
ΑΒ Βασιλόπουλος: Ιατρικός εξοπλισμός 
νέας γενιάς αξίας €500.000 δίνει 
"ελπίδα" και υποστηρίζει περισσότερες 
από 30 κλίνες ΜΕΘ στον "Ευαγγελισμό" 
 

Σε μια περίοδο κρίσιμη για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της πανδημίας, η ΑΒ 

Βασιλόπουλος συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών 

covid-19 με την παράδοση ιατρικού εξοπλισμού νέας γενιάς, αξίας μισού 

εκατομμυρίου ευρώ, ο οποίος έχει ήδη τοποθετηθεί και βρίσκεται σε πλήρη 

λειτουργία στη νέα, υπερσύγχρονη πτέρυγα του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", 

καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες για περισσότερες από 30 κλίνες ΜΕΘ του 

Νοσοκομείου. Ειδικότερα, το "πακέτο" εξοπλισμού αξιοποιεί ιατρικές τεχνολογίες 

αιχμής, και περιλαμβάνει ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης δεδομένων με:  

•    30 Monitors υψηλής τεχνολογίας για ΜΕΘ 

•    3 κεντρικούς σταθμούς διαχείρισης / παρακολούθησης Monitors  

•    1 Ψηφιακό φορητό ακτινολογικό μηχάνημα νέας γενιάς με τεχνητή νοημοσύνη 

•    2 υπερσύγχρονα φορητά συστήματα Υπερηχοτομογραφίας 

•    10 Καρδιογράφους νέας γενιάς 

•    Λογισμικό διασύνδεσης και διαχείρισης καρδιολογικών δεδομένων 

Ο προηγμένος εξοπλισμός χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής, όπως τεχνητή 

νοημοσύνη, και δίνει νέες, πρωτοποριακές δυνατότητες στις ΜΕΘ, που επιταχύνουν, 

μεταξύ άλλων, τη μελέτη και τις επιστημονικές αποφάσεις για ασθενείς σε κρίσιμη 

κατάσταση. Ακόμα, με το λογισμικό διαχείρισης καρδιολογικών ιατρικών δεδομένων, 

ένα από τα πρώτα που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, οι Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", συγκεντρώνουν και αναλύουν ψηφιακά 

τα καρδιολογικά δεδομένα, και παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξή τους.  



O Υπουργός Υγείας, Αθανάσιος Πλεύρης ανέφερε σχετικά: "Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω την εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος για αυτήν την εξαιρετικά σημαντική 

δωρεά και τη συμβολή της στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με νέα 

μηχανήματα, ώστε να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας. Καθ΄ όλη τη διάρκεια 

της πανδημίας υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση των εταιρειών για δωρεές και το 

μεγάλο στοίχημα της πολιτικής ηγεσίας είναι να συνεχιστεί όλη αυτή η 

δραστηριότητα και μετά την πανδημία, έτσι ώστε επιτέλους να καταφέρουμε να 

δομήσουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας με τέτοια υλικοτεχνική υποδομή και 

ανθρώπινο δυναμικό για την παροχή της όσο το δυνατόν καλύτερης και 

ασφαλέστερης περίθαλψης του ασθενούς. Η δέσμευση της Κυβέρνησης είναι να 

αναβαθμίσουμε το Ε.Σ.Υ. και εν μέσω κρίσης και πανδημίας αυτό γίνεται 

συντονισμένα. Η δουλειά του Υπουργείου Υγείας και της οργανωμένης Πολιτείας δεν 

σταματάει, παρότι αντιμετωπίζουμε την πανδημία.".  

Ο Βασίλης Σταύρου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, 

δήλωσε σχετικά: "Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, στην ΑΒ Βασιλόπουλος 

βρεθήκαμε "στην πρώτη γραμμή" και ανταποκριθήκαμε με υπευθυνότητα και 

γρήγορα αντανακλαστικά. Με πράξεις φροντίδας και λύσεις, σταθήκαμε στο πλευρό 

όσων μας είχαν περισσότερο ανάγκη, με δωρεές προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 

Δήμους, φορείς και εργαζόμενους. Σε αυτό το πλαίσιο και σε μια στιγμή όπου οι 

αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας δοκιμάζονται με τις αυξανόμενες 

εισαγωγές περιστατικών covid-19,  στηρίζουμε τις δομές υγείας της χώρας μας. Και 

με την προσφορά ιατρικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των ΜΕΘ του 

νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", δίνουμε το δικό μας μήνυμα ελπίδας στους ασθενείς, 

μα και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Ευχαριστούμε 

όλους τους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου και 

ιδιαίτερα τη Διοίκηση του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός" και τον Υπουργό Υγείας.". 

ΑΒ Βασιλόπουλος. Για όλα όσα νοιάζεσαι. 

 

 

 

Πηγή: capital.gr                 7 Δεκεμβρίου 2021 


