ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ΦΡΟΝΣΗΓΑ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
Κεκηνζηυ παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηςκ ζφβπνμκςκ οπδνεζζχκ είκαζ δ
αθθδθελάνηδζδ, υπμο δεκ οπάνπεζ πθήνδξ αοημκμιία βζα ηακέκακ ηαζ υπμο μζ
πενζζζυηενμζ ενβαγυιεκμζ ζοκδέμκηαζ ιε πμθθμφξ άθθμοξ ιέζς ηδξ ενβαζίαξ
ημοξ, ιέζς ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηςκ ζοζηδιάηςκ δζαηίκδζδξ ηαζ ηδξ ζενανπίαξ.
Αοηέξ μζ εζςηενζηέξ ζπέζεζξ πανμοζζάγμοκ εζδζηή πνυηθδζδ υηακ μζ
μνβακζζιμί επζπεζνμφκ ηδκ αθθαβή. Κνίζζιδξ ζδιαζίαξ γδημφιεκμ ζημ πχνμ
ενβαζίαξ είκαζ υθα ηα άημια ιαγί κα ζοκηάζζμκηαζ ηαζ κα ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ
ίδζα ηαηεφεοκζδ.
Έπμκηαξ ςξ ζηυπμ ηδ ζφκηαλδ ηαζ ηδκ ζε ημζκή ηαηεφεοκζδ πμνεία, μ
εζςηενζηυξ ηακμκζζιυξ απμηεθεί ενβαθείμ ζηα πένζα ηςκ ενβαγυιεκςκ ηαεχξ
οπμδεζηκφεζ ιε ζαθήκεζα ημ πθαίζζμ ηςκ ανιμδζμηήηςκ πμο ηαθείηαζ κα
ακηαπμηνζεεί μ ηάεε ενβαγυιεκμξ χζηε κα επέθεεζ δ ακαβηαία εοεοβνάιιζζδ
πνμξ ηδκ ημζκχξ απμθαζζζιέκδ ηαηεφεοκζδ, δ μπμία δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδκ
μθμηθδνςιέκδ, ηαζ επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκδ κμζδθεοηζηή θνμκηίδα ηςκ
αζεεκχκ.
Ο εζςηενζηυξ ηακμκζζιυξ απμηεθεί ακηζηείιεκμ δέζιεοζδξ ημο ηάεε
ενβαγυιεκμο ηαζ ηδξ εέζδξ πμο δζαηδνεί ζηδκ οπδνεζία πνμξ ημοξ ζηυπμοξ
ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ ειπενζέπεζ ημκ παναηηήνα ημο ηνζηδνίμο απυδμζδξ. Αοηυ
ζδιαίκεζ υηζ δεκ απμηεθεί απθχξ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ανιμδζμηήηςκ ημο ηάεε
ενβαγυιεκμο, αθθά επζπνμζεέηςξ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ανιμδζμηήηςκ πμο
αάζεζ αοηχκ ιπμνεί κα αλζμθμβδεεί ημ ένβμ ημο.
Ο Δζςηενζηυξ Κακμκζζιυξ πνμζδζμνίγεζ δδθαδή ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηδξ
Νμζδθεοηζηήξ Τπδνεζίαξ, ηαεχξ ηαζ ημ πθαίζζμ υθςκ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ
ηςκ ενβαγμιέκςκ πμο ακήημοκ δζμζηδηζηά ηαζ θεζημονβζηά ζ' αοηήκ.
Με αάζδ ημ εκζαίμ αοηυ πθαίζζμ, δ Νμζδθεοηζηή Τπδνεζία ημο ηάεε
Νμζμημιείμο ηαζ Τβεζμκμιζηήξ Ανπήξ ακαπηφζζεζ «Κακυκεξ» πμο κα
ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ηςκ
Νμζδθεοηζηχκ Σιδιάηςκ ηαζ Μμκάδςκ ημο Νμζμημιείμο εκηυξ ηαζ εηηυξ
αοημφ.
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ΓΗΔΘΝΖ ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ
Ζ Νμζδθεοηζηή ζφιθςκα ιε ημ Γζεεκέξ οιαμφθζμ ηςκ Νμζδθεοηχκ είκαζ
επζζηήιδ οβείαξ, ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο οβεζμκμιζημφ ζοζηήιαημξ.
Δκζςιαηχκεζ ηδκ πνμαβςβή ηδξ οβείαξ, ηδκ πνυθδρδ ηδξ αννχζηζαξ ηαζ ηδ
κμζδθεοηζηή θνμκηίδα ηςκ αννχζηςκ ηαζ ακαπήνςκ ςξ αζμροπμημζκςκζηχκ
ακενχπζκςκ οπάνλεςκ υθςκ ηςκ δθζηζχκ, ζε υθεξ ηζξ δμιέξ ηαζ ηα επίπεδα
ηςκ οπδνεζζχκ οβείαξ (πνςημαάειζα, δεοηενμαάειζα ηαζ ηνζημαάειζα
θνμκηίδα).
Ζ κμζδθεοηζηή οπδνεζία εηηείκεηαζ απυ ηδκ πνμαβςβή ηαζ απμηαηάζηαζδ
ηδξ οβείαξ ιέπνζ ηδ κμζδθεοηζηή θνμκηίδα ημο αννχζημο ηαζ έςξ ηδ
ζοιιεημπή ζε πνμβνάιιαηα αεθηίςζδξ ηδξ οβείαξ ημο πθδεοζιμφ.
Έπεζ ηδκ πνςηανπζηή εοεφκδ βζα ηδκ πμζυηδηα ηδξ πανεπυιεκδξ θνμκηίδαξ
ζημοξ πμθίηεξ.

ΟΗ ΑΚΟΤΝΣΔ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ
Οζ αζημφκηεξ ηδ κμζδθεοηζηή είκαζ εηπαζδεοιέκμζ ηαζ ελμοζζμδμηδιέκμζ:
1. Να αζημφκ ηδ βεκζηή Νμζδθεοηζηή, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηδκ πνμαβςβή
ηδξ οβείαξ, ηδκ πνυθδρδ ηδξ κυζμο ηαζ ηδ θνμκηίδα ηςκ ζςιαηζηά ή ροπζηά
αννχζηςκ ηαζ ηςκ ακαπήνςκ.
2. Να δζδάζημοκ ηδκ αβςβή οβείαξ
3. Να ζοιιεηέπμοκ πθήνςξ ηαζ ζζυηζια ςξ ιέθδ ηδξ οβεζμκμιζηήξ μιάδαξ
4. Να επζαθέπμοκ ηαζ κα εηπαζδεφμοκ ζοκαδέθθμοξ θμζηδηέξ ηαζ ζπμοδαζηέξ
5. Να δζεκενβμφκ ένεοκα.
Σα δζηαζχιαηα, μζ εοεφκεξ ηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ αζημφκηςκ ηδ
Νμζδθεοηζηή απμννέμοκ απυ ημοξ παναπάκς μνζζιμφξ. Πενζθαιαάκμοκ υθεξ
ηζξ επζζηδιμκζηά ηεηιδνζςιέκεξ ηεπκζηέξ εθανιμβέξ, ηζξ δζδαηηζηέξ,
δζαπνμζςπζηέξ, μνβακςηζηέξ ηαζ δζμζηδηζηέξ δελζυηδηεξ βζα ηδ κμζδθεοηζηή
θνμκηίδα ηςκ αννχζηςκ ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ κμζδθεοηζηχκ οπδνεζζχκ,
πμο ηαλζκμιμφκηαζ ζε ηνεζξ ακελάνηδηεξ ηαηδβμνίεξ κμζδθεοηζηχκ πνάλεςκ
ηαζ εκενβεζχκ:
1. Σζξ ακελάνηδηεξ ή αοηυκμιεξ κμζδθεοηζηέξ πνάλεζξ
2. Σζξ ελανηδιέκεξ απυ ηδ ζοκενβαζία
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3. Σζξ εηηάηηςξ εηηεθμφιεκεξ πνάλεζξ ζε επείβμοζεξ πενζζηάζεζξ δζάζςζδξ
ηδξ γςήξ.
ΓΖΛΧΖ ΣΖ ΑΠΟΣΟΛΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ
ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΊΟΤ ΤΡΟΤ
Ζ απμζημθή ηαζ μ ζημπυξ ηδξ Νμζδθεοηζηήξ Τπδνεζίαξ ημο Γεκζημφ
Νμζμημιείμο φνμο επζηεκηνχκεηαζ ζε ηέζζενα ζδιεία:
1. Να πανέπεζ ζημκ αζεεκή ορδθήξ πμζυηδηαξ ηαζ ζοκεπχξ αεθηζμφιεκδ
κμζδθεοηζηή θνμκηίδα, δ μπμία είκαζ ιεηνήζζιδ ηαζ αλζμθμβήζζιδ.
2. Να πανέπεζ πενζαάθθμκ ημ μπμίμ δζεοημθφκεζ ηδ εεναπεοηζηή δζαδζηαζία.
3. Να δδιζμονβεί ενβαζζαηυ πενζαάθθμκ ημ μπμίμ εκεαννφκεζ ηδκ
επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ πνμζςπζηή ζηακμπμίδζδ βζα υθα ηα επίπεδα
ηδξ κμζδθεοηζηήξ πναηηζηήξ.
4. Να ηαθθζενβεί εεηζηή, επαββεθιαηζηή εζηυκα ημο κμζδθεοηζημφ
πνμζςπζημφ ζημ ημζκυ, ζημκ αζεεκή, ζημ πενζαάθθμκ ημο, ζηδκ ημζκςκία.

ΓΖΛΧΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ
ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΤΡΟΤ
Ζ δήθςζδ ηδξ θζθμζμθίαξ ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ακαθένεζ ηζξ αλίεξ ηαζ
ηα πζζηεφς ιαξ ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ηυζμ ιε ηδ κμζδθεοηζηή δζμίηδζδ υζμ
ηαζ ηδκ κμζδθεοηζηή άζηδζδ εκηυξ ηδξ οπδνεζίαξ. Γζαηοπχκεζ ιε θυβζα ημ
υναια ηαζ ακαθένεζ πχξ ηαηά ηδ βκχιδ ιαξ εα επζηεοπεεί δ απμζημθή ηαζ μζ
ζηυπμζ, πανέπμκηαξ ηαεμδήβδζδ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ.
Έηζη, δειψλνπκε φηη:
1. Δκδζαθενυιαζηε αηνάδακηα βζα ηδκ άνζζηδ θνμκηίδα ημο αζεεκή,
πανέπμκηάξ ημο ηδκ πζμ απμηεθεζιαηζηή, πμζμηζηή ηαζ απμδμηζηή θνμκηίδα.
2. θμζ μζ αζεεκείξ εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε εοβέκεζα, ηαηακυδζδ,
ζεααζιυ ζηδκ ακενχπζκδ οπυζηαζή ημοξ ηαζ αλζμπνέπεζα.
3. Απμδεπυιαζηε απυθοηα ηδκ μθζζηζηή εεχνδζδ ηδξ οβείαξ, υηζ δδθαδή
οβεία δεκ είκαζ απθχξ δ έθθεζρδ αζεέκεζαξ ή ακαπδνίαξ, αθθά ιζα ηαηάζηαζδ
άνζζηδξ θοζζηήξ, πκεοιαηζηήξ ηαζ ημζκςκζηήξ εοελίαξ, ηαζ πνμξ ηδκ
οθμπμίδζδ ηδξ ανπήξ αοηήξ ενβαγυιαζηε.
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4. Δνβαγυιαζηε βζα ηδκ πνμαβςβή ηδξ έκκμζαξ ηδξ αοημθνμκηίδαξ, δίκμκηαξ
ζημοξ αζεεκείξ ηδ δοκαηυηδηα κα ηαθφρμοκ ηζξ ααζζηέξ ακενχπζκεξ ακάβηεξ
βζα κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ οβείαξ ημοξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ημο
ηφηθμο ηδξ γςήξ ημοξ. Ζ κμζδθεοηζηή πενζθαιαάκεζ ιζα εονεία πνμζέββζζδ
ηδξ θνμκηίδαξ οβείαξ πμο ζημπεφεζ ζε ιζα οβζή ημζκςκία ιέζς ηδξ
εηπαίδεοζδξ ημο ημζκμφ.
5. Ζ επαββεθιαηζηή κμζδθεοηζηή ιαξ θνμκηίδα πανέπεηαζ ζζυηζια ζε υθμοξ
ημοξ αζεεκείξ πμο πνμζένπμκηαζ βζα εεναπεία.
6. Οζ αζεεκείξ ηαζ μζ μζημβέκεζέξ ημοξ έπμοκ ημ δζηαίςια κα εκδιενχκμκηαζ
έβηαζνα βζα υθεξ ηζξ πηοπέξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ οβείαξ ημοξ ηαζ κα
ζοιιεηέπμοκ ζε απμθάζεζξ πμο επδνεάγμοκ ηδ θνμκηίδα ημοξ υζμ ημ δοκαηυ
πενζζζυηενμ. Οζ κμζδθεοηέξ ηαηακμμφκ ηαζ δζεοημθφκμοκ ηδ δζαδζηαζία ιε
αίζεδια εοεφκδξ ηαζ επαββεθιαηζηή εοζοκεζδδζία.
7. Οζ θοζζηέξ, μζ πκεοιαηζηέξ, μζ ροπζηέξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ ηςκ
αζεεκχκ ιαξ ιπμνμφκ κα ζηακμπμζδεμφκ ιέζα απυ ημ ελαημιζηεοιέκμ ζπέδζμ
θνμκηίδαξ πμο δδιζμονβείηαζ βζα ημκ ηάεε άκενςπμ λεπςνζζηά, ημο μπμίμο δ
απμηεθεζιαηζηυηδηα είκαζ ιεηνήζζιδ.
8. Σμ πζμ ζδιακηζηυ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ ηδξ οπδνεζίαξ ιαξ είκαζ ημ
πνμζςπζηυ ηαζ βζ αοηυ εα ακηζιεηςπίγεηαζ ιε ζεααζιυ.
9. Ζ ζοκεπήξ εηπαίδεοζή ημο ηαζ δ δδιζμονβία ιακεάκμοζαξ μνβακςζζαηήξ
ημοθημφναξ ζηδκ οπδνεζία απμηεθεί πνμζςπζηή εοεφκδ ημο/ηδξ
Γζεοεοκηή/κηνζαξ, ηαζ εοεφκδ ημο Ονβακζζιμφ. Μέζα απυ ηδκ εηπαίδεοζδ
δζαζθαθίγεηαζ δ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ κμζδθεοηζηήξ ιε ηδ ζοκεπή
αλζμθυβδζδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ηζξ ακαβηαίεξ ηνμπμπμζήζεζξ
ζηζξ κμζδθεοηζηέξ εκένβεζεξ ηαζ ηεπκζηέξ.
10. Έπμοιε ηδκ εοεφκδ κα πανέπμοιε ηζξ ηαηάθθδθεξ ειπεζνίεξ βζα ιάεδζδ
ηαζ ηα πνυηοπα νυθςκ ζε υθμοξ ημοξ ιαεδηέξ ηαζ θμζηδηέξ ζημκ ημιέα ηδξ
θνμκηίδαξ οβείαξ.
11. Απμδεπυιαζηε ηδκ εοεφκδ κα ζοκηάλμοιε ενεοκδηζηέξ πνμηάζεζξ ηαζ
κα ζοιιεηέπμοιε ζηδ κμζδθεοηζηή ένεοκα.
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ΚΧΓΗΚΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ
ΦΔΚ Α'167 25.7.2001
ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ'ΑΡΗΘ.216
Άξζξν 1
1. Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ κα απμηεθεί οπυδεζβια έκηζιμο ηαζ άιειπημο
αηυιμο ζ' υθεξ ηζξ εηδδθχζεζξ ηδξ γςήξ ημο ηαζ κα πνμζηαηεφεζ ηδκ
αλζμπνέπεζα ημο κμζδθεοηζημφ επαββέθιαημξ.
2. Οθείθεζ βεκζηά κα πνάηηεζ ηαεεηί πμο επζαάθθεζ ημ ηαεήημκ ημο, ζφιθςκα
ιε ηα ζφβπνμκα επζζηδιμκζηά δεδμιέκα, ηζξ ανπέξ ηδξ δεζηήξ ηαζ ηδξ
δεμκημθμβίαξ, ηζξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ ηχδζηα ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ πμο
αθμνμφκ ζηδκ άζηδζδ ημο κμζδθεοηζημφ επαββέθιαημξ.
Άξζξν 2
1. Πνςηανπζηή ιένζικα ημο κμζδθεοηή ηαηά ηδκ πανμπή ηςκ οπδνεζζχκ ημο
είκαζ δ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο ακενχπμο ςξ αζμροπμημζκςκζηήξ ηαζ
πκεοιαηζηήξ μκηυηδηαξ.
2. Με απμηθεζζηζηυ βκχιμκα ημ ζοιθένμκ ημο αζεεκή, ζηα πθαίζζα ηδξ
πνυθδρδξ, δζάβκςζδξ, εεναπείαξ, απμηαηάζηαζδξ ηαζ ακαημφθζζδξ απυ ημκ
πυκμ, μθείθεζ μ κμζδθεοηήξ κα πνδζζιμπμζεί ημ ζφκμθμ ηςκ επζζηδιμκζηχκ
ηαζ επαββεθιαηζηχκ ημο βκχζεςκ ηαζ δελζμηήηςκ ηαζ ηδκ ειπεζνία ημο,
δζαηδνχκηαξ ζε ηάεε πενίπηςζδ ηδκ επζζηδιμκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ημο
ακελανηδζία.
Άξζξν 3
Ηδζαίηενμ ηαεήημκ ημο κμζδθεοηή απμηεθεί δ θνμκηίδα ημο αζεεκή, ιε ηδ
δδιζμονβία ημο ηαηάθθδθμο εεναπεοηζημφ πενζαάθθμκημξ χζηε μ αζεεκήξ κα
απμθαιαάκεζ ηδ ιέβζζηδ δοκαηή ζςιαηζηή, ροπζηή ηαζ πκεοιαηζηή οβεία.
Άξζξν 4
Ο Νμζδθεοηήξ πνέπεζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο κα απέπεζ απυ
ηάεε πνάλδ ή πανάθεζρδ πμο είκαζ δοκαηυκ κα δδιζμονβήζεζ ηδκ οπυκμζα υηζ
ηαηαθεφβεζ ζε παναπθάκδζδ ή ελαπάηδζδ ηςκ αζεεκχκ, πνμζέθηοζδ
πεθαηείαξ, πνμζςπζηή δζαθήιζζδ, ζοκεηαζνζζιυ ιε άημια πμο δεκ αζημφκ ημ
επάββεθια, ζοβηάθορδ αηυιςκ πμο αζημφκ ιδ κυιζια ημ επάββεθια ή
αεέιζημ ακηαβςκζζιυ ζοκαδέθθςκ.
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Άξζξν 5
Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ απυθοημ ζεααζιυ ζηδκ πνμζςπζηυηδηα, ηδκ
αλζμπνέπεζα ηαζ ηδκ ηζιή ημο αζεεκή. Οθείθεζ κα θαιαάκεζ ηάεε ιέηνμ πμο
πνμάβεζ, αθθά ηαζ κα απέπεζ απυ ηάεε εκένβεζα πμο είκαζ δοκαηυ κα είλεζ ημ
αίζεδια ηδξ πνμζςπζηήξ εθεοεενίαξ ηαζ ηδκ εθεφεενδ αμφθδζδ ημο αζεεκή.
Άξζξν 6
Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ κα πνμζθένεζ ζζυηζια πνμξ υθμοξ ημοξ αζεεκείξ ηδκ
ίδζα θνμκηίδα, επζιέθεζα ηαζ αθμζίςζδ, ακελάνηδηα απυ ηζξ ενδζηεοηζηέξ,
ζδεμθμβζηέξ ή άθθεξ πεπμζεήζεζξ ημοξ, ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ημοξ
ηαηάζηαζδ ή ηδ αανφηδηα ηδξ κυζμο.
Άξζξν 7
Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ απενζυνζζημ ζεααζιυ ζηδκ αλία ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ,
θαιαάκεζ ηάεε ιέηνμ βζα ηδ δζάζςζδ ή δζαηήνδζδ ηδξ ηαζ απέπεζ απυ ηάεε
εκένβεζα πμο είκαζ δοκαηυ κα ηδ εέζεζ ζε ηίκδοκμ.
Άξζξν 8
1. Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ κα πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο ιε απμηθεζζηζηυ
βκχιμκα ημ ζοιθένμκ ημο αζεεκή, ζηα πθαίζζα ηαζ υνζα ηςκ ηαεδηυκηςκ
ημο, ζφιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ηδξ κμζδθεοηζηήξ επζζηήιδξ ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ
πμο αθμνμφκ ηδκ άζηδζδ ημο επαββέθιαημξ, απμθεφβμκηαξ μπμζαδήπμηε ιδ
εκδεδεζβιέκδ ή πεζναιαηζηή δζαβκςζηζηή ή εεναπεοηζηή ιέεμδμ.
2. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, μ Νμζδθεοηήξ μθείθεζ κα εκδιενχκεηαζ ηαζ κα
αεθηζχκεζ ηζξ δελζυηδηέξ ημο ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ εηπαίδεοζδξ.
Άξζξν 9
1. Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ κα πανέπεζ ηδ ζοκδνμιή ημο ζημκ αζεεκή ιε ηάεε
εειζηυ ιέζμ ηαζ κα ημκ πνμζηαηεφεζ απυ μπμζαδήπμηε αθάαδ ή ηίκδοκμ ζημ
πχνμ πανμπήξ ηςκ οπδνεζζχκ ημο, δδιζμονβχκηαξ έκα αζθαθέξ πενζαάθθμκ.
2. Οθείθεζ επίζδξ κα δζαθοθάηηεζ ηα αημιζηά δζηαζχιαηα ημο αζεεκή ηαζ κα
απμηνέπεζ ιε ηάεε δοκαηυ ιέζμ μπμζαδήπμηε ιμνθή πανααίαζδξ ημοξ.
Άξζξν 10
Ο Νμζδθεοηήξ, ζεαυιεκμξ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο αζεεκή, πνέπεζ κα πανέπεζ
ηδ ζοκδνμιή ημο βζα ηδκ μνεή εκδιένςζδ ημο αζεεκή ακαθμνζηά ιε ηδκ
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πνυβκςζδ, ηδ δζάβκςζδ, ηδ εεναπεία, ημοξ εκδεπυιεκμοξ ηζκδφκμοξ ηαζ ηα
μθέθδ, πνζκ απυ ηδ δζεκένβεζα ηάεε κμζδθεοηζηήξ ή ζαηνζηήξ πνάλδξ.
Άξζξν 11
Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ απενζυνζζημ ζεααζιυ ζηδκ ζδζςηζηή γςή ημο αζεεκή
ηαζ απέπεζ απυ ηάεε πνάλδ ή πανάθεζρδ πμο είκαζ δοκαηυ κα αθάρεζ ημκ
απυννδημ παναηηήνα ηςκ ηάεε είδμοξ πθδνμθμνζχκ ηςκ μπμίςκ θαιαάκεζ
βκχζδ ηαηά ηδκ άζηδζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ημο.
Άξζξν 12
Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ κα δζαηδνεί άνζζηεξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκαδέθθμοξ
Νμζδθεοηέξ, ημοξ ζαηνμφξ ηαζ ημ θμζπυ πνμζςπζηυ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηςκ
ηαεδηυκηςκ ημο, παναιενίγμκηαξ ηάεε δζαθμνά ιε βκχιμκα ημ ζοιθένμκ ημο
αζεεκή ηαζ ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ημο θμνέα πανμπήξ οπδνεζζχκ. Οθείθεζ
κα ζέαεηαζ ηαζ κα ηζιά ημοξ ζοκαδέθθμοξ Νμζδθεοηέξ ηάεε ααειίδμξ,
εηπαίδεοζδξ ή εζδίηεοζδξ, ηδνχκηαξ ηδκ ζενανπία.
Άξζξν 13
Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ κα ζέαεηαζ ηαζ κα ζοκενβάγεηαζ ανιμκζηά ιε ημοξ
ζαηνμφξ, αημθμοεχκηαξ ιε αηνίαεζα ηζξ ζαηνζηέξ μδδβίεξ, δζαηδνχκηαξ
ζοβπνυκςξ ηδκ επζζηδιμκζηή ημφ ακελανηδζία ηαζ ηδκ ζδζυηδηά ημο ςξ
ζζυηζιμο ιέθμοξ ηδξ εεναπεοηζηήξ μιάδαξ.
Άξζξν 14
Απαβμνεφεηαζ ζημ Νμζδθεοηή κα πνμααίκεζ ζε επζηνίζεζξ ή απμδμηζιαζίεξ
ημο ένβμο ηςκ ζοκαδέθθςκ ημο, ηςκ ζαηνχκ ηαζ ημο θμζπμφ πνμζςπζημφ.
Άξζξν 15
Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ κα πανέπεζ ηζξ οπδνεζίεξ ημο ηαζ ηδ ζοκδνμιή ημο ζηζξ
δδιυζζεξ ανπέξ βζα ηδκ πνμαβςβή ηαζ δζαθφθαλδ ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ,ηυζμ
ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκμηζηήξ κμζδθεοηζηήξ υζμ ηαζ ηαηά ηδκ πανμπή
κμζδθεοηζηχκ οπδνεζζχκ βεκζηυηενα, ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ
επζζηήιδξ ηαζ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.
Άξζξν 16
Ο Νμζδθεοηήξ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ ένεοκα μθείθεζ κα ηδνεί ηζξ βεκζηέξ
ανπέξ δεζηήξ ηαζ δεμκημθμβίαξ ηαηά ηδκ δζεκένβεζα ηάεε επζδδιζμθμβζηήξ,
ηθζκζηήξ ή άθθδξ ένεοκαξ, υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ ζημοξ δζεεκείξ ηχδζηεξ ηαζ
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δζαηοπχκμκηαζ εζδζηυηενα απυ ηδκ ανιυδζα επζηνμπή δεζηήξ ηαζ
δεμκημθμβίαξ. Δπίζδξ μθείθεζ κα θαιαάκεζ ζδζαίηενδ ιένζικα βζα ημ ζεααζιυ
ηςκ αημιζηχκ δζηαζςιάηςκ ηςκ αηυιςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ιε ηδ ζοκαίκεζή
ημοξ ζε επζζηδιμκζηή ένεοκα, βζα ηδκ επζζηδιμκζηή αηνίαεζα ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ ηαζ βζα ηδκ ηήνδζδ ημο κμζδθεοηζημφ
απμννήημο.
Άξζξν 17
Ο Νμζδθεοηήξ δεκ ιπμνεί κα ζοκδοάγεζ ηδκ ένεοκα ιε ηζξ κμζδθεοηζηέξ
θνμκηίδεξ, εηηυξ ηδξ πενίπηςζδξ πμο αοηή δ ένεοκα ιπμνεί κα πνμζθένεζ
δζαβκςζηζηά ή εεναπεοηζηά ζημκ αζεεκή.
Άξζξν 18
Ζ πανμπή κμζδθεοηζηχκ θνμκηίδςκ απαζηεί, ζ' υθεξ ηζξ πενζζηάζεζξ, ημ
ζεααζιυ ηδξ γςήξ, ηδξ αλζμπνέπεζαξ ηαζ ηδξ εθεφεενδξ επζθμβήξ ημο αζεεκή.
ε πενίπηςζδ ακίαηδξ αζεέκεζαξ πμο ανίζηεηαζ ζημ ηεθζηυ ζηάδζμ ιπμνεί δ
κμζδθεοηζηή θνμκηίδα κα πενζμνζζηεί ζηδκ ακαημφθζζδ ημο θοζζημφ ηαζ
δεζημφ πυκμο ημο αζεεκή, πανέπμκηάξ ημο ηδκ ηαηάθθδθδ οπμζηήνζλδ ηαζ
δζαηδνχκηαξ ηαηά ημ δοκαηυ ηδκ πμζυηδηα ηδξ γςήξ ημο. Απμηεθεί οπένηαημ
πνέμξ ημο κμζδθεοηή κα ζοιπανίζηαηαζ ζημκ αζεεκή ιέπνζ ημ ηέθμξ ηαζ κα
δνα ιε ηνυπμ, χζηε κα ημο επζηνέπεζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αλζμπνέπεζαξ ημο.
Άξζξν 19
Ο Νμζδθεοηήξ πμο ιεηέπεζ ζηδ δζαδζηαζία πζζημπμίδζδξ ημο εακάημο, ηαηά
ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 12 ημο Ν. 2737/1999 (Α'174), πανέπεζ ηδ ζοκδνμιή
ημο ζημ ζαηνζηυ ένβμ ηαζ θαιαάκεζ ηάεε απαναίηδημ ιέηνμ πνμηεζιέκμο κα
δζαπζζηςεεί υηζ ηδνήεδηακ μζ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.
Άξζξν 20
1. Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ κα πανέπεζ ζημκ αζεεκή, ιεηά απυ αίηδζή ημο, ηάεε
πνήζζιδ πθδνμθμνία ζηα εέιαηα ηδξ ακαπαναβςβήξ ζηα πθαίζζα ηςκ
ανιμδζμηήηςκ ημο.
2. φιθςκα ιε ηδ κμζδθεοηζηή δεζηή, μ κμζδθεοηήξ ελαζηίαξ ηςκ
πνμζςπζηχκ ημο πεπμζεήζεςκ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα απμπήξ απυ ηδ δζαδζηαζία
ακαπαναβςβήξ ή δζαημπήξ ηδξ ηφδζδξ.
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Άξζξν 21
Τπνρξεψζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Παηδηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο
Ζ πνμζςπζηυηδηα ηαζ δ αμφθδζδ ημο παζδζμφ - αζεεκή πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ
οπυρδ ζηα πθαίζζα ηδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ κα επζδζχηεηαζ δ θήρδ
ηδξ ζοκαίκεζδξ, ζδζαίηενα ηςκ εθήαςκ.
Άξζξν 22
Τπνρξεψζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Φπρηαηξηθήο Ννζειεπηηθήο
Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ ημκ απαναίηδημ ζεααζιυ ζηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο
ροπζαηνζημφ αζεεκή θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ αμφθδζδ ημο ζηζξ πενζπηχζεζξ
εηείκεξ πμο είκαζ ζε εέζδ κα ηδκ εηθνάζεζ
Άξζξν 23
Τπνρξεψζεηο ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλνηηθήο Ννζειεπηηθήο
Ο Νμζδθεοηήξ μθείθεζ ζηα πθαίζζα ηδξ ημζκμηζηήξ κμζδθεοηζηήξ κα πανέπεζ
ηζξ δζαβκςζηζηέξ, εεναπεοηζηέξ ηαζ οπμζηδνζηηζηέξ κμζδθεοηζηέξ οπδνεζίεξ
ημο ζε ζηεκή ζοκενβαζία ιε ηδκ μιάδα οβείαξ, ημ θμνέα ζηα πθαίζζα ημο
μπμίμο βίκεηαζ δ πανμπή, ηαεχξ ηαζ ηζξ δδιυζζεξ ανπέξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ
δδιυζζαξ οβείαξ.
Άξζξν 24
Ζ ζζπφξ ημο πανυκημξ δζαηάβιαημξ ανπίγεζ απυ ηδ δδιμζίεοζή ημο ζηδκ
Δθδιενίδα ηδξ Κοαενκήζεςξ.
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ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΑΘΔΝΧΝ
Απαξάγξαπηα δηθαηψκαηα
Ζ ηαημπφνςζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ αζεεκχκ εκηάζζεηαζ ζηα δζηαζχιαηα
ημο ακενχπμο ηαζ έπεζ ςξ ζηυπμ κα πνμςεήζεζ ιαηνμπνυεεζια ηδκ
αοημκμιία ημοξ. Σα δζηαζχιαηα αοηά ζοπκά αθθδθεπζηαθφπημκηαζ.
Ο εονςπασηυξ πάνηδξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο αζεεκμφξ, μ μπμίμξ ζοκηάπεδηε
ημ 2002 απυ ημ Active Citizenship Network (Γίηηομ ηδξ εκενβμφ ζεαβέκεζαξ),
εεζπίγεζ 14 δζηαζχιαηα ηα μπμία δ ΔΟΚΔ πνμζοπμβνάθεζ ηαζ ακαβκςνίγεζ.
Ζ ΔΟΚΔ θνμκεί υηζ ηνία απυ αοηά ηα δζηαζχιαηα πανμοζζάγμοκ εβηάνζζμ
παναηηήνα ή απμηεθμφκ πνμτπυεεζδ βζα άθθα δζηαζχιαηα.
1

Σν δηθαίσκα ελεκέξσζεο

1.1 Ζ εκδιένςζδ αθμνά ηαηανπάξ ημκ οπυ εεναπεοηζηή αβςβή αζεεκή. Ζ
εκδιένςζδ πνέπεζ κα αθμνά ηδκ αζεέκεζα, ηδκ πζεακή ηδξ ελέθζλδ, ηζξ
δοκαηέξ εεναπεοηζηέξ αβςβέξ ιε ηα πθεμκεηηήιαηά ημοξ ηαζ ημοξ ηζκδφκμοξ
ημοξ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ οπμδμιχκ ή ηςκ επαββεθιαηζχκ πμο πανέπμοκ
ηζξ θνμκηίδεξ, ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ ηςκ εεναπεοηζηχκ αβςβχκ ζηδ
γςή ημο αζεεκμφξ. Αοηά αέααζα είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηά υηακ πνυηεζηαζ βζα
πνυκζα αζεέκεζα, πμο ζοκεπάβεηαζ ελανηήζεζξ, ακαπδνία ηαζ ιαηνμπνυκζα
εεναπεοηζηή αβςβή, μζ μπμίεξ εα έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ ακαδζμνβάκςζδ
ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ ημο αηυιμο ηαζ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο.ηα πθαίζζα
ηδξ ιένζικαξ βζα ηαθφηενδ οβεία ημο πθδεοζιμφ, δ πνυθδρδ απμηεθεί
ζημζπείμ πνχηδξ ακάβηδξ. οκεπχξ πνέπεζ κα ακαπηοπεμφκ εηζηναηείεξ
εκδιένςζδξ ηαζ εοαζζεδημπμίδζδξ πανάθθδθα ιε ηδκ μζημδυιδζδ
εβηαηαζηάζεςκ βζα ηδκ δζελαβςβή ελεηάζεςκ ηαζ ηδκ πανμπή ηδξ
ηαηάθθδθδξ πενίεαθρδξ.
1.2 Ζ εκδιένςζδ δεκ είκαζ αοημζημπυξ αθθά έκα ιέζμκ πμο εα επζηνέρεζ
ζημ άημιμ κα πνμαεί ζε εθεφεενεξ ηαζ εφζημπεξ επζθμβέξ. Γζα ημ θυβμ, αοηυ
μζ υνμζ πανμπήξ ηδξ εκδιένςζδξ είκαζ ηυζμ ζδιακηζημί υζμ ηαζ δ ίδζα δ
εκδιένςζδ. Οζ υνμζ αοημί εκηάζζμκηαζ ζε ιζα δζαδζηαζία πμο εα
ηζκδημπμζήζεζ δζάθμνεξ πδβέξ εκδιένςζδξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ
ζοβηαηαθέβμκηαζ ημ Γζαδίηηομ ηαζ ηα ηδθέθςκα ηςκ εκχζεςκ υπμο μ
αζεεκήξ εα επζημζκςκεί ιε πμθθμφξ επαββεθιαηίεξ πμο έπμοκ υθμζ κα
δζαδναιαηίζμοκ ημ δζηυ ημοξ νυθμ. Ζ πνμθμνζηή εκδιένςζδ είκαζ
μοζζαζηζηήξ ζδιαζίαξ. ε ηαηηά δζαζηήιαηα, μ βζαηνυξ πνέπεζ κα
αεααζχκεηαζ υηζ μ αζεεκήξ ηαηεκυδζε ηαζ ζηακμπμζήεδηε απυ ηδκ εκδιένςζδ.
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1.3 Δλάθθμο, ακελάνηδηα απυ ημκ εκδζαθενυιεκμ, ζηδ δζαδζηαζία
εκδιένςζδξ πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ επίζδξ οπυρδ ημ πενζαάθθμκ, πυζμ
ιάθθμκ υηακ μ αζεεκήξ είκαζ παζδί, ελανηχιεκμ δθζηζςιέκμ άημιμ ηθπ.. Δίκαζ
αοημκυδημ υηζ ημ επίπεδμ πθδνμθυνδζδξ ημο πενζαάθθμκημξ ελανηάηαζ απυ
ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημο αζεεκμφξ ηαζ απυ ηδκ ζηακυηδηά ημο κα
θαιαάκεζ ηζξ απμθάζεζξ πμο ημκ αθμνμφκ.
1.4 Κάεε αζεεκήξ πνέπεζ κα εκδιενχκεηαζ ζηδ βθχζζα ημο ηαζ πνέπεζ κα
θαιαάκμκηαζ οπυρδ μζ ζδζαίηενεξ ακαπδνίεξ ημο.
1.5 Ζ ακάθδρδ ηζκδφκςκ είκαζ απμδεηηή ιυκμ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δ
ζοβηαηάεεζδ ηαζ δ απμδμπή δυεδηακ ηαηυπζκ εκδιένςζδξ. Ζ εκδιένςζδ
είκαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ζδζαίηενδξ ζοκμιζθίαξ ζαηνμφ/αζεεκμφξ ζηδκ μπμία
θαιαάκμκηαζ οπυρδ ιυκμ ημ ζοιθένμκ ηαζ δ εοελία ημο αζεεκμφξ.
1.6 Ζ πνυζααζδ ζηδκ ελαημιζηεοιέκδ εκδιένςζδ απμηεθεί απαναίηδηδ
πνμτπυεεζδ βζα κα ζδιεζςεεί πνυμδμξ υζμκ αθμνά ηδ ιείςζδ ηςκ
ακζζμηήηςκ εκχπζμκ ηςκ δζαηαναπχκ, ηδξ αζεέκεζαξ ηαζ ηδξ πενίεαθρδξ,
ηαεχξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηδξ πνυζααζδξ ζημ ζφζηδια οβείαξ βζα υθμοξ ημοξ
πμθίηεξ. Σα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημο αηυιμο, μζ
δζαβκςζηζηέξ ελεηάζεζξ, μζ εεναπείεξ πμο εθανιυζηδηακ ηαζ ηα
απμηεθέζιαηά ημοξ ηαθυ είκαζ κα ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε έκακ «ζαηνζηυ
θάηεθμ». Ζ πνυζααζδ ημο αζεεκμφξ ζημ θάηεθμ, είηε άιεζδ είηε ιέζς εκυξ
ζαηνμφ ηδξ επζθμβήξ ημο, ακάθμβα ιε ηδκ επζεοιία ημο, απμηεθεί επίζδξ
ζημζπείμ ηδξ δζαδζηαζίαξ εκδιένςζδξ ηαζ αοημκμιίαξ. Σμ ζφκμθμ ηςκ
πνμζπαεεζχκ βζα ηαθφηενδ εκδιένςζδ ηαζ ιεβαθφηενδ δζαθάκεζα πνέπεζ,
ςζηυζμ, κα δζέπμκηαζ απυ έκα ηαηάθθδθμ κμιζηυ πθαίζζμ, πμο κα δζαζθαθίγεζ
υηζ ηα ζαηνζηά δεδμιέκα πμο ζοβηεκηνχκμκηαζ δεκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα
άθθμοξ ζημπμφξ απυ ημοξ επζδζςηυιεκμοξ. Δζδζηυηενα ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ
δεδμιέκςκ πμο απμεδηεφμκηαζ ιε δθεηηνμκζηά ιέζα ηαζ, εκδεπμιέκςξ,
δζααζαάγμκηαζ ζημ ελςηενζηυ, έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία δ ιένζικα βζα ηδκ
ιέβζζηδ επαβνφπκδζδ υζμκ αθμνά ηδ πνήζδ ημοξ.
1.7 Έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία κα οπάνπεζ εκδιένςζδ βζα ημ ζφζηδια οβείαξ
πμο εα ημ ηαηαζηήζεζ πζμ ηαηακμδηυ ηαζ δζαθακέξ. Πνάβιαηζ, μζ αζεεκείξ
πμο έπμοκ πμθθμφξ ζοκμιζθδηέξ ιπμνεί κα αζζεακεμφκ υηζ εκζζπφεηαζ δ
αοημκμιία ημοξ ή ακηζεέηςξ υηζ αολάκεηαζ ζημ έπαηνμ δ ελάνηδζδ απυ ημκ
ζαηνυ ημοξ, ακάθμβα ιε ημ επίπεδμ ηςκ βκχζεςκ ηαζ ηδξ ακηίθδρδξ πμο έπμοκ
βζα ημ ζφζηδια. Γδιζμονβείηαζ ηυηε μ ηίκδοκμξ κα πνμηφρμοκ ααάζζιεξ
δζεηδζηήζεζξ εη ιένμοξ ηςκ αζεεκχκ.
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2

Γηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε θαη ζπλεηδεηή ζπγθαηάζεζε

2.1 Πνυηεζηαζ βζα ηδκ ηαημπφνςζδ ημο δζηαζχιαημξ ηςκ αζεεκχκ κα
ζοιιεηέπμοκ ζηζξ απμθάζεζξ πμο ημοξ αθμνμφκ. Αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ
ιεηααζαάγεηαζ δ εοεφκδ ημο ζαηνμφ ζημκ αζεεκή, αθθά υηζ πνμαθέπεηαζ δ
ζοκενβαζία ημοξ ζε ιζα πνμμπηζηή εεναπεοηζηήξ ζοιιαπίαξ, εκχ ηαεέκαξ
παναιέκεζ ζηδ εέζδ ημο, ιε ηα δζηαζχιαηα ηαζ ηζξ εοεφκεξ ημο.
2.2 Ζ ζοβηαηάεεζδ ημο αζεεκμφξ δεκ αθμνά ζοζηδιαηζηά υθεξ ηζξ
ιεθθμκηζηέξ ζαηνζηέξ πνάλεζξ. Δπμιέκςξ, δ ζοβηαηάεεζδ ημο αζεεκμφξ
πνέπεζ κα ακακεχκεηαζ πνζκ απυ ηάεε ζδιακηζηή ζαηνζηή ή πεζνμονβζηή
επέιααζδ. Ζ ζοιθςκία ημο αζεεκμφξ πμο έπεζ εκδιενςεεί, πνέπεζ κα είκαζ
νδηή, δδθαδή κα έπεζ εηθναζηεί ακηζηεζιεκζηά. Ο αζεεκήξ, αθμφ εκδιενςεεί,
ιπμνεί κα απμδεπεεί ή κα ανκδεεί ηδ δζαδζηαζία πμο ημο πνμηείκεηαζ. Ο εκ
γςή δυηδξ εα πνέπεζ κα εκδιενχκεηαζ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή βζα ημοξ
ηζκδφκμοξ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ δςνεά μνβάκςκ.
2.3 ζμκ αθμνά ηδκ πεζναιαηζηή εθανιμβή ιζαξ κέαξ εεναπεοηζηήξ
αβςβήξ, μζ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδ ζοβηαηάεεζδ ηςκ αζεεκχκ βζα ηδκ πανμπή
ζαηνζηήξ πενίεαθρδξ είκαζ μζ ίδζεξ ιε εηείκεξ πμο ζζπφμοκ βζα ηδκ ένεοκα.
Πνέπεζ κα βίκεηαζ ζεααζηή δ εθεοεενία ημο αζεεκμφξ ηαζ μζ ανπέξ κα
ζοβηθίκμοκ ζημκ ίδζμ ζηυπμ: ζοιιεημπή ζηδκ εοεφκδ ηαζ αιμζααία
ειπζζημζφκδ.
2.4 Οζ ηθζκζηέξ δμηζιέξ ηυζμ βζα ηα οβζή άημια υζμ ηαζ βζα ηα ιδ οβζή
απαζημφκ ζοβηεηνζιέκδ παζδαβςβζηή. Ζ πνμζέββζζδ αοηή πνέπεζ κα
ακηαπμηνίκεηαζ ζε αοζηδνά πνμηαεμνζζιέκα ηνζηήνζα ηαζ δεκ ιπμνεί κα
πνμαθεθεεί δ εθανιμβή ηδξ πανά ιυκμκ εάκ οπάνπεζ επζαεααζςιέκδ αμφθδζδ
ζοκενβαζίαξ ηαζ εθυζμκ ζοκμδεφεηαζ ζαθχξ απυ πθήνδ ζοβηαηάεεζδ.
2.5 ε επείβμοζεξ ηαηαζηάζεζξ ιπμνεί κα πνμαθεθεμφκ μνζζιέκεξ
πανεηηθίζεζξ απυ ημκ ηακυκα. Ζ ζοβηαηάεεζδ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ έπεζ
δμεεί ηαζ κα επζαεααζςεεί υηακ μ αζεεκήξ ακαηηήζεζ ηζξ κμδηζηέξ ημο
θεζημονβίεξ.
2.6 Ο αζεεκήξ πνέπεζ κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα μνίζεζ έκακ εηπνυζςπυ ημο
βζα ηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία δεκ εα είκαζ ζηακυξ ιεθθμκηζηχξ κα
εηθνάγεζ ηζξ πνμηζιήζεζξ ημο.
2.7 Απυ ηδ ζηζβιή πμο έκα παζδί ή έκαξ ακήθζημξ αζεεκήξ δζαεέηεζ
μνζζιέκδ πνμζςπζηή αοημκμιία ή ηνζηζηή ζηακυηδηα πνέπεζ κα γδηείηαζ δ
βκχιδ ημο βζα ηζξ ήπζεξ ζαηνζηέξ πνάλεζξ. Ζ θυβς εκένβεζα ζοιαάθθεζ ζηδκ
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οβεζμκμιζηή εηπαίδεοζδ απυ πμθφ κεανά δθζηία ηαζ έηζζ
απμδναιαημπμζμφκηαζ μνζζιέκεξ ηαηαζηάζεζξ εκχ αεθηζχκεηαζ δ ζοκενβαζία
ημο κεανμφ αζεεκή.
3

Γηθαίσκα ζηελ αμηνπξέπεηα

3.1 ημκ ηίηθμ αοηυ πενζθαιαάκμκηαζ ημ δζηαίςια ζηδκ ζδζςηζηυηδηα, ημ
δζηαίςια βζα ηδκ ακαημφθζζδ ημο πυκμο, ημ δζηαίςια βζα έκα αλζμπνεπέξ
ηέθμξ ηδξ γςήξ, δ πνμζηαζία ηδξ αηεναζυηδηαξ ημο ζχιαημξ, μ ζεααζιυξ ημο
ζδζςηζημφ αίμο ηαζ δ ανπή ηδξ ιδ άζηδζδξ δζαηνίζεςκ.
3.2 Κάεε πμθίηδξ έπεζ δζηαίςια ζημ απυννδημ ηδξ εκδιένςζδξ υζμκ
αθμνά ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημο, ηδ δζάβκςζδ ηαζ ηζξ ιεευδμοξ
εεναπεοηζηήξ αβςβήξ, αθθά ηαζ ζημ ζεααζιυ ημο ζδζςηζημφ ημο αίμο ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ δζελαβςβήξ ηςκ ελεηάζεςκ, ηςκ ζοκεδνζχκ ηαζ ηςκ ζαηνζηχκ ηαζ
πεζνμονβζηχκ εεναπεοηζηχκ αβςβχκ. Αοηυ ημ εειεθζχδεξ δζηαίςια απαζηεί
κα ακηζιεηςπίγεηαζ μ αζεεκήξ ιε ζεααζιυ ηαζ πςνίξ κα απμηεθεί ακηζηείιεκμ
πενζθνμκδηζηχκ ζπμθίςκ ηαζ ζηάζδξ εη ιένμοξ ημο οβεζμκμιζημφ
πνμζςπζημφ.
3.3 Ζ αζεέκεζα, δ ακαπδνία ηαζ δ ελάνηδζδ ελαζεεκμφκ ημ άημιμ. ζμ
πενζζζυηενμ αζζεάκεηαζ ιεζςιέκμ, ηυζμ θζβυηενμ είκαζ ζε εέζδ κα απαζηήζεζ
έκακ εθάπζζημ ζεααζιυ απέκακηί ημο. Δπμιέκςξ, μζ επαββεθιαηίεξ πνέπεζ κα
είκαζ αηυιδ πζμ πνμζεηηζημί ηαζ κα ζέαμκηαζ ημ άημιμ πμο είκαζ ζδζαίηενα
εοάθςημ θυβς ηδξ αζεέκεζάξ ημο ηαζ/ή ηδξ ακαπδνίαξ ημο.
3.4 Ζ ακαβκχνζζδ ηδξ ζδιαζίαξ ημο πνυκμο πμο αθζενχκεηαζ ζηδκ ζαηνζηή
επίζηερδ, ζηδκ αηνυαζδ ημο αηυιμο, ζηζξ ελδβήζεζξ υζμκ αθμνά ηδ
δζάβκςζδ ηαζ ηδ εεναπεία, ηυζμ ζηα ζαηνεία υζμ ηαζ ζημ κμζμημιείμ,
απμηεθεί ιένμξ ημο ζεααζιμφ ηςκ αηυιςκ. Αοηή δ επέκδοζδ πνυκμο εκζζπφεζ
ημκ εεναπεοηζηυ ζφκδεζιμ ηαζ επζηνέπεζ ηδκ ελμζημκυιδζδ πνυκμο
ιεηαβεκέζηενα. Αθζενχκμκηαξ πνυκμ θνμκηίγεζ ηακείξ ημκ εαοηυ ημο.
3.5 Αοηυ ζζπφεζ εζδζηυηενα υηακ πνυηεζηαζ βζα άημια πμο οπμθένμοκ ήδδ
απυ έθθεζρδ ημζκςκζηήξ ακαβκχνζζδξ: ηα δθζηζςιέκα άημια, ηα άημια πμο
είκαζ ζε ηαηάζηαζδ ημζκςκζηήξ ακαζθάθεζαξ, ηα άημια πμο οπμθένμοκ απυ
θοζζηή, ροπζηή ή κμδηζηή ακαπδνία ηθπ.
3.6 ζμκ αθμνά έζπαηεξ ηαηαζηάζεζξ ή ζδζαίηενα αανζέξ εεναπεοηζηέξ
αβςβέξ, απαζηείηαζ αηυιδ ιεβαθφηενδ επαβνφπκδζδ. Ο ζεααζιυξ ημο αηυιμο
ηαζ ημο δζηαζχιαηυξ ημο κα πεεάκεζ αλζμπνεπχξ ελανηάηαζ απυ ηδκ πνυζααζδ
υθςκ ζηδκ ακαημοθζζηζηή θνμκηίδα πμο ζημπυ έπεζ κα ιεζχζεζ ημκ πυκμ ηαζ
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κα δζαηδνήζεζ ιζα ηάπμζα πμζυηδηα γςήξ ιέζα απυ ηδκ ελαζθάθζζδ ημο
δζηαζχιαημξ ημο αζεεκή κα βίκμκηαζ ζεααζηέξ μζ επζθμβέξ ημο έςξ ημ ηέθμξ.
3.7 Αοηυ πνμτπμεέηεζ, εζδζηυηενα, ηδκ εθανιμβή ιέηνςκ, υπςξ μ μνζζιυξ
εκυξ πνμζχπμο ειπζζημζφκδξ, πμο ελαζθαθίγμοκ ηδκ έηθναζδ ηδξ
αμοθήζεςξ ημο αζεεκμφξ.
3.8 Ζ δζαπείνζζδ ημο πυκμο ιε ηδ αμήεεζα πναβιαηζηχκ ιέζςκ, ιε ηδκ
πνυζααζδ ζε εζδζηεοιέκεξ δμιέξ, ηδκ εκδιένςζδ ηαζ ηδκ ηαηάνηζζδ ηςκ
επαββεθιαηζχκ ηδξ οβείαξ, ηδκ εκδιένςζδ ηςκ αζεεκχκ ηαζ ημο
πενζαάθθμκηυξ ημοξ πνέπεζ κα ακαπηοπεεί δζυηζ πνυηεζηαζ αηνζαχξ βζα ημκ
ζεααζιυ ημο δζηαζχιαημξ ημο ηαεεκυξ κα ημο πανέπμκηαζ θνμκηίδεξ πμο εα
ηαηαπναΰκμοκ ημκ πυκμ.
3.9 Ο ζεααζιυξ πμο μθείθεηαζ ζημ άημιμ ζοκεπίγεζ ηαζ ιεηά ημ εάκαηυ
ημο. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ εάκαημξ αζεεκμφξ πμο κμζδθεφεηαζ ζε κμζμημιείμ
πνέπεζ κα απμηεθεί ακηζηείιεκμ ροπμθμβζηήξ οπμζηήνζλδξ ημο πενζαάθθμκηυξ
ημο ηαζ ηςκ επαββεθιαηζχκ πμο ημκ αημθμφεδζακ έςξ ημ ηέθμξ ηδξ γςήξ ημο.
Δλοπαημφεηαζ υηζ μθείθεηαζ απυθοημξ ζεααζιυξ ζηζξ επζεοιίεξ ηαζ ζηζξ
πεπμζεήζεζξ ημο απμεακυκημξ.
3.10 ηα πθαίζζα ιζαξ πνςημαμοθίαξ βζα ηδ δδιυζζα οβεία, πνέπεζ επίζδξ κα
ελαζθαθζζηεί δ ηήνδζδ μνζζιέκςκ άθθςκ αημιζηχκ δζηαζςιάηςκ. Σμ
ζφζηδια εα πνέπεζ κα ανεζ ηνυπμ κα ηα ζηακμπμζήζεζ.
4

Γηθαίσκα ζηελ πεξίζαιςε γηα φινπο,

Γδθαδή υπζ ιυκμ πνυζααζδ ζηα δζηαζχιαηα ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή αζθάθζζδ,
αθθά ηαζ άιεζδ πνυζααζδ ζημ ζφκμθμ ηςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ
επαββεθιαηζχκ ηδξ οβείαξ, πςνίξ δζαηνίζεζξ θυβς ηδξ ημζκςκζηήξ ή
μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο αηυιμο. Γεκ είιαζηε οπέν ημο ακμίβιαημξ ηδξ
αβμνάξ οβείαξ αθθά οπέν ιζαξ πνςηυαμοθδξ πμθζηζηήξ βζα ηδ δδιυζζα οβεία,
δεδμιέκμο υηζ δ άζηδζδ αοημφ ημο δζηαζχιαημξ δζαθένεζ ηαηά πμθφ απυ
πχνα ζε πχνα ακάθμβα ιε ηζξ εοεφκεξ πμο ακαθαιαάκμκηαζ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ
πνδιαημδυηδζδξ πμο εθανιυγμκηαζ ζε ηάεε πχνα.
5

Γηθαίσκα ζε πνηνηηθή πεξίζαιςε

Κάεε άημιμ θαιαακμιέκδξ οπυρδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηδξ οβείαξ ημο, δζηαζμφηαζ
κα ημο πανέπμκηαζ μζ ηαηάθθδθεξ θνμκηίδεξ ηαζ κα επςθεθείηαζ απυ ηζξ
ηαθφηενεξ εεναπείεξ ηαζ ηα θάνιαηα πμο πνμζθένμοκ ηδκ αέθηζζηδ ζπέζδ
ηυζημοξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ (πνμχεδζδ ηςκ θανιάηςκ ημζκυπνδζηδξ
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μκμιαζίαξ). Σμ δζηαίςια βζα πμζμηζηή θνμκηίδα ζοκεπάβεηαζ επίζδξ ημ
δζηαίςια ζηζξ δζαβκςζηζηέξ ελεηάζεζξ ηαζ ηδκ εεναπεοηζηή αβςβή, πνάβια
πμο απαζηεί επέκδοζδ ζε ιέζα ηαζ πνήιαηα ηαζ πνμτπμεέηεζ ηδ δζάεεζδ
επανημφξ ηαζ ηαηάθθδθα εηπαζδεοιέκμο πνμζςπζημφ.
6

Γηθαίσκα ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ θξνληίδσλ

Οζ πμθίηεξ επζεοιμφκ υπςξ ημ ζφζηδια οβείαξ μνβακςεεί βφνς απυ ηα άημια
ηαζ ηδκ ελοπδνέηδζή ημοξ. Δπζεοιμφκ κα βκςνίγμοκ πενζζζυηενα βζα ηζξ
εεναπεοηζηέξ αβςβέξ πμο ημοξ πνμηείκμκηαζ, κα ζοιιεηέπμοκ ηυζμ ζηδκ
πνμζςπζηή υζμ ηαζ ζηδ ζοθθμβζηή πνμζπάεεζα βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ κα
ελαζθαθίγμοκ υηζ μζ επζθμβέξ ηδξ ημζκςκίαξ, μζ ζοιπενζθμνέξ ηαζ δ
ηαηακάθςζδ δεκ αθάπημοκ ηδκ οβεία.
7

πζηάζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ

7.1 Ζ ηαημπφνςζδ ηαζ δ άζηδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ αοηχκ δδιζμονβμφκ
ενςηδιαηζηά ζε πμθθμφξ επαββεθιαηίεξ, αζεεκείξ, ανιυδζμοξ βζα ηζξ
πμθζηζηέξ ηδξ οβείαξ ηαζ εκχζεζξ πνδζηχκ. Δίκαζ επζηαηηζηή ακάβηδ κα
ζηαιαηήζεζ δ ακηζπανάεεζδ ιεηαλφ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ ιεκ ηαζ ηςκ
οπμπνεχζεςκ ηςκ δε. Ο ζεααζιυξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ αζεεκχκ ηαηακέιεζ
ηαζ ελζζμννμπεί ελίζμο ηα ηαεήημκηα ηαζ ηζξ εοεφκεξ ηςκ επαββεθιαηζχκ.
7.2 Σμ βεβμκυξ υηζ ημ ζαηνζηυ ζχια δεκ μθείθεζ πθέμκ κα θαιαάκεζ ιυκμ
ημο ηζξ απμθάζεζξ πμο εέημοκ ζε ηίκδοκμ ημ ιέθθμκ ηςκ αηυιςκ, ζδιαίκεζ υηζ
δεκ είκαζ πθέμκ ηαζ μ ιυκμξ οπεφεοκμξ.
Δίκαζ πνμξ υθεθμξ υθςκ ιαξ κα θένμοιε ζοθθμβζηά ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ
πανμπή αμήεεζαξ ζημοξ επαββεθιαηίεξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ
ζηζξ εκ θυβς πνμζδμηίεξ:
7.3 Με ηδκ εκζςιάηςζδ ζηδκ ηαηάνηζζή ημοξ ηςκ πηοπχκ ηδξ
δεμκημθμβίαξ, ημο ζεααζιμφ ημο αηυιμο ηαζ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο, χζηε κα
ηαηακμμφκ ηδ ζπεηζηή δοκαιζηή ηαζ ηζξ επαηυθμοεεξ ζοκέπεζεξ πνμηεζιέκμο
κα ιδκ ενιδκεφεηαζ μ ζεααζιυξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ αζεεκχκ ςξ ιζα
επζπθέμκ οπμπνέςζδ.
7.4 Με ηδ δδιζμονβία πχνςκ ζογήηδζδξ ηαζ ζοκακηήζεςκ ιεηαλφ ηςκ
επαββεθιαηζχκ ηαζ ιεηαλφ επαββεθιαηζχκ ηαζ πνδζηχκ.
7.5 Με ηδκ ηαεζένςζδ κέςκ δζαδζηαζζχκ εκδιένςζδξ ηςκ αζεεκχκ πμο εα
ηζκδημπμζμφκ ημ ζφκμθμ ηςκ παναβυκηςκ ημο ζοζηήιαημξ οβείαξ.
Σελίδα 16 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

7.6 Με ηδκ εηπυκδζδ κέςκ παζδαβςβζηχκ ιεευδςκ ζοκαίκεζδξ πμο εα
μδδβμφκ ζε ιζα εεναπεοηζηή ζοιιαπία.
7.7 Με ηδκ ηαηάνηζζδ ηαζ ηδ δζάδμζδ κέςκ μνβακςηζηχκ ηαζ
παζδαβςβζηχκ ιεευδςκ ιε ζημπυ ημκ πενζμνζζιυ ζημ εθάπζζημ ημο άβπμοξ
πμο οθίζηακηαζ ηα παζδζά ελαζηίαξ ηδξ ζαηνζηήξ αβςβήξ ζηδκ μπμία
οπμαάθθμκηαζ, ηαζ ηονίςξ ηδξ παναιμκήξ ημοξ ζημ κμζμημιείμ.
7.8 Με ηδ ζφζηαζδ επζηνμπχκ ηθζκζηήξ δεμκημθμβίαξ εκηυξ ηςκ ζδνοιάηςκ
οβείαξ, πμο εα επζηνέρμοκ ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ επαββεθιαηζχκ ηαζ ημ
ζεααζιυ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ αζεεκχκ.
7.9 Με ηδκ ζοιπενίθδρδ ηδξ πνμζηαζίαξ ηαζ ηδξ πνμχεδζδξ ηςκ
δζηαζςιάηςκ ηςκ αζεεκχκ ζε ηχδζηεξ δεμκημθμβίαξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ
ζοιπενζθμνάξ.
7.10 Με ηδκ εκίζποζδ ηδξ θζθζηυηδηαξ ημο ζοζηήιαημξ έκακηζ ηςκ πνδζηχκ,
ιε ηδκ ακααάειζζδ ηδξ εέζδξ ηαζ ημο νυθμο ημο ζοκυθμο ηςκ
επαββεθιαηζχκ.
7.11 Με ηδκ επζκυδζδ κέςκ ζοθθμβζηχκ ιμνθχκ άζηδζδξ ζηζξ μπμίεξ εα
ζοιιεηέπμοκ μζ ζαηνμί ηαζ μζ θμζπμί επαββεθιαηίεξ ημο ηθάδμο ηδξ οβείαξ:
Άζηδζδ ζε μιάδεξ - ζαηνζημί μίημζ οβείαξ
Γζαζφκδεζδ ιεηαλφ επαββεθιαηζχκ
επαββεθιάηςκ ηαζ ημζκςκζηχκ θεζημονβχκ
8

