Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους της Διοίκησης του Ασύλου Ανιάτων και του
Ιδρύματος σας καλοσωρίζω με μεγάλη χαρά όλους εσάς που
βρίσκεστε σήμερα εδώ, στην Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
Κηρύσσω την έναρξη της συνεδριάσεως και ορίζω
Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών την κ. Μαργαρίτα
Δακορώνια.

Ετησία τακτική Γενική Συνέλευση
της 4ης Απριλίου 2012
(απόσπασμα πρακτικών)
--------Προ της συζητήσεως των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως
η Πρόεδρος της Συνελεύσεως κ. Ισαβέλλα Κορκόνδειλα λέγει τα
εξής:
«Κυρίες και Κύριοι,
Πριν συζητήσουμε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα
ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η Κυρία Μαρία Οικονομοπούλου
που από το 1979 επί 33 συνεχή χρόνια κατείχε επάξια την θέση
της Προέδρου και κατέβαλε « ψυχή και σώματι » κάθε
προσπάθεια για την προαγωγή του δύσκολου έργου του Ασύλου
Ανιάτων και του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων,
ζήτησε να απαλλαχθεί από τα καθήκοντα της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με μεγάλη λύπη του δέχθηκε την
παραίτησή της και κατόπιν τούτου, έκαμε σε εμένα την τιμή από
την θέση της Α΄Αντιπροέδρου να Προεδρεύσω σήμερα της
Γενικής Συνελεύσεως.
Προς την κ. Μαρία Οικονομοπούλου εκφράζω τις ευχές του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις προσωπικές μου για
υγεία, ευτυχία και μακροημέρευση. Είμαστε βέβαιοι ότι σας
συνοδεύουν επίσης οι ευχές του Προσωπικού του Ασύλου
Ανιάτων και του Ιδρύματος καθώς και των ασθενών, τους
οποίους περιβάλατε με αγάπη και ενδιαφέρον επί πολλά χρόνια,
σφραγίζοντας με την πολυετή παρουσία σας μια ολόκληρη
εποχή.
Προς την κ. Μαρία Οικονομοπούλου το Διοικητικό
Συμβούλιο για μια ακόμα φορά εκφράζει αισθήματα
ευγνωμοσύνης και σε ένδειξη αυτών, την εκλέγει Επίτιμο
Πρόεδρό του και την ανακηρύσσει Μεγάλη Ευεργέτιδα του
Ασύλου Ανιάτων».

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ

την Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου
της 4ης Απριλίου 2012
-------Κυρίες και Κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ασύλου Ανιάτων σας εκθέτει
τα «Πεπραγμένα» του, της χρήσεως 2011 και σας παρακαλεί να
εγκρίνετε τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό της ίδιας χρήσης.
Επίσης θέτει υπόψη σας τον Προϋπολογισμό του 2012 ως
και τα «Πεπραγμένα» της Διοικήσεως του Ιδρύματος
Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων.
Η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της
οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και είχε ως
συνέπεια την μείωση των κυριοτέρων εσόδων του Ασύλου
Ανιάτων. Ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ), ο φόρος
εισοδήματος, ο φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, που έχουν
επιβληθεί από την Πολιτεία, χωρίς διάκριση, στο ευαγές και
κοινωφελούς σκοπού ΄Ιδρυμά μας, το οποίο τους χαλεπούς
αυτούς καιρούς, η Πατρίδα μας έχει τόση ανάγκη, το οδηγούν σε
οικονομικό αδιέξοδο. Ακόμη η μείωση των ενοικίων καθώς και
αύξηση των κενών διαμερισμάτων, γραφείων και καταστημάτων
προκαλούν μεγάλο πλήγμα στο έλλειμμα του Ιδρύματός μας. Το
΄Ασυλον Ανιάτων αντιμετώπισε τους φόρους και τις λειτουργικές
δαπάνες του με εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, όπως
ρευστοποίηση λιρών, εκποίηση χρεογράφων και ακίνητης
περιουσίας. Μεγάλο πλήγμα επέφερε η «κρίση» και στο θεσμό
των δωρεών και της φιλανθρωπίας.
΄Όλα τα παραπάνω είναι πηγή μόνιμης ανησυχίας της
Διοίκησης, η οποία ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο και αντλεί την
δύναμη και την ελπίδα για την συνέχιση του σκληρού
καθημερινού αγώνα της από το ασταμάτητο ενδιαφέρον αυτών
που δεν έπαψαν ποτέ να περιβάλλουν το Κοινωφελές έργο του
Ιδρύματος με αμέριστη αγάπη και εκτίμηση.
------------

