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Tisztelt Képviselő^ testű let!
A Tormay Károly Egészségügyi Központ részéről dr. Dunai György igazgató úr tájékoztatott,
hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 20,5363 millió forint felhasználható
összegű támogatást kapott az intézmény, melyet fejlesztésre fordíthat. A támogatás összege a
2018. november - 2019. július közötti időszakban figyelembe vett - a teljesítmény
volumcnkorlát 100%-át meghaladó - többletteljesítmény alapján került meghatározásra.
Az összeg elosztását igazgató úr egyeztette a Szakmai vezető testülettel, a szakrendelések
orvosival, asszisztenseivel. Az intézmény szakrendeléseinek eszközparkja igen elavult, több
szakrendelésen az eszközök átlagéletkora meghaladja a 30 évet, így az eszközpark
megújítását tartják a legfontosabbnak. A fejlesztésekkel nemcsak a dolgozók
munkakörülményeit javítják, hanem a betegek elégedettsége is nőhet. A fejlesztések
megvalósításának kezdő időpontja 2020. májusára várható.

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az egyes szervezeti egysegek tervezett
keretösszegeit cs az abból vásárolni kívánt eszközöket.
Igazgató úr a Képviselő-testület hozzájárulását kéri a támogatási Összeg 1. számú melléklet
szerinti felosztásához. A kapott árajánlatoktól függően, a beszerzendő eszközök, illetve azok
száma némileg változhat, de Igazgató úr később tájékoztatja a Képviselő- testületet a
beszerzések pontos megvalósulásár ól.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és támogassa a
határozati javaslatot.

Gödöllő 2020. február

dr. Gém esi György

HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Képviselö-testülete hozzájárul a Tormay Károly Egészségügyi Közpon
20,5363 millió forint összegű, Nemzeti Egészség biztosítási Alapkezelőtől kapott
támogatásának a határozat melléklete szerinti eszközfejlesztéséhez.

Határidő: a Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő igazgatójának értesítésére azonnal
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

1. sz. melléklet

Keretösszeg
(Ft)

Bőrgyógyászat
Kardiológia
Sebészet
Nőgyógyászat
Pszichiátria
Felnőtt fúl-orr-gégészet
Gyermek fiil-orr-gégészet
Urológia
Tüdőgondozó
Fizikoterápia, gyógytorna
Ultrahang
Központi steril
Belgyógyászat
Szemészet
Informatika
Mindösszesen

1 000 000
1 200 000
1 000 000
2 600 000

400 000

800 000
500 000

2 500 000
1 000 000
1 000 000
3 200 000

800 000
400 000
3 400 000

740 000

20 540 000

Eszközök megnevezése
elektrokauter + kézmüszerek
Holter EKG, pulzoxyméter, EKG
műtőasztal, műtőlámpa, kézimüszerek
vizsgálóágy, külposzkóp, kéziműszerek
vizsgálati tesztek
motoros váladékszívó, diagnosztikai audiométer, kéziműszerek
kéziműszerek
vizsgálóágy, uroflowméter
spirométer, pulzoxyméter
terápiás készülékek, segédeszközök
lineáris ultrahang fej
hölégsterilizátor
ABPM (vérnyomásmérő Holter). pulzoxyméter
pachyméter, autorefrakto, -keratométer, réslámpa applanációs tonométerrel
szerver, nyomtatók, számítógépek

