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Tárgy: Javaslat orvos szakmai eszközök 
beszerzésére, védőnői tagsági díj 
átvállalására 

1./ A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat által üzemeltetett alapellátási fogászati röntgen l 996-
tól számítógépes, digitális fogászati röntgen. Az elkészült felvétel a számítógép monitorán 
jelenik meg, forgatható, nagyítható, az eltérések tized milliméteres pontossággal 
kimutathatók, s végül a kép kinyomtatható ill. elektronikus úton bármely rendelőbe 
továbbítható. Az így készített röntgen felvétel során a beteg sugárterhelése lll O-e ! a 
hagyományos filmre készített felvételnek 

A készülék "lelke" a szenzor egység, melyet az elmúlt évben többször javítottak, az utolsó 
javítás során közölték, részegység vagy alkatrész már nincs ehhez a régi típushoz, tovább nem 
javítható, új komplett egység beszerzése javasolt. A cég által küldött árajánlat összege 1.350 
eFt +áfa. 

A fogászati röntgenen évente átlagosan 15-16.000 röntgen felvétel történik. Ha mindezt 
hagyományos módon, röntgen filmmel, előhívóval, vegyszerekkel végeznék, az éves dologi 
költség felvételenként 200 Ft-os anyag átlagárral számolva meghaladná a 3.000 eFt-ot. A 
számítógépes rendszer költségigénye mindössze az a steril fólia, melybe burkolják minden 
betegnél a szenzort, ára 14Ft/db. 

2.1 Ugyancsak fogászati röntgen, a vizsgáló szék, melyet még a Bajcsy kórháztól örököltünk, 
kb. 35 éves. A dolgozók, fogorvos Kollégák jelzése alapján a vizsgálószék billeg, instabil, a 
javítások ellenére is kifejezetten balesetveszélyessé vált az utóbbi időben, idős, nehezen 
mozgó betegek számára használhatatlan. Fejtámlája is rossz, alig állítható, a felvételhez a fej 
pozicionálása nehezen kivitelezhető. Egy új fogászati röntgen vizsgálószék (állítható 
fejtámlával, levehető oldalkarral) 428 eFt + áfa. 

3.1 Az új vállalkozási szerződések egyeztetése során a fogorvos Kollégák jelezték, hogy az 
általuk használt, fogászati kézi darabok fertőtlenítésére szolgáló sterilizátorok (hőlég 
sterilizátorok, Bajcsy örökség, kb. 30 évesek ) elavultak, az uniós jogszabályok szerint 
autoklávra kell cserélni őket. Ezek költsége akkora, hogy önállóan képtelenek erről 
gondoskodni. 
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A jelenlegi működés szerint a hő lég sterilizátorba behelyezik az összes sterilizálásra váró kézi 
műszert egy tálcán és a sterilizálás elkészülte után a készüléket naponta többször kinyitva 
innen, a tálcáról használják az eszközöket. Minden kinyitás során a rendelő levegője 
keveredhet (és keveredik) a sterilizátor levegőjével, a sterilitás így nem biztosítható. Az 
autoklávban minden kézi darabot egyesével, egyedi műanyag csomagolással kell ellátni, a 
sterilizálás megtörténte után az eszközök a fóliában kb. 6 hónapig sterilek maradnak, bármely 
fiókban tárolhatók. 

A fogászatokon (felnőtt, gyermek) összesen 6 + 4 hőlég sterilizátort kellene beszerezni a 
hozzájuk tartozó féliázóval és víz desztilláló készülékkel. Beszerzési ára egy darabnak 700 
eFt és 1.800 eFt között mozog az említett szükséges készülékek nélkül. A Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat több cégtől árajánlatot kért, mely szerint jó minőségben, nagyobb 
tételben (min 5 db beszerzése esetén) a 920 eFt-os nettó ár darabonként elérhető tartozékokkal 
együtt, összesen az öt darab 4.600 eFt + áfa. A fennmaradó 5 db beszerzése áthúzódna a 
2012-es évre. 

A fenti tételek összesen 

Számítógépes fogászati röntgen 
Fogászati röntgen vizsgálószék 
Autokláv 5 db 

Mindösszesen 

1.350 eFt + 338 eFt áfa 
428 eFt + 107 eFt áfa 

4.600 eFt + 1.150 eFt áfa 

6.378 eFt + 1.595 eFt áfa 

1.688 eFt 
535 eFt 

5.750 eFt. 

7.973 eFt. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága 2011. február 
1-i ülésén a 62/2011. (Il. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozatával egyhangúlag támogatta és 
javasolja a Képviselő-testületnek fenti eszközök beszerzését. 

4.1 A költségvetési tárgyalásokon hangzott el a védőnők olyan igénye, hogy a Kőbányai 
Önkormányzat vállalja át a védőnők érdekképviseleti szervének (Magyar Védőnők 
Egyesülete) tagsági díját. Nagyon sok olyan továbbképzés van, mely a regisztrált tagoknak 
díjmentes vagy jelentős kedvezménnyel jár. Ennek összeg 4000 Ft/év, azaz a 31 védőnő 
részére 124.000 Ft. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottsága 2011. február 
1-i ülésén a 62/2011. (Il. 1.) sz. Népjóléti Bizottság határozatával nem javasolja a MAVE 
tagdíj átvállalását. 
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Határozati javaslatok: 

1./ Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi 
műszer beszerzésre a 2011. évi költségvetésben biztosított 10.000 eFt-os keretből az 
alábbi eszközök beszerzését támogatja, pályázati eljárás keretében, az alapellátás 
működéséhez a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat részére, az összegek egyidejű 

felszabadításával: 
- Számítógépes fogászati röntgen 1.350 eFt + 338 eFt áfa = 1.688 eFt 
-Fogászati röntgen vizsgálószék 428 eFt + 107 eFt áfa = 535 eFt 
- Autokláv 5 db 4.600 eFt + 1.150 eFt áfa = 5. 750 eFt 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert polgármester 
dr. Molnár Andor eü. szolg. vezető 
Hegedűs Károly mb. jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

2.1 Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete átvállalja 
a védőnők MA VE tagsági díját (124 eFt) és ennek összegét a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat 2011. évi költségvetésében biztosítja. 

Budapest, 20 ll. február 7. 

Törvényességi szempontból látta: 

&~ 
Hegedűs Kárply 

mb.jegyzó 

\Y\ 
)\,:J-r{/ ' J 
Weeber Tibor 


