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Az Ön által feltett „Mekkora összegű támogatásban részesültek а magyarorszergi gyerme k
оп со16giai központоk а Gyermekrák Alарiгványtöl?" című írásbeli kérdései kapcsolatban miniszter
ür nevében és megbí7й ából az alábbiakról tájékoztatom.
Hivatkozva а Gyermekrák Alapit'vány által, а magyarorsz .gi gyermek-onkológiai központok
részére nyújtott támogatások táгgyáьаа 2014 . január 23-án kelt írásbeli kérdésére, mellékelten
küldjük а háttérintézményeink kimutаtasai alapján készült tájékoztatót :

Budagest, 2014. február 10.

Üdцözlettel :



АGyerinekrík A1ap1/váay á1ta1 а eaparorsxági gyeгmekoukológiaí k őzpoп tok réцг re nyájloll üт ogatás

l дtнтЕпртeдaeveaé7e Адотапу

Heim Pál t гermekkórhaz

2005461 п apjsм kig 197 .777.348,- fl 1)04(6 &úkй tárgyi adomáп yЬю

	

lt а Кыhы ~ a1áЬ6i з k ~01 0
Haematдlógiai automata, 9. б12 .500; Ft епld ben (2005 .) ;

•8~4 2 d6 íпrúziós 1~1)4, 4 .3 01 44« Ft епекЪеп (2005 .);
Угдю eredoszkápos тгопу gaszvnsrkóppd ет kolonotzkóppд, 29.581 mm. Ft écték6en, (2005 . ) ;
Vídeogasztroцkbp 6 .656 .117; Ft &tikЬeл (2007.
FUЛNON lipusú videoeodoszköp l тndsza, 34 520 огü Ft епекЬeп (2008.).

- 5 db МоЫпе6lcanpгesszoгos iпhalátor, еуу 8е8ыа 34.400,• Ft (2D09 .);
- 50 db Меlи 2000 при5и 11! podaszcófg, egestg эraг 2040,- Ft (2009 )
- 100 db М2000 4040 цгgмиlога, egységára: 360,- Ft (2009),
- гоlóaдá, 948 схег Ft ёпёkbdt (2009.)^

Lapsrosskópos roгопу е: eszkпaei, Э4.783.200,- Ft értékben (2009 .).
- 3 dl) Аeloguaгd levegőszúró 1~426, 629.700; ft tчtékbal(2009 .х

Fejmikroszkáp, 22 .485 .100,- Ft епекЬел (2009) ,
- Yideo- Ьraк hoscopos гeпdszeг, 33 .685 епг Ft éпékЬe п (2009.);
- 2 db Aeгоguard levegószwгd Ьегепдает, e8ylógáro : 419.800.- Ft (2010 .),
- FW1-oп-gégésтсп összeállitás,18.332.124,- Ft értékЬeп (2010. j;
- 2 д 6 vízliяtítő berendezés е: vizцeriliráló tri lатра, eGységilra: 497 ецг Ft (2013.)

SOTE П . sa Gyeпnekklinika

Igazgató úr lájékoztatása sигíM 2009 óta -1óЬЬц b г i kéréstik д leпárс- spa kaptak semmilу trl láпюgalfttl в llya~mekrák
Аlapíп áпytól. Az AIapílvány пкgalakulisa иtani kezdeп évek6eп előfordulhatott, Qogy дz tlapitviпy támogиta а klí пíkát
(реlдаиl a baegek sдíllitásíуwl), más adományra m«пст emlékeznek
Azonbut tudombulr szerint п I sz. Gyerгrкkklinika суу a1kalommal гészesiilt jddttásпek mondható напюуМавЪвп, ami egy
eпdoseopos lоголу

	

«km volt.
Ez az esemisq 7-8 éve khetGt, вkkoriЬan v ^23 «t megelSzвk~ mm sokkal, nnikoг az 0401610« dlircás 40~11 a 1t.0
Gyerme kkfiгн ká гa
ТovábЬá tudorná яrk van иг61, 1и >p• п Alapináгiyközипlenülfsimo8a(j a a bдegekot dólúk ftigggkn u l• havi 5000 Ft
ааоталпуд , de csak покаl akiic гeadsmeseп dmennck « а1~(гv апуьогlгх адотапуг агиепдг.

