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1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ 
ςτουσ νέουσ 

 



• Μεγάλθ επίπτωςθ  

•      πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ 

•  Συρροι παραγόντων κινδφνου 

•  Διάςπαρτθ κατανομι ςε όλο τον πλθκυςμό 

•  Αυξθμζνο κόςτοσ αντιμετϊπιςθσ 





Κακϊςεισ από τροχαίο (οι ςοβαρότερεσ ~50% των 
θανάτων) 
Οικιακά και ελεφκερου χρόνου (οι ςυχνότερεσ) 

Πτϊςεισ 
Εγκαφματα 
Δηλητηριάςεισ 
Πνιγμοί 
Σε αθλοπαιδιζσ 

Επαγγελματικοφ χϊρου (~5% ςε ςυχνότητα) 
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 > 5 εκατ. κάνατοι ετθςίωσ λόγω τραφματοσ 

 > 750,000 κάνατοι λόγω ακοφςιων κακϊςεων ςτθν 
Ευρϊπθ (15% κανάτων παγκοςμίωσ)  
(Petridou et al. 2005, Roberts et al. 2005) 

 ~85 κάνατοι ανά 100.000 πλθκυςμοφ 

 ~1 ςτουσ 10 κανάτουσ οφείλεται ςε κάκωςθ 

 90% θανάτων από κάκωςη ςε υποανάπτυκτεσ και 
αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ 

 Αναλογία κανάτων ανδρϊν: γυναικϊν 2:1 

 

 



-ανάλογα  με: 

 ηλικία 

 φφλο 

 τφπο κάκωςησ 

  περιοχή ςϊματοσ που υπζςτη κάκωςη 

  κοινωνικοδημογραφικοφσ παράγοντεσ  (π.χ. 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο)  

 

Προοπτική για ςημαντική βελτίωςη ςτην καθιζρωςη 
και εφαρμογή μζτρων πρόληψησ 



Για τα παιδιά ζωσ 15 ετϊν: 6 θάνατοι ανά 100,000 
Για τουσ εφήβουσ και νεαροφσ ενήλικεσ: 6πλάςια θνηςιμότητα 

Στοιχεία ΠΟΥ, 2005 





Στοιχεία ΠΟΥ, 2008 



RTI: road trip injuries, WHO, 2002 





 >95% των 
κανάτων από 
ατυχιματα ςε 
παιδιά από 
χϊρεσ χαμθλισ 
και μζςθσ 
οικονομικισ 
τάξθσ. 
 40% των 
κανάτων  από 
ατυχιματα ςτισ 
υψθλισ 
οικονομικισ 
τάξθσ χϊρεσ. 



 

 
1 θάνατοσ 

50 Ειςαγωγζσ 
500 Επιςκζψεισ ςτα ΕΙ 

 

 

 

 

Ανάλυςθ Κζντρου Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΕΚΠΑ,  1995 
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Στοιχεία Π.Ο.Υ. 2005 , Ανάλυςθ Κζντρου Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΕΚΠΑ 



Στοιχεία Π.Ο.Υ. 2005 , Ανάλυςθ Κζντρου Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΕΚΠΑ 





• Τροχαία ατυχήματα: 1η αιτία θανάτου από εξωτερικι αιτία (περιβαλλοντικζσ 
καταςτάςεισ) ςτουσ νζουσ. 

• Δείκτεσ κνθςιμότθτασ υψηλότεροι ςτουσ νζουσ ενήλικεσ > εφιβουσ, ςτουσ 
άνδρεσ > γυναίκεσ. 

• Σθμαντικι πτϊςη ςτθ κνθςιμότθτα την τελευταία 10ετία (2009 > 2000). 



50% των κανάτων από κακϊςεισ ςε παιδιά 
ςτθν Ε.Ε. κα μποροφςαν να προλθφκοφν 
εάν υπιρχαν προλθπτικά μζτρα ανάλογα 
μ’ αυτά που εφαρμόηονται ςτθ Σουθδία 
(χαμθλότεροσ δείκτθσ κνθςιμότθτασ λόγω 
κακϊςεων). 

