Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2021
ΕΚΑΒ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Υγειονομική κάλυψη
του 38ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας.
#iAMAuthentic
Τα στελέχη του ΕΚΑΒ ανταπεξήλθαν με επιτυχία στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και του
συντονισμού της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας αλλά και της συνολικής υγειονομικής
κάλυψης των συνολικά 30.000 αθλητών και αθλητριών, που συμμετείχαν στο διήμερο των εκδηλώσεων (13
& 14 Νοεμβρίου 2021) του 38ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας.
Από το Σάββατο 13 Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα, Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, επιπλέον δυνάμεις του ΕΚΑΒ
(εκτός των μονάδων που εκτελούσαν την κανονική ημερήσια υπηρεσία τους στην Αθήνα) αποτελούμενες
από ασθενοφόρα οχήματα, Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ), μοτοσυκλέτες της Ομάδας Μοτοσυκλετών
Ταχείας Ανταπόκρισης, οχήματα Μικρού Όγκου ταχείας επέμβασης με Ιατρούς και αλλά και επιχειρησιακά
στελέχη με οχήματα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ), έδρασαν με αμεσότητα
και αποτελεσματικότητα, σε όλα τα συμβάντα συμμετεχόντων που έχρηζαν παροχής επείγουσας
προνοσοκομειακής φροντίδας.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, οι Διασώστες και οι Ιατροί του ΕΚΑΒ
επενέβησαν σε δώδεκα (12) συνολικά περιστατικά εκ των οποίων το ένα (1) διακομίσθηκε με
ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» (παθολογικό-αναπνευστικό
περιστατικό), ενώ στα υπόλοιπα έντεκα (11) περιστατικά πραγματοποιήθηκε παροχή πρώτων
βοηθειών χωρίς να κριθεί απαραίτητη η περαιτέρω διακομιδή τους σε κάποιον Υγειονομικό
Σχηματισμό. Επίσης, στα Ιατρεία Παροχής Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας παρασχέθηκε επείγουσα
προνοσοκομειακή φροντίδα σε πενήντα εννέα (59) αθλητές & αθλήτριες που εν τέλει δεν
έχρηζαν διακομιδής προς κάποιον Υγειονομικό Σχηματισμό.
Τη Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ επενέβησαν σε πενήντα δύο (52)
συνολικά περιστατικά εκ των οποίων τα οκτώ (8) διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο
Αθηνών «Λαϊκό» (1 καρδιολογικό & 7 παθολογικά-αναπνευστικά περιστατικά), ένα (1) στο
Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» (ορθοπεδικό περιστατικό κατόπιν παράσυρσης θεατή από
ποδηλάτη) και ένα (1) στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (παθολογικό-αναπνευστικό
περιστατικό), ενώ στα υπόλοιπα σαράντα τέσσερα (44) περιστατικά πραγματοποιήθηκε
παροχή πρώτων βοηθειών χωρίς να κριθεί απαραίτητη η περαιτέρω διακομιδή τους σε κάποιον
Υγειονομικό Σχηματισμό. Παράλληλα, στα Ιατρεία Παροχής Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας και
στους αυτόνομους Ιατρικούς Σταθμούς Παροχής Πρώτων Βοηθειών, παρασχέθηκε επείγουσα
προνοσοκομειακή φροντίδα σε τετρακόσιους είκοσι πέντε (425) αθλητές, ενώ κατά μήκος
όλων των διαδρομών των Αγώνων της ημέρας δόθηκαν πρώτες βοήθειες, από τους Διασώστες
του ΕΚΑΒ χωρίς να κριθεί απαραίτητη η περαιτέρω διακομιδή τους προς κάποιον Υγειονομικό
Σχηματισμό, σε χίλιους πεντακόσιους (1.500) και πλέον αθλητές και αθλήτριες.
Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου της υγειονομικής κάλυψης του 38ου Αυθεντικού
Μαραθώνιου της Αθήνας προήλθε από την αγαστή συνεργασία των στελεχών του ανεξάρτητου Κέντρου
Διαβίβασης Σημάτων του ΕΚΑΒ που λειτουργούσε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ),
του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ), του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ), του
Συντονιστικού Κέντρου διαχείρισης Ασθενοφόρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, των ΔιασωστώνΠληρωμάτων Ασθενοφόρων και των Ιατρών του ΕΚΑΒ με τα στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής του
Μαραθώνιου, της Υγειονομικής Επιτροπής του ΣΕΓΑΣ καθώς και των πολλών εθελοντικών ομάδων
διασωστών και νοσηλευτών.
Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ:
Tέρμα Οδού Υγείας, 115 27 Αθήνα
T: 213 214 3000, F.: 213 214 3222,
E.:ekab@ekab.gr

1

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης του 38ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας τηρήθηκε το
εγκεκριμένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων Δρόμου εκτός Σταδίου, της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και εφαρμόστηκαν οι κανόνες πρόληψης και προστασίας του ΕΟΔΥ, έναντι του κορωνοϊού
Sars-Cov-2.
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