ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΥΣΩΝΑ
Έχοντας υπ’όψιν:
1. Το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης προστασίας του πληθυσµού από τον κίνδυνο του καύσωνα
2. Τις δυνατότητες του Νοσοκοµείου και τις ιδιαιτερότητες των ιατρικών προβληµάτων που
προκύπτουν σε περίπτωση καύσωνα, αποφασίζουµε τα παρακάτω:

Το Νοσοκοµείο τίθενται σε Γενική Εφηµερία επί 24ώρου βάσεως κατόπιν εντολής
του ΕΚΕΠΥ
Α’ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΑΣΘΕΝΩΝ
Εκτός του χώρου του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών, εφ’ όσον οι ανάγκες το απαιτήσουν
, επεκτείνεται και στους χώρους των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.
Η έγκαιρη και επαρκής προµήθεια των Εξωτερικών Ιατρείων µε το απαραίτητο για την
αντιµετώπιση των θερµοπλήκτων πάσης φύσεως υγειονοµικό, φαρµακευτικό και λοιπό υλικό
ανατίθεται επί 24ώρου βάσεως στους υπεύθυνους του Φαρµακείου και του Γραφείου Υλικού,
µετά από συνεννόηση µε την Ιατρική Υπηρεσία.
Για τα ιδιάζοντα προβλήµατα κοινωνικού χαρακτήρα , κρίνεται σκόπιµη η συνεργασία της
Κοινωνικής Υπηρεσίας µε τους ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία, προκειµένου να
ενηµερωθούν για τους ειδικά διαµορφωµένους χώρους που προβλέπονται στον τόπο µόνιµης
κατοικίας τους, όπως αυτοί θα έχουν ανακοινωθεί από το ΕΚΕΠΥ και την Γ εν. Γ ραµµ. Πολιτ.
Προστασίας.
Κρίνεται απαραίτητη επί 24ώρου βάσεως η παρουσία του προσωπικού Ασφάλειας στους
χώρους των Εξωτερικών Ιατρείων το οποίο θα αντιµετωπίσει πιθανά προβλήµατα και θα
φροντίσει να παραλαµβάνουν οι συνοδοί και οι ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία, έντυπες
οδηγίες για την πρόληψη της θερµοπληξίας.

Το κύριο βάρος της αντιµετώπισης σε περιπτώσεις θερµοπληξίας φέρουν οι
εφηµερεύουσες Κλινικές (κυρίως οι Παθολογικές Κλινικές).
Οι εφηµερεύοντες ιατροί έχουν την ευθύνη για τη γρήγορη εκτίµηση των ασθενών, ώστε ανάλογα
µε τη βαρύτητά τους να δίδεται προτεραιότητα στην αντιµετώπιση και τη µεταφορά στα τµήµατα
Νοσηλείας.
Επίσης, σε κατάσταση ετοιµότητας βρίσκονται και οι αναισθησιολόγοι.
Με την εποπτεία του εφηµερεύοντος ∆/ντή ιατρού της εκάστοτε κλινικής η συντονιστική
επιτροπή και η Επιτροπή καύσωνα θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον ∆ιευθυντή της
Ιατρικής Υπηρεσίας και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς για την άµεση επίλυση των
παρουσιαζοµένων προβληµάτων.

Οι συντονιστικές επιτροπές να φροντίσουν να υπάρχει επάρκεια σάκων πάγου στο εφηµερείο
για τη µεταφορά των ασθενών στους Νοσηλευτικούς χώρους.
Η επιτροπή καύσωνα µπορεί να λάβει προληπτικά και παρεµβατικά µέτρα κατά την διάρκεια
του καύσωνα νια τη διάσωση ατόµων που θα υποστούν θερµοπληξία..

Με Η.Α ορίζεται η επιτροπή καύσωνα µε συµµετοχή όλων των ∆/νσεων.

