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Tisztelt …………………!

Iktatószám: 2014/……

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 Keszthelyi Kórház Belgyógyászati Összevont Osztályának.
A több mint 250 éve működő keszthelyi kórház a Nyugat Dunántúli régióban, Zala megyében található,
kb. 50 000 ember betegellátását végzi fekvő- és járóbeteg osztályain.
Az intézményben Belgyógyászati Összevont Osztály is helyet kapott, jelenleg 55 ággyal, 1,2 és 5 ágyas
kórtermekkel. Sajnos a betegágyak elavultak, kényelmetlenek, az ágybetétek elhasználódtak, a
betegek korszerű ellátásához nem alkalmasak. A nővérek ezeket az ágyakat nem tudják megfelelően
mozgatni. Ezek miatt az osztály szeretné a régi ágyakat és éjjeliszekrényeket komfortosabbakra cserélni.
55 db oldalrácsos betegágy + matrac értéke: 7.200.000,-Ft
45 db etetőasztalos éjjeliszekrény értéke: 4.400.000,-Ft
Alapítványunk felvállalta, hogy országos gyűjtést szervez a kórház ezen eszközeinek beszerzésére.
Ehhez a nemes célhoz kérjük minden együtt érző ember segítségét, akik szándékuk és lehetőségük
szerint hozzá tudnak járulni az intézet falai között gyógyuló betegek korszerűbb ellátásához.
Tájékoztatjuk, hogy támogatása összegéről alapítványi igazolást állítunk ki, mely a jelenleg érvényes
pénzügyi és számviteli előírások alapján érvényesíthető.
Kérjük, a banki utaláskor az iktatószámot 2014/…. feltüntetni szíveskedjék!

Tisztelettel:

Györki Géza
Kuratórium elnöke
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