
        

                                                                               
 

 

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020 

Αγαπητοί φίλοι, 

Το 2020 μας αποχαιρετά και μαζί με αυτό φεύγει μια χρονιά που με την έλευση της 

πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19) άλλαξε την καθημερινότητα όλων, αφήνοντας το 

στίγμα της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ειδικότερα όμως, επέφερε σημαντικές δυσκολίες 

στα εθνικά συστήματα υγείας, φέρνοντας ακόμα και τα πιο οργανωμένα, στα όρια τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο,  η δράση «ΣτηρίΖΩ», σε συνεργασία με τον «Σύλλογο Άρτεμις για 

την Ιστιοκύττωση»,  έθεσαν σκοπό  τους την συγκέντρωση χρημάτων για την 

υποστήριξη νοσοκομείων, ιατρών και νοσηλευτών. Οι αποστάσεις που λόγω των 

μέτρων μας χώριζαν, δεν στάθηκαν εμπόδιο. Αντ’ αυτού, μας έφεραν κοντά χάρη στην 

κινητοποίηση των ανθρώπων που θέλησαν να προσφέρουν, μέσω βίντεο που 

προωθούσαν τη δράση, εταιρειών που παραχώρησαν μέρος εσόδων από τις πωλήσεις 

τους, καθώς και events που διοργανώθηκαν, ειδικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.  

Μια αλυσίδα υποστήριξης δημιουργήθηκε,  γεμάτη αλληλεγγύη και αγάπη προς το 

συνάνθρωπο. Αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα μας βοήθησε να συγκεντρώσουμε το ποσό 

των 345,000 Ευρώ που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά νοσοκομειακού εξοπλισμού. Ο 

εξοπλισμός αυτός διατέθηκε στο νοσοκομείο αναφοράς «Σωτηρία», στο οποίο 

νοσηλεύεται ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών µε COVID-19.  

Η επιλογή των μηχανημάτων έγινε μετά από προτάσεις ειδικά συσταθείσας επιτροπής 

γιατρών του Νοσοκομείου και προσφορές των αντίστοιχων εταιρειών.  Η τελική 

επιλογή έγινε με βάση το κόστος και τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά του κάθε 

συστήματος.  

Οι δωρεές αναλυτικά: 

-Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία Edwards Lifesciences, παρέδωσε στο Κέντρο 

Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (Παθολογική Κλινική - Κτήριο Σαπφώ Μαγκριώτη),  ένα 

μόνιτορ παρακολούθησης αιμοδυναμικών παραμέτρων των ασθενών. Μέσω 

τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης παρέχει τη δυνατότητα  

πρόβλεψης υποτασικών επεισοδίων και της αιτιολογίας τους, για την αντιμετώπιση τους 

πριν αυτά εμφανιστούν. 

 

-Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, η εταιρεία Covax παρέδωσε στην Α’ Πανεπιστημιακή 

Πνευμονολογική Κλινική, κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου κτιρίου 

(Building Management System, BMS) θαλάμων γυναικών 300 κλινών.  



        

                                                                               
 

 

Έγινε εγκατάσταση κεντρικού σταθμού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού τελευταίας 

γενιάς, εφοδιασμένου με το κατάλληλο λογισμικό ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

διασύνδεσης με την υπάρχουσα εγκατάσταση του νοσοκομείου, που σκοπό έχει να 

ελέγχει τις κλιματολογικές συνθήκες της κλινικής παρακολουθώντας και ρυθμίζοντας 

μηχανολογικά και ηλεκτρικά συστήματα. 

 

-Στις 20 Οκτωβρίου 2020, δωρίσαμε στο Ακτινολογικό του ΤΕΠ (Τμήματος Επειγόντων 

Περιστατικών) του Νοσοκομείου Σωτηρία ένα υπερσύγχρονο υπερηχοτομογράφο, το 

μοντέλο LOGIQ P9 (R3) της εταιρείας GENERAL ELECTRIC, εξοπλισμένο με δύο 

κεφαλές convex και linear. 

