
 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Alsószuha Község Önkormányzata a 3300522232 iratazonosító számú Támogatói okirat alapján a 2021.évi 

Magyar Falu Program keretén belül sikeresen pályázott az „Orvosi eszközök beszerzése – 2021 című” 

Alprogramra, egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges orvosi eszközök beszerzésére. 

A pályázat keretén belül az Önkormányzat 1.957.296 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A kapott összeget a pályázati kiírásnak és az előzetesen benyújtott árajánlatoknak megfelelően az alapellátás 

szintjén az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges orvosi eszközök vásárlására fordítottuk. 

 

A pályázati forrásból a következő orvosi eszközök kerültek beszerzésre: 

 

- 1 db Vizsgálóágy belgyógyászati felnőtt 

- 4 db Szék orvosi gurulós 

- 1 db Műszerállvány 3 polcos 

- 1 db Notebook Dell 

- 1 db Nyomtató Epson 

- 1 db Hűtőszekrény 

- 1 db Vérnyomásmérő órás felnőtt 

- 1 db Vérnyomásmérő órás gyermek 

- 1 db Vércukormérő 

- 1 db Fonendoszkóp 

- 1 db Pupillalámpa  

- 2 db Hőmérő digitális 

- 2 db Olló kötszervágó 15 cm 

- 2 db Olló sebészeti egyenes 

- 2 db Csipesz anatómiai 

- 2 db Csipesz horgas 

- 1 db Mérleg digitális 

- 1 db Csecsemőmérleg 

- 1 db Magasmérő 

- 1 db Csecsemő hosszmérő 

- 1 db Otoszkóp 

- 1 db Színlátás vizsgáló könyv 

- 1 db EKG 

- 1 db Defibrillátor 

 

 

Településünkön a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából, az önkormányzat épületén, valamint a 

település közigazgatási határát jelző, a település nevét tartalmazó tábla alatt kommunikációs eszközök 

kerültek kihelyezésre. Nyertes pályázatunkról beszámoltunk a település honlapján is. 

Célunk a helyi egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, az egészségügyi alapellátási rendszer 

eredményességének és hatékonyságának javítása, az egészségügyi szolgáltatás infrastrukturális feltételeinek 
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korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése volt.  

A fejlesztés eredményeként mérséklődtek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei. Az eszközök 

beszerzését követően kistelepülésünkön is megújult eszközökkel várja a betegeket háziorvosunk. 

Az eszközök beszerzése által javult a helyi egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, az egészségügyi 

alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítása, az egészségügyi szolgáltatás 

infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségének mérséklése. 

Eszközbeszerzésnek köszönhetően javul a településen gyógyító hatás feltételei, ezáltal korszerű 

körülmények között történhet a beteg ellátása, valamint a védőnői ellátás színvonala is emelkedik. 

Az eszközök beszerzése által kockázatként az orvostechnikai eszközök esetén a megnövekedett a gyártók 

felé való megrendelések száma így késve vagy nem a szállítói szerződésben megjelölt határidőre 

teljesülhetnek. A szerződést időben kötöttük meg a szállítóval, így minden eszköz szállítása a szerződésben 

foglalt határidőben történt. A pályázat benyújtása és elszámolása között nem történt változás. 

A Magyar Falu Program Arculati kézikönyvének megfelelően elkészítettük és kihelyeztük a Falu táblákat, 

illetve Támogatói táblákat, valamint az alsoszuha.asp.lgov.hu holnapon szerepel a Magyar Falu Program 

logója.  

 

Alsószuha, 2022.április 13. 

           Nagy Károly sk. 

           polgármester 

 


