
1. ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ 45 ΚΤΙΡΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . .ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .25/07/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .25/07/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 13
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

► ► ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩ

Βελτιώνεται η υγεία
των τραυματιών
ακατάλληλα 45 κτίρια
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 45 κτίρια εκ των οποίων 32
κατοικίες και 1 3 επαγγελματικοί χώροι καθώς
και 9 σχολικά κτίρια έχουν για την ώρα κριθεί
ακατάλληλα εξαιτίας του ισχυρού σεισμού της
τάξεως 6,6 της κλίμακας Ρίχτερ που χτύπησε
το νησί της Κω Την ίδια στιγμή σημαντικά
σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση

της υγείας των τεσσάρων ανθρώπων που

τραυματίστηκαν σοβαρά όταν κατέρρευσε η

οροφή του κέντρου όπου διασκέδαζαν
Συμφωνά με τα στοιχεία που έδωσε χθες

στη δημοσιότητα το υπουργείο Υποδομών από

τις 21 έως και τις 23 Ιουλίου έχουν διενεργηθεί

από τα ειδικά τεχνικά κλιμάκια συνολικά
1 40 αυτοψίες και πρωτοβάθμιοι ελεγχοι

Προέκυψε ότι από τις 63 κατοικίες οι 31 είναι
κατοικήσιμες ενώ οι 32 όχι Επίσης από τους
ελέγχους που έγιναν σε 60 επαγγελματικούς
χώρους μόνο οι 47 κρίθηκαν κατάλληλοι για
χρήση Η εικόνα στα σχολεία του νησιού από

τους ελέγχους που διενήργησαν τα τεχνικά
κλιμάκια της ΚΤ.ΥΠ ΑΕ έχει ως εξής Από τα
76 σχολικά κτίρια τα 47 κρίθηκαν κατάλληλα
20 χρήζουν επισκευών ενώ 9 κτίρια χαρακτηρίστηκαν

προσωρινώς ακατάλληλα
Στο μεταξύ εκτός κινδύνου αν και παραμένουν

στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του
Παγνή νοσηλεύονται ο 21 χρόνος Σουηδός
και ο 23χρονος Νορβηγός Σύμφωνα με ανακοίνωση

του νοσοκομείου ο 21 χρόνος έχει
ξυπνήσει είναι σε ήπια καταστολή σε βελτιούμενη

κατάσταση Αναμένεται να υποβληθεί σε

ορθοπαιδικό χειρουργείο στο δεξί του χέρι
Ο δε 23χρονος παρουσιάζει βελτιωμένη

εικόνα Στο Νοσοκομείο Ηρακλείου παραμένουν

για νοσηλεία και ένας 37χρονος Ελληνας
στην Οφθαλμολογική Κλινική καθώς και μια
28χρονη η οποία αναμένεται σύντομα να λάβει
εξιτήριο
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