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Η ΕυρωπαϊκΗ ΕπιτροπΗ εξέδωσε ανα-
κοίνωση και σχέδιο δράσης με στόχο τη μεί-
ωση της επίπτωσης των ατυχημάτων και των 
τραυματισμών, που αποτελούν, με 235.000 
περίπου θανάτους, την τέταρτη σημαντική αι-
τία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κά-
θε χρόνο. Τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί 
αντιστοιχούν σε σχεδόν 7 εκατομμύρια εισα-
γωγές σε νοσοκομεία και στο 20% των αναρ-
ρωτικών αδειών, ενώ αποτελούν την κύρια 
αιτία θανάτου παιδιών και νέων. Η ανακοί-
νωση σχετικά με την ανάληψη ενεργειών για 
μια ασφαλέστερη Ευρώπη καθιστά την πρό-
ληψη των ατυχημάτων κύρια προτεραιότητα 
για το τρέχον και το μελλοντικό πρόγραμμα 
δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (το 
μηχανισμό χρηματοδότησης της ΕΕ για την 
υποστήριξη σχεδίων στα κράτη μέλη). Η ανα-
κοίνωση καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συ-
νεργαστούν με την Επιτροπή και να δώσουν 
μεγάλη προτεραιότητα στην πρόληψη των 
ατυχημάτων μέσω εκστρατείας ενημέρωσης 
και συλλογής δεδομένων. 

«Το γεγονός ότι η πιθανότητα να πεθάνει 
κάποιος από ατύχημα στη Λιθουανία είναι πέ-
ντε φορές μεγαλύτερη από ό,τι κάποιος στις 
Κάτω Χώρες αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι πρέ-
πει να κάνουμε περισσότερα για να αποφύ-
γουμε άσκοπους θανάτους από ατυχήματα 
σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο αρ-
μόδιος Επίτροπος για την υγεία και την προ-
στασία των καταναλωτών Μάρκος Κυπρια-
νού και πρόσθεσε: «Η ανακοίνωση αυτή έχει 
ως στόχο την επίτευξη της συνεργασίας μετα-
ξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για 
τη μείωση αυτής της άσκοπης απώλειας αν-
θρώπινων ζωών και της οδύνης σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ». Ο στόχος του σχεδίου δρά-
σης είναι να τοποθετήσει σε υψηλή θέση στην 
πολιτική ατζέντα τα ατυχήματα και τους τραυ-
ματισμούς, καθώς και να μειώσει την επιβά-
ρυνσή τους στις κοινωνίες μας. Αναλυτικά 
προτείνει τα εξής:
•  Ανάπτυξη ενός κοινοτικού συστήματος πλη-

ροφοριών για τους τραυματισμούς. Το σύ-
στημα αυτό θα παρέχει πλήρη ενημέρωση 
σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος, τις 
ομάδες ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο, 
καθώς και τους καθοριστικούς παράγοντες 
κινδύνου. Θα συνδυάζει στοιχεία για τους 
τραυματισμούς, τα οποία προέρχονται από 
τις στατιστικές υγείας από ένα ευρύ φάσμα 

πηγών και θα δίνει τη δυνατότητα στα εν-
διαφερόμενα μέρη να εκτιμήσουν την επι-
βάρυνση των τραυματισμών για την υγεία 
και να συγκρίνουν τους κινδύνους μετα-
ξύ των διαφόρων χωρών. Επίσης, το σύ-
στημα πρέπει να εντοπίσει βελτιώσεις στις 
στατιστικές. 

•  Υποστήριξη για την ανταλλαγή ορθών πρα-
κτικών. Κατά τα τελευταία χρόνια σημειώθη-
κε σημαντική πρόοδος σε ορισμένους σημα-
ντικούς τομείς όσον αφορά στην ασφάλεια, 
όπως το κυκλοφοριακό θέμα και ο χώρος 
εργασίας, η οποία υπήρξε πολύ αποτελε-
σματική. Ωστόσο, άλλοι τομείς καλύπτονται 
λιγότερο, όπως π.χ. το σπίτι, η αναψυχή και 
ο αθλητισμός. Αυτή η θετική εμπειρία πρέ-
πει να γνωστοποιηθεί αμοιβαία και να ανα-
προσαρμοστεί, ώστε να έχει ακόμη μεγα-
λύτερο αντίκτυπο. 

•  Δημιουργία ενός κοινοτικού δικτύου ενδια-
φερόμενων μερών. Η Επιτροπή θα συνεργα-
στεί στενά με τις αρχές των κρατών μελών, 
ιδίως στον τομέα της δημόσιας υγείας και 
της προστασίας των καταναλωτών. 

