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Tisztelt Támogatónk! Iktatószám: 2016/0091 

 

 

A Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány létrejöttének egyik célja: az életmentéshez 

elengedhetetlen életmentő műszerek beszerzése a nehéz helyzetben lévő kórházak részére.  

 

Jelen levelünkkel szeretnénk kérni, hogy legyen Ön, illetve az Ön által vezetett cég is egyik 

támogatója a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház Diabeteses Láb Ambulanciájának. 

 

A cukorbetegséggel kapcsolatosan kialakuló lábszövődmények rendkívüli mértékben rontják 

a betegek életminőségét, a betegek legtöbbször munkaképtelenné válnak. Az un. diabeteses 

láb miatt becsült adatok szerint évente 4000 lábamputáció történik Magyarországon. Az 

amputációkat legtöbbször újabb amputációk követik és a folyamat sajnos korai halálhoz 

vezet. A betegek kezelése óriási összegeket emészt fel. 

Ez az ördögi kör megszakítható. A jelenleg is működő Anyagcsere és Lipid Ambulancia 

keretében egy Diabeteses Láb Ambulancia megindítását tervezik. Ennek feladata lesz a 

diabeteses láb megelőzésének oktatása, a helyes lábápolás tanítása, mindemellett a már 

kialakult sebek, fekélyek, bőr és körömelváltozások, a komplex lábszövődmény szakszerű 

kezelése. Ebben kulcsszereppel bír majd a podiáter, akinek munkájához speciális podiátriai 

szék, és speciális műszerek szükségesek, melyek igen jelentős összegbe kerülnek. 

Jelenlegi árajánlat alapján a műszerek beszerzési értéke: 1.824.500,- Ft. 

A térségben hasonló munkacsoport nem működik, nincsen megfelelő eszközökkel rendelkező 

diabeteses láb ambulancia. A munkacsoport révén bizonyára több megyéből, sok-sok láb 

megmentése válna lehetségessé, amely mögött egy-egy betegsors, egy-egy család is áll. 

Szeretnék megmenteni sok beteg egészségét, lábát és életét, szeretnék visszaadni a betegek 

munkaképességét.  

 
Ehhez a nemes célhoz kérjük minden együtt érző ember segítségét, akik szándékuk és lehetőségük 

szerint hozzá tudnak járulni az intézet falai között gyógyuló betegek színvonalas gyógyításához.  

 
Tájékoztatjuk, hogy támogatása összegéről alapítványi igazolást állítunk ki, mely a jelenleg érvényes 

pénzügyi és számviteli előírások alapján érvényesíthető. 

 

Kérjük, a banki utaláskor az iktatószámot 2016/0091 feltüntetni szíveskedjék! 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Farkas Tamás 

 Kuratórium elnöke 
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