 Petridou et al, 2000 

 



 Ετιςιοι κάνατοι από τροχαία:                  2500 
 Προλιψιμοι με χριςθ κράνουσ/ ηϊνθσ: 500 
 Δυνθτικό ποςοςτό μείωςθσ:                     20% 
 
 ……………. εάν όλοι ακολουκοφςαν το νόμο 
 

Petridou et al, Person, time and place predictors of seat belt use in Athens, Greece. 1998 

 



 Τα τροχαία ςυνειςφζρουν άμεςα ςτθν «κατανάλωςθ» 
του 1-1,5% του Ακαθάριςτου Εθνικοφ Προϊόντοσ ςε 
χϊρεσ χαμθλοφ και μεςαίου ειςοδιματοσ & του 2% ςε 
αναπτυγμζνεσ χϊρεσ … ενϊ το κόςτοσ αυτϊν των 
ατυχθμάτων για τισ οικογζνειεσ των κυμάτων είναι 
ανυπολόγιςτο (EHLASS 2001; Petridou 2003). 

 Ζχει υπολογιςτεί ότι οι βλάβεσ που προκαλοφνται ςε 
τροχαία επιβαρφνουν τον προχπολογιςμό τθσ Ε.Ε. με 
περίπου 45 δισ € = ½  ετήςιου προχπολογιςμοφ 
(Roberts 2004; Petridou 2005). 

 

 





 Επαρκζσ νομικό πλαίςιο για επιμζρουσ είδθ ατυχθμάτων. 

 Φπαρξθ δυναμικήσ κοινωνίασ των πολιτϊν που διεκδικεί τθν 
κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων των πολιτϊν και των καταναλωτϊν. 

 Εμπειρία και αποτελεςματικότητα των υφιςτάμενων κζντρων 
καταγραφήσ (π.χ. Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν). 

 Εμπειρία από ςυμμετοχή ςε ευρωπαϊκά δίκτυα καταγραφήσ και 
ανάπτυξθσ παρεμβάςεων πρόλθψθσ. 

 Φπαρξθ ςτθ χϊρα μασ ιςχυροφ δικτφου οικογενειακήσ υποςτήριξησ. 

 Φπαρξθ ικανοφ αρικμοφ κοινωνικϊν φορζων –οργανϊςεων 
ευαιςθητοποιημζνων πολιτϊν και ενδοδικτφωςι τουσ. 

 



x Αποςπαςματική πολιτικι χωρίσ ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και ολιςτικζσ 
οργανωτικζσ λφςεισ 

x Ανεπαρκήσ ςυνεργαςία μεταξφ των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν και 
φορζων για τθν οδικι αςφάλεια 

x Περιοριςμζνθ δυνατότθτα και αποςπαςματικότθτα ελζγχων ςτουσ χϊρουσ 
υψθλοφ κινδφνου για ατυχιματα (εργαςιακό και ςχολικό περιβάλλον). 

x Απουςία εξειδικευμζνου προςωπικοφ υποςτιριξθσ των ςχετιηόμενων 
υπθρεςιϊν. 

x Ζλλειψη αξιολόγηςησ των υπθρεςιϊν που προςφζρει ο δθμόςιοσ και 
ιδιωτικόσ τομζασ. 

x Ανεπαρκείσ δομζσ για νοςθλεία και φροντίδα ςτο ςπίτι. 

x Ζλλειψη ςτατιςτικϊν ςτοιχείων αρχείου για ςκοποφσ ςφγκριςθσ 
(ανεπαρκεί θ αναλυτικι υποχρεωτικι πανελλαδικι καταγραφι με 
λεπτομζρειεσ τόπου και τρόπου πρόκλθςθσ). 

x Απουςία γενικευμζνου προγράμματοσ κυκλοφοριακήσ αγωγήσ. 



Άλλοι φορείσ: 
• Εκνικό Κζντρο Αντιμετϊπιςθσ Βλάβθσ. 

• Σωςτικά Συνεργεία Τροχαίασ και 
Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ. 

• Τμιματα Επειγόντων Περιςτατικϊν. 
• Μονάδεσ Εντατικισ Θεραπείασ. 

• Κζντρα Αποκατάςταςθσ του Ε.Σ.Υ. 

