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2016. január 29-én – korábbi hagyományaihoz híven – ismét Adományozó Ünnepséget
szervezett a Samsung. A vállalat a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézetet, mint
kiemelt partnerét ezen a napon monitorokkal és televízió készülékekkel ajándékozta meg a
jászfényszarui egységében tartott ünnepi esemény keretében.
A hatvani egészségügyi intézmény és a Samsung Electronics Magyar Zrt. közötti együttműködésnek
immár hosszú múltja van; egészen 2009-re datálódnak a kezdetek. Ekkor érkezett első alkalommal
adomány a kórházunk Szülészet- és nőgyógyászati Osztálya számára. A felajánlás viszonzásaként
orvosaink szűrővizsgálatokat végeztek.
Tekintettel arra, hogy az ezt követő években is több alkalommal támogatta intézményünket a vállalat –
2012-ben együttműködési megállapodás született, melyben a Samsung Electronics Magyar Zrt.
vállalta, hogy a kórházat mind termékeivel, mind önkéntes munkával segíti. Szintén a megállapodás
részeként, intézményünk, előre meghatározott ütemterv szerint különböző szűrővizsgálatokat szervez.
Az elmúlt években, együttvéve a mai adományokkal, közel 20 millió forint értékű műszaki cikk érkezett
a vállalat jóvoltából.
Túl a termékadományokon, a felmerülő igények alapján a Samsung önkéntesei évente több
alkalommal végeznek festési munkálatokat a kórház épületében. A kiemelten jó partneri viszony és a
társadalmi szerepvállalás jegyében tavaly ősszel kétszer is csatlakoztak a vállalat munkatársai
kórházunk dolgozóihoz, hogy együtt szépítsék tovább az egészségügyi intézmény belső tereit. A
második alkalom különlegességét az adta, hogy a Samsung teljes koreai és magyar felső vezetése
képviseltette magát a jászfényszarui televíziógyár elnökének vezetésével.
A sikeres együttműködésnek köszönhetően, a 2013/2014-es év fordulóján – a régióban egyedülálló
módon – Samsung Családi Szobával gazdagodott a Szülészet- és nőgyógyászati Osztály, melyet a
vállalat dolgozói térítésmentesen vehetnek igénybe.
A január 29-i Adományozó Ünnepség keretében kórházunk 5 darab 24 colos monitornak és 5 darab
32 colos televízió készüléknek örülhetett. A vállalat nagylelkű felajánlása azonban ezen is túlment,
szintén a mai ünnepség keretében vehettük át a megújult szülőszobai egységnek korábban felajánlott
televízió készülékeket, valamint a kórház alapítványi bálján kisorsolásra kerülő 48 colos tévét.
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