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Mit jelent az ESHRE ARTCC akkreditáció, miről szól? 

Az ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) Európa legnagyobb 

meddőséggel foglalkozó tudományos és szakmai szervezete, mely több mint tizezer tagot 

számlál, s éves konferenciáin több tízezren vesznek részt. Intézetünk dolgozói évek óta tagjai 

és aktív szereplői e társaságnak is.  

Intézetünk alapítása óta a nemzetközi szervezet által javasolt szakmai iránymutatásoknak, 

protokolloknak megfelelően alakította ki működését, ezáltal biztosítva pácienseinek a 

legmagasabb hatékonyságú és biztonságú kezeléseket.  

Az ESHRE két évvel ezelőtt indította az ART Centre Certification for good clinical practice 

(ARTCC) akkreditációt, mely az asszisztált reprodukciós eljárásokkal foglalkozó intézetek 

szakmai minősítése a jó klinikai gyakorlat végzésről, mely véleményem szerint egy nagyon 

fontos jelzés értékű dolog is a Világtársaság részéről.  

Ebben az esetben az eljárásokat végző intézetek szakmai működését vizsgálja a szervezet, ami 

azt gondolom, hogy bátor dolog, bizonyos szempontból egy önkontrollt, egyfajta tükörbenézést 

is jelent. Aki megméretteti magát ezen az eljárási folyamaton, és megkapja ezt az akkreditációt, 

az azt az üzenetet vállalja fel, hogy ő a nemzetközi, magas szakmai színvonalhoz kíván 

csatlakozni.  

Jómagam is azt vallom, hogy követni kell azokat a nemzetközi irányelveket, amik a sikeresebb 

ellátást biztosítják, így magától értetődő volt, hogy csatlakozunk az ESHRE 

kezdeményezéséhez. 

Az akkreditáció folyamata az úgy nézett ki, hogy egy vizsgálóbizottság, mely elismert 

orvosokból és embriológusokból állt, nagyjából másfél évig tartó folyamat alatt az intézetet 

teljes körűen átvizsgálta.  

A folyamat elektronikus formában adatbekéréssel kezdődött, majd egy több napig tartó 

személyes vizittel folytatódott, ahol egy embriológus és egy nőgyógyász professzor 

ellenőrizték, hogy a leadott információk megfelelnek-e a valóságnak. Ezután ismételten online 

formában bekértek egyéb adatokat, feltették fennmaradó kéréseiket, majd a folyamat egy online 

site-vizittel zárult, ahol az ESHRE szakmai vezérkara is a háttérben figyelte az ellenőrzést.. Az 

eljárás lényegesen hosszabb ideig tartott, mint gondoltuk volna. Nagyon alaposan átvizsgálták 

az orvosszakmai protokolljainkat, személyesen szemléltek műtéti beavatkozásokat, 

laboratóriumi folyamatokat és ezek mellett filmre vett műtéti eljárásokat vizsgáltak, 

páciensekkel és dolgozókkal beszéltek, munkajogi szerződéseket és minőségbiztosítási 

kérdőíveket néztek át. Természetesen az intézet teljes műtéti és IVF statisztikáját, illetve az 

intézet egyéb, nem orvos szakmai kommunikációs eszközeit és technikáját is megvizsgálták. 

Tehát azt tudom mondani, hogy lényegében A-tól Z-ig az intézetet alaposan megvizsgálták. 

  



Mi vezetett oda, hogy jelentkeztek, mi volt ezzel a céljuk? 

