
Działania fundacji w 2020r.



 Podsumowanie "Zbiórki Jurka" zorganizowanej dzięki łódzkim infuencerom a
szczególnie Michalinie Grzesiak. Dary rzeczowe na sumę ok. 45zł. przekazane zostały

dzieciom w postaci prezentów gwiazdkowych.Pozostałe dary rzeczowe zostały
rozdysponowane na oddziały kardiologii i kardiochirurgii.

Styczeń 2020



Styczeń 2020

Klinika Kardiologii ICZMP  otrzymała 2 wózki inwalidzkie i lodówke,.
 Klinika Kardiochirurgii 1 wózek inwalidzki.



Luty 2020

Przygotowania na kardiologii do Walentynek



Wieczór przed Walentynkami. Cisza i spokój w szpitalu a nasze cudowne i dzielne SERDUSZKA
Jola i Julka wraz z naszą Panią psycholog pomagały nam przygotować niespodzianki dla dzieci.

Luty 2020



  Do Kliniki Kardiologii fundacja przekazała nowy aparat EKG oraz podgrzewacze
do żelu. 

Luty 2020



 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, w marcu zawiesiliśmy naszą obecność
 na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii. Kontakt z psychologami możliwy był jedynie

przez Messengera Fundacji, drogą mailową lub telefoniczną.

Marzec 2020



Marzec 2020

Pomoc w pandemii( 200Lpłynów do dezynfekcji, maseczki
wielokrotnego i jednorazowego użytku (ok 3000szt)



Fundacja  przekazała na oddział intensywnego nadzoru (POP)fotele dla personelu
medycznego, ( 3szt.)

Kwiecień 2020



Wrzesień 2020

Na potrzeby pacjentów z kardiochirurgii przekazano na oddział aparat do pomiaru INR
wraz z paskami oraz podgrzewacze służące rodzicom.



Październik 2020

Pomoc Sebie. Zakup i przekazanie  koncentratora tlenu.



Listopad 2020

Drobne zakupy w postaci prześcieradeł na oddziały,lizaków bezcukrowych 
do gab.zabiegowego dla dzieci. Dodatkowo zakup sprzętu  medycznego wypożyczanego

pacjentom przy wyjściu ze szpitala ( pulsoksymetry, aparaty do INR wraz z paskami)
Fundacja posiada na stanie 2 koncentratory tlenu wypożyzone pacjentom , przenośny

aparat ekg do użytku domowego, monitory oddechu.



Zakup lampy do gab.zabiegowego. Środki pozyskane 
od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

Grudzień 2020



 Zakup prezentów dla dzieci. Środki pozyskane dzięki Michalinie Grzesiak ( ponad 50 tys.)
 

Grudzień 2020



Gwiazdka 2020



Jak pomagaliśmy dodatkowo dzieciom w wadami
serca i ich rodzicom z ICZMP.

pomoc  psychologiczna - opieką zostało objetych ok. 200 os.( dzieci , ich
rodzice/opiekunowie, personel medyczny)
pomoc w zakupie leków -  przekazanie kart ePruf DOZ potrzebującym rodzicom,
pozwalające zakupi leki, produkty OTC, suplementy, środki opatrunkowe (100 os.)
refundacja pobytu w hotelu przyszpitalnym dla rodzica w trudnej sytuacji materialnej (
ok 40 os.) Miesięczny pobyt w hotelu dla 1 os. to koszt pnad 800zł.
wypożyczanie  niezbędnego sprzętu medycznego pacjentom wychodzącym ze szpitala (
pulsoksymetry, aparaty do INR wraz z paskami) . Aktualnie wypożyczone 2
koncentratory tlenu.

 



Najbardziej cieszą nas sytuacje , jak możemy pomóc takim dzieciom i ich rodzicom ,jak
Filipek .



Zobaczymy co przyniesie rok 2021. 
 

Już w lutym zaczęliśmy   wirtualnym biegiem charytatywnym 
" W Jednym rytmie", w którym wzięło udział ponad 1000 uczstników.


