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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ΚΟΠΟΗ: Χο θαηαζηξνθή νξίδεηαη ε έθξεμε αλαγθώλ ιόγσ ελόο μαθληθνύ
ζπκβάληνο, ηηο νπνίεο δελ δύλαηαη λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα ε θνηλσλία κε ηα κέζα πνπ
δηαζέηεη. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο αλάγθεο θαηαγξαθήο
θαη ηαμηλόκεζεο εζηθώλ δεηεκάησλ πνπ αλαθύνληαη θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
θαηαζηξνθώλ θαη ηεο ζρέζεο ηνπ πινύηνπ ησλ θνηλσληώλ κε ηελ έθβαζε ησλ
θαηαζηξνθώλ.
ΥΔΓΗΑΜΟ: πζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κε ζηόρν ηελ
αλαδήηεζε αλαθνξώλ κε αμηνπνηήζηκα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δεδνκέλα από
θαηαγξαθέο θαηαζηξνθώλ.
ΜΔΘΟΓΟΗ: Δπηινγή θαη αλάιπζε άξζξσλ κε θαηαγξαθέο δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηνπ Task Force on Quality Control of Disaster Management (WADEM)
θαη ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ ΟΗΔ. πζρέηηζε ηεο έθβαζεο ησλ θαηαζηξνθώλ κε
ην θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εζληθό πξντόλ ησλ ρσξώλ πνπ επιήγεζαλ,
ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ηεο κε παξακεηξηθήο ζπζρέηηζεο θαηά Spearman.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Σα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη θησρά θαη αηειή θαη
επηβάιινπλ ζην κέιινλ αλαθνξέο ησλ θαηαζηξνθώλ κε πξόηππα εξσηεκαηνιόγηα.
Κύξηα εζηθά δηιήκκαηα αλαπηύζζνληαη ζηε θάζε 2εο θαη 3εο δηαινγήο, ζηα
λνζνθνκεία θαη ζηηο ΜΔΘ ηεο πξώηεο γξακκήο θαη αθνξνύλ ηδίσο ηελ επηινγή
αηόκσλ γηα απμεκέλε θξνληίδα όηαλ απηά έρνπλ πηζαλόηεηεο λα επηβηώζνπλ ζε
αληίζεζε κε άιινπο πάζρνληεο, ησλ νπνίσλ νη πηζαλόηεηεο επηβίσζεο είλαη ειάρηζηεο.
Δηδηθή νκάδα πνπ δελ εκπιέθεηαη κε ηελ λνζειεία ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο
δηαρείξηζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ κε ζηόρν ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο, κε πεξηνξηζκέλνπο
πόξνπο θαη κέζα, ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα άηνκα. Γελ πθίζηαληαη μεθάζαξνη
θαλόλεο δηαινγήο θαη ε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη κε ζπλερή
παξαθνινύζεζε θαη εθηίκεζε ηνπ αζζελνύο. Ο πνηνηηθόο έιεγρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δηαδηθαζίαο είλαη δύζθνινο ιόγσ ηεο έιιεηςεο πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ. Γηα ηηο
θαηαζηξνθέο κεγάιεο θιίκαθαο θαηαδεηθλύεηαη όηη ν πινύηνο ησλ θνηλσληώλ
ζπζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ηηο απώιεηεο αλζξώπηλσλ δσώλ θαη ππνδνκώλ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Η αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηξνθώλ είλαη κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία
πνπ απαηηεί εμαηξεηηθή εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, ελδειερή αλάιπζε

ησλ πξαθηηθώλ δηαινγήο, αιιά θπξίσο ζηξαηεγηθέο πξόιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο, νη
νπνίεο θαζνξίδνληαη από ηελ επκάξεηα ησλ θνηλσληώλ πνπ πιήηηνληαη.
ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ : Καηαζηξνθή, εζηθά δηιήκκαηα, δηαινγή, ζλεζηκόηεηα.

ABSTRACT
PURPOSE : Disaster is an explosion of needs which cannot be fulfilled with the
given resources of the community. The purpose of the present study was to
demonstrate the moral issues developed when combating disasters as well as the
relationship of community’s prosperity with the life tolls due to disasters.
DESIGN : Systematic literature review aiming to identify reports integrating
exploitable quantitative and qualitative data from disaster reports.
METHODS: Collection of reports integrating data on the basis of questionnaires
according to the Task Force on Quality Control of Disaster Management (WADEM)
as well as data derived from UN statistical reviews. Correlation of the GDP/capita of
countries suffering from disasters with disaster related mortality.
RESULTS : Literature data are of poor quality and indicate that in future disaster
reports standardized files should be fulfilled. Major ethical dilemmas during triage
concern the procedure of identifying disaster victims as candidates for intensive care
support only those which have the chance to survive. A special team non related with
patient care should make the decisions for triage operation. Non definite orders exist
about triage operations, therefore the doctors responsible for patients should
commonly reevaluate them for future therapeutic plans. There is not quality control
for triage procedures. It was also shown that for large scale disasters the prosperity of
the communities is inversely associated with disaster related mortality.
CONCLUSION : Confrontation of disasters is a complex process requiring excellent
training of medical personnel, thorough analysis of triage practices but above all
prevention and rehabilitation strategies depended of the prosperity of the
communities experiencing the disasters.
KEY WORDS : Disaster, ethical dilemmas, triage, mortality.
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ΠΡΟΛΟΓΟ-ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Σα καζήκαηα πνπ δηδάρζεθα από ηνπο Καζεγεηέο κνπ ζην Πξόγξακκα πνπδώλ ηεο
Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ «Γηεζλήο Ιαηξηθή – Γηαρείξηζε
Κξίζεσλ Τγείαο» κε εηζήγαγαλ ζε έλα ζέκα ελδηαθέξνλ θαη πνιπζύλζεην ην νπνίν
άπηεηαη πνιιώλ επηζηεκώλ θαη επηζηεκνληθώλ εμεηδηθεύζεσλ θαη αθνξά ηα Ηζηθά
δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ επείγνπζα ηαηξηθή ησλ θαηαζηξνθώλ. Σα
δεηήκαηα απηά είλαη ζηελ νπζία δηιήκκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλεπάξθεηα ησλ
κέζσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηξνθώλ, νη νπνίεο εδώ νξίδνληαη
σο «ζπζζωξεύζεηο δπζαλάινγα κεγάινπ αξηζκνύ αλαγθώλ ζε ειάρηζην ρξόλν, ώζηε ηα
δηαζέζηκα κέζα δελ επαξθνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο».
Η δηαλεκεηηθή εζηθή, ε δηαινγή ησλ πόξσλ θαη νη αιγόξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
ώζηε λα βειηηζηνπνηεζεί απηή ε δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα
ζηνπο βαξέσο πάζρνληεο, (ή ηνπο δπλάκελνπο λα επηδήζνπλ!!!), έρνπλ σο ζηόρν λα
πξνζθεξζεί ζε όζν πην πνιιά ζύκαηα κηαο θαηαζηξνθήο, ην άξηζην. Όπσο έγξαςε
όκσο ν Jim Wallis, εθδόηεο ηνπ ρξηζηηαληθνύ πεξηνδηθνύ Sojourners: «Μεξηθέο θνξέο
ρξεηάδεηαη κηα θπζηθή θαηαζηξνθή γηα λα αλαδείμεη κηα θνηλωληθή θαηαζηξνθή» [1],
ελώ ε Sandra Crouse Quinn, Καζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pitsburg, θηλνύκελε
ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε ζθέςεο, έγξαςε όηη «ν ηπθώλαο Katrina έθαλε θαλεξό όηη νη
θπζηθέο θαηαζηξνθέο εκθαλίδνληαη ζην ίδην θνηλωληθό, ηζηνξηθό θαη πνιηηηθό
πεξηβάιινλ ζην νπνίν αληζόηεηεο ζηε πγεία ππάξρνπλ ήδε. Ο ηπθώλαο ήηαλ ν
παξάγνληαο ηεο θαηαζηξνθήο· απηό πνπ αύμεζε ην κέγεζνο ηεο θαηαζηξνθήο ήηαλ ε
ππνθείκελε εππάζεηα ηωλ θνηλνηήηωλ πνπ επιήγεζαλ» [2].
Γίλεηαη πξόδειν ινηπόλ θαη απνηειεί έλα από ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο
όηη

νη

θαηαζηξνθέο

κεγάιεο

θιίκαθαο

είλαη

απνηειέζκαηα

αλεπαξθνύο

πξνεηνηκαζίαο θαη πξόιεςεο ησλ θνηλσληώλ θαη ησλ εγεζηώλ ηνπο. πλεπώο ηα εζηθά
δηιήκκαηα δελ αθνξνύλ ηόζν ην πξνζσπηθό δηάζσζεο ζην πεδίν, όζν ηελ θνηλσλία
νιόθιεξε, επηιύνληαη δε κε ζηξαηεγηθέο πξόιεςεο νη νπνίεο πινπνηνύληαη όηαλ νη
εγέηεο θνηλσληθώλ νκάδσλ θαη θξαηώλ δείρλνπλ πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ
επκάξεηα ησλ πνιηηώλ.
Από ηε ζέζε απηή ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο Καζεγεηέο κνπ, ηδηαηηέξσο δε ηελ
επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα ηεο εξγαζίαο απηήο θ. Δβίθα Καξακαγθηώιε γηα ηηο
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ζπδεηήζεηο θαη ηελ θξηηηθή ηεο, θαζώο θαη ηελ ζεώξεζε ηνπ δνθηκίνπ ζην ζύλνιό
ηνπ.

Αύγνπζηνο 2017

ηαπξνύια Μνζρίδνπ
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΔΗΑΓΧΓΖ
Χο «θαηαζηξνθή» ζηηο επηζηήκεο πγείαο θαη ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο
νξίδεηαη ε «θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλα γεγνλόο δηαηαξάζζεη ηόζν έληνλα ηηο
ζπλζήθεο δωήο θαη πγείαο ελόο πιεζπζκνύ, ώζηε μεπεξλά ηελ δπλαηόηεηα κηαο
θνηλωλίαο ή κηαο πεξηνρήο λα αληηκεηωπίζεη απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο πγείαο ή
επηβίωζεο ηνπ πιεζπζκνύ απηνύ» [1]. πλεπώο όπσο θαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ
αλζξώπνπ, ζηηο επηζηήκεο πγείαο θαη ζηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο «θαηαζηξνθή»
είλαη κηα βίαηε δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμύ αλαγθώλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ
πξνέξρεηαη από έλα μαθληθό γεγνλόο θαη εκπεξηέρεη έλα αξλεηηθό πεξηερόκελν από
εζηθήο, θνηλσληθήο, αλζξσπηζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο απόςεσο.
Οη θαηαζηξνθέο δηαθξίλνληαη ζε α) αλζξωπνγελείο [όηαλ πξνθαινύληαη από
ηελ αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα, (π.ρ. πόιεκνη, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, πείλα,
επηδεκίεο)] θαη β) θπζηθέο [όηαλ πξνθαινύληαη από ηηο δπλάκεηο ηεο θύζεο, (π.ρ.
θαηνιηζζήζεηο, πιεκύξεο, μεξαζία, ζεηζκνί, ηζνπλάκη)], αλάινγα δε κε ην κέγεζνο,
ηελ έθηαζε θαη ηελ ηζρύ ηνπο, ρσξίδνληαη ζε κεγάιεο θαη κηθξήο θιίκαθαο [2,3].
Η αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηξνθώλ είλαη ζύλζεηε ελέξγεηα, θαζώο: α) αθνξά
θπβεξλήζεηο, κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο, νξγαληζκνύο αξσγήο, εξγαδόκελνπο ζηνλ
ηνκέα πγείαο θαη ζε άιινπο ηνκείο θαη αζθαιώο ηα ζύκαηα ηεο θαηαζηξνθήο, β)
αθνξά ηελ θνηλσλία θαη ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθό ηύπν θαη εγείξεη πνιύπινθα
δεηήκαηα επηθνηλσληαθήο δηαρείξηζεο θαη γ) εγείξεη εζηθά δεηήκαηα πνπ επξίζθνληαη
ζηνλ ππξήλα ηεο δηαρείξηζεο ηεο θαηαζηξνθήο, ήηνη: γ1) ζηελ πξόιεςε, γ2) ζηελ
άκεζε απάληεζε, γ3) ζηελ απνθαηάζηαζε θαη γ4) ζηελ κειινληηθή πξνζηαζία ηνπ
πιεζπζκνύ από παξόκνηα θαηαζηξνθή.
Οη

θαηαζηξνθέο

κεγάιεο

θιίκαθαο

απαηηνύλ

θπξίσο

επηζηξάηεπζε

επηζηεκνληθώλ κεζόδσλ γηα πξόβιεςε θαη πξόιεςε (π,ρ, αλίρλεπζε-πξόβιεςε
ηπθώλσλ, ηζνπλάκη, εθπόλεζε ζρεδίσλ δξάζεο θαη εηνηκόηεηαο, εθπαίδεπζε ηνπ
πιεζπζκνύ λα αθνινπζήζεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο), ε δε αληηκεηώπηζε θαη
απνθαηάζηαζε ησλ πιεγέλησλ απαηηεί ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ζε επίπεδν θξαηώλ
θαη δηεζλώλ νξγαληζκώλ. Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί όηη θαηαζηξνθέο κεγάιεο
θιίκαθαο πξνζβάιινπλ κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα πινύζηεο θαη θησρέο ρώξεο [4-6],
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αιιά νη ζάλαηνη εμ απηώλ είλαη πεξηζζόηεξνη ζηηο θησρέο ρώξεο, παξά ηελ αξσγή
πνιιαπιώλ αλζξσπηζηηθώλ νξγαλώζεσλ κε θηλεηά λνζνθνκεία θαη πξόρεηξνπο
πγεηνλνκηθνύο ζηαζκνύο. Σν γεγνλόο απηό ππνδειώλεη όηη ν πινύηνο ησλ θνηλσληώλ
επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηελ έθβαζε ησλ θαηαζηξνθώλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη εγείξεη
ην εζηθό δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο εμνκνίσζεο ησλ θνηλσληώλ θαη ησλ ρσξώλ εάλ
ππάξρεη βνύιεζε λα κεησζνύλ νπζησδώο νη απώιεηεο δσώλ θαη ππνδνκώλ από ηηο
κεγάιεο θαηαζηξνθέο.
Η αλαγλώξηζε ησλ επζπλώλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θξάηνπο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ ησλ πιεγέλησλ από θαηαζηξνθέο έρεη ππνγξακκηζηεί
ζηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Ο John Locke, Άγγινο θηιόζνθνο (1632-1704)
έγξαςε: «Η θπβέξλεζε έρεη κηα ππνρξέωζε πνπ απνξξέεη από ηελ δηθαηνιόγεζε ηεο
ύπαξμήο ηεο, λα πξνεηνηκάζεη ηνπο πνιίηεο γηα επηβίωζε ζε άιιεο ζπλζήθεο όηαλ
πιήηηνληαη από κηα θαηαζηξνθή. Απηή ε πξνεηνηκαζία απαηηεί πινπνίεζε κέζα από κηα
θνηλωληθή πνιηηηθή».
πλεπώο, ηα εζηθά δηιήκκαηα ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε
θαηαζηξνθώλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην πεδίν δηαθξίλνληαη από ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ θπβεξλήζεηο θαη δηεζλείο νξγαληζκνί γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ
θνηλσληώλ, ηελ απνθπγή πνιέκσλ, ηελ αιιεινβνήζεηα κεηαμύ θξαηώλ, ηε δηαξθή
εηξήλε θαη ηελ δηθαηόηεξε θαηαλνκή ησλ πόξσλ κεηαμύ πινπζίσλ θαη θησρώλ ρσξώλ
[4,5,7].
Δπνκέλσο, ε θαηαγξαθή, ε ηαμηλόκεζε θαη ε θαηαλόεζε ησλ εζηθώλ
δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαζηξνθέο δεδνκέλεο θαη ηεο ζπρλόηεηάο ηνπο
ηα ηειεπηαία έηε,

θξίλεηαη ζεκαληηθή, ώζηε ηα εκπιεθόκελα κέξε γηα ηελ

αληηκεηώπηζή ηνπο λα εζηηάζνπλ ζηελ δπλαηή θαιύηεξε επηινγή γηα ηελ αλαθνύθηζε
ηνπ πιεγέληνο πιεζπζκνύ κε ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ [8].
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάγθε απηή, αλαζθνπήζεθε ε βηβιηνγξαθία
πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ ηα θαηαγεγξακκέλα εζηθά δεηήκαηα, δηιήκκαηα θαη
πξνθιήζεηο ζηηο επηιεγείζεο πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθώλ, ππό ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο
αλάιπζεο απηώλ, ώζηε λα απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλαγλώξηζε
απηώλ ησλ δεηεκάησλ κε ζθνπό ηε ζύληαμε κνληέισλ αληηκεηώπηζεο ζε επίπεδν
δηαινγήο, ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ θαη ηελ
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ράξαμε πνιηηηθώλ πξόιεςεο, εηνηκόηεηαο θαη δξάζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
βιαβώλ από ηηο αλζξώπηλεο θαη πιηθέο απώιεηεο κεηά από θαηαζηξνθέο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
H αζπκκεηξία κεηαμύ ησλ δηαζεζίκσλ πόξσλ θαη ησλ αλαγθώλ πνπ
πξνθαινύληαη από ηηο θαηαζηξνθέο ππαγνξεύεη ηελ αλάγθε «δηαινγήο ηωλ πόξωλ»
(resource triage). ύκθσλα κε ηελ αξρή απηή ην «θαιό» γηα έλα άηνκν πξέπεη λα
ζηαζκηζηεί κε ην «θαιό γηα όιε ηελ θνηλσληθή νκάδα», ή ην «θαιό γηα ηελ
πιεηνςεθία». Πξνο ην ζθνπό απηό είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία αιγνξίζκσλ
βέιηηζηεο δξάζεο ησλ δηαζσζηηθώλ νκάδσλ ζην πεδίν. Οη αιγόξηζκνη απηνί ζθνπό
έρνπλ ηελ επηηπρέζηεξε δπλαηή δηαινγή ησλ πόξσλ πξνο όθεινο ησλ πιεηηνκέλσλ,
ώζηε λα δηαζώζνπλ όζν κεγαιύηεξν αξηζκό αηόκσλ είλαη δπλαηόλ [9].
Θεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο αξρήο ηεο δηαινγήο ησλ πόξσλ είλαη ε αξρή ηεο
δηαλεκεηηθήο δηθαηνζύλεο (distributive justice), ε νπνία αθνξά ζην ζύλνιν ησλ
εζηθώλ θαλόλσλ πνπ δηέπνπλ κηα «θνηλσληθά δίθαηε» θαηαλνκή αγαζώλ ζε κηα
θνηλσλία. πκβάιιεη ώζηε λα κελ εκθαλίδνληαη ηπραίεο αληζόηεηεο ζηελ έθβαζε ελόο
θαηαζηξνθηθνύ γεγνλόηνο [10] θαη ζηεξίδεηαη ζηε δηαθάλεηα αλαθνξηθά κε ηηο
δηαζέζηκεο πνζόηεηεο αγαζώλ, ηε δηαδηθαζία δηαλνκήο θαη ηελ θαηαλνκή
(απνηέιεζκα ηεο δηαλνκήο) ζηα κέιε ηεο θνηλσλίαο..
Οη εζηθέο ζεσξίεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ αξρή ηεο δηαλεκεηηθήο δηθαηνζύλεο
είλαη:
Α)

Ο

Χθειηκηζκόο

(Utilitarianism)

ή

θαη

αιιηώο

ζπλεπεηνθξαηία

(Consequentialism). ύκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή, νη ελέξγεηεο είλαη ζσζηέο όηαλ
πξνζθέξνπλ ην κέγηζην όθεινο ζην κέγηζην αξηζκό αηόκσλ

