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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

Előterjesztése 
a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésére  

„A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház eszközbeszerzésének támogatása ” tárgyában 
 

 
Tisztelet Képviselő-testület! 
 
A Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban az elmúlt években nagyarányú korszerűsítési 
munkálatokat végeztek. A korszerűsítési tevékenység nemcsak az épület megújítását 
jelentette. A kiemelkedően eredményes betegellátást segítő modern orvosi eszközpark 
megújítása is része a kórház színvonalas szakellátásainak. A közelmúltban a humánerőforrás 
hatékonyabb kihasználása, valamint szakmai tevékenység magasabb színvonalú ellátását 
segítő berendezés megismerésére, kipróbálására nyílt lehetősége a halasi intézménynek. 
SOLOASSIST 2N típusú, szakmai berkekben „Robotsebész” elnevezésű készüléket 
ismerhettek meg és próbálhattak ki a kórház sebész szakorvosai. A kipróbálás időszakára 
kölcsönbe kapott készülék felkeltette a szakemberek figyelmét, majd a használatok során 
szerzett kedvező tapasztalatok alapján a kórház menedzsmentje tervbe vette a készülék 
végleges beszerzését. A készülék beszerzési értéke közel 22 millió forint.  
A teljes összeg jelenleg nem áll az intézmény rendelkezésére. A készülék árának jelentősebb 
részét tekintve - mintegy 15 millió forint összeget -  a kórház tevékenységét segítő „Jobb 
műszer, kevesebb szenvedés” elnevezésű alapítvány segítségével szeretnék előteremteni, a 
fennmaradó részt a kórház saját erőből finanszírozná. 
A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház ellátási területén élő lakosság száma hozzávetőlegesen 
150.000 fő. A kórház kiválóan felkészült és tudásukat folyamatosan bővítő szakember 
gárdával rendelkezik. A térség településeinek vezetői „napi kapcsolatot”  ápolnak a 
menedzsmenttel, ismerik és elismerik a intézményben folyó magas színvonalú szakmai 
munkát. Fontos szempont számukra az ellátás zavartalansága, valamint a kapacitás bővítése. 
A „robotsebész” készülék segítségével a sebészeti feladatellátás végzése során kevesebb 
szakember közreműködésével lehetséges az operáció. Ugyanabban az időben a „felszabadult” 
szakember kapacitás más fontos szakellátás biztosítását teszi lehetővé, mely jelentősen 
csökkentheti ugyanakkor a várólistát.  
Tekintettel a fentiekre a kórház vezetése megkereste az ellátási terület vezetőit és kérte a 
támogatásukat az eszközbeszerzés segítése érdekében. Jelen esetben az ellátási terület 
lakosságszámát figyelembe véve településenként fajlagosan 100,-Ft/fő összeget javaslunk. A 
támogatás kérése önkéntességen alapul, a települések maguk dönthetnek arról, hogy 
csatlakoznak a „felhíváshoz” és egyben támogatják az eszközbeszerzést.  
A fentiek figyelembevételével Kiskunhalas Város Polgármestere javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a „Jobb műszer, kevesebb szenvedés” Alapítványt eszköz beszerzése 
érdekében 3 millió forinttal támogassa és utalja át az összeget az alapítvány számlaszámára.  
 
Határozati javaslat: 
 

1.) Kiskunhalas Város Önkormányzata támogatja a Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház „Jobb műszer, kevesebb szenvedés” Alapítványát 3 millió, azaz három 
millió forint összeggel a SOLOASSIST 2 N – „robotsebész” – orvosi készülék 
beszerzésére vonatkozóan. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében biztosítja a  
fedezetet.   

 



Határidő:       2019.szeptember 30. 
Felelős:       Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:   Simon István szociálpolitikai 

csoportvezető 
Értesül:  Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási 

osztályvezető 
 Simon István szociálpolitikai 

csoportvezető 
„Jobb műszer, kevesebb szenvedés” 
Alapítvány, dr. Monszpart L. u. 1. 
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