A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2017.05.31 14:24:31

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

0 1

0

0

0

8

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2 0 1 6
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2016. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 6

01 Fővárosi Törvényszék

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 2 6

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Pasaréti
122-124

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

fszt

4

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
7

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 0 0 8 9 9 8

.P k . 6 0 8 1 8 2 / 2 0 0 3 /2

1 8 1 8 1 0 3 6

1

4 1

FODOR ZSUZSANNA

Képviselő aláírása:
Keltezés:
BUDAPEST

2 0 1 7
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

47 944

51 174

II. Tárgyi eszközök

34 944

38 174

III. Befektetett pénzügyi eszközök

13 000

13 000

126 001

79 759

I. Immateriális javak

B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

1 183

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

124 818

79 759

173 945

130 933

86 021

88 097

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

81 614

85 921

4 307

2 076

0

0

7 058

6 836

7 058

6 836

80 866

36 000

173 945

130 933

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

0

0

0

0

235 383

343 727

235 383

343 727

99 866

343 727

99 866

343 727

15

1 431

15

1 431

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

235 398

345 158

235 398

345 158

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

235 398

345 158

235 398

345 158

5. Anyagjellegű ráfordítások

111 912

153 675

111 912

153 675

27 412

41 040

27 412

41 040

0

0

0

0

2 279

1 549

2 279

1 549

89 487

146 812

89 487

146 812

1

6

1

6

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

231 091

343 082

231 091

343 082

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

231 091

343 082

231 091

343 082

4 307

2 076

4 307

2 076

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

4 307

2 076

4 307

2 076

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj,
alapítótól kapott befizetés
- támogatások
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

99 866

103 549

99 866

103 549

F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 0 2 6

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Pasaréti

122-124

Lépcsőház:

Emelet:

út

Ajtó:

fszt

4

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
7

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

.P k . 6 0 8 1 8 2 / 2 0 0 3 / 2
0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 0 8 9 9 8

1 8 1 8 1 0 3 6

1

4 1

FODOR ZSUZSANNA

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

gyermekek gyógykezelésének támogatása

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

gyermekkárházi ellátás fejlesztése

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: leukémiás beteg gyermekek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
75 377

Kórházak eszközbeszerzése, müködésük támogatása

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Csládtámogatások, nyári táborok
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
109 498
Tárgy év
14 060

Előző év

37 117
Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

89 437

146 615

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

89 437

146 615

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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0
Tárgy év (2)

0

0

Nyomtatva: 2017.06.05 23.58.17

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

235 398

345 158

99 866

103 549

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

135 532

241 609

H. Összes ráfordítás (kiadás)

231 091

343 082

27 412

41 040

231 091

343 082

4 307

2 076

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-242
PK-142-02 Szöveges beszámoló
Együtt a Leuk. Gyerm. Gyermekleukémia Alapítvány 2016. évi kieg.melléklet.pdf

Együtt a Leukémiás GyermekekértGyermekleukémia Alapítvány
1026 Budapest Pasaréti út 122-124/A fsz.4
Adószám: 18181036-1-41
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Bejegyző határozat száma: 7.PK.60818/2003/2
Nyilvántartási száma: 01-01-0008998

2016. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK
ÉS
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉNEK
KIEGÉSZÍTÉSE

Fordulónap: 2016. december 31.
Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12. 31.

