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BETH ESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL 

Alapítványunk elsődleges célja a Bethesda Gyermekkórház fejlesztése, 

rekonstrukciójának támogatása, orvosi műszerek, nagyobb értékű gépek 

beszerzése, a kórházban folyó gyógyító munka tudományos hátterének, 

továbbképzések, konferenciák látogatásának támogatása. A Covid járvány 

miatt 2020-ban a továbbképzések online rendszerben kerültek lebonyolításra. 

2020-ban az ADHD rendelő épületében a tetőtér kialakítása és felújítása 

történt meg, ahol újabb rendelők, vizsgálószobák kerültek kialakítása. A 

beruházás teljes költségét az Alapítvány biztosította. Az építészeti munkák 

elvégzése után még több vizsgálati illetve gyógyászati eszközt, bútorokat, 

kommunikációs és számítástechnikai gépeket szerzett be az Alapítvány, 

amelyek átadásra kerültek a Kórház részére. 

Részletezve: az ADHD épület{Magda- ház) tetőtér kialakítására, felújítására 

5.657 e Ft-ot, korlát építésére 231 e Ft-ot, a Belgyógyászati Osztály beltéri 

~érelválasztására 356 e Ft-ot, a megörökölt lakások felújítására,átalakítására 

6.128 e Ft-ot, a Kórház épületének karácsonyi fényfestés befejezésére 1.016 e 

Ft-ot fordított az Alapítvány. A szervezet által beszerzésre került a Csecsemő 

O-ra infúziós pumpa 495 e Ft-ért, a Neurológiai O-ra EKG és egy 3 csatornás 

EKG készülék 1.359 e Ft-ért.További orvosi eszközök finanszírozását biztosí

tottaaz Alapítvány: lélegeztető gép 13.170 e Ft, 2 db Acculan 4 Dermatome 

készülék az Égés-Sebészeti Osztályra 10.349 e Ft, Hőinger érzékelő mérő 

készülék 11.047 e Ft értékben az új Fájdalom Ambulanciára, Algométer 

készülék 158 e Ft. Orvosi eszközökre, műszerekre, bútorokra a rendelőkbe, 

osztályokra, konyhai felszerelésekre 6.395 e Ft-ot, számítástechnikai, inf ~~ 
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matikai és kommunikációs eszközök beszerzésére 821 e Ft-ot fordított az 

Alapítvány. 

Az Alapítvány a Kórház részére 3.645 e Ft pénzbeli támogatást nyújtott egy 

EMG Ultrahang fej beszerzéséhez. A Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díj, Dr 

Gécs Sándor kérésére, a díjjal járó 700 e Ft-ot alapítványunk az MRE Szeretet

szolgálat részére adományozta, a szervezet Covid utáni „Újrakezdési Program

jának" támogatására. 

Az Alapítvány 2020. évi fejlesztései, egészségügyi eszközök, berendezések 

beszerzései, a felújításokhoz és beruházásokhoz való hozzájárulása nem 

n valósulhatott volna meg a SZJA 1%-a, a magánszemélyek, egyházközségek, 

a központi költségvetés, cégek és vállalkozások nagylelkű adománya és 

támogatása nélkül, amelyet ezúton is szívből köszönünk! 
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A járványhelyzet miatt átalakultak, más formában működtettük a szoká

sos, beteg gyermekeknek szervezett táborainkat. Kórház-sulit szerveztünk, 

hogy munkatársaink dolgozni tudjanak, s gyermeküket biztonságban tudják 

az intézményben, a betegeket ellátó osztályoktól szeparáltan szervezett 

foglalkozásokon. 

A 2020-as évben is megrendezésre került a hátáron túli magyar Pszicholó

gusok konferenciája, csak most online módon. Alapítványunk ehhez is 

technikai hátteret biztosított. 

A járvány kialakulása kezdetén, több héten át, önkéntesek bevonásával 

maszkvarrást kezdeményeztük, szerveztük, hogy a kórház dolgozói bizton

ságban végezhessék munkájukat. Köszönjük minden felajánló segítségét, 

idejét, munkáját! 

Folytattuk a kórházi osztályokon nagy sikerrel működő miniló program 

támogatását, mely látogatások nagy segítséget jelentenek súlyos sérüléseke 



n elszenvedett gyermekek rehabilitálásában, gyógyításában. 

A járványhelyzet igen nagy megpróbáltatást jelentett az egészségügyi 

dolgozók számára, akik lelkiismeretesen, tudásuknak megfelelően 

végezték munkájukat, amelyet, mint az Alapítvány képvíselője, 

szívből köszönök. 

Budapest, 2021. június 16. 

Nagy László Gyula 

Alapítvány képviselője 


