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• Στην κατηγορύα «πολύ υψηλού κινδύνου» για 
εκδόλωςη κοινωνικών αναταραχών κατατϊχτηκε η 
χώρα μασ, για το 2014, μαζύ με Αργεντινό, 
Μπαχρϋιν, Μπαγκλαντϋσ, Βοςνύα, Αύγυπτο, Λύβανο, 
Νιγηρύα, Συρύα, Ουζμπεκιςτϊν, Βενεζουϋλα, Υεμϋνη 
και Ζιμπϊμπουε.

• Χώρεσ ςτην κατηγορύα «υψηλού κινδύνου» όταν οι Αλγερύα, Βραζιλύα, 

Καμπότζη, Κύνα, Κύπροσ, Ιρϊν, Αιθιοπύα, Γουατεμϊλα, Αώτό, Ονδούρα, Ιορδανύα, 
Λϊοσ, Μεξικό, Μαρόκο, Νικαρϊγουα, Πακιςτϊν, Περού, Φιλιππύνεσ, Πορτογαλύα, 
Νότιοσ Αφρικό, Τυνηςύα, Τουρκμενιςτϊν, Τουρκύα και Ουκρανύα .

Euobserver
Economist Intelligence Unit, Ripe for rebellion?

Where protest is likeliest to break out
Oct 31st 2013
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• Στη χώρα μασ τα χρόνια που προηγόθηκαν, 
ςημαδεύτηκαν από πληθώρα κοινωνικών 
αναταραχών, κυρύωσ ωσ αντύδραςη ςτα 
επώδυνα οικονομικϊ μϋτρα. Το 2011 ωσ 
χρονιϊ, μπορεύ ταυτόχρονα να εκληφθεύ ωσ 
αποτϋλεςμα-αντύδραςη αλλϊ και 
ωσ εκκύνηςη-ερϋθιςμα.
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28 - 29/06/2011
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Ασ θυμηθούμε…

• 28η Ιουνίου 2011

- χρόςη χημικών και χειροβομβύδων κρότου-
λϊμψησ από διμοιρύεσ των ΜΑΤ που ώθηςε 
μεγϊλο τμόμα του πλόθουσ των διαδηλωτών 
ςε περιφερειακούσ δρόμουσ γύρω από την 
πλατεύα Συντϊγματοσ.
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Ασ θυμηθούμε…

• 29 Ιουνίου 2011

- εκτενό χρόςη χημικών, ακόμα και μϋςα ςτο 
ςταθμό του μετρό Συντϊγματοσ, όπου εύχαν 
καταφύγει εκατοντϊδεσ διαδηλωτών .
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« H μεγάλη ημέρα του πολέμου»
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- Συλλογικό μόνυςη 126 πολιτών ςτην 
ειςαγγελύα Αθηνών

- Καταγγελύα  -ςτην ειςαγγελύα πρωτοδικών-
από τον πρόεδρο του φαρμακευτικού 
ςυλλόγου Αττικόσ κ. Κωνςταντύνο 
Λουρϊντο

- Αύτημα για ειςαγγελικό παρϋμβαςη από τον 
αντιπρόεδρο του ιατρικού ςυλλόγου 
Αθηνών  κ. Γιώργο Πατούλη, για τη χρόςη   
χημικών
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http://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/eu-police.pdf
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Προνοςοκομειακό φροντύδα ςε 
περιπτώςεισ  εκτϊκτου ανϊγκησ

Αποτελεςματικό  αντιμετώπιςη αςθενούσ:

- ςτο πεδύο

- κατϊ τη διϊρκεια -αλλϊ και μετϊ- απειλητικών για 
τη ζωό καταςτϊςεων

Χρειαζόμαςτε:

 Καλϊ εκπαιδευμϋνο προςωπικό

 Κατϊλληλο εξοπλιςμό

 Φαρμακευτικϋσ προμόθειεσ
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Νοςοκομεύα υποδοχόσ

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοςοκομεύο Αθηνών

Γενικό Νοςοκομεύο Αθηνών «Λαώκό»

Γενικό Νοςοκομεύο Νύκαιασ Πειραιϊ

Γενικό Νοςοκομεύο Αθηνών «Γ. Γεννηματϊσ"
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Κλινικϋσ ςτην πλατεύα Συντϊγματοσ
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Κλινικό ςτο Αττικό μετρό του 
Συντϊγματοσ από τον Ε.Ε.Σ.
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Κλινικϋσ ςτην πλατεύα Συντϊγματοσ

 Εκτιμϊται ότι περύπου 500 ϊτομα 

προςόλθαν ςτισ αυτοςχϋδιεσ κλινικϋσ ςτην 

πλατεύα Συντϊγματοσ το διόμερο 28-29/6
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Κλινικό ςτο Αττικό μετρό του 
Συντϊγματοσ

• Δεν υπϊρχει ακριβόσ καταγεγραμμϋνοσ 
αριθμόσ των ατόμων που προςόλθαν ςτην 
κλινικό του μετρό, αλλϊ ςυνολικϊ ςτα δύο 
48ωρα των απεργιών 15-16, 28-29/6 
αντιμετωπύςτηκαν 700 ϊτομα. Η πλειοψηφύα 
παρουςύαςε αναπνευςτικϊ προβλόματα , 
τραυματιςμούσ, εγκαύματα και μώλωπεσ. 

