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Μαρούσι, 14.02.2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Άκου την καρδιά σου...
Με αυτό το μήνυμα, αφιερωμένο στην Ημέρα .. της Καρδιάς, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου,
στα πλαίσια της δημόσιας υπαίθριας Έκθεσης «Ηearts in Athens ‘08» , την οποία υποστηρίζει
χορηγικά, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΛΗΤΩ με το συνεργαζόμενο Πολυϊατρείο Λητώlab στον
Πειραιά, προσφέρει δωρεάν προληπτικούς καρδιολογικούς ελέγχους (καρδιολογική εξέταση –
ηλεκτροκαρδιογράφημα) στο Σύνταγμα (14/2 από τις 10.30 π.μ. - 1.30μ.μ) και σε επιλεγμένα
υποκαταστήματα της MARFIN-EGNATIA BANK 14 & 15/2, ώρες λειτουργίας τράπεζας).
Το μήνυμα της ημέρας είναι: Α Κ Ο Υ Τ Η Ν Κ Α Ρ Δ Ι Α ΣΟΥ... και ο σκοπός να παροτρύνει
όλους όσους η καρδιά τους χτυπάει δυνατά και θέλουν να μάθουν το γιατί...
Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ-ΛΗΤΩ ανταποκρινόμενος στον συμβολισμό της καρδιάς υπηρετεί με
σεβασμό, αξιοπρέπεια και ευαισθησία αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Κάτι που κάνει
άλλωστε για περισσότερα από 30 χρόνια!
Στο ΥΓΕΙΑ πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα και κάθε χρόνο
αντιμετωπίζονται χιλιάδες καρδιολογικά και καρδιοχειρουργικά περιστατικά.
Η Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ πρόσφατα προχώρησε στη λειτουργία της πρώτης, στον
ιδιωτικό τομέα, Παιδοκαρδιολογικής-Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μονάδας, γεγονός που την
καθιστά ως το πλέον ολοκληρωμένο ιδιωτικό Παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας.
Άλλωστε η καρδιά ως σύμβολο ζωής, μας ταιριάζει γιατί υπηρετούμε το πολυτιμότερο αγαθό της
ζωής, την υγεία.
Η Έκθεση Hearts in Athens ’08, που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων με τη
συνεργασία του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων, με τα 118 γλυπτά γνωστών και
νέων καλλιτεχνών, καθώς και ομάδων Μουσείων, Ιδρυμάτων και Πολιτιστικών Φορέων όλης της
Ελλάδας, στολίζουν την πόλη της Αθήνας, φέρνοντας τον πολίτη πιο κοντά στην τέχνη. Η
έκθεση, θα παραμείνει στην πόλη έως τις 19 Μαρτίου 2008, ενώ στις 14 Απριλίου οι καρδιές θα
δημοπρατηθούν και το 50% των εσόδων της δημοπρασίας θα διατεθεί για τους σκοπούς της
Ένωσης «Μαζί για το Παιδί».

