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 Η τεχνολογικό εξϋλιξη, η ακατϊπαυςτη επϋμβαςη του ανθρώπου ςτη φύςη, οι νϋεσ
ςυνθόκεσ διαβύωςησ, τα ακραύα φυςικϊ φαινόμενα, οι πόλεμοι και οι τρομοκρατικϋσ
ενϋργειεσ αποτελούν καταςτϊςεισ, οι οπούεσ απειλούν μόνιμα την ανθρωπότητα με
μαζικϋσ καταςτροφϋσ και επιβεβαιώνουν τη διαπύςτωςη, ότι ο ϊνθρωποσ κινδυνεύει να
γύνει θύμα των ςυνεπειών τησ προόδου του

Με απόφαςη τησ U.N.E.S.C.O. Η τελευταύα δεκαετύα του 20ου αιώνα χαρακτηρύςτηκε
ωσ δεκαετύα ελϋγχου και αντιμετώπιςησ των ςυνεπειών, οι οπούεσ ςυνοδεύουν τισ
μαζικϋσ καταςτροφϋσ

Μ α ζ ι κ ή κ α τ α ς τ ρ ο φ ή ( Μ . Κ . ) : ταχεύασ ό βραδεύασ εξϋλιξησ
φυςικό φαινόμενο ό τεχνολογικό ςυμβϊν ςτο χερςαύο, θαλϊςςιο και
εναϋριο χώρο, το οπούο προκαλεύ εκτεταμϋνεσ και δυςμενεύσ επιπτώςεισ
ςτον ϊνθρωπο, καθώσ και ςτο ευρύτερο κοινωνικό και φυςικό περιβϊλλον

 Η ϋκταςη τησ καταςτροφόσ καθορύζεται από το μϋγεθοσ των απωλειών ό φθορών, οι
οπούεσ αφορούν ςτην ζωό, ςτην υγεύα και ςτην περιουςύα των πολιτών, καθώσ και ςτα
αγαθϊ, ςτισ πλουτοπαραγωγικϋσ πηγϋσ και ςτισ υποδομϋσ τησ χώρασ



Αίτια μαζικών καταςτροφών

ειςμού, πλημμύρεσ, τςουνϊμι, καύςωνεσ, πυρκαγιϋσ, τυφώνεσ

 Οι μεγϊλεσ επιδημύεσ 

 Σο βιομηχανικό/ τεχνολογικό ατύχημα 

Η χημικό και βιολογικό απειλό 

Η ανεξϋλεγκτη βύα 

 Σο μεγϊλο τρομοκρατικό πλόγμα

Ατυχόματα (τροχαύα, αεροπορικϊ, ναυτικϊ)





Α φ γ α ν ι ς τ ά ν



Ο λ λ α ν δ ί α



Σι κοινό ϋχουν το Αφγανιςτϊν με την Ολλανδύα ;

 την ϋκθεςη για τουσ κινδύνουσ που διατρϋχουν μεγαλουπόλεισ από φυςικϋσ

καταςτροφϋσ (Weltrisikobericht 2014), η οπούα παρουςιϊςτηκε πρόςφατα ςτο

Βερολύνο οι δύο χώρεσ θεωρούνται «υψηλού κινδύνου». Και αν για το Αφγανιςτϊν κϊτι

τϋτοιο ακούγεται φυςιολογικό, για την Ολλανδύα ςύγουρα προκαλεύ ϋκπληξη, αφού

αποτελεύ μια χώρα με υποδειγματικό πολιτικό προςταςύα και ςυνθόκεσ

ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ. Όμωσ, η γειτνύαςό τησ με τη Βόρεια Θϊλαςςα αυξϊνει

τον κύνδυνο πλημμυρών από την ϊνοδο τησ ςτϊθμησ τησ θϊλαςςασ



 χεδιαςμόσ και ετοιμότητα 
 υντονιςμόσ- Ευρωπαώκό και Διεθνόσ Διϊςταςη 
 Εφοδιαςμόσ και επιμελητεύα 
 Επικοινωνύεσ / Μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ 
 Ενϋργεια 
 τϋγη, νερό ,τροφοδοςύα 
 Αρωγό ςε θύματα 

Η ετοιμότητα πρϋπει να αφορϊ βεβαύωσ και την προ-νοςοκομειακό 
αντιμετώπιςη και διϊςωςη που εύναι πρωταρχικόσ ςημαςύασ.

