Τον πλήρη εξοπλισμό του Οδοντιατρικού Ιατρείου τους,
προσέφερε στο Λιμενικό Σώμα ο Όμιλος Ιατρικού
Αθηνών, παράλληλα με άλλες παροχές υγείας

Παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του Γενικού
Γραμματέα της Κυβέρνησης Παναγιώτη
Μπαλτάκου, καθώς και του Αρχηγού
του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναυάρχου Λ.Σ.
Δημήτριου Μπαντιά, πραγματοποιήθηκε
σήμερα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου, τελετή δωρεάς από τον Πρόεδρο
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλη
Αποστολόπουλο, προς το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή.

των στελεχών του Λιμενικού Σώματος»
υπογράμμισε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:
«Η Πολιτεία, όλη η πολιτική ηγεσία και
εγώ προσωπικά, το τελευταίο διάστημα
ασχοληθήκαμε και επιτύχαμε να εξοφληθούν
όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Χρήματα

τα οποία χρωστούσε το Λιμενικό Σώμα σε
φαρμακοποιούς και παρόχους υπηρεσιών
υγείαςτατελευταία6χρόνια, με αποτέλεσμα να
ξανανοίξουν τις πόρτες τους τα φαρμακεία,
τα διαγνωστικά κέντρα και οι κατά τόπους
πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Όμως αυτά δεν

Η δωρεά του Oμίλου περιλαμβάνει έναν
πλήρη εξοπλισμό νέου οδοντιατρείου και,
επιπρόσθετα, την προσφορά ειδικών τιμών
σε κλινικές του Ομίλου για το στελεχιακό
δυναμικό του Λιμενικού Σώματος, προς
κάλυψη των αναγκών του.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου,
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, κατά την ομιλία
του, επεσήμανε ότι το Λιμενικό Σώμα, παρότι
είναι το μικρότερο αριθμητικά Ένστολο Σώμα
της πατρίδας μας, προσφέρει καθημερινά
και με εξαιρετική επιτυχία ένα πολυσχιδές,
μεγάλο και πολύπλοκο έργο. «Για να
παραχθεί όμως, αυτό το έργο, πρέπει να
σας πω ότι διακρίνω ένα υψηλό αίσθημα
ευθύνης και αυταπάρνησης από το σύνολο
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O Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος με τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Κοινωνική Προσφορά
αρκούν. Χρειαζόμαστε σε μια περίοδο κρίσης,
σε μια περίοδο όπου το ένστολο προσωπικό
υπαμείβεται, ενώ προσφέρει πάρα πολλά,
χρειάζεται να του δείξουμε τη ζεστασιά, την
υποστήριξη , όχι μόνο της πολιτικής ηγεσίας
αλλά και όλης της κοινωνίας. Με τη σημερινή
προσφορά νομίζω ότι αποδεικνύεται ακριβώς
αυτό, ότι υπάρχει μια μεγάλη επιχειρηματική
κοινότητα με πατριωτικά αισθήματα, που
αναγνωρίζει αυτή την προσφορά.»
Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης,
Παναγιώτης Μπαλτάκος, στον χαιρετισμό
που απηύθυνε στάθηκε στο γεγονός ότι είναι
η τρίτη φορά που επισκέπτεται το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου για να παρευρεθεί σε
τελετή δωρεάς από ιδιώτη. «Πιστεύω ότι
δε θα είναι η τελευταία» σημείωσε, ενώ,
παράλληλα, ανέφερε ότι το Λιμενικό Σώμα
με τις 7.200 άνδρες και γυναίκες που έχει,
συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια
που καταβάλλει η Κυβέρνηση για έξοδο
της χώρας από την κρίση. «Αφενός μεν
υποστηρίζει την εμπορική ναυτιλία η οποία
συνεισφέρει, με ένα μεγάλο ποσοστό, στο
ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αφετέρου δε,
αστυνομεύοντας τις θάλασσες μας, αποτρέπει
καθημερινά την είσοδο πολλών παράνομων
μεταναστών στη χώρα μας».
Ο Αρχηγός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.,
Αντιναύαρχος Λ.Σ. Δημήτριος Μπαντιάς,
στην ομιλία του, εξήρε την προσφορά του
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών προς το Λ.Σ –
ΕΛ.ΑΚΤ., αναφέροντας ότι «η προσφορά
ενός πλήρως εξοπλισμένου οδοντιατρείου
καθώς και οι παρεχόμενες προνομιακές
τιμές που αφορούν εξειδικευμένες εξετάσεις
στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο Μαιευτήριο
Γαία και στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση των
υπηρεσιών που, καθημερινά, προσφέρουν
τα στελέχη του Σώματος προς όφελος των
πολιτών και της χώρας», ενώ στη συνέχεια
υπογράμμισε: «Θα ήθελα να διαβεβαιώσω
ότι πράξεις αναγνώρισης και αλληλεγγύης,
όπως η σημερινή, συμβάλουν ουσιαστικά
να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας, ενώ
παράλληλα αποτελούν παράδειγμα προς
μίμηση».
Στο χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος
του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ Βασίλης
Αποστολόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων:
«..Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού
Σώματος, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και
αυταπάρνησης, κάτω από αντίξοες συνθήκες,
καλούνται καθημερινά να διαφυλάξουν τα
χωρικά μας ύδατα και ειδικότερα, τη σημερινή
εποχή, να εμποδίσουν τη μάστιγα της
λαθρομετανάστευσης και του εμπορίου ψυχών
που αυτή συνεπάγεται.

