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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή θερμή
υποδοχή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε ξανά εδώ, μαζί, με αφορμή την
ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του νέου Μαγνητικού Τομογράφου στο
Ακτινολογικό Τμήμα.
Η συγκεκριμένη δωρεά εγκρίθηκε από το Διοικητικό μας Συμβούλιο τον Οκτώβριο του
2015,και ο εξοπλισμός που αγοράστηκε με τη δωρεά έχει ήδη ξεκινήσει την κλινική του
λειτουργία. . Το ΙΣΝ έχει υποστηρίξει κατά το παρελθόν και άλλα σημαντικά έργα στο
ΠΓΝΙ, συγκεκριμένα την δημιουργία του Ξενώνα το 1997, την δημιουργία του Κέντρου
Αποκατάστασης το 2001, την ενίσχυση σε εξοπλισμό της ΜΕΝΝ και της
Δερματολογικής κλινικής.
Όπως ενδεχομένως θα γνωρίζετε, ο τομέας της υγείας αποτελεί έναν από τους
βασικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από
το 1996, το Ίδρυμά μας έχει διαθέσει συνολικά άνω των €2 δισεκατομμυρίων, μέσω
περισσότερων από 4.000 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 115 κράτη
ανά τον κόσμο. Ειδικότερα, στον τομέα της υγείας, από το 1996 που ξεκίνησε τη
δράση του, μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα έχει πραγματοποιήσει δωρεές ύψους άνω των
€310 εκατομμυρίων για την ενίσχυση της Υγείας στην Ελλάδα.
Πρόσφατα το Ίδρυμα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε σημαντικές
δωρεές στον τομέα της Υγείας, στην Ελλάδα, αρχικού προϋπολογισμού που
αναμένεται να υπερβεί τα €200 εκατομμύρια. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
των νέων αυτών δράσεων, το ΙΣΝ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο
Υγείας, το οποίο και υπέδειξε τις μεγαλύτερες, κατά προτεραιότητα, ανάγκες στον
τομέα της αρμοδιότητάς του, στην Ελλάδα.
Οι νέες δωρεές θα περιλαμβάνουν καταρχήν τέσσερις μεγάλες παρεμβάσεις, σε όλη
την επικράτεια, οι οποίες αναμένεται να πλαισιωθούν από επιπλέον εκπαιδευτικά και
έργα αναβάθμισης υφιστάμενων ξενοδοχειακών υποδομών σε νοσοκομεία της χώρας
καθώς και προμήθειας νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Τα κυρίως έργα στα οποία προτιθέμεθα να προχωρήσουμε άμεσα περιλαμβάνουν την
ανέγερση και τον εξοπλισμό νέου κτιρίου για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, την
ανέγερση και τον εξοπλισμό Νοσοκομείου Παίδων στη Θεσσαλονίκη, την
ανακατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό του κτιρίου των Αδελφών Νοσοκόμων στο
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με σκοπό να λειτουργήσει ως Έδρα της Πανεπιστημιακής
Νοσηλευτικής. Τέλος, προτιθέμεθα να ενισχύσουμε τη δυναμικότητα και
αποτελεσματικότητα των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, με στόχο την ολοκληρωμένη
κάλυψη της επικράτειας. Η ενίσχυση αυτή θα επιτευχθεί καταρχήν με την αγορά νέων
πτητικών μέσων και με την επισκευή και αναβάθμιση των παλαιότερων.
Θα θυμάστε ενδεχομένως ότι πρόσφατα επίσης το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
αποφάσισε να δωρίσει στο ΕΚΑΒ 143 υπερσύγχρονα ασθενοφόρα οχήματα και να
στηρίξει την πλήρη συντήρησή τους για 8 χρόνια καθώς και την ψηφιακή αναβάθμιση
του επιχειρησιακού του κέντρου.

Στηρίζουμε λοιπόν την Υγεία στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, προσπαθώντας, ως
κοινωφελές ίδρυμα να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε στη δημιουργία των
προϋποθέσεων εκείνων που θα οικοδομήσουν μια αληθινή Κοινωνία Πρόνοιας.
Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ελληνική κοινωνία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, με
δωρεές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων – Πολιτισμός
[χαρακτηριστικότερο πρόσφατο παράδειγμα, η δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος], Παιδεία, Κοινωνική Πρόνοια, Αθλητισμός.
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σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς έχουμε στο πλευρό μας τόσο αξιόλογους
συνεργάτες και συνοδοιπόρους, όπως το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων και το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό του, σε μια κοινή πορεία και προσπάθεια να προσφέρουμε
στήριξη στο κοινωνικό σύνολο και ελπίδα για το μέλλον.
Ευχαριστούμε επίσης τον φορέα υλοποίησης της δωρεάς, τον Σύλλογο Γονέων
Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδας – «Λάμψη», για την άψογη
συνεργασία.
Σας ευχαριστούμε και σας εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια στο σημαντικό έργο που
καλείστε να φέρετε εις πέρας..