ζαηνχκ,

ημζκςκζημ-ζαηνζηχκ

πκπέξαζκα: πξνο ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ

8.1 Ζ πναβιαηζηή άζηδζδ ηςκ αημιζηχκ δζηαζςιάηςκ εα ελανηδεεί ζε
ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ ζοθθμβζηέξ απμηνίζεζξ πμο εα δμεμφκ βζα ηδκ
οπμζηήνζλδ ηδξ εκ θυβς δζαδζηαζίαξ, ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ ακάβηδ κα
ηαηααθδεμφκ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ δδιμηναηίαξ ζημκ
οβεζμκμιζηυ ημιέα πμο ζοκεπάβεηαζ ηδ ζοθθμβζηή ηζκδημπμίδζδ ηςκ πνδζηχκ
ηαζ ηδκ εηπνμζχπδζή ημοξ ζηζξ δζάθμνεξ ααειίδεξ ημο ζοζηήιαημξ.
8.2 Σα δζηαζχιαηα ημο αζεεκμφξ απμηεθμφκ ιζα απυ ηζξ εηθάκζεζξ ηςκ
δζηαζςιάηςκ ημο ακενχπμο, ζε ηαιία υιςξ πενίπηςζδ ιζα λεπςνζζηή
ηαηδβμνία• εηδδθχκμοκ ηδ αμφθδζδ ηάεε αζεεκμφξ κα ιδ εεςνείηαζ ςξ
δζαθμνεηζηυ άημιμ ηαζ ζδίςξ κα ιδκ ηίεεηαζ εηηυξ ημζκςκίαξ.
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8.3 Πνέπεζ κα ακαβκςνζζεεί υηζ μζ πνήζηεξ ημο ζοζηήιαημξ οβεζμκμιζηήξ
πενίεαθρδξ εηθνάγμοκ υθμ ηαζ πζμ έκημκα ηζξ απυρεζξ ημοξ υζμκ αθμνά ηζξ
ζοκεήηεξ πανμπήξ ηδξ πενίεαθρδξ, θυβς ηδξ πνμζςπζηήξ ημοξ πείναξ, αθθά
ηαζ ηδξ αολδιέκδξ εκδιένςζήξ ημοξ.
8.4 Πνέπεζ ζοκεπχξ κα ελεηαζηεί πμζα είκαζ δ εέζδ ημο αζεεκμφξ ζημ
ζφζηδια θήρδξ απμθάζεςκ πμο ημκ αθμνμφκ, θαιαάκμκηαξ ιένζικα βζα ηδ
δζαθάκεζα ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ημ ζεααζιυ ηδξ αημιζηυηδηαξ ημο ηαεεκυξ.
8.5 Σμ εέια δεκ είκαζ κα οζμεεηδεεί ιζα κμιζηίζηζηδ ηαηακαθςηζηή
ζοιπενζθμνά αθθά κα ακαβκςνζζηεί υηζ μ αζεεκήξ είκαζ ανηεηά χνζιμξ βζα κα
ζοιιεηέπεζ ζηζξ απμθάζεζξ πμο ημκ αθμνμφκ ιε αάζδ ημ ζεααζιυ ηςκ
δζηαζςιάηςκ ημο.
8.6 Δίκαζ πθέμκ απαναίηδημ κα δίδεηαζ μ θυβμξ ζημοξ πνήζηεξ ηαζ ζημοξ
ακηζπνμζχπμοξ ημοξ εθυζμκ μζ πνμαθδιαηζζιμί βζα ηδκ οβεία οπεζζένπμκηαζ
ηαζ ζε άθθμοξ ημιείξ: ηνυπμξ παναβςβήξ, ηνυπμξ γςήξ, ζοκεήηεξ ενβαζίαξ,
πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηθπ. οκεπάβμκηαζ δδθαδή ημζκςκζηέξ,
μζημκμιζηέξ, δεμκημθμβζηέξ επζθμβέξ μζ μπμίεξ ααίκμοκ πένακ ηδξ εοεφκδξ
ηςκ επαββεθιαηζχκ ηδξ οβείαξ ηαζ ιυκμκ.
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ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΤΡΟΤ
Οζ ζηυπμζ ιαξ απμηεθμφκ ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ εζδζηέξ δδθχζεζξ ηςκ ζημπχκ
πμο επζπεζνμφιε κα επζηφπμοιε. Απμηεθμφκ δεζιεφζεζξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ
εκένβεζεξ ιέζς ηςκ μπμίςκ εα επζηεοπεμφκ ηα ααζζηά ζημζπεία ηδξ
απμζημθήξ ηαζ εα δζαηδνδεμφκ δ θζθμζμθία ηαζ ηα «πζζηεφς» ηδξ
κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ημο κμζμημιείμο.
Γηα πνην ιφγν ηίζεληαη ζηφρνη εληφο ηεο ππεξεζίαο;
Οζ ζηυπμζ είκαζ δ εειεθζχδδξ ζηναηδβζηή ηδξ κμζδθεοηζηήξ, αθμφ
πνμζδζμνίγμοκ ημ ηεθζηυ πνμσυκ υθςκ ηςκ κμζδθεοηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.
Πνέπεζ κα είκαζ ζοβηεηνζιέκμζ χζηε κα βκςνίγεζ ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ
ηζ πνέπεζ κα ηάκεζ βζα κα ημοξ πεηφπεζ.
Οζ ζηυπμζ βίκμκηαζ δ αάζδ ηαζ ηα ηίκδηνα βζα ηδ κμζδθεοηζηή ενβαζία πμο
είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ επίηεολή ημοξ ηαζ βζα ηδ ιέηνδζδ ηςκ κμζδθεοηζηχκ
επζηεοβιάηςκ. Δίκαζ απαναίηδημζ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ απυ ημοξ μπμίμοξ
ελανηάηαζ δ επζαίςζδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ ηαζ πνέπεζ κα ζοιαάθθμοκ ζηδκ
ηαηάνβδζδ ηςκ πενζηηχκ ηαζ πνμκζηά λεπεναζιέκςκ κμζδθεοηζηχκ
οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ θνμκηίδαξ οβείαξ ηαζ κα πνμαθέπμοκ κέεξ
κμζδθεοηζηέξ οπδνεζίεξ ηαζ πνμσυκηα θνμκηίδαξ οβείαξ.
Οζ ζηυπμζ ηίεεκηαζ βζα κα είκαζ ηαεμνζζιέκδ δ πνάλδ, μζ εκένβεζεξ, ηα
ηαεήημκηα, μζ πνμεεζιίεξ, μζ οπεοεοκυηδηεξ. Σμ επίπεδμ δνάζδξ ανίζηεηαζ
εηεί υπμο ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ εθανιυγεζ ορδθήξ πμζυηδηαξ
ελαημιζηεοιέκδ κμζδθεοηζηή θνμκηίδα πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ επζζηήιδ ηαζ
είκαζ ααζζζιέκδ ζηδ κμζδθεοηζηή δζενβαζία, ηαηανβχκηαξ μοζζαζηζηά ημ
παθζυ ηαζ ζπεδζάγμκηαξ ημ κέμ.
Έηζη νη ζηφρνη απηήο ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ
αζζελή ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ηελ πιαηζηψλνπλ θαη ηελ
θνηλσλία είλαη:
1. Ζ πανμπή Πνςημαάειζαξ, Γεοηενμαάειζαξ ηαζ Σνζημαάειζαξ
Σεηιδνζςιέκδξ Νμζδθεοηζηήξ Φνμκηίδαξ, ζηα άημια πμο κμζδθεφμκηαζ ζημ
Νμζμημιείμ, ζ' αοηά πμο πνμζένπμκηαζ ζημ Σιήια Δπεζβυκηςκ
Πενζζηαηζηχκ, ζηα Δλςηενζηά Ηαηνεία ηαζ ηα Κέκηνα Τβείαξ ημο
Νμζμημιείμο, ηαεχξ ηαζ ζ' εηείκα πμο δέπμκηαζ οπδνεζίεξ Νμζδθεοηζηήξ
θνμκηίδαξ ζημ ζπίηζ, ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηαζ ηδ ιεεμδμθμβία ηδξ
κμζδθεοηζηήξ επζζηήιδξ.
2. Ζ πνμζθμνά ελαημιζηεοιέκδξ μθζζηζηήξ θνμκηίδαξ ιέζα ζε αζθαθέξ
πενζαάθθμκ ζημκ αζεεκή, ηδκ μζημβέκεζα ή άθθα ζδιακηζηά πνυζςπα χζηε κα
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ηαθφπημκηαζ ζοκμθζηά μζ ακάβηεξ ημο, υπςξ έπμοκ αλζμθμβδεεί απυ ημκ
κμζδθεοηή ιε ηδ πνήζδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ δζενβαζίαξ.
3. Ζ κμζδθεοηζηή δζενβαζία κα απμηεθεί ηδ αάζδ ηάεε ιμνθήξ θνμκηίδαξ
πμο εα πανέπεζ μ κμζδθεοηήξ.
4. Ζ πνμζθμνά άνζζηδξ πμζμηζηά κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ζημκ αζεεκή ιε
απμηεθεζιαηζηυ ηνυπμ απυ ηδκ άπμρδ ημο ηυζημοξ.
5. Ο ζοκημκζζιυξ ηςκ πθδνμθμνζχκ απυ υθεξ ηζξ εζδζηυηδηεξ, μ ζπεδζαζιυξ
βζα ηδκ άνζζηδ θνμκηίδα ημο αζεεκή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ αθθά ηαζ
ιεηά ηδκ έλμδυ ημο απυ ημ κμζμημιείμ.
6. Ζ ζοιιεημπή ηδξ μζημβέκεζαξ ημο αζεεκμφξ ή ηάεε άθθμο ζδιακηζημφ
πνμζχπμο ζηδ θνμκηίδα ηαζ ζηδ θήρδ ηςκ απμθάζεςκ βζα ηδκ ζοκμθζηή
ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο αζεεκμφξ.
7. Ο εκημπζζιυξ ηςκ πνμαθδιαηζηχκ ημιέςκ ηδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ
ιέζς ηςκ πενζμδζηχκ εθέβπςκ πμο εα δζαζθαθίγμοκ ηδκ πμζυηδηα ηδξ
κμζδθεοηζηήξ δζμίηδζδξ.
8. Ζ ελαζθάθζζδ ηδξ ηαηάθθδθδξ εημζιυηδηαξ ζε υθμοξ ημοξ κμζδθεοηζημφξ
ημιείξ ημο Νμζμημιείμο βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ επεζβυκηςκ πενζζηαηζηχκ ηαζ
ηδκ ακηζιεηχπζζδ εκδεπμιέκςκ ιαγζηχκ ηαηαζηνμθχκ ή απνυζιεκςκ
ζοιαάκηςκ.
9. Ζ αφλδζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ δ αεθηίςζδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ιε ηδκ
πανμπή πμθφπθεονδξ εκδμτπδνεζζαηήξ ηαζ ελςτπδνεζζαηήξ ηαηάνηζζδξ ζε
υθμοξ ημοξ επαββεθιαηίεξ οβείαξ ηδξ οπδνεζίαξ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ δζά
αίμο εηπαίδεοζή ημοξ.
10. Ζ πνμηνμπή, δ δζεοηυθοκζδ, δ μνβακςιέκδ ηαζ πνμβναιιαηζζιέκδ
απμζημθή Νμζδθεοηχκ ζηδκ παναημθμφεδζδ πνμβναιιάηςκ Νμζδθεοηζηχκ
εζδζημηήηςκ ηαζ ιεηαπηοπζαηχκ πνμβναιιάηςκ.
11. Ζ πνμηνμπή ηαζ δ δζεοηυθοκζδ βζα ζοιιεημπή ζε πνμβνάιιαηα
ακηαθθαβήξ κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ ιεηαλφ ηςκ ηναηχκ, ιε ζημπυ ηδκ
πνμαβςβή ηδξ ακηαθθαβήξ ηθζκζηχκ ειπεζνζχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ελεζδίηεοζδ ζε
ηεπκζηέξ, δελζυηδηεξ, ακηζηείιεκα πμο
εκδεπμιέκςξ έπμοκ ακαπηοπεεί ζε
άθθα ηνάηδ ηαζ πνεζάγεηαζ δ βκχζδ αοηή κα ιεηαθενεεί ηαζ ζηδκ πχνα ιαξ .
12. Ζ ακάπηολδ, δ εηπυκδζδ ηαζ δ οπμζηήνζλδ ενεοκδηζηχκ
πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηαζ ηδκ
πνμαβςβή ηδξ επζζηήιδξ, ηαεχξ ηαζ δ ζοιιεημπή ηδξ ζε δζεπζζηδιμκζηά
ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα ημο Νμζμημιείμο.
13.

Ζ μνβάκςζδ επζζηδιμκζηχκ ζοκεδνίςκ.
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14. Ζ απυ ημζκμφ ζοκενβαζία ιε ηζξ άθθεξ οπδνεζίεξ ημο Νμζμημιείμο ηαζ
ιε ηδκ ΔΝΔ, βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ημο
Νμζμημιείμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε άθθα κμζμημιεία ηαζ θμνείξ πανμπήξ
κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ, ιε ζημπυ ηδκ εκζαία πανμπή ηδξ (ηθζκζηέξ μδδβίεξ,
πνςηυημθθα).
15. Ζ ηήνδζδ ηςκ ανπχκ θεζημονβίαξ ημο Νμζμημιείμο υπςξ ηαεμνίγμκηαζ
απυ ηζξ κμιμεεηζηέξ δζαηάλεζξ, ημκ εζςηενζηυ ηακμκζζιυ θεζημονβίαξ ημο
Νμζμημιείμο ηαζ ηζξ απμθάζεζξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαoοθίoο.

Σελίδα 21 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

ΛΟΓΟΗ ΤΠΑΡΞΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ
Ζ φπανλδ δζεφεοκζδξ ζηδκ οπδνεζία δεκ πνέπεζ κα μθείθεηαζ απθά ηαζ ιυκμ
ζημ βεβμκυξ υηζ πνμαθέπεηαζ ζημ μνβακυβναιια ηδξ οπδνεζίαξ.
Ζ δζεφεοκζδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ μθείθεζ κα απμηοπχζεζ ηζξ ααζζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ θεζημονβία ηδξ ηαζ είκαζ μζ ελήξ:
1. Ζ εθανιμβή ηδξ εεςνδηζηήξ (βκςζηζηήξ) αάζδξ ηδξ επζζηήιδξ ηδξ
Νμζδθεοηζηήξ.
2. Ζ ακάπηολδ ηαζ πνήζδ ζηναηδβζηχκ ηαζ ηαηηζηχκ ζπεδίςκ ιε ζημπυ ηδ
δζεοηυθοκζδ ημο θεζημονβζημφ ζπεδζαζιμφ.
3. Ζ δζεοηυθοκζδ ηδξ επίηεολδξ ηδξ απμζημθήξ, ημο μνάιαημξ, ηςκ ζηυπςκ
ηαζ ηςκ ζημπχκ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ ημο μνβακζζιμφ.
4. Ζ πανμπή αθθά ηαζ δ δζαηήνδζδ ηςκ πυνςκ (πνμζχπςκ, ελμπθζζιμφ,
οθζημφ ηθπ).
5. Ζ δζαηήνδζδ ημο δεζημφ.
6. Ζ πανμπή πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ βζα ηδκ απυηηδζδ
δελζμηήηςκ.
7. Ζ πανμπή, ενιδκεία ηαζ δζαηήνδζδ πνμηφπςκ ιε ηδ ιμνθή πμθζηζηχκ,
δζαδζηαζζχκ, ηαηεοεοκηήνζςκ μδδβζχκ πμο εα πνμάβμοκ ηδκ πμζυηδηα ζηζξ
πανεπυιεκεξ οπδνεζίεξ ιε ζηυπμ ηδκ εβηαείδνοζδ μνβακςζζαηήξ ημοθημφναξ
πμο εα ααζίγεηαζ ζηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ πμθζηχκ αθθά ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ.
8. Ζ δζεοηυθοκζδ ηδξ επζημζκςκίαξ ζημ ιέβζζημ ααειυ.
9. Ο ζοκημκζζιυξ ηςκ
επαββεθιαηζηχκ ηθάδςκ.
10.

ενβαζζχκ

ηαζ

δ

επζημζκςκία

ιεηαλφ

ηςκ

Ζ δζεοηυθοκζδ ηαζ δ δζαηήνδζδ ηαθχκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ.

11. Οζ εκένβεζεξ πμο ειπκέμοκ ηδκ ειπζζημζφκδ, ηδκ μιαδζηή ενβαζία ηαζ
ηδκ αθθδθεββφδ.
12.

Ζ επίθοζδ ηςκ ζοβηνμφζεςκ

13. Ζ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ εθέβπμο ηαζ αλζμθυβδζδξ πμο
αολάκμοκ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ παναβςβζηυηδηα.
14.

Ζ δζεοηυθοκζδ ηςκ δζενβαζζχκ ηςκ μιάδςκ.

15.

Ζ μνβάκςζδ ηςκ ακενχπζκςκ πυνςκ.
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16. Ζ δδιζμονβία εοπάνζζημο πενζαάθθμκημξ ενβαζίαξ, δ ακαιυνθςζδ ηςκ
πχνςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ πχνςκ κμζδθείαξ.
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ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ/ΝΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΔΤΘΤΝΔ
Ζ/Ο Γηεπζχληξηα/ληήο ηεο Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο επζχλεηαη γηα:
1. Σδκ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ηαζ ημκ
ζοκημκζζιυ ημο ένβμο υθςκ ηςκ επαββεθιαηζχκ υθςκ ηςκ ηαηδβμνζχκ πμο
ακήημοκ ζηδκ οπδνεζία πνμξ ημοξ ζηυπμοξ πμο έπμοκ ηεεεί.
2. Σμ ζπεδζαζιυ, ηδκ οθμπμίδζδ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο κμζδθεοηζημφ
ένβμο.
3. Σδκ ελαζθάθζζδ ηαζ δζαηήνδζδ οβζεζκμφ ηαζ αζθαθμφξ πενζαάθθμκημξ βζα
ημ πνμζςπζηυ ηαζ ημοξ αζεεκείξ ημο Νμζμημιείμο.
4. Σδ ζοκεπή πνμαβςβή ζε υθμ ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ηςκ βκχζεςκ,
ηςκ δελζμηήηςκ, ημο επαββεθιαηζημφ ήεμοξ ηαζ ηςκ αλζχκ ηδξ κμζδθεοηζηήξ
επζζηήιδξ.
5. Σδκ ζοκεπή πνμαβςβή ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ πανεπυιεκδξ
κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ πμθζηχκ πμο ηάκμοκ
πνήζδ ηςκ οπδνεζζχκ ημο κμζμημιείμο ιαξ, ηαεχξ ηαζ ηδξ απμηαηάζηαζδξ
ηδξ επζημζκςκίαξ ιέζα απυ ηδκ δζαιυνθςζδ θζθζημφ ηθίιαημξ ηαζ αιμζααίαξ
ειπζζημζφκδξ.
6. Σδκ εηπνμζχπδζδ ηδξ Νμζδθεοηζηήξ Τπδνεζίαξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ημο
Νμζμημιείμο.
7. Σδκ ακάπηολδ ηαζ πνμχεδζδ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ηςκ ζημπχκ ηδξ
Νμζδθεοηζηήξ Δπζζηήιδξ.
8. Σδκ επαθή ιε ηδκ ημζκςκία ηαζ ημοξ θμνείξ οβείαξ βζα ημ ζοκημκζζιυ ζε
εέιαηα πνυθδρδξ, εκδιένςζδξ ημο ημζκμφ ηαζ πνμζηαζίαξ ημο
πενζαάθθμκημξ.
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
Σα ηαεήημκηα ηδξ/ημο Γζεοεφκηνζαξ/κηή ηδξ Νμζδθεοηζηήξ Τπδνεζίαξ
απμννέμοκ απυ ηζξ επζιένμοξ θεζημονβίεξ πμο ιπμνεί κα επζηεθεί δ οπδνεζία.
Οζ ααζζηέξ θεζημονβίεξ είκαζ:
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1. Γζμζηδηζηέξ
2. Νμζδθεοηζηέξ
3. Δηπαζδεοηζηέξ
4. Δνεοκδηζηέξ
5. Κμζκςκζηέξ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
1. Πνμΐζηαηαζ υθμο ημο πνμζςπζημφ ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ, αθθά ηαζ
ημο απμζπαζιέκμο ζε αοηήκ πνμζςπζημφ. ημ πθαίζζμ αοηυ ηαηεοεφκεζ,
ηαεμδδβεί αθθά ηαζ αζηεί έθεβπμ ζημ πνμζςπζηυ ζηδκ ηαεδιενζκή εηηέθεζδ
ηδξ ενβαζίαξ ημο.
2. Ακαθένεηαζ ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε ημκ Γζμζηδηή ηαζ ημ Γζμζηδηζηυ
οιαμφθζμ ζημ μπμίμ ζοιιεηέπεζ βζα εέιαηα πμο άπημκηαζ ηςκ ανιμδζμηήηςκ
ημο πνμηείκμκηαξ θφζεζξ ηαζ εηθνάγμκηαξ βκχιδ βζα ηα εέιαηα πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ θεζημονβίαξ ημο Νμζμημιείμο.
3. Δηπνμζςπεί ημ πνμζςπζηυ ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ιέζα ζημ
Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ.
4. οκενβάγεηαζ ιε ηζξ άθθεξ οπδνεζίεξ ιε πκεφια αθθδθεββφδξ, ζζυηδηαξ ηαζ
δζηαζμζφκδξ.
5. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαεμνζζιμφ ηςκ ζηυπςκ ηδξ οπδνεζίαξ,
ημο ηεθζημφ ηαεμνζζιμφ ημοξ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ ηςκ ηνυπςκ οθμπμίδζήξ
ηςκ.
6. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ ζφκηαλδξ εηήζζμο απμθμβζζιμφ πεπναβιέκςκ ηαζ
επίηεολδξ ηςκ ηζεέιεκςκ ζηυπςκ ημκ μπμίμ απμθμβζζιυ ημζκμπμζεί ζημκ
Γζμζηδηή, Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ, Γζεοεοκηέξ οπδνεζζχκ, πνμζςπζηυ
κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ.
7. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Γζμζηδηή, ημοξ Γζεοεοκηέξ ηαζ
οπμδζεοεοκηέξ ηςκ οπδνεζζχκ, ζφκηαλδξ ζπεδίμο ακηζιεηχπζζδξ ηνίζεςκ
εκηυξ ηαζ εηηυξ κμζμημιείμο, ηαεχξ ηαζ ηδκ εοεφκδ ηδξ ηαηηζηήξ
εηπαίδεοζδξ ημο πνμζςπζημφ ζπεηζηά, ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ Πνμσζηάιεκμοξ
ηςκ Σμιέςκ, ημοξ Πνμσζηάιεκμοξ ηςκ Σιδιάηςκ, ηδκ ηεπκζηή οπδνεζία ηαζ
ημ βναθείμ εηπαίδεοζδξ.
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8. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ιε ημοξ ζοκενβάηεξ ημο/ηδξ ζφκηαλδξ ηαζ ηαεζένςζδξ
ζηζξ θεζημονβίεξ ηδξ οπδνεζίαξ πνμβνάιιαημξ επδνεαζιμφ ηδξ μνβακςηζηήξ
παζδείαξ. Σμ εκ θυβς πνυβναιια ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ:
Σδ δζαηφπςζδ δζαηδνφλεςκ βζα ηδκ απμζημθή, ηζξ ανπέξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ
ηδξ μνβάκςζδξ, ηα μπμία εα πνμηφπημοκ ιέζα απυ ζοιιεημπζηέξ δζαδζηαζίεξ.
Σμκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εθανιμβή εκυξ μθμηθδνςιέκμο πνμβνάιιαημξ
επζημζκςκίαξ (ιέζς δζαδζηηφμο, εκηφπςκ, ζογδηήζεςκ, ζειζκανίςκ ηθπ), ημ
μπμίμ εα ηάκεζ πθήνςξ βκςζημφξ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ ηα μθέθδ
πμο ακαιέκμκηαζ απυ ηδκ επίηεολή ημοξ. Μέζα απυ ημ πνυβναιια αοηυ εα
πανέπεηαζ ζοκεπυιεκα δ απαναίηδηδ ακαηνμθμδυηδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ πμνεία
ηςκ ηζεέιεκςκ ζηυπςκ.
Ονβακςηζηέξ νοειίζεζξ (ακαζπεδζαζιυξ ενβαζίαξ ηθπ) έηζζ χζηε δ δμιή
ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ ηδξ μνβάκςζδξ κα ανίζημκηαζ ζε ανιμκία.
Μδπακζζιμφξ δζαπείνζζδξ ηδξ απυδμζδξ πμο δζαζθαθίγμοκ υηζ μζ ζηυπμζ
ηδξ οπδνεζίαξ οπδνεημφκηαζ ιε ηδκ ηαεδιενζκή θεζημονβία ημοξ.
οζηήιαηα αιμζαχκ ηαζ ηζκήηνςκ πμο επζανααεφμοκ ηαζ πνμηαθμφκ ηδκ
επζεοιδηή ζοιπενζθμνά.
9. Πνμεδνεφεζ ηδξ Νμζδθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ ηαζ έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ
δζαηήνδζδξ ηδξ θεζημονβίαξ αοηήξ ιε δδιμηναηζηυ ηαζ πανάθθδθα
δδιζμονβζηυ ηαζ επμζημδμιδηζηυ βζα ηδκ οπδνεζία ηνυπμ.
10. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ιεηά απυ ηζξ απαναίηδηεξ δζααμοθεφζεζξ ηαζ ηδκ
ηαηάεεζδ απυρεςκ ιε ηάεε ειπθεηυιεκμ ζοκενβάηδ, ηαεχξ ηαζ ιε ηα
εεζιζηά υνβακα ηδξ οπδνεζίαξ, ηδξ ημπμεέηδζδξ ημο πνμζςπζημφ ηδξ
οπδνεζίαξ ηαζ ηζξ απυ ηιήια ζε ηιήια ιεηαηζκήζεζξ ημο πνμζςπζημφ ιε
ιμκαδζηυ ζηυπμ ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ ηδκ ηαθθίηενδ
δοκαηή πανμπή οπδνεζζχκ κμζδθείαξ ζημοξ αζεεκείξ.
11. Καηακέιεζ ανιμδζυηδηεξ ηαζ εζδζηά ηαεήημκηα ζημ πνμζςπζηυ ηαζ
δδιζμονβεί πάζδξ θφζεςξ επζηνμπέξ ιε ζοβηεηνζιέκα ηαεήημκηα, μζ μπμίεξ
επζηεθμφκ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ ζε ζοβηεηνζιέκα πνμκμδζαβνάιιαηα.
12. Γδιζμονβεί επζηνμπέξ πμζμηζημφ εθέβπμο ηαζ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ
ηδξ θνμκηίδαξ (ηφηθμοξ πμζυηδηαξ), μζ μπμίεξ θεζημονβμφκ ζφιθςκα ιε ηζξ
ανπέξ ηδξ δζμίηδζδξ μθζηήξ πμζυηδηαξ.
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ημ πθαίζζμ αοηυ δίδεζ ζδζαίηενδ αανφηδηα ζηδκ πμζυηδηα ηδξ κμζδθεοηζηήξ
θνμκηίδαξ δ μπμία απμηεθεί πνςηανπζηή οπμπνέςζδ ημο κμζδθεοηζημφ
πνμζςπζημφ, δζηαίςια ηςκ αννχζηςκ ηαζ ζοκηεθεζηή επζηάποκζδξ ηδξ
πνμυδμο – επζζηδιμκζηήξ ηαζ ηθζκζηήξ – ημο κμζδθεοηζημφ ένβμο, ηαεχξ ζηα
απμηεθέζιαηα ηδξ θνμκηίδαξ ακηακαηθάηαζ δ πμζυηδηα ηδξ κμζδθεοηζηήξ.
13. Δθανιυγεζ ζφζηδια μοζζαζηζηήξ επζημζκςκίαξ ημο κμζδθεοηζημφ
πνμζςπζημφ ιε ημκ αζεεκή ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο, ααζζζιέκμ ζηζξ ανπέξ ηδξ
μθζζηζηήξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ, ιε ζημπυ ηδκ αβαζηή ηαζ δδιζμονβζηή
ζοκενβαζία ιεηαλφ ημοξ πνμξ υθεθμξ ηδξ εεναπεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ ημο ηάεε
αζεεκή.
14. Ακαπηφζζεζ εοπάνζζηδ ενβαζζαηή αηιυζθαζνα, χζηε κα ιεζχκεζ ημκ
ηάιαημ ηαζ ημκ εηκεονζζιυ ηςκ ενβαγυιεκςκ.
15.
Δθανιυγεζ δζαδζηαζίεξ δζαπείνζζδξ ηςκ παναπυκςκ ηςκ πμθζηχκ, ιε
ζηυπμ ηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο πνμηφπημοκ, ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ
ηςκ πμθζηχκ, υηακ αζηζμθμβδιέκα δδιζμονβμφκηαζ πνμαθήιαηα πμο
δοζπεναίκμοκ ηδκ εεναπεοηζηή δζαδζηαζία ηςκ αζεεκχκ.
Σμκίγεηαζ δ ζδιαζία ηδξ ζοθθμβήξ αλζμπμζήζζιςκ πθδνμθμνζχκ υπςξ είκαζ
ηα πανάπμκα. Γζα κα είκαζ αλζμπμζήζζιεξ μζ πθδνμθμνίεξ πμο ζοκεθέβδζακ
πνέπεζ κα πθδνμφκ δφμ υνμοξ:
1) Οζ ακηζδνάζεζξ πνέπεζ κα ζοκδέμκηαζ άιεζα ιε ηζξ ααζζηέξ μνβακςηζηέξ
δζαδζηαζίεξ, χζηε μζ εοηαζνίεξ βζα αεθηίςζδ κα είκαζ λεηάεανεξ ηαζ
2) Οζ ακηζδνάζεζξ πνέπεζ κα ιεηαθνάγμκηαζ ζε επζπηχζεζξ ηυζημοξ /
οπδνεζίαξ βζα κα οπμζηδνίγμοκ ημ ζφζηδια ηςκ πνμηεναζμηήηςκ αεθηίςζδξ.
Σμ ηφνζμ γήηδια είκαζ δ άιεζδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή επίθοζδ ηςκ παναπυκςκ
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηδξ ειπζζημζφκδξ ημο αζεεκή /
πεθάηδ. Δπζπθέμκ, αζπμθείηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο μ μνβακζζιυξ ιαεαίκεζ απυ
ηα πανάπμκα ηαζ δζαζθαθίγεζ υηζ υθα ηα ανιυδζα ιέθδ ημο πνμζςπζημφ
θαιαάκμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ, πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα κα ελαθεζθεμφκ μζ
αζηίεξ ηςκ παναπυκςκ. Ζ απμηεθεζιαηζηή ελάθεζρδ ηςκ αζηίςκ ηςκ
παναπυκςκ πενζθαιαάκεζ ηδ ζοθθμβή ηςκ ζπεηζηχκ ιε πανάπμκα
πθδνμθμνζχκ απυ υθεξ ηζξ πδβέξ βζα αλζμθυβδζδ ηαζ πνήζδ ζε υθμ ημκ
μνβακζζιυ.
16. Δθανιυγεζ δζαδζηαζίεξ δζαπείνζζδξ ηςκ παναπυκςκ ημο ενβαγυιεκμο
κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ, ιε ζηυπμ ηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο
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πνμηφπημοκ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο αζζεήιαημξ δζηαίμο. Αηυιδ,
ιεηαθένεζ πνμξ ηδ Γζμίηδζδ ηάεε δίηαζμ αίηδια ή πανάπμκμ ημο πνμζςπζημφ
ηαζ πνμζπαεεί βζα ηδκ ζηακμπμίδζή ημο.
17. Φνμκηίγεζ κα ελμιαθφκεζ ηαζ κα επζθφεζ ηζξ δζαθμνέξ ημο πνμζςπζημφ
ηδξ οπδνεζίαξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο ηοπυκ παναπηχιαηα οπενααίκμοκ ηδ
δζηαζμδμζία ηδξ/ημο, εκδιενχκεζ ημκ Γζμζηδηή ηαζ ημ Γ.. βζα επίθοζδ,
ηαηαεέημκηαξ ηζξ πνμηάζεζξ ηδξ/ημο.
18. Δβηνίκεζ ηζξ ηάεε είδμοξ άδεζεξ ημο πνμζςπζημφ ηδξ κμζδθεοηζηήξ
οπδνεζίαξ, ηαεχξ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα ενβαζίαξ ημο πνμζςπζημφ πμο
εζζδβμφκηαζ μζ Πνμσζηάιεκμζ ηςκ Σμιέςκ αθμφ εθέβλμοκ ηδκ δίηαζδ ηαζ
ζζυηζιδ ηαηακμιή ηςκ αανδζχκ ηαζ αθμφ ζογδηδεμφκ ιε ημκ Πνμσζηάιεκμ
ηςκ Σιδιάηςκ μ μπμίμξ μθείθεζ κα ηα ζοκηάλεζ κφλν ιε αάζδ ηνζηήνζα
αθθδθεββφδξ ηαζ δζηαζμζφκδξ, θαααίκμκηαξ οπυρδ ηζξ πζεακέξ επζεοιίεξ ημο
πνμζςπζημφ πμο ιπμνεί κα πνμηφπημοκ απυ ιειμκςιέκεξ ακεζθδιιέκεξ
οπμπνεχζεζξ ημοξ, μζ μπμίεξ δεκ πνέπεζ κα απμηημφκ ηαηαπνδζηζηή ιμνθή.
Ζ δήθςζδ ιειμκςιέκςκ επζεοιζχκ εα βίκεηαζ ιε αάζδ ηδ ζοκαδεθθζηή
αθθδθεββφδ ηδξ μπμίαξ δ πανααίαζδ δεκ εα επζηνέπεηαζ ηαζ ηδκ μπμία
μθείθεζ κα δζαθοθάηηεζ μ Πνμσζηάιεκμξ ημο ηιήιαημξ ιέζα απυ ηδ ζφκηαλδ
ημο πνμβνάιιαημξ ενβαζίαξ ηαζ αθμφ αζηζμθμβδιέκα ηαζ ιε επάνηεζα
ελδβήζεζ υπμο πνεζάγεηαζ ημοξ θυβμοξ ιδ ζηακμπμίδζδξ ηέημζμο είδμοξ
επζεοιζχκ.
19. Γκςιμδμηεί βζα ηδκ πνμιήεεζα οβεζμκμιζημφ οθζημφ ιε βκχιμκα ηδκ
πμζυηδηα ζηδ θνμκηίδα αθθά ηαζ ημ μζημκμιζηυ υθεθμξ βζα ηδκ οπδνεζία.
οκενβάγεηαζ ιε ηζξ ανιυδζεξ επζηνμπέξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ πμζυηδηαξ αοηχκ
ηςκ οθζηχκ.
20. Αλζμθμβεί ηδκ απυδμζδ ηςκ Πνμσζηάιεκςκ ηςκ Σμιέςκ ζηα θφθθα
αλζμθυβδζήξ ημοξ ςξ πνχημξ ααειμθμβδηήξ ηαζ ςξ δεφηενμξ ζηα θφθθα
αλζμθυβδζδξ ηςκ Πνμσζηάιεκςκ ηςκ Σιδιάηςκ.
21. Δηηεθεί υπμζα άθθα ηαεήημκηα ημο/ηδξ ακαηίεεκηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ
ζηα πθαίζζα ηδξ κμιζιυηδηαξ.
22. Σδκ/ημκ Γζεοεφκηνζα/κηή ηδξ Νμζδθεοηζηήξ Τπδνεζίαξ ακαπθδνχκεζ
ηαηά ηδκ απμοζία ηδξ/ημο ιία/έκαξ εη ηςκ Πνμσζηάιεκςκ ηςκ Σμιέςκ πμο
ζοβηεκηνχκεζ ηα πενζζζυηενα μοζζαζηζηά ηαζ ηοπζηά πνμζυκηα. Ζ επζθμβή
βίκεηαζ απυ ημκ Γζμζηδηή ιεηά απυ εζζήβδζδ ηδξ Γζεοεφκηνζαξ/κηή ηδξ
Νμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ.
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ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
1. οκενβάγεηαζ ιε ημοξ Πνμσζηάιεκμοξ Σμιέςκ, ημοξ Πνμσζηάιεκμοξ
Σιδιάηςκ, ηδκ Δπζηνμπή Πμζυηδηαξ ημο κμζμημιείμο ηδξ μπμίαξ πνμεδνεφεζ,
ηαεχξ ηαζ ιε ηάεε άθθμκ εζςηενζηυ ή ελςηενζηυ ζοκενβάηδ, βζα ηδ εέζπζζδ
ηαζ ηαεζένςζδ ηνζηδνίςκ πμζυηδηαξ, πνςημηυθθςκ ηαζ ηαηεοεοκηήνζςκ
μδδβζχκ, ιε ζημπυ ηδκ πανμπή πμζμηζηήξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ζημοξ
αζεεκείξ πμο πανάθθδθα εα αεθηζχζεζ ημ επίπεδμ ζηακμπμίδζήξ ημο απυ ηζξ
οπδνεζίεξ ιαξ. ημ πθαίζζμ αοηυ εθέβπεηαζ ζοζηδιαηζηά ιέζα απυ ηζξ
πνμαθεπυιεκεξ ιεηνήζεζξ δεζηηχκ ηαζ ηζξ ηαεμνζζιέκεξ δζαδζηαζίεξ δ
πμζυηδηα ηδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ μ ααειυξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ
κμζδθεομιέκςκ.
2. οκηάζζεζ ηζξ εηήζζεξ
Νμζδθεοηζηήξ Τπδνεζίαξ.

εηεέζεζξ

απυδμζδξ

ημο

πνμζςπζημφ

ηδξ

3. ημ πθαίζζμ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ηδξ επζημζκςκίαξ ηαεχξ ηαζ ηυκςζδξ ημο
αζζεήιαημξ ειπζζημζφκδξ ημο αζεεκή - πμθίηδ ιε ηδκ κμζδθεοηζηή οπδνεζία,
δ/μ Γζεοεφκηνζα/κηήξ δζεκενβεί ηαηηζηέξ επζζηέρεζξ ζημοξ αζεεκείξ ιε ημκ
ακηίζημζπμ Πνμσζηάιεκμ ημο Σμιέα ηαζ ημκ Πνμσζηάιεκμ ημο Σιήιαημξ,
ζογδηά ιε ημοξ πμθίηεξ ηαζ επζθαιαάκεηαζ βζα ηδ θφζδ εειάηςκ πμο άπημκηαζ
ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ απαζπμθμφκ ημοξ πμθίηεξ.
4. οκενβάγεηαζ ιε ημ Δπζζηδιμκζηυ οιαμφθζμ βζα μπμζαδήπμηε εέιαηα
αθμνμφκ ηδκ επζζηδιμκζηή ηεηιδνίςζδ ηδξ θνμκηίδαξ ηαζ άπημκηαζ ηαζ ηςκ
ανιμδζμηήηςκ ημο εκ θυβς ζοιαμοθίμο.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
1. Έπεζ ηδκ εοεφκδ θεζημονβίαξ ημο Γναθείμο Δηπαίδεοζδξ. ημ πθαίζζμ αοηυ
μνίγεζ οπεφεοκμοξ θεζημονβίαξ ημο βναθείμο ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ μπμίμοξ
ηαηανηίγμκηαζ ηα πνμβνάιιαηα εηπαίδεοζδξ ηαζ ακάπηολδξ ημο πνμζςπζημφ,
ζφιθςκα ιε ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηδξ οπδνεζίαξ. Με ημοξ οπεφεοκμοξ
εηπαίδεοζδξ πναβιαημπμζεί ζοκακηήζεζξ ζε δεηαπεκεήιενδ αάζδ
2. Δζζδβείηαζ ηαζ εθέβπεζ ημ εηήζζμ ή ημ ελαιδκζαίμ πνυβναιια εηπαίδεοζδξ
ημο πνμζςπζημφ, ιενζικά βζα ηδκ ζοκεπζγυιεκδ εηπαίδεοζή ημο, εζζδβείηαζ
ζηδ δζμίηδζδ ιέηνα παναηίκδζδξ ημο πνμζςπζημφ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ
εηπαζδεοηζηχκ δνάζεςκ, εκχ ηδνεί ζζυηζιμ ηαζ δίηαζμ πνμβναιιαηζζιυ
παναημθμφεδζδξ ζοκεδνίςκ ηαζ άθθςκ επζζηδιμκζηχκ εηδδθχζεςκ δίκμκηαξ
έιθαζδ πνςηίζηςξ ηδκ ηάθορδ εηπαζδεοηζηχκ ακαβηχκ ηςκ ηιδιάηςκ,
δζαηδνχκηαξ δθεηηνμκζηυ ανπείμ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ημο ηάεε
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οπαθθήθμο ηδξ οπδνεζίαξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ ζοκενβάγεηαζ ιε ημ
εεζιμεεηδιέκμ βναθείμ εηπαίδεοζδξ ημο κμζμημιείμο, ημκ Γζμζηδηή, ημ
Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ, ημοξ Γζεοεοκηέξ ηαζ ζαηνμφξ ηςκ ηιδιάηςκ, ηαεχξ
ηαζ υπμζμκ άθθμκ θμνέα δδιυζζμ ή ζδζςηζηυ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδκ
οθμπμίδζδ εηπαζδεοηζηχκ δνάζεςκ πνμξ υθεθμξ ημο κμζδθεοηζημφ
πνμζςπζημφ.
3. Φνμκηίγεζ χζηε μζ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ εκηυξ ημο κμζμημιείμο κα είκαζ
απυννμζα ζοιιεημπζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαζ κα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αεθηίςζδ ηδξ
πμζυηδηαξ ηδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ. ημ πθαίζζμ αοηυ δζαηδνεί ζε άιεζδ
ζπέζδ ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ιε ηζξ δζενβαζίεξ πμζυηδηαξ.
ημκ πνμβναιιαηζζιυ οπάβεηαζ ηαζ δ μνβάκςζδ εκδμηθζκζηχκ ιαεδιάηςκ
πμο βίκμκηαζ ιε ηδκ εοεφκδ ηςκ Πνμσζηαιέκςκ ηςκ ηιδιάηςκ μζ μπμίμζ
αλζμθμβμφκ ηζξ εζδζηυηενεξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηςκ ηιδιάηςκ εοεφκδξ
ημοξ ηαζ πνμβναιιαηίγμοκ ηαζ πναβιαημπμζμφκ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ εκηυξ
ηδξ ηθζκζηήξ. Οζ εηπαζδεοηζηέξ αοηέξ δνάζεζξ ιπμνεί κα έπμοκ ηδ ιμνθή
ιεθέηδξ πενίπηςζδξ ή ακαθμνάξ πενζζηαηζημφ ή ιπμνεί ηαζ κα
πναβιαημπμζμφκηαζ
ζηα
πθαίζζα
ζηαηζζηζηχκ
επζδδιζμθμβζηχκ
ζοιπεναζιάηςκ, ιε ζηυπμ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ
μνβάκςζδ ημο
ηιήιαημξ.
Έπεζ ηδκ εοεφκδ δδιζμονβίαξ δζηηφμο ηθζκζηχκ εηπαζδεοηχκ ζηα ηιήιαηα
ηαεχξ
ηαζ
μνβάκςζδξ
ηαζ
πναβιαημπμίδζδξ
πνμβναιιάηςκ
πνμζακαημθζζιμφ ηαζ εηπαίδεοζδξ κεμδζμνζζιέκςκ οπαθθήθςκ.
4. Φνμκηίγεζ βζα ηδκ ελεφνεζδ ηςκ πχνςκ πμο δζεκενβμφκηαζ ηα εηπαζδεοηζηά
ιαεήιαηα ηαζ ηδκ παναπχνδζδ ημο απαναίηδημο ελμπθζζιμφ.
5. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ απνυζημπηδξ θεζημονβίαξ ηδξ αζαθζμεήηδξ ηδξ
κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ηαεχξ ηαζ ηδξ μνβάκςζδξ πχνμο ιεθέηδξ ηαζ
πνυζααζδξ ζε δθεηηνμκζηέξ αζαθζμεήηεξ ηαζ αάζεζξ δεδμιέκςκ.
6. Παναημθμοεεί ηδκ πμνεία ηςκ εηπαζδεοηζηχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ ζογδηά
ιε ημοξ οπεφεοκμοξ εηπαίδεοζδξ ηζξ απαναίηδηεξ αεθηζςηζηέξ νοειίζεζξ.
7. Δβηνίκεζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ άδεζεξ ζηδκ Δθθάδα ή ημ ελςηενζηυ, ζε
ακηζηείιεκα εηπαίδεοζδξ ζοκαθή ιε εεναπεοηζηέξ κμζδθεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ
πμο δζεκενβμφκηαζ ζημ κμζμημιείμ.
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8. οιιεηέπεζ ζε ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα, επζδζχηεζ ηδ ζοκεπή επζιυνθςζή
ηδξ/ημο, βζα ακακέςζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ εκδιένςζή ηδξ/ημο ζηζξ ζφβπνμκεξ
ελεθίλεζξ ηδξ επζζηήιδξ.
9. οκηάζζεζ ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα ηθζκζηχκ εθανιμβχκ ζε βκςζηζηά
ακηζηείιεκα ηδξ κμζδθεοηζηήξ αοηυκμια ή ηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ Ηαηνζηή
ή Γζμζηδηζηή οπδνεζία.
10. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ μνβάκςζδξ ηαζ θεζημονβίαξ επζηνμπήξ ένεοκαξ
ζηδκ οπδνεζία ιε ηδκ μπμία έπεζ ηαεζενςιέκεξ ιδκζαίεξ ζοκακηήζεζξ.
11. οκηάζζεζ ιε ημοξ οπεφεοκμοξ εηπαίδεοζδξ πνυβναιια ακάπηολδξ ημο
πνμζςπζημφ ηαζ εκεαννφκεζ ηδκ ιεηαπηοπζαηή εηπαίδεοζδ ηςκ κμζδθεοηχκ
ή ηδκ απυηηδζδ ηίηθμο κμζδθεοηζηήξ εζδζηυηδηαξ ή ηδκ παναημθμφεδζδ
ζειζκανίςκ ή αηυιδ ηαζ ηδκ ζπεδζαζιέκδ ιεηάααζδ ζε άθθεξ ιμκάδεξ οβείαξ
ιε ζημπυ ηδκ ελεζδίηεοζδ ζε κμζδθεοηζηά βκςζηζηά ακηζηείιεκα ζφιθςκα ιε
ηζξ ακάβηεξ ηδξ οπδνεζίαξ.
12. Πνμζακαημθίγεζ ηαζ ηαηεοεφκεζ ημ πνμζςπζηυ πνμξ ηδκ αοημιυνθςζδ
ηαζ αοημηαθθζένβεζα.
13. Έπεζ ζηδκ εοεφκδ ηδξ/ημο ημκ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ
επζζηδιμκζηχκ δνάζεςκ είηε ημπζηήξ είηε πακεθθήκζαξ ειαέθεζαξ (ζοκέδνζα,
διενίδεξ, ζειζκάνζα εηπαίδεοζδξ ηθπ) ιε ζηυπμ ηδκ ςθέθεζα ηδξ ημζκςκίαξ
απυ ηα επζζηδιμκζηά ζοιπενάζιαηα, ηδκ ακααάειζζδ ημο επζζηδιμκζημφ
νυθμο ημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ ηδξ οπδνεζίαξ, ηδκ πνμαβςβή ηδξ
επζζηήιδξ ηδξ κμζδθεοηζηήξ.
14. Δηηεθεί μπμζμδήπμηε άθθμ ένβμ πμο απμννέεζ απυ ηδκ εέζδ πμο
ηαηέπεζ.
ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
1. Ζ/Ο Γζεοεφκηνζα/κηήξ ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ αζηεί ηαεήημκηα εκηυξ
ημο κμζμημιείμο ηαζ εηηυξ πνμξ ημ ημζκςκζηυ ζφκμθμ. Αιθυηενα ηα
ηαεήημκηα πδβάγμοκ απυ ηζξ ζφβπνμκεξ απαζηήζεζξ ηδξ ημζκςκίαξ βζα ηδκ
επίηεολδ ημο ιέβζζημο δοκαημφ απμηεθέζιαημξ είηε πνυηεζηαζ βζα
ζοβηεηνζιέκα άημια ή βζα ζοβηεηνζιέκεξ μιάδεξ ηαζ ηδκ ημζκςκία
βεκζηυηενα.
2. Ονβακχκεζ ηαζ ζοκημκίγεζ δνάζεζξ πμο αλζμπμζμφκ υπμο πνεζάγεηαζ ημ
ηεθάθαζμ πμο δζαεέηεζ δ οπδνεζία (ηεπκμθμβζηυ, κμδηζηυ, επζζηδιμκζηυ) πνμξ
υθεθμξ ηδξ ημζκςκίαξ ημπμεεηχκηαξ ημ κμζμημιείμ έλς απυ ηα ηοπζηά υνζα
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ζηδκ ηανδζά ηδξ ημζκςκίαξ πνμάβμκηαξ κέμοξ νυθμοξ πμο μθείθμοκ κα
δζαδναιαηίγμοκ μζ ζφβπνμκεξ οπδνεζίεξ οβείαξ ζηζξ ημζκςκίεξ.
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ /ΝΖ
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΔΤΘΤΝΔ
Ο Πνμσζηάιεκμξ /κδ ημο Νμζδθεοηζημφ Σμιέα εοεφκεηαζ βζα:
1. Σδκ ηαθή μνβάκςζδ, θεζημονβία, ζοκημκζζιυ ηαζ επίαθερδ ημο
Νμζδθεοηζημφ Σμιέα πμο πνμΐζηαηαζ.
2. Σδ αεθηίςζδ ηαζ πνμαβςβή ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ πανεπυιεκδξ κμζδθεοηζηήξ
θνμκηίδαξ ζημοξ αζεεκείξ ημο ημιέα ημο/ηδξ.
3. Σδκ επίαθερδ επάνηεζαξ ηαζ εημζιυηδηαξ ηςκ κμζδθεοηζηχκ ηιδιάηςκ ημο
ημιέα εοεφκδξ, βζα απμηεθεζιαηζηυηενδ ηάθορδ ηςκ κμζδθεοηζηχκ ακαβηχκ.
4. Σδκ εζζαβςβή κέςκ ιεευδςκ ηαζ ηεπκζηχκ πμο εα ζοιαάθμοκ ζηδ
αεθηίςζδ ηδξ θνμκηίδαξ, ιέζα απυ δζαθμβζηή ζογήηδζδ ηαζ έβηνζζδ ημο/ηδξ
Γζεοεοκηή/ κηνζαξ ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ηαεχξ ηαζ ζογήηδζδ ιε ηα
ανιυδζα υνβακα (βναθείμ εηπαίδεοζδξ, επζηνμπή πμζυηδηαξ κμζδθεοηζηή
επζηνμπή).
5. Σδκ επανηή ζηεθέπςζδ ημο ημιέα ιε κμζδθεοηζηυ ηαζ θμζπυ πνμζςπζηυ.
6. Σδ ζςζηή ημπμεέηδζδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή
κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ ημο ημιέα ηδξ/ημο.

πνδζζιμπμίδζδ

ημο

7. Σδκ αβαζηή ζοκενβαζία ιε ημοξ ζοκενβάηεξ ηςκ άθθςκ ημιέςκ ζε εέιαηα
πμο άπημκηαζ ηςκ ανιμδζμηήηςκ ηδξ/ ημο πνμξ υθεθμξ ηδξ οπδνεζίαξ.
8. Σδ ζςζηή ηαζ έπεζηα απυ ειπενζζηαηςιέκδ ιεθέηδ, πνδζζιμπμίδζδ ημο
κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ ημο ημιέα ηδξ ιε ιμκαδζηυ βκχιμκα ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ απμδμηζηυηενδ θεζημονβία ηςκ ηιδιάηςκ. ημ
πθαίζζμ αοηυ μζ υπμζεξ αθθαβέξ ζογδηζμφκηαζ ηαζ εβηνίκμκηαζ απυ ηδκ/ημκ
Γζεοεφκηνζα/κηή ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ
θαιαάκμκηαζ οπυρδ πνμζςπζηέξ δζαθμνέξ πμο εκδεπμιέκςξ κα μδδβήζμοκ ζε
ηαηάπνδζδ ελμοζίαξ. Θέιαηα πνμζςπζηχκ δζαθμνχκ πμο δδιζμονβμφκ
δοζημθία ζηζξ θεζημονβίεξ ηδξ οπδνεζίαξ, επζθφμκηαζ ζηα πθαίζζα ημο
δζαθυβμο ηαζ ηδξ ζοκαδεθθζηήξ αθθδθεββφδξ, ιε ηνζηήνζα ηδκ εφνοειδ
θεζημονβία, ηδκ δζαηήνδζδ ημο αζζεήιαημξ δζηαίμο, ημκ ζεααζιυ ζηδκ
επαββεθιαηζηή πμνεία ηςκ επαββεθιαηζχκ οβείαξ
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πμο οπάνπμοκ κμιζηέξ πανααάζεζξ ή επαββεθιαηζηέξ αιέθεζεξ ή οπεναάζεζξ
πμο λεπενκμφκ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηςκ Σμιεανπχκ ηαζ ηδξ Γζεφεοκζδξ ηδξ
οπδνεζίαξ, εα ηίεεκηαζ οπυρδ ημο Γζμζηδηή ηαζ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο
βζα ηδκ επίθοζή ημοξ.
9. Σδκ εκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ ζηδ
ζφβπνμκδ κμζμημιεζαηή ηεπκμθμβία πμο εθανιυγεηαζ βζα δζαβκςζηζημφξ ηαζ
εεναπεοηζημφξ ζημπμφξ ζημοξ αζεεκείξ.
10. Σδκ πνμζςπζηή ηδξ/ημο επαββεθιαηζηή ακάπηολδ ιέζα απυ ηζξ
πνμαθεπυιεκεξ κυιζιεξ δζαδζηαζίεξ.
11. Σδ δδιζμονβία εεηζημφ δζαπνμζςπζημφ ηθίιαημξ ιε υθα ημ πνμζςπζηυ
ημο ημιέα εοεφκδξ ηδξ αθθά ηαζ εηηυξ αοημφ.
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
1. Γίκεηαζ δίαοθμξ ιεηαθμνάξ ζημ πνμζςπζηυ εοεφκδξ ηδξ/ημο, ημο μνάιαημξ,
ηδξ απμζημθήξ, ηςκ ζηυπςκ, ηςκ ζημπχκ ηαζ ηςκ επζιένμοξ θεζημονβζχκ πμο
επζηεθεί δ οπδνεζία ηαζ μφηςξ ή αθθζχξ εεζιμεεημφκηαζ ιε ζοιιεημπζηέξ
δζαδζηαζίεξ ηαζ ημ εκεαννφκεζ κα ηα αζπάγεηαζ ηαζ κα ηα ηδνεί.
2. Τπμζηδνίγεζ ηάεε δίηαζμ αίηδια ημο πνμζςπζημφ εοεφκδξ ηδξ/ημο ηαζ
εζζδβείηαζ ηαηάθθδθα ζηδ Γζεφεοκζδ ηδξ οπδνεζίαξ.
3. Δκεαννφκεζ ηδκ εθεφεενδ έηθναζδ υθμο ημο πνμζςπζημφ ζηα πθαίζζα
ακάπηολδξ ηθίιαημξ ειπζζημζφκδξ, αθθά ηαζ δδιζμονβζημφ δζαθυβμο,
αλζμπμζχκηαξ ημ κμδηζηυ ηεθάθαζμ ηαζ ηζξ υπμζεξ δδιζμονβζηέξ ζδέεξ.
4. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ εθανιμβήξ ηαζ ημο εθέβπμο ηςκ απμηεθεζιάηςκ ζημοξ
αζεεκείξ ηςκ μνζγυιεκςκ ανπχκ ηδξ κμζδθεοηζηήξ επζζηήιδξ, αημθμοεχκηαξ
ημ ιμκηέθμ ηδξ μθζζηζηήξ αζμροπμημζκςκζηήξ εεχνδζδξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ
ακαβηχκ ημο ακενχπμο πμο εα πνεζαζηεί ηζξ οπδνεζίεξ ιαξ.
5. Μεθεηά ηδκ ηαεζένςζδ ιεευδςκ ενβαζίαξ πμο απμζημπμφκ ζηδ αεθηίςζδ
ηδξ πανεπυιεκδξ θνμκηίδαξ πνμξ ημοξ αζεεκείξ ηαζ ηδκ ηαθθίηενδ αλζμπμίδζδ
ημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ ηαζ εζζδβείηαζ ζηδ Γζεοεφκηνζα/κηή ηδξ
Νμζδθεοηζηήξ Τπδνεζίαξ.
6. οκακηάηαζ ζε ηαηηζηή ηαζ πνμβναιιαηζζιέκδ ιδκζαία αάζδ ή εηηάηηςξ
υπμηε πνεζαζηεί ιε ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ημο Σμιέα, βζα ηδ ζογήηδζδ
ηαζ επίθοζδ κμζδθεοηζηχκ εειάηςκ ή άθθςκ πνμαθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ
ιε ηδ θεζημονβία ημο Σμιέα.
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7. Καεδιενζκά ζοκακηάηαζ ιε ημοξ/ηζξ Πνμσζηάιεκμοξ/κεξ ηαζ ημ κμζδθεοηζηυ
πνμζςπζηυ ηςκ ηιδιάηςκ ζε πνυκμ ηαηάθθδθμ πμο εα μνίγεηαζ ιεηαλφ ημοξ
ηαζ είκαζ ζοβηεηνζιέκμξ, ηαζ εκδιενχκεηαζ βζα ημοξ κμζδθεουιεκμοξ
αζεεκείξ, ηδκ εεναπεοηζηή πμνεία ημοξ, ημ πθάκμ θνμκηίδαξ πμο
αημθμοεείηαζ ηαζ βεκζηχξ μηζδήπμηε αθμνά ηδ εεναπεοηζηή δζαδζηαζία.
οιιεηέπεζ εκενβά ιε ηδκ ηαηάεεζδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ ηδξ/ημο άπμρδξ επί
ηςκ κμζδθεοηζηχκ δζενβαζζχκ. Δπζθαιαάκεηαζ δε μπμζμοδήπμηε εέιαημξ πμο
οπενααίκεζ ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ/ημο Πνμσζηάιεκμο πνμξ επίθοζή ημο.
8. Καεδιενζκά επζζηέπηεηαζ ιε ημκ Πνμσζηάιεκμ ή ημκ οπεφεοκμ ημο
ηιήαιημξ ημοξ κμζδθεουιεκμοξ αζεεκείξ ηαζ ημοξ ζοκμδμφξ ημοξ
επζδζχημκηαξ ηδκ πνμζςπζηή βκςνζιία ηαζ εκεαννφκεζ ημκ δζάθμβμ ηαζ ηδκ
επζημζκςκία ιεηαλφ ημοξ ιε ζημπυ ηδκ ιεηάδμζδ ημο αζζεήιαημξ αζθάθεζαξ,
ηδκ επίθοζδ ηοπυκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηδ δδιζμονβία θζθζημφ ηθίιαημξ ηαζ
ειπζζημζφκδξ ιε ηδκ οπδνεζία.
9. Φνμκηίγεζ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ Πνμσζηάιεκμοξ ηαζ ημ πνμζςπζηυ ηςκ
ηιδιάηςκ δ άζηδζδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ κα εθανιυγεηαζ ζηα
πθαίζζα ηδξ εοπνέπεζαξ, ημο ζεααζιμφ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο ακενχπμο,
ηαζ ημο ζεααζιμφ ηςκ ζδζαίηενςκ ακαβηχκ ή ηαζ επζεοιζχκ ηςκ αζεεκχκ πμο
πζεακυκ ακαηφπημοκ θυβς ηςκ οπμηείιεκςκ κμζδιάηςκ ηαζ ηδξ αανφηδηάξ
ημοξ.
10. πεδζάγεζ ηαζ εθανιυγεζ ενεοκδηζηέξ ιεθέηεξ ζπεηζηέξ ιε ηδ αεθηίςζδ
ηδξ θνμκηίδαξ ηςκ αννχζηςκ ηαζ ηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ημο κμζδθεοηζημφ
πνμζςπζημφ ζε ενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ.
11. οιαάθθεζ ζζυηζια ζηδκ ακάπηολδ ημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ
ηαεχξ ηαζ ηςκ ζηεθεπχκ ηαζ εζζδβείηαζ ηεηιδνζςιέκα ζηδκ/ζημκ
Γζεοεφκηνζα/ κηή ηδξ οπδνεζίαξ ηδ πμνήβδζδ εζδζηχκ αδεζχκ οπυ ιμνθή
bonus, οπμηνμθζχκ, ιεηεηπαζδεφζεςκ, ζοιιεημπχκ ζε ζοκέδνζα ηαζ
ζειζκάνζα ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζημ ελςηενζηυ.
12. οκενβάγεηαζ ιε ημοξ οπεφεοκμοξ εηπαίδεοζδξ βζα ηδ δδιζμονβία ηαζ
εθανιμβή πνμβναιιάηςκ ζοκεπζγυιεκδξ εηπαίδεοζδξ ζημ πνμζςπζηυ ημο
ημιέα ηδξ ηαζ πνμβναιιαηίγεζ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ/ηδκ Πνμσζηαιέκδ ημο
Σιήιαημξ ηδκ εκδμηθζκζηή εηπαίδεοζδ.
13. ε ζοκενβαζία ιε ημκ/ηδκ Πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ, ανίζηεηαζ ζε
ζοκεπή πνμζπάεεζα πνμχεδζδξ ζημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ημο ημιέα ηδξ,
ηςκ ζπεηζηχκ ιε κμζδθεοηζηέξ πνάλεζξ ηαζ δζαδζηαζίεξ πνςημηυθθςκ ηαζ
Σελίδα 35 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

ηαηεοεοκηήνζςκ μδδβζχκ πμο ζοκηάζζεζ ημ βναθείμ εηπαίδεοζδξ ζε
ζοκενβαζία ιε ηδκ επζηνμπή πμζυηδηαξ ημο κμζμημιείμο ηαζ αλζμθμβεί ηδκ
εκζςιάηςζδ ηςκ κέςκ δζαδζηαζζχκ ζηζξ ηαεδιενζκέξ πνάλεζξ.
14. Δθέβπεζ ηδκ ηήνδζδ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ
ηαηεοεοκηήνζςκ μδδβζχκ βζα ηδκ πανμπή ηδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ημκ
ααειυ ζηακμπμίδζδξ ηςκ αζεεκχκ απυ ηδκ πανεπυιεκδ κμζδθεοηζηή
θνμκηίδα.
15. Οζ εκ θυβς ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ ηαζ ηα πνςηυημθθα
εκζςιαηχκμκηαζ ζημκ εζςηενζηυ ηακμκζζιυ θεζημονβίαξ ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ
εηδίδμκηαζ οπυ ιμνθή εβπεζνζδίμο απυ ημ βναθείμ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηδκ
επζηνμπή πμζυηδηαξ ηαζ ςξ ηέημζμ παναθαιαάκεηαζ ηαζ πνμςεείηαζ ζημοξ
ημιείξ.
16. οκενβάγεηαζ ιε ημοξ/ηζξ Πνμσζηαιέκεξ ηςκ Σιδιάηςκ βζα ημκ
πνμβναιιαηζζιυ ηςκ αδεζχκ έβηαζνα έηζζ χζηε κα βίκμκηαζ μζ απαναίηδηεξ
δζμνεχζεζξ ηαζ κα δίδμκηαζ ιε ζοκεπυιεκδ νμή ηέημζα πμο κα ιδκ
παναηςθφεηαζ δ θεζημονβία ημο ηιήιαημξ, αθθά ηαζ μ οπάθθδθμξ κα θαααίκεζ
ηδκ άδεζά ημο απνυζημπηα πςνίξ πνμαθήιαηα ηδκ πενίμδμ πμο επζεοιεί.
17. οκενβάγεηαζ ιε ημοξ/ηζξ Πνμσζηαιέκεξ ηςκ Σιδιάηςκ βζα ηα
εαδμιαδζαία πνμβνάιιαηα ενβαζίαξ, ηα μπμία βζα κα εβηνζεμφκ απυ ημκ /ηδκ
ίδζμ/ίδζα, ηαζ πνμςεδεμφκ ζημκ/ζηδκ Γζεοεοκηή/κηνζα ηδξ οπδνεζίαξ, εα
πνέπεζ κα πθδνμφκ ημ ηνζηήνζμ ηδξ ζζυηδηαξ ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ ζηζξ
αάνδζεξ, αλζμθμβχκηαξ ηαζ δείπκμκηαξ εοαζζεδζία ζηζξ πενζπηχζεζξ
οπαθθήθςκ πμο θυβς απμδεδεζβιέκςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ ή πνυκζαξ
ηυπςζδξ αδοκαημφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζζυηζια ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ζημ
αάνμξ ηςκ αανδζχκ.
18. ε ζπέζδ ιε ημ πνμδβμφιεκμ, αλζμθμβμφκ ηαζ θαααίκμοκ ιέηνα βζα ηζξ
πενζπηχζεζξ εηείκεξ πμο εκχ πνμηάζζμοκ ηζξ παναπάκς αζηζμθμβίεξ, πανυθα
αοηά ζοιιεηέπμοκ εκίμηε ζε αάνδζεξ εηηυξ ημο πνμβνάιιαημξ ενβαζίαξ είηε
εκηυξ ημο κμζμημιείμο (θ.π. απμηθεζζηζηά ηθπ), είηε εηηυξ ημο κμζμημιείμο
(θφθαλδ θνμκηίδα ακενχπςκ ηθπ).
19. ε ζοκενβαζία ιε ημοξ/ηζξ Πνμσζηαιέκεξ ηςκ Σιδιάηςκ, ιεθεηάεζ ηαζ
εζζδβείηαζ ζημκ/ζηδκ Γζεοεοκηή/κηνζα ηδκ ηαεζένςζδ ιεευδςκ ενβαζίαξ πμο
απμαθέπμοκ ζηδκ αεθηίςζδ ηδξ πανεπυιεκδξ θνμκηίδαξ ηαζ ηδκ ηαθφηενδ
αλζμπμίδζδ ημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ.
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20. ε ζοκενβαζία ιε ημοξ/ηζξ Πνμσζηαιέκεξ ηςκ Σιδιάηςκ, επζαθέπεζ ηαζ
εθέβπεζ ημ ζφζηδια πνμιήεεζαξ, δζάεεζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηςκ κανηςηζηχκ
θανιάηςκ πμο δζαηίεεκηαζ ζηα κμζδθεοηζηά ηιήιαηα.
21. Δθανιυγεζ, ζφζηδια ηαηαβναθήξ ιδ επζεοιδηχκ ζοιαάκηςκ πμο
μθείθμκηαζ ζε κμζδθεοηζημφξ πεζνζζιμφξ (ενμιαμθθεαίηζδεξ, ηαηαηθίζεζξ,
εκδμκμζμημιεζαηέξ θμζιχλεζξ, πηχζεζξ, εβηαφιαηα, αηοπήιαηα, ηθπ) ηαζ
πνμααίκεζ ζηζξ απαναίηδηεξ αεθηζχζεζξ ηυζμ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ/ηζξ
Πνμσζηαιέκεξ ηςκ Σιδιάηςκ ηαζ ημ πνμζςπζηυ υζμ ηαζ ιε ηδκ επζηνμπή
πμζυηδηαξ ηαζ ημ βναθείμ εηπαίδεοζδξ πμο έπμοκ εκενβυ νυθμ.
22. οκενβάγεηαζ ιε ηδκ Δπζηνμπή Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ, βζα ηδκ
εθανιμβή ανπχκ ηαζ ιέηνςκ εθέβπμο ηςκ θμζιχλεςκ ζημκ ημιέα ηδξ ηαζ
ακαθένεζ δοζημθίεξ εθανιμβήξ ημοξ ιε ζημπυ ηδκ αεθηίςζδ ηςκ
δζαδζηαζζχκ.
23. ε ζοκενβαζία ιε ηδκ Σεπκζηή οπδνεζία έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ
εκδιένςζδξ ηαζ δζδαζηαθίαξ ημο πνμζςπζημφ ζημκ ημιέα ηδξ ηυζμ βζα ημ
ζφζηδια ποναζθάθεζαξ ημο κμζμημιείμο ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο, υζμ
ηαζ βζα ημ ζπέδζμ δνάζδξ ζε πενίπηςζδ ακηζιεηχπζζδξ ηνίζδξ έηηαηηδξ
ακάβηδξ (ζεζζιμφ, έηνδλδξ, δοζηφπδια ιε πμθθμφξ ηναοιαηίεξ, κμζδθεία
θαενμιεηακαζηχκ, επζδδιία θμζιχλεςκ ηθπ)
24. Μαγί ιε ημκ Πνμσζηάιεκμ/ιέκδ ημο Σιήιαημξ ζοκενβάγμκηαζ ζε
ηαηηζηή ηαζ πνμβναιιαηζζιέκδ αάζδ ιε ημοξ ζαηνμφξ ηαζ άθθμοξ οπεφεοκμοξ
πανάβμκηεξ βζα ηδκ ελεφνεζδ ηαθφηενςκ ηνυπςκ κμζδθείαξ ηαζ δζαιυνθςζδξ
ημο ηαθφηενμο δοκαημφ πενζαάθθμκημξ κμζδθείαξ πνμξ υθεθμξ ηυζμ ημο
πνμζςπζημφ υζμ ηαζ ηςκ αζεεκχκ.
25. οιιεηέπεζ ζηζξ δζάθμνεξ επζηνμπέξ
Γζεοεοκηή/κηνζαξ ηδξ Νμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ.