Το υπερηχογράφημα είναι (στην πλειοψηφία των περιπτώσεων) μια απαραίτητη 

εξέταση στη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών κατά την προσέλευση τους στο 

τμήμα επειγόντων και για τον λόγο αυτό, το μηχάνημα που μόλις εγκαταστάθηκε, 

αποτελεί σημαντικότατη προσθήκη στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου. 

 

-Στις 26 Οκτωβρίου 2020, δωρίσαμε έναν πύργο ενδοσκοπήσεων. 

Το μηχάνημα, περιλαμβάνει γαστροσκόπιο, κολονοσκόπιο και ψηφιακό επεξεργαστή 

της εταιρείας FUDJI και τοποθετήθηκε στο Γαστρεντερολογικό τμήμα του Ογκολογικού 

τμήματος της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής (Γ’ΠΠ).  

Η εγκατάσταση έγινε από την εταιρεία Ενδοσκοπική ΑΕ. Το ανωτέρω σύστημα 

ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και εμπεριέχει σύστημα 

ανίχνευσης πρώιμων καρκινικών βλαβών.  

Επίσης ήδη από τον Σεπτέμβριο έχει παραδοθεί από την εταιρεία Ενδοσκοπική ΑΕ, 

υπερσύγχρονο σύστημα βρογχοσκοπήσεων, εξοπλισμένο με ειδικά εξαρτήματα 

απολύμανσης και αποθήκευσης. Προορίζεται για το Πνευμονολογικό τμήμα της Γ’ 

Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής (Γ’ΠΠ). 

-Στις 27 Οκτωβρίου 2020, δωρίσαμε 4 συσκευές υψηλής ροής, High Flow Oxygen H-

80M της εταιρείας BMC, μαζί με τα σύνοδα τροχήλατα, από την εταιρεία Serinth 

ΕΠΕ.  Οι συσκευές παραδόθηκαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ ΠΠ) , στην 

2η Πνευμονολογική κλινική, στην Κλινική Λοιμώξεων Β’ και στην 4η Πνευμονολογική 

κλινική. Η υψηλή ροή οξυγόνου βοηθά την αποτελεσματική απομάκρυνση του 

διοξειδίου του άνθρακα και μειώνει το έργο της αναπνοής, ελαττώνοντας τη δύσπνοια.  

 

 



        

                                                                               
 

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και η αναβάθμιση του εξοπλισμού του Νοσοκομείου 

«Σωτηρία», ήταν εξ αρχής στο επίκεντρο της στοχευμένης μας προσπάθειας.  

Η πρωτοβουλία μας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, λόγω της έξαρσης της πανδημίας.  

Σε αναμονή βρίσκονται: 

 Η τοποθέτηση 40 κονσολών άνωθεν κλίνης της εταιρείας Elektra Hellas 

 Η εγκατάσταση συστήματος κλήσης νοσηλευτών της εταιρείας AST 

 Η κτιριακή ανακαίνιση της Κλινικής Α’ Λοιμώξεων.  

Από πλευράς μας, θα λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για την πρόοδο των δωρεών.  

Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που δείχνετε 

στις προσπάθειες που καταβάλλουμε από κοινού για την ανακούφιση συνανθρώπων 

μας, που έχουν ανάγκη. Δίχως τη δική σας συμβολή, το έργο μας δε θα μπορούσε να 

γίνει πραγματικότητα.  

Ευχόμαστε Καλές Γιορτές, γεμάτες χαρούμενες στιγμές για εσάς και τους αγαπημένους 

σας. Σε μια εποχή που μας δίδαξε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η Υγεία, 

προσμένουμε το νέο έτος να χαρίσει σε όλο τον κόσμο ελπίδα και οι  κοινές 

προσπάθειες να συνεχίσουν να κάνουν το «Εγώ», «Εμείς». 

 

Με εκτίμηση, 

Δράση «ΣτηρίΖΩ» και  

Σύλλογος Άρτεμις για την Ιστιοκύττωση   

 


