
ΚΙΧΝΕ (ΚΙΝΗΤΌ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΌ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΊΑς) 

 



ΟΡΙΣΜΟς 

 Δύναμη Ταχείας Αντίδραση με σκοπό την αερομεταφορά και 

ανάπτυξη κινητού χειρουργικού τμήματος στο πεδίο μάχης 

 στελεχώνεται με Υγειονομικό (Χειρουργοί-Αναισθησιολόγοι)  

Νοσηλευτικό προσωπικό   

 εξοπλίζεται με αντίστοιχο χειρουργικό υλικό 

 έχει δυνατότητα διενέργειας σωστικών επεμβάσεων στο θέατρο 

επιχειρήσεων. 



 ευαισθητοποιήσει τους νοσηλευτές  

  να ερεθίσει το ενδιαφέρων  

  να δημιουργήσει συζήτηση 

  ανάπτυξη του συγκριμένου τομέα. 















ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΙΧΝΕ 

 σκηνή  

 ένα παράπηγμα 

  μια πρόχειρη κατασκευή ή ένα παλιό σχολείο μια δομή που 

χρησίμευε για κάτι άλλο 







 Ανθρωπιστικοί παράγοντες  

 Ειδική επιδημιολογία που αφορά το τραύμα πολέμου 

 Κατακράτος έχουμε επείγοντα χειρουργεία 

 Χειρουργεία με περιορισμένους πόρους 

 Εχθρικό Περιβάλλον 

 Μαζικές απώλειες με γνώμονα την διαλογή   ( TRIGE). 

 Έκβαση του ασθενούς εξαρτάται της αποτελεσματικότητας της 

προ νοσοκομειακής φροντίδας που έλαβε ( TCCC). 

 Ειδική παθολογία τραύματος (σφαίρες βόμβες νάρκες εκρήξεις). 

 Ειδικές τεχνικές για την αντιμετώπισης ανάλογα με τον μηχανισμό 

τραύματος 

 



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

 

 Α)ΑΜΒΛΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ. 

 Β) ΔΙΑΤΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ 

 Γ) ΝΑΡΚΕΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ 

 Δ) ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΩΣΤΙΚΑ ΚΥΜΜΑΤΑ 

 Ε) ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 









ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

 τραύμα εξόδου θα είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερο . 

 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  

 Αφαίρεση ξένων σωμάτων και νεκρωτικών ιστών 

 αφήνουμε ανοικτό το τραύμα χωρίς ραφές στο δέρμα ή  στις 

βαθύτερες δομές 

 εξειδικευμένες τεχνικές μοσχεύματα κτλ. 

 σύνδρομο διαμερίσματος  



ΒΑΣΙΚO ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

 Νυστέρι 

 ανατομικές και χειρουργικές λαβίδες 

 6 αιμοστατικές  

 περιόστεο και διαστολείς  

 ψαλίδια ιστών και ραφών 



ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 

 Από γάζα μεγίστου απορροφητικότητας (cotton). 

 χαλαρή επίδεση 

 κολλητικής ταινίας που δεν επιτρέπετε να μπαίνει κυκλοτερώς . 

 Δεν πρέπει να γίνετε Packing  

 Βαζελινούχες  γάζες δεν χρησιμοποιούνται  

  2-3 μέρες από την 1η φορά από τον τραυματισμό. 

 καλύτερες συνθήκες ασηψίας  



ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

  Σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευση! 

 

 

 Όποιος κάνει λάθη, δημιουργεί απώλειες που αυξάνουν ανάλογα 
με το επίπεδο στην βαθμίδα διοίκησης , που έκανε το λάθος. 





ΣΑς ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 


