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Οι απόψεις του οµιλητή είναι προσωπικές και
δεν δεσµεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

•
•
•
•

Το σύστηµα
∆υο λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Αιτιολόγηση της δράσης στο επίπεδο της ΕΕ
Κοινοτικό κεκτηµένο σε επιµέρους τοµείς
– Ατυχήµατα
– Μείζονα περιστατικά και καταστροφές
– Ανθρωπιστική βοήθεια

• Επείγουσα Ιατρική και Ιατρική Καταστροφών
• Συζήτηση

Ορισµοί

• Απειλή (hazard): Π(ζηµιογόνο φαινόµενο)

– ∝ είδος κινδύνου (φυσικός, τεχνολογικός, κοινωνικος)

Σύστηµα προστασίας των πολιτών από
ατυχήµατα και καταστροφές

• Τρωτότητα (vulnerability): % απωλειών
– Π.χ. λογω έκθεσης, δόσης, παράλειψης

• Επικινδυνότητα (risk): πιθανότητα ζηµιών
– ≈ απειλή x τρωτότητα

Φάσεις και εµπλεκόµενοι κλάδοι

• Ατύχηµα: γεγονός µε ζηµιές
• Έκτακτη ανάγκη: σύνθετο γεγονός
– Μείζον περιστατικό: ειδικές διευθετήσεις

• Καταστροφή: διαταραχή µε απώλειες > πόρους
• Κρίση: ΕΑ, ΜΠ, Κ + δηµόσια αµφισβήτηση
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Εµπλεκόµενοι φορείς – Πρόληψη

• Νοµοθετική εξουσία
– Οικοδοµικοί κανονισµοί, Τεχνικά πρότυπα
– Χωροταξία
– Υπουργείο Υγείας

• Εκτελεστική εξουσία (εθνικές, περιφερειακές,
τοπικές αρχές)
– Εφαρµογή νόµων και κανονισµών
– Εκπαίδευση κατασκευαστών, κοινού
– Απόθεµα εµβολίων, εκπαίδευση ιατρών

• ∆υνάµεις και φορείς της αγοράς
• Ερευνητές
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Εµπλεκόµενοι φορείς - Αποκατάσταση

Εµπλεκόµενοι φορείς - Επέµβαση

Έρευνα και ∆ιάσωση

Ιατρική περίθαλψη

(Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ, Λιµενικό)*

(ΕΚΑΒ*, Νοσοκοµεία)

– Ασφαλιστές
– Κατασκευαστές

Υπηρεσίες τάξεως
(Αστυνοµία)

Βαρέα µέσα
(Στρατός, Ερυθρός Σταυρός*, ΜΚΟ*)

• Εκτελεστική εξουσία
• ∆ικαστική εξουσία
• Ιδιωτικός τοµέας

ΜΜΕ

∆ικαστική εξουσία

• ...

* Στην ΕΕ-27 περίπου 15 εκατ.
άτοµα ασχολούνται µε την
Πολιτική Προστασία
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Αναβάθµιση µέσων

∆ιµερής
Βοήθεια

Πρόσθετα
Εθν. Μέσα

Εθνικά
Μέσα

ΕΕ

Κοινότητα δικαίου

• Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
∆υό λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Συνθήκες και επιµέρους πολιτικές

– Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
– Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις

• Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
–
–
–
–

Αρµοδιότητες
Ιθαγένεια
Πολιτικές
Θεσµικά όργανα και ∆ηµοσιονοµικές διατάξεις

• 4 ελευθερίες διακίνησης
– εµπορεύµατα, υπηρεσίες, κεφάλαια, πρόσωπα
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Λήψη αποφάσεων

• 1ος Πυλώνας - κοινοτική µέθοδος
–
–
–
–

Πρόταση της Επιτροπής (πρωτοβουλία κρατών)
Γνώµες (Ευρωκοινοβούλιο, ΟΚΕ, Επιτ. Περιφερειών)
Το Συµβουλίο (συν)αποφασίζει (µε το Κοινοβούλιο)
Οµοφωνία ή ενισχυµένη πλειοψηφία

• 2ος Πυλώνας - διακυβερνητική µέθοδος

Οι κοινοτικές πράξεις

• Η οδηγία
– δεσµεύει κάθε κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται,
όσον αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνει
την επιλογή του τύπου και των µέσων στην αρµοδιότητα
των εθνικών αρχών

• Ο κανονισµός
– έχει γενική ισχύ. Είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη
του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος

