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Tisztelt Támogató! Iktatószám: 2015/0084 

 

 

A Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány létrejöttének egyik célja: az életmentéshez 

elengedhetetlen életmentő műszerek beszerzése a nehéz helyzetben lévő kórházak részére.  

 

Jelen levelünkkel szeretnénk kérni, hogy legyen Ön, illetve az Ön által vezetett cég is egyik 

támogatója a Heim Pál Gyermekkórház Fül-orr-gégészeti Osztályának. 

A Heim Pál Gyermekkórház a közép-magyarországi régió gyermekgyógyászati centrumaként 

működik, mert az ellátandó terület nagysága (pl. a gyermeksebészet terén 2 millió lakos) 

mindenképpen ebbe a szerepkörbe emeli. Az intézményben 13 fekvőbeteg osztály és 38 szakrendelés 

található. Éves szinten mintegy 20.000 fekvőbeteg és több mint 300.000 járóbeteg ellátására, 

gyógyítására kerül sor. A kórház több osztálya a gyermekellátásban egyedüliként országos feladatot lát 

el, ezen felül minden osztály profiljában található olyan szakmai specialitás, ellátási forma, amely 

kizárólag csak ebben a kórházban található meg. 

A 35 ágyas Fül-orr-gégészeti osztályon évente kb. 2300 beteget vesznek fel, és kb. 2100 

műtétet végeznek, jelentős részét „egynapos” formában. Emellett 5 járóbeteg ambulancián évi 

több mint 25.000 beteg fordul meg. Az osztály speciális profiljai: ajak- és szájpadhasadék 

sebészet, középfülsebészet, endoszkópos orr-melléküreg sebészet, helyreállító gégesebészet, 

fejlődési rendellenességek műtétei, légúti idegentestek endoszkópos eltávolítása, stb. 

Az osztályon a szülők gyermekük mellett maradhatnak és végigkísérhetik a gyógyulást. 

Hetente négyszer 24 órás ügyeletet adnak, és betegeik az ország egész területéről, sokszor 

külföldről is érkeznek. 

A műszerpark a magyar egészségügy általános helyzetének megfelelően részben elavult, 

hiányos, kiegészítésre szorul. Szeretnének beszerezni egy nagyfrekvenciás elektromos 

vágóeszközt, mely a műtéti vérzéscsillapításban, és 2 db nagyítós fejlámpát, melyeket a  fül, 

torok és gégeműtéteknél tudnának használni. 

Ezen eszközök értéke: 4.320.000,- Ft 
Ehhez a nemes célhoz kérjük minden együtt érző ember segítségét, akik szándékuk és lehetőségük 

szerint hozzá tudnak járulni az intézet falai között gyógyuló gyermekek színvonalas gyógyításához.  

 
Tájékoztatjuk, hogy támogatása összegéről alapítványi igazolást állítunk ki, mely a jelenleg érvényes 

pénzügyi és számviteli előírások alapján érvényesíthető. 

 

Kérjük, a banki utaláskor az iktatószámot 2015/0084 feltüntetni szíveskedjék! 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Farkas Tamás 

 Kuratórium elnöke 
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