Az együtt töltött idő alatt sok komoly beszélgetés is zajlik, és különböző szakemberekkel való
találkozás elősegíti, hogy a sokszor bezártságban
élő, elkeseredett és reményvesztett fiatalok és
családtagjaik kapcsolatokat teremtsenek egymással. Ezáltal hasznos információkhoz juthatnak,
életükben célt és értelmet találhatnak.

Alapítványunk segítségével kiemelt figyelmet
tudunk fordítani az utógondozásra, hiszen
a gyógykezelés nem fejeződik be a kórházi
ápolással, hanem a megváltozott képességű
emberek széleskörű rehabilitációja annak
szerves része. Így egy speciális üdülőben - a
Vértes hegységben lévő gánti Fecskepalotában - évek óta 1-1 hetet töltünk sérült betegeinkkel, ahol mint egy nagy családban együtt
játszunk, kirándulunk. Ezáltal sokkal közelebb
kerülünk egymáshoz, mint a „steril”, kórházi
körülmények között.
A „VISSZATÉRÉS ALAPÍTVÁNY” a beteg gyermekeket a „normális” életbe szeretné visszavezetni.
Kérjük, hogy adományával, jövedelemadója
1%-nak felajánlásával segítse munkánkat!
KÖSZÖNJÜK!
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Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvosi Kar, Gyermekklinika,
Sebészeti Osztály

A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikáján
a Sebészeti Osztály Munkacsoportja 1990-ben
hívta életre a VISSZATÉRÉS ALAPÍTVÁNY-t, hogy
ezen keresztül mozgósítsa a civil társadalom
erőforrásait a gyermeksebészeti betegellátás
javítása érdekében.

vagy akár ingyen is elhelyezni biztosítva, hogy
az édesanya vagy édesapa a gyógykezelés idején is gyermeke mellett lehessen.

Több nagyértékű műszert vásároltunk; altatógépet, műtőasztalt és lámpákat, ultrahang
készüléket illetve egy speciális hólyagnyomást
regisztráló készüléket, mely a képen látható.

Az alapítók között szerepel a Postabank és Takarékpénztár Rt., a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt.

Ennek köszönhetően, az ország minden részéről Pécsre érkező betegeket, akik a vizelet
tároásának illetve ürítésének zavarával jelentkeznek osztályunkon, a legkorszerűbb
módszerekkel tudjuk kivizsgálni és kezelni.

Eddigi működésünk során közel 300 millió forint
adományt sikerült összegyűjteni. Támogatóink
között egyaránt megtalálhatók a hazai és határon túli magánszemélyek, egyéni vállalkozók,
ill. a Bankok, Rt.-k.
E mellett jelentősek a hazai- és külföldi pályázatok során elnyert támogatások is. Sokan
munkájukat, szabadidejüket ajánlják fel azért,
hogy beteg gyermekeink testi-lelki gyógyulása
minél teljesebb legyen.
Eredményeink közül bemutatunk néhányat,
melyeket különösen fontosnak tartunk.

Ilyen a 18 ágyas anyaszálló, ahol a távolról
érkező betegek szüleit tudjuk kedvezménnyel,

Kiemelt célunk a kórházi környezet
gyermekbarát arculatának fejlesztése.

Az Alapítvány támogatásával létesült a gyógytornaterem, a Gyermekklinika tetőterében, mely
megfelelő feltételeket biztosít rehabilitáció
számára.

A Klinika járóbeteg rendelésének felújításában,
korszerűsítésében és berendezésében az Alapítvány döntő szerepet vállalt.