– Το Συµβούλιο προτείνει και αποφασίζει (οµοφωνία)

•

3ος

Πυλώνας – υβριδική µέθοδος

– Τα κράτη µέλη ή/και η Επιτροπή προτείνουν και το
Συµβούλιο αποφασίζει (οµοφωνία)

• Η απόφαση
– είναι δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της για τους
αποδέκτες που ορίζει

• Οι συστάσεις και οι γνώµες
– δεν δεσµεύουν

Μερικές πολιτικές της Ένωσης
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανταγωνισµός
Βιοµηχανία
Έρευνα & τεχνολογική ανάπτυξη
Περιβάλλον (και Πολιτική Προστασία)
Μεταφορές
Απασχόληση, κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση,
επαγγελµατική κατάρτιση, νεότητα
∆ηµόσια υγεία & προστασία των καταναλωτών
Συνεργασία στην ανάπτυξη, ανθρωπιστική βοήθεια σε
τρίτες χώρες
Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (2ος πυλώνας)
Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία (3ος πυλώνας)

Εξελίξεις

•

•

Κείµενο Γ. Κατηφόρη (Συνέλευση για το
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα) σχετικά µε την
προστασία των πολιτών από ατυχήµατα και
καταστροφές
Σχέδιο Τροποποιητικής Συνθήκης (µε βάση τη
συνθήκη θέσπισης Ευρωπαϊκού Συντάγµατος)
–
–

Ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222) - Τροµοκρατία,
φυσικές, ανθρωπογενείς καταστροφές
Νέο ειδικό άρθρο για την Πολιτική προστασία
(άρθρο 196) – Συνεργασία, υποστηριξη,
συµπλήρωση
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Αιτιολόγηση της δράσης σε επίπεδο ΕΕ;

Για την προστασία από ατυχήµατα και
καταστροφές

Λόγοι της δράσης της ΕΕ

• Αλληλεγγύη

Αλλά γαρ, φήσοµεν, και παρά δόξαν πολλά
πολλοίς δη εγένετο

– Καταστροφές στην ΕΕ (καταιγίδες, πληµµύρες, σεισµοί,
ναυάγια, οικονοµική κρίση, επικείµενες επιδηµίες)

• Επικουρικότητα και αναλογικότητα
– Καλύτερη αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων

• Υποχρεώσεις από τις Ελευθερίες διακίνησης
Θα ειπούµε όµως ότι σε πολλούς συµβαίνουν και πολλά
ανεπάντεχα

Πλάτωνος Πολιτεία Ε΄ 467 D

– Εµπορεύµατα (π.χ. εξοπλισµός ασφάλειας / προστασίας,
µεταφορά επικίνδυνων ουσιών)
– Εργαζόµενοι (π.χ. προστασία στους χώρους εργασίας,
ακτινοπροστασία)
– Καταναλωτές (π.χ. ασφάλεια προϊόντων, οδική
ασφάλεια, 112, διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας)
– Περιβάλλον (π.χ. χηµικά ατυχήµατα, πλυµµήρες, δασικές
πυρκαγιές, θαλάσσια ρύπανση)
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Ελευθερία διακίνησης
Τουρίστες/έτος - ΕΕ-15

Ετήσιο βάρος ασθενειών - ΕΕ-27
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Ελευθερία διακίνησης

Συνολικά κάθε χρόνο, εκτιµάται ότι
γύρω στα 150 εκατοµµύρια
µετακινούµενοι Ευρωπαίοι πολίτες
(τουρίστες, εργαζόµενοι, κλπ.) µπορεί
να αντιµετωπίσουν ατύχηµα ή
καταστροφή ενώ επισκέπτονται κάποιο
άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης !

Όµως Προσοχή !
Στην πραγµατικότητα δεν διαθέτουµε
αξιόπιστες στατιστικές !
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Τοµείς δράσης της ΕΕ

• Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και προστασία
των καταναλωτών
• Ασφάλεια των µεταφορών
• Προστασία της ∆ηµόσιας υγείας
• Πρόληψη και επέµβαση σε Φυσικές καταστροφές
(σεισµοί, πληµµύρες, κατολισθίσεις, χιονοστιβάδες,
δασικές πυρκαγιές, κλπ.)
• Πρόληψη και επέµβαση σε Τεχνολογικά ατυχήµατα
(χηµικά, πυρηνικά, θαλάσσια ρύπανση, κλπ.)

