
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΜΑΕΗΚΩΝ ΑΠΩΛΔΗΩΝ 

ΤΓΔΗΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΠΒΥ ΤΜΒΑΝ 

Δ 3ΒΑΘΜΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ.

Γεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία², 
Ρόδελκπεργθ Θεόθηιος³ 

• ¹ Αγγεηνρεηξνπξγηθή Κιηληθή, 251 Γεληθό Ννζνθνκείν 
Αεξνπνξίαο, Αζήλα

• ² Boehringer Ingelheim Hellas A.E, Αζήλα

• ³ Α’ Φεηξνπξγηθή Κιηληθή ΔΚΠΑ, Ννζνθνκείν «Λατθό», 
Αζήλα

Αζήλα, 13 Νοεκβρίοσ 2015



ΔΗΑΓΩΓΖ

Η απγή ηνπ 21νπ αηώλα έθεξε ηελ αλζξσπόηεηα 

αληηκέησπε κε ηνλ εθηάιηε ησλ ΠΒΦ ζπκβάλησλ 

θαη απεηιώλ  πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε θνξά, 

αθόκε θαη από ηελ επνρή ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Η θαηάξξεπζε ηεο ΔΣΣΓ, ε πξόζβαζε 

ζηα εξγαζηήξηα θαη εγθαηαζηάζεηο θύιαμεο ησλ 

νπζηώλ απηώλ από πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο θαη 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλώζεηο θαζηζηνύλ ηνλ 

θίλδπλν ελόο ΠΒΦ ζπκβάληνο πηζαλόηεξν από 

πνηέ.



ΚΟΠΟ ΠΑΡΟΤΗΑΖ

Η παξνπζίαζε ησλ απαξαηηήησλ ελεξγεηώλ 

θαη πξσηνθόιισλ πνπ πξέπεη λα 

εθαξκνζηνύλ ζε πεξίπησζε καδηθώλ 

απσιεηώλ πγείαο κεηά από ΠΒΦ ζπκβάλ 

ζε έλα ηξηηνβάζκην λνζνθνκείν . 





ΓΗΑΚΟΜΗΓΖ ΠΒΥ Α.Τ

• Πξαγκαηνπνηείηαη από εηδηθό ΠΒΦ 
αζζελνθόξν& πξνζσπηθό.

• Οη Α.Υ κεηαθέξνληαη απνιπκαλζκέλεο ή 
αλ απηό δελ είλαη εθηθηό ζε εηδηθνύο ΠΒΦ 
ζάθνπο κεηαθνξάο αζζελώλ.

• Φξεζηκνπνηνύληαη ζπγθεθξηκέλα 
δξνκνιόγηα.

• Η ππνδνρή ζην λνζνθνκείν γίλεηαη ζε 
εηδηθό ρώξν& εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό.





ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ 

ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ

• Δπηρεηξεζηαθή εηνηκόηεηα

• Σρέδηα-πξσηόθνιια

• Σπληνληζηήο πγεηνλνκηθόο

• Δθπξόζσπνο ηύπνπ

• Απνκόλσζε 3βαζκηνπ λνζνθνκείνπ από 
πξόζβαζε ινηπώλ αζζελώλ-αζρέησλ 

• Απζηεξνί θαλόλεο αζθαιείαο

• Δπάξθεηα κέζσλ θαη πξνζσπηθνύ



ΑΞΟΝΔ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ

• Γηαινγή (Triage)

• Απνιύκαλζε

• Φύζε απεηιήο/ηύπνο κόιπλζεο

• Φεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα

• Σπλεξγηθέο βιάβεο-ηξαύκα

Chao et al: “Lessons in triage from Iraqi Freedom Operation 2003” AMSUS Mil.Med 

69 (4); 58-73,2005



ΓΗΑΛΟΓΖ (TRIAGE)

• «Σθιεξά» ηππνπνηεκέλα κνληέια

• Απζηεξή ηήξεζε ησλ πξσηνθόιισλ

• Γηαθνξνπνίεζε αλάινγα θύζε απεηιήο

• 2 θάζεηο δηαινγήο:

1. Τόπνο ζπκβάληνο

2. Φώξνο ππνδνρήο λνζνθνκείνπ





ΚΑΡΣΑ ΓΗΑΛΟΓΖ



ΑΛΓΟΡΤΘΜΟ ΓΗΑΛΟΓΖ

NATO 

STANAG 4386



ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ

• Κεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο ε αξρηθή ηαπηνπνίεζε 
ηνπ παξάγνληα πξνζβνιήο.

• Απνιύκαλζε παζρόλησλ κεηαμύ ζεξκήο-
ςπρξήο δώλεο θαη ζε εηδηθό ρώξν ηεο ππνδνρή 
ζην 3βαζκην ίδξπκα.

• Μεηαθνξά ζε εηδηθνύο ζάθθνπο.

• Ννζειεία ζε εηδηθνύο ζαιάκνπο (κέηξα 
αεξηζκνύ, εηδηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, 
ζπλζήθεο πξόζβαζεο θαη αζεςίαο).