ηαηυπζκ

εζζήβδζδξ

ημο

26. οκημκίγεζ ηζξ άδεζεξ ηςκ Πνμσζηαιέκςκ ηςκ Νμζδθεοηζηχκ ηιδιάηςκ
ηαζ Μμκάδςκ ημο Σμιέα ανιμδζυηδηάξ ηδξ/ημο.
27. οιιεηέπεζ ιεηά απυ εεηζηή απάκηδζδ ζημ αίηδιά ηδξ ζηζξ Γεκζηέξ
οκεθεφζεζξ ημο ακηίζημζπμο ημιέα ηδξ ζαηνζηήξ οπδνεζίαξ ιε βκχιδ ηαζ
δζηαίςια θυβμο ιεηαθένμκηαξ ηδκ άπμρδ ηδξ οπδνεζίαξ πμο εα πνμηφρεζ
απυ ημ δζάθμβμ.
28. οιπθδνχκεζ ηα θφθθα αλζμθυβδζδξ ηςκ Πνμσζηαιέκςκ ηςκ
Σιδιάηςκ ημο Σμιέα ςξ πνχημξ ηνζηήξ ηαζ ημο θμζπμφ πνμζςπζημφ ςξ
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δεφηενμξ. ηδκ αλζμθυβδζδ θαααίκεηε οπυρδ ημ επίπεδμ εθανιμβήξ ηςκ
ανιμδζμηήηςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ημκ εβηεηνζιέκμ Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ
ηδξ Νμζδθεοηζηήξ Τπδνεζίαξ.
29. οιιεηέπεζ ζε ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα, επζδζχηεζ ηδ ζοκεπή
επζιυνθςζή ηδξ/ημο, βζα ακακέςζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ εκδιένςζή ηδξ/ημο ζηζξ
ζφβπνμκεξ ελεθίλεζξ ηδξ επζζηήιδξ.
30. Δηηεθεί μπμζαδήπμηε άθθα ηαεήημκηα ημο/ηδξ ακαηεεμφκ απυ ηδ
Γζεφεοκζδ ηδξ Νμζδθεοηζηήξ Τπδνεζίαξ πάκημηε ζημ πθαίζζμ ηδξ
κμιζιυηδηαξ.
31. Σμκ/ηδκ Πνμσζηαιέκδ Σμιέα ακαπθδνχκεζ ηαηά ηδκ απμοζία ιία/έκαξ
εη ηςκ Πνμσζηάιεκςκ Σιδιάηςκ ημο Σμιέα πμο επζθέβεηαζ απυ ημκ ίδζμ
θαααίκμκηαξ οπυρδ ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ηαζ έπμκηαξ ηδ ζφιθςκδ βκχιδ
ημο/ηδξ Γζεοεφκηνζαξ/κηή ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ.
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ/ΝΖ
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ
ηα ηαεήημκηα ημο πνμσζηάιεκμο Νμζδθεοηή δίκεηαζ ζδζαίηενδ έιθαζδ δζυηζ
είκαζ ημ ηθεζδί επζημζκςκίαξ ηςκ πνμσζηαιέκςκ ηαζ ηςκ οθζζηαιέκςκ ιέζα
ζηδ κμζδθεοηζηή οπδνεζία.
Απυ ημ ένβμ ηςκ Πνμσζηάιεκςκ Νμζδθεοηχκ ακαθφμκηαζ ηα ηαεήημκηα ςξ
ελήξ:
1. Γζμζηδηζηά,
2. Νμζδθεοηζηά,
3. Δηπαζδεοηζηά
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
Δίκαζ βκςζηυ υηζ δ θήιδ εκυξ ζδνφιαημξ ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ηςκ
πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ.
Ζ δζμίηδζδ ακαθένεηαζ ζε υηζ αθμνά ηδκ μνβάκςζδ ημο οθζημφ ηαζ ηδκ
μνβάκςζδ ηςκ ακενχπςκ, ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ κμζδθεοηζηχκ δζαδζηαζζχκ, ημκ
έθεβπμ δζελαβςβήξ, ηδκ εηπχνδζδ ανιμδζμηήηςκ ηαζ ημκ ζοκημκζζιυ βζα ηδκ
απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ κμζδθεοηζηήξ δζαδζηαζίαξ.
Ζ πνυαθερδ, μ πνμβναιιαηζζιυξ ημο οβεζμκμιζημφ οθζημφ, ημο ηεπκμθμβζημφ
επζζηδιμκζημφ ελμπθζζιμφ, ημο ζιαηζζιμφ, ημο οθζημφ βναθζηήξ φθδξ ηθπ
είκαζ εοεφκδ ηςκ Πνμσζηαιέκςκ ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ημο βζα ηδκ μνεή
θεζημονβία ιζαξ κμζδθεοηζηήξ ιμκάδαξ.
Ζ φπανλδ ημο απαναίηδημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ υθςκ ηςκ ααειίδςκ,
ημ επανηέξ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ ηαζ μζ ηαθέξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ απμηεθμφκ
πνμτπμεέζεζξ βζα ηδ ζηεθέπςζδ ηςκ οπδνεζζχκ ιε ζηυπμ:
Σδκ άιεζδ έκανλδ ηςκ κμζδθεζχκ
Σδκ πανμπή μθμηθδνςιέκςκ θνμκηίδςκ
Σδκ πανμπή πθδνμθμνζχκ
Σδκ ακάπηολδ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ
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Σδκ επίαθερδ βζα ηδκ αηνζαή πνμζέθεοζδ ημο πνμζςπζημφ
Σμκ ζπεδζαζιυ εκυξ εοέθζηημο πνμβνάιιαημξ
Σδκ δδιζμονβία ηαθφηενμο εηπαζδεοηζημφ πενζαάθθμκημξ
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
Χξ κμζδθεοηζηά ηαεήημκηα, κμμφκηαζ ηα ηαεήημκηα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ηδκ
άκεζδ ημο αζεεκμφξ, ηδκ ακαημφθζζδ ηδξ πανμπήξ μθμηθδνςιέκδξ θνμκηίδαξ
οβείαξ ηαζ ηδ δδιζμονβία ηαηάθθδθμο πενζαάθθμκημξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ
ροπμζςιαηζηήξ δνειίαξ ημο.
Δπίζδξ υηζ έπεζ ζπέζδ ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ παναηθζκζηχκ ενβαζηδνζαηχκ
ελεηάζεςκ, εζδζηχκ δζαβκςζηζηχκ ιεευδςκ, ιε ηδκ εθανιμβή ημο
εεναπεοηζημφ ζπήιαημξ, ιε ηδκ αβςβή οβείαξ ημο αζεεκμφξ, ιε ημκ
ηαεμνζζιυ ηςκ ηαεδηυκηςκ, ιε ηδκ ακάεεζδ ημο κμζδθεοηζημφ ένβμο, ιε ημκ
πνμζακαημθζζιυ ηςκ αζεεκχκ, ηςκ ζοκενβαηχκ ηαζ ηςκ επζζηεπηχκ είκαζ
κμζδθεοηζηά ηαεήημκηα.
Ζ ακάπηολδ ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ημο πνμζςπζημφ ημο ηιήιαημξ, ιε ηζξ
οπυθμζπεξ οπδνεζίεξ ηαζ ηιήιαηα ημο κμζμημιείμο ςξ ηαζ ιε ηζξ ζπεηζηέξ ηαζ
ακηίζημζπεξ οπδνεζίεξ, εηηυξ ημο κμζμημιείμο είκαζ επζαεαθδιέκεξ.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
Ο Πνμσζηάιεκμξ ιε ηδκ ηαεδιενζκή πνμζθμνά ημο δζδάζηεζ πνμξ ημκ αζεεκή
ηαζ πνμξ ημ ζοββεκζηυ πενζαάθθμκ ηαζ πνμξ ημοξ ζπμοδαζηέξ, μζ μπμίμζ
θζθμλεκμφκηαζ βζα ενβαζηδνζαηή άζηδζδ ζημ κμζμημιείμ.
Ο Πνμσζηάιεκμξ ηαηαβνάθεζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ημο πνμζςπζημφ αθθά
ηαζ ηζξ ακάβηεξ εηπαίδεοζδξ ζε ελεζδζηεοιέκα ακηζηείιεκα πμο πζεακυκ κα
εθανιυγμκηαζ ήδδ ή πμο ιπμνεί κα πνεζαζηεί κα εθανιμζημφκ ζημ επυιεκμ
δζάζηδια ζηδκ ηθζκζηή.
Έπεζ ηδκ εοεφκδ ημο πνμβναιιαηζζιμφ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ δνάζεςκ ζε
ζοκενβαζία ιε ημ Γναθείμ Δηπαίδεοζδξ, ημκ Πνμσζηάιεκμ Σμιέα ηαζ ημκ
Πνμσζηάιεκμ Γζεφεοκζδξ.
Ο Πνμσζηάιεκμξ πνμβναιιαηίγεζ ηδκ ηθζκζηή άζηδζδ ηςκ ζπμοδαζηχκ ζε
ζοζπεηζζιυ ιε ημ διενήζζμ πνυβναιια, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηαεήημκηα
νμοηίκαξ ηαζ ελεζδζηεοιέκα ηαεήημκηα. Δζδζηά ημ πενζεπυιεκμ ηςκ
εηπαζδεοηζηχκ ηαεδηυκηςκ πενζθαιαάκεζ:
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Σμκ πνμζακαημθζζιυ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ
Σδκ εκδιένςζδ βζα ημ πνυβναιια ηαζ ηζξ ανπέξ ζηζξ κμζδθεοηζηέξ
δζαδζηαζίεξ
Σδκ εκδιένςζδ ζπεηζηά ιε ηζξ κμζδθεοηζηέξ πνάλεζξ πμο ακαθένμκηαζ
ζηδκ πενζβναθή ηςκ ηαεδηυκηςκ
Σδκ πανμοζίαζδ οπμδεζβιαηζηήξ μθμηθδνςιέκδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ
οπυ ηφπμο επζδείλεςξ
Σδκ εκδιένςζδ βζα ηδκ εηδήθςζδ ζπάκζςκ ζοιπηςιάηςκ
Σδκ εκδιένςζδ βζα ηζξ κέεξ ηάζεζξ ηδξ κμζδθεοηζηήξ επζζηήιδξ
Σδκ εκδιένςζδ βζα ηδκ εκενβυ ζοιιεημπή ημο κμζδθεοηή ζημκ
πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ζημκ ζοκημκζζιυ ηςκ οβεζμκμιζηχκ ηαζ κμζδθεοηζηχκ
οπδνεζζχκ ηάεε πχναξ υπςξ ημκίζηδηε ζημ 26μ ζοκέδνζμ ηδξ ΠΟΤ
Σδκ εκδιένςζδ βζα ηδκ αβςβή οβείαξ πνμξ ημκ αζεεκή ηαηά ηδκ έλμδυ ημο
Σδκ ροπμθμβζηή οπμζηήνζλδ ιε πκεφια ζοκαδεθθζηήξ αθθδθεββφδξ ηαζ
ηαηακυδζδξ ιπνμζηά ζηα πμζηζθυιμνθα αζζεήιαηα θυαμο, δεζθίαξ, άβπμοξ,
ακαζθάθεζαξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ εοαζζεδζίαξ, ηα μπμία πνμαάθθμοκ ζ αοηυ
ημ ζδζυιμνθμ ηαζ πμθφπθμημ πενζαάθθμκ ενβαζίαξ.
ε ζοκενβαζία ιε ημ Γναθείμ Δηπαίδεοζδξ ημ μπμίμ εα έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ
δδιζμονβίαξ, ημο ζοκημκζζιμφ, αθθά ηαζ ηδξ επμπηείαξ ηςκ πνμβναιιάηςκ
ιπμνεί κα αημθμοεεί ημ εκδεζηηζηυ ιδκζαίμ πνυβναιια πμο ακαθένεηαζ ζημ
Πανάνηδια 1
ΔΤΘΤΝΔ
Ο/Ζ Πνμσζηάιεκμξ/κδ εοεφκεηαζ ηονίςξ:
1. Γζα ηδκ ηαθή μνβάκςζδ, ημκ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ
κμζδθεοηζηήξ ιμκάδαξ ζηδκ μπμία πνμΐζηαηαζ.
2. Γζα ηδκ πανμπή ορδθήξ πμζυηδηαξ μθμηθδνςιέκδξ ηαζ ελαημιζηεοιέκδξ
κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ πνμξ ημοξ αζεεκείξ ημο ηιήιαηυξ ημο ηαεχξ ηαζ βζα
ηδκ ελαζθάθζζδ άκεηδξ ηαζ αζθαθμφξ δζαιμκήξ ηςκ αννχζηςκ.
3. Γζα ηδ ζοκεπή επαββεθιαηζηή ηαηάνηζζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ
ηδξ ειπεζνίαξ ημο κμζδθεοηζημφ ηαζ θμζπμφ πνμζςπζημφ ηδξ ιμκάδαξ ημο,
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δδιζμονβχκηαξ εηπαζδεοηζηέξ εοηαζνίεξ (ηαεδιενζκέξ, πνμβναιιαηζζιέκεξ,
ηαεχξ ηαζ ιε οπμδείλεζξ αοημιυνθςζδξ).
4. Γζα ηδκ ηαθή ζοκενβαζία ιε ημ πνμζςπζηυ ηδξ, ιε ημ ζαηνζηυ ηαζ θμζπυ
πνμζςπζηυ, ιε ημοξ αζεεκείξ ηαζ ημοξ ζοκμδμφξ ημοξ.
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
1. Έπεζ ηδκ άιεζδ εοεφκδ ηαζ επμπηεία υθμο ημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ
ημο ηιήιαημξ πμο πνμΐζηαηαζ
2. Ακαθένεηαζ ζενανπζηά ζηδκ/ζημκ Πνμσζηαιέκδ/κμ ημο Σμιέα ηαζ ζηδκ/
ζημκ Γζεοεφκηνζα/κηή ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ.
3. Φνμκηίγεζ κα ηδνμφκηαζ μζ εβηεηνζιέκεξ κμζδθεοηζηέξ δζαδζηαζίεξ, ηα
κμζδθεοηζηά πνςηυημθθα ηαζ μζ ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ.
4. Αλζμθμβεί ηα ηνζηήνζα εθέβπμο ηδξ πανεπυιεκδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ
ηςκ αννχζηςκ.
5. ε ζπέζδ ιε ημ παναπάκς, δεκ ιπμνεί κα ακαεεςνήζεζ ή κα παναηάιρεζ ηα
ηνζηήνζα εθέβπμο ηαεχξ ηαζ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ
ηαηεοεοκηήνζεξ μδδβίεξ ηαηά αμφθδζδ πανά ιυκμ αθμφ εκδιενςεμφκ μζ
Πνμσζηάιεκμζ ηδξ/ημο ηαζ ημ ακηίζημζπμ βναθείμ ή επζηνμπή πμο δδιζμφνβδζε
ηα ηνζηήνζα.
6. οκενβάγεηαζ ιε ημκ/ηδκ Γζεοεοκηή/κηνζα ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ βζα
ηδκ αλζμθυβδζδ ημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ ηαζ ααειμθμβεί ηζξ εηεέζεζξ
αλζμθυβδζδξ ςξ πνχημξ ηνζηήξ.
7. Δζζδβείηαζ βζα ηζξ εαδμιαδζαίεξ ηαζ ηζξ εηήζζεξ άδεζεξ, θαααίκμκηαξ οπυρδ
ηζξ ακάβηεξ ημο ηιήιαημξ ηαζ νοειίγμκηάξ ηεξ ηαηά ημ δοκαηυ ζφιθςκα ιε
ηζξ πνμηζιήζεζξ ημο πνμζςπζημφ πάκηα ζε πθαίζζμ ζζμηζιίαξ ηαζ δζηαζμζφκδξ.
8. Δκδιενχκεζ έβηαζνα ημ πνμζςπζηυ εοεφκδξ ημο βζα ημ πενζεπυιεκμ
οπδνεζζαηχκ ζδιεζςιάηςκ, εβηοηθίςκ ηαζ απμθάζεςκ πμο ημ αθμνμφκ.
9. Δθανιυγεζ ηδκ πμθζηζηή ημο Νμζμημιείμο πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δήθςζδ
ηςκ ηεκχκ ηθζκχκ, ηδκ εκδμκμζμημιεζαηή ηαζ δζακμζμημιεζαηή δζαηίκδζδ
ηςκ αννχζηςκ, ηδκ έλμδμ ή ηαζ ημ εάκαημ αννχζηςκ.
10. Καηακέιεζ ηδκ ενβαζία ζηα ιέθδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ μιάδαξ αθμφ
δδιζμονβήζεζ πθάκμ θνμκηίδαξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ζοκενβαηχκ ημο βζα ημκ
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ηάεε αζεεκή πμο εα πνμηφρεζ απυ ηδκ πνςζκή επίζηερή ημο ζημοξ εαθάιμοξ
κμζδθείαξ.
11. Καηεοεφκεζ, εθέβπεζ ηαζ ηαεμδδβεί ημ πνμζςπζηυ ημο ηιήιαημξ ζηδκ
ηαεδιενζκή εηηέθεζδ ηςκ ηαεδηυκηςκ, έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηαθή
θεζημονβία ημο ηιήιαημξ ηαζ ηδκ αηνζαή εηηέθεζδ ηςκ ζαηνζηχκ μδδβζχκ.
12. Δκδιενχκεζ ημ Γναθείμ Κίκδζδξ αζεεκχκ βζα ηδ δφκαιδ ηςκ
κμζδθεομιέκςκ ηαζ ηδ Γζεφεοκζδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ηυζμ βζα ηδ
δφκαιδ υζμ ηαζ βζα ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ζηδ κμζδθεοηζηή θνμκηίδα πμο
οπάνπμοκ ζημοξ αζεεκείξ ημο ηιήιαημξ ακάθμβα ιε ημ πνυαθδια οβείαξ.
13. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ έβηαζνδξ εκδιένςζδξ ημο πνμζςπζημφ βζα ηδκ
πενίπηςζδ ιεηαδμηζηχκ κμζδιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηδξ εκδιένςζήξ ημο βζα ημοξ
ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ ημο πενζζηαηζημφ.
14. πεηζηά ιε ημ παναπάκς ζοκενβάγεηαζ ιε ηδκ Δπζηνμπή
Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ βζα ηδκ δδιζμονβία εβπεζνζδίμο ιε μδδβίεξ πνμξ
ημ πνμζςπζηυ, ημκ αζεεκή ηαζ ημοξ ζοκμδμφξ ημο ζπεηζηά ιε ημκ ηνυπμ
δζαπείνζζδξ ημο ηάεε ιεηαδμηζημφ κμζήιαημξ πμο εκδεπμιέκςξ κα
ακηζιεηςπίγμοκ.
15. Ακαθένεζ ζηδκ ηεπκζηή οπδνεζία ηάεε πνυαθδια ή αθάαδ πμο
δζαπζζηχκεζ ζημ πχνμ, ηδκ επίπθςζδ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ηδξ ιμκάδαξ.
16. οκενβάγεηαζ ιε ημ βναθείμ δζαηνμθήξ βζα ηδ δίαζηα ηςκ αζεεκχκ. ε
πενίπηςζδ απμοζίαξ ημο δζαζημθυβμο, επζαθέπεζ μ ίδζμξ ή ακαεέηεζ ηδκ
επίαθερδ ηδξ δζακμιήξ ημο θαβδημφ ζε κμζδθεοηή ημο ηιήιαημξ, χζηε κα
δζαζθαθίγεηαζ ημ ζςζηυ δζαζημθυβζμ ζηζξ ζςζηέξ χνεξ (πνςζκυ, δεηαηζακυ,
ιεζδιενζακυ, αναδζκυ).
17. Δθέβπεζ ημ πνμζςπζηυ βζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ημο ένβμο ημοξ ζφιθςκα
ιε ηζξ ανπέξ ηδξ κμζδθεοηζηήξ επζζηήιδξ ηαζ ηςκ μδδβζχκ ηδξ οπδνεζίαξ.
18. Δπζαθέπεζ ηδκ ηάλδ ηαζ ηδκ αζθάθεζα ημο κμζδθεοηζημφ ηιήιαημξ ηαζ
επζημζκςκεί ηδθεθςκζηά ή βναπηά ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ, βζα ηδκ
επζδζυνεςζδ αθααχκ ζηδκ οθζημηεπκζηή οπμδμιή ημο ηιήιαημξ.
19. Φνμκηίγεζ ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ημο Νμζμημιείμο απυ θεμνέξ ή
ηθμπή.
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20. Γδιζμονβεί ηαθέξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ, ακαπηφζζεζ εοπάνζζηδ
ενβαζζαηή αηιυζθαζνα, δ μπμία είκαζ πνμξ υθεθμξ ημο αζεεκή ηαζ ζοιαάθθεζ
ζηδκ ζηακμπμίδζδ ημο πνμζςπζημφ ηαζ ζηδκ ακφρςζδ ημο δεζημφ ημο.
21. Δηπνμζςπεί ημκ άννςζημ πνμξ ημ Νμζμημιείμ ηαζ ημ Νμζμημιείμ
πνμξ ημκ άννςζημ.
22. Ονβακχκεζ, πνμβναιιαηίγεζ, ζοκημκίγεζ ηαζ επζαθέπεζ ηδ κμζδθεοηζηή
θνμκηίδα ηςκ αννχζηςκ ζφιθςκα ιε ηα πνμακαθενυιεκα πνυηοπα ηαζ
ηνζηήνζα.
23. Δπζζηέπηεηαζ ηαεδιενζκά ημοξ αννχζημοξ, αλζμθμβεί ηδ βεκζηή ημοξ
ηαηάζηαζδ ηαζ ζηακμπμζεί ηζξ αζμ-ροπμ-ημζκςκζηέξ ημοξ ακάβηεξ. Σμφημ
δζαζθαθίγεηαζ απυ ημ ελαημιζηεοιέκμ πθάκμ θνμκηίδαξ ηαζ ηδ κμζδθεοηζηή
δζενβαζία πμο εθανιυγεζ ζε ζοκενβαζία ιε ημ πνμζςπζηυ.
24. Παναημθμοεεί ακεθθζπχξ ηδκ ζαηνζηή επίζηερδ ηαζ εκδιενχκεηαζ βζα
ηδκ πμνεία ηδξ οβείαξ ηςκ αννχζηςκ. Πανάθθδθα εκδιενχκεζ ηδκ ζαηνζηή
μιάδα ιε ηζξ παναηδνήζεζξ ηδξ/ημο ηαζ ζοιιεηέπεζ ζζυηζια ζημ πθάκμ
εεναπείαξ.
25. Πανέπεζ μ/δ ίδζμξ/α κμζδθεοηζηή θνμκηίδα ζε επείβμοζεξ ή αανζέξ
ηαηαζηάζεζξ ηςκ αννχζηςκ ή υπμηε δ ακάβηδ ημο ηιήιαημξ ημ επζαάθθεζ.
26. Δπζαθέπεζ, ηαηεοεφκεζ ηαζ εθέβπεζ ηδ βναπηή εκδιένςζδ ηςκ εκηφπςκ
ηαζ δζαβναιιάηςκ κμζδθείαξ ημο αννχζημο, δ μπμία πνέπεζ κα είκαζ
δζαηοπςιέκδ ιε αηνίαεζα, ζαθήκεζα ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ
κμζδθεοηζηήξ επζζηήιδξ.
27. Δπζαθέπεζ ηαζ εθέβπεζ κμζδθεοηζηέξ εκένβεζεξ ηαζ πανειαάζεζξ ηςκ
κμζδθεοηχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζεηπεναίςζδ ηςκ ζαηνζηχκ μδδβζχκ ηαζ
βεκζηυηενα ιε ηδκ εηηέθεζδ ημο εεναπεοηζημφ πνμβνάιιαημξ ηςκ αννχζηςκ.
28. Αζηεί ζοιαμοθεοηζηή ζημ πθαίζζμ ηδξ ηνζημβεκμφξ πνυθδρδξ ζημοξ
αζεεκείξ ηαζ ημοξ ηαεμδδβεί πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ βκχζεζξ ηδξ/ημο πμο
απμννέμοκ απυ ηδκ επζζηδιμκζηή ηεηιδνίςζδ, ιε ζηυπμ ηδκ μνεή δζαπείνζζδ
ηδξ αζεέκεζαξ ηυζμ απυ ημκ ίδζμ ημκ αζεεκή, υζμ ηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ημο
ιεηά ηδκ έλμδυ ημο απυ ημ κμζμημιείμ.
29. Έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ εκδιένςζδ ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ
ηαζ θνμκηίγεζ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ζηδ πνήζδ ηςκ Ζ/Τ, έηζζ
χζηε ημ ζφκμθμ ημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ ημο ηιήιαημξ κα ιπμνεί κα
εκδιενχκεζ ημ ζφζηδια.
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30. οκημκίγεζ ηαζ παναημθμοεεί ηδκ δζεκένβεζα ηςκ απαζημφιεκςκ
αζιμθδρζχκ ηαζ δεζβιαημθδρζχκ απ ημ πνμζςπζηυ ημο ηιήιαημξ ιε ζηυπμ
ηδκ έβηαζνδ ηαζ εκηυξ ημο ηαεμνζζιέκμο πνυκμο απμζημθήξ ημοξ ζηα
ενβαζηήνζα.
31. Τπμδέπεηαζ ημοξ κεμεζζενπυιεκμοξ αζεεκείξ, ημοξ μδδβεί ζημ εάθαιμ
κμζδθείαξ ηαζ ημοξ δίκεζ ηζξ απαναίηδηεξ επελδβήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ
θεζημονβία ηδξ ηθζκζηήξ εκχ πανάθθδθα ημοξ εκδιενχκεζ βζα ημκ ηνυπμ
επζημζκςκίαξ ιε ημ πνμζςπζηυ.
32. οιαάθθεζ εκενβά ζηδκ παναημθμφεδζδ ηδκ ζηαηζζηζηή ηαηαβναθή ηαζ
ηδκ μνβάκςζδ ηςκ ακάθμβςκ δνάζεςκ ιε ζηυπμ ηδ ιείςζδ ημκ
κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ έπεζ ηαηηζηή ηαζ
πνμβναιιαηζζιέκδ ζοκενβαζία ιε ηδκ Δπζηνμπή Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ
ηαεχξ ηαζ ηδκ/ημκ Πνμσζηαιέκδ/κμ ημο Σμιέα βζα ηδκ ακάθδρδ ηςκ
απαναίηδηςκ ιέηνςκ.
33. Παναημθμοεεί απυ ηδ θμβμδμζία ηαζ ηζξ ακαθμνέξ ημο πνμζςπζημφ ηδ
θεζημονβία ηδξ ιμκάδαξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα πμο αοηυξ απμοζζάγεζ, εκχ μθείθεζ
κα εκδιενχκεηαζ βζα υθα ηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ημ ηιήια εοεφκδξ ημο ηαηά
ηδκ απμοζία ημο.
34. πμθαζηζηά εθανιυγεζ ζφζηδια ηαηαβναθήξ ηδξ δζαηίκδζδξ ηαζ ηδξ
θφθαλδξ ηςκ κανηςηζηχκ υζμ ηαζ ηςκ θμζπχκ θοθαζζυιεκςκ θανιάηςκ
ζφιθςκα ιε ηζξ πνμαθεπυιεκεξ απυ ηδκ οπδνεζία δζαδζηαζίεξ.
35. Παναημθμοεεί ημ ένβμ ηςκ κμζδθεοηχκ ηαζ πανειααίκεζ υηακ
πνεζάγεηαζ βζα ηδκ επίδεζλδ κέςκ κμζδθεοηζηχκ ηεπκζηχκ ηαζ ιεευδςκ πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ κμζδθεία ηςκ αννχζηςκ ή ηδκ επζημζκςκία ιε αοημφξ, βζα
ηδκ επίδεζλδ κέςκ μνβάκςκ, ιδπακδιάηςκ ηαζ ζοζηεοχκ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ κμζδθεία ηςκ αννχζηςκ.
23. Καηανηίγεζ ημ εαδμιαδζαίμ πνυβναιια ενβαζίαξ ημο πνμζςπζημφ ιε
ααζζηυ ηνζηήνζμ ηδκ δίηαζδ ηαζ ζζυηζιδ ηαηακμιή ηςκ αανδζχκ, ηαεχξ ηαζ
ιε αάζδ ηνζηήνζα αθθδθεββφδξ ηαζ δζηαζμζφκδξ, θαααίκμκηαξ οπυρδ ηζξ
πζεακέξ επζεοιίεξ ημο πνμζςπζημφ πμο ιπμνεί κα πνμηφπημοκ απυ
ιειμκςιέκεξ ακεζθδιιέκεξ οπμπνεχζεζξ ημοξ, μζ μπμίεξ δεκ επζηνέπεηαζ κα
απμηημφκ ηαηαπνδζηζηή ιμνθή.
Ζ δήθςζδ ιειμκςιέκςκ επζεοιζχκ εα βίκεηαζ ιε αάζδ ηδ ζοκαδεθθζηή
αθθδθεββφδ ηδξ μπμίαξ δ πανααίαζδ δεκ επζηνέπεηαζ ηαζ ηδκ μπμία μθείθεζ
κα δζαθοθάηηεζ μ Πνμσζηάιεκμξ ημο ηιήιαημξ ιέζα απυ ηδ ζφκηαλδ ημο
Σελίδα 45 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

πνμβνάιιαημξ ενβαζίαξ ηαζ αθμφ αζηζμθμβδιέκα ηαζ ιε επάνηεζα ελδβήζεζ
υπμο πνεζάγεηαζ ημοξ θυβμοξ ιδ ζηακμπμίδζδξ ηέημζμο είδμοξ επζεοιζχκ.
36. Σμ πνυβναιια αθμφ εβηνζεεί απυ ημκ Πνμσζηάιεκμ ημο Σμιέα
ηαηαηίεεηαζ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή ζε εζδζηά δζαιμνθςιέκδ θυνια ζημκ/ζηδκ
Γζεοεοκηή/κηνζα ηδξ Νμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ. ημπυξ ηδξ δθεηηνμκζηήξ
ιμνθήξ είκαζ δ άιεζδ επζηήνδζδ ηαζ μ έθεβπμξ ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ αανδζχκ
ημο πνμζςπζημφ ζημ πέναζια ημο πνυκμο ηαζ δ ζογήηδζδ βζα αεθηζχζεζξ
έβηαζνα ηαζ υπμο πνεζάγεηαζ.
37. Αημθμοεεί πμθζηζηή ιείςζδξ ηςκ μθεζθυιεκςκ νεπυ ημο πνμζςπζημφ
ηαζ δζαιμνθχκεζ ημ πνυβναιια ενβαζίαξ ιε ηνυπμ πμο δεκ πνμάβεζ ηδκ
αφλδζή ημοξ.
38. Έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ. Γζαηδνεί
δθεηηνμκζηυ θάηεθμ ιε ηδκ εηπαζδεοηζηή δναζηδνζυηδηα ημο ηάεε αηυιμο
(ηαζ ημο ζδίμο) ηαζ πνμβναιιαηίγεζ ζημπεοιέκα ηζξ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ μζ
μπμίεξ δζαιμνθχκμκηαζ ιε αάζδ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ημο ηιήιαημξ ηαζ
ημο πνμζςπζημφ. Οζ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ απμθαζίγμκηαζ απυ ημζκμφ
ιεηαλφ ηδξ μιάδαξ, ημο πνμσζηάιεκμο ηαζ ημο Σμιεάνπδ. Σμ δθεηηνμκζηυ
ανπείμ ηαηαηίεεηαζ ηαζ ζημκ/ζηδκ Γζεοεοκηή/κηνζα ηδξ Νμζδθεοηζηήξ
Τπδνεζίαξ μ μπμίμξ θένεζ ηαζ ηδκ εοεφκδ ηδξ έβηνζζδξ ηςκ αζηδιάηςκ βζα
εηπαίδεοζδ.
39. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ημο έβηαζνμο πνμβναιιαηζζιμφ ημο πνμζςπζημφ
εοεφκδξ ηδξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ζοκεδνίςκ ή μπμζμκδήπμηε άθθςκ
εηπαζδεοηζηχκ δνάζεςκ ιε ηνζηήνζμ ηδκ δίηαζδ ηαζ ζζυηζιδ ηαηακμιή ηδξ
παναημθμφεδζδξ υθςκ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ηαζ ημο/ηδξ ίδζαξ.
40. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ημο μνζζιμφ δφμ κμζδθεοηχκ μζ μπμίμζ εα έπμοκ
νυθμ ηθζκζημφ εηπαζδεοηή ημο ηιήιαημξ. Έπεζ ηδκ εοεφκδ ηδξ εηπαίδεοζήξ
ημοξ ζημ ακηζηείιεκμ αοηυ, ιε ηδ ζοκενβαζία ηςκ μπμίςκ, θνμκηίγεζ βζα ημκ
πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηδκ εζζαβςβζηή εηπαίδεοζδ ημο κέμο πνμζςπζημφ
ζφιθςκα ιε ημ πνμακαθενυιεκμ πνυβναιια. Οζ ηθζκζημί εηπαζδεοηέξ
ζοιιεηέπμοκ εκενβά ζηζξ ζοκακηήζεζξ ημο βναθείμο εηπαίδεοζδξ
εηθνάγμκηαξ άπμρδ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ
πνμβναιιάηςκ.
41. οιιεηέπεζ ζε ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα, επζδζχηεζ ηδ ζοκεπή
επζιυνθςζή ηδξ/ημο, βζα ακακέςζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ εκδιένςζή ηδξ/ημο ζηζξ
ζφβπνμκεξ ελεθίλεζξ ηδξ επζζηήιδξ.
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ
ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ
Σα πνμζυκηα, ηα ηαεήημκηα ηαζ μζ εοεφκεξ ηαοηίγμκηαζ ιε εηείκα ημο
πνμσζηάιεκμο κμζδθεοηή.
Δηδηθά Καζήθνληα
1. Δζζδβείηαζ ηακμκζζιμφξ βζα ημ Υεζνμονβείμ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ
μνβάκςζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο.
2. Ονβακχκεζ, πνμβναιιαηίγεζ ηαζ επζαθέπεζ ηδκ υθδ θεζημονβία ηςκ
πεζνμονβείςκ.
3. Δθέβπεζ ηδκ εημζιυηδηα ηςκ πεζνμονβζηχκ αζεμοζχκ ηαζ νοειίγεζ ηδ
θεζημονβία ημοξ.
4. Πνμβναιιαηίγεζ ηαζ ζοκημκίγεζ ηδκ αηνζαή πνμζέθεοζδ ηςκ αννχζηςκ ζημ
πεζνμονβείμ.
5. Δθανιυγεζ ηδκ πνμεβπεζνδηζηή επίζηερδ ζημκ αζεεκή ιε ζημπυ ηδ
ζογήηδζδ, ηδκ επίθοζδ απμνζχκ ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ροπζηήξ δνειίαξ
πμο πμθθέξ θμνέξ ημ επζηείιεκμ πεζνμονβείμ δδιζμονβεί ζημκ αζεεκή.
6. οκημκίγεζ ηδ ζεζνά ηςκ πεζνμονβζηχκ επειαάζεςκ ιε ηνζηήνζμ ηδ
αανφηδηα ηαζ ημ επείβμκ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ αννχζηςκ.
7. Ονβακχκεζ ηαζ εθέβπεζ ηδκ αοζηδνή ηήνδζδ ηςκ ανπχκ ηαεανζυηδηαξ,
αζδρίαξ ηαζ ακηζζδρίαξ ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία ηαζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ
επειαάζεςκ ή άθθςκ δζαδζηαζζχκ ζημ πεζνμονβείμ.
8. Παναημθμοεεί ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ηαηηζηχκ ηαζ έηηαηηςκ
ιζηνμαζμθμβζηχκ εθέβπςκ βζα ηδκ εκηυπζζδ εζηζχκ ιζηνμαίςκ ζηα
πεζνμονβεία ηαζ ημοξ αμδεδηζημφξ πχνμοξ.
9. Παναημθμοεεί ηδκ πζζηή ηήνδζδ υθςκ ηςκ ηακμκζζιχκ ημο πεζνμονβείμο,
ζδζαίηενα ημ ζφζηδια βζα ηδ ιέηνδζδ βαγχκ, ενβαθείςκ ηαζ αεθμκχκ, υπςξ
μνίγεζ δ ζπεηζηή δζαδζηαζία.
10. οκενβάγεηαζ ιε ημ Σιήια Απμζηείνςζδξ βζα ηδκ πνμιήεεζα ηαζ
επάνηεζα ημο πάζδξ θφζεςξ απμζηεζνςιέκμο πεζνμονβζημφ οθζημφ ηαζ έπεζ
ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ έβηαζνδ απμζημθή ημο αηάεανημο πεζνμονβζημφ οθζημφ.
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11. Γζδάζηεζ οπμδεζβιαηζηά ηζξ ηεπκζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηζξ κέεξ ηεπκζηέξ
ημο πεζνμονβείμο ζημοξ κέμοξ κμζδθεοηέξ, θμζηδηέξ ηαζ ζπμοδαζηέξ ηδξ
κμζδθεοηζηήξ.
12. Φνμκηίγεζ χζηε κα αημθμοεείηαζ δ ηήνδζδ ηςκ ηακμκζζιχκ ηαζ ηςκ
δζαδζηαζζχκ ημο ηιήιαημξ απυ ημ πνμζςπζηυ.
13.

Παναββέθκεζ οθζηά βζα ημ πεζνμονβείμ απυ ηδκ απμεήηδ

14.

Δηηεθεί ηαεδιενζκέξ παναββεθίεξ οθζημφ απυ ημ θανιαηείμ

15. Βεααζχκεηαζ υηζ υθεξ μζ ηαθθζένβεζεξ έπμοκ ζηαθεί έβηαζνα ηαζ ζςζηά
ζηα ενβαζηήνζα.
16. Φνμκηίγεζ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ μπμζαζδήπμηε αθάαδξ ιδπακχκ,
ζοζηεοχκ, ενβαθείςκ, πανμπχκ ηθπ
17. Φνμκηίγεζ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ ηα ηδκ ηαθή
θεζημονβία ημο ιυκζιμο ελμπθζζιμφ ημο πεζνμονβείμο
18. οκενβάγεηαζ ιε ημ Σιήια Αζιμδμζίαξ ηαζ πθδνμθμνείηαζ ακ οπάνπεζ
δ απαζημφιεκδ πμζυηδηα αίιαημξ βζα ηζξ επειαάζεζξ πμο πνμβναιιαηίγμκηαζ.
19. ηέθκεζ εβηαίνςξ ημκ ιεηαθμνέα αζεεκχκ ζηα ηιήιαηα βζα ηδκ
παναθααή ηςκ αζεεκχκ πμο εα πεζνμονβδεμφκ ιε ηνυπμ χζηε κα
δζαζθαθίγεηαζ δ απνυζημπηδ ηαζ πςνίξ ηαεοζηενήζεζξ νμή ηςκ
πενζζηαηζηχκ.
20. Με αάζδ ημ διενήζζμ πνυβναιια ημο πεζνμονβείμο μνίγεζ ημ
πνμζςπζηυ ζε ηάεε πεζνμονβζηή αίεμοζα ηαζ επζαθέπεζ βζα ηδκ μιαθή
θεζημονβία ηςκ πεζνμονβείςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επειαάζεςκ.
21. ε πενζυδμοξ ή διένεξ έθθεζρδξ ή παναηεηαιέκδξ ενβαζίαξ ηαζ
ηυπςζδξ ημο πνμζςπζημφ εηηεθεί ηαζ δ ίδζα ηαεήημκηα ενβαθεζμδυηδ.
22. οκενβάγεηαζ ιε ηδκ Δπζηνμπή Λμζιχλεςκ ηαζ ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηα
πνμβνάιιαηα πνυθδρδξ ηςκ εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ.
23. Δηπαζδεφεζ ηαζ εθέβπεζ ημ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ βζα ηδκ
ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ ηάλδ ημο ηιήιαημξ.
24. Βεααζχκεηαζ υηζ ημ πνμζςπζηυ ημο πεζνμονβείμο βκςνίγεζ ηαζ
αημθμοεεί ζςζηά ηδκ ηεπκζηή αζδρίαξ ηαζ ακηζζδρίαξ.
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25. Βμδεάεζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο ηαζκμφνζμο
πνμζςπζημφ.
26.

Ονβακχκεζ ηαζ ζοιιεηέπεζ ζε ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα.

27. Δηηεθεί μπμζαδήπμηε άθθδ ενβαζία ζφιθςκα ιε ηδκ ενβαζζαηή ημο
εέζδ ηαζ ηζξ βκχζεζξ ημο ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ ζενανπία ηδξ κμζδθεοηζηήξ
οπδνεζίαξ.
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ
Σα πνμζυκηα, ηα ηαεήημκηα ηαζ μζ εοεφκεξ ηαοηίγμκηαζ ιε εηείκα ημο
πνμσζηάιεκμο κμζδθεοηή.
1. Ονβακχκεζ, δζεοεφκεζ, ζοκημκίγεζ, εθέβπεζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ Κεκηνζηήξ
Απμζηείνςζδξ (ΚΑ), εηηζιχκηαξ ημ θυνημ ενβαζίαξ, ημκ δζαηεεεζιέκμ ανζειυ
πνμζςπζημφ, ηδκ ειπεζνία ηαζ ηζξ ζηακυηδηεξ ηαεεκυξ ελ αοηχκ.
2. Δίκαζ οπεφεοκδ/κμξ έκακηζ ηδξ ζενανπίαξ ηδξ ΓΝΤ ηαζ βζα ηδκ άνηζα
μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ηδξ ΚΑ ηαζ ημκ μιαθυ ηαεδιενζκυ έβηαζνμ
εθμδζαζιυ υθςκ ηςκ κμζδθεοηζηχκ ηιδιάηςκ ια ημ απαναίηδημ
απμζηεζνςιέκμ οβεζμκμιζηυ οθζηυ.
Γζα ημ ζημπυ αοηυ ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ Πνμσζηάιεκμοξ ηςκ ηιδιάηςκ:
3. Καεζενχκεζ ημ φρμξ ηςκ απμεειάηςκ ηςκ κμζδθεοηζηχκ ιμκάδςκ
απμζηεζνςιέκμ οθζηυ.

ζε

4. Καεμνίγεζ ζφζηδια παναθααήξ ηαζ πανάδμζδξ ημο οθζημφ ηςκ
κμζδθεοηζηχκ ηιδιάηςκ.
5. Δθέβπεζ ηδ δζαηίκδζδ ημο οθζημφ βζα ηοπυκ απχθεζεξ ηαζ θεμνέξ.
Καηαθμβίγεζ εοεφκεξ ζε ηέημζεξ πενζπηχζεζξ.
6. οκενβάγεηαζ ιε ημ Γναθείμ Πνμιδεεζχκ ηαζ ηδκ Κεκηνζηή Απμεήηδ ημο
Νμζμημιείμο βζα ημκ έβηαζνμ εθμδζαζιυ οθζηχκ πάκημηε ιε αίζεδζδ ηςκ
πενζμνζζιέκςκ πυνςκ.
7. Μενζικά βζα ηδκ άρμβδ θεζημονβία ηςκ ιδπακδιάηςκ ηαζ μνβάκςκ ηδξ ΚΑ
ηαζ εοεφκεηαζ βζα ημκ πενζμδζηυ έθεβπμ ηδξ απυδμζδξ, ηδξ ζοκηήνδζδξ, ηδξ
επζδζυνεςζδξ ή ακηζηαηάζηαζήξ ημοξ.
8. Μενζικά βζα ηδκ εηιδδέκζζδ ηςκ πζεακμηήηςκ κα ζοιαμφκ αηοπήιαηα ή
εκδμκμζμημιεζαηέξ θμζιχλεζξ ζημοξ αζεεκείξ ή ημ πνμζςπζηυ μθεζθυιεκεξ
ζε πθδιιεθή ηαεανζζιυ ηςκ ενβαθείςκ.
9. Αλζμθμβεί ηαεδιενζκά ημ επίπεδμ ημο παναβυιεκμο ένβμο ζηα δζάθμνα
ηιήιαηα ηαζ ακαεεςνεί ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ/ημκ Γζεοεφκηνζα/κηή ηζξ
ιεευδμοξ ενβαζίαξ (πνμεημζιαζία, ηοπμπμίδζδ ζοζηεοαζίαξ, απμζηείνςζδ,
δζαθφθαλδ οθζηχκ ηθπ).
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10. Γκςνίγεζ άνζζηα ηδ θεζημονβία ιδπακδιάηςκ ηαζ μνβάκςκ ηδξ ΚΑ
ηαεχξ ηαζ υθμο ημο οθζημφ πμο δζαηζκείηαζ ηαζ δζδάζηεζ ζπεηζηά ηαζ ημ
πνμζςπζηυ ηδξ ΚΑ.
11. Έπεζ επίζδξ ηδκ εοεφκδ ηδξ δζδαζηαθίαξ ζημ πνμζςπζηυ ηδξ ΚΑ υθςκ
ηςκ δζαδζηαζζχκ θεζημονβίαξ ημο ηιήιαημξ ζημκ ίδζμ ααειυ ιε ημκ ίδζμ.
12. Δκδιενχκεηαζ ηαζ ιεηεηπαζδεφεηαζ ηυζμ μ ίδζμξ υζμ ηαζ ημ πνμζςπζηυ
ηδξ ΚΑ ζε ζζυηζιδ αάζδ ζε ιεευδμοξ πμο ηαεμνίγμοκ απυ ημζκμφ ιε ηδκ
ΓΝΤ ηαζ βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια ημο επζηνέπμοκ μζ οπδνεζζαηέξ ακάβηεξ.
Δκδιενχκεηαζ επίζδξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ Νμζδθεοηζηήξ, εζδζηυηενα
παναημθμοεχκηαξ επζζηδιμκζηέξ εηδδθχζεζξ εκηυξ ή εηηυξ ημο κμζμημιείμο
ηαζ δζεοημθφκεζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ ΚΑ κα θεζημονβήζεζ μιμίςξ ζε ζζυηζιδ
αάζδ.
13. Σδνεί εκδιενςιέκα υθα ηα πνμαθεπυιεκα έκηοπα, αζαθία ή θαηέθμοξ,
εκδιενχκεζ ημ πνμζςπζηυ βζα μδδβίεξ ηδξ ΓΝΤ, ημο Γζμζηδηή ή ημο
Τπμονβείμο.
14. οκηάζζεζ ημ πνυβναιια ενβαζίαξ ιε ηάθορδ ηαζ ζε απμβεοιαηζκή
αάνδζα ιε ζημπυ ηδκ απνυζημπηδ θεζημονβία ηδξ οπδνεζίαξ.
15. οκενβάγεηαζ ιε ηδκ Γζεφεοκζδ ηδξ ΝΤ βζα α) ηδκ εθανιμβή ημο
πνμβνάιιαημξ ζοκεπζγυιεκδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ημο πνμζςπζημφ
ηαζ α) ηδκ αλζμθυβδζδ ημο πνμζςπζημφ ηαζ εζζδβείηαζ ηεηιδνζςιέκα δεζηέξ
αιμζαέξ, ιεηαηζκήζεζξ, εέιαηα βζα δζαθέλεζξ κμζδθεοηζηήξ ζημοξ ημιείξ υπμο
κμιίγεζ υηζ ημ πνμζςπζηυ οζηενεί.
16. Δοεφκεηαζ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ημο πμνδβμφιεκμο οθζημφ ηαζ βζα
ηοπυκ απχθεζά ημο, υπςξ ηαζ υθμ ημ οβεζμκμιζηυ πνμζςπζηυ πμο ημ
δζαπεζνίγεηαζ.
17. Ονίγεζ ζφιθςκα ιε υζα μνίγεζ μ κυιμξ ημκ ακηζηαηαζηάηδ ημο βζα ηδκ
πενίπηςζδ πμο απμοζζάγεζ πάκημηε ιεηά απυ ζφιθςκδ βκχιδ ηδξ
Γζεφεοκζδξ ΝΤ
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ
ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΑΗΜΟΓΟΗΑ
Σα πνμζυκηα, ηα ηαεήημκηα ηαζ μζ εοεφκεξ ηαοηίγμκηαζ ιε εηείκα ημο
πνμσζηάιεκμο κμζδθεοηή.
Δπζχλεο
Ο/Ζ Πνμσζηάιεκμξ /κδ κμζδθεοηήξ ηδξ αζιμδμζίαξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα:
1. Σδκ μνβάκςζδ ηςκ κμζδθεοηζηχκ θνμκηίδςκ πμο απαζηεί δ Αζιμδμζία
2. Σδκ παναημθμφεδζδ ημο ηνυπμο πανμπήξ ηςκ θνμκηίδςκ απυ ημοξ
κμζδθεοηέξ.
3. Σδκ ελαζθάθζζδ επάνηεζαξ ζε αίια ηαζ πανάβςβα αίιαημξ, ζε ζοκενβαζία
ηαζ ιε ηδκ Κεκηνζηή Τπδνεζία Αζιμδμζίαξ ημο Τπμονβείμο Τβείαξ ηαζ
Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ.
4. Σδ δζαηήνδζδ ηαζ ζοκηήνδζδ ημο αίιαημξ ηαζ ηςκ παναβχβςκ ημο ζε
άνζζηδ ηαηάζηαζδ ζφιθςκα ιε ηζξ δζεεκείξ απμδεηηέξ πνμδζαβναθέξ.
5. Σδκ εζςηενζηή ηαζ ελςηενζηή δζαηίκδζδ αίιαημξ ηαζ παναβχβςκ ημο ζε
ζοκεήηεξ πμο απμηνέπμοκ ηδκ αθθμίςζή ημοξ.
Καεήημκηα:
1. Καηαζηνχκεζ ημ βεκζηυ πνυβναιια ενβαζίαξ ηδξ Αζιμδμζίαξ ηαεχξ ηαζ ηα
εαδμιαδζαία πνμβνάιιαηα οπδνεζία ημο πνμζςπζημφ.
2. Καηακέιεζ ηδκ διενήζζα ενβαζία υθςκ ηςκ ςνανίςκ ζημ πνμζςπζηυ.
3. Μενζικά βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ ροβείςκ ηαζ ηςκ μνβάκςκ πμο έπεζ
ζηδκ εοεφκδ ημο ηαζ βζα ηδκ πενζμδζηή ή έηηαηηδ ζοκηήνδζή ημοξ.
4. Μενζικά βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο ζοκυθμο ημο ηεπκμθμβζημφ
ελμπθζζιμφ πμο έπεζ ζηδκ εοεφκδ ημο ηαζ βζα ηδκ πενζμδζηή ή έηηαηηδ
ζοκηήνδζή ημο..
5. Φνμκηίγεζ βζα ηδκ ηαθή ζοκηήνδζδ ηςκ ακηζδναζηδνίςκ ηαζ ηςκ
ζοζηεοχκ αζιμθδρίαξ.
6. Δηηεθεί έβηαζνα πνμιήεεζεξ οθζηχκ ηαζ μνβάκςκ πμο πνδζζιμπμζεί.
7. Φνμκηίγεζ βζα ηδ ζπμθαζηζηή ηήνδζδ ηςκ αζαθίςκ ηαζ ημο ανπείμο ηδξ
Αζιμδμζίαξ.
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8. Φνμκηίγεζ κα είκαζ έβηαζνα εκδιενςιέκμξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηςκ ηθζκζηχκ
ηαζ ηςκ πεζνμονβεί ςκ ημο κμζμημιείμο.
9. Αλζμθμβεί ημ ένβμ ηςκ κμζδθεοηχκ ηαζ ζοκηάζζεζ ηζξ εηήζζεξ εηεέζεζξ.
10.Ακαθένεηαζ ζηδκ ζενανπία ηδξ κμζδθεοηζηήξ ηαζ ηδξ ζαηνζηήξ οπδνεζίαξ
ημο ζηαειμφ αζιμδμζίαξ.
11.Παναημθμοεεί ημκ πνμηαηανηηζηυ έθεβπμ ηςκ αζιμδμηχκ (θήρδ
κμζδθεοηζημφ ζζημνζημφ, ΑΠ, ζθοβιμί ηθπ) απυ ημοξ κμζδθεοηέξ ηαζ
ζοκδνάιεζ ζε αιθίαμθα ή μνζαηά πενζζηαηζηά.
12.οκενβάγεηαζ ιε ημοξ βζαηνμφξ ηδξ Αζιμδμζίαξ βζα ηδκ επίθοζδ ηθζκζηχκ
πνμαθδιάηςκ αλζμθυβδζδξ ηςκ αζιμδμηχκ.
13.Δθέβπεζ ηδ δζαδζηαζία αζιμθδρίαξ ζηα δζάθμνα ζηάδζά ηδξ απυ ημοξ
Νμζδθεοηέξ.
14.Φνμκηίγεζ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ αζιμδμηχκ ηαηά ηδκ αζιμθδρία ηαζ
επζαθέπεζ ηδκ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηςκ αζιμδμηχκ πνζκ ακαπςνήζμοκ απυ ημ
Σιήια.
15.Δθέβπεζ ηδκ εηηέθεζδ απυ ημοξ κμζδθεοηέξ ηςκ ελεηάζεςκ μιάδαξ ηαζ
ζοιααηυηδηαξ, ηδκ μνεή ζήιακζδ ηςκ πενζεηηχκ ημο αίιαημξ, ηαζ ηςκ
παναβχβςκ ηαζ ηδκ αζθαθή ζοκηήνδζή ημοξ ζηα ηαηάθθδθα ροβεία.
16.Παναημθμοεεί ηδ δζάεεζδ ημο αίιαημξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ εκηυξ ηαζ εηηυξ
ημο κμζμημιείμο, χζηε αοηή κα πναβιαημπμζείηαζ έβηαζνα ηαζ ιε ηδ δέμοζα
αζθάθεζα.
17.Παναημθμοεεί επίζδξ ηδκ επζζηνμθή ηςκ αδζάεεηςκ ιμκάδςκ ακ εκηυξ
ημο πνμαθεπυιεκμο πνυκμο ηαζ ζε ζοκεήηεξ ρφλδξ πμο επζηνέπμοκ ηδ
δζάεεζδ ημο πνμσυκημξ.
18.Φνμκηίγεζ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ ηάλδ ημο πχνμο ηδξ Αζιμδμζίαξ
19.Μενζικά βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ
επζαθέπμκηαξ ηδ ζοθθμβή ηαζ απμημιζδή ημο ιμθοζιέκμο οθζημφ.
20.Δκδιενχκεηαζ ηαεδιενζκά βζα ηα ζοιαάκηα πμο έθααακ πχνα ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηςκ άθθςκ ςνανίςκ ενβαζίαξ.
21.Δηηεθεί μπμζμδήπμηε ένβμ ζοκαθέξ πνμξ ηδ εέζδ ενβαζίαξ πμο ηαηέπεζ
ηαζ ηζξ βκχζεζξ ημο.
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22.Φνμκηίγεζ ηάεε ιέζμ βζ αηδκ πνμαβςβή ηδξ εεεθμκηζηήξ αζιμδμζίαξ, ηυζμ
ιεηαλφ ημο πνμζςπζημφ ημο Νμζμημιείμο υζμ ηαζ ιεηαλφ ημο πενζαάθθμκημξ
ηςκ αννχζηςκ.
23.οιιεηέπεζ ζε ελμνιήζεζξ αζιμδμζίαξ πμο μνβακχκεζ ημ ΤΤΚΑ αθθά ηαζ
μ ίδζμξ ιέζα απυ έκα ζοκημκζζιέκμ πνυβναιια δνάζεςκ ηδξ Αζιμδμζίαξ.
24.Παναημθμοεεί ηζξ ελεθίλεζξ ημο ημιέα ηδξ αζιμδμζίαξ ζοιιεηέπμκηαξ ζε
ιαεήιαηα, ζειζκάνζα, δζαθέλεζξ ηαζ θμζπέξ επζζηδιμκζηέξ εηδδθχζεζξ ηαεχξ
ηαζ ιε ηδ ιεθέηδ αζαθίςκ ηαζ πενζμδζηχκ.
25.Δηπαζδεφεζ ημ πνμζςπζηυ ζηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ Αζιμδμζίαξ
ηαζ οπμδεζηκφεζ ηνυπμοξ αεθηίςζδξ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ ηδξ δελζμηεπκίαξ ημοξ.
26.Γζδάζηεζ ηδ κμζδθεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ
πανμπήξ κμζδθεοηζηχκ θνμκηίδςκ.
27.Τπμδεζηκφεζ ηνυπμοξ ιεθέηδξ ηαζ αοημιυνθςζδξ ημο πνμζςπζημφ.
28.οιιεηέπεζ αθθά ηαζ μνβακχκεζ ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα ζοκαθμφξ ιε
ηδκ αζιμδμζία ακηζηεζιέκμο.
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΖ
ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ
Σα πνμζυκηα., μζ εοεφκεξ ηαζ ηα βεκζηά ηαεήημκηα ηαοηίγμκηαζ ιε εηείκα ημο
πνμσζηάιεκμο ηιήιαημξ.
Ο Πνμσζηάιεκμξ ηςκ Δλςηενζηχκ ζαηνείςκ εηηυξ απυ ηα βεκζηά ηαεήημκηα
εηηεθεί ηαζ εζδζηυηενα ηαεήημκηα υπςξ:
1. οκενβάγεηαζ ιε ημκ ανιυδζμ Σμιεάνπδ βζα εέιαηα πμο αθμνμφκ ζηδκ
ηαθή θεζημονβία ηςκ ελςηενζηχκ ζαηνείςκ, ηαεχξ ηαζ ζε εέιαηα πμο
ζπεηίγμκηαζ ιε ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ.
2. Δλαζθαθίγεζ εημζιυηδηα ζηα ελςηενζηά ζαηνεία βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ
ηαηηζηχκ ηαζ έηηαηηςκ πενζζηαηζηχκ, ηαεχξ ηαζ ιαγζηχκ αηοπδιάηςκ ή
ηαηαζηνμθχκ.
3. Αλζμθμβεί υθα ηα πενζζηαηζηά πμο πνμζένπμκηαζ ζηα ελςηενζηά ζαηνεία
ζενανπεί ηαζ ακηζιεηςπίγεζ ηζξ ακάβηεξ ημοξ ηαηά ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ.
4. Καηεοεφκεζ ηδκ ενβαζία ημο κμζδθεοηζημφ πνμζςπζημφ πμο ενβάγεηαζ ζηα
ελςηενζηά ζαηνεία χζηε μζ αζεεκείξ κα δζαηζκμφκηαζ ιε ηαπφηδηα ηαζ
αζθάθεζα ζημκ πνμμνζζιυ ημοξ.
5. ε πενίπηςζδ δζαημιζδήξ αζεεκμφξ ζε άθθμ ίδνοια ζοιιεηέπεζ ζηδκ
μιάδα δζαπείνζζδξ ημο πενζζηαηζημφ ηαζ επζθαιαάκεηαζ ηςκ δζαδζηαζζχκ βζα
ηδ βνήβμνδ ηαζ αζθαθή δζαημιζδή ημο.
6. Φνμκηίγεζ βζα ηδκ ηακμκζηή θεζη9μονβία ηςκ ελςηενζηχκ ζαηνείςκ, ηδκ
ηήνδζδ ηδξ ηάλδξ, ηδ ζςζηή ηαζ άκεηδ ελοπδνέηδζδ ηςκ αζεεκχκ ηαζ ηςκ
ζοββεκχκ ημοξ.
7. Καηαζηνχκεζ ημ βεκζηυ πνυβναιια ενβαζίαξ ηςκ ελςηενζηχκ ζαηνείςκ
ηαεχξ ηαζ ηα εαδμιαδζαία πνμβνάιιαηα οπδνεζίαξ ημο πνμζςπζημφ.
8. Καηακέιεζ ηδκ διενήζζα ενβαζία υθςκ ηςκ ςνανίςκ ζημ πνμζςπζηυ.
9. Μενζικά βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο ζοκυθμο ημο ηεπκμθμβζημφ
ελμπθζζιμφ πμο έπεζ ζηδκ εοεφκδ ημο ηαζ βζα ηδκ πενζμδζηή ή έηηαηηδ
ζοκηήνδζή ημο..
10.Δηηεθεί έβηαζνα πνμιήεεζεξ οθζηχκ ηαζ μνβάκςκ πμο πνδζζιμπμζεί.
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11.Φνμκηίγεζ βζα ηδ ζπμθαζηζηή ηήνδζδ ηςκ αζαθίςκ ηαζ ημο ανπείμο ηςκ
ελςηενζηχκ ζαηνείςκ.
12.Αλζμθμβεί ημ ένβμ ηςκ κμζδθεοηχκ ηαζ ζοκηάζζεζ ηζξ εηήζζεξ εηεέζεζξ.
13.Ακαθένεηαζ ζηδκ ζενανπία ηδξ κμζδθεοηζηήξ ηαζ ηδξ ζαηνζηήξ οπδνεζίαξ
ημο ζηαειμφ αζιμδμζίαξ.
14.Δθέβπεζ ηδ δζαδζηαζία αζιμθδρίαξ ζηα δζάθμνα ζηάδζά ηδξ απυ ημοξ
Νμζδθεοηέξ.
15.Φνμκηίγεζ βζα ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ ηάλδ ημο πχνμο ηςκ ελςηενζηχκ
ζαηνείςκ.
16.Μενζικά βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ
επζαθέπμκηαξ ηδ ζοθθμβή ηαζ απμημιζδή ημο ιμθοζιέκμο οθζημφ.
17.Δκδιενχκεηαζ ηαεδιενζκά βζα ηα ζοιαάκηα πμο έθααακ πχνα ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηςκ άθθςκ ςνανίςκ ενβαζίαξ.
29.Δηηεθεί μπμζμδήπμηε ένβμ ζοκαθέξ πνμξ ηδ εέζδ ενβαζίαξ πμο ηαηέπεζ
ηαζ ηζξ βκχζεζξ ημο.
30.Παναημθμοεεί ηζξ ελεθίλεζξ ημο ημιέα ηδξ ακηζιεηχπζζδξ επεζβυκηςκ
πενζζηαηζηχκ ζοιιεηέπμκηαξ ζε ιαεήιαηα, ζειζκάνζα, δζαθέλεζξ ηαζ θμζπέξ
επζζηδιμκζηέξ εηδδθχζεζξ ηαεχξ ηαζ ιε ηδ ιεθέηδ αζαθίςκ ηαζ πενζμδζηχκ.
31.Δηπαζδεφεζ ημ πνμζςπζηυ ζηδκ ηήνδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηςκ Δλςηενζηχκ
ζαηνείςκ ηαζ οπμδεζηκφεζ ηνυπμοξ αεθηίςζδξ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ ηδξ
δελζμηεπκίαξ ημοξ.
32.Γζδάζηεζ ηδ κμζδθεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ηδ ζδιαζία ηδξ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ
πανμπήξ κμζδθεοηζηχκ θνμκηίδςκ.
33.Τπμδεζηκφεζ ηνυπμοξ ιεθέηδξ ηαζ αοημιυνθςζδξ ημο πνμζςπζημφ.
34.οιιεηέπεζ αθθά ηαζ μνβακχκεζ ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα ζοκαθμφξ ιε ηα
ελςηενζηά ζαηνεία ακηζηεζιέκμο.
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ
ΝΟΖΛΔΤΣΡΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ
Σα πνμζυκηα, ηα ηαεήημκηα ηαζ μζ εοεφκεξ ηαοηίγμκηαζ ιε εηείκα ημο
πνμσζηάιεκμο κμζδθεοηή.
Δηδηθά Καζήθνληα
1. Δζζδβείηαζ ηακμκζζιμφξ βζα ηδ Μμκάδα Σεπκδημφ Νεθνμφ πμο ζπεηίγμκηαζ
ιε ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο.
2. Ονβακχκεζ, πνμβναιιαηίγεζ ηαζ επζαθέπεζ ηδκ υθδ δζεκένβεζα υθςκ ηςκ
ηαηηζηχκ ηαζ έηηαηηςκ αζιμηαεάνζεςκ.
3. Δθέβπεζ ηδκ εημζιυηδηα ηδξ αίεμοζαξ ηδξ Μμκάδαξ ηαζ νοειίγεζ ηδ
θεζημονβία ηδξ.
4. Πνμβναιιαηίγεζ ηαζ ζοκημκίγεζ ηδκ αηνζαή πνμζέθεοζδ ηςκ αννχζηςκ ζηδ
ΜΣΝ.
5. οκημκίγεζ ηδ ζεζνά ηςκ αζιμηαεάνζεςκ ιε ηνζηήνζμ ηδ αανφηδηα, ημ
επείβμκ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηζξ ζδζαζηενυηδηαξ ηςκ αζεεκχκ.
6. Ονβακχκεζ ηαζ εθέβπεζ ηδκ αοζηδνή ηήνδζδ ηςκ ανπχκ ηαεανζυηδηαξ,
αζδρίαξ ηαζ ακηζζδρίαξ ηαηά ηδκ δζεκένβεζα ηςκ αζιμηαεάνζεςκ.
7. Δθανιυγεζ ηαζ παναημθμοεεί ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ηαηηζηχκ ηαζ έηηαηηςκ
ιζηνμαζμθμβζηχκ εθέβπςκ (πμο πνέπεζ κα ζηέθκμκηαζ ζςζηά ηαζ έβηαζνα ζηα
ενβαζηήνζα) βζα ηδκ εκηυπζζδ εζηζχκ ιζηνμαίςκ ζηδ ΜΣΝ ηαζ ημοξ
αμδεδηζημφξ πχνμοξ.
8. Δλαζθαθίγεζ ηζξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ελεζδζηεοιέκδ ηαζ επζδέλζα πανμπή
θνμκηίδαξ ζημοξ αζιμηαεαζνυιεκμοξ, θένμκηαξ ηδκ ηφνζα εοεφκδ βζα ηδκ
άιεζδ θνμκηίδα ημοξ.
9. ηναημθμβεί ηαζ δζαηδνεί ανζειδηζηά επανηέξ ηαζ ηαθά εηπαζδεοιέκμ
κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ιε ζημπυ ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ πανμπήξ ηδξ αέθηζζηδξ
θνμκηίδαξ ζημοξ αζεεκείξ.
10. Γζδάζηεζ οπμδεζβιαηζηά ηζξ ηεπκζηέξ δζαδζηαζίεξ ηαζ ηζξ κέεξ ηεπκζηέξ
ηαζ δεδμιέκα πμο αθμνμφκ ζηδκ αζιμηάεανζδ ζημοξ κέμοξ κμζδθεοηέξ,
θμζηδηέξ ηαζ ζπμοδαζηέξ ηδξ κμζδθεοηζηήξ.
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11. Φνμκηίγεζ βζα ηδκ εθανιμβή, έθεβπμ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ
ηαεζενςιέκςκ πνμηφπςκ θνμκηίδαξ ηαζ εεναπεοηζηχκ πνςημηυθθςκ απυ ημ
πνμζςπζηυ.
12. Φνμκηίγεζ βζα ηδ ζπμθαζηζηή ηήνδζδ ημο αημιζημφ πθάκμο θνμκηίδαξ
ηςκ αζεεκχκ ηαζ ηδξ θμβμδμζίαξ.
13.

