
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pomoc  

dla Ukraińskiego Żołnierza  

 
Zarząd Fundacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża     

Jana Pawła II w Zamościu, na wniosek Dyrektora Szpitala,  podjął decyzję o uruchomieniu 
zbiórki środków finansowych dla Szpitala z przeznaczeniem dla skutecznego  leczenia i 
rehabilitacji ŻOŁNIERZA armii ukraińskiej YURII POPOVYCHA, który jest pacjentem 
Szpitala Papieskiego w Zamościu.  

Pan Yurii Popovych jest żołnierzem ukraińskim, który trafił do szpitala na mocy 
międzynarodowych porozumień podpisanych przez stronę Polską i Ukraińską w ramach 
wsparcia sił zbrojnych Ukrainy. W Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana 
Pawła II w Zamościu w Oddziale Rehabilitacji Pan Yurii Popovych przebywa od dnia  
18.07.2022 r. z powodu przebytego w dniu 23.04.2022 r. urazu wielonarządowego ze 
złamaniem kręgosłupa Th9-TH10 i uszkodzeniem rdzenia kręgosłupowego. Ponadto, przebył 
zamknięty uraz klatki piersiowej ze złamaniem obustronnym żeber, stłuczeniem płuc z 
krwawieniem do przestrzeni opłucnej i koniecznością ich drenażu. Jest po operacji 
odbarczającej rdzeń kręgowy z rozległą stabilizacją kręgosłupa. W wyniku uszkodzenia 
rdzenia występuje porażenie kończyn dolnych, obręczy miednicy, dolnych partii tułowia.  

Ordynator Oddziału Rehabilitacji, dr n.med. Krzysztof Mataczyński wydał opinię iż 
pacjent może przebywać w pozycji spionizowanej w pionizatorze, samodzielnie poruszać się 
na posiadanym wózku inwalidzkim, ale brakuje mu samodzielności w zakresie przesiadania 
się pomiędzy łóżkiem, a sprzętami. Kolejne pilne potrzeby ortopedyczno-rehabilitacyjne 
pacjenta wymagające zakupu to m.in.: 

 poduszki pneumatyczne przeciwodleżynowe, trzykomorowe, 
 materac przeciwodleżynowy, 
 łóżko ortopedyczne,  
 pionizator, 
 podnośnik,  

Konieczna jest dalsza pomoc w czynnościach dnia codziennego. W przypadku 
powodzenia rehabilitacji – w co wierzymy – pacjent w przyszłości będzie nawet mógł 
poruszać się samochodem osobowym przystosowanym do niepełnosprawności.  
 
 
 



Aby pomóc w rehabilitacji i w uzyskaniu sprawności niezbędne jest wsparcie i 
życzliwość ludzi dobrej woli. Licząc na Państwa przychylność na rzecz wsparcia 
przedstawionej inicjatywy pragnę poinformować, że wpłaty na ten cel można przekazać na 
konto:  

 
Fundacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła 

II w Zamościu  
Bank Pekao S.A  I O. w Zamościu nr 31 1240 2816 1111 0000 4015 3557 

z dopiskiem „ Pomoc dla ŻOŁNIERZA” 
 

Cała zebrana kwota zostanie przekazana na powyższy cel, a o skuteczności i efektach 
zbiórki środków finansowych Fundacja będzie informować na bieżąco.  

 
 
 

Bogdan Kawałko 
 

Prezes Zarządu Fundacji 
 
 
 
 
Zamość, dnia 4 października 2022 r.  
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