
 

Πάτρα, 1 Ιουνίου 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Συμμετοχή Εθελοντών Σαμαρειτών Πατρών σε άσκηση εκκένωσης του Γενικού 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου  

 

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Πατρών 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατόπιν πρόσκλησης της Διοίκησης του Γενικού Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Πατρών “Παναγία η Βοήθεια”, συμμετείχε σε άσκηση ετοιμότητας σεισμού μεγάλης 

κλίμακας. 

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00, στο πλαίσιο των σχεδίων 

εκτάκτων αναγκών "Σώστρατος" και "Περσέας". 

Το σενάριο προέβλεπε την άμεση εκκένωση του Α’ κτιρίου του Νοσοκομείου, το οποίο είχε υποστεί 

σοβαρές ζημιές, ως συνέπεια ισχυρής σεισμικής δόνησης που είχε πλήξει την ευρύτερη περιοχή των 

Πατρών. Αναλυτικότερα, το προσωπικό του Νοσοκομείου ξεκίνησε άμεσα την εκκένωση εφαρμόζοντας 

τα ήδη υπάρχοντα σχετικά σχέδια, ενώ παράλληλα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού 

Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Ελληνικού Στρατού και του Σώματος Εθελοντών 

Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Πατρών προς ενίσχυση του έργου της εκκένωσης. Η 

εξέλιξη του σεναρίου προέβλεπε την κατάσβεση εστιών πυρκαγιάς από το Πυροσβεστικό Σώμα και 

επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ατόμου από την ταράτσα του κτιρίου, με εγκατάσταση 

σχοινοδιάσωσης από την 6η ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, Εθελοντές Σαμαρείτες 

Διασώστες κλήθηκαν για τη μεταφορά πολυτραυματία από τον 2ο όροφο του Νοσοκομείου. Ο 

νοσηλευόμενος προκειμένου να απομακρυνθεί από την πληγείσα κλινική, ακινητοποιήθηκε πλήρως σε 

φορείο ακινητοποίησης. Όλοι οι ασθενείς (10 στο σύνολο) μεταφέρθηκαν στον προαύλιο χώρο του 

Νοσοκομείου και ορισμένοι, κατόπιν διαλογής (Triage), διοχετεύτηκαν σε άλλα νοσοκομεία με 

ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι υπόλοιποι παρέμειναν στις σκηνές που είχαν στηθεί από τον Ελληνικό 

Στρατό. Επιπλέον οι Εθελοντές Σαμαρείτες παρείχαν Πρώτες Βοήθειες όπου απαιτούνταν και 

συνέδραμαν το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 

Την άσκηση, που έληξε μετά από περίπου δύο ώρες και με απόλυτη επιτυχία, παρακολούθησαν και 

αξιολόγησαν μεταξύ άλλων ο Διοικητής και ο Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων 

Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Για τις ανάγκες αυτής, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών 

Ε.Ε.Σ. Πατρών διέθεσε 12 Εθελοντές, ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού και όλο τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό. 



Κατά την ενημέρωση που ακλούθησε μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της άσκησης, στο αμφιθέατρο 

του Νοσοκομείου, οι εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων τόνισαν το υψηλό επίπεδο συνεργασίας 

και ετοιμότητας. Επιπλέον σημείωσαν ότι η συγκεκριμένη άσκηση ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων 

ετών που πραγματοποιήθηκε στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια.  

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ε.Ε.Σ. Πατρών ευχαριστεί θερμά τη 

Διοίκηση του Νοσοκομείου για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχει στην άσκηση αλλά 

και για την εμπιστοσύνη με την οποία το περιβάλλει. Επίσης, ευχαριστεί το προσωπικό του 

Νοσοκομείου, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και την Ελληνική 

Αστυνομία για την άψογη συνεργασία, η οποία επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά. 

Για να παρακολουθήσετε το Α' Μέρος από το Video της άσκησης πιέστε εδώ ενώ για το Β' Μέρος πιέστε 

εδώ. 

*** 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ODmJf0gx0tw
https://www.youtube.com/watch?v=xXXs5FYMF_8