• 25 ϊτομα χρειϊςτηκε να μεταφερθούν ςε 
νοςοκομεύο   
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Στοιχεύα Ε.Κ.Α.Β. για το διόμερο

35 κλόςεισ   - 18 μεταφορϋσ

• Νευροχειρουργικϊ                    7

• Τραυματιςμού 14

• Λιποθυμύεσ 4

• Ορθοπεδικϊ 3

• Δύςπνοια 4 

• Πόνοσ ςτο ςτόθοσ 1

• Εγκλωβιςμού                               2
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99 ςυνολικϊ ϊτομα προςόλθαν 

ςε διϊφορα νοςοκομεύα 
ςύμφωνα με ανακούνωςη του 
Υπουργεύου Υγεύασ
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Προβλόματα 

• Για το Ε.Κ.Α.Β.  - Προςβαςιμότητα
Εγκλωβιςμϋνοι δρόμοι (τα ςυνεργεύα του 
Ε.Κ.Α.Β. μετϋφεραν  με το μετρό δεκϊδεσ 
τραυματιών από την πλατειϊ Συντϊγματοσ 
μϋχρι το μϋγαρο μουςικόσ, όπου τουσ 
παραλϊμβαναν τα αςθενοφόρα). 
Χαρακτηριςτικό: ομϊδεσ διαδηλωτών 
ςχημϊτιζαν ανθρώπινη αλυςύδα μϋςα ςτο 
ςταθμό του μετρό, ςπρώχνοντασ ςτην ϊκρη 
τουσ επιβϊτεσ για να περϊςουν οι 
τραυματιοφορεύσ.
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Προβλόματα

• Για τουσ διαςώςτεσ εθελοντϋσ

- Η μεγϊλη προςϋλευςη αςθενών

- Οι αντύξοεσ ςυνθόκεσ

- Το ςυναιςθηματικό και ψυχολογικό ςτρεσ  

23/11/2015



Συμπερϊςματα

• Η πρωτοβουλύα των εθελοντών για τη 
δημιουργύα αυτοςχϋδιων κλινικών και η 
οργϊνωςη από τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό αυτοςχϋδιασ κλινικόσ ςτο μετρό, 
όταν καθοριςτικό για την αντιμετώπιςη 
απωλειών υγεύασ.

23/11/2015



Συμπερϊςματα

• Πολύ βοηθητικό και η προςαρμοςτικότητα 
που επϋδειξε το Ε.Κ.Α.Β. για τη μεταφορϊ 
αςθενών με τα δρομολόγια του μετρό
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Η ανϊγκη για ϋρευνα, με ςυςτηματικό 
καταγραφό, ςυλλογό και ανϊλυςη των 

δεδομϋνων που αφορούν μεγϊλεσ 
ςυγκεντρώςεισ κατϊ τη διϊρκεια κοινωνικών 

αναταραχών, κρύνεται επιβεβλημϋνη.
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Σασ ευχαριςτώ!



Μαζικϋσ ςυγκεντρώςεισ και
απειλϋσ για τη Δημόςια Υγεύα

• Ατυχόματα
• Τραυματιςμού λόγω υπερβολικόσ ςυνϊθροιςησ 

(π.χ. κύνδυνοσ ποδοπϊτηςησ)
• Προβλόματα υγεύασ που ςχετύζονται με τον 

καιρό (π.χ. θερμοπληξύεσ)
• Κρύςεισ ϊςθματοσ
• Προβλόματα υγεύασ που ςχετύζονται με το 

αλκοόλ και τη χρόςη ουςιών
• Τρομοκρατικϋσ ενϋργειεσ
• Μετϊδοςη λοιμωδών νοςημϊτων

http://www2.keelpno.gr/blog/?p=2662
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Παρϊμετροι για την εκτύμηςη 
κινδύνου ςτισ μαζικϋσ ςυγκεντρώςεισ

• Καιρικϋσ ςυνθόκεσ
• Διαθεςιμότητα υπηρεςιών υγεύασ
• Μϋγεθοσ και πυκνότητα πληθυςμού
• Ηλικύα
• Εύδοσ και διϊρκεια ςυγκϋντρωςησ
• Βαθμόσ ςυγχρωτιςμού (π.χ. ςυγκϋντρωςη 

όρθιων ό καθιςτών)
• Συγκϋντρωςη ςε κλειςτό ό ανοιχτό χώρο
• Κατανϊλωςη αλκοόλ ό χρόςη ουςιών 

Lombardo, J.S. et al., 2008. Public Health Surveillance for Mass Gatherings.
Johns Hopkins APL Technical Digest, 27(4), pp.347-55
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Emergency medical care system 
at a mass gathering 

• Physician medical oversight

• Hazard vulnerability & risk assessment 

• Planning for event medical services  

• Level of care 

• Human resources 

• Medical equipment

• Treatment facilities • 

Transportation resources

• Public health elements

• Access to care •

Emergency medical operations

• Communications

• Command and Control

• Documentation

• Continuous quality improvement

NHS
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