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Εισαγωγή: Η αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών απαιτεί
καθορισμένες, συντονισμένες και
ομαδικές ενέργειες.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι η μελέτη εφαρμογής των
ειδικών επειχειρησιακών σχεδίων
εκτάκτων αναγκών του Γ.Ν.Α. «Η
ΕΛΠΙΣ», καθώς και τα επιπρόσθετα
μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν
με σκοπό τη βελτίωση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας.
Υλικό-Μέθοδος: Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η
διαδικτυακή αναζήτηση για την εύρεση Νόμων και
εγκυκλίων που αναφέρονται στην Πολιτική Προστασία
και την Επιχειρησιακή Ετοιμότητα των Νοσοκομείων.
Επίσης ανασκοπήθηκαν τα Επιχειρησιακά Σχέδια
Εκτάκτων Αναγκών «ΠΕΡΣΕΑΣ» και «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ»
του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ».

Αποτελέσματα: Η προετοιμασία του Γ.Ν.Α. «Η
ΕΛΠΙΣ» για την αντιμετώπιση ενός πιθανού
κινδύνου είναι επιτακτική ώστε η διαχείριση της
έκτακτης ανάγκης να γίνει άμεσα, αποτελεσματικά
και με υπευθυνότητα αξιοποιώντας ορθολογικά τους
απαιτούμενους πόρους. Στο πλαίσιο
αναπροσαρμογής των σχεδιών εκτάκτων αναγκών
«ΠΕΡΣΕΑΣ» και «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ», έγινε σαφής
καθορισμός των αρμοδιοτήτων των υπευθύνων
δράσεων και ονομαστικός ορισμός των μελών που
απαρτίζουν τις Ομάδες. Πραγματοποιήθηκε
ενημέρωση των εμπλεκόμενων για τον σχεδιασμό,
προγραμματισμό και την σωστή οργάνωση των
ειδικών σχεδίων ετοιμότητας και αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Νοσοκομείου. Καθορίστηκαν
οι χώροι αναμονής και μαζικής συσσώρευσης των
ασθενών και των συνοδών τους, σε περίπτωση
πιθανής εκκένωσης του Νοσοκομείου.
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος και τοποθέτηση
φωτεινών πινακίδων στις εξόδους διαφυγής και
έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι
προσβάσιμες. Ελέγχθηκαν οι πυροσβεστικοί
σταθμοί και εφοδιάστηκαν με τον κατάλληλο
εξοπλισμό.

Συμπεράσματα: Τα σχέδια δράσης
έχουν σαν στόχο την πρόληψη των
καταστροφών, την αποτελεσματική
αντιμετώπισή τους, τη μείωση των
επιπτώσεών τους και την προετοιμασία
του Οργανισμού για επερχόμενες
προκλήσεις. Συμπερασματικά, σε
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών η
εύρυθμη λειτουργία ενός Οργανισμού
είναι σημαντική. Παρά το γεγονός ότι
αρκετοί Οργανισμοί έχουν
διαμορφώσει σχέδια δράσεων με βάση
τα πρότυπα που έχουν συνταχθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας, η υλοποίησή τους απαιτεί
εκπαίδευση και προετοιμασία του
ανθρώπινου δυναμικού σε καιρούς
ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού,
ύπαρξη οικονομικών πόρων και
ομαδική συνεργασία, με απώτερο
σκοπό την καλύτερη δυνατή
αντιμετώπιση των καταστάσεων
εκτάκτων αναγκών, την ελαχιστοποίηση
των πιθανών επιπτώσεών τους και τη
γρήγορη επαναφορά του Οργανισμού
στην φυσιολογική του λειτουργία.