Β’ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
1. Η νοσηλεία των προσερχόµενων θερµοπλήκτων ασθενών γίνεται στους κλιµατιζόµενους
θαλάµους όλων των Κλινικών. Τονίζεται ότι εάν υπάρξει αδιαχώρητο στους υπάρχοντες
κλιµατιζόµενους θαλάµους, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η Μονάδα Εµφραγµάτων και το
Κ.Α.Α. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα δοθούν εξιτήρια στους αρρώστους που δεν κινδυνεύουν.
2. Η νοσηλεία των ήδη νοσηλευοµένων που παρουσιάζουν σχετικά προβλήµατα κατά τη
διάρκεια του καύσωνα γίνεται σε όλους τους κλιµατιζόµενους θαλάµους των επί µέρους
κλινικών, µετά από συνεννόηση της Κλινικής µε τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.
3. Σε περίπτωση που οι εφηµερεύουσες Κλινικές αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες
εφηµεριακές ανάγκες, µπορούν να επεκταθούν σε όλες τις Κλινικές.
4. Στο Γραφείο Προϊσταµένης Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης θα πρέπει να υπάρχει έτοιµος
σχετικός φάκελος µε λεπτοµερή στοιχεία για εφοδιασµό των Τµηµάτων µε το απαραίτητο υλικό
και τη στελέχωση µε Νοσηλευτικό προσωπικό.
5. Περισσότερη προσοχή να δοθεί στις καλούµενες οµάδες υψηλού κινδύνου του
καύσωνα, που είναι:
ο Όλα τα άτοµα ηλικίας άνω των 65 ετών
ο Όλα τα άτοµα που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα, όπως καρδιοπάθειες νεφροπάθειες,
πνευµονοπάθειες, ηπατοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη κλπ.
ο Όλα τα άτοµα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρµακα για τα χρόνια
νοσήµατα τους, όπως είναι τα διουρητικά, τα αντιχολινεργικά, τα ψυχοφάρµακα, τα
αντισυλληπτικά, τα ορµονούχα (συµπεριλαµβανόµενης της ινσουλίνης και των
αντιδιαβητικών δισκίων), Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των υψηλών θερµοκρασιών
περιβάλλοντος, θα πρέπει να συµβουλεύονται το γιατρό για την ενδεχόµενη ελάττωση της
δοσολογίας.

Γ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Νοσηλευτικό προσωπικό που θα στελεχώσει τα Τµήµατα Νοσηλείας θερµοπλήκτων πρέπει
να προέρχεται κυρίως από τα Τµήµατα του Παθολογικού Τοµέα και θα πρέπει να είναι
ενηµερωµένο µε τα πολλαπλά προβλήµατα των ασθενών αυτών και τις ιδιαίτερες φροντίδες
που απαιτούνται.

∆ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Ιατρική υπηρεσία ορίζει υπεύθυνους συντονιστές της επιτροπής καύσωνα
από 1/6/12 έως 31 /8/12
Οι γιατροί του Παθολογικού Τµήµατος πρέπει, σε περίπτωση καύσωνα, να παρουσιασθούν
στο Νοσοκοµείο άµεσα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης των αδειών του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού
προσωπικού του Νοσοκοµείου µας, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν από
ασθένειες του προσωπικού ή µη αναµενόµενα προβλήµατα. Απαραίτητη είναι η παράλληλη
κινητοποίηση του Εργαστηριακού Τοµέα.

Ε. ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ
1. Τοποθέτηση ανεµιστήρων στα γραφεία και υπνοδωµάτια ιατρών, στους χώρους του
Νοσηλευτικού προσωπικού σύµφωνα µε τις υπάρχουσες δυνατότητες.
2. Χορήγηση αναψυκτικών, καφέ πορτοκαλάδας κλπ. σε όλο το προσωπικό του
Νοσοκοµείου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους µε ευθύνη του γρ. τροφίµων .
3. Η Τεχνική ∆/νση βρίσκεται σε απόλυτη ετοιµότητα επί 24ώρου βάσεως µε ευθύνη του
Προϊστάµενου της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης και ορίζει υπεύθυνο ψυκτικό για τις ηµέρες
του καύσωνα.
4. Ο χώρος του Νεκροφυλακείου επαρκεί για να καλύψει την φιλοξενία 15 νεκρών. Σε
περίπτωση µεγαλύτερου αριθµού νεκρών θα ζητηθεί η κεντρική συνδροµή του
Υπουργείου (ΕΚΕΠΥ).

5. Η ∆ιοικητική ∆/νση είναι υποχρεωµένη να εφοδιάσει όλα τα τµήµατα µε το πάσης
φύσεως απαραίτητο υλικό, όπως κοινό και ξηρό πάγο, κλίνες, φορεία, ψύκτες ύδατος
κλπ.
6. Το επισκεπτήριο µε ευθύνη της Υπηρεσίας ασφάλειας του Νοσοκοµείου να
περιορισθεί σε µεγάλο βαθµό. Η παραµονή επισκεπτών θα επιτρέπεται µόνο µετά
από άδεια που θα χορηγείται από το ∆/ντή κάθε κλινικής.

7. Να περιορισθούν, κατά το δυνατόν, οι εισαγωγές στο Νοσοκοµείο, εκτός των
Επειγόντων Περιστατικών.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Π.Σ.Ε.Α
ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΛΗ

