Tájékoztató
„Orvosi eszköz – 2020 MFP-AEE/2020”

Pályázat azonosítószáma: 3076658731
Pályázat címe: Kisdorogi orvosi és védőnői rendelő eszközbeszerzése
Kedvezményezett neve: Kisdorog Község Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 2 016 711,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tartalmának bemutatása:
Kisdorog Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet az orvosi és védőnői szolgáltatás
fejlesztésére. A falu elkötelezett az egészségügyi alapellátás fejlesztése iránt, felismerve, hogy
ezek az ellátási formák a lakosság komfort érzete mellett fontos szerepet játszanak a népesség
megtartásában is. Az egészségügyi alapszolgáltatások épülete a TOP-4.1.1-15-TL1-201600012 számú projekt keretében korábban megújult. Mind az orvosi, mind a védőnői eszközök
az évek során sajnos nagy mértékben elhasználódtak, elavultak. A korábbi beruházás által
lerakott alapok tovább fejlesztése és lakosság megtartása érdekében Célkitűzéseink
megvalósításában nagy segítség nyújtanak a pályázatban beszerzett eszközök.
A projekt keretén belül beszerzett eszközök:
Háziorvosi ellátáshoz:
Vizsgáló ágy (felnőtt, fém váz, fehér
műbőr kárpit, emelhető fejrész)
Támlás orvosi forgószék (magas
háttámlás,
fehér műbőr kárpitos, gázrugós,
görgős)
Páciens szék rendelőbe (támlás, fém
váz,
műbőr kárpit)
várótermi székek
Vizsgáló lámpa LED-es, gördíthető
állványos
Hulladékgyűjtő (pedálos vödör,
rozsdamentes, 14 l-es)
Pupillavizsgáló lámpa (KAWE)
Beöntő készlet
Kettesy féle látásélesség-vizsgáló
tábla
(kétoszlopos előlappal együtt, fali,
LED-es
megvilágítású)
Otoszkóp (fültükör)
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Körzeti ápolói táska (felszerelt)
Lang-II. teszt
Színlátásvizsgáló könyv (Velhagenféle)
Bölcsődei jeleket ábrázoló
kártyasorozat és
összesítő lap a kártyasorozathoz
Taposószívó készülék
Felnőtt lélegeztető ballon 1 db felnőtt
maszkkal
Gyermek lélegeztető ballon 1 db felnőtt, 1
db gyermek és 1 db csecsemő maszkkal
Védőnői ellátáshoz:
Íróasztal (egyik oldalon fiókok - a másik
oldalon ajtós tárolórészek, zárható)
Várótermi szék (támlás, fém váz, műbőr
kárpit)
Páciens szék tanácsadóba (támlás, fém
váz, műbőr kárpit)
Hulladékgyűjtő (pedálos vödör,
rozsdamentes, 14 l-es)
Csecsemő hosszúságmérő SECA 210
Pupillavizsgáló lámpa (KAWE)
Színlátásvizsgáló könyv (Velhagen-féle)
Hűtőszekrény (80-100 l-es, A+,
fagyasztórekeszes)
Hűtőtáska (merev falú, 24 l-es)
Lázmérő digitális, érintésmentes
Kettesy féle látásélesség-vizsgáló tábla
(kétoszlopos előlappal együtt, fali, LED-es
megvilágítású)
Védőnői audiométer szett (SA-7 + BSA-1)
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Az eszköz beszerzése révén a kisdorogi egészségügyi alapellátások hatékonyabbá,
korszerűbbé, színvonalasabbá válik.
A pályázatról további tájékoztatást Klein Mihály nyújt a 74/404-292-es telefonszámon és
kisdorogonk@gmail.com címen.