(αξρή ηεο κέγηζηεο

επηπρίαο). Η θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζηελ σθειηκηζηηθή ζεσξία εζηηάδεη ζην γεγνλόο όηη
επηηξέπεη ηα ελδηαθέξνληα ηεο πιεηνςεθίαο λα επηζθηάδνπλ απηά ηεο κεηνςεθίαο ή
απηά ησλ κεκνλσκέλσλ αηόκσλ (αζύκκεηξε εζηθή) [10-14] θαη
Β) Η Ηζόηεηα (Egalitarianism): Η ζεσξία πξεζβεύεη ηελ ίζε θαηαλνκή ησλ
πόξσλ θαη ηελ δίθαηε παξνρή επθαηξηώλ πξόζβαζεο ζηνπο πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο
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γηα όια ηα άηνκα. Η θξηηηθή ζηελ ζεσξία ηεο ηζόηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ έιιεηςε
νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πόξσλ [9-13].
Οη βαζηθέο αλζξώπηλεο αμίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ησλ
θνηλσληώλ θαηά ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηξνθώλ, όπσο ε ζπκπόληα, ε
ελζπλαίζζεζε, ν ζεβαζκόο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ άιινπ, ε πίζηε ζην ζείν, θαη ε
πίζηε ζηελ αμία ηεο αλζξώπηλεο δσήο, παξάγνπλ έλα ζύλνιν γεληθώλ εζηθώλ αξρώλ
πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ησλ αλζξώπσλ ζε θαηαζηάζεηο θαηαζηξνθώλ (αλαθέξνληαη
ζηνλ Πίλαθα 1). Σα πξνβιήκαηα θαη δηιήκκαηα πνπ αλαθύνληαη ζπλερώο, θαηά ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηξνθήο, πξέπεη λα απαληώληαη κε βάζε ηηο «ζρεηηθέο εηδηθέο
αξρέο» νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε νπζηαζηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο (αλαθέξνληαη ζηνλ
Πίλαθα 2). Οη νπζηαζηηθέο εζηθέο αξρέο απνηεινύλ ηελ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο
αλάγθεο γηα θαηεύζπλζε ηεο βνήζεηαο ζηνπο πεξηζζόηεξν πάζρνληεο, ελώ νη
δηαδηθαζηηθέο εζηθέο αξρέο θαζνδεγνύλ ηελ πινπνίεζε ηεο βνήζεηαο θαηά ηνλ
βέιηηζην ηξόπν [15].
Ο ζεβαζκόο ηεο απηνλνκίαο ηνπ αηόκνπ, ε κε-βιαπηηθόηεηα, ε επεξγεζία, ε
δηθαηνζύλε θαη ηα εζηθά δηιήκκαηα θαζνξίδνπλ ην εζηθό πιαίζην ηεο δηαινγήο ησλ
πόξσλ [9,10].
Απηνλνκία
Η ζεώξεζε ηεο απηνλνκίαο είλαη ε βάζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ελήκεξεο
ζπλαίλεζεο (informed consent) ζηελ ηαηξηθή. ηελ έζραηε πεξίπησζε είλαη ε
αλαγλώξηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αηόκνπ λα πηνζεηήζεη εθδνρέο ε λα απνδερηεί
επηινγέο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ αμίεο θαη πηζηεύσ. Δλ ηνύηνηο ζε
θαηαζηάζεηο δηαινγήο ησλ πόξσλ ε απηνλνκία ηνπ αηόκνπ κπνξεί λα παξακεξηζηεί
ζην όλνκα ηνπ γεληθόηεξνπ θαινύ, νη δε ηαηξνί πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαινγή (triage)
πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλνη λα παξακεξίδνπλ ηελ αηνκηθή απηνλνκία ησλ ζπκάησλ
γηα ράξε ηνπ θνηλσληθνύ θαινύ [9,10]. Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη
από ινγηθή θαη πεηζώ θαη απαηηεί εθπαίδεπζε ηόζν ζε ζηξαηεγηθέο δηαινγήο όζν θαη
ζε ηερληθέο επηθνηλσλίαο [9,10]. Δίλαη βέβαην όηη ζε παξόκνηεο θαηαζηάζεηο δελ ζα
είλαη όινη νη εκπιεθόκελνη επηπρείο. Η πεξίπησζε ηεο ηαηξνύ Anna-Maria Pou ε
νπνία θαηεγνξήζεθε από ηνλ Δηζαγγειέα ηεο Νέαο Οξιεάλεο όηη εθηέιεζε ζηελ
νπζία 9 αζζελείο κε πνιιαπιά πξνβιήκαηα πγείαο θαηά ηε δηαδηθαζία δηαινγήο πξνο
εθθέλσζε ηνπ λνζνθνκείνπ όπνπ εξγαδόηαλ, όηαλ μέζπαζε ν ηπθώλαο Katrina,
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απνθαζίδνληαο λα ηνπο αθήζεη ζηνλ 7ν όξνθν ηνπ λνζνθνκείνπ δίλνληάο ηνπο
λαξθσηηθά αλαιγεηηθά, δείρλεη πόζν ακθηιεγόκελεο είλαη νη πξαθηηθέο απηέο [16,17].
Με-βιαπηηθόηεηα
Από ηελ επνρή ηνπ Ιππνθξάηε ηζρύεη ν θαλόλαο γηα ηνπο ηαηξνύο: «πξώηα κε
βιάςεηο» (primum non nocere, ησλ Λαηίλσλ). ε πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθώλ όκσο ε
αξρή απηή έρεη πξνθαιέζεη ηηο πεξηζζόηεξεο αληηθάζεηο θαη δηαθσλίεο αλαθνξηθά κε
ηε δηαδηθαζία δηαινγήο. Γηα παξάδεηγκα ε επηινγή «κελ βιάςεηο» θαηά ηε δηαινγή
δελ ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα δηαηεξείο ην άηνκν ζηε δσή όηαλ έρεη πνιύ κηθξέο
πηζαλόηεηεο λα επηδήζεη (ίδεηε παξαθάησ ζην ηκήκα «πιηθό θαη κέζνδνη» ηηο
θιίκαθεο βαζκνιόγεζεο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ηεο Γιαζθώβεο). ηελ πεξίπησζε
απηή ε «κε βιαπηηθόηεηα» ππεξζθειίδεηαη από ηελ «αξρή ηνπ κεγαιύηεξνπ θαινύ»
[9,10].
Επεξγεζία-βνήζεηα
Η αξρή απηή ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζθνξά ηεο άξηζηεο θξνληίδαο ώζηε λα
εμαζθαιηζηεί άξηζηε έθβαζε γηα ηνλ αζζελή. Όπσο θαη νη πξνεγνύκελεο, ε αξρή
απηή εθαξκόδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην πεδίν ηεο
θαηαζηξνθήο. Γηα παξάδεηγκα ζα δηαθνπεί ε ζεξαπεία ελόο αζζελνύο πνπ δελ έρεη
δπλαηόηεηεο λα επηβηώζεη επεηδή ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο επεξγεζίαο ζα αηνλήζεη
ππέξ ηεο αξρήο ηνπ κεγαιύηεξνπ θαινύ [9,10].
Δηθαηνζύλε
Δίλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αηόκνπ, αιιά θαη ε θνηλσληθή
δηθαηνζύλε

(δηαλεκεηηθή

δηθαηνζύλε,

distributive

justice).

ε

θαηαζηάζεηο

θαηαζηξνθώλ ε δηαλεκεηηθή δηθαηνζύλε έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ηελ αηνκηθή
δηθαηνζύλε. Η αξρή ηεο δηαλεκεηηθήο δηθαηνζύλεο αθνξά ηελ δίθαηε, θαηάιιειε
δηαλνκή πόξσλ θαη αλαγθώλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο ζπλεξγαζίαο
[9,10].
Ηζηθά δηιήκκαηα
ε θαηαζηάζεηο καδηθώλ θαηαζηξνθώλ κε παξαηεηακέλεο επηπηώζεηο,
αλαθύνληαη πνηθίια δηιήκκαηα ηόζν αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεξαηόηεηα ζηελ παξνρή,
όζν θαη κε ηελ απόθαζε δηαθνπήο ηεο βνήζεηαο. Οη ιύζεηο πνπ δίδνληαη ζηα
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δηιήκκαηα απηά είλαη ζπρλά αληηθείκελν δηαθσληώλ θαη ζπδεηήζεσλ. Ο γηαηξόο πνπ
αζρνιείηαη άκεζα κε ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνλ αζζελή απνθηά κηα ζρέζε
εκπηζηνζύλεο πνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα βιέπεη επηηειηθά θαη ζθαηξηθά ην πξόβιεκα
δηαινγήο. Δκπεηξία θαη κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε δηαινγή θαη θπξίσο ε δηαθνπή
ζεξαπείαο πξέπεη λα απνθαζίδεηαη από νκάδα έκπεηξσλ ηαηξώλ πνπ δελ αλήθνπλ
ζηελ νκάδα λνζειείαο [9,10].
Επηθνηλωληαθή δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαινγήο
Απαηηείηαη δηαθάλεηα ζηηο απνθάζεηο θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ώζηε λα
θαηαδεηρηνύλ νη πεξηνξηζκνί ησλ κέζσλ θαη ε δηθαηνιόγεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ
ιακβάλνληαη, ώζηε άηνκα θνηλήο ινγηθήο λα ζπκθσλήζνπλ. Δζεινληηθή ή θνηλσληθή
ξύζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαινγήο κε βάζε πξνζπκθσλεκέλεο αξρέο δπλαηόλ λα
πείζεη θαη ηνπο πην δύζπηζηνπο όηη όιεο νη ελαιιαθηηθέο πηζαλόηεηεο έρνπλ δεόλησο
εθηηκεζεί [9,18].
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΚΟΠΟΗ
Η βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηελ κεζνδνινγία θαηαγξαθήο αξηζκεηηθώλ
δεδνκέλσλ θαηαζηξνθώλ είλαη θησρή, ηδηαίηεξα δε ζην επίπεδν ηεο αλάιπζεο ησλ
εζηθώλ δεηεκάησλ πνπ ππαγνξεύνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηηο ελέξγεηεο δηάζσζεο ζην
πεδίν κεηά από θαηαζηξνθέο. Δπηπιένλ, έρνπλ ππνεθηηκεζεί παξάκεηξνη, όπσο νη
ππάξρνπζεο δνκέο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο θαη ε ύπαξμε
ζρεδίσλ δξάζεο ζηηο πιεγείζεο ρώξεο, θαζώο θαη ε ζρέζε ησλ παξακέηξσλ απηώλ κε
ηελ έθβαζε ησλ θαηαζηξνθώλ.
Η παξνύζα εξγαζία ζηνρεύεη : 1) ζηελ αλάδεημε ηεο αλάγθεο θαηαγξαθήο θαη
ηαμηλόκεζεο : α) ησλ εζηθώλ δεηεκάησλ, δηιεκκάησλ θαη πξνθιήζεσλ πνπ
αλαθύνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία δηάζσζεο πιεζπζκνύ ζε θαηαζηάζεηο θαηαζηξνθώλ
θαη ζηελ αμηνιόγεζε αιγνξίζκσλ δηαινγήο πνπ ελζσκαηώλνπλ εζηθέο αμίεο θαη β)
ησλ ειαηησκάησλ θαη αδπλακηώλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή
πξνεηνηκαζία ησλ θνηλσληώλ γηα ηελ πξόιεςε ζην κέιινλ θαη 2) ζηελ αλάδεημε ηεο
αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηνπ θνηλσληθνύ πινύηνπ θαη ηεο έθβαζεο ησλ
θαηαζηξνθώλ ζε επίπεδν απσιεηώλ αλζξώπηλσλ δσώλ θαη ππνδνκώλ.
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Γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύο αλαδεηήζεθαλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο από
πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθώλ νη νπνίεο ελζσκάησλαλ πνζνηηθά δεδνκέλα, όπσο ε
θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνύ ησλ ζπκάησλ, ηνπ αξηζκνύ ησλ εμεηαζζέλησλ θαη
λνζειεπζέλησλ από ηελ ηαηξηθή νκάδα δηάζσζεο πνπ ζπλέγξαςε ηελ αλαθνξά, ηελ
θαηαγξαθή ησλ δηιεκκάησλ πνπ ε νκάδα αληηκεηώπηζε θαηά ηελ πξώηε, δεύηεξε ή
ηξίηε δηαινγή θαη ηηο ιύζεηο πνπ έδσζε.
Σν ελδηαθέξνλ ηεο εξγαζίαο απηήο εζηηάδεη ζηελ αλάδεημε ηεο αλάγθεο
αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ ζε αλαθνξέο θαηαζηξνθώλ, ηεο αλάγθεο ππάξμεσο ζρεδίνπ
άκεζεο αληίδξαζεο, ηεο αλάγθεο γηα επηζηξάηεπζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ πξνζπάζεηα
πξόιεςεο κεηά από πεηζώ θαη εθπαίδεπζε θαη ηεο αλάγθεο δεκηνπξγίαο κνληέισλ
αληηκεηώπηζεο ησλ ζπκάησλ ζην πεδίν. Δπηπξνζζέησο, κε ηελ εξγαζία απηή
επηρεηξείηαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πεδίν πξνβιεκαηηζκνύ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή
ηνπ παγθόζκηνπ πινύηνπ κεηαμύ πινπζίσλ θαη θησρώλ ρσξώλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΜΔΘΟΓΟΗ
Γηεμήρζε κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε κε ζηόρν λα αληρλεπζεί ε επηζηεκνληθή
βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζε εζηθά δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνύλ ζηελ
αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηξνθώλ. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή
ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζή ηνπο, βαζίζηεθαλ θπξίσο ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ Centre
for Reviews and Disseminations [19] θαη ήηαλ ηα αθόινπζα :
4.1.Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο
Αλαδεηήζεθαλ όιεο νη αλαθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ PubMed,
κε βάζε ηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ ιέμεσλ, όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.
Αλαδεηήζεθαλ επηπιένλ νη αθόινπζεο αλαθνξέο ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ
Δζλώλ :
-Poverty & Death:
www.unisdr.org [4]

Disaster

Mortality 1996-2015

by UNISDR

URL

-The human cost of natural disasters by UNISDR URL www.unisdr.org [5]
-World Health Statistics 2016 ISBN 978 92 4 069443 9 [7]
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4.2. Αμηνιόγεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
Με ηε ρξήζε ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο PubMed εμήρζεζαλ νη πεξηιήςεηο ησλ
αλσηέξσ άξζξσλ. Αθνινύζσο έγηλε αλαδήηεζε ησλ άξζξσλ ζηελ πιήξε ηνπο κνξθή
θαη εθηύπσζε απηώλ πξνο πεξαηηέξσ κειέηε. Γηαινγή ησλ άξζξσλ έγηλε κε γλώκνλα
ηα εμήο: α) ηα άξζξα λα είλαη δεκνζηεπκέλα ζηελ αγγιηθή γιώζζα, β) λα πεξηέρνπλ
αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία εμήρζεζαλ από θαηαζηάζεηο θαηαζηξνθώλ, γ) λα
αλαθέξνληαη ζε εζηθά δηιήκκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ δηάζσζεο θαηά ηελ θάζε ηνπ
επεηζνδίνπ ζηα ζεκεία 1εο ή 2εο δηαινγήο ησλ ζπκάησλ θαη δ) λα απνθιεηζζνύλ θαηά
ην δπλαηόλ άξζξα γλώκεο ή άξζξα αλαζθνπήζεσλ.
4.3.Αμηνιόγεζε δεδνκέλωλ από ηηο αλαθνξέο ηνπ ΟΗΕ
Σα πεξηζζόηεξα δεδνκέλα ησλ αλαθνξώλ ηνπ ΟΗΔ ήηαλ ήδε έηνηκα πξνο
αμηνπνίεζε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηηζζνύλ νη απώιεηεο
αλζξώπσλ θαη ππνδνκώλ θαηά ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο κεγάιεο θιίκαθαο κε ηνλ
πινύην θαη ηηο πγεηνλνκηθέο ππνδνκέο ησλ πιεηηνκέλσλ ρσξώλ.
4.4.Σρεδηαζκόο
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκαηηθή αλαθνξά πεξηπηώζεσλ θαηαζηξνθώλ θαη
αλαδήηεζε δεδνκέλσλ, ηα νπνία θαηαγξάθεθαλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Task
Force on Quality Control of Disaster Management ηεο Γηεζλνύο Έλσζεο
Καηαζηξνθώλ θαη Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο [World Association Disaster and Emergency
Medicine (WADEM)] [20,21] κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηβιήζεθαλ από ηελ
πνηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ.
Έγηλε πξνζπάζεηα λα ηαμηλνκεζνύλ άξζξα πνπ πεξηείραλ πξαγκαηηθά πνζνηηθά ή
πνηνηηθά δεδνκέλα θαηαζηξνθώλ θαη λα αλαιπζνύλ κε βάζε ηα αθόινπζα
ραξαθηεξηζηηθά: α) ρξόλν έλαξμεο ηεο επηρείξεζεο δηάζσζεο από ηελ αλαθνίλσζε
ηνπ ζπκβάληνο, β) πξνζσπηθό δηάζσζεο, ηνπηθό ή εζεινληηθώο κεηαθηλεζέλ ζην
πεδίν, γ) ζηξαηεγηθέο ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ, δ) ζηξαηεγηθέο δηαινγήο
(triage),

ε)

ζηξαηεγηθέο

ζεξαπείαο,

ζη)

ηαθηηθέο

αληηκεηώπηζεο

εηδηθώλ

θαηαζηάζεσλ, δ) απνθαηάζηαζε, ε) πξόλνηα γηα πξόιεςε ζ) πγεία θαη πξνβιήκαηα
πξνζσπηθνύ δηάζσζεο, η) εζηθά δηιήκκαηα θαη νη ιύζεηο πνπ δόζεθαλ.
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πζρεηίζηεθε ε επίπησζε δηαθόξσλ θαηαζηξνθώλ κε δείθηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο ησλ ρσξώλ πνπ ππέζηεζαλ ηηο θαηαζηξνθέο. Γηα ην ζθνπό απηό ζε πξώηε
πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ ΟΗΔ, νη δε πιεγείζεο ρώξεο
ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ην θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εζληθό πξντόλ (GDP/capita) ζε
απηέο κε «πςειό», «πάλσ από ην κέζν», «θάησ από ην κέζν» θαη «ρακειό».
Πεξαηηέξσ, αληρλεύζεθαλ από ηα δεδνκέλα ηνπ ΟΗΔ νη ρώξεο ζηηο νπνίεο
επηζπλέβεζαλ νη πεξηζζόηεξν ζαλαηεθόξεο θαηαζηξνθέο, νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο
θαη ε ζλεζηκόηεηα πνπ παξαηεξήζεθε ζπζρεηίζηεθε κε ην θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην
εγρώξην πξντόλ.
Αθνινύζσο, κε δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ζηαηηζηηθέο ηνπ θνξέα ζθέςεο
Our World in Data [22] θαηαγξάθεθαλ νη πιεκύξεο ησλ εηώλ 2015, 2016 θαη 2017
(κέρξη ηνλ Ινύιην), νη ρώξεο ζηηο νπνίεο ζπλέβεζαλ θαη ε ζλεζηκόηεηα από ηηο
πιεκκύξεο.
Με ηε κέζνδν ηεο κε παξακεηξηθήο ζπζρέηηζεο θαηά Spearman κε ηε ρξήζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο SPSS ζπζρεηίζηεθε ε ζλεζηκόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ από ηηο πιεκκύξεο
κε ην GDP/capita ησλ ρσξώλ πνπ επιήγεζαλ.
Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηα πξαθηηθά ησλ
ζπλεδξίσλ : 20th International Lightning Detection Conference θαη 2nd International
Lightning Meteorology Conference [23], αλαθνξηθά κε ηε ζλεζηκόηεηα από
θεξαπλνύο αλά εθαηνκκύξην θαηνίθνπο, αλά δεθαεηία θαη ζπζρεηίζηεθαλ κε ην
GDP/capita ησλ αληηζηνίρσλ ρσξώλ, ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ηα δεδνκέλα απηά,
ρξεζηκνπνηώληαο πάιη ηελ ίδηα κέζνδν, ηεο κε παξακεηξηθήο ζπζρέηηζεο θαηά
Spearman.
4.5.Οξηζκνί
GDP (Gross domestic product, Αθαζάξηζην εγρώξην πξνϊόλ): είλαη ην ζύλνιν
όισλ ησλ πξντόλησλ θαη αγαζώλ πνπ παξάγεη κηα νηθνλνκία ζε δηάζηεκα ελόο έηνπο,
εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο, [24].
GDP per capita: Δίλαη ην GDP κηαο ρώξαο δηαηξεκέλν δηα ηνπ πιεζπζκνύ ηεο
ρώξαο. Ολνκάδεηαη θαη ηζνηηκία αγνξαζηηθήο δύλακεο (purchasing power parity, ή
PPP) [24].
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ΜΕΘ (Μνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο): Σκήκαηα Ννζνθνκείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηελ αλαπλνή θαη ηελ θπθινθνξία βαξέσο παζρόλησλ αζζελώλ κε αλεπάξθεηα
πνιιαπιώλ δσηηθώλ νξγάλσλ. Η ππνβνήζεζε ηνπ αζζελνύο γίλεηαη κε θαξκαθεπηηθά
θαη κεραληθά κέζα.
Κιίκαθεο βαζκνιόγεζεο επηπέδνπ ζπλείδεζεο ηεο Γιαζθώβεο: Δίλαη ζπζηήκαηα
βαζκνλόκεζεο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο γηα ελήιηθεο (Πίλαθαο 4) θαη παηδηά
(Πίλαθαο 5). Οη πίλαθεο απηνί ζηεξίδνληαη ζε απιή θιηληθή εμέηαζε ηνπ πάζρνληα,
δύλαληαη κε κεγάιε επαηζζεζία λα πξνζδηνξίζνπλ εγθεθαιηθό ζάλαην θαη
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαηαζηάζεηο δηαινγήο (triage) ζηε δηάξθεηα αληηκεηώπηζεο
θαηαζηξνθώλ [25].
Πξωηνγελήο δηαινγή (Primary triage): Δίλαη ην πξώην επίπεδν εθηίκεζεο θαη
ρνξήγεζεο πξνηεξαηόηεηαο, ιακβάλεη δε ρώξα ζην πεδίν, ζην αζζελνθόξν ή ζηελ
αίζνπζα αλακνλήο θαη πάλησο πξηλ από ηηο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο [18].
Δεπηεξνγελήο δηαινγή (secondary triage):Λακβάλεη ρώξα κεηά ηελ αξρηθή
εθηίκεζε θαη ηηο πξώηεο εμεηάζεηο ή ηαηξηθέο πξάμεηο κε ζηόρν ηνλ επαλαθαζνξηζκό
ηνπ βαζκνύ πξνηεξαηόηεηαο ηνπ πεξηζηαηηθνύ γηα πεξαηηέξσ εμεηάζεηο ή γηα
ζεξαπεία, (ζπλήζσο ρεηξνπξγηθή) [18].
Τξηηνγελήο δηαινγή (Tertiary triage): Λακβάλεη ρώξα θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο
αμίαο πνπ έρεη ε ζπλερήο δέζκεπζε ελόο κέζνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ζεξαπείαο ή ηεο
νξηζηηθήο ζεξαπείαο [18].
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
5.1.Αμηνιόγεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο
Δμήρζεζαλ ζπλνιηθά 3.310 ηίηινη άξζξσλ κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά όπσο απηέο
εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Άξζξα ηα νπνία εμήρζεζαλ κε ιέμεηο-θιεηδηά όπσο π.ρ.
«ethical issues in disasters» εκθαλίδνληαλ θαη ζηηο νκάδεο άξζξσλ πνπ εμήρζεζαλ κε
άιιεο ιέμεηο-θιεηδηά, όπσο π.ρ. «ethical issues in emergency disasters» ή «ethics in
emergency disaster» θ.ν.θ. Η εθίππεπζε απηή κείσζε ηνλ αξηζκό ησλ άξζξσλ κεηά
ηελ αθαίξεζε ησλ επαλαιήςεσλ ζε 2.253. Από ηα άξζξα απηά θξίζεθαλ ζεκαληηθά
20, θαζώο αθνξνύζαλ παξάζεζε πνηνηηθώλ ή πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ θαηέγξαθαλ
12

άκεζε εκπεηξία ησλ ζπγγξαθέσλ από ελέξγεηεο δηάζσζεο θαη ππεξεζίεο ζε πεδία
θαηαζηξνθώλ. Σα άξζξα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αλάιπζε. Δπηπιένλ, αλαθνξέο
πνπ αθνξνύζαλ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηξνθέο, θαζώο θαη άξζξα ξπζκηζηηθώλ αξρώλ
πνπ αθνξνύζαλ νδεγίεο ζηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηξνθώλ ειήθζεζαλ ππ’ όςηλ, όπσο
εκθαλίδνληαη ζηελ αλαθεξόκελε βηβιηνγξαθία.
Σα δεδνκέλα ησλ άξζξσλ ήηαλ αηειή: δελ πεξηγξάθνληαλ επαξθώο νύηε κε
ζαθήλεηα ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά, επί ησλ νπνίσλ ελδειερώο εζηηάζακε: α)
ρξόλνο πξνζέγγηζεο ηεο νκάδαο δηάζσζεο ζην πεδίν, β) θξηηήξηα ηαηξηθώλ
απνθάζεσλ ζην πεδίν, γ) πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο θαηαγξαθέο ησλ

