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Nowy sprzęt od krakowskiej huty dla szpitala im. Żeromskiego
Krakowska huta ArcelorMittal Poland i Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej przekazała Oddziałowi Okulistycznemu w Szpitalu
Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego nowoczesny aparat USG o wartości
125 tys. zł. Sprzęt ten znacznie poprawi jakość diagnozowania i leczenia dzieci
oraz dorosłych. To kolejny dar społeczności hutniczej dla szpitala w Nowej
Hucie.
Aparat USG zakupiony dzięki wsparciu ArcelorMittal Poland jest sprzętem najwyższej
klasy, i co najważniejsze, ma szerokie zastosowanie w różnych obszarach
diagnostycznych. Pozwala na wykrycie takich zmian chorobowych, których nie da się
zdiagnozować przy pomocy innych typów aparatury, lub wykorzystując inne metody
badania. Aparatura jest przydatna w diagnostyce zmian pourazowych, guzach
przedniego odcinka, jaskry czy zmian w obrębie soczewki.
- Przy użyciu nowego sprzętu będziemy mogli diagnozować liczne patologie w
obrębie ciała szklistego, siatkówki oraz nerwu wzrokowego – mówi dr n. med.
Małgorzata Woś, ordynator Oddziału Okulistyki w „Żeromskim”. - Przydatny jest też w
monitorowaniu stanów takich jak krótkowzroczność u dzieci i młodzieży czy
pęczniejąca soczewka u osób starszych – dodaje.
Krakowska huta ArcelorMittal Poland od lat wspiera Szpital Specjalistyczny im.
Stefana Żeromskiego w Nowej Hucie. W ciągu ostatniej dekady przekazała na ten cel
łącznie 200 000 zł. Dzięki tym funduszom zakupiono już dla Oddziału Okulistycznego
laser diodowy do fotokoagulacji z lampą szczelinową oraz zamontowano system
monitoringu szpitala.
- Zdrowie jest bezcenne dlatego jednym z naszych celów jako firmy odpowiedzialnej
społecznie jest wspieranie projektów związanych z tym obszarem. Szpital im. S.
Żeromskiego był pierwszą placówką medyczną dla mieszkańców Nowej Huty i
pracowników kombinatu, dlatego staramy się wspierać potrzeby tego szpitala, w
którym leczą się krakowianie, a wśród nich również nasi pracownicy. Wiemy, że
nowoczesny sprzęt pozwala uratować zdrowie, a niejednokrotnie życie, dlatego
cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do unowocześnienia Oddziału
Okulistycznego, z którego będą korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci – mówi
Magdalena Kuśmierz z Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland.

Zakup okulistycznego USG pozwolił podnieść standard świadczeń, które szpital
Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego oferuje pacjentom.
- Hutnicza fundacja od 25 lat pomaga przede wszystkim swoim podopiecznym, ale
jest również w stałym kontakcie z placówkami zdrowia, m.in. szpitalem Żeromskiego.
W tym szpitalu, który działa na terenie Nowej Huty, leczą się m.in. pracownicy
ArcelorMittal Poland i spółek zależnych. Widzimy efekty jakie daje zakup nowego
sprzętu, a diagnostyka jest na naprawdę wysokim poziomie – podkreśla Krzysztof
Stypuła, prezes Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
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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 11 000 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 6 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 16 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 2017 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 68.7 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy
wyniosła 93,1 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 57,4 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

