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2019. évi közhasznúsági beszámoló kiegészítése 
 
 
 

A Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány 2019-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 és épület berendezési munkálatokat támogattuk: 

1. „H” épület bútorai, szalagfüggönyei 
2. „H” épület Biztonságtechnikai rendszer és informatikai infrastruktúra és hálózat fejlesztése 
3. MR vizsgáló egészségügyi gázellátórendszer bővítése 
4. Főzőkonyhai terület és kisegítő helységek felújítása 
5. Tápszerkonyha klimatizálás 
6. Pathológia klimatizálás 
7. Sebészeti műtőssegéd szoba felújításához anyagok 
8. Kp. Laboratóriumban PCR részleg bútorzat 
9. Sürgősségi osztály antibakteriális függönyparaván  
10. Pszichiátriai osztály matracok és matracvédők 
11. CF rendelő felújítása, berendezése 
12. EMG vizsgáló klimatizálás 

 
 

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

1. Kp. Laboratórium CO2 termosztát 
2. SBO osztálynak oktatási eszközök, vizsgáló ágy, infúziós állvány, Defibrillátor monitor és 12 

csatornás EKG, 
3. Sebészeti osztálynak ágytálmosó, Biobarrier konténerek, Fistuloscopy szett, 

műszerelőasztalok,  
4. Gyógytornának különféle eszközök 
5. Fülészet Rádiófrekvenciás kézidarabok, laryngoscophoz lapocok, csontfúrószett, endoszkópos 

eszközök, Otoendoszkóp,  
6. Belgyógyászatnak magasságmérő, inhalátorok, váladékszívó,  
7. Alváslabornak poligráf készülék átalakítása, poliszomnográffá 
8. Intenzív osztálynak ECMO-hoz különféle szenzor, lélegeztetőgépek tartozékokkal, UH 

készülékek vizsgálófejekkel és műszerkocsival 
9. Bőrgyógyászatnak dermatoszkóp, 
10. Anaesztheziológiának gyógyszerelő kocsik, székek, 
11. CF rendelő magasságmérő, légzésfunkciós készülék, 



 
 

12. Neurológia osztálynak EEG sapka, pulzoximéterek, 
13. Endoszkópiának Endoszkópos mosogatógép 
14. Urológiának pulzoximeterek, endoszkópiás eszközpark fejlesztés,  
15. MR-be MR kompatibilis műszerek, eszközök 
16. Toxicológiának betegőrzőmonitor, 
17. UH-nak Paciens CD író szoftwer, 
18. Élelmezésnek hűtőládák és hűtőszekrények 
19. Gasztroenterológiának mérlegek, betegőrző monitor, pulzoximeter, fonendoszkóp, 

Videogasztroszkóp,  
20. Informatikának multifunkciós eszközök 

 
 
Céljaink harmadik nagy csoportja a Heim Pál Gyermekkórház szakembereinek szakmai fejlődésének 
elősegítése, támogatása: 
A Heim Pál Gyermekkórház 437 főnek támogatta különböző nemzetközi és hazai kongresszuson, 
tanfolyamon, továbbképzésen való részvételi költségeinek átvállalását és hozzájárultunk a kórházban 
a több éve futó angol program megvalósításához. 


