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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟ 2017  

Καλή κι ευλογημένη χρονιά με υγεία, ψυχική και σωματική, και φώτιση! 

Πολλές ήταν οι δραστηριότητες του Συλλόγου μας και κατά την διάρκεια του έτους 2017. 

Ευόδωση αναζήτησης χορηγών για το μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο της 

Ελλάδος, νέες συνεργασίες με άλλους Συλλόγους, περισσότερα παζάρια, μεγαλύτερη βοήθεια 

στους συμπάσχοντες συνανθρώπους μας, συνεχής επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας για θέματα 

του Κέντρου. Ενδεικτικά: 

 

 Απευθυνθήκαμε στην Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, που αποτελεί το σταθερό σημείο συλλογικής 

κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας, υλοποιεί προγράμματα στήριξης 

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργα ανθρωπιστικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου 

ενδιαφέροντος και ενισχύει την υπεύθυνη και συνεπή παρουσία της  και τους δεσμούς της 

με την ελληνική κοινωνία. Όπως μας ενημέρωσαν, το υπ’αρίθμ. 110/03.5.2017 αίτημα 

του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Η ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ», συζητήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας και δράσης της νέας αυτής οντότητας 

κοινωνικής προσφοράς και μας γνωστοποίησαν ότι αξιολογήθηκε θετικά. Συγκεκριμένα, 

εντός των ημερών, θα συνεισφέρουν στη βέλτιστη λειτουργία του Καρδιολογικού 

Τμήματος του Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία» με την παροχή ιατρικού εξοπλισμού, την 

αποκλειστική χρηματοδότηση του οποίου ανέλαβε με ειδική δωρεά για τον σκοπό 

αυτόν, η εταιρεία ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD. Ειδικότερα θα 

χορηγηθούν τα εξής:           α) Έγχρωμος ψηφιακός υπερηχοκαρδιογράφος VIVID 

Ε90 του οίκου GE Healthcare (τεμ. 1), β) Σύστημα Δοκιμασίας Κόπωσης μοντέλο 

CASE VALUE ν.6.73 (τεμ.1), γ) Πρόγραμμα ανάλυσης Holter της Novacor 

HOLTERSOFT ULTIMA με πρόγραμμα ανάλυσης heart rate variability και 

πρόγραμμα εξαγωγής σε μορφή PDF (τεμ.1), δ) Καταγραφικό Holter ρυθμού της 

Novacor (τεμ.3), ε) Καταγραφικό Holter πίεσης της ΙΕΜ μοντέλο M0BIL-0- GRAPH 

(τεμ.2), στ) Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο GE HEALTHCARE model DINAMAP 
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CARESCAPE V100 (τεμ.1) και ζ) Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών οργάνων PVM- 

2701 της NIHON KOHDEN με τροχήλατη βάση (τεμ.2). 

 Συνεργαστήκαμε με άλλους Συλλόγους/ΜΚΟ, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε ακόμα 

αποδοτικότερα τις οικογένειες των καρδιοπαθών παιδιών. 

 Συνεισφέραμε στην κάλυψη εξωνοσοκομειακών εξετάσεων, τόσο των καρδιοπαθών 

παιδιών, όσο και των γονέων τους 

 Στηρίξαμε ηθικά, αλλά και υλικά τις καθημερινές ανάγκες των νοσηλευόμενων παιδιών και 

γονέων τους 

 Βοηθήσαμε στην διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών 

 Αναζητήσαμε στέγη για τους συνοδούς των καρδιοπαθών παιδιών 

 Παρείχαμε οικονομική βοήθεια για έξοδα μετακίνησης των οικογενειών της επαρχίας 

προς και από το νοσοκομείο 

 Μεταφέραμε με ιδιωτικά μέσα τα παιδιά και τις οικογένειές τους σε απαραίτητες 

μετακινήσεις 

 Φροντίσαμε την κάλυψη καθημερινών εξόδων ένδυσης, διατροφής και άλλων, έκτακτων 

εξόδων των οικογενειών (πληρωμές λογαριασμών κλπ.) 

 Αγοράσαμε φάρμακα, που δεν καλύπτονταν από ταμεία ή δεν υπήρχαν στην επαρχία 

 Αναλάβαμε τα έξοδα βάπτισης και γάμου οικογένειας καρδιοπαθούς παιδιού 

 Προσφέραμε επιταγές από γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ 

 Οχλήσαμε επανειλημμένως το Υπουργείο Υγείας για την καλύτερη λειτουργία του 

Κέντρου 

 Συμμετείχαμε σε ημερίδες υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και άλλων φορέων, όπου 

εκφράσαμε τα αιτήματα του Συλλόγου μας 

 Οργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία τρία παζάρια (Πάσχα-καλοκαίρι-Χριστούγεννα) 

 Προσκληθήκαμε σε ραδιοφωνικές εκπομπές, όπου προβάλαμε το Κέντρο και τα 

επιτεύγματά του 

 Συνεργαστήκαμε επωφελώς για τα καρδιοπαθή παιδιά με όλα τα σχετικά τμήματα του 

Νοσοκομείου μας 

 Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, προσφέραμε στα καρδιοπαθή παιδιά, αλλά και στο 

προσωπικό των σχετικών τμημάτων, αλεξανδρινά, γλυκά, δώρα  και κάρτες με ευχές 

Ευχόμαστε, με την βοήθεια του Θεού, το 2018 να είναι εξίσου και περισσότερο 

καρποφόρο! 


