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Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική Καταστροφών 



Στατιστικά στοιχεία θανάτων από φυσικές 

καταστροφές 



ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 



Διαχείριση Θυμάτων Καταστροφών – Γενικές 

Έννοιες 
 Το ΣΥΝΟΛΟ των ενεργειών που απαιτούνται πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά από μία καταστροφή, όσον αφορά την 

πρόληψη και διάσωση ανθρώπινων ζωών και την γρήγορη 

επιστροφή στην ομαλότητα 

 Εκτίμηση κινδύνου. Το πρώτο βήμα!!! 

 Κίνδυνος: Πιθανότητα Χ Συνέπειες 

 Ταξινόμηση κινδύνου 

 Ευαλωτότητα (φυσική, οικονομική, 

κοινωνική, περιβαλλοντολογική) 



Δημόσια Υγεία και Καταστροφές 

Πηγή: Institute of Medicine (IOM, USA) 



Ενέργειες κατά την περίοδο της 

προετοιμασίας νοσοκομείου για μαζικές 

απώλειες υγείας (1) 

 Εθνική Πολιτική βούληση και εφαρμογή προγραμμάτων με 

σκοπό την ασφαλή λειτουργία υγειονομικών δομών σε 

περιπτώσεις καταστροφών 

 Επιλογή ασφαλούς τοποθεσίας 

 Σχεδιασμός και κατασκευή υγειονομικών δομών με 

ανθεκτικότητα 

 Αξιολόγηση από ειδικούς των ήδη υπαρχόντων υγειονομικών 

δομών (Σχηματισμός Emergency Risk Management Committee) 

 Διασφάλιση οδών παροχής απαραίτητου υλικού σε περίπτωση 

επείγοντος 

Πηγή: Safe Hospital: Prepared in Emergencies and Disasters – WHO, 2011 



Ενέργειες κατά την περίοδο της 

προετοιμασίας νοσοκομείου για μαζικές 

απώλειες υγείας (2) 

 Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ φορέων της τοπικής 

κοινότητας και των υπαρχόντων υγειονομικών δομών 

 Δημιουργία σχεδίου αντιμετώπισης μαζικών απωλειών υγείας 

για τη συγκεκριμένη υγειονομική δομή 

 Έλεγχος και επικαιροποίηση του σχεδίου μέσω ασκήσεων σε 

τακτά χρονικά διαστήματα 

 Αξιολόγηση στοιχείων από προηγούμενες καταστροφές και 

διενέργεια τροποποιήσεων και βελτιώσεων στα ήδη υπάρχοντα 

σχέδια 

Πηγή: Safe Hospital: Prepared in Emergencies and Disasters – WHO, 2011 



Διασφάλιση νοσοκομειακής ετοιμότητας σε 

καταστροφές 

 Συντονισμός απαιτούμενων ενεργειών 

 Έλεγχος Σχεδίου αντιμετώπισης και ανάκαμψης 

 Έλεγχος των επικοινωνιών 

 Ανθρώπινο δυναμικό 

 Υλικοτεχνικές υποδομές 

 Παροχή φροντίδας και υποστήριξης ασθενών 

 Δυνατότητα εκκένωσης, απολύμανσης και ασφάλειας 

Πηγή: Hospital Safety Index Guide for Evaluators (2nd Edition) – WHO, 2015 



H(E)ICS - Hospital Emergency Incident 

Command System 

 Σχηματισμός ομάδας υπεύθυνης για την ανταπόκριση σε 

ποικιλία έκτακτων καταστάσεων (από μία απλή επιδημία έως 

μία μαζική καταστροφή) 

 Υπεύθυνος ομάδος (Incident Commander) 

 Η ομάδα αυτή είναι επιφορτισμένη με τη δημιουργία ενός 

σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (Incident Action 

Plan) 

Πηγή: California Emergency Medical Services Authority 



Πηγή: California Emergency Medical Services Authority 



Ταξινόμηση βάση του αριθμού των θυμάτων 

ενός συμβάντος μαζικών απωλειών υγείας 

(MCI) 

 MCI Level I: 5 – 10 pts 

 MCI Level II: 10 – 20 pts 

 MCI Level III: 20 – 100 pts 

 MCI Level IV: 100 – 1000 pts 

 MCI Level V: >1000 pts 



Λειτουργία νοσοκομείου σε περίπτωση 

μαζικών απωλειών υγείας (MCI) 

 Συμβατική (Conventional Care) 

 Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης (Contingency Care) 

 Λειτουργία Κρίσης (Crisis Care) 

 Στόχος: Γρήγορη επιστροφή στην ομαλότητα 

Πηγή: Institute Of Medicine (IOM) - USA 



Πρωταρχικές ενέργειες ενδονοσοκομειακά με 

σκοπό τη διάσωση της ζωής ή μέλους των 

θυμάτων (1) 

 Διαλογη(Triage): (Πρωτογενής ή Δευτερογενής, Χρήση START 

– RTS – ISS) 

 Διαχωρισμός «Πράσινων» ασθενών 

 Reverse Triage 

 Αρχικές Ενέργειες Σταθεροποίησης ασθενών βασισμένες στις 

αρχές ATLS – ETC κλπ 

 Προτεραιοποίηση περαιτέρω διαγνωστικού ελέγχου ασθενών 

 Τριτογενής Διαλογή: Προτεραιοποίηση ασθενών, όσον αφορά 

την τελική αντιμετώπιση 



Πρωταρχικές ενέργειες ενδονοσοκομειακά με 

σκοπό τη διάσωση της ζωής ή μέλους των 

θυμάτων (2) 

 Έλεγχος εξωτερικής αιμορραγίας (πίεση, επίδεση, tourniquet, 

κλπ) 

 Απειλούμενος αεραγωγός - Παρέμβαση 

 Αντιμετώπιση υπό τάση Πνευμονοθώρακα 

 Κρανιοανάτρηση 

 Λαπαροτομία σε ασταθείς ασθενείς ή αμβλέα με διατιτραίνοντα 

τραύματα ή ασθενείς με περιτοναϊκά σημεία και υγρό 

ενδοκοιλιακά 

 Θωρακοτομή σε ασταθείς ασθενείς με κάκωση θώρακα 

 Ορθοπεδικές επεμβάσεις για διάσωση μέλους 

 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 

ΘΥΜΑΤΩΝ 



Συμπερασματικά 

Το πλέον σημαντικό για την αποτελεσματική ενδονοσοκομειακή 

διαχείριση πολλαπλών θυμάτων είναι η ύπαρξη ενός καλά 

δομημένου, εφαρμόσιμου και επικαιροποιημένου Σχεδίου 

Αντιμετώπισης, το οποίο θα περιλαμβάνει με σαφήνεια ρόλους 

διακριτούς που αφορούν όλο το υγειονομικό προσωπικό και σαφή 

ηγεσία. 



Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας 



Ερωτήσεις 