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μεταβολές στα Μέλη του Σωματείου από 1ης Ιανουαρίου
2011 μέχρι σήμερα.
Στο χρονικό αυτό διάστημα το Σωματείο μας στερήθηκε λόγω
θανάτου 3 μέλη του, την Κοραλία Ζαφειροπούλου, η οποία από το 1986
περιέβαλε με ενδιαφέρον το έργο του Ιδρύματός μας, τον Λέανδρο
Κόκκα και την Δέσποινα Γαβριήλ.
Την 1η Ιουλίου, που γιορτάζει το Παρεκκλήσι των Αγίων
Αναργύρων του Ιδρύματός μας, έγινε ετήσιο μνημόσυνο με αρτοκλασία,
στη μνήμη των Ιδρυτριών του Ασύλου Ανιάτων, των Μεγάλων
Ευεργετών, των Δωρητών και όλων όσων έχουν μοχθήσει για την
προαγωγή των καταστατικών σκοπών του Ιδρύματος.
Παρακαλείται η Συνέλευση να τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη
τους.
Από 1ης Ιανουαρίου 2011 μέχρι σήμερα έχουν διαγραφεί από το
Σωματείο του Ασύλου Ανιάτων 18 τακτικά μέλη και έχουν εκλεγεί
αντίστοιχα 28.
Τα τακτικά μέλη που έχουν διαγραφεί είναι : 1) Αλτσιτζόγλου
Θεοδοσία 2) Γαλάνης Κωνστ. 3) Γρηγοράκος Κυριάκος 4) Γκανά
Αικατερίνη 5) Γούναρης Παναγιώτης 6) Δρόσου-Μελετοπούλου
Μαρλένα 7) Ζαχαριουδάκης Κλεάνθης 8) Καραμάνου ΄Αννα 9)
Καραμάνου Λίλη 10) Κοραχάης Βασίλειος 11) Κωνσταντινίδης
Γεωργ. 12) Μητρέλια ΄Ελλη 13) Παπαθεοδώρου Αντώνιος 14)
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης 15) Περιμένης Μιχαήλ 16) Σαρίδη
Μαρία 17) Σιούλα Μαρία και 18) Σταμάτη Αικατερίνη.
Τα νέα τακτικά μέλη που έχουν εκλεγεί στο Σωματείο του Ασύλου
Ανιάτων είναι: 1) Άγγλος Ιωάννης 2) Θεοδωρίδου Ελένη 3) Καλής
Βασίλειος 4) Καλλούση Αικατερίνη 5) Κασιμάτης Παντελής 6)
Κατρίτση Δήμητρα 7) Καραβία Διονυσία 8) Kαρράς Ιωάννης 9)
Κομματάς Δημήτρης 10) Κούλιου Κωνσταντίνα 11) Κουταλίδου
Σοφία 12) Λαδόπουλος Γιάννης 13) Μαντά Ευαγγελία 14) Μαντάς
Γεώργιος 15) Μαρίνος Γεώργιος 16) Μητσιάλης Λεωνίδας 17)
Μοσχονά ΄Αννα 18) Μπαμπάκος Τζιάν Κάρλο 19) Μπαμπάκου
Ηλέκτρα 20) Νενεδάκη Αικατερίνη 21) Παναγιωτοπούλου ΄Αντυ 22)
Παπαϊωάννου Σοφία 23) Παπουλίδου Παρθένα 24) Πίνης Ιωάννης 25)
Στυλιανέα ΄Εφη 26) Τρέζου Ευαγγελία 27) Τρυφωνίδου Βασιλική και
28) Φραντζεσκάκης Γιάννης.

