A BioTechUSA étrendkiegészítőkkel és sporteszközökkel támogatja az Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet dolgozóit és betegeit.

A BioTechUSA-cégcsoport tizenötmillió forint értékű támogatásban részesítette az Országos
Mozgásszervi Intézet Rehabilitációs Kórházát, melynek keretében 1500 doboz vitamin- és ásványi
anyag készítményt és mintegy 1000 darab fehérjeitalt ajánlottak fel a dolgozóknak, valamint a
rehabilitáció folyamatában alkalmazható eszközöket vásároltak a betegek és a szakemberek számáratudatták sajtóközleményben.

A BioTechUSA-cégcsoport társadalmi felelősségvállalási programja során a támogatottak igényeinek
maximális figyelembevételével készpénzt, eszközöket és termékeket adományoznak nagy
volumenben. Eddig több mint 25 civil szervezetet, kórházat és alapítványt támogattak több mint 150
millió forint összértékben és csaknem 40 000 doboz terméket adományoztak. A program
legfontosabb pillére a hazai egészségügyi intézmények és különböző egészségügyi célok támogatása.
A vállalat folyamatosan keresi azokat az értékteremtési lehetőségeket, amikor nemcsak adhat, de
társadalmi párbeszédet is kezdeményezhet.

Az átadáson a BioTechUSA-cégcsoport részéről Lévai Balázs kereskedelmi igazgató, társtulajdonos,
Dr. Pintér Dániel Gergő vállalati kommunikációs és CSR vezető és Kiss Jenő testépítő, a
felelősségvállalási program nagykövete vettek részt, az Intézetet pedig Emberné Heitler Andrea
ápolási igazgató, Sarkadi Attila, az Orvosi Rehabilitációért Alapítvány elnöke és dr. Cserháti Péter, az
OMINT-OORI orvos-igazgatója képviselte.

Az adomány keretein belül beszerzett eszközök nagymértékben hozzájárulnak a betegek mindennapi
ellátásához, mozgásterápiájához, segítve ezzel gyógyulásukat, és megkönnyíti a kollégák munkáját.
Továbbá hozzájárulnak a pihenésükhöz, regenerációjukhoz a mindennapi terápiák utáni pihenőidő
során. Ezzel a beszerzéssel biztosítani tudják a fekvőbeteg ellátó minden osztály számára igényeikhez
alkalmazkodó erősítő és fejlesztő eszközöket.

„Az Országos Mozgásszervi Intézet-OORI szakemberei arra hivatottak, hogy a hozzánk forduló sérült
emberek a lehető legjobb körülmények között a lehető legtöbb támogatást megkapva
gyógyulhassanak, hogy ismét önállóan és tevékenyen élhessék megszokott életüket. Intézményünk
csodálatos természeti környezetben és európai színvonalú épületben valósítja meg a komplex orvosi
rehabilitációt.

A világjárvány magyarországi kezdete óta immár több mint két éve Intézetünk is részt vesz a COVID
19 fertőzött betegek ellátásában. Kórházi oltópontunkon közel 30.000 Covid-19 elleni védőoltást

adtunk be. A járvány elleni védekezésben számtalan olyan feladattal kellett megbirkóznia
közösségünknek, mely az Intézet alaptevékenységének nem képezi mindennapi részét. Kollégáink egy
olyan helyzetben teljesítettek maximális odaadással és szakmaisággal, mely teljesen más hozzáállást,
protokollt és dinamikát kívánt meg tőlük, amely az akut ellátást nem végző kórházak számára nem
hétköznapi feladat. Ezután a megfeszített időszak után, amely a mai napig érezteti hatását, a mostani
adomány segíti kollégáinkat a betegellátás szintjén jelentkező eszközhiány pótlására, a terhelés és
túlterhelés következtében jelentkező mozgásszervi panaszaink enyhítésére és a regenerációra” –
mondta az adomány átadásán dr. Cserháti Péter, az OMINT-OORI orvos-igazgatója.

