
 

 

 

 
 

 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχέςεων και Μέςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Κίςαμοσ, 18 Οκτωβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συμμετοχή του Περιφερειακοφ Τμήματοσ Ε.Ε.Σ. Κιςάμου ςτην άςκηςη ετοιμότητασ «Αςκληπιόσ» 

Τθν άςκθςθ πραγματοποίθςε το Τμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Π.Ε. Χανίων ςε ςυνεργαςία με 
εκελοντικζσ ομάδεσ του Ερυκροφ Σταυροφ Τμιματοσ Χανίων, του Ερυκροφ Σταυροφ Τμιματοσ Κιςάμου, τθν 
ΕΠΟΜΕΑ (Επίλεκτθ Ομάδα Ειδικών Αποςτολών Χανίων), και τθν Εκελοντικι Ομάδα του Διμου Χανίων, ενώ 
παρατθρθτζσ τισ άςκθςθσ ιταν Στελζχθ τθσ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ Χανίων και τθσ Αντίπεριφζρειασ.  

Το ςενάριο τθσ άςκθςθσ περιλάμβανε τθν ανάπτυξθ Σκθνών και επιμζρουσ  Κζντρων Επιχειριςεων , ςε 
τοποκεςίεσ τθσ πολθσ των Χανίων, ζπειτα από μεγάλο ςειςμό ςτθν ευρφτερθ πζριοχθ, τθν δοκιμι 
επικοινωνιών μζςω Κζντρου επικοινωνιών,το ςυντονιςμό των εκελοντικών δυνάμεων από το Συντονιςτικό, 
και τθν διαχείρθςθ τραυματιών ςτο πεδίο.  

Το Περιφερειακό Τμιμα Κιςάμου του Ελλθνικοφ Ερυκροφ Σταυροφ κλικθκε  να αναπτφξει τισ ςκθνζσ και το 
κζντρο του, ςτο Φραγκικό Νεκροταφείο, ςθμείο μζςα ςτθν πολθ το οποίο είναι χώροσ καταυλιςμοφ, ζπειτα 
από μια μεγάλθ καταςτροφι.  

Οι εκελοντζσ μασ ζςτθςαν ζνα ςτακμό Πρώτων Βοθκειών πλιρωσ εξοπλιςμζνο ςε ςκθνι, και ζνα Κζντρο 
Επιχειριςεων εξοπλιςμζνο με διαςωςτικο  εξοπλιςμό, και ςτθν ςυνζχεια διαχειρίςτθκαν δυο 
περιςτατικά  τραυματιών, ενόσ πολυτραυματία με πικανθ κάκωςθ αυχενικισ μοίρασ ςπονδυλικισ ςτιλθσ 
και ενόσ δευτζρου με ςπάςιμο κάτω άκρου και ενςφυνωμζνα αντικείμενα ςτο χζρι και ςτο πόδι... Στο 
ςενάριο τθσ πρώτθσ πζριπτωςθσ  ο πολυτραυματίασ , ζπειτα από τθν διαχείρθςθ ςτο πεδίο, τθν μεταφορά 
του ςτο Στακμό Πρώτων    Βοθκειών, τελικά κα ζπρεπε να φφγει με ελικόπτερο προσ το νοςοκομείο....  

Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι κανζνασ από τουσ εμπλεκόμενουσ δεν γνώριηε τα επιμζρουσ ςενάρια τθσ άςκθςθσ 
ςτο κομμάτι των τραυματιών, ώςτε να υπαρξεί θ όςο το δυνατόν ρεαλιςτικότερθ αντιμετώπιςθ, και να 
παρατθρθκοφν πικανζσ αςτοχίεσ...  

Κατά γενικι ομολογία θ άςκθςθ ετοιμότθτασ ιταν επιτυχισ, ενώ χριςιμα ςυμπεράςματα  βγικαν , τα οποία 
φυςικά κα αξιολογθκοφν και κα βοθκιςουν όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, ςτον Επιχειρθςιακό 
Σχεδιαςμό  αλλά και ςτθν διαχείρθςθ  ενόσ πραγματικοφ ςυμβάντοσ... 

Θερμζσ Ευχαριςτίεσ ςτον Αντιπερειφεριάρχθ κ. Καλογερι, ςτον Υπεφκυνο Πολιτικισ Προςταςίασ κ. 
Βερυκοκίδθ, ςτουσ Συναδζλφουσ Εκελοντζσ του Π. Τ. Χανίων, και ςτα μζλθ των υπολοίπων Εκελοντικών 
Ομάδων για τθν άριςτθ ςυνεργαςία. 
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