δηαζέζηκσλ

πόξσλ, δ) ζηξαηεγηθέο εθκεηάιιεπζεο ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ, ε) ζηξαηεγηθέο
δηαινγήο, ζη) ζηξαηεγηθέο ζεξαπείαο, δ) ηαθηηθέο γηα αληηκεηώπηζε εηδηθώλ
θαηαζηάζεσλ, ε) πξνβιήκαηα πξόιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πιεγέλησλ, ζ) ηα
αθξηβή εζηθά δηιήκκαηα ησλ νκάδσλ δηάζσζεο θαη νη ιύζεηο πνπ δόζεθαλ.
5.2. Ιαηξηθέο αλαθνξέο από ελέξγεηεο δηάζωζεο ζην πεδίν
Οη Πίλαθεο 6 θαη 7 πεξηγξάθνπλ πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαηαζηξνθώλ, όπσο
απηά αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο [26-43], κεξηθέο δε από απηέο ηηο
θαηαζηξνθέο ήηαλ κεγάιεο θιίκαθαο. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο ρώξεο
ή ηηο πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ ειήθζεζαλ από ηηο ζηαηηζηηθέο ηνπ ΟΗΔ [4,5,7]. Οη
πεξηζζόηεξεο κειέηεο αλαδεηθλύνπλ ηελ απνπζία ή απνηπρία ζρεδίνπ απάληεζεο
ζηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή, όπσο ζηνλ ηπθώλα Katrina [16,17] θαη [31-40], αιιά
θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πινίνπ MV Mavi Marmara [43]. Η θαηαγξαθή ησλ
δεδνκέλσλ έγηλε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο WADEM [20,21].
5.3.Τα παηδηαηξηθά λνζνθνκεία εζεινληώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηελ Αϊηή
Η εκπεηξία ηνπ παηδηαηξηθνύ ηκήκαηνο ηνπ Ιζξαειηλνύ ζηξαηησηηθνύ
λνζνθνκείνπ ζηελ Ατηή [26] (Πίλαθαο 6) αθνξά θπξίσο ηελ πξνζπάζεηα δηάζεζεο
ησλ αλαπλεπζηήξσλ θαηά ην βέιηηζην ηξόπν, ώζηε λα επσθειεζνύλ όζν
πεξηζζόηεξνη αζζελείο ήηαλ δπλαηόλ. Σν ηαηξηθό πξνζσπηθό έπξεπε λα αθνινπζήζεη
κία από ηηο παξαθάησ ζηξαηεγηθέο: α) νη αλαπλεπζηήξεο δηαηίζεληαη κε βάζε ηε
ζεηξά πξνζειεύζεσο ζε όζνπο ηνπο είραλ αλάγθε, β) νη αλαπλεπζηήξεο δηαηίζεληαη ζε
όινπο όζνη ηνπο είραλ αλάγθε έζησ θαη επί βξαρύ δηάζηεκα κε ηελ ειπίδα όηη ην
όθεινο γηα κεξηθνύο αζζελείο ζα ήηαλ ηέηνην, ώζηε αθνινύζσο δελ ζα ζπλέρηδαλ λα
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έρνπλ αλάγθε από κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο (αξρή ηεο ηζόηεηαο), γ)
αλάπηπμε ελόο αιγνξίζκνπ πνπ λα επηηξέπεη ηελ δηάζεζε αλαπλεπζηήξα ζε όζνπο δελ
είραλ κε- αλαζηξέςηκεο βιάβεο θαη κπνξνύζαλ λα επηβηώζνπλ, νη δε πάζρνληεο ζα
κπνξνύζαλ επί πιένλ λα απνζπλδεζνύλ από ηνλ αλαπλεπζηήξα γξήγνξα (Πίλαθαο 8).
Ο αιγόξηζκνο απηόο ζα ιεηηνπξγνύζε σο εξγαιείν γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ κε βάζε
ηελ αξρή ηνπ «κεγαιύηεξνπ νθέινπο». Σξεηο έκπεηξνη γηαηξνί, νη νπνίνη δελ
εκπιέθνληαλ κε ηελ λνζειεία, είραλ ηελ επζύλε ιήςεο ησλ απνθάζεσλ γηα ηε
δηάζεζε ησλ αλαπλεπζηήξσλ, ε ηξηκειήο δε απηή νκάδα ιεηηνπξγνύζε σο επηηξνπή
εζηθήο γηα ην λνζνθνκείν. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8, ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
ησλ εζσηεξηθώλ νξγάλσλ ηνπ πάζρνληνο, ε πξόγλσζε θαη ηέινο ε δηάξθεηα ηεο
αλάγθεο κεραληθήο ππνζηήξημεο ήηαλ ηξείο παξάκεηξνη πνπ θαηέηαζζαλ ηνλ αζζελή
ζε κηα από ηηο θαηεγνξίεο Α, B ή Γ. Η θαηάηαμε ηνπ αζζελνύο ζηελ θαηεγνξία Γ ηνλ
θαζηζηνύζε ππνςήθην γηα κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο, ελώ ζηελ θαηεγνξία
A θαζηζηνύζε απίζαλε ηελ κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο. Σν πξνζσπηθό
αξρηθά ρξεζηκνπνίεζε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ηζόηεηαο, ε νπνία όκσο εμαληιήζεθε
γξήγνξα θαη αλαγθάζηεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ αιγόξηζκν ηνπ Πίλαθα 8 πνπ
ιεηηνπξγεί ζηελ ινγηθή ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνύ νθέινπο.
Έλα άιιν δίιεκκα ησλ αμησκαηνύρσλ ηνπ Ιζξαειηλνύ ζηξαηησηηθνύ
λνζνθνκείνπ ήηαλ αλ ζα εθπηύμνπλ κηα κνλάδα αλαγλώξηζεο ζπκάησλ θαη
ππνζηήξημεο πξώηεο γξακκήο ή αλ ζα εθπηύμνπλ έλα πιήξεο λνζνθνκείν. Με βάζε
ηα δεδνκέλα ηεο θαηαζηξνθήο, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 6, ήηνη ηελ
πιήξε θαηάξξεπζε ησλ πγεηνλνκηθώλ ππνδνκώλ ηεο ρώξαο, απνθάζηζαλ ηελ
αλάπηπμε ελόο πιήξνπο λνζνθνκείνπ.
Σέινο, ην λνζνθνκείν απηό ιεηηνύξγεζε επί δεθαήκεξν θαη δελ ζπλέβαιε
ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηεο πεξηνρήο νύηε ζηελ
απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ πιεγέλησλ, αιιά κόλν ζηελ άκεζε αληηκεηώπηζε
απεηιεηηθώλ γηα ηε δσή βιαβώλ, άκεζα ζρεηηδόκελσλ κε ηνλ ζεηζκό.
Σν παξάξηεκα ηνπ παηδηαηξηθνύ λνζνθνκείνπ ηνπ Ματάκη [27] ιεηηνύξγεζε
κε πιήξε αλάπηπμε κέζα ζε 24 ώξεο. Η ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνύ ήηαλ
αθηινθεξδήο θαη βαζίζηεθε ζηνλ εζεινληηζκό. Σν 1/3 απηώλ πνπ έθαλαλ αίηεζε
εξγάζηεθαλ ηειηθά ζην θηλεηό Ννζνθνκείν ηεο Ατηήο. Διήθζε πξόλνηα θπθιηθήο
ελαιιαγήο ηνπ πξνζσπηθνύ, ώζηε θαλέλαο εζεινληήο λα κελ κείλεη ζηελ Ατηή πέξαλ
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ηεο εβδνκάδαο. Μεξηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ν δηεπζπληήο κόλνλ, παξέκεηλαλ θαζ’
όιν ην δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, ν δε δηεπζπληήο εξγαδόηαλ κε
ακνηβή. Γελ ππήξρε ηξερνύκελν λεξό. Φνξεηέο ηνπαιέηεο ήξζαλ ακέζσο, αιιά
θνξεηνί θαηαηνληζηήξεο 7 εκέξεο αξγόηεξα. Σε θξνύξεζε ηνπ λνζνθνκείνπ αλέιαβε
ηδησηηθή εηαηξεία, αιιά θαη ν Ακεξηθαληθόο ζηξαηόο από ηελ παξαθείκελε βάζε.
Απνθάζεηο γηα επηινγέο, όπσο ηεξκαηηζκόο κεραληθήο ππνζηήξημεο ή απνδνρή
δηαθνκηδώλ από άιια θέληξα, ειακβάλνλην από ηξηκειή νκάδα έκπεηξσλ γηαηξώλ
πνπ δελ εκπιέθνληαλ κε ηε λνζειεία.
Σα δηιήκκαηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαη νη ιύζεηο πνπ δόζεθαλ ήηαλ σο
αθνινύζσο: Να ρξεζηκνπνηεζεί κεράλεκα αλαηζζεζίαο ζε θάζε επέκβαζε ή λα
δνθηκαζηεί δηήζεζε ηνπηθώλ γαγγιίσλ θαη κέζε κε Propofol/ketamine; Γηα ιόγνπο
νηθνλνκίαο ρξόλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, όπνπ ήηαλ δπλαηό ηνπηθή δηήζεζε θαη κέζε,
ώζηε ηα κεραλήκαηα αλαηζζεζίαο λα είλαη δηαζέζηκα γηα ζνβαξόηεξεο θαη πνιύσξεο
επεκβάζεηο.
ην δίιεκκα αλ ζα δερηνύλ ή όρη πεξηζηαηηθά από άιιεο κνλάδεο, απάληεζαλ
σο εμήο: αξλήζεθαλ λα δερηνύλ πεξηζηαηηθά πνπ δελ κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ ή αλ
εθηηκνύζαλ όηη ν ζάλαηνο ζα ήηαλ άκεζνο. Οη αζζελείο πνπ έθηαλαλ κε ηα πόδηα
αληηκεησπίδνληαλ από ην γηαηξό ηνπο ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη αθνινύζσο
απνρσξνύζαλ.
ην δίιεκκα αλ ζα δέρνληαλ ρξόληα πεξηζηαηηθά, άζρεηα κε ηνλ ζεηζκό, ην
ηαηξηθό πξνζσπηθό απάληεζε αξλεηηθά επεηδή απαηηείην ρξόλνο πξνο δηάζεζε ζε πην
επείγνπζεο θαηαζηάζεηο.
ην δίιεκκα αλ νη έγθπνη ζα γελλνύζαλ ζην λνζνθνκείν, ην πξνζσπηθό
απάληεζε κε έλαλ έιεγρν ηνπ εκβξύνπ. Αλ δελ ππήξρε εκβξπτθή δπζρέξεηα νη έγθπνη
ζηέιλνληαλ λα γελλήζνπλ ζην ζπίηη επεηδή απηό είλαη παξάδνζε ζηελ Ατηή.
Οη ζπγγξαθείο αλαδεηθλύνπλ θαη πξνβιήκαηα ηα νπνία έθεξαλ ζε δπζρεξή
ζέζε ην πξνζσπηθό ρσξίο ζνβαξό ιόγν, όπσο ε απνπζία ειεθηξνληθώλ αξρείσλ
αζζελώλ θαη πιηθνύ, ε ραώδεο απνζήθεπζε ζπζθεπώλ θαη θαξκάθσλ, ε ειιηπήο
ζήκαλζε ησλ απνζηειινκέλσλ δεκάησλ πιηθνύ, ε απνπζία επηβιέπνπζαο
λνζειεύηξηαο θαηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ πιηθνύ, ηα νπνία επέθεξαλ επηπξόζζεηεο
ιεηηνπξγηθέο αδπλακίαο. Σν λνζνθνκείν ιεηηνύξγεζε επί 60 πεξίπνπ εκέξεο θαη είρε
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ηελ δπλαηόηεηα λα δηαθνκίδεη επηιεγκέλα δύζθνια πεξηζηαηηθά ζην πινίν USNS
Comfort, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο πισηό λνζνθνκείν ηνπ Πνιεκηθνύ λαπηηθνύ ησλ
ΗΠΑ θαη είρε αγθπξνβνιήζεη ζην ιηκάλη ηνπ Port-au Prince.
5.4.Τν Ιζξαειηλό Ννζνθνκείν ελειίθωλ πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ Αϊηή
Σν λνζνθνκείν αλαπηύρζεθε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζε 4 εκέξεο

από ηνλ

Ιζξαειηλό ζηξαηό [28], λνζήιεπζε 1,111 αζζελείο νη νπνίνη πξνζήιζαλ ή
πξνζθνκίζηεθαλ γηα πξώηε δηαινγή θαη ιεηηνύξγεζε επηηπρώο γηα ηελ αληηκεηώπηζε
επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ επί 10ήκεξν κε ζλεζηκόηεηα επί ησλ λνζειεπζέλησλ 2.3%.
Οη ζπγγξαθείο ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ αλαθέξνπλ κεξηθά δηιήκκαηα άμηα
πξνζνρήο: Πνηα ε πξαγκαηηθή βνήζεηα γηα αζζελείο πνπ έρνπλ θαθώζεηο από
ζπληξηβή εληόο ησλ εξεηπίσλ, όηαλ έλα λνζνθνκείν αλαπηπρζεί κηα εβδνκάδα κεηά
ην ζεηζκό ζην πεδίν ηεο θαηαζηξνθήο; Δλ ηνύηνηο, ν Ιζξαειηλόο ζηξαηόο είλαη
ππνρξεσκέλνο από ηελ θπβέξλεζή ηνπ λα αλαπηύζζεη ζηξαηησηηθό λνζνθνκείν
νπνπδήπνηε εληόο βξαρύηαηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Σν λνζνθνκείν αλαπηύρζεθε
ζε πιήξε ιεηηνπξγία εληόο 4 εκεξώλ. Έγηλε γξήγνξα θαλεξό ζην πξνζσπηθό όηη ηα
άηνκα πνπ είραλ αλάγθε ηεο πην επείγνπζαο αληηκεηώπηζεο ήηαλ απηά πνπ
δηθαηνύληαλ λα ηνπο δηαηεζνύλ θαη ηα πεξηζζόηεξα κέζα, ππό ηελ αίξεζε όηη ζα
έπξεπε λα εθηηκεζεί αλ ζα κπνξνύζαλ λα επηβηώζνπλ.
Η δηαινγή ησλ δπλακέλσλ λα επηβηώζνπλ απνηέιεζε έλα δεύηεξν ζνβαξό
εζηθό δίιεκκα γηα ην πξνζσπηθό. Ο αιγόξηζκνο δηαινγήο πνπ εθήξκνζαλ
ζηεξίρζεθε ζηελ απάληεζε ηξηώλ εξσηήζεσλ [29] : α) πόζν επείγνπζα είλαη ε
θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο ; β) ππάξρνπλ επαξθή κέζα λα αληηκεησπηζηνύλ νη αλάγθεο
ηνπ; γ) ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε εηζαγσγήο ηνπ αζζελή θαη πξνζθνξάο ηεο
αλαγθαίαο θξνληίδαο, πόζν πηζαλό είλαη απηόο λα επηδήζεη; Σηο πξώηεο εκέξεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ αληηκεησπίζζεθαλ αζζελείο, νη νπνίνη είραλ κόιηο
αλαζπξζεί από ηα ραιάζκαηα κε θιεηζηά ή αλνηρηά θαηάγκαηα άθξσλ θαη νξαηό ηνλ
θίλδπλν ηνπ ζαλάηνπ από αεξηνγόλν γάγγξαηλα θαη άιιεο ινηκώμεηο. Ο θίλδπλνο
ζαλάηνπ απμαλόηαλ κε ην ρξόλν πνπ κεζνιάβεζε από ηνλ ζεηζκό κέρξη ηε δηαθνκηδή
ησλ αζζελώλ.
Έλα ηξίην δίιεκκα ήηαλ ε απνδνρή πξνο λνζειεία ή όρη, αζζελώλ πνπ είραλ
ππνζηεί παξαηεηακέλε ζύλζιηςε (ζπληξηβή) θάησ από ηα ραιάζκαηα. ε πεξίπησζε
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πνπ νη αζζελείο απηνί είραλ ππνζηεί ξαβδνκπόιπζε θαη εμ απηήο λεθξηθή
αλεπάξθεηα, ζα απαηηνύληαλ λεθξηθή θάζαξζε (αηκνθάζαξζε) θαη νη ππνδνκέο γηα
απηή ηελ θξνληίδα δελ ππήξραλ.
Οη αλάγθεο γηα επαλόξζσζε βαξέσο παζρόλησλ, όπσο παξαπιεγηθώλ
αζζελώλ από βιάβεο λσηηαίνπ κπεινύ ή αζζελώλ κε ρακειή βαζκνινγία ζηελ
θιίκαθα Γιαζθώβεο [25], απεηέιεζαλ άιιν έλα δίιεκκα ζηε δηαδηθαζία δηαινγήο.
Λόγσ απνπζίαο λεπξνρεηξνπξγνύ ζηελ ηαηξηθή νκάδα ηα πεξηζηαηηθά απηά
δηαθνκίδνληαλ ζε άιια θέληξα.
Γηα αζζελείο όκσο πνπ θαηάθεξαλ λα επηβηώζνπλ επί εβδνκάδα θάησ από ηα
ραιάζκαηα, όιεο νη αξρέο δηαινγήο πνπ είρε εγθαηαζηήζεη ε νκάδα θαηέξξεαλ επεηδή
ζεσξήζεθε δίθαην λα δνζεί ζε απηνύο κηα επθαηξία λα επηβηώζνπλ, όζν δεηλή θαη αλ
ήηαλ ε θαηάζηαζή ηνπο.
Δπηπξόζζεηα πξνβιήκαηα δηαινγήο, κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνύο,
αλαδείθλπαλ νη αλάγθεο γηα λνζειεία ζηελ ΜΔΘ, ε νπνία δηέζεηε κόλν 4 θιίλεο εθ
ησλ νπνίσλ ε κηα ήηαλ δηαζέζηκε γηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ αζζελώλ κεηά ηελ
ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Η απάληεζε ζην δίιεκκα απηό ήηαλ λα πξνεγείηαη ν αζζελήο
πνπ δύλαηαη λα ζηαζεξνπνηεζεί εληόο 24 σξώλ.
Οη ζπγγξαθείο αμηνινγνύλ ην έξγν ηνπο σο ζεηηθό αλ θαη αλαγλσξίδνπλ όηη ζε
ζπλζήθεο θαηαζηξνθήο δελ έπξαμαλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα πξάμνπλ ππό άιιεο
ζπλζήθεο, ελώ νη ζηξαηεγηθέο δηαινγήο πνπ αθνινύζεζαλ ήηαλ πάληνηε ζέκα
επαλεθηίκεζεο εληόο ηεο νκάδαο.
5.5. Η εκπεηξία ηνπ ηαηξηθνύ θέληξνπ Rambam ηνπ Ιζξαήι από ηνλ 2ν
πόιεκν ηνπ Ληβάλνπ
Σν Ιαηξηθό θέληξν Rambam είλαη έλα Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν 1,000
θιηλώλ κε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ πγεηνλνκηθή ππνδνκή ηνπ Ιζξαήι θαη δηαζέηεη
όια ηα ηκήκαηα ελόο εθπαηδεπηηθνύ λνζνθνκείνπ, παξέρνληαο πξόηππε Ιαηξηθή
θξνληίδα. Καηά ηνλ 2ν Πόιεκν ηνπ Ληβάλνπ [30] ν νπνίνο έιαβε ρώξα ζηα ζύλνξα
Ληβάλνπ θαη Ιζξαήι θαη αθνξνύζε ζπλνξηαθέο αςηκαρίεο 34 εκεξώλ (12 Ινπιίνπ-14
Απγνύζηνπ 2006), καρεηέο Hesbollah από ην έδαθνο ηνπ Ληβάλνπ επηηέζεθαλ κε
ζπζηάδεο ππξαύισλ πνπ έπιεμαλ ζηόρνπο ηνπ Ιζξαήι, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ Rambam. Σν Ιζξαήι αληεπηηέζεθε κε αεξνπνξηθέο επηδξνκέο θαζ’ όιε
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ηελ επηθξάηεηα ηνπ Ληβάλνπ πξνθαιώληαο πνιύ κεγαιύηεξεο απώιεηεο ζε καρεηέο
Hesbollah θαη πνιίηεο, από απηέο πνπ ην ίδην δέρζεθε (Πίλαθαο 6). Οη ζπγγξαθείο ηνπ
άξζξνπ πεξηγξάθνπλ ηξία ζεκειηώδε δηιήκκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ :
Σν πξώην δίιεκκα ήηαλ λα βξεζεί ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
αζζελώλ, ήηνη: «εθθέλσζε θαη δηαθνκηδή, ή παξακνλή ζε αζθαιέζηεξεο δνκέο ηνπ
θηεξίνπ;». Λόγσ ηνπ ζπλερνύο βνκβαξδηζκνύ πξνηηκήζεθε ε παξακνλή ησλ αζζελώλ
εληόο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σα παξάζπξα θαιύθζεθαλ κε πιαζηηθό γηα λα κελ
ζξπκκαηηζηνύλ ηδάκηα, ελώ νη ππνδνκέο παξνρήο νμπγόλνπ θαιύθζεθαλ κε ζαθηά
άκκνπ. Ο αλώηεξνο όξνθνο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηα ηκήκαηα πνπ «έβιεπαλ» πξνο
ηελ πιεπξά ηνπ Ληβάλνπ εθθελώζεθαλ θαη νη αζζελείο κεηαθέξζεθαλ ζε δηαδξόκνπο
ππνγείσλ ηκεκάησλ, ελώ εληόο ηξηώλ εκεξώλ κεηακνξθώζεθε ππόγεηνο ρώξνο, ρσξίο
θακία εθ ησλ πξνηέξσλ ππάξρνπζα ππνδνκή, ζε θαλνληθό λνζνθνκείν.
Σν δεύηεξν δίιεκκα ηνπ πξνζσπηθνύ ήηαλ ε ζπλέρηζε ή όρη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ξνπηίλαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Η δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ
απνθάζηζε ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκείνπ, όπσο ζε θαηξό εηξήλεο,
επεηδή θξίζεθε όηη νη «εηξεληθέο» δξαζηεξηόηεηεο ηνπ λνζνθνκείνπ ελδπλακώλνπλ
ηελ ςπρνινγία ηνπ πιεζπζκνύ. Πεξίπνπ 7,000 άηνκα εμεηάζηεθαλ ζην ηκήκα
επεηγόλησλ θαη 26,000 ζηα ηαθηηθά Ιαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ.
Δπόκελν ζεκαληηθό δίιεκκα ήηαλ ε πξνζηαζία ηνπ ηαηξηθνύ θαη δηνηθεηηθνύ
πξνζσπηθνύ ηνπ λνζνθνκείνπ. Η δηνίθεζε έδσζε εληνιή ζην πξνζσπηθό λα
κεηαθηλείηαη από ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπ ζε επηιεγκέλεο αζθαιέζηεξεο ζέζεηο ζηελ
θάζε ησλ βνκβαξδηζκώλ. Δλ ηνύηνηο, νη νδεγίεο εγθαηάιεηςεο ησλ ζεζκηθώλ
ππνρξεώζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ βνκβαξδηζκνύ
ήηαλ ιηγόηεξν ζαθείο.
Παξά ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ, ήηαλ απνθιεηζηηθά ζέκα ηύρεο ην όηη ην
λνζνθνκείν δελ επιήγε θαίξηα, θάηη πνπ κπνξεί ελ ηνύηνηο λα ζπκβεί ζε άιιε
πεξίπησζε ζην κέιινλ. Απνθαζίζηεθε ν ζρεδηαζκόο επεθηάζεσο ηνπ λνζειεπηηθνύ
ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ ζε 2,000 θιίλεο κε αμηνπνίεζε ηνπ ππόγεηνπ ζηαζκνύ
απηνθηλήησλ πνπ δηαζέηεη ην λνζνθνκείν, ε δε επέθηαζε απηή λα νινθιεξσζεί εληόο
72 σξώλ, όηαλ νη ζπλζήθεο πνιέκνπ ην απαηηήζνπλ. Σνλίδεηαη από ηνπο ζπγγξαθείο
όηη ην πξνζσπηθό θαη ε δηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ Rambam είρε κεγάιν βαζκό
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απηνλνκίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη νη εζεινληηθέο πξνζπάζεηεο, θαζώο θαη ε
ηνπηθή απηνλνκία επλννύλ ηελ επειημία θηλήζεσλ ζηελ αληηκεηώπηζε παξόκνησλ
θαηαζηάζεσλ θαη βνεζνύλ ζηελ θαιιηέξγεηα πςειήο πνηόηεηαο εζηθώλ πξνηύπσλ γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ παζρόλησλ θαη ηελ δηαδηθαζία δηαινγήο.
5.6. Ο ηπθώλαο Katrina θαη ε αληίδξαζε ηωλ δηνηθεηηθώλ θαη πγεηνλνκηθώλ
αξρώλ ηωλ πνιηηεηώλ πνπ επιήγεζαλ
Πνιιέο δεκνζηεύζεηο αλαθέξνληαη ζε ειιείςεηο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο
απάληεζεο ησλ πνιηηεηώλ πνπ επιήγεζαλ θαη θπξίσο ηεο πνιηηείαο ηεο Louisiana
ζηνλ ηπθώλα Katrina ν νπνίνο έπιεμε 7 πνιηηείεο ησλ ΗΠΑ, ήηνη ηηο: Alabama,
Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi θαη Ohio. ηηο 29 θαη 30
Απγνύζηνπ ηνπ 2006 ν ηπθώλαο έπιεμε ηελ πνιηηεία ηεο Louisiana, θαηαζηξέθνληαο
ηηο πγεηνλνκηθέο ππνδνκέο, θαζώο θαη ππνδνκέο ππνζηήξημεο ησλ πνιηηώλ, όπσο ε
δηάζεζε πόζηκνπ λεξνύ, ην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα, ην ειεθηξηθό ξεύκα, νη κεηαθνξέο
θαη ε δηάζεζε θαπζίκσλ. πλνιηθά νη αλσηέξσ πνιηηείεο αξηζκνύλ 52,927,908
θαηνίθνπο, νη δε δεκνζηεύζεηο [33-37] αλαθέξνπλ όηη αθξνακεξηθαλνί, Λαηίλνη θαη
άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 75 εηώλ αλήθαλ ζηηο εππαζείο νκάδεο πνπ επιήγεζαλ
πεξηζζόηεξν. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαηέγξαςαλ αθξηβέζηεξα ηηο δεκηέο από όηη
νη θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη αύμεζαλ ζε 134,000 ηα ζπίηηα πνπ θαηαζηξάθεθαλ, νπόηε
θαη’ εθηίκεζε πεξίπνπ 536,000 άηνκα έκεηλαλ ρσξίο ζηέγε. Πέζαλαλ 1,836
άλζξσπνη, ελώ νη ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο δεκηέο από ηνλ ηπθώλα εθηηκώληαη ζε 108
δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα [44].
Η πεξηγξαθή ησλ πξνεηνηκαζηώλ από δηάθνξεο πεγέο [45] θαηαδεηθλύεη όηη νη
θύξηνη θξαηηθνί αμησκαηνύρνη δελ ήηαλ απνθαζηζηηθνί ζηηο νδεγίεο πνπ έδσζαλ,
έδσζαλ ιάζνο νδεγίεο, επέηεηλαλ ηε ζύγρπζε θαη απέηπραλ λα δηδαρζνύλ από άζθεζε
πξνζνκνίσζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπθώλσλ ζηελ νπνία είραλ ζπκκεηάζρεη έλα
ρξόλν πξηλ. Η

