PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt Intézményvezető!
Az Egészséges Emberért Közhasznú Egyesület (1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.)
pályázatot hirdet mammográfiás szűrőcentrumok, illetőleg fekvőbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltatók (a továbbiakban együtt: szűrőcentrumok) részére a veszélyeztetett
hölgykorosztályok emlőrák-szűrésben való részvételének elősegítésére.
Mindenekelőtt azonban engedje meg, hogy röviden bemutassam Egyesületünket és céljait. Az
Egészséges Emberért Közhasznú Egyesületet azért hoztuk létre, hogy az egyén saját
felelősségtudatára építve mozdítsuk elő a leghatékonyabb egészségmagatartást. Ennek, sok egyéb
mellett, alapvető része az államilag finanszírozott és nemhez kötött szűrővizsgálatok
igénybevétele. Egyesületünk a teljes lakosság egészségvédelmével foglalkozik. Munkánkat
egyrészt a helyi közösségek erőforrásaira építjük - mozgósítva azokat a személyeket, akik a
közösség bizalmát élvezik - másrészt a nagy nyilvánosság segítségével szeretnénk felhívni a
figyelmet az egyén és a társadalom közös felelősségére egészségünk megtartásáért.
Egyesületünk Alapszabályban is rögzített célja az egészséges emberek országos mozgalmának
megszervezése, a lakosság egészségének megőrzésére az egészséges életmódra neveléssel és a
nemzetközileg elfogadott szűrési lehetőségek igénybevételére való szervezéssel. A mozgalom
kapcsolódik a 2001. évben meghirdetett Népegészségügyi Programhoz. Országos szervezet
kialakítása révén - elsősorban a családok és közösségek, továbbá települési közösségek
mozgósításával, akiknek ismeretterjesztő programokat, oktatásokat, mobil szűrési lehetőségeket,
szűrésekre szállítások szervezését biztosítja - egyéni látogatások és meggyőzések során kívánja
célkitűzéseit megvalósítani. Élenjáró szakemberek részvételével szellemi műhelyt kíván
kialakítani a Népegészségügyi Program optimális szakmai támogatására és a lakosság
mozgósításához szükséges programok szakmai megalapozására. E célokat közhasznú
tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú egyesület formájában végzi.
A fenti célokhoz illeszkedve hirdeti meg Egyesületünk jelen pályázatát, a következők szerint.
1. Az alapprojekt bemutatása
Egyesületünk az elnyert források felhasználásával országos mammográfiai lakosságszűréssel
kapcsolatos, a háziorvosok munkáját támogató szoftver (web portál) fejlesztését, telepítését,
bevezetését és a programban résztvevő dedikált mammográfiás centrumok Főnix Mamma
betegadminisztrációs rendszerébe történő integrálását tűzte ki célul (a továbbiakban: web portál
projekt - WPP).
A WPP elsődleges célja, hogy elősegítse a szűrésre dedikált mammográfiás emlőcentrumok
szűrési régióiban a női lakosság mammográfiai emlőszűréseken való részvételét, és növelje a
szűrésen résztvevők megjelenési arányát a leginkább veszélyeztetett 45-65 éves korosztályban. A
projekt céljának megvalósításához be kívánjuk vonni a szűrőcentrumok mellett azokat a
háziorvosokat is, akik felismerve az emlőszűrés fontosságát, kiemelt felelősséget éreznek az
