A 2004. év az Országos Onkológiai Intézet gazdálkodása és műszaki ellátó tevékenysége
eredményesnek mondható. A finanszírozási feltételek ismeretében, költségérzékenyen
megtervezett éves működési, beruházási és személyi ösztönzési terv biztosította a viszonylag
zavarmentes és eredményes gazdálkodást. A szigorú gazdálkodás mellett is rendelkezésre állt
a szükséges és elégséges gyógyszer, orvos-szakmai anyag, de biztosítottak voltak a
betegellátáshoz, munkavégzéshez szükséges védőeszközök, védőfelszerelések és a védőital is.
Beruházások és felújítások terén rendkívül sikeres évet zárt az Intézet.
- Minisztériumi forrásból folytatódott a 8-as épület rekonstrukciója;
- Új besugárzó munkahely létesítése indult el, a mai kor szintjét képviselő besugárzó gép
tervezett telepítésével, saját költségvetési forrásból, a gép esetében halasztott fizetési
konstrukcióval;
- Új szimulátor beszerzésével sikerült lecserélnünk az elöregedett, alkatrészellátás nélküli
gépünket;
- Az új bunkerrel megnőtt hőenergia igényünk biztosítására hosszú távú szerződést kötöttünk
a KIPCALOR Kft-al gázmotoros konstrukciójú energiaszolgáltatásra;
- A Kápolna régóta húzódó felújításával, súlyos betegeink lelki gondozását segítettük, a
Főegyházmegye támogatásával;
- Tovább folytattuk az informatikai strukturált hálózat kiépítését, amely a telefonforgalom
mellett a digitális diagnosztikai képtovábbítás igényeinek is megfelel;
- Sikeresen beüzemeltük a digitális diagnosztikai archiváló és képfeldolgozó rendszert,
mellyel jelentős röntgenfilm megtakarítást értünk el, igaz, hogy pénzügyi forrása ennek még
a 2003. évi maradvány volt.
Több minisztériumi és munkavédelmi pályázatot is sikerült elnyernünk: akadálymentesítés,
információs táblák, 7 kórterem esetében vizesblokkok kiépítése, veszélyes gázok elszívása.
Kemény munkát igényelt az integrált pénzügyi, főkönyvi és kötelezettség-nyilvántartó
szoftverrendszer kötelezettség-nyilvántartási moduljának alkalmazása, de amely mára már a
tervszerű gazdálkodás alapjává vált.
Beruházási stratégiai céljaink mellett az orvosi gép-műszer beszerzéseinknek is szükség
szerint megfelelően eleget tettünk.
Külső szolgáltatások igénybevételénél szerződéseinkben módszeresen szankcionáljuk a hibás
teljesítéseket, amivel a teljesítések elvárt színvonalát tudjuk biztosítani.
A HACCP rendszer példaszerűen működik Intézetünkben, amit több külső ellenőrző szerv
jegyzőkönyve is igazol.
Létrehoztuk a Dietetikai Szolgálatot, melynek a tanácsadását a daganatos betegek ellátása
során az individuális betegélelmezés állapotjavító hatásában mérhetjük majd le. Mindemellett
a bio élelmezés arányát nagyobb költségnövekedés nélkül növeltük
Összességében a FEUVE működtetésével, szigorú költségtakarékossággal valamint a
kontrolling rendszerünk nyújtotta elemzések felhasználásával Intézetünk kiegyensúlyozott
gazdálkodást folytatott, likviditási gondok nélkül, fenntartva, illetve helyenként növelve a
betegellátás elismerten magas színvonalát.
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