Federal Emergency Management Agency (FEMA) απέηπρε λα

ζπληνλίζεη ηηο ππεξεζίεο θαη λα εηζεγεζεί ππνρξεσηηθή εθθέλσζε ζηηο παξάθηηεο
πεξηνρέο, ελώ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ηα ζρνιηθά ιεσθνξεία πνπ
ππνρξενύληαη λα κεηαθέξνπλ ηνλ πιεζπζκό ζε πεξηπηώζεηο καδηθώλ εθθελώζεσλ,
δελ θηλήζεθαλ θαη πιεκκύξηζαλ ζηα ακαμνζηάζηα, επεηδή νη νδεγνί ηνπο δελ είραλ
εμαηξεζεί από ηηο εληνιέο εθθελώζεσο θαη είραλ ήδε απνκαθξπλζεί από ηελ πόιε.
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Οη θξαηηθέο αξρέο δελ αζθάιηζαλ ηελ δηαηήξεζε επηθνηλσληώλ θαη ελδνεπηθνηλσληώλ, παξά ην όηη ε FEMA από ηελ επνρή ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ είρε
ρνξεγήζεη θξαηηθή βνήζεηα ζηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο γηα έλα νινθιεξσκέλν
ζύζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ ππεξεζηώλ ηνπο θαη ηεο θεληξηθήο
θπβέξλεζεο [45].
Δίδε πξώηεο αλάγθεο είραλ ήδε ηνπνζεηεζεί ζε θαηαθύγηα ηνπ πιεζπζκνύ
πνπ απέκεηλε, αιιά ήηαλ αλεπαξθή. Η FEMA δαπάλεζε 900,000 δνιάξηα γηα αγνξά
25,000 ιπόκελσλ θαηνηθηώλ θαη ε ίδηα απαγόξεπζε ηελ ρξήζε ηνπο από ηνπο ελ
δπλάκεη δηθαηνύρνπο επεηδή δελ ήηαλ ζρεδηαζκέλεο λα αλαπηύζζνληαη ζε πγξό
έδαθνο όπσο απηό ηεο Louisiana ζηελ επνρή ηνπ ηπθώλα.
Η θπβέξλεζε ζηάζεθε αλίθαλε λα δηαθξίλεη θαη λα απνκνλώζεη πεξηζηαηηθά
απάηεο θαη θαηαρξήζεσλ κε ηελ απόδνζε θξαηηθήο βνήζεηαο ζε δηθαηνύρνπο θαη κε.
Απηή ε αλεπάξθεηα θόζηηζε ηνπιάρηζηνλ 2 εθαηνκκύξηα ζηνπο θνξνινγνύκελνπο
[46].

Η FEMA αξλήζεθε λα δώζεη άδεηα ζε ηδηώηεο-εζεινληέο λα βνεζήζνπλ είηε
ζηελ εθθέλσζε ηεο Ν. Οξιεάλεο, είηε ζηελ παξνρή εηδώλ πξώηεο αλάγθεο, ελώ ν
Δξπζξόο ηαπξόο αξλήζεθε ηελ ρνξήγεζε εηδώλ πξώηεο αλάγθεο ζηνπο 25,000
πνιίηεο πνπ είραλ θαηαθύγεη ζην Superdome [46].
Σα λνζνθνκεία ηεο Νέαο Οξιεάλεο ρσξίο ξεύκα θαη επηθνηλσλίεο,
θαηέζηεζαλ κε ιεηηνπξγηθά πνιύ γξήγνξα, ελώ ππέζηεζαλ θαη θζνξέο πνπ νδήγεζαλ
ζε αρξήζηεπζε νιόθιεξσλ ηκεκάησλ, ώζηε ε κόλε εξγαζία πνπ απέκεηλε ζην
απνδεθαηηζκέλν πξνζσπηθό ήηαλ ε δηαινγή ησλ αηόκσλ πνπ είραλ πξνηεξαηόηεηα λα
απνκαθξπλζνύλ.
Λνηκώμεηο ηξαπκάησλ από ζηαθπιόθνθθν (30 πεξηζηαηηθά), vibrio vulnificus
θαη vibrio parahaemolyticus (24 πεξηζηαηηθά εθ ησλ νπνίσλ ζεκεηώζεθαλ 6 ζάλαηνη)
αλαθέξζεθαλ από ην Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) ηνλ
Οθηώβξην ηνπ 2005 [38]. Σα ζπζηήκαηα αηκνθάζαξζεο δελ ιεηηνπξγνύζαλ θαη
ππάξρνπλ αλαθνξέο όηη ην 50% ησλ αηόκσλ πνπ έθαλαλ αηκνθάζαξζε πξηλ ηνλ
ηπθώλα ζηα λνζνθνκεία ηεο Νέαο Οξιεάλεο, δελ είραλ αθόκε εληνπηζηεί 10 κέξεο
κεηά ηελ Katrina [34,40].
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Γηάξξεμε ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ κε θινπέο, βηαζκνύο θαη ιεειαζίεο
ραξαθηήξηζαλ ηηο εκέξεο θαηά θαη κεηά ηνλ ηπθώλα Katrina [31,34].
Με ηνλ ηπθώλα Katrina έγηλε θαλεξό όηη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ
ζρεδίσλ πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ απαηηεί ηελ
ελζσκάησζε θπιεηηθώλ θαη εζληθώλ κεηνλνηήησλ ζε θνηλή πξνζπάζεηα θαη πξνο ην
ζθνπό απηό έρνπλ μεθηλήζεη εηδηθά πξνγξάκκαηα [47].
Ο ηύπνο ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ άξζξσλ ηνπ ζρνιίαζε ηελ πιεκκειή θαη
θαζπζηεξεκέλε απόθξηζε ηεο Κπβέξλεζεο ζηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηξνθήο, ελώ ιίγα ήηαλ ηα άξζξα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε
ζέκαηα δεκόζηαο πγείαο, ζηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο θαη ζηνλ πιεηηόκελν πιεζπζκό
πνπ ήηαλ θπξίσο επάισηεο νκάδεο κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη πθηζηάκελεο
λνζεξόηεηεο. Από ηελ ελ γέλεη ξνή ηεο πιεξνθνξίαο αλαδείρζεθε όηη ε αληηκεηώπηζε
ησλ θαηαζηξνθώλ απνηειεί κείδνλ θνηλσληθό δήηεκα γηα ην νπνίν ε Κπβέξλεζε έρεη
ηελ πξσηαξρηθή επζύλε. Καηέζηε, επίζεο, ζαθέο όηη ε θαιή ζπλεξγαζία ησλ ΜΜΔ
κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζην πεδίν, σο πξνο ηελ κεηάδνζε ησλ κελπκάησλ ζην
θνηλό, δύλαηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνπο ππεύζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο ζε
θνκβηθά δεηήκαηα γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ πόξσλ θαη ηδίσο γηα ηελ
πξνώζεζε πξνιεπηηθώλ πνιηηηθώλ γηα ηε δεκόζηα πγεία [48].
5.7. Οη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Κίλαο θαηά ηνλ ζεηζκό ηεο θνκεηείαο
Wenchuan
Ο ζεηζκόο ζηελ θνκεηεία Wenchuan ηεο επαξρίαο Shitsuan ηεο Κίλαο ζηηο 25
επηεκβξίνπ ηνπ 2008 ήηαλ έλαο από ηνπο ηζρπξόηεξνπο θαη θνληθόηεξνπο ζηελ
αλζξώπηλε ηζηνξία [41]. Αλαθέξζεθαλ 69,227 ζάλαηνη θαη 17,923 αγλννύκελνη, ελώ
νη ηξαπκαηίεο εθηηκήζεθαλ ζηηο 374 ρηιηάδεο πεξίπνπ θαη νη άζηεγνη ζηα 4.8 σο 10
εθαηνκκύξηα. Πνιιέο ππνδνκέο θαηαζηξάθεθαλ θαη νη επηηόπηεο πγεηνλνκηθέο
δπλάκεηο, από ην πξνζσπηθό κέρξη ηηο πιηθέο ππνδνκέο είραλ ζρεδόλ θαηαιπζεί.
Η Κηλεδηθή θπβέξλεζε ακέζσο βαζκνιόγεζε ηελ βαξύηεηα πξνζβνιήο από
ην ζεηζκό ζε θάζε θνκεηεία πνπ επιήγε κε ηξείο βαζκνύο κηαο 10βάζκηαο θιίκαθαο,
έλαλ γηα ηε βαξύηεηα ηνπ ζεηζκνύ, έλαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ ζπηηηώλ
πνπ έπαζαλ δεκηέο θαη έλαλ γηα ηνλ αξηζκό ησλ ζπκάησλ. Με βάζε απηήλ ηελ
ηαμηλόκεζε ε Κηλεδηθή θπβέξλεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ Δζληθνύ Γξαθείνπ βνήζεηαο
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ζεηζκνπαζώλ (National Earthquake Relief Headquarters, NERH) αμηνιόγεζε ηηο
αλάγθεο ησλ θνκεηεηώλ πνπ επιήγεζαλ θαη θαηέλεηκε ηηο δπλάκεηο δηάζσζεο.
Σν ηαηξηθό ηκήκα ηεο επαξρίαο Sichuan θαη ην Κέληξν Διέγρνπ Νόζσλ ηεο
Sichuan ζρεκάηηζαλ νκάδεο αλαθνύθηζεο ησλ πιεγέλησλ ζηελ πξώηε γξακκή θαη
ζηειέρσζαλ ηα ηνπηθά ηαηξηθά ηκήκαηα κε πξνζσπηθό θαη κέζα. Κάησ από ην
Κέληξν Διέγρνπ Νόζσλ ηεο επαξρίαο Sichuan ιεηηνπξγνύζε κηα ηεξαξρηθά θαηώηεξε
νκάδα ηαηξηθήο αζθάιεηαο. Σνπηθά ηκήκαηα ζπγθξνηήζεθαλ ζε επίπεδν πόιεο,
επαξρίαο θαη θνκεηείαο, ηα νπνία θαη ζρεκάηηζαλ ην ζύζηεκα δηεύζπλζεο πνπ
θαζνδεγείην από ηελ δηνίθεζε πξώηεο γξακκήο ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη
ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Νόζσλ ηεο Sichuan, κε ηέζζεξεηο δηαζπλδέζεηο ζε επίπεδν
Κξάηνπο-επαξρίαο-πόιεο- θνκεηείαο.
Οη

πξνζπάζεηεο

γηα

αλαθνύθηζε

ησλ

ζεηζκνπαζώλ

αθνινπζνύζαλ

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύνληαλ. Μέρξη ηελ
50ε κέξα κεηά ην ζεηζκό ε ππεξεζία NERH είρε εθδώζεη 305 κλεκόληα πνιηηηθήο
πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα εθ ησλ νπνίσλ ην 31.5% αθνξνύζε επείγνπζεο νδεγίεο, ην
18% νδεγίεο γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε, θαη ην 3.6% νδεγίεο γηα αλνηθνδόκεζε.
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ ηαηξηθήο θξνληίδαο ήηαλ 66,000 άηνκα
εθ ησλ νπνίσλ 8,814 αθνξνύζαλ δπλάκεηο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη ζηξαηεγηθήο,
37,582 ήηαλ δπλάκεηο δηνίθεζεο θαη ζηξαηεγηθήο ηεο επαξρίαο, 20,000 ηνπηθέο
δπλάκεηο γηα ηελ άκεζε αλαθνύθηζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη νξηζκέλνη εζεινληέο από ην
Hong Kong, ηα λεζηά Macau θαη από δηεζλείο αλζξσπηζηηθέο νξγαλώζεηο.
ε κία ώξα κεηά ην ζεηζκό ε πξώηε ηαηξηθή νκάδα έθηαζε ζην ζεκείν ηεο
θαηαζηξνθήο κε εληνιή ηνπ Κέληξνπ Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο ηεο Δπαξρίαο Sichuan. ε
2 ώξεο κεηά ην ζεηζκό έθηαζαλ ζηηο πιεγείζεο πεξηνρέο 29 ηαηξηθέο νκάδεο, ζε 12
ώξεο 96 θαη ζε 24 ώξεο 474 ηαηξηθέο νκάδεο από ηελ επαξρία Sichuan, αιιά θαη
άιιεο επαξρίεο [49]. Σελ 14ε κέξα κεηά ην ζεηζκό 64,963 επαγγεικαηίεο εθ ησλ
νπνίσλ 49,620 κε εηδηθόηεηα πνηθίιισλ ηαηξηθώλ επαγγεικάησλ, (εθ ησλ νπνίσλ
20,000 ηαηξνί) θαη 15,343 επηδεκηνιόγνη είραλ θαηαθηάζεη ζην πεδίν. Σελ 18ε κέξα ν
αξηζκόο ησλ ηαηξώλ έθηαζε ηηο 66,000.
Οη ηξαπκαηίεο ππνβάιινληαλ ζε ηαηξηθή εθηίκεζε ζην πεδίν από επηηόπηα
ηαηξηθή νκάδα δηάζσζεο θαη ειάκβαλαλ επί ηόπνπ ζεξαπεία κε ζηόρν ηελ άκεζε
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βειηίσζε θαη ηελ απνθπγή αλαπεξίαο. Γηα ηνπο βαξύηεξα πάζρνληεο αθνινπζνύζε
δηαθνκηδή ζηα λνζνθνκεία πξώηεο γξακκήο πνπ ήηαλ λνζνθνκεία ζε επίπεδν πόιεο,
θνκεηείαο, πγεηνλνκηθνί ζηαζκνί ή λνζνθνκεία ζε ζθελέο. Δθεί πξαγκαηνπνηνύληαλ
ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα άκεζε αλαθνύθηζε ή απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη νη
αζζελείο ππνβάιινληαλ ζε δεύηεξε δηαινγή. Οη βαξέσο πάζρνληεο δηαθνκίδνληαλ ζε
λνζνθνκεία δεύηεξεο γξακκήο πνπ ιεηηνπξγνύζαλ γύξσ από ηηο πεξηνρέο πνπ
επιήγεζαλ θαη όζνη ήζαλ ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε, αιιά απαηηείην πεξαηηέξσ
ζεξαπεία ππνβάιινληαλ ζε ηξίηε δηαινγή. Μεηά από ηελ ηξίηε δηαινγή νη έρνληεο
αλάγθε πεξαηηέξσ θξνληίδαο δηαθνκίδνληαλ γηα πεξαηηέξσ αληηκεηώπηζε

ζηα

λνζνθνκεία ηξίηεο γξακκήο ηα νπνία ήηαλ ηα επαξρηαθά ή πεξηθεξεηαθά λνζνθνκεία.
Μεηά ηελ πξώηε δηαινγή από ηνπο 374,673 ηξαπκαηίεο νη 68,788
λνζειεύηεθαλ θαη ην 21.07% απηώλ (14,927) νη νπνίνη ήηαλ ζνβαξά ηξαπκαηίεο,
ππνβιήζεθαλ ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ηηο πξώηεο 72 ώξεο, ελώ ην 96% ησλ
ζνβαξά ηξαπκαηηώλ είρε ππνβιεζεί ήδε ζε ζεξαπεία ηελ πξώηε εβδνκάδα. Από
απηνύο πάλσ από 3,000 ήηαλ ζνβαξόηεξα ηξαπκαηηζκέλνη θαη λνζειεύηεθαλ ζε
πεξηζζόηεξν πιήξε λνζνθνκεία ηεο πεξηθέξεηαο. Η ζλεζηκόηεηα ησλ πεξηζζόηεξν
ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλσλ πνπ λνζειεύηεθαλ ζηα λνζνθνκεία ηεο επαξρίαο Sichuan
ήηαλ 2.3%.

