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13 intézmény kapott új orvosi műszereket a K&H gyógyvarázs jóvoltából 

új orvosi berendezésekkel gazdagodott a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórháza  
 
Budapest, 2019. szeptember 13. – A mindennapi gyógyításhoz és életmentéshez szükséges új 
műszerekkel gazdagodott 13 gyermekegészségügyi intézmény a K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési 
pályázat jóvoltából, összesen 20 millió forint értékben. A nyertesek között kórházi osztályok, 
mentőállomások, védőnői szolgálatok és – idén először – gyermekgyógyító háziorvosok is szerepelnek. 
Békés megyében a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórháza kapott több mint 1,3 millió 
forint értékben új műszereket.  

      

A K&H Csoport elkötelezetten támogatja a hazai gyermekegészségügyet, amit jól példáz, hogy az idén 16. 

alkalommal meghirdetett K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat a mai nyertesekkel együtt összesen 473 

alkalommal 681 millió forint értékű műszert adományozott a gyermekegészségügyi intézményeknek. Békés 

megyében a Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórháza gazdagodott több mint 1,3 millió forint 

értékben új műszerekkel. A megyei gyermekegészségügyi intézmények ezzel összesen több mint 31 millió forint 

értékű támogatást nyertek el a program során.  

 

„Idén 77 pályázat érkezett be, ebből 13 nyertes intézményt választottunk ki, akik összesen 20 millió forint 
értékben kapnak új műszereket. Idén a gyermek háziorvosok és vegyes praxisú háziorvosok előtt is megnyitottuk 

a jelentkezés lehetőségét, hiszen az orvosi rendelőkben szükség van a gyors és pontos diagnózisra. Bízunk 

abban, hogy hozzájárulásunk gyógyító munkájukhoz elősegíti, hogy a gyermekek hamarabb visszatérhessenek 
családjaik körébe és teljes életet élhessenek” – mondta el Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport 
kommunikációs ügyvezető igazgatója. 

 

 
a 2019-es K&H gyógyvarázs műszerbeszerzési pályázat nyertesei 

Település Nyertes Intézmény Elnyert műszerek 

Kiskunhalas Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 

1 db spirométer, hitelesítő pumpával;  
1 db G3-as elemes fúró hordtáskával, 4 db gyermek tűkészlettel 5 darabos 
szettben; 
1 db nonin kézi pulzoximéter riasztással és ujjérzékelővel; 
1 db heartscreen 12 csatornás ekg  

Gelej Medi-Soft 2000 Kft. (háziorvos) 1 db CRP olvasó 
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Miskolc 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyetemi 

Oktatókórház 

4 db BD Alaris GH fecskendős inflúziós pumpa; 
4 db BD Alaris GW800 volumetrikus infúziós pumpa 

Pétervárása Országos Mentőszolgálat 
Pétervására Mentőállomás 

1 db Kiddy Safe gyermek rögzítő; 
1 db RedVac gyermek vákuumos rögzítő 3 db-os táskával, pumpával 

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4 db DuoBravo biofeedback és EMG készülék szett 

Mórahalom Országos Mentőszolgálat Mórahalom 
Mentőállomás 

1 db Baby Go gerinchordágy; 
1 db Sam Pelvic Sling extra kicsi medence rögzítő; 
1 db IO fúró gyermek tűkészlettel; 
1 db 3-as típusú felszerelt sürgősségi táska kis és nagy gyermekekhez 
oxigénpalackkal; 
1 db Vákuummatrac 

Budapest Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet 1 db Neopuff csecsemő újraélesztő 

Gyenesdiás Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzata (háziorvos) 1 db Quick Read go betegágy melletti labordiagnosztika 

Békéscsaba Békés Megyei Központi Kórház Dr. 
Réthy Pál Tagkórház  

1 db H2 Check hidrogén kilégzési készülék 12 liter hidrogéngázzal; 
2 db Comen M200A fecskendős infúziós pumpa 

Karcag Kátai Gábor Kórház 1 db Rhinonanometer és spirométer a kiegészítőivel; 
1 db Oszcillométer és spirométer 

Pécs Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központ, Gyermekklinika 1 db Philips Respironics köhögtetőgép + akkumulátor 

Hőgyész Országos Mentőszolgálat, Hőgyész 
Mentőállomás 

1 db EDAN iM50 betegőrző monitor; 
1 db 50Q csecsemő pulzoxyméter 

Berhida Pro Infantibus Bt. (háziorvos) 

1 db Littmann Classic fonendoszkóp; 
1 db Otoszkóp + Oftalmoszkóp;  
1 db Akkumulátor töltő az otoszkóphoz és oftalmoszkóphoz 2 db akkumulátorral; 
1 db Omron M2 vérnyomásmérő gyermek és normál-extra mandzsettával; 
1 db digitális csecsemő mérleg; 
1 db Sinuscan arc- és homloküregvizsgáló; 
1 db vizsgálólámpa 

 
 
a K&H gyógyvarázs programról  
A K&H Csoport a gyermekegészségügy elkötelezett támogatója, évről évre tudatosan törekszik arra, hogy a 
terület változó igényeinek megfelelő lehetőségeket kínáljon az intézetek és szakembereik számára. A K&H 
gyógyvarázs program keretében 2004 óta közel 681 millió forint értékben, összesen 473 alkalommal kaptak 
műszereket a kórházak, mentőállomások és háziorvosi rendelők annak érdekében, hogy a gyerekek minél 
hatékonyabban gyógyulhassanak, és újra egészséges, teljes életet élhessenek.  
 
A K&H Csoport a gyermekek testi gyógyulása mellett lelki egészségükhöz is hozzájárul. A 2013 óta működő 
K&H gyógyvarázs mesedoktorok program mára az ország egyik legnagyobb önkéntes kezdeményezésévé 
vált, melynek keretében bárki segítheti a kórházban fekvő gyerekek gyógyulását. Az ország 48 kórházában 
várják személyesen az önkéntes meseolvasókat, de a K&H gyógyvarázs Youtube csatornáján keresztül videón 
is. 
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A K&H Csoport 
Az ország egyik vezető és országosan közel 4000 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy 
ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. 
A K&H országszerte 208 lakossági fiókot működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió ügyfélnek kínál 
pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2200 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és 
hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán 
keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki 
és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet 
 
Főbb adataink:  
K&H Bank 
2019 első félévének végén: 

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 332 milliárd forint 
mérlegfőösszeg: (IFRS konszolidált, nem auditált): 3 199 milliárd forint 
adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 26,3 milliárd forint  
 
K&H Biztosító 
2019 első félévének végén: 
saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 13,5 milliárd forint 
mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 179,0 milliárd forint 
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biztosítástechnikai eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 3,7 milliárd forint 
adózás utáni eredmény: (IFRS konszolidált, nem auditált): 2,7 milliárd forint 
 
további információk: 
Csordás Emőke, Well PR 

telefon: +36 (30) 221-3611 

e-mail: e.csordas@well.hu  

 

mailto:e.csordas@well.hu

