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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Όλες οι νοσηλευτικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν ένα λειτουργικό και 
επικαιροποιημένο Σχέδιο ασφαλούς λειτουργίας για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτων και επειγουσών αναγκών, το οποίο να περιγράφει τον 
τρόπο με τον οποίο μια μονάδα πρέπει να ανταποκρίνεται και να ανακάμπτει από 
όλους τους κινδύνους, με βασικό βεβαίως γνώμονα την προάσπιση της ασφάλειας 
των ασθενών και τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις 
δεδομένες συνθήκες. 
 
Το παρόν σχέδιο, η ανάπτυξη του οποίου ξεκίνησε τον Ιούνιο 2021, έχει ως στόχο 
να βελτιώσει την ικανότητα απόκρισης των ελληνικών Νοσοκομείων σε μια σειρά 
καταστάσεων έκτακτης και επείγουσας ανάγκης που ποικίλλουν σε κλίμακα, 
διάρκεια και αιτία. Έχει αναπτυχθεί βάσει των διεθνών πρακτικών που 
εφαρμόζονται σε ανάλογες καταστάσεις, αλλά και του σχετικού εγχειριδίου του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Hospital Emergency Response Checklist), και 
περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για την υιοθέτηση των Κωδικών για την 
Αντιμετώπιση Έκτακτων και Επειγουσών Καταστάσεων στο χώρο του 
Νοσοκομείου (BLUE, PINK, SILVER, ORANGE, YELLOW) καθώς μέχρι σήμερα δεν 
υφίσταται ένα ενιαίο πλαίσιο στη χώρα μας για την εφαρμογή τους. 
 
Στο σχέδιο, εξετάζονται όλες οι διαδικασίες και οι δυνατότητες ανταπόκρισης σε 
επείγουσες καταστάσεις, όχι μόνο βραχυχρόνιες αλλά και μακροχρόνιες (για 
παράδειγμα σε πανδημίες), περιγράφονται οι στρατηγικές αποκατάστασης μετά τη 
λήξη της περιόδου έκτακτης ανάγκης, η ενεργοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών 
αποτελεσματικής διοίκησης της μονάδας και η ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων για 
τη διασφάλιση της συνέχειας και της ποιότητας στην παροχή των απαραίτητων 
υπηρεσιών υγείας για τον ασθενή. 
 
Τα πρότυπα και οι διαδικασίες που περιγράφονται στηρίζονται σε κατευθυντήριες 
οδηγίες διεθνών οργανισμών, στη βιβλιογραφία, στην εμπειρία που διαθέτουν τα 
εξειδικευμένα στελέχη του ΟΔΙΠΥ αλλά και στην κριτική θεώρηση από μάχημα 
υγειονομικά στελέχη, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους του πυροσβεστικού 
σώματος και της αστυνομίας.. Είναι σαφή, απαιτούν συγκεκριμένο σχεδιασμό και 
επιβάλλεται να επικαιροποιούνται ετησίως. Τέλος, εξαιρετικά σημαντική είναι η 
εκπαίδευση όλου του προσωπικού ώστε να είναι έτοιμο σε ελάχιστο χρόνο να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά. 
 
Από τον ΟΔΙΠΥ έχει αναπτυχθεί όλο το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο δράσης 
ώστε οι υπηρεσίες υγείας να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένες για 
την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Βεβαίως, το παρόν σχέδιο θα πρέπει να 
προσαρμοστεί από την κάθε μονάδα υγείας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και ανάγκες της, ώστε να είναι λειτουργικό και εύκολα υλοποιήσιμο σε κάθε 
μονάδα. Το σχέδιο θα ελέγχεται και θα εγκρίνεται από τη Διοίκηση του κάθε 
Νοσοκομείου ενώ θα πραγματοποιούνται και ασκήσεις ετοιμότητας (mock drills) 
ετησίως ώστε να επιβεβαιώνεται η ετοιμότητά τους. 



 
Για την ανάπτυξη του σχεδίου, πέραν των στελεχών του Οργανισμού, τους οποίους 
ευχαριστώ από καρδιάς για την εργώδη και συστηματική προσπάθεια που 
κατέβαλλαν, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στα έμπειρα στελέχη των 
υπηρεσιών υγείας, στους εκπροσώπους του Πυροσβεστικού και Αστυνομικού 
σώματος, χωρίς την ουσιαστική συνδρομή των οποίων δεν θα μπορούσε να 
ολοκληρωθεί το παρόν εγχείρημα, καθώς και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας 
για την αμέριστη υποστήριξή τους. 
 

Δάφνη Καϊτελίδου 
Πρόεδρος ΟΔΙΠΥ 
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Το παρόν εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε το σχέδιο ετοιμότητας του 
νοσοκομείου σας.  
Τονίζεται ότι η εφαρμογή του σχεδίου, οι αρμοδιότητες, οι δράσεις είναι 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ, και μόνο για όσο διαρκεί ή κρίση! 
 
Αφού μελετήσετε αυτό το σχέδιο καλά θα πρέπει να το προσαρμόσετε στις ανάγκες 
του νοσοκομείου σας και να εκπονήσετε αντίστοιχο, βάσει των κατευθύνσεων του 
παρόντος σχεδίου.  
 

 Το ημερήσιο πλάνο αντιμετώπισης κρίσεων/έκτακτων συμβάντων θα πρέπει 
να συμπληρώνεται καθημερινά. 

 Είναι ευθύνη του Διοικητή να έχει εξασφαλίσει το τρόπο επικοινωνίας στο 
χώρο του νοσοκομείου σε περίπτωση ανάγκης. 

 Είναι ευθύνη του Διοικητή η οργάνωση της εκπαίδευσης του προσωπικού 
του νοσοκομείου καθώς και η διατήρηση της ετοιμότητας αυτών.  

 Είναι ευθύνη του Διοικητή η εφαρμογή του πλάνου δράσης αφού 
αξιολογηθούν τα ευρήματα κάθε άσκησης που λαμβάνει χώρα στο χώρο του 
νοσοκομείου. 

 Το σχέδιο σας θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρες οργανόγραμμα με 
ονόματα και τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων και να υποδεικνύει την 
θέση του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (Disaster Control Centre, DCC) με 
πλήρη εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την λειτουργία 
προϋποθέσεων. 

 Επικαιροποιημένα σχέδια εκκένωσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που 
θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις οδεύσεις διαφυγής, εξόδους κινδύνου, 
κλιμακοστάσια, σημεία πυροσβεστικού ενδιαφέροντος. Τα σχέδια 
εκκένωσης θα είναι αναρτημένα σε κατάλληλα σημεία έτσι ώστε να 
καθοδηγούν ορθά τους εργαζόμενους, επισκέπτες και ασθενείς σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

 Όλα τα επικαιροποιημένα έντυπα όπως αυτές αναφέρονται στο εγχειρίδιο, 
πρέπει να ακολουθούν το σχέδιο σας.  

 Mετά την ενεργοποίηση οποιοδήποτε κωδικού (με εξαίρεση τον ΜΠΛΕ 
ΚΩΔΙΚΟ) εφαρμόζεται αξιολόγηση μετά το συμβάν και το πλάνο δράσης από 
τον διοικητή και τους σχετικούς διευθυντές.  

 Δύο ασκήσεις ετοιμότητας ετησίως είναι απαραίτητες προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ετοιμότητα των υπηρεσιών της μονάδος αφού ληφθούν 
υπόψιν παλαιότερα δεδομένα και το ιστορικό συμβάντων. Κωδικοί οι οποίοι 
έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα άσκησης κάθε χρόνο είναι ο Μπλε Κωδικός 
(δυο φορές ετησίως), ο Κωδικός Κόκκινος και ο Κωδικός Ροζ. 

 Οι επικείμενες ασκήσεις μαζί με το αναλυτικό σενάριο ανακοινώνονται 
τέσσερις εβδομάδες πριν την εφαρμογή τους στον ΟΔΙΠΥ, όπου θα ελεγχθεί 
η πληρότητα του σεναρίου και αν χρειάζεται θα γίνουν οι απαιτούμενες 
διορθώσεις, και θα προγραμματιστεί η αποστολή παρατηρητών όπου είναι 
εφικτό. Τα θύματα που θα εμπεριέχονται στις ασκήσεις δεν πρέπει να είναι 



λιγότερα του 5% της ημερήσιας συνολικής διακίνησης ασθενών στο χώρο 
της μονάδος. 

 Εάν το σενάριο απαιτεί την συμμετοχή ασθενοφόρων θα πρέπει να 
αποσταλεί ανακοίνωση της άσκησης και αίτημα βοήθειας στο ΕΚΑΒ. 

 

Προϋποθέσεις 

Κάθε νοσηλευτική μονάδα λαμβάνοντας υπόψιν της το γενικό επιχειρησιακό πλάνο 
του ΟΔΙΠΥ θα πρέπει να εκπονήσει το δικό της πλάνο στο οποίο θα ορίζει σε κάθε 
επίπεδο καταστροφής τον τρόπο δράσης της, θα αναθέτει ονομαστικά τις 
αρμοδιότητες που προβλέπει το γενικό σχέδιο δράσης σε συγκεκριμένους 
υπαλλήλους του νοσοκομείου, θα ορίζει τις συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς 
που θα αναπτύξει προκειμένου να δώσει λύση σε επικείμενα προβλήματα, και θα 
δίνει έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για την εξασφάλιση των συνεργασιών 
αυτών όταν απαιτηθεί. 
 
Κάθε Νοσηλευτική Μονάδα έχει Ημερήσιο Πλάνο Αντιμετώπισης Κρίσεων / 
Έκτακτων Συμβάντων που εκπονείται από την Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 
σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να 
αποστέλλουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου το ημερήσιο πλάνο να 
είναι πάντα ακριβές και επικαιροποιημένο.  
 
Η αναφορά της δύναμης του νοσοκομείου επίσης απαιτείται ώστε να είναι εύκολη 
και ξεκάθαρη η εικόνα και οι δυνατότητες του νοσοκομείου την συγκεκριμένη 
στιγμή (Αναφορά της Λειτουργίας των Νοσηλευτικών Τμημάτων - Ημερήσια 
Απογραφή και Στελέχωση). 
 
Κάθε Νοσηλευτική Μονάδα απαιτείται να ορίσει χώρο που θα λειτουργεί ως 
επιχειρησιακό κέντρο σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί οποιοδήποτε επίπεδο 
παρέμβασης. Ο χώρος αυτός πρέπει να έχει παροχή δύο τουλάχιστον τηλεφωνικών 
γραμμών με μία από αυτές να έχει δυνατότητα επικοινωνίας εξωτερικά του 
νοσοκομείου, ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με το σύστημα του 
νοσοκομείου και ένα μεγάλο πίνακα συλλογής στοιχείων, τραπέζι και καρέκλες 
εργασίας. Το επιχειρησιακό κέντρο μεταφέρεται σε περίπτωση σεισμού ή άλλης 
καταστροφής που καθιστά το κτίριο επισφαλές, σε ασφαλές σημείο ακόμα και 
εξωτερικά (προαύλιο χώρο) του νοσοκομείου μετά από αξιολόγηση και απόφαση 
των τεχνικών υπηρεσιών. Η επιλογή του χώρου γίνεται με γνώμονα την ασφάλεια 
των εργαζομένων και πριν την επιστροφή του κέντρου εντός του νοσοκομείου 
απαιτείται επαναξιολόγηση του κτιρίου από τις τεχνικές υπηρεσίες ώστε να 
διασφαλισθεί η ασφάλεια του προσωπικού.  
 
Το επιχειρησιακό κέντρο βρίσκεται κάτω από το έλεγχο και την εποπτεία του 
διοικητή ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για την συνεχή επιτήρηση του και την 
επάρκεια και καταλληλόλητα του ανά πάσα στιγμή.  
 
Στο κέντρο αυτό βρίσκεται πάντα: 

 Το Σχέδιο Λειτουργίας «Ασφαλές Νοσοκομείο» του ΟΔΙΠΥ 



 Το Σχέδιο Λειτουργίας του Νοσοκομείου 

 Λίστα επικαιροποιημένη με όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες μονάδες 
παροχής βοήθειας στην ευρύτερη περιοχή (υπεύθυνοι επικοινωνίας, 
τηλέφωνα, διευθύνσεις)  

 Λίστα με όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες/υπουργεία, επικαιροποιημένο 
κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας της Πολιτικής Προστασίας, Αστυνομίας, 
Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενόπλων δυνάμεων, 
αστυνομίας κτλ 

 Ημερήσιο πλάνο αντιμετώπισης κρίσεων/ έκτακτων συμβάντων  

 Αναφορά συμβάντος 

 Λίστα επικαιροποιημένη με όλους τους υπαλλήλους του νοσοκομείου με 
προσωπικά τηλέφωνα και email 

 Όλες οι κατόψεις του νοσοκομείου, τα τμήματα, οι κλινικές, οι είσοδοι 
/έξοδοι, όλου του συγκροτήματος 

 Μεγάλος πίνακας συλλογής στοιχείων 

 Πλήρης φάκελος πυρασφάλειας του νοσοκομείου που θα περιλαμβάνει 
εγκεκριμένες μελέτες, κατόψεις και τεχνικές περιγραφές μονίμων 
συστημάτων πυροπροστασίας.  

 
Στο επιχειρησιακό κέντρο φυλάσσονται και αρχειοθετούνται όλες οι ασκήσεις 
ετοιμότητας του νοσοκομείου ενώ με το πέρας και την λήξη μιας πραγματικής 
ετοιμότητας, στο κέντρο αυτό φυλάσσεται όλο το μη ιατρικό αρχείο για κάθε 
μελλοντική χρήση. 
 
Επίσης κάθε νοσηλευτική μονάδα απαιτείται να προβλέψει μικρό χώρο κοντά στο 
χώρο των επειγόντων περιστατικών για αποθήκευση του αποθέματος υλικών 
ετοιμότητας για καταστροφές όπως αυτό ορίζεται από την λίστα του νοσοκομείου 
(λίστα υλικού ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης). 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ: 

- Σχήμα 1: Αξιολόγηση μετά το συμβάν και την ανάληψη δράσης 

- Έντυπο 1: Έντυπο αξιολόγησης μετά το συμβάν και την ανάληψη δράσης 

- Έντυπο 2: Ημερήσιο Πλάνο Αντιμετώπισης Κρίσεων / Έκτακτων Συμβάντων 

- Έντυπο 3:Αναφορά της Λειτουργίας των Νοσηλευτικών Τμημάτων- Ημερήσια 

Απογραφή και Στελέχωση 

- Έντυπο 4: Αναφορά συμβάντος  

- Έντυπο 5:Λίστα υλικού ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  
(CODE RED) 

 
ΦΩΤΙΑ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣΜΠΛΕ 
(CODE BLUE) 

ΑΝΑΚΟΠΗ  
(ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΖ  
(CODE PINK) 

 
ΑΡΠΑΓΗ ΝΕΟΓΝΟΥ, ΒΡΕΦΟΥΣ ή ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΗΜΙ 
(CODE SILVER) 

 
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
(CODE ORANGE) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ  
(CODE YELLOW) 

 
ΑΠΕΙΛΗ ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
/ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ/ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 



 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ (CODE RED) 
ΦΩΤΙΑ 

 
Ενεργοποιείται όταν παρουσιάζεται φωτιά μικρής ή μεγάλης έκτασης σε 
οποιοδήποτε χώρο του Νοσοκομείου.  
 
Όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο του Νοσοκομείου υποχρεούνται να αναγνωρίζουν 
την αιτιολογία ενεργοποίησης του κωδικού αυτού καθώς επίσης και την ατομική 
τους δράση κατά την διάρκεια ενεργοποίησης του.  
 
Ενεργοποίηση του κωδικού φωτιάς γίνεται από οποιοδήποτε εργαζόμενο όταν θα 
πέσει στην αντίληψή του ότι υπάρχει ενεργή εστία φωτιάς στο χώρο του 
Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, γίνεται κλήση στον εσωτερικό αριθμό έκτακτης 
ανάγκης (xxxxx) και ανακοινώνεται ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ και η τοποθεσία. Η 
πληροφορία επαναλαμβάνεται 3 φορές ώστε να διασφαλιστεί ότι ο τηλεφωνητής 
υπηρεσίας το άκουσε(Παράδειγμα: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ, ΜΕΘ, 1ος όροφος 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ, ΜΕΘ, 1ος όροφος, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ, ΜΕΘ, 1ος όροφος ). 
Ο τηλεφωνητής υπηρεσίας θα αναγγείλει τον ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΩΔΙΚΟ3φορές μέσω του 
κεντρικού μεγαφωνικού συστήματος προκειμένου όλοι οι εργαζόμενοι να προβούν 
στις δέουσες ενέργειες. Ταυτόχρονα, ο τηλεφωνητής υπηρεσίας καλεί τα μέλη της 
ομάδας σε συγκεκριμένους βομβητές ή ειδικές συσκευές κινητής τηλεφωνικής 
γραμμής ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (εφόσον υπάρχουν). 
 
Κάθε νοσοκομείο με ευθύνη του Διοικητή πρέπει και οφείλει να παρέχει 
εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων για τους τρόπους περιορισμού 
της πυρκαγιάς και εκκένωσης των νοσηλευτικών τμημάτων αλλά και όλων των 
χώρων του νοσοκομείου. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν την χρήση 
των υπαρχόντων πυροσβεστικών μέσων στο χώρο εργασίας τους καθώς και την 
ακριβή τοποθεσία που βρίσκονται, το τρόπο εκκένωσης (οριζόντια και κάθετα) 
καθώς επίσης και τρόπους εκκένωσης/μεταφοράς αντίστοιχα με την βαρύτητα του 
ασθενούς.  
 
Άσκηση με σενάριο φωτιάς που χρήζει εκκένωσης και εναλλάσσει τμήματα και 
κατηγορίες ασθενών επιβάλλεται να γίνεται μια φορά ετησίως τουλάχιστον. 
Με ευθύνη του Διοικητή το Νοσοκομείο σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία 
αλλά και την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία πρέπει να εκπονήσει για κάθε τμήμα 
σχέδιο εκκένωσης (οριζόντια και κάθετα). Ο χάρτης εκκένωσης θα πρέπει να 
βρίσκεται σε εύκολα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σημεία του τμήματος και να 
είναι κατανοητός και αντιληπτός από όλους τους εργαζομένους του τμήματος. 
 
Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές και γενικά όλα τα μέσα πυρόσβεσης πρέπει 
να είναι σε γνώση του κάθε εργαζόμενου και πριν την άφιξη της πυροσβεστικής 
όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν να αντιδρούν κατάλληλα, με 



ασφάλεια, προστατεύοντας τον εαυτό τους αλλά και τους παρευρισκόμενους στο 
χώρο.  
 
Η οργάνωση και εκπαίδευση των εργαζομένων πρώτης γραμμής στην διαχείριση 
όπως και του υπόλοιπου προσωπικού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την 
14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄2434), ενώ κρίνεται επιβεβλημένη η παροχή 
εξειδικευμένου προγράμματος πιστοποίησης από την Σχολή Επιμόρφωσης και 
Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε ορισμένα μέλη των ομάδων 
πυροπροστασίας. 
Μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι εργαζόμενοι μπορούν να 
εκπαιδευτούν στα δυο διεθνή πρωτόκολλα χρήσης πυροσβεστήρα (PASS) και 
εκκένωσης (RACE). 
 
Το γραφείο Διοίκησης είναι υπεύθυνο για την εκπόνηση του Πρωτοκόλλου 
αντιμετώπισης πυρκαγιάς με αναλυτική δράση η οποία επικαιροποιείται 
τουλάχιστον ανά διετία.  
 
Για όλους τους εργαζόμενους οποιασδήποτε κατηγορίας και ειδικότητας, 
συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Διοικητή του Νοσοκομείου, θα πρέπει να 
τηρείται φάκελος που θα περιλαμβάνει  όλες τις ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις και 
πιστοποιήσεις που έχει λάβει ο καθένας σχετικές με το αντικείμενο της 
πυροπροστασίας. 
 
Σε αναγγελία ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ με ενεργή εστία φωτιάς συμπληρώνεται το 
έντυπο: ‘‘Αναφορά Συμβάντος’’ με ευθύνη αυτού που αναγνώρισε το συμβάν. 
Αντίγραφο του εντύπου φυλάσσεται στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του 
νοσοκομείου (DCC), αποστέλλεται στο Γραφείο Ποιότητας και στο Γραφείο 
Διοίκησης. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ: 

- Πίνακας 1: PASS- RACE 

- Έντυπο 6: Κατηγορίες πυρκαγιών  

- Έντυπο 7: Οδηγίες χρήσης πυροσβεστήρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΠΛΕ (CODE BLUE) 
ΑΝΑΚΟΠΗ (ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ) 

 
Κωδικός που ανακοινώνεται για κάθε πολίτη (ασθενή, επισκέπτη, εργαζόμενο) που 
θα βρεθεί χωρίς σφυγμό ή χωρίς αναπνοή στο χώρο του Νοσοκομείου. 
 
Η ετοιμότητα του Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής 
υλικοτεχνικά αλλά και από άποψη ανθρώπινου δυναμικού βαρύνει την 
Νοσηλευτική υπηρεσία σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία που οφείλει να 
παρέχει λίστα με πιστοποιημένους διασώστες και ανανήπτες (σύμφωνα με το ΦΕΚ 
219/Β’/22.2.2007) καθημερινά.  
 
Πρωτόκολλο παρέμβασης είναι αναγκαίο σε κάθε νοσοκομείο ενώ κυρίως τα 
επείγοντα θα πρέπει να καλύπτονται συνεχώς από πιστοποιημένο νοσηλευτικό 
προσωπικό. 
 
Τροχήλατα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης ελέγχονται με ευθύνη της 
νοσηλευτικής υπηρεσίας στις κατάλληλες θέσεις οι οποίες ορίζονται και στο 
πρωτόκολλο παρέμβασης. 
 
Η άσκηση στον ΚΩΔΙΚΟ ΜΠΛΕ διενεργείται από την Νοσηλευτική Υπηρεσία σε 
συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία 2 φορές ετησίως.  
 
Η επιτυχής αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής μέσα στο νοσοκομείο εξαρτάται και 
μετράται από την ταχύτητα, τον συντονισμό και την επιδεξιότητα της ομάδας.  
 
Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΠΛΕ στο Νοσοκομείο θα πρέπει να ακολουθεί τον διεθνή αλγόριθμο 
και τα διεθνή standards.  
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΠΛΕ: ΕΝΗΛΙΚΑΣ 

CODE BLUE PROCEDURE: ADULT 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Η πολιτική και διαδικασία του ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΥ καθορίζει τους ρόλους στα μέλη της 
ομάδας στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ενήλικα ασθενή. 
 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΣ: 

 Υπηρεσία αναζωογόνησης - κλινικής παρέμβασης για επείγουσα παροχή 
φροντίδας υγείας σε ασθενή που βιώνει ένα κρίσιμο και απειλητικό για τη 
ζωή του γεγονός, όπως αυτό της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. 



 Πρότυπος Κωδικός που χρησιμοποιείται για να κληθεί η ομάδα που θα 
παρευρεθεί σε περιστατικό με καρδιοαναπνευστική ανακοπή. 

Καρδιακή ανακοπή: 

 Απότομη παύση της καρδιακής λειτουργίας, δυνητικά αναστρέψιμη, η οποία 
προσδιορίζεται από την απουσία καρωτιδικού παλμού στους ενήλικες και 
απουσία βραχιόνιου παλμού στα παιδιά. 

 Οι αιτίες συνήθως οφείλονται σε οξεία στεφανιαία απόφραξη, σε καρδιακό 
επιπωματισμό, σε σοβαρές βράδυ/ταχυαρρυθμίες, σε ηλεκτροπληξία. 

Αναπνευστική ανακοπή:  

 Απουσία αναπνοών, η αναπνοή δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή στο μάγουλο 
του διασώστη. 

 Συνήθως προκαλείται από αναπνευστική απόφραξη (π.χ. από ξένα σώματα, 
από πνευμονική εμβολή, από πνευμοθώρακα, αιμοθώρακα ή από πνιγμό). 

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση: 

 Eίναι η αλληλουχία των ενεργειών που αποσκοπούν στην επαναφορά του 
θύματος καρδιακής ανακοπής στη ζωή. 

 

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 Ιατρικό Προσωπικό 

 Νοσηλευτικό Προσωπικό 

 Τμήμα Ποιότητας 
 

4.ΣΚΟΠΟΣ 
 Να δηλωθεί, να κατηγοριοποιηθεί και να ταυτοποιηθεί νωρίς το περιστατικό 

που χρήζει καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. 

 Το εκπαιδευμένο ειδικά προσωπικό να παρέχει προηγμένη υποστήριξη ζωής 
προκειμένου να επαναφέρει την καρδιακή, αναπνευστική και μεταβολική 
λειτουργία σε οποιοδήποτε άτομο έχει υποστεί ξαφνικό και απρόσμενο 
κλινικό θάνατο. 

 

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 Όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου θα εκτελέσει τον 

ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟ σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες αυτής της πολιτικής. 

 Ο ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΣ θα ενεργοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου για 
κάθε ασθενή, συνοδό ή εργαζόμενο που ανευρίσκεται χωρίς καρδιακή ή 
αναπνευστική λειτουργία. 

 Βαλίτσα ή/και τροχήλατα καρότσια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης 
θα είναι διαθέσιμα σε προκαθορισμένους χώρους του νοσοκομείου με 
σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες.  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 

 Το θύμα δεν ανταποκρίνεται σε λεκτική ή σωματική διέγερση στην αρχική 
αξιολόγηση του και είναι αναίσθητος/η 

 Καρδιακή ανακοπή: απότομη παύση της καρδιακής λειτουργίας δυνητικά 
αναστρέψιμη η οποία προσδιορίζεται από την απουσία καρωτιδικού παλμού 
στους ενήλικες και απουσία βραχιόνιου παλμού στα παιδιά .  



 Η Αναπνευστική ανακοπή καθορίζεται από: 
o την απουσία αναπνοής στο στήθος του ασθενή, καθώς αυτό δεν 

ανασηκώνεται και 
o το γεγονός ότι ο διασώστης δεν αισθάνεται την αναπνοή στο 

μάγουλο του (τακτική: δες, άκουσε, νιώσε). 
 

ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ 
Η ομάδα του ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΥ απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 

 Καρδιολόγος  

 Αναισθησιολόγος 

 Εντατικολόγος 

 Τομεάρχης/Γενικός/η Προϊστάμενος/η 

 Προϊστάμενος/η ΜΕΘ 

 Προϊστάμενος/η Τμήματος που έλαβε χώρα το περιστατικό ή αν είναι εκτός 
τμήματος Προϊστάμενος/η ΤΕΠ 

 
Η σύνθεση της ομάδας εξαρτάται με την δυναμική του νοσοκομείου. Σύμφωνα με 
το ΦΕΚ:219/Β’/22.2.2007 η σύνθεση της ομάδας είναι κατά μέγιστο εξαμελής. Σε 
περιπτώσεις νοσοκομείου μικρότερης δυναμικότητας 300-400 κλινών, μπορεί να 
είναι πενταμελής ή και μικρότερη, όχι όμως κάτω των 3 μελών. Η σύνθεση της 
ομάδας αλλάζει οκτάωρο με βάση τον κατάλογο των εφημερευόντων ιατρών και 
του σχετικού νοσηλευτικού προγράμματος. Η Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία 
ευθύνεται για την σύνταξη του μηνιαίου προγράμματος των μελών της ομάδας.  
 
Εάν οποιοδήποτε μέλος της ομάδας είναι απασχολημένο κατά τον χρόνο της 
ανακοίνωσης του επεισοδίου της ανακοπής, είναι υποχρεωμένο εκ των προτέρων 
να έχει ορίσει αντικαταστάτη, ο οποίος αντί αυτού θα προστρέξει ως μέλος της 
ομάδας.  
 
Το πρόγραμμα κάθε ημέρας συντάσσεται για όλες σχετικά τις ημέρες του τρέχοντος 
μήνα και να κοινοποιείται στα τμήματα και τους συμμετέχοντες.  
 
Ως αρχηγός της ομάδας καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης ορίζεται ο 
αρχαιότερος στην ιεραρχία ειδικευμένος, πιστοποιημένος ανανήπτης ιατρός. 
 
Όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
την εκπαίδευση του σε σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής(Basic Life 
Support). 
 
Όλο το προσωπικό της ομάδας ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΥ πρέπει να έχει ολοκληρώσει την 
εκπαίδευση του σε σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (Advanced 
Basic Life Support). 
 
 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Η διαδικασία και τα κριτήρια διαχείρισης της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης 
ορίζονται από τις ακόλουθες ενέργειες: 



Η αναγνώριση της ανακοπής – Ενεργοποίηση της ομάδας 

 Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Νοσοκομείου διαπιστώσει ότι 
άτομο εμφανίζει σημεία ανακοπή καλεί για βοήθεια.  

 Ταυτόχρονα, ξεκινάει η διαδικασία ενεργοποίησης του ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΥ 
καλώντας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 
[ΧΧΧ]. 

 Από την στιγμή που θα απαντήσει ο τηλεφωνητής υπηρεσίας, δηλώνεται 
καθαρά, 3 φορές: ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΠΛΕ πάντα σε συνδυασμό με τα απαραίτητα 
στοιχεία εντόπισης της θέσης της ανακοπής (όροφος, τμήμα, δωμάτιο ή 
αλλού). 

 Στη συνέχεια, ο τηλεφωνητής υπηρεσίας, αναγγέλλει μέσω κεντρικού 
μεγαφωνικού συστήματος τον ΚΩΔΙΚΟ ΜΠΛΕ. Η ειδοποίηση ηχεί 3 φορές. 
Ταυτόχρονα, ο τηλεφωνητής υπηρεσίας καλεί τα μέλη της ομάδας σε 
συγκεκριμένους βομβητές ή ειδικές συσκευές κινητής τηλεφωνικής γραμμής 
ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ (εφόσον υπάρχουν).  

 Παράλληλα, μέχρι την ανταπόκριση της ομάδας ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ, ο 
επαγγελματίας υγείας ξεκινά την βασική καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνησης (b,a,c) αφού έχει τοποθετήσει το θύμα σε ύπτια θέση 
(αριστερό πλάι σηκωμένο εάν πρόκειται για έγκυο).  

 Με την ανταπόκριση της ομάδας του ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ, ο/η Προϊστάμενος/η 
ΜΕΘ φέρει το τροχήλατο ή την βαλίτσα καρδιοαναπνευστικής 
αναζωογόνησης αν πρόκειται για σημείο που δεν έχει άμεση πρόσβαση σε 
ειδική βαλίτσα ή τροχήλατο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. 

 Εάν απαιτείται τοποθετείται κάτω από το θύμα σανίδα ανάνηψης. 

 Καταγράφετε ο χρόνος έναρξης των πράξεων- παρεμβάσεων. 

 Επιβεβαιώνεται η φλεβική πρόσβαση. 

 Ο απινιδωτής είναι διαθέσιμος, ενεργοποιημένος και εφαρμόζονται 
καρδιακές ώσεις όταν απαιτείται.  

 
Η άφιξη της ομάδας του ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΥ πρέπει να είναι όχι αργότερο από 2-3 
λεπτά. Επιθυμητή ανάλογα με την υποδομή του νοσοκομείου, η χρήση 
ανελκυστήρα αποκλειστικά για τις μετακινήσεις της ομάδας καρδιοαναπνευστικής 
αναζωογόνησης (χρήση ανελκυστήρα του χειρουργείου με ειδικό κλειδί). 
 
Η ακριβής ώρα άφιξης θα καταγράφεται και θα τεκμηριώνεται καθαρά στο έγγραφο 
της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης  σε κάθε περίπτωση ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΥ. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΥ 

 Ο επικεφαλής της ομάδας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση ολόκληρης της 
κατάστασης του μπλε κωδικού, την εντολή και την παραγγελία φαρμάκων. 

 Οι ευθύνες των ιατρών περιλαμβάνουν τη διαχείριση του αερισμού και τη 
διασωλήνωση και την εισαγωγή φλεβικής γραμμής, εάν χρειάζεται. Ο 
αναισθησιολόγος έχει την ευθύνη της διαχείρισης της διασωλήνωσης και 
του αερισμού των θυμάτων. Επίσης έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του 
φορητού αναπνευστήρα κατά τη μεταφορά του ασθενούς στη ΜΕΘ. 

 Ο/η Τομεάρχης ή Γενικός/η Προϊστάμενος/η είναι υπεύθυνος/η για την 
τεκμηρίωση όλων των γεγονότων κατά την ενεργοποίηση του ΜΠΛΕ 



ΚΩΔΙΚΟΥ στο έγγραφο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR), που χρήζει 
ελέγχου και υπογραφής από τον αρχηγό της ομάδας. 

 Η ευθύνη του/της Προϊστάμενου/ης ΜΕΘ είναι να διασφαλίσει την καρδιακή 
παρακολούθηση, να προετοιμάσει τον απινιδωτή για να είναι έτοιμος και να 
χορηγεί τα φάρμακα. 

 Ο Προϊστάμενος/η του τμήματος που ανακάλυψε το θύμα και ξεκίνησε 

καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) ή ο Προϊστάμενος/η που εκκληθεί 

από την αναγγελία του κωδικού θα βοηθήσει στην προετοιμασία των 

φαρμάκων και θα δώσει στην ομάδα το ιστορικό του θύματος. 

 
ΆΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΡΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ: 

 Ο θεράπων ιατρός του ασθενούς θα ενημερώσει και θα παράσχει 
πληροφορίες στα μέλη της οικογένειας σχετικά με την κατάσταση του 
ασθενούς και το νοσηλευτικό προσωπικό άλλων μονάδων θα βρίσκονται σε 
κατάσταση αναμονής προκειμένου να συνδράμουν 

 Ο/η ασθενής θα μεταφερθεί στην κατάλληλη μονάδα φροντίδας όταν η 
επείγουσα παροχή φροντίδας υγείας έχει ολοκληρωθεί και η κατάσταση του 
σταθεροποιείται. 

 Ο αρχηγός της ομάδας και επαρκές προσωπικό της ομάδας θα συνοδεύσουν 
τον ασθενή στην κατάλληλη μονάδα. 

 Ο/η ασθενής θα είναι συνδεδεμένος σε monitorπροκειμένου να 
παρακολουθείται η καρδιοαναπνευστική του λειτουργία και θα έχει φορητό 
οξυγόνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του. 

 Οι εντατικολόγοι θα παρέχουν φροντίδα σε σχέση με την αναπνευστική 
λειτουργία, τον αερισμό και σχετικές διαδικασίες. 

 Ο/η ασθενής θα βρίσκεται υπό την επίβλεψη του καρδιολόγου μέχρις ότου η 
κατάσταση του να έχει σταθεροποιηθεί πλήρως και είναι δυνατή η ασφαλής 
επιστροφή ή μεταφορά του σε τμήμα νοσηλεία. 

 
Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
Ο/η Τομεάρχης ή ο/η Γενικός/η Προϊστάμενος/η θα συμπληρώσει από κοινού την 
αναφορά κλήσης του ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ καθώς και την έκθεση περιστατικού λόγω 
κλήσης ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ με τον Αρχηγό της ομάδας. 
Ο αρχηγός της ομάδας θα τεκμηριώσει πλήρως την ιατρική διαχείριση του ΜΠΛΕ 
ΚΩΔΙΚΟΥ, η οποία στην συνέχεια θα τοποθετηθεί στον Ατομικό Φάκελο τους 
Ασθενούς. 
Ο/η Τομεάρχης ή ο/η Γενικός/η Προϊστάμενος/η θα τεκμηριώσεις ενέργειες που 
αφορούν τους χρόνους, τις διαδικασίες και τις παρεμβάσεις που διενεργήθηκαν.  
Αντίγραφο της αναφοράς κλήσης του ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΥ και του εντύπου αξιολόγησης 
αποστέλλονται στο Διευθυντή της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Το έντυπο 
αξιολόγησης του κωδικού αποστέλλεται και στο Τμήμα Ποιότητας. 

 
ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΣΤΗ ΜΕΘ Η ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
 



Για το χειρουργείο, την ΜΕΘ και το Αιμοδυναμικό Τμήμα δεν γίνεται αναγγελία του 
ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ μέσω του κεντρικού μεγαφωνικού συστήματος αλλά ο κωδικός θα 
επικοινωνηθεί τοπικά στο τμήμα. Όλα τα μέλη της ομάδας θα ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά. Ο ιατρός της μονάδας εντατικής νοσηλείας θα ειδοποιηθεί για τη 
μεταφορά του ασθενούς στην μονάδα μετά την σταθεροποίησή του. 
Όσον αφορά περιστατικό καρδιακής ανακοπής στο χειρουργείο σε παιδιατρικό 
ασθενή θα ανακοινώνεται δημόσια μέχρι όλοι οι νοσηλευτές να πιστοποιηθούν με 
το Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής στα Παιδιά (EPALS). Οι 
παιδίατροι εντατικολόγοι θα συμπεριληφθούν στη λίστα της ομάδας του ΜΠΛΕ 
ΚΩΔΙΚΟΥ για παιδιά. 
Όλο το προσωπικό των ανωτέρω τμημάτων οφείλει να έχει εκπαιδευτεί και να έχει 
ενεργή πιστοποίηση στο σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της ζωής (BLS)και 
Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής(ALS). 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ: 

- Έντυπο 8: Φόρμα αξιολόγησης ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ 

- Έντυπο 9: Έκθεση περιστατικού λόγω κλήσης ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
Ο κωδικός ενεργοποιείται όταν αναφερθεί από γονείς ή τους εργαζομένους η 
απώλεια νεογνού, βρέφους ή παιδιού στο χώρο του νοσοκομείου. 
 
Το Νοσοκομείο πρέπει και οφείλει με την βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας σε 
τμήματα που νοσηλεύουν παιδιά να έχουν επικαιροποιημένες κατόψεις χώρου με 
δυνατότητα άμεσης σφράγισης εισόδων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των 
εξόδων κινδύνου).  
 
Το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε τμήματα που νοσηλεύονται νεογνά, 
βρέφη ή παιδιά οφείλουν να γνωρίζουν το πρωτόκολλο παρέμβασης και να 
αντιδρούν άμεσα κάνοντας τα δέοντα χωρίς να χάνεται καθόλου χρόνος (10 gold 
minutes!). 
 
Ο κωδικός αυτός ενεργοποιείται με ανακοίνωση μέσω του κεντρικού μεγαφωνικού 
συστήματος σε όλο το χώρο του Νοσοκομείου  και όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να 
παρατηρήσουν, να κλειδώσουν και να αναφέρουν σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
παρέμβασης. 
 
Η άσκηση στον κωδικό αυτό ενεργοποιείται με ευθύνη της Διευθύντριας της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ετήσια και είναι ανεξάρτητη από τις δύο επιβεβλημένες 
ασκήσεις καταστροφών στο χώρο.  
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΖ:  
ΑΡΠΑΓΗΝΕΟΓΝΟΥ, ΒΡΕΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 

CODE PINK: Infant and child abduction 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1.1 Η τακτική αυτή περιγράφει τον τρόπο που ο οργανισμός εκπαιδεύει όλα τα μέλη 
του προσωπικού για τις αρμοδιότητες τους ώστε να παρέχουν ασφαλή και 
αποτελεσματική φροντίδα υγείας στα νεογνά, βρέφη και τα παιδιά εντός του 
Νοσοκομείου. 
 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ 
Είναι ο κωδικός έκτακτης ανάγκης σε υποψία ή πραγματική αρπαγή νεογνού, 
βρέφους ή παιδιού. 
 

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΖ (CODE PINK) 
ΑΡΠΑΓΗ ΝΕΟΓΝΟΥ, ΒΡΕΦΟΥΣ ή ΠΑΙΔΙΟΥ 



 

4. ΣΚΟΠΟΣ 
Να διασφαλιστούν τα νεογνά, τα βρέφη και τα παιδιά που νοσηλεύονται και να 
προστατευθούν σε περίπτωση πιθανής αρπαγής. 
 

5.ΤΑΚΤΙΚΗ/ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
5.1. Μέτρα Ασφαλείας 

1. Ένας επόπτης ασφάλειας ανά βάρδια επιτηρεί τα μαιευτικά τμήματα που 
νοσηλεύονται νεογνά, την Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, τα 
παιδιατρικά τμήματα αλλά και την Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων.  

2. Κάμερες Ασφαλείας θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε διαθέσιμη 
είσοδο/έξοδο των ανωτέρω τμημάτων.  

3. Όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που προσφέρει υπηρεσίες στα 
ανωτέρω τμήματα φέρουν υποχρεωτικά, σε εμφανές σημείο, 
κάρτα/ταυτότητα με το ονοματεπώνυμο τους και την ιδιότητα τους. 

4. Όλοι οι συνοδοί ασθενών στα ανωτέρω τμήματα φέρουν υποχρεωτικά, σε 
εμφανές σημείο, κάρτα/ταυτότητα με το ονοματεπώνυμο τους, το αριθμό 
δωματίου του ασθενή που συνοδεύουν και την ένδειξη: ‘‘συνοδός ασθενή’’. 

5. Όλοι οι επισκέπτες ασθενών στα ανωτέρω τμήματα φέρουν υποχρεωτικά, σε 
εμφανές σημείο, κάρτα/ταυτότητα με το ονοματεπώνυμο τους, το αριθμό 
δωματίου του ασθενή που επισκέπτονται και την ένδειξη: ‘‘επισκέπτης 
ασθενή’’. 

6. Σε νοσοκομεία που εντός των μαιευτικών τμημάτων διαθέτουν 
βρεφοθάλαμο, κανένας επισκέπτης δεν επιτρέπεται να εισαχθεί. Τα νεογνά 
μεταφέρονται από τον βρεφοθάλαμο στο δωμάτιο της μητέρας και 
αντίστροφα από την υπεύθυνη μαία μέσα σε κουνάκι και ποτέ στην αγκαλιά.  

7. Εάν παρατηρηθεί από το νοσηλευτικό προσωπικό άτομο το οποίο δεν φέρει 
σχετική κάρτα/ταυτότητα στα μαιευτικά και παιδιατρικά τμήματα, στον 
βρεφοθάλαμο, την ΜΕΝΝ ή την Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων 
ερωτάται για την ταυτότητα του και θα του ζητείται να φεύγει, εφόσον δεν 
υπάρχει λόγος παραμονής. 

 Εάν το άτομο δεν υπακούει, το νοσηλευτικό προσωπικό θα ειδοποιεί 
το προσωπικό Ασφαλείας. 

8. Η ταυτότητα τοκετού συμπληρώνεται αυστηρά μετά από κάθε τοκετό από 
την Προϊσταμένη Μαία λαμβάνοντας αποτυπώματα από την πατούσα του 
νεογνού και τον δείκτη της μητέρας . Όλα τα νεογέννητα μωρά στο 
νοσοκομείο θα πρέπει να έχουν μια φωτογραφία στο ατομικό φάκελο τους, 
η οποία να έχει τραβηχτεί μετά τον τοκετό.  

9. Όλα τα νεογέννητα και οι μητέρες φέρουν βραχιόλι ταυτοποίησης. Σε όλα τα 
νεογέννητα, αμέσως μετά τη γέννησης τους χωρίς να απομακρυνθούν από 
τη μητέρα τους, τοποθετούνται βραχιόλια αναγνώρισης από τον/την 
Προϊστάμενο/η ο/η οποίος/α ήταν παρών/ούσα κατά τον τοκετό. Τα 
στοιχεία που αναγράφονται είναι σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του 
Ο.ΔΙ.ΠΥ. 



10. Όλα τα νεογνά, βρέφη και τα παιδιά που εισάγονται στο νοσοκομείο από το 
σπίτι πρέπει να έχουν συμπληρωμένα τα βραχιόλια ταυτοποίησης τους κατά 
την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο. 

11. Στον Ατομικό Φάκελο των νεογνών, βρεφών και παιδιών που νοσηλεύονται 
στο νοσοκομείο θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της ταυτότητας (ή 
διαβατηρίου) των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα καθώς και επίσημο 
έγγραφο το οποίο βεβαιώνει την σχέση μεταξύ των γονέων ή κηδεμόνων 
εφόσον υπάρχει. 

 
5.2. Ασκήσεις ετοιμότητας ΡΟΖ κωδικού 

1. Θα πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. 
2. Οι ασκήσεις ετοιμότητας σε μεμονωμένες περιοχές θα γίνονται σε 

συνεργασία με το προσωπικό ασφάλεια. 
3. Αξιολογούνται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου ΡΟΖ κωδικού. Ένα 

αντίγραφο αυτού του εντύπου διατηρείται Νοσηλευτική Υπηρεσία ενώ 
αντίγραφο προωθείται στο γραφείο του διοικητή και στο Γραφείο 
Ποιότητας.  