Αλζμθμβεί ημ ένβμ ηςκ κμζδθεοηχκ ηαζ ζοκηάζζεζ ηζξ εηήζζεξ εηεέζεζξ.

14. Παναββέθκεζ οθζηά βζα ηδ Μμκάδα απυ ηδκ απμεήηδ ηαζ ημ βναθείμ
πνμιδεεζχκ πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίγεηαζ έβηαζνα δ επάνηεζά ημοξ.
15.

Δηηεθεί ηαεδιενζκέξ παναββεθίεξ οθζημφ απυ ημ θανιαηείμ.

16. Φνμκηίγεζ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ μπμζαζδήπμηε αθάαδξ ιδπακχκ,
ζοζηεοχκ, ενβαθείςκ, πανμπχκ ηθπ
17. Φνμκηίγεζ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ ηα ηδκ ηαθή
θεζημονβία ημο ιυκζιμο ζαηνμηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηδξ ΜΣΝ ηαζ ηδ
δζαζθάθζζδ ηδξ ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ βζα αοηυ ημκ ελμπθζζιυ ηαεχξ επίζδξ
ηαζ βζα ημ ζφζηδια επελενβαζίαξ κενμφ πμο δζαεέηεζ δ ΜΣΝ.
18. Με αάζδ ημ διενήζζμ πνυβναιια ηδξ ΜΣΝ μνίγεζ ημ πνμζςπζηυ ακά
αζεεκή ηαζ επζαθέπεζ βζα ηδκ μιαθή έηααζδ ηςκ αζιμηαεάνζεςκ.
19. ηέθκεζ εβηαίνςξ ημκ ιεηαθμνέα αζεεκχκ ζηα ηιήιαηα βζα ηδκ
παναθααή ηςκ αζεεκχκ πμο κμζδθεφμκηαζ ή πνήγμοκ αμήεεζαξ ζηδ
ιεηαηίκδζή ημοξ, ιε ηνυπμ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ απνυζημπηδ ηαζ πςνίξ
ηαεοζηενήζεζξ νμή ηςκ αζιμηαεάνζεςκ.
20. ε πενζυδμοξ ή διένεξ έθθεζρδξ ή παναηεηαιέκδξ ενβαζίαξ ηαζ
ηυπςζδξ ημο πνμζςπζημφ εηηεθεί ηαζ δ ίδζα ηαεήημκηα κμζδθεοηζηά.
21. οκενβάγεηαζ ιε ηδκ Δπζηνμπή Λμζιχλεςκ ηαζ ζοιιεηέπεζ εκενβά ζηα
πνμβνάιιαηα πνυθδρδξ ηςκ εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ.
22. Δηπαζδεφεζ ηαζ εθέβπεζ ημ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ βζα ηδκ
ηαεανζυηδηα ηαζ ηδκ ηάλδ ημο ηιήιαημξ.
23. Βεααζχκεηαζ υηζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ ΜΣΝ βκςνίγεζ ηαζ αημθμοεεί
ζςζηά ηδκ ηεπκζηή αζδρίαξ ηαζ ακηζζδρίαξ.
24. Βμδεάεζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο ηαζκμφνζμο
πνμζςπζημφ.
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25.

Ονβακχκεζ ηαζ ζοιιεηέπεζ ζε ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα.

26. Δηηεθεί μπμζαδήπμηε άθθδ ζπεηζηή ενβαζία ζφιθςκα ιε ηδκ ενβαζζαηή
ημο εέζδ ηαζ ηζξ βκχζεζξ ημο.
27.

Ακαθένεηαζ ζηδκ ζενανπία ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ.

28. Φνμκηίγεζ βζα
αζιμηαεαζνυιεκςκ.

ηδκ

έβηαζνδ

ηαζ

εκδεζηκουιεκδ

ζίηζζδ

ηςκ

29. Δηπαζδεφεζ ημοξ αζεεκείξ ηαζ ιέθδ ηςκ μζημβεκεζχκ ημοξ ζε
εειεθζχδεζξ ανπέξ πμο αθμνμφκ ηδ κυζμ ( ΥΝΑ) ηαζ ηδκ αζιμηάεανζδ
(δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ, θνμκηίδα ΑΦ ακαζηυιςζδξ, πνυζθδρδ οβνχκ,
θανιαηεοηζηή αβςβή, ιέηνδζδ γςηζηχκ ζδιείςκ ηηθ), ιε ζημπυ ηδκ
δζαζθάθζζδ ηδξ ζοκέπεζαξ ηδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ εηηυξ Μμκάδαξ
ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ επίηεολδ ορδθμφ ααειμφ ακελανηδζίαξ ηςκ αζεεκχκ
ιέζς ηδξ ιάεδζδξ.
30. Δκδιένςζδ ηαζ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ αζεεκχκ ζε ζπέζδ ιε ηα
δζαδζηαζηζηά ηδξ
ηάθορδξ ηδξ εεναπείαξ ημοξ απυ ημοξ εηάζημηε
αζθαθζζηζημφξ θμνείξ, έηδμζδ αεααζχζεςκ βζα ηάεε κυιζιδ πνήζδ.
31. Σδνεί ζε ιδκζαία αάζδ ηδ ζοιπθήνςζδ θμνιχκ ιε ζηαηζζηζηά
ζημζπεία πμο αθμνμφκ ζημοξ αζεεκείξ ηδξ ΜΣΝ , ηα μπμία ηαζ ηα απμζηέθθεζ
ζηδκ ΤΔ ( Τπδνεζία οκημκζζιμφ ηαζ Δθέβπμο Δλςκεθνζηήξ Κάεανζδξ).

Σελίδα 59 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ ιενζηέξ οπδνεζίεξ ή μνβακζζιμί
ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθία πνμζανιμβήξ ζε ηαπφηαηα ειθακζγυιεκεξ ακάβηεξ
είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ανηεηά άημια ημο δοκαιζημφ ημοξ αζζεάκμκηαζ ζπεηζηά
ακίζπονμζ ηαεχξ ηαζ υηζ ανίζημκηαζ ζημ ζηυπαζηνμ επζηνζηζηχκ
ζοιπενζθμνχκ.
Οζ άκενςπμζ πμο αζημφκ δζμίηδζδ δεκ έπμοκ ηυζμ ςξ ααζζηυ ηαεήημκ ημοξ
κα μνβακχκμοκ ημοξ ακενχπμοξ, υζμ κα ημοξ εοεοβναιιίγμοκ απακηχκηαξ
ηονίςξ ζε ιζα επζημζκςκζαηή πνυηθδζδ πανά ζε έκα πνυαθδια ζπεδζαζιμφ.
Ζ εοεοβνάιιζζδ ζημοξ ζηυπμοξ αμδεάεζ κα λεπενάζμοιε αοηυ ημ πνυαθδια
εκδοκαιχκμκηαξ ημοξ ακενχπμοξ. Συηε μζ ενβαγυιεκμζ ηαζ ιε ηα παιδθυηενα
επίπεδα εηπαίδεοζδξ ιπμνμφκ κα δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζημκ ίδζμ ααειυ ζε
δζάθμνεξ πνάλεζξ πςνίξ κα αζζεάκμκηαζ ηνςημί. ζμ δ ζοιπενζθμνά ημοξ
είκαζ ζοκεπήξ ιε ηδκ απμζημθή ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ οπδνεζίαξ, μζ
Πνμσζηάιεκμί ημοξ εα ανίζημκηαζ ζε πμθφ δφζημθδ εέζδ κα ημοξ επζηνίκμοκ.
ημ πθαίζζμ αοηυ μ εζςηενζηυξ ηακμκζζιυξ θεζημονβίαξ ηδξ οπδνεζίαξ ιαξ
πνέπεζ κα αμδεήζεζ κα παναπεεί ορδθή εκενβδηζηυηδηα ζοιπενζθμνάξ
ηαθχκηαξ ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ κα ζοκδνάιεζ ζζυηζια ζηζξ
ανιμδζυηδηεξ θνμκηίδαξ ημο αζεεκή πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ ιπμνμφκ κα
ζζμπεδςεμφκ μζ ζενανπζηέξ αλίεξ υπςξ ηίεεκηαζ ηαζ απυ ημκ κυιμ.
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
Σν Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ επζχλεηαη γηα:
1. Σδ κμζδθεία πμο πανέπεηαζ ζημκ άννςζημ ιέζα ζημ Νμζμημιείμ.
2. Σμκ ζπεδζαζιυ, πνμβναιιαηζζιυ,
κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ημο αννχζημο.

εηηέθεζδ

ηαζ

αλζμθυβδζδ

ηδξ

3. Σμ ελαημιζηεοιέκμ ηαζ μθμηθδνςιέκμ ζπέδζμ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ, ημ
μπμίμ πνμβναιιαηίγεηαζ ιε ηδ ζοιιεημπή ημο αζεεκή ηαζ ημο πενζαάθθμκηυξ
ημο ηαζ ηαθφπηεζ κμζδθεοηζηέξ, ροπμθμβζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακάβηεξ.
4. Σμ ζοκημκζζιυ ηδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ πμο πανέπεηαζ απυ ηδκ ίδζα ή
απυ άθθμ ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ιε ακάεεζή ηδξ.
5. Σδκ ηήνδζδ ηαζ ζοιπθήνςζδ δεθηίςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ κμζδθεία ηαζ
εεναπεία ημο αννχζημο ηαζ ηδ ζοκέπεζα ηδξ πμνείαξ ημο, υπςξ:
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Γεθηίμ ηαηαβναθήξ γςηζηχκ ζδιείςκ ημο αννχζημο
Γεθηίμ ζαηνζηχκ μδδβζχκ
Γεθηίμ Νμζδθεοηζημφ ζζημνζημφ
Γεθηίμ Νμζδθεοηζηχκ
αννχζημο ηθπ)

ζδιεζχζεςκ

(παναηδνήζεζξ,

κμζδθείεξ

Γεθηίμ παναθααήξ ηαζ παναδυζεςξ κανηςηζηχκ θανιάηςκ
ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
Δκένβεζεξ πμο ακάβμκηαζ ζηα βεκζηυηενα ηαεήημκηα ηδξ/ημο Νμζδθεοηζημφ
πνμζςπζημφ είκαζ ηα ελήξ:
1. οκενβάγεηαζ ςξ ζζυηζιμ ιέθμξ ηδξ δζεπζζηδιμκζηήξ μιάδαξ εεναπείαξ
(ζαηνμφξ, θοζζμεεναπεοηέξ, δζαζημθυβμοξ, ημζκςκζημφξ θεζημονβμφξ ηθπ)
2. οκενβάγεηαζ ιε ημκ εενάπμκηα ζαηνυ ηαζ εηηεθεί ιε αηνίαεζα ηζξ μδδβίεξ
ζφιθςκα πάκηα ιε ηζξ ηαηαβεβναιιέκεξ ανπέξ ηδξ Νμζδθεοηζηήξ Δπζζηήιδξ.
3. οκημκίγεζ ηζξ κμζδθεοηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ
άθθςκ ιεθχκ ηδξ οβεζμκμιζηήξ μιάδαξ.
4. Δίκαζ μ ζοκδεηζηυξ ηνίημξ ιεηαλφ αννχζημο, ημο πενζαάθθμκηυξ ημο, ημο
ζαηνμφ, ημο πνμζςπζημφ ημο κμζμημιείμο ηαζ άθθςκ ημζκςκζηχκ ηαζ
ημζκμηζηχκ παναβυκηςκ ζε εέιαηα ηδξ ανιμδζυηδηάξ ημο/ηδξ.
5. Φνμκηίγεζ χζηε ημ πενζαάθθμκ ημο αννχζημο κα είκαζ άκεημ, ηαηάθθδθμ
ηαζ αζθαθέξ.
6. οβηεκηνχκεζ ημ απαναίηδημ κμζδθεοηζηυ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ
δζάθμνεξ δζαβκςζηζηέξ ηαζ εεναπεοηζηέξ πανειαάζεζξ.
7. έαεηαζ ηδκ πνμζςπζηυηδηα ημο αννχζημο ηαζ ιε ηάεε ηνυπμ δζαηδνεί ηαζ
πνμζηαηεφεζ ηδκ αημιζηυηδηά ημο.
8. Δκεαννφκεζ ημκ άννςζημ κα ζοιιεηέπεζ εκενβά ζημ εεναπεοηζηυ
πνυβναιια ηαζ ημκ εκζζπφεζ ροπμθμβζηά ζε ηάεε κμζδθεία.
9. Δλεηάγεζ, παναηδνεί, αλζμθμβεί ηαζ ηαηαβνάθεζ ζοιπηχιαηα ηαζ θοζζηά
ζδιεία ημο αννχζημο ηαζ εκδιενχκεζ ημκ ζαηνυ ηαζ ηδκ οπυθμζπδ
εεναπεοηζηή μιάδα.
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10. Παναηδνεί ηζξ ακηζδνάζεζξ ημο αννχζημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ελεηάζεςξ ή ηδξ κμζδθείαξ ηαζ πνμθαιαάκεζ ηοπυκ ακεπζεφιδηεξ ακηζδνάζεζξ.
11. Αζηζμθμβεί ηδκ ηάεε ημο/ηδξ εκένβεζα ιε αάζδ ηζξ βκχζεζξ πμο ηαηέπεζ
απυ ηζξ αζμθμβζηέξ, θοζζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ επζζηήιεξ ηαζ ηζξ πνμζανιυγεζ
ζφιθςκα ιε ηζξ κέεξ ηάζεζξ ηαζ ελεθίλεζξ ηςκ επζζηδιχκ οβείαξ ηαζ ηζξ εζδζηέξ
ακάβηεξ ημο αννχζημο.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
1. Μέηνδζδ γςηζηχκ ζδιείςκ
2. Δκδμθθέαζα έβποζδ οβνχκ, θανιάηςκ, αίιαημξ ηαζ ηα πανάβςβα αοηχκ.
3. Υμνήβδζδ θανιάηςκ:
a.

Απυ ημ ζηυια

b. Απυ ηδ θθέαα (δζαθφιαηα μνμφ, θανιάηςκ, αίιαημξ ηαζ παναβχβςκ
αοημφ.
c.

Απυ ηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ

d.

Γζαδενιαηζηά

e.

Με έκεζδ οπμδυνζα ηαζ εκδμιοσηή

f.

Γζαημθπζηά

g.

Τπμβθςζζίςξ

4. Πθφζδ ημζθμηήηςκ ηαζ αθεκκμβυκςκ (ιάηζ, ιφηδ, αοηί, ηυθπμξ, ζημιάπζ,
παπφ έκηενμ, μονμδυπμξ ηφζηδ ηθπ)
5. Υμνήβδζδ μλοβυκμο (ιε ηαεεηήνα, αζηυ AMBU, ακαπκεοζηήνα.
6. Σεπκδηή δζαηνμθή
βαζηνμζηυιζμ.

ιε

νζκμβαζηνζηυ

ζςθήκα

LEVINE,

ή

απυ

7. Ακαννυθδζδ οβνχκ ηαζ εηηνίζεςκ απυ ημζθυηδηεξ (ζημιάπμο, νζκυξ,
ηναπείαξ ηθπ)
8. Καεεηδνζαζιυξ μονμδυπμο ηφζηεςξ.
9. Γζαζημθή ηαζ ηαεανζζιυξ ημθμζημιίαξ
10.

Θεζζηή πανμπέηεοζδ εηηνίζεςκ.
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11. οθθμβή ηαζ απμζημθή
ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ.

εηηνζιάηςκ

ηαζ

απεηηνζιάηςκ

12.

Σμπζηή πνμεβπεζνδηζηή πνμεημζιαζία.

13.

Απθέξ επζδέζεζξ.

14.

Βμήεεζα ζηδκ αθαίνεζδ πανμπεηεφζεςκ.

15.

Βμήεεζα ζηδκ ημπμεέηδζδ κάνεδηα.

16.

Φνμκηίδα ηδξ ηαεανζυηδηαξ ημο πχνμο ηαζ ηςκ ενβαθείςκ.

βζα

17. Πνμεημζιαζία ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ ενβαθείςκ, ημο επζδεζιζημφ
οθζημφ
18.

Σαλζκυιδζδ ενβαθείςκ, μνβάκςκ, ζοζηεοχκ, ζιαηζζιμφ, μννχκ,

19.

θανιαηεοηζημφ οθζημφ, ακαθςζίιςκ, η.θ.π.

20.

Έθεβπμξ ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ ενβαθείςκ ηαζ ζπεηζηή ακαθμνά ζημοξ

21.

ανιμδίμοξ.

22. Γζεοεέηδζδ ηθίκδξ (ζηνχζζιμ ηθίκδξ αζεεκμφξ), απθή ή ιε
ηαηαηεηθζιέκμ
23. Δπζιεθείηαζ ημο οθζημφ ημο ηιήιαημξ
24. Σαηημπμζεί ημ οθζηυ ή ηα ενβαθεία ηαζ άθθα ακηζηείιεκα πμο
πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηά ηδ κμζδθεία.
25. Δημζιάγεζ ημ πνμξ απμζηείνςζδ οθζηυ.
26. Παναθαιαάκεζ ηαζ
απμζηεζνςιέκμ οθζηυ

ηαηημπμζεί

ζηα

ακηίζημζπα

κημοθάπζα

ημ

27. Δκδζαθένεηαζ βζα ηδκ επάνηεζα υθμο ημο οθζημφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ
ζηδ κμζδθεία ηαζ ηάκμκηαξ πνμζεηηζηή πνήζδ ημο οθζημφ.
28. Γζα ημκ άννςζημ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ ηεθζηή θάζδ ηδξ γςήξ ημο
ελαζθαθίγεζ άκεζδ, δζοπία ηαζ ακαημφθζζδ.
29. Μεηά ημ εάκαημ ημο αννχζημο πανέπεζ ηδ ιεηαεακάηζα θνμκηίδα
πνμζδίδμκηαξ ημκ απαναίηδημ ζεααζιυ ζημοξ πεζνζζιμφξ ηδξ πνμξ ημκ
κεηνυ.
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30. οθθέβεζ ηαζ παναδίδεζ ηα ακηζηείιεκα ημο κεηνμφ ζημοξ ζοββεκείξ
πανμοζία ζοκαδέθθμο.
31.

Μέηνδζδ πνμζθαιαακμιέκςκ ηαζ απμααθθμιέκςκ οβνχκ.

32.

Δθανιμβή επζζπαζηζηχκ (θοζζηχκ, πδιζηχκ, ιδπακζηχκ).

33.

Θεναπεοηζηά θμοηνά ιεθχκ ζχιαημξ.

34.

Γεκζηή ηαζ ημπζηή ηαεανζυηδηα ημο αννχζημο.

35. Βμήεεζα, θνμκηίδα ηαζ οπμζηήνζλδ ημο αννχζημο πμο πάζπεζ απυ
πνυκζμ ακίαημ κυζδια ή έπεζ οπμζηεί αηφπδια ή έπεζ ηαημπμζδεεί.
36. Γζαηήνδζδ ηδξ ιομζηεθεηζηήξ ζζμννμπίαξ ζηζξ δζάθμνεξ εέζεζξ ημο
αννχζημο ζημ ηνεαάηζ ή ζηδκ πμθοενυκα.
37. Γζαηήνδζδ ηδξ θοζζμθμβζηήξ θεζημονβίαξ
μονμδυπμο ηφζηεςξ.
38.

ημο εκηένμο ηαζ ηδξ

Πνυθδρδ ηςκ επζπθμηχκ

39. Ακαημφθζζδ ημο αννχζημο απυ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ κυζμο (πυκμξ,
πονεηυξ, νίβμξ ηθπ)
40. Δθανιμβή ιέηνςκ ηαζ ιέζςκ βζα ηδκ αζθάθεζα ημο αννχζημο
(πενζμνζζιμί, πνμθοθαηηήνεξ), ιε ηνζηήνζμ ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ αλζμπνέπεζαξ
ηαζ ημο ζεααζιμφ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο αννχζημο.
41.

Πνυθδρδ ηαζ εεναπεία ηςκ ηαηαηθίζεςκ

42. Δλοπδνέηδζδ ηαζ πανμπή αμήεεζαξ ζημκ άννςζημ υθμ ημ 24ςνμ βζα
ενβαζίεξ πμο δεκ ιπμνεί μ ίδζμξ κα αοημελοπδνεηδεεί.
43. Πνμχεδζδ ημο αννχζημο πνμξ ηδκ αοημθνμκηίδα ηαζ ηδκ
απμηαηάζηαζδ ιέζς ηδξ εηπαίδεοζδξ ή ηαζ ιε υπμζμκ άθθμ ηεηιδνζςιέκμ
ηνυπμ πμο πνμαθέπεζ δ επζζηήιδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ.
44.

Λήρδ, αλζμθυβδζδ ηαζ ακαβναθή ηςκ γςηζηχκ ζδιείςκ ημο αννχζημο.

45.
Πνμεβπεζνδηζηή (βεκζηή, ημπζηή, ηεθζηή), δζεβπεζνδηζηή
ιεηεβπεζνδηζηή θνμκηίδα, υπςξ μνίγεζ δ επζζηήιδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ.
46.

Δοπνεπζζιυξ εβπεζνδηζημφ πεδίμο

47.

Γζδαζηαθία ηαζ επίαθερδ ακαπκεοζηζηχκ αζηήζεςκ.

Σελίδα 64 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

ηαζ

48.

Γζαηνμθή ηαζ νφειζζδ ημο δζαζημθμβίμο ημο αννχζημο.

49.

Μέηνδζδ πνμζθαιαακυιεκςκ ηαζ απμααθθυιεκςκ οβνχκ.

50. Λήρδ αζιαημθμβζηχκ ηαζ αζμπδιζηχκ ελεηάζεςκ,
αλζμθυβδζδ,
παναημθμφεδζδ ηαζ εκδιένςζδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ μιάδαξ βζα ηδκ πμνεία ηςκ
ηζιχκ ημοξ.
51. Λήρδ μφνςκ βζα ιέηνδζδ ζαηπάνμο, μλυκδξ, θεοηχιαημξ, pH ηαζ
εζδζημφ αάνμοξ, αλζμθυβδζδ,
παναημθμφεδζδ ηαζ εκδιένςζδ ηδξ
κμζδθεοηζηήξ μιάδαξ βζα ηδκ πμνεία ηςκ ηζιχκ ημοξ.
52.

Καεανηζηυξ οπμηθοζιυξ

53.

Μέηνδζδ μθεαθιζημφ ηυκμο.

54. Αθθαβή ηαζ θνμκηίδα αζεεκή ιε εζςηενζηυ ηναπεζμζςθήκα ζε
ηναπεζμζημιία.
55. Αθθαβή εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ ηναπεζμζςθήκα ζε μθζηή
θανοββεηημιή.
56. Ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηανδζαηήξ ακαημπήξ ςξ εηπαζδεοιέκα ιέθδ ηδξ
μιάδαξ ακάκδρδξ.
57. Δκδμηναπεζαηή δζαζςθήκςζδ, ημπμεέηδζδ θανοββζηήξ ιάζηαξ,
αενζζιυξ ιε ηάεε ιέεμδμ αθμφ πνμδβδεεί δ απαναίηδηδ εηπαίδεοζδ, ηαζ
ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ πανίζηαηαζ βζαηνυξ μπυηε ηίεεηαζ ζε άιεζμ
ηίκδοκμ δ γςή ημο αζεεκμφξ.
58. ε ζπέζδ ιε ημ παναπάκς ηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ πανίζηαηαζ
βζαηνυξ μζ κμζδθεοηέξ ιπμνμφκ κα ακαθάαμοκ πνςημαμοθία ηαζ έπμοκ ημ
δζηαίςια κα αημθμοεήζμοκ ημ εζδζηυ πνςηυημθθμ ακάκδρδξ πνμηεζιέκμο κα
ζχζμοκ ηδ γςή ημο αζεεκμφξ, βζα ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα έπμοκ εζδζηά
εηπαζδεοηεί.
59. ηδκ πενίπηςζδ πμο πανίζηαηαζ βζαηνυξ μζ κμζδθεοηέξ αημθμοεμφκ
πζζηά ηζξ μδδβίεξ πμο ημοξ δίδμκηαζ ηαζ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακάκδρδ ςξ ιέθδ
ηδξ μιάδαξ ακάκδρδξ.
60. Φνμκηίδα ημο κεηνμφ ακενχπμο ζφιθςκα ιε υζα μνίγεζ δ επζζηήιδ
ηδξ κμζδθεοηζηήξ.
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61. Παναημθμοεεί ημκ άννςζημ ηαηά ηδκ πμνήβδζδ θανιάηςκ εζδζηυηενα
εάκ πνυηεζηαζ βζα θάνιαηα πμο πμνδβμφκηαζ εκδμθθέαζα, βζα ηδ ιεηάββζζδ
αίιαημξ ή ηαζ παναβχβςκ ημο.
62. Φνμκηίγεζ ηαζ ελαζθαθίγεζ ζημκ άννςζημ οβζεζκυ, αζθαθέξ ηαζ
εεναπεοηζηυ πενζαάθθμκ υπςξ είκαζ μ ηαηάθθδθμξ θςηζζιυξ, αενζζιυξ,
εενιμηναζία ηαζ απμθοβή εμνφαςκ.
63. οκενβαζία ζε ζοκημκζζιυ ηςκ εκενβεζχκ βζα ηδκ πνυθδρδ, εεναπεία
ηαζ απμηαηάζηαζδ
64. Κζκδημπμίδζδ ημο αζεεκμφξ ζημ ηνεαάηζ ή ζηδκ ηανέηθα, αμήεεζα κα
πενπαηήζεζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζαηνζηέξ μδδβίεξ.
65. Φνμκηίγεζ βζα ηδκ ηαθή ζίηζζδ ημο αννχζημο πμνδβχκηαξ ημ
ηαεμνζζιέκμ βεφια πμο ιπμνεί κα πανέπεηαζ ζε μπμζαδήπμηε ιμνθή, ηαζ απυ
μπμζαδήπμηε μδυ.
66. Ακαημφθζζδ ημο αννχζημο υθμ ημ 24ςνμ υηακ μ ίδζμξ αδοκαηεί κα
ελοπδνεηδεεί,
67. οκενβάγεηαζ ιε ηδκ/ημκ Νμζδθεφηνζα/ηή θμζιχλεςκ, δδθχκεζ ζε
αοηήκ ηδκ ηάεε οπάνπμοζα θμίιςλδ είηε βζα ηδκ πενίπηςζδ πμο εζζήθεακ ιε
ιμθοζιαηζηυ κυζδια, είηε βζα ηδκ πενίπηςζδ πμο έπμοκ οπμζηεί
εκδμκμζμημιεζαηή θμίιςλδ ηαζ ενβάγμκηαζ απυ ημζκμφ βζα ημκ πενζμνζζιυ
ηςκ εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ. Πανάθθδθα δέπεηαζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ βζα
ηδκ ακηζιεηχπζζδ πενζζηαηζηχκ ιε ιμθοζιαηζηυ κυζδια ηαζ εκδιενχκεζ
άιεζα ηαζ ηδκ οπυθμζπδ εεναπεοηζηή μιάδα.
68. Υνδζζιμπμζεί ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο ζδίμο ημο αννχζημο ηαζ ηςκ ιεθχκ
ημο πενζαάθθμκηυξ ημο βζα κα επζηφπεζ πζμ βνήβμνδ ακάννςζδ ηαζ
απμηαηάζηαζδ ηδξ οβείαξ ημο.
69. Δζζδβείηαζ ιεευδμοξ ηαθφηενδξ ζοκενβαζίαξ ιε ημκ αζεεκή ιε ζηυπμ
ηδκ ηαπφηενδ ηαζ πζμ αζθαθή εεναπεία, ακάννςζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ ηδξ
οβείαξ ημο.
70. Γίκεζ πθδνμθμνίεξ ηαζ ζοιαμοθέξ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ οβεία
ημο αζηεί δδθαδή ζοιαμοθεοηζηή ζφιθςκα ιε υζα μνίγεζ δ επζζηήιδ ηδξ
κμζδθεοηζηήξ.
71. Γζδάζηεζ, δζαθςηίγεζ, δζαπαζδαβςβεί ηαζ εηπαζδεφεζ ημκ άννςζημ ηαζ
ηδκ μζημβέκεζά ημο. Ζ εηπαίδεοζδ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ
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πενίεαθρδξ ηςκ αζεεκχκ, πμο ζημπυ έπεζ ηδκ απμηαηάζηαζδ, ηδ δζαηήνδζδ
ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηδξ οβείαξ. Δίκαζ έκαξ πνμβναιιαηζζιέκμξ ζοκδοαζιυξ
εηιάεδζδξ δναζηδνζμηήηςκ πμο ζημπεφμοκ κα αμδεήζμοκ ημοξ ακενχπμοξ μζ
μπμίμζ έπμοκ ηδκ ειπεζνία ηδξ αζεέκεζαξ κα πναβιαηχζμοκ ηζξ αθθαβέξ ζηδ
ζοιπενζθμνά ημοξ πμο μδδβμφκ ζηδκ ηαθή οβεία.
Δηπαζδεφεζ ή ζοιιεηέπεζ ζε μιάδεξ εηπαζδεοηχκ βζα αζεεκείξ ηαζ ιέθδ
μζημβεκεζχκ ημοξ υπςξ π.π. εηπαίδεοζδ ζημκ ηνυπμ εηηέθεζδξ οπμδυνζςκ
εκέζεςκ ζκζμοθίκδξ, δζδαζηαθία ζημκ ηνυπμ ιέηνδζδξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ηδξ βθοηυγδξ ημο αίιαημξ, έβηαζνδ αλζμθυβδζδ
ζοιπηςιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηανδζαηή ακεπάνηεζα ηθπ.
72. Γζδάζηεζ, δζαθςηίγεζ, παζδαβςβεί ηαζ ηαηεοεφκεζ ζφιθςκα ιε υζα
μνίγεζ δ επζζηήιδ ηδξ Νμζδθεοηζηήξ θμζηδηέξ ηαζ ζπμοδαζηέξ ηδξ
Νμζδθεοηζηήξ.
73. οιιεηέπεζ ζηδκ μιάδα πμζυηδηαξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηνζηδνίςκ ηαζ
αλζμθμβεί ηα πνμβνάιιαηα πανμπήξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ.
74. οιιεηέπεζ ζε ενεοκδηζηά πνμβνάιιαηα, επζδζχηεζ ηδ ζοκεπή
επζιυνθςζή ηδξ/ημο, βζα ακακέςζδ ηςκ βκχζεςκ ηαζ εκδιένςζή ηδξ/ημο ζηζξ
ζφβπνμκεξ ελεθίλεζξ ηδξ επζζηήιδξ.
75. Έπεζ ηδκ επίβκςζδ ημο ιμκαδζημφ ένβμο πμο επζηεθεί, υηζ δδθαδή δ
πανμπή κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ απμηεθεί ιέβζζημ ημζκςκζηυ ένβμ πμο
ζοιαάθθεζ ζηδκ επάκμδμ ημο αζεεκή ακενχπμο ζηδκ θοζζμθμβζηή ημο γςή ή
ημκ αμδεά κα δζαπεζνζζηεί ηδκ πνυκζα πάεδζή ημο ή αηυια ηαζ κα θφβεζ απυ
ηδ γςή ιε αλζμπνέπεζα. Γζαεέημκηαξ ηδ βκχζδ αοηή είκαζ εοβεκήξ, ηαζ
δζαεέηεζ ηδκ αίζεδζδ ημο ηαεήημκημξ, εκχ δ ζοιπενζθμνά ημο ηαεμδδβείηαζ
απυ ηα ζημζπεία ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ κμδιμζφκδξ ηαζ ηονίςξ ηδξ
εκζοκαίζεδζδξ.
76. ε ζπέζδ ιε ημ παναπάκς δεκ επζηνέπεηαζ αβεκήξ ή άπνεπδ
ζοιπενζθμνά ηέημζα πμο κα πνμζαάθεζ ηδκ αλζμπνέπεζα ημο αζεεκή ή ημο
πενζαάθθμκηυξ ημο. ηδκ πενίπηςζδ πμο δδιζμονβδεεί ζφβηνμοζδ ιεηαλφ
ημοξ ηέημζα πμο δεκ ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί μ/δ ίδζμξ/ίδζα, ηυηε βζα ηδκ
οπυεεζδ επζθαιαάκεηαζ μ/δ Πνμσζηάιεκμξ/κδ ημο ηιήιαημξ πάκημηε ιέζα ζε
πθαίζζμ ηαηακυδζδξ ηαζ δζάεεζδξ επίθοζδξ ημο πνμαθήιαημξ.
77. Αζηεί ηεηιδνζςιέκδ απυ υζα μνίγεζ δ επζζηήιδ ηδξ κμζδθεοηζηήξ
κμζδθεοηζηή θνμκηίδα ηαζ αημθμοεεί ημοξ επζζηδιμκζηά εκδεδεζβιέκμοξ
ηνυπμοξ κμζδθείαξ, αημθμοεχκηαξ ημ ελαημιζηεοιέκμ πθάκμ θνμκηίδαξ ηαζ δ
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κμζδθεοηζηή δζενβαζία ηα μπμία ζοκηάζζμκηαζ ανπζηά απυ ηδκ/ημκ
πνμσζηαιέκδ/κμ ημο ηιήιαημξ ηαζ μθμηθδνχκμκηαζ απ υθδ ηδκ μιάδα ηαηά
ηδκ πνςζκή ζοκάκηδζδ ημο ηιήιαημξ.
78. Οπμζαδήπμηε άθθδ ιέεμδμξ πανμπήξ θνμκηίδαξ ή κμζδθείαξ δ μπμία
είηε δεκ πνμαθέπεηαζ ή ακηίηεζηαζ ζηδκ κμζδθεοηζηή επζζηήιδ, είηε απμηεθεί
απυννμζα ηδξ ειπεζνίαξ ή ηςκ οθζζηάιεκςκ πενζζηαζζαηχκ εθθείρεςκ, αθθά
δεκ έπεζ ηεηιδνζςεεί επζζηδιμκζηά δ εθανιμβή ηδξ, δεκ επζηνέπεηαζ κα
εθανιυγεηαζ, πανά ιυκμ ιεηά απυ ζογήηδζδ ζηδκ οπδνεζία ηαζ ενχηδια ηαζ
έβηνζζδ ημο επζζηδιμκζημφ ζοιαμοθίμο ημο κμζμημιείμο.
79. Νμζδθεοηζηέξ πνάλεζξ πμο βίκμκηαζ ιε δζηή ημοξ απυθαζδ ηαζ εοεφκδ
εηηέθεζδξ πνμξ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο ακενχπμο ζακ αζμροπμημζκςκζηή
μκηυηδηα, ζημοξ ημιείξ οβζεζκήξ, ημο ίδζμο ηαζ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο,
αζθάθεζαξ, άκεζδξ, οπμαμήεδζδξ μνβακζηχκ θεζημονβζχκ δζαηήνδζδξ
ζζμγοβίςκ ημο
80. Πανμπή μθμηθδνςιέκδξ ηαζ ελαημιζηεοιέκδξ θνμκηίδαξ ζε ηθζκήνεζξ
αννχζημοξ, υθςκ ηςκ δθζηζχκ, πμο πάζπμοκ απυ δζάθμνα κμζήιαηα
81.

Λήρδ κμζδθεοηζηχκ ιέηνςκ ηαζ επίαθερδ ακάπαοζδξ ηαζ φπκμο

82. Λήρδ ιέηνςκ βζα πνυθδρδ ηαζ θνμκηίδα επζπθμηχκ απυ ιαηνμπνυκζα
ηαηάηθζζδ
83.

Κάθορδ ηςκ αδοκαιζχκ αοημθνμκηίδαξ

84. Τπμαμήεδζδ ηαζ θνμκηίδα θεζημονβζχκ απέηηνζζδξ εκηένμο ηαζ
μονμδυπμο ηφζηδξ
85.

Λήρδ κμζδθεοηζηχκ ιέηνςκ βζα παναβςβή ακαπκεοζηζηήξ θεζημονβίαξ

86. ηεκή παναημθμφεδζδ αννχζηςκ βζα έβηαζνδ δζαπίζηςζδ δοζπενεζχκ
ή επζπθμηχκ απυ ηδ κυζμ, ηζξ δζαβκςζηζηέξ ελεηάζεζξ ηαζ ηα εεναπεοηζηά
ζπήιαηα
87. Λήρδ ιέηνςκ βζα πνυθδρδ αηοπδιάηςκ ζημ πχνμ πανμπήξ
κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ
88.

Απμιυκςζδ ηαζ δήθςζδ αννχζημο ιε θμζιχδεξ κυζδια

89. Πνμεακάηζα οπμζηήνζλδ ηαζ θνμκηίδα ημο αννχζημο ηαζ ιεηαεακάηζα
θνμκηίδα ημο αννχζημο ζημ εάθαιμ ηαζ οπμζηήνζλδ ηδξ μζημβέκεζαξ
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90.

ίηζζδ αννχζημο ιε υθμοξ ημοξ ηνυπμοξ

91.

Δθανιμβή θοζζηχκ ιέζςκ βζα πνυηθδζδ οπμεενιίαξ ηαζ επζζπαζηζηχκ

92. Πθδνμθυνδζδ ημο αννχζημο ηαζ ηςκ μζηείςκ ημο ζε εέιαηα πμο
αθμνμφκ:
ηδ θεζημονβία ημο κμζμημιείμο
ηδ κμιμεεζία ηςκ οπδνεζζχκ οβείαξ
ηδκ εθανιμγυιεκδ εεναπεοηζηή αβςβή
93. Δηπαίδεοζδ ηαζ πανμπή αμήεεζαξ ζημκ άννςζημ ιε ζημπυ ηδκ
αοημθνμκηίδα
94. Δηπαίδεοζδ ηαζ πανμπή αμήεεζαξ ζημοξ μζηείμοξ ημο αννχζημο ιε
ζημπυ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ θνμκηίδαξ ζημ ζπίηζ
95. Φνμκηίδα ηαζ οπμζηήνζλδ αννχζημο ηαζ πενζαάθθμκημξ υηακ οπάνπεζ
πνυκζμ ή ακίαημ κυζδια
96. Βμήεεζα ζηδκ επζημζκςκία ιεηαλφ αννχζημο, μζημβέκεζαξ, βζαηνμφ,
πνμζςπζημφ ημο κμζμημιείμο άθθςκ ημζκςκζηχκ ηαζ ημζκμηζηχκ ζδνοιάηςκ
97. Γζεκένβεζα βναπηήξ ηαζ πνμθμνζηήξ εκδιενςηζηήξ επζημζκςκίαξ ιε ηα
ιέθδ ηδξ οβεζμκμιζηήξ μιάδαξ ηαζ άθθμοξ ζοκαθείξ μνβακζζιμφξ
98.Δπίαθερδ ηαζ θνμηκίδα ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο
ημο αζεεκμφξ
ελαζθαθίγμκηαξ ηαθυ αενζζιυ δςιαηίμο, ανηεημφ θςηζζιμφ ηαζ
δζαηήνδζδ δζοπίαξ.
99. Ηηακμπμζεί ιε εοπανίζηδζδ
ακάβηεξ ημο αζεεκή.

πνμεοιία ηαζ εοβέκεζα ηζξ κμζδθεοηζηέξ

100. οιπενζθένεηαζ ιε δζαηνζηζηυηδηα, εοβέκεζα ηαζ παιυβεθμ ζημοξ
αζεεκείξ ηαζ ζημοξ ζοκμδμφξ ημο.
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ
Σα ηαεήημκηα ηαζ μζ εοεφκεξ ηαοηίγμκηαζ ιε ηα βεκζηά ηαζ εζδζηά ηαεήημκηα
ηςκ κμζδθεοηχκ ηαζ ηςκ θμζπχκ ηιδιάηςκ ημο Νμζμημιείμο.
Δηηυξ υιςξ απυ αοηά ηα ηαεήημκηα μζ κμζδθεοηέξ ηδξ ΜΣΝ έπμοκ ηαζ
επζπνυζεεηα ελεζδζηεοιέκα ηαεήημκηα πμο αθμνμφκ ζηδ θνμκηίδα ηδξ εζδζηήξ
ηαηδβμνίαξ αζεεκχκ, υπςξ αοηήξ ηςκ αζιμηαεαζνμιέκςκ.
1.
Αλζμθυβδζδ ηδξ θοζζηήξ ηαηάζηαζδξ ημοξ αζεεκμφξ πνζκ ηδκ
αζιμηάεανζδ (ζζμγφβζμ οβνχκ, ζςιαηζηυ αάνμξ, γςηζηά ζδιεία, πνχιαζπανβή, εενιμηναζία ηαζ αηεναζυηδηα δένιαημξ, ααηυηδηα αββεζαηήξ
πνμζπέθαζδξ ηαζ απμοζία ζδιείςκ αζιμνναβίαξ ή θμζιχλεςκ).
2.
Πνμεημζιαζία ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ παναιέηνςκ ηςκ
αζιμηάεανζδξ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ζοκεδνίαξ.

ιδπακδιάηςκ

Έθεβπμξ ηδξ ααηυηδηαξ ηαζ ηδξ αηεναζυηδηαξ ηδξ ιειανάκδξ ημο
θίθηνμο πμο ηαεμνίγμοκ μζ ζαηνζηέξ μδδβίεξ.
Αηεναζυηδηα ηςκ βναιιχκ αίιαημξ, πςνίξ δζαννμέξ.
φκεεζδ ηαζ παναζηεοή δζαθφιαημξ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηαζ ιέζα
ζηα ηαεμνζζιέκα υνζα.
Ζπανζκζζιυξ ηαζ ελαένςζδ
ηοηθμθμνίαξ ημο αίιαημξ.

ημο ηοηθχιαημξ

ελςζςιαηζηήξ

ςζηυ ηθείζζιμ ηδξ ακηθίαξ.
Δπζαεααίςζδ πθήνμοξ απμιάηνοκζδξ ηςκ παναβυκηςκ απμζηείνςζδξ
ή απμθφιακζδξ απυ ημ ζφζηδια πανμπήξ ημο δζαθφιαημξ ΑΚ ηαζ έθεβπμξ ηδξ
πανμοζίαξ πθςναιζκχκ ζημ κενυ ηδξ ΑΚ.
Πνμβναιιαηζζιυξ ηαζ ηαεμνζζιυξ ηςκ μνίςκ πένα ηςκ μπμίςκ εα
εκενβμπμζμφκηαζ μζ ζοκαβενιμί ημο ιδπακήιαημξ.
3.
Φθεαμηέκηδζδ ηδξ αββεζαηήξ πνμζπέθαζδξ
ακαζηυιςζδα ή ιυζπεοια) ιε άζδπηδ ηεπκζηή.

(

ανηδνζμθθεαζηή

4.
Αλζμθυβδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκεδνίαξ, πμο
ζοκίζηαηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ημο αζεεκμφξ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ ηαε΄ υθδ ηδ
δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ. Οζ κμζδθεοηέξ πμο έπμοκ ακαθάαεζ αοηυ ημ ένβμ
αλζμθμβμφκ ηα γςηζηά ζδιεία ημο αζεεκμφξ ηαζ ηζξ παναιέηνμοξ θεζημονβίαξ
ημο ιδπακήιαημξ ηάεε ιία χνα ή ζοπκυηενα, ακ μ αζεεκήξ είκαζ
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αζιμδοκαιζηά αζηαεήξ. Οζ πανάιεηνμζ ημο ιδπακήιαημξ πμο πνέπεζ κα
εθέβπμκηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ΑΚ είκαζ μζ ελήξ:

Ανηδνζαηή πίεζδ
Φθεαζηή πίεζδ
Γζαιειανακζηή πίεζδ
Πμζυηδηα ηςκ οβνχκ πμο απμιαηνφκεδηακ
Πανμπή ηαζ εενιμηναζία δζαθφιαημξ ηαζ αίιαημξ
Οπηζηυξ έθεβπμξ θίθηνμο, βναιιχκ αίιαημξ ηαζ ζοκδέζεςκ
Οπηζηυξ έθεβπμξ νοειίζεςκ ζηδκ μευκδ ημο ιδπακήιαημξ
Οπηζηυξ έθεβπμξ ημο ζοκαβενιμφ πανμοζίαξ αένα/ αθνμφ.
Ακηθία δπανίκδξ
5.
Ακηζιεηχπζζδ υθςκ ηςκ επζπθμηχκ πμο ηοπυκ πνμηφρμοκ ζημοξ
αζεεκείξ ή ημ ιδπάκδια αζιμηάεανζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοκεδνίαξ.
6.
Καηαβναθή υθςκ ηςκ παναιέηνςκ ηδξ αζιμηάεανζδξ ζημ αημιζηυ
πθάκμ θνμκηίδαξ ημο αζεεκή ακά ζοκεδνία.
7.
Αλζμθυβδζδ ιεηά απυ ηάεε ζοκεδνία, πμο πενζθαιαάκεζ ηδ ζοκμθζηή
εηηίιδζδ ημο αζεεκμφξ ηαζ ηδξ εεναπείαξ, ηαεχξ ηαζ ηδ ζοζπέηζζδ ιε ημοξ
ζηυπμοξ πμο είπακ ηεεεί πνζκ ηδ ζοκεδνία.
ςιαηζηυ αάνμξ ηαζ απχθεζα αάνμοξ αζεεκμφξ
Εςηζηά ζδιεία
Απμηαηάζηαζδ/ αεθηίςζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ παναιέηνςκ πμο ειθάκζγακ
πνυαθδια πνζκ ηδ ζοκεδνία
φκμθμ οβνχκ πμο πμνδβήεδηακ εκδμθθέαζα
Τπμηεζιεκζηά ζοιπηχιαηα πμο ακαθένεζ μα αζεεκήξ
Αλζμθυβδζδ πνμζπέθαζδξ
Έθεβπμξ ζδιείςκ αζιμνναβίαξ
8.
οκηήνδζδ ημο ιδπακήιαημξ αζιμηάεανζδξ ιε ηδκ αοζηδνή ηήνδζδ
πμο πνμβνάιιαημξ απμζηείνςζδξ ηαζ απμθφιακζδξ ηςκ ελςηενζηχκ
επζθακεζχκ ημο ακά ζοκεδνία.
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9.
Ακεθμδζαζιυξ ηδξ
πχνμοξ ή ημ θανιαηείμ.

Μμκάδαξ ιε οθζηά απυ ημοξ απμεδηεοηζημφξ

10.
Φνμκηίδα βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ηαηημπμίδζδξ ηαζ ηαεανζυηδηαξ ηδξ
Μμκάδαξ ιεηαλφ ηςκ αανδζχκ Α/Κ πμο δζαδέπεηαζ δ ιία ηδκ άθθδ
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΜΑΗΧΝ - ΜΑΗΔΤΣΧΝ
Οζ πηοπζμφπμζ ημο ηιήιαημξ Μαζεοηζηήξ ηδξ πμθήξ Δπαββεθιάηςκ Τβείαξ
ηαζ Πνυκμζαξ ηςκ Σεπκμθμβζηχκ Δηπαζδεοηζηχκ Ηδνοιάηςκ T.E.I, ιε αάζδ
ηζξ ελεζδζηεοιέκεξ επζζηδιμκζηέξ ηαζ πναηηζηέξ (ηθζκζηέξ) βκχζεζξ ημοξ
αζπμθμφκηαζ είηε αοημδφκαια είηε ζε ζοκενβαζία ιε άθθμοξ επζζηήιμκεξ
ζημκ ζδζςηζηυ ηαζ δδιυζζμ ημιέα, είηε ςξ αοημαπαζπμθμφιεκμζ ιε ηδκ
εθανιμβή ηδξ Νμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ηδξ εβηοηθίμο, επζηυημο, θεπχκαξ ηαζ
κεμβκμφ, ηδξ Γοκαζημθμβζηήξ αννχζημο ηαεχξ επίζδξ, ηδκ μνβάκςζδ ηαζ
εθανιμβή ημο μζημβεκεζαημφ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ οβεζμκμθμβζηήξ
εηπαίδεοζδξ αηυιςκ ή μιάδςκ ζε εέιαηα ηδξ εζδζηυηδηαξ ηδξ/ ημο.
Οζ παναπάκς πηοπζμφπμζ έπμοκ ηα ελήξ ηαεήημκηα ηαζ δναζηδνζυηδηεξ.
ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
1. Δηηέθεζδ θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ ηαηυπζκ ζαηνζηήξ μδδβίαξ ηαζ παναζηεοή
πανεκηενζηχκ δζαθοιάηςκ (απυ ημ ζηυια, μνευ, ηυθπμ, εκέζεζξ οπμδυνζεξ,
εκδμιοσηέξ, εκδμδενιζηέξ, εκδμθθέαζεξ).
2. Καεεηδνζαζιυξ μονμδυπμο ηφζηδξ.
3. Σμπμεέηδζδ ηαεεηήνα LEVIN ηαηυπζκ ζαηνζηήξ μδδβίαξ.
4. Πενζπμίδζδ ηναφιαημξ ηαζ πεζνμονβζηχκ ημιχκ ζε πενζπηχζεζξ ακάβηδξ.
5. ονναθή ιζηνμηναοιάηςκ ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ.
6. Λήρδ αίιαημξ βζα ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ.
7. Λήρδ επζπνζζιάηςκ βζα έβηαζνδ δζάβκςζδ ημο G.a ηςκ βεκκδηζηχκ (ΡΑΡ
TEST) ημθπζημφ εηηνίιαημξ βζα ιζηνμαζμθμβζηή ελέηαζδ.
8. Πνμεημζιαζία ηαζ απμζηείνςζδ ενβαθείςκ ηαζ οβεζμκμιζημφ οθζημφ.
9. Δλέηαζδ μφνςκ εβηφμο βοκαίηαξ βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ζαηπάνμο μλυκδξ ηαζ
θεοηχιαημξ ηαηά ηδκ ελέηαζδ.
10.

Λήρδ ηαζ ηαηαβναθή ιαζεοηζημφ ζζημνζημφ.

11. Πανμπή μθμηθδνςιέκδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ηδξ εβηφμο επζηυημο,
θεπχκαξ ηαζ κεμβέκκδημο, ζημ κμζμημιείμ ηαζ ζημ ζπίηζ ζφιθςκα ιε
ηαεδημημκημθυβζμ.
12. Σήνδζδ απαναζηήηςκ εββνάθςκ, δζαβναιιάηςκ, ιδηνχςκ, ζζημνζηχκ
ηαζ ανπείςκ ηαζ ιε πνήζδ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ.
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13. οκηαβμβνάθδζδ θανιάηςκ, Βζηαιίκδ, ζίδδνμ, ζπαζιμθοηζηά,
πεεμδίκδ, ιδηνμζοζηαθηζηά, ιδηνμζοζπαζηζηά ηαζ ημπζηά ακαζζεδηζηά.
14. ςζηή πθδνμθυνδζδ, πανμπή μδδβζχκ ζε εέιαηα μζημβεκεζαημφ
πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ εθανιμβή ηαεμνζζιέκςκ ιεευδςκ ακηζζφθθδρδξ.
15.

Δκδιένςζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ζε εέιαηα ηδξ ανιμδζυηδηαξ ημοξ.

16.

Δηηέθεζδ βναπηχκ μδδβζχκ πμο έπεζ μνζζεεί απυ ημ βζαηνυ.

17. Λήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ
εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ.