Καλοσωρίζουμε τα νέα μας μέλη με την βεβαιότητα ότι θα
συμβάλλουν με την βοήθειά τους στο δύσκολο έργο που επιτελείται στο
΄Ιδρυμά μας.
Σήμερα τα Μέλη του Σωματείου του Ασύλου Ανιάτων ανέρχονται
σε 98 άτομα.
--------------

Μεταβολές στο Διοικητικό Συμβούλιο

Από 1ης Ιανουαρίου 2011 μέχρι σήμερα παραιτήθηκαν οι
Σύμβουλοι, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κεραμεύς, κ. Ιωάννης
Γιανναράκος, δικηγόρος και ο κ. Αριστείδης Μπίκος, Επίτιμος
Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εξελέγησαν η κ. ΄Εφη
Στυλιανέα, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός και ο κ. Παντελής
Κασιμάτης, Επιχειρηματίας.
------------

Επισκέψεις – Τιμητικές διακρίσεις
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Κατά το 2011 επισκέφθηκαν το ΄Ιδρυμά μας πολλοί μαθητές
σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων που έψαλλαν τα Κάλλαντα των
Χριστουγέννων και προσέφεραν ατομικά δωράκια.Επίσης
επισκέφθηκαν το ΄Ιδρυμά μας ομάδες, όπως η ποδοσφαιρική
ομάδα ΚΡΟΝΟΣ και η ομάδα των παιδιών «η Κιβωτός του
Κόσμου».
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Το Βραβείο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ,
συνολικού ποσού 3.000 ευρώ, έχει θεσπισθεί από το 1982 και
απονέμεται από την κ. Μαρία Οικονομοπούλου στη μνήμη του
συζύγου της. Με το ανωτέρω βραβείο τιμούνται εργαζόμενοι από
το νοσηλευτικό, εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό που
διακρίθηκαν κατά την διάρκεια του έτους για το ήθος, την
επιμέλεια και την προσήλωσή τους προς το καθήκον.
Οι τιμηθέντες είναι:
Η κ. Διονυσία Κατσαούνια, νοσηλεύτρια, ο κ. Βασίλειος
Ψηλός, τραπεζοκόμος και ο κ. Δημήτριος Κουχτάνης από το
εργατοτεχνικό προσωπικό, οι οποίοι έλαβαν τιμητικό δίπλωμα και
1.000 ευρώ ο καθένας.
Επίσης τιμήθηκαν με το ΣΗΜΑ και το τιμητικό ΔΙΠΛΩΜΑ
του Ασύλου Ανιάτων, οι Εθελόντριες Αδελφές του Ε.Ε.Σ. Κυρίες
Αγγελική Λιόλιου και Μαρία Γεωργοπούλου.
----------------

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ – ΔΩΡΕΕΣ ΕΝ ΖΩΗ

1.- Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΕΜΑΛΜΑΖΗ, με δημοσία διαθήκη της,
του 1997 άφησε στο ΄Ασυλον Ανιάτων ένα διαμέρισμα επιφανείας
45,90 τετρ. μέτρων επί της οδού Ζακύνθου 29, πολυκατοικίας, το
οποίο ήδη έχει πωληθεί και έτσι η κληρονομία είναι άνευ
αντικειμένου.
2.- Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΜΟΣ με ιδιόγραφη διαθήκη του, του
1988 άφησε στο ΄Ασυλον Ανιάτων 15 χρυσές λίρες Αγγλίας.
Γίνονται ενέργειες για την εκκαθάριση και είσπραξη της
κληροδοσίας.
ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
Το 2011 οι δωρεές των φίλων του Ασύλου Ανιάτων έφθασαν
στο ποσό των 281.172,00 ευρώ ενώ οι δωρεές που προσεφέρθησαν
σε χρήμα και είδη στο ΙΔΡΥΜΑ ήταν συνολικής αξίας 4.764,00
ευρώ.
ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ
Συνεχίζοντας την παράδοση του αείμνηστου Δημητρίου
Κουρτάκη, η Εταιρεία Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ προσέφερε και φέτος 400
φιάλες κρασί για το Πασχαλινό και Χριστουγεννιάτικο γεύμα, των
ασθενών.
Επίσης, όπως κάθε χρόνο προσφέρθηκαν στο ΄Ιδρυμά μας
είδη λινοθήκης, αναπηρικά καροτσάκια, νοσοκομειακά κρεβάτια
και άλλα ατομικά είδη για τους ασθενείς μας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους Δωρητές
του οι οποίοι αναγνωρίζουν, υποστηρίζουν και ενισχύουν, το
φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επιτελείται σ’ αυτό εδώ το
΄Ιδρυμα.
--------------