emlőrák kialakulásának a megelőzéséért.
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A WPP segítségével a háziorvosoknak lehetőségük lesz feltölteni a saját körzetükhöz tartozó női
lakosok TAJ listáját az emlőcentrumok adatbázisába, ahol az adatok összefésülésre kerülnek az
emlőcentrumok saját lakosságlistájával. A két lista összekapcsolásával lehetősége lesz mind a
szűrőcentrumoknak, mind pedig a háziorvosoknak arra, hogy szűrési feltételek megadásával
fontos lekérdezéseket, statisztikákat nyerjenek ki a körzetükhöz tartozó hölgyek mammográfiai
szűrési adatairól. Így hatékonyabban lehet majd nyomon követni egy lakos szűréseken való
részvételi hajlandóságát és annak változásait. Ezen felül a WPP-t használó háziorvosokhoz
tartozó lakosságtörzs vizsgálatával jobb képet lehet majd kapni az egyes körzetek megjelenési
arányával, szűrési lefedettségével kapcsolatban is. A fejlesztés eredményeként a háziorvos és az
emlőcentrum mindenkor tájékozódhat a körzethez tartozó nők megjelenési arányáról és egészségi
állapotártól, bármely időpillanatban. A háziorvos a WPP adatainak segítségével célzottan tudja
aktivizálni a szűrésen nem megjelent hölgyeket is.
A WPP informatikai hátterének kialakítása jelenleg folyamatban van. Terveink szerint 2016. első
negyedévében elkészül a centrumoknál telepíthető és a hozzájuk tartozó háziorvosok által is
elérhető web portál.
Annak érdekében, hogy a projekt a szűrőcentrumok és az emlőrák-megelőzés iránt elkötelezett
háziorvosok körében is elterjedjen, Egyesületünk a WPP pilot-projektjeként pályázatot hirdet.
2. A pályázók köre, a pályázás feltételei
Jelen pályázaton valamennyi, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által akkreditált mammográfiás
szűrőcentrum, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató részt vehet,
amely használja a Főnix Mamma behívási és beteg-adminisztrációs rendszert és nyilatkozik, hogy
kész a web-telepítéshez szükséges informatikai feltételeket a kórház biztosítani, melyek az
alábbiak:
Minimum hardware követelmények:
1 db fizikai vagy virtuális szerver
1 processzor / 6 mag
8gb ram
300 GB HDD ( fizikai szerver esetén raid 1-ben minimum )
(fizikai szerver esetén szünetmentes áramforrás szükséges)
Minimum software követelmények:
1db Windows Server 2012 R2 standard + IIS
1db Microsoft SQL Server 2014 Express Edition
További feltétel, hogy a szűrőcentrum minimum 5 fő, a területén működő háziorvossal együtt
pályázhat. A háziorvosok szempontjából elvárás, hogy a területén legalább 30 nő szerepeljen a
szűrendő korosztályban (45-65 év). A háziorvosoknak nyilatkozniuk kell, hogy hajlandók TAJlistájuk egyeztetésére az adott szűrőcentrummal és amennyiben bármelyik félnél adathiány
mutatkozik, akkor azt a másik fél adatai alapján saját rendszerébe felvezeti.
A pályázókkal kapcsolatban a fentieken kívül egyéb előírás nincs, a szűrőcentrumok egyaránt
pályázhatnak városi vagy vidéki, hátrányos helyzetű vagy ilyennek nem minősülő térségekben
praktizáló háziorvosokkal.

