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1. A Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány számviteli
beszámolója
(mellékletként csatolva)
*
2. Kimutatás a költségvetési támogatás
felhasználásáról ??
A Khtv. 19§ /3./ bek. B) pontja szerint az alapítvány közcélú
működésre 106.000 Ft költségvetési támogatásban részesült.
*
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
a)
2006. évi eszközök összesen:
Tárgyi eszközök összesen:
Pénzeszközök összesen:
Összesen:

Ft
622.000,- Ft
776.000,- Ft
1398.000,- Ft

A 2006. évi források összesen:
Saját tőke:
Induló tőke:
Tőke változás:
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből:
Összesen:

Ft
1398.000,- Ft
50.000,- Ft
1283.000,- Ft
65.000,- Ft
1398.000,- Ft

b) Az alapítvány záró pénzkészlete 2006. 12. 31-én 769.821,Ft volt.
*
4. A cél szerinti juttatások kimutatása??
A Khtv. 19§ /3./ bek. D) pontja szerint az egyesület cél szerinti
juttatást nem kapott

*
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített
állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének
kimutatása??
A Khtv. 19§ /3./ bek. E) pontja szerint központi költségvetési
szervtől és az E) pontban felsorolt szervezetektől az alapítvány
2006. évben támogatást nem kapott.
*
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
értékének, illetve összegének kimutatása
A Khtv. 19§ /3./ bek. F) pontja szerint a közhasznú szervezet
vezető tisztségviselői 2006. évben juttatást nem kaptak.

Beszámoló a Nagykanizsai Szemészetért Alapítvány 2006. évben
megvalósított programjairól:

–

A Nagykanizsai Kórház Szemészeti Osztályának egy műtősnője vett
részt a 2006. 11. 23-25. közt Hajdúszoboszlón megrendezésre került
SHAO (Magyar Szemészeti Szakdolgozók Egyesülete) kongresszusán. A
konferencián kifejezetten szemészeti szakdolgozói (műtős és nővéri)
feladatok tárgyalása szerepelt. Hazatérésüket követően munkatársaink
kis továbbképzés keretében beszámoltak kollégáiknak a látottakról,
hallottakról.

Osztályunk

munkájában

igyekeztek

a

megtanultakat

bevezetni, illetve a már jól működő folyamatokat tovább végezni. A
továbbképzés
Szemészeti

eredményeként
Osztály

a

Nagykanizsa

szakdolgozóinak

MJV

munkája

Kórház-RI

szervezettebbé,

összehangoltabbá vált. Ezért, hasonlóan az elmúlt évekhez, a
jövőben is szeretné az Alapítvány támogatni hasonló rendezvény
látogatását.

–

A Nagykanizsa MJV Kórház Szemészeti Osztálya, az egészségügyi
ágazat

gazdálkodásának

rendezetlensége

miatt

egyre

nehezülő

körülmények között látja el feladatát. Az előző két évben a kórházi
menedzsment

és

az

Alapítványunk

közösen

felújított

egy-egy

rendelőintézeti helyiséget. A korszerűsítés során a falak, burkolatok,
elektromos vezetékek mellett sor került a bútorzat teljes kicserélésére
is. A 2006. évben a korábban megkezdett munkálatokat folytattuk, két
újabb helyiség korszerűvé tételével. Így már minden rendelőintézeti
helyiségünk korszerű megjelenést kapott, s betegeink, de nem
utolsósorban

dolgozóink

megelégedettségére

használhatjuk

azokat.

–

Folytatva az előző évek hagyományát ez évben is figyelmet fordítottunk
orvosaink

továbbképzésének,

Alapítványunk

a

2006.

évben

fejlődésének
két

dolgozónk

biztosítására.
kongresszusi

részvételét

támogatta,

miáltal

elmélyülhettek

a

korszerű

szürkehályog sebészet újdonságaiban. A rohamléptekkel haladó
tudomány mind teljesebb megismerése és követése elengedhetetlen a
modern orvoslásban. Munkatársaink így megszerzett ismereteiket
betegeink ellátására illetve munkatársainknak átadva, osztályunk
fejlődésére hasznosítják.

–

Ugyancsak

támogatta

kongresszusi

alapítványunk

részvételét

megrendezésre

került

a

2006.

SHIOL

03.

két
30.

szakdolgozónk
-

04.

kongresszuson.

01.

A

közt

korszerű

szemsebészet újdonságainak megismerése ugyanolyan fontos nem csak
az orvosoknak, de a szakszemélyzetnek is. Ahhoz, hogy egy csapat
megfelelő hatékonysággal tudjon együtt dolgozni a résztvevőknek – bár
más-más oldalról, - de ugyanúgy tudniuk kell a „szakma fortélyait”.

–

Műtéti

tevékenységünk

során

számos

érdekes,

hasznos,

megfontolandó, kijavítandó esemény történik. Ezek dokumentálása és
másoknak

való

prezentálása

céljából

olyan

képrögzítő

berendezést vásárolt alapítványunk, amely lehetővé teszi nem
csak a jövőbeni történések archiválását, de a már meglévő
anyagaink

átdolgozását,

adaptálását.

Ez

a

tevékenység

elengedhetetlenül fontos a jövő évre tervezett, de már szervezés síkján
ez évben beindított felvilágosító előadásaink minél eredményesebb
megtartásához.

–

Rendelőintézeti tevékenységünk fokozott igénybevételnek teszi ki
annak bútorzatát. A megújult környezetben az ütött-kopott, tört székek
kihangsúlyozódnak. Emiatt döntöttünk – lehetőségeinkhez mérten –
ülőalkalmatosságaink egy részének kicserélése mellett. A járóbeteg
ellátásra nyitva álló helyiségekben a kicseréltük a betegek és
orvosok által használt székeket.

A következő, 2007. évben is szeretnénk a Nagykanizsa MJV Kórház
Szemészeti Osztálya dolgozóinak továbbképzéséhez hozzájárulni.
Mivel az egészségügyi tevékenység mind szerteágazóbb, mind több
kihívásnak kell dolgozóinknak megfelelniük, így több- és többféle
irányú

továbbképzés,

kongresszus,

találkozó

látogatása

nélkülözhetetlen.
Kiterjesztjük azt a munkát, amelyet a Nagykanizsa város és környékén
tartandó felvilágosító eladások terén elkezdtünk. A környék betegei, de
kollégáink is szerteágazó panaszokkal fordulnak a Kórház szemészetéhez.
Munkánk során nap, mint nap meggyőződünk róla, hogy ezek egy részét
el lehetne kerülni, más részét egyszerűbben is orvosolni lehetne. Végül,
de nem utolsósorban a média által sokszor mesterségesen keltett
félreértéseket -szakmait és politikait egyaránt – is lehetne orvosolni
megfelelő PR tevékenység végzésével.
Továbbra is hozzá szeretnénk járulni a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város

Kórház

Szemészeti

Osztálya

műszerparkjának,

vizsgálóhelyiségeinek korszerűsítéséhez, illetve fejlesztéséhez.
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