πνυθδρδ

ηαζ

ηαηαζημθή

ηςκ

18. Έηδμζδ πζζημπμζδηζημφ βέκκδζδξ (δήθςζδ) ζε πενίπηςζδ εηηέθεζδξ
ημηεημφ απυ ηδκ ίδζα.
ΔΗΓΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ
Καηά ηελ εγθπκνζχλε.
19. Γζάβκςζδ ηδξ εβηοιμζφκδξ ηαζ ηθζκζηή παναημθμφεδζδ ηδξ
θοζζμθμβζηήξ εβηοιμζφκδξ.
20. Δββναθή ή ζοιαμοθεοηζηή πανμπή μδδβζχκ βζα ηζξ απαναίηδηεξ
ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ ιε ζημπυ ηδκ υζμ βίκεηαζ έβηαζνδ δζάβκςζδ ηάεε
εβηοιμζφκδξ ορδθμφ ηζκδφκμο ηαζ ηδ ιεηαθμνά ζηα εζδζηά ηέκηνα ή ηθήζδ
ημο βζαηνμφ.
21.

Πανμπή μδδβζχκ ζημκ ημιέα ηδξ οβζεζκήξ ηαζ ηδξ δζαηνμθήξ.

22. Καηάνηζζδ πνμβνάιιαημξ πνμεημζιαζίαξ βμκέςκ βζα ημ ιεθθμκηζηυ
ημοξ νυθμ ηαζ ελαζθάθζζδ πθήνμοξ πνμεημζιαζίαξ βζα ημκ θοζζηυ ημηεηυ
(ροπμπνμθοθαηηζηή).
Καηά ηνλ ηνθεηφ
23. Παναημθμφεδζδ , θνμκηίδα, πνμεημζιαζία ηαζ αμήεεζα ηδξ επζηυημο
ηαηά ημκ ημηεηυ.
24. Έθεβπμ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο ειανφμο ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ιήηναξ
ιε υθα ηα ζφβπνμκα ηεπκμθμβζηά ιέζα (MONITORS η.η.θ.) ηαηυπζκ ζαηνζηήξ
μδδβίαξ.
25. Δηηέθεζδ θοζζμθμβζημφ ημηεημφ πενζκαζμημιίαξ ιεηά απυ ημπζηή
ακαζζεδζία ηαζ ζονναθή πενζεκαίμο, υπμο πνεζάγεηαζ ηαζ ιέπνζ νήλεςξ II
ααειμφ.
26. Δηηέθεζδ ημηεημφ επί ζζπζαηήξ πνμαμθήξ ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ ηαζ
απμοζίαξ Μαζεοηήναξ.
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27. Έβηαζνδ δζάβκςζδ παεμθμβζηχκ ζοιπηςιάηςκ ζηδκ επίημημ ηαζ ημ
έιανομ πμο απαζημφκ πανέιααζδ βζαηνμφ ηαζ ζοκενβαζία ιε ημ βζαηνυ ζε
πενίπηςζδ ιαζεοηζηήξ επέιααζδξ.
28. Λήρδ απαναίηδηςκ ηαζ επεζβυκηςκ ιέηνςκ πμο επζαάθθμκηαζ ζε
απμοζία βζαηνμφ, υπςξ είκαζ (δαηηοθζηή απμηυθθδζδ πθαημφκηα ηαζ
επζζηυπδζδ ιήηναξ).
29.

Δπζζηυπδζδ ηναπήθμο ηυθπμο.

Καηά ηε ινρεία.
30. Παναημθμφεδζδ ηαζ κμζδθεοηζηή θνμκηίδα θεπχκαξ ζημ Νμζμημιείμ
ηαζ ζημ ζπίηζ ιέπνζ 6 αδμιάδεξ.
31. Παναημθμφεδζδ ηαζ κμζδθεοηζηή θνμκηίδα ημο κεμβέκκδημο ιέπνζ ηδκ
28δ ιένα.
32. Πανμπή αμδεείαξ ηαζ ηαεμδήβδζδξ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ
δζαηήνδζδ ημο ιδηνζημφ εδθαζιμφ.
33.

Πανμπή μδδβζχκ βζα ηδκ ηεπκδηή δζαηνμθή υπμο πνεζάγεηαζ.

34. Φνμκηίδα ημο κεμβέκκδημο αιέζςξ ιεηά ημκ ημηεηυ, θήρδ υθςκ ηςκ
ιέηνςκ πμο επζαάθθμκηαζ ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ.
35. ε πενίπηςζδ πνμχνμο ή πνμαθδιαηζημφ κεμβέκκδημο ακαθαιαάκεζ ηδ
ιεηαθμνά ημο ζηδκ ηαηάθθδθδ ιμκάδα.
36. Πνμεημζιαζία βζα ηδκ οπμδμπή πνμχνμο ή πνμαθδιαηζημφ κεμβκμφ ηαζ
κμζδθεοηζηή θνμκηίδα αοημφ ζηζξ Νμζδθεοηζηέξ ιμκάδεξ.
37. Οζ πηοπζμφπμζ ημο ηιήιαημξ ιαζεοηζηήξ έπμοκ ημιείξ απαζπυθδζδξ
ζημοξ παναηάης ημιείξ ενβαζίαξ:
Σνκείο εξγαζίαο.
1. Πνςημαάειζα θνμκηίδα : Κέκηνα Τβείαξ, Πενζθενεζαηά Ηαηνεία, Αβνμηζηά
Ηαηνεία, Τβεζμκμιζημί ηαειμί, Μαζεοηζηά - Γοκαζημθμβζηά Ηαηνεία ΗΚΑ,
ΠΗΚΠΑ ηαζ άθθςκ Γδιμζίςκ Δπζπεζνήζεςκ ηαζ Ονβακζζιχκ , ζημ Δεκζηυ
Κέκηνμ Άιεζδξ Βμήεεζαξ (ΔΚΑΒ) ζηζξ ιμκάδεξ ιεηαθμνάξ επεζβυκηςκ
ιαζεοηζηχκ, βοκ/ηχκ ηαζ κεμβκζηχκ πενζζηαηζηχκ, ηέκηνα ηαζ ηιήιαηα
μζημβεκεζαημφ πνμβναιιαηζζιμφ.
2. Γεοηενμαάειζα ηαζ Σνζημαάειζα θνμκηίδα ζε Γεκζηά ηαζ Δζδζηά
Νμζμημιεία. Μαζεοηζηά ηιήιαηα (Αίεμοζα ημηεηχκ, ελςηενζηά ιαζεοηζηά
ηιήιαηα, Ηαηνεία, ηιήιαηα θεπχκςκ, θοζζμθμβζηχκ κεμβκχκ ημο επζπέδμο
κμζδθείαξ, πνμβεκκδηζημφ εθέβπμο, ιμκάδεξ εβηοιμζφκδξ ορδθμφ ηζκδφκμο,
εκηαηζηήξ κμζδθείαξ κεμβκχκ) Γοκαζημθμβζηά ηιήιαηα, Γοκαζημθμβζηή
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μβημθμβία, ελςηενζηά Γοκαζημθμβζηά Ηαηνεία, Υεζνμονβεία, Μαζεοηζηά Γοκαζημθμβζηά ζηείνςζδξ, Κέκηνα ιαζημφ, Κέκηνα ακίπκεοζδξ ηανηίκμο
βεκκδηζηχκ μνβάκςκ.
3. Οζ πηοπζμφπμζ ημο ηιήιαημξ απαζπμθμφκηαζ ζηδκ εηπαίδεοζδ ζφιθςκα ιε
ηδκ ηάεε θμνά ζζπφμοζα κμιμεεζία.
4. Μπμνμφκ επίζδξ κα ελεθίζζμκηαζ ζε υθμ ημ θάζια ηδξ δζμζηδηζηήξ
ζενανπίαξ ηδξ ζπεηζηήξ ιε ημκ ημιέα εζδζηυηδηαξ ημοξ ζφιθςκα ιε ηδκ ηάεε
θμνά ζζπφμοζα κμιμεεζία.
5. Οζ πηοπζμφπμζ ημο ηιήιαημξ Μαζεοηζηήξ ιπμνμφκ κα αζηήζμοκ εθεφεενμ
επάββεθια, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα έπμοκ επί 2/εηία αζηήζεζ ηζξ
δναζηδνζυηδηεξ ημοξ ζφιθςκα ιε ημ ακηζηείιεκμ εηπαίδεοζδξ ζε
Νμζμημιεία ή άθθμ Ίδνοια οβείαξ ακαβκςνζζιέκμ βζα ημ ζημπυ αοηυ ηαζ
ιεηά ηδ πμνήβδζδ ζπεηζηήξ άδεζαξ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ Πνυκμζαξ ηαζ
Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ.
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ ΔΠΗΚΔΠΣΡΗΧΝ ΤΓΔΗΑ
1. Οζ πηοπζμφπμζ ημο ηιήιαημξ Δπζζηεπηχκ ηαζ Δπζζηεπηνζχκ Τβείαξ ηδξ
πμθήξ Δπαββεθιάηςκ Τβείαξ ηαζ Πνυκμζαξ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ
Δηπαζδεοηζηχκ Ηδνοιάηςκ ιε αάζδ ηζξ ελεζδζηεοιέκεξ επζζηδιμκζηέξ ηαζ
ηεπκζηέξ βκχζεζξ ημοξ, αζπμθμφκηαζ είηε αοημδφκαια, είηε ζε ζοκενβαζία ιε
άθθμοξ επζζηήιμκεξ ζημκ ημιέα ηδξ Τβείαξ ηαζ ηςκ Κμζκςκζηχκ Τπδνεζζχκ
ιε ημ ζπεδζαζιυ ακάπηολδ - εθανιμβή ηαζ αλζμθυβδζδ πανμπήξ υθςκ ηςκ
Τπδνεζζχκ πνςημαάειζαξ θνμκηίδαξ οβείαξ ηαζ πενίεαθρδξ.
Ζ ακαθμνά αοηή ζε εέιαηα οβείαξ πνμτπμεέηεζ ηαζ ζοκεπάβεηαζ ηδκ
επζηέκηνςζδ ζηζξ πνςημαάειζεξ θνμκηίδεξ οβείαξ ηαζ ζηζξ θνμκηίδεξ
απμηαηάζηαζδξ ιε έιθαζδ ζηδκ πανμπή οπδνεζζχκ ζημ ζπίηζ, ζημ ζπμθείμ,
ζημ πχνμ δμοθεζάξ ηαζ βεκζηυηενα ζηδκ ημζκυηδηα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ
ηαζ κμζδθεοηζηχκ οπδνεζζχκ, ζοκημκζζηζημφ ή πνμβναιιαηζημφ παναηηήνα
ιε ελαίνεζδ ζαηνζηέξ πνάλεζξ πμο πνμτπμεέημοκ ηδκ πανέιααζδ βζαηνμφ.
Αζημφκ ένβμ αβςβήξ οβείαξ, ζοιαμοθεοηζηήξ οβείαξ ηαζ εκ βέκεζ θνμκηίδαξ
οβείαξ.
2. Οζ παναπάκς πηοπζμφπμζ έπμοκ δζηαίςια απαζπυθδζδξ είηε ςξ ζηεθέπδ
ημο Ηδζςηζημφ ηαζ ημο Γδιυζζμο ημιέα.
οβηεηνζιέκα μζ Δπζζηέπηεξ Δπζζηέπηνζεξ οβείαξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηζξ
παναηάης Τπδνεζίεξ:
Μμκάδεξ ηαζ ηέκηνα πνςημαάειζαξ θνμκηίδαξ οβείαξ ηαζ πενίεαθρδξ
Νμιανπζχκ - Φοπζηήξ Τβζεζκήξ - Τβζεζκήξ ηδξ Δνβαζίαξ - Νμζμημιείςκ Απμηαηάζηαζδξ Μμκάδςκ Μένζικαξ ηνίηδξ δθζηίαξ ηαζ βεκζηά ζ' υθεξ ηζξ
ιμκάδεξ πνςημαάειζαξ θνμκηίδαξ οβείαξ ηαζ πενίεαθρδξ ημο Γδιμζίμο ηαζ
ζδζςηζημφ ημιέα ηαεχξ ηαζ ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ.
Τπμονβείμ Τβείαξ, Πνυκμζαξ ηαζ Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ Γζεοεφκζεζξ
Τβζεζκήξ Νμιανπζχκ, Κέκηνα Τβείαξ, Αβνμηζηά Ηαηνεία, Ηαηνμημζκςκζηά
Κέκηνα ΠΗΚΠΑ, Κέκηνα ιάκαξ ηαζ παζδζμφ ΗΚΑ, ηιήιαηα Τβζεζκήξ ηαζ
Πνυκμζαξ Η.Κ.Α., Κέκηνα Οζημβεκεζαημφ Πνμβναιιαηζζιμφ, ηέκηνα ζπμθζηήξ
οβζεζκήξ, Βνεθμκδπζαημί ηαειμί.
Ηαηνμημζκςκζηή
Τπδνεζία
Νμζμημιείμο,
Δλςηενζηά
Ηαηνεία,
δζααδημθμβζηά Κέκηνα, ακηζθοιαηζηά Κέκηνα, Κέκηνα αζιμδμζίαξ,
μβημθμβζηά ζαηνεία, οπδνεζία εκδμκμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ επαββεθιαηζηή
οβζεζκή Νμζμημιείςκ Ηαηνεία ηαζ ηέκηνα πμο πανέπμοκ (Π.Φ.Τ.)
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Πνςημαάειζα Φνμκηίδα
Νμζμημιείμο.

Τβείαξ

υθςκ

ηςκ

Ηαηνζηχκ

ημιέςκ

ημο

Κέκηνα ημζκμηζηήξ ροπζηήξ οβζεζκήξ, ιμκάδεξ διενήζζαξ κμζδθείαξ,
ελςηενζηά ζαηνεία ροπζαηνζηχκ κμζμημιείςκ, ζαηνμπαζδαβςβζηά ηέκηνα,
ηέκηνα πνμζηαζίαξ ημλζημιακίαξ ηαζ αθημμθζζιμφ.
Τπδνεζίεξ οβζεζκήξ ηδξ ενβαζίαξ, Ηαηνεία αζμιδπακζχκ, ενβμζηαζίςκ,
ζαηνεία αζθαθζζηζηχκ ηαιείςκ ηαζ θμνέςκ.
Κέκηνα απμηαηάζηαζδξ ακαπήνςκ, δζεοεφκζεζξ
αζθαθζζηζηχκ θμνέςκ, ηέκηνα πνμκίςξ παζπυκηςκ.

ακαπήνςκ

ηαζ

Τπδνεζίεξ ιένζικαξ βζα ηδκ ηνίηδ δθζηία, Κέκηνα Ακμζηηήξ Πνμζηαζίαξ
Ζθζηζςιέκςκ, Ηδνφιαηα πενίεαθρδξ Τπενδθίηςκ.
Οζ παναπάκς πηοπζμφπμζ απαζπμθμφκηαζ ιε ηα ελήξ ακηζηείιεκα:
3. πεδζαζιυ ηαζ εθανιμβή πνμβναιιάηςκ Αβςβήξ Τβείαξ ιε αάζδ ηζξ
ηαηεοεφκζεζξ ηςκ ανιμδίςκ Τπδνεζζχκ ηαζ μνβάκςκ ζε άημια ηαζ μιάδεξ.
4. Ακίπκεοζδ, ιεθέηδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηςκ ακαβηχκ οβείαξ ημο ηάεε
πθδεοζιμφ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ εοπαεχκ μιάδςκ ηαζ παναπμιπή ιε εοεφκδ
ημοξ ζηζξ ακάθμβεξ οπδνεζίεξ δζεοημθφκμκηαξ δζαδζηαζίεξ πνυζααζδξ.
5. οιαμθή ζημ ζπεδζαζιυ, ηδκ εθανιμβή ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ πνςημβεκμφξ,
δεοηενμβεκμφξ ηαζ ηνζημβεκμφξ πνυθδρδξ. ηα πθαίζζα αοηά δζεκενβμφκ ιε
εοεφκδ ημοξ πνμζοιπηςιαηζηυ έθεβπμ (SCREENING TEST) ιε ζημπυ ηδκ
έβηαζνδ δζάβκςζδ κμζδιάηςκ (δεοηενμβεκή πνυθδρδ) ζηζξ πνςημαάειζεξ
οπδνεζίεξ θνμκηίδαξ οβείαξ, ζηα ζπμθεία, ζημοξ πχνμοξ δμοθεζάξ ηαζ
εζδζηυηενα δζεκενβμφκ ζςιαημιεηνήζεζξ, δμηζιαζίεξ μπηζηήξ μλφηδηαξ,
αημοζηζηήξ μλφηδηαξ, γςηζηήξ ζπεζνμιέηνδζδξ ηαζ έθεβπμ ζηεθεηζηχκ
δζαηαναπχκ ανηδνζαηήξ πίεζδξ, ζημιαηζηήξ ηαζ αημιζηήξ οβζεζκήξ.
6. Δθανιμβή πεζνζζιχκ ημζκμηζηήξ πανέιααζδξ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ
ημζκμηζηχκ θμνέςκ ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ηνυπμο ζοιιεημπήξ ημοξ ζε
πνμβνάιιαηα αβςβήξ οβείαξ ηαζ βεκζηυηενα πνμζηαζίαξ ηδξ οβείαξ ημοξ.
7. Πναβιαημπμίδζδ επζζηέρεςκ ζημ ζπίηζ βζα ζοιαμοθεοηζηή οβείαξ ζε
μιάδεξ ορδθμφ ηζκδφκμο βζα βεκεηζηά, ημζκςκζηά κμζήιαηα ηαζ κμζήιαηα
θεμνάξ (ηανηίκμ, ηανδζμπάεεζεξ, αηοπήιαηα, θοιαηίςζδ, ζελμοαθζηχξ
ιεηαδζδυιεκα κμζήιαηα, δζααήηδ, αθημμθζζιυ, ημλζημιακία) ηαζ ζε εοπαεείξ
μιάδεξ ημο πθδεοζιμφ, δθζηζςιέκμοξ, έβηοεξ, ανέθδ ηαζ παζδζά.
8. Γζεκένβεζα ακζπκεοηζηχκ δμηζιαζζχκ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ελέθζλδξ
ανεθχκ ηαζ παζδζχκ.
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9. Γζεκένβεζα ιε δζηή ημοξ εοεφκδ δενιμακηζδνάζεςκ ηαζ ειαμθζαζιχκ.
10. Ονβάκςζδ μιάδςκ βζα αοημθνμκηίδα ηαζ αοημαμήεεζα ζε εέιαηα
οβείαξ.
11. Γζεκένβεζα ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ανιυδζεξ οπδνεζίεξ επί ηυπμο
επζδδιζμθμβζηχκ ζαηνμημζκςκζηχκ ενεοκχκ ζηα θμζιχδδ ηαζ ημζκςκζηά
κμζήιαηα, ηαεχξ ηαζ ζηα αηοπήιαηα, παναπμιπή ανιμδίςξ ηαζ ακαθυβςξ ηαζ
εθανιμβή ιέηνςκ πνυθδρδξ δζαζπμνάξ θμζιςδχκ κμζδιάηςκ ζημ ζπίηζ, ζημ
ζπμθείμ, ζημ κμζμημιείμ, ζημκ ηυπμ δμοθεζάξ, ζε ημζκμηζηά ηαηαζηήιαηα ηαζ
ιμκάδεξ οβείαξ.
12. οιιεημπή ζε πνμβνάιιαηα δζαπνμκζηήξ παναημθμφεδζδξ (FOLLOWUP).
13. Ακάπηολδ ημο εηπαζδεοηζημφ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ παναηηήνα ηςκ
ηέκηνςκ οβείαξ ηαζ ηέκηνςκ μζημβεκεζαημφ πνμβναιιαηζζιμφ ζηδκ αβςβή
οβείαξ πνμξ ημ ημζκυ πμο πνδζζιμπμζεί ηζξ οπδνεζίεξ ημοξ.
14.
Άζηδζδ ζοιαμοθεοηζηήξ οβείαξ ηαζ αβςβήξ οβείαξ ζε εέιαηα
μζημβεκεζαημφ
πνμβναιιαηζζιμφ
εηηνχζεςκ
ηαζ
ζελμοαθζηχξ
ιεηαδζδυιεκςκ κμζδιάηςκ ζε ηέκηνα οβείαξ, ηέκηνα μζημβεκεζαημφ
πνμβναιιαηζζιμφ, ζδζςηζηέξ ηθζκζηέξ, ζπμθεία.
15. Δπζιέθεζα βζα ηδ ζςζηή εθανιμβή οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ ηαζ
ηακμκζζιχκ, βζα κα είκαζ δοκαηή δ πναβιάηςζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ
πνδζηχκ οπδνεζζχκ οβείαξ ηαζ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηςκ αζεεκχκ ζηδκ ηθζκζηή
ηαζ ιεηαηθζκζηή ημοξ θάζδ.
16.

οιιεημπή ζηδκ μιάδα οβείαξ βζα βεκεηζηή ηαεμδήβδζδ.

17.

Άζηδζδ ζπμθζηήξ οβζεζκήξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ οπεφεοκμ βζαηνυ.

18. οιιεημπή ζε πνμβνάιιαηα πνμζηαζίαξ ηαζ πνμαβςβήξ ηδξ οβείαξ ηςκ
θοιαηζηχκ, ηςκ δζααδηζηχκ, ηςκ ηανηζκμπαεχκ πμθοιεηαββζγυιεκςκ ηαζ
πνμκίςξ παζπυκηςκ, ηςκ ελςηενζηχκ ζαηνείςκ υθςκ ηςκ ζαηνζηχκ ημιέςκ.
19. Άζηδζδ ημζκμηζηήξ κμζδθεοηζηήξ. Τπμζηήνζλδ κμζδθεοηζηή ηςκ
οπδνεζζχκ ηαζ ηςκ ζαηνείςκ ημο ημιέα ημζκςκζηήξ ζαηνζηήξ.
20. Γζενεφκδζδ ηςκ μζημβεκεζαηχκ ζοκεδηχκ βζα ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ημκ
πνμβναιιαηζζιυ ηδξ κμζδθείαξ ζημ ζπίηζ.
21. φκδεζδ ηδξ μζημβέκεζαξ ιε ημ κμζδθεοηζηυ ίδνοια. Πανμπή
κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ ζημ ζπίηζ ή εηπαίδεοζδ ζηακχκ ιεθχκ ηδξ
μζημβέκεζαξ βζα ημ ζημπυ αοηυ.
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22. Βμήεεζα ζημκ αζεεκή βζα κα ιπμνέζεζ κα απμδεπεεί ηδ κυζμ ημο,
εηπαίδεοζδ, θνμκηίδα ηαζ αοημελοπδνέηδζδ, πανμπή μδδβζχκ βζα ηδκ
πνμθφθαλδ ηςκ οβζχκ ιεθχκ ηδξ μζημβέκεζαξ.
23. Γζενεφκδζδ ηςκ οβεζμκμιζηχκ ακαβηχκ ηςκ αζεεκχκ πμο
κμζδθεφμκηαζ ζημ ζπίηζ ηαζ έπμοκ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ
εκδεδεζβιέκςκ ηαζ ελεζδζηεοιέκςκ ιέζςκ πνήζδξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ,
οβζεζκήξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ.
24. Ονβάκςζδ πνμβναιιάηςκ βζα εεεθμκηζηή αζιμδμζία ζημ κμζμημιείμ,
ζηδκ ημζκυηδηα, ζε πχνμοξ ενβαζίαξ.
25. οιιεημπή ζε πνμβνάιιαηα αζιμδμζίαξ ηαζ πνμβνάιιαηα βζα δςνδηέξ
ζχιαημξ.
26. Έθεβπμξ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο ροπζηά αννχζημο (ζημ ζπίηζ ηαζ ζημ
ηέκηνμ ή ηδ ιμκάδα) απυ πθεονάξ ζοιιυνθςζδξ ζηδ θανιαηεοηζηή αβςβή
ηαζ ηδξ εκδεπυιεκδξ ειθάκζζδξ πανεκενβεζχκ ηδξ.
27. οκενβαζία ιε ημκ ροπίαηνμ ηαζ ηδκ μζημβέκεζα ημο αννχζημο πάκς
απυ ηάεε ροπμθανιαηεοηζηυ ζπήια.
28. Έθεβπμξ βζα ηδ ζςζηή δζαηνμθή ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ημο
ροπζηά αννχζημο απυ πθεονάξ ηαεανζυηδηαξ (αημιζηήξ, ηςκ πχνςκ
δζαιμκήξ) ηαηαθθδθυηδηαξ ημοξ απυ πθεονάξ αενζζιμφ, θςηεζκυηδηαξ η.θπ.
29. οκενβαζία ηαζ ζφκδεζδ ημο πνμζςπζημφ ηςκ δζαθυνςκ οπδνεζζχκ
ημο ζοζηήιαημξ ροπζηήξ οβείαξ ηζξ μπμίεξ πζεακυκ κα πνδζζιμπμζεί μ
άννςζημξ π.π. ηζξ οπδνεζίεξ ημο πνμζηαηεουιεκμο ενβαζηδνίμο ημο
ιεηακμζμημιεζαημφ λεκχκα, ημο ηιήιαημξ εκδμκμζμημιεζαηήξ κμζδθείαξ ηαζ
ημο κμζμημιείμο διέναξ.
30. οιιεημπή
ηςκ
Δπζζηεπηχκ
Δπζζηεπηνζχκ
οβείαξ
ζημκ
πνμβναιιαηζζιυ ηδξ απμηαηάζηαζδξ ημο ροπζηά πάζπμκημξ ηαζ
επακαηνμθμδυηδζδ ημο πνμζςπζημφ ιε πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ πμνεία
ημο αννχζημο.
31. Τπεοεοκυηδηα ζηδ δζαηίκδζδ ηςκ θανιάηςκ ημο θανιαηείμο ημο
Κ.Κ.Φ.Τ. (Κέκηνμο Κμζκμηζηήξ Φοπζηήξ Τβζεζκήξ), ζοιιεημπή ζηδκ ηήνδζδ
ημο ιδηνχμο ηςκ πεθαηχκ ηαεχξ ηαζ ζηδκ ηήνδζδ δεδμιέκςκ ηαζ
ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ. Δπίζδξ ζοιιεημπή ζηδκ ηαηά ηαζνμφξ αλζμθυβδζδ
ηδξ δμοθεζάξ ηςκ ιεθχκ Κ.Κ.Τ.Φ.Τ.
32. οκενβαζία ιε ηζξ ημπζηέξ ανπέξ, ημοξ θμνείξ ηαζ ηζξ μνβακχζεζξ ζηα
πνμβνάιιαηα Κμζκμηζηήξ πανέιααζδξ ηαζ ηδκ επζηνμπή ροπζηήξ οβείαξ, υθμο
βίκεηαζ μ ζοκδοαζιυξ ημο βκςζηζημφ ακηζηεζιέκμο ιε ηδκ ελεζδίηεοζδ ζηδκ
ροπζηή οβεία π.π. ακάπηολδ μιάδςκ ηαημίηςκ ιε εηπαζδεοηζηυ ζηυπμ, εέιαηα
ροπμημζκςκζηήξ οβείαξ (π.π. ηάπκζζια ηαζ οβεία, αημιζηή ηαεανζυηδηα,
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πνυθδρδ ημο ηανηίκμο, μζημβεκεζαηυξ πνμβναιιαηζζιυξ, ακηζζφθθδρδ
η.θπ.).
33.

οιιεημπή ζηα πνυβναιια ακίπκεοζδξ «πενζπηχζεςκ».

34. οιιεημπή ζηα ενεοκδηζηά πνυβναιια ηςκ Κέκηνςκ Κμζκμηζηήξ
Φοπζηήξ Τβζεζκήξ.
35. Πανμπή Α' Βμδεεζχκ ζηζξ οπδνεζίεξ επαββεθιαηζηήξ οβζεζκήξ,
ζοιιεημπή ζε πνμβνάιιαηα εζδζηχκ πνμθδπηζηχκ ελεηάζεςκ ζε εζδζηέξ
μιάδεξ ενβαγυιεκςκ, πνμζοιπηςιαηζηςκ εθέβπςκ, πνμβναιιάηςκ δζαθμβήξ.
36. οιιεημπή ζηζξ ιεηνήζεζξ δζαθυνςκ παναιέηνςκ, ευνοαμ, ηθίια,
οβναζία, αένζα η.θπ.
37. Πναβιαημπμίδζδ ηαη' μίημκ επζζηέρεςκ ζηζξ μιμβέκεζεξ ηςκ
ενβαγυιεκςκ βζα εέιαηα οβείαξ ζε ακάθμβεξ πενζπηχζεζξ.
38. Καεμδήβδζδ ηςκ ακαπήνςκ βζα θοζζηή απμηαηάζηαζδ ηαζ ζοιαμθή
απυ πθεονάξ ημζκςκζηήξ κμζδθεοηζηήξ ζηδκ επαββεθιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή
απμηαηάζηαζδ. Δηηίιδζδ ζε απμηαηαζηαηζηά ιέζα.
39. Γζδαζηαθία ζημοξ ακαπήνμοξ βζα πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ιέζςκ, βζα
αοημθνμκηίδα ηαζ αοημελοπδνέηδζδ.
40. φκδεζδ ηςκ ηέκηνςκ απμηαηάζηαζδξ ηαζ ηςκ μζημβεκεζχκ ηςκ
ακαπήνςκ. Αλζμθυβδζδ ηςκ πενζζηαηζηχκ ακαπδνίαξ πμο έπμοκ ακάβηδ κα
οπμαθδεμφκ ζε ηθεζζηυ πνυβναιια απμηαηάζηαζδξ.
41. Πανμπή μδδβζχκ ζημοξ ακαπήνμοξ ηαζ ημοξ μζηείμοξ ημοξ βζα ηδκ μνεή
ημπμεέηδζδ ζημ ηνεαάηζ ηαζ ηα αιαλίδζα, βζα πνυθδρδ παναιμνθχζεςκ ηαζ
ζοννζηκχζεςκ.
42. Πανμπή κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ εεναπεία ηςκ
ηαηαηθίζεςκ ηςκ αηυιςκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ ζημ ζπίηζ ή ζηδ ιμκάδα
απμηαηάζηαζδξ.
43. Δηπαίδεοζδ ηςκ παναπθδβζηχκ ηαζ ηεηναπθδβζηχκ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ
μνεμηοζηζηςκ δζαηαναπχκ ζημ ζπίηζ ή ζηδ ιμκάδα απμηαηάζηαζδξ.
44. Γζδαζηαθία ζηζξ μζημβέκεζεξ ηςκ οπενδθίηςκ βζα ιεηααμθέξ αζμθμβζηέξ
ζημ βήναξ, βζα κα ηαηακμήζμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ.
45. Τπμζηήνζλδ ηδξ μζημβέκεζαξ ζηδ ιένζικα βζα ηδ ζοζηδιαηζηή
πενζμδζηή ζαηνζηή παναημθμφεδζδ ηςκ οπενδθίηςκ ηαζ ελαζθάθζζδ
ακάθμβςκ πνμζαάζεςκ.
46. Δκένβεζα ζοκδέζιμο ιεηαλφ ημο κμζδθεουιεκμο οπενήθζηα, ηδξ
μζημβέκεζαξ ημο ηαζ ημο ζδνφιαημξ.
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47. Δθ υζμκ μ πάζπςκ οπενήθζηαξ παναιείκεζ ζημ ζπίηζ ζοιαμοθεφεζ ημκ
ίδζμ ηαζ ηδκ μζημβέκεζα ημο βζα ηδ κμζδθεοηζηή θνμκηίδα, ηδκ οβζεζκή δζαζηδηζηή ηαζ θανιαηεοηζηή αβςβή ημο οπενήθζηα ηαζ ηδκ πνμθφθαλδ ηςκ
μζηείςκ.
48. Οζ πηοπζμφπμζ ημο ηιήιαημξ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ζε υθα
ηα πνμβνάιιαηα επζιυνθςζδξ ζακ εηπαζδεοηζηυξ ηαζ ζακ εηπαζδεοηήξ
Αβςβήξ Τβείαξ ιε ακάθμβα βζα ηδκ ηάεε εέζδ πνμζυκηα ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ
ζζπφμοζα ηάεε θμνά κμιμεεζία. οιιεηέπεζ επίζδξ ζε ενεοκδηζηά
πνμβνάιιαηα ηδξ εζδζηυηδηαξ ημο.
49. Οζ πηοπζμφπμζ ημο ηιήιαημξ ιπμνμφκ κα ελεθίζζμκηαζ ζε υθμ ημ θάζια
ηδξ δζμζηδηζηήξ ζενανπίαξ ηδξ ζπεηζηήξ ιε ημοξ ημιείξ ηδξ εζδζηυηδηαξ ημοξ
ζφιθςκα ιε ηδκ ηάεε θμνά ζζπφμοζα κμιμεεζία.
50. Οζ παναπάκς πηοπζμφπμζ αζημφκ ημ επάββεθια ζημ πθαίζζμ ηςκ
παναπάκς επαββεθιαηζηχκ ημοξ δζηαζςιάηςκ ιεηά ηδκ απυπηδζδ άδεζαξ
άζηδζδξ επαββέθιαημξ πμο πμνδβείηαζ απυ ηζξ ανιυδζεξ Τπδνεζίεξ Τβείαξ,
Πνυκμζαξ ηαζ Κμζκςκζηχκ Αζθαθίζεςκ.
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΟΖΘΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ
Ζ Βμδευξ Θαθάιμο εηηεθεί ηα παναηάης ηαεήημκηα οπυ ηδκ επμπηεία
ηδξ/ημο Πνμσζηαιέκδξ/κμο ηο κμζδθεοηζημφ ηιήιαημξ πμο ενβάγεηαζ.
1

Γζαηδνεί ηαεανυ ηαζ ηαηηζηυ ημ άιεζμ πενζαάθθμκ ημο αννχζημο ηαζ
ημο εαθάιμο βεκζηυηενα.

2

Καεανίγεζ ημ ηνεαάηζ ημο αννχζημο ιε υθα ημο ηα ελανηήιαηα υπςξ,
ημιμδίκμ, πνμθοθαηηήνεξ, ζηαηυ μνχκ, ακαννμθήζεζξ, εκημζπζζιέκεξ
ζοζηεοέξ ηθπ.

3

Καεανίγεζ ηαζ ηαηημπμζεί ημ πενζαάθθμκ ημο εαθάιμο υπςξ ηανέηθεξ,
πμθοενυκεξ, ηναπεγίδζα, κημοθάπεξ, θμοθμφδζα ηθπ.

4

Μεηά ηδκ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ έλμδμ ημο αννχζημο απυ ηδκ ηθζκζηή
ηάκεζ βεκζηή ηαεανζυηδηα ζημ ημιμδίκμ, ζηα κημοθάπζα ζημ ηνεαάηζ ηαζ
ζηνχκεζ ηαεανυ κάοθμκ υπμο πνεζάγεηαζ χζηε κα ζηνςεμφκ ηα ηαεανά
ηθζκμζηεπάζιαηα.

5

Φνμκηίγεζ κα δζαηδνείηαζ μ εάθαιμξ ημο αννχζημο ιε επανηή αενζζιυ,
επανηή θςηζζιυ ηαζ απαθθαβιέκμ απυ εμνφαμοξ.

6

Πθέκεζ, ηαεανίγεζ ηαζ ηαηημπμζεί υθμ ημ οθζηυ πμο είκαζ πμθθαπθχκ
πνήζεςκ ηαεχξ ηαζ άθθα οθζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαηά ηδ κμζδθεία
ημο αννχζημο υπςξ θεηάκεξ, κεθνμεζδή ηθπ

7

Σμπμεεηεί ημκ αηάεανημ ζιαηζζιυ ζημοξ ζάημοξ ηαζ θνμκηίγεζ βζα ηδκ
απμιάηνοκζή ημο απυ ημ κμζδθεοηζηυ ηιήια.

8

Φνμκηίγεζ κα δζαηδνεί ηαεανά ηαζ ηαηηζηά ηα κημοθάπζα ηςκ αμδεδηζηχκ
πχνςκ.

9

Καεανίγεζ ηαζ ηαηημπμζεί ηα κημοθάπζα ηαζ άθθμοξ πχνμοξ ημο δςιαηίμο
πνμεημζιαζίαξ κμζδθεζχκ.

10

Βμδεάεζ ζημ πθφζζιμ ηςκ πνδζζιμπμζδιέκςκ ενβαθείςκ ζοζηεοχκ
πανμπεηεφζεςκ ηαζ άθθςκ ακηζηεζιέκςκ.

11
12

Βμδεάεζ ζηδκ πνμεημζιαζία ημο πνμξ απμζηείνςζδ οθζημφ.
Σμπμεεηεί ζηνχιαηα, ιαλζθάνζα ηαζ άθθα ακηζηείιεκα υπςξ κάνεδηεξ,
αάνδ, ζακίδεξ ενεζζίκςηα ζημοξ ακηίζημζπμοξ πχνμοξ ηαζ ηα δζαηδνεί
ηαεανά ηαζ ηαηηζηά.
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13

Παναθαιαάκεζ ηαζ θνμκηίγεζ ημκ ηαεανυ ζιαηζζιυ ηαζ ηα ημπμεεηεί ζηα
ακηίζημζπα κημοθάπζα

14

Μεηαθένεζ ημκ ηαεανυ ζιαηζζιυ ζημοξ εαθάιμοξ ζηζξ ηαεμνζζιέκεξ
χνεξ ηαζ διένεξ βζα αθθαβή θεοπεζιάηςκ ηςκ αζεεκχκ.

15

Παναθαιαάκεζ ημ ακαθχζζιμ οθζηυ ηαζ ημ ηαηημπμζεί ζηα ακηίζημζπα
ιένδ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ζοκενβαηχκ ηδξ.

16

Δθμδζάγεζ ημ ηιήια, ημοξ αμδεδηζημφ πχνμοξ, ημοξ εαθάιμοξ, ηα ιπάκζα
ηςκ αζεεκχκ ιε ημ απαναίηδημ οθζηυ χζηε κα οπάνπεζ επάνηεζα αθθά κα
απμθεφβεηαζ δ ζπαηάθδ.

17

οβηεκηνχκεζ ημ άπνδζημ ή θεανιέκμ οθζηυ ηαζ ημ ημπμεεηεί ζημκ
μνζζιέκμ πχνμ βζα απνήζηεοζδ.

18

Ακαθένεζ ζηδκ/ ζημκ Πνμσζηαιέκδ/κμ αθάαεξ ή γδιζέξ πμο έπμοκ
ζοιαεί, υπςξ ηαιέκεξ θάιπεξ, ανφζεξ πμο ηνέπμοκ έπζπθα πμο πάθαζακ
ηαζ πζεακυκ κα εέημοκ ζε ηίκδοκμ ημοξ αζεεκείξ ή ημ πνμζςπζηυ.

19

Δηηεθεί πνυεοια ηαζ ιε εοβέκεζα ηζξ ενβαζίεξ πμο ηδξ ακαηίεεκηαζ.

20

Δίκαζ εοβεκήξ ηαζ ελοπδνεηζηή ηαζ δζαηδνεί ηαθέξ δζαπνμζςπζηέξ
ζπέζεζξ ιε υθμοξ ημοξ ζοκενβάηεξ ηδξ, ημοξ βζαηνμφξ, ημοξ αζεεκείξ ηαζ
ημκ ηυζιμ.

21

Δηηεθμφκ ηέθμξ ηαζ ηάεε άθθδ ενβαζία πμο ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο/ηδξ
Πνμσζηάιεκμο/κδξ ειπίπηεζ ζηα ηαεήημκηά ημοξ ηαζ δεκ ακαθένεηαζ
παναπάκς.
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ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΑΘΔΝΧΝ
1

Ο ιεηαθμνέαξ αζεεκχκ (ηναοιαηζμθμνέαξ) εοεφκεηαζ βζα ηδκ αζθαθή,
άκεηδ ηαζ ιε αλζμπνεπή ηνυπμ ιεηαθμνά ημο αζεεκμφξ.

2

Σδκ πνμζηαζία ηςκ πνμζςπζηχκ ακηζηεζιέκςκ ημο απυ ηδ ζηζβιή ηδξ
παναθααήξ ιέπνζ ηδκ πανάδμζή ημοξ.

3

Ο ηναοιαηζμθμνέαξ παναθαιαάκεζ ημκ αζεεκή απυ ημ ιεηαθμνζηυ ιέζμ
ηαζ ημκ ιεηαθένεζ ζημ ηιήια επεζβυκηςκ πενζζηαηζηχκ, ζηα δζάθμνα
ενβαζηήνζα, ζημ κμζδθεοηζηυ ηιήια ηαζ υπμο αθθμφ πνεζαζηεί.

4

Σμπμεεηεί άκεηα ημκ αζεεκή ζημ ζηνςιέκμ ιε ηαεανυ ζεκηυκζ θμνείμ ή
ζηδκ ηανέηθα ηαζ θνμκηίγεζ κα είκαζ ζηεπαζιέκμξ ιε ημ ακάθμβμ βζα ηδκ
επμπή ηάθοιια.

5

Πνμκμεί βζα ηδκ αζθάθεζα ημο αζεεκμφξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηα
ελανηήιαηα αζθαθείαξ πμο οπάνπμοκ ζηα θμνεία ιεηαθμνάξ ηςκ
αζεεκχκ.

6

Μεηαθένεζ ηα πνμζςπζηά ακηζηείιεκα ημο αζεεκμφξ ηα μπμία ημο έπμοκ
παναδμεεί ηαηαβεβναιιέκα ηαζ ηαηαιεηνδιέκα ηαζ θνμκηίγεζ κα ηα
παναδχζεζ ζηδκ Πνμσζηαιέκδ ημο ηιήιαημξ οπμδμπήξ.

7

Δίκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ αζθαθή ιεηαθμνά ημο θαηέθμο οβείαξ ηαζ ηςκ
ζαηνζηχκ μδδβζχκ πμο πζεακυκ ιεηαθένεζ ιαγί ιε ημκ αζεεκή ζημ ηιήια
εζζαβςβήξ.

8

Σμπμεεηεί ηα θμνεία ηαζ ηζξ ηανέηθεξ ιεηαθμνάξ ζηζξ ηαεμνζζιέκεξ απυ
ημκ/ηδκ Πνμσζηαιέκδ/κμ εέζεζξ χζηε κα ανίζημκηαζ ζοκεπχξ ζε
εημζιυηδηα ηαζ δεκ ηα εβηαηαθείπεζ πμηέ ζημοξ δζαδνυιμοξ ή ζε άθθα
αηαηάθθδθα ζδιεία.

9

Καεανίγεζ ηα θμνεία ιε ημ πέναξ ηδξ αάνδζάξ ημο χζηε κα παναδμεμφκ
ηαεανά ζηδκ επυιεκδ αάνδζα.

10

Δίκαζ εοβεκήξ, πνυεοιμξ ηαζ ελοπδνεηζηυξ ηαζ δζαηδνεί ηαθέξ
δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ιε υθμοξ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο, ημοξ βζαηνμφξ,
ημοξ αζεεκείξ ηαζ ημκ ηυζιμ.

Σελίδα 85 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΚΑΗ
ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝΣΑΗ ΣΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΔΡΓΑΛΔΗΟΓΟΗΑ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΡΑΤΜΑΣΗΟΦΟΡΔΧΝ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ
ηυπμξ ηδξ πνμηοπμπμίδζδξ ηςκ ενβαζζχκ ημο πεζνμονβείμο είκαζ κα ηαεμδδβήζεζ ημ
πνμζςπζηυ ζηδκ οζμεέηδζδ πναηηζηχκ μζ μπμίεξ πνμάβμοκ ηδκ αζθάθεζα ημο αζεεκή πνζκ,
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαζ ιεηά ημ ηέθμξ ιζαξ πεζνμονβζηήξ επέιααζδξ, ηαεχξ ηαζ
ζοιπενζθμνχκ μζ μπμίεξ ζοκηεθμφκ ζηδκ ανιμκζηή ζοκενβαζία ηδξ μιάδαξ ημο
πεζνμονβείμο.

Γεληθέο νδεγίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηελ νξζή
επηθνηλσλία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο:
1. Αημιζηή οβζεζκή. Δπεζδή δ επαθή ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ είκαζ ανηεηά ζηεκή, μ ηάεε
ενβαγυιεκμξ θνμκηίγεζ ηδκ αημιζηή ημο οβζεζκή ηαεδιενζκά. Οζ μζιέξ δδιζμονβμφκ
αίζεδια δοζθμνίαξ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Οζ ζημθέξ ιαξ πνέπεζ κα αθθάγμκηαζ υζμ
πζμ ζοπκά βίκεηαζ (ηαεδιενζκά ακ οπάνπεζ δοκαηυηδηα εοπένεζαξ αθθαβήξ ζημθήξ)
2. Ζ ζημφθζα πνέπεζ κα ηαθφπηεζ πθήνςξ ηα ιαθθζά ηαζ δ ιάζηα ημπμεεηείηαζ ζημ
ζςζηυ ζδιείμ έηζζ χζηε κα ιδκ εκμπθεί ηαζ κα επζηνέπεζ ημκ ηαηάθθδθμ αενζζιυ.
3. Σμ πνμζςπζηυ ημο Υεζνμονβείμο δεκ πνέπεζ κα θμνά ημζιήιαηα νμθυβζα ηαζ
δαπηοθίδζα.
4. ηακ ημ πνμζςπζηυ ημο Υεζνμονβείμο ελένπεηαζ ημο Υεζνμονβείμο, αθθάγεζ παπμφηζζα
ηαζ θμνά ηδκ ελςηενζηή θεοηή ιπθμφγα ιε ημ ηανηεθάηζ ζημ μπμίμ ακαβνάθμκηαζ ηα
αηνζαή ζημζπεία ημο οπαθθήθμο ηαζ ημ ηιήια ημο.
5. Ζ ενβαζία ζημ Υεζνμονβείμ είκαζ ορδθήξ εκηάζεςξ ηαζ βζα ημφημ ημ θυβμ είκαζ
απαναίηδηδ δ φπανλδ εεηζηήξ δζάεεζδξ ζοκενβαζίαξ ιε ζοιπενζθμνέξ πμο δζαζθαθίγμοκ
ηδκ ανιμκζηή ζοκενβαζία ηδξ μιάδαξ.
6. Ζ θζθζηή δζάεεζδ ηαζ ημ παιυβεθμ είκαζ πμθφ πνήζζια πάκημηε βζα ηδκ επίηεολδ
εεηζημφ ηθίιαημξ ζοκενβαζίαξ. Ζ οζμεέηδζδ ηδξ ζδέαξ υηζ «δεκ είιαζηε ιένμξ ημο
πνμαθήιαημξ πμο πνμηφπηεζ αθθά ιένμξ ηδξ θφζδξ αοημφ», απμηεθεί ζηαεενή πνμζδμηία
βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ οβζχκ ηαζ θζθζηχκ ζπέζεςκ ζηδκ μιάδα.
7. Σμ πνμζςπζηυ ημο Υεζνμονβείμο μθείθεζ κα οζμεεηεί ηνυπμοξ ζοιπενζθμνάξ πμο
πνμάβμοκ ηδκ επζημζκςκία.
8. Οζ ζοκμιζθίεξ ιεηαλφ ηςκ ζοκαδέθθςκ πνέπεζ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ παιδθυθςκεξ
9. ε εκδεπυιεκμ πνυαθδια ζοκαδέθθμο επζδεζηκφεηαζ μ απαναίηδημξ ζεααζιυξ ηαζ
βίκεηαζ πνμζπάεεζα ελεφνεζδξ θφζδξ
10. Ακ δεκ βίκεζ ακηζθδπηυ ηάπμζμ πνμζςπζηυ πνυαθδια ζοκαδέθθμο απυ ημκ οπεφεοκμ
ημο πνμβνάιιαημξ ηαζ πνμηεζιέκμο κα απαθθαβεί απυ ηδκ δζεηπεναίςζδ πμθφςνςκ
επειαάζεςκ, εειζηή είκαζ δ έβηονδ εκδιένςζδ ημο οπεφεοκμο.
11. Γζα ηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαθυ είκαζ κα επζθέβεηαζ δ ηαηάθθδθδ ζηζβιή βζα
ηδ ζογήηδζδ ηαζ ηδκ επίθοζή ημοξ ακ αοηυ είκαζ δοκαηυ. Γεκ είκαζ υθεξ μζ ζηζβιέξ ίδζεξ
χζηε κα έπμοιε ημ απμηέθεζια πμο επζεοιμφιε.
12. Κνζηζηή ζηδκ πεζνμονβζηή μιάδα, ζημοξ ζοκαδέθθςκ ιαξ ηαζ αεααίςξ ζημοξ αζεεκείξ
δεκ πνέπεζ κα αζηείηαζ.
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13. Οζ εκηάζεζξ ηδξ μιάδαξ κα ανίζημοκ ηδκ ηαθφηενδ βζα ημ ζοιθένμκ ηδξ μιάδαξ θφζδ
ηαζ κα ιδκ ζοκεπίγμκηαζ πνμηαθχκηαξ δοζεοιία ηαζ δοζθεζημονβία ζημ ηιήια, έηζζ χζηε
βνήβμνα κα απμηαείζηαηαζ δ θοζζμθμβζηή νμή ηςκ ενβαζζχκ ηαζ δ δνειία
14. Σμ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ εα ενβαθεζμδμηεί ζε υθεξ ηζξ πεζνμονβζηέξ εζδζηυηδηεξ
φζηενα απυ ηδκ απαναίηδηδ εηπαίδεοζδ ηδκ μπμία αλζμθμβμφκ ηαζ ηαηεοεφκμοκ μζ
οπεφεοκμζ Πνμσζηάιεκμζ ημο Σιήιαημξ

Άδεηεο πξνζσπηθνχ:
1. Ο πνμβναιιαηζζιυξ ηςκ ηακμκζηχκ αδεζχκ ημο ηνέπμκημξ πνυκμο βίκεηαζ ζημ ηέθμξ
ημο πνμδβμφιεκμο, έζης ηαζ ηαηά πνμζέββζζδ
2. Οζ οπάθθδθμζ ηαθμφκηαζ κα πνμβναιιαηίγμοκ ηδκ ηακμκζηή άδεζα αάζεζ ηςκ ακαβηχκ
ηαζ ηςκ επζεοιζχκ ημοξ ηαζ άζπεηα απυ ημ πμζμξ πνχημξ δήθςζε ηδκ άδεζα. Ακ ζοιπίπημοκ
μζ επζεοιίεξ βζα ηζξ άδεζεξ ηυηε ημ εέια ζογδηείηαζ ηαζ ανίζηεηαζ θφζδ.
3. Οζ βμκζηέξ άδεζεξ ιμζνάγμκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζπμθζημφ έημοξ ζζυηζια ιέζα ζημ
πνυκμ. Π.π. ακ δζηαζμφηαζ μ οπάθθδθμξ ηέζζενζξ διένεξ βμκζηήξ άδεζαξ, αοηέξ
ηαηακέιμκηαζ ιε ηνυπμ χζηε ηάεε ηνίιδκμ κα θαιαάκεηαζ ιία.
Ο πνμβναιιαηζζιυξ αοηυξ ηδνείηαζ απανέβηθζηα ηαζ αοηυ αμδεά ζηδκ μιαθή νμή ηδξ
πμνήβδζδξ ηςκ αδεζχκ.
4. Ακ οπάνπμοκ οπυθμζπα αδεζχκ θαιαάκμκηαζ ζηδ πεζνυηενδ πενίπηςζδ
5. εκηυξ ημο πνχημο ηνζιήκμο ημο κέμο έημοξ ηαζ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ πμο οπάνπμοκ
πμθθέξ διένεξ, (ηάηζ πμο πνέπεζ κα ιδ ζοιααίκεζ αάζεζ ημο πνμβναιιαηζζιμφ), εκχ
βίκεηαζ πνμζπάεεζα ελάκηθδζήξ ημοξ ζημ ζοκημιυηενμ δζάζηδια (εζ δοκαηυκ εκηυξ ημο
πνχημο ιήκα ημο κέμο έημοξ)
6. Σα μθεζθυιεκα νεπυ πμνδβμφκηαζ απυ ηδκ ανπή ηδξ πνμκζάξ ηαζ ιέπνζ ημκ ιήκα Μάζμ
ηάεε έημοξ ηαζ επίζδξ απυ ημκ ιήκα επηέιανζμ έςξ ημκ Γεηέιανζμ ημο ίδζμο έημοξ. Δκηυξ
ημο ηαθμηαζνζμφ πμνδβμφκηαζ αοζηδνά μζ ηακμκζηέξ άδεζεξ.
Βεααίςξ δ πμνήβδζδ ηςκ μθεζθυιεκςκ νεπυ βίκεηαζ ηαζ αοηή πνμβναιιαηζζιέκα ηαζ
πάκημηε ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ ηακμκζηχκ ηαζ ηςκ άθθςκ αδεζχκ πμο
θαιαάκεζ μ ηάεε οπάθθδθμξ.
7. Σα μθεζθυιεκα νεπυ πνέπεζ κα δίκμκηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ, ηδ δοκαηυηδηα ημο
εαδμιαδζαίμο πνμβνάιιαημξ αθθά ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ζημπμεεζία ημο ηιήιαημξ
8. Αζηήιαηα βζα ζοιιεημπή ζε εηπαζδεοηζηά ζειζκάνζα εα βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα
ηαθφπημκηαζ ζημ ζφκμθυ ημοξ εθυζμκ αοηυ είκαζ εθζηηυ, εκχ εα ηδνείηαζ ηοηθζηή
εκαθθαβή ζηδ ζοιιεημπή ημο πνμζςπζημφ ζε αοηά.
9. Σμ πνμζςπζηυ εκεαννφκεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκεπζγυιεκδξ εηπαίδεοζδξ βζα ηδκ
παναημθμφεδζδ
ηςκ ιαεδιάηςκ ημο Γναθείμο Δηπαίδεοζδξ, ηςκ εκδμηθζκζηχκ
ιαεδιάηςκ, εκχ επίζδξ εκεαννφκεηαζ βζα ηδκ ακάθδρδ ηαζ οθμπμίδζδ ενβαζζχκ ιε
ηνζηήνζμ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ημκ ίζμ ηαηαιενζζιυ.
10. Οζ εθδιενίεξ εθέβπμκηαζ δζελμδζηά βζα ηζξ διένεξ εμνηχκ ηαζ ανβζχκ ηαζ ηδνείηαζ ίζδ
ηαζ δίηαζδ ακαθμβία
11. Σμ δζάθεζιια ημο πνμζςπζημφ εα βίκεηαζ ιεηά απυ ζοκεκκυδζδ ιεηαλφ ηςκ
ζοκαδέθθςκ, χζηε κα ιδκ απμοζζάγμοκ υθμζ απυ ημ πχνμ ενβαζίαξ
12. Οζ άζημπεξ ιεηαηζκήζεζξ απμθεφβμκηαζ θυβς αζδρίαξ ημο πχνμο
13. Σμ ςνάνζμ ηδξ εθδιενίαξ ηδνείηαζ ιυκμ εθυζμκ οπάνπεζ εοπένεζα
14. Γζα επειαάζεζξ εζδζημηήηςκ εθανιυγμκηαζ ηα ζπεηζηά πνςηυημθθα

Δθνδηαζκφο πιηθνχ ρεηξνπξγείνπ απφ ηελ Κεληξηθή Απνζηείξσζε:
1. Ζ πνμεημζιαζία ημο πεζνμονβείμο ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ
πνμβναιιαηζζιυ ηςκ πεζνμονβζηχκ επειαάζεςκ ηδξ επυιεκδξ διέναξ
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2. Ζ πνμιήεεζα απμζηεζνςιέκμο οθζημφ απυ ηδκ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ βίκεηαζ ημ
ιεζδιένζ ηδξ πνμδβμφιεκδξ διέναξ
3. Ο οπεφεοκμξ πμο μνίγεηαζ ηαεδιενζκά βζα ηδκ πνμιήεεζα ημο οθζημφ απυ ηδκ Κεκηνζηή
Απμζηείνςζδ εθέβπεζ ηαζ ημ οπυθμζπμ οθζηυ. Σμ ίδζμ πνμζςπζηυ οπμπνεμφηαζ κα θνμκηίγεζ
ημ ηθείζζιμ ηςκ αζεμοζχκ ηαζ κα ημπμεεηεί ημ ηναπέγζ Merivarra ζημ νεφια
4. Ο οπεφεοκμξ θνμκηίγεζ βζα ηδκ πνμιήεεζα ημο οθζημφ εκδιενχκμκηαξ έβηαζνα ηδκ
Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ημο.
5. Σοπυκ εθθείρεζξ πμο παναηδνεί άθθμξ ζοκάδεθθμξ εκδιενχκεζ ημκ οπεφεοκμ βζα ηδκ
Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ.
6. Γίκεηαζ ηαεδιενζκή επζημζκςκία ιε ηδκ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ βζα ηδκ πνμεημζιαζία
ημο οθζημφ ζοβηεκηνςηζηά.
7. Δλαζθαθίγεηαζ δ επζπθέμκ επάνηεζα ημο οθζημφ πνμξ ακηζιεηχπζζδ ιε ηαπφηδηα ηαζ
αζθάθεζα βζα έηηαηηα πεζνμονβεία
8. Με ηδ ζοκενβαζία ηςκ ηναοιαηζμθμνέςκ μ/δ οπεφεοκμξ/δ ηδξ Κεκηνζηήξ
Απμζηείνςζδξ ιεηαθένεζ ημ αηάεανημ οθζηυ.
9. ε πενίπηςζδ ιμθοζιαηζηχκ επειαάζεςκ εκδιενχκεηαζ δ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ
ηυζμ ηδθεθςκζηά υζμ ηαζ ζημ έκηοπμ παναηδνήζεςκ πμο ζοκμδεφεζ ηα ενβαθεία ηαζ
ακαβνάθεηαζ πάκς ζημ αηάεανημ οθζηυ δ θέλδ: «ΠΡΟΟΥΖ» .
10. Δζδζηυηενα θαιαάκμκηαζ ηα ελήξ ιέηνα ζημ πεζνμονβείμ ιαξ
ηα μπμία πανμοζζάγμοκ ηαθά απμηεθέζιαηα επί ζεζνά εηχκ:
Δάκ ηάπμζμ απυ ηα πνμβναιιαηζζιέκα πεζνμονβεία έπεζ ηάπμζμ ιεηαδμηζηυ ιμθοζιαηζηυ κυζδια πνέπεζ κα ακαβνάθεηαζ ζημ διενήζζμ πνυβναιια πεζνμονβείμο,
ηαηυπζκ ζοκεκκυδζδξ ιε ηζξ Πνμσζηάιεκεξ ηςκ ηθζκζηχκ.
ε έηηαηηα πενζζηαηζηά, ζηα μπμία δεκ οπάνπεζ πνυκμξ βζα ζςζηή εκδιένςζδ, εάκ
ηνίκεηαζ υηζ μ αζεεκήξ ιπμνεί κα έπεζ ηάπμζμ ιεηαδμηζηυ – ιμθοζιαηζηυ κυζδια
παίνκμοιε υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ πνμθοθάλεζξ.
Πνέπεζ κα οπάνπεζ εζδζηή ζήιακζδ ζημ πνυβναιια ηςκ ιμθοζιαηζηχκ πεζνμονβείςκ
Πνέπεζ κα βίκεηαζ ζςζηή εκδιένςζδ ημο πνμζςπζημφ πνμηεζιέκμο κα δζαθοθαπεεί δ
αλζμπνέπεζα ημο αζεεκή αθθά ηαζ υθμο ημο πνμζςπζημφ ημο πεζνμονβείμο
Ζ εκδοιαζία ζηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ πενζθαιαάκεζ: ιπθμφγα ιζαξ πνήζδξ, πμδζά
πθαζηζηή, ζημφθζα, βάκηζα, βοαθζά ορδθήξ πνμζηαζίαξ, πμδμκάνζα έςξ ημ βυκαημ
Γίκεηαζ ζοπκή εκδιένςζδ ηδξ πεζνμονβζηήξ μιάδαξ βζα ηδκ επζηζκδοκυηδηα ημο
πενζζηαηζημφ χζηε κα βίκμκηαζ ήπζεξ πεζνμονβζηέξ ηζκήζεζξ
Γίκεηαζ ζςζηή δζαπείνζζδ αζπιδνχκ ακηζηεζιέκςκ
Ζ κμζδθεφηνζα ηοηθμθμνίαξ θμνάεζ ηαε ΄υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ βάκηζα
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επέιααζδξ μζ βάγεξ μζ μπμίεξ αβαίκμοκ θνμκηίγμοιε κα ιδκ
δζαζπείνμοκ ημ αίια ζημ πενζαάθθμκ ημο πεζνμονβείμο
Δίκαζ βκςζηυ υηζ μ ζυξ ηδξ δπαηίηζδαξ Β ιπμνεί κα επζγήζεζ ζε λδνυ αίια ηαζ
εενιμηναζία δςιαηίμο έςξ ιζα εαδμιάδα, βζ αοηυ θνμκηίγμοιε βζα ημκ ζςζηυ ηαζ επζιεθή
ηαεανζζιυ ηδξ αίεμοζαξ.
Γζα ηδ δζαηίκδζδ ημο αηάεανημο ζιαηζζιμφ έπμοιε θνμκηίζεζ κα ημπμεεηήζμοιε ζηδκ
αίεμοζα ζαημφθεξ αοηυιαηδξ δζάζπαζδξ ηςκ οθζηχκ ημοξ ιέζα ζημ πθοκηήνζμ έηζζ χζηε
κα πνμζηαηεφμκηαζ ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ εηεί.
ε πενίπηςζδ ηναοιαηζζιμφ εκενβμπμζμφκηαζ μζ δζαδζηαζίεξ πμο πνμαθέπμκηαζ βζα ηδκ
πνμθφθαλδ ημο ενβαγυιεκμο ηαεχξ ηαζ υθμζ μζ απαναίηδημζ επζπθέμκ ηθζκζημί ηαζ
ενβαζηδνζαημί έθεβπμζ

Λεηηνπξγία κεραλεκάησλ
Γεκ μδδβμφιαζηε ζε επζπυθαζα πνήζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ εθυζμκ δεκ βκςνίγμοιε
επαηνζαχξ ηδκ θεζημονβία ημοξ.
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Πνζκ ηδ πνήζδ ημοξ εκδιενςκυιαζηε απυ ηδκ Πνμσζηαιέκδ ηαζ απακηχκηαζ μζ απμνίεξ βζα
ηδ ζςζηή θεζημονβία ημο ηάεε ιδπακήιαημξ.
Γεκ βίκεηαζ πνήζδ ηαηά αμφθδζδ ηαζ πάληα ξσηάκε υηακ δεκ είιαζηε ζίβμονμζ.