Τπηρεςύεσ πολιτικόσ προςταςύασ 

 υνεργαςύα όλων των υπηρεςιών 
πολιτικόσ προςταςύασ



 Διαλογό και ςταθεροπούηςη ςτο πεδύο

 ύςτημα διακομιδών 

 Ετοιμότητα νοςοκομειακών μονϊδων 

 Ειδικϋσ νοςηλευτικϋσ μονϊδεσ (μεθ, παιδιατρικϊ κλπ)

 Διαχεύριςη νεκρών 

 Δημόςια υγεύα ςτην κρύςη 

Ενϋργειεσ υγειονομικών υπηρεςιών



Οποιαδόποτε και αν εύναι η αιτύα µύασ µαζικόσ καταςτροφόσ, η αντιµετώπιςό τησ 
απαιτεύ προςωπικό µε υψηλό βαθµό εκπαύδευςησ, εµπειρύα και απόλυτη ςυναύςθηςη 

των κινδύνων που εγκυµονούνται

 Ο κύριοσ ςτόχοσ τησ Ιατρικόσ των µαζικών καταςτροφών εύναι η ανακούφιςη µεγϊλου
αριθµού τραυµατιών

 Σο ιατρικό και νοςηλευτικό προςωπικό που ςυµµετϋχει ςτισ οµϊδεσ αντιµετώπιςησ των
µαζικών απωλειών υγεύασ, προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του κϊτω από αντύξοεσ ςυνθόκεσ
εργαςύασ, µεγϊλησ πύεςησ χρόνου, ςυναιςθηµατικόσ φόρτιςησ και ςυχνϊ ϋλλειψησ
κατανόηςησ από τουσ πληγϋντεσ κατούκουσ

 τισ µαζικϋσ καταςτροφϋσ δηµιουργεύται:
 δυςαναλογύα µεταξύ αυτών που χρειϊζονται βοόθεια και αυτών που εύναι ςε θϋςη να την προςφϋρουν
 προβλόµατα ςτην επϊρκεια επιδεςµικού και φαρµακευτικού υλικού αύµατοσ, ορών και µϋςων µεταφορϊσ
 προβλόµατα ςτην διακοµιδό των τραυµατιών και την ανεύρεςη χώρων νοςηλεύασ λόγω των αποκλειςμού 

των δρόμων από τα ερεύπια των κτιρύων και τη διακοπό των τηλεπικοινωνιών



 Η προετοιμαςύα για μια μαζικό καταςτροφό περιλαμβϊνει τον ςχεδιαςμό, την εκπαύδευςη και
τον απαραύτητο εξοπλιςμό

 Κϊθε Νοςοκομεύο που υπϊρχει πιθανότητα να υποδεχθεύ θύματα μαζικόσ καταςτροφόσ, πρϋπει
να ϋχει ϋνα ςχϋδιο αντιμετώπιςησ το οπούο θα περιλαμβϊνει όλεσ τισ λεπτομϋρειεσ οργϊνωςησ
και ενεργειών του προςωπικού εντόσ και εκτόσ Νοςοκομεύου

 Κανεύσ δεν μπορεύ να προβλϋψει το χρόνο, τόπο, την ϋκταςη και την πολυπλοκότητα μιασ νϋασ
καταςτροφόσ. Όμωσ αν και οι μαζικϋσ καταςτροφϋσ διαφϋρουν ςτο εύδοσ, μϋγεθοσ, αιτιολογύα
υπϊρχουν κοινϋσ ιατρικϋσ και οργανωτικϋσ αρχϋσ

 Αυτό που ϋχει ςημαςύα εύναι η δημιουργύα ειδικών
προνοςοκομειακών κϋντρων υγεύασ για υποδοχό
των θυμϊτων που να ςυνδϋονται με τα
νοςοκομεύα, ςχϋδια εκκϋνωςησ, επικοινωνύεσ,
δημιουργύα κινητού ςυςτόματοσ ενημϋρωςησ
θυμϊτων, ςυνεχόσ καταγραφό δημογραφικών
δεδομϋνων τησ περιοχόσ, ςυνεχόσ ϋλεγχοσ
εξοπλιςμού, προςωπικού, προμηθειών και κυρύωσ
ςυχνϋσ αςκόςεισ ετοιμότητασ

