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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
«Άςκηςη Επιχειρηςιακήσ Ετοιμότητασ» 

 
Άμφιςςα, 20 Μαρτίου 2018  

Ολοκλθρϊκθκε τθν Παραςκευι 16 Μαρτίου 2018 ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ 

θ Επιχειρθςιακι άςκθςθ ετοιμότθτασ με τθν ονομαςία «Ανδραίμονασ», υπό τθν 

εποπτεία κλιμακίου του Εκνικοφ Κζντρου Επιχειριςεων Τγείασ (ΕΚΕΠΤ) με 

επικεφαλισ τον Διοικθτι κ. Νικόλαο Παπαευςτακίου. 

Η άςκθςθ πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ, 

ςτο πλαίςιο του πανελλαδικοφ επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ πραγματοποίθςθσ 

αςκιςεων ςτα Νοςοκομεία για τθν διαπίςτωςθ τθσ ετοιμότθτασ του προςωπικοφ 

των Νοςοκομείων ςτθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν και διαχείριςθ κρίςεων, 

κακϊσ επίςθσ και ςτθν βελτιςτοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ εμπλεκομζνουσ 

φορείσ. Η άςκθςθ προςομοίαςε τθν εκκζνωςθ του κτιρίου ςτθν περίπτωςθ ενόσ 

ςειςμοφ, ςτθν οποία ζλαβαν μζροσ εργαηόμενοι του Νοςοκομείου από όλεσ τισ 

υπθρεςίεσ Ιατρικι, Νοςθλευτικι και Διοικθτικι.  

τον προαφλιο χϊρο είχε προβλεφκεί θ φπαρξθ υπαίκριου Νοςοκομείου με τθν 

τοποκζτθςθ ςκθνϊν, με διαφορετικι χριςθ τθσ κάκε μιασ, όπωσ τμιμα επειγόντων 

περιςτατικϊν, χειρουργείο, κλινικζσ με «καλάμουσ» νοςθλείασ, εργαςτιρια και 

υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ. 

Εφαρμόςτθκαν τα Επιχειρθςιακά χζδια του Τπουργείου Τγείασ «ΩΣΡΑΣΟ» 

(Εκκζνωςθ Νοςοκομείου) και «ΠΕΡΕΑ» (Αντιμετϊπιςθ Εςωτερικισ Πυρκαγιάσ ςε 

Νοςοκομείο). Η Νοςοκομειακι Επιτροπι Διαχείριςθσ Κρίςεων κινθτοποίθςε άμεςα 

το προςωπικό του Νοςοκομείου. Κάκε εμπλεκόμενοσ ανζλαβε δράςθ, ςφμφωνα με 

τισ αρμοδιότθτεσ τθσ ομάδοσ ςτθν οποία ανικει (πυραςφάλειασ, μεταφοράσ 

υλικϊν, μεταφοράσ αςκενϊν, εξοπλιςμοφ καταλυμάτων). Τπιρξε πολφ καλι 

ςυνεργαςία, ςυντονιςμόσ δράςεων και χωρίσ επικάλυψθ αρμοδιοτιτων με τουσ 

Φορείσ που ςυμμετείχαν ςτθν άςκθςθ, οι οποίοι ιταν το ΕΚΑΒ Λαμίασ (Σομζασ 
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Άμφιςςασ), θ Πυροςβεςτικι Τπθρεςία Άμφιςςασ και θ Αςτυνομικι Διεφκυνςθ 

Φωκίδασ. 

Επιπλζον, κατά τθν εν κερμϊ αποτίμθςθ, που ζγινε μετά το τζλοσ τθσ άςκθςθσ ςτο 

Αμφικζατρο του Νοςοκομείου, παρουςία του προςωπικοφ ( ςτο οποίο δόκθκαν τα 

εφςθμα για τθ κετικι ζκβαςθ τθσ άςκθςθσ), με τθν ςυμμετοχι τθσ Διοίκθςθσ του 

Ε.Κ.ΕΠ.Τ., τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου αλλά και των Αξιωματικϊν τθσ 

Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ, διαπιςτϊκθκαν τόςο θ ικανοποίθςθ του προςωπικοφ 

όςο και θ εξοικείωςθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ 

εκτάκτων αναγκϊν από τουσ εργαηομζνουσ ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ. 

 

                                                                                                            Η Διοικιτρια του 
                                                                                              Γενικοφ Νοςοκομείου Άμφιςςασ 
                                                                         

                                                                                                              ΕΤΦΡΟΤΝΗ ΑΤΓΕΡΙΝΟΤ 