2

3. A jelentkezés határideje, a részvétel költségei, a pályázatok értékelése
A pályázatra jelentkezni 2016. év április hó 05. napján 16:00 óráig lehet a jelen felhívás 1.
számú mellékletét képező aláírt, kitöltött pályázati adatlap és a 2. számú melléklet szerinti
legalább öt háziorvosi nyilatkozat eredeti példányának az Egyesület címére tértivevényes ajánlott
levélben történő postai megküldésével vagy személyes leadásával, amelyre munkanapokon 8 és
16 óra között van lehetőség az Egyesület székhelyén.
Az első 8 legtöbb háziorvossal pályázó jelentkező esetében az Egyesület átvállalja a web portál
telepítésének költségét a szűrőcentrumnál (a háziorvosoknál nem kerül telepítésre a rendszer, ők
egyszerű webes felületen érik majd el a WPP egyes részeit). A háziorvosok számának egyezősége
esetén a pályázat tértivevényes ajánlott levélben történő beérkezésének időpontja dönt: az előbb
beérkező pályázatot benyújtó centrum webportál-telepítési költségét vállalja át az Egyesület.
A Magyarországon működő jelenleg 47 szűrőcentrum, illetőleg az azt működtető fekvőbetegszakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató bármelyike bekapcsolódhat a projektbe, az első
nyolc jelentkező regisztrációját követően pályázatot benyújtó centrumoknak azonban a WPP
telepítés önköltségét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül meg kell téríteni, mely
250 000 Ft + ÁFA és tartalmazza a web portál 1 db számítógépre való telepítését.
A futamidő alatt a projektben való részvétel nem mondható fel. A WPP-ben való részvétel
futamidő lejárta előtti felmondása esetén az önköltségi árat azon résztvevőknek is meg kell
fizetniük, amelyek azt ingyenesen kapták.
A projektbe bekapcsolódó szűrőcentrumoknak vállalniuk kell, hogy a webtelepítést követő nyolc
napon belül az általuk bevont háziorvosokra vonatkozóan induló statisztikát szolgáltatnak a
telepített programban megjelölt adatok szerint.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében Egyesületünk jelen pályázati felhívást egyszerre, egy
időben elektronikus levélben küldi meg valamennyi szűrőcentrum számára, valamint az
Egyesület honlapján (www.proember.hu) is közzétesszük.
Az Egyesület valamennyi, határidőben beérkezett pályázatot regisztrál, szükség esetén a hiányok
pótlására, az adatok kiegészítésére, pontosítására szólítja fel a pályázót. A jelentkezési határidőt
követően az Egyesület a pályázatok értékeléséről összesített tájékoztatót készít, amelyet
valamennyi érvényes pályázatot benyújtónak megküld. Az összesített tájékoztatóban megjelöli
azon 8 jelentkezőt és az általuk bevont háziorvosok számát, akiknek a részvétel a fentiek szerint
ingyenes.
A résztvevőkkel az Egyesület a 3. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köti.
4. A projekt futamideje, nyertesei
A projekt futamideje 7 hónap, mely attól az időponttól kezdődik, amikor a web portál valamennyi
jelentkező emlőcentrumnál telepítésre és beüzemelésre került, a kapcsolt háziorvosok is elérik a
WPP számukra engedélyezett funkcióit, a szükséges tesztidőszak sikeresen zárult és valamennyi
résztvevő számára azonos feltételekkel biztosítottak az informatikai feltételek. A futamidő kezdő
és befejező időpontjáról az Egyesület a web portálon keresztül értesítést küld. Amennyiben
valamelyik résztvevő a jelen pályázati felhívásban foglalt informatikai feltételeket a futamidő
kezdetére biztosítani nem tudja, a projektben nem vehet részt.
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A WPP nyertese az a legfeljebb 10 háziorvos, akik a saját területükön a korosztályba tartozó (4565 év) nők számához viszonyítva a legmagasabb emlőszűrési részvételi arányt - de legalább 70%ot - tudnak elérni a futamidő alatt.
A nyertesek az Egyesülettől fejenként nettó 100 000 Ft díjban (Ptk. 6:588.§) részesülnek, melyet
az Egyesület az alapszabályában foglaltaknak megfelelően cél szerinti juttatásként ad.
A regisztráció határidején belül a projekttel kapcsolatban érkező valamennyi, írásban - postán,
faxon vagy e-mailben érkező - kérdést megválaszolunk és haladéktalanul valamennyi, addig
regisztrált szűrőcentrum részére e-mailben megküldünk.
A projekttel kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségek valamelyikén tehetik fel:
Egészséges Emberért Közhasznú Egyesület
cím:
1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.
telefonszám:
06 1 212 9766
telefaxszám:
06 1 355 1696
e-mail cím:
proember@proember.hu
képviseli:
Dr. Lukács Eszter, elnök
Az Egyesület fenntartja a jogot a jelen pályázati felhívásban közölt feltételek pontosítására a
futamidő kezdetéig, amelyről valamennyi regisztrált pályázó részére e-mailben értesítést küld. A
futamidő kezdetétől a feltételek nem változtathatók meg.
Bízunk benne, hogy az Egyesületünk által kínált jelen pályázati lehetőség hozzájárul az
emlőcentrumok és a területükön működő háziorvosok szakmai kapcsolatának erősítéséhez és
ahhoz, hogy a veszélyeztetett korosztályba tartozó nők minél nagyobb számban vegyenek részt az
emlőszűrő-vizsgálaton.

