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(Το φροντιστήριο θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση υλικού που ανήκει στην Ιατρική σχολή του 
Πανεπιστημίου της Αθήνας (ΕΚΠΑ). Για τη χρήση, προβολή κι εκμετάλλευση του υλικού αυτού, έχει 
εξασφαλισθεί σχετική άδεια. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, διανομή και χρήση για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.) 

Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η επεξήγηση διάφορων όρων όπως: 

 Πολλαπλές ή μαζικές απώλειες; 
 Κρίση ή καταστροφή; 
 Οργάνωση πεδίου 
 Ομάδες πεδίου 
 Διαχείριση και κατανομή πόρων (ανθρωπίνων και υλικών) 

καθώς και η εφαρμογή των γνώσεων αυτών πάνω σε υποθετικό σενάριο με διαδραστικό χαρακτήρα. Στο 
τέλος του φροντιστηρίου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να αναγνωρίζουν το σοβαρό συμβάν με πολλαπλές/μαζικές απώλειες. 

 Να μπορούν να οργανώσουν στοιχειωδώς ένα πεδίο με τις ομάδες του. 

 Να διαχειριστούν με το βέλτιστο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους. 

 Να αποκτήσουν βασικές τεχνικές δεξιότητες αντιμετώπισης του τραυματία, καθώς και μη-τεχνικές 

δεξιότητες επικοινωνίας, καταγραφής και διακίνησης των θυμάτων. 

 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 
0-60’  Περιγραφή των εννοιών 

 Βασικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας πεδίου  
 Συμμετέχουσες ομάδες 
 Χωροταξία – Θέσεις ομάδων στο πεδίο 
 Ομάδα διοίκησης πεδίου (I.C – Incident commander team) 
 Η σπουδαιότητα της διαλογής (triage) 
 Διαχείριση πόρων 
 Συνθήκες περιορισμένων ή ελαχίστων πόρων 

  

Κ. Ιωάννου 
Σ. Κουτσουμπού 

60-70’ Διάλειμμα  
70-90’ Παρουσίαση σεναρίου – Καθορισμός ομάδων Κ. Ιωάννου 

Σ. Κουτσουμπού 
 

90-150’ Εργασία ομάδων: Στήσιμο πεδίου, καθορισμός ρόλων μέσα στην ομάδα, 
διαμοιρασμός αρμοδιοτήτων  

Όλοι οι εκπαιδευτές 
(ανά ομάδα) 
 

150-180’ Debriefing – Συζήτηση, αποτελέσματα, αξιολόγηση Όλοι οι εκπαιδευτές 
 

180΄+ Λήξη  



Το φροντιστήριο απαιτεί τη συμμετοχη τουλάχιστων 35 ατόμων, για την επαρκή στελέχωση των ομάδων. Θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση μη επαρκούς συμμετοχής, το θέμα θα μεταβληθεί σε απλή 
διάλεξη με θέμα «Διαχείριση συμβάματος με πολλαπλές απώλειες σε συνθήκες περιορισμένων ή ελαχίστων 
πόρων (Restricted or minimal resources field organization)” 
 
Με το πέρας του φροντιστηρίου, θα διανεμηθεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, το οποίο θα συμπληρωθεί 
υποχρεωτικά από όλους τους εκπαιδευόμενους. 
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