MISSZIÓ:
Segítséget nyújtani a Nagykanizsán és környékén élők számára, hogy a
súlyos látásromlással járó betegségeket felismerjék, elkerüljék, vagy ha ezek
lehetetlenek

időben

gyógyíttassák.

E

tevékenységben

a

részt

vevő

egyéneknek, szervezeteknek anyagi és/vagy eszközös segítséget biztosítani.
A

Nagykanizsai

Szemészetért

Alapítvány

2000-ben

alapították

helyi

vállalkozók. Céljai közt a következők szerepeltek:
1

egészségmegőrzés,

2

betegségmegelőzés,

3

gyógyító tevékenység,

4

tudományos tevékenység,

5

kutatás,

6

euroatlanti integráció elősegítése.

Az elmúlt években céljaival összhangban, tevékenységével sokrétűen járult
hozzá a nagykanizsai szemészeti ellátás javításához, valamint az itt folyó
munka megismertetéséhez, elismertetéséhez.
Rendszeresen nyújtott támogatást a Nagykanizsa MJV Kórháza Szemészeti
Osztály

dolgozói

(orvosok,

nővérek,

asszisztensek)

továbbképzéséhez,

kongresszusokon, konferenciákon való részvételhez. Ezúton azt a modern kori
elvárást biztosította, hogy az egészségügyi ellátás a szűréstől kezdve, a
megelőzés, felismerés, gyógyszeres- és műtéti- gyógyítás teljes spektrumán a
lehetőségek által nyújtott szakmai maximumon történjenek. A megszerzett
tudást kollégáink rendszeresen megosztják egymással, hozzájárulva nem csak
az ismeretek szinten tartásához, hanem a folyamatos fejlődéshez is.
Ugyancsak kiemelt jelentőséget élvezett és élvez mind a mai napig a
műszerek beszerzése. A műtőnkben folyó munka színvonalának emeléséhez,
biztonságának, és ezáltal eredményességének növeléséhez, olyan eszközöket
(csipeszek,

speciális

kések,

szürkehályog

műtéthez

való

eszközök)

beszerzéséhez, üzemeltetéséhez nyújtott támogatást az alapítvány.
A kuratórium igyekezett nem csak a szűkebben értelmezett szakmai munka

javítására koncentrálni. Ennek megfelelően a kórház vezetésével karöltve,
három év alatt felújítottuk a négy rendelőintézeti helyiségünket, kicseréltük
azok bútorzatát, lehetővé téve ezáltal olyan átszervezéseket, amelyek a
páciensek

kényelmesebb,

kulturáltabb,

és

nem

utolsósorban

gyorsabb

ellátását teszik lehetővé. Ez, valamint az ebből fakadó bensőségesebb
hangulat áttevődött a betegekre és az itt dolgozókra is. Manapság már a
gyógyításnak a szakmai színvonala mellé, felfejlődött a környezet is.
Az országon belüli és a határokon átnyúló kapcsolatok jegyében - a már
említett kongresszusok mellett -, baráti kapcsolatokat alakítottunk ki a horvát
szemorvosokkal és szemészeti szakdolgozókkal is. Ennek következményeként
mindkét fél kölcsönös látogatást tett egymás intézményeiben.
Jövőbeni tevékenységünk során a fönt felsorolt keretek között szeretnénk
folytatni

az

alapítvány

tevékenységünket

még

munkáját.
többen

Nagy

segítségünkre

támogatnák.

Ezúton

is

szolgálna,

ha

megköszönve

szponzorainknak az eddig nyújtott támogatást, szeretnénk bővíteni azok körét,
akik

céljaink

eléréséhez

segítséget

nyújtanak.

Kérjük

tehát

azon

magánszemélyeket, akik ezt megtehetik, hogy személyi jövedelemadójuk
vonatkozó 1 %-át ajánlják föl alapítványunk, s ezáltal a nagykanizsai
szemgyógyítás javára. Ugyancsak szívesen vesszük olyan cégek, vállalatok
segítségét, akik kötődnek munkánkhoz, városunkhoz, régiónkhoz, s segíteni
tudják tevékenységünket.
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