Από ηνπο δηαθνκηζζέληεο ζηα λνζνθνκεία ηξίηεο γξακκήο ην 62%

πέζαλαλ από ινηκώμεηο. Παξά ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ, αληρλεύζεθαλ ζηηο πεξηνρέο
ηνπ ζεηζκνύ πεξηζηαηηθά ρνιέξαο, δπζεληεξίαο θαη άιισλ ινηκσδώλ δηαξξνηώλ.
Έλα επξύηαην πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο αθνινύζεζε ηηο
ζεξαπείεο ζηα λνζνθνκεία, ην νπνίν πεξηειάκβαλε ρνξήγεζε ηερλεηώλ κειώλ ή
ππνβνεζεηηθήο βαθηεξίαο, θπζηνζεξαπεία, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη έλα εθηελέο
πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ. Δκβνιηάζηεθαλ 1,557,000 άηνκα γηα ηνλ ηό ηεο επνρηαθήο
γξίπεο, 701,000 γηα επηδεκηθή εγθεθαινλσηηαία κεληγγίηηδα, 399,000 γηα επαηίηηδα Α
θαη 138,000 γηα επηδεκηθή εγθεθαιίηηδα Β [50].
Η πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ην νπνίν επαλήιζε ζηαδηαθά ζηηο πεξηνρέο πνπ
επιήγεζαλ, επνπηεπόηαλ από θξαηηθέο ππεξεζίεο. Παξαιιήισο αθνινπζήζεθε έλα
πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ κε θύξην ζηόρν ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
βαζηθώλ ππνδνκώλ, όπσο πόζηκν λεξό, απνρέηεπζε, επηθνηλσλίεο θαη ππνδνκέο
πγεηνλνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ πιεζπζκνύ. ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ κήλα κεηά ην
ζεηζκό είραλ παξαδνζεί 300,000 m2 ιπόκελσλ ηαηξηθώλ ρώξσλ θαη ζηνλ 31ν κήλα
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κεηά ην ζεηζκό παξαδόζεθε ην 90% ησλ κόληκσλ ηαηξηθώλ ππνδνκώλ ηεο πεξηνρήο.
Η απνθαηάζηαζε ησλ ππνδνκώλ αθνινπζήζεθε από έλα επξύ πξόγξακκα δσξεάλ
εθπαίδεπζεο ησλ γηαηξώλ ζε παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.
Σα καζήκαηα από ηνλ ζεηζκό ζηελ θνκεηεία Wenchuan είλαη όηη κεγάιεο
θαηαζηξνθέο απαηηνύλ κεγάιεο αλζξώπηλεο θαη ηερλνινγηθέο δπλάκεηο γηα ηελ
επνύισζε ησλ πιεγώλ από ηελ θαηαζηξνθή. Η ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ
δπλάκεσλ, νη θιηκαθσηνί αιγόξηζκνη δηαινγήο, ε ζπλερήο θξνληίδα γηα
απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ παζρόλησλ θαη ησλ ππνδνκώλ απαηηνύλ πξόγξακκα,
ην νπνίν γηα λα επηηύρεη πξέπεη λα εθπνλείηαη θαη λα πινπνηείηαη από ηελ πιεγείζα
ρώξα ή πεξηνρή. Η ηεξαξρηθή δηάξζξσζε ηεο δηνίθεζεο είλαη αλαγθαία γηα ηνλ
έιεγρν θαη ηνλ ζπληνληζκό, αιιά ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζεηζκνύ ηεο θνκεηείαο
Wenchuan αθέζεθε αξθεηή πξσηνβνπιία ζηηο δπλάκεηο ηεο πεξηθέξεηαο κέρξη ην
επίπεδν ηεο επαξρίαο, λα εθαξκόζνπλ ηελ δηάζσζε θαη ηελ δηαινγή ησλ ηξαπκαηηώλ.
Σν πξν-επεμεξγαζκέλν ζρέδην αληίδξαζεο ζηελ θαηαζηξνθή ήηαλ επίζεο θνκβηθόο
παξάγσλ γηα ηελ ζρεηηθά γξήγνξε απνθαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ βιαβώλ θαη ησλ
βιαβώλ ππνδνκώλ. Σν ζρέδην δξάζεο απαηηεί όκσο θαη κηα αλάινγε θαιιηέξγεηα ηνπ
πιεζπζκνύ, ν νπνίνο ζπληνλίδεηαη κε ηηο θξαηηθέο δπλάκεηο θαη ζηξαηεύεηαη γηα ην
θνηλό θαιό.
5.8. Πξνβιήκαηα απνθαηάζηαζεο ηωλ πιεγέληωλ κε ηξαύκαηα ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαηά ηνλ ζεηζκό ηεο Ιξαληθήο πόιεο Bam.
ηηο 26 Γεθεκβξίνπ 2003 ζηηο 5:26 ηνπηθή ώξα, θαηαζηξνθηθόο ζεηζκόο
ηζνπέδσζε ηελ πόιε Bam ηνπ Ιξάλ. Από ηνλ ζεηζκό πέζαλαλ 26,271 άηνκα,
ηξαπκαηίζηεθαλ 30,000 θαη 100,000 θάηνηθνη έκεηλαλ άζηεγνη. Πεξίπνπ 10,000
άλζξσπνη εηζήρζεζαλ γηα λνζειεία είηε ζε πξόρεηξα λνζνθνκεία ζην πεδίν, είηε ζε
ηνπηθά λνζνθνκεία ηεο γύξσ πεξηνρήο ηα νπνία είραλ κείλεη ιεηηνπξγηθά. O
ζπγγξαθέαο ηνπ ζρεηηθνύ άξζξνπ [42] κεηέβε ζην πεδίν 28 εκέξεο κεηά ηνλ ζεηζκό,
εμέηαζε αζζελείο κε ηξαύκαηα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην ηκήκα επεηγόλησλ θαη
επηζθέθζεθε αζζελείο πνπ είραλ εηζαρζεί κε βιάβε λσηηαίνπ κπεινύ ιόγσ ηεο
ζπληξηβήο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο από ηα εξείπηα, εξγαδόκελνο σο αλεμάξηεηνο
εζεινληήο. Αλαγλώξηζε 34 αζζελείο κε βιάβε λσηηαίνπ κπεινύ.
Οθηώ κήλεο κεηά ν ζπγγξαθέαο επηζθέθζεθε πάιη ηνπο αζζελείο κε βιάβε
λσηηαίνπ κπεινύ από ζπληξηβή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην ζεηζκό ηεο πόιεο Bam
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θαη αλαγλώξηζε 54 αζζελείο. ε ζπλεληεύμεηο πνύ πξαγκαηνπνίεζε δηαπίζησζε όηη
παξέκελε αζαθήο ν αξηζκόο ησλ αζζελώλ κε βιάβε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, νη δε αηηίεο
γηα απηή ηελ αζάθεηα ήηαλ νη αθόινπζεο: α) απνπζία νξγαλσκέλεο θαηαγξαθήο από
ηηο αξρέο, β) απνπζία ζπλεξγαζίαο θπβεξλεηηθώλ θαη κε-θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ
γηα θαηαγξαθή θαη απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ πιεγέλησλ, γ) κεηαθηλήζεηο
πιεζπζκνύ ιόγσ θαηαζηξνθήο ηεο θαηνηθίαο ηνπο, δ) απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνύ κε απνηέιεζκα άιινηε ππεξεθηίκεζε θαη άιινηε ππνεθηίκεζε ησλ
βιαβώλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο,

ε) απνπζία δξόκσλ θαη δηεπζύλζεσλ θαη

αρξήζηεπζε ραξηώλ ιόγσ ηεο ηζνπέδσζεο ηεο πόιεο, ζη) ζάλαηνο ηνπηθώλ γηαηξώλ
θαη θπζηθνζεξαπεπηώλ ζην ζεηζκό, δ) πνιινί από ηνπο επηδήζαληεο ηνπηθνύο
γηαηξνύο αληηκεηώπηζαλ πνιιά θνηλσληθά πξνβιήκαηα από ηελ απώιεηα ησλ
ζπγγελώλ ηνπο, ε) θαηαζηξνθή ησλ ηνπηθώλ λνζνθνκείσλ θαη δηαζπνξά ησλ
πεξηζηαηηθώλ ρσξίο θεληξηθή επνπηεία θαη θξνληίδα.
Ο ζπγγξαθέαο κε ελδειερή αλαδήηεζε αλίρλεπζε 100 αζζελείο κε βιάβε
λσηηαίνπ κπεινύ από ζπληξηβή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο γηα ηνπο νπνίνπο ην θξάηνο
είρε ρνξεγήζεη κόληκε θαηνηθία. Από ηνπο αξρηθνύο 34 αζζελείο κόλν 3 είραλ ιάβεη
νδεγίεο γηα θξνληίδα θύζηεο θαη κόλν 1 γηα θξνληίδα αθόδεπζεο. Η θπζηνζεξαπεία
ήηαλ ειιηπήο θαη ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε αλύπαξθηε.
Η εκπεηξία ηνπ ζεηζκνύ ηνπ Bam δείρλεη όηη ε απνθαηάζηαζε ησλ πιεγέλησλ
είλαη ζύλζεηε, ρξόληα θαη επίπνλε δηαδηθαζία. Οη κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο
εζεινληώλ κε ηελ βξαρεία παξνπζία ηνπο ζην πεδίν θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζηξνθήο,
πξνζθέξνπλ πνιύηηκν έξγν ζώδνληαο αλζξώπηλεο δσέο, αιιά δελ έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ ζπκάησλ θαη ζηελ
απνθαηάζηαζε ησλ ππνδνκώλ- θάηη πνπ απνηειεί έξγν ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη
ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο.
5.9. Η εκπεηξία ηνπ Ιζξαειηλνύ ζηξαηνύ επί ηνπ πινίνπ MV Mavi Marmara
ηηο 31 Μαΐνπ 2010 ην πινίν MV Mavi Marmara, ηνπξθηθνύ λενινγίνπ, κε
κηα πνιπεζληθή νκάδα 700 εζεινληώλ-δηαδεισηώλ, σο κέξνο κηθξνύ ζηνιίζθνπ,
θηλήζεθε πξνο ηε ισξίδα ηεο Γάδαο κε ζηόρν λα δηαζπάζεη ηνλ λαπηηθό απνθιεηζκό
ηνπ Ιζξαήι πξνο ηνπο Παιαηζηηλίνπο ηεο Γάδαο. Σν Ιζξαειηλό Πνιεκηθό Ναπηηθό
επηθνηλώλεζε κε ην πινίν MV Mavi Marmara θαη δήηεζε από ηνλ θαπεηάλην λα
γλσζηνπνηήζεη ηελ θαηεύζπλζε ηνπ. Λίγν αξγόηεξα δύν ηζξαειηλά πνιεκηθά πινία
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πιεζίαζαλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο ην πινίν. Ιζξαειηλνί ζηξαηηώηεο επηβηβάζηεθαλ
ζην πινίν θαη ελεπιάθεζαλ κε επηβάηεο ηνπ, κε απνηέιεζκα ηνπιάρηζηνλ 9
αθηηβηζηέο λεθξνύο θαη 62 ηξαπκαηίεο, ελώ ζύκθσλα κε ην ηζξαειηλό Τπνπξγείν
Άκπλαο από ηελ πιεπξά ησλ Ιζξαειηλώλ δπλάκεσλ ππήξμαλ 10 ηξαπκαηίεο, εθ ησλ
νπνίσλ νη δύν ζνβαξά. Κηλεκαηνγξαθηθό ζηηγκηόηππν δείρλεη νξηζκέλνπο αθηηβηζηέο
λα ρεηξνδηθνύλ πξώηνη, ρξεζηκνπνηώληαο ινζηνύο θαη άιια αληηθείκελα θαη λα
πεηνύλ από ην επάλσ ζην θάησ θαηάζηξσκα έλαλ ζηξαηηώηε.
Οη 62 ηξαπκαηίεο ππνβιήζεθαλ ζε δηαδηθαζία δηαινγήο επάλσ ζην πινίν κε
ζηόρν ηελ αεξνκεηαθνξά ηνπο γηα λνζειεία ζε 7 λνζνθνκεία ηνπ Ιζξαήι. Καηά ηελ
δηαινγή ζην πεδίν, νη 26 ραξαθηεξίζηεθαλ επείγνληα πεξηζηαηηθά θαη νη 36 κεεπείγνληα, ελώ θαηά ηε δεύηεξε δηαινγή ζην λνζνθνκείν νη 26 επείγνπζεο
πεξηπηώζεηο δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε ζνβαξέο (11), κεηξίσο ζνβαξέο (13) θαη ήπηεο (2).
σηήξηεο δξάζεηο ηεο νκάδαο δηάζσζεο εθηπιίρζεθαλ ζην πεδίν, όπσο:
αξηεξηαθέο πεξηδέζεηο (4), δηαζσιελώζεηο (7), ζσξαθνζηνκίεο (8), ηνπνζεηήζεηο
θεληξηθήο θιεβηθήο γξακκήο (3) θαη ελδν-νζηηθέο εγρύζεηο πγξώλ (7). Δπί πιένλ 3
ηξαπκαηίεο έιαβαλ παξάγσγα αίκαηνο εληόο ηνπ ειηθνπηέξνπ δηαθνκηδήο.
Πξνβιήκαηα πνπ αλαδύζεθαλ από ηελ δηαινγή θαη ηελ δηαθνκηδή ήηαλ ηα
αθόινπζα: α) ππήξμαλ ηξία δηαθνξεηηθά ζεκεία δηαινγήο πάλσ ζην πινίν από ηξείο
δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνύζαλ παξάιιεια ρσξίο ελδνζπλελλόεζε, κε
απνηέιεζκα ηε ζύγρπζε αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεξαηόηεηα ησλ παζρόλησλ γηα
δηαθνκηδή κέζσ ειηθνπηέξνπ, ελώ ζπλερίδνληαλ θαη νη ερζξνπξαμίεο, β) ππήξραλ
δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ δηάζσζεο επάλσ ζην πινίν θαη ησλ
πηιόησλ επεηδή ην πξνζσπηθό δηάζσζεο εξγαδόηαλ αθξηβώο ζηελ πεξηνρή, όπνπ
πξνζέγγηδαλ ηα ειηθόπηεξα θαη έηζη δπζθόιεπε ε επηθνηλσλία ηνπ πξνζσπηθνύ
δηάζσζεο κε ηνπο πηιόηνπο, γ) ε δνκή ηνπ πινίνπ δελ επέηξεπε πξνζγείσζε ηνπ
ειηθνπηέξνπ ζην θαηάζηξσκα θαη έηζη έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί αλειθπζηήξαο
δηάζσζεο γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηξαπκαηηώλ, πξάγκα πνπ επηκήθπλε ην ρξόλν
εθθέλσζεο ηνπ πινίνπ. Η ρνξήγεζε νμπγόλνπ θαηά ηελ πηήζε ήηαλ πξνβιεκαηηθή
επίζεο, επεηδή ε πνζόηεηά ηνπ είρε ππνινγηζηεί γηα βξαρύηεξνπο ρξόλνπο πηήζεο. δ)
Οη δπζθνιίεο ηαπηνπνίεζεο ησλ παζρόλησλ ήηαλ, επίζεο, ζνβαξέο. Δπεηδή κηινύζαλ
δηάθνξεο γιώζζεο σο κέιε κηαο πνιπεζληθήο νκάδαο, ε επηθνηλσλία ήηαλ δύζθνιε.
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Δπηπιένλ πνιινί αξλήζεθαλ λα επηδείμνπλ ηα έγγξαθά ηνπο γηα λα κελ
ζηνρνπνηεζνύλ ζην κέιινλ από ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ιζξαήι.
Ηζηθά δηιήκκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ νη γηαηξνί ηεο νκάδαο δηάζσζεο ήηαλ ηα
αθόινπζα: α) Πώο εμηζνξξνπείηαη ε επζύλε κεηαθίλεζεο ηξαπκαηηώλ, ρσξίο
βεβαηόηεηα ζηαζεξόηεηαο ηεο θαηαζηάζεώο ηνπο εληόο ηνπ ειηθνπηέξνπ δηαθνκηδήο,
κε ηελ επζύλε ηεο παξακνλήο ηξαπκαηηώλ ζηελ αλακνλή επί ηνπ πινίνπ; β) Κάησ
από πνηέο ζπλζήθεο λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζε αλζξώπνπο πνπ δελ ηελ δέρνληαη ή
αθόκε βηαηνπξαγνύλ ζε βάξνο ηνπο; γ) Ση επηηξέπεη θαη ηη όρη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο
ην δίθαην ηεο ζάιαζζαο; Οη ζπγγξαθείο δειώλνπλ όηη δελ έρνπλ μεθάζαξεο
απαληήζεηο ζε όια απηά, αιιά πηζηεύνπλ όηη απηά ηα δηιήκκαηα θαη νη γλώζεηο ηνπ
δηεζλνύο δηθαίνπ πξέπεη λα εληαρζνύλ ζηε εθπαίδεπζή ηνπο [43].
5.10. Ηζηθά δηιήκκαηα από ηελ αληηκεηώπηζε ή ηνλ ζρεδηαζκό
αληηκεηώπηζεο άιιωλ θαηαζηξνθώλ
Πέξαλ ησλ εζηθώλ δηιεκκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ δηαινγή (triage), πνηθίια
άιια δηιήκκαηα αλαθέξνληαη από ην ηαηξηθό πξνζσπηθό ζε δεκνζηεύζεηο νη νπνίεο
πεξηγξάθνπλ εκπεηξίεο θαηαζηξνθώλ.
Ο Lin. G θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο από ηνλ ηπθώλα
Haiyan (Yolanda), ν νπνίνο ζηηο 3 Οθησβξίνπ ηνπ 2013 θαηέζηξεςε βαζηθέο
ππνδνκέο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη λνζνθνκείσλ ζηηο θεληξηθέο Φηιηππίλεο θαη κέηξεζε
3,976 λεθξνύο, 1598 αγλννύκελνπο θαη 18178 ηξαπκαηίεο [51]. Η Ιζξαειηλή
απνζηνιή ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ θαηεπζύλζεθε πξνο ην Bogo City θαη ζρεδίαδε
αξρηθά λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζην ηνπηθό λνζνθνκείν Severo Veralo Memorial
District Hospital ζην νπνίν όκσο νη αίζνπζεο ρεηξνπξγείσλ είραλ θαηαζηξαθεί θαη
δελ ππήξρε ειεθηξηθό ξεύκα. Γηα ην ιόγν απηό εγθαηέζηεζε έλα πιήξεο θηλεηό
λνζνθνκείν.

Πνιινί

θάηνηθνη

επηζθέθζεθαλ

ην

λνζνθνκείν

γηα

ρξόληα

παξακειεκέλα παζνινγηθά θαη ρεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα, δεηώληαο βνήζεηα.
Σν δίιεκκα πνπ εηέζε ζην πξνζσπηθό ήηαλ : «Πώο λα παξέκβεη αλ ήηαλ
δπλαηό λα ζεξαπεύζεη ηνπο πάληεο;», αιιά θαη έλα δεύηεξν δίιεκκα: «πώο λα
πξνζθέξεη (γηα παξάδεηγκα ζε παξακειεκέλνπο όγθνπο πξνζώπνπ) ζεξαπεία ε νπνία
δελ ήηαλ ε βέιηηζηε;». Σν πξνζσπηθό αμηνιόγεζε ηηο ρξόληεο παζνινγηθέο
θαηαζηάζεηο κε βάζε ην επείγνλ. Τπέξηαζε, ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ειεθηξνιπηηθέο
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δηαηαξαρέο θαη ρξνλίδνπζα θπκαηίσζε, αληηκεησπίζηεθαλ άκεζα κε θαξκαθεπηηθή
αγσγή. Σν λνζνθνκείν επηζθέθζεθαλ 85 αζζελείο κε θαθνήζε λνζήκαηα θαη 114 κε
άιια ρξόληα ρεηξνπξγηθά πξνβιήκαηα. Σν πξνζσπηθό δελ είρε όιεο ηηο ρεηξνπξγηθέο
εηδηθόηεηεο πνπ απαηηνύλην θαη πεξηνξίζηεθε ζε 3 παξεγνξεηηθέο επεκβάζεηο
θαξθίλσλ, ζε 8 βηνςίεο όγθσλ θαη ζε 7 επαλνξζσηηθέο επεκβάζεηο κεγάισλ θειώλ,
ρσξίο, όκσο, πιέγκα ππνζηήξημεο αλ θαη γλώξηδαλ όηη ζα ππνηξνπηάζνπλ.
Σν δίιεκκα θαηά πόζνλ ην ηαηξηθό πξνζσπηθό δύλαηαη λα αξλεζεί λα
λνζειεύζεη αζζελείο κε εμαηξεηηθά κεηαδνηηθό ινηκώδεο θαη εμαηξεηηθά ζαλαηεθόξν
λόζεκα έρεη εθηελώο αληηκεησπηζηεί ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν κε ηελ
επθαηξία ησλ πεξηζηαηηθώλ ινηκώμεσλ από ηνλ ηό Ebola, ν νπνίνο κεηαδίδεηαη ζηνπο
αλζξώπνπο από ηηο λπρηεξίδεο θαη από άλζξσπν ζε άλζξσπν κέζσ ησλ βηνινγηθώλ
πγξώλ [52]. Άξζξν αλαθνξάο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιιεγίνπ Ιαηξώλ Δπείγνπζαο
Ιαηξηθήο, ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Ννζνθόκσλ, θαη ηεο Έλσζεο Αθαδεκατθήο
Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο επηζεκαίλεη θαηά πξώηνλ όηη ε πεξηζζόηεξν πεηζηηθή βάζε γηα
ηελ ππνρξέσζε ηνπ ηαηξνύ λα ζεξαπεύζεη αθόκε θαη αζζελή κε κεηαδνηηθό λόζεκα
είλαη ε εζηθή πξνζέγγηζε. ε ζπνξαδηθέο πεξηπηώζεηο θξνπζκάησλ δύλαηαη πηζαλώο
ην πξνζσπηθό λα εξγαζηεί εζεινληηθά γηα ηελ λνζειεία παξόκνησλ πεξηζηαηηθώλ,
αιιά ζε επηδεκία ή παλδεκία ε ππνρξέσζε λνζειείαο παζρόλησλ από κεηαδνηηθό
λόζεκα είλαη απηνλόεηε. Ο θώδηθαο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Κνιιεγίνπ Ιαηξώλ
Δπείγνπζαο Ιαηξηθήο [53] ζεκεηώλεη ηελ απαίηεζε ηεο επάξθεηαο ησλ λνζνθνκεηαθώλ
θαη εμσ-λνζνθνκεηαθώλ κέζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε επεηγνπζώλ θαηαζηάζεσλ.
Λόγσ ηεο δέζκεπζήο ηνπο λα θξνληίδνπλ ηνλ αζζελή θαη ηνλ πάζρνληα, έλαο έθαζηνο
ησλ ηαηξώλ ππνρξενύηαη λα πξνζθέξεη επείγνπζα ηαηξηθή θξνληίδα ζηηο πεξηπηώζεηο
θαηαζηξνθώλ, αλεμαξηήησο ησλ θηλδύλσλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα [53]. Δλ
ηνύηνηο ην ηαηξηθό δπλακηθό δελ είλαη αλεμάληιεην. πλεπώο, όηαλ νη ηαηξνί
ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηξνθώλ από κνιπζκαηηθά λνζήκαηα πξέπεη
λα ζηαζκίζνπλ ηα νθέιε γηα έλαλ αζζελή κε ηελ δπλαηόηεηά ηνπο λα θξνληίζνπλ θαη
άιινπο αζζελείο ζην κέιινλ [54]. ην εξώηεκα αλ νη εηδηθεπόκελνη θαη νη θνηηεηέο
πξέπεη λα εθηίζεληαη ζηνλ θίλδπλν κεηαδνηηθώλ λνζεκάησλ, ην Πξόηππν Κιηληθήο
Πξαθηηθήο Δπείγνπζαο ηαηξηθήο ησλ ΗΠΑ πξνηείλεη όηη νη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη λα
αθνινπζνύλ ηηο αξρέο αληηκεηώπηζεο ησλ καδηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη λα
εθπαηδεύνληαη επ’ απηώλ [55]. Έρεη απνδεηρζεί εμ άιινπ, όηη επηζεηηθή ζεξαπεία ησλ
αζζελώλ κε ινίκσμε από ηνλ ηό Ebola πνπ πεξηιακβάλεη δηαζσιήλσζε,
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αηκνθάζαξζε, αλαδσνγόλεζε, ηνπνζέηεζε ππνθιεηδίνπ θαζεηήξα, είλαη δπλαηόλ λα
είλαη επηηπρήο ώζηε λα θξαηήζεη ηνλ αζζελή ζηε δσή ρσξίο λα κνιπλζεί ην
πξνζσπηθό εθ’ όζνλ ρξεζηκνπνηνύζε ηα ελδεδεηγκέλα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
[55,56].
Οη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ παλδεκίεο γξίπεο θαη άιιεο ινηκώδεηο λόζνη πνπ
ζεκεηώζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα [ΗΙΝΙ, Sars, Μers-Cov, Η7Ν9, Ebola θ.α.]
επηθέληξσζαλ ηελ πξνζνρή ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα πξνεηνηκαζίαο θαη
εγξήγνξζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε κηαο ηέηνηαο θξίζεο.
Η αλάγθε απηή ππαγνξεύζεθε από ην γεγνλόο όηη ε εκθάληζε κηαο παλδεκίαο
ζπλεπάγεηαη αύμεζε αλαγθώλ γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο ζε ήδε
επηβαξπκέλα ζπζηήκαηα πγείαο κε αλεπαξθείο πόξνπο θαη κέζα.
πλαθνινύζσο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο έξρνληαη αληηκέησπνη κε εζηθά
δηιήκκαηα θαη πξνθιήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ αζθάιεηα ησλ ηδίσλ θαη ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο, αιιά θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ πιεηηόκελν πιεζπζκό θαηά
ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
Σν έηνο 2007 ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (Π.Ο.Τ.) έζεζε ην πιαίζην
κε ηηο θαηεπζπληήξηε νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εζηθώλ δεηεκάησλ πνπ
αλαθύπηνπλ θαηά ηελ νμεία θάζε ηεο θαηαζηξνθήο, νη νπνίεο εδξάδνληαη ζε πέληε
ππιώλεο : ζηε δηαθάλεηα θαη ηε δεκόζηα δέζκεπζε, ζηελ θαηαλνκή ησλ
πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ, ζηελ θνηλσληθή απνκόλσζε, ζηηο ππνρξεώζεηο πξνο θαη από
ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζηελ δηεζλή
ζπλεξγαζία.
Ιδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε ζηελ θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ γηα ηελ
δίθαηε πξόζβαζε ζε ζεξαπεπηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα (αλαπλεπζηήξεο, εκβόιηα
θ.α.), θαζώο θαη ζηηο παξεκβάζεηο δεκόζηαο πγείαο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο αηνκηθέο
ειεπζεξίεο (ρξήζε κέηξσλ απνκόλσζεο, απνκάθξπλζεο, θαξαληίλαο θ.α.), όκσο
ιακβάλνληαο πάληνηε ππόςε ηηο πνιππνιηηηζκηθέο θαη άιιεο ηδηαηηεξόηεηεο ζε ηνπηθό
πιαίζην.
Σν παξαπάλσ πιαίζην απνηέιεζε ην εθαιηήξην ηεζζάξσλ ζπλαληήζεσλ γηα
ηελ εμαγσγή νδεγηώλ πνπ άπηνληαη ησλ ελ ιόγσ εζηθώλ δεηεκάησλ. Οη ζπλαληήζεηο
απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαδνρηθά ηνλ Αύγνπζην 2008, ηνλ Μάξηην 2010, ηνλ
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Ινύιην 2011 θαη ηνλ Γεθέκβξην 2011 κε εθπξνζώπνπο όισλ ησλ θνξέσλ (ππεύζπλσλ
γηα ράξαμε πνιηηηθήο, θπβεξλεηηθώλ ζηειερώλ, επηζηεκόλσλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ,
επαγγεικαηηθώλ

πγείαο

θ.α.)

