Η MYTILINEOS ολοκλήρωσε τον εξοπλισμό της Αίθουσας Επειγόντων
Περιστατικών και της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Παγκόσμιοι Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης
που συνεισφέρει η
πρωτοβουλία.

Πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αθήνα, Ελλάδα – 25 Φεβρουαρίου 2019 – Η MYTILINEOS συνεχίζει τη
σημαντική συνεργασία που ξεκίνησε το 2017, με τον Μη Κερδοσκοπικό
Οργανισμό «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», στηρίζοντας την
αποστολή του σωματείου για τη δημιουργία και την αναβάθμιση Τμημάτων
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Κέντρα Υγείας και τα Παιδιατρικά
Νοσοκομεία της χώρας, αλλά και την ευρύτερη ενημέρωση των γονέων και
των εκπαιδευτικών για τα θέματα των παιδικών τραυματισμών.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η MYTILINEOS ολοκλήρωσε πρόσφατα
την παροχή απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού για την άρτια λειτουργία της
Αίθουσας Επειγόντων Περιστατικών και της Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Με την ολοκλήρωση
του έργου είναι πλέον εφικτή η υπηρεσία της άμεσης ανταπόκρισης του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου από την πρώτη κρίσιμη ώρα για οποιονδήποτε
τραυματισμό ενός παιδιού, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για την έκβαση της
υγείας του.
Συνολικά προβλέπεται ότι η Αίθουσα Επειγόντων Περιστατικών θα
προσφέρει άμεση βοήθεια σε περισσότερα από 5.700 παιδιά ετησίως, ενώ
περίπου 2.500 παιδιά εξετάζονται είτε ως χρόνια περιστατικά, είτε στα ειδικά
Ιατρεία της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής.
Το έργο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι η Πανεπιστημιακή
Παιδιατρική Κλινική Ιωαννίνων καλύπτει τις περιοχές Ηπείρου, Κέρκυρας,
Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αλβανίας. Μετά
την άφιξη χιλιάδων προσφύγων στην περιοχή της Ηπείρου, η κλινική παρέχει
νοσοκομειακή
αλλά
και
πρωτοβάθμια
φροντίδα
σε
εκατοντάδες
προσφυγόπουλα.
Συγχρόνως, συνεχίζεται η συνεισφορά της εταιρείας στα προγράμματα
πρόληψης του σωματείου, με την κάλυψη εξόδων εκτύπωσης και δωρεάν
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διανομής πληροφοριακού υλικού σε εκπαιδευτικούς και γονείς καθότι η
πρόληψη παραμένει η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παιδικών
τραυματισμών.
Η MYTILINEOS εξάλλου έχει ήδη δημιουργήσει εξολοκλήρου το ΤΕΠ του
Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, έχει εξοπλίσει με τα απαραίτητα
μηχανήματα το Παιδιατρικό Ιατρείο του Κέντρου Υγείας Ύδρας και έχει
συμβάλει σημαντικά στην δημιουργία του αντίστοιχου ΤΕΠ του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρισας, υποδομές υγείας που υπολογίζεται ότι εξυπηρετούν
περισσότερα από 16.000 παιδιά σε ετήσια βάση.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Tel. 210-6877346 | Fax 2106877400 | E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού
& Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο
εργασιών που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.900
άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | Facebook |
Twitter | YouTube | LinkedIn
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS,
κάντε κλικ εδώ
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