ΕΚΕΠΥ:  αςκήςεισ  
ετοιμότητασ



 Εκεύνο που ϋχει ςημαςύα για την αντιμετώπιςη μύασ μαζικόσ καταςτροφόσ εύναι η λεγόμενη διαλογό TRIAGE.
 Η ϋννοια TRIAGE προόλθε από τον κόςµο τησ πολεµικόσ ιατρικόσ
 Από τον 17ο µ.Χ. αιώνα ϋρχεται το ςύςτηµα διαλογόσ τραυµατιών ςτο πόλεµο του Spayer µεταξύ Άγγλων και

Γϊλλων όπου ϋνασ γϊλλοσ χειρουργόσ ονόµατι Dominique Jean Larrey ειςόγαγε την λϋξη ΣRIAGE
 ’ αυτόν χρεώνεται ιςτορικϊ και το πρώτο αςθενοφόρο (ςκεπαςτό βαγόνι φερόµενο από δύο ϊλογα για την

µεταφορϊ των τραυµατιών από το µϋτωπο τησ µϊχησ ςτα µετόπιςθεν ανεπτυγµϋνο ςτρατιωτικό νοςοκοµεύο)
 Μετϊ από αυτϊ ο Larrey ανακηρύχθηκε ο επικεφαλόσ χειρουργόσ τησ αυτοκρατορικόσ φρουρϊσ του Ναπολϋοντα

ςαν ανταµοιβό για την ανϊπτυξη του 36 πρώτου ςυςτόµατοσ ϊµεςησ επιτόπιασ φροντύδασ και µεταφορϊσ ςτο
πληςύον νοςοκοµεύο

Αντιμετώπιςη καταςτροφόσ 



 TRIAGE, λοιπόν, ςηµαύνει ∆ Ι Α Λ Ο Γ Η


 ∆ΙΑΛΟΓΗ: Μϋθοδοσ χρηςιµοποιούµενη για να ταξινοµόςει αρρώςτουσ ςχετικϊ µε τη βαρύτητα τησ
πϊθηςησ ό τησ βλϊβησ µε ςτόχο τον οριςµό προτεραιοτότων αντιµετώπιςησ

 όµερα παγκόςµια ςηµαύνει διαλογό ςε προνοςοκοµειακό επύπεδο

 Ση διαλογό κϊνουν οι ομϊδεσ διϊςωςησ

Η δ ι α λ ο γ ό θα πρϋπει να 
εύναι:

Σ ω ς τ ή  κ α ι  υ π ε ύ θ υ ν η

Σ υ ν ε χ ή σ  κ α ι  α ν ε π η ρ έ α ς τ η



• Σα µϋλη που αποτελούν τισ οµϊδεσ διϊςωςησ πρϋπει να
διαθϋτουν εµπειρύα, υπευθυνότητα και υψηλό βαθµό
εκπαύδευςησ

• Οι ενϋργειϋσ τουσ πρϋπει να εύναι βαςιςµϋνεσ ςε
προκαθοριςµϋνο ςχϋδιο επϋµβαςησ, το οπούο ςε γενικϋσ
γραµµϋσ µπορεύ να αναπτυχθεύ ςτα παρακϊτω ςτϊδια:

• Άφιξη των οµϊδων διϊςωςησ ςτον τόπο τησ
καταςτροφόσ

• ύντοµη αναγνώριςη του χώρου και εκτύµηςη των
αναγκών

• Αποκατϊςταςη τησ επικοινωνύασ µε το
ςυντονιςτικό κϋντρο που καθοδηγεύ την επιχεύρηςη
και πληροφορεύται ςυνεχώσ για την εξϋλιξό τησ

• Ενεργοπούηςη εφεδρικών οµϊδων διϊςωςησ
• Περιςυλλογό, καταγραφό και πρόχειρη διαλογό των

