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ΠΙΤΤΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΟΣ & ΑΣΚΗΣΗ
ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ‘‘ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’
ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
«ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» & «ΠΕΡΣΕΑΣ»

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: από το πρωτότυπο κείµενο έχουν απαλειφθεί
ονοµατεπώνυµα και τηλέφωνα εµπλεκοµένων.

Ο Πιττακός ο Μυτιληναίος (περ. 650-570 π.Χ.) ήταν πολιτικός και στρατιωτικός

ηγέτης

της Μυτιλήνης, ένας από τους επτά σοφούς της Αρχαίας Ελλάδος και μνημονεύεται μαζί με
τον Θαλή, τον Βία και το Σόλωνα σε όλους τους σχετικούς καταλόγους.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η άσκηση θα πραγµατοποιηθεί στις 18/04/2019, ηµέρα Πέµπτη το πρωί και
ώρα 10.00.
Α. Σκοπός της άσκησης είναι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης :
- Να εκτιµήσει της δυνατότητες του νοσοκοµείου προκειµένου να λειτουργεί και
να εκπληρώνει την βασική αποστολή του, της παροχής υπηρεσιών υγείας.
-Να εφαρµόσει στην πράξη τις ενέργειες αντιµετώπισης

των εκτάκτων

αναγκών.
-Να ελέγξει τη δυνατότητα ειδοποίησης του προσωπικού µέσα και έξω από το
νοσοκοµείο µε σκοπό τη µείωση του χρόνου απόκρισης του προσωπικού και
την εποικοδοµητική συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων.
-Την προσοµοίωση σεναρίων διαδικασιών και αντιµετώπισης επειγόντων
περιστατικών σε συνθήκες εκκένωσης του νοσοκοµείου µε σκοπό την βελτίωση
ανταπόκρισης του προσωπικού στην αντιµετώπιση τους.
-Την σωστή, ακριβή παρακολούθηση και διοίκηση της εύρυθµης λειτουργίας
του νοσοκοµείου σε έκτακτες ανάγκες.
-Την αποφυγή επικαλύψεων δράσεων και αυτόνοµων ενεργειών

και την

συνεργασία µε άλλους φορείς εκτός νοσοκοµείου.
- Να αξιολογήσει τη δράση των υφιστάµενων ενδονοσοκοµειακών οµάδων και
την εκπαίδευση τους µε τον καθορισµό επακριβώς των ενεργειών όλων των
εµπλεκοµένων.( όπως αυτές ορίζονται στα σχέδια εκτάκτων αναγκών).

Β. Προϋποθέσεις για την εύρυθµη λειτουργία του νοσοκοµείου λόγω της
άσκησης
Το νοσοκοµείο έχει καθηµερινή εφηµερία, καθώς είναι το µοναδικό στο νησί.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε να µην

υπάρξει πρόβληµα στην προσέλευση περιστατικών στο ΤΕΠ και στην
Μαιευτική κλινική (σε χώρο της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η άσκηση). Για τους
λόγους αυτούς :
•

Θα οριστούν υπάλληλοι που θα κατευθύνουν τα οχήµατα µε ασθενείς.

•

Θα ενηµερωθεί το ΕΚΑΒ τις προηγούµενες ηµέρες για την οµαλή κίνηση
των ασθενοφόρων.

•

Θα ενηµερωθεί το προσωπικό φύλαξης του νοσοκοµείου, µέσω της
Προϊσταµένης Επιστασίας για τις ενέργειες αρµοδιότητάς τους.

•

∆εν θα παρκάρουν οχήµατα :
1. στο χώρο έξω από το ΤΕΠ
2. στο δρόµο που οδηγεί στο ΤΕΠ από 17/04/2019, ώστε να γίνει διπλής
κατεύθυνσης
3. ο χώρος διεξαγωγής της άσκησης (πάρκινγκ), θα εκκενωθεί από
17/04/2019 έως και 18/04/2019 και ώρα 14.00 προκειµένου την
προηγουµένη ηµέρα α) Ο στρατός να στήσει σκηνές β) Η Τεχνική
Υπηρεσία του νοσοκοµείου να στήσει χηµική τουαλέτα και να τραβήξει
γραµµές για ηλεκτρικό ρεύµα και ύδρευση. Παράλληλα θα σταλούν από
την

15/04/2019

ηµέρα

∆ευτέρα

ενηµερωτικά

σηµειώµατα

στο

προσωπικό των τµηµάτων για τη µη στάθµευση των οχηµάτων τους την
17/04/2019 και 18/04/2019, λόγω της άσκησης
4. στο

δρόµο µέσα στο νοσοκοµείο που οδηγεί στο ΕΚΑΒ για να

µπορούν να φεύγουν τα ασθενοφόρα σε περίπτωση ανάγκης, µε
ταυτόχρονο άνοιγµα της πύλης παραπλεύρως της εκκλησίας / ή της
κεντρικής πύλης, µε ταυτόχρονη εκκένωση των αντίστοιχων χώρων
πάρκινγκ )
•

Θα υπάρξει άµεση συνεργασία µε την Πυροσβεστική, ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ,
προκειµένου να συνδράµουν στην άσκηση.

