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Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej 

seniorów 
 
 

Zbiórka 21. Finału odbędzie się 13 stycznia 2013 roku. Tak jak zawsze, tuż po Finale będziemy 

się pochylać nad problemami polskiej medycyny dziecięcej. Tak jak zawsze, naszą pomoc realizować 

będziemy poprzez zakup sprzętu medycznego do jednostek opieki zdrowotnej, które mają podpisany 

kontrakt z NFZ. 

 
 

Jednak po 20 latach działalności w bezpośredniej bliskości służby zdrowia widzimy, jak 

bardzo pomocy potrzebują także seniorzy. Ten Finał, w znacznej części dedykowany ludziom w 

podeszłym wieku chorym na choroby przewlekłe, ma mieć również wymiar symboliczny. Nie jesteśmy i 

nigdy nie będziemy w stanie rozwiązać ogromnej ilości problemów, jakie są związane z tą dziedziną 

medycyny. Chcemy jednak zwrócić uwagę Polaków na wszystkie kwestie związane z jakością opieki 

medycznej, a także i niestety bardzo częstym zjawiskiem wykluczenia, jakie dotyka ludzi w podeszłym 

wieku. Pieniądze zebrane w 21. Finale chcemy podzielić. Połowę wykorzystamy na wsparcie terapii 

noworodka i niemowlaka, połowę na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów 

opiekuńczo – leczniczych. W tym drugim przypadku nasza pomoc trafi tylko do kilku wybranych placówek 

w każdym województwie. W Polsce istnieje niewiele oddziałów geriatrycznych, zdecydowanie za mało w 

stosunku do potrzeb. Jest to jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin w polskim systemie ochrony 

zdrowia. Mamy jednak nadzieję, iż rozgłos, jaki zawsze towarzyszy Finałowi, będzie okazją, by uświadomić 

nam wszystkim, że jest to problem, którego nie można dalej unikać. W ciągu minionej dekady obserwujemy 

postępujące zmiany sytuacji demograficznej. Społeczeństwo się starzeje, upada tradycyjny model rodziny 

wielopokoleniowej. Wokół nas  żyje i będzie żyło coraz więcej osób w podeszłym wieku, 

wymagających pomocy medycznej w walce z chorobami przewlekłymi. Osób, które zasługują na dobre 

wyposażenie oddziałów szpitalnych, ośrodków opiekuńczych, na troskę i zrozumienie lekarza, i na końcu 

na poszanowanie godności przez wszystkich dookoła. 

 
 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze opieki długoterminowej to placówki, które podejmują się niesienia 

pomocy tym najciężej chorym seniorom. Tam także lista potrzeb jest długa. Co więcej – ośrodki te nie 

potrzebują drogiego sprzętu specjalistycznego, najczęściej ponawiane prośby dotyczą podstawowego 

wyposażenia. Orkiestra w efekcie 21. Finału planuje zakupić urządzenia takie jak: 

• łóżka o regulowanej wysokości z zabezpieczeniami, 

• materace przeciwodleżynowe 

• statywy mobilne do kroplówek 

• ssaki elektryczne i akumulatorowe 

• pompy infuzyjne i pompy żywieniowe 

• sprzęt rehabilitacyjny typu rotory kończyn dolnych i gó 

 

• rnych, tory do nauki chodzenia, czy rowery treningowe. 

Po raz pierwszy Fundacja przeprowadziła badania opinii społecznej związane z planowanym celem 

zbiórki. Badanie przeprowadzone przez Millward Brown SMG/KRC potwierdziło kierunek naszych planów. 

91% respondentów zaakceptowało taki sposób wydatkowania środków zebranych w Finale. 

 
 

Dzień 21. Finału będzie jak zawsze dniem pełnym optymizmu i radości. Mamy nadzieję, że jak 

zawsze skłaniać będzie Polaków do wspólnego bycia ze sobą, odsuwając choć na moment wszelkiego 

rodzaju troski i kłótnie. Niech 13 stycznia 2013 r. będzie także dniem, w którym troska o dzieci i seniorów 

będzie na ustach wszystkich, a następnie – niech nie będzie to tylko jeden dzień, ale cały rok naszych 

wytrwałych starań, aby polepszyć los wnuczków oraz ich dziadków. Jesteśmy przekonani, że siła zaufania 

Orkiestry, a także nasze niezwykłe starania przy wydawaniu każdej złotówki z zebranych pieniędzy, 

przyniosą konkretny  efekt, o którym będziemy mogli mówić przed kolejnym 22. Finałem. 

 


