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A Cerny Rendszer oktató és szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségii TáÍsaság (a továbbiakban cR-KH-NP-Kft)

közlenrénye 2010. évi közhasznúsági jelentéséről

A közhasznú CR-KH-NP-Kft a következőkben jelzett beszámolási időszaka
közhasznúsági jelentését az a]ábbiak sze nt közli:
Beszámo lási időszak: 20 ] 0 ' 

j anuár 1' 20l0. december3].

Fővárosi B íróság m int cégbiróság: 0 l -09-923 0 7714

Adószám: 19010289.1.42

Cime; 108J Budapest, Bókay J. u. 53'

l' Az Alapítvány egyszerűsített mérlege az l/c me]léklet szerint.

2' Az Alapítoi tiiÍnogat.{s ielhasmálása: Aiapítói támogalás összege (Petef Cemy Alapitvány);
l0'000e Ft' A Közhasmú tevékenység költségei: 10.852e Ft. A finanszíroás ercdmónye 1'841e Ft'

3' Az Alapítvány működésének eredménykimutatása az l/a és 1/b' melléklet szerint.

4. Az Alapitvá1y cél sze nti pénzbeli j uttatást senkinek sem nyújtott'

5. A közhasznú tevékenységből származó bevételek| 2.530e Ft.

6' A vezető tisáségv;selőknek nyújtottjuttatás méI1éke: 0 Ft.

7. A kiemelkedóen kőzhasznÍl tevékenységról szóló óvid tartaln i besámo]ó:

A cR-NP-KH-Kf| |é| r€hozásának elózmén} ei:
A Peter cemy Alapítvány megalakulásakor céllll tűáe ki' hogy a korasztiltitt és újsziilött
betegcsopoÍ egészségi állapotán, gyógyÜlási esélyein, é]€tkilátasain' és későbbi
életm inóségükön j avitani kíván' Ennek érdekében hozta ]étre első lépésként korasziilöttmentő és

sállitó szolgáIatát, majd támogatta az intenzív osztályos ellátást' a koraszülöttek utógondozását

és rehabiliticióját, beleértve az otthoni gondozást ápolást, valamint az egészsé8megorzö
preventív feladatokat is. A primer prevenciós munkája során folyamatosan szervezte
ÍÚraélesáési.oktatási tanfolyamait, majd 5zúrő.pÍogramjait'

A Peter Cerny A]apítvány célkittizéseinek megfelelően változatlanul fó tevékenységként
végzi a koÍaszÍilöttek mentési. őrzött szállítási feladatait' A hiánypótló stirgősségi feladatok
e]látását az állam anyagilag is segíti,jelenleg az Egészségijgyi Minisáériummal éNényben lévő
támogatási szeÍződés Évén' A működtetésÍe adott központi költségvetési források
felhasználásának átláthatósága érdekében határozta el a kiernelten közhasznúl PeteÍ Cemy
Alapítvány' hogy a ,'nem mentési nem sürgősségi feladatok'' e]látására egy közhasznú
nonprofit korlátolt felelősségÍl társaságot a]apít'

Az igy rrregalapításra kerüli közhasmú nonprofit kft. szék]relye megegyezik az 
^|apít:ré.J..yszékhelyével' a feladatokat e]látó személyzet tag}ai zömében a Peter cerny Alapítvány

dolgozói, a togisáikai háttér az alxpi|vány mentésirányítási rendszerére épül, ugyanakkol
tevékenységében' szervezeti, adminjsárációs' pénzügyi tevékenységében jól átláthatóan
elkülönült gazdálkodásra törekszik. Az első féIév sorrán a funkciók szétválasztása, a projekt-

finanszíroás alápjainak, illetve az őnálló gazdálkodás feltételeinek kiépítése töftént.

Á P€ter Celny A|apítváÍy áttal beindított, majd N cR-NP.KH-Kft által iizemeltetett
projektek

1) Csecsemő-Szem.Mentő (Cs.Sz.l[) Projekt eledményeil
A szenészeti vizsgálati projekt létrehoását az a felismerés indokolta, hogy a Peter Cemy
Alapítvfuyi Mentőszolgá]at (PCAM) korasziilótt szál|ítási tevékenysége során feltünően sok
újszülöttet kényszerül szemészeti vizsgálatra' illetve műtétÍe szállítani. Ez elsősorban a
rendkívül sérülékeny be1egcsopolt számárajelent felesleges kockázatot és stíesszt, ugyanakkor
a sállítási kapac;tásokat is erősen leköti. Ezért a Peter cemy Alapítvány, az adózók l%-os
felajánlásaibóJ vásárolt Retcam shuttle/Clarity co-UsA késziilékkel. és a Semmelweis
Egyetem Szemész€ti Klinikájának szakmai segítségével egy Magyarcrszágon te|jesen új

fej]esztést kezdett. A koraszülöttek vaksághoz vezető retinakárosodásának megelőzéséért és

kezelésééd kezdett telemetriás elveken alapuló rlozgó szemészeti vizsgálati rendszer lélryege,

hogr' a késziiléket a helyszíDre e]juttatva az erre kiképzett neonatológiai szakasszisáels a

helyszínen műkődik közÍe a vizsgálatok kivitelezésében és a közpol1ti szeNeI segitségével a



szenészorvos az újszülött szál]ítása nélkü] á]líthatja fel a díagnózist, illetve a későbbi kezelési
tervet úgy hogy a beteg szállítása helyett a szemész kollégát és a lézeres készüléketjuttatja e| a
koraszülöttek ápolási helyére. Az elsó önállóan végzett retinakamerás telemetriás vizsgálat
2010' október 13.án, Kecskeméten történt' A 2010' évi működés során összesen 9l4 helyszíni
vizsgálatra kerÍilt sor' ebből 64 vidéki kórházban' Lézeres műtét elvégésére 196 esetben került
sol a PCAM illetve a cR-KH.NP-Kft segítségével.

