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Informacja prasowa 

 

Ubezpieczyciele łączą siły i wpierają lekarzy Centralnego Szpitala Klinicznego 

MSWiA 
 

W obliczu trwającej pandemii Axa, Generali, Nationale-Nederlanden oraz Unum wraz z Fundacją 

Unum podjęły wspólną inicjatywę, której celem jest wsparcie Centralnego Szpitala Klinicznego 

MSWiA w walce z koronawirusem. Firmy przekazały łącznie 300 tys. złotych na zakup sprzętu, 

który umożliwia diagnozę zaburzeń układu oddechowego.  

Służby medyczne nieustannie apelują o wsparcie. W szpitalach brakuje zarówno podstawowych 

produktów dla pacjentów, jak i profesjonalnego sprzętu medycznego, który jest niezbędny dla ratowania 

zakażonych. W odpowiedzi na bieżące potrzeby instytucji medycznych, firmy ubezpieczeniowe 

postawiły na współpracę i stworzyły koalicję na rzecz walki z koronawirusem.  

W ramach inicjatywy Axa, Generali, Nationale-Nederlanden oraz Unum wraz z Fundacją Unum szpital 

zostanie wyposażony w pełny sprzęt spirometryczny, w tym bodypletyzmograf. To urządzenia, które 

pozwalają na przeprowadzenie pełnej, zaawansowanej diagnostyki układu oddechowego. Dają one 

obecnie najdokładniejszy pomiar czynności wentylacji płuc. Ponadto szpital zakupi urządzenia do 

wspomagania oddechu typu BiPAP. Dzięki ich zastosowaniu lekarze będą mogli szybciej i skuteczniej 

działać, a tym samym prowadzić leczenie pacjenta.  

- Bardzo dziękujemy ubezpieczycielom, że zdecydowali się wesprzeć nasz szpital  

i dofinansować zakup sprzętu do walki o zdrowie pacjentów zakażonych koronawirusem. 

Niewydolność oddechowa jest najczęstszym problemem u zdiagnozowanych chorych na 

COVID-19. Zakupiony dzięki dofinansowaniu ubezpieczycieli sprzęt będzie wspierał nas nie 

tylko teraz, ale również, gdy już epidemię uda się już opanować. Dlatego niezwykle doceniamy 

ten gest i wierzymy, że wspólnymi siłami uda się pomóc jeszcze większej liczbie pacjentów 

dotkniętych pandemią - mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, Dyrektor CSK 

MSWiA w Warszawie.   

- Nowoczesna spirometria z pletyzmografią będą służyć nam do diagnostyki niewydolności 

układu oddechowego także w przebiegu infekcji, w tym koronawirusem, i ich przewlekłych 

następstw – dodaje prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, Kierownik Kliniki Alergologii 

 i Chorób Płuc Szpitala. 

- Walka, jaką każdego dnia stacza służba zdrowia, wywołuje w nas wszystkich wyrazy uznania 

i szacunku. Jednocześnie budzi również poczucie solidarności społecznej i chęć niesienia 

pomocy. Jako branża ubezpieczeniowa, czujemy odpowiedzialność za zdrowie  

i bezpieczeństwo Polaków. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt będzie realnym wsparciem  

w codziennej pracy lekarzy – mówią zgodnie ubezpieczyciele.  

To nie jedyna pomoc, którą firmy niosą w walce z epidemią. Każda z nich prowadzi dodatkowe działania, 

które mają na celu wspierać personel medyczny i zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, 

klientów i partnerów. 
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