Ατυχήµατα
Ασφάλεια στους χώρους εργασίας

• Γ∆ - Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

Κοινοτικό κεκτηµένο σε επιµέρους τοµείς
Ατυχήµατα
Μείζονα περιστατικά και καταστροφές
Ανθρωπιστική βοήθεια

–

Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

• Οδηγία για Εξοπλισµό προστασίας (89/656)
• Οδηγία για Σήµανση ασφαλείας (92/58)
– Xώροι εργασίας (89/654), εξοπλισµός εργασίας (89/655),
εκκρηκτικές ατµόσφαιρες (1999/92)
– Κινητά εργοτάξια (92/57), λατοµεία και ορυχεία (92/91, 92/104)
– Βαρέα φορτία (90/269), Οθόνες (90/270), Θόρυβος (86/188,
2003/10) κραδασµοί (2002/44), ηλεκτροµαγνητικά πεδία (2004/40)
– Καρκινογόνα (2004/37), Χηµικοί (98/24, 91/322, 2000/39), Βιολογικοί
παράγοντες (2000/54), Αµίαντος (83/477, 2003/18)
– Έγγυες (92/85), νέοι (94/33)
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Ατυχήµατα

Ατυχήµατα
Ασφάλεια µεταφορών

• Γ∆ – Ενέργεια και Μεταφορές
• Οδική/Σιδηροδροµική µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων (οδηγίες, επιθεωρητές,
προδιαγραφές οχηµάτων και δοχείων), Ασφάλεια
σε σήραγγες (πρόταση οδηγίας)
• Ασφάλεια αεροπορικών µεταφορών (κανονισµός
για κοινούς κανόνες)
– Ευρωπαϊκός οργανισµός ασφάλειας της αεροπορίας

• Πρόγραµµα δράσης για την οδική ασφάλεια (κοινή
ευθύνη µε τα κράτη µέλη)
• Ενηµερωτικές εκστρατείες

Ατυχήµατα

Ασφάλεια προϊόντων & υπηρεσιών

• Γ∆ - Υγεία και Προστασία του καταναλωτή
– Ασφάλεια και ανάκληση προϊόντων – έγκαιρη
προειδοποίηση, χηµικά, (οδηγίες)
– Πυρασφάλεια σε ξενοδοχεία (σύσταση για ελάχιστα
πρότυπα ασφαλείας)

• Γ∆ – Επιχειρήσεις
–
–
–
–

Μέσα ατοµικής προστασίας (οδηγία 89/686)
Εκκρηκτικά για µη στρατιωτικές χρήσεις (οδηγία 93/15)
Εξοπλισµός υπό πίεση (οδηγία 97/23)
Ευρωκώδικες (πρότυπα για αντοχή στη
φωτιά/καταπονήσεις)

Μείζονα περιστατικά και καταστροφές

112

• Γ∆ – Κοινωνία της πληροφορίας
• Οδηγία καθολικής υπηρεσίας στις τηλεπικοινωνίες
(ἀρθρο 26 - Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης
έκτακτης ανάγκης)
– ∆υνατότητα ατελούς κλήσης παράλληλα µε τους
εθνικούς αριθµούς
– Οι κλήσεις απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται,
µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο
– ∆ιάθεση πληροφορίών για τον εντοπισµό του
καλούντος
– Ενηµέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και τη χρήση
του 112

∆ηµόσια υγεία

• Γ∆ - Υγεία και προστασία του καταναλωτή
– Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

• ∆ίκτυο παρακολούθησης µεταδοτικών νόσων
(απόφαση)
– Αίµα, ιστοί, κύτταρα (οδηγίες)
– ∆ιαφήµιση τσιγάρων (οδηγία)
– ∆ιατροφή, ναρκωτικά, ψυχική υγεία, αλκοολισµός,
διατροφή, άσκηση (συστάσεις)

• Πρόγραµµα δράσης στη δηµόσια υγεία (κοινή
ευθύνη µε τα κράτη µέλη)
• Ασφάλεια τροφίµων (κανονισµοί, οδηγίες)
– Έγκαιρη προειδοποίηση, έκτακτες ανάγκες, διαχείριση
κρίσεων
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Μείζονα περιστατικά και καταστροφές

Μείζονα περιστατικά και καταστροφές

Χηµικά ατυχήµατα

• Γ∆ – Περιβάλλον
– Οδηγία 96/82 για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων
σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες

•
•
•
•
•
•
•

Έκθεση ασφάλειας (µε µέτρα πρόληψης)
Σχέδια έκτακτης ανάγκης
Χωροταξία και χρήση γης
Πληροφόρηση (συναγερµός, ασκήσεις, φυλλάδια)
Επιθεωρήσεις
Ουσίες, ποσότητες, κλάδοι
Major Accident Hazards Bureau (MAHB)
– Σύµβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιοµηχανικών
ατυχηµάτων (UN/ECE, υιοθέτηση µε απόφαση)

Πυρηνικά ατυχήµατα

• Γ∆ – Ενέργεια και Μεταφορές
– Οδηγία 96/29 – βασικoί κανόνες ασφάλειας για εργαζόµενους
πληθυσµό από ιονίζουσες ακτινοβολίες
– Απόφαση 87/600 - ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε έκτακτο
κίνδυνο από ακτινοβολίες, Οδηγία 89/618 - ενηµέρωση του
πληθυσµού σε έκτακτο κίνδυνο από ακτινοβολίες

• Όρια δόσεων
• ∆ίκτυο ECURIE
• Συναγερµοί, ασκήσεις, φυλλάδια
– ∆ιανοµή χαπιών ιωδίου

Μείζονα περιστατικά και καταστροφές

Μείζονα περιστατικά και καταστροφές

Επιµέρους καταστροφές
• Θαλάσσια ρύπανση
– Ασφάλεια θαλάσσιων µεταφορών (επιθεώρηση, παρακολούθηση, κανονισµός
διπλού κύτους)

• Σεισµοί
– Προϊόντα δοµικών κατασκευών (οδηγία 89/106), Ευρωκώδικες

• Πληµµύρες
– Οδηγία-πλαίσιο 2000/60 – ύδατα
– Οδηγία 2007/60 - πληµµύρες (πρόληψη, προστασία, µετριασµός επιπτώσεων)
– Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης (ΚΚΕρ)

• ∆ασικές πυρκαγιές
– Κανονισµός 2152/2003 για την παρακολούθηση των δασών
– Ευρωπαϊκό σύστηµα πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS - ΚΚΕρ)
– Κανονισµός 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης

• Οριζόντιες προβλέψεις
– Μηχανισµός πολιτικής προστασίας
– Ταµείο Αλληλεγγύης

Μηχανισµός πολιτικής προστασίας

• Γ∆ – Περιβάλλον
– Απόφαση 2001/792 περί κοινοτικού µηχανισµού
πολιτικής προστασίας
•
•
•
•
•

κέντρο παρακολούθησης και πληροφοριών
κοινό σύστηµα επικοινωνίας και πληροφόρησης (CECIS)
κινητοποίηση / αποστολή οµάδων εµπειρογνωµόνων
πρόγραµµα εκπαίδευσης
αρχείο πληροφοριών για ορούς και εµβόλια, συγκέντρωση
διδαγµάτων, εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογικών, µεταφορά
πόρων

– Παρουσία σε όλες τις µεγάλες καταστροφές
– Απόφαση 2007/162 για τη θέσπιση χρηµατοδοτικού
µέσου πολιτικής προστασίας
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Μείζονα περιστατικά και καταστροφές

Ανθρωπιστική βοήθεια

Κλιµατικές αλλαγές

Ανθρωπιστική βοήθεια

• Γ∆ – ECHO

• Γ∆ – Περιβάλλον
– 2000 – Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την αλλαγή του
κλίµατος
– 2002 - Απόφαση 2002/358 για την έγκριση του
Πρωτοκόλλου του Κυότο
– Οδηγία 2003/87 σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου
– Προτάσεις οδηγιών
• Για την προώθηση των βιοκαυσίµων
• Για την προώθηση της συµπαραγωγής θερµότητας-ηλεκτρισµού
• Για την φορολογία των οχηµάτων

– Άλλα µέτρα (π.χ. ενεργειακή απόδοση κτηρίων – οδηγία)

– 1996 - Κανονισµός 1257/96 σχετικά µε την
ανθρωπιστική βοήθεια
•
•
•
•

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης
Επισιτιστική βοήθεια
Βοήθεια προς πρόσφυγες και εκτοπισθέντες
Συγχρηµατοδότηση µε εταίρους
– Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις - 52%
– Ηνωµένα Έθνη - 37%
– Άλλοι ∆ιεθνείς Οργανισµοί - 11%

