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ΕΘΑΓΩΓΗ

Τα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη δπζηπρώο κηα 

θαζεκεξηλή παξάκεηξνο ηεο ζύγρξνλεο 

ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηνο. Κάζε έηνο 

απνβηώλνπλ ζπλεπεία απηώλ πεξί ηα 650-750 

άηνκα ελώ πεξί ηνπο 1800 ηξαπκαηίδνληαη 

ζνβαξά. Τα καδηθά ηξνραία αηπρήκαηα, αλ θαη 

ζπάληα, απνηεινύλ κηα δύζθνιε πεξίπησζε 

αληηκεηώπηζεο θξίζεσο πγείαο πνπ θέξλεη ην  

Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο ζηα όξηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο.



ΚΟΠΟ ΠΑΡΟΤΘΑΗ

Η παξνπζίαζε ηεο εκπεηξίαο ηεο Α’ 

Φεηξνπξγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ ζηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ καδηθνύ 

απηνθηλεηηζηηθνύ αηπρήκαηνο πνπ έιαβε 

ρώξα ζηηο 7-1-2014 εηο Μάιγαξα 

Θεζζαινλίθεο ζην 482ν ρικ ηεο ΠΑΘΔ . 



ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ

Πξόθεηηαη δηα ηξνραίν αηύρεκα ζην νπνίν 

ελεπιάθεζαλ έλαο ειθπζηήξαο βαξέσο 

ηύπνπ(ηξάθηνξαο) θαη έλα ιεσθνξείν ηνπ 

ΚΤΔΛ. Σπλνιηθά ηξαπκαηίζηεθαλ 26 άηνκα 

ελώ 2 άηνκα λεαξήο ειηθίαο απεβίσζαλ 

αθαξηαία θαηά ηελ ηέιεζε ηνπ αηπρήκαηνο. 

Όινη νη ηξαπκαηίεο κεηαθέξζεθαλ εηο ην 

ΤΔΠ ηνπ ΓΝΘ Παπαγεσξγίνπ θαη 

αληηκεησπίζηεθαλ από ηελ Κιηληθή καο.

















ΑΠΟΛΟΓΘΜΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ

• 26 ηξαπκαηίεο

• 2 λεθξνί ζηνλ ηόπν αηπρήκαηνο

• 1 βαξύο ηξαπκαηίαο πνπ αθξσηεξηάζηεθε 

ζην ΤΔΠ ζην ύςνο ηνπ γόλαηνο

• 8 εηζαγσγέο

• 4 ηξαπκαηίεο πνπ ππεβιήζεζαλ ζε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εληόο 24 σξώλ 

από ηελ εηζαγσγή.



ΑΠΟΛΟΓΘΜΟ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ

• Τ1 ηξαπκαηίεο: 3 (ξήμε ζπιελόο 2, αηκνξξαγία 
ιόγσ ζύλζιηςεο ζθέινπο 1)

• Τ2 ηξαπκαηίεο: 5 (2 θαθώζεηο ζηέξλνπ-
θαηάγκαηα ζώξαθνο, 1 αθαίξεζε μέλνπ ζώκαηνο 
κεξνύ,1 θάθσζε βξαρηνλίνπ αξηεξίαο, 1 
θάθσζε θνηιηαθνύ ηνηρώκαηνο)

• Τ3 ηξαπκαηίεο: 18 (9 απιέο θαθώζεηο-εθδνξέο, 7 
ζιαζηηθά επηθαλεηαθά ηξαύκαηα,2 θαηάγκαηα 
ηειηθώλ θαιάγγσλ δαθηύισλ)

• Τ4 ηξαπκαηίεο: 2 (λεθξέο θνηηήηξηεο ζηνλ ηόπν 
αηπρήκαηνο)



ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΟ ΣΕΠ

Αξρηθή νκάδα αληηκεηώπηζεο:

• 2 εηδηθνί ρεηξνπξγνί, 4 εηδηθεπόκελνη 

γεληθήο ρεηξνπξγηθήο

• 1 εηδηθόο αγγεηνρεηξνπξγόο, 1 

εηδηθεπόκελνο αγγεηνρεηξνπξγηθήο

• 1 εηδηθόο νξζνπαηδηθόο, 2 εηδηθεπόκελνη 

νξζνπαηδηθήο

• 4 λνζειεπηέο ΤΔΠ,3 λνζειεπηέο θιηληθήο



ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΟ ΣΕΠ

Τειηθή νκάδα αληηκεηώπηζεο:

• 2 εηδηθνί ρεηξνπξγνί, 5 εηδηθεπόκελνη 

γεληθήο ρεηξνπξγηθήο

• 1 εηδηθόο αγγεηνρεηξνπξγόο, 2 

εηδηθεπόκελνη αγγεηνρεηξνπξγηθήο

• 1 εηδηθόο νξζνπαηδηθόο, 2 εηδηθεπόκελνη 

νξζνπαηδηθήο

• 4 λνζειεπηέο ΤΔΠ,6 λνζειεπηέο θιηληθήο



ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΟ ΣΕΠ

• Δθθαζάξηζε θαη νξηζηηθή δηαινγή 

πεξηζηαηηθώλ εληόο 48’.

• Πξνώζεζε εηζεγκέλσλ εληόο 21’ ελ 

ζπλόισ ζηελ θιηληθή. 

• Άκεζνο αθξσηεξηαζκόο νδεγνύ επί ηνπ 

ΤΔΠ ιόγσ νιηγαηκηθήο θαηαπιεμίαο.

• Γηεπζέηεζε Τ1 αζζελώλ πξνο ρ/ν εληόο 

30’ από ηεο αθίμεσο (2 ξήμεηο ζπιελόο).



ΦΑΛΜΑΣΑ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ 

ΣΟ ΣΕΠ
• Μαδηθή άθημε αζζελνθόξσλ( 9 αζζελνθόξα εληόο 6’) επί 

ελόο λνζνθνκείνπ.

• Λαλζαζκέλε ξνή ηξαπκαηηώλ (άθημε αξρηθά 
πεξηπαηεηηθώλ ηξαπκαηηώλ κε ήζζνλεο θαθώζεηο).

• «Δγσηζηηθή» άξλεζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ λα 
θιείζεη ην λνζνθνκείν από ηελ ππνδνρή ινηπώλ 
ρεηξνπξγηθώλ πεξηζηαηηθώλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 
δηαρείξηζεο ηνπ ζπκβάληνο.

• Απνπζία ζπληνληζηή ελεξγεηώλ – αλάπηπμε 
πξσηνβνπιίαο από πεπεηξακέλν θαη εθπαηδεπκέλν 
εηδηθεπόκελν αγγεηνρεηξνπξγηθήο ιόγσ ηδηόηεηαο 
(ζηξαηησηηθόο ηαηξόο).

• Απνπζία κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ – δπζιεηηνπξγία νξγάλσλ 
(ζπληνληζηήο εθεκεξίαο, ζπληνλίζηξηα λνζειεύηξηα).



ΔΘΑΥΕΘΡΘΗ ΣΗΝ ΚΛΘΝΘΚΗ

• Δπηβίσζε όισλ ησλ αζζελώλ

• Δμηηήξην ηελ 2ε, 4ε,7ε ΜΤΦ εκέξα

• Παξαθνινύζεζε εηο ΤΔΙ πξνο αθαίξεζε 

ξακκάησλ θαη πνξεία ηξαπκάησλ.

• Παξάιιειε δηαρείξηζε ηαθηηθώλ θαη 

ινηπώλ πεξηζηαηηθώλ εθεκεξίαο.



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

• Η απόδνζε ηεο θιηληθήο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.

• Έλλνηα ηνπ θηινηίκνπ θαη ηνπ θαζήθνληνο.

• Η απνπζία κλεκνλίσλ ελεξγεηώλ θαη 
ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηώλ νδήγεζε ζε 
εθπόλεζή ηνπο από ην πξνζσπηθό ηεο θιηληθήο.

• Η κε ζσζηή ζπλεξγαζία κεηαμύ ΔΚΑΒ-
λνζνθνκείνπ αιιά θαη ε ζηάζε ηεο δθζεο απηνύ 
νδήγεζε ζε ζπκθόξεζε ηνπ ΤΔΠ δηα 
ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο.

• Αιαδνληθή ζπκπεξηθνξά δθζεο λνζνθνκείνπ 
θαηά θαη κεηά ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκβάληνο.



ΕΡΩΣΗΕΘ



Εσταρηζηώ δηα ηελ προζοτή ζας


