
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κω 
Θέμα: «Ευχαριστήριο ΓΝ-ΚΥ Κω για την Διαχείριση της κρίσης που ακολούθησε ως 
συνέπεια του σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017» 

 

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας ΚΩ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» αισθάνεται την υποχρέωση αφενός να εκφράσει τα θερμά 

συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και ταχεία ανάρρωση στους 

τραυματίες και αφετέρου να ευχαριστήσει δημόσια όλους τους τοπικούς και 

εθνικούς οργανισμούς καθώς και το προσωπικό του που συνέβαλαν τα 

μέγιστα στην επιτυχή αντιμετώπιση από το Νοσοκομείο μας της κρίσης που 

προέκυψε ως συνέπεια του σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017 που έπληξε το νησί της 

Κω. 

Η άμεση συνδρομή και η άψογη επαγγελματική ανταπόκριση τοπικών και εθνικών 

οργανισμών καθώς και η υποδειγματική συνεργασία τους με το Νοσοκομείο είναι 

άξια συγχαρητηρίων. Πιο συγκεκριμένα θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς: 

 Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) που από την πρώτη στιγμή 

απέστειλε ομάδα αποτελούμενη από έμπειρους γιατρούς και διασώστες και 

που ενίσχυσαν τους διασώστες του Τομέα Κω που επιχειρούσαν 
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ακατάπαυστα προκειμένου να διακομίσουν όλα τα περιστατικά με 

κατάρτιση, ασφάλεια και ταχύτητα στο Νοσοκομείο και στο αεροδρόμιο. 

 Την Αστυνομική Διεύθυνση Κω για την υποδειγματική διαχείριση όλων των 

παραμέτρων που επέτρεψαν την προσβασιμότητα στο νοσοκομείο και την 

ταυτοποίηση θυμάτων και τραυματιών. 

 Την 80 ΑΔΤΕ για την άμεση διάθεση ιατρικού και βοηθητικού προσωπικού 

που συνέδραμαν τα μέγιστα ιατρικά αλλά και στην διακομιδή των ασθενών 

στο αεροδρόμιο για την αερομεταφορά τους προς τα τριτοβάθμια 

νοσοκομεία σε Κρήτη και Αθήνα. 

 Την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον επαγγελματισμό και την αυτοθυσία που 

επέδειξαν στον απεγκλωβισμό των τραυματισμένων και την συνεργασία 

τους με τους διασώστες για την ταχύτατη και ασφαλή μεταφορά τους στο 

νοσοκομείο. 

 Την ΔΕΥΑΚ για την άψογη συνεργασία και την άμεση επίλυση προβλημάτων 

υδροδότησης. 

 Την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού για την συνεργασία στα πλαίσια 

του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. 

 Τις εθελοντικές οργανώσεις που συνέδραμαν των υπηρεσιών του 

νοσοκομείου. 

 Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) για τον συνολικό 

συντονιστικό του ρόλο. 

 Την Διοίκηση της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου που από την πρώτη στιγμή 

μας ενίσχυε με κάθε μέσο και πόρο. 

 Την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που έθεσε στην διάθεση του 

νοσοκομείου της Κω όσα πτητικά μέσα απαιτούνταν, απέστειλε ομάδα 

διασωστών του ΕΚΑΒ και έθεσε σε ετοιμότητα όσα νοσοκομεία έπρεπε να 

αποδεχτούν τραυματίες από την Κω. 

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο Προσωπικό του Νοσοκομείου μας (Ιατρικό, 

Νοσηλευτικό, Επιστημονικό, Τραυματιοφορέων, Τεχνικών Εργαστηρίων, 

Εμφανιστών, Διοικητικό, Τεχνικό, Καθαριότητας και Βοηθητικό) το 

οποίο αυτοβούλως προσέτρεξε από την πρώτη στιγμή και απέδειξε πως έχει την 

ικανότητα να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις σημαντικών διαστάσεων για τα 

δεδομένα του νησιού μας καταθέτοντας και ψυχή και γνώση. Η 

Διοίκηση δεσμεύεται να είναι αρωγός στην προσπάθεια που έχει δρομολογηθεί για 

την καλύτερη οργάνωση και την συνεχιζόμενη εκπαίδευση μεγαλύτερου αριθμού 

εργαζομένων στην διαχείριση μαζικών καταστροφών, που αποδείχθηκε πολύτιμη 



βοήθεια καθώς επίσης και για την συνεχή αναβάθμιση του Χώρου Επειγόντων 

Περιστατικών που οι τελευταίες βελτιωτικές παρεμβάσεις (μεγάλωμα, είσοδος 

απευθείας από έξω, φωτισμός τύπου χειρουργείου) διευκόλυναν το έργο ιατρών, 

νοσηλευτών και διασωστών. 

Σημαντική και συγκινητική ήταν η αθρόα προσέλευση ιδιωτών ιατρών, νοσηλευτών 

και απλών πολιτών που άμεσα παρουσιάστηκαν για να ενισχύσουν το έργο των 

συναδέλφων τους νοσοκομειακών ιατρών και νοσηλευτών. Όλοι οι παραπάνω 

άφησαν τις οικογένειες τους και με αυτοθυσία και υψηλό το αίσθημα του 

καθήκοντος έσπευσαν να προσφέρουν σε όλους όσους είχαν ανάγκη εκείνες τις 

πρώτες δύσκολες ώρες που όλα θύμιζαν πεδίο μάχης. 

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μας που σεβόμενοι την κρισιμότητα 

της κατάστασης, επέδειξαν ψυχραιμία και απέφυγαν να προσέρχονται χωρίς 

σοβαρό πρόβλημα υγείας. 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΝ-ΚΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» 

 

 


