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Solidarni w potrzebie. Medisept wspiera lubelską służbę zdrowia
i policję

Medisept, największy polski producent środków do profesjonalnej dezynfekcji
działający w podlubelskiej Konopnicy, solidaryzuje się z lokalną służbą zdrowia i
policją przekazując najpotrzebniejszy sprzęt, preparaty do dezynfekcji i środki
finansowe. Wsparcie otrzymały cztery szpitale – dwa kliniczne, wojewódzki i
jednoimienny – oraz stacja pogotowia ratunkowego i Komenda Wojewódzka Policji.

W ostatnim tygodniu Medisept wsparł Komendę Wojewódzką Policji, Wojewódzką Stację
Pogotowia Ratunkowego oraz największe lubelskie szpitale: kliniczne przy ul. Jaczewskiego i
Staszica, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy al. Kraśnickiej oraz szpital w Puławach
przemianowany na jednoimienny szpital zakaźny.

Gesty dobrej woli
Każda z tych historii zaczęła się nieco inaczej, ale wspólną praprzyczyną wszystkich była
dramatycznie trudna sytuacja tych placówek w związku z epidemią koronawirusa.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wysłała do Mediseptu pismo z prośbą o
pomoc, na które lubelska firma natychmiast zareagowała. Dyrektor szpitala przy ul.
Jaczewskiego 8 zamieścił na portalu społecznościowym dramatyczny apel o wsparcie,
natomiast do trzech pozostałych szpitali zwrócił się sam Medisept z pytaniem o najpilniejsze
potrzeby i propozycją pomocy. W Lublinie, podobnie jak w całym kraju, osoby prywatne i
przedsiębiorcy wspierają coraz bardziej obciążone placówki medyczne.
– W naszej codziennej pracy działamy z myślą o służbie zdrowia, więc tym bardziej
chcieliśmy pomóc w tak trudnej sytuacji. Cieszymy się, że mogliśmy się włączyć w ten
łańcuch gestów dobrej woli, zwłaszcza że chodzi o nasze lokalne szpitale i Wojewódzkie
Pogotowie Ratunkowe. Z kolei Wojewódzkiej Komendzie Policji w Lublinie przekazaliśmy
środki do dezynfekcji osobistej, które będą chronić policjantów podczas pracy w terenie –
mówią Przemysław Śnieżyński i Waldemar Ferschke z Mediseptu.
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Dezynfekcja cenna jak zdrowie
Medisept przekazał profesjonalne medyczne środki dezynfekujące do rąk oraz duże ilości
płynów do dezynfekcji powierzchni. Sfinansował także zakup niezbędnego sprzętu
ochronnego, fartuchów, rękawic, ubrań operacyjnych, lamp UV, profesjonalnych środków i
sprzętu utrzymania czystości oraz brakującego wyposażenia sal chorych.
– Wartość tej pomocy liczy się nie tylko w złotówkach, lecz także w solidarności i gotowości
wsparcia innych. Medisept natychmiast odpowiedział na naszą prośbę, zapewniając nam to,
czego brakuje najbardziej. Dzięki temu nasze zespoły medyczne będą mogły w sposób
bezpieczny nieść ratunek potrzebującym mimo zagrożenia koronawirusem – mówi Zdzisław
Kulesza, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.

***
Medisept Sp. z o.o. jest w 100% polskim producentem kompleksowych rozwiązań w zakresie higieny
i dezynfekcji. Od 25 lat dostarcza produkty dla sektora profesjonalnego: służby zdrowia, przemysłu i firm
sprzątających, a od niedawna oferuje produkty dla klienta detalicznego. W 2014 roku uruchomiła
najnowocześniejszą w Polsce fabrykę i innowacyjne centrum badawcze w lubelskiej strefie ekonomicznej.
Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością dla produktów dezynfekcyjnych przeznaczonych do
inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spółka wytwarza produkty biobójcze do rąk i powierzchni
zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji PLWMiPB. W 2019 roku posiadała 10% udziału rynku zaopatrzenia w
dezynfekcję. Zarząd firmy stanowią prezes (farmaceuta) Przemysław Śnieżyński oraz wiceprezes (lekarz
epidemiolog) Waldemar Ferschke. Więcej informacji na www.medisept.pl