Intézetünk régóta követi a nemzetközi szakmai trendeket, a meddőség kezelésében hazánkban 

úttörő szerepet vállalunk, például az onkofertilitás magyarországi bevezetésével, az első 

petefészekszövet transzplantációs eljárások végrehajtásával, az első preimplantációs genetikai 

vizsgálatok molekuláris genetikai módszerrel történő vizsgálatával, illetve a meddőség 

komplex kezelési szemléletével, ami azt jelenti, hogy az összes a meddőséggel kapcsolatos 

szakmai terület részt vesz a kezelésben. Tehát az elveinkben már rég csatlakoztunk a 

nemzetközi irányelvekhez, s a gyakorlatban is igyekeztünk ezeket követni, például olyan 

szakmai ellenőrzési pontokat vezettünk be, amik a munkánk minőségét jelzik. Példának okán 

lehetőség szerint intézetünkben egy embriót ültetünk be, ezzel igyekszünk elkerülni az 

ikerterhesség gyakoriságának növelését, mely jelenleg intézetünkben 2% alatt van. 

Hasonlóképpen fontos a hiperstimuláció gyakoriságának csökkentése, a gyógyszer 

felhasználásunk optimalizálása és a páciensek számára minőségellenőrzésre Key Performance 

Indicator-ok alkalmazása. Ezek mellett az egymás munkáját kontrolláló rendszer alkalmazása 

is kiemelt jelentőséggel bír, mely mentén például laboratóriumunkban eyewitnessing rendszert 

használunk, ami azt jelenti, hogy a két szakember nyomon követi a harmadik dolgozó munkáját, 

s így lényegében egymás feladatait is felügyeljük. Természetesen nem kell hangsúlyoznunk 

annak jelentőségét, hogy a munkánk során ne hibázzunk, hisz akár egy apró figyelmetlenség is 

visszafordíthatatlan károkat okozhat mind a páciensek ellátásában, mind az intézet 

működésében. 

Az egyik legfontosabb tényező az volt az elbírálás során, hogy intézetünkben tudatosan nem 

alkalmazunk olyan eljárásokat, mik kellő evidenciával, azaz tudományos bizonyítékkal nem 

rendelkeznek, így nálunk a páciensek nem találkoznak olyan eljárásokkal, melyek nem 

hatékonyak, nem növelik a kezelés esélyeit.  

Milyen hatása volt a pandémiának az akkreditáció folyamatára? 

Sajnálatos módon a járvány az ellenőrzési folyamat közben érkezett, ezáltal jelentősen 

módosult az akkreditáció menete. Mint azt említettem, a személyes vizit után egy online 

ellenőrzésre is sor került. Erre még nem volt példa, így minden résztvevőnek érdekes volt a 

folyamat, melyben egy napon keresztül egy az ESHRE által felkért operátor kamerával segítette 

az inspektorokat. Sőt, így az ESHRE szakmai vezető bizottsága is jelen tudott lenni, s az 

inspektorok munkáját is felügyelhették. 

A járványnak a tekintetben is jelentősége volt az intézeti működésében, hogy nagyon hamar a 

nemzetközi szakmai szervezetek állásfoglalásait átemeltük, s azonnal publikáltunk a saját 

felületeinken, illetve a közösségi médiában is, és ezáltal lényegében a nemzetközi szakmai 

állásfoglalást vezettük be. Így volt lehetséges az, hogy tudomásom szerint Magyarországon 

egyedüli meddőségi intézetként működhettünk a pandémia első hullámban is, rengeteg 

magyarországi klinika bezárt és leállította a kezeléseket. Mi úgy gondoltuk, hogy a nemzetközi 

szakmai állásfoglalások követésével megfelelő ellátást tudunk nyújtani ezen váratlan helyzet 

ideje alatt is, s így nem hagyjuk ellátás nélkül, kétségek közt pácienseinket.  

Mit jelent ez a szakmai elismerés a klinika életében, milyen változások várhatóak? 

Az akkreditáció számunkra kiemelkedő fontosságú, ugyanis a világon velünk együtt mindössze 

4 klinika részesült ebben az elismerésben. Rajtunk kívül csak külföldi intézetek szerepelnek az 

akkreditált centrumok listájában, mi vagyunk az elsők Magyarországról. Ez egy nagy 



megtiszteltetés számunkra, és lényegében úgy érezzük, hogy ezzel a nemzetközi vezető 

szakmai közeg elismerte azt a munkát, amit a Versys Clinics 10 éve végez, és azt a küzdelmet 

is, amivel igyekszünk Magyarországra hozni az előremutató, biztonságos és magas 

hatékonyságú eljárásokat, melyek a páciensek számára előnyösek és biztonságosabb kezelést 

eredményeznek.  