•

Ενηµέρωση των νοσηλευόµενων και των συγγενών την προηγουµένη
της άσκησης για την αποφυγή πανικού και τους τρόπους πρόσβασης
στο νοσοκοµείο.

ΣΕΝΑΡΙΟ
Την 18 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 π.µ. σεισµός και πυρκαγιά έπληξαν το
νοσοκοµείο Μυτιλήνης.

Ενεργοποίηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
Η εφηµερεύουσα ιατρός (∆/ντρια Παθολογίας) ενηµερώνει άµεσα τηλεφωνικά
την ∆ιοικήτρια, η οποία προσέρχεται στο Νοσοκοµείο.
Ενέργειες ∆ιοικήτριας
1. Αποστολή SMS από το κινητό της τηλέφωνο ή του Αναπληρωτή της προς
τα µέλη της Επιτροπής Εκκένωσης του Νοσοκοµείου

•

∆/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας

•

∆/ντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

•

Υπεύθυνο Τοµέα ∆ιαχειριστικής Υποστήριξης

•

Υπεύθυνη Τοµέα Σχεδιασµού

•

Υπεύθυνη Τοµέα Οικονοµικού

•

Υπεύθυνη Ασφαλείας, Προϊστ. Τµήµατος Επιστασίας
Στο µήνυµα αναγράφεται :
«ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»

------------------------------------------------------------------------------------------------------• Ύπαρξη Επικαιροποιηµένων Τηλεφωνικών Καταλόγων
• Ύπαρξη Προγραµµάτων Εφηµερίας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, κ.λ.π)
• Ύπαρξη δύο (2) τηλεφωνικών συνδέσεων στο Συντονιστικό Κέντρο
2. Τα άτοµα της επιτροπής προσέρχονται και γίνεται σύσκεψη στο
Συντονιστικό Κέντρο (Γραφείο Πληροφορικής, ισόγειο Μαιευτικής Κλινικής)
3. Ενηµέρωση της ∆ιοικήτριας και της Επιτροπής Εκκένωσης για ζηµιές/
προβλήµατα από τον Προϊστάµενο Τεχνικής Υπηρεσίας, που έχει ελέγξει τις

εγκαταστάσεις (υγραέριο, δεξαµενή οξυγόνου, δίκτυο οξυγόνου, ηλεκτρική
εγκατάσταση), ο οποίος αναφέρει ότι:
Στο κτήριο Ν2 λόγω της ισχύος του σεισµού εµφανίζονται εκτεταµένες βλάβες
στον σκελετό του κτηρίου. Λόγω της έντονης µετασεισµικής δραστηριότητας και
για λόγους ασφάλειας, έως ότου ελεγχθεί όλο το νοσοκοµείο, ως προς την
στατικότητα, απαιτείται αρχικά η αποµάκρυνση από το κτήριο Ν2 των ασθενών
και του προσωπικού.
Τα περιστατικά που πρέπει να µεταφερθούν είναι οκτώ (8) περιπατητικοί
ασθενείς, επτά (7) συνοδοί τους και οκτώ (8) κλινήρεις ασθενείς. Οι χώροι και
οι τρόποι µεταφοράς περιγράφονται πιο κάτω.
Πληροφορίες από το ΕΚΑΒ και την ΠΥ αναφέρουν ότι λόγω του σεισµού έχουν
καταρρεύσει κτήρια και υπάρχει φόβος και για άλλα θύµατα εκτός νοσοκοµείου.
Επιπλέον έχει προκληθεί πυρκαγιά σε πλοίο στο λιµάνι και πληροφορίες από
το ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι υπάρχουν θύµατα.

Εξέλιξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
Η ∆ιοικήτρια, µε την σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Εκκένωσης, ενηµερώνει
το ∆ιοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) για την
υπάρχουσα κατάσταση και εισηγείται µερική εκκένωση του Νοσοκοµείου, λόγω
των εκτεταµένων βλαβών στο κτήριο.
•

∆ιοικητής του ΕΚΕΠΥ: Εντολή για εφαρµογή Σχεδίων «ΠΕΡΣΕΑΣ» και
«ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ» (διαδικασία εκκένωσης/µετεγκατάστασης δυο (2)
τµηµάτων

του

Νοσοκοµείου,

ταυτόχρονα

υποδοχή

ασθενών/τραυµατιών από την πόλη, εφαρµογή σεναρίου ΣΤ’ Επ. Σχ.,
µεταφορά δεκαέξι (16) νοσηλευόµενων, ανάπτυξη πέντε (5) σκηνών
ως θάλαµοι νοσηλείας (2),

Υγειονοµικού Υλικού- Φαρµακείου-

Αιµοδοσίας/ Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (1 χωρισµένη), ΤΕΠ –
∆ιαλογής (1 χωρισµένη), Χειρουργείου (1), θάλαµος.
•

∆ιοικήτρια :

•

Εντολή για µερική εκκένωση και εφαρµογή σχεδίων δράσης έκτακτης
ανάγκης (κόκκινος συναγερµός)

•

Αποστολή SMS σε όλους τους εργαζόµενους που συµµετέχουν στην
αντιµετώπιση

Εκτάκτων

Καταστάσεων,

σύµφωνα

µε

τα

ονοµαστικοποιηµένα Επιχειρησιακά Σχέδια του Νοσοκοµείου εκτός
νοσοκοµείου µέσω του κινητού της τηλεφώνου, µε το παρακάτω κείµενο

«ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
∆ΟΘΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ.»
Χώρος συγκέντρωσης : προαύλιο νοσοκοµείου
•

Κλήση του Στρατού για να στήσει σκηνές. (Για οικονοµία χρόνου οι
σκηνές θα έχουν στηθεί από την προηγουµένη)

•

Κλήση ΕΛ.ΑΣ. για ρύθµιση της κυκλοφορίας των Πυροσβεστικών
οχηµάτων και πεζών στον περιβάλλοντα χώρο και στην Κεντρική πύλη
του Νοσοκοµείου. Επίσης για την τήρηση της τάξης και για την αποφυγή
έκνοµων ενεργειών. Η ΕΛ.ΑΣ. θα οριοθετήσει τον χώρο µε σήµανση.

•

Κλήση του Ε.Κ.Α.Β. για συνδροµή

Οι σκηνές έχουν τις ακόλουθες λειτουργίες :
- η 1η ως χώρος ∆ιαλογή ασθενών -ΤΕΠ (χωρισµένη)
- η 2η χρησιµοποιείται ως θάλαµος νοσηλείας
- η 3η ως θάλαµος νοσηλείας για τους περιπατητικούς και περιστατικών
που προσήλθαν από την πόλη
- η 4η ως χειρουργείο
- η 5η Υγειονοµικού Υλικού- Φαρµακείου- Αιµοδοσίας/ ψυχοκοινωνική
υποστήριξη (1 χωρισµένη)
•

Άφιξη του κληθέντος προσωπικού

•

Άφιξη περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ στην πύλη του Νοσοκοµείου

•

Άφιξη ασθενοφόρου του Ε.Κ.ΑΒ.

•

Ενηµέρωση προσωπικού από την ∆ιοικήτρια ή τον αναπληρωτή της

•

Εντολές σε κάθε οµάδα από επικεφαλής Τοµέων/ διανοµή διακριτικού
ιµατισµού

•

Ανάληψη καθηκόντων/ Οργανώνονται οι οµάδες, όπως αναφέρονται στα
Επιχειρησιακά Σχέδια :

Ασφάλειας
Πυρασφάλειας
Μεταφοράς ασθενών
Μεταφοράς Υλικών
Κλινικής φροντίδας – ΤΕΠ
Αποκατάστασης βλαβών
Ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης
•

Καθορισµός της πύλης για την είσοδο και έξοδο των οχηµάτων

Αρχίζει ο εξοπλισµός των σκηνών
•

Εξοπλίζονται από την οµάδα µεταφοράς Υλικών κατάλληλα, σύµφωνα
µε τις οδηγίες των Επικεφαλής Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας και
τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα, νερό από το πλησιέστερο σηµείο
παροχής και οξυγόνο από τροχήλατες φιάλες, σύµφωνα µε τις οδηγίες
του Επικεφαλή Τεχνικής Υπηρεσίας.