Την προσπάθειά τους αυτή, ο
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών την τιμά
και την αναγνωρίζει και προς
επίρρωση αυτού, αποφάσισε
να συμβάλει στην προάσπιση
της υγείας των στελεχών του
Λιμενικού Σώματος και των
οικογενειών τους.
Προς το σκοπό αυτό, είμαστε
στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσουμε τη δωρεά
ενός πλήρως εξοπλισμένου
σύγχρονου οδοντιατρείου, που
θα εξυπηρετεί, στο εξής, όλους
τους ασφαλισμένους στο Ταμείο
του Λιμενικού Σώματος.
Επίσης, προσφέρουμε και
μία σειρά προνόμια στην
παροχή υπηρεσιών υγείας στα
νοσηλευτήρια του Ομίλου μας. Οι υπηρεσίες
αυτές αφορούν από γενικές εξειδικευμένες
διαγνωστικές εξετάσεις, μέχρι τον τοκετό, τις
γυναικολογικές επεμβάσεις, τον προληπτικό
και προγεννητικό έλεγχο, καθώς και την
αντιμετώπιση παιδιατρικών περιστατικών.
Έτσι, από σήμερα το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ και
το Παιδιατρικό Κέντρο, θέτουν εαυτόν στην
υπηρεσία των ανθρώπων του Λιμενικού
Σώματος.
Υπενθυμίζω ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής
εθνικής προσφοράς μας, στη Μαιευτική
Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ η γέννηση του 4ου

παιδιού και άνω, είναι εντελώς δωρεάν.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εκφράζουμε ένα
ελάχιστο ευχαριστώ στους ανθρώπους του
Λιμενικού Σώματος και επιφυλασσόμεθα και
στο μέλλον να είμαστε στο πλευρό σας...»
Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός
Γραμματέας Ναυτιλίας, κ. Αθανάσιος
Μπούσιος, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων, κ. Αθανάσιος Χριστόπουλος,
ο Α΄ Υπαρχηγος του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
Αντιναύαρχος Λ.Σ. Κωνσταντίνος
Κουνουγέρης, Ανώτατοι Αξιωματικοί του Λ.Σ.
– ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και στελέχη του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών.

O Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος,
παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος της
Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο ΛΣ κ. Δημήτριο Μπαντιά.
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Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone, σε
συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, στηρίζει
πλέον τους κατοίκους 100 απομακρυσμένων περιοχών
σε όλη την Ελλάδα

(Απο αριστερά) Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου & Πρόεδρος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής της Υγείας
κος Γ. Πατούλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone κος Γ. Περσιάνης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος.
Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone
σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
το οποίο υλοποιείται για 8η συνεχή χρονιά,
επεκτάθηκε και πλέον εφαρμόζεται σε 100
απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές σε όλη
τη χώρα, από την Ορεστιάδα έως τη Γαύδο.

