A 2005. költségvetési év az Országos Onkológiai Intézet gazdálkodása és mőszaki ellátó
tevékenysége igen eredményesen telt el. A finanszírozási feltételek ismeretében,
költségérzékenyen megtervezett éves mőködési, beruházási és személyi ösztönzési terv,
Fıigazgató által irányított végrehajtása, biztosította a likviditási zavaroktól mentes és
eredményes gazdálkodást. A 2005. év elején életbe lépett rendkívül szigorú pénzgazdálkodási
feltételek ellenére, részben köszönhetıen az egyre jobban és pontosabban mőködı
kötelezettség-nyilvántartó rendszerünknek is, minden klinikai és kutatói helyen rendelkezésre
álltak a szükséges és elégséges mennyiségő gyógyszerek, vegyszerek, orvos-szakmai
anyagok, de biztosítottak voltak a betegellátáshoz, munkavégzéshez szükséges védıeszközök,
védıfelszerelések és a védıitalok is, minimális forráslekötéssel. Az orvosi gép-mőszer park és
a háttérszolgáltatások folyamatos karbantartása, állományának részbeni cseréje, effektív
üzemidejük magas szinten tartása nagyban elısegítette a gyógyító munka eredményességét, a
jelentısen megnövekedett betegforgalom ellenére is.
Beruházások és felújítások terén rendkívül sikeres évet zárt az Intézet:
- Minisztériumi forrásból befejezıdött a 8-as épület rekonstrukciója;
- A teljes mértékben saját forrásból megvalósult PRIMUS II új, korszerő besugárzó gépnek és
„bunkerének” Miniszteri átadásával, a sugárterápia hazánkban legmagasabb dimenziójú
ellátásának lehetıségét teremtettük meg;
- A CT és szimulációs technológiák fejlıdését követve új 16 szeletes spirál CT és egy CTszimulátort helyeztünk üzembe ugyancsak Intézeti önerıbıl;
- A képalkotó diagnosztikák digitalizálását folytatva, a mammográfiára került sor ebben az
évben;
- Az új bunkerrel megnıtt hıenergia igényünk biztosítására hosszú távú szerzıdést kötöttünk
a KIPCALOR Kft-al gázmotoros konstrukciójú energiaszolgáltatásra;
- Az új besugárzó munkahely átadásával együtt kertépítést, útjavításokat, és kisebb
épületjavításokat is elvégeztünk, környezetünk szebbé tétele érdekében;
- Elindítottuk a strukturált informatikai hálózat kiépítésének harmadik fázisát, amely a
telefonforgalom strukturált kezelése mellett a diagnosztikai képtovábbítás igényeinek is
megfelel;
Nyertes minisztériumi pályázatainkat sikeresen megvalósítottuk, a mozgássérültek
akadálymentesítése és az információs táblák és útbaigazító térképek kihelyezése tárgyában.
Közel 40 db közbeszerzési pályázatot indítottunk és fejeztünk be egy külsı bonyolító cég
megbízásával példásan, problémák nélkül.
Nagyot léptünk elıre az integrált pénzügyi, fıkönyvi és kötelezettség-nyilvántartó
szoftverrendszerünk precíz pontos mőködtetése terén és ez által a gazdálkodás egyensúlyának
megtartása terén. A már közel 10 Mrd Ft-os Intézeti költségvetés pénzügyi-számviteli
nyilvántartási,
adatszolgáltatási,
elemzési
feladatainak,
a
klinikum
megértı
együttmőködésével jó szinten megfeleltünk.
Beruházási stratégiai céljaink mellett az orvosi gép-mőszer beszerzéseinknek a Mőszer- és
Innovációs Bizottságok közremőködésével, szükség szerint, megfelelıen eleget tettünk.
Külsı szolgáltatások igénybevételénél szerzıdéseinkben módszeresen szankcionáljuk a hibás
teljesítéseket, amivel a teljesítések elvárt színvonalát tudjuk fokozni.

A HACCP rendszer példaszerően jól mőködik Intézetünkben, amit több külsı ellenırzı szerv
jegyzıkönyve is igazol.
Az Intézet sikeresen bonyolított le hazai és nemzetközi konferenciákat és továbbképzéseket.
Létrehoztuk a Dietetikai Szolgálatot, melynek tanácsadását ugyan még nem finanszírozza az
OEP, de a daganatos betegek ellátása során az individuális betegélelmezés állapotjavító hatása
ettıl függetlenül elismert. A bio élelmezés arányát nagyobb költségnövekedés nélkül
növeltük.
Jó színvonalon eleget tettünk a belsı szolgáltatási kötelezettségeinknek, így a
betegszállításnak, a mőszaki ügyeleti tevékenységünknek, a külsı és belsı szállításnak, a
parkfenntartásnak, a telefonközponti és kézbesítési feladatainknak.
A Fıigazgatónak és menedzsmentjének, a mőködés eredményességét segítı döntéseivel és
javaslataival, a mőszaki-gazdasági ellátó terület dolgozóinak lelkiismeretes és eredményes
munkájával, a kontrolling rendszerünk nyújtotta elemzések felhasználásával, valamint a
finanszírozási és informatikai területen dolgozó munkatársaink közremőködésével
eredményes évet zárt a Gazdasági-Mőszaki terület, mely jó alapot teremt a 2006. évben,
jogelıdjeivel 70 éves Intézet ünnepségeihez és nemzetközileg is elismert mőködéséhez.
A Gazdasági-Mőszaki Ellátás egyes osztályok munkájáról részletesen a Fımérnök és az
Osztályvezetık beszámolói adnak tájékoztatást.
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