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Πολύτιμη προσφορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην
παιδιατρική κλινική

ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ INTERNATIONAL FOUNDATION FOR GREECE

Μια πολύτιμη προσφορά μέσα από τη δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των
αναγκών της Παιδιατρικής κλινικής, του Παιδιατρικού εξωτερικού ιατρείου και του παιδιατρικού ιατρείου
επειγόντων περιστατικών πραγματοποιήθηκε χθες στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου από το Ίδρυμα
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International Foundation For Greece.

Η πρόεδρος του International Foundation for Greece Ασπασία Λεβέντη επισκέφτηκε χθες το πρωί το
Νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού και παρέδωσε εξοπλισμό αξίας περίπου 25.000-28.000 ευρώ. Το υλικό
παρέλαβε η διευθύντρια της Παιδιατρικής κλινικής Νικολία Σαβράμη εκφράζοντας την ικανοποίησή της
καθώς ο σύγχρονος εξοπλισμός που πλέον έχει στη διάθεσή του το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
της κλινικής, θα βοηθήσει σημαντικά στο έργο της φροντίδας των μικρών παιδιών. 

Πρόκειται για εξοπλισμό απαραίτητο που δυστυχώς στην παρούσα οικονομική συγκυρία δεν θα
μπορούσε να προστεθεί στον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που η
ιδιωτική πρωτοβουλία ενισχύει σημαντικά το νοσηλευτικό ίδρυμα σε μια περίοδο που η χρηματοδότηση
έχει περιορίσει σημαντικά τις δαπάνες για αγορά νέου εξοπλισμού.

Αναλυτικά ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που παραδόθηκε χθες περιλαμβάνει:
- Τρία μόνιτορ μέτρησης ζωτικών παραμέτρων ασθενή (NIBP, HR, SpO2) με τροχήλατη βάση και
δυνατότητα μέτρησης αναίμακτης πίεσης (ΝΙΒP), καρδιακού ρυθμού και οξυμετρίας (SpO2) μέσω
αισθητήρα δακτύλου. Συνοδεύεται από αντίστοιχα αναλώσιμα για τη μέτρηση των παραμέτρων σε βρέφη
και παιδιά (περιχειρίδες για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, αισθητήρες οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών
χρήσεων για βρέφη, παιδιά και ενήλικες). Το κόστος του εξοπλισμού κυμαίνεται από 2.500 -3.000 ευρώ
ανά τεμάχιο.

- Τρία φορητά παλμικά οξύμετρα παλάμης για τη μέτρηση καρδιακού ρυθμού και οξυμετρίας (SpO2)
μέσω αισθητήρα δακτύλου. Με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και αντίστοιχη βάση φόρτισης καθώς
επίσης και ελαστική θήκη προστασίας. Συνοδεύεται από αντίστοιχους αισθητήρες οξυμετρίας δακτύλου
πολλαπλών χρήσεων για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Το κόστος κυμαίνεται από 600-800 ευρώ ανά
τεμάχιο.

- Τρία φορητά ωτοσκόπια με φωτισμό, τσέπης και αναλώσιμα (χωνάκια μιας χρήσης) με κόστος 100
ευρώ ανά τεμάχιο.

- Ένα φορητό μόνιτορ παρακολούθησης ασθενή (ECG, NIBP, HR, SpO2, Τ), για τη συνεχή
παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων ασθενών και νεογνών της κλινικής, απαραίτητο και στις
περιπτώσεις διακομιδών σε άλλο νοσοκομείο. Η συσκευή είναι φορητή, με αυτονομία λειτουργίας μέσω
μπαταρίας δύο ωρών, οθόνη ΤFT/LCD για την ταυτόχρονη απεικόνιση τεσσάρων καναλιών καρδιακού
σήματος και άλλων μετρούμενων παραμέτρων όπως αναίμακτης πίεσης, καρδιακού ρυθμού, οξυμετρίας
μέσω αισθητήρα δακτύλου και θερμοκρασίας (ΕCG, NIBP, HR, SpO2, T). Συνοδεύεται από αντίστοιχα
αναλώσιμα για τη μέτρηση των παραμέτρων σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες (καλώδια ασθενούς ECG,
περιχειρίδες για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, αισθητήρες οξυμετρίας δακτύλου πολλαπλών χρήσεων για
βρέφη, παιδιά και ενήλικες, αισθητήρα θερμοκρασίας πολλαπλών χρήσεων). Το κόστος ανέρχεται στις
5.000 ευρώ.

- Δύο σετ λαρυγγοσκοπίου που συνοδεύεται από λάμες λαρυγγοσκοπίου για βρέφη, παιδιά και ενήλικες
με κόστος που κυμαίνεται από 150 έως 200 ευρώ το τεμάχιο.

- Πέντε στηθοσκόπια παιδιατρικά και ενηλίκων

ΤΟ INTERNATIONAL FOUNDATION FOR GREECE

Το International Foundation for Greece ιδρύθηκε στο Λονδίνο από τον Γιώργο και την Ασπασία Λεβέντη.
Στόχος του ιδρύματος είναι η δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου στήριξης των ομάδων του πληθυσμού
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Έχει ένα πλούσιο πλέγμα
δράσεων με αρχικό στόχο την αγορά ειδικού ιατρικού εξοπλισμού, ασθενοφόρων και οχημάτων ταχείας
ανταπόκρισης και προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για σχολεία και ευαγή ιδρύματα στην Ελλάδα.