•

Τµήµα Ιµατισµού : Παράδοση κλινοσκεπασµάτων και εξοπλισµού
έκτακτης ανάγκης

•

Ξενοδοχειακός εξοπλισµός, γραφική ύλη (καθίσµατα, γραφεία για την
καταγραφή εισερχόµενων, φάκελοι, φύλλα νοσηλείας κλπ), είδη
καθαριότητας

•

Τµήµα Υγειονοµικού Υλικού: παράδοση υγειονοµικού υλικού έκτακτης
ανάγκης

•

Φαρµακείο: παράδοση φαρµακευτικού υλικού έκτακτης ανάγκης

•

Στελέχωση και έναρξη λειτουργίας υπαίθριων θαλάµων :

•

Ιατρική και Νοσηλευτική οµάδα (4-5 ιατροί , 8 - 10 νοσηλευτές)

•

Οµάδα

Ψυχοκοινωνικής

Υποστήριξης

:

Κοινωνικοί

λειτουργοί,

ψυχολόγοι κ.λ.π
•

Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισµός

•

Ανάπτυξη κλινών εκστρατείας

•

Τοποθέτηση χηµικής τουαλέτας από Τ.Υ. νοσοκοµείου

•

Ολοκλήρωση µεταφοράς φαρµακευτικού και λοιπού εξοπλισµού.

Περιγραφή συµβάντων/περιστατικών

1.Συµβάντα ασθενών που µεταφέρονται µε την παρακάτω σειρά
από την οµάδα µεταφοράς ασθενών και προσέλευση τραυµατιών
Μετά την ολοκλήρωση του εξοπλισµού των σκηνών αρχίζει η µεταφορά των
ασθενών.
α)

15 περιπατητικοί (8) ασθενείς και (7) συνοδοί από τις κλινικές

Χειρουργική (4) και Ουρολογική (4) (1ος όροφος).
β)

2 ασθενείς µε τροχήλατη καρέκλα, ένας από την Χειρουργική και

ένας από την Ουρολογική. (1ος όροφος)
γ)

1 ασθενής µε καρέκλα γραφείου, από την Χειρουργική κλινική (1ος

όροφος).
δ)

1 ασθενής µε τροχήλατο φορείο, διασωληνωµένος από την

Ουρολογική κλινική (1ος όροφος).
ε)

2 ασθενείς µε φορείο, (σπαστό) ένας από την Χειρουργική Κλινική

και ένας από την Ουρολογική κλινική (ο ένας ασθενής θα είναι
πρόπλασµα για επίδειξη ΚΑΡΠΑ από το προσωπικό του Νοσοκοµείου).
στ)

1 ασθενής µε «σκαµνάκι», από την Ουρολογική κλινική

ζ)

1 ασθενής µε κουβέρτα, από την Χειρουργική Κλινική

η)

Απεγκλωβισµός ασθενή από την οµάδα Πυρασφάλειας του

νοσοκοµείου (Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) , η οποία θα φέρει τον κατάλληλο
εξοπλισµό.
θ)

Άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ µε ασθενή (πρόπλασµα) που φέρει

πολλαπλές κακώσεις από πτώση λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί σε
πλοίο στο λιµάνι της Μυτιλήνης.

Αµέσως µετά την έξοδό του από το

ασθενοφόρο εµφανίζει ανακοπή. Το πλήρωµα του ΕΚΑΒ προχωρά σε ΚΑΡΠΑτοποθέτηση λαρυγγικής µάσκας.

Ο ασθενής ανανήπτει, µεταφέρεται στη

σκηνή ΤΕΠ, όπου λόγω της κρισιµότητας της κατάστασης (πιθανή εσωτερική
αιµορραγία) οδηγείται τελικά στη σκηνή χειρουργείου για αντιµετώπιση).
ι) Άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ µε τραυµατία από τη φωτιά στο πλοίο
που φέρει εγκαύµατα στο πρόσωπο και στα άκρα. Φέρει κάταγµα κάτω άκρου
που έχει αντιµετωπισθεί από το πλήρωµα του ΕΚΑΒ µε τοποθέτηση
αεροθαλάµου. Φέρει κολάρο και οξυγόνο. (µεταφορά στη σκηνή ΤΕΠ και
ιατρική αντιµετώπιση).
κ)

Άφιξη ασθενοφόρου ΕΚΑΒ µε ασθενή λόγω της πυρκαγιάς που

έχει εκδηλωθεί σε πλοίο στο λιµάνι της Μυτιλήνης. Μεταφορά στη σκηνή
∆ιαλογής/ΤΕΠ και ιατρική αντιµετώπιση.
λ)

Άφιξη ασθενοφόρου ΕΚΑΒ µε ασθενή από το λιµάνι. Μεταφορά

στη σκηνή ∆ιαλογής/ΤΕΠ και ιατρική αντιµετώπιση.
µ) Άφιξη ασθενοφόρου ΕΚΑΒ µε ασθενή από το λιµάνι Μεταφορά στη
σκηνή ∆ιαλογής/ΤΕΠ και ιατρική αντιµετώπιση.
ν)

Άφιξη ασθενοφόρου ΕΚΑΒ µε ασθενή από το λιµάνι Μεταφορά στη

σκηνή ∆ιαλογής/ΤΕΠ και ιατρική αντιµετώπιση.

