
Gondolatok a betegfókuszú ellátásról 
diskurzusindító konferencia 

 „Hogy az egészségügy valóban a betegről szóljon” 

 

A résztvevők bemutatása 

Czakó Borbála: A Széchenyi István Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomáját, 

1991-ben az Egyesült Államokban pénzügyi szakirányú MBA-diplomát szerzett. 1991-

2001 között az IFC, a Világbank leányvállalatának igazgatója. 1999-ben „Az év 

üzletasszonyának” választották. 2002-2006-ig az Ernst & Young regionális vezérigazgató-

helyettese és magyarországi vezérigazgatója. 2007 januárjától a Magyar Köztársaság 

Londonba akkreditált nagykövete, jelenleg az Ernst & Young globális igazgatója. 

Dr. Ficzere Andrea: Orvosi tanulmányait a neurológia és a reumatológia területén végezte, 

amely szakterületeken mintegy másfél évtizedes gyakorló orvosi tapasztalattal rendelkezik. 

2010-ben Egészségügyi menedzsment szakterületen szerzett diplomát. Jelenleg az Uzsoki 

Utcai Kórház főigazgatója, a Magyar Kórházszövetség elnök-helyettese.  

Jani Erzsébet: A Magyar Kórházi Önkéntesek Alapítvány koordinátora. Az alapítvány olyan 

önkéntesek támogató munkájának szervezését és irányítását segíti, akik a különféle 

egészségügyi intézményekben szeretnék támogatni az orvosi és nővéri stáb munkáját, 

közvetlen segítséget nyújtani a betegek számára az ételhordástól a vérszállításon át a 

betegekkel való közvetlen törődésig. 

Kováts Adél: Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, 1983-ban végzett a Színház- és 

Filmművészeti Főiskolán operett-musical szakon. Számos színházi és filmszerepben 

láthatta őt a közönség, munkásságának értékeléseképpen 2005-ben a Magyar 

Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki. Számos jótékonysági akció aktív 

résztvevője, így a Bethesda Kórház Alapítvány jószolgálati nagyköveteként is 

tevékenykedett.   

Dr. Rácz Jenő: Sebész, traumatológiai szakorvos, egészségügyi szakmenedzser. Karrierje 

során számos kórházban dolgozott gyakorló szakorvosként, illetve vezetőként, többek 

között a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban, a Kalocsa Városi Kórházban és a 

Somogy Megyei Kórházban. 2004-2006-ig az Egészségügy Minisztérium minisztereként, 

korábban pedig 2002 és 2004 között az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 

Minisztérium helyettes államtitkáraként támogatta a hazai egészségügy fejlesztését, illetve 

korábban a Magyar Kórházszövetség elnöki tisztét is betöltötte. 



Sándor Judit: A budapesti Central European University (CEU) professzora a 

Politikatudományi kar Jogi Tudományok és Nemek Tanulmányozása terén. Számos 

ösztöndíjat nyert el, amelyek révén Montreálban a McGill-en és Palo Alto-ban a 

Stanfordon, valamint Párizsban is tanult. Jogi és politikatudományi Ph D diplomáját 1996-

ban szerezte. Alapítója volt a Szószóló elnevezésű betegjogi kezdeményezésnek, tagja 

volt a Magyar Tudományos Akadémia Etikai bizottságának. 2004-2005 között az UNESCO 

Bioetikai Szekciójának vezetőjeként tevékenykedett, illetve számos nemzetközi 

biogyógyászati standard lefektetésében vett részt. Jelenleg a Magyar Reprodukciós 

Társaságban dolgozik. 

Dr. Szepesi András: Több évtizedes gyakorló, traumatológiai orvosi tapasztalattal 

rendelkező egészségügyi szakértő, 1989-1991-ig az Országos Traumatológiai Intézet 

főigazgatója, 1992-1993-ig az Országos Egészségbiztosítási Főigazgatóság országos 

főorvosa. Karrierje során biztosítási orvosszakértőként, gyakorló kórházi menedzserként és 

egészségügyi közgazdász menedzserként szerzett képesítést. 1998-ban a Magyar 

Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki az 1997-es Egészségügyi és 

Egészségbiztosítási törvények előkészítő munkájában való aktív részvételéért. 

Dr. Takács Ildikó: 1995-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi karán, 2001-ben a 

Közép-Európai Egyetem (CEU) Nemzetközi Üzleti Jog szakán LL.M fokozatot szerzett, 

majd 2011-ben  MBA fokozatot a londoni City University, Cass Business School-ban. 

Dolgozott Los Angelesben és Londonban a 20th Century Fox filmstúdiónál, később az 

InterCom Zrt. igazgatósági tagja volt, és forgalmazási igazgatóként irányította számos 

magyar, és Hollywood-i film magyarországi mozibemutatóját. 2007 és 2011 között a 

Londoni Magyar Kulturális Központ igazgatója volt. Jelenleg a Magyar Kórházi Önkéntes 

alapítvány Kuratóriumának elnöke, emellett a Romaster Alapítvány kuratóriumának tagja.  

 


