
Átfogó egészségügyi támogatási programot indított
az idei évben a megújult K&H Bank

A K&H Bank 2005-ben 55 millió forinttal támogatja
a hazai egészségügyet

A K&H Bank és az Egészséges Nemzetért Alapítvány immár második alka-
lommal indította el „K&H gyógyvarázs” gyermek-egészségügyi támogatási
programját. A program fõ elemét képezõ, országos pályázat tartalmát kibõ-
vítették: az elmúlt évi gyakorlathoz képest az idei évben már nemcsak az
Országos Egészségügyi Pénztár által finanszírozott fekvõbeteg szakellátást
végzõ gyermek-szakkórházak, kórházak, klinikák és országos intézetek gyer-
mekosztályai pályázhatnak, hanem a gyermekmentési tevékenységet végzõ
mentõszolgálatok is nyújthatnak be kérelmet. Az intézmények összesen brut-
tó 25 millió forint értékben pályázhatnak gyermekgyógyászati- és mentési
eszközökre. Már beérkeztek az elsõ pályázatok, és országjáró gyermekmûsor
körutunk is lezajlott, a gyerekek legnagyobb örömére.

A pályázati kiírásra érkezõ visszajelzések alapján, a nyári szabadságolási
idõszakra való tekintettel a pályázatok beérkezési határidejét meghosszabbí-
tottuk, azt remélve, hogy így még több intézmény tudja majd benyújtani
pályázati anyagát.

Ennek megfelelõen a pályázatok beérkezési határideje:
2005. szeptember 15., 17.00 óra

Cím: Lenhardt&Weichinger Communications
1113 Budapest, Dinnye u. 12.

A pályázatok elbírálásának határideje 2005. október 11.
Az eredményrõl minden pályázó 2005. október 18-ig kap értesítést.

(A pályázati kiírás egyéb feltételei változatlanok.)

A K&H gyógyvarázs – gyermekegészségügyi-támogatási program másik
eleme egy rendezvénysorozat, melyet 2005. július végéig az ország 15 gyer-
mek fekvõbeteg intézményébe vittünk már el (Budapest – 3 kórház, Pécs,
Kaposvár, Dunaújváros, Nagykanizsa, Sopron, Békéscsaba, Gyula, Szek-
szárd, Eger, Salgótarján, Debrecen, Zalaegerszeg).

A szórakoztató program célja, hogy megkönnyítse az ágyhoz kötött be-
tegségektõl szenvedõ gyerekek kórházi létét, s pozitív érzelmi élményekkel
segítse gyógyulásukat. A három budapesti és tizenkét vidéki kórházban az
Aranyszamár Színház társulata adta elõ Csukás István népszerû fabuláját, a
Pom Pom meséi címû zenés, báb- és élõszereplõs darabját. A kórházi fellé-
pések alkalmával a mûvészek elvitték a beteg gyermekeknek a K&H
gyógyvarázs apró ajándékait is.

A „K&H gyógyvarázs”-program tavalyi tapasztalatai azt mutatták, hogy
érdemes átgondoltan támogatni az egészségügyet. A bank ezért ebben az
évben gyermek-egészségügyi támogatási programja mellett egy világszínvo-
nalú diagnosztikai központ betegeit is segíti. A pénzintézet a nyár elején
megnyílt Pozitron Diagnosztikai Központ PET/CT vizsgálatait támogatja.
Ezek jelenleg 250 000 forint önköltségi áron vehetõk igénybe. A támogatás
teljes összege 20 millió forint. A bank az Egészséges Nemzetért Alapítványon
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keresztül finanszírozza az egyéni kérelmeket, a 20 millió forintos keret ere-
jéig.

Az újonnan nyílt központ onkológiai és idegsebészeti valamint kardioló-
giai vizsgálatok magas színvonalú, gyors elvégzésére egyaránt alkalmas. Az
itt mûködõ PET/CT berendezés az egész testen végez vizsgálatokat, melyek
eredményeit a szakorvos azonnal látja, így gyorsabban és pontosabban fel
tudja állítani a diagnózist.

A központban elsõsorban az egyébként legnagyobb esetszámú rosszin-
dulatú daganatos megbetegedéseket diagnosztizálják.

A diagnosztikai vizsgálatok elvégzését minden orvos kérheti, így a házi-
orvos, vagy (konzultációt követõen) a Központ bármely saját orvosa is,
amennyiben úgy ítélik meg, hogy az a beteg számára szükséges.

– Az Alapítvány képviseletében lehetõségem nyílt részt venni azon a ren-
dezvényen, melyen az elmúlt év nyerteseinek adták át az orvosi eszközöket,
így láthattam az egészségügyi dolgozók örömét. Ez az élmény is megerõsített
minket abban, hogy kezdeményezésünk és munkánk valódi segítséget és
megoldást nyújt a gyermekek jobb ellátása érdekében. – mondta el dr. Gyõri
Erzsébet az Egészséges Nemzetért Alapítvány kuratóriumának tagja.

„Az ország vezetõ nagybankjának képviseletében nemcsak üzleti szerep-
lõként kívánunk a piacon jelen lenni. A társadalom aktív tagjaként olyan,
nehéz helyzetben lévõ területek támogatásában igyekszünk valódi segítõ
partnerekké válni, mint a hazai egészségügy, azon belül is a gyermekegész-
ségügy. Az elmúlt év tapasztalata bebizonyította, hogy a rendelkezésünkre
álló források ilyen módon való felhasználása a lehetõ legjobb döntés. Bízunk
benne, hogy az idei pályázati felhívás is legalább akkora érdeklõdésre tart
majd számot, mint a tavalyi és így segítõ kezet tudunk nyújtani újabb in-
tézmények, betegek számára” – mondta Horváth Magyary Nóra, a K&H
Bank kommunikációs ügyvezetõ igazgatója. (x)

A BESZÉLÕ augusztusi számának tartalmából:

Szilágyi Ákos verse,
Bazsányi Sándor írása az Európa Kiadóról,
beszélgetés Rauschenberger Péterrel a politikai közösségrõl,
Szent-Iványi István a transzatlanti kapcsolatok jövõjérõl,
Gavra Gábor és Seres László publicisztikái,
Majtényi László az adatok jogi szabályozásáról,
Kun István a mezõgazdaság lehetetlen állapotáról,
Révész Sándor Kornai János könyvérõl,
Robert S. Leiken Európa és a muszlim bevándorlók viszonyáról,
Jéki László tanulmánya az antianyagról,
Tóth Krisztina, Istvánffy András, Sonnevend Júlia és Tandori Dezsõ írásai
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