Πξνηππνπνίεζε εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ
ΓΔΤΣΔΡΑ
1. Πνςζκυξ έθεβπμξ ηςκ αζεμοζχκ ημο πεζνμονβείμο, αενζζιυξ, εενιμηναζία, οβναζία,
θςηζζιυξ
2. Σήνδζδ ημο πνμβνάιιαημξ πμο έπεζ βίκεζ βζα ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζημ ακάθμβμ
πεζνμονβείμ
3. φιθςκα ιε ημ πνυβναιια εημζιάγμκηαζ απυ ηδκ κμζδθεφηνζα ηοηθμθμνίαξ ηα
ηνμπήθαηα. εη ενβαθείςκ, ζιαηζζιυξ, ακαθχζζιμ οθζηυ. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ είκαζ
οπεφεοκμξ βζα ηδκ αίεμοζα ζηδκ μπμία μνίγεηαζ απυ ηδκ ανπή έςξ ημ πέναξ ηδξ επέιααζδξ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ:
1. Πνμεημζιάγμοιε ημ ιζηνυ ηθίαακμ (Flash) βζα ηα μθε/ηά πεζνμονβεία ηδξ διέναξ
2. Σμπμεεημφιε ζηδκ αίεμοζα ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ηναοιαηζμθμνέςκ ημ μθεαθιμζηυπζμ
ηαζ ημ ιδπάκδια θαημενορίαξ
3. Γίκεηαζ ηαοημπμίδζδ ηςκ ζημζπείςκ ημο αζεεκμφξ ηαζ ημπμεεηείηαζ ιε αζθάθεζα ζημ
πεζνμονβζηυ ηναπέγζ
4. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πεζνμονβείςκ πθέκεζ ηαζ ημπμεεηεί
ηα ενβαθεία ζημκ ηθίαακμ, άιεζα βζα κα ιπεζ ημ επυιεκμ μθε/ηυ πεζνμονβείμ
5. Μεηά ημ ηέθμξ ηςκ πεζνμονβείςκ εθμδζάγμοιε ηα κημοθάπζα ιε ηα μθε/ηά οθζηά, ηα
ηαεανίγμοιε, ημ ηνμπήθαημ ηανυηζζ ηαεανίγεηαζ ηαζ ζοιπθδνχκεηαζ. Δκδιενχκμοιε ηδκ
Πνμσζηάιεκδ βζα εθθείρεζξ οθζημφ
6. Αδεζάγμοιε ημκ ιζηνυ ηθίαακμ (Flash)
7. Απυ ημ κμζδθεοηή πμο έπεζ μνζζηεί βζα ηδκ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ ιεηαθένμκηαζ ηα
ενβαθεία
ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ:
1. φιθςκα ιε ημ πνυβναιια ηςκ μνε/ηχκ πεζνμονβείςκ εημζιάγμκηαζ ηα ηνμπήθαηα
ηανυηζζα απυ ημκ κμζδθεοηή ηοηθμθμνίαξ. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ είκαζ οπεφεοκμξ
βζα ηδκ αίεμοζα ζηδκ μπμία μνίγεηαζ απυ ηδκ ανπή έςξ ημ πέναξ ηδξ επέιααζδξ
2. Με ηδκ αμήεεζα ηςκ ηναοιαηζμθμνέςκ ηαζ ακάθμβα ηδκ επέιααζδ ημπμεεηείηαζ ζηδ
ζςζηή εέζδ ημ ακάθμβμ πεζνμονβζηυ ηναπέγζ, ακαννυθδζδ , ιδπάκδια αηηζκμθμβζημφ
3. Δκδιενχκεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ επέιααζδ ηα αηηζκμθμβζηυ ηιήια βζα θήρδ ηςκ
αηηζκμβναθζχκ
4. Τπμδεπυιαζηε ημκ αζεεκή ηαζ ηαπηνπνηνχκε ηα ζηνηρεία ηνπ
5. Ο αζεεκήξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ηναοιαηζμθμνέςκ ημπμεεηείηαζ ιε αζθάθεζα ηαζ
αλζμπνέπεζα ζημ πεζνμονβζηυ ηναπέγζ, δζαζθαθίγμκηαξ ηδκ ζςιαηζηή αηεναζυηδηα αθθά
ηαζ ηδκ ακενχπζκδ αλζμπνέπεζα πςνίξ
6. κα ημκ εηεέημοιε ζε ημζκή εέα. Έπμοιε πάκηα ζημ κμο ιαξ κα εθέβπμοιε ημ ζδιείμ ηδξ
βείςζδξ ηδξ δζαεενιίαξ ηαζ ζε πενίπηςζδ φπανλδξ ηνζπμθοΐαξ κα λονίγμοιε ηδκ πενζμπή
7. Σδνμφιε άζδπηεξ ζοκεήηεξ ζηδκ αίεμοζα, δνειία ηαζ αζθάθεζα
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8. Μεηά ημ ηέθμξ ημο πεζνμονβείμο ηαζ αθμφ απμιαηνοκεεί ιε αζθάθεζα μ αζεεκήξ,
πθέκμοιε πμθφ ηαθά ηα ηνμπήθαηα, ζοιπθδνχκμοιε ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ
επζζηνέθμοιε ζηδκ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ ηα οπυθμζπα οθζηά
9. Σα άημια πμο έπμοκ μνζζηεί ζηδκ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ εθέβπμοκ ηζξ εθθείρεζξ ηςκ
οθζηχκ ημο πεζνμονβείμο, ηαεχξ ηαζ ημο ζδπηζημφ πεζνμονβείμο ηαζ εκδιενχκμοκ ηδκ
Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ ηαζ ηδκ Πνμσζηαιέκδ βζα εθθείρεζξ οθζημφ
10. Οζ οπεφεοκμζ ιεηαθένμοκ ηα αηάεανηα ενβαθεία ηαζ ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια
εθμδζάγμοκ ημ ηιήια ιε ηα απαναίηδηα οθζηά βζα ηα πεζνμονβεία ηδξ επυιεκδξ διέναξ
αθθά ηαζ ημ επζπθέμκ οθζηυ βζα ηοπυκ επείβμκηα πεζνμονβεία
ΣΡΗΣΖ
1. Πνςζκυξ έθεβπμξ ηςκ αζεμοζχκ ημο πεζνμονβείμο, αενζζιυξ, εενιμηναζία, οβναζία,
θςηζζιυξ
2. Σήνδζδ ημο πνμβνάιιαημξ πμο έπεζ βίκεζ βζα ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζημ ακάθμβμ
πεζνμονβείμ
ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ:
1. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ εημζιάγεζ ημ ηανυηζζ ιε ηα ακάθμβα οθζηά
2. Σαηημπμζεί ηδκ αίεμοζα ηαζ εέηεζ ζε θεζημονβία ηδ εενιμημζηίδα (Καζζανζηή Σμιή). Ο
κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ αίεμοζα ζηδκ μπμία μνίγεηαζ απυ ηδκ
ανπή έςξ ημ πέναξ ηδξ επέιααζδξ
3. Δίκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ ιεηαθμνά ηαζ ημ απμηέθεζια ηςκ αενίςκ αίιαημξ ιεηά ημ
ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ. ηα επείβμκηα πενζζηαηζηά πμο δεκ οπάνπεζ εοπένεζα πνμζςπζημφ
ηδθεθςκμφιε ζημκ εθδιενεφμκηα ηδξ Παεμθμβζηήξ κα παναθάαεζ μ ίδζμξ ημ αίια
4. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ παναθαιαάκεζ ηαζ ηαπηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο αζζελνχο
5. Ζ αζεεκήξ ημπμεεηείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο ηναοιαηζμθμνέα ιε αζθάθεζα ζημ
πεζνμονβζηυ ηναπέγζ
6. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ ηαζ αθμφ απμιαηνοκεεί δ αζεεκήξ ηαεανίγεηαζ ημ
ηνμπήθαημ ηαζ ζοιπθδνχκμκηαζ ηα οθζηά
ΓΔΝΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ:
1. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ εημζιάγεζ ημ ηανυηζζ ιε ηα ακάθμβα οθζηά. Ο κμζδθεοηήξ
ηοηθμθμνίαξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ αίεμοζα ζηδκ μπμία μνίγεηαζ απυ ηδκ ανπή έςξ ημ
πέναξ ηδξ επέιααζδξ
2. Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ επέιααζδξ πνμζεέημοιε ιέζα ζηδκ αίεμοζα ηαζ ηα
ηαηάθθδθα ιδπακήιαηα π.π ζε θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ ιεηαθένμοιε ημ ζφζηδια
πθφζεςκ ηαζ εημζιάγμοιε ημ θαπανμζημπζηυ πφνβμ
3. Δθέβπμοιε ηδκ διενμιδκία ζημ cidex ηαζ ακ πνεζάγεηαζ εημζιάγμοιε ηαζκμφνζμ
4. Γίκεηαζ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο ηαζ ημπμεεηείηαζ ιε αζθάθεζα ζημ
πεζνμονβζηυ ηναπέγζ
5. Δθέβπμοιε ημ ζδιείμ ηδξ δζαεενιίαξ ηαζ ακ πνεζαζηεί λονίγμοιε ηδκ πενζμπή
6. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ ηαεανίγμοιε ηα ηνμπήθαηα ηαζ ζοιπθδνχκμοιε ηα
οθζηά
7. Ο κμζδθεοηήξ πμο είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ ιεηαθένεζ ηα
αηάεανηα οθζηά ηαζ εθμδζάγεζ ημ πεζνμονβείμ ιε ηα οθζηά ηδξ επυιεκδξ ιέναξ δίκμκηαξ
έιθαζδ ηαζ ζηα οθζηά πμο εα πνεζαζημφκ ζημ ζδπηζηυ πεζνμονβείμ
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8. Σαηημπμζμφιε ηζξ πνμιήεεζεξ ημο θανιαηείμο
9. Σδκ 1δ Σνίηδ ημο ιήκα κα ηαεανίγμκηαζ, κα εθέβπμκηαζ ηαζ κα ηαηημπμζμφκηαζ μζ
ιεηαθθζηέξ κημοθάπεξ
ΣΔΣΑΡΣΖ
1. Πνςζκυξ έθεβπμξ ηςκ αζεμοζχκ ημο πεζνμονβείμο, αενζζιυξ, εενιμηναζία, οβναζία,
θςηζζιυξ
2. Σήνδζδ ημο πνμβνάιιαημξ πμο έπεζ βίκεζ βζα ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζημ ακάθμβμ
πεζνμονβείμ
3. φιθςκα ιε ημ πνυβναιια εημζιάγμκηαζ απυ ηδκ κμζδθεφηνζα ηοηθμθμνίαξ ηα
ηνμπήθαηα. εη ενβαθείςκ, ζιαηζζιυξ, ακαθχζζιμ. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ είκαζ
οπεφεοκμξ βζα ηδκ αίεμοζα ζηδκ μπμία μνίγεηαζ απυ ηδκ ανπή έςξ ημ πέναξ ηδξ επέιααζδξ
4. ε μνεμπεδζηά πεζνμονβεία εκδιενχκμοιε ζοκάδεθθμ απυ ημ αηηζκμθμβζηυ εθυζμκ
πνεζάγεηαζ
5. Πνμεημζιάγμοιε ιε ηδ αμήεεζα ηςκ ηναοιαηζμθμνέςκ ηδκ αίεμοζα, ηα ιδπακήιαηα, ηδ
δζαεενιία, ηδκ ακαννυθδζδ
6. Γίκεηαζ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο ηαζ ημπμεεηείηαζ ιε αζθάθεζα ζημ
πεζνμονβζηυ ηναπέγζ
7. Έπμοιε πάκηα ζημ κμο ιαξ κα εθέβπμοιε ημ ζδιείμ ηδξ βείςζδξ ηδξ δζαεενιίαξ ηαζ ζε
πενίπηςζδ φπανλδξ ηνζπμθοΐαξ κα λονίγμοιε ηδκ πενζμπή
8. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ ηαεανίγμοιε ηα ηνμπήθαηα ηαζ ζοιπθδνχκμοιε ηα
οθζηά
9. Μεηαθένμοιε ηα αηάεανηα οθζηά ζηδκ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ ηαζ ηα οθζηά πμο δεκ
πνδζζιμπμζήεδηακ
ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ:
1. Πνςζκυξ έθεβπμξ ηςκ αζεμοζχκ ημο πεζνμονβείμο, αενζζιυξ, εενιμηναζία, οβναζία,
θςηζζιυξ
2. Σήνδζδ ημο πνμβνάιιαημξ πμο έπεζ βίκεζ βζα ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζημ ακάθμβμ
πεζνμονβείμ
3. φιθςκα ιε ημ πνυβναιια εημζιάγμκηαζ απυ ηδκ κμζδθεφηνζα ηοηθμθμνίαξ ηα
ηνμπήθαηα. εη ενβαθείςκ, ζιαηζζιυξ, ακαθχζζιμ. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ είκαζ
οπεφεοκμξ βζα ηδκ αίεμοζα ζηδκ μπμία μνίγεηαζ απυ ηδκ ανπή έςξ ημ πέναξ ηδξ επέιααζδξ
4. φιθςκα ιε ημ πνυβναιια ημ πνμζςπζηυ πμο ζοιιεηέπεζ παίνκεζ απυ ηδκ Κεκηνζηή
Απμζηείνςζδ ηα οθζηά πμο πνεζάγμκηαζ
5. Δθέβπμοιε ημκ πφνβμ ιδπακδιάηςκ
6. Γίκεηαζ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο ηαζ ημπμεεηείηαζ ιε αζθάθεζα ζημ
πεζνμονβζηυ ηναπέγζ
7. Δθέβπμοιε ημ ζδιείμ ηδξ δζαεενιίαξ ηαζ ακ πνεζαζηεί λονίγμοιε ηδκ πενζμπή
8. οβηεκηνχκμοιε υθα ηα απαναίηδηα πεζνμονβζηά ενβαθεία βζα ηδκ επέιααζδ
9. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ ηαεανίγμοιε ηα ηνμπήθαηα ηαζ ζοιπθδνχκμοιε ηα
οθζηά
10. Ο κμζδθεοηήξ πμο είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ ιεηαθένεζ ηα
αηάεανηα οθζηά ηαζ εθμδζάγεζ ημ πεζνμονβείμ ιε ηα οθζηά ηδξ επυιεκδξ ιέναξ
11. Σδκ 1δ Σεηάνηδ ημο ιήκα κα ηαεανίγμκηαζ μζ ιεηαθθζηέξ κημοθάπεξ ζημ ζδπηζηυ
πεζνμονβείμ
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ΠΔΜΠΣΖ
1. Πνςζκυξ έθεβπμξ ηςκ αζεμοζχκ ημο πεζνμονβείμο, αενζζιυξ, εενιμηναζία, οβναζία,
θςηζζιυξ
2. Σήνδζδ ημο πνμβνάιιαημξ πμο έπεζ βίκεζ βζα ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζημ ακάθμβμ
πεζνμονβείμ
ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ:
1. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ εημζιάγεζ ημ ηανυηζζ ιε ηα ακάθμβα οθζηά
2. Σαηημπμζεί ηδκ αίεμοζα ηαζ εέηεζ ζε θεζημονβία ηδ εενιμημζηίδα (Καζζανζηή Σμιή). Ο
κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ αίεμοζα ζηδκ μπμία μνίγεηαζ απυ ηδκ
ανπή έςξ ημ πέναξ ηδξ επέιααζδξ
3. Δίκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδ ιεηαθμνά ηαζ ημ απμηέθεζια ηςκ αενίςκ αίιαημξ ιεηά ημ
ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ. ηα επείβμκηα πενζζηαηζηά πμο δεκ οπάνπεζ εοπένεζα πνμζςπζημφ
ηδθεθςκμφιε ζημκ εθδιενεφμκηα ηδξ Παεμθμβζηήξ κα παναθάαεζ μ ίδζμξ ημ αίια
4. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ παναθαιαάκεζ ηαζ ηαπηνπνηεί ηα ζηνηρεία ηεο αζζελνχο
5. Ζ αζεεκήξ ημπμεεηείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο ηναοιαηζμθμνέα ιε αζθάθεζα ζημ
πεζνμονβζηυ ηναπέγζ
6. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ ηαζ αθμφ απμιαηνοκεεί δ αζεεκήξ ηαεανίγεηαζ ημ
ηνμπήθαημ ηαζ ζοιπθδνχκμκηαζ ηα οθζηά
ΓΔΝΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ:
1. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ εημζιάγεζ ημ ηανυηζζ ιε ηα ακάθμβα οθζηά. Ο κμζδθεοηήξ
ηοηθμθμνίαξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ αίεμοζα ζηδκ μπμία μνίγεηαζ απυ ηδκ ανπή έςξ ημ
πέναξ ηδξ επέιααζδξ
2. Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ επέιααζδξ πνμζεέημοιε ιέζα ζηδκ αίεμοζα ηαζ ηα
ηαηάθθδθα ιδπακήιαηα π.π ζε θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ ιεηαθένμοιε ημ ζφζηδια
πθφζεςκ ηαζ εημζιάγμοιε ημ θαπανμζημπζηυ πφνβμ
3. Δθέβπμοιε ηδκ διενμιδκία ζημ cidex ηαζ ακ πνεζάγεηαζ εημζιάγμοιε ηαζκμφνζμ
4. Γίκεηαζ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο ηαζ ημπμεεηείηαζ ιε αζθάθεζα ζημ
πεζνμονβζηυ ηναπέγζ
5. Δθέβπμοιε ημ ζδιείμ ηδξ δζαεενιίαξ ηαζ ακ πνεζαζηεί λονίγμοιε ηδκ πενζμπή
6. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ ηαεανίγμοιε ηα ηνμπήθαηα ηαζ ζοιπθδνχκμοιε ηα
οθζηά
7. Ο κμζδθεοηήξ πμο είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ ιεηαθένεζ ηα
αηάεανηα οθζηά ηαζ εθμδζάγεζ ημ πεζνμονβείμ ιε ηα οθζηά ηδξ επυιεκδξ ιέναξ δίκμκηαξ
έιθαζδ ηαζ ζηα οθζηά πμο εα πνεζαζημφκ ζημ ζδπηζηυ πεζνμονβείμ (μονμθμβζηά ενβαθεία)
8. Σαηημπμζμφιε ηζξ πνμιήεεζεξ ημο θανιαηείμο
ΠΑΡΑΚΔΤΖ
1. Πνςζκυξ έθεβπμξ ηςκ αζεμοζχκ ημο πεζνμονβείμο, αενζζιυξ, εενιμηναζία, οβναζία,
θςηζζιυξ
2. Σήνδζδ ημο πνμβνάιιαημξ πμο έπεζ βίκεζ βζα ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζημ ακάθμβμ
πεζνμονβείμ
ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ:
1. Πνςζκυξ έθεβπμξ ηςκ αζεμοζχκ ημο πεζνμονβείμο, αενζζιυξ, εενιμηναζία, οβναζία,
θςηζζιυξ
2. Σήνδζδ ημο πνμβνάιιαημξ πμο έπεζ βίκεζ βζα ηδ ζοιιεημπή ιαξ ζημ ακάθμβμ
πεζνμονβείμ
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3. φιθςκα ιε ημ πνυβναιια εημζιάγμκηαζ απυ ηδκ αδεθθή ηοηθμθμνίαξ ηα ηνμπήθαηα.
εη ενβαθείςκ, ζιαηζζιυξ, ακαθχζζιμ. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα
ηδκ αίεμοζα ζηδκ μπμία μνίγεηαζ απυ ηδκ ανπή έςξ ημ πέναξ ηδξ επέιααζδξ
4. φιθςκα ιε ημ πνυβναιια ημ πνμζςπζηυ πμο ζοιιεηέπεζ παίνκεζ απυ ηδκ Κεκηνζηή
Απμζηείνςζδ ηα οθζηά πμο πνεζάγμκηαζ
5. Δθέβπμοιε ημκ πφνβμ ιδπακδιάηςκ
6. Γίκεηαζ ηαοημπμίδζδ ηςκ ζημζπείςκ ημο αζεεκμφξ ηαζ ημπμεεηείηαζ ιε αζθάθεζα ζημ
πεζνμονβζηυ ηναπέγζ
7. Δθέβπμοιε ημ ζδιείμ ηδξ δζαεενιίαξ ηαζ ακ πνεζαζηεί λονίγμοιε ηδκ πενζμπή
8. οβηεκηνχκμοιε υθα ηα απαναίηδηα πεζνμονβζηά ενβαθεία βζα ηδκ επέιααζδ
9. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ ηαεανίγμοιε ηα ηνμπήθαηα ηαζ ζοιπθδνχκμοιε ηα
οθζηά
10. Ο κμζδθεοηήξ πμο είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ ιεηαθένεζ ηα
αηάεανηα οθζηά
ΓΔΝΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ:
1. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ εημζιάγεζ ημ ηανυηζζ ιε ηα ακάθμβα οθζηά. Ο κμζδθεοηήξ
ηοηθμθμνίαξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ αίεμοζα ζηδκ μπμία μνίγεηαζ απυ ηδκ ανπή έςξ ημ
πέναξ ηδξ επέιααζδξ
2. Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ επέιααζδξ πνμζεέημοιε ιέζα ζηδκ αίεμοζα ηαζ ηα
ηαηάθθδθα ιδπακήιαηα π.π ζε θαπανμζημπζηέξ επειαάζεζξ ιεηαθένμοιε ημ ζφζηδια
πθφζεςκ ηαζ εημζιάγμοιε ημ θαπανμζημπζηυ πφνβμ
3. Δθέβπμοιε ηδκ διενμιδκία ζημ cidex ηαζ ακ πνεζάγεηαζ εημζιάγμοιε ηαζκμφνζμ
4. Γίκεηαζ ηαοημπμίδζδ ηςκ ζημζπείςκ ημο αζεεκμφξ ηαζ ημπμεεηείηαζ ιε αζθάθεζα ζημ
πεζνμονβζηυ ηναπέγζ
5. Δθέβπμοιε ημ ζδιείμ ηδξ δζαεενιίαξ ηαζ ακ πνεζαζηεί λονίγμοιε ηδκ πενζμπή
6. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ ηαεανίγμοιε ηα ηνμπήθαηα ηαζ ζοιπθδνχκμοιε ηα
οθζηά
7. Ο κμζδθεοηήξ πμο είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ ιεηαθένεζ ηα
αηάεανηα οθζηά. Μένζικα ιαξ είκαζ κα εθμδζάζμοιε ημ ηιήια ιε οθζηά πμο εα ηαθφρμοκ
ιε αζθάθεζα ηα έηηαηηα πενζζηαηζηά ημο ααααημηφνζαημο, θνμκηίγμοιε κα παναθάαμοιε
απυ ηδκ Υεζνμονβζηή ηθζκζηή ηα μθε/ηά ημθθφνζα βζα ηα πνμβναιιαηζζεέκηα πεζνμονβεία
ηδξ Γεοηέναξ
8. Σαηημπμζμφιε ηζξ πνμιήεεζεξ ημο θανιαηείμο
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
1. Πνζκ ηδκ επέιααζδ
Πνζκ ηδκ έκανλδ αεααζςκυιαζηε βζα ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηδξ αίεμοζαξ, ημκ αενζζιυ, ηδ
εενιμηναζία, ηδκ ηαεανζυηδηα ηαζ οβζεζκή ημο πενζαάθθμκημξ
(δάπεδα – έπζπθα). Έηζζ εθαπζζημπμζμφιε ηδκ πζεακυηδηα επζιυθοκζδξ ημο
ηναφιαημξ
Γμηζιάγμοιε ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ ιδπακδιάηςκ, ημπμεεηχκηαξ ηα ζε
ζοβηεηνζιέκδ εέζδ ακάθμβα ιε ηδκ εζδζηυηδηα. Έηζζ ελμζημκμιείηαζ πμθφηζιμξ πνυκμξ
Δθμδζάγμοιε ηδκ αίεμοζα ιε ακάθμβμ ηαζ απαναίηδημ οθζηυ. Έηζζ απμηνέπεηαζ δ
ζοπκή έλμδμξ ημο κμζδθεοηή απυ ηδκ αίεμοζα
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Δθέβπμοιε ηδκ ανηζυηδηα ζοζηεοαζζχκ απμζηεζνςιέκμο οθζημφ ηαεχξ ηαζ ηδκ
διενμιδκία θήλδξ
Απμθεφβμοιε ημ άκμζβια οθζηχκ ιζαξ πνήζδξ πνζκ γδηδεμφκ απυ ημκ πεζνμονβυ ή ηδκ
ενβαθεζμδυηνζα, πενζμνίγμκηαξ έηζζ ημ ηυζημξ ηδξ επέιααζδξ
Γζαηδνμφιε απυζηαζδ αζθαθείαξ πενίπμο 1 ιέηνμ απυ ημ απμζηεζνςιέκμ πεδίμ ηαζ
ηναπέγζ
Γεκ ζηφαμοιε πάκς απυ ημ πεζνμονβζηυ ηναπέγζ
Γεκ ηζκμφιαζηε ακάιεζα ζε απμζηεζνςιέκα ηναπέγζα ιε βονζζιέκδ ηδκ πθάηδ, ηαεχξ
δεκ οπάνπεζ έηζζ μ έθεβπμξ ηαζ δ δζαηήνδζδ ηςκ απμζηεζνςιέκςκ οθζηχκ
2. Καηά ηδκ είζμδμ ημο αζεεκή ζημ πεζνμονβείμ
Σαοημπμζμφιε ηα ζημζπεία ημο αζεεκή, απμθεφβμκηαξ έηζζ πζεακά θάεδ
Πανέπμοιε αμήεεζα ζημοξ ηναοιαηζμθμνείξ ηαηά ηδκ ιεηαθμνά ημο αζεεκμφξ ζημ
πεζνμονβζηυ ηναπέγζ, ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ αζθάθεζα ηαζ αλζμπνέπεζα
Γίκμοιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ ημπμεέηδζδ ηδξ βείςζδξ ηδξ δζαεενιίαξ ζε
απμηνζπςιέκμ ζδιείμ ηαεχξ ηαζ ζημ κα ιδκ ένπεηαζ ζε επαθή ημ ζχια ημο αζεεκή ιε
ιεηαθθζηά ελανηήιαηα ημο ηναπεγζμφ. Έηζζ απμθεφβμοιε ηδκ πζεακυηδηα εβηαφιαημξ
Καηά ηδκ είζμδμ ημο ενβαθεζμδυηδ ζηδκ αίεμοζα ιεηά ημ πεζνμονβζηυ πθφζζιμ, μ
κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ αμδεάεζ ζημ θυνεια απμζηεζνςιέκδξ ιπθμφγαξ ηαζ βακηζχκ
Ακμίβμοιε ηα απμζηεζνςιέκα παηέηα ηαζ εημζιάγμοιε ημ πεζνμονβζηυ ηναπέγζ. Καηά
ηδ δζαδζηαζία αοηή εθαπζζημπμζμφιε ηδκ παναιμκή αηυιςκ ζηδκ αίεμοζα δζαηδνχκηαξ
έηζζ ηδκ άζδπηδ γχκδ ημο πεζνμονβείμο
Καηαιεηνμφιε πξνζεθηηθά θαη ρακειφθσλα ενβαθεία, βάγεξ, ημιπνέζεξ, ημθφπζα ηαζ
αεθυκεξ ακαβνάθμκηαξ ηα ζημ δεθηίμ ζημζπείςκ ημο αζεεκμφξ
Ζ ιέηνδζδ ηςκ βαγχκ ηαζ ηςκ αεθμκχκ βίκεηαζ ζε ηνεζξ θάζεζξ, Ζ πνχηδ πνζκ ηδκ
επέιααζδ, δ δεφηενδ πνζκ ηδκ ζονναθή ημο πενζημκαίμο ηαζ δ ηνίηδ ηαηά ημ ηέθμξ ηδξ
επέιααζδξ υηακ βίκεηαζ ηαζ δ επζαεααίςζδ ιε ηδκ ανπζηή ηαηαιέηνδζδ
Γζαηδνμφιε, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζνμονβείμο, ηαεανή ηδκ αίεμοζα
οβηεκηνχκμοιε ηα δείβιαηα πνμξ ημ παεμθμβμακαημιζηυ ενβαζηήνζμ ακαβνάθμκηαξ
ηα ζημζπεία ημο αζεεκή ηαζ θνμκηίγμοιε κα απμζηαθμφκ
Φνμκηίγμοιε βζα ημ ήνειμ πενζαάθθμκ ηδξ αίεμοζαξ. Ο κμζδθεοηήξ ηοηθμθμνίαξ
ηαθείηαζ πάκηα κα θφκεζ πνμαθήιαηα, κα δζαπεζνίγεηαζ ηαηαζηάζεζξ ηαζ ζοιαάιαηα, κα
ηνίκεζ πυηε ιπμνεί κα εκμπθήζεζ ημ πεζνμονβυ ηαζ ηονίςξ κα πανμοζζάγεζ ημ πναβιαηζηυ
κμζδθεοηζηυ πνμθίθ ημο πμο ανιυγεζ ζηδ ζμαανυηδηα ημο πενζαάθθμκημξ ηςκ
πεζνμονβείςκ
3. ημ ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ
Βμδεμφιε ζηδκ επίδεζδ ημο ηναφιαημξ ηαζ απμιαηνφκμοιε ημκ ζιαηζζιυ
Αθθάγμοιε ημοξ ζοθθέηηεξ απυ ηαεεηήνεξ ηφζηεςξ ηαζ πανμπεηεφζεζξ
Απμζοκδέμοιε ηαζ απμιαηνφκμοιε ηα ιδπακήιαηα απυ ημκ αζεεκή
Δθέβπμοιε ηδκ ζοιπθήνςζδ ημο εκηφπμο
Βμδεμφιε ζηδκ ιεηαθμνά ημο αζεεκή
οκημκίγμοιε ηδκ απμιάηνοκζδ απμννζιιάηςκ ηαζ ενβαθείςκ
Βεααζςκυιαζηε υηζ εκδιενχεδηε δ ηαεανίζηνζα βζα κα θνμκηίζεζ ηδκ αίεμοζα
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΝΟΖΛΔΤΣΖ ΔΡΓΑΛΔΗΟΓΟΗΑ
1. ηδκ ανπή ηδξ επέιααζδξ
Έπεζ βκχζδ ηδξ πεζνμονβζηήξ επέιααζδξ
Βεααζχκεηαζ βζα ηδ ζςζηή ημπμεέηδζδ ηδξ απμζηεζνςιέκδξ ιπθμφγαξ ηαζ ηςκ βακηζχκ
Φνμκηίγεζ βζα ημ ζηνχζζιμ ημο ηναπεγζμφ ιε ηα ηαηάθθδθα εθυδζα
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Μεηνά ρακειφθσλα ενβαθεία, βάγεξ, αεθυκεξ ιαγί ιε ηδκ κμζδθεφηνζα ηοηθμθμνίαξ
Νηφκεζ ηδ πεζνμονβζηή μιάδα ιε απμζηεζνςιέκεξ ιπθμφγεξ ηαζ βάκηζα
Υμνδβεί οθζηά βζα ηδκ ακηζζδρία ημο δένιαημξ
2. Καηά ηδκ επέιααζδ
Πανέπεζ δζαεενιία ηαζ ακαννυθδζδ θνμκηίγμκηαξ βζα ηδ ζφκδεζή ημοξ
Παναημθμοεεί ημοξ πνυκμοξ ηδξ επέιααζδξ θνμκηίγμκηαξ βζα ηδ πμνήβδζδ
ακηίζημζπςκ ενβαθείςκ
Δθέβπεζ ζοκεπχξ ηζξ βάγεξ ηαζ ηα αζπιδνά ακηζηείιεκα
Παναδίδεζ ζςζηά ηα παναζηεοάζιαηα ζηδκ κμζδθεφηνζα ηοηθμθμνίαξ
3. ημ ηέθμξ ηδξ επέιααζδξ
Καηαιεηνά ηζξ βάγεξ, ηα ενβαθεία ηαζ ηζξ αεθυκεξ
Σαηημπμζεί ηα αηάεανηα ενβαθεία ( ακ πνυηεζηαζ κα παναιείκμοκ πςνίξ κα πθοεμφκ
βζαηί ιεζμθααεί ανβία, θνμκηίγμοιε κα ηα ρεηάζμοιε ιε εζδζηυ οβνυ). Ακ πνυηεζηαζ βζα
ιμθοζιαηζηά οθζηά ηαζ ενβαθεία εθανιυγμοιε ηδκ ακάθμβδ δζαδζηαζία πμο απαζηείηαζ ηαζ
βκςνίγμοιε
Γκςνίγεζ πςξ εα απμθοιακεεί δ αίεμοζα ακ πνεζαζηεί κα δμεμφκ μδδβίεξ
Παναδίδεζ ηδκ αίεμοζα ζημ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ απμιαηνφκμκηαξ υθα ηα οθζηά
ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΣΡΑΤΜΑΣΗΟΦΟΡΔΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ
1. Οζ ηναοιαηζμθμνείξ ημο πεζνμονβείμο είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηδκ αζθαθή, άκεηδ ηαζ ιε
αλζμπνεπή ηνυπμ ιεηαθμνά ηςκ αζεεκχκ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ ηνυπμξ ιεηαθμνάξ ημο
αζεεκή δζαζθαθίγεζ ημ ζεααζιυ ζηδκ ακενχπζκδ οπυζηαζδ ηαζ αλζμπνέπεζα
2. Έπμοκ ημκ ηαηάθθδθμ, επανηή ηαζ ακαθυβςξ βζα ηδκ επμπή ζιαηζζιυ ζημ θμνείμ βζα ηζξ
ακάβηεξ ηςκ αζεεκχκ
3. Αθθάγμοκ ημκ ζιαηζζιυ ημο θμνείμο ακά αζεεκή
4. Σμπμεεημφκ ημκ αζεεκή ζημ θμνείμ θνμκηίγμκηαξ πάληα βζα ηδκ αζθάθεζα ημο,
πνδζζιμπμζχκηαξ ζε ηάεε ιεηαθμνά ηα ηάβηεθα αζθαθείαξ . Ακ πνυηεζηαζ κα ιεηαθενεεί
ιε ηανέηθα παίνκμοκ πάκηα ηζξ απαναίηδηεξ πνμθοθάλεζξ, δίκμκηαξ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηζξ
πανμπεηεφζεζξ, ζημκ μονμζοθθέηηδ ηαζ ημοξ μννμφξ πμο ηοπυκ έπεζ μ αζεεκήξ. Γζα κα
πενζμνίζμοκ ημκ πυκμ, ζδζαίηενα ζε αζεεκείξ ιε ηαηάβιαηα, ιπμνμφκ κα γδηήζμοκ ηδ
αμήεεζα ηςκ ζοκαδέθθςκ ημοξ ηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ ημοξ βζα ηδ ιεηαθμνά ημοξ
5. Φνμκηίγμοκ βζα ημκ εοπνεπζζιυ ηςκ ακδνχκ ζηδ πεζνμονβζηή ηθζκζηή
6. Καηά ηδκ έλμδμ ημοξ απυ ημ πεζνμονβείμ μθείθμοκ κα έπμοκ ηδκ ανιυγμοζα ειθάκζζδ,
ηδνχκηαξ πάκηα ηζξ άζδπηεξ ζοκεήηεξ ημο πεζνμονβείμο
7. Σδνείηαζ πάκηα ημ έκηοπμ πνμεβπεζνδηζηήξ εημζιαζίαξ ημο αζεεκμφξ πμο ακαθένεζ ηδκ
αθαίνεζδ ημζιδιάηςκ ηαζ μδμκημζημζπίαξ ηαζ ημ μπμίμ μζ ηναοιαηζμθμνείξ μθείθμοκ κα
θένκμοκ πάκηα ζημ πεζνμονβείμ, επζαεααζχκμκηαξ βζα ηεθεοηαία θμνά υηζ έπμοκ ηδνδεεί
υθεξ μζ δζαδζηαζίεξ . Δάκ θυβς θυνημο ηςκ κμζδθεοηχκ ηδξ ηθζκζηήξ ηφπεζ κα αθαζνέζεζ μ
ίδζμξ ημζιήιαηα ηαζ μδμκημζημζπίεξ μ ηναοιαηζμθμνέαξ θνμκηίγεζ κα οπάνπεζ πάκηα δ
πανμοζία δεφηενμο αηυιμο ηαζ ιενζικά βζα ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ηδκ πανάδμζδ ημοξ ζε
άημιμ οπεφεοκμ ηδξ ηθζκζηήξ ή ζε ζοββεκζηυ ημο πνυζςπμ. Ακ δεκ οπάνπεζ ηάπμζμξ
θοθάζζμκηαζ απυ ημκ οπεφεοκμ ημο πεζνμονβείμο
8. Σμπμεεημφκ ηα θμνεία ζημκ πνμηαεμνζζιέκμ πχνμ χζηε κα ανίζημκηαζ ζοκεπχξ ζε
εημζιυηδηα
9. Φνμκηίγμοκ ηδ ζςζηή ηίκδζδ ημοξ ζε ζοκενβαζία ιε ημ Σεπκζηυ πνμζςπζηυ, ηαεχξ ηαζ
ηδκ επάνηεζα Ο2 ζηδ θζάθδ
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10. Φνμκηίγμοκ κα ηαεανίγμοκ ηα θμνεία ημοθάπζζημκ δφμ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ηαζ πζμ
εζδζηά ακ πνεζαζηεί θυβς ηάπμζμο πενζζηαηζημφ. Ακ, θυβς ζδζαζηενυηδηαξ ημο
πενζζηαηζημφ, πνυηεζηαζ κα ιεηαθένεζ αζεεκή ιε ημ θμνείμ ημο άζδπημο πχνμο θνμκηίγεζ
κα ημ απμθοιάκεζ ιε ηδκ επζζηνμθή ημο
11. οιιεηέπμοκ εκενβά ζημ ηαεδιενζκυ ένβμ ημο πεζνμονβείμο ελμπθίγμκηαξ ημκ πχνμ ιε
οθζηυ απυ ηδκ απμεήηδ, ηαεχξ ηαζ ηδ δζαηίκδζδ οθζηχκ απυ ηαζ πνμξ ηδκ Κεκηνζηή
Απμζηείνςζδ
12. Δκδιενχκμοκ βζα ηοπυκ εθθείρεζξ ηαζ αθάαεξ
13. Ακ οπάνπεζ εοπένεζα ιπμνμφκ κα παναιέκμοκ ζηδ πεζνμονβζηή αίεμοζα, δίκμκηαξ ηδ
αμήεεζα ημοξ ζηδκ μιάδα ηαζ πενζζζυηενμ ζηα μνεμπεδζηά πεζνμονβεία ακ αοηυ είκαζ
εθζηηυ
14. Δηπαζδεφμκηαζ ζηδ πνήζδ ιδπακδιάηςκ ηαζ ζηδ θεζημονβία πεζνμονβζηχκ ηναπεγζχκ
15. Γζαηδνμφκ ηδ δέμοζα επειφεεζα ηαζ ημ κμζδθεοηζηυ ηαζ ζαηνζηυ απυννδημ
16. Δίκαζ εοβεκείξ, πνυεοιμζ ηαζ ελοπδνεηζημί ηαζ δζαηδνμφκ ηαθέξ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ
ιε υθμοξ ημοξ ζοκενβάηεξ ημοξ, ημοξ βζαηνμφξ ηαζ ημοξ αζεεκείξ ηαζ ημκ ηυζιμ
Ζ ανιμκζηή θεζημονβία, δ ηήνδζδ ηςκ ηαεδιενζκχκ ενβαζζχκ, δ ζοκενβαηζηή
ζοιπενζθμνά ηαεχξ ηαζ ημ επαββεθιαηζηυ ήεμξ είκαζ ζημζπεία πμο μθείθμοκ κα βίκμκηαζ
δζαηνζηά ζηδκ ηαεδιενζκή ιαξ θεζημονβία. Χξ εη ημφημο παναηαθείζηε βζα ηδκ πζζηή
ηήνδζή ημοξ
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1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ
ΣΟΤ
Γηαδηθαζία κεηάγγηζεο ζηελ θιηληθή
Ζ ιεηάββζζδ αίιαημξ εεςνείηαζ επζηίκδοκδ δζαδζηαζία ιε δοκδηζηά εακαηδθυνεξ
επζπθμηέξ ηαζ πνέπεζ κα εθανιυγεηαζ ιε οπεοεοκυηδηα ηαζ πνμζμπή.
Σξία ζσζηά: ζσζηφ αίκα, ζσζηφ αζζελή, ζσζηφ ρξφλν.
Δπζαάθθεηαζ αοζηδνυξ έθεβπμξ ζοιααηυηδηαξ μιάδμξ δυηδ ηαζ θήπηδ. Απαζηείηαζ
πάκημηε δζαζηαφνςζδ αίιαημξ δυηδ ηαζ θήπηδ.
Πνέπεζ κα ακαβκςνίγεηαζ δ ηαοηυηδηα ημο θήπηδ πνζκ απυ ηδ ιεηάββζζδ.
Σμ αίια εθέβπεηαζ πάκημηε βζα θμζιμβυκμοξ πανάβμκηεξ (HBV, HCV, HIV, CMV,
ζφθζθδ ηαζ ζημοξ ακενχπζκμοξ νεηνμσμφξ HTLV-1, HTLV-2, NAT).
Σα πνμσυκηα ημο αίιαημξ πνέπεζ κα ακαδεφμκηαζ ηαθά πνζκ ηδ πμνήβδζδ.
Φάνιαηα ή δζαθφιαηα δεκ πνέπεζ κα πνμζηίεεκηαζ ζημ αίια ή κα πμνδβμφκηαζ
ηαοηυπνμκα ιε πνμσυκηα αίιαημξ, εηηυξ απυ θοζζμθμβζηυ μνυ.
Γαθαηηζηυ δζάθοια Ringer’s ηαζ άθθα δθεηηνμθοηζηά δζαθφιαηα πμο πενζέπμοκ
αζαέζηζμ μοδέπμηε πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαοηυπνμκα ιε πανάβςβα ημο
αίιαημξ, ηαεχξ πενζέπμοκ ηζηνζηυ ςξ ακηζπδηηζηυ, ηαζ ημ αζαέζηζμ εκχκεηαζ ηαζ
αθθδθεπζδνά ιε ημ ηζηνζηυ.
Οζ αεθυκεξ ηαζ μζ εκδμθθέαζμζ ηαεεηήνεξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ, ιπμνεί κα είκαζ
ιέπνζ ηαζ No 23G, αθθά ημ ζοκζζηχιεκμ ιέβεεμξ είκαζ 18 ή 19 G.
Ακ δ ηαηαθθδθυηδηα μπμζμοδήπμηε παναβχβμο είκαζ αιθίαμθδ ιε ηδκ μπηζηή
ελέηαζδ, πνέπεζ κα επζζηνέθεηαζ ζηδκ ηνάπεγα βζα πεναζηένς εηηίιδζδ.
Ακ μ ζάημξ πμο πενζέπεζ ημ πανάβςβμ ημο αίιαημξ ακμίλεζ βζα μπμζμδήπμηε θυβμ, ζηδ
εενιμηναζία ημο δςιαηίμο ημ πανάβςβμ θήβεζ ζε 4 χνεξ.
Σμ αίια ηαζ ηα πανάβςβα πμο δε πνδζζιμπμζμφκηαζ εκηυξ 30 θεπηχκ πνέπεζ κα
θοθάζζμκηαζ ζε επζηδνμφιεκμ ροβείμ εβηεηνζιέκμ απυ ηδκ ηνάπεγα αίιαημξ.
Σα πανάβςβα ημο αίιαημξ ιπμνεί κα εενιακεμφκ ιέπνζ ιέβζζηδ εενιμηναζία 42
ααειμφξ ηεθζίμο.
Οζ ενδζηεοηζηέξ πεπμζεήζεζξ εκυξ αζεεκμφξ ιπμνεί κα απαβμνεφμοκ ηδ πμνήβδζδ
αίιαημξ ή παναβχβςκ ημο.
Ζ δζαδζηαζία ηδξ ιεηάββζζδξ είκαζ ιζα αθοζίδα μθμηθδνςιέκςκ εκενβεζχκ πμο
ανπίγεζ ιε ιζα ζςζηή απυθαζδ υηζ μ αζεεκήξ πνεζάγεηαζ αίια ηαζ ηεθεζχκεζ ιε
αλζμθυβδζδ ημο ηθζκζημφ απμηεθέζιαημξ ηδξ . ηυπμξ είκαζ δ επίηεολδ ηδξ αέθηζζηδξ
πνήζδξ ημο αίιαημξ.
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2. ΛΖΦΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΑΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΘΔΝΖ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΟΠΟΗΟ ΑΗΣΔΗΣΑΗ ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΚΑΗ/Ή ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ
ΟΜΑΓΑ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΓΔΛΣΗΟΤ ΑΗΣΖΖ
ΠΡΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ

I.

Ση θάλεη ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ:
 Ακαβκχνζζδ ημο αζεεκή:
Δνςηάηαζ μ/δ αζεεκήξ:«Πςξ θέβεζηε;», «αξ παναηαθχ πείηε ιμο ημ υκμια ζαξ».
Να ιδκ ενςηδεεί μ αζεεκήξ: «είζηε μ/δ η ΄……………’;» βζαηί πζεακυκ μ
αζεεκήξ επεζδή δεκ άημοζε ηαθά κα απακηήζεζ «καζ», εκχ δεκ είκαζ.
Ακ μ αζεεκήξ δεκ επζημζκςκεί ιε ημ πενζαάθθμκ γδημφκηαζ ηα ζημζπεία απυ
ζοββεκή ή άθθμ οπεφεοκμ άημιμ ηαζ ακηζπανααάθθμκηαζ ιε ηα ζημζπεία ημο ζημ
δζάβναιια ή ζημ θάηεθμ ημο.
 Πξνζνρή κε ηνπο αζζελείο πνπ ππάξρεη πξφβιεκα επηθνηλσλίαο (π.π. αθθμδαπμί,
άημια πςνίξ δοκαηυηδηα επζημζκςκίαξ.).
 Γίλεηαη ζσζηή ιήςε ηνπ δείγκαηνο απυ πενζθενζηή θθέαα απυ ηδκ μπμία δεκ
πμνδβμφκηαζ δζαθφιαηα ή θάνιαηα.
 Λαιαάκμκηαζ ηα ζςθδκάνζα (ηφπμο βεκζηήξ αίιαημξ) ηαζ έκα ζςθδκάνζμ ιε
ηυηηζκμ ηαπάηζ πμο έπμοκ δζακειδεεί ζηα ηιήιαηα.
 Γνάθεζ (ή επζημθθά) ημ υκμια ηαζ επχκοιμ ημο αζεεκή, ημ παηνχκοιμ ηαζ ηδκ
ηθζκζηή ζηδκ μπμία κμζδθεφεηαζ. Ζ ακαβναθή αοηή βίκεηαζ αιέζςξ ιεηά ηδκ
αζιμθδρία, δίπθα απυ ημ ηνεαάηζ ημο αζεεκμφξ.
 Ο κμζδθεοηήξ πμο ηάκεζ ηδκ αζιμθδρία κα ιδ πνδζζιμπμζεί πμηέ πνμζδιεζςιέκα
ζςθδκάνζα ηαζ κα ιδκ παίνκεζ αίια απυ πενζζζυηενμ ημο εκυξ αζεεκείξ (κα παίνκεζ
απυ έκα ιυκμ αζεεκή ηάεε θμνά).

II.








Ση θάλεη ν γηαηξφο:
Έθεβπμ ζζημνζημφ αζεεκή βζα :
Σοπυκ βκςζηή μιάδα, ΑΒΟ ηαζ Rh
Tοπυκ ακηζδνάζεζξ ζε πνμδβμφιεκδ ιεηάββζζδ
Ηζημνζηυ αθθενβίαξ
Ηζημνζηυ ηοήζεςκ, ημηεηχκ, απμαμθχκ ζε βοκαίηα αζεεκή.
Απμθαζίγεζ βζα ιεηάββζζδ.
πκπιεξψλεη ζσζηά ημ δεθηίμ πνμζδζμνζζιμφ μιάδαξ ηαζ ιεηάββζζδξ βζα ηδκ
οπδνεζία Αζιμδμζίαξ (ιε εοηνίκεζα ηαζ αηνίαεζα), ζοιπθδνχκμκηαξ ηα ελήξ ζημζπεία:
δζάβκςζδ, δθζηία, ζζημνζηυ πνμδβμφιεκςκ ιεηαββίζεςκ, ηαζ βζα βοκαίηεξ ζζημνζηυ
ηοήζεςκ, ημηεηχκ, απμαμθχκ.
Πνμζδζμνίγεζ επαηνζαχξ ημ είδμξ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ παναβχβςκ ηα μπμία αζηείηαζ.
Σμ δεθηίμ αίηδζδξ αίιαημξ ή παναβχβςκ πμο εημίιαζε μ βζαηνυξ, αθμφ ημ οπμβνάρεζ
ηαζ ζθναβίζεζ οπμβνάθεηαζ ηαζ απυ ημ κμζδθεοηή πμο έηακε ηδκ θήρδ δεζβιάηςκ
αίιαημξ.
ΖΜΔΗΧΖ: Σμ Σιήια Αζιμδμζίαξ δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα ιδκ δεπηεί
παναπειπηζηά ιε εθθζπή ζημζπεία ηα μπμία ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε θάεμξ ζηδκ
ελέθζλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαζ κα γδηήζεζ επακάθδρδ.
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3. ΔΠΔΗΓΟΤΑ
ΜΔΣΑΓΓΗΖ
–
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΑΗ Δ ΜΔΓΑΛΖ ΑΗΜΟΡΡΑΓΗΑ

ΠΟΤ

Γηαδηθαζία ζηελ πεξίπησζε κεγάιεο αηκνξξαγίαο
 Ακ ζηα επείβμκηα πενζζηαηζηά ενβάγμκηαζ πμθθά άημια, έκα άημιμ πνέπεζ κα
ακαθάαεζ ηδκ παναββεθία ημο αίιαημξ ηαζ ηδκ επζημζκςκία ιε ηδκ Αζιμδμζία . Αοηυ
είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ, ακ οπάνπμοκ ανηεημί ηναοιαηζζιέκμζ αζεεκείξ ηδκ ίδζα
χνα.
 Σμπμεέηδζε έκα θθεαμηαεεηήνα, ηαζ πάνε δείβια βζα δζαζηαφνςζδ. Ξεηίκδζε
εκδμθθέαζα έβποζδ μνμφ ηαζ ζηείθε ημ δείβια αίιαημξ ηαζ ημ παναπειπηζηυ υζμ πζμ
βνήβμνα βίκεηαζ ζηδκ Αζιμδμζία.
 Σμ δείβια δζαζηαφνςζδξ ηαζ ημ παναπειπηζηυ ηάεε αζεεκή πνέπεζ κα έπμοκ ζαθχξ
ζοιπθδνςιέκα ηα ζημζπεία
ημο. Ακ μ αζεεκήξ δεκ έπεζ ηαοημπμζδεεί,
πνδζζιμπμζείηαζ ν ραξαθηεξηζκφο: «αγλψζησλ ζηνηρείσλ 1, αγλψζησλ ζηνηρείσλ
2 θ.η.ι, άξξελ ή ζήιπ».
Ζ μκμιαζία αοηή επζημθθάηαζ ιε αοημηυθθδημ ζημ ιέηςπμ ημο αζεεκή ή ζε
αναπζμθάηζ ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ζε υθα ηα επίζδια έββναθα. Υνδζζιμπμίδζε ημ
υκμια ημο αζεεκή ιυκμ ακ είζαζ ζίβμονμξ υηζ είκαζ ημ ζςζηυ.
 Δλήβδζε ζηδκ Αζιμδμζία πυζμ βνήβμνα πνεζάγεηαζ ημ αίια βζα ημκ ηάεε αζεεκή.
Υνδζζιμπμίδζε ηαηά ηδκ επζημζκςκία θέλεζξ πμο είκαζ ημζκά ηαηακμδηέξ ιε ηδκ
Αζιμδμζία βζα κα ελδβήζεζξ πυζμ επείβμκ είκαζ ημ αίια βζα ηδκ ιεηάββζζδ π.ρ.
επείγνλ ή εμαηξεηηθά επείγνλ ακάθμβα ιε ηδκ ζμαανυηδηα ημο πενζζηαηζημφ.
 Μδκ πενζιέκεζξ ηδ δζαζηαφνςζδ ακ μ αζεεκήξ έπεζ πάζεζ πμθφ αίια.
 Μδ γδηήζεζξ «δζαζηαονςιέκμ αίια» ζε ελαζνεηζηά επείβμκηα πενζζηαηζηά. Εήηδζε
απυ ηδκ Αζιμδμζία κα ζμο δχζεζ υηζ ιπμνεί πζμ βνήβμνα ιε ιζα θμβζηή αζθάθεζα
ζφιθςκα ιε ηδκ πμθζηζηή ημο κμζμημιείμο. ε εήθεα άημια ιζηνήξ ηαζ
παναβςβζηήξ δθζηίαξ, πνέπεζ κα δίκμκηαζ ενοενά Rh ανκδηζημφ.
 Ακ ιέζα ζε θίβμ πνυκμ πνεζαζεεί ηαζ άθθμ αίια βζα ημκ ίδζμ αζεεκή, πνδζζιμπμίδζε
ηα ίδζα ζημζπεία ηαοημπμίδζδξ ιε αοηά ημο πνχημο παναπειπηζημφ ηαζ δείβιαημξ
χζηε ημ πνμζςπζηυ κα βκςνίγεζ υηζ πνυηεζηαζ βζα ημκ ίδζμ αζεεκή.
 Βεααζχζμο υηζ ημ πνμζςπζηυ ηδξ Αζιμδμζίαξ βκςνίγεζ:
Πμζμξ πνυηεζηαζ κα πάνεζ ημ αίια κα ημ ιεηαθένεζ ζηδκ ηθζκζηή
Πμο εα πνέπεζ κα παναδμεεί ημ αίια, π.π. ακ μ αζεεκήξ είκαζ βζα κα ιεηαθενεεί
ζε άθθμ ηιήια ημο κμζμημιείμο βζα αηηζκμβναθία
Δε πρζπει να χρθςιμοποιείται ανεκπαίδευτο προςωπικό για τθ παράδοςθ των δειγμάτων
και τθν παραλαβι των μονάδων όταν ετοιμαςτοφν.
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4. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΜΔΣΑΓΓΗΖ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ
ΣΟΤ ΑΝΑ ΣΑΓΗΑ:
Α) Πξνεηνηκαζία πξηλ ηε κεηάγγηζε
 Πθφκεηε ηα πένζα ζαξ ηαζ εθανιυζηε ακηζζδπηζηυ δζάθοια.
 Υμνδβήζηε ημ αίια ζε 20 θεπηά ιεηά ηδκ παναθααή ημο απυ ηδκ ηνάπεγα αίιαημξ
χζπμο κα ένεεζ ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ. Σμοξ εενζκμφξ ιήκεξ ιεηαββίζηε
ζε 15 θεπηά απυ ηδκ παναθααή ηδξ θζάθδξ.
 Δθέβληε ηδκ διενμιδκία θήλδξ ημο αίιαημξ ηαζ ηςκ παναβχβςκ.
 Δθέβληε μπηζηά ημ αίια ή ηα πανάβςβά ημο, πμο πνυηεζηαζ κα ιεηαββίζεηε, βζα
θοζαθίδεξ, αθθμίςζδ πνμζάξ ηαζ εμθενυηδηα. Δπίζδξ, εθέβληε ηδ ιμκάδα βζα
νςβιέξ.
 Ακαηζκείζηε πνμζεηηζηά ανηεηέξ θμνέξ ηδ ιμκάδα ημο αίιαημξ ή παναβχβμο πμο
πνυηεζηαζ κα πμνδβήζεηε.
 Σμπμεεηείζηε ηδ ζοζηεοή ιεηάββζζδξ, ηνειάζηε ηδ ιμκάδα ζημ ζηαηυ ηαζ
ηναηχκηαξ ημ ηεθζηυ άηνμ ηδξ
αθαζνέζηε ημκ αένα (ιέζα ζε κεθνμεζδέξ)
πνμζέπμκηαξ κα δζαηδνδεεί απμζηεζνςιέκμ.
 Σμπμεεηήζηε ημ αίια ιε ηδ ζοζηεοή ζε έκα ηαεανυ κεθνμεζδέξ πνμζέπμκηαξ κα
ιδκ εηηεεεί ημ ηεθζηυ άηνμ ηδξ ζοζηεοήξ ηαζ επζιμθοκεεί.
 Δπζαεααζχζηε εη κέμο ηδ ζοιααηυηδηα ηδξ μιάδαξ αίιαημξ ηαζ πδβαίκεηε ζημκ αζεεκή.

Β) Έλαξμε ρνξήγεζεο
 Δκδιενχζηε ημκ αζεεκή ή ημκ ζοκμδυ βζα ηδ δζαδζηαζία ηδξ ιεηάββζζδξ ηαζ
ελδβείζηε ημο κα εκδιενχζεζ άιεζα ακ ειθακίζεζ μπμζμδήπμηε ζφιπηςια.
 Οπςζδήπμηε πνζκ ανπίζεζ δ ιεηάββζζδ ηαζ ζδζαίηενα ακ πνυηεζηαζ βζα άημιμ πμο
ιεηαββίγεηαζ βζα πνχηδ θμνά, εκδιενχκεηαζ κα απμθφβεζ ηδ θήρδ ηνμθήξ πνζκ ηαζ
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηάββζζδξ.
 Γίκεηαζ ηθζκζηή εηηίιδζδ ημο αζεεκή. Έιεγρνο δσηηθώλ ζεκείσλ
ζπκπεξηιακβαλόκελεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απμθφβεηε κα ιεηαββίζεηε αζεεκή
ιε πονεηυ.
 Κνειάζηε ηδ ιμκάδα ημο αίιαημξ ζημ ζηαηυ, 1 ιέηνμ πενίπμο πάκς απυ ημ
επίπεδμ ηδξ ηανδζάξ ημο αζεεκή
 Σα ενοενά αζιμζθαίνζα πμνδβμφκηαζ ιε αναδφ νοειυ ηα πνχηα 15-30 θεπηά,
παναημθμοεχκηαξ ημκ αζεεκή βζα ειθάκζζδ ακηζδνάζεςκ .Μεηά απυ 15-30 θεπηά,
επακεθέβληε ηα γςηζηά ζδιεία ηαζ νοειίζηε ημ νοειυ έβποζδξ ζε 60-80 ζηαβυκεξ
ημ θεπηυ. ε μλεία ιαγζηή αζιμνναβία ιπμνμφκ κα πμνδβδεμφκ ζε πνμκζηυ
δζάζηδια 5-10 θεπηχκ.
 Μδ πμνδβείηαζ ηαοηυπνμκα άθθα θάνιαηα ή δζαθφιαηα.
 Παναιείκεηε ημκηά ζημκ αζεεκή πμο ιεηαββίγεηαζ ημοθάπζζημκ ηα πνχηα 15 θεπηά βζα κα
ελαζθαθζζηεί δ έβηαζνδ ακηζιεηχπζζδ ηοπυκ ακηζδνάζεςκ πμο ζοκήεςξ ειθακίγμκηαζ.
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Γ) Παξαθνινχζεζε
 Παναηδνείζηε πμθφ πνμζεηηζηά ημκ αζεεκή ακά ηαηηά δζαζηήιαηα ηαζ
εκδιενχκεηε ημκ βζαηνυ βζα ηάεε δοζπένεζα πμο ειθακίγεηαζ, βζα ηδκ έβηαζνδ
ακηζιεηχπζζδ ηοπυκ επζπθμηχκ.
 Ζ ιέηνδζδ γςηζηχκ πνέπεζ κα επακαθαιαάκεηαζ εη κέμο ζε 30 ιεπηά ιεηά ηδκ
έκανλδ ηδξ ιεηάββζζδξ ηαζ ζε ηάεε ιμκάδα πμο πμνδβείηαζ.
 Μεηνάηε ηαζ ηαηαβνάθεηε ηδκ Κ.Φ.Π. ζε αζεεκείξ ιε πνμαθήιαηα ηοηθμθμνζαηήξ
οπενθυνηςζδξ.
 Καηαβνάρηε ζημ δζάβναιια ημο αζεεκή ηδκ διενμιδκία ηδξ ιεηάββζζδξ ηαζ
μπςζδήπμηε εκδιενχζηε ηδκ ηάνηα κμζδθείαξ ημο, (πνυκμξ πμνήβδζδξ, ζημζπεία
ιμκάδαξ, πνυκμξ θήλδξ, γςηζηά ζδιεία πνζκ, ηαηά ηαζ ιεηά ηδκ ιεηάββζζδ,
μπμζαδήπμηε ακηίδναζδ ή επζπθμηή).
 ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αληίδξαζεο θαηά ηε κεηάγγηζε, ζπκπιεξψλεηαη
ην ραξηί αλεπηζχκεησλ
αληηδξάζεσλ απφ ηνλ ππεχζπλν ηαηξφ θαη
απνζηέιιεηαη ζηελ Αηκνδνζία καδί κε ηε κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, γηα
έιεγρν θαζψο θαη λέα δείγκαηα αίκαηνο απφ ηνλ αζζελή.
 ε πενίπηςζδ αηφνςζδξ ηδξ ιεηάββζζδξ επζζηνέρηε ηδ ιμκάδα εβηαίνςξ ζηδκ
Αζιμδμζία.
 Μετά τθ μετάγγιςθ επιςτζφεται θ άδεια μονάδα ςτθν Αιμοδοςία
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5. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΟΤ ΦΛΔΒΗΚΟΤ
ΚΑΘΔΣΖΡΑ
Α) Πξνεηνηκαζία
1. Πθφκεηε ηα πένζα ηαζ εθανιυζηε ακηζζδπηζηυ δζάθοια.
2. Ονβακχζηε ηα παναηάης οθζηά:
Νεθνμεζδέξ
Γάκηζα ιδ απμζηεζνςιέκα
εη βάγεξ απμζηεζνςιέκεξ εκηυξ ημο πεδίμο
Ακηζζδπηζηυ δζάθοια
Πενζπεζνίδα βζα πενίζθζλδ ημο άηνμο
Γζαθακέξ επίεεια ηαζ θεοηή ακηζαθθενβζηή ηαζκία
Φθεαμηαεεηήνεξ
Πνμέηηαζδ ιε three-way εθυζμκ μ αζεεκήξ θάαεζ μνμφξ
Three-way εθυζμκ μ αζεεκήξ ΓΔΝ θάαεζ μνμφξ θαη κφλν ακ δ ηαηάζηαζδ ηδξ
οβείαξ ημο εκέπεζ ηίκδοκμ επζδείκςζδξ
Γζάθοια βζα έβποζδ ηαζ ζοζηεοή έβποζδξ,
ηαηυ
Δηζηέηα αοημηυθθδηδ ιεβάθμο ιεβέεμοξ πμο ακαβνάθεζ ημ πενζεπυιεκμ ημο μνμφ,
Νάνεδηαξ αηζκδημπμίδζδξ ζε αζεεκείξ δζεβενηζημφξ ή ιςνά ηαζ παζδζά, εθφζνλ
είλαη απαξαίηεην.
3. Ακ εα πμνδβήζεηε IV οβνά ή θάνιαηα πνέπεζ κα εθανιυζεηε ηα ελήξ:
Αθαζνέζηε ημ ηαπάηζ ημο πενζέηηδ δζαηδνχκηαξ ηαεανή ηδκ πενζμπή εζζυδμο ηδξ
ζοζηεοήξ.
Με ημ αζπιδνυ άηνμ ημο ζοζηήιαημξ μνμφ ηνοπήζηε ημ εθαζηζηυ πχια ιε άζδπηδ
ηεπκζηή.
Ακορχζηε ημκ πενζέηηδ, ελαενχζηε ημ ζφζηδια πςνίξ κα αθαζνέζεηε ημ ηαπάηζ
απυ ημ άηνμ ημο.
Ακαβνάρηε ζε εηζηέηα αοημηυθθδηδ ιεβάθδ επί ημο πενζέηηδ ημ μκμιαηεπχκοιμ
ημο αζεεκή, ημκ εάθαιμ, ηδκ χνα, ηδκ διενμιδκία ηαζ ηα ανπζηά ζαξ.
Ακαβνάρηε ζε εηζηέηα αοημηυθθδηδ δ μπμία εα ημπμεεηείηαζ ακαδζπθμφιεκδ ζημ
ζφζηδια μνμφ, ηδκ διενμιδκία ηαζ ηα ανπζηά ζαξ.
4. Φμνέζηε βάκηζα ιδ απμζηεζνςιέκα .
5. Δκδιενχζηε ημκ άννςζημ βζα ηδκ δζαδζηαζία ηαζ ημ ζημπυ ηδξ ηαζ ημπμεεηήζηε ημκ ζε
ακαπαοηζηή εέζδ.
6. Δπζθέληε ημ ανζζηενυ πένζ εάκ μ άννςζημξ είκαζ δελζυπεζναξ ή ημ ακηίζηνμθμ εάκ είκαζ
ανζζηενυπεζναξ.
7. Τπμζηδνίληε ηαθά ημ άηνμ.
8. Απμηαθφρηε ηδκ πενζμπή πμο εα θθεαμηεκηήζεηε.
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9. Σμπμεεηείζηε ημ απμζηεζνςιέκμ πεδίμ πμο πενζέπεζ ημ ζεη βαγχκ ηάης απυ ηδκ πενζμπή
πμο εα θθεαμηεκηήζεηε.
10. Δπζθέληε ηδκ θθέαα πμο εα παναηεκηήζεηε ηαζ εθέβληε ηδκ ηαηαθθδθυηδηα.
11. Επιλζξτε αρχικά φλζβεσ του αντιβραχίου και δευτερευόντωσ του καρποφ τθσ ραχιαίασ
επιφάνειασ τθσ παλάμθσ.