Παράλληλα, δημιουργεί ένα όχημα για όλους όσοι επιθυμούν να προσφέρουν προκειμένου η βοήθεια να
φτάσει έγκαιρα και αποτελεσματικά στον στόχο της. 
Στις δράσεις του συλλόγου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προσπάθεια στήριξης των προσφύγων
που φτάνουν στην Ελλάδα, η ενίσχυση του ιδρύματος δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού, η
εκπόνηση μελέτης για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δήλου.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΟΥ IFG ME TA EΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η πρόεδρος του International Foundation for Greece Ασπασία Λεβέντη μίλησε για τη δράση που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ιδρύματος με τα ΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα η πρέσβειρα
καλής θελήσεως του ιδρύματος Κρητικής καταγωγής διεθνώς αναγνωρισμένη σχεδιάστρια Σοφία
Κοκοσαλάκη. «Η προσφορά αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας συνεργασίας που κάναμε με τα ΕΛΤΑ.
Ζητήσαμε από την Πρέσβειρα καλής θελήσεως του ιδρύματός μας, σχεδιάστρια Σοφία Κοκοσαλάκη, να
σχεδιάσει μια σειρά από βραχιόλια, τέσσερα συγκεκριμένα, από τα οποία μέρος των εσόδων θα
διατίθετο για κάποιο σκοπό του ιδρύματος στην Κρήτη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να τα



καλύψουμε».

Α. ΛΕΒΕΝΤΗ: ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η κ. Λεβέντη αναφέρθηκε σε δηλώσεις της για την ιδιωτική πρωτοβουλία και τη συμβολή της μέσα από
δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας στην ενίσχυση δομών και ανθρώπων που το έχουν ανάγκη. «Πιστεύω
πολύ στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο καθένας μας μπορεί να κάνει από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο
πράγμα ανάλογα με τη δυνατότητά του, την οικονομική ή τη συνεισφορά του ευρύτερα.

Λόγω της κρίσης είναι ακόμη μεγαλύτερη αυτή η ανάγκη, να αρχίσουμε να κάνουμε όσα περισσότερα
μπορούμε».

ΤΟ ΙFG ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σε ό,τι αφορά την απήχηση που έχουν οι δράσεις στις οποίες συμμετέχουν τόσο δημοφιλείς και γνωστοί
στο ευρύ κοινό άνθρωποι, όσο και τον ρόλο των social media στη διάδοση τέτοιων δράσεων αλλά και
την ανταπόκριση των πολιτών σε αυτές η κ. Λεβέντη δήλωσε: «Σίγουρα η προσφορά από ανθρώπους
αναγνωρίσιμους δίνει το καλό παράδειγμα, κάτι όμως που συμβαίνει μέσα από την προσφορά
οποιουδήποτε. Η μόνη διαφορά με έναν άνθρωπο γνωστό είναι πως απευθύνεται σε ένα μεγαλύτερο
κοινό που τον γνωρίζει, κάτι που είναι καλό. Ιδιαίτερα με τα social media διαδίδεται πάρα πολύ μια δράση
και μια προσφορά και φαίνεται από το γεγονός ότι δίνει έναυσμα και κίνητρο σε ανθρώπους που δεν
είχαν σκεφτεί ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Έτσι μπαίνουν σε διαδικασία να προσφέρουν έστω και το
λίγο. Εμείς μέσω του ιδρύματος φυσικά χρησιμοποιούμε και τα δικά μας χρήματα για να καλύπτουμε
ανάγκες. Είμαστε ανοιχτοί σε αιτήματα τα οποία εξετάζονται από το ΔΣ του ιδρύματος. Απευθυνόμαστε
σε όλη την Ελλάδα».

«Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Η Διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Νικολία Σαβράμη, εξέφρασε την
ικανοποίησή της για τη δωρεά του εξοπλισμού και ανέφερε σε δηλώσεις της: «Είμαστε ευχαριστημένοι
διότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσαμε να προμηθευτούμε τον εξοπλισμό. Πρόκειται για
απαραίτητο εξοπλισμό που δεν είχαμε και αν κάποια από αυτά υπήρχαν δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Η
παιδιατρική κλινική είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που χρειάζεται υποστήριξη και το νοσοκομείο δεν
έχει πόρους για να μπορέσει να βοηθήσει. Επομένως η προσφορά είναι ευπρόσδεκτη και ευχαριστούμε
γι’ αυτό το ίδρυμα και την κ. Λεβέντη».

Ο Ρεθυμνιώτης εκπαιδευτικός Παντελής Γιαννουλάκης, που συμμετέχει εθελοντικά στη δράση του
ιδρύματος ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του: «Το ίδρυμα φροντίζει για τα παιδιά όσο μπορεί και
όπου μπορεί. Η επικοινωνία με το Νοσοκομείο Ρεθύμνου ξεκίνησε στα μέσα Ιανουαρίου και αφού
παρέλαβε τη λίστα με τις ανάγκες της παιδιατρικής κλινικής το ίδρυμα φρόντισε να παραγγέλλει τον
εξοπλισμό σε Ευρώπη και Αμερική. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδίδεται το υλικό αυτό που θα
βοηθήσει στη λειτουργία της κλινικής και θα απαλλάξει τους γονείς από μετακινήσεις και έξοδα σε
άλλους νομούς και πολύ άγχος».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΛΑΨΙΝΟΥ


