Gyógysszeradomán
nnyal segítiik a megyéében élő betteg idős em
mbereket
Harm
mincötezer d
doboz szerrvezeterősíttő gyógyszzer érkezettt Békés
megyéébe, a térsségben élő legrászorultabb időős, beteg emberek
e
megseegítésére. A több min
nt 25 millió
ó forint össszértékű ingyenes
adomá
ányt a Bék
kés megyei közgyűlés közbenjáráására aján
nlotta fel
a Szeent Lászlóó Szolgálat Alapítv
vány, mellynek ünn
nepélyes
átadásáára decemb
ber 3-án a békéscsaba
b
ai Réthy Pá
ál Kórházb
ban került ssor. Mint kiderült,
k
a felajáánlott vitam
mint a meg
gyében taláálható egészségügyi in
ntézményekkben, a meegye két
leghátrányosabb helyzetű kistérségb
ben, továb
bbá a megyei fennntartású szociális
s
intézméényekben használják
h
majd fel azz ellátottak
k egészségi állapotánakk feljavítássára.
Országoosan százezzer doboz szervezeterrősítő gyógy
yszer kerüllt felajánlássra a Szentt László
Szolgálaat Alapítvánny által, meelynek több mint egyhaarmada kerü
ült Békés me
megyébe, tud
dtuk meg
Priskin Jánostól, a közhasznú szervezet jjelen lévő képviselőjétő
k
ől. Mint kidderült, a gyógyszert
elsősorbban a legyenngült szerveezetű idős eemberek szeervezetének felerősítéséére alkalmazzák.

A töb
bb mint 25 millió
m
forin
nt összérték
kű ingyeness adományt a Békés m
megyei közg
gyűlés
közbenjárására ajánlotta
a
feel a Szent László
L
Szolgálat Alapíítvány
Farkas Zoltán meegyei elnök
k az adomáány ünnepéélyes átadássakor köszöönetét fejezzte ki a
felajánloott gyógyszzeradomány
yért, majd elmondta, hogy öröm
mmel fogaddnak mindeen olyan
felajánláást, mely az idős beteg embereknnek felépüléésében hath
hatós segíts éget tud ny
yújtani. Természzetesen a megyei önkormányz
ö
zat, mint fenntartó
f
mindig
m
arrra törekszik
k, hogy
intézméényeiben megteremtse
m
az ellátás szükséges feltételeit, azonban haa ebben a karitatív
szervezeetek is segíítséget tudn
nak nyújtanni, azt mind
dig örömmeel vesszük és készek vagyunk
v
elfogadnni. - mondtaa el a megyei elnök.

A harrmincötezeer doboz vittaminnal a Békés meg
gyében élő legrászoruultabb idős, beteg
emberek felépü
ülését kíván
nják elősegíteni
Az átaddáson az is kiderült, hogy
h
a felaj ánlott gyóg
gyszerek elsszállítását m
már el is kezdték a
megadoott intézménnyekbe. Az előzetes egyeztetéssek alapján
n a közel 25 millió forintos
gyógyszzeradományyt a Békés megyében működő eg
gészségügyii intézményyekben, úgy
y mint a
Pándy K
Kálmán Meegyei Kórháázban, a Drr. Réthy Páll Kórház- és
é Rendelőinntézetben, valamint
v
az Orossháza Városi Önkormáányzat Kórrházában haasznosítják. Továbbá eeljuttatnak belőle a
leghátráányosabb helyzetű
h
megyei
m
kistéérségekbe, illetve a megyei feenntartású szociális
intézméényekbe: a Békés
B
Megy
yei Körös- menti Szocciális Centru
umba és Béékés Megyeei Hajnal
István S
Szociális Szolgáltató
S
Centrumbaa. Az említtett intézméényekben a gyógyszereket az
ellátottaaik között, illetve a felm
merülő szakkmai igényeek alapján hasznosítják..

Az átadáson az iss kiderült, hogy
h
a felajjánlott gyó
ógyszerek elszállításátt már el is kezdték
k
a megad
dott intézményekbe

A gyógyszerrt elsősorba
an a legyen
ngült szerveezetű idős emberek
e
szzervezeténeek
felerősíttésére alkallmazzák

Forrás: Békés Meggyei Önkorm
mányzat - G
G.T.