2) Csecsemő-Fül-Mentő (cs-F.M) Projekt:
A halláscsökkenés korai felisnelése és mielőbbi e]látása azaz a neonatrílis hallásszűrés
törvényi előírás és szakmai irányelv' A kötelező szűróvizsgálatok ]eghatékorryabb modszerc a
kóúázi elbocsátást megelőző objektív hallásszűÍés. Minden újsztilöttet szűrn; kell
halláscsökkenés irányában. Igy a megfe]elóen korfu diagnosztizá]t és időben el]átotlhal]ássérült
gyemek beszédfejlődése drámaian megindu]. Ha azonban a hallás károsodottságát nem Íédezik
fel ;dóben, a beszédfejlődés nem indul meg, ami egy kritikus periódust követően már nem
rendezhető' Az újszülöttek egy részéné| az objektív lrallásszűrés technikai okok miatt nem
történik meg. Emel]ett az intenzív újszülött oszályokon ápoltak a magasabb rizikójú csopofba
taÍtoznak. (Első szűrővizsgálatuk során csak 20-30 %.ban állapítható meg biztosan, a meg]évő
és kielégítő hallás|)
A projekt lényege, hogy az újszü]öttek minél nagyobb száma juthasson hozzá a korszeríi
otoakusztikus emissziós szűrővizsgá]ati lehetőséglrez' Eá a Peter cerny Alapítványi
Mentőszolgálat szűrésre kiképzett munkatársai a Semmelweis Egyeten Fi,iloÍ.Gégészeti és

Nyaksebészeti Klinika ar'rdio1ógiai mulkacsopoftjáva] történő egr'üttmúködés segítségéVel
biáositiák' Az általuk ellátott kórházak neonatológiai részlegein e]végzik a he]yszíni
szűrővizsgálatokat, és azok eledményéről rendszeÍes tájékoztatást nÉjtanak az audio]ó8iai
központnak. A projekt keretében sz|.írésben részesü]t újszü]öttek száma 2010.ben 316 fő' A
201o-es vizsgálatokban 63%-ban á]lapitottak lneg jó hallást, 37%-ban ismételt vizsgálatÍa volt
szükség. (Ebben az igeD súlyos betegcsoportban a nelnzetközi adatok már 20-30%.ot is jó
szűrósi eredménynek tartanak.) A 37%-ból a Fiilészeti KlinikáD az elmúlt évben 116-anjelentek
meg audiológiai kontrollvizsgálaton' Kőzijttük ]2 esetben ]ehetett bizonyítani a súlyos
ha]láskárosodást. ok a Cerny Rendszernek köszönhetik aá, hogy igen korán és rnég időben
ha]lókészüléket kaphatnak és a beszédfejlődésük időben, késés nélkül megindulhat.

J) Új!7ü|ötl-Újraó|es7tési-oktatisi Proj€kt ( [ -U-o-P)
A Peter cerny Alapítvány 1995 óta végzi M újszülöttek újraélesáés.oktatását az amerikai
módszer alapján' A taníolyamokon résztvettek száma ma máI közelíti az 1500 (+20]o-es adat)
főt' Az alapítvá1y nonprofit vállalkozási pénzbovételi lehetósége, valamint az igények nagy
sáma niatt, a cR. KH-NP-KFT létrehozásának az egyik legfontosabb oka az oktatásból fakadó
bevételek elkülönítése volt a pénziigyi átláthatóság biáosítása érdekében' A CR-KH-NP-KFT
á]ta] szervezett tanfolyamokon Észtvevők száma 20l0-ben összesen 116 fő volt, 72 szakorvos,
]] rezidens' és l3 nővér megoszlásban, akik mindannyian sikeres gyakorlati vizsgát is tettek'
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Könywizsgálói zárádék*: a könyvvizsgálat során a cR.NP.KH.Kft kózhasznú egyszerúsített éves

besámolóját' annak rész€it és tételejt' azok könyvelési és bizonylati alátámasíását az éíVényes nemzeli
krnywizsgálati standardokban t.oglaltak szerint felülvizsgá]tam, és ennek a]apján elegendő és megfelelő
bizonyosságot szereztem arról' hogy a közhasznú egyszeríísített éves beszámolót a számviteli törvényben
fogialtak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint kéSzitették €l. Véleményem
sz€rint a köáasznú egyszerúsített éves beszámoló az CR.NP.KH-Kft' 2010' decembeÍ 3]..én fenná]ló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéról megbÍzható és valós képet ad' (orosz Katalin bejegyzett
könywizsgáló' Engedély szám: 003057)