Οι υπεύθυνοι νοσηλευτές των τµηµάτων έχουν στη διάθεσή τους λίστα
µε τους νοσηλευόµενους ασθενείς, την οποία αντιπαραβάλουν κατά την
καταγραφή των ασθενών µετά την µεταφορά

τους, ώστε να

διασφαλιστεί ότι αποµακρύνθηκαν όλοι.
Τέλος µεταφοράς ασθενών.

Η ∆ιοικήτρια καλεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
(Σε καταστροφικό συµβάν η Πυροσβεστική καλείται άµεσα. Στην άσκηση
όµως, επειδή θέλουµε να δούµε τις ενέργειες του προσωπικού που κατά
κύριο λόγο θα ασκηθεί, καλείται σε αυτό το χρονικό σηµείο.)

3. Επέµβαση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
H Πυροσβεστική Υπηρεσία καταφθάνει άµεσα στον τόπο του συµβάντος.
Αρµόδιο

άτοµο

του

προσωπικού

του

Νοσοκοµείου

καθοδηγεί

τους

Πυροσβέστες στο κτίριο Ν2 στον 1ο όροφο όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά και
ταυτόχρονα υπάρχουν εγκλωβισµένα άτοµα.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιλαµβάνεται των συµβάντων µε ταυτόχρονη
καταστολή της πυρκαγιάς και απεγκλωβισµό των εγκλωβισµένων ατόµων.
Συµβάν 1ο της Π.Υ.: Εκδήλωση πυρκαγιάς σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο.
Έχει εγκλωβιστεί µια νοσηλεύτρια µε εγκαύµατα. Χρειάζεται επέµβαση
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση, απεγκλωβισµό. Μεταφορά στη
σκηνή ΤΕΠ από την Οµάδα Μεταφοράς Ασθενών για αντιµετώπιση.
Συµβάν 2ο της Π.Υ.: Στο 1ο όροφο (Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας) υπέστη
ζηµιές θάλαµος µε αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό ασθενούς από πόρτα που
σφράγισε. (απεγκλωβισµός από την Πυροσβεστική Υπηρεσία εξωτερικά του
κτιρίου µε πυροσβεστική σκάλα)

•

Τέλος άσκησης.

Μετά το τέλος της άσκησης ΟΛΟ το εµπλεκόµενο προσωπικό αλλά ΚΑΙ αυτοί
που δεν συµµετείχαν ( χωρίς να κωλύεται η λειτουργία του Νοσοκοµείου) θα
συγκεντρωθεί στο αµφιθέατρο για ολιγόλεπτη συζήτηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Περιγραφή περιστατικών που μεταφέρονται
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ

1. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (8 ασθενείς - 7 συνοδοί)
1.Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :
Χειρουργεία :

Χ. Κωνσταντίνος - 25 ετών
Χειρουργική
χειρουργημένος με κήλη
ναι, 1η μτχ/κη ημέρα

Κατάσταση :

καλή γενική κατάσταση, δυσκολία στο περπάτημα

Φέρει ορό :

ναι

Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :
Χρήζει αντιμετώπισης :

ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
ναι, από συγγενή του
ναι, παραλαβή από νοσηλευτές, συνέχιση νοσηλείας σε
σκηνή

2.Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :
Χειρουργεία :

Β. Νικόλαος - 25 ετών
Χειρουργική
χειρουργημένος με σκωλικοειδεκτομή
ναι, 1η μτχ/κη ημέρα

Κατάσταση :

καλή γενική κατάσταση, δυσκολία στο περπάτημα

Φέρει ορό :

ναι

Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :

ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
ναι, από συγγενή του, ο οποίος παρουσιάζει κρίση
πανικού

Χρήζει αντιμετώπισης :

α) ναι, παραλαβή από νοσηλευτές, συνέχιση νοσηλείας σε
σκηνή
β) ο συνοδός με την κρίση πανικού αντιμετωπίζεται από
την ομάδα ψυχ/κής υποστήριξης

3.Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :
Χειρουργεία :

Β. Μαρία - 18 ετών
Χειρουργική
Θλαστικό τραύμα μετώπου μετά από τροχαίο ατύχημα
όχι, 2η ημέρα νοσηλείας για παρακολούθηση

Κατάσταση :

καλή γενική κατάσταση

Φέρει ορό :

ναι

Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :
Χρήζει αντιμετώπισης :

ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
ναι, από συγγενή του
ναι, παραλαβή από νοσηλευτές, συνέχιση νοσηλείας σε
σκηνή