τραυµατιών
• Παροχό πρώτων βοηθειών ςτουσ τραυµατύεσ και

προετοιµαςύα για την διακοµιδό τουσ
• Οργϊνωςη κινητού ςταθµού πρώτων βοηθειών
• ∆ιακοµιδό των τραυµατιών ςτο νοςοκοµεύο

Ομϊδεσ διϊςωςησ 



Ε Ι Ν Α Ι  Ε Σ Ο Ι Μ Α  ΣΑ  
Ν Ο  Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α  Μ Α  ;  



 τη Ελλϊδα, τη χώρα του Ιπποκρϊτη, αςφαλώσ δεχόμαςτε ότι η καλύτερη λύςη για να
αντιμετωπιςθεύ μια κρύςη εύναι αυτό να μη ςυμβεύ ποτϋ ό με ϊλλα λόγια να υπϊρχει πρόληψη.

 οφότεροι ύςωσ ςτο θϋμα αυτό εύναι οι Κινϋζοι αφού ςτην κινϋζικη γλώςςα η λϋξη «κρύςη»
αποτελεύται από δύο ενωμϋνα ιδεογρϊμματα, από τα οπούα το πρώτο ςημαύνει κύνδυνοσ και το
δεύτερο ςημαύνει ευκαιρύα.

«Ένασ αιςιόδοξοσ βλέπει μια ευκαιρία ςε κάθε 
καταςτροφή. Ένασ απαιςιόδοξοσ βλέπει μια 

καταςτροφή ςε κάθε ευκαιρία»
Winston Churcill

 Η κινϋζικη φιλοςοφύα μασ διδϊςκει ότι κϊθε
κρύςη εύναι και μια ευκαιρύα για μελλοντικό
καλύτερη αντιμετώπιςη, που ελπύζουμε να
μη χρειαςθεύ.



 ύμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεύα από τη μελϋτη NHAMCS (National Hospital
Ambulatory Medical Care Survey), ςτισ ΗΠΑ ςε 500 νοςοκομεύα:

 ςχεδόν όλα τα νοςοκομεύα (97.3%) ϋχουν ςχϋδια δρϊςησ για αντιμετώπιςη φυςικών καταςτροφών
 τα περιςςότερα (85.5%) ϋχουν ςχϋδια για χημικό πόλεμο
 το 72.2% ϋχουν ςχϋδια για μαζικϊ ατυχόματα από εκρόξεισ
 Σα ¾ των νοςοκομεύων ςυμμετϋχουν ςε αςκόςεισ ό ςχϋδια των τοπικών κοινωνιών ό ϊλλων υπηρεςιών

υγεύασ. Οι αςκόςεισ αυτϋσ αντιμετώπιςησ κρύςεων γύνονται ςυχνϊ και τα νοςοκομεύα ςυνεργϊζονται με τισ
υπηρεςύεσ επεύγουςασ ιατρικόσ, την πυροςβεςτικό και τισ δικαςτικϋσ αρχϋσ

 Σα δεδομϋνα αυτϊ φαύνεται ότι ςόμαναν ςυναγερμό και ςε πολλϊ ϊλλα κρϊτη

 ε τϋτοιεσ περιπτώςεισ ςτην πατρύδα μασ εφαρμόζονται από την Πολιτεύα τα ςχϋδια ΠΕΡΕΑ ό
ΞΕΝΟΚΡΑΣΗ







• Εύναι γεγονόσ ότι το ιατρικό και νοςηλευτικό προςωπικό δεν εκπαιδεύεται και δεν
ενημερώνεται ςτο θϋμα αυτό – Εκπαύδευςη

• Σο κϊθε Νοςοκομεύο θα πρϋπει να εντϊςςεται ςτο γενικότερο πλαύςιο του ςχεδύου
αντιμετώπιςησ μαζικών καταςτροφών. Αν και τα Νοςοκομεύα ςυνόθωσ ϋχουν ικανοποιητικό
πληρότητα ςε προςωπικό, εύναι απαραύτητο να διερευνηθεύ προςεκτικϊ κϊθε πρόβλημα και οι
δυνατότητεσ αντιμετώπιςησ του που μπορεύ να προκύψει από την αιφνύδια ϋλευςη μεγϊλου
αριθμού θυμϊτων μιασ μαζικόσ καταςτροφόσ

