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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΑΠΘ με κοινωνική ευθύνη δίπλα στο προσωπικό που δίνει τη μάχη
στην πρώτη γραμμή
Θεσσαλονίκη, 26/3/2020
Τις κρίσιμες αυτές στιγμές για την πατρίδα μας, που η ατομική ευθύνη καθενός και
καθεμιάς είναι να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα τους ευάλωτους
συμπολίτες μας και να δώσουμε χρόνο στο σύστημα υγείας να ανταποκριθεί στην
επιδημία, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στέκεται δίπλα στο ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων που δίνει τη μάχη στην πρώτη
γραμμή. Το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας οφείλει να είναι ανοιχτό στην
κοινωνία και σε ετοιμότητα να συνδράμει την Πολιτεία σε έκτακτες καταστάσεις,
όπως αυτή που βιώνουμε.
Το ΑΧΕΠΑ, Νοσοκομείο αναφοράς για τον SARS-CoV-2, είναι Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο του ΑΠΘ και βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης. Το ανθρώπινο
δυναμικό όλων των κλινικών του Νοσοκομείου, αλλά κυρίως των κλινικών που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, όπως και του Β' Εργαστηρίου
Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου, όπου, ως εθνικό
εργαστήριο αναφοράς για τον κορονοϊό, έχουν μέχρι σήμερα ελεγχθεί χιλιάδες
δείγματα, χρειάζεται τη συμπαράσταση, την ευγνωμοσύνη μας και την αναγνώριση
του έργου που προσφέρει αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Με συναίσθηση της κοινωνικής μας ευθύνης και της κρισιμότητας των στιγμών,
δηλώνοντας ότι η στήριξή μας στην εθνική προσπάθεια και στον ΕΟΔΥ είναι διαρκής
και θα συνεχίσει να εξειδικεύεται με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όποτε
διαπιστώνουμε πως μπορούμε να συνεισφέρουμε, ανακοινώνουμε ότι:
-Προσφέρουμε ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ, το ποσό των 20.000 ευρώ για την
προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
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-Μετά τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας για την πρόθεση να αξιοποιηθεί
η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή αναλώσιμου
υγειονομικού υλικού και ανταλλακτικών εξοπλισμού, συνεισφέρουμε στην
προσπάθεια αυτή με τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Εργαστήρια
του ΑΠΘ και ειδικότερα το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού
Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
ΑΠΘ, που διαθέτει τον μεγαλύτερο τρισδιάστατο εκτυπωτή στο Αριστοτέλειο.
Καλούμε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ, καθώς και όλους
τους συμπολίτες μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους που κρατούν όρθιο το σύστημα
υγείας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μένοντας σπίτι, μένοντας υγιείς.
Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ
_________________________________
Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί
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