θαη

αθνξνύζαλ

ζηξαηεγηθέο

αληηκεηώπηζεο

δενληνινγηθώλ δεηεκάησλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ αληηκεηώπηζε κηαο
ελδερόκελεο παλδεκίαο γξίπεο γηα ηελ Αθξηθή, ηελ Αζία, ηε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη
ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην, αληηζηνίρσο.
Παξά ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κε ην ηνπηθό
ππόβαζξν ησλ θνηλσληώλ ηνπο, όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο παξαπάλσ ζπλαληήζεηο
ζπκθώλεζαλ ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ
απόθξηζε ζε ηέηνηνπο είδνπο θαηαζηξνθέο.
Χο θξίζηκε παξάκεηξνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε κηαο παλδεκίαο γξίπεο
πξνθξίζεθε ε δηαθάλεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζώο ε έιιεηςή ηεο εγείξεη
δεηήκαηα δηαθζνξάο πνπ δελ είλαη απνδεθηή από ηηο θνηλσλίεο ηνπο.
Η δηαθάλεηα ζπλδέεηαη αηηησδώο κε ηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ, ε νπνία ζα
πξέπεη λα πινπνηείηαη κε δίθαην ηξόπν αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ θάζε ιανύ
θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηδεκίαο.
Η εθαξκνγή κέηξσλ πεξηνξηζκνύ ησλ αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ, όπσο ε
απνκάθξπλζε, ε απνκόλσζε θαη ε θαξαληίλα, ζπδεηήζεθε εθηελώο ζε όιεο ηηο
ζπλαληήζεηο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππό ην πξίζκα δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ,
αλαγλσξίδνληαο ηε δπζθνιία ρξήζεο απηώλ ησλ κέηξσλ.
Καηέζηε ζαθέο όηη όινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα είλαη εηδηθώο
θαηεξηηζκέλνη, ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο
θάλνληαο ρξήζε εηδηθώλ πξνθπιαθηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπο.
Η θαηαπνιέκεζε ησλ παγθόζκησλ απεηιώλ γηα ηελ πγεία κπνξεί λα επηηεπρζεί
ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο, παξόηη πθίζηαληαη δπζθνιίεο ιόγσ ησλ
κεγάισλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο εμαηηίαο
ησλ κεγάισλ επηπέδσλ θηώρεηαο ζηηο ηειεπηαίεο. Όκσο, ε ζπλνρή κεηαμύ ησλ ιαώλ
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ απνηειεί ζεκαληηθή πξόθιεζε θαη εθηθηό ζηόρν
γηα ηε δηάζσζε όισλ ησλ πιεηηόκελσλ πιεζπζκώλ.
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Δπηγξακκαηηθά, νη παξαπάλσ ζπδεηήζεηο αλέδεημαλ όηη ην πνιηηηζκηθό
ππόβαζξν ησλ ρσξώλ δελ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ δηεζλή ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα
πνπ άπηνληαη ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε κηαο
παγθόζκηαο παλδεκίαο αζζελεηώλ κε βάζε θνηλνύο παξαδεδεγκέλνπο δηεζλείο
θαλόλεο [57].
ηξαηεγηθέο εηνηκόηεηαο, εζηηαζκέλεο ζηα αλσηέξσ πέληε βαζηθά ζέκαηα,
όπσο είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο θαη ζπληνληζκόο, ε επηηήξεζε θαη παξαθνινύζεζε
ηεο θαηάζηαζεο, ε πξόιεςε θαη δηαρείξηζε, ε επηθνηλσλία θαη ε απνθπγή ηνπ
θνηλσληθνύ ζπλσζηηζκνύ, πεξηιακβάλεη θαη ην Οινθιεξσκέλν ηξαηεγηθό ρέδην
ηεο Γθάλα γηα ηελ παλδεκηθή γξίπε ηεο πεξηόδνπ 2009-2013 National Integrated
Strategic Plan for Pandemic Influenza [NISPPI].
Παξά ην γεγνλόο όηη ην παξαπάλσ ζρέδην εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ πέληε
ζεκαηηθώλ πνπ έζεζε ν Π.Ο.Τ. πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζεη ηνπο πθηζηάκελνπο
κεραληζκνύο απόθξηζεο ζηελ παλδεκία, σζηόζν ζπδεηήζεθε όηη δελ ελαξκνλίδεηαη
πιήξσο κε ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηνηκόηεηα θαη ηελ
αληηκεηώπηζε, θαζώο δελ πεξηέρεη θαηεπζπληήξηεο δενληνινγηθέο νδεγίεο γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ (πξνζσπηθνύ,
εκβνιίσλ, αλαπλεπζηηθώλ νδώλ θ.α.), γηα ηελ δηαθύιαμε ηεο πγείαο ησλ εξγαδόκελσλ
ζην πεδίν θαη γηα ηπρόλ δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. Από ην ζρέδην απηό ειιείπνπλ, επίζεο,
πξνβιέςεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζηε ιήςε ζεκαληηθώλ
απνθάζεσλ γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο, θαζώο θαη δηαηάμεηο
γηα ηελ πιεξνθόξεζε ηνπ θνηλνύ αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ, ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζε απηή θαη ηελ αλάιεςε δξάζεο από ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο
[58].
5.11. Καηαζηξνθέο κεγάιεο θιίκαθαο: Η επλνϊθή έθβαζή ηνπο εμαξηάηαη
από ηνλ πινύην ηωλ πιεηηόκελωλ θνηλωληώλ
ηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ ΟΗΔ [4,5,7] έρνπλ δείμεη όηη αλ ηαμηλνκεζνύλ νη
ρώξεο ηνπ πιαλήηε ζε θηωρέο (Καηεγνξία Α, κε GDP/capita <1,025 $ ), θάηω από
ην κέζν όξν (θαηεγνξία Β, κε GDP/capita 1,026-4,035 $ ), πάλω από ην κέζν όξν
(θαηεγνξία Γ κε, GDP/capita 4,036-12,475$ ) θαη πινύζηεο (θαηεγνξία Γ,
GDP/capita > 12,476 $), θπζηθέο θαηαζηξνθέο ζπκβαίλνπλ κε ηελ ίδηα ζπρλόηεηα ζε
όιεο ηηο θαηεγνξίεο ρσξώλ [4,7]. Δλ ηνύηνηο, ν αξηζκόο ησλ ζαλάησλ από όιεο ηηο
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θπζηθέο θαηαζηξνθέο είλαη πνιύ κεγαιύηεξνο κεηαμύ ησλ θησρώλ ρσξώλ (από
θνηλνύ Α θαη Β), ζε ζρέζε κε ηηο ρώξεο Γ θαη Γ, επίζεο ζεσξνύκελεο από θνηλνύ [4].
Σν απηό ηζρύεη γηα ηνπο ζαλάηνπο από ηζνπλάκη [59]. Η εκθάληζε θαηαζηξνθώλ από
ηπθώλεο είλαη ζπρλόηεξε ζηηο πινύζηεο ρώξεο, αιιά έρεη πεξηζζόηεξα ζύκαηα ζηηο
θησρέο ρώξεο [4,5]. Δπίζεο, γηα όισλ ησλ εηδώλ ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο [4,5] νη
ππνδνκέο πγείαο θαη παηδείαο, βιάπηνληαη ζπρλόηεξα ζηηο θησρέο ρώξεο [4,5].
ηελ παξνύζα κειέηε θξίζεθε ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί ε ζρέζε πνπ έρεη ε
παξάκεηξνο GDP/capita [60] κε ηνπο ζαλάηνπο αλά εθαηνκκύξην πιεζπζκνύ
πινύζησλ θαη θησρώλ ρσξώλ, νη νπνίεο ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο, ζεσξνπκέλσλ κηαο
εθάζηεο ησλ ρσξώλ απηώλ ρσξηζηά. Πξνο ην ζθνπό απηό ζεσξήζεθε ν θαηάινγνο
ησλ ρσξώλ κε ηηο πην ζαλαηεθόξεο θαηαζηξνθέο όπσο εκθαλίδεηαη ζηε ζηαηηζηηθή
ηνπ ΟΗΔ [4], Πίλαθαο 9. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1 ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή
αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ GDP/capita κηαο ρώξαο θαη ησλ ζαλάησλ ησλ
θαηνίθσλ ηεο, όηαλ απηή ε ρώξα αληηκεησπίζεη κηα θπζηθή θαηαζηξνθή κεγάιεο
θιίκαθαο (Spearman r, -0,6615, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο [-08659 σο -0.2677],
α=0.05, p < 0.0028).
Αθνινύζσο ειήθζεζαλ ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπλνπηηθή
παξνπζίαζε αλά ρώξα, ζαλάησλ από πιεκύξεο γηα ηα έηε 2015, 2016, θαη κέρξη ηνλ
Ινύιην ηνπ 2017, (Our World in Data https://ourworldindata.org) [22] Πίλαθαο 10.
Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2 ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμύ ησλ ζαλάησλ από πιεκύξεο αλά εθαηνκκύξην πιεζπζκνύ θαη ηνπ GDP/capita
ησλ ππό κειέηε ρσξώλ (Spearman r, -0.5270, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο [-0.8094
σο -0.04645], α=0.05, p <0.027).
ε κηα πξνζπάζεηα λα εμεηαζηεί αλ έλα παξάγσγν θαηλόκελν ησλ θαηαηγίδσλ,
όπσο νη θεξαπλνί, πξνθαινύλ ζαλάηνπο κε ηνλ ίδην ηξόπν, ώζηε ε ζπρλόηεηα
ζαλάησλ αλά ρώξα λα ζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ην GDP/capita ηεο ρώξαο,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξίσλ:20th
International Lightning Detection Conference θαη 2nd International Lightning
Meteorology Conference [23], Πίλαθαο 11. Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3, όλησο
ππάξρεη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ ζαλάησλ από
θεξαπλνύο αλά εθαηνκκύξην αλά δεθαεηία θαη ηνπ GDP/capita ηεο ρώξαο (Spearman
r, -0.7496, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο [-0.9145 σο -0.3707], α=0.05, p < 0.0013).
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Η παξνύζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ αλαγλώξηζε θαη ηαμηλόκεζε εζηθώλ
δεηεκάησλ πνπ αλαθύνληαη ζε ηξείο δηαθξηηέο θάζεηο ηεο αληηκεηώπηζεο
θαηαζηξνθώλ, ήηνη: α) ζηε θάζε δηαινγήο (triage) ζην πεδίν [28-30, 41-43], β) ζηελ
πξόιεςε [31-40] θαη γ) ζηελ απνθαηάζηαζε [41-43]. Η επαθή κε ηελ αληίζηνηρε
βηβιηνγξαθία θάλεη θαλεξό ην εμήο κεζνδνινγηθό πξόβιεκα: ππάξρνπλ ρηιηάδεο
άξζξα γλώκεο, άξζξα - αλαθνξέο δηεζλώλ νξγαληζκώλ, άξζξα πνπ πεξηέρνπλ
θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο επηζηεκνληθώλ ελώζεσλ ηαηξώλ θαη λνζειεπηώλ γηα ηνπο
ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο κηαο πγεηνλνκηθήο θαηαζηξνθήο [52-55], αιιά νη αλαιπηηθέο
πεξηγξαθέο δεδνκέλσλ από ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηξνθώλ ζην πεδίν είλαη ιίγεο, ηα
δε δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη απνζπαζκαηηθά, ή επηιεθηηθά θαη
αληαλαθινύλ έιιεηςε θάπνηνπ ζηαζεξνύ πξνηύπνπ ζηελ ζπιινγή θαη αλαθνξά
δεδνκέλσλ από θαηαζηξνθέο [20].
Με δεδνκέλε ηελ αλεπάξθεηα αξηζκεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ, αιιά θαη ηελ
αλεπάξθεηα πςειήο πνηόηεηαο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ πεξηγξαθή
θαηαζηξνθώλ

