PAKS grają z WOŚP !
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca po raz kolejny zagrają w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy! Podobnie, jak w poprzedniej edycji WOŚP spółka przekaże na rzecz orkiestry
3 monitory parametrów życiowych. – Decyzja o wsparciu przez Polsko-Amerykańskie Kliniki
Serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy była dla nas oczywista. Po pierwsze symbolem
orkiestry jest serce, a po drugie zebrane w tym roku pieniądze mają wesprzeć m.in. leczenie
dzieci i seniorów. Niech nasze kardiomonitory służą im jak najlepiej i jak najdłużej – podkreśla
prof. Paweł Buszman, Prezes Zarządu American Heart of Poland.
Ufundowane przez Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca monitory parametrów życiowych będą służyć
na oddziale ginekologiczno-położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Tychach. – Bardzo jesteśmy
wdzięczni za ten gest. Brakuje nam na oddziale kardiomonitorów. Umożliwią nam one prowadzenie
bezpiecznych porodów kobiet z wadami serca – podkreśla ordynator oddziału, prof. Krzysztof
Sodowski. W ubiegłym roku Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca również przekazały na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy kardiomonitory.
Symboliczne przekazanie urządzeń nastąpi podczas wojewódzkiego finału WOŚP, który po raz
kolejny odbędzie się w Chorzowie. Na scenie będzie można zobaczyć takie zespoły jak:
Oberschlesien, Sebastiana Riedla i zespół

Cree, a także Another Pink Floyd. W tym dniu nie

zabraknie również licytacji różnego rodzaju przedmiotów. Wśród nich jest ufundowany przez PolskoAmerykańskie Kliniki Serca Bilans Serca Mini. Dochód z licytacji zasili oczywiście konto WOŚP.
Tradycyjnie o godz. 20.00 nad głowami uczestników finału zapłonie „symboliczne światełko do nieba”
i odbędzie się pokaz fajerwerków.
Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy zagra w tym roku już po raz 23. W najbliższą niedzielę na ulice
całej Polski, a także kilkudziesięciu miast w wielu krajach na świecie, wyjdzie około 120 tysięcy
wolontariuszy. Wszyscy będą zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali.
Szacuje się, że przez 22 lata działalności WOŚP udało się zakupić tysiące urządzeń za kwotę
przekraczającą 590 mln zł. W tym roku orkiestra będzie grała pod szyldem „dla podtrzymania
wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej
opieki medycznej seniorów.”
Za pieniądze uzbierane z ubiegłorocznego finału WOŚP wsparła oddziały klinik wyspecjalizowanych w
takich dziedzinach jak m.in.: onkologia, kardiochirurgia, pulmonologia oraz reumatologia. W trakcie
swojej działalności orkiestra dwukrotnie wspierała już oddziały dziecięce. Na rzecz najmłodszych

pieniądze były zbierane podczas 11 Finału (ponad 2,7 tys. urządzeń za kwotę 26 mln zł) oraz 12 finału
(prawie 1,7 tys. urządzeń o wartości ponad 15 mln zł). Ponadto WOŚP po raz kolejny zagra na rzecz
oddziałów geriatrycznych, tych nowopowstających oraz już istniejącym. W ubiegłym roku, wsparcie
orkiestry uzyskało aż 67 oddziałów geriatrycznych. Razem otrzymały one ponad 2,2 tys. różnego
rodzaju urządzeń.
W ubiegłym roku 2014, podczas 22 finału WOŚP kwestowała na rzecz „zakupu specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.” W sumie udało się
wtedy zebrać prawie 52,5 mln złotych.
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca to sieć ponad 30 wyspecjalizowanych oddziałów kardiologii
interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. Założone w 2000 roku, z
inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych, wchodzą w skład Grupy American
Heart of Poland obejmującej swoim zasięgiem również jeden z największych kompleksów
uzdrowiskowych w Europie – Uzdrowisko Ustroń. Oddziały PAKS mieszczą się m.in. w Ustroniu,
Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Kędzierzynie-Koźlu, Starachowicach, Mielcu, Polanicy Zdroju,
Nysie, Tychach, Chrzanowie, Rzeszowie i Bełchatowie. Tylko w ubiegłym roku w ośrodkach PAKS
leczono około 30 tysięcy chorych, w tym ponad 5 tysięcy osób z zawałem serca.
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