4.Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :
Χειρουργεία :

Ψ. Ελένη - 50 ετών
Χειρουργική
Χολοκυστίτιδα, προγραμματισμένο χειρουργείο
όχι, Χειρουργείο επόμενης ημέρας

Κατάσταση :

καλή γενική κατάσταση,

Φέρει ορό :

ναι

Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :
Χρήζει αντιμετώπισης :

ναι ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
ναι, από προσωπικό
παραλαβή από νοσηλευτές, διαδικασία έκτακτου
Εξιτηρίου

5.Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :
Χειρουργεία :

Σ. Παναγιώτης - 65 ετών
Ουρολογική
Υπερπλασία προστάτη
ναι, 3η ημέρα νοσηλείας για παρακολούθηση

Κατάσταση :

καλή γενική κατάσταση, παροχετεύσεις, ουροσυλέκτη

Φέρει ορό :

ναι

Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :
Χρήζει αντιμετώπισης :

ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
ναι, από συγγενή του
ναι, παραλαβή από νοσηλευτές, συνέχιση νοσηλείας σε
σκηνή

6.Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :
Χειρουργεία :

Λ. Βασιλική - 40 ετών
Ουρολογική
Κολικός νεφρού
όχι

Κατάσταση :

καλή γενική κατάσταση

Φέρει ορό :

ναι

Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :
Χρήζει αντιμετώπισης :

ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
ναι, από συγγενή του
ναι, παραλαβή από νοσηλευτές, συνέχιση νοσηλείας σε
σκηνή, διερεύνηση για διαδικασία εκτάκτου εξιτηρίου

7.Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :
Χειρουργεία :

Χ. Ελένη - 35 ετών
Ουρολογική
Λιθίαση νεφρού. Χειρουργική αφαίρεση λίθων
ναι, 4η ημέρα νοσηλείας

Κατάσταση :

καλή γενική κατάσταση, παροχετεύσεις, ουροσυλέκτη

Φέρει ορό :

ναι

Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :
Χρήζει αντιμετώπισης :

ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
ναι, από συγγενή του
ναι παραλαβή από νοσηλευτές, συνέχιση νοσηλείας σε
σκηνή

8.Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :
Χειρουργεία :

Χ. Κωνσταντίνος - 25 ετών
Ουρολογική
Υπερπλασία προστάτη, διουριθρική εκτομή.
ναι, 1η ημέρα νοσηλείας

Κατάσταση :

καλή γενική κατάσταση, παροχετεύσεις, ουροσυλέκτη

Φέρει ορό :

ναι

Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :
Χρήζει αντιμετώπισης :

ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
ναι, από συγγενή του
ναι, παραλαβή από νοσηλευτές ,συνέχιση νοσηλείας
σε σκηνή

2. ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
2.1. Ασθενείς με τροχήλατη καρέκλα (2)
1.Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :

Α. Παναγιώτα - 20 ετών
Χειρουργική
Τροχαίο, κατάγματα πλευρών, κάταγμα σφυρών, 2η
ημέρα νοσηλείας

Χειρουργεία :
Κατάσταση :

όχι
καλή γενική κατάσταση, δυσκολία στην αναπνοή,
αδυναμία βάδισης

Φέρει ορό :
Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :
Χρήζει αντιμετώπισης :

ναι
ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
από τραυματιοφορέα
ναι, χρήζει οξυγόνο κατά την μεταφορά, παραλαβή από
νοσηλευτές, συνέχιση νοσηλείας σε σκηνή, συνέχιση
οξυγονοθεραπείας

2.Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :
Χειρουργεία :

Δ. Δήμητρα - 50 ετών
Ουρολογική
Ca Νεφρού
ναι, 2η μτχ/κα ημέρα. Νεφρεκτομή

Κατάσταση :

Γενικευμένη καταβολή, αδυναμία βάδισης

Φέρει ορό :

ναι

φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :

ναι ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
Από τραυματιοφορέα

Χρήζει αντιμετώπισης :

Ναι χρήζει οξυγόνο κατά την μεταφορά, παραλαβή
από νοσηλευτές συνέχιση νοσηλείας σε σκηνή,
συνέχιση οξυγονοθεραπείας.

2.2. Ασθενής με καρέκλα (1 )
Ον/μο -Ηλικία :

Α. Μυρσίνη

Κλινική :

Χειρουργική

Διάγνωση :

60ετών

Εμβολή άνω άκρου υπό αγωγή 2η ημέρα νοσηλείας.

