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Άµεση Ιατρική Βοήθεια INTERAMERICAN  
για όλους τους κατοίκους της Λήµνου 

 
Προσφορά του Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ και του Ιδρύµατος Π. Μπούµπουρα 

 
Μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα σηµαντικής κοινωνικής συνεισφοράς ανέλαβαν το 
Ίδρυµα Π. Μπούµπουρα και ο αθλητικός όµιλος ΗΦΑΙΣΤΙΑ για τη Λήµνο, ως 
χορηγοί της ασφάλισης όλων των κατοίκων του νησιού µε Άµεση Ιατρική Βοήθεια 
INTERAMERICAN. Η ασφαλιστική εταιρεία, που κατέχει ηγετική θέση στον 
ασφαλιστικό τοµέα Βοήθειας, συµφώνησε µε τους χορηγούς και την τοπική 
Αυτοδιοίκηση την κάλυψη των Ληµνίων µε επείγουσα αεροδιακοµιδή ασθενούς ή 
τραυµατία, συµπληρωµατικά ως προς το δηµόσιο σύστηµα υγείας και µετά από 
ιατρική γνωµάτευση. Η ασφάλιση περιλαµβάνει συµβουλευτικές και άλλες 
υπηρεσίες που παρέχει η Άµεση Ιατρική Βοήθεια INTERAMERICAN, µέσω της 
τηλεφωνικής γραµµής 1010.  
 
Όπως τονίστηκε από τα συνεργαζόµενα µέρη, κατά την παρουσίαση του 
ασφαλιστικού προγράµµατος την Τετάρτη 22 Νοεµβρίου, ενδεικτικό της 
πραγµατικής ανάγκης για αποτελεσµατική και έγκαιρη αντιµετώπιση περιστατικών 
που χρήζουν διακοµιδής µε εναέριο µέσο είναι το γεγονός ότι από το 2014 έως 
σήµερα έχουν πραγµατοποιηθεί από την INTERAMERICAN 13 τέτοιες επείγουσες 
µεταφορές ασφαλισµένων στην εταιρεία ασθενών και τραυµατιών από το νησί σε 
νοσηλευτήρια της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστικό, εξάλλου, για την κρισιµότητα της 
ανάγκης στη νησιωτική Ελλάδα, ότι 8 στις 10 διακοµιδές που πραγµατοποιεί µε 
ελικόπτερο ή αεροπλάνο η εταιρεία, γίνονται από νησιά. Κατά το 2016, η 
INTERAMERICAN ανταποκρίθηκε σε 136 κλήσεις για διακοµιδή από αέρος, πολλές 
από τις οποίες προήλθαν από νησιά όπως η Τήνος, η Σκιάθος, η Αµοργός, η 
Κάρπαθος, η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Σύρος, η Ζάκυνθος η Πάτµος, τα Κύθηρα, η 
Λήµνος, κ.ά. Ακόµη, η εταιρεία πέρυσι πραγµατοποίησε 4.970 µεταφορές µε 
ασθενοφόρο και διαχειρίστηκε 28.800 κλήσεις, παρέχοντας συµβουλευτικές 
υπηρεσίες µε το εξειδικευµένο προσωπικό της από τη «Γραµµή 1010».  
 
«Είναι ιδιαίτερη η ικανοποίησή µας για τη συνεργασία αυτή, που θα αποδώσει 
σηµαντική αξία στην τοπική κοινωνία. Πραγµατικά, η εταιρεία µας ανταποκρίνεται 
άµεσα στις περιπτώσεις αεροδιακοµιδής και ολοκληρώνει την επιχείρηση µέσα σε 3 
µε 5 ώρες το περισσότερο, από το στιγµή της κλήσης. Πολλές φορές η επέµβασή 
µας έχει αποβεί σωτήρια για τη ζωή του ασθενούς ή τραυµατία που µεταφέρεται. 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την τοπική κοινωνία αυτή η χορηγία» τόνισε ο 
Γιώργος Βαλαής, γενικός διευθυντής της INTERAMERICAN Βοήθειας.  
 
Ο χορηγός της ασφάλισης, Παντελής Μπούµπουρας, δήλωσε σχετικά: «Αποτελεί 
τιµή και είναι ξεχωριστό το συναίσθηµα για µένα προσωπικά, να είµαι συνδροµητής 
ασφάλειας των κατοίκων της Λήµνου, ως ενεργός πολίτης, συνεισφέροντας στην 
αποτελεσµατικότερη φροντίδα της υγείας των κατοίκων µε αυτή την παροχή 
υποστήριξης».  
 
Ο δήµαρχος της Λήµνου, ∆ηµήτρης Μαρινάκης ευχαρίστησε κατά την παρουσίαση 
του προγράµµατος, τα συνεργαζόµενα µέρη και υπογράµµισε πως «στους 
δύσκολους καιρούς, χρειάζονται συνέργειες που να δίνουν λύσεις στους πολίτες, 
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πολύ περισσότερο στον ευαίσθητο τοµέα της φροντίδας της υγείας, όπου τα 
ζητήµατα είναι πάντοτε πρώτης προτεραιότητας και χαρακτηρίζουν το επίπεδο 
ποιότητας της ζωής».  
 
Κατά την εκδήλωση, που οργανώθηκε στο κινηµατοθέατρο «Μαρούλα», υπεγράφη 
και το συµβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης από τον Σπύρο Μπούµπουρα εκ µέρους 
του Ιδρύµατος και τον Γιώργο Βαλαή εκ µέρους της εταιρείας.  Παρευρέθηκαν 
πολλοί δηµότες, εκπρόσωποι Αρχών και τοπικών φορέων, ιατροί του δικτύου 
υγείας και στελέχη της INTERAMERICAN: ο τοπικός συνεργάτης Αθανάσιος 
Παζαρλής, ο διευθυντής του διοικητικού γραφείου πωλήσεων Θεσσαλονίκης 
Χρήστος Χρηστίδης, ο υπεύθυνος συντονισµού του έργου της εταιρείας Βοήθειας 
Γιώργος Σκαρµούτσος και από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων και Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής, που έδωσε τη διάσταση της 
κοινωνικής αξίας της υπηρεσίας και η Χρύσα Ελευθερίου, προϊσταµένη.  
 
Η πρώτη σωτήρια αεροδιακοµιδή 
Είναι αξιοσηµείωτο ότι η παρεχόµενη υπηρεσία χρησιµοποιήθηκε άµεσα, από την 
πρώτη ηµέρα ισχύος, για την πρώτη επείγουσα διακοµιδή από τη Λήµνο στην 
Αθήνα εγκύου στον όγδοο µήνα κύησης, η ζωή της οποίας κινδύνευε, όπως και 
του παιδιού. Το περιστατικό αντιµετωπίστηκε µε επιτυχία για τη µητέρα και το 
βρέφος, που ήλθε πρόωρα στον κόσµο. 
 
 
  