A SZERVEZET ALAPADATAI
1. Elnevezés: Együtt a Leukémiás Gyermekekért -Gyermekleukémia Alapítvány
2. Képviselő: Fodor Zsuzsanna
3. Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124/A fszt. 4.
4. Levelezési cím: ua.
5. Adószám: 18181036-1-41
6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 01/01/0008998
8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 2003. 09. 23.
9. A szervezet céljának rövid leírása:
Rákos gyermekek gyógykezelésének támogatása, betegségmegelőzés, gyógyító,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység segítése, az ehhez szükséges eszközök
beszerzése, épületállomány fejlesztése, felújítása, gyermekkórházi ellátás fejlesztése.
Adomány és támogatási kampányok révén a leukémiás és egyéb rákos
megbetegedésben szenvedő gyermekek és családjuk támogatása.
Számviteli politika meghatározó elemei
Az alapítvány számviteli politikája a Számvitelről szóló 2000.évi C. tv. 14. §-ának értelmében
készült. Az alapítvány könyvvezetési formája kettős könyvvitel. Az alapítvány a törvény által
engedélyezett Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készíti. Az alapítvány az „A”
összköltség eljárással készülő eredmény kimutatást alkalmazza. A költségek elszámolása
költség nemenként az 5. számlaosztályban történik, és év végén került át a 8. számlaosztályba.
A könyvvezetés és a beszámoló magyar nyelven e Ft-ban készül. A beszámolót az alapítvány
kuratóriumának elnöke írja alá, a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt jogosultság
alapján. A főkönyvi és a pénzügyi folyamatok, valamint ezek analitikája számítógépes
adatfeldolgozás segítségével kerül rögzítésre.
Az Együtt a Leukémiás Gyermekekért - Gyermekleukémia Alapítvány 2016. évi
működéséről a Számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően PK-242 A
kettős könyvvitelt vezető szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági
melléklete éves beszámolót állított össze. Az alapítvány könyvvezetési feladatait, beszámoló

összeállítását könyvviteli szolgáltatás folytatására jogosult, a Pénzügyminisztérium által
regisztrált mérlegképes könyvelő végezte.

Saját tőke elemei:
Az alapítók által befizetett induló vagyon:
Korábbi évek megtakarításai (Tőkeváltozás):
Tárgyévi mérleg szerinti eredmény:
Saját tőke:

100,- eFt
85.921,-eFt
2.076,-eFt
88.097,-eFt

BEVÉTELEK:
Az alapítványnak vállalkozásból származó bevétele nincs.
Bevételei a támogatásokból és a pénzintézettől kapott kamat bevételekből származik.
A támogatások magánszemélyek, vállalkozások befizetéseiből, valamint a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal összesítése és utalása alapján a támogatók által juttatott
Személyi jövedelemadó 1 %-ából származik.
Magánszemélyek támogatása:
224.721 eFt
Vállalkozások támogatása:
15.457 eFt
Szja 1 %-a NAV utalás
103.549 eFt
Összesen:
343.727 eFt
A bankszámlán, értékpapír számlán jóváírt
kamat, árfolyam különbözet
1.431 eFt

Bevétel összesen: 345.158 eFt

KIADÁSOK:
A működésre fordítható összeget : bér és dologi kiadásokra, a reklám és marketing célra
használható összeget az adományozók megszólítására használtuk fel.

Cél szerinti összegek az Alapítvány kuratóriumához eljuttatott kérelmek alapján
megítélt támogatások kerültek odaítélésre. A támogatások felsorolásának részleteit a
kuratóriumi jegyzőkönyvek tartalmazzák, részletesen bemutatják.

Az alapítvány a bevételeiből hozzájárult a gyermekkórházakban és gyermek
onkológiai központokban folyó gyógyító tevékenységhez szükséges eszközök,
anyagok beszerzéséhez