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγιναν κάποιες εργασίες
επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης κυρίως παλαιών
διαμερισμάτων, που κρίθηκαν αναγκαίες για την καλύτερη
μισθωσή τους.
Συγκεκριμένα στα διαμερίσματα
της οδού Κασταλίας 5, στην Κυψέλη,
της οδού Σωστράτους 2, στον Νέο Κόσμο και
της οδού Σουηδίας 68, στο Κολωνάκι.
Θα προβούμε σε περισσότερες επισκευές και σε περισσότερα
ακίνητα όταν ανακάμψει η οικονομική δυσχέρεια που
αντιμετωπίζει το ΄Ασυλον Ανιάτων.
-------------

΄ Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
προς την Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών
του Σωματείου του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

Κυρίες και Κύριοι,
Σε εκτέλεση της εντολής της Ετησίας Τακτικής
Γενικής Συνελεύσεως των Μελών του Σωματείου του Ασύλου
Ανιάτων, σας βεβαιώνουμε ότι ελέγξαμε τα λογιστικά βιβλία και
τους λογαριασμούς της χρήσεως 2011 και βρήκαμε τις λογιστικές
εγγραφές, σύμφωνα με τις ισχύουσες οικονομικές αρχές και τα
εμφανιζόμενα υπόλοιπα των διαφόρων λογαριασμών σε πλήρη
τάξη και σύμφωνα με τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ της 31/12/2011, που
υποβάλλετε προς έγκριση.
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ
προς την Γενική Συνέλευση της 4ης Απριλίου 2012
για εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής
-----------Κυρίες και Κύριοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ για τη
χρήση 2012 προτείνει ως ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της Εξελεγκτικής
Επιτροπής
1.- τον κ. Θεόδωρο Παπαηλιού, Ορκωτό Λογιστή και
2.- τον κ. Κώστα Ρούσσο, Ορκωτό Λογιστή.
και ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
1.- τον κ. Αντώνιο Μαλατέστα, Προϊστάμενο της Πληροφορικής
της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος
Παρακαλείται η Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την ανωτέρω
πρόταση και εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες προς τα Μέλη της
Εξελεγκτικής Επιτροπής για τις υπηρεσίες που τόσο πρόθυμα
προσφέρουν στο Σωματείο μας.
------------------

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ
Προς την Ετησία Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μελών
του Σωματείου του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ
της 4ης Απριλίου 2012
----------Κυρίες και Κύριοι,
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ασύλου Ανιάτων παρακαλεί
όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την σύναψη δανείων
οσουδήποτε ποσού με παροχή εμπραγμάτου ασφαλείας (υποθήκης
ή προσημειώσεως επί οιουδήποτε ακινήτου ) ή όχι, για την
ανοικοδόμηση ακινήτων ιδιοκτησίας του ή για την αντιμετώπιση
ταμειακών αναγκών του.
Β) Επίσης παρακαλεί τη Γενική Συνέλευση όπως εγκρίνει την
πώληση χρεογράφων, λιρών, χρυσών νομισμάτων, τιμαλφών,
ακινήτων κλπ.
Γ) Εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε
όλες τις κατά το άρθρο 18 παράγραφος 3 του Καταστατικού
πράξεις, δηλαδή επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του
Σωματείου, αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
ρευστοποίηση κληροδοτημάτων, διακίνηση λ/σμών σε Τράπεζες ή
άλλα πιστωτικά Ιδρύματα, ανάληψη καταθέσεων και σε
συνδυασμό με το άρθρο 23 του Καταστατικού στην κατά την
κρίση του εκποίηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση
οιουδήποτε ακινήτου του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ του οποίου η αξία
υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ΕΥΡΩ κατά περίπτωση,
καθορίζοντας συγχρόνως κατά την κρίση του την τιμή και τους
όρους εκποιήσεως ή αξιοποιήσεως αυτών και μάλιστα των όλων
εκείνων που αναφέρονται στην συγκεντρωτική κατάσταση του
ΕΤΑΚ (ΦΜΑΠ).
---------------

