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Jeryzőkiinyv

mely készült a Peteľ Cerny Alapítvâny 2020 október Ż8-án |4 lľakoľ, Faľkasréten taľtott kuľatóriumi
iiléséről' Jelen vannak: Madaĺassy István feliigyelőbizottsági tag, mint hënigazda, Lányiné Dľ. Engelmayer
Ágnes felügyelőbizottsági tag, Keľesztes Gyöľgy kuľatóriumi elnök' Dľ. Harastĺi János és Veéľ Lajos
kuľatóriumi tagok, valamint Dľ. Somo gyvćľi Zsolt szakmai vezetó'

Napiľendi pontok:
1' sZJAl% / támogatások felhasználásáról beszámoló
2. Rövid és kilzéptávú stľatégiai tervek
3. Aktuális járvânyiigyi belyz.et
4. Egyebek

1) Beszĺĺmoló a kiilönböző tiĺmogatfuok felhasználásáľól
a) Személyi jövedelemadó (SZJA I%) 2020-ban beérkezett összege, az elmult évek

gyakorlata szerint, az a|apítványi célkihĺzések megvalósításźttakeľtil felhasznźůźsra.
b) A Közméđia ,,lőnak lenni jó'' akciőjaből (JLJ) befolý támogatasok fęlhasznâlása

teľvszeľúen, de a CovID_19 jĺĺľvĺĺny kihívásainak való megfelelés kényszeľével
zajIik, káros hatásainak kivédését segítve. Elindult a két új mentőautó beszeľzése,
illetve felszerelése, a napi rutin részévé vált a megvasaľolt magas-frekvenciájú
IéIegeztetőgép (HFo) és annak kiegészítői; az inÎtniós pumprĺk; a felautomata
defibrillátoľok (4db); a kontrollált hűtés eszköze (Shell); av&gźa és sav_bĺŁis mobil
analiztltot; a viđeo-laľingoszkóp; és a steľilizalő készilék. A kivonuló szęmélyzet
szétmźnak fejlesztésére és a szimulációs oktatćsra tewezett összegek a COVID
pandémia hatásainak kompenzálźsźlta, és ilyen célú jiivőbeli taľtalékképzés céţából
keľĹiltek átcsopoľtosítâsľa. Az informatikai fejlesztések köZĺil elkészült és
akkľeditálás alatt van az EESZT neonatológiai siirgősségi pľofiţa, és elindult a
digitális esetlap kifejlesztése, amelyek mfüödtetéséhez a Shell jővoltaből8db tablet
is érkezett. Elkésziilt atźşoktatěls teszt-vizsgaztatő pľogľamrésze; és folyamatban van
a honlap-megújítása is. A felajrĺnlott 4 db inkubátoľ köziil egyelőre csak ldb
beéľkezésę váĺható.

c) Az egyéb támogatások éwégi elszámolása, a szokásos, az ęlmúlt évękben
megszokott módon zajlik.

2) Rövid és középtávú stľatégiai tervek
a) Az alapítvanyi mentőszolgéiat zavartalan működtetése érdekében, az egészségügyi

dolgozók _ orvosok (100%_os) és szakasszisztensek (20%_os) _ béremelésének
végľehajtása, ftiggetleniil attól, hogy az alapítvĺányi dolgozók leendő töľvényi
jogállása, illętve annak foľásai még nem tisztazottak.

b) A mentőautópaľk' illetve a mentési eszközpark megtłjítâsą valanńnt az infotmatikai
pľogramok fejlesztése a CoVID jáľvźny ellenéľe folyamatosanzajlik.