5.3 Εκπαίδευση προσωπικού 
1. Οι επικεφαλείς των τμημάτων προσανατολίζουν/ενημερώνουν το υπάρχον 

προσωπικό για τη τακτική/πολιτική του ΡΟΖ ΚΩΔΙΚΟΥ 
2. Η εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει το προσωπικό ασφαλείας και το 

νοσηλευτικό προσωπικό 
3. Όλοι οι νεο-προσληφθέντες εκπαιδεύονται στο περιεχόμενο και την τακτική 

του ΡΟΖ ΚΩΔΙΚΟΥ στη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης του για την 
εισαγωγή τους στα σχετικά τμήματα. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
6.1 Γενικά μέτρα ασφαλείας 

1. Με την εισαγωγή του ασθενούς ο/η διοικητικός/η υπάλληλος ή ο/η 
υπεύθυνος/η του τμήματος οφείλει να εκδώσει άμεσα, μια κάρτα 
ταυτοποίησης στον συνοδό. Η κάρτα αυτή θα πρέπει να φοριέται από το 
συνοδό κατά τη διαμονή του στο νοσοκομείο και ειδικά όταν βγαίνει από το 
δωμάτιο. 

2. Τμήματα τα οποία νοσηλεύουν νεογνά, βρέφη ή παιδιά οφείλουν να τηρούν 
σύστημα ασφάλειας (π.χ. κουδούνι). Σε περίπτωση που δεν τηρείται, ο 
επόπτης ασφαλείας θα πρέπει μπροστά από την είσοδο του τμήματος να 
διατηρεί κατάλογο καταγράφοντας τα άτομα που εισάγονται στα τμήματα 
ως συνοδοί ή επισκέπτες. Κάθε καταχώρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

 Όνομα Επισκέπτη/Συνοδού 

 Ονοματεπώνυμο Ασθενούς 

 Αριθμός Δωματίου 

 Σχέση με τον/την ασθενή 

 Ώρα Εισόδου 

 Ώρα Εξόδου 



3. Ο επόπτης ασφαλείας, ο διοικητικός υπάλληλος ή ο/η υπεύθυνος/η του 
τμήματος θα πρέπει να εκδίδει μια κάρτα/ταυτότητα επισκέπτη σε όποιον 
εισάγεται στο τμήμα, την οποία θα επιστρέφει κατά την αποχώρηση του. 
 

6.2. Ενεργοποίηση κωδικού 

 Οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Νοσοκομείου διαπιστώσει ότι  
νεογνό, βρέφος ή παιδί αγνοείται από το τμήμα ξεκινά την διαδικασία 
ενεργοποίησης του ΡΟΖ ΚΩΔΙΚΟΥ καλώντας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 
στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης [ΧΧΧ].  

 Από την στιγμή που θα απαντήσει ο τηλεφωνητής υπηρεσίας, δηλώνεται 
καθαρά, 3 φορές: ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΖ πάντα σε συνδυασμό με τα απαραίτητα 
στοιχεία εντόπισης της θέσης της ανακοπής (όροφος, τμήμα, δωμάτιο ή 
αλλού).  

 Στη συνέχεια, ο τηλεφωνητής υπηρεσίας, αναγγέλλει μέσω κεντρικού 
μεγαφωνικού συστήματος τον ΚΩΔΙΚΟ ΡΟΖ. Η ειδοποίηση ηχεί 3 φορές. 
Ταυτόχρονα, ο τηλεφωνητής υπηρεσίας καλεί τα μέλη της ομάδας σε 
συγκεκριμένους βομβητές ή συσκευές κινητής τηλεφωνίας κλήσης ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΡΟΖ (εφόσον υπάρχουν). Τα μέλη της ομάδας είναι τα ακόλουθα: 

 Υπεύθυνος Ασφαλείας της νοσηλευτικής μονάδας 

 Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

 Προϊστάμενος/η τμήματος 

 Διευθυντής/τρια τμήματος 

 Διοικητής 

 Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός 

 Στην ακρόαση του ΡΟΖ ΚΩΔΙΚΟΥ η ομάδα θα πρέπει αμέσως να παρευρεθεί 
στο χώρο του περιστατικού και ταυτόχρονα να γίνουν οι ακόλουθες 
ενέργειες: 

 Το προσωπικό της ασφάλειας του Νοσοκομείου: 
o Θα ανταποκριθεί άμεσα στις κλινικές που αναφέρεται ο ΡΟΖ 

ΚΩΔΙΚΟΣ και θα λάβει από τον Επαγγελματία Υγείας που 
ενεργοποίησε τον κωδικό τις  ακόλουθες πληροφορίες: 
- Ηλικία και φύλο του αγνοούμενο νεογνού, βρέφους ή παιδιού  
- Σωματομετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. ύψος, βάρος) 
- Χρώμα ρούχων 
- Οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία 

o Θα οριοθετήσει μια περίμετρο ασφαλείας γύρω από την 
νοσηλευτική μονάδα, θα κλειδώσει τις πόρτες εισόδου και εξόδου. 
Επίσης θα σταματήσει τη ροή της κίνησης εντός και εκτός του 
νοσοκομείου μέχρι να λήξει ο συναγερμός του ΡΟΖ ΚΩΔΙΚΟΥ. Η 
είσοδο των ΤΕΠ (τμήμα επειγόντων περιστατικών) θα ανοίγει 
έπειτα από αυστηρό έλεγχο ασφάλειας μόνο για τα επείγοντα 
περιστατικά. 

o Θα αναλάβει τον έλεγχο στο σημείο του συμβάντος και θα 
ειδοποιήσει την αστυνομία μέσω του Τ/Κ της Άμεσης Δράσης 
‘’100’’ ή της τοπικής αρμόδιας Αστυνομικής  Υπηρεσίας, εάν το 
νεογνό, βρέφος ή παιδί που λείπει δε βρεθεί μέσα σε 10 λεπτά 



από την ώρα της ανακοίνωσης του ΡΟΖ ΚΩΔΙΚΟΥ. Μετά θα 
ακολουθήσει διαβούλευση με τον διοικητή. 

o Θα ψάξει όλες τις εξόδους, τους ανελκυστήρες, τα κλιμακοστάσια, 
τα δωμάτια των ασθενών, τους χώρους ακαθάρτων και τους 
χώρους αναμονής σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ενέργειες 

o Θα ελέγχει με φυσικό τρόπο ή/και με τεχνικά μέσα (φορητοί 
ανιχνευτές μετάλλων, X-ray κ.ά.) εφόσον αυτά υφίστανται, όλες τις 
τσάντες, τα πακέτα και τις τσάντες πλάτης που είναι δυνατόν να 
χωρέσουν ένα νεογνό ή βρέφος 

o Επιπρόσθετα: 
- Θα ρωτήσει τη μητέρα και την οικογένεια για λεπτομέρειες 

και πληροφορίες που αφορούν την εξαφάνιση του βρέφους ή 
του παιδιού 

- Θα διατηρήσει την περιοχή που έλαβε χώρο το συμβάν άθικτη 
και θα την προστατεύσει  όσο είναι δυνατόν. 

 Ο/η Προϊστάμενος/η ή ο/η υπεύθυνος/η τμήματος θα κάνει 
καταμέτρηση σε όλα νεογνά, βρέφη ή παιδιά για να διασφαλίσει την 
απουσία του συγκεκριμένου νεογνού, βρέφους ή παιδιού.  

 Όλοι όσοι βρίσκονται στη μονάδα (προσωπικό και επισκέπτες) που 
λαμβάνει χώρο το περιστατικό θα παραμείνουν μέχρι να 
διαλευκανθεί η υπόθεση από τις αρχές. 

 Ο/η ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός (εφόσον υπάρχει 
διαθεσιμότητα)θα επικοινωνήσει με τα μέλη της οικογένειας που θα 
καθορίσει η μητέρα. 

 Το προσωπικό του τμήματος που έχει συμβεί το περιστατικό πρέπει 
να ψάξει όλα τα μέρη εντός του τμήματος. 

 Η μαία ή η νοσηλεύτρια που έχει ανατεθεί στη μητέρα πρέπει να 
ακολουθεί τους γονείς και να προσπαθεί να τους προστατεύσει από  
αγχωτικές καταστάσεις. 

 Εάν υπάρχει αναφορά ότι το νεογνό, βρέφος ή παιδί βρέθηκε, το 
προσωπικό της ασφάλειας θα το επαληθεύσει και θα ειδοποιήσει το 
σχετικό τμήμα που νοσηλευόταν για να το παραλάβει. 

 Μόνο ο υπεύθυνος του προσωπικού της ασφάλειας μπορεί να 
ειδοποιήσει τον υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου να ανακοινώσει 
‘‘ΛΗΞΗ ΡΟΖ ΚΩΔΙΚΟΥ’’, όταν η υπόθεση διευθετηθεί. 

 Ο υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου μέσω του κεντρικού 
μεγαφωνικού συστήματος θα ανακοινώσει 2 φορές ‘‘ΛΗΞΗ ΡΟΖ 
ΚΩΔΙΚΟY ’’. 

 
6.3 Εξέλιξη της έρευνας 

1. Η ερευνητική ομάδα του ΡΟΖ ΚΩΔΙΚΟΥ διατηρεί σταθερή επικοινωνία με το 
επόπτη ασφαλείας και συνεχή ενημέρωση από τις κάμερες 
παρακολούθησης  

2. Το εμπλεκόμενο προσωπικό θα δίνει πληροφορίες μόνο στο διοικητή του 
Νοσοκομείου και στον υπεύθυνο της ασφάλειας. 

3. Η ασφάλεια θα διεξάγει συνέντευξη σε όλους, συμπεριλαμβανομένου των 
υπαλλήλων και των επισκεπτών που βρίσκονταν στο τμήμα την ώρα του 



περιστατικού. Το προσωπικό δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από την 
περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να διαλευκανθεί η υπόθεση 
από την ασφάλεια. 

4. Το περιστατικό θα πρέπει συμπληρωθεί, να προωθηθεί και να αναφερθεί 
σαν Αναφορά Συμβάντος 

5. Η αναφορά για το ΡΟΖ ΚΩΔΙΚΟ θα ξεκινήσει και θα σταλθεί στη Νοσηλευτική 
Διεύθυνση, στο γραφείο Διοικητή και στο Γραφείο Ποιότητας. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ: 

- Έντυπο 10: Αναφορά κλήσης ΚΩΔΙΚΟΥ ΡΟΖ 

 
 
 
 
  



 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΗΜΙ 
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 

 
 
Είναι ο κωδικός που ενεργοποιείται όταν κάποιος ασθενής χαθεί από τον χώρο του 
Νοσοκομείου.  
 
Ο κωδικός αυτός ενεργοποιείται από το προσωπικό του Νοσοκομείου με 
ανακοίνωση μέσω του κεντρικού μεγαφωνικού συστήματος και το πρωτόκολλο 
παρέμβασης πρέπει να ακολουθηθεί άμεσα. Η απώλεια ασθενούς μπορεί να 
οφείλεται σε παθολογικά αίτια (π.χ άνοια) ή σε εκούσια έξοδο του από το 
νοσοκομείο, Σε όλες τις συνθήκες ενεργοποιείται ο ίδιος κωδικός.  
 
Χαρτογράφηση των εισόδων εξόδων κάθε τμήματος είναι αναγκαία και η γνώση 
αυτών από όλο το προσωπικό είναι απαραίτητη (συμπεριλαμβανομένης και της 
κεντρικής εισόδου του Νοσοκομείου). 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΗΜΙ 
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ 

CODE SILVER 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Η πολιτική αυτή περιγράφει τον τρόπο που ο οργανισμός εκπαιδεύει όλο το 
προσωπικό για τις αρμοδιότητές του σε περίπτωση που χαθεί ή εγκαταλείψει το 
νοσοκομείο ένας ασθενής. Το νοσοκομείο έχει καθήκον να φροντίζει τους ασθενείς 
του, ωστόσο ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών, έχουν το δικαίωμα να 
αποχωρήσουν από το νοσοκομείο όταν το επιθυμήσουν -εκτός εάν κρατούνται 
βάσει νόμου περί ψυχικής υγείας- αφού πρώτα ενημερώσουν και υπογράψουν την 
αποχώρηση τους. Οι ασθενείς που είναι σε σύγχυση και με χαμηλή διανοητική 
ικανότητα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να χαθούν περιστασιακά για ποικίλους 
λόγους (κλινικούς , ιατρικούς, συναισθηματικούς). Εάν ένας ασθενής έχει 
εγκαταλείψει το θάλαμο ή το τμήμα του χωρίς να ενημερώσει το προσωπικό, 
πρέπει να θεωρηθεί ως αγνοούμενος και οφείλεται να γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες με σκοπό την άμεση ανεύρεση του. 
 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ 
Είναι ο κωδικός έκτακτης ανάγκης που ενεργοποιείται όταν ασθενής επιβεβαιωμένα 
ή σε υποψία αγνοείται εκτός του χώρου του νοσοκομείου. 
 

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Όλο το προσωπικό του νοσοκομείου 
 



4. ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να επιτρέψει στο προσωπικό να: 

 Να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες με αποτελεσματικό και έγκαιρο 
τρόπο χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος ενώ ακολουθούνται άμεσα οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες 

 

5. ΡΟΛΟΙ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
1. Όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο έχουν την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι αρχές 

που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο εφαρμόζονται καθολικά. Αυτή η 
πολιτική ισχύει για όλα τα μέλη του προσωπικού που εμπλέκονται σε 
οποιαδήποτε πτυχή της φροντίδας των ασθενών. 

2. Η ευθύνη για την ασφάλεια των ασθενών υπό κράτηση παραμένει στους 
σωφρονιστικούς υπάλληλους οι οποίοι θα επικοινωνούν αμέσως με τη 
αστυνομία και τον υπεύθυνο του τμήματος σε περίπτωση διαφυγής 
κρατούμενου.  

3. Η αρχική ανταπόκριση για τις ενέργειες έγκειται στο άτομο που πρώτα 
ανακαλύπτει ότι ο ασθενής λείπει, αλλά θα πρέπει να διαβιβαστεί το 
συντομότερο δυνατό στον υπεύθυνο του τμήματος που βρίσκεται. 

 
-Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
Είναι υπεύθυνος για: 

 Τη διασφάλιση της τήρησης της διαδικασίας του ασθενούς που αγνοείται 

 Το συντονισμό της έρευνας για τον εντοπισμό των αγνοουμένων αφού 
ειδοποιηθεί από τη νοσηλεύτρια για το περιστατικό 

 Τη διασφάλιση ότι όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν συμπληρωθεί κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας 

 
-Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜΑΤΟΣ &Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Είναι υπεύθυνοι για: 

 Τη διασφάλιση ότι αυτοί και το προσωπικό τους γνωρίζουν τυχόν ευάλωτους 
ή υψηλού κινδύνου ασθενείς στη φροντίδα τους και πως αυτοί οι ασθενείς 
πρέπει να διαχειρίζονται με ασφάλεια αφού εκτιμηθεί η ψυχική τους υγεία 

 Την ειδοποίηση όταν ένας ασθενής αναγνωρίζεται ως αγνοούμενος μέσω 
του αλγόριθμου 

 Τη συμπλήρωση σχετικής αναφοράς για τον/την ασθενή που αγνοείται 
εφόσον χρειαστεί να παραδοθούν στοιχεία στην αστυνομία 

 Τη διασφάλιση ότι προσφέρεται υποστήριξη στο προσωπικό που εμπλέκεται 
στο περιστατικό εφόσον απαιτείται 

 
-ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Είναι υπεύθυνο για: 

 Τη διασφάλιση ότι όλοι οι ευάλωτοι ασθενείς έχουν αξιολογηθεί για το 
κίνδυνό τους να απομακρυνθούν από τη κλινική, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτίμησης κινδύνου  ψυχικής υγείας εάν χρειάζεται 

 Τη δημιουργία ενός κατάλληλου σχεδίου δράσης όταν εντοπιστεί υψηλός 
κίνδυνος, και ο ασθενής  εκδηλώνει τάσεις φυγής 



 Τη διασφάλιση ότι το προσωπικό γνωρίζει καθημερινά την επικινδυνότητα 
και έχει καταγράψει τη φυσική κατάσταση του/της ασθενούς για να 
βοηθήσει στην αναζήτηση εάν απαιτείται 

 Την τήρηση και την ενημέρωση του σχεδίου φροντίδας ενός ασθενούς με 
υψηλό κίνδυνο διαφυγής 

 Την ενημέρωση όταν ένας ασθενής αναγνωρίζεται ως αγνοούμενος 
ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία 

 Την παρακολούθηση και συνοδεία οποιουδήποτε ασθενή που βρέθηκε ενώ 
αγνοούνταν πίσω στο τμήμα 

 Τη διαρκή ενημέρωση του Διοικητή ανάλογα με την πρόοδο της έρευνας 
 
-ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Είναι υπεύθυνο για: 

 Τον συντονισμό της έρευνας σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο αμέσως 
μόλις ειδοποιηθεί για τον αγνοούμενο ασθενή 

 Την τήρηση αρχείου όλων των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν 

 Την επικοινωνία με το Διοικητή προκειμένου να ειδοποιηθεί η 
αστυνομία 

 Την καταγραφή των ενεργειών που έγιναν στη βάση δεδομένων των 
αρχείων καταγραφής ασφαλείας 

 Την επισκόπηση πλάνων από το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας 
για ενημέρωση των διαδικασιών αναζήτησης 

 
-ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Είναι υπεύθυνο για: 

 Την υποστήριξη της ομάδας ασφαλείας σε οποιαδήποτε αναζήτηση 
αγνοούμενου ασθενή όπου είναι απαραίτητο εντός του χώρου του 
νοσοκομείου 

 Τον άμεσο μετά την ανακοίνωση κωδικού έλεγχο όλων των κεντρικών 
εισόδων του Νοσοκομείου 

 
-ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Είναι υπεύθυνο για: 

 Την ανακοίνωση του κωδικού και των στοιχείων του αγνοούμενου ασθενή 
αφού πρώτα έχει ενημερωθεί. 
 

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΕ ΚΑΛΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΕ ΚΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΦΩΝ ΑΣΘΕΝΗ ΕΑΝ 
ΗΡΘΑΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 

    
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΕΑΝ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 



ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ 

Ο/η Προϊστάμενος/ή  ενημερώνει το τηλεφωνικό κέντρο μέσω της γραμμής 
έκτακτης ανάγκης για τον αγνοούμενο ασθενή και το τηλεφωνικό κέντρο 

λαμβάνει τις πληροφορίες αναφοράς του περιστατικού 
 
 
 

 

Το τηλεφωνικό κέντρο ανακοινώνει μέσω του κεντρικού μεγαφωνικού 
συστήματος τα στοιχεία του αγνοούμενου ασθενή. Ταυτόχρονα ο κωδικός 

αναγγέλλεται μέσω βομβητών ή ειδικών τηλεφωνικών γραμμών σε 
προκαθορισμένα πρόσωπα (εάν υπάρχει η δυνατότητα). 

 
 

 

Τα στοιχεία που συνοπτικά ανακοινώνει είναι τα εξής: 

 Ονοματεπώνυμο ασθενούς 

 Φύλο 

 Εθνικότητα 

 Ηλικία 

 Σωματομετρικά σημεία 

 Ρουχισμός 

 Ημερομηνία και ώρα που εθεάθη τελευταία φορά 

 Από ποιο τμήμα εξαφανίστηκε 

 Εάν είναι υψηλού κινδύνου 
 

 
 

 

Το τηλεφωνικό κέντρο ενημερώνεται για να αποσύρει την ανακοίνωση από το 
διοικητή. Ο υπάλληλος του τηλεφωνικού κέντρου μέσω του κεντρικού 
μεγαφωνικού συστήματος θα ανακοινώσει 2 φορές ‘‘ΛΗΞΗ ΑΣΗΜΙ ΚΩΔΙΚΟY ’’. 

 
 
 

 

Αποσύρει την ανακοίνωση χρησιμοποιώντας μόνο το όνομα του ασθενή  
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ: 

- Έντυπο 11: Έντυπο αναφοράς αγνοούμενου ασθενή  



 

 
 
 
 
 
 
 
Είναι ο κωδικός που ενεργοποιείται όταν υπάρξει πληροφορία για τοποθέτηση 
βομβιστικού υλικού στο χώρο του νοσοκομείου ή όταν ανιχνευθεί ύποπτο δέμα στο 
χώρο του νοσοκομείου και χρήζει άμεσης διερεύνησης. 
 
Ο κωδικός αυτός με όλο το πρωτόκολλο παρέμβασής του πρέπει να είναι σε γνώση 
κάθε εργαζόμενου στο χώρο του νοσοκομείου είναι όμως ο μόνος κωδικός που δεν 
ανακοινώνεται από μεγάφωνα για την αποφυγή δημιουργίας πανικού και 
ανεξέλεγκτης μαζικής εξόδου των παρευρισκόμενών (ασθενών, εργαζομένων, και 
επισκεπτών) από το χώρο του νοσοκομείου. 
 
Το πρωτόκολλο παρέμβασης σε αυτή την περίπτωση προϋποθέτει εσωτερική 
επικοινωνία των αρμοδίων του νοσοκομείου αλλά και των εμπλεκομένων αρχών 
(αστυνομία, Ε.Κ.Α.Β., κτλ) ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και στην 
περίπτωση που θα αξιολογηθεί ότι πρέπει να γίνει εκκένωση του κτιρίου αυτή να 
επιτευχθεί με ασφάλεια και ομαλά χωρίς επιπλέον ατυχήματα.  
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ: 
ΑΠΕΙΛΗ ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ/ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Πρόκειται για τον οδηγό που περιγράφει την διαδικασία και τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την επιχειρησιακή απόκριση του Νοσοκομείου στη πιθανή τοποθέτηση 
βόμβας στο χώρο του νοσοκομείου . 
 

2. ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ο κωδικός έκτακτης ανάγκης για την υποψία ή πραγματική 
απειλή βόμβας στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.  
Απειλή: Οτιδήποτε γίνει αντιληπτό που απειλεί την ασφάλεια, ή την προστασία της 
νοσοκομειακής υποδομής, των ασθενών, των επισκεπτών ή των εργαζομένων. Η 
πληροφορία αυτή μπορεί να μεταφερθεί με ποικίλους τρόπους όπως προφορικά 
στο τηλέφωνο, με επιστολή, δια μέσω του συστήματος της εσωτερικής και 
εξωτερικής αλληλογραφίας ή ακόμη και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
Με όποιο τρόπο και να γίνει είναι το ίδιο σοβαρή και πρέπει να αξιολογηθεί με την 
ίδια βαρύτητα. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ (CODE YELLOW) 
ΑΠΕΙΛΗ ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΑΝΕΥΡΕΣΗ 

ΥΠΟΠΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ/ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 



3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. 
 

