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To 1986 θαηαγξάθεθε ν πξώηνο ζάλαηνο 

από ηξνραην αηύρεκα.

. Μαξαζηαλόο 2012

Ο ηαηξνδηθαζηήο είρε γξάςεη ηόηε 

“Απηό δελ πξέπεη λα ζπκβεί πνηέ μαλά



Γεκνγξαθηθά

Γπζηπρώο πάλσ από έλα αηώλα κεηά,πεξηζζόηεξνη

από 1 εθαηνκ. άλζξσπνη θαη 50 εθ. ηξαπκαηίδνληαη

εηεζίσο ζηνπο δξόκνπο Παγθόζκηα θαη ζύκθσλα κε

ηνλ Π.Ο.Τ κέρξη ην 2020 ν αξηζκόο ησλ ζαλάησλ ζα

αλέιζεη ζε 2,4 εθαηνκκύξηα.

Έρεη δηαπηζησζεί όηη ηα ηξνραία αηπρήκαηα

απνηεινύλ γηα ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα, ηελ Δ.Δ θαη

ηελ ρώξα καο Δζληθό θαη θνηλσληθό πξόβιεκα άκεζεο

αληηκεηώπηζεο.

Η μεγάλη επιδημία του 21ου αιώνα
. Μαξαζηαλόο 2012



O αξηζκόο λεθξώλ θαη ηξαπκαηηώλ ζηνλ Διιεληθό ρώξν από ηνπο 

δύν Παγθόζκηνπο Πνιέκνπο, ηνπο Bαιθαληθνύο θαη ην πόιεκν 

ηνπ 1974, είλαη κηθξόηεξνο από ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ λεθξώλ 

θαη ησλ ηξαπκαηηώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηα ηξνραία αηπρήκαηα 

ηε ρξνληθή πεξίνδν από ην 1964 έσο ην 2000.



• ύκθσλα κε έξεπλα ηνπ λνζνθνκείνπ Eπαγγειηζκόο, έμη κήλεο 

κεηά ην ηξνραίν, πεζαίλνπλ, κε  θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο, νη 

έμη ζηνπο δέθα ηξαπκαηίεο. Γύν κέλνπλ «θπηά» ή βαξηά αλάπεξνη! 

Mόιηο έλαο θαηαθέξλεη λα επαλέιζεη.

• Tα κηζά παηδηά πνπ ζθνηώλνληαη ζε ηξνραία ζα κπνξνύζαλ λα 

είραλ ζσζεί, αλ ήηαλ ζσζηά πξνζδεδεκέλα ζε παηδηθό θάζηζκα.

• Έλαο ζηνπο πέληε Έιιελεο δε ζα ζθνησλόηαλ, αλ ήηαλ δεκέλνο 

ζην απηνθίλεηό ηνπ κε ηε δώλε αζθαιείαο. Aθξηβώο ην ίδην ζα 

ζπλέβαηλε, αλ νη κνηνζηθιεηηζηέο, ηελ ώξα ηνπ αηπρήκαηνο, 

θνξνύζαλ θξάλνο.

• Γηαθόζηνη Έιιελεο θάζε ρξόλν ζα ήηαλ αθόκε καδί καο, αλ νη 

νδεγνί ησλ απηνθηλήησλ δελ είραλ θαηαλαιώζεη κεγάιεο 

πνζόηεηεο αιθνόι πξηλ κπνπλ ζην απηνθίλεηό ηνπο.



• Πεξίπνπ έμη-δέθα παηδηά ειηθίαο έσο 15 εηώλ πέθηνπλ 

ζύκαηα ηξνραίσλ σο πεδνί ή επηβάηεο θάζε εβδνκάδα. 

Γειαδή, θάζε κήλα ράλεηαη κηα ζρνιηθή ηάμε!

•

πλνιηθά, από ην 1975 κέρξη ζήκεξα, δειαδή ζηα 30 

ρξόληα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηόδνπ,αθαλίζηεθε από ην 

ράξηε ηεο Eιιάδαο κηα επαξρηαθή πόιε ησλ 50.000 

θαηνίθσλ.

• Kάζε ρξόλν, από ηνπο 30.000 ηξαπκαηίεο ησλ ηξνραίσλ, 

πεξίπνπ 3.000 απνθηνύλ κόληκεο

αλαπεξίεο.



• ην πνζό ησλ 3 δηζ. επξώ αλέξρεηαη ε εηήζηα επηβάξπλζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο από ηα ηξνραία αηπρήκαηα.

• Tν θόζηνο ησλ ηξνραίσλ αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 2,7%-

2,9% ηνπ Aθαζάξηζηνπ Eζληθνύ Πξντόληνο!

• Πεξηζζόηεξα ελεξγά ρξόληα ράλνληαη από ηα ηξνραία παξά 

από ηνλ θαξθίλν θαη ηα θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα καδί...



Κύπξνο

• Δπξσπατθή Υώξα

• Πιεζπζκόο  838.897



GALILEO

Space Segment

CLONASS

Space Segment
GPS

Space Segment

Σςσνόηηηα ηων θαναηηθόπων αηςσημάηων 

και νεκπών καηά αναλογία πληθςζμού, με 

δείκηη νεκπών ςπεπδιπλάζιο από ηοςρ 

δείκηερ ηηρ Σοςηδίαρ, ηηρ Βπεηανίαρ και 

ηηρ Ολλανδίαρ

5η θέζη μεηαξύ 27 κρατών 

μελών ηηρ Ε.Ε.



ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΝΔΚΡΩΝ

ΚΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑ 2009-2010
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Αζηςνομία Κύππος 2012



ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΒΑΡΩΝ 

ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΩΝ 

ΚΑΣΑ ΔΠΑΡΥΙΑ 2009-2010

-
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% 
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Αζηςνομία Κύππος 2012



Αζηςνομία Κύππος 2012



• Έρεη παξαηεξεζεί όηη ε ηειηθή έθβαζε ηεο θαηάζηαζεο

ελόο ηξαπκαηία επεξεάδεηαη θαζνξηζηηθά από ηελ αξρηθή

εθηίκεζε θαη αληηκεηώπηζε θαηά ηηο πξώηεο ώξεο κεηά ηνλ

ηξαπκαηηζκό.

• Ο ηξαπκαηίαο έρεη αλάγθε θξνληίδαο από όινπο ηνπο

εκπιεθνκέλνπο, νη νπνίνη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί

πξέπεη λα ελεξγνύλ κε βάζε θνηλά απνδεθηέο αξρέο -

πξνηεξαηόηεηεο θαη λα εκθνξνύληαη από πλεύκα νκάδαο

θαη ζπλεξγαζίαο.

• Καλείο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά έλαλ ή

πεξηζζόηεξνπο ηξαπκαηίεο αλ δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνο

λα ην θάλεη. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ζρέδην, πξνεηνηκαζία θαη

εηνηκόηεηα θαη ζηηο δύν θάζεηο αληηκεηώπηζεο, ηελ

πξνλνζνθνκεηαθή θαη ηε λνζνθνκεηαθή.



Η πξνλνζνθνκεηαθή θάζε ζηνρεύεη ζηελ όζν ην 

δπλαηόλ έγθαηξε άθημε ηνπ ηξαπκαηία ζην 

λνζνθνκείν, ρσξίο επηδείλσζε ησλ ήδε ππαξρνπζώλ 

θαθώζεσλ ή ηελ πξόθιεζε λέσλ βιαβώλ.



Η Γηαρείξηζε ηνπ Σξαύκαηνο

• Αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε

• Αλάινγα κε ηελ ππνδνκή ηνπ 

λνζνθνκείνπ

• Αλάινγα κε ηελ εκπεηξία



Ρ. Κωνζηανηίνος 2011



Ρ. Κωνζηανηίνος 2011



ΠΡΙΝ ΣΟ 2000

• Υσξίο Πιεξώκαηα Αζζελνθόξσλ

• Υσξίο εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ζηα 

επείγνληα ή ζην ηξαύκα

• Υσξίο εθπαίδεπζε ζηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ηξαπκαηηώλ

• Διάρηζηνη Γηαηξνί ATLS



SCOOP AND RUN!!!!!!!!!!!

Aληηκεηώπηζε ΣΤΥΑΙΑ!!!!!



Πξηλ ην 2000







29-30 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2000



Δθπαίδεπζε 

Σν κεγάιν θελό ζην Σξαύκα

Δθπαίδεπζε είλαη ε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο

Ι. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ



πγρξνληζκόο-Αθξίβεηα-Σαρύηεηα

8’’



PHTLS COURSE

AMERICAN COLLEGE OF SURGEON

NAEMT

PHTLS

MANUAL

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΕΞΙΟΤΕΦΝΙΑΣ



PHTLS COURSE

SKILLS STATION

ΔΚΣΙΜΗΗ

ΠΟΛΤΣΡΑΤΜΑΣΙΑ

ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΗ


ΑΔΡΑΓΩΓΟ

ΔΠΔΙΓΟΝ

ΑΠΔΓΚΛΩΒΙΜΟ

ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΟ 

ΣΡΑΤΜΑ

Ρre-test

Post-tet



PHTLS COURSE

• Πξόιεςε Σξαύκαηνο

• Κηλεκαηηθή

• Δθηίκεζε θαη αληηκεηώπηζε ζην ηόπν ηνπ ζπκβάληνο

• Δθηίκεζε ηξαπκαηία

• Αεξαγσγόο θαη αεξηζκόο

• νθ

• Σξαύκα θεθαιήο

• Καθώζεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη λσηηαίνπ κπεινύ

• Θσξαθηθό ηξαύκα

• Κνηιηαθό ηξαύκα

• Μπνζθειεηηθό ηξαύκα

• Έγθαπκα



• Παηδηαηξηθό ηξαύκα

• Γεξηαηξηθό ηξαύκα

• Καθώζεηο από ζεξκόηεηα θαη ςύρνο

• Καθώζεηο από θεξαπλό, πληγκό, θαηαδύζεηο, 

πςόκεηξν

• Γηαρείξηζε ησλ θαηαζηξνθώλ

• Όπια καδηθήο θαηαζηξνθήο

• Δπείγνπζα ηαηξηθή ππνζηεξηθηή ζε πνιηηηθέο 

ηαθηηθέο επηρεηξήζεηο

• Φξνληίδα ηξαύκαηνο ζηελ αγξία θύζε









EKΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ PHTLS
45 πξνγξάκκαηα 900 εθπαηδεπόκελνη

• Ιαηξνί

• Ννζειεπηέο

• Οδεγνί Αζζελνθόξσλ

• Ππξνζβέζηεο

• ηξαηησηηθό Πξνζσπηθό

• Ιδησηηθά Ννζνθνκεία



Ρ. Κωνζηανηίνος 2011









Eπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!!!!!




