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Δελτίο Τύπου
ΥΓΕΙΑ: Δωρεάν κυτία πρώτων βοηθειών για τα σχολεία του Δήμου Ιλίου
Σαράντα τέσσερα (44) κυτία πρώτων βοηθειών με υγειονομικό υλικό και φάρμακα βασικά/ μη
συνταγογραφούμενα για τα σχολεία του Δήμου Ιλίου προσέφερε τo Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, στο
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης και ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Δήμου για
φαρμακευτική υποστήριξη των σχολείων του (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια).
Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ιλίου, οι εκπρόσωποι του ΥΓΕΙΑ συνοδεία ασθενοφόρου του
νοσοκομείου, παρέδωσαν στο Δήμαρχο κ. Νίκο Ζενέτο, τα κυτία πρώτων βοηθειών, παρουσία
Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και Διευθυντών, εκπροσώπων και εκπαιδευτικών
των σχολείων του Δήμου.
Οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ευχαρίστησαν το ΥΓΕΙΑ για την ευγενική του
προσφορά. Κατά την τελετή παράδοσης ο Δήμαρχος Ιλίου, κ. Νίκος Ζενέτος δήλωσε: «Πρόκειται
για μια πρωτοβουλία που ελπίζουμε να βρει μιμητές, διότι τα έμπρακτα μηνύματα είναι τα πιο
ηχηρά και είναι εκείνα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι πολίτες, ειδικά σήμερα, μέσα στο κλίμα
παρατεταμένης αστάθειας και ανασφάλειας που βιώνουμε. Οι επιχειρήσεις είναι άρρηκτα
συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούνται, έχοντας μια αμφίδρομη
σχέση με αυτό, καθώς επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου
δράσης τους. Το γεγονός αυτό καθιστά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έναν σημαντικό θεσμό
που πιστεύουμε πως πρέπει να δώσει το δικό του στίγμα στην Ελληνική κοινωνία».
Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία αυτή, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Αρετή
Σουβατζόγλου, τόνισε: « Για όλους μας στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, η φροντίδα και η υγεία των παιδιών
είναι από τις σημαντικότερες προτεραιότητές μας. Ειδικά για τους μαθητές, που είναι το μέλλον
μας, πρέπει όλοι μας να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε κάθε μέρα να αισθάνονται
ασφαλείς και προστατευμένοι. Έτσι, το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ δεν θα μπορούσε παρά να
ανταποκριθεί στο αίτημα του Δήμου, για να συμβάλει με τον δικό του τρόπο, στη διαφύλαξη της
υγείας των μαθητών του Δήμου Ιλίου. Άλλωστε το ΥΓΕΙΑ δεν έχει θέσει υψηλά τον πήχη μόνο για
τις ιατρικές του υπηρεσίες, αλλά και για τη φροντίδα και την αγάπη στον συνάνθρωπο και την
κοινωνία συνολικά».