4. ΣΚΟΠΟΣ 
Η παροχή ενός γρήγορου, μεθοδικού και οργανωμένου πλάνου με συντονισμένες 
διαδικασίες το οποίο θα ακολουθείται από τους εργαζόμενους όταν δεχθούν 
τηλεφωνική ή γραπτή απειλή για βόμβα. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που θα 
ληφθούν από τον καλούντα και βασικές προειδοποιήσεις χειρισμού της απειλής 
από την τοποθέτηση βόμβας ή ανεύρεσης ύποπτης συσκευής. 
 

5. ΤΑΚΤΙΚΗ 
Το Τμήμα Ασφαλείας του Νοσοκομείου θα ειδοποιήσει την Αστυνομία μέσω του Τ/Κ 
της Άμεσης Δράσης ‘’100’’, σε περίπτωση που υπάρχει απειλή βόμβας. 
Το προσωπικό ασφαλείας θα ενεργοποιήσει τον ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΩΔΙΚΟ τηλεφωνικά μόνο 
στους αρμοδίους. Ο κίτρινος κωδικός δεν ανακοινώνεται από τα μεγάφωνα του 
Νοσοκομείου. 
Εφόσον η απειλή δεν υφίσταται ο επικεφαλής της ασφάλειας θα λήξει το 
συναγερμό του ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ. 
 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
(Α) Απειλή βόμβας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε ηλεκτρονικές συσκευές 

 Εάν λάβετε απειλή βόμβας ηλεκτρονικής προέλευσης θα πρέπει να την 
αφήσετε εκτεθειμένη στην οθόνη του υπολογιστή σας. 

 Μη κάνετε καμία προσπάθεια να κλείσετε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 Αμέσως ειδοποιείστε τον επικεφαλή του τμήματος ασφαλείας, ο οποίος με 
τη σειρά του ειδοποιεί και το γραφείο του Διοικητή, και προωθείστε 
οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, όπως τον αποστολέα ή την περιγραφή 
της συσκευής. 

 
(Β) Ύποπτα πακέτα 
Χαρακτηριστικά ενός ύποπτου πακέτου: 

 Το πακέτο είναι μονόπλευρο και ελάχιστα τυλιγμένο 
 Τα πακέτα είναι τυλιγμένα με νήμα ή σκοινί 

 Επιπλέον ταχυδρομικά τέλη σε μικρά πακέτα ή γράμματα ή καθόλου 
ταχυδρομικά τέλη 

 Χειρόγραφες σημειώσεις πάνω στο πακέτο όπως «Να ανοιχτεί ως απόρρητο», 
«Να ανοιχθεί εμπιστευτικά». 

 Χειρόγραφες πολιτικές, ρατσιστικές ή εθνικές δηλώσεις 
 Πακέτα που έχουν διανεμηθεί με τα χέρια χωρίς διεύθυνση παραλήπτη ή με 

δυσνόητη διεύθυνση παραλήπτη 

 Πακέτα με διαρροές, λεκέδες, σκόνες ή προεξέχοντα καλώδια, σκοινιά, ταινίες 
κ.ά. 

 Οποιοδήποτε γράμμα ή πακέτο που παραλαμβάνεται έπειτα από τηλεφωνική 
κλήση από άγνωστο άτομο ο οποίος ρωτάει εάν παρελήφθη το αντικείμενο 

Εάν διαπιστωθεί ένα ύποπτο πακέτο ή γράμμα: 

 Μη το βάζετε σε συρτάρι, ντουλάπι 



 Μη κουνάτε ή ανοίγετε το πακέτο 

 Ειδοποιείστε άμεσα το Τμήμα ή/και τον υπεύθυνο ασφάλειας του 
Νοσοκομείου. 

 
(Γ) Απειλή για βόμβα μέσω τηλεφώνου 
Οποιοσδήποτε δεχτεί απειλή για βόμβα μέσω τηλεφώνου (από καλούντα ή 
μαγνητοφωνημένο μήνυμα) πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος και να προσπαθήσει 
να αποκτήσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί, ενώ παράλληλα 
συμπληρώνει με ακρίβεια και ταχύτητα τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον 
καλούντα στο Έντυπο Καταγραφής Βομβιστικής Απειλής  όπως: 

 Την ακριβή ώρα του τηλεφωνήματος 

 Τον αριθμό, εάν υπάρχει αναγνώριση κλήσης 
Ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν 
 Πότε πρόκειται να εκραγεί η βόμβα, εάν υπάρχει αυτή η πληροφορία 
 Που είναι η βόμβα; 
 Πως μοιάζει; 
 Τι είδους βόμβα είναι; 
 Τι θα προκαλέσει την έκρηξη; 
 Εσύ τοποθέτησες τη βόμβα; 
 Γιατί τοποθετήθηκε η βόμβα; (κάποιες φορές αυτό δηλώνεται) 
 Πως ονομάζεσαι; 
 Από πού τηλεφωνείς; 

 
Ειδοποιείστε ένα συνάδελφο να επικοινωνήσει με το τμήμα ασφαλείας του 
Νοσοκομείου και διατηρείστε την επικοινωνία. Αφήστε τον καλούντα να μιλάει. 
Ακούστε στο βάθος εάν υπάρχουν γνώριμοι ήχοι ή φωνές. 
 
Ειδοποίηση: Ο Διοικητής του νοσοκομείου θα ειδοποιήσει την αρμόδια αστυνομική 
αρχή ή την Άμεση Δράση καλώντας το [100] από οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο 
δίνοντας τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Όνομα 

 Την τοποθεσία σας 

 Τηλεφωνικό αριθμό 

 Συμπεριλάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σας έχει δοθεί για την τοποθεσία 
της βόμβας, την ώρα που θα εκραγεί και την ώρα που δεχτήκατε την κλήση. 

 Στοιχεία από το Έντυπο Καταγραφής που έχετε συμπληρώσει. 
 
Ο ρόλος του Τμήματος Ασφαλείας 

 Το Τμήμα Ασφαλείας του Νοσοκομείου αμέσως ανταποκρίνεται για να 
ερευνήσει και να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες. 

 Ο υπάλληλος του Τμήματος Ασφαλείας που εμπλέκεται με το συμβάν 
αξιολογεί την απειλή και ειδοποιεί άμεσα τον υπεύθυνο ασφάλειας και τον 
Διοικητή του Νοσοκομείου, ο οποίος με τη σειρά του θα καλέσει την 
αστυνομία. 

 Υποστηρίζει και παρέχει κάθε απαιτούμενη συνδρομή στις αρμόδιες 
αστυνομικές Υπηρεσίες (πρώτη ανταπόκριση, έρευνα, προανάκριση). 



 Κινητά τηλέφωνα και 2 οδών ασύρματοι δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κοντά ή μέσα στην περιοχή απειλής. 

 Εάν η τοποθεσία της ύποπτης συσκευής δοθεί από αυτόν που έχει καλέσει, 
το Τμήμα Ασφάλειας, σε συνδυασμό με το προσωπικό που γνωρίζει την 
περιοχή, ερευνούν το μέρος. 

 Εάν η τοποθεσία δεν δοθεί, ή η ύποπτη συσκευή δεν μπορεί να εντοπιστεί, ο 
υπάλληλος του Τμήματος Ασφαλείας συνεργάζεται με το Διοικητή για να 
ορίσουν την έρευνα και να αξιολογήσουν τις παραμέτρους. 

 
Ο ρόλος του Διοικητή 
Ο Διοικητής είναι υπεύθυνος να καλέσει την αστυνομία και να εξασφαλίσει τη 
συνεχή ροής των πληροφοριών στις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου ή από 
κοντά. 
Ο Διοικητής ανακοινώνει σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες και 
το Τμήμα Ασφαλείας, εάν θα πρέπει να εκκενωθεί ο χώρος. Επίσης συναποφασίζει 
για τη διαδικασία και το δρόμο εκκένωσης. Ο συντονισμός της εκκένωσης 
πραγματοποιείται με τη κατάλληλη διαβούλευση με το νοσηλευτικό και ιατρικό 
προσωπικό. 
Αν μετά από διεξοδική έρευνα, έχει παρέλθει ο χρόνος της έκρηξης που ήταν 
γνωστός, ο Διοικητής, κατόπιν συνεργασίας με την Ασφάλεια του Νοσοκομείου και 
σχετική εντολή της Αστυνομίας τερματίζει τις διαδικασίες της έρευνας. 
Ο Διοικητής καλεί κάθε άτομο που έχει ειδοποιηθεί και τους ανακοινώνει τον 
τερματισμό της έρευνας και την λήξη κωδικού. 
 
Σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας του Νοσοκομείου, κάθε τμήμα ή μονάδα 
στο κτήριο είναι υπεύθυνο να ελέγξει άμεσα την περιοχή του, 
συμπεριλαμβανομένων των θαλάμων νοσηλείας, των διαδρόμων,  ή των χώρων 
αναμονής, τις σκάλες κ.ά. 
 
Οι τεχνικές έρευνας συνοψίζονται: 
Οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο, πακέτο κτλ πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο 
τμήμα ασφαλείας της νοσηλευτικής μονάδας και δεν πρέπει να αγγιχθεί ή να 
αλλοιωθεί με κανέναν τρόπο. 
Ύποπτα δέματα δεν αγγίζονται, δεν μπαίνουν σε ντουλάπια, σε κάδους σκουπιδιών, 
δεν μετακινούνται, κατά τη διάρκεια της έρευνας. Εάν εντοπιστεί ένα ύποπτο 
αντικείμενο, καλείτε αμέσως το Τμήμα Ασφαλείας. 
Πριν την είσοδο σε ένα δωμάτιο διεξάγετε μια αναζήτηση βάση των αισθήσεων 

 Άκουσε 

 Μύρισε 

 Δες 
Πρώτος οπτικός έλεγχος - Ξεκινώντας από το πάτωμα: 

 Ψάξε για διαδρομή σκοινιού ή τραβηγμένα καλώδια 

 Ψάξε για οτιδήποτε στο πάτωμα ή που δεν φαίνεται να ανήκει κάπου 

 Ψάξε για εξογκώματα στο χαλί 
Δεύτερος οπτικός έλεγχος - Από τα γόνατα στο ύψος του στήθους: 

 Ψάξε για διαδρομή σκοινιού ή τραβηγμένα καλώδια 

 Ψάξε για νήμα, ή άλλα αντικείμενα γύρω από τα φωτιστικά 



 Ψάξε για οτιδήποτε πάνω ή κάτω από τα παράθυρα, τις κουρτίνες ή τους 
πίνακες 

Τρίτος οπτικός έλεγχος - Από το ύψος του στήθους ως την οροφή: 

 Ψάξε για λαμπτήρες οι οποίοι εμφανίζονται σκουρόχρωμοι στη βάση τους 

 Ψάξε για νήμα, ή άλλα αντικείμενα γύρω από τα φωτιστικά 

 Ψάξε για οτιδήποτε πάνω ή κάτω από τα παράθυρα, τις κουρτίνες ή τους 
πίνακες 

Αφού ολοκληρωθεί ο αισθητηριακός έλεγχος και δεν βρεθεί τίποτα, μπαίνετε με 
προσοχή στο δωμάτιο (κυρίως στην περίπτωση που εμπλέκονται ασθενείς και 
θέλουν βοήθεια) με λίγα βήματα τη φορά, συνεχίζοντας τον οπτικό έλεγχο και τη 
διεξοδική έρευνα. 

 Έλεγξε κάτω από το κρεβάτι, τις καρέκλες, τα κομοδίνα κ.α. 

 Εάν είναι δυνατόν, κοίταξε μέσα στα κομοδίνα, στα καλάθια των αχρήστων 
κτλ. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ: 

- Έντυπο 12: Οδηγίες ενεργειών για την αντιμετώπιση απειλών μέσω 

αλληλογραφίας 

- Έντυπο 13: Έντυπο καταγραφής βομβιστικής απειλής  

  



 
 
 
 
 
 
 
Είναι ο κωδικός που ενεργοποιείται στην περίπτωση που υπάρχει ή αναμένεται 
μεγάλη εισροή ασθενών ή υπάρχει πιθανότητα εντός του χώρου του Νοσοκομείου 
να βρεθούν σε μη αναμενόμενο κίνδυνο ασθενείς και εργαζόμενοι. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε διάφορες αιτίες όπως τεχνικές αστοχίες (διακοπή παροχής ρεύματος, 
νερού, πλημμύρα, κ.λπ.), ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη συγκεκριμένη 
δομή, εξωτερικές καταστροφές όπως σεισμοί, πλημμύρες, αεροπορικά 
δυστυχήματα, πολύνεκρα τροχαία, εκρήξεις, κ.α. 
 
Η ενεργοποίηση του πορτοκαλί κωδικού προϋποθέτει πλάνο δράσης που είναι 
προσαρμοσμένο στο εκάστοτε νοσοκομείο λειτουργικά, κτιριακά, έμψυχο δυναμικό 
κτλ., και πάντα αντίστοιχα με τον τύπο καταστροφής.  
 
 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
1. Οφειλόμενες σε Φυσικά (περιβαλλοντολογικά) αίτια 
2. Οφειλόμενες σε ανθρώπινο παράγοντα 
3. Μεικτές - οφειλόμενες στα δυο παραπάνω 

 
 

2. ΤΥΠΟΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

1. Τοπική παρέμβαση (local): Όλες εκείνες οι επείγουσες καταστάσεις που 
οφείλονται σε οποιοδήποτε τύπο καταστροφών και απειλούν την υγεία των 
πολιτών σε μια συγκεκριμένη περιοχή στην εμβέλεια της νοσηλευτικής 
μονάδας - (φωτιά, σεισμός, τροχαίο ατύχημα, έκρηξη κτλ)  

2. Γενικευμένη παρέμβαση (general, global): επείγουσα κατάσταση που 
δημιουργεί κινδύνους για την δημόσια υγεία σε όλη την επικράτεια ή και 
όλο το πλανήτη (πόλεμος, πανδημία, γενικευμένες κλιματολογικές 
καταστροφές κτλ). 

 

3. ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 
ΕΠΙΠΕΔΟ 3: 
Ενεργοποιείται το σχέδιο επείγουσας ανάγκης του νοσοκομείου με εμπλοκή μόνο 
του υπάρχοντος προσωπικού ενώ δεν διακόπτεται η προγραμματισμένη λειτουργία 
του νοσοκομείου. 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (CODE ORANGE) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

 



Ενεργοποιείται το σχέδιο επείγουσας ανάγκης και χρησιμοποιείται μεγαλύτερος 
αριθμός υπαλλήλων του νοσοκομείου με χρήση χρονικών ορίων και εάν χρειαστεί 
παράταση του ωραρίου εργασίας προκειμένου να εξυπηρετηθεί αριθμός ασθενών 
που σε σχέση με τη δύναμη των κρεβατιών του νοσοκομείου δεν θα αποτελέσει 
πρόβλημα η διαχείρισή τους. Γίνεται χρήση προσωπικού από την «δεξαμενή 
προσωπικού» για κάποιες περιορισμένες ώρες μέχρι να τακτοποιηθούν τα θύματα. 
 
ΕΠΙΠΕΔΟ 1: 
Ύψιστο επίπεδο ετοιμότητας της νοσηλευτικής μονάδας που εμπλέκει όλο το 
προσωπικό, διακόπτει προγραμματισμένες εργασίες με συνοπτικές διαδικασίες, 
αξιοποιεί όλες τις υλικές και ανθρώπινες πηγές βοήθειας προκειμένου να 
περιοριστούν οι απώλειες και να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες που μπορούν να 
επέλθουν από την συγκεκριμένη καταστροφή/κρίση. Επιβάλλει συνεργασίες με 
εξωτερικούς φορείς αντίστοιχα με την πρόβλεψη που έχει γίνει στο σχέδιο, και για 
όσο καιρό είναι σε εφαρμογή, αναστέλλει προηγούμενες διαδικασίες, εργασιακούς 
τίτλους, και καθηκοντολόγια, ενώ επηρεάζονται και δικαιώματα των εργαζομένων 
όπως άδειες και ωράρια εργασίας. 
Αναστέλλονται οι τυπικές και θεσμοθετημένες αναλογίες που διέπουν την παροχή 
της φροντίδας σε σχέση με τους λειτουργούς της υγείας (π.χ. γιατροί ανά ασθενή 
και νοσηλευτές ανά ασθενή). 
 

4. ΠΟΤΕ ΕΝΕΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 
Το σχέδιο λειτουργίας για ασφαλές Νοσοκομείο ενεργοποιείται με: 

 Απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου μετά από αξιολόγηση πληροφορίας 
ότι υπάρχει μαζική απώλεια στο χώρο εμβέλειας του νοσοκομείου. Η 
πληροφορία μπορεί να έρθει από την αστυνομική αρχή, την πυροσβεστική, 
την πολιτική προστασία, το υπουργείο υγείας, την αντιτρομοκρατική 
υπηρεσία, τοπικούς φορείς εξουσίας όπως δημάρχους, περιφερειάρχες και 
γενικά οποιοδήποτε φορέα εμπλέκεται ή έχει πληροφορίες για την 
καταστροφή.  

 Ανακοίνωσης επείγουσας κατάστασης που απειλεί την παγκόσμια υγεία από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.  

 Ανακοίνωση απειλής της δημόσιας υγείας της χώρας από την πολιτική 
εξουσία της χώρας. Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που εμπλέκουν 
υγειονομικές υπηρεσίες (ακραία καιρικά φαινόμενα με θύματα, σεισμοί 
μεγάλης εμβέλειας κτλ). 

 
 
 
 



 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ / ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ, ΚΔΚ – DISASTERCONTROLCENTRE, DCC ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Διοικητής – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Αναπληρωτής Διοικητής – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Πρόεδρος Επιτροπής Αντιμετώπισης Κρίσεων / Έκτακτων 
Συμβάντων - –«Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Διευθυντής/τρια Νοσ. Υπηρεσίας – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Διευθυντής Διοικητικής Υπητεσίας– «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
 

Υπεύθυνος Τεχνικής Υυπηρεσίας –«Όνομα» 
«(τηλέφωνο)» 
Υπηρεσία Υποστήριξης – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Γραμματέας 1 – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Γραμματέας 2 – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Βοηθός 1 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Βοηθός 2 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Βοηθός 31 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Υπεύθυνος Δεξαμενής Προσωπικού : –«Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
ΣΥΝTΟΝΙΣΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: –«Όνομα» «(τηλέφωνο)» 

Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων «τηλέφωνο» ΔΙΑΛΟΓΗ «τηλέφωνο» 

Κόκκινη Ζώνη «τηλέφωνο» 

Κίτρινη Ζώνη «τηλέφωνο» 

Πράσινη Ζώνη «τηλέφωνο» 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ «τηλέφωνο» 

ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ «τηλέφωνο» 

Αριθμός έκτακτης ανάγκης ……. 
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08.00-20.00 20.00-08.00 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ MΑΥΡΗ ΖΩΝΗ 
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Ιατρός ΤΕΠ σε εφημερία: «Όνομα» 
Ειδικός Χειρουργός«Όνομα» 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
 1. Συντ. Γεν. Χειρ: «Όνομα» 
 2. Ιατρός ΤΕΠ: «Όνομα» 
 3. Καρδιολόγος: «Όνομα» 
 4. Αναισθησιολόγος: «Όνομα» 
 5.Ορθοπεδικός: «Όνομα» 
 6.Οφθαλμίατρος: «Όνομα» 
 7. Παθολόγος: «Όνομα» 
 8.Παιδίατρος: «Όνομα» 
 9. Ουρολόγος «Όνομα» 
 10. Γυναικολόγος: «Όνομα» 
 11.Νευροχειρουργός: «Όνομα» 

 

ΙΑΤΡΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
 1. Συντ. Ειδ. Παθολόγος: 

«Όνομα» 
 2. Ορθοπεδικός: «Όνομα» 
 3. Παθολόγος«Όνομα» 
 4. Οδοντίατρος: «Όνομα» 
 5. Παιδίατρος: «Όνομα» 
 6. Γυναικολόγος: «Όνομα» 
 7. Ωτορινολαρυγγολόγος: 

«Όνομα» 
 8. Γενικός Χειρουργός: «Όνομα» 

 9. Νευροχειρουργός: «Όνομα» 

ΙΑΤΡΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
 

 1. Συντ. Ιατρός:«Όνομα» 
 2. Παθολόγος: «Όνομα» 
 3. Γυναικολόγος: «Όνομα» 
 4.Παιδίατρος: «Όνομα» 

 5. Οδοντίατρος: «Όνομα» 
 6. Δερματολόγος: «Όνομα» 
  

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 

1. Συντ. Ιατρός : «Όνομα» - 
όποια ειδικότητα 

DAY (0700H-1900H) 

ΜΕΝΝ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:  
 

1. Βοηθός Γενικών 
Καθηκόντων1-«Όνομα» 
2. Βοηθός Γενικών 
Καθηκόντων1-«Όνομα» 
3. Ιατρικά αΑρχεία:  

«Όνομα» 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΠΑΙΔΩΝ 

       

NEOΓΝΑ        

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ        

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ        
 NIGHT (1900H – 0800H)  

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:  
 

1. Βοηθός Γενικών 
Καθηκόντων1-«Όνομα» 
2. Βοηθός Γενικών 
Καθηκόντων1-«Όνομα» 
3. Ιατρικά αΑρχεία:  

«Όνομα» 
 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ        

ΠΝΕΥΜ/ΓΙΚΗ        

ΩΡΛ        

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ        

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ        
:  

 
   

………….        
 

 
   

………….        
 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ        
 

 
   

Αυτή είναι η λίστα πρώτης απόκρισης. Το προσωπικό που δεν του έχει ακόμα ανατεθεί κάποια αρμοδιότητα πρέπει να απευθύνεται στη Δεξαμενή Προσωπικού κατά τη διάρκεια της 
κρίσης / του έκτακτου συμβάντος. 

 
Επιμέλεια: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Όνομα» «(τηλέφωνο)     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ «Όνομα» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ / ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……../…...../…… 

ΕΝΤΥΠΟ 2 



 
5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

 
 

5.1. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 1 

 
Πλαίσιο ενεργοποίησης: Πως ενεργοποιείται το σχέδιο έκτακτης ανάγκης: 
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Με την ανακοίνωση του συμβάντος ο Διοικητής του νοσοκομείου εντός 30 λεπτών 
πρέπει να παρουσιαστεί στο χώρο του νοσοκομείου και νανα αποφασίσει για την 
αναγγελία του σχεδίου επείγουσας ανάγκης. 
Στη συνέχεια, ο τηλεφωνητής υπηρεσίας, αναγγέλλει μέσω κεντρικού μεγαφωνικού 
συστήματος τον ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΩΔΙΚΟ. Η ειδοποίηση ηχεί 3 φορές π.χ. «Προσοχή 
προσοχή πορτοκαλί κωδικός επίπεδο ένα» . Ταυτόχρονα, ο τηλεφωνητής υπηρεσίας 
χρησιμοποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα ετοιμότητας καταστροφών επιβεβαιώνει 
και τηλεφωνικά ότι όλα τα στελέχη του νοσοκομείου ενημερώθηκαν για την 
ενεργοποίηση του σχεδίου. 
Ενεργοποιείται ο χώρος που το νοσοκομείο στο πλάνο του έχει ορίσει ως Κέντρο 
Επιχειρήσεων και εκεί συγκεντρώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εντός 20 
λεπτών. Στο μεταξύ ελέγχεται η εξοπλιστική επάρκεια του χώρου με την ύπαρξη 
τηλεφώνων, Η/Υ, και πίνακα συλλογής στοιχείων. 
 