Β) Δθηέιεζε
1. Σμπμεεηείζηε ηδκ εθαζηζηή πενίδεζδ (05-10cm) ηεκηνζηυηενα απυ ημ ζδιείμ ζημ μπμίμ
πνυηεζηαζ κα βίκεζ μ ηαεεηδνζαζιυξ ηδξ θθέααξ.
2. Δθέβληε ηδκ πανμοζία ανηδνζαημφ ζθοβιμφ.
3. Πείηε ζημκ άννςζημ κα ακμζβμηθείκεζ ηδκ παθάιδ ημο ηαζ παιδθχζηε ημ άηνμ ηάης
απυ ημ επίπεδμ ηδξ ηανδζάξ.
4. Δκημπίζηε ηδκ θθέαα ή ρδθαθίζηε ακ δεκ είκαζ μναηή. Ακ δ θθέαα δεκ είκαζ
δζαηεηαιέκδ, αθθά είκαζ εφημθα ρδθαθδηή, πηοπήζαηε εθαθνά ιε ηδκ παθάιδ ζαξ.
5. Καεανίζηε ημ δένια πμθφ ηαθά ιε αθημμθμφπμ δζάθοια ηαζ αθήζηε κα ζηεβκχζεζ ζημκ
αένα βζα 30΄΄- 40΄΄. Υνδζζιμπμζχκηαξ ζηαεενέξ ηοηθζηέξ ηζκήζεζξ πνμξ ηα έλς ιε
ηέκηνμ ημ ζδιείμ ηδξ θθεαμηέκηδζδξ.
6. Υνδζζιμπμζείζηε ημκ ακηίπεζνα ημο ανζζηενμφ πενζμφ, εθανιυζηε εθαθνά ηάζδ ζημ
πενζθενζηυ άηνμ ηδξ θθέααξ, ιε ζημπυ ηδκ ζηαεενμπμίδζή ηδξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ
θθεαμηέκηδζδξ.
7. Δπζθέληε βζα παναηέκηδζδ ημ απχηενμ (πενζθενζηυηενμ) ζδιείμ ηδξ θθέααξ.
8. Κναηήζηε ημ θθεαμηαεεηήνα ιε ημ ακμζπηυ, θμλυ άηνμ ηδξ αεθυκαξ (μδδβμφ) κα
αθέπεζ πνμξ ηα πάκς ηαζ εζζάβεηέ ημκ οπυ βςκία 30°.
9. ηακ παναηεκηδεεί δ θθέαα ειθακίγεηαζ αίια ζημ μπίζεζμ εάθαιμ ημο μδδβμφ ημο
ηαεεηήνα. Μεζχζηε ηδ βςκία ηδξ αεθυκαξ έςξ αοηή κα είκαζ πανάθθδθδ πνμξ ημ δένια
εκχ ζοβπνυκςξ εθανιυζηε πίεζδ πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ηαζ ιπείηε ζηδ θθέαα
αθαζνχκηαξ ημκ ιεηαθθζηυ μδδβυ.
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΑΓΡΤΠΝΗΗ :

ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε κεξηθώο ή νιηθώο απνζύξεη ηε βειόλα
(κεηαιιηθό νδεγό), κελ πξνζπαζήζεηε λα ηελ επαλεηζάγεηε έιθνληαο ηνλ θαζεηήξα
(πιαζηηθό θνκκάηη), γηαηί έλαο ηέηνηνο ρεηξηζκόο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνθνπή ηνπ
άθξνπ ηνπ θαζεηήξα κέζα ζηε θιέβα.
10. ε πενίπηςζδ αδοκαιίαξ πνμχεδζδξ ημο ηαεεηήνα ιε αοηυκ ημ πεζνζζιυ,
αθαζνέζηε ηαζ εθανιυζηε πίεζδ ζημ ζδιείμ ηδξ παναηέκηδζδξ.
11. Ακ ιέζς ημο θθεαμηαεεηήνα πνυηεζηαζ κα θδθεμφκ δείβιαηα αίιαημξ,
πνμζανιυζηε ζημ μπίζεζμ εάθαιμ ημο θθεαμηαεεηήνα ιζα ζφνζββα ηαζ
ακαννμθήζηε ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα αίιαημξ ηαζ θφζηε ηδκ εθαζηζηή πενίδεζδ.
12. οκδέζηε εθυζμκ παίνκεζ μνυ μ αζεεκήξ ηδκ πνμέηηαζδ μνμφ ιε ημ
πνμζανιμζιέκμ 3way ηαζ ηδ ζοζηεοή μνμφ ηαζ νοειίζηε ακάθμβα ηδ νμή. Ακ δεκ
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αημθμοεεί
πμνήβδζδ μνμφ, πνμπςνήζηε
πμνδβχκηαξ 5ml N/S 0,9%.

ζε έηπθοζδ ημο θθεαμηαεεηήνα

13. ηενεχζηε ιε δζάθακμ αοημηυθθδημ επίεεια ηαζ αλαγξάςηε ηελ
εκεξνκελία
ηαζ χνα ημπμεέηδζδξ ημο ηαεεηήνα. Σμπμεεηείζηε φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην
δζηηοςηυ επίδεζιμ βζα ζηαεενμπμίδζδ.
14. Πμηέ ιδκ εθανιυγεηε μπμζαδήπμηε ηαζκία πάκς ζηδ ιειανάκδ είηε απυ ημ ειπνυξ
είηε απυ ημ πίζς ιένμξ ημο θθεαμηαεεηήνα. Γεκ πνμζεέημοκ ηίπμηε επζπθέμκ,
ακηζεέηςξ ημκ εηεέημοκ ζε ηίκδοκμ.
15. Σμπμεεηήζηε ημ άηνμ ζε ακαπαοηζηή εέζδ ή αηζκδημπμζείζηε ημ ιε κάνεδηα ακ
πνεζάγεηαζ.
16. Αφαιρζςτε τα γάντια και απορρίψτε το υλικό κατάλλθλα (ειδικά δοχεία). Πλφνετε τα χζρια
ςασ και εφαρμόςτε αντιςθπτικό διάλυμα.

Γ) Παξαθνινχζεζε
1. Δπζζηυπδζδ ηδξ πφθδξ εζζυδμο ηαζ ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ επζεειάηςκ ηαεδιενζκά
ζφιθςκα ιε ημκ πίλαθα 1.
2. Αθθαβή επζεειάηςκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηχκεηαζ:
Απμηυθθδζδ, Δηνμή οβνμφ ή αίιαημξ ,Τβναζία, οζζχνεοζδ ελςηενζηά νφπςκ .
3. Ζ πενζπμίδζδ ημο θθεαμηαεεηήνα κα βίκεηαζ ςξ ελήξ:
Αφαιρζςτε τα επικζματα:
Βάλτε αντιςθπτικό διάλυμα ςτθν πφλθ ειςόδου του κακετιρα.
Ελζγξτε για επιπλοκζσ φλεβοκζντθςθσ.
Κακθλϊςτε με νζο αποςτειρωμζνο επίκεμα.

4. Δθυζμκ δεκ οπάνπμοκ ζδιεία θθεαίηζδαξ, ε αιιαγή ηνπ θιεβνθαζεηήξα γίλεηαη θάζε
96 ψξεο. ε θάζε αιιαγή ηνπ θιεβνθαζεηήξα αιιάδνπκε καδί θαη ηελ ζπζθεπή
νξξνχ.
5. Καηά ηδ πμνήβδζδ ηδξ θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ βίκεηαζ ηαοηυπνμκα έθεβπμξ ηδξ
ααηυηδηαξ ημο θθεαμηαεεηήνα.
6. ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ πνμςεείηαζ ημ θάνιαημ ή μ αζεεκήξ παναπμκζέηαζ βζα πυκμ,
πξνβαίλνπκε άκεζα ζε αιιαγή ηνπ θιεβνθαζεηήξα.
7. Ακ δεκ πμνδβείηαζ μνυξ ζημκ αζεεκή, ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ IV αβςβήξ βίκεηαζ πάκηα
έηπθοζδ ημο θθεαμηαεεηήνα ιε 10ml N/S 0,9% ή πενζζζυηενμ, ακάθμβα ιε ημ
ζηεφαζια πμο πμνδβήεδηε.
8. Οδεγίεο πξνο ηνλ αζζελή:
Να ακαθένεζ μπμζμδήπμηε αίζεδια πυκμο, ηαφζμο, μζδήιαημξ ή ηοπυκ εηνμή οβνμφ
απυ ημ ζδιείμ εζζυδμο ημο ηαεεηήνα.
Γεκ εα πνέπεζ κα ηάιπημκηαζ, κα ζοιπζέγμκηαζ μζ ζςθήκεξ ηδξ ζοζηεοήξ
πμνήβδζδξ οβνχκ ή κα ιεηααάθθεηαζ δ ηαπφηδηα νμήξ αοηχκ.
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9. Δπζπνυζεεημζ πενζμνζζιμί ιπμνεί κα εεςνδεμφκ απαναίηδημζ βζα κα οπεκεοιίγμοκ ζημκ
άννςζημ υηζ έπεζ θθεαμηαεεηήνα ή βζα κα απμθεοπεεί δ ηαηά θάεμξ αθαίνεζδ ημο εάκ
είκαζ ακήζοπμξ.

Πίλαθαο 1. Κιίκαθα εθηίκεζεο θιεβίηηδαο

Δχξεκα
Ζ πενζμπή ηδξ θθεαμηέκηδζδξ ειθακίγεηαζ
θοζζμθμβζηή.

Βαζκφο

Αμηνιφγεζε

0

Κακέκα ζδιείμ θθεαίηζδαξ.

1

Πνχζια ζδιεία θθεαίηζδαξ.
Ακηζηαηάζηαζδ
θθεαμηαεεηήνα.

Πανμοζία εκυξ εη ηςκ παναηάης:
1. Ήπζμξ πυκμξ ζηδκ πενζμπή έβποζδξ.
2. Ήπζα ενοενυηδηα ζηδκ πενζμπή έβποζδξ.

Πνχημ ζηάδζμ θθεαίηζδαξ.

Πανμοζία δφμ εη ηςκ παναηάης:
1. Πυκμξ ζηδκ πενζμπή ηδξ έβποζδξ.
2. Δνφεδια .
3. Οίδδια .

2

Ακηζηαηάζηαζδ
θθεαμηαεεηήνα.
Μέζμο ζηαδίμο θθεαίηζδα.

Πανμοζία υθςκ ηςκ παναηάης:
1. Πυκμξ ηαηά ιήημξ ημο θθεαμηαεεηήνα.
2. Δνφεδια.
3. ηθδνία .

3

ηεθηείηε ηδκ έκανλδ
εεναπείαξ.

θα ηα παναηάης είκαζ πανυκηα ζε ιεβάθδ
έηηαζδ:
1.
2.
3.
4.

Πυκμξ ηαηά ιήημξ ημο θθεαμηαεεηήνα.
Δνφεδια.
ηθδνία.
Φδθαθδηή ζηθήνοκζδ ηαηά ηδκ πμνεία (ζακ
ημνδυκζ).
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Ακηζηαηάζηαζδ
θθεαμηαεεηήνα.

4

Πνμπςνδιέκδ θθεαίηζδα,
πνχζιμ ζηάδζμ
ενμιαμθθεαίηζδαξ.
Ακηζηαηάζηαζδ
θθεαμηαεεηήνα.
ηεθηείηε ηδκ έκανλδ
εεναπείαξ.
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θα ηα παναηάης είκαζ πανυκηα ηαζ ζε
ιεβάθδ έηηαζδ:
Πυκμξ ηαηά ιήημξ ημο θθεαμηαεεηήνα.
Δνφεδια.
ηθδνία.
Φδθαθδηή ζηθήνοκζδ ηαηά ηδκ πμνεία (ζακ
ημνδυκζ).
5. Πονεηυξ
1.
2.
3.
4.
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5

Πνμπςνδιέκμ ζηάδζμ
ενμιαμθθεαίηζδαξ.
Ακηζηαηάζηαζδ
θθεαμηαεεηήνα.
Ξεηζκήζηε εεναπεία.
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6. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΦΛΔΒΗΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ

ΚΑΗ

ΦΡΟΝΣΗΓΑ

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΑΘΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΘΔΣΖΡΑ
1) Αθαζνμφιε υθμ ημκ ζιαηζζιυ ημο αζεεκμφξ ηαζ ημπμεεημφιε απμννμθδηζηά
οπμζηνχιαηα ηάης απυ ηδκ πενζμπή ημο ηαεεηδνζαζιμφ.
2) Απμθοιαίκμοιε ζπμθαζηζηά ηδκ εονφηενδ ημο ηαεεηδνζαζιμφ πενζμπή.
3) ηνχκμοιε ημ πεζνμονβζηυ πεδίμ ζε ηναπεγίδζμ δίπθα ζημκ αζεεκή.
4) Αθαζνμφιε ιαλζθάνζα ηαζ ημπμεεημφιε ημκ αζεεκή ζε ηαηάθθδθδ εέζδ.
5) Κναηάιε ηα ιέθδ, πμο εέθμοιε κα αηζκδημπμζήζμοιε, ζηδκ πθεονά πμο
πνμηείκεηαζ.
6) εναίνμοιε ιε άζδπηδ ηεπκζηή ηα οθζηά ημο ηαεεηδνζαζιμφ.

ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΘΔΜΑΣΟ / ΑΗΜΟΛΖΦΗΑ/ ΥΟΡΖΓΖΖ ΤΓΡΧΝ
ΑΠΟ ΚΦΚ
1) Πθφζζιμ ηαζ ζημφπζζια πενζχκ ηαζ εθανιμβή ακηζζδπηζημφ.
2) οβηέκηνςζδ ηαζ μνβάκςζδ οθζημφ ηνμπήθαημο κμζδθείαξ ιε ηα απαναίηδηα
οθζηά.
3) Δκδιένςζδ ημο αζεεκή.
4) Σμπμεέηδζδ ημο αζεεκή ζε εέζδ ηεθαθήξ ακηίεεηδξ ηδξ εέζδξ ημο ΚΦΚ.
5) Υνήζδ ιάζηαξ απυ ημ κμζδθεοηή ηαζ ημκ αζεεκή.
6) Δθανιμβή απθχκ βακηζχκ.
7) Σμπμεεηείζηε ημ απμζηεζνςιέκμ πεδίμ ηαζ ακμίληε ηζξ ζοζηεοαζίεξ δζαηδνχκηαξ
ηδκ απμζηείνςζδ ηςκ οθζηχκ.
8) Αθαίνεζδ ημο επζεέιαημξ πνμζέπμκηαξ ιδ ιεηαηζκδεεί μ ηαεεηήναξ ηαζ απυννζρδ
ηςκ βακηζχκ.
9) Δθανιμβή απμζηεζνςιέκςκ βακηζχκ.
10) Έθεβπμξ ημο δένιαημξ ηαζ ημο ζδιείμο ελυδμο ημο ΚΦΚ βζα ζδιεία θθεβιμκήξ,
δενιαηίηζδαξ.
11) Έθεβπμξ βζα ηδκ ηαθή ζηενέςζδ ημο ηαεεηήνα.

ΣΟΠΗΚΖ ΠΔΡΗΠΟΗΖΖ ΖΜΔΗΟΤ ΔΞΟΓΟΤ (Δ) ΚΦΚ





Δπηβάιιεηαη δ αλζμθυβδζδ ημο Δ πνζκ απυ ηάεε εεναπεία.
οκζζηχκηαζ δζαθακή ηαζ ζηεβακά επζεέιαηα .
Γεκ ζοκζζηχκηαζ αθμζθέξ ιε ακηζαζμηζηά.
Μπμνεί κα ημπμεεηδεεί διζδζαπεναηυ απμζηεζνςιέκμ ηάθοιια ή απμζηεζνςιέκδ
βάγα (εζδζηά ακ ημ ηναφια έπεζ αίια ή οβνά).
 Σμ ζδιείμ εζζυδμο επζζημπείηαζ ηαεδιενζκά. Αθθάγεηαζ ακ έπεζ παθανυ ή
θενςιέκμ ηάθοιια, δζαθμνεηζηά δ αθθαβή βίκεηαζ ακά εαδμιάδα.
 Σμ οθζηυ πμο ανίζηεηαζ ημκηά ζημ Δ, πνέπεζ κα είκαζ πάκηα απμζηεζνςιέκμ.
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 Να θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηα ζηάδζα επμφθςζδξ ηαζ κα ιδ δζαηανάζζεηαζ ιε
ζζπονμφξ πεζνζζιμφξ.
1) Καεανζζιυξ ημο Δ ιε άζδπηδ ηεπκζηή εθανιυγμκηαξ ιε εθζημεζδή ηίκδζδ
(απυ ημ ηέκηνμ πνμξ ηδκ πενζθένεζα) απμζηεζνςιέκεξ βάγεξ ειπμηζζιέκεξ ιε
N/S0,9%.
2) ηέβκςια ημο δένιαημξ ηαζ ημο Δ ιε άζδπηδ ηεπκζηή, απμζηεζνςιέκεξ βάγεξ,
εθανιυγμκηαξ ηοηθζηέξ ηζκήζεζξ απυ ημ ηέκηνμ πνμξ ηδκ πενζθένεζα.
3) Δπάθεζρδ ημο δένιαημξ ηαζ ημο Δ ιε άζδπηδ ηεπκζηή ιε δζάθοια ζςδζμφπμο
πμαζδυκδξ 10% ή πθςνελζδίκδ 2% ιε εθανιμβή ηοηθζηχκ ηζκήζεςκ.
4) Ακαιμκή ιέπνζ κα ζηεβκχζεζ ημ ακηζζδπηζηυ δζάθοια ζημκ αένα βζα 30-40΄΄.
5) Σμπμεέηδζδ κέμο επζεέιαημξ.
6) Δθανιμβή ηαζκίαξ ή απμζηεζνςιέκμο επζεέιαημξ ηάης απυ ημ επίεεια ζε
ακάπμδδ θμνά απυ ηα ζηέθδ ημο ΚΦΚ.
7) Σμπμεέηδζδ απμζηεζνςιέκμο πεζνμονβζημφ πεδίμο ηάης απυ ημκ ΚΦΚ.
8) Καεανζζιυξ (ελςηενζηά) ηςκ ζηεθχκ ημο ηαεεηήνα ιε βάγα ειπμηζζιέκδ ιε
πθςνελζδίκδ 2%, ιε άζδπηδ ηεπκζηή.
9) Σμπμεέηδζδ απμζηεζνςιέκδξ βάγαξ ηάης απυ ηα ζηέθδ ημο ΚΦΚ.
10) Αθαίνεζδ ηςκ πςιάηςκ ηαζ ηαεανζζιυξ ηςκ ζηεθχκ ημο ΚΦΚ
ιε
απμζηεζνςιέκεξ βάγεξ ειπμηζζιέκεξ ιε δζάθοια N/S 0,9% ζε πενίπηςζδ πμο
είκαζ νοπανά.
11) Πνμζανιμβή ηςκ ζονζββχκ, αθαίνεζδ ηαζ απυννζρδ ημο δζαθφιαημξ πθήνςζδξ
απυ ηα ζηέθδ ημο ηαεεηήνα ιε ζφνζββεξ ηςκ 5ml.
12) Δθανιμβή ηςκ ηαεανχκ ζονζββχκ ηςκ10ml, άκμζβια ηςκ ηθζπξ βζα έθεβπμ
ααηυηδηαξ ημο ηαεεηήνα ηαζ ηθείζζιμ ηςκ ηθζπξ.
13) Απαγνξεχεηαη δ αίαζδ είζμδμξ μνμφ δπανίκδξ ζηα ζηέθδ.
14) Απαγνξεχεηαη δ αίαζδ ιεηαηίκδζδ ημο ελςηενζημφ ηιήιαημξ ημο ηαεεηήνα
πνμξ μπμζαδήπμηε ηαηεφεοκζδ.
15) φκδεζδ ζοζηεοήξ (πμνήβδζδξ μνχκ) ή ζφνζββαξ (αζιμθδρία) ιε άζδπηδ
ηεπκζηή ηαζ ηάθορδ ηςκ ζηεθχκ ιε ηδκ απμζηεζνςιέκδ βάγα.
16) Αθαίνεζδ ηαζ απυννζρδ ηςκ βακηζχκ ηαηαθθήθςξ.
17) Πθφζζιμ ηςκ πενζχκ ηαζ εθανιμβή ακηζζδπηζημφ δζαθφιαημξ.
18) Καηαβναθή ζημ πθάκμ θνμκηίδαξ ημο αζεεκή διενμιδκίαξ, χναξ θνμκηίδαξ
ημο ΚΦΚ ηαζ ηοπυκ παναηδνήζεςκ.

ΑΠΟΤΝΓΔΖ/ ΖΠΑΡΗΝΗΜΟ ΣΟΤ ΚΦΚ
1) Πθφζζιμ, ζημφπζζια πενζχκ ηαζ εθανιμβή ακηζζδπηζημφ δζαθφιαημξ.
2) οβηέκηνςζδ ηαζ μνβάκςζδ οθζημφ ηνμπήθαημο κμζδθείαξ ιε ηα απαναίηδηα
οθζηά.
3) Δκδιένςζδ ημο αζεεκή.
4) Σμπμεέηδζδ ημο αζεεκή ζε εέζδ ηεθαθήξ ακηίεεηδξ ηδξ εέζδξ ημο ΚΦΚ.
5) Υνήζδ ιάζηαξ απυ ημ κμζδθεοηή ηαζ ημκ αζεεκή.
6) Σμπμεεηείζηε ημ απμζηεζνςιέκμ πεδίμ ηαζ ακμίληε ηζξ ζοζηεοαζίεξ έηπθοζδξ ηαζ
ηθεζζίιαημξ δζαηδνχκηαξ ηδκ απμζηείνςζδ ηςκ οθζηχκ.
7) Δθανιμβή απμζηεζνςιέκςκ βακηζχκ.
8) Απμζφκδεζδ ηςκ βναιιχκ απυ ημκ ηαεεηήνα.
9) Έηπθοζδ ηςκ ζηεθχκ ημο ηαεεηήνα ιε ζφνζββα ηςκ 20ml ιε ζφνζββα ηςκ
20ml N/S 0,9% (flush), πθήνςζδ ημοξ ιε δζάθοια πθήνςζδξ δπανίκδξ ζφιθςκα ιε
ηδκ εκδεζηκουιεκδ πμζυηδηα ηθείκμκηαξ ημ ηθζπ ημο αοθμφ ζηα
ηεθεοηαία
0,5mlηαζ ημπμεέηδζδ απμζηεζνςιέκςκ πςιάηςκ
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10) Καεανζζιυξ ηςκ ζηεθχκ ημο ηαεεηήνα ιε απμζηεζνςιέκδ βάγα ειπμηζζιέκδ ιε
ακηζζδπηζηυ ηαζ πενζηφθζλδ ηςκ ζηεθχκ ιε απμζηεζνςιέκεξ βάγεξ.
11) Αθαίνεζδ ημο πεζνμονβζημφ πεδίμο.
12) ηενέςζδ ημο ΚΦΚ ιε εθανιμβή αοημηυθθδηδξ ηαζκίαξ.
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7.

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΠΗΣΟΚΟΤ

Φπζηνινγηθόο Σνθεηόο είκαζ αοηυξ πμο λεηζκάεζ αοευνιδηα ιεηαλφ 37δξ ηαζ
42δξ εαδμιάδαξ ηδξ ηφδζδξ. Aπ’ ηδκ ανπή ιέπνζ ημ ηέθμξ δεκ οπάνπμοκ
ειθακείξ ηίκδοκμζ, ημ κεμβκυ βεκκζέηαζ ζε ζκζαηή πνμαμθή ηαζ ιεηά ημκ
ημηεηυ δ ιδηένα ηαζ ημ κεμβκυ είκαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ.(WHO, 1996).
Ο μνζζιυξ ζοιπθδνχκεηαζ ηαζ επελήβεηαζ ςξ αημθμφεςξ:θπζηνινγηθόο
ηνθεηόο μνίγεηαζ μ ημηεηυξ πςνίξ πνυηθδζδ (πνμζηαβθακδίκεξ, μλοημηίκδ,
ηεπκδηή νήλδ εοθαηίμο), πςνίξ πνήζδ βεκζηήξ, ναπζαίαξ ή επζζηθδνζδίμο
ακαθβδζίαξ πνζκ ή ηαηά ηδκ δζάνηεζά ημο, πςνίξ εθανιμβή πενζκεμημιήξ,
πςνίξ πνήζδ ζοηίαξ ή ειανομοθημφ ηαζ ηαζζανζηήξ ημιήξ. (Joint
Statement,RCOG, RCM,2007)
Πμο ζδιαίκεζ υηζ: «Ζ θοζζηή πμνεία ημο ημηεημφ δζαηανάζζεηαζ, ιυκμ υηακ
οπάνπεζ ζδιακηζηυξ θυβμξ».

Δηζαγσγή ζην Μαηεπηήξην
Καινζώξηζκα
οκζζηάηαζ ημ ηαθςζυνζζια ηδξ εβηφμο βοκαίηαξ ζημ ιαζεοηήνζμ ιε
ζοιπάεεζα ηαζ δζάεεζδ βζα απακηήζεζξ ζε υθεξ ηζξ απμνίεξ ζπεηζηά ιε ημκ
επενπυιεκμ ημηεηυ, ηζξ εκένβεζεξ ιαξ, ηζξ δοκαηέξ επζθμβέξ ηδξ.

Κιηληθή εμέηαζε
Ζ επίημημξ μδδβείηαζ ζημ ελεηαζηήνζμ
υπμο θαιαάκεηαζ ημ ζαηνζηυ ηαζ ιαζεοηζηυ-βοκαζημθμβζηυ ζζημνζηυ ηδξ
εβηφμο ηαζ πνμζημιίγμκηαζ υθεξ μζ ελεηάζεζξ, πμο έπμοκ βίκεζ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ
δζεκενβείηαζ εθάπζζηδ ηθζκζηή ελέηαζδ:ιέηνδζδ ημο αάνμοξ,
εενιμηναζίαξ, ζθφλεςκ, ανηδνζαηήξ πίεζδξ, ηανδζαημί παθιμί εηείκδξ
ηαζ εθέβπμκηαζ μζ ηανδζαημί παθιμί ημο ειανφμο
ρδθάθδζδ ηδξ ημζθζάξ ηαζ φρμοξ ηδξ ιήηναξ βζα ημ ζπήια ηαζ ηδκ
πνμαμθή ηαζ έθεβπμξ ηςκ ζοζημθχκ ηδξ ιήηναξ ζε έκηαζδ ηαζ
δζάνηεζα.
ημθπζηή ελέηαζδ ( ακ μζ οιέκεξ είκαζ αηέναζμζ) ιε ηήνδζδ ηςκ ηακυκςκ
αζδρίαξ .
Δμέηαζε εκβξύνπ
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οκζζηάηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο ειανφμο ιε αηνυαζδ ημο
ηανδζαημφ νοειμφ βζα ημοθάπζζημκ έκα θεπηυ αιέζςξ ιεηά απυ ηδκ ζφζπαζδ
ηδξ ιήηναξ .
Ζ αλζμθυβδζδ ιπμνεί κα βίκεζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηανδζμημημβνάθδια (CTG)
Δλεξγόο ηνθεηόο ή κε–
οκζζηάηαζ δ εζζαβςβή ηςκ βοκαζηχκ κα βίκεηαζ υηακ ανίζημκηαζ ζηδκ εκενβυ
θάζδ ημο ημηεημφ (ζε αηέναζμοξ ειανοσημφξ οιέκεξ), χζηε κα ιδκ
επζιδηφκεηαζ μ πνυκμξ παναιμκήξ ημοξ ζηδκ αίεμοζα ημηεηχκ, κα βίκμκηαζ
θζβυηενεξ πανειαάζεζξ (ιεζςιέκα πμζμζηά ςδζκμπμίδζδξ, ακαθβδζίαξ,
αικζμημιχκ Κ.Σ ηαηά 30-40%. )
ε ιδ αηέναζμοξ ειανοσημφξ οιέκεξ δ εζζαβςβή αημθμοεεί ηα πνςηυημθθα
ηδξ ηθζκζηήξ.
Μυθζξ ζοβηεκηνςεμφκ υθεξ μζ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοκ πνμηφρεζ απυ ημκ
παναπάκς έθεβπμ, βίκεηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ.
Δάκ απυ ηα παναπάκς δε δηαπηζησζνύλ ζεκεία έλαξμεο ηνπ ηνθεηνύ, δεκ
παναηδνδεεί ηάπμζμ άθθμ πνυαθδια ηαζ ημ ζζημνζηυ ηδξ ιδηέναξ δεκ είκαζ
επζαανδιέκμ βζα μπμζμδήπμηε θυβμ, ηυηε δ επίημημξ ιπμνεί κα επζζηνέρεζ ζημ
ζπίηζ ηδξ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ δμεμφκ μζ απαναίηδηεξ μδδβίεξ.
Πνμτπυεεζδ,
Οζ έβηοεξ βοκαίηεξ κα έπμοκ άνζζηδ πθδνμθυνδζδ βζα ηα ζδιεία έκανλδξ
ημηεημφ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πνμβεκκδηζηήξ θνμκηίδαξ ή κα εκδιενχκμκηαζ
βζα ηζξ πενζζηάζεζξ οπυ ηζξ μπμίεξ πνέπεζ κα επζζηνέθμοκ ζημ κμζμημιείμ .
Δηζαγσγή
Γηαδηθαζίεο ξνπηίλαο.
Βαζηθή θξνληίδα ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη δ ροπμθμβζηή ζηήνζλδ ηδξ εβηφμο ζε
υθδ ηδ δζάνηεζα ακαιμκήξ ιέπνζ ημκ ημηεηυ. ηυπμξ είκαζ κα ελαζθαθζζηεί
ιζα εθεβπυιεκδ πμνεία, έηζζ χζηε κα δζαηδνδεεί δ επίημημξ ζε ηαθή
ροπμζςιαηζηή ηαηάζηαζδ βζα κα ακηεπελέθεεζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο ημηεημφ.
Χξ δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο ακαθένμκηαζ:
δ αηνυαζδ ημο ειανοσημφ ηανδζαημφ νοειμφ,
δ ιέηνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, ηςκ ζθφλεςκ, ηδξ Α.Π,
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δ πμνήβδζδ εκέιαημξ,
ημ λφνζζια ημο εθδααίμο ηαζ ημο πενζκέμο,
δ παναημθμφεδζδ πνμζθαιαακυιεκςκ οβνχκ ηαζ ηδξ δζμφνδζήξ ηδξ,
δ ζοκαζζεδιαηζηή οπμζηήνζλδ,
δ δζαθφθαλδ ηδξ ζδζςηζηυηδηαξ ηδξ βοκαίηαξ,
μ ζεααζιυξ ηδξ επζεοιίαξ ηδξ βζα ηδκ πανμοζία ζοβηεηνζιέκςκ αηυιςκ ηαζ
δ απμιάηνοκζδ άθθςκ πμο δεκ είκαζ απαναίηδημζ ζημκ πχνμ ημο ημηεημφ.
Ζ ιέηνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, ηςκ ζθφλεςκ ,ηδξ Α.Π,
επζαάθθεηαζ κα εθανιυγμκηαζ ηάεε 4 χνεξ, ζφιθςκα ιε ημ πανηυβναιια
(WHO 1993), επδνεάγμκηαξ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια ηαζ ημ είδμξ ηδξ
ακηζιεηχπζζδξ ημο ημηεημφ. Δίκαζ δζαδζηαζίεξ πμο έπμοκ ζδιαίκμοζα εέζδ
ζηδ θνμκηίδα.
Τπνθιπζκόο: Ζ πναηηζηή ημο οπμηθοζιμφ ηαηά ηδκ εζζαβςβή βζα ημηεηυ
πνέπεζ κα απμεαννφκεηαζ. Σα απμδεζηηζηά ζημζπεία πμο έδςζακ μζ ένεοκεξ
δείπκμοκ υηζ ημ ηθφζια δεκ έπεζ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζηα πμζμζηά
θμζιχλεςκ ηυζμ ηςκ βοκαζηχκ απυ ηζξ νήλεζξ ή ημ ηναφια ηδξ πενζκεμημιήξ,
υζμ ηαζ ηςκ κεμβκχκ. Δπίζδξ δεκ επδνεάγεηαζ δ δζάνηεζα ημο ημηεημφ.
Ξύξηζκα: Ζ πεπμίεδζδ υηζ ημ λφνζζια ηςκ βοκαζηχκ ζηδκ πενζμπή ημο
εθδααίμο ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ ιυθοκζδξ, δζεοημθφκεζ ηδκ απμηαηάζηαζδ ηςκ
νήλεςκ ηαζ ηδξ ζονναθήξ ηδξ πενζκεμημιήξ, δεκ απμδεζηκφεηαζ
αζαθζμβναθζηά ηαζ εα πνέπεζ κα απμεαννφκεηαζ. Οζ ηνίπεξ ημο εθδααίμο, είηε
αθαζνεεμφκ ιε λονάθζ, είηε ημπμφκ ή παναιείκμοκ πςνίξ λφνζζια, δεκ
δζαθμνμπμζμφκ ημ απμηέθεζια ηςκ θμζιχλεςκ ζηζξ βοκαίηεξ ή ηα κεμβκά.
Δπζπνυζεεηα δδιζμονβμφκηαζ πανεκένβεζεξ υπςξ ενεεζζιυξ, εηδμνέξ.
αίζεδζδ πυκμο, αιδπακία ή δοζθμνία ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο
λακαιεβαθχιαημξ ηδξ ηνίπαξ.
ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΠΗΣΟΚΟΤ Δ ΔΝΔΡΓΟ ΣΟΚΔΣΟ
Καισζόξηζκα
οκζζηάηαζ ημ ηαθςζυνζζια ηδξ εβηφμο βοκαίηαξ ζημ ιαζεοηήνζμ ιε
ζοιπάεεζα ηαζ δζάεεζδ βζα απακηήζεζξ ζε υθεξ ηζξ απμνίεξ ζπεηζηά ιε ημκ
επενπυιεκμ ημηεηυ, ηζξ εκένβεζέξ ιαξ, ηζξ δοκαηέξ επζθμβέξ ηδξ.
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Κιηληθή εμέηαζε
Ζ επίημημξ μδδβείηαζ ζημ ελεηαζηήνζμ
υπμο θαιαάκεηαζ ημ ζαηνζηυ ηαζ ιαζεοηζηυ-βοκαζημθμβζηυ ζζημνζηυ ηδξ
εβηφμο ηαζ πνμζημιίγμκηαζ υθεξ μζ ελεηάζεζξ, πμο έπμοκ βίκεζ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ εβηοιμζφκδξ
δζεκενβείηαζ εθάπζζηδ ηθζκζηή ελέηαζδ:ιέηνδζδ ημο αάνμοξ,
εενιμηναζίαξ, ζθφλεςκ, ανηδνζαηήξ πίεζδξ, ηανδζαημί παθιμί εηείκδξ
ηαζ εθέβπμκηαζ μζ ηανδζαημί παθιμί ημο ειανφμο
ρδθάθδζδ ηδξ ημζθζάξ ηαζ φρμοξ ηδξ ιήηναξ βζα ημ ζπήια ηαζ ηδκ
πνμαμθή ηαζ έθεβπμξ ηςκ ζοζημθχκ ηδξ ιήηναξ ζε έκηαζδ ηαζ
δζάνηεζα.
ημθπζηή ελέηαζδ .ε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ ιε ηήνδζδ ηςκ
ηακυκςκ αζδρίαξ δζεκενβείηαζ ημθπζηή ελέηαζδ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ
ελέθζλδξ ημο ημηεημφ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδξ δζαζημθήξ ημο ηναπήθμο
ηδξ ιήηναξ,
Δμέηαζε εκβξύνπ
οκζζηάηαζ δ αλζμθυβδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο ειανφμο ιε αηνυαζδ ημο
ηανδζαημφ νοειμφ βζα ημοθάπζζημκ έκα θεπηυ αιέζςξ ιεηά απυ ηδκ ζφζπαζδ
ηδξ ιήηναξ .
Ζ αλζμθυβδζδ ιπμνεί κα βίκεζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηανδζμημημβνάθδια (CTG)
Παξαθνινύζεζε
Γίκεηαζ έθεβπμξ ηδξ δζαζημθήξ ημο ηναπήθμο, εκχ επζαεααζχκμκηαζ ηα
ζοιπηχιαηα πμο ακαθένεζ δ ιδηένα (π.π. αζιμνναβία, φπανλδ
αικζαημφ οβνμφ, ζοζπάζεζξ ηδξ ιήηναξ
Παναημθμφεδζδ ηδξ επζηυημο (ιε ηανδζμημημβνάθμ), υπμο
ηαηαβνάθεηαζ μ ηανδζαηυξ παθιυξ ημο ειανφμο ηαζ δ δναζηδνζυηδηα
ηδξ ιήηναξ (δζάνηεζα ηαζ έκηαζδ ζοζπάζεςκ).
Υμνδβείηαζ εκδμθθέαζα ζηδ ιδηένα θοζζμθμβζηυξ μνυξ, βζα κα
εκοδαηχκεηαζ ηαζ κα ιπμνεί ιέζς εκδμθθέαζαξ μδμφ κα βίκεηαζ
πμνήβδζδ παοζίπμκςκ ή άθθςκ θανιάηςκ.
Καηά δζαζηήιαηα εθέβπμκηαζ ηα ελςηενζηά βεκκδηζηά υνβακα ηδξ
ιδηέναξ (βζα πανμοζία αίιαημξ, αικζαημφ οβνμφ) ηαζ ηα γςηζηά ζδιεία
ηδξ.
Καηά δζαζηήιαηα βίκεηαζ ημθπζηή ελέηαζδ, βζα κα εθεβπεεί δ δζαζημθή
ημο ηναπήθμο ηαζ δ ειπέδςζδ ημο ειανφμο.
Ζ ιδηένα ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ακαιμκήξ ιπμνεί κα εκδιενχκεηαζ ηαζ κα
ελοπδνεηείηαζ (ακ εέθεζ κα πζεζ κενυ ή κα μονήζεζ) απυ ημ πνμζςπζηυ.
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ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ μ οπένδπμξ,
πνμηεζιέκμο κα πνμζδζμνζζημφκ: ημ ζπήια, δ πνμαμθή, ημ αάνμξ, δ φπανλδ ή
υπζ πενζδέζεςκ μιθάθζμο θχνμο, αθθά ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ απυ ημοξ
μπμίμοξ εα ελανηδεεί δ πμνεία
ε πενίπηςζδ πνπ ε γπλαίθα πξόθεηηαη λα γελλήζεη κε θαηζαξηθή, δ
πνμεημζιαζία ηαηά ηδκ παναθααή πενζθαιαάκεζ ηαζ ηάπμζεξ επζπθέμκ
κμζδθεοηζηέξ ηαζ ζαηνζηέξ πνάλεζξ.
Ακηζηαηάζηαζδ ηςκ εκδοιάηςκ ηδξ επζηυημο ιε ιπθμογάηζ
πεζνμονβείμο, αθαίνεζδ ημζιδιάηςκ ηαζ αλεζμοάν, αθαίνεζδ λέκςκ
δμκηζχκ αθαίνεζδ αενκζηζμφ κοπζχκ, λφνζζια ημζθζαηήξ πχναξ.
Σμπμεέηδζδ μνμφ ηαζ πμνήβδζδ οβνχκ.
Γίκεηαζ θήρδ αίιαημξ (βζα δζαζηαφνςζδ μιάδαξ αίιαημξ, αζμπδιζηυ
έθεβπμ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηυ ενβαζηδνζαηυ έθεβπμ) Ζ.Κ.Γ.
Καεεηδνζαζιυξ ηδξ μονμδυπμο ηφζηεςξ, πενίδεζδ ηάης άηνςκ
Πνμεημζιαζία βζα μθζηή ή ιενζηή ακαζζεδζία, αθθά ηαζ ιζα ζεζνά
άθθςκ απαναίηδηςκ ζαηνζηχκ πνάλεςκ πμο εηηεθμφκηαζ ζε ιζα
πεζνμονβζηή επέιααζδ.
ε υθδ ηδ δζάνηεζα ελέθζλδξ ημο ημηεημφ είκαζ απαναίηδηδ δ ζοκεπήξ
ζοκενβαζία ιεηαλφ ιδηέναξ ηαζ πνμζςπζημφ ημο ιαζεοηδνίμο βζα ημ
ηαθφηενμ δοκαηυ απμηέθεζια.

Οζ παναπάκς εκένβεζεξ πμο βίκμκηαζ βζα ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ επζηυημο ιεηά
ηδκ άθζλή ηδξ ζημ ιαζεοηήνζμ είκαζ μζ ηαεζενςιέκεξ, ςζηυζμ δ ζεζνά ιε ηδκ
μπμία εα βίκμοκ, δ αλζμθυβδζδ ηςκ πνυκςκ πμο εα εηηεθεζηεί ηάεε ιία
εκένβεζα ηαζ μπμζαδήπμηε άθθδ ζαηνζηή πνάλδ πνεζαζηεί κα βίκεζ, είκαζ ιία
ελαημιζηεοιέκδ δζαδζηαζία βζα ηάεε βοκαίηα πμο εημζιάγεηαζ κα βεκκήζεζ.
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8.

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΝΔΟΓΝΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΔΝΝΖΖ

Σα πενζζζυηενα χνζια κεμβκά εα ηθάρμοκ ιέζα ζηα πνχηα 60 sec ιεηά ηδ βέκκδζδ ηαζ δε
πνήγμοκ ΚΑΑ.
Ση ρξεηάδεηαη λα γίλεη:
Καεοζηένδζδ απμθίκςζδξ ημο μιθαθίμο θχνμο:
βζα 30-45 sec ζηα ιζηνά πνυςνα κεμβκά, πνμηεζιέκμο κα ιεηαββζζηεί πενζζζυηενμ
αίια απυ ημκ πθαημφκηα ζημ κεμβέκκδημ (↑ 8-24% ημο υβημο αίιαημξ).
Απμθοβή απχθεζαξ εενιυηδηαξ:
- ηέβκςια ιε πνμεενιαζιέκεξ πεηζέηεξ,
- Υνήζδ εενιαζκυιεκδξ ακμζπηήξ εενιμημζηίδαξ
- Απμθοβή δδιζμονβίαξ νεοιάηςκ ζημκ πχνμ ημο ημηεημφ
- Δθεβπυιεκδ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ.
Σν βξεγκέλν από ακληαθό πγξό λενγλό ράλεη γξήγνξα ζεξκόηεηα !!
Δηηίιδζδ ηαηάζηαζδξ κεμβκμφ:
Υνχια, Μοσηυξ Συκμξ, Ακαπκμή, Κανδζαηυξ Ροειυξ, έθεβπμξ βζα ανηζυηδηα ηαζ
ζοββεκείξ ακςιαθίεξ.
Ση ΓΔΝ ρξεηάδεηαη λα γίλεη:
Έκημκδ ακαννυθδζδ αθεκκχκ.
Οζ αθέκκεξ απμιαηνφκμκηαζ απυ ιυκεξ ημοξ ιέζα ζε θίβα θεπηά.
οκζζηάηαζ ήπζα ακαννυθδζδ ιυκμ ημο νζκμθάνοββα.
οκζζηάηαζ απμθοβή ηδξ ηοθθήξ πνμχεδζδξ ημο ηαεεηήνα ακαννυθδζδξ ιέπνζ ημ
ζημιάπζ, βζαηί ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αναδοηανδία ή άπκμζα ζημ κεμβκυ.
Πθφζζιμ αιέζςξ ιεηά ημκ ημηεηυ.
Πνμηαθεί πηχζδ ηδξ εενιμηναζίαξ.
ε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη ΚΑΑ:
ηακ ημ κεμβκυ:
 Γεκ ηθαίεζ ή είκαζ απκμσηυ.
 ηακ Κανδζαηυξ Ροειυξ (ΚΡ) < 100 παθιμί/θεπηυ.
Αθβυνζειμξ ΚΑΑ
 ηέβκςια κεμβκμφ
 Δηηίιδζδ ηαηάζηαζδξ κεμβκμφ
1. Airway
(Αεναβςβυξ)
2. Breathing
(Ακαπκεοζηζηή θεζημονβία)
3. Circulation
(Κοηθμθμνία)
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4. Drugs

(Φάνιαηα)

A Airway

Γζα κα είκαζ ακμζπηέξ μζ αενμθυνμζ μδμί, πνέπεζ:

 Ζ ηεθαθή κα ανίζηεηαζ ζε μοδέηενδ εέζδ

χζηε κα ιδκ οπάνπεζ απυθναλδ, υπςξ π.π. ζε ηάιρδ ή οπενέηηαζδ ηεθαθήξ.
Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ λενγλνχ θάζε 30 sec!
 ε πεξίπησζε απφθξαμεο ιφγσ παξνπζίαο πιηθνχ (π.ρ. κεθσλίνπ):
Ακαννυθδζδ οθζημφ ιε άιεζδ θανοββμζηυπδζδ.

 ε πεξίπησζε άηνλνπ λενγλνχ:



Jaw Thrust



Xνήζδ αεναβςβμφ Guedel
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B Breathing
Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ λενγλνχ θάζε 30 sec!
θνπφο:
Απνθαηάζηαζε αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Δάκ έπμοιε ελαζθαθίζεζ ακμζπηέξ αενμθυνμοξ μδμφξ, ηαζ παν’ υθα αοηά ημ κεμβκυ
δεκ ακαπκέεζ:
 Υμνδβμφιε 5 ανπζηέξ ειθοζήζεζξ (inflation breaths), δζάνηεζαξ 2 -3sec/έηαζηδ, ιε
ζημπυ ηδκ έηπηολδ ηςκ πκεοιμκζηχκ ηορεθίδςκ ηαζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο
πκεοιμκζημφ οβνμφ.
 οκεπίγμοιε ιε αενζζιυ ηςκ πκεοιυκςκ (ventilation) ιε νοειυ ακαπκμχκ: 4060/θεπηυ, PIP=18-20 cm H2O, PEEP= 5-6 cm H2O, πμο νοειίγμκηαζ ιέζς ηδξ
ζοζηεοήξ ακάκδρδξ Neopuff.
 Απμθοβή ακάκδρδξ ιε πμνήβδζδ 100% μλοβυκμο. Γζα ακάκδρδ ηεθεζυιδκςκ ή
ζπεδυκ ηεθεζυιδκςκ πνδζζιμπμζείηαζ 21% Ο2, εκχ βζα πνυςνα <32 εαδ ηφδζδξ
30% Ο2 ηαζ αολάκεηαζ ζηαδζαηά ημ πμνδβμφιεκμ Ο2, ακάθμβα ιε ηζξ εκδείλεζξ
ημνεζιμφ ζημ μλφιεηνμ.
 1ν ζεκείν απνηειεζκαηηθήο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο: αεθηίςζδ μλοβυκςζδξ,
αφλδζδ ημο ΚΡ, αεθηίςζδ ακαπκεοζηζηχκ ηζκήζεςκ (ημ κεμβκυ ακαπκέεζ, είκαζ
νμδαθυ) μδδβεί ζε δζαημπή αενζζιμφ.
 Ακ δεκ παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο ΚΡ ηαζ αεθηίςζδ ηδξ μλοβυκςζδξ, ζοκεπίγεηαζ μ
αενζζιυξ
Δάλ παξ’ όια απηά ην λενγλό δελ βειηηώλεηαη θαη παξνπζηάδεη βξαδπθαξδία κε πηώζε
θνξεζκνύ ζην νμύκεηξν, ηόηε πξνβαίλνπκε ζε έλαξμε ζσξαθηθώλ ζπκπηέζεσλ.
C Circulation
Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ λενγλνχ θάζε 30 sec
Ακ μ ΚΡ δεκ αεθηζχκεηαζ πανά ημκ απμηεθεζιαηζηυ αενζζιυ (ΚΡ<60 παθιμί/θεπηυ)
πνμααίκμοιε ζε έκανλδ εςναηζηχκ ζοιπζέζεςκ ιε ηαοηυπνμκδ πμνήβδζδ ακαπκμχκ ιε
εεηζηή πίεζδ (PIP) ιέζς ηδξ ζοζηεοήξ Neo-puff.
θνπφο: ιεηαθμνά μλοβμκςιέκμο αίιαημξ απυ ημοξ αενζζιέκμοξ πκεφιμκεξ ζηδκ
ηανδζά, πμο εα έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ημο ΚΡ.
 Ακαθμβία Θςναηζηχκ οιπζέζεςκ : Ακαπκμχκ = 3:1
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 Οζ εςναηζηέξ ζοιπζέζεζξ εθανιυγμκηαζ, ημπμεεηχκηαξ ημοξ ακηίπεζνεξ ιαξ ζημ
ζηένκμ ημο κεμβκμφ, έπμκηαξ αβηαθζάζεζ ημ εχναηα ημο κεμβκμφ, 1cm ηάης απυ ηδ
κμδηή βναιιή πμο εκχκεζ ηζξ εδθέξ.
θνπφο: δ ιείςζδ ηδξ πνμζεζμπζζείαξ δζάιεηνμο ημο εχναηα ηαηά ημ 1/3.
 διακηζηυ είκαζ ιεηά απυ ηάεε εςναηζηή ζοιπίεζδ κα αθήκμοιε ημ εχναηα κα
επακέθεεζ πθήνςξ. Ζ πμζυηδηα ηςκ ειθοζήζεςκ ηαζ ζοιπζέζεςκ είκαζ πζμ
ζδιακηζηή απυ ημκ αηνζαή ανζειυ ημοξ ακά θεπηυ.
 Δπακεηηίιδζδ ηδξ ηαηάζηαζδξ ημο κεμβκμφ ιεηά απυ 30΄΄. ηζξ πενζζζυηενεξ
πενζπηχζεζξ ημ κεμβκυ ακηαπμηνίκεηαζ ιεηά απυ 20΄΄ απμηεθεζιαηζηχκ εςναηζηχκ
ζοιπζέζεςκ ηαζ αενζζιμφ. Ακ παναηδνείηαζ αφλδζδ ημο ΚΡ δζαηυπημκηαζ μζ
εςναηζηέξ ζοιπζέζεζξ.
 Δάκ ημ κεμβκυ δεκ ακηαπμηνίκεηαζ πανά ηδκ εθανιμβή αενζζιμφ ηαζ εςναηζηχκ
ζοιπζέζεςκ, ηυηε πνμααίκμοιε ζε δζαζςθήκςζδ.
 Ο ημνεζιυξ ημο μλοβυκμο ηαηά ηδ βέκκδζδ είκαζ 50-60%, ηαζ αολάκεζ ζηαδηαθά
ζημ 90-92% εκηυξ 4-5 min ζηα ηεθεζυιδκα ηαζ εκηυξ 8-10 min ζηα πνυςνα, ιεηά
ημκ ημηεηυ.
D (Drugs)
ε ειάρηζηεο πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα πνεζαζηεί πμνήβδζδ θανιάηςκ (υηακ μ ΚΡ δε
αεθηζχκεηαζ πανά ηδ δζαζςθήκςζδ, ηδ ιδπακζηή οπμζηήνζλδ ηδξ ακαπκμήξ ηαζ ηζξ
εςναηζηέξ ζοιπζέζεζξ):
 Adrenaline 1:10000 =1g/10000ml = 100mg/L = 100microg/ml) IV ή IC
Γυζδ: 10 microg/kg (0,1ml/kg απυ 1:10000)
ημπυξ: ενεεζζιυξ ιομηανδίμο.
Γζα πναηηζημφξ θυβμοξ, ιπμνεί κα πμνδβδεεί δ αδνεκαθίκδ ηαζ εκδμηναπεζαηά, αθθά
ζε ιεβαθφηενδ δυζδ απυ ηδκ εκδμθθέαζα (Γζάθοια 1:100, 0,1-0,3 ml/kg/δυζδ)
 Volume: N/S 0,9% (10ml/kg) ή αίια 0 Rh (-) bolus IV
ημπυξ: δζυνεςζδ οπμβηαζιίαξ.
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εκείσζε:
 Σα δζηηακεναηζηά δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ πθέμκ ζηδκ ακάκδρδ ημο κεμβκμφ θυβς ημο
ηζκδφκμο πεναζηένς ζοζζχνεοζδξ CO2 απυ ηδ δζάζπαζδ ημο NaHCO3.
 Ζ Ναθμλυκδ δεκ είκαζ θάνιαημ επείβμοζαξ ακάβηδξ. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα κα
ακαζηνέρεζ ηδ θδεανβζηή ηαηάζηαζδ ηςκ κεμβκχκ ηςκ μπμίςκ μζ ιδηένεξ έηακακ
πνήζδ μπζμεζδχκ θανιάηςκ, υπςξ Pethidine ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ημηεημφ. (200
microg IM, ή 0,5ml Νarcan εκδθίηςκ). Υμνδβείηαζ ζε εθάπζζηεξ πενζπηχζεζξ.
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΑΓΡΤΠΝΗΗ…
Γεκ πνέπεζ κα πνμπςνήζμοιε ζημ
πνμδβμφιεκμ…

επυιεκμ αήια, ακ δεκ έπμοιε ελαζθαθίζεζ ημ

Οζ εςναηζηέξ ζοιπζέζεζξ δε εα επζθένμοκ απμηέθεζια, ακ δεκ οπάνπεζ
μλοβμκςιέκμ αίια κα ιεηαθενεεί απυ ημοξ πκεφιμκεξ ζηδκ ηανδζά, πμο ιπμνεί κα
ελαζθαθζζηεί ιυκμ ιε απμηεθεζιαηζηυ αενζζιυ ηςκ πκεοιυκςκ.
Δπίζδξ, δεκ είκαζ δοκαηυ κα αενίζμοιε ημοξ πκεφιμκεξ, ακ δεκ έπμοιε ελαζθαθίζεζ
ακμζπηέξ αενμθυνμοξ μδμφξ.
 Aπμθεφβμοιε ηδκ ακάκδρδ ιε 100% μλοβυκμ (21% βζα ΣΛΜ, 30% βζα πνυςνα <32
εαδ).
 Υνδζζιμπμζμφιε ημ μλφιεηνμ βζα έθεβπμ ηδξ ηανδζαηήξ θεζημονβίαξ.
 Θεςνμφιε ζηακμπμζδηζηή ηδ ζηαδζαηή αφλδζδ ημο ημνεζιμφ ημο Ο2 απυ 50-60 ηαηά
ηδ βέκκδζδ, ζημ 90-92 ζηα 5-10 min ιεηά ηδ βέκκδζδ.
 Ζ δζαζςθήκςζδ ηαζ δ πμνήβδζδ θανιάηςκ είκαζ απαναίηδηδ ζε εθάπζζηεξ
πενζπηχζεζξ.
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9. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ
ΠΡΟΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΔΝΖΛΗΚΧΝ

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ

Ζ πνμεβπεζνδηζηή κμζδθεοηζηή θνμκηίδα λεηζκά ιε ηδκ απυθαζδ υηζ δ πεζνμονβζηή
επέιααζδ είκαζ απαναίηδηδ ηαζ δζανηεί ιέπνζ ηδ ζηζβιή πμο μ αζεεκήξ ιεηαθένεηαζ ζημ
ηνεαάηζ ημο πεζνμονβείμο.
Ζ επζχλε ηνπ λνζειεπηή είλαη:
κα ακαβκςνίζεζ ημοξ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ειθάκζζδ ηζκδφκςκ απυ ηδ
πεζνμονβζηή δζαδζηαζία.
κα αλζμθμβήζεζ ηζξ ζςιαηζηέξ ηαζ ηζξ ροπμημζκςκζηέξ ακάβηεξ ημο αζεεκμφξ ηαζ
ηδξ μζημβέκεζαξ,
κα ακαπηφλεζ έκα ζπέδζμ θνμκηίδαξ ηαζ
κα δζεοημθφκεζ ηδκ κμζδθεία ημο αζεεκή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμεβπεζνδηζηήξ
πενζυδμο.
Δλδείμεηο
Σμ πνςηυημθθμ πνμεβπεζνδηζηήξ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ εθανιυγεηαζ ζε
πμο πνυηεζηαζ κα οπμαθδεεί ζε πεζνμονβζηή επέιααζδ.

ηάεε αζεεκή

Νμζδθεοηζηή Δηηίιδζδ
Ζ κμζδθεοηζηή εηηίιδζδ πνζκ ηδκ εθανιμβή ημο πνςημηυθθμο εα πνέπεζ κα εζηζάγεζ ζηα
ελήξ:
Νμζδθεοηζηυ ζζημνζηυ.
Ακηζηεζιεκζηή ελέηαζδ.
Δίδμξ πεζνμονβείμο.
Πνμεβπεζνδηζηή αβςβή ζφιθςκα ιε ηδκ ζαηνζηή μδδβία.
Ηηακυηδηα εηιάεδζδξ ηαζ ηαηακυδζδξ.
Φναβιμί επζημζκςκίαξ (αθθμδαπμί, θεηηζημί πενζμνζζιμί).
Ννζειεπηηθή Γηάγλσζε
Ζ κμζδθεοηζηή δζάβκςζδ εα ιπμνμφζε κα πενζθαιαάκεζ ηα παναηάης:
Θιίςε βζα ηζξ ακαιεκυιεκεξ ελεθίλεζξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δοκδηζηή απχθεζα ή
ιεηααμθή ζε ηάπμζμ ιέθμξ ημο ζχιαημξ ηαζ ζηδ ζοκήεδ θεζημονβία ημο ζχιαημξ.
Έιιεηκκα γλψζεσλ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ πεζνμονβζηή επέιααζδ.
Γηαηαξαρέο χπλνπ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε θυαμ ηαζ άβπμξ βζα ηδ πεζνμονβζηή
επέιααζδ.
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Άγρνο πμο ζπεηίγεηαζ ιε:
ημ ιδ μζηείμ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ πςνζζιυ απυ μζηεία πνυζςπα
ημκ ηίκδοκμ ιεηάδμζδξ κυζμο απυ πζεακή ιεηάββζζδ αίιαημξ
ηδ ιδ ηαηακυδζδ ηςκ δζαβκςζηζηχκ ελεηάζεςκ
ηδκ πζεακή αιδπακία ή ηδκ απχθεζα ηδξ αλζμπνέπεζαξ απυ ηδκ έηεεζδ ημο
ζχιαημξ ηαηά ηδκ πνμεημζιαζία, ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδ κάνηςζδ ηαζ ηα
δζεβπεζνδηζηά εονήιαηα.
- ηδκ μζημκμιζηή επζαάνοκζδ πμο ζοκεπάβεηαζ δ κμζδθεία.
- ηδκ πζεακυηδηα εακάημο.
Κίλδπλνο ινίκσμεο πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ δθζηία, ηδκ παποζανηία ηαζ ημ
-

πεζνμονβζηυ ηναφια.

Καζνξηζκφο ζθνπψλ & ζρεδηαζκφο παξέκβαζε
Σα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα εα ιπμνμφζακ κα ζοκμρζζεμφκ ζηα παναηάης:

Ο αζεεκήξ είκαζ ζςιαηζηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά πνμεημζιαζιέκμξ
επέιααζδ.

