
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

A Huniko Egészségügyi Kft-t magyar magánszemélyek alapították 1994-ben. Céljuk a modern képalkotó 

diagnosztikai eljárások Magyarországon történő meghonosítása volt. 

A társaság nagyértékű radiológiai gépek és műszerek biztosításával, saját egészségügyi szakszemélyzettel 

komplex diagnosztikai szolgáltatást végez, önálló kórházi osztályokat működtet a magyar egészségügyi 

rendszerbe integrálódva Miskolcon és Kistarcsán.  

Tevékenységei közé tartoznak a CT, MR, hagyományos röntgen, mammográfia, ultrahang, angiográfia és 

csontsűrűség mérés vizsgálatok. 

 

A Huniko Kft. célja lépést tartani a képalkotó diagnosztikai berendezések technikai fejlődésével, az 

igényekhez és a lehetőségekhez mért modern eszközpark fenntartása, annak folyamatos fejlesztése.  

A fejlesztések sorába illeszkedik jelen eszközbeszerzés is, melynek keretén belül a Pest Megyei Flór 

Ferenc Kórházban Kistarcsán működő CT berendezést egy új 16 szeletes CT készülékre, az analóg 

mammográf készüléket pedig modern direkt digitális mammográf készülékre cserélte.  

Jelentős összegű és látványos infrastrukturális fejlesztések történtek a társaság által bérelt kórházi 

épületrészben, mely nemcsak az új berendezéseket befogadó helyiségeket érintette, hanem a páciensek és 

a személyzet által használt területeket is. 

A beruházás költségvetése meghaladta a 250 millió forintot. 

 

A Huniko Kft. a korábbi években fejlesztéseit gyakran EU-s támogatások segítségével vitte véghez, a 

kistarcsai kórházban megvalósult fejlesztéseket azonban kizárólag saját erőből finanszírozta.  

 

A CT készülékek és vizsgálati eljárások az utóbbi évtizedben jelentős fejlődésen mentek keresztül. A 

jelen beruházás keretében beszerzett korszerű 16 szeletes Siemens Somatom Scope CT készülék a napi 

rutin vizsgálatokat magas minőségben és megbízhatóan tudja kiszolgálni, a korábban alkalmazott 

technológiához képest nagyobb felbontás érhető el kisebb sugárdózis mellett. A járóbeteg ellátás mellett a 

Flór Ferenc Kórház által beküldött fekvőbetegek vizsgálata is ugyanezen CT berendezéssel zajlik. 

 

A 11 éves Siemens Mammomat 3000 Nova analóg technikával működő mammográf berendezését a 

Huniko Kft. a Siemens legmodernebb - Mammomat Inspiration típusú - direkt digitális mammográf 

készülékére cserélte.  

A direkt digitális technológia kiváltja a korábban analóg berendezés által készített felvételek külön 

eljárással történő digitalizálását, így a folyamat egyszerűsödik, a vizsgálati idő rövidül.  

A precízebb, nagyobb felbontású készülék előnye, hogy akár a rutin szűrés, akár a klinikai mammográfia 

és a speciális vizsgálatok során készült felvételeket a leképzéssel egyidejűleg, magas minőségben jeleníti 

meg. A páciensek vizsgálatát álló és ülő helyzetben is lehetséges, a korábbinál alacsonyabb sugárdózis 

mellett. A gép paraméter beállítása automatikus, kompressziós rendszere pácienskímélő.  

A berendezés biopsziás egysége a pontos, és más módon nem elvégezhető sztereotaxiás szövetminta 

vételt is lehetővé teszi.  

A Huniko Kft. ezen a készüléken végzi a 45-65 év közötti nők számára szervezett behívásos rendszerű 

emlőszűrési programot, valamint a szakorvosok által beküldött páciensek klinikai jellegű 

emlődiagnosztikai vizsgálatait is. 

 

Az előző években lebonyolított fejlesztések keretében az MR, ultrahang és angiográfiai részleg újult meg.  

A CT és mammográf cseréjével a radiológiai osztály felújítási programja a végéhez közeledik. 

 

A modern diagnosztikai eszközpark megfelelő alapot nyújt a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház és a 

lakosság képalkotó diagnosztikai igényeinek minőségi kielégítésére, és alapot teremt a kórház és a Huniko 

Kft. között fennálló évtizedes kapcsolat sikeres folytatására. 