Άμεση Παρουσία: 

 Διοικητής/-τρια 

 Διευθυντής/-τρια Ιατρικής Υπηρεσίας  

 Διευθυντής/-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

 Διευθυντής/-τρια Διοικητικών Υπηρεσιών 

 Προϊστάμενος/-η Τμήματος Επιστασίας 

 Προϊστάμενος/-η Τμήματος προμηθειών  

 Διευθυντής/-τρια Τεχνικών Υπηρεσιών  

 Υπεύθυνος/-η Ασφαλείας 

 Εκπρόσωπος της Επιτροπής Λοιμώξεων 

 Γραμματέας 
 
Αρχίζει άμεσα η συλλογή πληροφοριών: 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/-ΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

- Συγκεντρώνει στον πίνακα συλλογής στοιχείων όλα τα δεδομένα τα οποία 
εντός δεκαλέπτου οι προϊστάμενοι των νοσηλευτικών τμημάτων πρέπει να 



δώσουν και τα οποία περιλαμβάνουν κενές και κατειλημμένες κλίνες την 
δεδομένη χρονική στιγμή.  

- Λαμβάνει άμεση ενημέρωση από τον Προϊστάμενο των επειγόντων εάν όλες 
οι ζώνες πλαισιώθηκαν στο προβλεπόμενο 20λεπτο από το νοσηλευτικό και 
ιατρικό προσωπικό όπως ορίζει το πρόγραμμα και ενημερώνει τον Διοικητή 
για το βαθμό ετοιμότητας ή την ανάγκη παρέμβασης προκειμένου να 
αποσταλεί προσωπικό. 

- Με τα δεδομένα των κλινών αποφασίζεται η σύμπτυξη/εκκένωση των 
κλινικών που θα συνδράμουν την αντιμετώπιση της καταστροφής από τον 
Διοικητή του νοσοκομείου σε πρώτη φάση (φάση 1)και ενημερώνονται τα 
εμπλεκόμενα τμήματα προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίες.  

- Κατά τις συμπτύξεις των κλινικών, προκειμένου να εξευρεθούν κρεβάτια 
λαμβάνονται υπόψιν οι εξής παράμετροι: 
1. Αριθμός κρεβατιών που θα δημιουργηθεί  
2. Ανθρώπινο δυναμικό που θα «κερδηθεί»  
3. Η φύση της κλινικής σε σχέση με λοιμογόνους παράγοντες («καθαρές» 

κλινικές και «μολυσματικές») 
 
Καταστροφές/κρίσεις που τα θύματα χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης κάθε 
τύπου, επιβάλλουν την σύμπτυξη/εκκένωση των χειρουργικών κλινών. 
Καταστροφές/κρίσεις που τα θύματα δεν χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης 
όπως επιδημίες, χημικές αναθυμιάσεις κτλ, επιβάλλουν την σύμπτυξη/εκκένωση 
παθολογικών κλινών. 
- Τα κρεβάτια διατίθενται από το επιχειρησιακό κέντρο με ευθύνη του 

Διοικητή και του Διευθυντή/-τριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και δεν 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/-τριας κάθε κλινικής ή η 
συναίνεση του ασθενούς προκειμένου να μετακινηθεί σε άλλο τμήμα, ή η 
εφαρμογή του τυπικού πρωτοκόλλου εισαγωγής που ακολουθείται από το 
γραφείο κινήσεως σε περιόδους εκτός κρίσης. Σε καταστάσεις 
παρατεταμένης κρίσεως γίνεται ανά 15ήμερο (ή και νωρίτερα) αξιολόγηση 
της δυνατότητας του Νοσοκομείου να δέχεται ασθενείς και αντίστοιχα με 
την υπάρχουσα ροή λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα (επέκτασης ή 
συρρίκνωσης). 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

- Με την ανακοίνωση της ενεργοποίησης του σχεδίου οι πύλες του 
νοσοκομείου κλείνουν και μένουν ανοιχτές μόνο αυτές που προβλέπει το 
πλάνο και εξασφαλίζουν μια ελεγχόμενη ροή εισόδου-εξόδου ασθενοφόρων 
/θυμάτων. Ακολουθεί άμεση ανακοίνωση διακοπής του επισκεπτηρίου και 
άμεση έξοδος από το χώρο του νοσοκομείου μη εμπλεκόμενων προσώπων. 

- Η πύλη εισόδου ενισχύεται, εάν χρειάζεται, με εργαζόμενους προκειμένου 
να κατευθύνονται οι ασθενείς στο σωστό χώρο χωρίς να παρουσιάζεται 
αρρυθμία και εικόνες χάους. Η ομαλή ροή εξασφαλίζει και ομαλή λειτουργία 
εντός του χώρου του νοσοκομείου. 

- Άμεσα ελέγχεται η προσβασιμότητα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών  
του νοσοκομείου από τους Υπευθύνους ασφάλειας. Αυτοκίνητα και 



οτιδήποτε περιορίζει το χώρο πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα και ο χώρος 
να παραμένει ελεύθερος καθ’ όλη την διάρκεια της παρέμβασης. Φύλακες, 
θυρωροί, και προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου είναι υπεύθυνοι για 
τον έλεγχο όλων των τμημάτων του νοσοκομείου απομακρύνοντας όλους 
τους επισκέπτες και όσους δεν απαιτείται να βρίσκονται εντός του 
νοσοκομείου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

- Αξιολογεί το ημερήσιο πρόγραμμα καταστροφών/κρίσεων και αντίστοιχα με 
τον τύπο της καταστροφής, εάν απαιτείται επαναξιολογεί τους υπευθύνους 
των ζωνών. Εάν πρόκειται για καταστροφή ή κρίση που για την 
αντιμετώπιση των ασθενών απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση, όλα τα 
προγράμματα καταστροφών/κρίσεων δίνουν προτεραιότητα στο τραύμα και 
οι ζώνες διοικούνται κυρίως από νευροχειρουργούς και γενικούς 
χειρουργούς. Ωστόσο, εάν ο τύπος της καταστροφής είναι μικροβιακής, 
ιογενούς αιτιολογίας ή χρήζει άλλης αντιμετώπισης ο Διευθυντής Ιατρικής 
Υπηρεσίας με συνοπτικές διαδικασίες δίδει την ηγεσία της ζώνης στον 
άμεσα εμπλεκόμενο του Παθολογικού τομέα (πνευμονολόγο, παθολόγο κτλ 
οι οποίοι ούτως ή άλλως πάντα βρίσκονται στο πρόγραμμα καταστροφών).  

- Ενημερώνεται άμεσα για την κατάσταση ο χειρουργικός τομέας και το τμήμα 
των χειρουργείων καταγράφοντας, πόσες χειρουργικές τράπεζες είναι 
κατειλημμένες και από ποιες χειρουργικές ειδικότητες, και με τι είδους 
χειρουργικές παρεμβάσεις ώστε να υπάρχει χρονοδιάγραμμα εκκένωσης και 
για τις ήδη κατειλημμένες κλίνες. Αναστέλλει όλα τα προγραμματισμένα 
χειρουργεία ενώ επιβλέπει την άμεση εκκένωση χειρουργικών αιθουσών. 
Εάν ο τύπος της καταστροφής χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση ως επί το 
πλείστων, ετοιμάζει άμεσα ομάδα που θα βρεθεί στο χειρουργείο να 
αναμένει τις διακομιδές των ασθενών.  

- Λαμβάνει ενημέρωση από τα επείγοντα αναφορικά με τη βαρύτητα των 
ασθενών που εισέρχονται στο νοσοκομείο και εάν η διαχείριση της 
κατάστασης χρήζει πρόσθετο προσωπικό, τότε δεσμεύονται όλες οι 
συναφείς ειδικότητες να συνδράμουν στο χώροτου ΤΕΠ αλλά και των 
κλινικών που εισάγονται οι ασθενείς.  
Σε καταστροφές οφειλόμενες σε σεισμούς, ατυχήματα, εκρήξεις και γενικά 
σε ότι χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης δεσμεύεται όλος ο χειρουργικός 
τομέας σταδιακά (γενικοί χειρουργοί, νευροχειρουργοί, αγγειοχειρουργοί, 
ΕΝΤ, παιδοχειρουργοί κτλ) 
Σε καταστροφές που έχουν ανάγκη συντηρητικής αντιμετώπισης 
δεσμεύονται όλες οι ειδικότητες που ανήκουν στον παθολογικό τομέα. 
Επιπρόσθετα εφόσον κριθεί απαραίτητο σταματά η λειτουργία των τακτικών 
εξωτερικών ιατρείων(ΤΕΙ)και οι εισαγωγές ασθενών από αυτά. 

- Κάνοντας χρήση του Σχεδίου δράσης αλλά και της λίστας με τους 
πιστοποιημένους με Life courses Επαγγελματίες Υγείας του νοσοκομείου 
πριν από την ενεργοποίηση του σχεδίου φροντίζει, εάν ή κατάσταση το 
απαιτεί, να γίνουν διακομιδές ασθενών με ασφάλεια.  



- Συνεργάζεται με το Διοικητή ώστε να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες 
συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς όπως προβλέπει το σχέδιο. 

 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

- Ο/Η Διευθυντής/-τρια παρουσιάζεται στο χώρο της μονάδας και επικοινωνεί 
με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (DCC)δίνοντας πλήρη εικόνα της 
πληρότητας της μονάδας αλλά και των διαθέσιμων μηχανημάτων 
υποστήριξης αναπνοής εκτός μονάδας εάν προκύψει ανάγκη.  

- Αναπνευστήρες που βρίσκονται στο χώρο του νοσοκομείου για λόγους 
ασφαλείας (ακτινολογικό, παιδιατρικό κτλ) δεσμεύονται, και η διαχείρισή 
τους γίνεται από τον Διευθυντή ΜΕΘ. 

- Γίνεται επαναξιολόγηση, από την ομάδα της εντατικής θεραπείας και με 
ευθύνη του διευθυντή, ασθενών που ήδη βρίσκονται στην Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας και αν υπάρχει δυνατότητα κάποιοι ασθενείς να 
μεταφερθούν σε τμήματα αυτό γίνεται άμεσα.  

- Τα ήδη υπάρχοντα κρεβάτια δεσμεύονται για την αντιμετώπιση των 
θυμάτων ενώ ανάλογα με τη διαθεσιμότητα παροχών οξυγόνου και 
φορητών αναπνευστήρων, εάν χρειάζεται ετοιμάζονται επί πλέον θέσεις για 
τους ασθενείς (θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο σχέδιο κάθε νοσοκομείου). 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 

- Σταματούν άμεσα την εισαγωγή τακτικών περιστατικών ενώ το ιατρικό 
προσωπικό των κλινικών επισπεύδει προγραμματισμένα εξιτήρια 
προκειμένου να εκκενωθεί το νοσοκομείο. 

- Οποιαδήποτε εισαγωγή που δεν είναι επείγουσα ή απειλητική για την ζωή 
γίνεται μόνο με ευθύνη του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και Διοικητή του 
νοσοκομείου και με υπογεγραμμένη έγκριση τους.  

- Στο επίπεδο ετοιμότητας 1, όλο το ανθρώπινο δυναμικό διατίθεται όπου 
υπάρχει ανάγκη προκειμένου να συνδράμει στην αντιμετώπιση των 
θυμάτων και χρησιμοποιούνται επικουρικά όλες οι ειδικότητες κάτω απότις 
οδηγίες των ειδικοτήτων που έχουν άμεση συνάφεια με το τύπο της βλάβης 
που έχει προκαλέσει η καταστροφή/κρίση.  

- Όλοι οι διευθυντές κλινικών σχετικών ή μη συναφών με το τύπο της 
καταστροφής υποδέχονται και διαχειρίζονται ασθενείς όπως αυτοί 
κατευθύνονται από το κέντρο επιχειρήσεων του νοσοκομείου και 
υποχρεούνται να συνδράμουν με όλο το ανθρώπινο δυναμικό που διοικούν 
στην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών. 

- Όλο το υγειονομικό προσωπικό που έχει αποδεδειγμένες γνώσεις από life 
courses τίθεται στην διάθεση του Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (DCC)  
προκειμένου να συνδράμει με όποιο τρόπο στην κρίση. 

 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 



- Με την ανακοίνωση της ενεργοποίησης του σχεδίου έκτακτης ανάγκης ο 
Διευθυντής παρουσιάζεται στο ακτινολογικό τμήμα και συντονίζει και 
οργανώνει την λειτουργία του τμήματος. 

- Οι ασθενείς που βρίσκονται ήδη εκεί πρέπει να ολοκληρώσουν τις 
διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη ενώ σταματούν άμεσα οι 
προγραμματισμένες διαδικασίες που δεν αφορούν επείγοντα περιστατικά.  

- Αξονικοί τομογράφοι, Μαγνητικοί, ΧRayεκκενώνονται και τίθενται στην 
διάθεση των ασθενών που προσέρχονται λόγω της υφιστάμενης 
καταστροφής. Φορητά ακτινολογικά μηχανήματα βρίσκονται στο χώρο των 
επειγόντων ενώ αξιολογείται η ανάγκη παρουσίας τους σε τμήματα ή 
μονάδες εντατικής θεραπείας. 

- Η προτεραιότητα ως προς τη διαχείριση των ασθενών ακολουθεί την 
ιεράρχηση αναγκών που γίνεται στα επείγοντα στις ήδη ανεπτυγμένες ζώνες 
(κόκκινη πρώτα, ακολουθεί η πορτοκαλί και τέλος η πράσινη). 

- Για την κατάσταση συνολικά, τη ροή των ασθενών και επικείμενα 
προβλήματα ο Διευθυντής ενημερώνει το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων 
(DCC). 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Ο Διευθυντής παρουσιάζεται στο χώρο των εργαστηρίων και επικοινωνεί με το 
Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (DCC)και ενημερώνεται για τον ακριβή τύπο 
καταστροφής και τις πιθανές ανάγκες που θα πρέπει να καλύψει σε εργαστηριακά ή 
διάφορα τεστ.  
Εργαζόμενος από τα εργαστήρια παρουσιάζεται στο χώρο των επειγόντων 
σύμφωνα με το ημερήσιο πλάνο προκειμένου να συνδράμει στην γρήγορη και 
έγκαιρη αποστολή των εργαστηριακών(ή κλινικών) δειγμάτων των ασθενών. 
Σημειωτέον ότι πάντα στην αποθήκη υλικού καταστροφών υπάρχει ικανοποιητικός 
αριθμός φιαλιδίων για τις εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών κάθε είδους, όπως 
αυτός έχει οριστεί από το εργαστήριο του νοσοκομείου. 
Αναστέλλονται προσωρινά οι εργαστηριακοί έλεγχοι των ασθενών που δεν είναι 
επείγοντα περιστατικά και οι εργαζόμενοι ασχολούνται με την προώθηση των 
αναγκών των ασθενών που προσέρχονται λόγω της καταστροφής. 
 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Ο Διευθυντής παρουσιάζεται στο τμήμα και ενημερώνει το Κέντρο Διαχείρισης 
Κρίσεων (DCC) για την κατάσταση επάρκειας αίματος εάν η καταστροφή απαιτεί 
μεταγγίσεις (τραύμα κτλ.) σπεύδει να αποταθεί στα επικουρικά κέντρα που έχει 
προβλεφθεί στο πλάνο προκειμένου να εφοδιαστεί το τμήμα με τις απαιτούμενες 
ποσότητες. 
Δίδεται άμεση προτεραιότητα στους ασθενείς που προσέρχονται λόγω της 
καταστροφής ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και να αποφευχθούν απώλειες 
ανθρώπινης ζωής και εικόνες χάους. 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 



- Ο προϊστάμενος του τμήματος λαμβάνει άμεση ενημέρωση για την επάρκεια 
αναλωσίμων ενώ ενεργοποιεί τoαπόθεμα που έχει προβλεφθεί σύμφωνα με 
το σχέδιο καταστροφών του νοσοκομείου.  

- Συνεργάζεται με τον/την Διευθυντή/-τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τον 
Διοικητή ώστε στις απαιτούμενες συμπτύξεις να υπάρχουν τα υλικά και ο 
ιματισμός που θα χρειαστεί άμεσα. 

- Εξειδικευμένες ανάγκες για συγκεκριμένους τύπους καταστροφών όπως 
εγκαύματα, κακώσεις σπονδυλικής στήλης, ενεργοποιείται ότι έχει 
προβλεφθεί στο πλάνο του νοσοκομείου ενώ υπάρχει άμεση συνεργασία με 
τον Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και την Ν/Μπροκειμένου να 
μηνυπάρχουν καθυστερήσεις στη διαδικασία λόγω προμήθειας υλικών, και 
με τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας προκειμένου να ληφθεί πρόνοια για 
συγκεκριμένες ανάγκες που θα απαιτηθούν από το συγκεκριμένο τύπο 
καταστροφής.  

 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

Ο Διευθυντής του Φαρμακείου παρουσιάζεται στο χώρο του φαρμακείου και 
ενημερώνει το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (DCC)  για την επάρκεια των φαρμάκων 
της λίστας χρήσης για την επαπειλούμενη ζωή (βλέπε σχέδιο) ενώ παράλληλα 
ενημερώνεται για την ανάγκη κάλυψης με επί πλέον φάρμακα που σχετίζονται με 
το συγκεκριμένο τύπο καταστροφής ενώ εάν υπάρχει έλλειψη σε συγκεκριμένη 
κατηγορία που είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί,κάνει αυτόματα τις απαραίτητες 
επικοινωνίες με οποίον προβλέπει το σχέδιο του νοσοκομείου στο τομέα αυτό ώστε 
άμεσα όλα τα αναγκαία φάρμακα να βρεθούν στο χώρο του νοσοκομείου. 

- Γίνεται αξιολόγηση της ανάγκης αυξημένης ύπαρξης ναρκωτικών, μεγάλης 
συμπύκνωσης ηλεκτρολυτών, και ενδοφλέβιων διαλυμάτων υψηλής 
συμπύκνωσης(σε ποια τμήματα και πόσα εξασφαλίζονται) και σε 
συνεργασία με τον Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ρυθμίζεται η 
αποστολή τους με ορισμένο υπεύθυνο παραλαβής.  

- Γίνεται επικοινωνία και αξιολόγηση με τις Μονάδες εντατικής θεραπείας για 
αυξημένη προμήθεια φαρμάκων καταστολής και άλλων, και αποστέλλονται 
άμεσα στον/στην προϊστάμενο/η της μονάδος. 

- Τμήματα που θα νοσηλεύσουν συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών (πχ 
ασθενείς με αναπνευστική δυσχέρεια)τροφοδοτούνται, μετά από 
επικοινωνία, με επί πλέον ποσότητες από τα φάρμακα που θα 
χρησιμοποιηθούν στους περισσότερους ασθενείς. 

 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο διευθυντής παρουσιάζεται στο κέντρο επιχειρήσεων ενώ επικοινωνεί με τους 
υπεύθυνους τεχνικούς και λαμβάνει επικαιροποιημένες πληροφορίες για την 
επάρκεια αερίων, την κατάσταση των παροχών και όλες τις τεχνικές βλάβες που 
μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία του νοσοκομείου.  
Σε καταστάσεις που οφείλονται σε σεισμό, η τεχνική υπηρεσία ορίζει που θα 
εγκατασταθεί το επιχειρησιακό κέντρο λαμβάνοντας υπόψιν την παλαιότητα και την 
καταλληλόλητα των κτηρίων ενώ ελέγχει και συντονίζει την πιθανή εκκένωση 



κλινικών/κτηρίων σε συνεργασία με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς που 
ελέγχουν το κτήριο.  
Σε περίπτωση σεισμού οι είσοδοι και έξοδοι του νοσοκομείου ορίζονται πάντα μετά 
από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ενώ τμήματα που κρίνονται επισφαλή πρέπει 
να εκκενωθούν μετά από αξιολόγηση των τεχνικών υπηρεσιών. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ /ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

- Ο/Η Διευθυντής/-τρια του γραφείου προσωπικού άμεσα προωθεί 
επικαιροποιημένη τη λίστα με τους εργαζομένους το νοσοκομείο, ενώ 
παράλληλα προωθεί την λίστα με τους επαγγελματίες υγείας που στο 
προσωπικό τους φάκελο έχουν πιστοποιητικά για σεμινάρια υποστήριξης 
της ζωής (BLS, ALS). Η λίστα αυτή πρέπει να φτάσει και στους διευθυντές 
τμημάτων για να καλυφθούν στην περίπτωση που χρειαστεί, επείγουσες 
ανάγκες των ασθενών (διακομιδές, κάλυψη ατυχημάτων εκτός χώρου 
νοσοκομείου κτλ.) 

- Όλοι οι γραμματείς τμημάτων παρουσιάζονται στο τμήμα τους και σε 
συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό προωθούν τις μεταφορές τα 
εξιτήρια ενώ βοηθούν στην εκκένωση των τμημάτων από επισκέπτες.  

- Σύμφωνα με το πλάνο του νοσοκομείου οι διοικητικοί υπάλληλοι που 
αναφέρονται στο ημερήσιο πρόγραμμα καταστροφών παρουσιάζονται στα 
επείγοντα και ενεργά συμβάλλουν στην ζώνη που έχουν οριστεί 
συλλέγοντας στοιχεία για τους ασθενείς που καταφθάνουν και 
καταχωρώντας τα στα φύλλα καταγραφής ασθενών (βλέπε δείγμα)  

- Έντυπα εισαγωγών για τους ασθενείς που εισέρχονται κατά την διάρκεια της 
κρίσης συλλέγονται από τους γραμματείς και σε δεύτερο χρόνο αφού 
σταθεροποιηθεί το τμήμα θα τακτοποιηθούν (και ηλεκτρονικά) στους 
φακέλους των αρρώστων.  