θαη

ηνπ

ηξόπνπ

αληηκεηώπηζήο

ηνπο,

ε

παξνύζα

εξγαζία

επηθεληξώζεθε ζηελ εμέηαζε ηνπ «ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη» ζηηο πεξηπηώζεηο
θαηαζηξνθώλ. Γηα ην ιόγν απηό επειέγεζαλ δεκνζηεύζεηο γηα αλάιπζε, νη νπνίεο
εκπεξηέρνπλ πνζνηηθά δεδνκέλα από ηελ αληηκεηώπηζε θαηαζηξνθώλ ζην πεδίν, αιιά
θαη πνηνηηθά δεδνκέλα, όπσο ε απαξίζκεζε εζηθώλ δηιεκκάησλ ηα νπνία
αληηκεηώπηζαλ νη ζπγγξαθείο θαηά ηε δηαδηθαζία 1εο δηαινγήο ζην πεδίν, ή 2εο θαη 3εο
δηαινγήο ζην λνζνθνκείν ή ζηελ ΜΔΘ. Δπί πιένλ γηα λα ηεξεζνύλ θαηά ην δπλαηόλ
νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Task Force on Quality Control of Disaster
Management TFQCD ηεο World Association for Disaster and Emergency Medicine
(WADEM) [21] θαη νη ππνδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε κηα ζύγρξνλε ηξνπνπνίεζε
ησλ νδεγηώλ απηώλ [20], αλαδεηήζακε γηα ηνπο αληίζηνηρνπο πιεηηόκελνπο
πιεζπζκνύο πνπ αλαθέξνληαλ ζηα ππό αλάιπζε άξζξα, ηα εμήο επηπιένλ ζηνηρεία:
δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνύ, ρώξα ζηελ νπνία έγηλε ε πεξηγξαθόκελε
θαηαζηξνθή, ύπαξμε ή όρη εππαζώλ νκάδσλ, ζλεζηκόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ θαη
ζλεζηκόηεηα γηα άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 5 εηώλ, ελδεκηθέο λόζνπο ζηε ρώξα ή ζηελ
πεξηνρή ηεο θαηαζηξνθήο, θαη επίπεδν πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ πξηλ ηελ
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θαηαζηξνθή, (Πίλαθεο 6 θαη 7). Σα ζηνηρεία απηά δίλνπλ ην κέηξν ησλ ππνδνκώλ ησλ
πιεηηνκέλσλ ρσξώλ πξηλ ηελ θαηαζηξνθή θαη είλαη ρξήζηκα ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ
βαζκνύ βνήζεηαο πξνο ηε ρώξα από ηηο κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θαη ηνπο
δηεζλείο νξγαληζκνύο αξσγήο.
Όπσο ζπλάγεηαη από ηα δεδνκέλα, ηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη
ζην επίπεδν ηεο 1εο δηαινγήο ζην πεδίν, αθνξνύλ θπξίσο ηελ πξνηεξαηόηεηα
δηαθνκηδήο ησλ παζρόλησλ ζε αλώηεξν πγεηνλνκηθό ζρεκαηηζκό, αιιά ζην επίπεδν
απηό δίλεηαη ζε όινπο ηνπο πάζρνληεο ε δπλαηόηεηα λα επηβηώζνπλ εθ’ όζνλ ηνπο
πξνζθέξνληαη ηα αλαγθαία κέηξα ηα νπνία είλαη ζπλήζσο απιά. Δλ ηνύηνηο εζηθά
δεηήκαηα αλαθύνληαη θαηά ηελ 2ε θαη 3ε δηαινγή ζην λνζνθνκείν, όηαλ πξέπεη λα
ζηαζκηζηεί ε ρνξήγεζε πιηθώλ θαη κέζσλ γηα ηε δηάζσζε ελόο εθάζηνπ αζζελνύο κε
ηελ βνήζεηα πξνο ππνζηήξημε ηεο δσήο όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξνπ αξηζκνύ
ζπκάησλ. Δθεί θπξηαξρεί ε αξρή ηεο δηαλεκεηηθήο δηθαηνζύλεο, θπξίσο δε ε αξρή ηνπ
σθειηκηζκνύ (αξρή ηεο κέγηζηεο επηπρίαο) [10-14]. Σα εζηθά δηιήκκαηα ζην επίπεδν
2εο ή 3εο δηαινγήο είλαη ζπλήζσο ηα αθόινπζα: α) λα ρεηξνπξγεζεί ή όρη έλαο βαξέσο
πάζρσλ αλ δελ είλαη ζίγνπξν όηη ζα επηβηώζεη; β) λα ζπλδεζεί ζηνλ αλαπλεπζηήξα
έλαο πνπ πιεξνί θξηηήξηα γηα κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο αιιά ε αλεπάξθεηα
εζσηεξηθώλ νξγάλσλ θάλεη δύζθνιή ηελ επηβίσζή ηνπ; γ) λα ζπλδεζεί ζηνλ
αλαπλεπζηήξα έλαο πνπ πιεξνί θξηηήξηα γηα κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο,
έρεη πηζαλόηεηεο λα επηβηώζεη, αιιά ε ρξήζε ηνπ αλαπλεπζηήξα από ηνλ
ζπγθεθξηκέλν αζζελή πξνβιέπεηαη λα είλαη καθξά; δ) λα ρξεζηκνπνηεζεί κεράλεκα
αλαηζζεζίαο ζε θάζε επέκβαζε ή λα δνθηκαζηεί δηήζεζε ηνπηθώλ γαγγιίσλ θαη κέζε;
ε) λα γίλνπλ δεθηά πεξηζηαηηθά κε ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο άζρεηα κε ηελ
θαηαζηξνθή γηα αληηκεηώπηζε; ζη) λα γελλήζνπλ ζηα θηλεηά λνζνθνκεία νη έγθπνη ή
ζην ζπίηη; δ) λα δηαθνπεί ε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο δσήο αλζξώπσλ πνπ έρνπλ
κηθξέο πηζαλόηεηεο λα επηβηώζνπλ; ε) λα δηαθνκηζηνύλ ζε αλώηεξνπο πγεηνλνκηθνύο
ζρεκαηηζκνύο άλζξσπνη κε κηθξή πηζαλόηεηα επηβίσζεο; ζ) λα εθθελσζεί ε πεξηνρή
ηεο θαηαζηξνθήο ή λα επξεζνύλ εληόο απηήο αζθαιή θαηαθύγηα;
Όιεο νη νκάδεο ππνζηήξημεο ζπκθσλνύλ όηη θεληξηθό ξόιν ζηελ θαηαλνκή
ησλ πόξσλ θαη ζηελ ρνξήγεζε πξνηεξαηόηεηαο λνζειείαο ησλ παζρόλησλ θαηά ηελ
2ε θαη 3ε δηαινγή, πξέπεη λα έρεη κηα θεληξηθή επηηξνπή ε νπνία αζθεί επηηειηθό
ξόιν. ηηο κειέηεο πνπ αλαιύζεθαλ ε επηηξνπή απηή απνηεινύληαλ από ηαηξνύο νη
νπνίνη δελ εκπιέθνληαλ κε ηελ λνζειεία ησλ αζζελώλ θαη ιεηηνύξγεζε σο επηηξνπή
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εζηθήο θαη δενληνινγίαο. Η επηηξνπή έρεη πιένλ ζεζκνζεηεζεί ζηηο θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Ιαηξώλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο [61]. Η επηηξνπή απηή
πξέπεη λα έρεη επηηειηθό ξόιν, λα γλσξίδεη ηα δηαζέζηκα κέζα, λα έρεη πξόζβαζε
ζηελ έξεπλα ώζηε λα δύλαηαη λα αλαπξνζαξκόδεη ηνπο αιγνξίζκνπο δηαινγήο θαη λα
δύλαηαη λα παξέρεη νδεγίεο ζηνλ ππεύζπλν αληηκεηώπηζεο ηνπ ζπκβάληνο.
Η ζπλερήο εθηίκεζε ησλ παζρόλησλ θαη ε εθ λένπ δηαινγή απηώλ κε βάζε ηα
θαηλνύξγηα δεδνκέλα ηεο θαηάζηαζήο ηνπο είλαη επίζεο θνκβηθό ζεκείν ζηελ επηηπρή
δηάζεζε ησλ πόξσλ γηα λα δηαζσζεί ν κεγαιύηεξνο αξηζκόο παζρόλησλ [62].
Η εθθέλσζε ηνπ πιεζπζκνύ από ην ρώξν θαηαζηξνθήο είλαη επίζεο κηα
δύζθνιε απόθαζε ε νπνία πξέπεη λα ιεθζεί ζηνλ πξέπνληα ρξόλν θαη κόλν αλ
ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο [63]. Η εκπεηξία ηνπ Ννζνθνκείνπ Rambam [30] έδεημε όηη ε
εθθέλσζε ηνπ λνζνθνκείνπ ζα ήηαλ πεξηζζόηεξν επηθίλδπλε από ηελ δεκηνπξγία
αζθαινύο θαηαθπγίνπ εληόο ηνπ λνζνθνκείνπ, ελώ αλαθνξέο από ηελ εκπεηξία ησλ
θαηαθπγίσλ ηνπ Texas έδεημαλ όηη ηα άηνκα πνπ εθηνπίζηεθαλ από ηελ Νέα Οξιεάλε
θαη ηελ Λνπτδηάλα ήηαλ θησρνί ρσξίο πνιιά εθόδηα όηαλ εγθαηέιεηςαλ ηα ζπίηηα
ηνπο θαη πηζαλώο ε αλαδήηεζε θαηαθπγίνπ πιεζίνλ ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ηνπο λα ήηαλ
πεξηζζόηεξν αζθαιήο γηα απηνύο [64].
Η πξνεηνηκαζία κηαο θνηλσλίαο λα κεηξηάζεη ηηο απώιεηεο από κηα κεγάιε
θαηαζηξνθή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο πξσηνβνπιία θαη όπσο έδεημε ε εκπεηξία ηνπ
ηπθώλα Katrina ε πξσηνβνπιία αλήθεη θαηά ην ήκηζπ ζηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε
θαη θαηά ην ήκηζπ ζηηο πνιηηείεο [45-47]. Έλα θνκβηθό ζεκείν ζηελ επηηπρή έθβαζε
ησλ ζρεδίσλ αληηκεηώπηζεο είλαη ε απνθπγή θνηλσληθώλ απνθιεηζκώλ επάισησλ
θνηλσληθώλ νκάδσλ νη νπνίεο πξέπεη λα δηδαρζνύλ όηη νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα
ζρέδηα ηεο πνιηηείαο, ώζηε λα αληηκεησπίζεη θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, πξνο
απηή δε ηελ θαηεύζπλζε ππάξρνπλ ήδε πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη [47]. Πάλσ
απ’ όια όκσο είλαη επηβεβιεκέλν νη άλζξσπνη ζε κηα θνηλσλία - εηδηθά θνηλσλία
κεγάινπ πινύηνπ όπσο νη ΗΠΑ - λα πάςνπλ, όρη απιώο λα κελ αηζζάλνληαη, αιιά λα
κελ είλαη πεξηζσξηνπνηεκέλνη θαη θησρνί θαη λα εμαιεηθζνύλ νη θνηλσληθέο
αληζόηεηεο όπνπ ππάξρνπλ [36].
Οη δηαδηθαζίεο δηαινγήο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ πιεγέλησλ ζηνλ θνληθό
ζεηζκό ηεο θνκεηείαο Wenchuan απνηεινύλ έλα θαιό παξάδεηγκα γηα ην πώο έλα
νξγαλσκέλν θξάηνο κε πνιιέο ππνδνκέο θαη κέζα δύλαηαη γξήγνξα λα επνπιώζεη ηηο
πιεγέο ελόο ηξαγηθνύ ζπκβάληνο κεγάιεο θιίκαθαο. Όπσο δείρλεηαη άιισζηε ζηελ
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ηειεπηαία παξάγξαθν ησλ απνηειεζκάησλ, ν πινύηνο ησλ θνηλσληώλ αλεμαξηήησο
ηνπ ηύπνπ ηεο θαηαζηξνθήο κεγάιεο θιίκαθαο, κεηξηάδεη απνθαζηζηηθά ηνλ αξηζκό
ησλ απσιεηώλ αλζξώπηλσλ δσώλ. Σα ζρεηηθά πξόζθαηα δεδνκέλα ηνπ ΟΗΔ ηεο
ηειεπηαίαο 20εηίαο δείρλνπλ όηη αλ θαη νη θαηαζηξνθέο κεγάιεο θιίκαθαο
ζπκβαίλνπλ κε παξόκνηα ζπρλόηεηα ζε θησρέο θαη πινύζηεο ρώξεο, ν θόξνο ζαλάηνπ
είλαη κεγαιύηεξνο γηα ηηο θησρέο ρώξεο [4,5,7]. ηελ ίδηα θαηεύζπλζε ζθέςεο, νη
πεξηζζόηεξν από ην 90% ησλ θαηαζηξνθώλ ζπκβαίλνπλ ζε αλαπηπζζόκελεο θαη
ππαλάπηπθηεο ρώξεο, όπνπ νη αληζόηεηεο είλαη βαζηέο θαη νη πόξνη είλαη ήδε
πεξηνξηζκέλνη ή απιώο αλύπαξθηνη. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη ε αληηκεηώπηζε απηώλ ησλ
αληζνηήησλ ζηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ θαηαζηξνθώλ είλαη δήηεκα εζηθήο. πλεπώο νη
έρνληεο εμνπζία γηα ην δεκόζην θαιό έρνπλ επίζεο επζύλεο, όπσο ε παξνρή ζηέγεο, ε
κείσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθώλ εηνηκόηεηαο γηα ηελ πξόιεςε ηεο
βιάβεο ηόζν πξηλ, όζν θαη κεηά από θαηαζηξνθέο [8].
Σέινο, ηα εζηθά δηιήκκαηα ησλ επαγγεικαηηθώλ πγείαο πνπ αλαθύπηνπλ είηε
ζε θαζεζηώο αζθαινύο δεκόζηαο πγείαο είηε ππό ζπλζήθεο νμείαο θάζεο
θαηαζηξνθήο, ζα πξέπεη λα είλαη απνζηαζηνπνηεκέλα από εζηθέο εθηηκήζεηο, όπσο ε
θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ, ην θύιν, ε θπιή, ε ειηθία θαη άιιεο
ηέηνηνπ είδνπο παξακέηξνπο θαη δείθηεο. Άιισο παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο
δηθαηνζύλεο ζε αζζελείο πνπ ρξήδνπλ όκνηαο πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο θαη παξά
ηαύηα αληηκεησπίδνληαη κε γλώκνλα ηε δηαθνξεηηθόηεηα.
Χζηόζν, ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ αλαθύνληαη ζε πεξηβάιινλ αζθαινύο
δεκόζηαο πγείαο είλαη δηαθνξεηηθά από ηα εζηθά δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζε
επείγνπζεο θαηαζηάζεηο δεκόζηαο πγείαο ζην πιαίζην κηαο θαηαζηξνθήο.
Η παξνρή ηαηξηθήο θξνληίδαο ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο επηθεληξώλεηαη ζην
άηνκν. ηελ νμεία θάζε ηεο θαηαζηξνθήο, όκσο, πξνθξίλεηαη σο ππέξηεξν ζπκθέξνλ
ην ζπλνιηθό θαιό έλαληη ηνπ αηνκηθνύ, θαζώο ε ζηόρεπζε εζηηάδεη ζηνπο πνιινύο.
Η δηάθξηζε απηή νθείιεηαη ζηελ ζπαληόηεηα ησλ πόξσλ θαη ησλ κέζσλ πνπ
δηαηίζεληαη γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ πιεηηνκέλσλ ζηελ νμεία θάζε ηεο θαηαζηξνθήο
π.ρ. παλδεκίεο.
Η βαζηθή αξρή πνπ εθαξκόδεηαη πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνύλ ηα εζηθά
δηιήκκαηα ησλ επαγγεικαηηθώλ πγείαο πνπ εγείξνληαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ θαη
ησλ κέζσλ (όπσο ι.ρ. ε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο κε αλαπλεπζηήξεο) είλαη
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ε αξρή ηνπ «κέγηζηνπ δπλαηνύ νθέινπο» δειαδή ε παξνρή ηαηξηθήο βνήζεηαο ζηνπο
δπλάκελνπο λα επηβηώζνπλ αζζελείο.
Η ελδερόκελε απεηιή παλδεκηθήο γξίπεο απαζρόιεζε πξν εηώλ ηηο
νκνζπνλδηαθέο, θξαηηθέο θαη ηνπηθέο αξρέο ησλ Η.Π.Α., θαζώο αλαγλώξηζαλ ηελ
πηζαλόηεηα αλεπάξθεηαο δηαζέζηκσλ πόξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
απεηιήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Όκσο, δελ νξηνζεηήζεθαλ ζαθώο νη
θαηεπζπληήξηεο γηα ηελ δηαθαλή θαη δίθαηε θαηαλνκή ησλ ηαηξηθώλ κέζσλ θαη πόξσλ
ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ εζηθώλ – δενληνινγηθώλ αξρώλ.
ην πιαίζην ελόο ππνζεηηθνύ ζελαξίνπ παλδεκίαο γξίπεο πνπ ζπδεηήζεθε από
νκάδεο εξγαζίαο ζηηο ΗΠΑ ππνζηεξίρζεθε όηη ε σο άλσ επξεία αξρή «ηεο δηάζωζεο
ηωλ πεξηζζόηεξωλ δωώλ» εθαξκνδόκελε απνθιεηζηηθά γηα ηελ απάιεηςε ησλ εζηθώλ
δηιεκκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ ζην πεδίν, ειέγρεηαη ελίνηε σο ειιεηκκαηηθή θαη
πξνβιεκαηηθή, δηόηη ππό ην πξίζκα ηεο παξαπάλσ παλδεκίαο πνπ πξνθαιεί
αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα κε ελδερόκελε έθβαζε ηελ αλεπάξθεηα πνιιώλ νξγάλσλ,
είλαη δύζθνιν λα δηαθξηζνύλ νη αζζελείο κε πξόγλσζε ηελ βξαρππξόζεζκε επηβίσζε.
Γηα ηνύην, πξνηείλεηαη από ηνπο ζπγγξαθείο ε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή δύν
επηπξόζζεησλ δενληνινγηθώλ αξρώλ πνπ απαληνύλ ζε δηαθνξεηηθέο δηθαηνινγεηηθέο
βάζεηο γηα ηελ ηεξάξρεζε ηεο θαηαλνκήο ζπάλησλ ηαηξηθώλ πόξσλ θαηά ηε δηάξθεηα
επείγνπζαο αλάγθεο γηα ηε δεκόζηα πγεία ζε άηνκα πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
επηβηώζνπλ. Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα πνιιαπιώλ αξρώλ πέξαλ ηεο σο άλσ βαζηθήο
αξρήο «ηεο δηάζσζεο ησλ πεξηζζόηεξσλ δσώλ» εκπεξηέρεη ηελ αξρή ηεο
«κεγηζηνπνίεζεο ηωλ ζωδόκελωλ εηώλ δωήο» πνπ εδξάδεηαη ζηελ πξόγλσζε γηα ηελ
αλακελόκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ αζζελνύο κεηά ηελ ηαηξηθή παξέκβαζε θαη ηελ αξρή
«ηνπ θύθινπ δωήο» πνπ αηηηνινγεί ηνλ ζηόρν όηη όινη ζα πξέπεη λα ηύρνπλ ίζσλ
επθαηξηώλ λα δηαηξέμνπλ όια ηα ζηάδηα ηεο δσήο (παηδηθήο, λεαξήο θαη κέζεο ειηθίαο
θαη ειηθησκέλσλ).
Η σο άλσ ελαιιαθηηθή επηινγή πνπ πξνηείλεηαη θαίηνη ζα κπνξνύζε λα
επηθξηζεί όηη ελδερνκέλσο ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ησλ ειηθησκέλσλ, όκσο, θαηά ηνπο
ζπγγξαθείο, ελζσκαηώλεη θνκβηθέο εζηθέο ζεσξήζεηο, όπσο είλαη ηα πεξηζζόηεξα
ζσδόκελα έηε δσήο θαη ηηο επθαηξίεο όισλ ησλ αηόκσλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο
δηάξθεηαο ηεο δσήο, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ακβιύλνπλ ηα θξίζηκα εζηθά δηιήκκαηα
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πνπ αλαθύνληαη ζηελ επείγνπζα ηαηξηθή ησλ θαηαζηξνθώλ θαηά ηε δηάζεζε ησλ
πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ [65].
Όζνλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε ησλ γηαηξώλ λα ζεξαπεύζνπλ βαξέσο πάζρνληεο
κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα απεηιεηηθά γηα ηε δσή, είλαη πιένλ παξαδεθηό όηη δελ
απαιιάζζεηαη θαλείο απηώλ ησλ ππνρξεώζεσλ.
πκπεξαζκαηηθά, ε αληηκεηώπηζε ησλ θαηαζηξνθώλ είλαη έλα ζύλζεην
δήηεκα πνπ απαηηεί εμαηξεηηθή εθπαίδεπζε από ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο,
ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ πξαθηηθώλ δηαινγήο ζην πεδίν, αιιά θπξίσο ζηξαηεγηθέο
πξόιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη από ηελ πνιηηηθή εμνπζία κε
ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ. Η θαηαγξαθή θαη αλαθνξά ησλ πεξηπηώζεσλ
θαηαζηξνθώλ πάζρεη θαη ζπλεπώο ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ είλαη αηειή,
ζπαζκσδηθά θαη ζπρλά κε αμηνπνηήζηκα. ήκεξα ππάξρνπλ πξόηππα θαηαγξαθήο θαη
αλαθνξάο δεδνκέλσλ θαηαζηξνθώλ θαη πξέπεη ζπζηεκαηηθά λα αθνινπζνύληαη ζηηο
αλαθνξέο ησλ εηδηθώλ. Σα ζπλεξγεία δηάζσζεο ησλ αλζξσπηζηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη
νκάδσλ εζεινληώλ ζην πεδίν, πξνζθέξνπλ έλα ζεκαληηθό έξγν ζηελ αλαθνύθηζε ησλ
πιεγέλησλ, δεκηνπξγνύλ δε κηα παξάδνζε εζεινληηζκνύ πνπ αθππλίδεη ηηο
ζπλεηδήζεηο ησλ αλζξώπσλ θαη ηνπο επηζηξαηεύεη ζην θνηλό θαιό. Δλ ηνύηνηο, εηδηθά
ζηηο θαηαζηξνθέο κεγάιεο θιίκαθαο, ν πινύηνο ησλ θνηλσληώλ θαη νη ππάξρνπζεο
ππνδνκέο πεξηνξίδνπλ απνθαζηζηηθά ηηο απώιεηεο αλζξώπηλσλ δσώλ θαη ππνδνκώλ.
πλεπώο, απαηηείηαη εμίζσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κεηαμύ πινπζίσλ θαη
θησρώλ ρσξώλ θαη δεκηνπξγία θνηλσληώλ επεκεξίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ
απσιεηώλ από ηηο θαηαζηξνθέο.
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Πεξηγξαθή θαη βαζκνινγία
Απζόξκεηα (4)
ηνπο ήρνπο (3)
ηνλ πόλν (2)
Αδύλαην (1)
Καηάιιειε γηα ηελ ειηθία (5)
Πξνθνξηθή Απάληεζε
Κξαπγέο (4)
Δπεξεζηζηόηεηα (3)
Αλεζπρία, Λήζαξγνο (2)
Κακηά (1)
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Πίλαθαο 6: ηαηηζηηθά ζηνηρεία από βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαηαζηξνθώλ
Υαξαθηεξηζηηθά

Παηδηαηξηθό
Ννζνθνκείν
Ηζξαειηλνύ
ζηξαηνύ

Παηδηαηξηθό
Ννζνθνκείν
Μαϊάκη
(παξάξηεκα)

Ννζνθνκείν
Δλειίθωλ
Ηζξαειηλνύ
ζηξαηνύ

Ηαηξηθό Κέληξν
Rambam
Ηζξαήι

Γεκνγξαθία
πιεζπζκνύ

10,604.000
Δπιήγεζαλ
3,000,000

10,604.000
Δπιήγεζαλ
3,000,000

10,604.000
Δπιήγεζαλ
3,000,000

Υώξα
Δππαζείο νκάδεο

Ατηή
Πεξίπνπ
5,000,000
8.54 /1,000
73 αλά 1000
Γελλήζεηο
Ναη
Μειεηηνπξγηθέο

Ατηή
Πεξίπνπ
5,000,000
8.54 /1,000
73 αλά 1000
γελλήζεηο
Ναη
Με-ιεηηνπξγηθέο

Ατηή
Πεξίπνπ
5,000,000
8,54/1000
73 αλά 1000
γελλήζεηο
Ναη
Μειεηηνπξγηθέο

8,732,000
Δπιήγεζαλ
278,903
θάηνηθνη Υάτθαο
Ιζξαήι
Όρη

Ναη
Όρη
Όρη
Όρη

Ναη
Όρη
Όρη
Όρη

Ναη
Όρη
Όρη
Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Ναη
Ναη
Ναη
Δηδηθή
ζπλνξηαθή
εκπινθή
Πόιεκνο

Διάρηζηε

Διάρηζηε

Διάρηζηε

Άξηζηε

Όρη

Όρη

Όρη

Ναη

Ναη

Ναη

Ναί

Ναη

Ναη

Ναη

Ναί

Ναη

Ναη
Όρη
Από
αμησκαηνύρνπο
παηδηαηξηθνύ
λνζνθνκείνπ
Ναη

Ναη
Όρη
Από
αμησκαηνύρνπο
παηδηαηξηθνύ
λνζνθνκείνπ
Ναη

Ναη
Όρη
Από
αμησκαηνύρνπο
ηνπ
λνζνθνκείνπ
Ναη

Ναη
Ναη
Από
αμησκαηνύρνπο
ηνπ
λνζνθνκείνπ
Ναη

Ναη
Ναπηηθό ΗΠΑ*
Ναη
Όρη
Όρη

Ναη
Ναπηηθό ΗΠΑ*
Ναη
Όρη
Όρη

Ναη
Ναπηηθό ΗΠΑ*
Ναη
Όρη
Όρη

Όρη
Κπβέξλεζε
Κπβέξλεζε
Άγλσζην
Άγλσζην

Θλεζηκόηεηα
Θλεζηκόηεηα
θάηω ηωλ 5 εηώλ
Δλδεκηθέο λόζνη
Σνπηθέο
Τγεηνλνκηθέο
ππνδνκέο
πξωηνβάζκηα
Γεπηεξνβάζκηα
Σξηηνβάζκηα
ρέδην έθηαθηεο
αλάγθεο
Κξηηήξηα
ελεξγνπνίεζεο
ζρεδίνπ
Πξνλνζνθνκεηαθή
θξνληίδα
Ννζνθνκεηαθή
θξνληίδα
Ηαηξηθέο Γξάζεηο
Οκάδαο
δηάζωζεο
Αλαγλώξηζε
πεξηζηαηηθνύ
Θεξαπεία
Απνθαηάζηαζε
Γηαρείξηζε
ηαηξηθήο
πιεξνθόξεζεο
Δληόο
λνζνθνκείνπ
ε ζθελή
ε Τπεξεζίεο
ηηο αξρέο
ην θνηλό
ηα κέζα

5.3/1000
4/1000
γελλήζεηο
Όρη
Άξηζηεο
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Ηαηξηθέο
Τπεξεζίεο
Οκάδαο
δηάζωζεο
Πξνζωπηθό

Τπνδνκέο θαη
κέζα
Μεηαθνξέο
Υξόλνο
πιήξνπο
αλάπηπμεο
Γηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο
Σερληθή
ππνζηήξημε
Σύπνο
θαηαζηξνθήο
ηαηηθή
(ζηηγκηαία)
Γπλακηθή
(ζπλερήο)
Γηάξθεηα
Μνιπζκαηηθή

Υεηξνπξγηθέ
ο
επεκβάζεηο,
Παζνινγηθά
πεξηζηαηηθά
ΜΔΘ
Γελ
αλαθέξεηαη

Υεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο,
Παζνινγηθά
πεξηζηαηηθά
ΜΔΘ

Υεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο,
Παζνινγηθά
πεξηζηαηηθά
ΜΔΘ

Υεηξνπξγηθέο
επεκβάζεηο,
Παζνινγηθά
πεξηζηαηηθά
ΜΔΘ

Παηδηαηξηθόο
ρεηξνπξγόο (1)
Παηδίαηξνη (4),
έλαο
εμεηδηθεπκέλνο
γηα ΜΔΘ,
Πιαζηηθόο (1)
Νεπξνρεηξνπξγόο
(1)
Υενξνπξγόο
ηξαπκάησλ (1)
Ννζνθόκεο (8),
Αλαηζζεζηνινγνη
(2)
Φαξκαθνπνηόο(
1)
Κνηλσληνιόγνο
(1)
Φπζηνζεξαπεπηήο
(1)
Δηδηθόο απνζήθεο
(1), Σερληθόο
αθηηλνιόγνο (1)

Γηαηξνί (44) (‡)
Ννζειεύηξηεο
(27)
Παξαταηξηθά
(21)
Πξνζσπηθό
ππνζηήξημεοΓηνηθεηηθνί
(15)Σερληθνί
αθηηλνινγηθνύ
(2)
Σερληθνί
εξγαζηεξίσλ
(3),
Κνηλσληνιόγνη
(1),
Φαξκαθνπνηνί
(2)
Ιαηξηθνί
κεραληθνί (2)
Ιαηξηθή
πιεξνθνξηθή
(2)

Γηαηξνί 4,000
Όια ηα ηκήκαηα
δηαζέζηκα
1,000 θιίλεο

Πιήξεο
αλάπηπμε
Όρη
89 ώξεο

Πιήξεο αλάπηπμε
Όρη
24 ώξεο

Πιήξεο
αλάπηπμε
Ναη
89 ώξεο

Πιήξεηο
1,000 θιίλεο
Ναη
Άκεζα δηαζέζηκν

10 εκέξεο

60 εκέξεο

10 εκέξεο

πλερήο

Μέηξηα

Άξηζηε

Άξηζηε

Άξηζηε

εηζκόο

εηζκόο

εηζκόο

Πόιεκνο

Ναη

Ναη

Ναη

Όρη

Όρη εθηόο
κεηαζεηζκώλ
Λεπηά
Όρη

Όρη, εθηόο
κεηαζεηζκώλ
Λεπηά
Όρη

Όρη, εθηόο
κεηαζεηζκώλ
Λεπηά
Όρη

Ναη,
34 εκέξεο
Όρη
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Ληκόο,
ρνιέξα
Μεγάιε
θιίκαθα
3,000,000