•  Επαγγελματική κατάρτιση επαγγελματιών 
στον τομέα της υγείας σχετικά με την προ-
αγωγή της ασφάλειας: Επιπλέον της προ-
ώθησης της κατάρτισης των επαγγελματιών 
στον τομέα της υγείας, το σχέδιο προβλέ-
πει την κατάρτιση δασκάλων, κοινωνικών 
λειτουργών, αρχιτεκτόνων και προσωπικού 
πωλήσεων σχετικά με τους παράγοντες κιν-
δύνου και τα μέτρα ασφάλειας. 

•  Προετοιμασία εθνικών σχεδίων για την πρό-
ληψη τραυματισμών από τα κράτη μέλη. 

•  Ενημερωτικές εκστρατείες. Η ενημέρωση των 
ατόμων σχετικά με ορισμένους κινδύνους 
και τα οφέλη των μέτρων ασφάλειας.
Οι ενέργειες αυτές θα υποστηριχθούν μέ-

σω του προγράμματος δράσης στον τομέα 
της δημόσιας υγείας 2003-2008, καθώς και 
των προγραμμάτων που θα το διαδεχθούν, 
και θα απαιτήσουν διαρκείς συλλογικές προ-
σπάθειες από τα κράτη μέλη. 

Σκοπός του σχεδίου είναι να επικεντρωθεί 
στην ασφάλεια των παιδιών, των εφήβων και 
των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας. Επικεντρώ-
νεται επίσης στους ευάλωτους χρήστες των 
οδών (π.χ. ποδηλάτες, πεζούς, χρήστες δημό-
σιων μεταφορών), συμπληρώνοντας την πο-
λιτική για την οδική ασφάλεια την οποία δι-
αχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών 

και Ενέργειας της Επιτροπής (ΓΔ TREN). Στο-
χεύει επίσης στην πρόληψη των ατυχημάτων 
στον αθλητισμό, των αυτοτραυματισμών (συ-
μπεριλαμβανομένων και των αυτοκτονιών) 
και της διαπροσωπικής βίας (βία στο οικιακό 
περιβάλλον, βίαιες επιθέσεις κ.λπ.). Τα στα-
τιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα 
η ΕΕ για τις συνέπειες των ατυχημάτων και των 
τραυματισμών είναι αναλυτικά τα εξής:
•  Οι τραυματισμοί αποτελούν, μετά τις καρδι-

οαγγειακές νόσους, τον καρκίνο και τις ανα-
πνευστικές νόσους, την τέταρτη συνηθέστε-
ρη αιτία θανάτου στα κράτη μέλη. 

•  Πολλά από τα άτομα που επιβιώνουν από 
σοβαρούς τραυματισμούς αντιμετωπίζουν 
προβλήματα υγείας σε όλη τους τη ζωή. Τα 
ατυχήματα και οι τραυματισμοί αποτελούν 
την κύρια αιτία μόνιμης αναπηρίας μεταξύ 
των νέων, η οποία, ενώ θα μπορούσε να 
έχει αποφευχθεί, τους στερεί πολλά χρόνια 
ζωής με καλή υγεία. 

•  Κατά μέσο όρο 6,8 εκατ. εισαγωγές σε νο-
σοκομεία οφείλονται στους τραυματισμούς, 
που αντιπροσωπεύουν το 11% του συνόλου 
των εισαγωγών σε νοσοκομεία στην ΕΕ. 

•  Οι τραυματισμοί αντιπροσωπεύουν τεράστια 
οικονομική επιβάρυνση για τα συστήματα 
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, ευθύνο-
νται για το 20% περίπου των αναρρωτικών 
αδειών και αποτελούν σημαντικό παράγο-
ντα μείωσης της παραγωγικότητας. 

•  Οι κίνδυνοι τραυματισμού κατανέμονται άνι-
σα τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και 
μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. 

•  Οι τραυματισμοί μπορούν να αποφευχθούν 
αν κάνουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 
καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούμε ασφαλέστερα. Υπάρχουν 
πάρα πολλά στοιχεία σχετικά με αποδεδειγ-
μένης αποτελεσματικότητας μέτρα πρόλη-
ψης των ατυχημάτων τα οποία δεν εφαρμό-
ζονται ακόμη ευρέως στην Κοινότητα. 

•  Τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά έχουν 
αποδειχτεί αποδοτικά από άποψη κόστους, 
επειδή τα οφέλη της πρόληψης για τα συ-
στήματα υγείας υπερβαίνουν συχνά κατά 
πολύ το κόστος της παρέμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://ec.europa.eu/
health/ph_determinants/environment/IPP/
ipp_en.htm 
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