- Γραμματείς που εντοπίζουν εικόνες αρρυθμίας με συγκέντρωση ασθενών ή 
εμπόδια λόγω έλλειψης βοηθητικού προσωπικού, υλικού κτλ, σε 
συνεννόηση με την προϊσταμένη του τμήματος καλούν στο Κέντρο 
Διαχείρισης Κρίσεων (DCC) προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια. 

- Υπάλληλοι γραφείων που δεν σχετίζονται άμεσα με το χώρο παροχής 
βοήθειας του νοσοκομείου τίθενται στην διάθεση του Κέντρο Διαχείρισης 
Κρίσεων (DCC) και προωθούνται στην ζώνη παρέμβασης της 
καταστροφής/κρίσης, ανεξαρτήτως προηγούμενης εργασίας και 
καθηκόντων.  

- Οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν παρουσιάζονται στο σημείο συγκέντρωσης των 
υγειονομικών υπαλλήλων για την αποφυγή συνωστισμού, παρουσιάζονται 
στις θέσεις εργασίας τους και ο υποδιευθυντής διοικητικού/διοικητικών 
υπηρεσιών από το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (DCC) τους κατανείμει 
ανάλογα με τα αιτήματα. 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ 



- Η/Ο αρμόδιος Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ελέγχει άμεσα εάν 
σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα αντιμετώπισης καταστροφών όλοι οι 
εμπλεκόμενοι έχουν παρουσιαστεί στις θέσεις που ορίζονται. 

- Βοηθά και συντονίζει μαζί με τον Διευθυντή ή Υπεύθυνο των επειγόντων την 
ανάπτυξη των ζωνών παρέμβασης ενώ συνδράμει το νοσηλευτικό 
προσωπικό ώστε να υπάρχει ετοιμότητα και επάρκεια να δεχθούν τον 
επικείμενο όγκο ασθενών.  

- Ενημερώνει το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (DCC) για ελλείψεις σε 
ανθρώπινο δυναμικό αλλά και υλικό ενώ με την άφιξη των ασθενών δίδει 
συνεχώς πληροφορίες για την ροή και την βαρύτητα των ασθενών που 
καταφθάνουν.  

- Ενημερώνει τα αντίστοιχα τμήματα για την ροή ασθενών ώστε να κάνουν τις 
απαιτούμενες προετοιμασίες και να περιμένουν τους ασθενείς.  

- Ενημερώνει την αιμοδοσία για επικείμενες ανάγκες ενώ συντονίζει την 
αποστολή των ασθενών στο Ακτινοδιαγνωστικό όποτε χρειάζεται. 

- Ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα σε χώρο στο νεκροθάλαμο και 
απευθύνεται στο κέντρο επιχειρήσεων Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (DCC)  
εάν υπάρχει θέμα χώρου ώστε να δοθεί λύση σύμφωνα με το πλάνο του 
νοσοκομείου. 

- Ο προϊστάμενος του ΤΕΠ επειγόντων με την ανακοίνωση της ενεργοποίησης 
του σχεδίου συγκεντρώνει το προσωπικό των επειγόντων σε μικρό 5λεπτο 
meeting δίνει κατευθύνσεις με συγκεκριμένα καθήκοντα στο προσωπικό 
ώστε να αναπτυχθούν οι ζώνες στο χώρο, όπως αυτές ορίζονται από το 
πλάνο του νοσοκομείου, να ανοιχθεί η αποθήκη υλικού και να προωθηθεί το 
υλικό στα επείγοντα, και αντίστοιχα με το τύπο καταστροφής ζητά επιπλέον 
ενίσχυση με υλικά που προβλέπει ότι θα χρειαστούν.  

- Ελέγχει προσωπικά την προσβασιμότητα στο χώρο των επειγόντων και 
συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας προκειμένου να εξασφαλίσει 
ομαλή και ασφαλή ροή των ασθενών.  

- Κατά την διάρκεια της ενεργοποίησης του σχεδίου σταματά η καταγραφή 
των ασθενών όπως αυτή γίνεται στην κανονική του λειτουργία και τα 
«φύλλα καταγραφής ασθενών» προωθούνται στο χώρο των επειγόντων σε 
όλες τις ζώνες.  

- Συνεργάζεται με τους γιατρούς των επειγόντων και συντονίζει την έγκαιρη 
εκκένωση του χώρου από τους υπάρχοντες ασθενείς και την απομάκρυνση 
συνοδών ή μη σχετικών ατόμων με τη διαχείριση της κατάστασης. 

- Οργανώνει σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία και κατόπιν έγκρισης του 
Διοικητή την περαιτέρω επέκταση / αναδιοργάνωση του χώρου του ΤΕΠ εφ’ 
όσον κριθεί αναγκαίο. 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Όλο το προσωπικό καθαριότητας παρουσιάζεται στο χώρο του νοσοκομείου ενώ 
ενισχυμένη δύναμη παραβρίσκεται στο τμήμα επειγόντων προκειμένου άμεσα να 
καθαρίζεται και να ελευθερώνεται χώρος για τους ασθενείς.  
Κάδοι για μολυσματικά απόβλητα τοποθετούνται άμεσα στο χώρο ανάπτυξης των 
ζωνών παρέμβασης (υπάρχουν ήδη στη αποθήκη υλικού καταστροφών) 



Οι εργαζόμενοι στα τμήματα σταματούν τις προγραμματισμένες εργασίες και 
βοηθούν το νοσηλευτικό προσωπικό στην προετοιμασία θαλάμων /κρεβατιών να 
δεχθούν ασθενείς ενώ αν κρίνεται αναγκαίο και προκειμένου να συντομευθούν 
διαδικασίες που βοηθούν τον άρρωστο, βοηθούν στην αποστολή δειγμάτων στα 
εργαστήρια ή στον γενικότερο συντονισμό του τμήματος. 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Στην περίπτωση που η επείγουσα κατάσταση σχετίζεται με λοιμογόνο αιτία 
εκπρόσωπος του τμήματος παρουσιάζεται στα επείγοντα με την ανακοίνωση της 
ετοιμότητας και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας από μέρους 
της υγειονομικής ομάδας πριν να αρχίσει η άφιξη των ασθενών, δίνοντας οδηγίες 
και κάνοντας διορθώσεις όπου χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει την 
ασφάλεια των εργαζομένων.  
Το προσωπικό του τμήματος λοιμώξεων με την άφιξη των ασθενών, και για όσο 
αυτή κρατήσει, συντονίζει τις δράσεις στο χώρο του νοσοκομείου επιβλέποντας την 
επάρκεια και εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας προσωπικού και ασθενών.  
Εάν απαιτείται εκπονεί μικρής διάρκειας εκπαιδευτική ενημέρωση σε εργαζομένους 
που το χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλίσουν ασφαλή δραστηριότητα στο 
χώρο του νοσοκομείου 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ/ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 

Πρέπει να παραβρίσκονται συνεχώς στα επείγοντα για την υποστήριξη των 
ασθενών και των οικογενειών τους.  
Με την πάροδο της οξείας φάσης θα πρέπει να επισκέπτονται τα τμήματα που 
υποδέχθηκαν ασθενείς και να αξιολογήσουν αξιολογούν την κατάστασή τους.  
Ασταθείς ασθενείς αυτοκτονικοί ή επιθετικοί αξιολογούνται και αφού ενημερωθεί ο 
διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας λαμβάνονται αποφάσεις για την μεταφορά ή τον 
τρόπο παρακολούθησης τους μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. 
 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ 

Εάν σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο την θέση του εκπροσώπου τύπου κρατά ο 
Διοικητής αυτός είναι και καθόλη την διάρκεια της κρίσης ο υπεύθυνος ενημέρωσης 
της κοινωνίας για την κατάσταση, ενώ εάν στο πλάνο υπάρχει ορισμένος 
εκπρόσωπος τύπου σε συνεργασία με το Διοικητή θα πρέπει να ενημερώνει τα 
μέσα για την κατάσταση και την πρόοδο της επιχείρησης. 
Μη ορισμένο προσωπικό για το συγκεκριμένο καθήκον, οποιασδήποτε βαθμίδος 
και ειδικότητας σε καταστάσεις κρίσεως και όσο είναι ενεργοποιημένο το σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης που το δημόσιο αίσθημα είναι ευαίσθητο, καλό θα είναι να μην 
δίδει πληροφορίες. Κάθε επίσημη ενημέρωση χρειάζεται την έγκριση του Διοικητή 
ή του ορισμένου εκπροσώπου τύπου.  
Υποκειμενικές δηλώσεις που θα βλάψουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και 
θα επηρεάσουν με μια επικείμενη απρόσμενη αντίδραση μεγάλης μάζας πολιτών 
την λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων με καταστροφικά αποτελέσματα για το 
κοινό συμφέρον πρέπει να αποφεύγονται και όλες οι δηλώσεις πρέπει να 
ελέγχονται με μεγάλη ακρίβεια και συνέπεια. 



 
 

5.2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 2 

 
Ετοιμότητα στο επίπεδο 2 έχουμε στην περίπτωση μιας κρίσης στην οποία ο 
αριθμός των θυμάτων μετά από αξιολόγηση της πληροφορίας είναι κατά 50% 
παραπάνω από την δυνατότητα κλινών που μπορούν να αναπτυχθούν στα 
επείγοντα μιας νοσηλευτικής μονάδας (πχ κλίνες επειγόντων σε πλήρη ανάπτυξη, 
ενημέρωση για τροχαίο λεωφορείου με πάνω από 12 σοβαρά τραυματισμένους). 
Επίσης στο επίπεδο 2 ετοιμότητας ενεργοποιείται κάθε νοσηλευτικός τομέας στην 
περίπτωση που μετά από αξιολόγηση ο τύπος της καταστροφής, έστω και αν τα 
θύματα αριθμητικά δεν είναι πολλά, έχουν αυξημένες ανάγκες (μικρά παιδιά, 
έγκυες γυναίκες, κτλ) ή είναι απειλητικά για τη ζωή (εκρήξεις, εγκαύματα, 
ακρωτηριασμοί). Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται ετοιμότητα τύπου 2 και 
προσωπικό που δεν είναι σε υπηρεσία την συγκεκριμένη στιγμή παρουσιάζεται στο 
χώρο του νοσοκομείου όπως ορίζει το πρόγραμμα.  
 
Στην ενεργοποίηση τουεπίπεδου2 ετοιμότητας δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν 
επικουρικά συναφείς ειδικότητες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πληγέντες. 
Εάν με την πρόοδο της αντιμετώπισης της κρίσης αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων 
ή λαμβάνονται πληροφορίες που παραπέμπουν σε βαρύτερο δείκτη καταστροφής ο 
Διοικητής του Νοσοκομείου μπορεί να αναβαθμίσει το επίπεδο ετοιμότητας στο 
επόμενο επίπεδο, με νέα ανακοίνωση στο χώρο του νοσοκομείου.  
 
Διαδικασία ενεργοποίησης 

Με την άφιξη της πληροφορίας όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του επιχειρησιακού 
πλάνου παρουσιάζονται στο επιχειρησιακό κέντρο.  
Αξιολογείται η πληροφορία από όπου και αν έχει προέλθει, ενεργοποιείται το 
σχέδιο επείγουσας κατάστασης του Νοσοκομείου και δίδεται ξεκάθαρη 
ανακοίνωση από τα μεγάφωνα σε όλο το χώρο.  
 
Άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι παρουσιάζονται στις ορισμένες θέσεις τους και το 
τμήμα επειγόντων ετοιμάζει υλικά και ανθρώπινο δυναμικό αντίστοιχα με το είδος 
της καταστροφής, για να υποδεχθεί τα θύματα  
 
Ο Διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας αξιολογεί την ανάγκη κυρίως της κόκκινης ζώνης 
με αλλαγές στους συντονιστές επιλέγοντας πάντα την πιο σχετική ειδικότητα με την 
είδος των πληγέντων(πχ εάν πρόκειται για εγκαύματα καλό είναι να συντονίζει την 
κόκκινη ζώνη πλαστικός χειρουργός και γενικός χειρουργός) και ενημερώνει άμεσα 
τους συντονιστές και τα επείγοντα. 
 
Στην ετοιμότητα επιπέδου 2 όλοι οι εμπλεκόμενοι παρουσιάζονται και ακολουθούν 
το πλάνο όπως αυτό αναφέρεται στο επίπεδο 1, ακολουθώντας το ημερήσιο 
πρόγραμμα καταστροφών του νοσοκομείου και ο συντονισμός γίνεται πάλι από το 
Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (DCC), δεν ενεργοποιούνται οι εξωτερικές συνεργασίες 



που έχουν προβλεφθεί, και δεν χρειάζεται διακομιδή ασθενών για αποσυμφόρηση 
του νοσοκομείου. Είναι επίπεδο ετοιμότητας που αντιμετωπίζεται εντός του χώρου 
του νοσοκομείου χωρίς να αναστέλλεται η προγραμματισμένη λειτουργία του 
νοσοκομείου. Μεταφέρεται προσωπικό όπου και όπως χρειάζεται ενώ εάν 
χρειαστεί γίνεται παράταση της βάρδιας προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να 
ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση της κρίσης.  
 
Με ευθύνη του Διοικητή αντίστοιχα με την πρόοδο της κρίσης ενισχύονται τα 
τμήματα που έχουν ανάγκη με οποιαδήποτε κατηγορία προσωπικού χρειάζεται, 
προκείμενου να απορροφήσουν τον όγκο των ασθενών.  
 
Κάθε μεταφορά ασθενών ή προσωπικού αποφασίζεται στο Κέντρο Διαχείρισης 
Κρίσεων (DCC)από τον Διοικητή σε συνεργασία με τους επιτελείς και η εφαρμογή 
του δεν απαιτεί έγκριση από άλλες Διευθύνσεις ή από ασθενείς.  
 

5.3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 3 

 
Είναι το επίπεδο ετοιμότητας που ενεργοποιείται όταν υπάρχει ενημέρωση για 
μαζική απώλεια και ταυτόχρονη ροή αριθμού ασθενών πάνω από τις δυνατότητες 
των κλινών των επειγόντων και χρειάζεται η ανάπτυξη ζωνών διαλογής (triage). 
 
Στο επίπεδο ετοιμότητας 3 η κρίση αντιμετωπίζεται μόνο από το προσωπικό που 
είναι στο ημερήσιο πρόγραμμα καταστροφών, δεν χρειάζονται επικουρίες από 
προσωπικό άλλων τμημάτων, και ειδικοτήτων, δεν χρειάζεται διακομιδή ασθενών 
για αποσυμφόρηση, δεν ενεργοποιούνται εξωτερικές συνεργασίες, δεν 
αναστέλλεται η προγραμματισμένη λειτουργία του νοσοκομείου. 
 
 

6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 
Η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσηλευτικών μονάδων μετά το 
πέρας μιας κρίσης είναι εξίσου σημαντικό στάδιο όπως και η ίδια η αντιμετώπιση 
της κρίσης.  
 
Όλοι οι επιτελείς έχουν ευθύνη για την ασφαλή και ομαλή επιστροφή της 
νοσηλευτικής μονάδας στην κανονικότητα.  
 
Μετά το πέρας της κρίσης φαινόμενα χαλάρωσης και αποφυγής επιστροφής στην 
κανονικότητα, ή εκμετάλλευσης της κατάστασης προς προσωπικά οφέλη είναι 
συχνά και αναμενόμενα γι’ αυτό το στάδιο επιστροφής χρειάζεται διαρκή 
επιτήρηση και ενίσχυση ώστε ομαλά η νοσηλευτική μονάδα να γυρίσει στην 
κανονική της λειτουργία. 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (DCC) 



Το επιχειρησιακό κέντρο πρέπει να λάβει επίσημη ενημέρωση από αρμόδιο φορέα 
ότι η καταστροφή έπαψε και δεν υπάρχουν άλλα θύματα. Αυτή η ενημέρωση 
μπορεί να έρθει από την αστυνομία, το λιμενικό, την πολιτική προστασία, την 
αντιτρομοκρατική, και γενικά όλους τους αρμόδιους φορείς της χώρας. Επίσης άρση 
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μπορεί να ανακοινωθεί από τον WHO και να 
επιβεβαιωθεί από την ανώτατη πολιτική εξουσία (ή μόνο από την πολιτική 
εξουσία). 
 
Μόλις ληφθεί η ενημέρωση δίδεται αμέσως στον/στην Προϊστάμενο προκειμένου 
να αρχίσει η τελική συλλογή πληροφοριών.  
 
Προσοχή εάν η καταστροφή προϋποθέτει μεταφορές ασθενών με ασθενοφόρα 
γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη ασθενών καθοδόν, πριν ανακοινωθεί η έναρξη 
συλλογής τελικών πληροφοριών. 
 
Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (DCC)  κάνει τελική καταμέτρηση στον πίνακα ώστε 
να είναι έτοιμο να αντιπαραβάλλει με τις πληροφορίες που θα λάβει από τις ζώνες.  
 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 

Ενημέρωση από επίσημο φορέα για την ολοκλήρωση εκκαθάρισης του χώρου 
καταστροφής από θύματα που έχει δοθεί στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (DCC), 
δίδεται στον/στην Προϊστάμενο/η οποία ενημερώνει τους υπευθύνους των ζωνών.  
 
Με την λήξη της προσέλευσης ασθενών, και την επίσημη ενημέρωση για την 
εκκαθάριση του χώρου καταστροφής από θύματα, ένας-ένας οι υπεύθυνοι των 
ζωνών πρέπει να δηλώσουν ότι η ζώνη είναι πλέον «καθαρή» από θύματα. Όταν 
όλες οι ζώνες εκκενωθούν από ασθενείς αρχίζει η αποκατάσταση. 
 
Κάθε ζώνη μετρά πόσους ασθενείς έχει καταχωρίσει στα φύλλα της και 
αντιπαραβάλει το αριθμό με τον αριθμό του Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων 
(DCC).Όλοι οι ασθενείς που προσήλθαν στο χώρο, εντός 72 ωρών, πρέπει να 
καταχωρηθούν στο σύστημα του νοσοκομείου και να χρεωθούν όλα τα υλικά και οι 
υπηρεσίες που έλαβαν χώρα.  
 
Η Διοικητική υπηρεσία με προσωπικό που θα ορίσει θα πρέπει να συνδράμει προς 
αυτή την κατεύθυνση. 
 
Παράλληλα τακτοποιείται ο χώρος στην αρχική του μορφή προκειμένου να δεχθεί 
ασθενείς κανονικής ροής.  
 
Προσωπικό καθαριότητας, επιστασίας και ασφάλειας με την συνεργασία του 
προϊσταμένου των επειγόντων εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση.  
 
Τα επείγοντα με ευθύνη του προϊσταμένου νοσηλευτή επανατροφοδοτούνται με ότι 
υλικό καταναλώθηκε και με ότι υλικό απαιτείται για την κανονική τους λειτουργία.  
 



Το υλικό του της αποθήκης επείγουσας κατάστασης θα ελεγχθεί αφού τακτοποιηθεί 
το τμήμα επειγόντων και αφού καταμετρηθούν όσα χρησιμοποιήθηκαν ο 
προϊστάμενος θα φροντίσει για την άμεση επανατροφοδότηση με νέα. Εντός 72 
ωρών το απόθεμα καταστροφών πρέπει να έχει αποκατασταθεί. 
 
Επίσης εντός του ιδίου χρόνου θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στον 
Διοικητή του Νοσοκομείου συνολικό ενημερωτικό φύλλο αντιμετώπισης κρίσης (βλ. 
δείγμα) από τον προϊστάμενο επειγόντων. 
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Μόλις σταματήσει η ροή ασθενών όλοι οι προϊστάμενοι τμημάτων δίνουν τελικό 
αριθμό ασθενών στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (DCC). 
 
Αφού γίνει επίσκεψη από την/τον προϊσταμένη/νο σε όλους τους θαλάμους και 
επανελεγχθούν τα ονόματα και η γενική κατάσταση των ασθενών (χαρτογράφηση 
του τμήματος) η γραμματέας και ο/η Προϊστάμενος/η καταχωρεί στο σύστημα 
έναν-έναν όλους τους ασθενείς, φτιάχνει το φάκελο του ασθενούς και ενημερώνει 
το γραφείο κίνησης με ότι προβλέπει η κανονική λειτουργία του νοσοκομείου.  
 
Υλικά, φάρμακα που χρησιμοποιήθηκα καταχωρούνται όπως προβλέπει η 
λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ έξτρα υλικό που παραλήφθηκε και δεν 
χρησιμοποιήθηκε επιστρέφει στην αντίστοιχη υπηρεσία που το απέστειλε 
(φαρμακείο, αποθήκη υλικού κτλ).  
 
Κάθε προϊστάμενος που το τμήμα του ενεπλάκην στην αντιμετώπιση της 
καταστροφής πρέπει εντός 72 ωρών να συμπληρώσει το συνολικό ενημερωτικό 
φύλλο αντιμετώπισης κρίσης και να το αποστείλει στο γραφείο Διοικητή. 
 
 

7. ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ 

Στην διάρκεια παρατεταμένης κρίσης η συλλογή στοιχείων πρέπει να 
ολοκληρώνεται πριν το πέρας κάθε εβδομάδος και όλα τα ιατρικά και μη στοιχεία 
των ασθενών πρέπει να καταγράφονται με ακρίβεια και συνέπεια. Σε καταστάσεις 
παρατεταμένης κρίσης δεν πρέπει να αφήνονται ή παραμελούνται ή παραλείπονται 
τα στοιχεία όλης της λειτουργίας του νοσοκομείου (ασθενείς, υπηρεσίες, φάρμακα) 
πάνω από μία εβδομάδα διότι ενέχετε ο κίνδυνος να αλλοιωθούν ή να χαθούν λόγω 
του ιδιαίτερου της κατάστασης.  
 
Επίσης εβδομαδιαία και αντίστοιχα με την πρόοδο της κρίσης επαναξιολογείται η 
δυνατότητα του νοσοκομείου να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες (με αύξηση ή 
μείωση των υπηρεσιών).  
 
Απαιτείται επίσης για την σωστή αποκατάσταση η σωστή αξιολόγηση και βοήθεια 
των λειτουργών υγείας με παροχή ιατρικής αλλά και ψυχολογικής υποστήριξης της 
παρουσίας τους. 



 
Επιστροφή στην κανονικότητα μετά από μακρά κρίση έχει ανάγκη από συνεχή 
επιτήρηση και προσωπική επίβλεψη όλης της επιτελικής ομάδας του νοσοκομείου 
σε κάθε υπηρεσία. 
 