Ληκόο, ρνιέξα

Ληκόο, ρνιέξα

Όρη

Μεγάιε θιίκαθα

Μηθξή θιίκαθα

3,000,000

Μεγάιε
θιίκαθα
3,000,000

1/10 ηεο
ρώξαο

1/10 ηεο ρώξαο

1/10 ηεο ρώξαο

2,000,000
(500,000
Ιζξαειηλνί θαη
1,500,000
Ληβαλέδνη)
1/6 ηεο ρώξαο

12 Ιαλ. 2010
Σξίηε

12 Ιαλ 2010
Σξίηε

12 Ιαλ 2010
Σξίηε

6 Ινπι. 2006
Σεηάξηε

16.53
Όρη
Καιόο

16. 53
Όρη
Καιόο

16. 53
Όρη
Καιόο

8.30
Όρη
Καιόο

Ναη
Ναη
Ναη

Ναη
Ναη
Ναη

Ναη
Ναη
Ναη

Όρη
Όρη
Όρη

Ναη
Ναη
Ναη

Ναη
Ναη
Ναη

Ναη
Ναη
Ναη

Όρη
Όρη
Όρη

Ναη

Ναη

Ναη

Όρη

Ναη

Ναη

Ναη

Πξόζβαζε
Θύκαηα
Θαλόληεο

Αδύλαηε

Αδύλαηε

Αδύλαηε

Ναη ην
Ννζνθνκείν
Rambam
Άλεηε

222,570

222,570

222,570

Σξαπκαηίεο

300,000

300,000

300,000

Δπαθόινπζα;
Μέγεζνο
πξνζβνιήο
Πιεζπζκόο

επηθάλεηα
Υξνληθή
ζηηγκή
πξνζβνιήο
Ζκεξνκελία
Μέξα
εβδνκάδαο
Σνπηθή ώξα
Αξγία
Καηξόο
Τπνδνκέο πνπ
επιήγεζαλ
Πόζηκν λεξό
Καζαξηόηεηα
Ζιεθηξηθό
ξεύκα
Μεηαθνξέο
Δπηθνηλωλίεο
Καύζηκα
Βιάβε ζε
πγεηνλνκηθέο
ππνδνκέο
ρώξαο
Ζιεθηξνληθά
ζπζηήκαηα
Τιηθέο
ππνδνκέο

Ηζξαειηλνί 121
ζηξαηηώηεο θαη 44
πνιίηεο
Ληβαλέδνη θαη
Hesbollah
ηξαηηώηεο θαη
πνιηηηθό
πξνζσπηθό:1,443
Πνιίηεο: 3,491
Ηζξαειηλνί:
1,244
Ληβαλέδνη θαη
Hezbollah: 4,446
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Άζηεγνη
Θάλαηνη από
δεπηεξεύνπζεο
αηηίεο
Οκάδα
δηάζωζεο
Σνπηθή;
Ξέλνη
εζεινληέο
Αξηζκόο
Ννζειεπζέληω
λ
Αξηζκόο
δηαζωζέληωλ
Θλεζηκόηεηα
1ε δηαινγή
2ε δηαινγή
Αλαθέξνληαη
εζηθά
δηιήκκαηα ζην
πεδίν;
Άιιεο
παξαηεξήζεηο

1,000,000
Άγλσζηνο
αξηζκόο

1,000,000
Άγλσζηνο
αξηζκόο

1,000,000
Άγλσζηνο
αξηζκόο

Όρη
Άγλσζηνο
αξηζκόο

Όρη
Ναη

Όρη
Ναη

Όρη
Ναη

Ναη
Όρη

272

Γελ αλαθέξεηαη

737

Γελ αλαθέξεηαη

Γελ
αλαθέξεηαη
Άγλσζηε
Ναη
Ναη
Ναη, βιέπε
θείκελν

Γελ αλαθέξεηαη

727

Γελ αλαθέξεηαη

Άγλσζηε
Ναη
Ναη
Ναη, βιέπε
θείκελν

17 (2.3%)
1,111
Ναη βιέπε
θείκελν

Γελ αλαθέξεηαη
Γελ αλαθέξεηαη
Γελ αλαθέξεηαη
Ναη, βιέπε
θείκελν

Όρη

Όρη

Όρη

Όρη

Πίλαθαο 7: ηαηηζηηθά ζηνηρεία από βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαηαζηξνθώλ
(ζπλέρεηα)
Υαξαθηεξηζηηθά

Σπθώλαο
Katrina
(ηνπηθέο
ππνδνκέο)

εηζκόο
Wenchuan Κίλαο
Αληηκεηώπηζε:
πνιηηηθό
πξνζωπηθό θαη
ζηξαηόο

εηζκόο ζηελ
πόιε Bam ηνπ
Ηξάλ, 2003

Καηαζηξνθή ηνπ
πινίνπ Mavi
Marmara

Γεκνγξαθία
πιεζπζκνύ

52,927,908
(πιεγείζεο
πνιηηείεο κόλν)
ΗΠΑ
Αθξνακεξηθαλνί
θαη Λαηίλνη
8/1000
7/1000 γελλήζεηο

15,000,000
(Πιεγείζεο
πνιηηείεο κόλν)
Κίλα
Όρη

75,149,669

-----

Ιξάλ
Όρη

------------

85.21/1000
10.70/1000
γελλήζεηο
Ναη
367 λνζνθνκεία

84/1000
15.5/1000
γελλήζεηο
Ναη
Άγλσζηνο
αξηζκόο
πιεζηέζηεξσλ
λνζθνθκείσλ
Ναη

---------------

Υώξα
Δππαζείο νκάδεο
Θλεζηκόηεηα
Θλεζηκόηεηα
θάηω ηωλ 5 εηώλ
Δλδεκηθέο λόζνη
Σνπηθέο
Τγεηνλνκηθέο
ππνδνκέο

Ναη
5 ηξηηνβάζκηα
Ννζνθνκεία

πξωηνβάζκηα

Ναη

Ναη

Γεπηεξνβάζκηα
Σξηηνβάζκηα
ρέδην έθηαθηεο
αλάγθεο

Ναη
Ναη
Δληνιή γηα
εθθέλσζε κία
κέξα πξηλ

Ναη
Ναη
Ναη. National
Earthquake Relief
Headquarter

Ναη
Ναη
Αζαθή

-------Τγεηνλνκηθέο
ππνδνκέο ηνπ
Ιζξαήι
Ναη επί ηνπ
πινίνπ
Ναη
Ναη
Δπί ηνπ πινίνπ
ππήξμε ζύγρπζε.
Όρη ζρέδην
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έθηαθηεο αλάγθεο

(NERH)
πληνληζκόο
Τπνπξγείνπ Τγείαο
κε Chinese Center
for Disease Control
θαη Sichuan
Provincial Medical
Department, ηελ
πνιηηνθπιαθή θαη
ηνλ ηξαηό
Άκεζε κε ηνλ
ζεηζκό

Η αλαθνξά ηνπ
ζεηζκνύ

Απόληα

Ναη

Άγλσζην

Άγλσζην

Ναη, ειάρηζηε
κέρξη ηελ
εθθελσζε
Δπείγνπζα
θξνληίδα θαη
εθθέλσζε
Ναη

Πιήξεο

Άγλσζην

ηα λνζνθνκεία
ηνπ Ιζξαήι κε
αεξνκεηαθνξά
Αεξνκεηαθνξά

Ναη

Ναη

Ναη

Όπνπ ήηαλ
δπλαηόλ

Ναη

Ναη ζηα
λνζνθνκεία

Απνθαηάζηαζε
Γηαρείξηζε
ηαηξηθήο
πιεξνθόξεζεο

Όρη
Διιηπήο

Δληόο
λνζνθνκείνπ
ε ζθελή
ε Τπεξεζίεο
ηηο αξρέο
ην θνηλό
ηα κέζα

Δθθελώζεθε

Ναη
Από
θπβεξλεηηθνύο θαη
ηνπηθνύο
αμησκαηνύρνπο
Ναη

Γηαθνκηδή ζε
πιεζίνλ
λνζνθνκεία
Ναη
Αζαθήο

Κξηηήξηα
ελεξγνπνίεζεο
ζρεδίνπ
Πξνλνζνθνκεηαθή
θξνληίδα
Ννζνθνκεηαθή
θξνληίδα
Ηαηξηθέο Γξάζεηο
Οκάδαο δηάζωζεο
Αλαγλώξηζε
πεξηζηαηηθνύ
Θεξαπεία

Ηαηξηθέο
Τπεξεζίεο
Οκάδαο δηάζωζεο

Όρη ζαθήθξαηηθνί
αμησκαηνύρνη
αλεπαξθείο
Όρη

Όρη
Όρη
Όρη
Όρη
Γεκνζίεπαλ κε
βάζε δηθό ηνπο
ξεπνξηάδ
5 κεγάια
Ννζνθνκεία
αρξεζηεπκέλα

Ναη
ύγρπζε

Με ιεηηνπξγηθό

Όρη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Σνπηθέο Ιαηξηθέο
νκάδεο
Ννζνθνκεία
πξώηεο γξακκήο,
Ννζνθνκεία
δεύηεξεο γξακκήο ,
Ννζνθνκεία ηξίηεο
γξακκήο
πλνιηθά (2εο θαη
ηξίηεο γξακκήο):
367 λνζνθνκεία

Αλαγλώξηζε θαη
δηαθνκηδή

Ιζξαειηλή νκάδα
αεξνκεηαθεξόκελ
ε
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Πξνζωπηθό

ε ζύγρπζε

19,604 ηαηξνί
8,814 δηνηθεηηθό
πξνζσπηθό
37,582
πξνζσπηθό
ππνζηήξημεο από
ηελ πεξηθέξεηα
20,000 ηνπηθό
πξνζσίθό
ππνζηήξημεο

Άγλσζηνο
αξηζκόο

Τπνδνκέο θαη
κέζα
Μεηαθνξέο
Υξόλνο πιήξνπο
αλάπηπμεο

είραλ θαηαξξεύζεη

Πιήξε

Καηέξξεπζαλ

Καηάξξεπζε
Σν National
response Plan θαη
ην National
Incident
management
system δελ
ιεηηνύξγεζε
Μεδεληθήεθθέλσζε
λνζνθνκείσλ
Απνύζα

άξηζηεο
Άκεζα από
ηνπηθέο δπλάκεηο

Πξνβιεκαηηθέο
Γελ αλαθέξεηαη

πλερήο κέρξη ηελ
απνθαηάζηαζε

Γελ αλαθέξεηαη

Πιήξεο

Γελ αλαθέξεηαη

Σπθώλαο

εηζκόο

εηζκόο

Όρη

Ναη

Ναη

Βνιέο
ππξνβνιηθνύ ηνπ
Ιζξαήι θαηά ηνπ
πινίνπ
Όρη

Ναη, 2 εκέξεο

Μεηαζεηζκνί

Μεηαζεηζκνί

Ώξεο

2 εκέξεο
Όρη
Λνηκώμεηο
ηξαπκάησλ,
δπζεληεξία από:
ζαικνλέια,
ζηγθέια, κεηνμηλνγόλν Vibrio
ηεο ρνιέξαο,
Φπκαηίσζε θαη
θαηάξξεπζε ησλ
ζπζηεκάησλ
αηκνθάζαξζεο.
Καξδηνπάζεηεο.
Κινπέο, βηαζκνί,
ιεειαζίεο.

Λεπηά
Όρη
Γηαξξντθέο λόζνη
(Γπζεληεξία,
ρνιέξα, άιιεο
ινηκώδεηο
δηάξξνηεο).
Πξόγξακκα
καδηθώλ
εκβνιηαζκώλ γηα
επαηίηηδα Α θαη
Β, επηδεκηθή
εγθεθαιίηηδα Β,
γξίπε.
Δπαλέλαξμε
ζεξαπείαο
θπκαηηώζεσο ζε
πάζρνληεο 140
κέξεο αξγόηεξα ,
όηαλ
αληρλεύζεθαλ

Λεπηά

Ώξεο
Όρη

52,927,908
1/80 ηεο ρώξαο

15,000,000
4,084 Km2

300,000
1/60 ηεο ρώξαο

700 άηνκα
Πινίν

29-30 Απγνύζηνπ
2006
Σξίηε & Σεηάξηε
Πξσί
Όρη

12 Μαΐνπ 2008

26 Γεθ 2003

31 Μαΐνπ 2010

Γεπηέξα
14:28
Όρη

Παξαζθεπή
5:26
Όρη

23:00
Όρη

Γηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο
Σερληθή
ππνζηήξημε
Σύπνο
θαηαζηξνθήο
ηαηηθή
(ζηηγκηαία)
Γπλακηθή
(ζπλερήο)
Γηάξθεηα
Μνιπζκαηηθή
Δπαθόινπζα;

Μέγεζνο
πξνζβνιήο
Πιεζπζκόο
επηθάλεηα
Υξνληθή ζηηγκή
πξνζβνιήο
Ηκεξνκελία
Μέξα εβδνκάδαο
Σνπηθή ώξα
Αξγία;

Γελ αλαθέξνληαη
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Καηξόο

Τπνδνκέο πνπ
επιήγεζαλ
Πόζηκν λεξό
Καζαξηόηεηα
Ηιεθηξηθό ξεύκα
Μεηαθνξέο
Δπηθνηλσλίεο
Καύζηκα
Βιάβε ζε
πγεηνλνκηθέο
ππνδνκέο ρώξαο
Ηιεθηξνληθά
ζπζηήκαηα
Τιηθέο ππνδνκέο
Πξόζβαζε
Θύκαηα
Θαλόληεο
Σξαπκαηίεο
Άζηεγνη

Θάλαηνη από
δεπηεξεύνπζεο
αηηίεο
Οκάδα δηάζσζεο

Σπθώλαο

Καιόο

Μέξε ηνπ Πινίνπ
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Γηάιπζεεθθέλσζε
λνζνθνκείσλ
Ναη

Ναη
Ναη
Ναη
Όρη
Μεξηθώο
Όρη

------------------------------------

Ναη

Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Ναη
Άγλσζην
Σνπηθό
λνζνθνκείν κειεηηνπξγηθό
Ναη

Ναη
Όρη

Ναη
Καιή

Ναη
Όρη

-----------

1,836

69,227 ζάλαηνη
Καη 17,923
αγλννύκελνη
374,643
4,8-10
εθαηνκκύξηα

26,271

8

30,000
100,000

61
------

Άγλσζην

Άγλσζην

------

Άγλσζην
134,000 ζπίηηα
αθαηνίθεηα , άξα
θαη΄ εθηίκεζε
536,000 άζηεγνη
Άγλσζην

------

Ιζξαειηλέο
δπλάκεηο

Σνπηθή;
Ξέλνη εζεινληέο

Ναη
Όρη

Αξηζκόο
Ννζειεπζέλησλ

Δθθέλσζε
λνζνθνκείσλ

Αξηζκόο
δηαζσζέλησλ
Θλεζηκόηεηα

Άγλσζηνο

1ε δηαινγή

Άγλσζηνο αξηζκόο.
Γηαινγή κόλν γηα
εθθέλσζε
λνζνθνκείνπ
Όρη
Ναη. Αθνξνύλ ηελ
πξνηεξαηόηεηα
εθθέλσζεο ησλ
λνζνθνκείσλ

2ε δηαινγή
Αλαθέξνληαη
εζηθά δηιήκκαηα
ζην πεδίν;

Βξνρή,
πιεκκύξεο από
θαηαζηξνθή
θξαγκάησλ

Άγλσζηε

Ναη
240 απόHong
Kong θαη Macau
350 δηεζλήο
δύλακε
14,445

13,003 επί ησλ
λνζειεπζέλησλ
9.9% επί ησλ
ηαξπκαηηώλ πνπ
λνζειεύζεθαλ
68,788

Όρη

Ναη
Ναη

Όρη

Σν άξζξν εζηηάδεη
ζε βιάβεο
Νσηηαίνπ κπεινύ
(34 αζζελείο)
Άγλσζηνο
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Άγλσζηε

8 άηνκα

Άγλσζηε

Δπί ηνπ πινίνπ

Άγλσζηε
Διιηπήο θξνληίδα
θαη νδεγίεο γηα
αζζελείο κε
βιάβεο λσηηαίνπ
κπεινύ θαη
θηλεηηθά
πξνβιήκαηα

ην λνζνθνκείν
Λάζε δηαινγήο
(πνιιά ζεκεία
δηαινγήο, ρσξίο
ελδνζπλελλόεζε)
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Άιιεο
παξαηεξήζεηο

Απξνεηνίκαζηνη
θαη άζρεηνη κε
πξνγξάκκαηα
αληίδξαζεο νη
θξαηηθνί
αμησκαηνύρνη. Όρη
επίζεκε
ελεκέξσζε ηνπ
ηύπνπ. Απνηπρία
ηεο ππεξεζίαο
Federal Emergency
Management
Agency (FEMA)
θαη ησλ Army
Corps of Emgineers

Απνπζία
νξγαλσκέλεο
θαηαγξαθήο
πιεγέλησλ. Καθή
ζπλεξγαζία κεθπβεξλεηηθώλ κε
θπβεξλεηηθέο
νξγαλώζεηο
Σνπηθνί ηαηξνί
πέζαλαλ από ηνλ
ζεηζκό. Απνπζία
δξόκσλ,
δηεπζύλζεσλ θαη
ραξηώλ ιόγσ
πιήξνπο
ηζνπέδσζεο

Σξία ζεκεία
επηθνηλσλίαο
ρσξίο
ζπληνληζκό,
αλεπαξθή κέζα
επηθνηλσλίαο
επάλσ ζην πινίν,
πνιιέο νη
νκηινύκελεο
γιώζζεο,
δπζθνιίεο
ηαπηνπνίεζεο
ζπκάησλ,
απόθξπςε
ζηνηρείσλ από ηα
ζύκαηα γηα λα
κελ
ζηνρνπνηεζνύλ.
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Πίλαθαο 8: Γεδνκέλα πνπ βνεζνύζαλ ηελ απόθαζε γηα κεραληθή
ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο ζε πεξηπηώζεηο δηαινγήο
Μεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο;
Α: ΟΥΙ
Β: ΙΧ
Γ: ΝΑΙ
Παξάκεηξνο
Τςειή
Δλδηάκεζε
Μηθξή
Λεηηνπξγία
πηζαλόηεηα
πηζαλόηεηα
πηζαλόηεηα
νξγάλωλ
ζαλάηνπ
ζαλάηνπ
ζαλάηνπ
Φησρή
Δλδηάκεζε
Καιή
Πξόγλωζε
Μαθξά
Μέηξηα
ύληνκε
Γηάξθεηα
αλαγθώλ

Πίλαθαο 9: Καηάηαμε ηωλ ρωξώλ κε βάζε ηνπο ζαλάηνπο από ηηο πην
ζαλαηεθόξεο θαηαζηξνθέο ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο θαη ην GDP/capita
Υώξα

Σύπνο θαηαζηξνθήο

Ολδνύξα
Αϊηή
Βελεδνπέια
Ηζπαλία
Γαιιία
Γεξκαλία
Ρωζία
Ηηαιία
Σνπξθία
Ηξάλ
νκαιία
Παθηζηάλ
Ηλδία
ξη Λάλθα
Μπαλκάξ
Κίλα
Ηαπωλία
Ηλδνλεζία

Σπθώλαο
εηζκόο
Πιεκύξεο
Καύζσλαο
Καύζσλαο
Καύζσλαο
Καύζσλαο
Καύζσλαο
εηζκόο
εηζκόο
Ξεξαζία
εηζκόο
Σπθώλαο
Σπθώλαο θαη ηζνπλάκη
Σπθώλαο
εηζκόο
εηζκόο θαη ηζνπλάκη
εηζκόο θαη ηζνπλάκη

Θάλαηνη αλά
εθαηνκκύξην
1.931
20600
0.944
0.324
0.231
0.113
0.385
0.331
0.214
0.335
1.396
0.363
0.034
1.58
2.69
0.063
0.156
0.697

GDP/capita
5271
1784
13761
36416
42314
48111
26490
36833
24912
18077
400
5106
6616
12262
5832
15399
41275
11720

Πεγή: Poverty & Death: Disaster Mortality 1996-2015 by UNISDR URL
www.unisdr.org
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Πίλαθαο 10: Καηάηαμε ρωξώλ κε ζαλάηνπο από πιεκύξεο αλά εθαηνκκύξην
πιεζπζκνύ θαη αλά GDP/capita

Υώξα

Νεζηά νινκώληα
ΖΠΑ
εξβία
Βνζλία-Δξδεγνβίλε
Κξναηία
Ρνπκαλία
ινβαθία
Αθγαληζηάλ
Καλαδάο
Ηλδία
Υηιή
Σαϊιάλδε
Πεξνύ
Κνινκβία
Βξαδηιία
Κίλα
Μπαγθιαληέο

Θάλαηνη από
πιεκκύξεο αλά
εθαηνκκύξην
πιεζπζκνύ
32.71
1.16
8.07
5.69
0.47
0.10
0.18
2.10
0.33
0.67
8.09
1.32
3.55
6.31
0.57
1.21
5.49

GDP/capita

1973
57436
14493
10958
22795
22348
31339
1919
46437
6616
24113
16888
12903
14130
15242
15399
3891

Πεγή: Our World in Data https://ourworldindata.org
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Πίλαθαο11: Καηάηαμε ρωξώλ κε βάζε ηνπο ζαλάηνπο αλά εθαηνκκύξην
πιεζπζκνύ αλά δεθαεηία από θεξαπλνύο θαη ην GDP/capita

Υώξα

Μπαγθιαληέο
Βξαδηιία
Καλαδάο
Κίλα
Διιάδα
Ηλδία
Ληζνπαλία
Μαιαηζία
Νεπάι
Νόηηα Αθξηθή
ξη Λάλθα
Βηεηλάκ
ΖΠΑ
Τεκέλε
Εηκπάκπνπε

Θάλαηνη από
θεξαπλνύο αλά
εθαηνκκύξην
πιεζπζκνύ αλά
δεθαεηία
0.9
0.8
0.1
0.5
0.2
2.5
0.1
3.4
2.7
1.5
2.4
1.2
0.2
71.4
14.2

GDP/capita

3891
15242
46437
15399
26669
6616
29972
27267
2479
13225
12262
6424
57436
2508
1970
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ΥΖΜΑΣΑ
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Σχήμα 3
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