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Δελτίο Τύπου
Προς τα ΜΜΕ
Η «Εθελοντική Ομάδα Φίλων Δροσιάς» ευχαριστεί τον Όμιλο Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων ΤΣΕΤΗ (UNI-PHARMA & INTERMED) για την δωρεάν χορηγία ενός «Φορητού
Καρδιογράφου» και ενός «Οξυμέτρου» για τις ανάγκες του Κοινοτικού μας Ιατρείου, που
βρίσκεται στην Δροσιά Τριταίας Πατρών.
Ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων ΤΣΕΤΗ “O.Φ.E.T.” μέσα από δράσεις αγάπης και
εθελοντισμού κάνει πράξη το σύνθημα «όπου υπάρχει άνθρωπος», υποστηρίζοντας με αυτές
τις πρωτοβουλίες τις τοπικές κοινωνίες σε θέματα υγείας.
Με αυτή την χορηγία βελτιώνεται αισθητά η ποιότητα της παρεχόμενης «Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας» στους Συγχωριανούς μας διαμέσου του Κοινοτικού Ιατρείου του χωριού.
Στην σημερινή εποχή υπάρχει επιτακτική ανάγκη να φροντίζουμε όλο και περισσότερο αυτούς
τους συμπολίτες μας που συνεχίζουν να παραμένουν στα χωριά μας, σε αυτούς τους
συμπολίτες μας που με την παραμονή τους συνεχίζουν να διαδίδουν στις νεότερες γενεές
τους παραδοσιακούς τρόπους ζωής, που συνεχίζουν να διατηρούν την εθνική μας παράδοση.
Η παράδοση του Φορητού Καρδιογράφου και Οξυμέτρου έγινε την περασμένη Κυριακή 08
Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα κατά την οποία γιόρταζε ο Ιερός Ναός του χωριού μας που είναι
αφιερωμένος στη «Γέννηση της Θεοτόκου».
Κατά την ημέρα και ώρα της παράδοσης, πέραν την παρουσίας των Μελών της «Εθελοντικής
Ομάδας» και των εκπροσώπων του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων ΤΣΕΤΗ, είχαμε την
ευγενική παρουσία του νεοεκλεγμένου Δημάρχου του Δήμου Ερυμάνθου κ. Θεόδωρου
Μπαρή, του Δημοτικού Συμβούλου κ. Διαμαντή Κανελλόπουλου, πολλών άλλων
Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, του νέου προέδρου του τοπικού συμβουλίου κ.
Δημητρίου Ζώρλα, του Ιατρού του Κοινοτικού Ιατρείου κ. Βασίλη Στάμο και αρκετών
κατοίκων.
Η «Εθελοντική Ομάδα Φίλων Δροσιάς» θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αναβάθμιση
και την αξιοποίηση των φυσικών δυνατοτήτων που έχει το χωριό με την κατασκευή νέων
υποδομών, και για αυτόν τον λόγο απευθύνει έκκληση σε Συμπολίτες και Συγχωριανούς μας
που μπορούν με την συνεισφορά τους, την οποιαδήποτε χορηγία τους, να συνδράμουν σε
αυτή την προσπάθειά μας.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση,
«Η Εθελοντική Ομάδα Φίλων Δροσιάς»

