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Tlačová správa

Prístroje od Nadácie COOP Jednota venované Breznianskej nemocnici môžu
zachrániť pacientom život
Brezno, 3. júl 2019 – Maloobchodná sieť COOP Jednota prostredníctvom svojej nadácie opäť
pomohla. Nemocnici v Brezne darovala dva nesmierne dôležité prístroje využívané na oddelení
gynekológie a urgentného príjmu. Slovenský reťazec tak pokračuje v angažovaní sa v oblasti
spoločenskej zodpovednosti, kde sa sústredí predovšetkým na podporu zdravotníctva a
rozvoja života v regiónoch.
Oba prístroje v hodnote približne 6 000 eur sú súčasťou zdravotníckeho vybavenia Breznianskej
nemocnice, ktorá začiatkom mája odštartovala veľkú rekonštrukciu. „Vzájomná pomoc
a solidarita vždy tvorili dôležitý pilier družstevníctva. Podporou nemocníc, ambulancií a
liečebných ústavov zakúpením zdravotníckych zariadení vraciame spoločnosti dôveru
a investované peniaze,“ uviedol počas slávnostného odovzdávania daru Ján Bilinský, generálny
riaditeľ COOP Jednoty Slovensko a zároveň správca Nadácie COOP Jednota.
Kardiotokografický prístroj na gynekologickom oddelení sa používa na monitorovanie plodu aj
matky. „Zachytáva tlkot srdca a prípadný problém okamžite avizuje. V mnohých prípadoch už
zachránil pacientom život,“ vysvetlil Jaroslav Mačejovský, riaditeľ Breznianskej nemocnice. Aj
druhé darované zariadenie, infúzny dávkovač, má v medicíne svoje dôležité miesto. Slúži na
podávanie medikamentných prípravkov do žily ( infúziou). Využíva sa na oddelení anesteziológie
a intenzívnej medicíny (ARO) a na urgentnom príjme pri vážnych a bolestivých stavoch pacientov.
„Sme radi, že sme opäť mohli prispieť ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti v Breznianskej
nemocnici. Nadväzujeme tak na spoluprácu a pomoc v minulých rokoch, keď sme vybavili
klimatizáciou operačné sály, zabezpečili polohovateľné lôžka pre ARO, zakúpili zdravotnícke
prístroje pre neurologické oddelenie, ako aj nástroje pre oddelenie chirurgie,“ informovala Eva
Kolajová, predsedníčka spotrebného družstva COOP Jednota Brezno, a dodala: „Vnímame svoju
spoločenskú zodpovednosť v regióne v širšom meradle, pomáhali sme aj pri živelných pohromách
v obci Čierny Balog.“
Za posledných päť rokov zakúpila Nadácia COOP Jednota viac ako 60 lekárskych prístrojov a
zariadení v celkovej hodnote 375 000 eur. Okrem podpory zdravotníctva venuje pozornosť aj
podpore života v regiónoch, a to prostredníctvom projektu zameraného na rozvoj lokálnych
komunít.

Profil spoločnosti:
COOP Jednota je najväčšia maloobchodná sieť na Slovensku s najvyšším podielom predaja slovenských
výrobkov, ktorý dosahuje až 70%. V roku 2019 oslavuje 150 rokov od založenia prvého spotrebného družstva
na Slovensku a 20 rokov od založenia vlastnej značky. Každý výrobok s logom COOP Jednota prechádza
pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na garanciu kvality. Skupina COOP Jednota
patrí k významným zamestnávateľom Slovenska. Poskytuje prácu viac než 14 tisíc zamestnancom v 10
logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 26 vykonáva maloobchodnú činnosť
prostredníctvom takmer 2 200 predajných miest na celom území Slovenska. Skupina COOP Jednota
presadzuje environmentálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej zodpovednosti podporuje najmä
zdravotníctvo a lokálne komunity prostredníctvom Nadácie COOP Jednota.

