Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 26 Απριλίου 2020
EKAB: Ανυπόστατες οι αναφορές για έλλειψη απινιδωτή αλλά και καθυστέρηση ανταπόκρισης των
ασθενοφόρων στο περιστατικό λιποθυμίας 8χρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη.
Σε συνέχεια δημοσίευσης στην ιστοσελίδα voria.gr(https://bit.ly/2Y5flFh), σχετικά με περιστατικό όπου ένα
οκτάχρονο κοριτσάκι στη Θεσσαλονίκη κατέρρευσε, κατά την διάρκεια περιπάτου, και των ανυπόστατων
αναφορών τόσο περί μη διαθεσιμότητας απινιδωτή στο πρώτο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όσο και της μεγάλης
καθυστέρησης στην άφιξη δεύτερου ασθενοφόρου, θα θέλαμε να αποσαφηνίσουμε τα εξής:
Την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020, στις 16:26 το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση από την περιοχή της Νέας Ρεδαιστού
του δήμου Θέρμης, σχετικά με περιστατικό επτάχρονου (7) κοριτσιού το οποίο παρουσίαζε συμπτώματα πιθανής
καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Άμεσα, από το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ, δόθηκε σήμα σε δύο (2)
ασθενοφόρα οχήματα [ένα ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ) με επιβαίνοντα
Ιατρό του ΕΚΑΒ] να μεταβούν προς το σημείο του συμβάντος. Το πρώτο ασθενοφόρο αφίχθη στο
σημείο του συμβάντος τις 16:39 (μόλις 13 λεπτά από την διαβίβαση του σήματος). Δεδομένου ότι το
κοριτσάκι βρισκόταν σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, άσφυγμο, χωρίς αναπνοή και με μυδρίαση,
οι Διασώστες άμεσα πραγματοποιήσαν Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και , χρησιμοποιώντας τον
Απινιδωτή του οχήματος, χορήγησαν μία απινίδωση. Με την άφιξη της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του ΕΚΑΒ
(2ο ασθενοφόρο) 10 λεπτά αργότερα, ο Ιατρός του ασθενοφόρου πραγματοποίησε το πρωτόκολλο
εξειδικευμένης καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ALS) χορηγώντας στο κοριτσάκι
αδρεναλίνη. Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών διάσωσης στο σημείο του
συμβάντος, στις 17:06 ξεκίνησε η διακομιδή προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ». Κατά την διάρκεια της διακομιδής, εντός της Κινητής Ιατρικής Μονάδας
του ΕΚΑΒ (ΚΙΜ), πραγματοποιήθηκε ακόμη μία απινίδωση ενώ χορηγήθηκε ξανά αδρεναλίνη. Στις
17:19 το κοριτσάκι παραδόθηκε στον Θάλαμο Αναζωογόνησης του Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», όπου και
συνεχίστηκαν οι προσπάθειες ανάνηψης από τους Ιατρούς του Νοσοκομείου.
Εν κατακλείδι και με βάση τα προαναφερόμενα καταγεγραμμένα στοιχεία, είναι προφανές τόσο ότι το ΕΚΑΒ
ανταποκρίθηκε άμεσα στο εν λόγω περιστατικό όσο και το ότι τα ασθενοφόρα έφεραν (και φέρουν
σε όλη την Ελλάδα) τον προβλεπόμενο ιατρικό-τεχνολογικό εξοπλισμό (ύπαρξη απινιδωτή), ώστε
οι Διασώστες και ο Ιατρός να μπορέσουν να παράσχουν απρόσκοπτα την απαιτούμενη
προνοσοκομειακή φροντίδα στο οκτάχρονο κοριτσάκι. Οι Διασώστες, οι Ιατροί αλλά και η Διοίκηση
του ΕΚΑΒ, μακριά από σκοπιμότητες και καπηλεύσεις της δημοσιότητας του συμβάντος, εκφράζουν
τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του μικρού κοριτσιού για τον άδικο χαμό του.
Κατόπιν των παραπάνω, με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας σχετικά με τη
διασπορά ψευδών ειδήσεων, καλείστε να ενεργήσετε άμεσα προς την αποκατάσταση της πλήρους
αλήθειας αναφορικά με την επιχειρησιακή κάλυψη του εν λόγω περιστατικού από το ΕΚΑΒ.
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