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Κίνηση περιθαλπομένων
Οι περιθαλπόμενοι στην αρχή του έτους 2011 ήταν 228 και
στο τέλος του ιδίου έτους έγιναν 227. Στο διάστημα αυτό
σημειώθηκαν 48 θάνατοι ενώ απεχώρησαν οικειοθελώς 3
περιθαλπόμενοι.
Τα συνήθη περιστατικά αντιμετωπίζονται από τους ιατρούς
μας ενώ εκείνα που έχουν ανάγκη χειρουργικής επεμβάσεως,
έρευνας ή μελέτης μεταφέρονται στα νοσοκομεία της πόλης μας.
Για το λόγο αυτό νοσηλεύθηκαν 18 ασθενείς σε διάφορα
νοσοκομεία και 72 στα εξωτερικά ιατρεία τους.
Από το σύνολο των ασθενών μας οι περισσότεροι είναι
κατάκοιτοι και ημικατάκοιτοι και λιγότεροι περιπατητικοί.
Το ΄Ιδρυμά μας περιέθαλψε κατά την διάρκεια του 2011, 11
τελείως απόρους, το κόστος των οποίων βάρυνε εξ ολοκλήρου αυτό,
152 ασφαλισμένους του ΙΚΑ, 4 διαφόρων ασφαλιστικών Ταμείων
και 59 ασφαλισμένους του ΟΓΑ και έναν ιδιώτη.
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Στο ΄Ιδρυμά μας το οποίο ίσως είναι το αρχαιότερο και
μοναδικό στη χώρα μας, γίνονται δεκτά άτομα που η πάθησή τους
είναι ανίατη και τα καθιστά ανίκανα να αυτοεξυπηρετηθούν.
Δηλαδή άτομα που πάσχουν από παραπληγίες, ημιπληγίες,
τετραπληγίες απότοκες αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων ή
νευρολογικών νοσημάτων ή ρευματολογικών καταστάσεων ή
ατυχημάτων, καταστάσεις για την αντιμετώπιση των οποίων
χρειάζεται αυξημένη ιατρική φαρμακευτική και νοσηλευτική
φροντίδα.
Η ιατρική περίθαλψη των αρρώστων επί 24ώρου βάσεως
υπήρξε αρίστη, όπως και κατά το παρελθόν, χάρις στις προσπάθειες
των ιατρών μας.
Τις ιατρικές φροντίδες επιμελούνται 6 έμμισθοι ιατροί με την
βοήθεια ειδικών συμβούλων, όπως οφθαλμιάτρου, δερματολόγου,
ορθοπεδικού και νευρολόγου-ψυχιάτρου.
Οι
οδοντιατρικές
ανάγκες
των
περιθαλπομένων
αντιμετωπίζονται από πλήρες οδοντιατρείο εγκατεστημένο εντός
του Ιδρύματος και επανδρωμένο από έμμισθο οδοντίατρο.

