




Ενημϋρωςη ΕΚΕΠΤ για ςειςμικό δόνηςη ςτην Κεφαλονιϊ.

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ

 Επικοινωνύα με Γ.Γ.Π.Π. – Διοικητό 6ησ Τ.ΠΕ.  - Διοικητό και Τποδιοικητό 
Νοςοκομεύων Κεφαλονιϊσ και Ληξουρύου

ΚΙΣΡΙΝΟ ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 
«ΩΣΡΑΣΟ»

Ενημέρωςη ΕΚΕΠΤ για: 
 εκτίμηςη τησ αςφάλειασ του κτιρίου του ΓΝ Ληξουρίου

 τρέχουςα κίνηςη του νοςοκομείου (ανεπτυγμένεσ – κενέσ κλίνεσ, προςελεύςεισ λόγω 
τραυματιςμών από το ςειςμό)

 δύναμη αςθενοφόρων ΕΚΑΒ Κεφαλληνίασ

 Επικοινωνύα με ΕΚΑΒ Πϊτρασ

Ετοιμότητα διαςωςτών με αςθενοφόρα για μετϊβαςη ςτην Κεφαλονιϊ.



 Τπουργόσ Τγείασ

 Γενικόσ Γραμματϋασ Τπουργεύου Τγεύασ

 Πολιτικό Προςταςύα

 6η Τγειονομικό Περιφϋρεια 

 ΚΕΕΛΠΝΟ

 Διοικητό και Τποδιοικητό Αργοςτολύου και Ληξουρύου

 Ad  hoc Επιχειρηςιακό Κϋντρο – ΕΚΕΠΤ Κεφαλονιϊσ

 Διευθύντρια Γενικόσ Δ/νςησ Δημόςιασ Τγεύασ & Ποιότητασ Ζωόσ



 ΝΟΜΑΡΦΙΑΚΟ Γ.Ν. ΑΡΓΟΣΟΛΙΟΤ
 Γ.Ν. ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ
 Π.Ι. ΥΙΚΑΡΔΟΤ
 Κ.Τ. ΕΟΠΤΤ 17 ΙΑΣΡΟΙ
 Κ.Τ. ΑΜΗ (ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ)
 Κ.Τ. ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ Γ.Ν.  
ΚΕΥΑΛΛΗΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:
• ΜΟΝΑΔΑ ΣΕΦΝΗΣΟΤ ΝΕΥΡΟΤ Γ.Ν. 
ΚΕΥΑΛΛΗΝΙΑ



ΕΥΑΡΜΟΓΗ «ΚΟΚΚΙΝΟΤ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ» 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ «ΩΣΡΑΣΟ» 

για Γ.Ν. Ληξουρύου «Μαντζαβινϊτειο» μετϊ από την 
ϋκθεςη καταλληλότητασ του κτιρύου από την Τ.Α.. –

μη κατοικήςιμο 
ΔΡΑΕΙ
Άμεςη εκκϋνωςη παλαιού κτιρύου Γ.Ν. Ληξουρύου «Μαντζαβινϊτειο»
Διακομιδό αςθενών και φιλοξενουμϋνων μϋςω ΕΚΑΒ ςτο Γ.Ν. Κεφαλληνύασ
Λειτουργύα Τγειονομικών Τπηρεςιών Γ.Ν. Ληξουρύου ςε νϋο κτύριο

Ενημϋρωςη ΕΚΕΠΤ από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ 

επιχεύρηςησ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΚΕΝΩΗ



 υνεχόσ επικοινωνύα ΕΚΕΠΤ με ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΥΟΡΕΙ
› Ιατρικό ύλλογο Κεφαλονιϊσ

