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Fundacja Ochrony Zdrowia i firma ArcelorMittal Poland wspierają
oddziały szpitala św. Barbary w Sosnowcu
Nowoczesne urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji endoskopów o wartości prawie 40 tys. zł
trafiło niedawno do Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu, dzięki wsparciu Fundacji Ochrony Zdrowia w
Dąbrowie Górniczej. Dziś przedstawiciele Fundacji oraz ArcelorMittal Poland wspólnie
przekazali cztery komputery i drukarkę, które posłużą pacjentom w tutejszej Poradni
Kardiologicznej w ramach programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca
(KOS-Zawał) i Klinicznym Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i
Rekonstrukcyjnej. Wkrótce darczyńcy doposażą także Oddział Chorób Wewnętrznych.
Co roku działająca przy ArcelorMittal Poland Fundacja Ochrony Zdrowia przeznacza kilkaset tysięcy
złotych na wsparcie dla szpitali i placówek medycznych w regionie, z których korzystają tysiące
mieszkańców Zagłębia. Tylko w tym roku Fundacja przeznaczyła na sprzęt medyczny już ponad 100
tys. zł. - Fundacja Ochrony Zdrowia od lat współpracuje ze szpitalem św. Barbary i przekazuje środki
na zakup sprzętu ratującego życie pacjentom, którymi niejednokrotnie są pracownicy naszej firmy czy
spółek z nią współpracujących - wyjaśnia Katarzyna Karcz-Mączka, prezes Fundacji Ochrony Zdrowia.
Dziś dwa oddziały w Sosnowcu otrzymały dwa nowe i dwa używane zestawy komputerowe oraz
drukarkę o wartości ponad 13 tys. zł. Oprócz tego Fundacja przekazała również środki na zakup
specjalistycznego ekranu, który ma ogromne znaczenie w codziennej pracy lekarzy – przydaje się
podczas operacji. - Większy ekran oznacza większe możliwości, czyli np. dostrzeżenie szczegółów,
które pozwalają specjalistom nie tylko w diagnostyce pacjentów, ale przede wszystkim w
przygotowaniach do operacji. Mogłoby się zdawać, że jest to niewielkie usprawnienie, ale w naszej
pracy ma duże znaczenie. Dzięki temu możemy podejmować trafne decyzje i dobierać odpowiednie
procedury medyczne - podkreśla dr n. med. Maciej Wrotniak, kierownik oddziału Chirurgii
Ortopedyczno-Urazowej.
Nie tylko dwa prężnie rozwijające się oddziały sosnowieckiego Szpitala Specjalistycznego nr 5
(dawnego szpitala górniczego) wzbogaciły się o sprzęt przekazany w ramach współpracy placówki z
Fundacją Ochrony Zdrowia oraz ArcelorMittal Poland. Przekazana w maju nowoczesna myjnia
endoskopowa jest trzecim takim urządzeniem wykorzystywanym w diagnostyce pacjentów w Pracowni
Endoskopii. Już niebawem dzięki wsparciu Fundacji i ArcelorMittal Poland doposażony zostanie
również Oddział Chorób Wewnętrznych. Placówka pilnie potrzebuje dwóch elektrycznych ssaków
niezbędnych w operacjach ratujących życie i zdrowie mieszkańców. Ich koszt to ok. 6 tys. zł.
- Cieszymy się ogromnie, że we współpracę ze szpitalem, która przynosi wymierne rezultaty, mogło
włączyć się również Biuro Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland. To doskonały dowód na
to, że wspólnymi siłami możemy wypełniać misję Fundacji, czyli troszczyć się o zdrowie pracowników i
członków ich rodzin, bo przecież nie ma nic cenniejszego niż zdrowie – podsumowuje Magdalena
Kuśmierz z Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland.
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O ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału
produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje
się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i
Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem
koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi –
ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów
stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.
Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała 7 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji.
Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla
środowiska. Firma jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m.
ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne
programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych lat firma
przeznaczyła na te cele ponad 21 mln złotych.
Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com
O ArcelorMittal
ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z
zakładami zlokalizowanymi w 18 z nich. Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji
stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym,
artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak
również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.
Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją
działalność w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz
kontrahentów firmy, a także troszczy się o społeczności lokalne, wśród których działa.
Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii
kolejowych, przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań
koncepcyjnych, dzięki którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a
działalność górnicza stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem
geograficznym złoża rudy żelaza oraz węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut
stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na
rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy. W 2018 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 76 miliarda
dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 92,5 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza
osiągnęła poziom 58,5 miliona ton.
ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT),
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).
Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