Χειρουργεία :

όχι

Κατάσταση :

καλή γενική κατάσταση, Δυσκολία στην βάδιση

Φέρει ορό :

όχι

Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :

ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
Από τραυματιοφορείς Λόγω έλλειψης τροχήλατης
καρέκλα χρησιμοποιείται καρέκλα γραφείου

Χρήζει αντιμετώπισης :

Παραλαβή από νοσηλευτές συνέχιση νοσηλείας σε
σκηνή

2.3. Ασθενής με τροχήλατο φορείο ( 1)
Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :

Ζ. Αναστασία

22 ετών

Ουρολογική
Τροχαίο, κατάγματα πλευρών, νεφρεκτομή ρήξη
ουροδόχου κύστεως

Χειρουργεία :
Κατάσταση :

ναι
Βαριά γενική κατάσταση. Λίγη ώρα πριν το συμβάν
εμφάνισε αναπνευστική δυσχέρεια και κρίθηκε
απαραίτητη η άμεση διασωλήνωση της. Το γεγονός της

άμεσης εκκένωσης του κτηρίου και οι τεχνικοί έλεγχοι
που έπρεπε να γίνουν στην ΜΕΘ καθυστέρησαν την
μεταφορά της σε αυτή. Η ασθενής μεταφέρεται στον
αύλειο χώρο του νοσοκομείου έως ότου αποφασιστεί
πού θα μεταφερθεί.
Φέρει ορό :
Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :
Χρήζει αντιμετώπισης :

ναι
ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
όχι
Από τραυματιοφορείς και νοσηλευτή.
ναι, χρήζει οξυγόνο κατά την μεταφορά. Ο
νοσηλευτής παρέχει οξυγόνο στην ασθενή με ambu,
παραλαβή από νοσηλευτές, συνέχιση νοσηλείας σε
σκηνή, συνέχιση χορήγησης οξυγόνου με ambu.
Σύνδεση με φορητό αναπνευστήρα.

2.4. Ασθενείς με φορείο σπαστό scoop (2)
1.Ον/μο -Ηλικία :

Μ .Γεώργιος

Κλινική :

Χειρουργική

Διάγνωση :

35ετών

Πτώση από δέντρο Οπισθοπεριτοναικό αιμάτωμα,
κάταγμα Ο5

Χειρουργεία :

όχι

Κατάσταση :

καλή γενική κατάσταση. Δυσκολία στην βάδιση

Φέρει ορό :

ναι

Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :

ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
Από τραυματιοφορείς Λόγω της κατάστασης του

χρήζει προσεκτική μεταφορά με σπαστό φορείο
Χρήζει αντιμετώπισης :

Παραλαβή από νοσηλευτές συνέχιση νοσηλείας σε
σκηνή

2.Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :
Χειρουργεία :
Κατάσταση :

Α. Θεολόγος (πρόπλασμα)

60ετών

Ουρολογική
Αιματουρία. 2η ημέρα νοσηλείας.
ναι
Βαριά γενική κατάσταση. Δυσκολία στην βάδιση.
Βαρύ καρδιολογικό ιστορικό υπό αγωγή.

Φέρει ορό :
Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :
Χρήζει αντιμετώπισης :

ναι
ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
ναι
Από τραυματιοφορείς, λόγω βαρύτητας
Παραλαβή από νοσηλευτές για συνέχιση νοσηλείας.
Στον αύλιο χώρο εμφανίζει ανακοπή. Γίνεται πρώτη
αντιμετώπιση από νοσηλευτές. Συνεχίζεται ΚΑΡΠΑ με
διασωλήνωση και απινίδωση με φορητό απινιδωτή.
Ο ασθενής ανανήπτει. Συνεχίζεται η νοσηλεία του σε
σκηνή

2.5. Ασθενής μεταφέρεται με τη μέθοδο “σκαμνάκι” ( 1 )
Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :

Γ. Ασπασία

60ετών

Ουρολογική
Αιματουρία. Χειρουργηθέν κάταγμα ισχίου από
20 ημέρου.4η ημέρα νοσηλείας.

Χειρουργεία :

όχι

Κατάσταση :

καλή γενική κατάσταση, Δυσκολία στην βάδιση

Φέρει ορό :

ναι

Φάκελος ασθενούς :

ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός

Προσωπικά αντικείμενα :

όχι

Συνοδεύεται :

Από τραυματιοφορείς. Λόγω έλλειψης
τροχήλατης καρέκλας-φορείου
χρησιμοποιείται η μέθοδος “σκαμνάκι”

Χρήζει αντιμετώπισης :

Παραλαβή από νοσηλευτές συνέχιση νοσηλείας
σε σκηνή

2.6. Ασθενής μεταφέρεται με κουβέρτα ( 1 )
Ον/μο -Ηλικία :
Κλινική :
Διάγνωση :
Χειρουργεία :

