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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η 7η Απριλίου έχει καθιερωθεί απο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Όπως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος η ημέρα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με την υγεία. Το θέμα στο οποίο εστιάζεται ο φετινός
εορτασμός ασχολείται με την ασφάλεια των υγειονομικών εγκαταστάσεων και την ετοιμότητα των εργαζομένων στο χώρο της
υγείας οι οποίοι περιθάλπτουν αυτούς που πλήττονται στις περιπτώσεις εκτάκτης κατάστασης.
Οι υγειονομικές μονάδες (νοσοκομεία, ιατρεία, κλινικές κτλ) και το προσωπικό τους αποτελούν κρίσιμες σανίδες σωτηρίας, τον
παράδεισο για όλες τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, στις καταστροφές, αφού περιθάλπτουν τους τραυματίες,
προλαμβάνουν τις ασθένειες και φροντίζουν για τις ανάγκες υγείας των ανθρώπων. Αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους και
για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στις κοινότητες μια και αντιμετωπίζουν καθημερινές ανάγκες όπως οι ασφαλείς τοκετοί,
οι εμβολιασμοί και η φροντίδα των χρονίως πασχόντων οι οποίες πρέπει να συνεχιστούν και σε έκτακτες καταστάσεις. Συχνά,
τα ήδη εύθραυστα συστήματα υγείας μετά απο μια καταστροφή, δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν να λειτουργούν, με άμεσες
και μελλοντικές για την υγεία επιπτώσεις.
Με το σύνθημα « Σώστε Ζωές, κάντε τις υγειονομικές εγκαταστάσεις ασφαλείς σε έκτακτες καταστάσεις», ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας στοχεύει στην ευαισθητοποίηση όλων των φορέων που σχετίζονται με την υγεία και την διασφάλιση της,
σε περιπτώσεις όπου οι ανάγκες είναι άμεσες. Έκτακτες καταστάσεις όπως πόλεμοι, κυκλώνες, σεισμοί, τσουνάμι, επιδημίες,
πείνα, πυρηνικά ατυχήματα κτλ, καθιστούν τις υγειονομικές μονάδες απαραιτήτως αναγκαίες.
Εκτός όμως απο τις άμεσες επιπτώσεις που έχουν οι έκτακτες καταστάσεις στους ανθρώπους, η απειλή είναι τεράστια τόσο
για τα νοσοκομεία, τις κλινικές όσο και για όλες τις υγειονομικές εγκαταστάσεις. Οι ζημιές προβαίνουν καταστροφικές, αφού
συμβαίνουν όταν οι ανάγκες σε ιατροφαρμακετική αντιμετώπιση και περίθαλψη είναι άμεσα αναγκαίες. Οι μονάδες υγείας δεν
αποτελούν απλά κτίρια. Αποτελούν ζωτικό αγαθό για μια κοινωνία αφού συνήθως εκεί αρχίζει και εκεί τελειώνει μια ζωή. Ο
ρόλος τους είναι κεντρικός σε ένα σύστημα υγείας, και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι περα για πέρα
ασφαλή. Εκεί σώζονται ζωές, εκεί προστατεύονται οι επενδύσεις του κράτους, εκεί διασφαλίζεται η κοινωνική σταθερότητα.
Οι έκτακτες όμως καταστάσεις απειλούν και το προσωπικό υγείας. Αμέτρητοι επαγγελματίες υγείας καταπλακώνονται εν ώρα
υπηρεσίας απο σεισμούς, απο βλήματα σε ένοπλες επιθέσεις ή κινδυνεύουν απο μεταδοτικές ασθένειες.
Μια ασφαλής μονάδα υγείας, προστατεύει τους ασθενείς, τους επισκέπτες και το προσωπικό απο κινδύνους. Με τον σωστό
σχεδιασμό, την εκτίμηση της ασφάλειας των υφισταμένων υγειονομικών εγκαταστάσεων, και με την ενίσχυση- αναβάθμιση των
υφισταμένων οι μονάδες υγείας καθίστανται ασφαλείς και επαρκείς.
Η ασφάλεια των υγειονομικών μονάδων, των νοσοκομείων και η ετοιμότητα των επαγγελματιών υγείας σε περίπτωση
εκτάκτου κατάστασης, είναι θέμα όλων μας. Η ασφάλεια τόσο η ατομική όσο και του συνανθρώπου μας που βρίσκεται σε
κίνδυνο, πρέπει να είναι ο ύψιστος στόχος μας. Το φετινό σύνθημα ας γίνει ο στόχος μας.
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