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Τα βραχιόλια... έφεραν δωρεά 25.000 ευρώ στο Νοσοκομείο
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Μια μεγάλη δωρεά δέχθηκε σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, χάρη στα βραχιόλια που

σχεδίασε η διεθνούς φήμης σχεδιάστρια μόδας, Σοφία Κοκοσαλάκη και την ευαισθησία του

International Foundation for Greece, το οποίο ιδρύθηκε στο Λονδίνο και έχει στόχο να

αμβλύνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Η Πρόεδρος του ιδρύματος, Ασπασία Λεβέντη, παρέδωσε σήμερα εξοπλισμό αξίας 25.000 ευρώ στα

παιδιατρικά τμήματα της δομής υγείας, συμβάλλοντας σημαντικά στο έργο των γιατρών.

Ένα τεράστιο φιλί ζωής του οποίου η υλική αξία αποτιμάται σε 25.000 ευρώ, όμως στην πράξη η αξία



του είναι ανεκτίμητη, έδωσε το International Foundation for Greece στην Παιδιατρική Κλινική, στο

Παιδιατρικό Εξωτερικό Ιατρείο και στο Παιδιατρικό Ιατρείο Επειγόντων του νοσοκομείου Ρεθύμνου.

Η καταξιωμένη διεθνώς σχεδιάστρια μόδας από την Κρήτη, Σοφία Κοκοσαλάκη,  ως πρέσβειρα καλής

θελήσεως του ιδρύματος, σχεδίασε βραχιόλια τα οποία διατέθηκαν από τα ΕΛΤΑ στο κοινό, που

στήριξε με την αγορά τους, την προμήθεια του εξοπλισμού που δωρήθηκε σε όλα τα παιδιά που θα

δέχονται στο εξής τις υπηρεσίες του δημόσιου νοσοκομείου του Ρεθύμνου.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει Μόνιτορ Μέτρησης Ζωτικών Παραμέτρων Ασθενή,

Φορητά Παλμικά Οξύμετρα Παλάμης, Φορητά Ωτοσκόπια με φωτισμό, Φορητό Μόνιτορ

Παρακολούθησης Ασθενή, Λαρυγγοσκόπια και Στηθοσκόπια και λοιπά αναλώσιμα υλικά. Η

Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝΡ, Νικολία Σαβράμη υποδέχθηκε μετά χαράς την πολύ

σημαντική αυτή βοήθεια στο δύσκολο έργο των γιατρών, υπενθυμίζοντας ότι η πρόσληψη ειδικευμένου

προσωπικού θα έλυνε τα προβλήματα στη διεκπεραίωση του ιατρικού έργου σε συνθήκες αξιοπρέπειας.

Η Πρόεδρος του IFG, Ασπασία Λεβέντη, εξέφρασε την ευαισθησία του ιδρύματος στα παιδιά, αφού

πέραν της δωρεάς εξοπλισμού υγείας ανά την Ελλάδα, έχει αναλάβει και την προμήθεια πετρελαίου

θέρμανσης σε 50 σχολεία της Βόρειας Ελλάδας και σε άλλα ευαγή ιδρύματα, όπως και δράσεις στον

πολιτισμό.
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