 

8. ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 

 
Ως παρατεταμένη ορίζεται αυτή η καταστροφή/κρίση η οποία δεν επιτρέπει εντός 
15ημέρου να επιστρέψει η λειτουργία του νοσοκομείου στην κανονικότητα.  
Παρατεταμένες κρίσεις μπορεί να οφείλονται σε χημικό ή πυρηνικό πόλεμο, 
πανδημία, ή επαναλαμβανόμενα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα που λόγω της 
διάρκειας βάλουν εναντίον της ανθρώπινης ζωής.  
Στις κρίσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα υγείας των 
ασθενών αλλά και να αποφευχθούν φαινόμενα διαφθοράς, κόπωσης ή παροχής 
ελλιπούς φροντίδας σε κάθε επίπεδο που συνήθως συνοδεύουν τέτοιες 
καταστάσεις. 
Σημαντικό είναι να ελεγχθούν επίσης και οι διαφωνίες ή τοξικές συμπεριφορές που 
προκύπτουν λόγω της στρεσσογόνου κατάστασης και φορτίζουν την ημερήσια 
λειτουργία με εμπόδια και προβλήματα.  
Ακριβής εφαρμογή του σχεδίου δράσης θα βοηθήσει στον έλεγχο της κατάστασης. 
Όταν η κρίση παρατείνεται, οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου κάθε πρωίπριν την 
έναρξη εργασίας πρέπει να διεξάγουν μικρής διάρκειας συνάντηση όπου θα γίνεται 
ενημέρωση της κατάστασης του νοσοκομείου η οποία περιλαμβάνει αλλά δεν 
περιορίζεται μόνο στα κάτωθι: 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(βλέπε σχέδιο) 

 Αριθμός συνολικών ασθενών  

 Αριθμός ασθενών που σχετίζονται με την καταστροφή/κρίση 

 Αριθμός κενών κλινών  

 Αριθμός θανάτων συνολικά και θανάτων οφειλόμενων στην 
καταστροφή/κρίση 

 Κάλυψη τμημάτων νοσηλευτικά και αναφορά προβλημάτων που αφορούν 
όλη την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, επάρκεια υλικών και 
φαρμάκων, τήρηση μέτρων καθαριότητας και ασφάλειας και γενικά ότι 
προκύπτει στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου 

 
ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Επάρκεια και ημερήσιος σχεδιασμός για την κάλυψη του νοσοκομείου με 
Ιατρικές Υπηρεσίες. 

 Όλες οι επιμέρους μεταφορές και επικουρίες που προβλέπει το πλάνο.  

 Αναφορά προβλημάτων 
 



ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

 Επάρκεια φαρμάκων /προβλήματα /ελλείψεις, πλάνο αντιμετώπισης. 

 Φάρμακα /εμβόλια, τα οποία απαιτούνται για την αντιμετώπιση της 
καταστροφής/κρίσης μπαίνουν σε επιτήρηση χρήσης με ημερήσιο φύλλο 
απογραφής και σε ελεγχόμενη κατανάλωση. 

 Ο Διευθυντής του Φαρμακείου θα πρέπει να είναι ενήμερος καθημερινά για 
την κατανάλωση/επάρκεια και σε συνεργασία με το διοικητή του 
νοσοκομείου να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να 
εξασφαλίζει την επάρκεια όλων των απαιτούμενων φαρμάκων στο 
νοσοκομείο 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Επάρκεια υλικών, πιθανότητες επικείμενων ελλείψεων, πλάνο 
αντιμετώπισης.  

 Υλικά καθαριότητας προμήθειες ιματισμού ή οτιδήποτε απαιτείται 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη καταστροφή/κρίση μπαίνει 
σε επιτήρηση με φύλλο απογραφής προκειμένου να αποφευχθούν 
φαινόμενα κακοδιαχείρισης και ελλείψεων.  

 Ο υπεύθυνος προμηθειών, ημερήσια πρέπει να γνωρίζει το μέγεθος της 
κατανάλωσης αλλά και τις ανάγκες του νοσοκομείου και να εργάζεται μαζί 
με τον Διοικητή προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Αναφορά προβλημάτων 
 
ΤΜΗΜΑΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

Ενημερώνει για την επαρκή ή μη καθαριότητα του νοσοκομείου για την τήρηση 
όλων των μέτρων καθαριότητας και αναφέρει όλα τα προβλήματα που χρειάζονται 
λύσεις προκειμένου το νοσοκομείο να είναι ασφαλές και καθαρό. 
Ειδικά υλικά που σχετίζονται με το συγκεκριμένο τύπο καταστροφής όπως υλικά 
καθαριότητας/απολυμαντικά μπαίνουν σε αυστηρή επιτήρηση κατανάλωσης 
προκειμένου να υπάρξει επάρκεια και σωστή διαχείριση. 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Το τμήμα αυτό θα πρέπει να επισκέπτεται όλους τους χώρους του νοσοκομείου που 
έχουν δεχθεί ασθενείς και να ελέγχει την πιστή εφαρμογή από μέρους όλων των 
υγειονομικών, όλων των πρωτοκόλλων που διαθέτει για την προστασία 
εργαζομένων και ασθενών. 
Είναι υπεύθυνο για την συνεχή επικαιροποίηση των πληροφοριών σε ότι αφορά τις 
λοιμώξεις και την διάχυση της πληροφορίας σε όλες τις βαθμίδες εργαζομένων του 
Νοσοκομείου 
Ενημερωτικό με ευρήματα συμπεράσματα συστάσεις και ορθές πρακτικές πρέπει 
να κατατίθεται στο γραφείο του διοικητή εβδομαδιαία τουλάχιστον. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 



Η τεχνική υπηρεσία συνδράμει σε παρατεταμένες κρίσεις με την άμεση 
αποκατάσταση κάθε βλάβης που μπορεί να αναστείλει την παροχή βοήθειας στον 
ασθενή και αναστέλλει προγραμματισμένες εργασίες δίνοντας προτεραιότητα στην 
αποκατάσταση μηχανημάτων, εξοπλισμού, κρεβατιών, παροχών αερίων, άμεσα και 
χωρίς καμία καθυστέρηση. Επικοινωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες υπευθύνους 
για μηχανήματα όπως αναπνευστήρες, και κάθε τύπου εξοπλισμό γίνονται με το 
βαθμό του επείγοντος προκειμένου κάθε βλάβη να αποκαθίσταται άμεσα και το 
μηχάνημα να επιστρέφει σε χρήση. 
Προγραμματισμένα τεχνικά έργα αναστέλλονται και γίνονται μόνο αυτά που θα 
εξασφαλίσουν την παροχή βοήθειας στους ασθενείς και δεν εκθέτουν την ασφάλεια 
των εργαζομένων και των ασθενών στην συγκεκριμένη στιγμή. 
Οργανώνεται και ελέγχεται η λίστα με τα μηχανήματα υποστήριξης ανθρώπινης 
ζωής (καταγραφή, έλεγχος, συντήρηση και διακίνηση στο χώρο).  
Ιδιαιτερότητες της καταστροφής που σχετίζονται με αυξημένες ανάγκες 
υποστήριξης (Ο2, φίλτρα, αναπνευστήρες, μηχανήματα λήψης ζωτικών σημείων, 
θερμικά ή ψυκτικά μέσα για τον ασθενή) καταγράφονται όπως αυτές 
διαμορφώνονται και λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα με το βαθμό του 
επείγοντος ( αύξηση των δυνατοτήτων παροχής Ο2κτλ). 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Ενημερώνει για την πρόοδο της κρίσης σε συνεργασία με τον διοικητή τα διάφορα 
μέσα ενημέρωσης, ενώ φροντίζει για την ομαλή ροή πληροφοριών ελέγχοντας 
καθημερινά τις πληροφορίες που διαχέονται σε σχέση με το νοσοκομείο και το 
οργανωτικό πλάνο που αφορά την υγεία των πολιτών και δρα κατάλληλα στην 
περίπτωση που εντοπίσει παραπληροφόρηση ή ψευδείς ειδήσεις που πλήττουν το 
αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης του κοινωνικού συνόλου.  
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Σε παρατεταμένες καταστάσεις κρίσεων κάθε διεύθυνση ή και πολλές μαζί, πρέπει 
και οφείλουν να κάνουν ενημερωτικά εκπαιδευτικά μαθήματα αντιμετώπισης της 
κρίσης και να δίνουν επικαιροποιημένες πληροφορίες στο προσωπικό τους.  
Τα μαθήματα αυτά πρέπει να είναι μικρής διάρκειας περιεκτικά δια ζώσης ή 
διαδικτυακά, αντίστοιχα με την κρίση και με στόχο όλοι να γνωρίζουν πως πρέπει 
να συμπεριφερθούν την συγκεκριμένη στιγμή. 
Στην περίπτωση που λόγω ειδικών συνθηκών η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 
εργαζομένων δεν είναι εφικτή, κάθε διεύθυνση είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει 
/εκπαιδεύει το προσωπικό της έστω και αν αυτό απαιτεί την συνάθροιση 
ολιγομελών ομάδων. Η μεταφορά της σωστής πληροφορίας που αφορά την κρίση, 
πρέπει να φτάνει μέχρι την βάση της ιεραρχικής πυραμίδας και οι διευθυντές είναι 
υπεύθυνοι για αυτό.  
Φυλλάδια ή έντυπες οδηγίες εάν χρειάζεται μοιράζονται στο προσωπικό του 
νοσοκομείου κυρίως όταν αυτές έχουν να κάνουν με την αυτοπροστασία τους. 
Κάθε διεύθυνση υποχρεούται να επισκέπτεται τα τμήματα του νοσοκομείου, να 
ενισχύει τους εργαζομένους και να παρακολουθεί από κοντά την ροή της εργασίας 



στο χώρο του νοσοκομείου αλλά και να εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που 
αφορούν την κρίση έχουν φτάσει σωστά και άμεσα στους τελικούς αποδέκτες.  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ: 

- Έντυπο 14: Λίστα καταγραφής κατόχων σεμιναρίου υποστήριξης της ζωής 

- Έντυπο 15: Κατάλογος Μηχανημάτων/Εξοπλισμού για την υποστήριξη της 
ανθρώπινης ζωής. 

 
 
 
 
 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (WHO) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ 
(AFTER ACTION REVIEW) 

 

 
Σχήμα 1. Διαδικασία αξιολόγησης μετά το συμβάν και την ανάληψη δράσης (After 
action review) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αξιολόγηση μετά

το συμβάν και

την ανάληψη 
δράσης

(After action review)

1. Τι έπρεπε 
να συμβεί;

2. Τι 
πραγματικά 

συνέβη;

3. Γιατί 
υπήρχαν 

διαφορές;

4. Τι 
μπορούμε 

να μάθουμε 
από αυτό;
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ 
(After action review) 

Τύπος συμβάντος:   

Ημ/νια συμβάντος:   Ώρα συμβάντος:   

Αξιολογητής: 

  

1. ΤΙ ΈΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΊ; 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΣΥΝΕΒΗ; 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ:   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:   
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ; 
(Γιατί υπήρχαν διαφορές;) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

(4. Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό;) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΛΑΝΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ / ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

ΚΈΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ, ΚΔΚ – DISASTERCONTROLCENTRE, DCC ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Διοικητής – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Αναπληρωτής Διοικητής – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Πρόεδρος Επιτροπής Αντιμετώπισης Κρίσεων / Έκτακτων 
Συμβάντων - –«Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Διευθυντής/τρια Νοσ. Υπηρεσίας – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Διευθυντής Διοικητικής Υπητεσίας– «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
 

Υπεύθυνος Τεχνικής Υυπηρεσίας –«Όνομα» 
«(τηλέφωνο)» 
Υπηρεσία Υποστήριξης – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Γραμματέας 1 – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Γραμματέας 2 – «Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
Βοηθός 1 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Βοηθός 2 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Βοηθός 31 – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Υπεύθυνος Δεξαμενής Προσωπικού : –«Όνομα» «(τηλέφωνο)» 
ΣΥΝTΟΝΙΣΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: –«Όνομα» «(τηλέφωνο)» 

Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων «τηλέφωνο» ΔΙΑΛΟΓΗ «τηλέφωνο» 

Κόκκινη Ζώνη «τηλέφωνο» 

Κίτρινη Ζώνη «τηλέφωνο» 

Πράσινη Ζώνη «τηλέφωνο» 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ «τηλέφωνο» 

ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ «τηλέφωνο» 

Αριθμός έκτακτης ανάγκης ……. 
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08.00-20.00 20.00-08.00 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ ΚΙΤΡΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ MΑΥΡΗ ΖΩΝΗ 
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Ιατρός ΤΕΠ σε εφημερία: «Όνομα» 
Ειδικός Χειρουργός«Όνομα» 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
 1. Συντ. Γεν. Χειρ: «Όνομα» 
 2. Ιατρός ΤΕΠ: «Όνομα» 
 3. Καρδιολόγος: «Όνομα» 
 4. Αναισθησιολόγος: «Όνομα» 
 5.Ορθοπεδικός: «Όνομα» 
 6.Οφθαλμίατρος: «Όνομα» 
 7. Παθολόγος: «Όνομα» 
 8.Παιδίατρος: «Όνομα» 
 9. Ουρολόγος «Όνομα» 
 10. Γυναικολόγος: «Όνομα» 
 11.Νευροχειρουργός: «Όνομα» 

 

ΙΑΤΡΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
 1. Συντ. Ειδ. Παθολόγος: 

«Όνομα» 
 2. Ορθοπεδικός: «Όνομα» 
 3. Παθολόγος«Όνομα» 
 4. Οδοντίατρος: «Όνομα» 
 5. Παιδίατρος: «Όνομα» 
 6. Γυναικολόγος: «Όνομα» 
 7. Ωτορινολαρυγγολόγος: 

«Όνομα» 
 8. Γενικός Χειρουργός: «Όνομα» 

 9. Νευροχειρουργός: «Όνομα» 

ΙΑΤΡΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
 

 1. Συντ. Ιατρός:«Όνομα» 
 2. Παθολόγος: «Όνομα» 
 3. Γυναικολόγος: «Όνομα» 
 4.Παιδίατρος: «Όνομα» 

 5. Οδοντίατρος: «Όνομα» 
 6. Δερματολόγος: «Όνομα» 
  

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 

1. Συντ. Ιατρός : «Όνομα» - 
όποια ειδικότητα 

DAY (0700H-1900H) 

ΜΕΝΝ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:  
 

1. Βοηθός Γενικών 
Καθηκόντων1-«Όνομα» 
2. Βοηθός Γενικών 
Καθηκόντων1-«Όνομα» 
3. Ιατρικά αΑρχεία:  

«Όνομα» 
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΠΑΙΔΩΝ 

       

NEOΓΝΑ        

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ        

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ        
 NIGHT (1900H – 0800H)  

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:  
 
Συντονιστής:«Όνομα» 

 

Νοσ. 1: «Όνομα» 
Νοσ. 2 –«Όνομα» 
Νοσ. 3 – «Όνομα» 

Ιατρικά Αρχεία:«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 1«Όνομα» 
Βοηθός Νοσηλευτή 2«Όνομα» 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:  
 

1. Βοηθός Γενικών 
Καθηκόντων1-«Όνομα» 
2. Βοηθός Γενικών 
Καθηκόντων1-«Όνομα» 
3. Ιατρικά αΑρχεία:  

«Όνομα» 
 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ        

ΠΝΕΥΜ/ΓΙΚΗ        

ΩΡΛ        

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ        

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ        
:  

 
   

………….        
 

 
   

………….        
 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ        
 

 
   

Αυτή είναι η λίστα πρώτης απόκρισης. Το προσωπικό που δεν του έχει ακόμα ανατεθεί κάποια αρμοδιότητα πρέπει να απευθύνεται στη Δεξαμενή Προσωπικού κατά τη διάρκεια της 
κρίσης / του έκτακτου συμβάντος. 

 
Επιμέλεια: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Όνομα» «(τηλέφωνο)     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ «Όνομα» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ / ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……../…...../…… 
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«Όνομα Νοσοκομείου» 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ- 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

 

Τμήμα 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΤ/ΝΕΣ 

ΚΛΙΝΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΙΤΗΡΙΑ 

ΠΕ/ΤΕ 
ΝΟΣ/ΚΟ 

ΠΡΟΣ/ΚΟ 

ΒΟΗΘΟΙ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Απλή 
Απομό-
νωσης 

ΜΕΝΝ         
ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ         
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ         
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ         
ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ         
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ          
ΠΝΕΥΜ/ΓΙΚΗ         
ΩΡΛ         
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ         
ΚΑΡΔ/ΚΗ         
………………….         
………………….         
………………….         
………………….         
………………….         
………………….         
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΥΝΑΜΗΣ 

        

ΤΕΠ         
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ         

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΤΟΚΕΤΩΝ 

        

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ         
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ         
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ         
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

        

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ/ 
ΑΞΟΝΙΚΟΣ 

        

…………………….         
……………………..         
……………………..         
……………………..         

Γενικά Στατιστικά Στοιχεία 24ώρου ΣΥΝΟΛΟ 
Αριθμός προσωπικού με ασθένεια  
Αριθμός εξιτηρίων με οικεία βούληση  
Αριθμός θανάτων  
Αριθμός μεταφορών σε άλλο Νοσοκομείο  
Αριθμός επισκέψεων στο ΤΕΠ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……/…../…. 
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Αριθμός φυσιολογικών τοκετών  
Αριθμός καισαρικών τομών  
Αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων  
Αριθμός ενδοσκοπήσεων   
Αριθμός κατειλημμένων αιθουσών 
απομόνωσης 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΝΑΙ               ΌΧΙ                 Προσδιορίστε:  
 

 
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (τύπος και αριθμό ανά 
τύπο) 

 

Αριθμός Εισαγωγών (ανα βάρδια)  
 

Αριθμός Εξιτηρίων (ανα βάρδια)  
 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ  
 
 
 
 
 
 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ COVID-19 
Συνολικός αριθμός λήψης δειγμάτων για 
ανίχνευση COVID-19 

 

Συνολικός αριθμός ύποπτων κρουσμάτων 
για COVID-19 

 

Επιβεβαιωμένα Κρούσματα COVID-19  
Κρούσματα σε νοσηλεία σε Κλινική/-ές 
COVID-19 

 

Κρούσματα σε νοσηλεία σε ΜΕΘ COVID-
19 

 

 
Ονομ/μο & Υπογραφή 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
  



ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 
Α/Α ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:  

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ:  

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:   

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:  ΩΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ:   

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: 

◻ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (BEHAVIORAL) 

◻ DAMA 

◻ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ (DIETARY RELATED ISSUES) 

◻ ETOIMOTHTA ΣΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (DISASTER PRERAREDENESS) 

◻ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΗ (DOCUMENTATION OR RECORDS) 

◻ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (EQUIPMENT, DEVICE, CONSUMABLES) 

◻ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΑ ΥΛΙΚΑ (HAZARDOUS MATERIALS) 

◻ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (ΙNFECTION CONTROL) 

◻ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA (INFORMATION TECHNOLOGY) 

◻ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (LABORATORY) 

◻ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ (LEFTWITHOUTBEINGSEEN) 

◻ ΛΑΘΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (MEDICATIONERROR) 

◻ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (MEDICATIONPROCESS) 

◻ ANTIBIOTIKA (ANTIBIOTIC STEWARDSHIP PROGRAM)  

◻ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (PATIENT CARE-CLINICAL) 

◻ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ (PATIENT CARE- GENERAL) 

◻ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ- ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ (PATIENT CARE- MORBIDITY TRIGGERS) 

◻ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (PATIENT CARE OBSTETRICAL) 

◻ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΗ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ) (PATIENT CARE: SURGICAL/ANESTHESIA) 

◻ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ (PATIENT IDENTIFICATION) 

◻ AKTINΟΛΟΓΙΑ (RADIOLOGY) 

◻ ΑΡΝΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΕΠ – OPD (REFUSAL OF ADMISSION FROM ER/OPD) 

◻ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΦΩΤΙΑ) (SAFETY FIRE) 

◻ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (SAFETY GENERAL) 

◻ SECURITY 

◻ TEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (UTILITY SYSTEM- ENGINEERING) 

◻ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ETHICAL FRAMEWORK) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 
(Λεπτομερή περιγραφή του συμβάντος: Τι συνέβη; Πότε συνέβη; Ποιες συνθήκες επικρατούσαν πριν την εκδήλωση του συμβάντος; Που συνέβη; Ποιοι και με 
ποιο τρόπο ενεπλάκησαν στο συμβάν; Ποιοι μαρτυρούν το συμβάν; Τι αντίκτυπο είχε το συμβάν;) 

ONOM/MO & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜ/ΜΟ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

  

  

  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ  

 

ΟΝΟΜ/ΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
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ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 

ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 

Αυχενικό 
κολάρο 

μαλακού 
τύπου 

5     

Σύριγγες 10ml 50     
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

A 
 

Πυρκαγιές στερεών υλικών 
(π.χ. ξύλα, χαρτί, υφάσματα, 
ελαστικά, πλαστικά, άχυρα 
κ.λ.π.). 

Σκόνη(Pa), Νερό (W). 

 Μηχανικός Αφρός (WF). 

B 
 

Πυρκαγιές υγρών καυσίμων 
(π.χ. οινόπνευμα, βενζίνη, 
έλαια, λίπη, αιθέρας, λάκες, 
παραφίνες κ.λ.π.). 

 Σκόνη(Pa), Σκόνη (P). 

 Διοξείδιο του Άνθρακα. 

 Μηχανικός Αφρός (WF). 

C 
 

Πυρκαγιές αερίων καυσίμων 
(π.χ. μεθάνιο, προπάνιο, 
βουτάνιο, ασετιλίνη, υδρογόνο 
κ.λ.π.). 

 Σκόνη(Pa), Σκόνη (P). 

 Διοξείδιο του Άνθρακα 
(CΟ2). 

D 
 

Πυρκαγιές μετάλλων (π.χ. 
νάτριο, κάλιο, τιτάνιο, ζιρκόνιο, 
μαγνήσιο κ.λ.π.).  

 Σκόνη (Pd). 

  E* 

 

Πυρκαγιές A, B, C, D παρουσία 
ηλεκτρικού ρεύματος.  

 Σκόνη (P)-ως 80KV. 
 Σκόνη (Pa)-ως 1000V.  
 Διοξείδιο τουΆνθρακα 
(CΟ2).  

F 
 

Πυρκαγιές σε μαγειρικά έλαια 
και λίπη. 

