Pályázat
Kórházak digitális infrastruktúra fejlesztésének elősegítése
(a pályázat kódszáma: 2018/II/4)

A Humanitás Szociális Alapítvány pályázatot hirdet kórházak részére számítógépek tartós adományozására.
A Program kiírásának indokai:
A számítógépek alkalmazása az egészségügyi területen viszonylag korán megkezdődött hazánkban is, mivel a
sürgős, sokszor életmentő döntések igényelték az információk és az adatok gyors keresését, feldolgozását. A
digitalizáció terjedése jótékony hatást gyakorolhat a társadalmi fejlődésre, különösen jelentős szerepe van az
egészségügyi ellátásban, hiszen a szolgáltatások hatékonyabban juthatnak el oda is, ahol nincs elegendő szakember.
Az infrastrukturális fejlődés elősegítheti a személyre szabott és betegközpontú orvoslást. Az egészségügyben az
adminisztráció, gazdasági ellátás, műszergazdálkodás, diagnózis/terápia, orvosi kutatás/értékelése, társadalomorvostan területein terjedt el elsősorban a számítástechnika. Az adminisztrációs területen elengedhetetlen a
számítógépek használata, mivel a betegfelvételtől a zárójelentések kiadásáig biztosítani kell az adatok bevitelét, az
alkalmazott gyógymódok, gyógyszerek és kezelések pontos leírását, a leletek értékelését, a betegek étrendjét,
kórképük nyomon követését, valamint az adatok archiválását is. Az egészségügyi intézményeknek elegendő és
megfelelő minőségű számítógéppel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a nagy mennyiségű adat tárolható legyen,
ugyanakkor biztosítsa a gyors keresést, illetve adatszolgáltatást is. Az ellátás színvonalának javítása, a
betegbiztonság növelése, a naponta növekvő adatok mennyisége megkívánja, egyre jobban igényli a számítógépes
hátteret, mivel az egészségügyi intézményeknek naprakészen, folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a betegek
nyilvántartása mellett az intézmény pénzügyi forrásait, az emberi erőforrások, bérek alakulását, felhasználását, a
raktárkészletet, az osztályonkénti anyagfelhasználást is.
A program keretében kiírt pályázat célkitűzései:
A pályázat célja, hogy az egészségügyi ellátási szükségletekhez igazodó mennyiségű és minőségű számítógéppark
biztosításához nyújtson eszköztámogatást, a lakosság számára nyújtott egészségügyi ellátások minőségének,
hatékonyságának és az ellátások hozzáférhetőségnek javítása, a kutatási folyamatok segítése, az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése, valamint az egészségügyben a
munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és feltételek javítása érdekében.
Programunk alapvető célja, hogy az egészségügyi intézmények elavult vagy hiányos infrastruktúrával rendelkező
szakmai egységeinek mindennapi tevékenységét segítse azáltal, hogy a pályázaton igényelhető használt
számítógépekkel lehetővé teszi a hatékonyabb munkavégzést. Az Alapítvány a rendelkezésére álló eszközöket
felhasználva támogatni kívánja azokat az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézeteket, amelyekben csak
mára már elavult eszközökkel tudják biztosítani a betegek ellátásához szükséges adminisztrációs kötelezettségeket,
vagy a várakozó betegek részére tájékozódási lehetőséget kívánnak biztosítani.
Pályázhatnak:
Olyan egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézetek (kórházak), amelyek nem rendelkeznek a munkájuk
ellátásához szükséges megfelelő mennyiségű és minőségű gépparkkal. A benyújtott Pályázat aláírója a pályázó
képviseletére jogosult személy lehet. A Pályázat során elnyert számítógépek harmadik személy, szervezet részére
tovább nem adhatóak.

A Pályázat keretében megnyerhető használt számítógépek adatai:


DELL asztali pc (DELL Optiplex 3010, DELL Optiplex 3020, 4GB DDR3, 250-500 GB HDD, gyártási év:
2012-214)



Monitor (19-22" LCD monitor)

A pályázat benyújtásának módja, csatolandó dokumentumok:
Támogatást kizárólag az Alapítvány Kuratóriumához címzett, a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon, megfelelő
dokumentációval alátámasztott Pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó
Kuratórium számára a Pályázatot benyújtó intézmény tevékenységének, Pályázattal elérni kívánt céljai a
megvalósításának pontos megismerését. (A pályázati adatlap letölthető: www.humanitasalapitvany.hu oldalon a
„Pályázatok” menüpont „Letölthető dokumentumok” pontjában)
A Pályázat kötelező elemei:


a megpályázott géppark hasznosítására kidolgozott program bemutatása, belefoglalva a megpályázott
számítógépek számát (maximum 15 oldal terjedelemben),



a Pályázó szakmai tevékenységének, jelenlegi informatikai eszközellátottságának bemutatásáról szóló rövid
összefoglaló,



a Pályázó nevében eljáró személy képviseleti, kötelezettségvállalási jogosultságának igazolása,



Pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a Pályázó nevének feltüntetésével az általa
benyújtott pályázat személyes adatokat nem tartalmazó részeit, valamint a támogatásnak köszönhetően
bekövetkező eredményeket saját tevékenysége körében, honlapján vagy egyéb módon közzétegye, illetve
ezen információkat programjaiban felhasználja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint Adatkezelési
Szabályzatban foglaltak szerint.

A Pályázat benyújtásának címe:
Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513.
A pályázati anyagot elektronikus formában is kérjük eljutatni a palyazat@humanitasalapitvany.hu e-mail címre.
Az igényelhető támogatás formája:

tárgyi eszköz egyszeri tartós adományozása.

A Pályázat keretében átadandó számítógépek száma:

40 db PC és 40 db monitor

A Pályázat benyújtásának határideje:

2018. november 15.

A Pályázat elbírálásának várható határideje:

2018. december 31.

A beszámolási kötelezettség: Pályázó a pályázat eredményeiről, tapasztalatairól, tanulságairól a szerződés
aláírását követő 1 év elteltével maximum 10 oldalban az Alapítvány felé beszámolót köteles készíteni.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a rendelkezésre álló számítógépek korlátozott darabszámára tekintettel a
benyújtott pályázatok elbírálására a beérkezés sorrendjében kerül sor.
Kérjük, hogy a pályázatot benyújtó intézmény nevét, valamint a pályázat kódszámát a pályázati dokumentáció
minden különálló lapján szíveskedjék feltüntetni.
Budapest, 2018. október

a Humanitás Szociális Alapítvány
Kuratóriuma