Cél szerinti felhasználásra 146.615 eFt összeget fordítottunk:
Támogatást kapott:
1. Heim Pál Gyermekkórház részére ebben az évben az alábbi beszerzésekhez
nyújtottunk anyagi támogatást:
Tevadaptor gyógyszerátviteli eszközt szereztünk be:Citosztatikus infúziók előállításához
alkalmazandó zárt rendszerű gyógyszerátviteli eszköz. A gyógyszeradagolók a gyógyászati
tevékenységének nélkülözhetetlen eszközei. A Heim Pál Gyermekkórház Gyermek OnkoHaematológai Osztályán kezelt daganatos beteg gyermekek számára a citosztatikus
infúziók előállítása a legmodernebb technikával történik. Ahhoz, hogy ezeknek a veszélyes,
mérgező szereknek a használata teljesen zárt rendszerben történjen meg, a felhasználás során
a kis betegeknél is zárt rendszerű infúziós szerelékeket kell alkalmazni.
2 db Intelli Vue X2 betegőrző monitor és a hozzá tartozó kiegészítők beszerzését
támogattuk.
A sürgősségi betegfigyelő-monitor a leukémiás gyermekek ápolása során nélkülözhetetlen.
Ezek a gyermekek sokszor már súlyos, életveszélyes állapotban kerülnek kórházi felvételre és
ilyenkor nélkülözhetetlen az életfunkciók – légzés, szívműködés, vérnyomás – folyamatos
ellenőrzése. A hosszantartó kemoterápiás kezelés során is felléphetnek olyan súlyos
mellékhatások, amelyek időben történő észlelése életmentő lehet. A sürgősségi betegfigyelőmonitor segítségével haladéktalanul be lehet avatkozni, hiszen ha hirtelen légzés-, keringés-,
vagy vérnyomásváltozás lép fel, a műszer egy központi nővérpulton azonnal jelez és riasztja a
nővéreket. Nagyon súlyos vészhelyzet esetén speciális elsőbbségi riasztás történik, szavatolva
a kis betegek legmagasabb fokú biztonságát.
MINDRAY altatógép AGSS Aktív megnevezésű gyógyászati eszköz beszerzéséhez és
üzembe helyezéséhez járultunk hozzá.
Egy korszerű, a legmodernebb technikát megtestesítő altató-lélegeztető gép a leukémiás és
rákos gyermekeknél nélkülözhetetlen az életveszélyes állapotok elhárításában és sikeres
gyógyításuk során. A tumoros, leukémiás gyermekek gyógyítása során az immunrendszert
igen agresszív kemoterápiás és más, a szervezetet megterhelő kezelésekkel gyengítik le.
Teszik ezt annak érdekében, hogy az ily módon legyengített szervezetben a betegségért
felelős leukémiás sejtek könnyebben és maradéktalanul elpusztíthatóak legyenek. Egy ilyen
beavatkozás-sorozat, illetve az ezeket megelőző vizsgálatok – mint amilyen a csontvelő és
gerincvíz mintavétel – során a beteg gyermekek altatása, mesterséges lélegeztetése
elkerülhetetlen.
Véralvadás diagnosztikai készülék beszerzése:
Egy modern véralvadás diagnosztikai készülék a leukémiás és rákos gyermekeknél
nélkülözhetetlen az életveszélyes, vérzéses állapotok elhárításában, valamint sikeres

gyógyításuk során. Ezeknél a gyermekeknél – mind betegségük, mind pedig annak
kemoterápiás kezelése következtében – kialakulhatnak szövődmények, amelyek a véralvadási
zavar mentén hirtelen fellépő vérzéseket okozhatnak. Ez a kritikus állapot akut életveszéllyel
is járhat, hiszen ilyenkor a gyermek akár el is vérezhet. A véralvadás diagnosztikai készülék
egy olyan, ultra modern orvostechnikai berendezés, amely vérzés esetén segít az orvosnak – a
véralvadási rendszer mérhető, pontos adataira támaszkodva – egy úgynevezett célzott
véralvadási terápia kialakításában. A vérzés hatékony csillapításának tehát feltétele a rosszul
működő vagy hiányzó alvadási komponensek pontos tisztázása. Így a legmegfelelőbb
gyógyszeres eljárás kiválasztásával célzott, gyors vérzéscsillapítás válik lehetővé.
HAMILTON MR1, MR-kompatibilis lélegeztető készülék beszerzése
Egy korszerű, a legmodernebb technikát megtestesítő MR-kompatibilis lélegeztető gép a
leukémiás és rákos gyermekeknél nélkülözhetetlen az életveszélyes állapotok elhárításában és
sikeres gyógyításuk során. A tumoros, leukémiás gyermekek gyógyítása során az
immunrendszert igen agresszív kemoterápiás és más, a szervezetet megterhelő kezelésekkel
gyengítik le. Teszik ezt annak érdekében, hogy az ily módon legyengített szervezetben a
betegségért felelős leukémiás sejtek könnyebben és maradéktalanul elpusztíthatóak legyenek.
Egy ilyen beavatkozás-sorozat érdekében MR vizsgálat mindenképpen elkerülhetetlen.
Azonban vannak olyan kritikus állapotban lévő gyermekek, akik már közvetlenül az MR
vizsgálat előtt is lélegeztető gépen vannak. Ez hatalmas problémát jelent; a lélegeztető gépek
fémes alkatrészekkel készülnek és az MR-ben a mágneses erőtér miatt ezek nem működnek,
így leállhat a légzés. Az MR kompatibilitás lényege, hogy a gépben levő alkatrészeket nem
zavarja meg a mágneses erőtér, így a vizsgálat alatt is tudják biztosítani a gyermek megfelelő
lélegeztetését.
Onkológiai gyógyszerek,
Gyógyászati segédeszközök
15 db Pulsoximéter+adapter+burkolat Nellcor
25 db 1x használatos érzékelő Nellcor Covidien
2 db többször használatos gyermek SpO2
3 db vérnyomásmérő mandzsetta
19 db gyermek pizsama
100 db lepedő
35 db gyermekjáték
20 db gyermekjátékot
81 db kreatív hobby kellék

