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Miklós Tamás

Tisztelt Polgármester ÚrI

A Veszprém megyei Mentoszervezet

,,04 Alapítványa" számos Önkormányzat és jó

szándékú befIzeto segítségével az évek során olyan szakmai fejlesztéseket tudott létrehozni és
támogatni,

amely

régiónk

mentoellátásában

minoségi

változást

mento gépkocsik dönto többségébe megvásárolt fájdalomcsillapító
félautomata defibrillátorok, a minden mentogépkocsiba
laryngealis

maszkok,

GPS készülékek,

csontba loheto injectios készülékek,

hozott

létre.

A

gáz, a gerinchordágyak,

a

megvásárolt korszeru nyakrögzítok,

az esetkocsikba

mind azt bizonyítják,

megvásárolt

lélegezteto

gépek,

hogy Alapítványunk

(eredeti

céljának megfeleloen) kizárólag a mentés színvonalának emelésére költ.
Sajnálatos módon az egyre korszerusödo

eszközök ára lassan a csillagos egekig

kúszik, ezért idoszeru szakmai programjainkat csak "apró" lépésenként tudjuk megvalósítani,
mely gyakorta állítja nehéz döntés elé kuratóriumunkat.
2010.
puizoximéter

évben

befejeztük

programot.

az u.n.

Az alapítványi

motoros
beszerzett

szívó programot,
eszközöknek

valamint

f~
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Veszprém

Tárgy:
Melléklet:

dJt

;

az u.n.

is köszönheto,

hogy

Veszprém megye teriiletén a sikeres helyszíni újraélesztések részesedése közel 30 %-ra nott.

2010.

évben

mintegy

6,5 millió

Ft-ot költöttünk

az Alapító

Okiratban

leírt

feladatainkra.
A felszerelések elosztásakor minden mentoállomás mentokocsijába kerül eszköz.
Fentiekre tekintettel tisztelettel kérem - Önön keresztül - a Képviselotestületet,

hogy

számunkra 2011. évben is támogatást biztosítani szíveskedjenek.
2011. évben döntoen a csontba loheto eszközt (10) szeretnénk folyamatosan biztosítani, mely
egyszer

használatos,

sára

20.000

Ft/db. Ezen felül elso sorban a gyermekellátásban

használatos sürgosségi ultrahangos párásító beszerzése a célunk a mentokocsikra. Szeretném
hangsúlyozni, hogy mindezen eszközök plusz felszerelései a mentoautónak.
Tájékoztatom, hogy alapítványunk Közhasznú Szervezet.
Fentiek mellett kötelességem

megemlíteni, hogy a mentok nevével ez évben több

alapítvány, szervezet is visszaélt. Lélegezteto gépekre, táskákra gyujtöttek. Tájékoztatom,
hogy ezen szervezetekhez közünk nincs, s veszélyesnek tartom a jó szándékú adományok
megyén kívülre való befizetését, hisz ez részben ellenorizhetetlen, részben semmilyen pozitív
hatással nincs a me gye sürgosségi ellátására.

Egyben engedje meg, hogy Önnek és Önön keresztül a Tiszte~ Képvi~~otestületr:e_k
kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új esztendot kívánjak.

Veszprém, 2010. december 10.
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Dr. Raffainé Dr. Rozsnyói Edit

Dr. Czimer József

Kuratórium elnöke
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