
 

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ,  Α. ΞΑΝΘΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ 

Η αναγνώριση της Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων των Τροχαίων Δυστυχημάτων στη χώρα μας 

αποτελεί ένα συμβολικό ορόσημο στην προσπάθεια περιορισμού των θανάτων και τραυματισμών 

από τροχαίες συγκρούσεις.  

Οι τροχαίες συγκρούσεις αποτελούν σήμερα την κύρια αιτία θανάτων και τραυματισμών σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους  περισσότεροι από 1,25 εκατομμύρια 

άνθρωποι και τραυματίζονται περίπου 50 εκατομμύρια. Πρόκειται για την πρώτη αιτία θανάτου για 

παιδιά και νέους ηλικίας 15-29 ετών. Η χώρα μας κατέχει δυστυχώς ένα από τα υψηλότερα 

ποσοστά.  

Έχει πια γίνει σαφές ότι οι τροχαίες συγκρούσεις δεν είναι ατυχήματα – δεν καθορίζονται δηλαδή 

από την τύχη – αλλά είναι ουσιαστικά προβλέψιμες και μπορούν να προληφθούν, διότι 

προκαλούνται από κοινωνικά καθορισμένους παράγοντες κινδύνου που η Πολιτεία μπορεί να 

αντιμετωπίσει. 

Η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας και κράνους, καθώς και συστημάτων συγκράτησης για παιδιά, η 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, αλλά και νέοι αναδυόμενοι παράγοντες 

κινδύνου όπως η κόπωση, η χρήση φαρμάκων και άλλων ψυχοδραστικών ουσιών καθώς και τα 

κινητά τηλέφωνα είναι κύριες αιτίες θανάτων και τραυματισμών. 

Η πρόληψή τους είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας και το Υπουργείο Υγείας θα αναλάβει τις 

ευθύνες που του αναλογούν. Η επένδυση στην οδική ασφάλεια είναι επένδυση στη δημόσια υγεία. 

Αναγνωρίζουμε τη σημασία των σύγχρονων μέτρων ελέγχου για την παραβίαση των κανόνων 

οδικής κυκλοφορίας. Ταυτόχρονα, όμως, πιστεύουμε στον αναντικατάστατο ρόλο της πρόληψης και 

θεωρούμε ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Ταυτόχρονα, η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε προ-νοσοκομειακό, νοσοκομειακό και μετα-

νοσοκομειακό επίπεδο είναι η άλλη μεγάλη όψη του προβλήματος των τροχαίων συγκρούσεων. Η 

ενίσχυση της επείγουσας προ-νοσοκομειακής φροντίδας και της αποτελεσματικής παρέμβασης του 

ΕΚΑΒ είναι για εμάς κρίσιμο ζήτημα. Το ίδιο και η ενίσχυση των Τμημάτων Επειγόντων 

Περιστατικών (ΤΕΠ) στα νοσοκομεία, των κέντρων τραύματος αλλά και των υπηρεσιών 

αποκατάστασης με στόχο την αξιόπιστη φροντίδα και τη γρήγορη κοινωνική επανένταξη των 

τραυματιών από τις τροχαίες συγκρούσεις.  
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