Ný göngudeild á Selfossi var formlega opnuð 12. des. 2014
Á nýju deildinni er lögð megináhersla á lyfjameðferð erfiðra lyflæknisvanda
mála svo sem krabbameinsmeðferðar. Á deildinni eru starfræktar 2 blóðskil
unarvélar fyrir nýrnabilaða einstaklinga og fer meðferðin fram í samráði við
sérfræðinga frá LSH.
Deildin er að miklu leyti orðin til vegna frumkvæðis sjúklinganna sjálfra,
aðstandanda þeirra, heilbrigðisstarfsmanna og velunnara stofnunarinnar.

Upphafið af söfnun göngudeildarinnar var að á Læk í Flóa fæddist hvítur kálfur sem gefinn var til uppboðs af Guðbjörgu Jónsdóttur og börnum hennar
til minningar um eiginmann og föður, Gauta Gunnarsson, sem lést úr krabba
meini. Hvíti kálfurinn eða Hvíti Gauti var síðan seldur á uppboði á sunn
lenska sveitadeginum í maí 2014.

Peningagjafir til styrktar göngudeildar lyflækninga
HSu á Selfossi að verðmæti rúmlega kr. 8.5 milljónir.
Uppboð á Hvíta Gauta – Jóna Sveinbjörnsdóttir kr. 1 milljón
Arion banki peningagjöf kr. 2.5 milljónir.
Jötunn Vélar ehf. peningagjöf kr. 40 þúsund.
Stóra Ármót - peningagjöf kr. 80 þúsund.
Vélaverkstæði Þóris – peningagjöf kr. 100 þúsund.
Landssamband sauðfjárbænda – peningagjöf kr. 80 þúsund.
Landssamband kúabænda – peningagjöf kr. 100 þúsund.
Bændasamtök Íslands – peningagjöf kr. 100 þúsund.
Sigríður Guðjónsdóttir – peningagjöf kr. 50 þúsund.
Erla Hlöðversdóttir – peningagjöf kr. 5 þúsund.
Geir Þórðarson – peningagjöf kr. 100 þúsund.
Afgangur af ættarmóti – Þóra Bjarney Jónsdóttir kr. 15 þúsund.
Peningastyrkir frá starfsmönnum HSu - kr. 60 þúsund.
Peningastyrkur frá Sigurði Jónssyni – ágóði af myndasölu kr. 200 þúsund.
Áheitaganga þeirra Björns Magnússonar, yfirlæknis, tengdasonar hans
Hálfdáns Steinþórssonar og Benedikts Höskuldssonar – upphæð kr.
1.750.000.- (áheit fyrirtækja og 1 milljón frá Verkalýðsfélagi Suðurlands,
Hellu).
Lagnaþjónustan – peningagjöf kr. 150 þúsund.
Kvenfélag Flóahrepps – gáfu peningagjöf kr. 1.347.165.- sem var afrakst
ur af handverksmarkaði sem haldinn var á Þingborg 8. nóv. 2014.

Frá formlegri opnun nýrrar göngudeildar 12. des. 2014.

Sveinn Magnússon, skrifstofu
stjóri Velferðaráðuneytisins, flyt
ur ávarp við opnunina.

Esther afhendir Önnu Árnadóttur þakkarbréf
fyrir gjöf til deildarinnar frá Oddfellow Rebekku
stúkunni Þóru nr. 9.

Margrét Ásgeirsdóttir, deildarstjóri
blóðskilunardeildar LSH, flytur ávarp
við opnunina.

Bjarni Jónsson afhendir gjöf frá
Oddfellow stúkunni Hásteinn 17.

Oddfellow stúkan Hásteinn nr. 17 styrkti göngudeildina með fjárframlagi
til kaupa á blóðþrýstingsmæli að upphæð kr. 259 þúsund.
Oddfellow Rebekku stúkan Þóra nr. 9 styrkti göngudeildina með fjárframlagi til kaupa á þremur lyftistólum kr. 323 þúsund.
Kvenfélag Hveragerðis - peningagjöf að upphæð kr. 250 þúsund.
Bestu þakkir til Auðar Ottesen fyrir vinnuframlag og hönnun við deildina.
Bestu þakkir til Páls Jökuls Péturssonar fyrir 9 myndir sem hann gaf deildinni.
Bestu þakkir til Páls J. Líndals fyrir vinnuframlag við hönnun deildarinnar.
Þakklæti til Blómavals fyrir blómagjafir til fegrunar deildarinnar.
Þakklæti til Kolbrúnar Markúsdóttur fyrir ráðgjöf.
Bestu þakkir til Guðbjargar Jónsdóttur og barna fyrir vinnuframlag og þátttöku
þeirra við stofnun deildarinnar.

Herdís Gunnarsdóttir forstjóri HSu flutti
ávarp við opnun nýrrar göngudeildar
HSU.

Björn Magnússon, yfirlæknir lyflækningadeildar flytur ávarp við opnun nýrrar
göngudeildar HSU.

Esther afhendir eiginmanni sínum Sigurði Jónssyni
þakkarbréf fyrir styrkveitingu til deildarinnar með
myndasölu kr. 200 þúsund.

Á göngudeildinni við opnunina.

Guðbjörg Jónsdóttir tekur á móti þakkarbréfi fyrir hvíta
kálfinum sem hún og börnin hennar gáfu til uppboðs á
Sunnlenska sveitadeginum. Ágóðinn var til styrktar
göngudeildinni og til minningar um eiginmann hennar.

Katrín Ósk Þorgeirsdóttir, hjúkrunarfræðingur á göngudeild HSU flytur
ávarp.

Verðmæti gjafa ársins til
göngudeildar HSu á Selfossi eru
rúmlega 8,5 milljónir króna

Lok áheitagöngu í Þórsmörk, göngugarparnir
Björn, Hálfdán og Benedikt ásamt skrifstofu
stjóra sem þakkaði fyrir þeirra framlag til
styrktar göngudeildinni.

Auður Ottesen tekur á móti þakkarbréfi fyrir vinnuframlag og hönnun deildarinnar.

Á göngudeildinni: Katrín Ósk hjúkrunarfræðingur með
útskýringar á vinnulagi blóðskilunarvélanna.

Kálfurinn Hvíti-Gauti

Heilbrigðisstofnun Suðurlands færir gefendum bestu þakkir fyrir
höfðinglegar gjafir og ómetanlegt er fyrir stofnunina að finna þann
hlýhug sem gjöfunum fylgir.
Megi Guðs blessun fylgja starfi stofnunarinnar og gefendum.