– Μαζί µε τα Κράτη Μέλη η ΕΕ – πρώτος δότης
παγκοσµίως (2006 άνω των 2 δις €)

Όµως δε πόλιν µεγάλην οικούντας και εν ήθεσιν
αντιπάλοις αυτή τεθραµµένους χρεών και ξυµφοραίς
ταις µεγίσταις εθέλειν υφίστασθαι και την αξίωσιν
µη αφανίζειν.
Εφόσον όµως κατοικείτε µια µεγάλη πόλη και έχετε λάβει
ανατροφή αντάξια του µεγαλείου της, έχετε υποχρέωση να
υφίστασθε πρόθυµα και τις µέγιστες συµφορές και να µην
αµαυρώνετε την δόξα του ονόµατός σας.
Θουκιδίδου, Ιστορίαι 2.61.4
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Μείζον έργο Ιατρικής Καταστροφών

• Υπουργείο Εσωτερικών Κάτω Χωρών
• Κεντρική Οµάδα µε µέλη από NL, DE, BE, PT,
ES, AT, GR, SV, FR
• 2 φάσεις 1998-2002 µε επιµέρους δράσεις

Επείγουσα Ιατρική και Ιατρική
καταστροφών

– Σεµινάρια, Ασκήσεις, Συνέδρια

• Στόχος
– Οι πολίτες που ζούν ή ταξιδεύουν στα Κράτη Μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται σε
περίπτωση ατυχήµατος ή καταστροφής την ίδια,
υψηλής ποιότητας, ιατρική φροντίδα

Επιτεύγµατα και δυνατότητες

Ιατρική Καταστροφών - Θέµατα

• ∆ικτύωση εµπειρογνωµόνων
• ∆ιασυννοριακή συνεργασία
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη – Οδηγίες
– Vienna Manifesto

• Προετοιµασία για Μείζονα Περιστατικά
– Εκπαίδευση εκπαιδευτών - Μαθήµατα/Ασκήσεις
– Νέος Μηχανισµός Πολιτικής Προστασίας

Ιατρική Καταστροφών - Συµπεράσµατα
• Η πολιτική προστασία διαχειρίζεται τις καταστροφές αλλά Οι υπηρεσίες
υγείας περιθάλπτουν τα θύµατα
– Με εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό,
– Με εξειδικευµένο εξοπλισµό και νοσοκοµεία
– Πολύ χρόνο µετά την ολοκλήρωση της φάσης της διαχείρισης της
καταστροφής
• 22 / 900 / 12.000 επί 4 έτη

•
•
•
•

Αποµάκρυνση θυµάτων vs Ενίσχυση µέσων
Χρόνος, Triage και Σύνορα
Γνώθι τα σχέδια αναβάθµισης του γείτονα σου !
Ετοιµότητα
– Προσωπικό
– Εξοπλισµός
– Νοσοκοµεία

¾ Εκπαίδευση (βραχυ- & µακρο-πρόθεσµα)
¾ Παροχή υπηρεσιών vs. Εναρµόνιση
¾ Ίδιο επίπεδο περίθαλψης - ∆ίκτυα
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Πρόγραµµα «∆ηµόσια Υγεία»
• ∆ιάρκεια: 2008-2013
• Στόχοι:
– Βελτίωση της ασφάλειας της υγείας των πολιτών
• Αντιµετώπιση κινδύνων στην υγεία (σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης και
µέτρα ετοιµότητας)
• Ασφάλεια ασθενών, τραυµατισµοί και ατυχήµατα, αίµα, ιστοί, κύτταρα

– Προαγωγή της υγείας, και µείωση των ανισοτήτων υγείας
• ∆ιατροφή, οινόπνευµα, κάπνισµα, ναρκωτικά, κοινωνία, περιβάλλον
• Πρόληψη µείζονων ασθενειών
• Αυξηση υγειών ετών διαβίωσης και υγιής γήρανση

– Απόκτηση & διάδοση γνώσεων και πληροφοριών για την υγεία
• ∆είκτες υγείας και ενηµέρωση πολιτών
• Ανταλλαγή γνώσεων σε ειδικούς τοµείς (υγεία νέων, σπάνιες ασθένειες)

∆ιαδικασία

• ∆ιαβάστε (γενικό πρόγραµµα και Προγ. εργασίας)
• Βρείτε µιαν ιδέα !
• ∆ιαβάστε τους Κανόνες και την πρόσκληση
υποβολής προτάσεων (Πρόγραµµα εργασίας)
– http://ec.europa.eu/eahc/

