
 

 

Fogjunk össze Pécsért a COVID-19 elleni harcban! 

 

Hazánkban is nő a COVID-19 járvánnyal fertőzöttek száma, amelyben minden magyarországi régió 
érintett. Idősebb életkorban, illetve krónikus társbetegségek jelenlétében, többek között szív és 
érrendszeri betegségek esetén, az akár életet is veszélyeztető szövődmények gyakrabban 
előfordulnak. 

 

A Dél-Dunántúli Szívklub Egyesület, szívén viselve a jelenlegi járvány-elleni küzdelmet egy közös 
összefogás által, adománygyűjtéssel szeretne hozzájárulni a pécsi koronavírus fertőzöttek ellátásában 
résztvevő kórházak és osztályok támogatásához. 

 

Mi az adománygyűjtés célja? 

Együttes erővel 5.000.000 Ft összegyűjtése, melyből adományozásra kerül: 

- 1 db Dräger Evita 4 lélegeztetőgép, melynek ára 3.500.000 Ft a pécsi koronavírusfertőzöttek 
ellátására kialakított intenzív osztály számára, 

- további védőfelszerelések 1.500.000 Ft értékben (FFP2/FFP3/ sebészi maszkok, védőruhák, 
védőszemüvegek, gumipapucsok, lábzsákok és felületi és bőrfertőtlenítők) a pécsi 
koronavírus fertőzöttek ellátásában résztvevő kórházak és osztályok fertőzött betegek 
ellátásában résztvevő egészségügyi dolgozók számára, 

- amennyiben meghaladjuk a kitűzött 5.000.000 Ft- os célt, a további befolyt pénzösszeget a 
Kaposváron és Szekszárdon kialakított COVID-19 osztályok, betegek ellátásában részt vevő 
osztályok számára további védőfelszerelések vásárlására fordítjuk. 

 

Hogyan támogathatom az adománygyűjtést? 

Arra szeretnénk kérni, hogy egyéni lehetőséged szerint támogasd Te is kezdeményezésünket az 
adjukossze.hu felületén, illetve oszd meg, hogy minél több emberhez eljusson! 

 

Hogyan ér célba az adományom? 

A befolyt pénzadományok összesítését, az eszközök beszerzését és azok kórházakba történő 
szállítását a Dél-Dunántúli Szívklub Egyesület vállalja. Az egyesületet a pécsi intenzív osztály 
biztosította arról, hogy az adományt szívesen fogadják. 

 

Mi a Dél-Dunántúli Szívklub Egyesület célja? 

A 2011-ben alapított Dél-Dunántúli Szívklub Egyesület fókuszában a szív-és érrendszeri 
megbetegedésben szenvedők támogatása áll. Az egyesület kötelességének érzi, hogy profiljából 
adódóan a jelen kialakult helyzetben részt vegyen a vírus elleni harcban, segítse a betegeket és az 
egészségügyi dolgozókat egyaránt. 

 

A Dél-Dunántúli Szívklub Egyesület gyűjtését a MASZK- Minden Adomány Számít! Köszönjük! 
egészségügyi dolgozókból és civilekből álló önkéntes kezdeményezése is támogatja. 

 

Itt is szeretnénk megköszönni az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját! 

https://www.pannondoktor.hu/szivklub/az-egyesuletrol/
https://adjukossze.hu/kampany/egyutt-pecsert-a-covid-19-elleni-harcban-1979
https://www.facebook.com/pg/maszk.adomany/posts/?ref=page_internal

