Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 27 Μαΐου 2022
Συνάντηση Προέδρου του ΕΚΑΒ με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
με επίκεντρο την επιχειρησιακή βελτιστοποίηση των αεροδιακομιδών ενόψει καλοκαιριού.
Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας,
προγραμματισμένη, εθιμοτυπική συνάντηση του Προέδρου του ΕΚΑΒ, Νίκου Παπαευσταθίου, με τον αρχηγό της
Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με
την επιχειρησιακή βελτιστοποίηση της διυπηρεσιακής συνεργασίας για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των
αεροδιακομιδών ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.
Με σημείο αναφοράς τις ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες επιχειρησιακές συνθήκες των δύο ετών της πανδημίας,
όπου με την αγαστή συνεργασία των Ιπτάμενων Ιατρών & Διασωστών του ΕΚΑΒ με το όλο το εμπλεκόμενο
προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (Ιπτάμενους, Τεχνικούς κλπ), πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς εκατοντάδες
αεροδιακομιδές βαρέως πασχόντων ασθενών προς τους κατάλληλους αστικούς υγειονομικούς σχηματισμούς,
έγινε εκτενής αναφορά στον νευραλγικό ρόλο των αεροδιακομιδών στη προάσπιση του κοινωνικού αγαθού της
δημόσιας δωρεάν υγείας για όλους.
Παράλληλα, δεδομένης της πλήρους επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των δύο υπερσύγχρονων αεροπλάνων και
των δύο ελικοπτέρων της χορηγίας του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», που ήδη έχουν προστεθεί στη δύναμη
των πτητικών μέσων του γραφείου Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα σχετικά με
τον εξορθολογισμό της διαθεσιμότητάς τους συνδυαστικά με χρήση και των υπολοίπων πτητικών μέσων της
Πολεμικής Αεροπορίας, βάσει πάντα των υγειονομικών αλλά και των πτητικών πρωτοκόλλων που διέπουν την
αντιμετώπιση των συνθηκών του κάθε επείγοντος περιστατικού (Covid-19 κλπ) το οποίο ορθώς χρήζει
αεροδιακομιδής.
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης κοινή παραδοχή τόσο του Προέδρου του ΕΚΑΒ, Νίκου Παπαευσταθίου, όσο
και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου (Ι) Θεμιστοκλή Μπουρολιά, αποτέλεσε η
σημασία της διατήρησης αλλά και της ενίσχυσης της διαχρονικής συνεργασίας του ΕΚΑΒ με την Πολεμική
Αεροπορία, υπέρ της ανάπτυξης και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σχετικά με την επιχειρησιακή
κάλυψη των αιτημάτων αεροδιακομιδών βαρέως πασχόντων ασθενών από τους απομακρυσμένους
Περιφερειακούς Υγειονομικούς Σχηματισμούς της χώρας μας.
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