GIVMED και ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα στηρίζουν τη μάχη των γηριατρικών μονάδων
κατά του κορωνοϊού με τη συμβολή της ACS.
Το GIVMED, με την καθοριστική υποστήριξη του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος,
προχώρησε στην διάθεση υγειονομικού υλικού σε δεκατρείς γηριατρικές μονάδες του
δικτύου του στην Ελλάδα, με την ευγενική υποστήριξη της ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες.
Σε αυτή την πρωτοφανή κρίση για τη δημόσια υγεία οφείλουμε να ανταποκριθούμε και να
στηρίξουμε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, τους συνεργάτες μας στις
γηριατρικές μονάδες που δίνουν καθημερινά μάχη κατά του κορωνοϊού για να
προστατέψουν τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες
μας. Με δεδομένο ότι πρόκειται για μη κερδοσκοπικές γηριατρικές μονάδες που βασίζουν
σε μεγάλο βαθμό την κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών τους στο δίκτυο δωρεάς
φαρμάκων του GIVMED, το να αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε απαραίτητο
υγειονομικό υλικό είναι αναπόφευκτο.
Η ομάδα του GIVMED, συγκέντρωσε τις δίμηνες ανάγκες σε υγειονομικό υλικό των
γηριατρικών μονάδων του δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Με τη σημαντική υποστήριξη του
ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος κατάφερε να εξασφαλίσει 22.250 μάσκες προστασίας,
150.000 γάντια, 296 ειδικά προστατευτικά γυαλιά και 390 λίτρα αντισηπτικό για 1.312
ανθρώπους, ηλικιωμένους και προσωπικό, ικανά να δώσουν “ανάσα” στους επαγγελματίες
υγείας που μάχονται να προστατέψουν τους ίδιους και τους ωφελούμενούς τους από τη
διασπορά του ιού.
“Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συγκυρίες και τις εκτεταμένες ανάγκες για την
αντιμετώπιση του Covid-19, το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα, από την πρώτη στιγμή, στέκεται
αρωγός στην προσπάθεια να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας. Με αυτήν την εκστρατεία
δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στους γέροντες και τους φροντιστές τους. Ευχαριστούμε το GIVMED
για την άμεση ανταπόκριση και τη γρήγορη υλοποίηση του προγράμματος.”, αναφέρει ο Paul
Kidner, σύμβουλος του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος.

Σημαντική είναι και η συμβολή της ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, η οποία αν και λειτουργεί
υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας, ανέλαβε δωρεάν και με ασφάλεια τη
μεταφορά του υγειονομικού υλικού και την παράδοσή του στις γηριατρικές μονάδες σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αίγιο, Κρήτη, Λαμία και Χίο διευκολύνοντας ακόμα
περισσότερο το έργο τους αυτό το κρίσιμο διάστημα.
Οι γηριατρικές μονάδες που παρέλαβαν το υγειονομικό υλικό είναι οι ακόλουθοι:
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Παναγία η Ελεούσα” (Αθήνα)
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Ο Καλός Σαμαρείτης” (Αθήνα)
Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου - “Διονύσιος Θεοφιλάτος” (Αθήνα)
Γηροκομείο Αθηνών (Αθήνα)
Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Πεντέλης - Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (Αθήνα)
Χαρίσειο Ίδρυμα (Θεσσαλονίκη)
Άσυλο Ανιάτων Πατρών “Η Αγία Ευφροσύνη” (Πάτρα)
Αγάπης Μέλαθρον "O Άγιος Χαράλαμπος" (Αίγιο)
Αννουσάκειο Θεραπευτήριο (Χανιά)
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Α&Μ Καλοκαιρινού – Πτωχοκομείο Ηρακλείου Κρήτης
(Ηράκλειο)
Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Λαμίας - Ε.Π.Α.Ψ.Υ. (Λαμία)
Γηροκομείο Χίου “Ζώρζη Γεωργίου Μιχαληνού” (Χίος)
Οίκος Ευγηρίας “Η Αγία Μαρίνα” (Χίος)
“Ευχόμαστε να ξεπεράσουμε σύντομα την παρούσα κρίση στην υγεία και ανακάμψουμε με τις
λιγότερες δυνατές συνέπειες που απορρέουν από την πανδημία. Πάνω απ’ όλα όμως ευχόμαστε
να είμαστε ΟΛΟΙ εδώ, υγιείς και αισιόδοξοι για το μέλλον, υπερασπιζόμενοι το θεμελιώδες
ανθρώπινο δικαίωμα, την πρόσβαση στην υγεία και το φάρμακο. Από μεριάς μας,
δεσμευόμαστε να δηλώνουμε “παρών” σε κάθε έκτακτη ανάγκη σαν και αυτή αξιοποιώντας τις
δυνατότητές μας στο μέγιστο βαθμό.”, αναφέρει ο Θανάσης Βράτιμος, συνιδρυτής και
υπεύθυνος ανάπτυξης του GIVMED.

