Ξένη Δημοσίευση
Ο Όμιλος Air Liquide Hellas εγκαινιάζει το νέο κατάστημα
της θυγατρικής του ΠΝΕΥΜΩΝ, στα Ιωάννινα

Τ

ο νέο της κατάστημα εγκαινίασε στις 24 Νοεμβρίου η
ΠΝΕΥΜΩΝ Α.Ε στα Ιωάννινα (Ευεργέτου Νιάρχου 9 –
πρώην Πανεπιστημίου). Σταθερά προσανατολισμένη στην
ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ασθενούς, η ΠΝΕΥΜΩΝ
δημιούργησε ένα καινούργιο, μοντέρνο και λειτουργικό κατάστημα, όπου πλέον στεγάζονται οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης
πελατών τόσο για το χώρο του Νοσοκομείου όσο και για την
Αναπνευστική Φροντίδα Υγείας στο Σπίτι.
Η απρόσκοπτη προμήθεια προϊόντων, ο σύγχρονος εξοπλισμός
και τα εξειδικευμένα μηχανήματα είναι δεδομένα για την εταιρία, μια
και συνεργάζεται και υποστηρίζεται από παγκοσμίως γνωστά ονόματα του χώρου. H ΠΝΕΥΜΩΝ είναι μέλος του Ομίλου Air Liquide
Hellas από το 1999, ενώ συνεργάζεται στρατηγικά με τη θυγατρική του Ομίλου VitalAire
Hellas, η οποία είναι από τους ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς στο χώρο της Αναπνευστικής
Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι των ασθενών. Τα
παραπάνω, σε συνδυασμό με τον παραδοσιακά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των υπηρεσιών Υγείας που προσφέρει η ΠΝΕΥΜΩΝ, έχουν
συντελέσει στο να αποτελεί σήμερα μία σύγχρονη εταιρεία, η οποία συνεργάζεται με τις
μεγαλύτερες νοσοκομειακές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, ενώ παράλληλα
παρέχει υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι
σε περισσότερους από 500 ασθενείς.
O κ. Σπύρος Παγώνης, Γενικός Διευθυντής
της ΠΝΕΥΜΩΝ Α.Ε., δήλωσε σχετικά: «Ο νέος
μας χώρος αντανακλά ολοκληρωτικά τη φιλοσοφία μας για ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ασθενούς, προσέξτε, όχι του πελάτη, του Ασθενούς. Στην εταιρεία ΠΝΕΥΜΩΝ η
συναισθηματική ικανοποίηση, που προέρχεται από την ανθρώπινη
στήριξη, είναι η καλύτερη ανταμοιβή».
Ο κ. Stefan Neubauer, Δ/ντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Ομίλου Air Liquide, Γενικός Δ/ντής του Ομίλου Air Liquide Hellas και
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΝΕΥΜΩΝ Α.Ε., δήλωσε: «Βασική αξία του Ομίλου Air Liquide είναι η εξυπηρέτηση του
πελάτη με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο. Στο χώρο της Υγείας,
επιλέγουμε τους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας προσεκτικά,
εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να προσφέρουν επίσης την απαραίτητη συναισθηματική στήριξη στους ασθενείς μας».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη του Ιατρικού
κόσμου των Ιωαννίνων, αλλά και πολλοί ασθενείς με τους συγγενείς τους.

Σχετικά με την Πνεύμων Α.Ε.
Η «ΠΝΕΥΜΩΝ» ιδρύθηκε το 1992 με έδρα τα Ιωάννινα. Από το
1999 αποτελεί μέλος του Ομίλου Βιομηχανικών και Ιατρικών Αερίων AIR LIQUIDE HELLAS, ενώ από το 2003 συνεργάζεται στρατηγικά
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με την θυγατρική του Ομίλου Air Liquide Hellas, VitalAire. Η εταιρεία
ΠΝΕΥΜΩΝ Α.Ε. έχει συνολικά εξυπηρετήσει περισσότερους από
2000 ασθενείς. Σήμερα, αποτελεί μία σύγχρονη εταιρεία η οποία
συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες νοσοκομειακές μονάδες της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες
Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι σε περισσότερους από 500 ασθενείς.

