Międzynarodowy dzień dziecka
Dodano: 01.06.2020r.
Dziś w Szpitalu Świętej Trójcy świętujemy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym roku w nieco zmienionej formie z
uwagi na pandemię, ale jak zawsze staraliśmy się dołożyć wszelkich sił, aby ten szczególny dzień pozostał w pamięci
Tych najmłodszych jak najdłużej, a na buzi każdego malucha zagościł piękny uśmiech. Dzięki pomocy i wsparciu
zaprzyjaźnionych placówek i firm stało się to możliwe
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Dziękujemy Panie Prezydencie! Jak co roku, o naszych najmłodszych Pacjentach pamiętał Andrzej Nowakowski
Prezydent Miasta Płocka, który z tej okazji przygotował dla naszych milusińskich przepiękne prezenty. Z uwagi na
pandemię nie mógł być z nami osobiście, ale w Jego imieniu pracownicy szpitala przekazali podarunki oraz
serdeczne życzenia dzieciom w Oddziale Pediatrycznym oraz w Oddziale Neonatologicznym.

Serdecznie dziękujemy za pamięć, wsparcie i przyłączenie się, jak co roku, do świętowania przedstawicielom i
zawodnikom SPR Wisła Płock , którzy przekazali upominki i świąteczne życzenia dla dzieci. Również w Ich imieniu
pracownicy szpitala przekazali podarunki dzieciom w Oddziale Pediatrycznym oraz w Oddziale Neonatologicznym.

Dziękujemy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego za zorganizowanie akcji z okazji Dnia Dziecka na rzecz Oddziału
Neonatologicznego Szpitala Świętej Trójcy. Zebrane artykuły pielęgnacyjne oraz pierwszej potrzeby dla
najmłodszych Pacjentów – noworodków zostały przekazane do Oddziału Neonatologicznego, z których młode mamy
będą mogły na bieżąco korzystać przy wykonywaniu czynności tak opiekuńczych, jak i pielęgnacyjnych.

Z tego miejsca dziękujemy także z całego serca pozostałym firmom za przekazanie upominków i prezentów dla
naszych najmłodszych Pacjentów.

Dziękujemy: Gumiś - Hurtownia Zabawek Płock, Top Toys Płock - Galeria Mazovia, Centrum Handlowe Auchan
Płock, HAPPY Świat Zabawek i Szkoły - Płock, CHATKA Biuro Nieruchomości – to również dzięki Wam ten dzień
jest wyjątkowy, bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (Janusz Korczak).

Dziękujemy! To dzięki Waszemu wsparciu ten wyjątkowy dzień był pełen pozytywnych emocji i wrażeń, z którego nasi
najmłodsi Pacjenci wyniosą wiele przepięknych wspomnień. To niezwykle ważne i wzruszające, że zawsze możemy na
WAS liczyć. Dziękujemy z całego serca