› Υαρμακευτικό ύλλογο Κεφαλονιϊσ

› Δ/νςη Τγιεινόσ νηςιού

› Νοςοκομεύα Ληξουρύου και Αργοςτολύου

 υνεχόσ αναφορϊ των 2 παραπϊνω νοςοκομεύων

 ύςταςη κλιμακύου από το ΕΚΕΠΤ για υγειονομικό ςυνδρομό

 Αναχώρηςη κλιμακύου ΕΚΕΠΤ την ύδια ημϋρα για Κεφαλονιϊ

 υνεργαςύα με εμπλεκόμενουσ φορεύσ για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ του 
πόςιμου νερού και τροφύμων

 Δημιουργύα γραφεύου ΕΚΕΠΤ ςτην Κεφαλονιϊ

 Καταγραφό φαρμακεύων με διευθύνςεισ και τηλϋφωνα

 υνεχόσ καταγραφό υγειονομικού υλικού 



 Κλιμάκιο ιατρών από το Ε.Κ.ΕΠ.Τ. ςε 
ςυνεργαςία με τον Ιατρικό ύλλογο 
Αθηνών





Σο κλιμϊκιο του Ε.Κ.ΕΠ.Τ. Επιςκϋφτηκε:

 τουσ ςκηνύτεσ ςτον    
καταυλιςμό , 

 ςτο γόπεδο και

 ςτο καρϊβι που φιλοξενεύ 
ςειςμοπαθεύσ ςτο Ληξούρι (600 
ϊτομα).



 Λειτούργηςε Επιχειρηςιακό κϋντρο 
ςτη νόςο Κεφαλληνύα με ςυνεχεύσ 
ςυςκϋψεισ με όλουσ τουσ τοπικούσ 
φορεύσ. 

 υνεχόσ καταγραφό ημερόςιασ 
αναφορϊσ από τα Νοςοκομεύα 
Αργοςτολύου και Ληξουρύου.

 Ετϋθηςαν ςε ετοιμότητα 25 ιατρού 
μϋλη του Ιατρικού υλλόγου 
Κεφαλληνύασ. 



 ε διαρκό ςυνεργαςύα με τον Διοικητό 
τησ  6ησ  ΤΠΕ, τον Διοικητό και τον Αν. 
Διοικητό του  Νοςοκομεύου 
Κεφαλληνύασ – Ληξουρύου για την 
εύρυθμη επύλυςη των υγειονομικών 
προβλημϊτων των κατούκων τησ 
Κεφαλληνύασ. 

 υνεχό επαφό με τον Ιατρικό ύλλογο 
Κεφαλληνύασ, με την Μ.Κ.Ο. Ιατρού του 
Κόςμου, με τουσ εκπροςώπουσ τησ 
τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, με τον 
Υαρμακευτικό ςύλλογο Κεφαλληνύασ. 



 Έγγραφο από Τ.Α.. - «Δελτύο Σαχεύασ Αυτοψύασ» για παλαιό κτύριο Νοςοκομεύου 

Ληξουρύου – ΚΡΙΝΕΣΑΙ ΚΑΣΟΙΚΗΙΜΟ

Άρςη εφαρμογήσ Επιχειρηςιακού χεδίου «ώςτρατοσ»

• Παρακολούθηςη τησ ςυρροόσ κρουςμϊτων γαςτρεντερύτιδασ που παρουςιϊςτηκαν 

ςτο πλούο
• υνϊντηςη Διοικητό ΕΚΕΠΤ με Πανελλόνιο ύλλογο Χυχολόγων για πιθανϊ ςχϋδια 
δρϊςησ (διϊλεξη ςε ιατρονοςηλευτικό προςωπικό και ςτα δύο νοςοκομεύα)



 Εκπονόθηκε χϋδιο Χυχολογικόσ 
Τποςτόριξησ  ςτο οπούο εμπεριϋχεται η 
λειτουργύα  τηλεφωνικού κϋντρου, 
ςεμινϊρια και ομιλύεσ ςτη νόςο 
Κεφαλληνύα από εξειδικευμϋνο 
προςωπικό, επύςκεψη κλιμακύου 
Χυχολόγων ςε ςυνεργαςύα με την 
προώπϊρχουςα αντύςτοιχη τοπικό 
δομό.                                                   



 Σην Σετϊρτη, 19 Υεβρουαρύου  υπο τον 
ςυντονιςμό του Διοικητό του 
Επιχειρηςιακού Κϋντρου Τγεύασ 
(Ε.Κ.ΕΠ.Τ) πραγματοποιόθηκε 
ςύςκεψη ςτο Γενικό Νοςοκομεύο 
Κεφαλληνύασ για θϋματα υγειονομικού 
ενδιαφϋροντοσ τησ περιοχόσ.