az Egyesület Vezetősége
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1. számú melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
a WPP projektben történő részvételhez
1. A szűrőcentrum (kórház) neve, székhelye:
2. Intézményvezető neve:
3. Kapcsolattartó személy
neve:
telefonszáma:
e-mail címe:
4. A szűrőcentrum által a projektbe bevonandó háziorvosok (legalább 5 fő)
neve (cégnév és orvosnév):
székhelye:
telefonszáma:
e-mail címe:
ellátási körzete:
a korosztályba tartozó (45-65 év) nők száma az ellátási területen:
(a fenti rész a bevont háziorvosok számának megfelelően duplikálandó)
Alulírott ………………….. (név, beosztás) a ……………………. (kórház neve) képviseletében
kijelentem, hogy az Egészséges Emberért Közhasznú Egyesület (1125 Budapest, Fogaskerekű u.
4-6.) WPP pilot projekt pályázati felhívásában foglalt feltételeket megértettük, tudomásul vettük
és ennek tudatában pályázni kívánunk a projektben való részvételre. A centrumunk
rendelkezésére álló TAJ adatokat a pályázatba általunk bevonandó, fent nevezett háziorvosokkal
a futamidő kezdetéig egyeztetjük. A WPP telepítésének ……………… Ft + ÁFA összegű
önköltségi árát az Egyesület részére megfizetjük.∗
Kelt ………………………, 2016 ……….. hó ….. nap

PH.

…………………………………..
aláírás

∗ Tudomásul vesszük, hogy az első 8 jelentkező szűrőcentrum részére a WPP telepítése ingyenes.
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2. számú melléklet

HÁZIORVOSI NYILATKOZAT
A WPP projektben történő részvételhez
Alulírott, Dr ………………………….. háziorvos (nyilvántartási szám: …………..) kijelentem,
hogy az Egészséges Emberért Közhasznú Egyesület (1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.) „Főnix
Mamma web portál projekt” pályázati felhívásában foglalt feltételeket megértettem, a projekt
céljaival egyetértek és abban részt kívánok venni a …………………………….. (név, székhely),
mint mammográfiás szűrőcentrum által bevont háziorvosként. A rendelkezésemre álló TAJ
adatokat a futamidő kezdetéig a nevezett szűrőcentrum adataival egyeztetem.
A projektben való részvételhez szükséges adatokat a következők szerint adom meg:
nevem (cégnév és orvosnév):
székhelyem:
telefonszámom:
e-mail címem:
ellátási körzetem (megye, település):
a korosztályba tartozó (45-65 év) nők száma az ellátási területemen:

