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O Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δωρίζει ιατρικό εξοπλισμό
στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, προχωρά σε δωρεά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας
τεχνολογίας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την κάλυψη των
εξελισσόμενων αναγκών του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του «Αχιλλοπούλειου»
Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.
Στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Ένας άθλος ακόμα» που πραγματοποιεί με αφορμή την επέτειο των 110 χρόνων, ο
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ τοποθετεί στο επίκεντρο τον «άνθρωπο» και την κοινωνία, στηρίζοντας
έμπρακτα τους «άθλους» που πραγματοποιεί καθημερινά το ιατρικό προσωπικό του
Νοσοκομείου για όλους τους πολίτες της Μαγνησίας. Ο Όμιλος υλοποιεί με τη σειρά του
«Έναν άθλο ακόμα για την Υγεία» και χορηγεί ένα πλάγιο Δωδεκαδακτυλοσκόπιο
καθώς και ειδικό εξοπλισμό ακτινοπροστασίας, αναγκαία για την έναρξη της λειτουργίας
νέας αίθουσας προχωρημένων επεμβατικών ενδοσκοπήσεων πεπτικού συστήματος και
την εφαρμογή θεραπευτικής ECRP στο Νοσοκομείο.
Η δωρεά του ειδικού αυτού ιατρικού εξοπλισμού έρχεται να προστεθεί σε ένα σύνολο
δράσεων που λαμβάνει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ με στόχο τόσο την ενίσχυση του
Νοσοκομείου όσο και την ουσιαστική στήριξη όλων των δομών της δημόσιας υγείας.
Ο κ. Ιωάννης Ντόκος, Διοικητής του «Αχιλλοπούλειου» Γενικού Νοσοκομείου
Βόλου, δήλωσε: «Ευχαριστούμε τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ για την άμεση ανταπόκρισή του να
συνδράμει στην προσπάθειά μας για την ανάπτυξη και την παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Μαγνησίας. Η υποστήριξη του διαχρονικά σε
τέτοιες καινοτόμες προσπάθειες, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το όραμά μας για την
ανάπτυξη του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, ώστε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές
ένα σύγχρονο περιβάλλον με ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες
της Μαγνησίας».
O κ. Μιχάλης Βλάχος, Διευθυντής του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο,
ανέφερε σχετικά: «Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, στέκεται με
συνέπεια αρωγός και πολύτιμος σύμμαχος στις προσπάθειες ενίσχυσης του συστήματος
δημόσιας υγείας. Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ένας άθλος
ακόμα» συνεισφέρει ουσιαστικά στον συνάνθρωπο, θυμίζοντάς ότι είναι πάντα παρών,
δίπλα σε κάθε συμπολίτη. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε την έμπρακτη στήριξή μας στους
πολίτες του Βόλου με τους οποίους συμπορευόμαστε εδώ και έναν αιώνα».
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Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός
τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα
δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος ηγείται της
μεταστροφής του κλάδου των δομικών υλικών σε έναν κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα, που
εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας αναφορικά με τη χρήση των πόρων. Ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες λύσεις που
ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις των σύγχρονων
αειφόρων κατασκευών.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr
Ακολουθήστε μας στο Facebook @Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group, στο
YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Ως ο παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις δομικών υλικών, η LafargeHolcim διαμορφώνει εκ νέου τον
τρόπο που χτίζουμε, ώστε να γίνει ο κόσμος πιο πράσινος και πιο έξυπνος για όλους. Στην πορεία
της να καταστεί μια εταιρία με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η LafargeHolcim προσφέρει
ολοκληρωμένες λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το «πράσινο» σκυρόδεμα ECOPact, κάνοντας
πραγματικότητα κατασκευές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Υιοθετώντας το κυκλικό επιχειρηματικό
μοντέλο, η εταιρία ηγείται παγκοσμίως στην ανακύκλωση αποβλήτων για την ενεργειακή αξιοποίηση
και την ανακύκλωση πρώτων υλών μέσω πράσινων προϊόντων όπως το τσιμέντο Susteno. Η
καινοτομία και η ψηφιοποίηση βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρίας, με
περισσότερα από τα μισά έργα Έρευνας & Ανάπτυξης να εστιάζουν στην ανάπτυξη πιο πράσινων
λύσεων. Οι 70.000 εργαζόμενοι της LafargeHolcim σε περισσότερες από 70 χώρες δεσμεύονται
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των τεσσάρων δραστηριοτήτων της: Τσιμέντο, Έτοιμο
Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Προϊόντα & Λύσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Facebook, Twitter, LinkedIn και YouTube
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