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2018. évi közhasznúsági beszámoló kiegészítése 
 
 
 

A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány 2018-ban 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. Intenzív osztály fejlesztési, felújítási munkái, 
2. „D” ép. Nyílászáró beszerzés 
3. Gyermek tér felújítás 
4. „D” ép. Légkezelő berendezés vezérlő-szabályozó rendszer kiépítése 
5. Madarász u. és Gyöngyösi u. vezeték és vezetéknélküli informatikai hálózatfejlesztés, 
6. Madarász u. tetőszerkezet megerősítés 
7. Üllői út szerverszoba hűtés 
8. Szemészeti rendelő fényzáró roletta beszerzés 
9. CT informatikai infrastruktúra fejlesztés 

 
 

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

1. Ortopédiai osztálynak csontsebészeti fúrómotor  és Fixateur extern készülék, illetve 
fecskendős gyógyszeradagoló készülék beszerzés 

2. CF labornak verejték klorid meghatározó készülék beszerzés 
3. Sebészeti osztálynak LED-es kétkaros műtőrlámpa, 4 db PICO nyomásterápiás készülék, 8 db 

ólommentes védőköpeny és 6 db ólommentes pajzsmirigyvédő beszerzése, 
4. Neurológiai osztálynak EEG rendszer fejlesztése, 10-10 db oxygén és szívóreduktor, illetve 

agykamrai –hasüregi shunt szelep állítására és ellenőrzésére szolgáló eszköz  és 3 db infúziós 
pumpa beszerzése, 

5. Gastroenterológia osztálynak endoszkópos torony fejlesztése, UH készülék és az UH 
készülékhez biopsziás tűvezető és a készülék mozgatásához szükséges kocsi beszerzése, 

6. Belgyógyászati osztálynak betegőrző monitor és SPO2 monitor  és magasságmérő mérleggel 
beszerzése, 

7. Informatikai osztálynak 15 db munkaállomás és infrastuktúra fejlesztés 
8. Fülészeti osztálynak bronchofiberoscop beszerzés 
9. Műszaki osztály hűtéstechnikai berendezések beszerzése, beépítése 
10.  Madarász u. tartós lélegeztetési osztály eszközfejlesztés 
11. Sürgősségi osztály lapáthordágy + fejtámasz és medenceöv beszerzés 
12. Központi Laboratórium 37 fokos mikrobiológiai inkubátor beszerzés 



 
 

13. Intenzív osztály ECMO készülék beszerzése és a beüzemeléséhez szükséges induló készlet 
14. Szemészeti osztálynak Tocon réslámpa tonométer fejjel és Keeler tonométer, illetve egyéb 

szemészeti eszközök, 
15. Rottenbiller u. fogászati kezelőegység beszerzés 
16. MRI készülék beszerzés 

 
Céljaink harmadik nagy csoportja a Heim Pál Gyermekkórház szakembereinek szakmai fejlődésének 
elősegítése, támogatása: 
A Heim Pál Gyermekkórház 382 főnek támogatta különböző nemzetközi és hazai kongresszuson, 
tanfolyamon, továbbképzésen való részvételi költségeinek átvállalását és hozzájárultunk a kórházban 
a több éve futó angol program megvalósításához. 