Επίσης λειτουργεί στο ΄Ιδρυμα τμήμα φυσιοθεραπείας στο
οποίο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δύο πτυχιούχοι
φυσιοθεραπευτές. Καθημερινά, στην άριστα και πλήρως
εξοπλισμένη αίθουσα Φυσικοθεραπείας του Ιδρύματος, παρέχεται
Φυσικοθεραπεία επί κλίνης. ΄Ολοι οι περιθαλπόμενοι υποβάλλονται
σε Φυσικοθεραπεία μετά από έγγραφη εντολή των ιατρών των
τμημάτων. Οι μηνιαίες εντολές των ιατρών ανέρχονται στις 80.
Σκοπός της προσφερόμενης φυσικοθεραπείας είναι η ανακούφιση
των περιθαλπομένων από τον πόνο, η αποτροπή των δυσκαμψιών
και αγκυλώσεων, η διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης και αν
είναι δυνατόν βελτίωση της πάθησης. Η αντιμετώπιση των
έκτακτων καταστάσεων (αναπνευστικά, περιαρθρίτιδες, κατάγματα)
είναι
άμμεση
και
αποτελεσματική.
Κατά
το
2011
πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα Φυσικοθεραπείας και επί κλίνης,
12.382 φυσιοθεραπευτικές πράξεις επί 5.996 συνεδριών
φυσικοθεραπείας.
Το Φαρμακείο του Ιδρύματος λειτούργησε κανονικά με
πτυχιούχο Φαρμακοποιό και η φαρμακευτική παροχή σε όλους τους
ασθενείς γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό.
Οι
πάσης
φύσεως
μικροβιολογικές
εξετάσεις
πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένο με το ΄Ιδρυμά μας
μικροβιολογικό εργαστήριο, το οποίο έχει αναλάβει την υποχρέωση
να καλύπτει όλες τις ανάγκες του Ιδρύματος σε μικροβιολογικές
εξετάσεις.
Πρέπει να τονισθεί ότι με την είσοδο του ο ασθενής
υποβάλλεται σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και μέσα στο χρόνο, όσες φορές
χρειασθεί.
Κάθε χρόνο οι περιθαλπόμενοι εμβολιάζονται με το
αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκικό εμβόλιο προς αποφυγή
επιπλοκών και οι περισσότεροι των περιθαλπομένων με το
αντιτετανικό εμβόλιο.
Τα τελευταία χρόνια το σύνολο των εισελθόντων ασθενών
παρουσιάζει βαριά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, είναι
κατάκοιτοι, ακρατικοί και με σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας.
Οι ασθενείς παραμένουν στο ΄Ιδρυμά μας ως το τέλος της
ζωής τους γεγονός που συνεπάγεται ιδίως κατά το τελικό στάδιο της
ζωής τους, αυξημένες ιατρικές, νοσηλευτικές και φαρμακευτικές
φροντίδες.

Νοσηλευτική περίθαλψη
Το προσωπικό νοσηλείας και περιθάλψεως αποτελείτο από 1
νοσηλεύτρια τριετούς φοιτήσεως, 15 διπλωματούχους βοηθούς
διετούς φοιτήσεως, 33 γυναίκες και 15 άνδρες πρακτικούς
νοσοκόμους.
Την άμεση εποπτεία και καθοδήγηση του νοσηλευτικού
προσωπικού έχει η Αδελφή Διευθύνουσα.
Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται για την άρτια εξυπηρέτηση
και καθαριότητα των ασθενών μας. Αρκεί να σημειωθεί ότι
απασχολούνται 16 καθαρίστριες και 14 τραπεζοκόμες, εκτός από τις
Εθελόντριες Αδελφές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τις
Φίλες Κυρίες που εθελοντικά βοηθούν στο φαγητό, όσους
αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Σημαντική βοήθεια στην
περίθαλψη των ασθενών προσφέρουν και οι 40 περίπου
αποκλειστικές συνοδοί των ασθενών.
Το Διαιτολόγιο των ασθενών συντάσσετε με μεγάλη
επιμέλεια και όπως είναι γνωστό, τα τρόφιμα που αγοράζονται για
την παρασκευή του φαγητού, είναι αρίστης ποιότητος.
Εξ άλλου τα βρώσιμα είδη υποβάλλονται σε έλεγχο από τους
ιατρούς και σε ορισμένες περιπτώσεις αποστέλλονται δείγματα και
για χημική εξέταση.
Στο τμήμα της Εργασιοθεραπείας που λειτουργεί στο ΄Ιδρυμα,
απασχολήθηκαν πολλοί περιθαλπόμενοι, άνδρες και γυναίκες, με
την κατασκευή πινάκων ζωγραφικής, κεντημάτων και διαφόρων
χειροτεχνημάτων υπό την καθοδήγηση δύο διπλωματούχων
εργασιοθεραπευτριών.
Με την εργασία αυτή, οι ασθενείς ασκούν τα χέρια τους,
αισθάνονται δημιουργικοί και συγχρόνως έχουν ένα οικονομικό
όφελος, δεδομένου ότι τα εισπραττόμενα χρήματα από την πώληση
των χειροτεχνημάτων δίδονται σ’ αυτούς.
Κάθε χρόνο στις γιορτές των Χριστουγέννων λειτουργεί εντός
του Ιδρύματος, ΄Εκθεση των Χειροτεχνημάτων, την οποία
επισκέπτεται αρκετός κόσμος, αγοράζει χειροτεχνήματα για δώρα
και ακόμα δίνουν και πολλές παραγγελίες για κατασκευές.
Θέλω να επισημάνω ότι ο σεβαστός και αγαπητός ιερέας μας,
βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των περιθαλπομένων μας και τους
προσφέρει αγάπη και παρηγοριά στις δύσκολες στιγμές που
περνούν.

