Zapísaná do registra MV SR, dňa 03. 12. 2002, pod číslom: 203/Na - 2002/684

V Bratislave, dňa 28. 03. 2011

Milí priatelia,
Nadácia MEDICAL pôsobí na Slovensku od roku 2002. Za toto obdobie sa nám podarilo
zakúpiť a darovať nemocniciam na území celého Slovenska rôzne prístrojové vybavenie
potrebné k diagnostike, operáciám, rehabilitácii a následnej liečby onkologických pacientov
v hodnote niekoľko miliónov EUR .
Nadácia MEDICAL za účasti Lucie Bílej niekoľkokrát podporila onkologicky choré deti
z DFNsP v Bratislave. Darovali sme potrebné vybavenie (perfúzne pumpy, antidekubitné lôžka,
elektrotechniku, hračky, knižky) pre detské onkologické oddelenie DFNsP Kramáre v hodnote
30 tis EUR.
Ako jediná nadácia na Slovensku sme finančne podporili mediálne známy prípad Sašky
Wagnerovej. Keďže išlo o zložitý prípad, nebolo možné ročnú Sašku, ktorá absolvovala
v priebehu jedného roka 11 chemoterapií, operovať u nás, ani v iných európskych štátoch.
Jedinou možnosťou ako zachrániť dievčatku život bola operácia v USA, na ktorú rodičia nemali
peniaze. Ako každý rodič, aj rodičia Sašky Wagnerovej chceli urobiť pre záchranu svojho dieťaťa
maximum, nakoniec sa im vďaka dobrým ľuďom podarilo vyzbierať prostriedky na túto
komplikovanú operáciu.
V auguste 2010 bola Saška úspešne zoperovaná v nemocnici v Memorial SloanKettering Cancer Center v NY, kde je do dnešného dňa naďalej sledovaná. Posledné výsledky
ukazujú, že Saškin stav je veľmi dobrý a nepotrebuje žiadnu ďalšiu liečbu
(www.saskawagnerova.sk).
S úctou si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o dar – 2% z daní z príjmov právnických
a fyzických osôb, ktorým by ste prispeli na záchranu ťažko chorých detí a zakúpenie
moderných prístrojov potrebných k náročným onkologickým operáciám. V mene všetkých ľudí,
ktorým aj vďaka Vám tieto prístroje zachránia, predĺžia či uľahčia život Vám ďakujeme
Prajeme krásny deň a ostávame s pozdravom,

MUDR. Christián Bartko
Správca nadácie MEDICAL
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