c) A pandémia kiszámíthatatlan hatásai miatt, a meglévő pénzeszközok részleges
lekötése, illetve biztonsága érdekében, 1 éves, illetve 3-6 hónapos futamidejű állami
kincstarjegyvásĺĺľlásaindokolt,amelyrőlhatarozat-hozataltöľtént.
10/2020 Hątóľozat:
A kuratórium taţai egłhangźIag, ellenszavazat ës tartózkodás nélkiil úgł hątdroztak, hogł az
alapínórry rovidtĺiryon nélkiilozhető pénziigłi taľtąlékąit óllami kincstóľjegł vósórlósábafektetik.
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d) A PCA 2030-ig érvényes kutatási etikai engedélyéľe alapozva folytatódik az eddig is
már igen sikeľes tudomĺĺnyos pľogľÍlm megvalósítása. A kuratóľium elismeľéssel
nyugţÁńa a PCA munkacsopoľt neves szakmai lapokban megjelent publikációit, az
Ameľikai Gyeľmekgyőgytsz Akadémia (AAP-SOTM) konfeľencián taľtott Żdb
előadást. A lélegeztetési ,,big-datď1ípusú adatgyujtések, valamint abetegbíztonságot
emelő klinikai kutatások tovabbi sikeľe éľđekében tényleges részallasťr tuđományos
igazgatő' illetve exteľnď auditoľ a|kalmazâséúhagytajővá (lfő 1/4 álláshelyen).

3 ) Aktuális j ź'ry aľryĺi;evi hely zet
a) A kuľatóľium meghallgatta a szak'rrtu vezetőnek, az aktuális jĺĺľvanyügyi helyzettel

kapcsolatos beszámolóját, ami aĺapján a második hullámban sziikséges megújító
szakmai, szęľvęzósi és gazđasági intézkedések taľtalmď és időzítését, _ a koľábbi
8120Ż0, sz. Határozatélhoz hasonlóan - továbbľa is megfelelőnek, arányosnak, és a
lehető sé gekhez képest ľacionálisnak minősítette.

b) A kuratóľium tagiai egyhangúlag, ellenszavazat és lľartazkodás nélkiil elfogadták a

szakmai vezeto javaslatát, miszęrint: az eLso hullĺĺm soriĺn aIkalmazott állami
bérkompenzâcióhoz hasonlóan, a PCAM _ sajat fonásból - a dolgozok a IY.
negyedévben nyujtott áldozatos munkájukéľt, egységesen bruttó 250.000 Ft
ľendkívĹili járványngyi pótlékban ľészesülnek, amelynek hóközi kifizetésére 2020.
decembeľ 15._én keľül sor.

4. Egyebek
a) Tekintettel ata, hogy a közbeszerzési pźiyâzat első foľdulója eľedménýelenül zátvlt,

a hamaľosan kiírásľa keľiĺlő második foľdulóban _ a 9l2020.sz. Hatáľozatnak
megfelelően a kuratórium tagai tartőzkodźts és e|lęĺszavazat nélktili
megerősítették a korábbi határozatban foglaltakat, miszeľint fenntaľtjak a szakmai
vezeto önálló intézkedési meghatalmazásźúo a közbeszerzési tigyek irrtézéséľe
vonatkozóan, és ezt hatfuozatÍal is megerősítették.
1 I/2020. sz. Határoząt: A korasziilöttmentési, őľzÖtt szólhtósi feladatkoľben hąmaľosan újľa kiíľásra
kerijlő kÓzbeszerzési pólyózat 2. fordulójaval kapcsolatosan _ a korłźbbi glakoľlatnak megfelelően * a
kuľatórium tagiai taľtózkodĺźs ĺ|s ellenszavązat nélkiil, egłhanýlag meghatalmazzák Dľ' Somognóri
Zsolt Kźlmdn szakmąi vezetőt, hogl az orszdgos Mentőszolgálat által indított kijzbeszeľzłźsi
eţóľásban, ą kuľatórium elnijke nevében és helyett, teţesjogkörľel eljáţon.

b) Tekintettel a jaľványĹigyi helyzet nehézségeire a kuratórium egyetértett abban, hogy a
karácsonyi iinnepségľe idén viľtuálisan keľĹil sor. (ZooM)

c) Ismeľtetésre és jóvahagyásľa került a Shell mesekönyv akciója (,,Janka tJtjď'),

amelyľe a koľaszülött világnap (2020. novembeľ 17.) előtti héten keľtil soľ.

Budapest, 2020. októbeľ 28.

szakmai
Ellenjegyezve

Keľesztes György
kuratóriumi elnök
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