 τη ςύςκεψη παρευρϋθηςαν ο 
Διοικητόσ του Γ.Ν. Κεφαλληνύασ και  ο 
Αναπληρωτόσ Διοικητόσ του Γ.Ν. 
Ληξουρύου  που ϋθεςαν υπόψη τησ 
Τφυπουργού την υφιςτϊμενη 
κατϊςταςη και τισ ενϋργειεσ που ϋχουν 
υλοποιηθεύ προκειμϋνου να 
καλυφθούν όλεσ οι ανϊγκεσ των 
ςειςμόπληκτων τησ νόςου. 



 Απο 11/02/2014 ετϋθη ςε λειτουργύα 

τηλεφωνικό γραμμό υποςτόριξησ 1135 με 
ςκοπό την ϊμεςη παρϋμβαςη για την επύλυςη 
των προβλημϊτων που προϋκυψαν απο τουσ 
ςυνεχιζόμενουσ ςειςμούσ ςτην Κεφαλονιϊ.

 Η γραμμό λειτουργεύ ςτο ΚΕ.Λ.Π.ΝΟ επι 
24ώρου βϊςεωσ. τη γραμμό 1135 
περιλαμβϊνεται και ψυχοκοινωνικό 
υποςτόριξη με ομϊδα ψυχιϊτρων του 
Ε.ΚΕ.Π.Τ. και εθελοντών ψυχολόγων απο το 
ύλλογο  Ελλόνων Χυχολόγων



 Εκπαιδευτικό εμινϊριο ςτο 
προςωπικό του ΓΝ Κεφαλληνύασ από 
την εκπρόςωπο του υλλόγου  
Ελλόνων Χυχολόγων, και τον 
Διευθυντό τησ Παιδοψυχιατρικόσ 
Κλινικόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών 
ΓΝ Παύδων  «ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ» . 



 27 Υεβρουαρύου μετϋβη ςτη νόςο επταμελϋσ κλιμϊκιο από το Χυχιατρικό 
Νοςοκομεύο Αττικόσ «ΔΑΥΝΙ», υπό το γενικό ςυντονιςμό του Διοικητό του 
Νοςοκομεύου. Σο κλιμϊκιο , το οπούο αποτελεύται από εξειδικευμϋνο 
κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγουσ πραγματοπούηςε πλϋγμα δρϊςεων που 
αφορούν την ατομικό και ψυχολογικό υποςτόριξη του πληθυςμού που 
διαμϋνει ςτα πλούα και ςτουσ καταυλιςμούσ, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτον 
παιδικό πληθυςμό.

 Σο εν λόγω κλιμϊκιο ϋωσ τισ 30/03/2014 επιςκϋφθηκε την νόςο 5 φορϋσ 
καλύπτοντασ τισ ανϊγκεσ των ςειςμοπαθών κατούκων.

 Σο Χ.Ν.Α. «ΔΑΥΝΙ» εκτύπωςε ερωτηματολόγιο που  θα διανεμηθει ςτην 
ςχολικό κοινότητα τησ νόςου από κλιμϊκιο ψυχιϊτρων τησ 
Παιδοψυχιατρικόσ Κλινικόσ  Πανεπιςτημύου Αθηνών –ΓΝ Παύδων «Αγύα 
οφύα» με υπεύθυνο τον Καθηγητό κ. Γερϊςιμο Κολαΐτη. 




