ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Πράσινο φως» στον Σύνδεσμο «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» για την
ανακαίνιση ολόκληρης της ΜΕΝΝ του Μακάρειου Νοσοκομείου

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Μακάρειο Νοσοκομείο
του Σύνδεσμου «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» και του ΟΚΥπΥ στην παρουσία του κ.
Γεωργίου Κυριάκου, αναπληρωτή Διευθυντή του ΟΚΥπΥ και εκτελεστικού διευθυντή
περιφέρειας Λευκωσίας, της προέδρου του συνδέσμου κ. Έλενας Μαλμηδούρη
Χατζηχάννα, του κ. Χρήστου Χρήστου, Οικονομικού Διευθυντή ΟΚΥπΥ περιφέρειας
Λευκωσίας, του κ. Πάμπου Χαριλάου, εκπροσώπου Τύπου του ΟΚΥπΥ και του κ.
Πολύκαρπου Βότση, επιχειρησιακού Διευθυντή του ΟΚΥπΥ κατά την οποία ο
σύνδεσμος παρουσίασε τα αρχιτεκτονικά σχέδια και έλαβε το «Πράσινο Φως» για την
έναρξη των εργασιών ανακαίνισης ολόκληρης της ΜΕΝΝ του Μακάρειου Νοσοκομείου
από τον σύνδεσμο «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» με την ταυτόχρονη συμβολή του ΟΚΥπΥ.
Η κ. Έλενα Μαλμηδούρη Χατζηχάννα εξέφρασε τη χαρά, την ικανοποίηση και την
αίσθηση ευθύνης και τιμής που αισθάνεται ως πρόεδρος του συνδέσμου
«Θερμοκοιτίδα Αγάπης» για την εμπιστοσύνη του Υπουργείου προς τον σύνδεσμο, ο
οποίος αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το σημαντικό αυτό έργο, προσφέροντας
ουσιαστική βοήθεια τόσο στα ίδια τα νεογνά όσο και στις οικογένειές τους.
Παράλληλα η κ. Χατζηχάννα ευχαρίστησε και εξήρε προσωπικά τον υπουργό Υγείας
κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου για την έγκριση, την όλη συμπαράσταση και την υποστήριξή
του στην πρωτοβουλία αυτή, καθώς υπήρξε δίπλα στον σύνδεσμο από την αρχή και
σε όλα τα στάδια που μεσολάβησαν μέχρι και τη δεδομένη στιγμή που το έργο αρχίζει
να υλοποιείται.
Με την ανακαίνιση ολόκληρης της ΜΕΝΝ του Μακάρειου Νοσοκομείου, γίνεται ακόμα
ένα βήμα στις προσπάθειες του συνδέσμου «Θερμοκοιτίδα Αγάπης», προκειμένου η

Κύπρος να ακολουθήσει και να εναρμονιστεί με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα που
αφορούν στη σύγχρονη εξέλιξη και προσέγγιση της νεογνικής φροντίδας και υγείας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακαίνιση προστίθεται και η κατασκευή ενός
επιπρόσθετου δωματίου στη ΜΕΝΝ το οποίο θα διαθέτει 5 θέσεις, ενώ η έναρξη των
εργασιών υπολογίζεται να γίνει σε περίπου δύο μήνες.
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