Ε. Έλλη

43ετών

Χειρουργική
Διάτρηση στομάχου.1η μτχ/κή ημέρα νοσηλείας.
ναι

Κατάσταση :

Αδυναμία καταβολή. Δυσκολία στην βάδιση

Φέρει ορό :

ναι

Φάκελος ασθενούς :
Προσωπικά αντικείμενα :
Συνοδεύεται :

ναι, ιατρικός και νοσηλευτικός
όχι
Από νοσηλευτές. Λόγω έλλειψης τροχήλατης
καρέκλας-φορείου αποφασίστηκε η μεταφορά της
εσπευσμένα με κουβέρτα, καθώς έχει σημειωθεί νέα
σεισμική δόνηση

Χρήζει αντιμετώπισης :

Παραλαβή από νοσηλευτές συνέχιση νοσηλείας σε
σκηνή

3. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΜΑ∆Α
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Απεγκλωβισµός ασθενή από την οµάδα Πυρασφάλειας του νοσοκοµείου
(Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) , η οποία θα φέρει τον κατάλληλο εξοπλισµό.
Μεταφορά στο ΤΕΠ για αντιµετώπιση.

4. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
( Εφαρµογή Σεναρίου ΣΤ’ Επιχειρησιακού Σχεδίου « ΠΕΡΣΕΑΣ »
Μεγάλη Προσέλευση Συµβατικών Ασθενών )

.

1. Άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ µε ασθενή (πρόπλασµα) που φέρει
πολλαπλές κακώσεις από πτώση λόγω της πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί
σε πλοίο στο λιµάνι της Μυτιλήνης. Αµέσως µετά την έξοδό του από το
ασθενοφόρο εµφανίζει ανακοπή. Το πλήρωµα του ΕΚΑΒ προχωρά σε
ΚΑΡΠΑ- τοποθέτηση λαρυγγικικής µάσκας.

Ο ασθενής ανανήπτει,

µεταφέρεται στη σκηνή ΤΕΠ, όπου λόγω της κρισιµότητας της κατάστασης
(πιθανή εσωτερική αιµορραγία) οδηγείται τελικά στη σκηνή χειρουργείου
για αντιµετώπιση).
2. Άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ µε τραυµατία από τη φωτιά στο πλοίο
που φέρει εγκαύµατα στο πρόσωπο και στα άκρα. Φέρει κάταγµα κάτω
άκρου που έχει αντιµετωπισθεί από το πλήρωµα του ΕΚΑΒ µε τοποθέτηση
αεροθαλάµου. Φέρει κολάρο και οξυγόνο. (µεταφορά στη σκηνή ΤΕΠ και
ιατρική αντιµετώπιση).
3.Άφιξη ασθενοφόρου ΕΚΑΒ µε ασθενή λόγω της πυρκαγιάς που έχει
εκδηλωθεί σε πλοίο στο λιµάνι της Μυτιλήνης. Μεταφορά στη σκηνή
∆ιαλογής/ΤΕΠ και ιατρική αντιµετώπιση.
4.Άφιξη ασθενοφόρου ΕΚΑΒ µε ασθενή από το λιµάνι. Μεταφορά
στη σκηνή ∆ιαλογής/ΤΕΠ και ιατρική αντιµετώπιση.
5.Άφιξη ασθενοφόρου ΕΚΑΒ µε ασθενή από το λιµάνι Μεταφορά στη
σκηνή ∆ιαλογής/ΤΕΠ και ιατρική αντιµετώπιση.
6.Άφιξη ασθενοφόρου ΕΚΑΒ µε ασθενή από το λιµάνι. Μεταφορά
στη σκηνή ∆ιαλογής/ΤΕΠ και ιατρική αντιµετώπιση.

5. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Συµβάν 1ο της Π.Υ.: Εκδήλωση πυρκαγιάς σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο. Έχει
εγκλωβιστεί µια νοσηλεύτρια µε εγκαύµατα. Χρειάζεται επέµβαση Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας για κατάσβεση, απεγκλωβισµό. Μεταφορά στη σκηνή ΤΕΠ από την Οµάδα
Μεταφοράς Ασθενών για αντιµετώπιση.
Συµβάν 2ο της Π.Υ.: Στο 1ο όροφο (Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας) υπέστη ζηµιές
θάλαµος µε αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό ασθενούς από πόρτα που σφράγισε.
(απεγκλωβισµός από την Πυροσβεστική Υπηρεσία εξωτερικά του κτιρίου µε
πυροσβεστική σκάλα)
Μετά τον απεγκλωβισµό του µεταφέρεται από την ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ στο ΤΕΠ για αντιµετώπιση