Egyыtett Szeлt lstván & Szera 1 ásrlú Когнак 1 db 1)иаг XTS ири:и photoptкгesls Icdsz~lékal адотаlгуогонг аг А)apilvány 2004-ben, пкlyпek 1)=6 éttéke 20,0 míllió Ft,
вхоаЪиг jelenleg о« Оzemképes, fdúj 'ltásra иан,

13ebrécerti Egyеtem

А DebreceniЕ8упетOrvos- és EBészsdgtudomá пyí Сепнгита (jéleлleg: Kliníkai Kь zpone) ах а 1аЬЫ eszkдгt6nogatásokd kapta
« Alapiп ánytól:
- 3zívu1trdlang k&zO1ek (2006. )

Sejtszeparáló készülék (2006 .)
Орегllb fejmikroцkóp (2010 .)

	

.

	

.

	

. .
Klinikаi Oerкlikai 1-aboratórium fdirjitása (2009 )

А Сепггит л4mítása szerúlt а sejlzuparáló kész0lék kiп~élс lаьоl п eszköz6k Ъее 5иlf értéke. 73,7 millió Ft.

13012 .Мegyeí Kófiá::és Egyetcmi Oktató Kó tuiй Miskok

Osszexn 128 1 55.369,- Ftbпrtпí é гtékй ептецеlбтг és trgyi адотапуЬап г&ttsütt а е ryemкkrák A1apilvány0ól :
- Méiyfagya¢ ~km( (2005.);
Fagt asztóberendez& (2007.);

- Képkioivssó telids zerdiSitális+ta гtozékai (2007.);
UH d1а`~oszbkal kesЯllek (2007.);

- 2 db adatroroló egység (2007.);
- 2 db levegősaí гó Ьa+aгde.пs (2009.).

1111-os váцó-koagulátá kész~lék (20 1 0. )

Pécai Тидотагlуецуееаll А Péüi Tlydományegyetemа Qyeг mekrákдlapilványtól egy ch гomatogcaph kéгzúIéket kapott, теl уе t az 1nlézmény 1он'swldgiai
viugálatokra hasrnáC

SuBedi Tudománycgyewn

А Szegedi Тидотапуеууесет Oyuпukgyógyásati Klinika & Oyemrelcegёsxségйgyi Központ п A1aplcványlól kapon alábbi
tнгiogatásokró€ nyújtott tájék6ztatást:
- Eszki'sztáпlоgatпs közd 10,0 millió Ft епекЬсп (2005. )
- Egy kúlcвkli Ьде8 еууцыг 120,0 е2егFíassugй апуадг és0~0011 (tápWьkkiegésт;cók) támogaгы a (2006. )

Eцközbeszдгzásзámagпása41,0 mi qi в Ft егнекЬеп (2008 .)
- Egy külfnkli beteg 4)0116 dijánek 1,0 001105 Ft 6аахеуЬеп еó пегш пvá11a1ása (2008.)
А Oyemlekklíпika Oпkмhaanuológiái t>ьпагуап kezelt bдegek

	

akikеп igénylik & кареко lвнЬа lерпдс az Alaphvánгryal -
k8zиetleп, iulegosan kéthavi 10,0 ~Ft 05160, valamint táplálékkiegészilókkd 161616 lатоуаийа

Szomбв theíyi ма кавоъ~нку Kórház

Osszeseл Ьги[нл 13 .984.875,- Ft егlекй adomинr}a kapoü a kыfiáz ez alábbi rhrJatv.ёsЬeл;
- 4 db infiiziós ритра регfи2аг compact, 1.748.000 Ft énék6en (2005.) ;
- 20 db ágymatrвo~10~ (2005 .)^
- а dЬ vémyomásmérő OMRON М4-1(2005 .);
- 60 db csontvdóvéleli tú (2005 .);
-100 dbTiem SF852 Bbod Pгeuure DeЬгessor moníl0r (2005 .)^
- 200 db v&cuko гcsdkkartь káloium (z0o5.y,
- 500 d6 dupla cellukíz гаЫепа (2005 ) ,
- 2000 db Tiansili katcium rágóuЫdta (2005.);

1000 db Tíunlli alga ltapssula (2005.);
- I db цltгahaпg kástilék sonoliee Ltag 9.986 .875,- Ft61~0 (2007 .)
-1 dbВdeg&г8 monitor life stмpeВ5М2301,1 750 .000,- Ft éпékиen (2005 .)
- 1 db Pulzo хymeta Nrmin 8600, 500 ezer Fe értékben (2005 .)
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