Kelt ………………………, 2016 ……….. hó ….. nap

…………………………………..
aláírás
PH.
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3. számú melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről az
Egészséges Emberért Közhasznú Egyesület
székhely:
1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6.
nyilvántartási szám: 01-02-0010377
adószám:
18249554-1-43
képviseli:
Dr. Lukács Eszter, elnök
a továbbiakban: „Egyesület”, valamint a
………………………………………………
székhely:
…………………………………….
adószám:
…………………………………….
képviseli:
……………………………………
a továbbiakban: „Szűrőcentrum” (együttesen: „Felek”) között alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy a Szűrőcentrum pályázatot nyújtott be a Webportál Projektben (WPP)
való részvételre, pályázatát - mivel a felhívásban foglaltaknak megfelelt - az Egyesület elfogadta.
Felek kölcsönösen kinyilvánítják, hogy jelen Megállapodásban foglaltak szerint együtt kívánnak
működni a WPP megvalósítása terén.
2. A Szűrőcentrum a WPP-ben térítésmentesen/térítés ellenében1 vehet részt. A térítésmentesség
feltételei, illetőleg a térítési díj összege a pályázati felhívásban került rögzítésre. Amennyiben a
Szűrőcentrum térítés ellenében vesz részt a WPP-ben, az önköltség 250 000 Ft + ÁFA összegét
az Egyesület által kiállított számla ellenében 30 napos fizetési határidővel banki átutalással
megfizeti.
3. A Szűrőcentrum vállalja, hogy a pályázatában foglaltaknak megfelelően a következő
háziorvosok részvételét biztosítja a projektben:
………………………….. (háziorvos neve, cégneve) ………………………… (székhelye)
………………………….. (háziorvos neve, cégneve) ………………………… (székhelye)
………………………….. (háziorvos neve, cégneve) ………………………… (székhelye)
………………………….. (háziorvos neve, cégneve) ………………………… (székhelye)
………………………….. (háziorvos neve, cégneve) ………………………… (székhelye)
4. A Szűrőcentrum vállalja, hogy a webtelepítést követő nyolc napon belül az általuk bevont
háziorvosokra vonatkozóan induló statisztikát szolgáltatnak a telepített programban megjelölt
adatok szerint.
5. A Szűrőcentrum vállalja, hogy az informatikai rendszer telepítéséhez szükséges, pályázati
kiírásban foglalt hardver és szoftver környezetet biztosítja, továbbá kijelöl egy kapcsolattartót az
Egyesület felé, aki vállalja az informatikai alkalmazás használatának elsajátítását és annak
megfelelő működtetését a futamidő alatt.
1

A megfelelő aláhúzandó.
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Kapcsolattartó személy neve: ……………………………………..
beosztása: …………………………………………………………
telefonszáma: ……………………………………………………..
e-mail címe: ……………………………………………………….
6. A Szűrőcentrum vállalja, hogy a futamidő Egyesület által közzétett kezdő időpontjától annak
befejezéséig, a futamidő teljes időtartama alatt (7 hónap) a projekt folyamatos végrehajtásában
közreműködik, azt nem mondja fel.
7. A Szűrőcentrum vállalja, hogy az általa bevont háziorvosok tevékenységét a rendelkezésre
bocsátott informatikai alkalmazás segítségével koordinálja, a rendszer által megkövetelt adatokat
az Egyesület informatikai rendszere felé továbbítja.
8. Az Egyesület vállalja az informatikai alkalmazás telepítésének biztosítását a Szűrőcentrumnál.
9. Az Egyesület vállalja, hogy a Szűrőcentrumok által kijelölt kapcsolattartó személyek központi
oktatását az informatikai fejlesztő cég bevonásával elvégzi.
10. Az Egyesület vállalja, hogy a futamidő alatt folyamatos szakmai segítséget biztosít az
eredményes végrehajtáshoz, közreműködik a felmerült problémák kezelésében.
11. Az Egyesület vállalja, hogy a futamidő lejártát követően az eredményeket értékeli, a pályázati
kiírásban foglaltaknak megfelelően a díjakat kiosztja.
12. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen Megállapodás aláírását követően a WPP futamideje
alatt és azt követően is az együttműködés kölcsönösen elfogadott, legrugalmasabb módját
alakítják ki, minden tőlük telhetőt megtesznek a projekt sikere érdekében és az eredmények
megfelelő kommunikációja terén.
Felek az Együttműködési Megállapodást - mint akaratukkal megegyezőt - helybenhagyólag írták
alá.
Készült 2 példányban, amelyből a Felek 1-1 eredeti példányt kapnak.
Budapest, 2016. ……………….. hó ……. nap

………………………………..
Egyesület képviseletében

………………………………..
Szűrőcentrum képviseletében
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