MAGYAR FALU PROGRAM
Orvosi eszköz 2019
A kedvezményezett neve:
Táska Község Önkormányzata
A megvalósítás időszaka:
2019.08.01. - 2020.08.01.
A támogatás összege: 2 993 586,- Ft
A projekt összköltsége: 2 993 586,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt bemutatása: A projekt célja az orvosi rendelő új eszközökkel való felszerelése,
bútorzat megújítása Táskán. A beruházás helyszíne 8696 Táska, Tanács tér 4. Hrsz: 469.
Magyar Falu Program keretében meghirdetett orvosi eszköz pályázat lehetőséget biztosít Táska
Község Önkormányzatának, hogy az orvosi rendelőbe teljes eszközparkot tudjon vásárolni.
Ezáltal az intézményben megfelelő minőségű és színvonalú eszközfelszereltség valósul meg.
Táska település besorolás szerint hátrányos helyzetű kategóriába tartozik. Településen élők
kétharmada inaktív állomány és egyrészük mélyszegénységben él. Nekik a másik településre
való bejárás is gondot okoz. Az orvosi eszközpark megújításával a lakosság helyben jobb és
gyorsabb ellátásban részesülhet. A fiatal és gyermekkorú betegeket a beszerzet eszközök
segítségével helyben is tudják vizsgálni és pontosabb diagnózist tudnak felállitani. Továbbá az
eszközöknek köszönhetően lehetőség nyílott az időskori betegedések korai intervenciójára
illetve a pontosabb diagnózisra. Köszönhetően ennek a programnak (mivel az orvosi ellátás
közös üzemeltetésben van és ebbe négy település tartozik) a megfelelő orvosi ellátáshoz minden
eszköz a helyszínen a rendelkezésre áll.
Beszerzésre került eszközök:
• Csecsemő mérleg
• Csipesz Adson 12cm gold
• Defibrillátor SAVER ONE AED P
• DELL Vostro Notbook
• EKG HeartScreen 210 LCD kijelővel
• Epson L382 nyomtató
• Fonendoszkóp Littmann Classic III.
• Hőmérő hűtőszekrénybe
• Hőmérő Non Contact Rossmax HC700
• Hűtőszekrény korházi DS 301H-27L
• Íróasztal orvosi BK12
• Lámpa, vizsgálólámpa LED/KS fehér mobil
• Magasságmérő falra szerelhető
• Mérleg digitális üveg
• Mérőszalag Seca körfogat mérésére
• Orvosi szék Torino Extra
• Otoszkóp videó, asztali tartóval

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulse-Oximeter 50Q Baby
Pulse-Oximeter CMS 50E
Sebészeti olló hajlított H/H 20 cm
Szekrény fém műszer 1-1 ajtós
Szekrény kartoték 10 fiók fém
Takaró izolációs 140x220 cm
Vércukormérő Wellmed ET-GU
Vérnyomásmérő OMRON M3
Vérnyomásmérő Riester Babyphon
Vesetál rozsdamentes fedéllel 28 cm
Vizsgálóágy belgyógyászati

