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SP ZOZ w Brzesku
Podziękowania za wsparcie dla Szpitala
Szanowni Państwo!
Powoli i systematycznie w szpitalu wznawiana jest praca kolejnych oddziałów, poradni,
pracowni diagnostycznych i rehabilitacyjnych. Tym samym, codziennie pojawia się
coraz więcej pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych, co stawia przed
szpitalem nowe wyzwania i nakłada szereg obowiązków, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pacjentom i personelowi w okresie epidemii. Mimo, że ognisko
zakażenia wirusem SARS-COVID-2 w naszym szpitalu zostało wygaszone, zużycie
środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych nie maleje.
Dostosowanie szpitala do funkcjonowania w warunkach epidemii wiąże się
koniecznością zużywania znacznie większej ilości środków dezynfekcyjnych, środków
ochrony osobistej, jak również z wprowadzaniem nowych zasad udzielania świadczeń
zdrowotnych, nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, takich jak:
instalowanie dozowników na płyny dezynfekcyjne, montaż szyb osłonowych i słupków
odgradzających, drzwi automatycznych, domofonów, elektrozamków, sprzętu
komputerowego, sprzętu do dekontaminacji pomieszczeń, ozonatorów, lamp
bakteriobójczych, czy wreszcie aparatury i wyposażenia medycznego jak aparat USG,
respiratory, kardiomonitory, analizatory do przeprowadzania testów w kierunku SARSCOVID-2 oraz licznych elementów wyposażenia medycznego dedykowanego do
udzielania świadczeń osobom potencjalnie zakażonym koronawirusem.
Do tej pory szpital wydał dodatkowo 1 milion złotych na wprowadzenie koniecznych
zmian. Dlatego właśnie Państwa zaangażowanie było i jest dla SPZOZ w Brzesku
bezcennym wsparciem – dzięki Państwa pomocy, w postaci przekazywanych darowizn
materialnych i finansowych, nasz Szpital mógł i nadal może codziennie funkcjonować
w tej nowej rzeczywistości i nieprzerwanie udzielać świadczeń zdrowotnych Pacjentom
i Mieszkańcom Powiatu Brzeskiego!
Serdecznie dziękujemy kolejnym Darczyńcom, którzy przekazali dary
finansowe:
GRUPA NOVUM Sp.z o.o Gnojnik – 20 000 zł,
Firma Handl.Usługowa BEATUS Tomasz Górka Brzesko– 4 000 zł
Zakład Karny Nowy Wiśnicz Funkcjonariusze zakładu karnego– 3 526,59 zł,
Firma Handlowo- Usługowa Novum II Marta Pawełek – 2 000 zł,
BUMAT Zakład Handlu i Produkcji Materiałów Budowlanych– 1 500 zł,
Biuro Kadrowo-Księgowe Maria Kuc Bochnia– 300 zł,
Wpłaty od osób prywatnych:
17.04.2020 –200 zł,
20.04.2020 – 50 zł, 200 zł,
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22.04.2020 – 100 zł, 100 zł, 100 zł,
23.04.2020 – 500 zł,
24.04.2020 –100 zł, 100 zł,
27.04.2020 – 400 zł,
30.04.2020 – 200 zł,
04.05.2020 – 981 zł, 100 zł,
07.05.2020 – 300 zł.