2. A Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar. II. sz.
Gyermekgyógyászati Klinika támogatást nyújtottunk:
5 db Betegfigyelő monitor Philips IntelliVue MP2 és
2 db Philips Goldway G40 betegfigyelő monitor beszerzéséhez.
A sürgősségi betegfigyelő-monitor a leukémiás gyermekek ápolása során nélkülözhetetlen.
Ezek a gyermekek sokszor már súlyos, életveszélyes állapotban kerülnek kórházi felvételre és
ilyenkor nélkülözhetetlen az életfunkciók – légzés, szívműködés, vérnyomás – folyamatos

ellenőrzése. A hosszantartó kemoterápiás kezelés során is felléphetnek olyan súlyos
mellékhatások, amelyek időben történő észlelése életmentő lehet. A sürgősségi betegfigyelőmonitor segítségével haladéktalanul be lehet avatkozni, hiszen ha hirtelen légzés-, keringés-,
vagy vérnyomásváltozás lép fel, a műszer egy központi nővérpulton azonnal jelez és riasztja a
nővéreket. Nagyon súlyos vészhelyzet esetén speciális elsőbbségi riasztás történik, szavatolva
a kis betegek legmagasabb fokú biztonságát.
Sürgősségi kocsi / Aurion_compact (1 db) beszerzését támogattuk.
2db Automata infúziós gyógyszeradagoló pumpa (Gyógyszer adagoló pumpa Perfusor
Space XI fecskendős)
Ez a korszerű, eszköz lehetővé teszi, hogy a súlyos állapotban lévő leukémiás és daganatos
gyermekek – élettani működésük pontos és dokumentált ellenőrzése mellett – a lehető
legpontosabban és legbiztonságosabb körülmények között kaphassák meg azokat a nagyon
erős hatóanyagú gyógyszereket, amelyek gyógyulásukat biztosítják. Ha ezekből a
gyógyszerekből nem juttatjuk be a megfelelő mennyiséget az optimális idő alatt, úgy az
alapbetegség, a leukémia gyógyulását kockáztatják. A túladagolás viszont súlyos, akár
életveszélyes mellékhatásokat is okozhat. Ezért különösen fontos az egyénre szabott kezelés
alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a gyógyszeradagolást a beteg gyermek légzésszámának,
szívműködésének és vérgáz tartalmának megfelelően optimalizálják milligrammra és percre
pontossággal.
Dekalcináló készüléket szereztünk be.
A leukémiás betegségek szövettani diagnózisának alapját képező csontbiopsziás minták
feldolgozásában nyújtana rendkívüli segítséget. A jelenlegi gyakorlat szerint a csontbiopsziás
minták rutin szövettani előkészítése átlagosan 5-7 napot vesz igénybe. A hosszú folyamat
egyik kritikus lépése a dekalcinálás, ami a csont méretétől függően 2-3 napig is eltart. A
dekalcinálás során a csontból eltávolítjuk a szervetlen kálcium-sókat, ezzel a minta puhábbá,
metszhetővé válik. A Histos 5 nevű készülék a feldolgozási folyamat dekalcinációs lépését
egy sajátos mikrohullámú technika segítségével képes jelentősen lerövidíteni 2 napról
mindössze 2 órára. A mikrohullámú technikát alkalmazó készülék potenciálisan alkalmas a
szövettani feldolgozási folyamat egyéb lépéseinek lerövidítésére is, melyet a gyári protokoll
tovább fejlesztésével kívánunk elérni. Fejlesztési célunk a feldolgozás lépéseinek a jelenlegi
5-7 napról 2 napra való lerövidítése.
Asztali kivitelű PDT-111/d Diffúzióskapacitás-mérő eszköz
Az eszköz nélkülözhetetlen a daganatos gyermekek számára, mert képes mérni a
légzésfunkciót különösen olyan gyermeknél, akinél tüdőáttétet diagnosztizálnak, mellkasi
sugárkezelésben részesül vagy olyan kemoterápiás kezelést kap, mely a tüdő szövetét
károsíthatja. A készülék segít korán észlelni a légzésfunkció beszűkülését és ezáltal korai
fizioterápiás, gyógyszeres beavatkozást tesz lehetővé.
1 db AX700 Altatókészüléket
onkológiai gyógyszerek
egészségügyi fogyóanyag
1 db Mikrohullámú sütőt,
40 db Fehér párnahuzatot 2 méretben,
40 db Fehér takaróhuzatot kér méretben,
2 garnitúra gyerek tányérkészletet