• Καθοριςτικό για την επιτυχύα τησ Νοςοκομειακόσ αντιμετώπιςησ μιασ μαζικόσ καταςτροφόσ
εύναι η ύπαρξη κατευθυντόριων οδηγιών και ςυςτόματοσ ςυντονιςμού και ελϋγχου

Η ςημερινό πραγματικότητα

 Μεγϊλη ςημαςύα ϋχει το που θα γύνει το ατύχημα/ςυμβϊν

ς τ η ν  π ρ ω τ ε ύ ο υ ς α  ;

ς ε   ν η ς ύ  ;

ς τ η ν  Ε π α ρ χ ύ α  ;
 Δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ϋ σ   ο ι  

ς υ ν θ ό κ ε σ , δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ σ τ ρ ό π ο σ  

α ν τ ι μ ε τ ώ π ι ς η σ  .

ς τ α  ς ύ ν ο ρ α  ;  



Καθόκοντα ιατρού ςυντονιςτό
 Οργανώνει το ΣΕΠ
 Οργανώνει τισ κινητϋσ ιατρικϋσ ομϊδεσ του Νοςοκομεύου
 Εξαςφαλύζει τον κατϊλληλο ιματιςμό και εξοπλιςμό
 Καθορύζει τον ιατρό διαλογόσ
 Κατανϋμει ιατρούσ και νοςηλευτϋσ ςτισ κατϊλληλεσ θϋςεισ
 Εξαςφαλύζει κενϋσ κλύνεσ ΜΕΘ και κενϋσ αύθουςεσ χειρουργεύου

Καθόκοντα ιατρικού και νοςηλευτικού προςωπικού 

Καθόκοντα νοςηλευτό ςυντονιςτό
 Ενημερώνει και καλεύ τουσ νοςηλευτϋσ που θα επανδρώςουν τισ κινητϋσ ιατρικϋσ ομϊδεσ και θα χειριςτούν

τουσ αςθενεύσ ςτο ΣΕΠ (Ένασ νοςηλευτόσ θα πρϋπει να εύναι υπεύθυνοσ για κϊθε κατακεκλιμϋνο αςθενό,
ενώ για την αναζωογόνηςη ενόσ βαρϋωσ πϊςχοντοσ αςθενούσ, μπορεύ να χρειαςτούν ακόμα και πϊνω από
τϋςςερισ νοςηλευτϋσ.)

Καθόκοντα διοικητικού ςυντονιςτό
Σεκμηρύωςη και καταγραφό δεδομϋνων
 Ενημϋρωςη αςτυνομύασ για την υπϊρχουςα κατϊςταςη
 Ενημϋρωςη ςυγγενών των θυμϊτων
 Εξαςφϊλιςη επικοινωνιών
 Εξαςφϊλιςη γρόγορησ διακύνηςησ αςθενών εντόσ του Νοςοκομεύου
 Εξαςφϊλιςη προςωπικού αςφαλεύασ





 Σα καθόκοντα των ςυντονιςτών εύναι αρμοδιότητα του ΕΚΕΠΤ, των ΤΠΕ 
και των διοικητών των Νοςοκομεύων,δηλαδό ενόσ κεντρικού ςχεδιαςμού 
που πρϋπει να περιλαμβϊνει:

1. Αναγκαιότητα ςχεδιαςμού και οργϊνωςησ
2. χϋδιο ϋκτακτησ ανϊγκησ
3. Οργϊνωςη του νοςοκομεύου για την εφαρμογό του ςχεδύου

διαχεύριςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ – Ανϊλυςη παραμϋτρων του
ςχεδιαςμού

4. Ειδικϊ ςχϋδια δρϊςησ



Αναγκαιότητα ςχεδιαςμού και οργϊνωςησ

 χϋδιο ϋκτακτησ ανϊγκησ
 Περιλαμβϊνει τον επιχειρηςιακό και τεχνικό ςχεδιαςμό για την λόψη μϋτρων πρόληψησ και

θεραπεύασ τησ κρύςησ, αλλϊ και την δημιουργύα επιμϋρουσ και ειδικών ςχεδύων δρϊςησ και
αντιμετώπιςησ μαζικών καταςτροφών, όπωσ:
 χϋδια οργϊνωςησ καταυλιςμού, μεταφορϊσ θυμϊτων, λειτουργύασ των ειδικών

τμημϊτων (ΜΕΘ, ΣΕΠ, Χειρουργεύων).