Στο μικρό εκκλησάκι των Αγ. Αναργύρων εκκλησιάζονται
και μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων οι περιθαλπόμενοι με
τις συνοδούς τους, ως και οι συγγενείς και οι επισκέπτες.
Ο Επιτάφιος του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου
της οδού Νάξου, ιδιοκτησίας του Ασύλου Ανιάτων, ο οποίος
ετοιμάζεται από τους αρρώστους μας έκανε μεγάλη εντύπωση για
τον ωραίο στολισμό του.
Την πομπή του Επιταφίου ακολούθησε πλήθος κόσμου η
περιφορά του οποίου κατέληξε στα τμήματα του Νοσηλευτηρίου
του Ιδρύματος και επέστρεψε στο ναό του Αγίου Νικολάου αφού
έγινε δέηση στο προαύλιο του Ασύλου Ανιάτων.
Η Ακολουθία της Αναστάσεως έγινε με κατάνυξη όπως κάθε
χρόνο στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου και εν συνεχεία
η Ανάσταση, την οποία παρακολούθησε πολύς κόσμος, ασθενείς
και το προσωπικό του Ιδρύματος, έγινε στο εκκλησάκι των Αγίων
Αναργύρων που βρίσκεται στον περίβολο του Ιδρύματος.
--------------Ψυχαγωγία
Για την ψυχαγωγία των ασθενών μας έγιναν διάφορες
εκδηλώσεις.
Ο Χορευτικός Όμιλος «Το Σεργιάνι» διασκέδασε τους
ασθενείς μας με χορευτικές βραδιές.
Διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν εκδρομές και
απογευματινοί περίπατοι όπως κάθε χρόνο από τις Κυρίες
Γκουρτζιάν και Καραγκούνη.
Επίσης γιορτάστηκε παραδοσιακά η Λαμπρή με σουβλιστά
αρνιά και κόκκινα αυγά.
----------------

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ απευθύνει τις πιο
θερμές του ευχαριστίες προς όλους εκείνους που βοηθούν και στηρίζουν το
φιλανθρωπικό δύσκολο έργο του.
Τις ευχαριστίες αυτές απευθύνει προς τους Δωρητές του, τις Διοικήσεις
των Τραπεζών, των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Νοσοκομείων της πόλης μας,
του ΙΚΑ και προς τις Διευθύνσεις των Εφημερίδων για την συνεργασία τους
με το Ίδρυμά μας.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όλους τους εργαζομένους
στο ΄Ιδρυμα, το Διοικητικό προσωπικό, τους Ιατρούς, το εργατοτεχνικό,
βοηθητικό και νοσηλευτικό προσωπικό. με επί κεφαλής την Διευθύνουσα
Αδελφή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν με ευσυνειδησία και συνέπεια.
Ιδιαίτερα εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τον ιερέα μας, πατέρα
Λεωνίδη, ο οποίος με αφοσίωση και αγάπη συμπαραστέκεται στους
περιθαλπομένους μας.
Ευχαριστώ θερμά τα Μέλη του Σωματείου μας που και φέτος
παρευρίσκονται κοντά μας και συμπαραστέκονται στο έργο μας. Η
συμπαράστασή σας, μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε το
δύσκολο και επίπονο έργο μας.
Η κ. Δημητρία Πατρινού υπέβαλε την παραίτησή της από την θέση της
Αδελφής Διευθύνουσας την οποία κατείχε επάξια από το 1958. Το
Διοικητικό Συμβούλιο και εγώ προσωπικά εκφράζουμε τις θερμές
ευχαριστίες μας προς την Αδελφή Διευθύνουσα, κ. Δημητρία Πατρινού, για
τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε στο ΄Ιδρυμά μας.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι η κ. Πατρινού ανέλαβε τον νοσηλευτικό
τομέα του Ιδρύματος, ο οποίος υπήρξε χωρίς οργάνωση και ειδικευμένο
προσωπικό. Ο αγώνας της ήταν επίπονος και δύσκολος μέσα στο πέρασμα
των πέντε δεκαετιών που υπηρέτησε. Οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες και
όχι μόνον αυτές, καθημερινά αποτελούσαν εμπόδιο στην πραγματοποίηση
των επιδιώξεών της. Με την άρτια όμως νοσηλευτική αλλά και διοικητική
κατάρτισή της, το ακέραιο του χαρακτήρα της, την δύναμη, την επιμονή και
αφοσίωση στο έργο της, συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία και παροχή
υψηλής περίθαλψης του Ιδρύματός μας προς τους ανιάτως πάσχοντες
συνανθρώπους μας.
Ευχόμαστε όλοι, να έχει υγεία και μακροημέρευση.
Η Πρόεδρος
ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑ

Σε συνέχεια, οι κ.κ. Ισαβέλλα Κορκόνδειλα και Δανάη Σωσσίδη,
εκ μέρους των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασύλου Ανιάτων,
απένειμαν τιμητικές πλακέτες στην παραιτηθείσα Πρόεδρο κ. Μαρία Γ.
Οικονομοπούλου και στην παραιτηθείσα Αδελφή Διευθύνουσα κ. Δημητρία
Πατρινού.
Η πλακέτα που απονεμήθηκε στην κ. Μαρία Γ. Οικονομοπούλου είχε
χαραγμένα τα εξής λόγια:
Το

ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ
ΤΙΜΗΤΙΚΩΣ ΑΠΟΝΕΜΕΙ

Στην κυρία ΜΑΡΙΑ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
Πρόεδρο 1979-2012
Δείγμα ευγνωμοσύνης
για την πολύχρονη και απαράμιλλη αφοσίωσή της
στον πάσχοντα συνάνθρωπο
Τα Μέλη
του Διοικ. Συμβουλίου
του Ασύλου Ανιάτων

Αθήνα 30 Μαρτίου 2012

Η πλακέτα που απονεμήθηκε στην κ. Δημητρία Πατρινού είχε χαραγμένα
τα εξής λόγια:
Το

ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ
ΤΙΜΗΤΙΚΩΣ ΑΠΟΝΕΜΕΙ

Στην κυρία ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΠΑΤΡΙΝΟΥ
Αδελφή Διευθύνουσα του Ιδρύματος Π.Χ.Π.
(1958-2012)
«…Ο Θεός ας ανταμείψει
τους μεγάλους κόπους και τις διαρκείς φροντίδες
που καταβάλατε για την ανακούφιση
των πασχόντων συνανθρώπων μας.
Αθήνα 30 Μαρτίου 2012

Τα Μέλη
του Διοικ. Συμβουλίου
του Ασύλου Ανιάτων

-------------------------------------------------------

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ
Προς την Γενική Συνέλευση της 4ης Απριλίου 2012
Κυρίες και Κύριοι,
Το τελευταίο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως είναι η
εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
Σήμερα η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει και
πρέπει να εκλέξουμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την
τριετία 2012-2015.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με σκοπό να συνεχίσει την
προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου του και την
δύσκολη αλλά ανοδική πορεία του Ασύλου Ανιάτων υποβάλει
το ψηφοδέλτιο το οποίο θα σας δοθεί για να προβείται στην
εκλογή των μελών του.
Παρακαλείσθε να προβείτε στην εκλογή του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ.
Ορίζω ως ψηφολέκτες τους
Κωνσταντίνου και Κύριο Φιλιώτη.
-------------

δικηγόρους

Κυρία

Παρακαλώ τον Νομικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Φιλιώτη να
θέσει υπόψη σας τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του 2011 με την ανάλυσή
του προς έγκριση και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από
κάθε ευθύνη.
Επίσης θα θέσει υπόψη σας τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ της 31ης
Δεκεμβρίου 2011 προς έγκριση και εν συνεχεία τον
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ της χρήσεως 2012.

Εγκρίνετε
Προϋπολογισμό

τον

Απολογισμό,

Ισολογισμό

και

τον

