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Благодійна допомога дитячій лікарні від ОВБ Алфінанц
Україна
Комунальний заклад Львівської обласної ради Західноукраїнський
спеціалізований дитячий медичний центр отримав в подарунок від
ТОВ "ОВБ Алфінанц Україна" портативний кардіограф. "Ми раді, що
сьогодні допомогли цій лікарні, цим дітям, і що наш невеликий вклад
допоможе краще діагностувати і лікувати дітей", - сказав директор
компанії Дмитро Малик.
Як розповів головний лікар лікарні Андрій Синюта, за рік в лікарні
лікується понад 6 тисяч дітей - це понад 34 тис. обстежень, з них 16-18
тис. кардіограм. Цей портативний кардіограф дасть можливість
проводити обстеження лежачим пацієнтам безпосередньо в палатах
інтенсивної терапії.
Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин подякував
меценатам: "Ви правильно обрали заклад, бо діти - це наше майбутнє.
Можливості обласного бюджету є досить обмеженими, і ми не можемо
забезпечити наші лікарні всім необхідним, тому дуже дякую вам від
всієї громади області за допомогу. Сподіваюся, що наше партнерство
лише розпочинається".
Дмитро Малик також зазначив, що серед основних завдань компанії
ОВБ Алфінанц Україна є використання 45-річного європейського
досвіду
для
підвищення
рівня
фінансової
грамотності
населення, захисту здоров’я та убезпечення життя громадян України,
допомагаючи при цьому державі вирішити певні соціальні виклики.
Про концерн ОВБ
Концерн ОВБ, головний офіс якого знаходиться в м.Кельні, є одним із
провідних європейських постачальників фінансових послуг. Із часу
заснування у 1970 році надання тематичних консультацій приватним
господарствам є основним видом економічної діяльності ОВБ. ОВБ
співпрацює із більш ніж 100 потужними провайдерами та надає конкурентні
послуги для задоволення індивідуальних потреб своїх клієнтів у сфері
отримання джерел для існування та пенсійного страхування, створення
майнового капіталу, страхування майна, а також збільшення майна. На даний
час ОВБ активно працює у 14 країнах. Близько 5 100 штатних фінансових
консультантів обслуговують біля 3,1 млн. клієнтів. З липня 2006 р. OVB
Holding AG зареєстрований на біржі цінних паперів в м. Франкфурт (в
стандарті лістингу Prime Standard, ISIN DE0006286560)
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