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3/11/2014: Πλοίο Ελλθνικϊν 
ςυμφερόντων απζπελυςε απο το 
Κόνακρι τθσ Γουϊνζασ

17/4/2015: Δθλϊκθκε ςτο ΕΚΕΠΥ 
εμπφρετο κροφςμα με ζναρξθ 
ςυμπτωμάτων ςτισ 13/4/2015 



Άμεςθ κινθτοποίθςθ των αρχϊν και με τθν ςυνδρομι του 
Λιμενικοφ Σϊματοσ, εκπαιδευμζνθ υγειονομικι ομάδα 
ξεκίνθςε τθ διαδικαςία επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ και 
διαχείριςθσ του φποπτου κροφςματοσ.



Οργάνωζη ζτεδίοσ 
διατείριζης
• Πληροφορία για πιθανό περιςτατικό: Τθλεφωνικι επικοινωνία με το 

Κζντρο Επιχειριςεων (ΕΚΕΠΥ) για εφαρμογι του ςχεδιαςμοφ 
αντιμετϊπιςθσ

• Καθοριςμόσ από το Κζντρο Επιχειρήςεων ότι το περιςτατικό είναι 
"φποπτο": Ενθμζρωςθ Κζντρου Επιχειριςεων – Ενθμζρωςθ ΚΕΕΛΠΝΟ, 
ζναρξθ ιχνθλάτθςθσ των ατόμων που ιρκαν ςε επαφι με τον πικανό 
αςκενι – Ενθμζρωςθ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγιεινισ υπουργείου 
Υγείασ.

• Εντολή από το ΕΚΕΠΥ για την ειδικοφ τφπου μεταφορά του "φποπτου" 
περιςτατικοφ από το ΕΚΑΒ ςτο νοςοκομείο αναφοράσ: Νοςοκομείο 
αναφοράσ, ειδικι πτζρυγα απομόνωςθσ – Λιψθ κλινικοφ δείγματοσ και 
μεταφορά αυτοφ από το ΚΕΕΛΠΝΟ ςτο εργαςτιριο αναφοράσ – Επί 
αρνθτικοφ, ζξοδοσ από τθν ειδικι πτζρυγα απομόνωςθσ για περαιτζρω 
αντιμετϊπιςθ – Επί κετικοφ, είςοδοσ ςε ειδικό κάλαμο κεραπείασ 
νοςοκομείου αναφοράσ – Σε περίπτωςθ κανάτου, διαχείριςθ βάςει των 
οδθγιϊν του ΚΕΕΛΠΝΟ.



Επιτειρηζιακός ζτεδιαζμός 
ΕΚΕΠΥ

• Οργάνωςθ υγειονομικισ ομάδασ και υλικοφ

• Ενθμζρωςθ εργαςτθρίων και νοςοκομείου υποδοχισ

• Προςζγγιςθ πλοίου – ςυνεργαςία ΛιμενικοφΣϊματοσ

• Επικοινωνιακι διαχείριςθ



Ενέργειες επιτειρηζιακής 
ομάδας
• Ζλεγχοσ υλικοφ
• Μεταφορά με ςκάφοσ του Λιμενικοφ ςτο πλοίο
• Εφαρμογι ατομικϊν μζτρων προςταςίασ 
• Εξζταςθ αςκενοφσ και λιψθ δειγμάτων αίματοσ και 

οφρων
• Απολφμανςθ και απόρριψθ ρουχιςμοφ και υλικϊν ςε 

ειδικό ςάκκο
• Επιςτροφι ςτο λιμάνι και μεταφορά των δειγμάτων 

ςτο εργαςτιριο κακϊσ και απόκεςθ του ειδικοφ ςάκου 
για καταςτροφι

• Ατομικι «καραντίνα» μζχρι τθν ανακοίνωςθ των 
αποτελεςμάτων

• Συνεχισ επικοινωνία με ςυντονιςτικό κζντρο ΕΚΕΠΥ για 
όλεσ τισ ενζργειζσ μασ, τισ τυχόν παραλείψεισ μασ



1θ κρίςθ: Επικοινωνιακό 





Ενζργειεσ: 
Κακοριςμόσ τοποκεςίασ 
ςυνάντθςθσ και απόπλου τθσ 
επιχειρθςιακισ ομάδασ
μακριά από τα φϊτα τθσ 
δθμοςιότθτασ και τισ κάμερεσ

Ελεγχόμενεσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τθν διαδικαςία 
εξζταςθσ του περιςτατικοφ 
προσ αποφυγι ενδεχόμενου 
πανικοφ

Κακθςυχαςμόσ τθσ κοινισ 
γνϊμθσ με πρϊτθ ανακοίνωςθ 
ςχετικά με τθν εκτίμθςθ 
τθσ κατάςταςθσ



2ε κρίσε: Παραλείψεις πλερώματος

• Γάντια – μάςκα μόνο ο ιατρόσ του πλοίου

• Αςκενισ μθ απομονωμζνοσ, με ανοιχτι πόρτα 
καμπίνασ και άμεςθ πρόςβαςθ ςε κεντρικό 
διάδρομο του πλοίου

• Συγκζντρωςθ ςωματικϊν υγρϊν (οφρα) ςε περίπου 
20 μπουκάλια νεροφ τα οποία δεν ιταν όλα 
ςφραγιςμζνα



Ενζργειεσ: 
Συνεςτικθ θ χριςθ γαντιϊν και μάςκασ προσ αποφυγι τυχόν 
επαφισ με ςωματικά υγρά του πάςχοντοσ κακϊσ και ςφράγιςμα 
του ιατρείου που είχε εξεταςτεί αρχικά ο αςκενισ.

Ταυτοποίθςθ των ατόμων του πλθρϊματοσ που είχαν ζρκει ςε 
επαφι με τον αςκενι όςο αυτόσ ιταν ςυμπτωματικόσ και 
καταγραφι τουσ από τον ιατρό του πλοίου



3ε κρίσε: Προστασία προσωπικής και 
επαγγελματικής δωής



Ενζργειεσ:

Μη δημοςιοποίηςη ατομικών ςτοιχείων (όνομα, ειδικότητα κτλ)

Ατομική καραντίνα μζχρι τα οριςτικά αποτελζςματα



4ε κρίσε: Δσσπιστία – Σρομολαγνεία -
Αμυισβήτεσε



Ενζργειεσ: 

Το κζμα είναι ότι αυτι θ εκπαίδευςθ, θ δεξιότθτα και γνϊςεισ των 
εκπαιδευτϊν κακϊσ και θ αρτιότθτα των υλικϊν μαηί με τθν 
άςκθςθ ετοιμότθτασ των φορζων, μασ κατζςτθςαν ικανοφσ να 
αντιμετωπίςουμε με απόλυτθ επιτυχία ζνα φποπτο κροφςμα του 
Ιοφ Ζμπολα, ϊςτε να μπορζςουμε και εμείσ να γυρίςουμε ςτισ 
οικογζνειζσ μασ, να προςτατεφςουμε το Ελλθνικό κράτοσ και να 
ςυνεχίςουμε να μποροφμε να κάνουμε το ςταυρό μασ



Αποτελζςματα