• Δηδηθά κέηξα ρεηξνπξγηθώλ αηζνπζώλ.





ΠΒΥ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ

(NBC factors)

• Ππξεληθά: αθηηλνβνιία, ξαδηελεξγόο 

ζθόλε, ηζόηνπα

• Βηνινγηθά: ηνμίλεο, κηθξόβηα, ηνί

• Φεκηθά: έκκνλεο, κε έκκνλεο νπζίεο 

(δηάξθεηα δξάζεο<2 ώξεο)



Η ηαπηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη ζην ρώξν ηνπ 
ζπκβάληνο. Δθαξκόδνληαη πξσηόθνιια 

αληηκεηώπηζεο κε ηε ρνξήγεζε αξρηθά κέρξη θαη 
3 δόζεσλ ζπλδπαζκνύ 2 mgr atropine θαη 600 

mgr pralidoxime. Οη έκκνλεο ρεκηθέο νπζίεο 
κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ εθηεηακέλεο 
λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη ζξόκβσζε 

ηξηρνεηδώλ, ελώ νη θαπζηηθέο νπζίεο εθηεηακέλεο 
δεξκαηηθέο λεθξώζεηο θαη εγθαύκαηα. Ο ρξόλνο 
έθζεζεο είλαη θεθαιαηώδνπο ζεκαζίαο δηα ηελ 

έθβαζε ηνπ αζζελνύο. 

ΥΖΜΗΚΔ ΠΟΛΔΜΗΚΔ ΟΤΗΔ 

(ΥΠΟ)







Η ηαπηνπνίεζε είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα 

γίλεη ζην ρώξν ηνπ ζπκβάληνο θαη 

ιακβάλεη θαηά θαλόλα κέξνο ζην ρώξν 

ηνπ 3βάζκηνπ θέληξνπ αληηκεηώπηζεο.

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

(ΒΠΟ)



ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ (ΠΠΟ)

Τν απνηέιεζκα είλαη αλάινγν θαη αζξνηζηηθό 
ηεο έθζεζεο.

(RES Radiation Exposure Status)

1.  RES 0  - No radiation.

2.  RES 1  - 0-70 cGy 

3.  RES 2 - 70-150 cGy.

4.  RES 3 - Radiation exposure >150 cGy



ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ

Τν ρεηξνπξγηθό πξόβιεκα είλαη ζπλεξγηθό 

ηνπ παξάγνληα πξνζβνιήο θαη ησλ 

ζπλνδώλ θαθώζεσλ-ηξαπκαηηζκώλ. Τν 

γεγνλόο απηό θαζηζηά ηελ αληηκεηώπηζή 

ηνπο πνιύπινθε κε κεγάια πνζνζηά 

ζλεηόηεηνο θαη λνζεξόηεηνο.



ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΔΝΓΔΗΞΔΗ

• Αζζελείο θαηεγνξίαο Τ1 θαη Τ2

• Με έκκνλεο ΦΠΟ: 2h κεηά ηελ έθζεζε.

• Έκκνλεο ΦΠΟ: κεηά από 4 t ½ ρξόλνπο.

• ΒΠΟ: ηνμίλεο, ηνί – άκεζα.

κηθξόβηα: κεηά από ηαπηνπνίεζε, κε 

ρεκεηνπξνθύιαμε επξένο θάζκαηνο.

• ΠΠΟ: ιεκθνθύηηαξα> 1500/κl and PTL> 

50.000.



ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ

• Αληέλδεημε ε ρξήζε εηεξόινγσλ 

κνζρεπκαησλ. 

• Απνθπγή ηερληθώλ κε έθζεζε ζε 

αθηηλνβνιία.

• ΠΠΟ: απνθπγή επέκβαζεο ζε λνζνύληεο 

θαηεγνξίαο RES 2, RES 3. Κίλδπλνο ΓΔΠ 

(DIC) θαη καδηθήο ζαλαηεθόξνπ 

αηκνξξαγίαο.



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

• Οη ΠΒΦ απεηιέο είλαη κηα ζύγρξνλε 
πξαγκαηηθόηεηα.

• Απαηηείηαη γλώζε θαηαζηάζεσλ θαη ζπλερήο 
αλαλέσζε/ αλαζεώξεζε θαη δνθηκή ησλ 
πθηζηακέλσλ κνληέισλ αληηκεηώπηζεο.

• Η απζηεξή ρξήζε ησλ πξσηνθόιισλ, ν 
πεξηνξηζκόο ησλ παζρόλησλ θαη ν έιεγρνο ησλ 
ΜΜΔ είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα 
ζπλδξάκνπλ ζηε δηάζσζε θαη αληηκεηώπηζε όζν 
δπλαηόλ κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ πξνζβειεκέλσλ.



ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΔΓΡΖΓΟΡΖ!!!



ΔΡΩΣΖΔΗ



Δσταρηζηώ δηα ηελ προζοτή ζας


