekből meghívott kollégák részére 2023.04.27-én és 28-án 
Tiszaújvárosban. A rendezvényen 2023.04.27-én 13 órakor sajtótájékoztató is megtartásra kerül. 

 
A projektről bővebb információt a www.orfi.hu oldalon olvashatnak 
 
További információ kérhető: 
 
Csernátony Dóra 
tel:+36-20-954-0464 
e-mail: dora@posterestante.hu 
 

 
Az Országos Mozgásszervi  Intézet/ORFI  az  EU‐alapú,  Emberi  Erőforrás  Fejlesztés  Operatív  Program  (EFOP) 
keretében  „Laboratóriumi,  képalkotó  és  funkcionális  mozgásanalizáló  diagnosztika  fejlesztése  az  Országos 
Reumatológiai  és  Fizioterápiás  Intézetben”  címmel,  EFOP  5.2.6‐20‐2020‐00013  számon  beadott  pályázata 
2021. elején 1,298 milliárd Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el. A projekt időtartama 
2021. 02.15‐2023. 06.30.



Országos Mozgásszervi Intézet

Gépek beszerzése        
Sorszám Beszerzési kategória Szállító neve Pénzügyi iktatószám Számla összege

1. 2022/S0004092

2. MR készülék Philips 2022/S0004933
4. 8 db UH készülék MED-EN Trade Kft. 2022/S0007786

3. CT berendezés 2022/S0008223

4. Laborgépek beszerzése 2022/S0008670
5. 4 db UH készülék 2022/S0000870

Kifizetés összesen

Budapest, 2023.05.

ORFI Campus

EFOP-5.2.6-20-2020-00013 sz. pályázat nagyértékű eszközbeszerzésére vonatkozó szerződések listája

DIERS Mozgásanalizáló és 
erőmérő redszer Suppline Kft. 129 286 000

Bluemed Plusz Kft. 437 515 000
22 758 400

GE Healthcare Magyarország 
Kft.

341 629 998

Diagnosticum Zrt. 152 273 000
Bluemed Plusz Kft. 70 104 000

1 153 566 398
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