 Σο πρώτο και ςημαντικότερο εύναι το ςχϋδιο δρϊςησ Σμόματοσ Επειγόντων
Περιςτατικών (ΣΕΠ) το οπούο πρϋπει να περιλαμβϊνει την δυνατότητα
προςωρινόσ επϋκταςησ ό αλλαγόσ χρόςησ των γειτονικών χώρων, που θα
παρϋχουν όμωσ την δυνατό αςφϊλεια ςτην ιατρικό πρακτικό, αλλϊ και την
ενύςχυςη ςε προςωπικό.

 Πρϋπει επύςησ εκτόσ των βαςικών τμημϊτων του να προβλεφθούν:

 Ελικοδρόμιο ςε ςχετικϊ μικρό απόςταςη
 Χώροσ αποβύβαςησ τραυματιών που διακομύζονται με οχόματα
 Γραφεύο καταγραφόσ



 Οργϊνωςη του νοςοκομεύου για την εφαρμογό του ςχεδύου διαχεύριςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ

 Δημιουργύα κϋντρου διαχεύριςησ Έκτακτησ Ανϊκγησ με ςτόχο την ϊμεςη και αποτελεςματικό
αντιμετώπιςη τησ κρύςησ αλλϊ και ωσ Κϋντρο Επιχειρόςεων

 Σην διαχεύριςη τησ δημοςιότητασ και των ΜΜΕ

 Σην διαδικαςύα κινητοπούηςησ του προςωπικού

 Σο ςχϋδιο εκκϋνωςησ του νοςοκομεύου

 Σο ςχϋδιο που αφορϊ τον οικονομικό ςχεδιαςμό αντιμετώπιςησ ϋκτακτησ ανϊγκησ και τη
διαχεύριςη των οικονομικών απαιτόςεων



 την Χώρα μασ ο υπϊρχων ιατρικόσ ςχεδιαςμόσ για την αντιμετώπιςη μαζικών
καταςτροφών εύναι ιδιαύτερα ικανοποιητικόσ.

 Κρύνεται όμωσ ςκόπιμο και με ςτόχο να αποδώςει το μϋγιςτο τησ αποτελεςματικότητϊσ του,
να ςυνδυαςτεύ με:

 Επαρκό ςτελϋχωςη από όλεσ τισ κεντρικϋσ και περιφερειακϋσ μονϊδεσ τησ πολιτικόσ προςταςύασ
 Αναθεώρηςη όλων των ςχεδύων ενεργοπούηςησ και αντιμετώπιςησ μαζικών καταςτροφών
 Θεςμοθϋτηςη υποχρεωτικόσ ςυςτηματικόσ ενημϋρωςησ του ςυνόλου του υγειονομικού δυναμικού ςε

θϋματα εκτϊκτων αναγκών
 Λόψη μϋτρων που θα επιλύουν τα εξόσ προβλόματα ςτο χώρο τησ υγεύασ:

 Μη ύπαρξη θεςμοθϋτηςησ Ιατρικόσ Καταςτροφών
 Έλλειψη ιατρονοςηλευτικού προςωπικού
 Μη ςτελϋχωςη ΕΚΑΒ
 Μη ύπαρξη εξειδικευμϋνων κλινικών ςτην περιφϋρεια
 Προβλόματα αεροδιακομιδών
 Ελλεύψεισ ιατροφαρμακευτικού υλικού
 Προβλόματα ςτισ υφιςτϊμενεσ κτιριακϋσ υποδομϋσ
 Μη ςυνεργαςύα αρμόδιων φορϋων



Η  α ι ς ι ο δ ο ξ ί α  ε ί ν α ι  
μ ο ν ό δ ρ ο μ ο σ



Ευχαριστώ 