Σχετικά με τη Vitalaire
Η εταιρεία Vitalaire είναι παρούσα σε 40 χώρες, υποστηρίζει
καθημερινά 2 εκατομμύρια ασθενείς και αριθμεί 5.000 συνεργάτες
σε παγκόσμιο επίπεδο. Φέτος, γιορτάζει τα 20 χρόνια παρουσίας της
στην παγκόσμια αγορά. Μέλος τους Ομίλου Εταιριών AIR LIQUIDE,
η VITALAIRE σαν οργανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο
είναι ταγμένος στη διατήρηση της αναπνευστικής υγείας. Σαν εταιρεία είναι ηγέτης στην αγορά, θέτοντας
συνεχώς νέα πρότυπα σε ότι αφορά στην ποιότητα
των προϊόντων και των σχετικών υπηρεσιών, όπως:
• Αναπνευστική φροντίδα στο σπίτι.
• Ιατρικά αέρια.
• Αναπνευστικός εξοπλισμός.
• Σχετικές υπηρεσίες εγκατάστασης, διανομής και
συντήρησης

Σχετικά με τον Κλάδο Υγείας της Air
Liquide
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Air Liquide Υγεία μετράει 6.000 συνεργάτες, 30 θυγατρικές και 5 ερευνητικά
κέντρα. Εξυπηρετεί περισσότερα από 10.000 νοσοκομεία και αριθμεί πλέον των 260.000 πελατών.
Στην Ελλάδα, από την τοποθέτηση του πρώτου αναμείκτη συνθετικού αέρα σε Νοσοκομείο το 1983, ο κλάδος Υγείας της Air Liquide
Hellas αποτελεί ηγέτη στο χώρο της νοσοκομειακής περίθαλψης.
Εξειδικευμένα προϊόντα, υπερσύγχρονος εξοπλισμός και μία ευρεία
γκάμα υπηρεσιών παρέχονται σε όλους τους χώρους και σε κάθε
δραστηριότητα του Νοσοκομείου:
• Χειρουργεία.
• Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
• Θάλαμοι Ανάνηψης και Νοσηλείας.
• Νοσοκομειακή Υγιεινή και Απολύμανση.
• Κρυογονική.
Με 37.000 εργαζόμενους σε 72 χώρες, η Air Liquide είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα παραγωγής βιομηχανικών και ιατρικών
αερίων και παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Ο Όμιλος παράγει
αέρια, όπως οξυγόνο, άζωτο, αργόν, ειδικά αέρια, καθώς και υδρογόνο. Παράλληλα, προσφέρει καινοτόμες λύσεις που βασίζονται
σε συνεχώς ανανεούμενες τεχνολογίες, συμβάλλοντας στην κατασκευή πολλών προϊόντων που έχουν θέση στην καθημερινή ζωή
του ανθρώπου: δημιουργεί τις φυσαλίδες στα ανθρακούχα αναψυ-

κτικά, αδρανοποιεί το περιβάλλον συντήρησης των τροφίμων για
την προστασία του καταναλωτή, παρέχει οξυγόνο στους ασθενείς
στο νοσοκομείο και στο χώρο του σπιτιού τους, προμηθεύει την
Ηλεκτρονική βιομηχανία με ειδικά αέρια εξαιρετικής καθαρότητας
για την κατασκευή ημιαγωγών, διαθέτει υδρογόνο για πιο καθαρά
και φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα.
Η Air Liquide είναι επικεντρωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και συμβάλλει στην προστασία της ζωής. Από την ίδρυσή
της το 1902, η Air Liquide τηρώντας πιστά τις Βασικές Αρχές Εταιρι-

κής Πολιτικής έχει αναπτύξει στενούς μακροχρόνιους δεσμούς με
τους μετόχους της, οι οποίοι βασίζονται στην εμπιστοσύνη και στη
διαφάνεια. Από τη δημοσίευση των πρώτων οικονομικών καταστάσεων το 1971, η Air Liquide παραμένει σταθερά και ανοδικά κερδοφόρα. Οι πωλήσεις της το 2006 έφτασαν στο ποσό των
10,949 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις εκτός Γαλλίας να αποτελούν
το 80%. Η Air Liquide είναι μέλος του Χρηματιστηρίου της Γαλλίας και η τιμή της μετοχής της είναι μέρος του δείκτη CAC 40 και
του Eurostoxx 50 (Κωδικός ISIN FR 0000120073).

