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2017. évi közhasznúsági beszámoló kiegészítése 
 
 
 

A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány 2017-ben is az Alapító Okiratában 
megfogalmazott céljait, - a Heim Pál Gyermekkórházban egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet, az ehhez szükséges eszközök beszerzését, 
épületállomány fejlesztését, felújítását, a gyermekkórházi ellátás fejlesztését és a dolgozók szakmai 
fejlődésének elősegítését valósította meg. 
 
Céljainknak megfelelően az alábbi építési, felújítási munkálatokat támogattuk: 

1. „D” ép. Lift telepítés 
2. MR épület előkészítéséhez szükséges bontással kapcsolatos munkák 
3. „A” ép. IV., VII. em. informatikai beruházás 
4. Intenzív osztály felújítás 
5. Pathológián kegyeleti helyiség kialakítás és exitkamra beszerzés 
6. „G” ép. liftek korszerű vezérlőpanel csere 
7. „D” ép. Nyílászáró beszerzés 
8. Központi folyadékhűtő ideiglenes kiépítés és beüzemelés 
9. Urológiai osztály konyha felújítás 
10. Kórházi főzőkonyha és kisegítő helyiségek felújítása, különféle konyhai eszközök 

beszerzése 
11. Sebészeti o. 3. kórterem kettéosztása 
12. Gyermek téri telephely felújítása 
13. Gyöngyösi úti telephely építési felújítás 
14. Madarász u. Autista központ építési munkálatai 
15. Madarász u. és Gyöngyösi u. telephelyeket összekötő optikai hálózat kialakítása 
16. Gastroenterológiai osztály felújításához anyagköltség 

 
Céljainknak másik nagy csoportja a Heim Pál Gyermekkórház gép-műszer állományának fejlesztése, 
melyet az alábbiak szerint valósítottunk meg: 

1. Intenzív osztály részére lélegeztetőgépek, altatógépek, betegőrző monitorok és perfúzorok, 
idegi stimulátor, és különféle intenzív eszköz beszerzés beszerzése 

2. Sebészeti osztálynak laparoscopos eszközpark fejlesztés, mobil UH készülék, Dermatom 
készülék és mellkasszívó beszerzés, 

3. Urológiai osztálynak UH készülék vizsgálófejekkel és tűvezetővel, Urodinamiás készülék, 
bipoláris fogók beszerzése, 

4. Gastroenterológiai osztálynak video-kolonoszkóp és video-enteroszkóp és 2 db ph mérő 
beszerzés, 

5. Sürgősségi osztálynak betegőrző monitor és kapnográf beszerzés, 
6. Fülészeti osztálynak alvásfüggő légzészavarok kezeléséhez szükséges eszköz, akkumulátoros 

laparoscopnyelek 



 
 

7. Üzemorvosnak pulzoxymeter és vérnyomásmérő, 
8. Belgyógyászati osztálynak 3 db kerekes betegszállító szék és perfusorok 
9. Szemészeti osztálynak UH és szemnyomásmérő készülék, 
10. Onko-haematológiai osztálynak dokkoló egység, 
11. Központi sterilnek laparoszkópos kocsi, 
12. Anaesztheziológiának 2 db vér- és infúziómelegítő, 
13. Ellátási osztálynak 8 db tolófény, 
14. UH-Rtg. osztálynak UH és szoftwer beszerzés, 
15. Kp. laboratóriumnak hűtőkamra fejlesztés, 
16. Kardiológiai rendelőnek EKG beszerzés 

 
Céljaink harmadik nagy csoportja a Heim Pál Gyermekkórház szakembereinek szakmai fejlődésének 
elősegítése, támogatása: 
A Heim Pál Gyermekkórház 202 főnek támogatta különböző nemzetközi és hazai kongresszuson, 
tanfolyamon, továbbképzésen való részvételi költségeinek átvállalását. Az orvosi könyvtárat külföldi 
folyóiratokkal fejlesztettük és hozzájárultunk a kórházban egy angol program megvalósításához. 


