Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 16 Ιουλίου 2014

Tο Ε.Κ.Α.Β. ανταποκρίθηκε ΑΜΕΣΟΤΑΤΑ στο περιστατικό µε τον Ν. Μαζιώτη.

Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας µε τους ∆ιασώστες και του Γιατρούς επέδειξε, για µία
ακόµη φορά, τον µεγάλο βαθµό ετοιµότητας και άµεσης ανταπόκρισης, υπό
πραγµατικές συνθήκες, σε περιστατικά που χαρακτηρίζονται από αυξηµένο βαθµό
επικινδυνότητας.
Κατά το σηµερινό περιστατικό της συµπλοκής των ανδρών της Ελληνικής Αστυνοµίας µε τον Ν.
Μαζιώτη στο κέντρο της Αθήνας και παρόλο που η ώρα της κλήσης (12:43 µεσηµέρι) αλλά και το
σηµείο (οδός Μητροπόλεως) δεν ευνοούσαν τις µετακινήσεις οχηµάτων (είχαν µποτιλιαριστεί όλες
οι πιθανές διαδροµές προς το σηµείο του συµβάντος), άµεσα κατέφθασε στο σηµείο το
τµήµα Μοτοσυκλετών του Ε.Κ.Α.Β.(9 λεπτά), αµέσως µετά ο γιατρός µε το Όχηµα
Μικρού Όγκου (τα Οχήµατα Μικρού Όγκου του Ε.Κ.Α.Β. κινούνται στο κέντρο της Αθήνας
πάντα µε επιβαίνοντα γιατρό και µε σκοπό την άµεση επέµβαση σε επείγοντα περιστατικά) και
κατόπιν το ασθενοφόρο για να παραλάβει τον τραυµατία.
Ο µέσος χρόνος ανταπόκρισης των 3ων διαφορετικών µέσων (Μοτοσυκλέτες, µικρό όχηµα
µε Γιατρό & Ασθενοφόρο) του Ε.Κ.Α.Β., παρόλες τις αντικειµενικές δυσκολίες πρόσβασης στο εν
λόγω σηµείο, ήταν τα 10 λεπτά!
Να σηµειώσουµε πως κατόπιν της πρώτης διακοµιδής (Ν. Μαζιώτη), οι συγκεκριµένες µονάδες
του Τµήµατος Μοτοσυκλετών του Ε.Κ.Α.Β επελήφθησαν και των δύο, όχι σοβαρών,
τραυµατισµών του Αυστραλού και Γερµανού τουρίστα (σε παρακείµενα σηµεία)
φροντίζοντας για την οµαλή διακοµιδή τους στο νοσοκοµείο (τελικά µόνο του Αυστραλού
τουρίστα δεδοµένου ότι ο Γερµανός δεν έχρηζε περαιτέρω Νοσοκοµειακής περίθαλψης).
Κατόπιν της περιγραφής των πραγµατικών δεδοµένων του περιστατικού είναι
προφανές πως το Ε.Κ.Α.Β. συνεχίζει την απρόσκοπτη τέλεση του κοινωνικού του
έργου προς όφελος όλων των πολιτών της χώρας, µε τους ∆ιασώστες και τους
Γιατρούς να είναι πάντα σε επαγρύπνηση προσπαθώντας να διεκπεραιώσουν όλα τα
περιστατικά που προκύπτουν (άµεσων και µη), κάνοντας ότι είναι εφικτό για να
φτάσουν µε τα ασθενοφόρα στα διάφορα συµβάντα.
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