• Βρείτε εταίρους και υποβάλετε πρόταση
• Αξιολογηση
– Ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες

•
•
•
•

Κοινοποίηση αποτελεσµάτων αξιολόγησης
Έναρξη διαβουλεύσεων για υπογραφή σύµβασης
Υπογραφή της σύµβασης και έναρξη εργασιών
Ζητείστε να γίνετε αξιολογητής

∆ιασυννοριακή υγειονοµική περίθαλψη

• Πρόταση οδηγίας για τα δικαιώµατα των
ασθενών στη διασυνοριακή υγειονοµική
περίθαλψη
– Επιστροφή εξόδων για θεραπεία σε άλλο
κράτος µέλος
– Αναγνώριση συνταγών από άλλο κράτος µέλος
– Ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς παρόχων
υπηρεσιών (κριτήρια ποιότητας)
– Ηλ-Υγεία και νέες τεχνολογίες
– Συλλογή στατιστικών δεδοµένων

It is vital that the world switch from a culture
of reaction to a culture of prevention

Kofi Annan, Πρώην Γενικός Γραµµατέας ΟΗΕ
Financial Times, 30/9/1999
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Σας ευχαριστώ …
Ερωτήσεις και συζήτηση

panagiotis@alevantis.com

Θέµατα εργασιών
• Ως αρµόδιος διαχείρισης καταστροφών µιας Νοµαρχίας να καταρτίσετε σχέδιο πρόληψης και
αντιµετώπισης για µια απειλή υψηλής επικινδυνότητας της επιλογής σας. Με βάση τις φάσεις
του συστήµατος προστασίας των πολιτών από ατυχήµατα και καταστροφές αναπτύξτε τη
δοµή (επικεφαλίδες) του εν λόγω σχεδίου (1-2 παραγράφους ανά επικεφαλίδα) και τις
υπηρεσίες στις οποίες θα αναθέτατε τη σύνταξη και τη διαχείριση της υλοποίησής των
επιµέρους κεφαλαίων. Ποιά στοιχεία του κοινοτικού κεκτηµένου πρέπει να λάβετε υπόψη σας;
Πως µπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση;
– Έξη κύρια κεφάλαια µε βάση τις φάσεις που προβλέπει η πυραµίδα της πολιτικής προστασίας. Για
κάθε κεφάλαιο (φάση), ανάλογα µε τους εµπλεκόµενους φορείς, περιλαµβάνονται αντίστοιχα
υποκεφάλαια. Αναφορά στις σχετικές πολιτικές και νοµοθετικές πράξεις της ΕΕ στους αντίστοιχους
τοµείς. Σύντοµη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του κοινοτικού µηχανισµού πολιτικής προστασίας.
(περίπου 15 σελίδες).

• Καλείστε να υποβάλετε µια πρόταση χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του Κοινοτικού
Προγράµµατος ∆ηµόσιας Υγείας. ∆ιατυπώσετε την ιδέα και µε βάση το πρόγραµµα εργασίας
και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2008 καταρτίσετε την πρότασή σας.
Χρησιµοποιήστε υποθετικούς εταίρους αλλά όσο γίνεται πιο αληθοφανή προϋπολογισµό.
– Επίσηµη πρόταση για χρηµατοδότηση προς την Επιτροπή. Συµπλήρωση των υφιστάµενων εντύπων
(περίπου 15 σελίδες).

• Ως αρµόδιος Σχεδιασµού Έκτακτης ανάγκης για το Υπουργειο Υγείας καλείστε να προτείνετε
ένα σχέδιο προετοιµασίας του ιατρικού σκέλους της αντιµετώπισης καταστροφών σε εθνικό
επίπεδο. Με βάση τα συµπεράσµατα του µείζονος κοινοτικού έργου για την Ιατρική των
Καταστροφών 1998-2002, αναπτύξτε όλους τους τοµείς που αφορούν την περίθαλψη των
θυµάτων καθώς και τις µεσο- και µακρο-πρόθεσµες επιπτώσεις για την δηµόσια υγεία (1-2
σελίδες για κάθε τοµέα).
– Ανάπτυξη µε βάση τα συµπεράσµατα και τις τελικές εκθέσεις του έργου. Ιδιαίτερη σηµασία στην
ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυµάτων (περίπου 15 σελίδες).
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