Dziękujemy również za pomoc materialną w postaci darów rzeczowych:
Agencja Rezerw Materiałowych, Ministerstwo Zdrowia – maska filtrująca
FFP2/n95 870szt, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 5l 177op, przyłbica 70 szt,
rękawice nitrylowe -32op, kombinezon ochronny 220szt, maseczki jednorazowe
chirurg. 4 750szt, okulary ochronne 500szt,
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie – wymazówki
transportowe t/09,
FUNDACJA SIEPOMAGA POZNAŃ – maska filtrująca ffp2/n95 1000 szt, maseczki
jednorazowe chirurg 3000, przyłbica 20 szt,
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – 2 kardiomonitory, indywidualne
pakiety ochronne 120 szt, przyłbice 88 szt,
OSP w Porębie Spytkowskiej – 85 kombinezonów,
OSP w Zawadzie Uszewskiej – 91 kombinezonów i 56 maseczek,
SEFAKO S.A. Sędziszów – płyny dezynfekcyjne 5l 20 op,
CAN-PACK S.A Fabryka Puszek Napojowych Brzesko – kolejne 100 szt przyłbic,
Centrum Łukasiewicz Sieć Badawcza Warszawa – przyłbica 100 szt,
Drukarnia BOWA Brzesko – druki medyczne,
BOLARUS SA Bochnia – szafa chłodnicza,
Christopher Scheier, Austria – płyn do dezynfekcji powierzchni 12szt, żel do
dezynfekcji rąk 42szt, płyn do dezynfekcji powierzchni 10 l x 18szt, rękawice nitrylowe
100sztx39 op,
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku – kołdra biała 20 szt, tkanina
28 mb,
Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris – balsam do ciała 60 szt, krem 180 szt,
krem cera sucha 48 szt, rękawiczki regenerujące 36 szt, żel pod prysznic 120 szt,
Małopolski Oddział Okręgowy PCK – proszek do prania 13 kg 1 szt, kapsułki do
prania 55szt x 10 op, zestaw do golenia 6 szt x 10 op, zestaw do kąpieli 6 szt x10 op,
tampony 6szt x 3 op,
Eden Springs Dąbrowa Górnicza – woda EDEN w butlach 18.9 l x 14 szt,
REDROG S.C Bożena Krawczyk & Wojciech Krzyżak – 2160 butelek 0,5 l,
Kościół Jezusa Chrystusa z siedzibą w Brzesku – aparat telefoniczny
bezprzewodowy 10 szt,
Brzesko. Szyjemy maseczki dla szpitala w Brzesku – 3 pralko suszarki, 30l płynu
dezynfekującego,
Publiczne Przedszkole nr 10 ul. Armii Andersa 8 Brzesko – pościel
jednorazowego użytku 80 sztuk,
Publiczne Przedszkole 7 ul. okocimska 23 Brzesko – pościel jednorazowego
użytku 140 szt,
Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich i OSP w Jadownikach, firmie cateringowej
Paszczaki gotują z Brzeska, Restauracji pod Jesionami, Paniom z Woli
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Dębińskiej, Dołów, Porąbki Uszewskiej, Gwoźdźca, Restauracji Mamma Mia z
Dębna oraz wszystkim firmom i osobom, które dostarczają posiłki Personelowi
szpitala.
Kolejny raz dziękujemy grupie Brzesko. Szyjemy maseczki dla szpitala w Brzesku,
która nieustannie wspiera Personel szpitala dostarczając sprzęt, posiłki, środki
ochrony oraz organizując zbiórki pieniężne.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM I KAŻDEMU Z OSOBNA ZA PAŃSTWA OGROMNE
WSPARCIE,
Z wyrazami wdzięczności,
Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ w Brzesku
Jeśli kogokolwiek pominęliśmy – przepraszamy. Aktualne dane będą pojawiać się nadal
systematycznie na stronie Szpitala. Z uwagi na ochronę danych osobowych, nie
publikujemy danych osób prywatnych, które udzieliły wsparcia Szpitalowi. Jeśli
wyrażają Państwo zgodę na publikację danych lub środki przekazane od firm, nie
zostały wymienione, prosimy o kontakt mailowy m.burek@spzoz-brzesko.pl.
Wciąż wpłaty finansowe na rzecz Szpitala można dokonywać na numer konta:
SP ZOZ w Brzesku:
BOŚ SA o/Tarnów
IBAN PL 08 1540 1203 2053 4286 3676 0001
(KOD SWIFT: EBOSPLPW XXX)
lub
Stowarzyszenia Rozwoju Chirurgii w Brzesku
Konto: PKO BP Oddział w Brzesku:
33 1020 4984 0000 4502 0027 7608
podając w tytule przelewu: „DAROWIZNA COVID-19”.
W przypadku przekazywania darowizny rzeczowej przy przyjęciu będzie sporządzony
Protokół Przekazania. Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie
Dyrektora SP ZOZ w Brzesku – tel. 14 66 21 425 lub e-mailowo: szpital@spzozbrzesko.pl
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