Air Liquide: δύο νέα συμβόλαια
για μονάδες παραγωγής οξυγόνου μεγάλης δυναμικότητας

Η

Air Liquide υπέγραψε πρόσφατα δύο
συμβόλαια για το σχεδιασμό και την
κατασκευή μεγάλης κλίμακας μονάδων διαχωρισμού του αέρα, με δυναμικότητα
μεγαλύτερη των 3.000 τόνων οξυγόνου ημερησίως: το ένα συμβόλαιο με την Posco στην
Νότια Κορέα και το δεύτερο με την Shenhua
Ningxia Coal στην Κίνα.
Το συμβόλαιο με την Posco, την τέταρτη μεγαλύτερη χαλυβουργία
στον κόσμο, αφορά σε δύο Μονάδες Διαχωρισμού του Αέρα (ASU),
παραγωγικότητας 3.700 τόνων οξυγόνου σε ημερήσια βάση η
κάθε μία. Πρόκειται για μονάδες με τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα
δυναμικότητα, που έχουν κατασκευαστεί για λογαριασμό μιας
χαλυβουργίας. Η Air Liquide έχει ήδη προμηθεύσει την Posco με 15
μονάδες διαχωρισμού του αέρα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, και έχει
αναγνωριστεί από τη χαλυβουργία ως «o καλύτερος προμηθευτής
για το 2007».
Στην Κίνα, η Air Liquide ολοκλήρωσε τη σύναψη συμβολαίου με
την Shenhua Ningxia Coal Industry Group, θυγατρική του Ομίλου
Shenhua, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής άνθρακα
στον κόσμο, για δύο Μονάδες Διαχωρισμού του Αέρα (ASU) με
δυναμικότητα 3.000 τόνων οξυγόνου ημερησίως, η κάθε μία. Οι
συγκεκριμένες μονάδες, οι οποίες είναι με διαφορά οι μεγαλύτερες
που έχουν ποτέ σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στην Κίνα, θα
προμηθεύουν το οξυγόνο που είναι απαραίτητο για τη σύνθεση
μεθανόλης και προπυλενίου από την αεριοποίηση άνθρακα.
Ο François Darchis, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, επικεφαλής του
τμήματος Global Engineering & Construction και μέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής της Air Liquide, δήλωσε: «Αυτά τα νέα συμβόλαια στις

αναπτυσσόμενες οικονομίες ισχυροποιούν την ηγετική
μας θέση παγκοσμίως. Επιδεικνύουν την τεχνογνωσία
μας στις τεχνολογίες παραγωγής οξυγόνου σε κλίμακα
που ήταν προηγουμένως αδύνατη. Τα συμβόλαια
υπογράφτηκαν το 2007, ένα έτος για το Τμήμα Engineering & Construction του Ομίλου Air Liquide κατά
το οποίο ο αριθμός παραγγελιών παρουσίασε νέο
ρεκόρ». Υπεύθυνος Τύπου, 01/04/08
Με περισσότερους από 40.000 εργαζόμενους
σε 72 χώρες, η Air Liquide κατέχει σε παγκόσμιο
επίπεδο ηγετική θέση στην αγορά βιομηχανικών
και ιατρικών αερίων και των σχετικών υπηρεσιών.
Χάρη στις καινοτόμες λύσεις που παρέχει, οι οποίες
στηρίζονται σε συνεχώς ανανεούμενες τεχνολογίες, η Air Liquide
παράγει αέρια με τη μέθοδο του διαχωρισμού του αέρα (οξυγόνο,
άζωτο, αργόν, ειδικά αέρια...) και άλλα αέρια, όπως υδρογόνο.
Ο Όμιλος συνεισφέρει έτσι στην κατασκευή πολλών προϊόντων
καθημερινής χρήσης και κατανάλωσης: προσθέτει τις φυσαλίδες στα
αναψυκτικά, δημιουργεί αδρανή ατμόσφαιρα στη συσκευασία των
τυποποιημένων τροφίμων, δίνει οξυγόνο στα νοσοκομεία και στους
ασθενείς στον χώρο της Φροντίδας Υγείας στο σπίτι, προμηθεύει
ειδικά αέρια υψηλής καθαρότητας για τη βιομηχανία ημιαγωγών,
δίνει υδρογόνο για τη δέσμευση του θείου στα υγρά καύσιμα.
Η Air Liquide συνεισφέρει στη διατήρηση της ζωής και έχει ήδη
δεσμευτεί στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης. Από την ημέρα της
ίδρυσής της το 1902, η Air Liquide αναπτύσσει με τους μετόχους
της σχέσεις εμπιστοσύνης, που βασίζονται στη διαφάνεια και στο
σεβασμό των αρχών της Ορθής Επιχειρησιακής Διακυβέρνησης. Από
τη δημοσίευση των πρώτων ενοποιημένων αποτελεσμάτων του το
1971, ο Όμιλος παρουσιάζει συνεχώς αύξηση των αποτελεσμάτων
του. Το 2007 είχε έσοδα 11,801 δις ευρώ, από τα οποία το 80%
εκτός Γαλλίας. Η Air Liquide είναι μέλος του Χρηματιστηρίου του
Παρισιού και αποτελεί στοιχείο των δεικτών CAC 40 και Eurostoxx
50 (κωδικός FR 0000120073).
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