
        
 
 

 
  
 
 
 
    24 Μαΐου 2012 

 
 
 
Αγαπητά μας Μέλη και Φίλοι της “Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος” , 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας από 
τον  Ιανουάριο έως σήμερα. 

 
Πρώτα από όλα πρέπει να τονίσουμε με χαρά ότι στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες 

που επικρατούν στην χώρα μας και ταυτόχρονα μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλης 
καχυποψίας, Ιδρύματα, Εταιρείες και πολλοί φίλοι ευαισθητοποιήθηκαν από την προσπάθεια 
μας και το έργο μας και προσέφεραν απλόχερα την συμπαράσταση τους. 

  Το Ίδρυμα "Σταύρος Νιάρχος" ενέκρινε δωρεά προς το Σωματείο μας, για να 
δημιουργηθεί Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Παίδων "Παναγιώτη & 
Αγλαΐας Κυριακού". Τα κατασκευαστικά έργα και η αγορά εξοπλισμού για την Αίθουσα αυτή 
στοιχίζουν € 70.000. 

 Η COSMOTE αποδέχθηκε το αίτημα μας να καλύψει το κόστος ενός Πλήρους Πύργου 
Λαπαροσκόπησης για το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Το μηχάνημα αυτό αποτελεί την πιο 
άμεση ανάγκη του εν λόγω Νοσοκομείου και θα συντελέσει στην ουσιαστική αναβάθμιση του 
Χειρουργικού Τμήματος. Το κόστος ανέρχεται στις: € 31.600. 

 Επίσης οι Εταιρείες: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., “ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ” Βασιλόπουλος Α.Ε., 
ΜΕΓΑ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. καθώς και μέλη και 
φίλοι, μας βοήθησαν σημαντικά και μπορέσαμε να προσφέρουμε τα ακόλουθα:    

- 3 Οξύμετρα στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης 
- 2 Οξύμετρα στο Νοσοκομείο Παίδων "Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού" 
- 2 Πιεσόμετρα στο Νοσοκομείο Παίδων "Αγία Σοφία" 
- Μια νοσοκομειακή κλίνη για το Τμήμα ΜΕΘ Παίδων στο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” 
- 1 Ινοοπτικό Βρογχοσκόπιο για το Τμήμα ΜΕΘ Παίδων στο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” 
- 1 Σύστημα Ενδοοστικής Χορήγησης Υγρών για το Τμήμα ΜΕΘ Παίδων στο Γενικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” 
- Ένα σεμινάριο εξειδικευμένης υποστήριξης στα παιδιά, (Advanced Pediatric Life 

Support) στο Χωρέμειο Εργαστήριο του Νοσοκομείου "Αγία Σοφία" σε συνεργασία με 
την Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική και την A.P.L.S. Hellas. Συμμετείχαν 32 
ιατροί και διασώστες.  

- 25 παρουσιάσεις με θέμα "Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων" σε σχολεία. 

 Το συνολικό κόστος του έργου του Σωματείου μας από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα 
ανέρχεται στις: € 134.500. 

                              

  



 

  

  

 

Τα επόμενα βήματα μας είναι η δημιουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” και η αγορά Εργαστηρίου Φυσιολογίας της 
Αναπνοής για το Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”.                                                         
 Επίσης, πρόσφατα ξεκινήσαμε μια συνεργασία και με το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Ιωαννίνων. 

 Το έργο μας δεν τελειώνει . Η προσπάθεια μας συνεχίζεται. 
 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

 

 

Natasha Clive – Βρέκοσι        Μιχάλης Σαρρής (Παιδίατρος) 
Πρόεδρος          Αντιπρόεδρος  
              

 

 

 

Υ. Γ.   Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα μας: http://www.pedtrauma.gr 