Υπουργεία  
(Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, Δθμόςιασ Τάξθσ, 
Εκνικισ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων) 

Εθνική Στατιςτική Υπηρεςία 
και Υπθρεςίεσ άλλων 

εμπλεκομζνων φορζων 
(Ι.Κ.Α.,Τροχαία, κ.λπ.). 

Μη-κυβερνητικζσ οργανϊςεισ 

Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ 
Ατυχθμάτων, Ιατρικι Σχολι, ΕΚΠΑ 

Ελλθνικι Εταιρία 
Κοιννωικισ Παδιατρικισ & 
Προαγωγισ τθσ Υγείασ 
 
ΛΟΓΚΟ 



Καμπάνιεσ και Προγράμματα αγωγήσ υγείασ    

                                                      ςε παιδιά και γενικό κοινό 

Θ Ηϊνθ μασ δζνεισ με τθ ηωι 

Αςφαλϊσ κυκλοφορϊ 

ΕΝΘΓΜΑ 

Πρόλθψθ πνιγμϊν 

Κάρτα υγείασ φοιτθτι 

Σεμινάρια Α’ βοθκειϊν 

 

 



• Μαθήματα επιδημιολογίασ και πρόληψησ 
ατυχημάτων: εκπαιδευτικό πρόγραμμα τησ Ιατρικήσ 
Σχολήσ Αθηνϊν 

 

 

• Εκπαίδευςη ςε πρακτικζσ για μείωςη ςυνεπειϊν  

    μετά το ατφχημα 

 BLS ,ALS, ATLS, ΑPLS 

 Σεμινάρια Α’ βοθκειϊν 

 

• Κάρτα υγείασ φοιτθτι (αναλφεισ αποτελζςματα ςυρροισ ριψθκίνδυνων ςυμπεριφορϊν 

• Από Ελλάδα, Ιταλία, όπωσ ςτθν αντίςτοιχθ άςκθςθ τθσ προλθπτικισ ιιατρικισ 

 

 



• Στόχοσ: μείωςθ 
κνθςιμότθτασ κατά 30% 
μζχρι το 2015 

 

 

• Σκοπόσ- Δράςεισ: 
διαμορφϊνονται ανάλογα 
με τισ προτεραιότθτεσ ανά 
θλικιακι ομάδα  
 

Προγραμματιςμόσ δράςεων ςε τρία επίπεδα (3 Es for injury prevention)  
 Education: εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ με ςκοπό τθν επαγρφπνθςθ 
διαφορετικϊν ομάδων-ςτόχων του πλθκυςμοφ. 
 Enforcement: και εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν πρόλθψθ 
ατυχθμάτων ςτα παιδιά 
 Engineering: δράςεισ για αντιμετϊπιςθ των εξωτερικϊν αιτιϊν κακϊςεων, 

European Child Safety Alliance (2004) Priorities for Child Safety in 
the European Union: Agenda for Action.  





Προτεραιότητεσ: 

o Δικαιϊματα των παιδιϊν ςτθν αςφάλεια: ανιςότθτεσ ςτισ 
κακϊςεισ ςτθν Ευρϊπθ 

o Προαγωγι τθσ αςφάλειασ ςε παιδιά προςχολικισ θλικίασ 

o Προαγωγι τθσ αςφάλειασ ςε παιδιά ςχολικισ θλικίασ 

o Προαγωγι τθσ αςφάλειασ ςε εφιβουσ 

 

o Αξιολόγηςη τησ εφαρμογήσ των μζτρων πρόληψησ 

 

 



Total score: 14,5 

•31 χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 

•Αξιολόγθςθ 12 τομζων 
αςφάλειασ ςε παιδιά και 
εφιβουσ  

–αςφάλεια πεηϊν, 
μοτοςικλετιςτϊν 

–πρόλθψθ  πτϊςεων, 
δθλθτθριάςεων 

•Βακμολογία ζωσ 5 stars 
ανά τομζα: ςυνολικι 
βακμολογία ςτουσ 12 
τομείσ = 60 

 

 





“The true measure of a nation’s standing is how well it attends 
to its children – their health and safety, their material security, 
their education and socialization, and their sense of being 
loved, valued, and included in the families and societies into 
which they are born.” 
UNICEF 