WET CHEMICAL. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ 
 

Αφαιρέστε την ασφάλεια 
 
 

 
 
 

 
 

 

ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ 
ΧΑΜΗΛΑ στη βάση της φωτιάς 

 
 
 
 
 

 

Πιέστε την λαβή 

 

Ψεκάστε το περιεχόμενο 
Σε όλη την επιφάνεια του καιόμενου 

υλικού 
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ΛΑΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΟ  

 

Αντιμετωπίστε την 

πυρκαγιά, έχοντας τον 

αέρα στην πλάτη σας 

 

 

Για την κατάσβεση 

πυρκαγιών στερεών 

καυσίμων, στοχεύστε 

την εστία  
 

 

Για την κατάσβεση 

πυρκαγιών υγρών 

καυσίμων αρχίστε από 

τη βάση και μπροστά 

από αυτή  
 

 

 

Για την αντιμετώπιση 

μιας πυρκαγιάς υγρού 

καυσίμου που 

διαρρέει, αρχίστε από 

το σημείο διαρροής 
 

 

Χρησιμοποιείστε 

πολλούς 

πυροσβεστήρες 

ταυτόχρονα, αντί τον 

έναν μετά τον άλλο  

 

Μην απομακρυνθείτε 

αμέσως μετά την 

κατάσβεση της φωτιάς 

γιατί μπορεί να 

αναζωπυρωθεί 

 

 

Αναγομώστε αμέσως 

μετά την χρήση τους 

πυροσβεστήρες 

 

 



 

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ 
 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΣΘΕΝΗ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ  
ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ/ΚΛΙΝΗ 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:  ΩΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ:  

ΩΡΑ ΚΛΗΣΗΣ:   
 

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ:  

 

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
(ονομ/μο –ιδιότητα) 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
(ονομ/μο – ιδιότητα) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
 

1. Είχε ξεκινήσει η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης όταν αφιχθεί η ομάδα του ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΜΠΛΕ; ◻ NAI  ◻ OXI 

2. Έφτασε η ομάδα του ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ εντός 2-3 λεπτών από την κλήση; Eάν όχι, περιγράψτε:  

3. Toτροχήλατο καρότσι ή η βαλίτσα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και η σανίδα ανάνηψης ήταν 
διαθέσιμα και επαρκώς εξοπλισμένα;Eάν όχι, περιγράψτε: 

4. Hδιαχείριση του αεραγωγού έγινε ομαλά;Eάν όχι, περιγράψτε: 

5. Οι θωρακικές συμπιέσεις εφαρμόστηκαν σωστά και αποτελεσματικά;Eαν όχι, περιγράψτε: 

6. Oαρχηγός της ομάδας ακολούθησε τον αλγόριθμο για την διαχείριση του κωδικού; Εάν όχι, περιγράψτε: 

7. Hτοποθέτηση ενδοφλέβιων γραμμών (iv) τοποθετήθηκαν ομαλά και αποτελεσματικά; Σε ποια πλευρά;  
Eάν όχι, περιγράψτε: 

8.  Ακολούθησε κάθε μέλος της ομάδας τις αρμοδιότητες του; Eαν όχι περιγράψτε: 

 

ΕΚΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ: ◻EΠΙΤΥΧΗΣ◻ ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΗ:  HM/NIA &ΩΡΑ: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

ONOM/MO&YΠΟΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ (αρχηγού ομάδας): 
 
 

OΝΟΜ/ΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ή ΓΕΝ/ΚΗΣ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ: 
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΠΛΕ ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΣΘΕΝΗ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ  
ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ/ΚΛΙΝΗ 

 

Α. ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:  ΩΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ:  

ΩΡΑ ΚΛΗΣΗΣ:   
 

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ:  

 

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ: 

◻ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ◻ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ:  

Oνομ/μο ατόμου που βρήκε το θύμα:   

Oνομ/μο ατόμου που έκανε κλήση 
του κωδικού:  

 

Β. ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΜΠΛΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ   

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
(ονομ/μο – ιδιότητα) 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 (ονομ/μο – ιδιότητα) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

Κατάσταση του ασθενή κατά την άφιξη της ομάδας (διάγνωση):  
 
 

Έναρξη ΚΑΡΠΑ: 
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ  ΟΝΟΜ/ΜΟ  

   

ΑΕΡΙΣΜΟΣ:  
◻Mη επεμβατική αναπνευστική υποστήριξη 

◻ Επεμβατικός μηχανικός αερισμός  

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: 
ΩΡΑ  Νο καθετήρα ΟΝΟΜ/ΜΟ 

   

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ◻Κεντρικής γραμμής  ◻ Περιφερικής γραμμής  

◻άλλο:  

◻άλλο:  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΥΓΡΩΝ)  

ΩΡΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΔΟΣΗ ΟΔΟΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ 
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ΑΠΙΝΙΔΩΣΗ  

ΩΡΑ ΡΥΘΜΟΣ JOULES ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜ/ΜΟ 

     

     

     

     

     

     

ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΩΡΑ PH PCO2 PO2 HC03 SAT BE 

       

       

       

ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΩΡΑ ΑΠ ΣΦΥΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΟΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΟΡΕΣ 

ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

Sp02 ΔΕΡΜΑ 

        

        

        

Η οικογένεια ειδοποιήθηκε: ◻NAI◻OXI 

Aπο ποιον:  

ΕΚΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ  

◻ EΠΙΤΥΧΗΣ ◻ ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΗ:  HM/NIA &ΩΡΑ: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
 

ONOM/MO&YΠΟΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΟΥ (αρχηγού 
ομάδας): 

 
 

OΝΟΜ/ΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ή ΓΕΝ/ΚΗΣ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ: 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΛΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΡΟΖ 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΣΘΕΝΗ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 
ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ  
ΑΡ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ/ΚΛΙΝΗ 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:  

ΩΡΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ:  
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΘΕΑΘΕΙ Ο/Η ΑΣΘΕΝΗΣ: 

 

Υπεύθυνος/η  που 
ανήγγειλε τον κωδικό: 

 

Υπεύθυνη 
νοσηλεύτρια ή μαία 
για τον/την ασθενή:  

 

ENHMEΡΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΡΟΖ ΚΩΔ   ΩΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Υπεύθυνος Ασφαλείας  ◻ ΝΑΙ ◻ ΟΧΙ     

Διευθυντής/ντρια Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας 

◻ ΝΑΙ ◻ ΟΧΙ     

Προϊστάμενος/η τμήματος ◻ ΝΑΙ ◻ ΟΧΙ     

Διευθυντής/ντρια τμήματος  ◻ ΝΑΙ ◻ ΟΧΙ     

Ψυχολόγος/κοινωνική λειτουργός ◻ ΝΑΙ ◻ ΟΧΙ     

Διοικητής/ Αναπληρωτής Διοικητής ◻ ΝΑΙ ◻ ΟΧΙ     

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΩΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Μητέρα ◻ ΝΑΙ ◻ ΟΧΙ     

Πατέρας ◻ ΝΑΙ ◻ ΟΧΙ     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ  

Περιγράψτε όλες τις ενέργειες. Μην παραλείψετε να γράψετε την διάρκεια του κωδικού (από την αναγγελία έως την ανεύρεση του ασθενή), 

την κατάσταση και τν τοποθεσία που βρέθηκε ο ασθενής). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONOM/MO&YΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ 
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ: 

 
 

OΝΟΜ/ΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ή ΓΕΝ/ΚΗΣ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ: 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

Επίθετο: Όνομα: 

Ημερομηνία γέννησης: Ηλικία: 

Ώρα & ημερομηνία που εθεάθη τελευταία φορά: Χώρος που εθεάθη τελευταία φορά: 

Τμήμα ασθενούς από το οποίο λείπει: 

Ιστορικό προηγούμενης εξαφάνισης: 

Διεύθυνση: Τηλέφωνο: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Φύλο:  

Εθνικότητα:  

Γλώσσα:  

Σωματοδομή:  

Ύψος:  

Χρώμα ματιών:  

Χρώμα μαλλιών:  

Σχήμα μαλλιών:  

Γένια/μουστάκι:  

Διακριτά χαρακτηριστικά:  

Είδος  και χρώμα ρούχων:  

Κοσμήματα:  

  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Σύγχυση:  

Κακή κινητικότητα:  

Κίνδυνος για πτώσεις:  

Κατάσταση ψυχικής υγείας:  

Λήψη φαρμακευτικής αγωγής:  

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Βρίσκεται σε κίνδυνο για τον εαυτό του  

Βρίσκεται σε κίνδυνο για τους άλλους  

Επιθυμητός προορισμός  

Άλλες πληροφορίες:  

  

ONOM/MO&YΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΟΥ 
ΑΝΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ: 

 
 

OΝΟΜ/ΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ή ΓΕΝ/ΚΗΣ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ: 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ ΜΕΣΩ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1. Εισαγωγή - γενικά 

Η μεταφορά εκρηκτικών μηχανισμών και επικίνδυνων ουσιών σε κυβερνητικά - δημόσια κτήρια και 

γενικότερα σε στόχους αστυνομικού ενδιαφέροντος, μέσω της εισερχόμενης αλληλογραφίας 

(επιστολές και δέματα μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή Courier), αποτελεί μια υπάρχουσα απειλή στο εσωτερικό και 

διεθνές περιβάλλον ασφάλειας και για το λόγο αυτό, κρίνεται επιβεβλημένος ο απαραίτητος 

έλεγχος της εισερχόμενης αλληλογραφίας, μέσω ειδικού τύπου συσκευών X-Ray.  

Το παρόν συνοπτικό μνημόνιο ενεργειών περιέχει πληροφορίες και αναφέρεται στις προληπτικές, 

κυρίως, δράσεις και τις ενέργειες που πρέπει να αναπτύσσονται από το  προσωπικό το οποίο 

διαχειρίζεται αλληλογραφία.  

Στόχος του παρόντος είναι να υπενθυμίσει ενέργειες και βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης 

τυχών απειλών μέσω εισερχόμενης αλληλογραφίας (επιστολές και δέματα μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή Courier). 

2. Διαχείριση αλληλογραφίας - Περιγραφή διαδικασίας 

Η αλληλογραφία πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με αυστηρές διαδικασίες 

ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά και εκρηκτικούς μηχανισμούς (δηλ. 

πακέτα - βόμβες, με σκοπό την πρόκληση τραυματισμού, ‘’σκόνες’’ που συνιστούν χημικούς ή 

βιολογικούς κινδύνους κ.λπ.).  

Ο έλεγχος ασφαλείας του ταχυδρομείου περιλαμβάνει ένα συνδυασμό ενεργειών που 

πραγματοποιούνται με φυσικό τρόπο, με ηλεκτρονικά μέσα και αξιολόγηση πληροφοριών.  

Ειδικότερα, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε: 

 Η αλληλογραφία να παραδίδεται και να παραλαμβάνεται στην υποδοχή του κέντρου 
ελέγχου αλληλογραφίας, ή να ανατίθεται η διαχείρισή της σε ένα πρόσωπο. 

 Να διαχωρίζεται κατά μέγεθος, είδος κ.λπ. για περαιτέρω έλεγχο με τεχνικά μέσα.   
 Αφού παραληφθεί και διαχωριστεί, στη συνέχεια ο κάθε φάκελος ή δέμα πρέπει να 

ελέγχεται με διαγνωστικό μέσο και να χαρακτηρίζεται από τον χειριστή με ειδική 
αυτοκόλλητη σήμανση, κατά περίπτωση:  

 (Πράσινη), δηλαδή με ασφαλές περιεχόμενο,  
 (Πορτοκαλί) δηλαδή με περιεχόμενο που δεν αναγνωρίστηκε και  
 (Κόκκινη) δηλαδή διαγνώστηκε ότι περιέχει στοιχεία ή ίχνη που παραπέμπουν σε 

εκρηκτικό μηχανισμό. 
Μετά το πέρας του διαχωρισμού της αλληλογραφίας, οι φάκελοι - δέματα με πράσινη σήμανση, 

προωθούνται στον αποδέκτη.  

Οι φάκελοι - δέματα με πορτοκαλί σήμανση, παραμένουν στο κέντρο ελέγχου για περαιτέρω 

έλεγχο (επιβεβαίωση - πιστοποίηση - ταυτοποίηση στοιχείων), που γίνεται ως εξής: 

 Από το κέντρο ελέγχου αλληλογραφίας, ειδοποιείται τηλεφωνικά ο αποδέκτης για την 
ύπαρξη, το χαρακτηρισμό του φακέλου ή δέματος κ.λπ., με γνωστοποίηση των 
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επισημάνσεων που φέρει εξωτερικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Για τις 
ενέργειες αυτές συμπληρώνεται ειδικό έντυπο, το οποίο συνοδεύει τον φάκελο. 

 Στη συνέχεια ο φάκελος κ.λπ. μεταφέρεται και τοποθετείται σε παράπλευρο 
ανεξάρτητο χώρο για φύλαξη και για χρονικό διάστημα έως 48 ώρες. 

 Ο αποδέκτης, παραλαμβάνει ο ίδιος ή δια εκπροσώπου του την ως άνω αλληλογραφία, 
αφού πρώτα ενεργήσει πληροφοριακό έλεγχο, για επαλήθευση. Εντός αυτής της 
διαδικασίας, υποχρεούται να πληροφορηθεί το ακριβές περιεχόμενο, έτσι ώστε σε 
συνδυασμό με τα αποτελέσματα του αντικειμενικού ελέγχου να υπάρξει ταυτοποίηση.  

 Η παραλαβή καταγράφεται και παραμένει στο αρχείο του κέντρου ελέγχου.  
 Σε περίπτωση που κατά τον πληροφοριακό έλεγχο προκύψουν στοιχεία σε διάσταση, 

ανακολουθία κ.λπ., ο αποδέκτης ειδοποιεί αμέσως τον επικεφαλής του κέντρου 
ελέγχου αλληλογραφίας και το αντικείμενο χαρακτηρίζεται ως κόκκινο.  

 Σε περίπτωση που παρέλθει το 48ωρο και η αλληλογραφία δεν παραληφθεί από τον 
αποδέκτη, με την ίδια διαδικασία γίνεται υπόμνηση με νέα 24ωρη προθεσμία, στην 
λήξη της οποίας ο φάκελος, δέμα κ.λπ. χαρακτηρίζεται από το κέντρο ελέγχου ως 
κόκκινο.  

 Τέλος, οι φάκελοι - δέματα με στοιχεία ή ίχνη που παραπέμπουν ότι περιέχουν 
εκρηκτικό μηχανισμό (κόκκινο), παραμένουν στο σημείο για περαιτέρω χειρισμό 
εξουδετέρωσης. 

3. Αλληλογραφία μέσω Εταιριών Ταχυμεταφορών ή εκπρόσωπων 

Φάκελοι και δέματα που παραδίδονται μέσω εταιριών παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ή μέσω 

εκπροσώπων αποστολέα - αποδέκτη, ελέγχονται κατά προτεραιότητα, με διαφορετική διαδικασία.  

Συγκεκριμένα: 

 Πριν παραληφθεί ο φάκελος, δέμα κ.λπ., το κέντρο ελέγχου αλληλογραφίας, 
επαληθεύει εάν ο κομιστής πράγματι είναι υπάλληλος αντίστοιχης εταιρίας ή 
εκπρόσωπος αποστολέα κ.λπ. Για τούτο λαμβάνονται με αντικειμενικό τρόπο τα 
στοιχεία της ταυτότητός του και η επαλήθευση γίνεται τηλεφωνικά, βάση τηρούμενης 
κατάστασης ή επισήμου τηλεφωνικού καταλόγου (και όχι τηλεφωνικής σύνδεσης που 
θα γνωστοποιήσει ο κομιστής). Σε περίπτωση που δεν γίνει επαλήθευση με 
οποιονδήποτε τρόπο, η αλληλογραφία δεν παραλαμβάνεται. 

 Από  την παραλαβή της και μέχρι να ελεγχθεί με διαγνωστικά μέσα, ο κομιστής 
παραμένει στην διάθεση του κέντρου ελέγχου (δεν αποχωρεί), η δε διαδικασία 
ενεργείται κατά απόλυτη προτεραιότητα.  

 Ο κομιστής αποδεσμεύεται εφόσον η αλληλογραφία χαρακτηριστεί από τον χειριστή 
με ασφαλές περιεχόμενο (πράσινο).  

 Σε περίπτωση που ο έλεγχος με διαγνωστικά μέσα από τον χειριστή κριθεί ανεπαρκής, 
ο φάκελος ή δέμα χαρακτηρίζεται πορτοκαλί. Ο κομιστής αποδεσμεύεται εφόσον 
καταγραφούν με αντικειμενικό τρόπο τα πλήρη στοιχεία του και τηλεφωνικά ο 
αποδέκτης εγκρίνει την παραλαβή.  

 Η αλληλογραφία παραμένει στον ειδικό χώρο με υποχρέωση του αποδέκτη να την 
παραλάβει για τα περαιτέρω χωρίς υπόμνηση, εντός της ιδίας ημέρας και ώρα όχι 
εντός του τελευταίου ημιώρου της λειτουργίας του κέντρου ελέγχου.  

 Η αλληλογραφία της κατηγορίας αυτής κατά το τελευταίο ημίωρο λειτουργίας του 
κέντρου χαρακτηρίζεται κόκκινη και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. 

 Εάν κατά τον έλεγχο με τεχνικά μέσα, διαγνωστεί ότι ο φάκελος/δέμα περιέχει ίχνη - 
στοιχεία εκρηκτικού μηχανισμού (κόκκινο), ο κομιστής δεν αποδεσμεύεται, το 
αντικείμενο παραμένει στην θέση του (δεν μετακινείται) και ειδοποιείται η αρμόδια 
Υπηρεσία της Αστυνομίας για να ακολουθήσει διαδικασία εξουδετέρωσης.   



4. Χαρακτηριστικά Ταχυδρομικών Βομβών 

 Είναι συνήθως σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται φυσιολογικές 
συσκευασίες 

 Η συσκευασία τους είναι τέτοια ώστε να αντέχει στην ταχυδρομική μεταχείριση  
 Συνήθως είναι σχεδιασμένες να λειτουργήσουν μόνον όταν ο παραλήπτης ανοίξει την 

συσκευασία ή όταν αφαιρέσει κάτι από αυτή  

5. Ενδείξεις ύποπτου ταχυδρομείου 

 Διαστρεβλωμένη, τρεμάμενη γραφή ή κομμένα / κολλημένα γράμματα 
 Ανορθογραφία συνηθισμένων λέξεων, ονόματος αποστολέα, τίτλων ή τοποθεσιών 
 Λανθασμένοι τίτλοι ή τίτλοι χωρίς όνομα 
 Υπερβολικός αριθμός γραμματοσήμων, χωρίς γραμματόσημα ή γραμματόσημα που 

δεν έχουν σφραγιστεί 
 Σφραγίδα ταχυδρομείου από διαφορετικό μέρος σε σχέση με τη διεύθυνση του 

αποστολέα 
 Δεν υπάρχει διεύθυνση αποστολέα ή η διεύθυνση δεν είναι πραγματική ή είναι 

ελλιπής 
 Μη επαγγελματική συσκευασία δεμάτων ή υπερβολική χρήση κολλητικής ταινίας, 

κορδονιού κ.λπ.  
 Πακέτα με την ένδειξη «Εύθραυστο - Προσεκτική Μεταχείριση», "ΕΞΠΡΕΣ",  

"Προσωπικό" ή "Εμπιστευτικό"  
 Υπερβολικό βάρος σε σχέση με το μέγεθος  
 Ανώμαλο, υπερβολικό ή ασυνήθιστο μέγεθος  
 Πάχος τουλάχιστον 6 -7mm  
 Ανομοιόμορφη επιφάνεια  

6. Αναγνώριση Χημικών, Βιολογικών Ουσιών 

Τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο ως ενδείξεις υπόπτου ταχυδρομείου και επιπλέον:  

 Πακέτα με διαρροές ουσιών  
 Ουσίες που μπορούμε να τις αισθανθούμε με την αφή, την όσφρηση ή που 

εμφανίζονται στο πακέτο ή στο φάκελο 

7. Ενέργειες που πρέπει να κάνετε: 

Εφ' όσον διαπιστώσετε κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω ενδείξεις τότε:  

 Σημειώστε οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείτε χρήσιμη για τον περαιτέρω χειρισμό 
 Μην αγγίζετε τον φάκελο – δέμα 
 Μην κουνάτε, ανοίγετε ή αδειάσετε το περιεχόμενο 
 Μη μεταφέρετε το πακέτο ή το φάκελο, μην το δείχνετε σε άλλους και μην αφήνετε 

άλλα άτομα να το εξετάσουν 
 Μη μυρίζετε, ή δοκιμάζετε περιεχόμενο που έχει χυθεί  
 Μην αφήνετε άλλους να μπουν στο χώρο  
 Ειδοποιήστε το υπόλοιπο προσωπικό για την εκκένωση του χώρου  
 Κλείστε τα συστήματα θέρμανσης /ψύξης εξαερισμού  
 Απομακρυνθείτε κλείνοντας πόρτες και παράθυρα  
 Ειδοποιείστε άμεσα προκειμένου οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης να αναλάβουν την 

κατάσταση  
 



 

 

ΗΜ/ΝΙΑ:  ΩΡΑ:  

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ 
ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ 

 
 

ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ:  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ 

Πότε πρόκειται να εκραγεί η βόμβα;  Τι θα προκαλέσει την έκρηξη της βόμβας; 

Που τοποθετήσατε την βόμβα; Εσύ τοποθέτησες την βόμβα; 

Πότε την τοποθετήσατε εκεί; Γιατί τοποθέτησες την βόμβα; 

Πώς είναι η βόμβα; Πώς ονομάζεσαι; 

Τι είδους βόμβα είναι; Από πού τηλεφωνείς; 
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ΗΜ/ΝΙΑ:……./……../……. 

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ 
ΕΙΔΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΣΧΟΛΙΑ 

     ….../ ……./….... ….../ ……./…....  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κατάλογος Μηχανημάτων/Εξοπλισμού για την υποστήριξη της ανθρώπινης ζωής 

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
(Serial Number) 

ΗΜΕΡΟ- 
ΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΧΟΛΙΑ ΗΜΕΡΟ- 
ΜΗΝΙΑ 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΧΟΛΙΑ 

1 ΜΕΘ DRAGER ……………………. …./ .…./ …... ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ …./ .…./ …... …………………………………….. 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

1. https://www.jointcommissioninternational.org/-/media/jci/jci-
documents/products-services/emergency-management/jcia-emergency-
brochure-v4.pdf 

2. https://emsa.ca.gov/wp-content/uploads/sites/71/2019/03/New-EOM-
Public-Health-and-Medical-Emergency-Powers-3-15-2019-002.pdf 

3. https://www.google.com/search?q=cbahi+disaster+planning&oq=cbahi+disa
ster&aqs=chrome.2.69i57j33i160l3.13001j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

4. https://www.google.com/search?q=cbahi+disaster+planning&oq=cbahi+disa
ster&aqs=chrome.2.69i57j33i160l3.13001j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

5. https://www.google.com/search?q=hospital+disaster+preparedness+selfasse
ssment+tool&oq=hspital+disater+preparedne&aqs=chrome.3.69i57j0i13l4j0i
22i30l5.21195j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 
 
 
 

Protect pdf from copying with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

