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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους παρακάτω δωρητές, για την 
πρωτοβουλία τους να προσφέρουν στο Νοσοκομείο μας τα εξής: 
 

 Ένα (1) ψυγείο οικιακής χρήσης για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Τμήματος και 
ένα (1) kit βιοψίας πολλαπλών γωνιών για ηχοβόλο κεφαλή 4C-RS για το Ουρολογικό 
Ιατρείο, από τον κ. Ιωάννη Γιάτσιο (Γρεβενά). 

 Πεντακόσιες (500) μάσκες  από τον κ. Δημήτριο Μπαζάκα (Άγ. Κοσμάς, Γρεβενά).  

 Ραφή ιματισμού χειρουργείου, από το Ραφείο της κας Ρούλας Κουκούλα (Γρεβενά). 

 Τέσσερις (4) επαγγελματικές εστίες κουζίνας, μία (1) επαγγελματική πρέσα 
σιδερώματος και ένα (1) επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων, συνολικής αξίας «πέντε 
χιλιάδων ευρών» (5.000,00€), εκ μέρους του Σωματείου Τουριστικών Επιχειρήσεων 
ορεινής περιοχής Γρεβενών. 

  Χίλιες (1.000) μάσκες, για τις ανάγκες του προσωπικού του Νοσοκομείου, εκ μέρους 
της εταιρείας «ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΟΛΟΓΙΩΝ-ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» (Γρεβενά). 

  Τρεις (3) φιάλες αντισηπτικών, δύο (2) κουτιά γάντια μίας χρήσης και ένα (1) κουτί 
χειρουργικές μάσκες, για τις ανάγκες της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου, εκ 
μέρους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου ΓΕΛ Γρεβενών. 

  Υλικά διάφορα, αξίας «εκατό ευρώ» (100,00€), για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος 
του Νοσοκομείου, εκ μέρους του κ. Θεοδώρου Πλατσατούρα της επιχείρησης «ΓΕΝΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ». 

  Εκατό (100) μάσκες, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

  Δύο χιλιάδες (2.000) μάσκες μίας χρήσης, εκ των οποίων (1.700 τεμάχια) για κάλυψη 
των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών και (300 τεμάχια) για τις ανάγκες 
του Κέντρου Υγείας Δεσκάτης, εκ μέρους του κ. Αθανασίου Σταυρόπουλου του 
Γεωργίου (Γρεβενά).  

 Δύο (2) οξύμετρα και ένα (1) ψηφιακό θερμόμετρο υπέρυθρων ακτίνων, εκ μέρους του 
Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών. 

Οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ανθρωπισμού & αλληλεγγύης  στη 
δύσκολη χρονική συγκυρία που βιώνουμε.  
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς! 
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