Az akkreditáció megszerzése természetesen a folyamatnak nem a vége, tulajdonképpen az igazi 

kemény munka most kezdődik, mert az ellátás minőségének folyamatosan ilyen magasnak kell 

lennie. Emellett teljesen más elvárása van a szakmai közegnek és a pácienseknek is egy ilyen 

magas színvonalú akkreditációt elnyerő intézettel szemben. Ahhoz, hogy ezt az akkreditációt 

éveken át meg tartsuk, nagyon keményen és becsületesen kell dolgoznunk. 

Mit jelent ez az ön számára? 

Személyesen számomra ez egy jelentős szakmai sikernek számít, ugyanis aki ismeri az én 

pályafutásomat, az tudja, hogy nagyon sokszor felvállaltam konfliktusokat, szakmai vitákat 

olyan szakmai csoportokkal Magyarországon, akik véleményem szerint nem követték azt az 

irányvonalat, amit a Világ vezető szakmai közege jelölt ki, és azt gondolom, hogy 

beigazolódott, hogy van értelme a magas nemzetközi színvonalat megcélozni.  

Még nagyobb az elismerés annak tudatában, hogy nehezített pályán vagyunk, hiszen magán 

intézetként nem kapunk állami finanszírozást, teljes mértékben a páciensek kompenzálják az 

ellátás költségeit, s ilyen körülmények között is sikerült összetartani a szakmai 

munkacsoportunkat. A petefészekszövet transzplantációs programunk kutatás formában 

működött, melyet a Magyar Humán Reprodukciós Bizottság kutatási engedélye alapján 

végeztünk, és a mi intézetünk által finanszírozott kutatási projekt keretein belül valósulhatott 

meg, az első három sikeres petefészekszövet transzplantáció teljes költségvetését az intézetünk 

állta. Úgyhogy azon felül, hogy magas színvonalú ellátást tudunk biztosítani betegek számára, 

még lehetőséget is teremtünk az intézet dolgozóinak a megfelelő szakképzésére, nemzetközi 

színvonalú tudományos munka folytatására, és még ilyen innovatív kutatási projektek 

finanszírozására is.  

Arról nem is beszélve, hogy az általunk az intézetben alkalmazott és kidolgozott eljárások 

know-how-ja jelentős értéket képvisel, melyet az is jelez, hogy klinikánkat nemzetközi szakmai 

és hazai befektetők kívánják megvásárolni. Ez nem célunk egyébként, inkább azt szeretnénk, 

hogy az ESHRE által is elismert magas szakmai színvonal a meddőség kezelésében még sokáig 

elérhető legyen és rendelkezésére álljon a magyar meddő pácinesek számára is.  

Mi jön ezután, mi a következő cél? 

Jelenleg ezen az akkreditációt felülmúló, magasabb szakmai minősítési rendszer nem elérhető 

a Világon.  Innen tovább lépni, magasabb szintre vinni a működésünket abban az esetben 

tudjuk, ha megpróbálunk folyamatosan megfelelni minden egyes tekintetben ennek a magas 

színvonalú elvárásnak, tehát a munkánk minden egyes pontján az intézet minden dolgozója 

igyekszik a lehető legmagasabb szakmai etikai és emberi normák mellett végezni a 

tevékenységét, a minél hatékonyabb és biztonságosabb meddőségi kezelés érdekében. 

Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a magas színvonalú munkát a következő években 

folytonosan fenn tudjuk tartani, ez nem kis feladat, de fel vagyunk rá készülve és a 

kollégáimmal képesek vagyunk rá, hogy megcsináljuk. 