1 db HP LaserJet Pro M402dn C5F94A típusú lézer nyomtató,
1 db FujiTSU Scan Snap ix500 szkenner,
2db HP CF226X ERDETI tuner

3. Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet beszerzései:
Betegőrző monitor beszerzését támogattuk.
A sürgősségi betegfigyelő-monitor a leukémiás gyermekek ápolása során nélkülözhetetlen.
Ezek a gyermekek sokszor már súlyos, életveszélyes állapotban kerülnek kórházi felvételre és
ilyenkor nélkülözhetetlen az életfunkciók – légzés, szívműködés, vérnyomás – folyamatos
ellenőrzése. A hosszantartó kemoterápiás kezelés során is felléphetnek olyan súlyos
mellékhatások, amelyek időben történő észlelése életmentő lehet. A sürgősségi betegfigyelőmonitor segítségével haladéktalanul be lehet avatkozni, hiszen ha hirtelen légzés-, keringés-,
vagy vérnyomásváltozás lép fel, a műszer egy központi nővérpulton azonnal jelez és riasztja a
nővéreket. Nagyon súlyos vészhelyzet esetén speciális elsőbbségi riasztás történik, szavatolva
a kis betegek legmagasabb fokú biztonságát.
1 db Philips IntelliVue PIIciX Betegőrző központot
A Kórház Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályán rendszeresen van olyan
gyenge állapotú, intenzív ellátásra, megfigyelésre szoruló rákos gyermek, aki a nővéreket
riasztó betegőrző monitor alkalmazására szorul. A készülék 24 órán keresztül figyeli a
gyermek légzési és keringési értékeit, riasztja a nővéreket, orvosokat, ha a leukémiás gyermek
értékei kritikus szintet érnek el.

4. BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház támogatása:
Neuron Spektrum video-EEG rendszert.
A video EEG beszerzése azért hasznos, mert ezzel a készülékkel elkülönített, nyugodt
körülmények között nem a sürgősségi osztályon lehet többek között a transzplantált gyerekek
EEG vizsgálatát kivitelezni. Mivel a gép mobil kivitelezésű, a steril transzplantációs
egységekben fekvő gyerekeknél is használható, ha szükséges.
1 db Hidraulikus ágy kiegészítőkkel,
1 db Fecskendős gyógyszeradagoló pumpa,
1 db Volumetrikus infúziós pumpa

5. Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika támogatása:
Hörgőmosó műszer.
A kemoterápia miatt meggyengült immunrendszerű gyermekeknél nagy a veszélye a tüdőt
érintő gombafertőzéseknek. Ezekben az esetekben a mellkas CT vizsgálat mellett hörgőmosás
elvégzése szükséges, amelyből a diagnózis felállításhoz szükséges mintavétel megtörténhet.
Az ehhez szükséges eszközök elősegítik, hogy a legkevesebb szövődménnyel a legjobb
minőségű mintavétel történhessen meg.
2 db gyógyszerészeti hűtőszekrény,
1 db betegőrző monitor,

1 db Enteriális táplálópumpa,
1 db Pszihológiai teszt Weshler óvodás és kisiskolai intelligenciateszt
200 db (5 doboz) Microtainer Contact Activated Lancet (2.0mm, Blue)
4 db paplan
4 db párna
17 db társasjáték

6. Debreceni Egyetem / Gyermekgyógyászati Klinika GyermekhematológiaiOnkológiai Osztály támogatása:
1 db eppendorf centrifuga,
2 db gyerekágy
3 db állítható mechanikus ágy
1 db ULT hűtő

7. Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek
Egészségügyi Központ támogatása:
Hemochron Signature Elite ACT véralvadást mérő készülék,
ACT+ Test küvetta,
APTT Test küvetta,
baby lélegeztető ballon,
betegőrző monitor,
infúziós pumpa,
pulzoximéter,
csecsemőmérleg.

8. Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Légzésfunkciós készülék (rendszer) beszerzéséhez kérte az alapítvány anyagi támogatását.

9.„GYERMEKKOR” Gyermekgyógyítás Korszerűsítéséért Alapítvány
Csontfúró készülék,
amely a kórház sebészeti osztályán elvégzendő onkológiai műtétekhez szükséges.
10. A leukémiás gyermeket nevelő családok életkörülményeinek javításához 37.117 eFt
összegben nyújtottunk anyagi támogatást, havi rendszerességgel, vagy eseti kérések támogatásával. A családtámogatási programunk keretében nyáron két turnusban 50-50 fő gyermek
részére nyújtottunk táborozási lehetőséget a Szelidi-tó partján tartalmas programokkal, szakképzett ápolók és állandó orvosi felügyelet biztosításával.

Az alapítvány munkaerőhelyzete:
Az alapítvány állandó alkalmazottjainak éves bérköltsége 24.828 e Ft., átlagosan 6 fő volt
A munkavállalókon kívül megbízási szerződéssel foglalkoztatta az alapítvány a nyári
gyermektáborok szervezésében, lebonyolításában résztvevőket, szakképzett ápolókat,
orvosokat.
A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Az alapítvány összes bevétele:

345.158 eFt

Ebből: közhasznú tevékenység bevétele:

345.158 eFt

Az alapítvány összes kiadása:

343.082 eFt

Az alapítvány forgóeszköze:

79.759 eFt

Ebből: követelés:

0 eFt

Pénzeszközök:

79.759 eFt

Az alapítvány saját tőkéje:

88.097 eFt

Ebből: az alapítvány induló tőkéje:

100 eFt

2016. évi adózott eredménye:

2.076 eFt

Rövid lejáratú kötelezettsége:

6.836 eFt

Bevétel passzív időbeli elhatárolása:
2016. évi mérleg főösszege:

36.000 eFt
130.933 eFt

Tájékoztató rész
Az alapítványnak nincs olyan pénzügyi kötelezettsége, amely a mérlegben nem szerepel.
Az alapítványnak a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközei nincsenek, tevékenységéből
adódóan veszélyes hulladékot nem tárol.
Az alapítvány éves beszámolója a Számviteli tv. alapján nem kötelezett könyvvizsgálatra, a
beszámoló adatai könyvvizsgálattal nem alátámasztottak.
A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló törvényelőírásainak figyelembevételével készült.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására Fodor Zsuzsanna ( lakcíme: 1124 Budapest Deres
utca 5/C. ) az alapítvány kuratóriumának elnöke jogosult.

Budapest, 2017. május 29.

Fodor Zsuzsanna