Η πρωτοβουλία αυτή, αξιοποιεί τις
απεριόριστες δυνατότητες που παρέχει
το δίκτυo της Vodafone και η τεχνολογία
της κινητής επικοινωνίας και έχει στόχο τη
βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων
που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της
χώρας μας. Παρέχει τη δυνατότητα
σε περισσότερους από 500.000
κατοίκους των περιοχών αυτών να
αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλού
επιπέδου ειδικευμένες υπηρεσίες
υγείας, χωρίς να χρειάζεται να
μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας
τους.
Με το Πρόγραμμα αυτό, οι κάτοικοι
των απομακρυσμένων περιοχών
μπορούν να επισκέπτονται το
περιφερειακό/αγροτικό ιατρείο και
να πραγματοποιούν τις ιατρικές τους
εξετάσεις, όπως για παράδειγμα
ένα καρδιογράφημα ή μια
Στην παρουσίαση παρέστει, εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας,
σπιρομέτρηση, οι οποίες με τη σειρά
η Υφυπουργός Υγείας κα. Ζέτα Μακρή.
τους
αποστέλλονται, μέσω του δικτύου
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της Vodafone σε ειδικευμένους Ιατρούς
(καρδιολόγους και πνευμονολόγους) στο
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Οι ειδικευμένοι Ιατροί
παρέχουν τη συμβουλευτική τους γνωμάτευση
άμεσα και γρήγορα, με τον ίδιο τρόπο.
Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής στηρίζει τους
γενικούς και αγροτικούς ιατρούς, ενώ προάγει
την προληπτική ιατρική. Συμβάλλει στην
πρόληψη ασθενειών μέσα από την έγκαιρη
διάγνωσή τους και παράλληλα καλύπτει
τους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, καθώς
παρέχει τη δυνατότητα συστηματικού ελέγχου
της κατάστασης της υγείας τους, στον τόπο
κατοικίας τους, καταργώντας γεωγραφικούς ή
άλλους περιορισμούς.
Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής της Vodafone
σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας
και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Για την υλοποίησή του συμμετέχουν επίσης
το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής της Υγείας και η εταιρεία
Vidavo.

Κοινωνική Προσφορά
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Βασίλης
Αποστολόπουλος, δήλωσε σχετικά:
«Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών,
στα τριάντα χρόνια ζωής του,
έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να
υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων που
απευθύνονται σε συμπολίτες μας
που έχουν ανάγκη, σε πολύτεκνες
οικογένειες, στους κατοίκους
ακριτικών και απομακρυσμένων
περιοχών της χώρας. Επίσης,
στηρίζει, σε μόνιμη βάση,
πρωτοβουλίες, όπως τα Χωριά SOS
και το Χαμόγελο του παιδιού και είναι
αρωγός, όποτε έχει τη δυνατότητα,
κάθε άλλης προσπάθειας που
στοχεύει στη στήριξη της κοινωνίας
που δοκιμάζεται. Μία τέτοια αξιόλογη
πρωτοβουλία είναι και το Πρόγραμμα
Τηλεϊατρικής της Vodafone, το οποίο
υποστηρίζουμε από το 2008.».

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών χορηγός της εκδήλωσης

«Είμαστε μαζί στην πρόληψη και αντιμετώπιση του Καρκίνου του
Μαστού», που διοργάνωσε η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Μαστού (ΕΧΕΜ)
Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη
εκδήλωση για τον Καρκίνο του Μαστού,
στο Μετρό Συντάγματος, που διοργάνωσε
η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού ΕΧΕΜ, με πρόεδρο της, τον Καθηγητή Χρήστο
Μαρκόπουλο.
Με σύνθημα «Είμαστε μαζί στην πρόληψη και
αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού», για
δύο συνεχόμενες ημέρες (15 & 16 Οκτωβρίου)
χειρουργοί μαστού, ακτινοδιαγνώστες και
γενετιστές, όλοι μέλη της ΕΧΕΜ, έδωσαν σε
ειδικά διαμορφωμένα ιατρεία μέσα στο χώρο,
κατ΄ιδίαν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 650
γυναίκες, ενώ ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
προσέφερε στις ενδιαφερόμενες προνομιακό
πακέτο προληπτικού ελέγχου.
Πάνω από 50.000 γυναίκες πέρασαν από
τον χώρο, ενημερώθηκαν με έντυπο υλικό,
παρακολούθησαν σε video πως γίνεται η
ψηλάφιση, άκουσαν τις ομιλίες έγκριτων
ιατρών και συμμετείχαν σε ανοιχτή συζήτηση
με αυτούς.

Τη μεγάλη αυτή εκδήλωση στήριξαν με
την εθελοντική τους εργασία οι γυναικείες
οργανώσεις: ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ, ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ,
Κ.Ε.Φ.Ι. καθώς και πολλοί φοιτητές της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν
το περιοδικό FORMA.
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