Powiat Włoszczowski

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
wsparła włoszczowski szpital
W czwartek, 19 listopada Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie otrzymał od Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 15 łóżek szpitalnych Vida o wartości 90 000,00 zł, 5 łóżek do intensywnej terapii Evario o
wartości 60 000,00 zł i 5 materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych o wartości 12 500,00 zł. Pozwolą one
doposażyć oddziały, na których obecnie leczeni są pacjenci ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, tj. Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Oddziały Wewnętrzne.

To nie pierwszy transport z darami Fundacji, który dotarł w tym roku do włoszczowskiego szpitala. W kwietniu
dostarczono 75 przyłbic o wartości 375,00 zł i 2 000 masek chirurgicznych P2 o wartości 6 480,00 zł. Natomiast w
czerwcu ZOZ otrzymał 100 jednorazowych kombinezonów ochronnych o wartości 7 089,00 zł i kolejne 2 000 masek
chirurgicznych o wartości 3 600,00 zł.
Zgodnie z informacją, jaką otrzymał od Fundacji WOŚP dyrektor szpitala, do końca tego roku do Włoszczowy zostanie
jeszcze przekazana w darze aparatura medyczna:
- 2 respiratory TRILOGY EVO OBM o wartości szacunkowej 82 212,00 zł,
- 5 kardiomonitorów Efficia o wartości szacunkowej 131 500,00 zł.
Głównym celem działającej od 28 lat Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, według statutu, jest „działalność
w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz
poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. Co roku w
całej Polsce i poza jej granicami prowadzona jest zbiórka pieniędzy w ramach wydarzenia pn. "Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy".
Każdego roku Powiat Włoszczowski wspiera akcję WOŚP przekazując różne przedmioty na licytację. Ogromną pracę
wykonują wolontariusze, którzy czasem w niesprzyjających warunkach atmosferycznych stoją na naszych ulicach z
puszkami, osoby pracujące w sztabach, poświęcające swój prywatny czas, by lokalne wydarzenia wspierające WOŚP
były dobrze zorganizowane, a wszelkie procedury dopilnowane.
Zarząd Powiatu Włoszczowskiego w osobach: Starosty Włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego, Wicestarosty
Łukasza Karpińskiego i Członków Zarządu Małgorzaty Gusty i Rafała Pacanowskiego, pragnie serdecznie podziękować
Fundacji WOŚP za wszystkie przekazane do tej pory dary na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we
Włoszczowie. Dziękujemy w imieniu własnym, dyrekcji, personelu, a przede wszystkim w imieniu pacjentów, którzy
mogą z tych darów korzystać.
Dziękujemy też wszystkim Wolontariuszom, którzy w tym roku i w latach ubiegłych zbierali pieniądze i pracowali
podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mogą być Państwo z siebie dumni, bo to dzięki Państwa
bezinteresownej pracy i ogromnemu pragnieniu niesienia pomocy drugiemu człowiekowi co roku na terenie powiatu
włoszczowskiego udaje się zebrać znaczne kwoty pieniędzy, które wspierają działalność Fundacji i "wracają" do
Włoszczowy w postaci sprzętu dla naszego szpitala.
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