βζα ηδκ

Δπζδεζηκφεζ ηζξ αζηήζεζξ αθθαβήξ εέζδξ ζημ ηνεαάηζ, αήπα ηαζ ααεζχκ ακαπκμχκ.
Δηθνάγεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηεπκζηχκ εθέβπμο ημο ιεηεβπεζνδηζημφ πυκμο.
Λαιαάκεζ οβνά ηαζ ενέρδ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ ημο.
Δζδζηέξ πνμθοθάλεζξ
Πνζκ ηδκ εθανιμβή ημο πνςημηυθθμο ακαβκςνίζηε ημοξ αζεεκείξ βζα ημοξ μπμίμοξ δ
πεζνμονβζηή επέιααζδ εκέπεζ πενζζζυηενμοξ ηζκδφκμοξ:
Πμθφ κέμζ ή δθζηζςιέκμζ αζεεκείξ.
Παπφζανημζ ή οπμζζηζζιέκμζ αζεεκείξ.
Αζεεκείξ ιε ακζζμγφβζμ οβνχκ ηαζ δθεηηνμθοηχκ.
Αζεεκείξ ιε ηαηή οβεία απυ πνυκζα κμζήιαηα ή θμζιχλεζξ
Αζεεκείξ πμο θαιαάκμοκ ζοβηεηνζιέκδ αβςβή (ππ ακηζπδηηζηά, ακηζαζμηζηά ,
δζμονδηζηά, ηαηαζηαθηζηά ζηενμεζδή).
Αζεεκείξ πμο κζχεμοκ ιεβάθμ άβπμξ (ππ μζ βδνζαηνζημί αζεεκείξ ειθακίγμοκ
ιεβαθφηενμ άβπμξ εακάημο, εζδζηά ακ πνυηεζηαζ βζα ημ πνχημ ημοξ πεζνμονβείμ).
ΤΛΗΚΟ
Πζεζυιεηνμ ιε ηαηάθθδθμο ιεβέεμοξ πενζπεζνίδα.
Θενιυιεηνμ δθεηηνμκζηυ.
Καθφπηνα ιζαξ πνήζδξ βζα ημ εενιυιεηνμ.
Ολφιεηνμ.
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Αθημμθμφπμ ακηζζδπηζηυ δζάθοια (πθςνελζδίκδ 2%).
Νεθνμεζδέξ.
οζηεοή εκδμθθέαζαξ έβποζδξ.
Παναθίκδ ή έκεια βζα οπμηθοζιυ.
Ζθεηηνζηή λονζζηζηή ιδπακή.
Γμπείμ ιαζέθαξ.
Γάκηζα ιδ απμζηεζνςιέκα.
Γάκηζα απμζηεζνςιέκα.
Κάνηα κμζδθείαξ.
Αζεηυκ ηαζ ααιαάηζ βζα ημ πνχια ηςκ κοπζχκ.
Μπθμφγα ηαζ ζημφθμ πεζνμονβείμο.
Δθαξκνγή πξσηνθφιινπ
Από ηελ εκέξα εηζαγσγήο κέρξη ηελ παξακνλή ηεο επέκβαζεο
Δλέξγεηεο

Αηηηνιφγεζε

Πθφκεηε ηα πένζα ηαζ εθανιυζηε Πνμθαιαάκεζ
ακηζζδπηζηυ δζάθοια πνζκ απυ θμζιχλεςκ.
ηάεε κμζδθεοηζηή πνάλδ.
Ονβακχζηε ημ οθζηυ ζαξ πνζκ απυ
ηάεε δζαδζηαζία.

ηδ

ιεηάδμζδ

ηςκ

Πνμάβεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα.

Δκδιενχζηε ημκ αζεεκή πνζκ απυ Μεζχκεζ ημ
ηάεε κμζδθεοηζηή δζαδζηαζία.
ζοκενβαζία.

άβπμξ,

αολάκεζ

ηδ

Ακαζημπήζηε
ηα
ααζζηά
κμζδθεοηζηά
δεδμιέκα,
ημ
Βμδεά ζηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ
ζζημνζηυ ηαζ ηδκ ακηζηεζιεκζηή
πμο πανμοζζάγμοκ
ελέηαζδ. Δθέβληε εάκ έπμοκ αζεεκχκ
ηεηιδνζςεεί ηα ααζζηά δεδμιέκα αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ δζεβπεζνδηζηχκ
υπςξ ζαηνζηυ ζζημνζηυ , θάνιαηα, ηαζ ιεηεβπεζνδηζηχκ επζπθμηχκ.
πνμδβμφιεκεξ
πεζνμονβζηέξ
επειαάζεζξ,
ακηζθήρεζξ
ηαζ
βκχζεζξ βζα ηδκ επέιααζδ.
Πνμβναιιαηίζηε
ημ
ααζζηυ Ο έθεβπμξ αοηυξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ημκ
πνμεβπεζνδηζηυ δζαβκςζηζηυ έθεβπμ:
ηφπμ ηαζ ημ πνυκμ ηδξ επέιααζδξ ηαζ ηδξ
ακαζζεδζίαξ ή ηδκ ακάβηδ επζπνυζεεηδξ
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ζοιαμοθεοηζηήξ.
Γεκζηή αίιαημξ.
Ζθεηηνμθφηεξ, ζάηπανμ, μονία ,
ηνεαηζκχκ.
Γεκζηή μφνςκ.
Οιάδα αίιαημξ ηαζ δζαζηαφνςζδ.
α/α εχναημξ ηαζ ΖΚΓ.
Αλζμθμβείηε ηαζ ηαηαβνάθεηε
ζοζηδιαηζηά ηα ζδιεία (γςηζηά
ζδιεία, ημνεζιυξ μλοβυκμο, η.α.)
ηαζ ηα ζοιπηχιαηα (άβπμξ,
εοενεεζζηυηδηα,
κςενυηδηα,
πυκμξ η.α.).

Ζ ζοζηδιαηζηή παναηήνδζδ ηαζ
ηαηαβναθή
ηςκ ζδιείςκ ηαζ
ζοιπηςιάηςκ ζοκηεθεί ζηδκ έβηαζνδ
εηηίιδζδ
ηαζ
ακηζιεηχπζζδ
ηςκ
ακαβηχκ.

Ακαβκςνίζηε
ηζξ
ακάβηεξ
δζδαζηαθίαξ ημο αζεεκμφξ.

Μείςζδ ημο άβπμοξ θυβς εθθείιιαημξ
βκχζεςκ.

Δηηεθέζηε πνμεβπεζνδηζηή δζδαζηαθία
ζπεηζηή ιε ηα αηυθμοεα:
Αζθήζεηο βήρα.
οιαμοθέρηε
ημκ
αζεεκή
κα
ζοιπθέλεζ ηα δάπηοθά ημο ηαζ κα
ημπμεεηήζεζ ηα πένζα ημο πάκς ζημ
ζδιείμ ημιήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
αήπα χζηε κα ιδκ αθάρεζ ηδκ ημιή.
Να ζηφαεζ ιπνμζηά εθαθνά, υηακ
ηάεεηαζ ζημ ηνεαάηζ.
Να ακαπκέεζ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ
δζάθναβια.
Να εζζπκέεζ πθήνςξ ιε ημ ζηυια
εθαθνχξ ακμζπηυ.
Με ημ ζηυια ακμζπηυ, κα πάνεζ ιζα
ααεζά ακάζα ηαζ βνήβμνα κα αήλεζ
δοκαηά.
Αζθήζεηο βαζηψλ αλαπλνψλ :
Σμπμεέηδζδ
ζε
εέζδ
διζFowler.(Ηκηθαζηζηή)
Σμπμεέηδζδ ηςκ πενζχκ ζημ εχναηα
βζα κα αζζεάκεηαζ ηδκ ακφρςζδ ημο.
Ο αζεεκήξ κα εηπκέεζ ήνεια ηαζ
πθήνςξ.
Δζζπκμή απυ ηδ ιφηδ.
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Δηπκμή απυ ημ ζηυια ιε ηα πείθζα
ιαγειέκα.
Ζ άζηδζδ κα βίκεηαζ ηνεζξ θμνέξ
ηάεε 1 έςξ 2 χνεξ υηακ μ αζεεκήξ
είκαζ λφπκζμξ.
Γηαρείξηζε ηνπ πφλνπ (εκδιενχζηε ημκ
αζεεκή ζπεηζηά ιε ηα αηυθμοεα):
Ο ηίκδοκμξ εεζζιμφ ζηα ακαθβδηζηά
είκαζ εθάπζζημξ.
Ζ πνήζδ ηεπκζηχκ παθάνςζδξ
(ααεζέξ ακαπκμέξ) εκζζπφεζ ηζξ
επζδνάζεζξ
ηςκ
ακαθβδηζηχκ
θανιάηςκ.
Ζ εέζδ ημο ζχιαημξ απμηεθεί ιζα
αλζυπζζηδ ιέεμδμ βζα ημκ έθεβπμ ημο
ιεηεβπεζνδηζημφ πυκμο.
Δκδιένςζδ
ημο
αζεεκή
ηαζ
ελμζηείςζδ ιε ημκ ιεηεβπεζνδηζηυ
ελμπθζζιυ
ηαζ
ηζξ
ζοζηεοέξ
παξαθνινύζεζεο.

Σα ακαθβδηζηά θάνιαηα δζεοημθφκμοκ
ηδ δζαπείνζζδ ημο πυκμο ηαζ αολάκμοκ
ηδκ
ζηακυηδηα
εηηέθεζδξ
δναζηδνζμηήηςκ ηαζ αζηήζεςκ πμο είκαζ
απαναίηδηεξ βζα ηδκ ακάννςζδ.

Μείςζδ ημο άβπμοξ θυβς εθθείιιαημξ
βκχζεςκ.
Πνμεημζιαζία βζα ηδ ιεηεβπεζνδηζηή
πενίμδμ.

Ηκέξα πξηλ ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε

Πανέπεηε
οπμζηήνζλδ.
Απακηήζηε
νεαθζζηζηά.

ζοκαζζεδιαηζηή
ζηζξ

Απνθαηάζηαζε
ηεο
Μείσζε ηεο αλαζθάιεηαο.

αιήζεηαο.

ενςηήζεζξ

Βεααζςεείηε
υηζ
μ
ααζζηυξ
πνμεβπεζνδηζηυξ
δζαβκςζηζηυξ
έθεβπμξ
έπεζ
μθμηθδνςεεί
ηαζ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ δζαεέζζια.
Αημθμοεείζηε ημοξ πνμεβπεζνδηζημφξ
δζαηνμθζημφξ πενζμνζζιμφξ.
Σδκ
πνμδβμοιέκδ
διένα
ηδξ
επέιααζδξ μ
αζεεκήξ ηνέθεηαζ
εθαθνά (ηνμθέξ πςνίξ οπυθεζιια).
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Έλζ έςξ μηηχ χνεξ πνζκ απυ ηδκ
επέιααζδ δεκ θαιαάκεζ ηίπμηε απυ ημ
ζηυια.
Αημθμοεήζηε ηδκ ζαηνζηή μδδβία ζπεηζηά
ιε ηδκ ακάβηδ ηέκςζδξ ημο εκηένμο.
Αοηυ επζηοβπάκεηαζ:
Με ηδ πνήζδ, απυ ημ ζηυια,
ηαεανηζηχκ θανιάηςκ. Μπμνεί κα
πνμηαθέζεζ
αθοδάηςζδ
ηαζ
παθάνςζδ ημο ηυκμο ημο εκηένμο. Ο
αζεεκήξ εκδέπεηαζ κα πνεζαζηεί
εκοδάηςζδ.
Με ηαεανηζηυ οπμηθοζιυ. οκήεςξ
οπμηθοζιυξ ημ απυβεοια ή ημ πνςί
πνζκ ηδκ επέιααζδ.

Σα ακαζζεδηζηά θάνιαηα ηαζ δ
επέιααζδ ζηδκ ημζθζαηή πχνα επζδνμφκ
ζηδ θοζζμθμβζηή θεζημονβία ημο εκηένμο
(πενζζηαθηζζιυξ, ακηακαηθαζηζηά).
ε επειαάζεζξ ημζθίαξ ηαζ ζδζαίηενα
παπέμξ εκηένμο, οπάνπεζ ζμαανυξ
ηίκδοκμξ επζιυθοκζδξ ημο πεζνμονβζημφ
πεδίμο
ιε
ζδπηζηυ
πενζεπυιεκμ
(ηυπνακα).
Απμθοβή ελυδμο αενίςκ, ηα μπμία
ιάθζζηα είκαζ ελαζνεηζηά εφθθεηηα ηαζ
εέημοκ ζε ηίκδοκμ, ιε ηδ πνήζδ ηδξ
δζαεενιίαξ, ηδκ αζθάθεζα ημο αζεεκμφξ
ηαζ ηδξ πεζνμονβζηήξ μιάδαξ.

Ο εοπνεπζζιυξ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ,
πνμκζηά, υζμ ημ δοκαηυ πζμ «ημκηά»
ζημ
πεζνμονβείμ, χζηε κα
απμθεφβεηαζ δ επζιυθοκζδ.
Γχζηε
μδδβία
βζα
απμθοβή
λονίζιαημξ πνμξ ηδ ακηίεεηδ θμνά
ηδξ ηνίπαξ.

Ο εοπνεπζζιυξ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ,
πνμκζηά, υζμ ημ δοκαηυ πζμ «ημκηά» ζημ
πεζνμονβείμ, χζηε κα απμθεφβεηαζ δ
επζιυθοκζδ.

Αθαζνέζηε ημ αενκίηζ κοπζχκ.

Σμ
αενκίηζ
πανειααίκεζ
ζηδκ
αλζμθυβδζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
επέιααζδξ.

Τβζεζκή ζχιαημξ ημο αζεεκή.
Δίκαζ ζδακζηυ βζα ημκ αζεεκή κα ηάκεζ
ιπάκζμ ή κημοξ πνδζζιμπμζχκηαξ έκα
ααηηδνζμηηυκμ ζαπμφκζ ηαηά ηδκ
διένα ηδξ πεζνμονβζηήξ επέιααζδξ ή
ημ πνμδβμφιεκμ ανάδο.

Γχζηε μδδβία βζα απμθοβή λονίζιαημξ
πνμξ ηδ ακηίεεηδ θμνά ηδξ ηνίπαξ.

Μείςζδ ημο επζδενιζημφ ιζηνμαζαημφ
θμνηίμο, πνυθδρδ θμζιχλεςκ.

Πανέπεηε επανηή ακάπαοζδ ιε ηα ελήξ
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ιέηνα:

Ζ ακάπαοζδ εθαπζζημπμζεί ημ άβπμξ πνζκ
ηδκ επέιααζδ.

Δλαζθάθζζδ εκυξ ήνειμο ηαζ άκεημο
δςιαηίμο.
Απμθοβή
ηαηακάθςζδξ
οβνχκ
πθμφζζςκ ζε ηαθεΐκδ ημ απυβεοια.
Υμνήβδζδ αβπμθοηζηχκ ζφιθςκα ιε
ηδκ ζαηνζηή μδδβία.
Πενζμνζζιυξ ηςκ επζζηέρεςκ.
Υνδζζιμπμίδζδ ηεπκζηχκ παθάνςζδξ
υπςξ απαθή ιμοζζηή.

Ηκέξα ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο

Δθέβληε εάκ ηα πνμεβπεζνδηζηά
έκηοπα ηδξ ζοκαίκεζδξ έπμοκ
οπμβναθεί
ηαζ
μ
ζαηνζηυξ
θάηεθμξ είκαζ έημζιμξ.

Ιθαλνπνίεζε ησλ λνκηθώλ απαηηήζεσλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πιεξνθνξεκέλε
ζπλαίλεζε.

Λάαεηε ηαζ ηαηαβνάρηε ηα γςηζηά
ζδιεία.
Ακαθένεηε ζημκ ζαηνυ μπμζαδήπμηε
πανέηηθζζδ απυ ημ θοζζμθμβζηυ,
ζδζαίηενα ηδξ εενιμηναζίαξ.

Η ιήςε θαη θαηαγξαθή ησλ ζεκείσλ θαη
ζπκπησκάησλ ζπληειεί ζηελ έγθαηξε
εθηίκεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ
ηνπ αζζελή.
Άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα
ζεκαίλεη
ινίκσμε
θαη
ζπλεπώο
αληέλδεημε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο
ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο.

Πανέπεηε
οβζεζκή
ζηυιαημξ.
Τπεκεοιίζηε ζημκ αζεεκή υηζ δεκ
πνέπεζ κα πζεζ ηίπμηε απυ ημ ζηυια.

Αθαζνέζηε:
Σα ηζιαθθή, ημοξ θαημφξ επαθήξ ηαζ
ηζξ πνμεέζεζξ (ππ θαημί επαθήξ
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,ρεφηζηεξ
αθεθανίδεξ,
ηεπκδηέξ
μδμκημζημζπίεξ).
Οθυηθδνδ ή ιένμξ ηδξ ηεπκδηήξ
μδμκημζημζπίαξ ηαζ ημπμεεηείζηε ηδκ
ζημ εζδζηυ πμηδνάηζ ακαβνάθμκηαξ ημ
μκμιαηεπχκοιμ ημο αζεεκμφξ.
Δθέβληε
δυκηζα.

εάκ

Παναδχζηε
ζοββεκείξ.

οπάνπμοκ

παθανά

Πξόιεςε εμαγσγήο θαηά ιάζνο από
ηνπο ρεηξηζκνύο κε ην ιαξπγγνζθόπην.

ηα

ηζιαθθή

ζημοξ

Δμαζθαιίδεηαη
πνιύηηκσλ
αληηθεηκέλσλ.

ε

αζθάιεηα ησλ
πξνζσπηθώλ

Η άδεηα θύζηε θαη ην άδεην έληεξν
Εδηήζηε απυ ημκ αζεεκή κα
εηηεκχζεζ ηδκ μονμδυπμ ηφζηδ ηαζ ειαρηζηνπνηνύλ ηνλ θίλδπλν αηπρήκαηνο ή
ημ έκηενμ πνζκ ηδκ επέιααζδ.
επηπινθώλ ηόζν δηεγρεηξεηηθά όζν θαη
κεηεγρεηξεηηθά.
Υμνδβείζηε
ηδκ
πνμκάνηςζδ Η πξνεγρεηξεηηθή αλαηζζεηηθή αγσγή
ζφιθςκα ιε ηδκ ζαηνζηή μδδβία
κεηώλεη ην άγρνο, παξέρεη θαηαζηνιή,
κεηώλεη ηελ έθθξηζε ηνπ ζάιηνπ θαη ησλ
βξνγρηθώλ εθθξίζεσλ.

Βμδεήζηε ημκ αζεεκή κα κηοεεί ιε Η εηδηθή ζηνιή ηνπ ρεηξνπξγείνπ:
ηδκ εζδζηή ζημθή ημο πεζνμονβείμο πξνζηαηεύεη ηε ζσκαηηθή έθζεζε ηνπ
(ζημοθάηζ, πμδζά).
αζζελνύο έσο όηνπ θηάζεη ζηελ αίζνπζα
αλακνλήο ηνπ ρεηξνπξγείνπ, δηαηεξεί ηε
ζεξκνθξαζία ζώκαηνο, πξνζηαηεύεη από
ηνπο κηθξννξγαληζκνύο.

Με ηδκ άθζλδ ημο ηναοιαηζμθμνέα Πεξάησζε δηπινύ ειέγρνπ.
παναθααήξ:
εθέβληε εη κέμο ηδκ ηαοηυηδηα ημο
αζεεκή.
αμδεήζηε ημκ αζεεκή κα ιεηααεί ζημ
θμνείμ.
Δκδιενχζηε ηδκ μζημβέκεζα βζα ημ Μείσζε ηνπ άγρνπο.
πχνμ ακαιμκήξ ημο πεζνμονβείμο.
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Πνμεημζιάζηε
ηδκ
ηθίκδ
ημο Γηα ηελ παξνρή ηεο κεηεγρεηξεηηθήο
αζεεκμφξ υπςξ ζηνχζζιμ ημο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο.
ηνεααηζμφ,
ζοβηέκηνςζδ
ημο
απαναίηδημο ελμπθζζιμφ:
- πζεζυιεηνμ,
- ιάζηα μλοβυκμο,
- ζοζηεοέξ εκδμθθέαζαξ πμνήβδζδξ, ζηαηυ,
- κεθνμεζδέξ,
- ημοαένηα,
- παθιζηυ μλφιεηνμ
Πθφκεηε ηα πένζα ζαξ ηαζ εθανιυζηε
ακηζζδπηζηυ δζάθοια.

Πξνιακβάλεη ηε κεηάδνζε ησλ
ινηκώμεσλ.

Αμηνιφγεζε Παξέκβαζεο
Βαειυξ ηαηά ημκ μπμίμ επζηεφπεδηακ
δζαηοπχεδηακ ηαηά ηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ.

ηα

επζεοιδηά

απμηεθέζιαηα

πμο

Ννζειεπηηθή Σεθκεξίσζε
ηδκ ηάνηα κμζδθείαξ ημο αζεεκμφξ εα ιπμνμφζακ κα ζδιεζςεμφκ ηα παναηάης:
Σμ κμζδθεοηζηυ ζζημνζηυ ημο αζεεκμφξ.
Πανμοζία οπμβεβναιιέκμο δεθηίμο ζοκαίκεζδξ.
Σμ επίπεδμ ηαηακυδζδξ ηςκ ηζκδφκςκ ηαζ ημο μθέθμοξ απυ ηδ πεζνμονβζηή
επέιααζδ.
Σα γςηζηά ζδιεία-εενιμηναζία, ανηδνζαηή πίεζδ , ζθίλεζξ, ακαπκμέξ ηαζ SνΟ2
ηαεχξ ηαζ μζ πανειαάζεζξ πμο έβζκακ ζε πενζπηχζεζξ πανέηηθζζδξ απυ
ηζξ θοζζμθμβζηέξ ηζιέξ.
Ζ ηαηάζηαζδ ενέρδξ ημο αζεεκμφξ (ηαηαβναθή αάνμοξ, διενήζζαξ εενιζδζηήξ
πνυζθδρδξ, ακάβηδξ βζα πανεκηενζηή ζίηζζδ).
Ζ ηαηάζηαζδ εκοδάηςζδξ ημο αζεεκμφξ.
Σα ζπήιαηα φπκμο/δναζηδνζυηδηαξ ηαζ απέηηνζζδξ ημο αζεεκμφξ.
Σα θάνιαηα πμο έπμοκ πμνδβδεεί πνμεβπεζνδηζηά.
Πνμεβπεζνδηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο έθααακ πχνα (οπμηθοζιυξ, εοπνεπζζιυξ,
δζδαζηαθία ηθπ)
Ακμπή ηαζ ζοκενβαζία ημο αζεεκμφξ.
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ΔΠΧΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ
ΣΜΖΜΑ
ΘΑΛΑΜΟ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ &ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΤΡΟΤ
<<ΒΑΡΓΑΚΔΗΟ & ΠΡΧΨΟ >>

ΠΡΟΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ

ΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΛΟΤΣΡΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ………………………....

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΣΟΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ ………………………….

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΔΣΟΗΜΑΗΑ ΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ……………

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΑΦΑΗΡΔΖ ΟΓΟΝΣΟΣΟΗΥΗΧΝ…………………..

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΚΟΜΖΜΑΣΧΝ…………….......

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΒΔΡΝΗΚΗΟΤ ΝΤΥΗΧΝ ……….............

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΠΡΟΔΓΥ. ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟ ΟΤΡ. ΚΤΣΖ…..

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΠΡΟΝΑΡΚΧΖ………………………………………..

ΝΑΗ ……………ΟΥΗ ......

ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ……………………..

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΤΝΟΓΔΤΟΤΝ ΣΟΝ ΑΘΔΝΖ….……………………………..
ΑΛΛΔΡΓΗΔ ή ΘΤΡΔΟΔΗΓΟΠΑΘΔΗΑ………………………
…………………………………
ΜΔΣΑΓΟΣΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ…………………………………………………………
ΣΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ
ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΘΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ
ΝΑΗ

ΟΥΗ
ΤΠΟΓΡΑΦΔ

ΝΟΖΛ.ΣΜΖΜΑΣΟ
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10. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΖ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΚΡΔΒΑΣΗ

ΑΡΡΧΣΟΤ

ΣΟ

Έιεγρνο πξνεηνηκαζίαο εμνπιηζκνχ
1. Δλμπθζζιυξ βζα επείβμοζα οπμζηήνζλδ αενζζιμφ
2. φζηδια ηνμθμδμζίαξ ζαηνζηχκ αενίςκ οπυ πίεζδ (απυ ηεκηνζηή πανμπή ηαζ
εθεδνζηέξ μαίδεξ)
3. φζηδια παιδθήξ πίεζδξ (απμοζία δζαθοβήξ ζε παιδθή πίεζδ)
4. Ακαπκεοζηζηυ ηφηθςια (απμοζία δζαθοβήξ)
5. Ακαπκεοζηήναξ ηαζ ααθαίδεξ ιζαξ ηαηεφεοκζδξ (ιε ημπμεέηδζδ αζημφ ζημ
ζοκδεηζηυ Τ )
6. Monitors ακαθοηζημφ Ο2, ηαπκμβνάθμο, ζθοβιζημφ μλοιέηνμο, ζπεζνμιέηνμο
7. οζηήιαηα ζοκαβενιμφ
8. Δπζαεααίςζδ ηεθζηήξ εέζδξ ημο ιδπακήιαημξ ακαζζεδζίαξ ηαζ ημο πεζνμονβζημφ
ηναπεγζμφ
9. Δκδμθθέαζα δζαθφιαηα ηαζ ζοζηήιαηα-ακηθίεξ πμνήβδζδξ οβνχκ
10. Δζςηενζημί ηαεεηήνεξ βζα ηαεεηδνζαζιυ αββείςκ
11. Καεεηήναξ ακαννυθδζδξ-ζοζηεοή ακαννυθδζδξ- έθεβπμξ απαβςβήξ ηεκμφ
12. ημιαηζηυξ ή νζκζηυξ αεναβςβυξ
13. Λανοββμζηυπζμ
14. Έθεβπμξ βζα δοκαηυ θςξ απυ θαιπάηζ ηαζ θάια ακάθμβα ιε ημ θφθμ ηαζ ηδκ δθζηία
15. Δκδμηναπεζαημί ζςθήκεξ ή θανοββζηέξ ιάζηεξ ιζαξ ή πμθθαπθχκ πνήζεςκ
(έθεβπμξ αενμεαθάιμο, ιεβέεμοξ)
16. Μάζηεξ βζα εζζαβςβή αενίςκ
17. Ambu ιε ααθαίδα εηηυκςζδξ
18. Ρζκμβαζηνζηυξ ηαεεηήναξ
19. εη δφζημθδξ δζαζςθήκςζδξ
Έιεγρνο – Πξνεηνηκαζία θαξκάθσλ
Ηζπφμοκ μζ βεκζηέξ ανπέξ δζάθοζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ θανιάηςκ ηαζ αθμνμφκ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σμπζηυ ακαζζεδηζηυ βζα ακαζζεδζία ιε δζήεδζδ (Ξοθμηασκδ)
Βαναζημονζηυ οπεναναπείαξ δνάζδξ (π.π. εεζμπεκηάθδ)
Ακηζπμθζκενβζηά (αηνμπίκδ)
οιπαεδηζημιζιδηζηά (εθεδνίκδ, θαζκοθεθνίκδ)
Απμπμθςηζηά ιομπαθανςηζηά (ζμοηζκζθμπμθίκδ)
Μδ απμπμθςηζηά ιομπαθανςηζηά (π.π. πακημονχκζμ, αηναημφνζμ)
Ακηζπμθδκεζηενζκάζεξ ( neostigmine)
Ακηαβςκζζηέξ ηςκ κανηςηζηχκ, ακαθβδηζηχκ ( naloxon)
Καηεπμθαιίκδ βζα ακηζιεηχπζζδ αθθενβζηήξ ακηίδναζδξ (αδνεκαθίκδ)

Σελίδα 131 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

Έιεγρνο ρεηξνπξγηθνχ ηξαπεδηνχ
Σμ πεζνμονβζηυ ηναπέγζ έπεζ δοκαηυηδηα ηθίζδξ, εθέβπεηαζ ηαζ θνμκηίγμοιε βζα ηδκ
δθεηηνζηή θυνηζζδ ημο.
Ο αζεεκήξ αηζκδημπμζείηαζ ιε εζδζηέξ γχκεξ-ζιάκηεξ ζημ πεζνμονβζηυ ηναπέγζ, υπμζα εέζδ
ηαζ ακ πάνεζ.
Θέζδ αννχζημο:











Θέζδ μζθομκςηζαίαξ παναηέκηδζδξ
Trendelenburg
Antitrendelenburg
Ζιζηαεζζηή Fowler
Sim ή εέζδ κεθνμφ
Γοκαζημθμβζηή
Loyd Davis
Πνήκδξ
Όπηζα
Πθάβζα

Μεηαθνξά ηνπ αζζελή ζην ρεηξνπξγηθφ ηξαπέδη
1. Μυκμξ ημο (ιε ηδκ επίαθερδ ηαζ ηαεμδήβδζή ιαξ) αθμφ πθδζζάζμοιε ημ θμνείμ
ηαζ ημκ θένμοιε ζημ επζεοιδηυ φρμξ.
2. Απαζημφκηαζ 3 άκενςπμζ,
 Σμπμεεηείηαζ ημ θμνείμ ημκηά ζημ ηνεαάηζ
 Σμπμεεημφιε ηα πένζα ααεεζά ηάης απυ ημ ζχια ημο αννχζημο, μ πνχημξ
ζημοξ χιμοξ, μ δεφηενμξ ζηδ ιέζδ ηαζ ημοξ βθμοημφξ ηαζ μ ηνίημξ ζηα βυκαηα
ηαζ ηζξ ηκήιεξ.
 φνμοιε ημκ αζεεκή πνμξ ημ ιένμξ ιαξ ηαζ ιε ζοκημκζζιέκμ αδιαηζζιυ ημκ
ιεηαθένμοιε ζημ πεζνμονβζηυ ηναπέγζ.
 Σμ ίδζμ ιπμνεί κα βίκεζ έπμκηαξ ηάης απυ ημκ αζεεκή έκα ζηθδνήξ φθακζδξ
πακί.
Ο ηνυπμξ ιεηαθμνάξ ημο αζεεκή πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ ηαζ κα πνμζηαηεφεζ ηα ζδιεία
ηοπυκ ηάηςζδξ ή ημο πεζνμονβζημφ πεδίμο.
Γηαηήξεζε λνξκνζεξκίαο
1. Δθανιυγεηαζ εζδζηή εενιακηζηή ημοαένηα
2. Υμνδβμφκηαζ εενιμί μνμί (πνδζζιμπμζείηαζ εζδζηυ εενιακηζηυ κημοθάπζ βζα κα
εενιαίκμκηαζ)
3. Υνδζζιμπμζείηαζ ιζηνή θμνδηή ζοζηεοή απυ υπμο πενκάεζ ημ ζφζηδια μνμφ
(πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα ηδκ πμνήβδζδ αίιαημξ)
Ζ ζδακζηή εενιμηναζία ηδξ πεζνμονβζηήξ αίεμοζαξ είκαζ 26Ο C βζα ημκ αζεεκή.
Δζδζηά βζα ηα παζδζά:
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Πνυςνα: 30-35O C
Νεμβκά: 28-30 O C
Βνέθδ: 24-26 O C
Μικρά παιδιά: 22-24 O C

Έιεγρνο θχιινπ αλαηζζεζίαο
Ακαβνάθεζ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Φφθθμ – δθζηία - αάνμξ αννχζημο
Πνμδβμφιεκα ακαζζεδζζαηά ζοιαάκηα
οζηδιαηζηέξ κυζμζ
Αθθενβίεξ-πνμδβμφιεκεξ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ
Λήρδ θανιάηςκ
Μεηαδμηζηέξ κυζμζ – ζμί –ιζηνυαζα - θμζιχλεζξ
Υνήζδ ημλζηχκ μοζζχκ – αθημυθ - ηάπκζζια
Έθεβπμξ-ακαθμνά πνμκάνηςζδξ
Κανδζμπάεεζεξ

Έλαξμε αλαηζζεζίαο





Πνζκ ηδκ εζζαβςβή ζηδκ ακαζζεδζία εθέβπμκηαζ ηα γςηζηά ζδιεία
Σμ ακαπκεοζηζηυ ιδπάκδια είκαζ πάκηα έημζιμ βζα πνήζδ ακελάνηδηα απυ ηδκ
ηεπκζηή ακαζζεδζίαξ
Τπάνπεζ πάκηα δ δοκαηυηδηα ακαννυθδζδξ ημο θάνοββα, ημπμεέηδζδξ
ηναπεζμζςθήκα ηαζ πμνήβδζδξ εζδζηχκ θανιάηςκ
θα ηα ιέθδ ηδξ ακαζζεδζζμθμβζηήξ μιάδαξ βκςνίγμοκ ηδ εέζδ ηαζ ηδ πνήζδ ημο
απζκζδςηή, ημο ζεη δφζημθδξ δζαζςθήκςζδξ ηαζ ηδξ ambu

Πξνεηνηκαζία αξξψζηνπ γηα λεπξνκπτθφ απνθιεηζκφ
Ο αζεεκήξ ημπμεεηείηαζ ζημ πεζνμονβζηυ ηναπέγζ ηαζ ημ ιέθμξ πμο οπυηεζηαζ ζημ block
ημπμεεηείηαζ ζε εζδζηή εέζδ
Τθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ:
Απμζηεζνςιέκδ θααίδα ηαζ βάγεξ
Betadine
Βεθυκεξ ηαζ ζφνζββα ιζαξ πνήζδξ βζα ημπζηή ακαζζεδζία
Βεθυκα ιεβέεμοξ 18G βζα έθεβπμ ηοπυκ εκδαββεζαηήξ έκεζδξ
φνζββεξ ιζαξ πνήζδξ ηςκ 10cc
Δζδζηή αεθυκδ block αιαθεία ιε ζφζηδια έβποζδξ ηαζ ζφκδεζδξ ζημκ
δθεηηνμδζεβένηδ
7. Ζθεηηνμκεονμδζεβένηδξ
8. Ακαζζεδηζηά-οπκςηζηά θάνιαηα
9. Υμνήβδζδ Ο2 ιε απθή ιάζηα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Τιηθά πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο:
1. Απμζηεζνςιέκδ θααίδα ηαζ βάγεξ
2. φνζββα ιζαξ πνήζδξ απμζηεζνςιέκδ ηςκ 10cc βζα ηδκ θήρδ ημπζημφ ακαζζεδηζημφ,
ζοκήεςξ λοθμηαίκδ (δένια ηαζ έβποζδ ιέπνζ ημ φρμξ ηδξ αηακεχδμοξ)
3. φνζββα ιζαξ πνήζδξ απμζηεζνςιέκδ ηςκ 5cc βζα ακαννυθδζδ ακαζζεδηζημφ ηαζ
έβποζδ ζημκ οπαναπκμεζδή πχνμ
4. Βεθυκεξ παναηέκηδζδξ απυ 25mm ιέπνζ 22mm – ιε μδδβμφξ ή άκεο
5. Έημζιμ ζεη ημο ειπμνίμο ιε εζδζηή αηναοιαηζηή αεθυκδ – ηαεεηήνα παναηέκηδζδξ
– ζφνζββα εθέβπμο αένα – εζδζηυ θίθηνμ ακαννυθδζδξ
6. Betadine
7. Δπζδεζιζηυ οθζηυ
8. Φάνιαηα – ημπζηά ακαζζεδηζηά (ropivacaine – xylocaine – marcaine )

Σελίδα 134 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

11. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ
ΑΦΑΛΟΤ
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
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Σμ πνςηυημθθμ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ημο απμζηεζνςιέκμο οθζημφ δδιζμονβήεδηε απυ ηδ
Νμζδθεοηζηή Τπδνεζία ημο «Γ.Ν.Θ. Ηππμηνάηεζμ»
Διείξ ημ πνμζανιυζαιε ζηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζημ Νμζμημιείμ ιαξ.
ΚΟΠΟ
Ζ ελαζθάθζζδ υηζ ηα απμζηεζνςιέκα παηέηα ιε οθζηά ηαζ ενβαθεία εα παναιείκμοκ
αζθαθή ηαζ άεζηηα ιέπνζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημκ αζεεκή.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ
1. Σα παηέηα πνέπεζ κα ζηεβκχκμοκ ηαζ κα ηνοχκμοκ εκηυξ ημο ηθζαάκμο πνζκ εηηεεμφκ
ζε μπμζαδήπμηε δζαδζηαζία.
Αηηηνιόγεζε: Σα ηαοηά ή οβνά παηέηα ενβαθείςκ θεζημονβμφκ ζακ ενεπηζηυ οθζηυ,
απμννμθχκηαξ οβναζία ηαζ ςξ εη ημφημο ααηηήνζα απυ ηα πένζα ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Σα
οβνά παηέηα ζηίγμκηαζ εοημθυηενα.
2. Παηέηα ενβαθείςκ ή ζιαηζζιμφ πμο ιυθζξ έπμοκ απμζηεζνςεεί δεκ ημπμεεημφκηαζ ζε
ιεηαθθζηέξ ή ηνφεξ επζθάκεζεξ.
Αηηηνιόγεζε: ηα παηέηα οβνμπμζμφκηαζ θυβς ηδξ δζαθμνάξ εενιμηναζίαξ ιε απμηέθεζια
κα εηηίεεκηαζ ζε ηίκδοκμ ιυθοκζδξ.
3. Σα ιεηαθθζηά ηοηία ενβαθείςκ απμιαηνφκμκηαζ απυ ημκ ηθίαακμ θίβμ πνζκ μθμηθδνςεεί
δ δζαδζηαζία ηνοχιαημξ ηςκ παηέηςκ.
Αηηηνιόγεζε: ηα ηοηία πανέπμοκ πθήνδ πνμζηαζία απυ ιυκα ημοξ ζημ πενζεπυιεκμ ηαζ δεκ
οπυηεζκηαζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ οβνμπμίδζδξ.
4. Σα απμζηεζνςιέκα ζεη ενβαθείςκ ηαζ ηα παηέηα ζιαηζζιμφ πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ ηαζ κα
ηαηαβνάθμκηαζ πνζκ απυ μπμζαδήπμηε ιεηαηίκδζδ ημοξ απυ ηδκ Κ.Α.
Αηηηνιόγεζε: μ έθεβπμξ ηαζ δ ηαηαβναθή ηςκ ακηζηεζιέκςκ ιεζχκεζ ηδκ πζεακυηδηα
θάεμοξ ζηδκ αθοζίδα ηδξ απμζηείνςζδξ.
5. Σα απμζηεζνςιέκα ενβαθεία ηαζ ηα παηέηα ζιαηζζιμφ πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ιε
πνμζμπή ηαζ κα ιεηαθένμκηαζ ιε εκδεδεζβιέκμ βζα αοηή ηδ πνήζδ ιέζμ ιεηαθμνάξ.
Αηηηνιόγεζε: δ ιεηαθμνά πνέπεζ κα βίκεζ ιε πθήνδ αζθάθεζα βζα ημ θμνηίμ χζηε κα
απμθεοπεεί μπμζμζδήπμηε επζιμθοκηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηα ενβαθεία ή ημκ ζιαηζζιυ.
6. Ο απμεδηεοηζηυξ πχνμξ ηςκ απμζηεζνςιέκςκ οθζηχκ πνέπεζ κα είκαζ ζε λεπςνζζηυ
ηθεζζηυ πχνμ ιε πενζμνζζιέκδ πνμζααζζιυηδηα.
Αηηηνιόγεζε: ιεζχκμκηαζ μζ πζεακυηδηεξ αημφζζαξ ιυθοκζδξ.
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7. Ο πχνμξ πμο ημπμεεημφκηαζ ηα παηέηα ηςκ ενβαθείςκ ηαζ ημο ζιαηζζιμφ, δεκ πνέπεζ κα
είκαζ ημκηά ζε κενμπφηεξ ηαζ κα είκαζ αζθαθή υζμκ αθμνά ηδ ζηυκδ, ηδκ οβναζία ηαζ ηα
έκημια.
Ζ εενιμηναζία δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημοξ 40 ααειμφξ Cμ ηαζ δ οβναζία ημ 70%.
Αηηηνιόγεζε: μ ιεβαθφηενμξ ηίκδοκμξ ηςκ ζοζηεοαζιέκςκ οθζηχκ είκαζ δ οβναζία βζαηί
αοημιάηςξ μδδβεί ζε ζοκεήηεξ ιυθοκζδξ, μπυηε δ μνεή πςνμηαλία πνμθαιαάκεζ ημοξ
ηίκδοκμοξ επζιυθοκζδξ.
8. Σα απμζηεζνςιέκα ενβαθεία πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ημοθάπζζημκ 20 εηαημζηά απυ ημ
έδαθμξ, 15 εηαημζηά απυ ηδκ μνμθή ηαζ 5 εηαημζηά απυ ημοξ ελςηενζημφξ ημίπμοξ.
Αηηηνιόγεζε: μ πχνμξ απμεήηεοζδξ πνέπεζ κα πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα βζα ηαθή
ηοηθμθμνία ημο αένα ηαζ εφημθμ ηαεανζζιυ ηςκ ναθζχκ.
9. Σα νάθζα ζημ πχνμ απμεήηεοζδξ πνέπεζ κα ηαεανίγμκηαζ κία θνξά εβδνκαδηαίσο ιε ηα
ηαηάθθδθα απμθοιακηζηά ηαεανζζηζηά.
Αηηηνιόγεζε: μ ηαηηζηυξ ηαεανζζιυξ ημο πχνμο απμιαηνφκεζ ηδ ζηυκδ ηαζ ελαζθαθίγεζ
αζθαθείξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ.
10. Σα απμζηεζνςιέκα ακηζηείιεκα δεκ πνέπεζ κα απμεδηεφμκηαζ ιαγί ιε άθθα ακηζηείιεκα
πμο δεκ έπμοκ ηθζκζηή πνήζδ (π.π. βναθζηή φθδ ή οθζηά ηαεανζζιμφ).
Αηηηνιόγεζε: δ πνυζααζδ ζε είδδ πμο δεκ έπμοκ ηθζκζηή πνήζδ είκαζ πζμ εφημθδ ηαζ πζμ
ηαηηζηή ηαζ αοηυ αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ βζα ηδκ πανααίαζδ ηδξ ζηεζνυηδηαξ ηςκ οθζηχκ.
11. Σα απμζηεζνςιέκα παηέηα πμο ημπμεεημφκηαζ εκηυξ ηδξ πεζνμονβζηήξ αίεμοζαξ πνέπεζ
κα είκαζ αζθαθζζιέκα ζε ηθεζζηή κημοθάπα ηαζ κα ιδκ είκαζ εηηεεεζιέκα ζημ πενζαάθθμκ
ημο πεζνμονβείμο. Γεκ ηα ημπμεεημφιε ζημ αμδεδηζηυ πάβημ.
12. Σα οθζηά ή ηα ενβαθεία ιζαξ πνήζδξ πνέπεζ κα παναιέκμοκ ζηδ αζμιδπακζηή
ζοζηεοαζία ημοξ ηαζ κα ιδκ εηηίεεκηαζ ζημκ ήθζμ, ιέπνζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημκ αζεεκή.
Αηηηνινγία: αοημφ ημο είδμοξ ηα ακηζηείιεκα είκαζ ζε ιμκή απμζηεζνςιέκδ ζοζηεοαζία
πμθοαζεοθεκίμο ιε ηίκδοκμ αθθμίςζδξ ηδξ ζηεζνυηδηαξ ημοξ.
13. Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ απμζηεζνςιέκςκ οθζηχκ ζημ πχνμ απμεήηεοζδξ πνέπεζ κα βίκεηαζ
ιε αάζδ ηδκ διενμιδκία απμζηείνςζδξ, ηα παθαζυηενα ιπνμζηά.
Αηηηνινγία: ελμζημκμιμφιε ένβμ ηαζ πνυκμ ιε ηδκ ιδ επακαπμζηείνςζδ οθζημφ πμο έπεζ
θήλεζ.
14. Απμθεφβμοιε ηδ πςνίξ θυβμ ιεηαηίκδζδ ημο απμζηεζνςιέκμο οθζημφ.
Αηηηνιόγεζε: ιείςζδ ηδξ πζεακυηδηαξ αημφζζαξ ιυθοκζδξ.
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12. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ
ΚΑΣΑΚΛΗΖ

ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΑΗ

ΘΔΡΑΠΔΗΑ

ΔΛΚΧΝ

Οκάδεο αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα εκθάληζε θαηαθιίζεσλ
1) Αζεεκείξ ιε ιεζςιέκδ ή αδοκαιία ηζκδηζηυηδηαξ π.π.:
 Αζεεκείξ ιε ηαηχζεζξ κςηζαίμο ιοεθμφ
 Δβηεθαθζηυ επεζζυδζμ
 ηθήνοκζδ ηαηά πθάηαξ
 Μεβάθδξ δθζηίαξ αζεεκείξ
 Αζεεκείξ ιε ελαζεεκδιέκδ θοζζηή ηαηάζηαζδ
 Ονεμπεδζημί αζεεκείξ ιε ηαηάβιαηα θεηάκδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ, ηαζ ηάης
άηνςκ η.α.
2) Αζεεκείξ ιε πνμαθήιαηα οβείαξ πμο μδδβμφκ ζε αθάαδ ημο πενζθενζημφ ζοζηήιαημξ
ηοηθμθμνίαξ ημο αίιαημξ, π.π.:
 Γζααδηζημί
 Αζεεκείξ ιε έιθναβια ιομηανδίμο
 Νεθνμπαεείξ
3) Αζεεκείξ ιε δζαηαναπή ενέρδξ
4) Αζεεκείξ ιε πνμαθήιαηα αηνάηεζαξ

Αίηην αλάπηπμεο θαηάθιηζεο
Καηάηθζζδ είκαζ δ ημπζηή ηαηαζηνμθή ημο δένιαημξ ηαζ ημο οπμηείιεκμο ζζημφ πμο
πνμηθήεδηε απυ :


πίεζδ



ηνζαή

 ζοκδοαζιυ ηςκ δφμ.
Πζέγεηαζ ημ δένια ηαζ μ οπμδυνζμξ ζζηυξ ιεηαλφ ιζαξ ζηθδνήξ επζθάκεζαξ ηαζ εκυξ μζημφ,
πζέγμκηαζ ηαζ ηα ιζηνά αββεία πμο θένκμοκ ημ αίια ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή δ μπμία
ηεθζηά ανπίγεζ κα κεηνχκεηαζ, αθμφ δεκ δέπεηαζ αίια.
 Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ ηαηαηθίζεζξ πνμηαθείηαζ απυ άιεζδ πίεζδ.


Οζ ηαηαηθίζεζξ ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ πάκς απυ ηζξ μζηζηέξ πνμελμπέξ.
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Δηθφλα 1 :Αγγεία ρσξίο θνξηίν-πίεζε βάξνπο.

Δηθφλα 2 :Αγγεία κε θνξηίν-πίεζε βάξνπο.

Σξηβή
Λαιαάκεζ πχνα υηακ μ αζεεκήξ ιεηαηζκείηαζ ιε θακεαζιέκμοξ πεζνζζιμφξ π.π. υηακ ηαηά
ηδ ιεηαηίκδζδ εκυξ αζεεκμφξ απυ ημ ηνεαάηζ ημκ ηνααάιε ακηί κα ημκ ζδηχζμοιε.
Δίκαζ πζμ ζοπκυ ζημοξ δθζηζςιέκμοξ ακενχπμοξ, δζυηζ ημ δένια ημοξ πάκεζ ηδκ
εθαζηζηυηδηά ημο.
Ζ ηνζαή ιπμνεί κα δδιζμονβδεεί υηακ μ αζεεκήξ είκαζ λαπθςιέκμξ ζε ζηθδνή επζθάκεζα,
π.π. πεζνμονβζηυ ηνεαάηζ, αολάκεηαζ ιε ηδκ πανμοζία εενιυηδηαξ ηαζ οβναζίαξ π.π. αζεεκείξ
ιε πνμαθήιαηα αηνάηεζαξ ή ιε αολδιέκδ εενιμηναζία ζχιαημξ.

Δηθφλα 3:Αγγεία κε θνξηίν-πίεζε βάξνπο θαη ηξηβή.

Πεξηνρέο εκθάληζεο θαηαθιίζεσλ
Οζ ηαηαηθίζεζξ ειθακίγμκηαζ ζε πενζμπέξ ημο ζχιαημξ πμο οπάνπμοκ μζηζηέξ πνμελμπέξ,
ιε πζμ ζοπκέξ:


Ηενμημηηοβζηή πενζμπή .



Πηένκεξ.



Σνμπακηήνεξ .

Σελίδα 139 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

Δηθφλα 4: εκεία κε ζπρλφηεξε εκθάληζε θαηαθιίζεσλ.

Δθηίκεζε αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ
Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ακαβκςνίγεηαζ δ μιάδα αζεεκχκ, δ μπμία πανμοζζάγμοκ ορδθυ
ηίκδοκμ ακάπηολδξ ηαηαηθίζεςκ πνζκ λεηζκήζμοιε έκα πνςηυημθθμ πνμθδπηζηήξ
εεναπείαξ.
Ζ εηηίιδζδ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζοζηδιαηζηά .
ηδκ ανπζηή εηηίιδζδ πνέπεζ κα ηαηαβνάθμκηαζ ηα ελήξ:
•

Δηηίιδζδ ηζκδφκμο ακάπηολδξ ηαηάηθζζδξ αάζεζ εκυξ ακαβκςνζζιέκμο ενβαθείμο
εηηίιδζδξ αανφηδηαξ .

•

Ηαηνζηυ ζζημνζηυ.

•

Πνμθδπηζηά ιέηνα πμο έπμοκ θδθεεί ζημ πανεθευκ.

•

Ζ ηαηάζηαζδ ημο δένιαημξ .

•

Ο ααειυξ επζηζκδοκυηδηαξ ηςκ αζεεκχκ ορδθμφ ηζκδφκμο εα πνέπεζ κα
επακελεηάγεηαζ ζοπκά ηαζ κα θαιαάκεηαζ ζμαανά οπυρδ ηάεε αθθαβή πμο
παναηδνείηαζ.

 Αηυιδ ηαζ ιζηνέξ αθθαβέξ ζηδ βεκζηυηενδ ηαηάζηαζδ ημο αζεεκή ιπμνεί κα
επζθένμοκ δναιαηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ αζςζζιυηδηα ηςκ ζζηχκ.
 ηακ έκαξ αζεεκήξ δζαβκςζηεί ορδθήξ επζηζκδοκυηδηαξ εα πνέπεζ κα αημθμοεείηαζ
δ ηαηάθθδθα αβςβή πνυθδρδξ ακάπηολδξ ηαηάηθζζδξ.

Δθηίκεζε θηλδχλνπ
Οζ πανάβμκηεξ πμο αολάκμοκ ημκ ηίκδοκμ ακάπηολδξ ηαηάηθζζδξ είκαζ:


αηζκδζία



αηνάηεζα



ηαηή δζαηνμθή



άζπδιδ ροπζηή ηαηάζηαζδ
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δθζηία



άζπδιδ θοζζηή ηαηάζηαζδ

ηαδηνπνίεζε
Οζ ηαηαηθίζεζξ ζηαδζμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ημ ααειυ ηαηαζηνμθήξ ηςκ ζζηχκ πμο
παναηδνείηαζ.
φιθςκα ιε ηδκ EPUAP ( European Pressure Ulcer Advisory Panel ) δ ζηαδζμπμίδζδ
πενζθαιαάκεζ 4 ζηάδζα. Έθηδ ιε εζπάνεξ ή κεηνςιέκμοξ ζζημφξ δε ιπμνμφκ κα
ζηαδζμπμζδεμφκ ακ δεκ απμιαηνοκεεί δ εζπάνα ή μ κεηνςιέκμξ ζζηυξ.
Καηάθιηζε –ζηάδην 1
Δνφεδια δένιαημξ ημ μπμίμ δεκ οπμπςνεί πανά ηδκ άνζδ ηδξ πίεζδξ βζα πενζζζυηενμ απυ
20-30 θεπηά.
Άθθεξ εκδείλεζξ:


μίδδια



αολδιέκδ εενιμηναζία



ζηθδνυηδηα δένιαημξ.

Δηθφλα 5: θαηάθιηζε ζηάδην 1 (πξψην).

Καηάθιηζε –ζηάδην 2
 Μενζημφ πάπμοξ δενιαηζηή αθάαδ πμο πενζθαιαάκεζ επζδενιίδα, δένια ή ηαζ ηζξ
δφμ αοηέξ ζημζαάδεξ.
 Σμ έθημξ είκαζ επζθακεζαηυ.
 Πανμοζζάγεηαζ ηθζκζηά ςξ εηδμνά ή θθφηηαζκα.
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Δηθφλα 6:Καηάθιηζε –ζηάδην 2 (δεχηεξν).

Καηάθιηζε –ζηάδην 3
Οθζημφ πάπμοξ απχθεζα δένιαημξ δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηαηαζηνμθή ή κέηνςζδ ημο
οπμδυνζμο ζζημφ ηαζ εηηείκεηαζ ζε ιεβαθφηενμ αάεμξ, πςνίξ κα πενζθαιαάκεζ ημ
οπμηείιεκμ πενζηυκαζμ.

Δηθφλα 7:Καηάθιηζε –ζηάδην 3 (ηξίην).

Καηάθιηζε –ζηάδην 4
Δηηεηαιέκδ ηαηαζηνμθή, κέηνςζδ ζζηχκ ή/ηαζ αθάαδ ηςκ ιοχκ, ή/ηαζ μζηχκ ή/ηαζ
ηεκυκηςκ ιε ή πςνίξ μθζημφ πάπμοξ απχθεζα δένιαημξ.

Δηθφλα 8:Καηάθιηζε –ζηάδην 4 (ηέηαξην )
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Πξφιεςε θαηαθιίζεσλ
Σα πνχηα αήιαηα βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνυθδρδ ηαηαηθίζεςκ είκαζ:
•

πνμζηαζία απυ πίεζδ ηαζ ηνζαή

•

ηαθή δζαηνμθή

•

ηαθή θνμκηίδα δένιαημξ

Ακ δεκ βίκεζ άνζδ ηδξ πίεζδξ πμο αζηείηαζ ημπζηά, ηυηε υθεξ μζ πνμζπάεεζεξ βζα ζςζηή
πνυθδρδ δεκ εα απμθένμοκ.
Ζ ζςζηή θνμκηίδα ημο ηναφιαημξ ηαζ δ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ επζεειάηςκ δεκ εα
πνμάβμοκ ηδκ επμφθςζδ ακ ημ έθημξ ανίζηεηαζ ζε πίεζδ.

Φξνληίδα δέξκαηνο
Γζα κα δζαηδνείηαζ ημ δένια ζε ηαθή ηαηάζηαζδ εα πνέπεζ κα αημθμοεείηε ηζξ ελήξ
μδδβίεξ:
•

Θα πνέπεζ κα βίκεηαζ ηαεδιενζκή επζεεχνδζδ ημο δένιαημξ ιε έιθαζδ ζηζξ
πενζμπέξ πμο οπάνπμοκ μζηζηέξ πνμελμπέξ.

•

Σμ δένια εα πνέπεζ κα πθέκεηαζ ιε γεζηυ κενυ ηαζ ήπζμ ηαεανζζηζηυ χζηε κα ιδκ
λδναίκεηαζ.

•

Σμ δένια πνεζάγεηαζ κα είκαζ πάκηα ηαεανυ ηαζ εκοδαηςιέκμ. Θα πνέπεζ κα
απμθεφβεηαζ ημ ηνίρζιμ, ιαζάγ.

•

Ζ ηαηαζηνμθή ημο δένιαημξ θυβς ηνζαήξ ηαζ δζάηιδζδξ ιπμνεί κα ιεζςεεί ιε ηδκ
αθθαβή εέζδξ ημο αζεεκή, ακφρςζδ ημο ηνεααηζμφ, εθανιμβή ζοβηεηνζιέκςκ
πεζνζζιχκ.

•

ηζξ πενζμπέξ ημο δένιαημξ πμο οπάνπεζ ηάπμζμ έθημξ εα πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ
ημ ηαηάθθδθμ επίεεια (εκημθή βζαηνμφ).

Γηαηξνθή
ημοξ αζεεκείξ πμο ακήημοκ ζηδ μιάδα ορδθμφ ηζκδφκμο εα πνέπεζ κα παναημθμοεείηαζ
ζοκεπχξ δ δζαηνμθή ημοξ χζηε κα θαιαάκμοκ ηνμθέξ πθμφζζεξ ζε πνςηεΐκεξ, ιε ηζξ
απαζημφιεκεξ εενιίδεξ ηαζ ανηεηά οβνά. Πμθθέξ θμνέξ ιπμνεί κα πνεζαζηεί κα
πμνδβδεμφκ ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ ηαζ κα παναημθμοεμφκηαζ απυ δζαζημθυβμ.

Άξζε πίεζεο- πεξηζηξνθή αζζελή
Οζ αζεεκείξ εα πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ χζηε κα ιδκ ζηδνίγμκηαζ ζε πενζμπέξ πμο
ειθακίγμοκ ενοενυηδηα, απεοεείαξ πάκς ζε έθηδ ή ζε μζηζηέξ πνμελμπέξ.
Καηαηεηθζιέκμζ αζεεκείξ ιε αολδιέκδ επζηζκδοκυηδηα ακάπηολδξ έθημοξ εα πνέπεζ κα
πενζζηνέθμκηαζ ακά 2 χνεξ ηαζ μζ αζεεκείξ ζε ακαπδνζηυ αιαλίδζμ ακά 1 χνα
ημοθάπζζημκ.
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ημοξ παναπθδβζημφξ αζεεκείξ ιπμνεί κα γδηδεεί κα ζδηχκμκηαζ ακά 15 θεπηά βζα κα
άνμοκ ηδκ πίεζδ απυ ημοξ βθμοημφξ.
Βμδεά πμθθέξ θμνέξ κα δίκεηαζ έκα δζάβναιια ζημοξ αζεεκείξ πμο κα ελδβεί πμζα είκαζ δ
επυιεκδ ζηάζδ πμο πνέπεζ κα έπεζ ημ ζχια ημοξ.

Δηθφλα 9:Γηάγξακκα πεξηζηξνθήο αζζελή κε θαηάθιηζε.

Μπμνμφκ επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεμφκ μζ ζοζηεοέξ ιείςζδξ πίεζδξ (αενμζηνχιαηα), πμο
ηάκμοκ ακαδζακμιή ηδξ πίεζδξ πμο ζοζζςνεφεηαζ ζημοξ ζοκδέζιμοξ ηςκ μζηχκ ζε ιζα
εονφηενδ πενζμπή.

Ννζειεπηηθή επαγξχπλεζε:
Οζ ζοζηεοέξ ιείςζδξ πίεζδξ δεκ ακηζηαεζζημφκ ηδ ζςζηή θνμκηίδα ημο αζεεκμφξ απυ
επαββεθιαηία οβείαξ ηαζ ηδκ πενζζηνμθή ημο ζε ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα.

Θεξαπεία θαηαθιίζεσλ
Βάζεζ ηςκ μδδβζχκ ηδξ EPUAP & NPUAP δ εεναπεία ηςκ ηαηαηθίζεςκ πενζθαιαάκεζ:
•

Απμιάηνοκζδ κεηνςιέκμο ζζημφ (απμθέπζζδ).

•

Καεανζζιυξ ημο έθημοξ ιε θοζζμθμβζηυ μνυ ή ηαεανυ κενυ ανφζδξ.

•

Γζαπείνζζδ θμίιςλδξ.

•

Κάθορδ ημο έθημοξ ιε έκα επίεεια πμο δζαηδνεί ηδκ ηαηάθθδθδ πμζυηδηα
οβναζίαξ ζημ έθημξ. Δπζθέληε έκα επίεεια πμο δζαπεζνίγεηαζ ζςζηά ημ ελίδνςια.

•

Κάθορδ ηςκ ημζθμηήηςκ ιε ηα ηαηάθθδθα επζεέιαηα- απμθφβεηε ηδκ άζηδζδ
πίεζδξ ζηα ημζπχιαηα.

•

ηεθηείηε ηδκ εκαθθαηηζηή ηδξ πεζνμονβζηήξ απμηαηάζηαζδξ εθηχκ ιε ζζηζηυ
έθθεζιια πμο δεκ επμοθχκμοκ (ηαδίμο 3 ηαζ 4), ιε ζφβηθζζδ, ιυζπεοια, ηνδικυ.

•

Φνμκηίζηε ζςζηά ημ δένια.
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Δθηίκεζε Καηάθιηζεο
Δηηζιήζηε ηδκ ηαηάηθζζδ ανπζηά βζα ηδ εέζδ, ημ ααειυ, ημ ιέβεεμξ, ημ αάεμξ
ηναφιαημξ, εηηνίιαηα, πυκμξ ηαζ ηαηάζηαζδ παναηεζιέκμο δένιαημξ.
Ηδζαίηενδ θνμκηίδα πνέπεζ κα δμεεί ζηδκ εκηυπζζδ οπμηεζιέκμο ή ζονζββχδμοξ
ζπδιαηζζιμφ.
Δπακεηηζιείζηε ηδκ ηαηάηθζζδ εάκ είκαζ δοκαηυκ ηαεδιενζκά ή ημοθάπζζημκ ιία θμνά ηδκ
εαδμιάδα.
Δάκ δ ηαηάζηαζδ ημο αννχζημο ή ημο ηναφιαημξ επζδεζκχκεηαζ, επακεηηζιείζηε ζημ
ζπέδζμ ηδξ θνμκηίδαξ αιέζςξ ιεηά ηδ δζαπίζηςζδ ηςκ ζδιείςκ επζδείκςζδξ.

Αμηνιφγεζε
 Λήρδ ζζημνζημφ ηαζ θοζζηή ελέηαζδ
Πάνηε πθήνεξ ζζημνζηυ ηαζ θοζζηή ελέηαζδ ηαζ αοηυ βζαηί δ ηαηάηθζζδ εηηζιάηαζ ζημ
πενζεπυιεκμ ηδξ θοζζηήξ ηαζ ροπμημζκςκζηήξ οβείαξ ημο αζεεκμφξ. Σμ ζζημνζηυ
απμαθέπεζ ζηδκ εκηυπζζδ ηςκ ακαβηχκ.

Καηεγνξίεο επηζεκάησλ
Τδξνθνιινεηδή επηζέκαηα

Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζε έθηδ ιε παιδθή έςξ ιέηνζα πμζυηδηα ελζδνχιαημξ ζε θάζδ
ημηηίςζδξ- επζεδθζμπμίδζδξ.
Αθξψδε θαη αιγεληθά επηζέκαηα

Γζα έθηδ ιε ιέηνζα έςξ ιεβάθδ πμζυηδηα ελζδνχιαημξ ζε θάζδ ημηηίςζδξεπζεδθζμπμίδζδξ.
Τδξνηξηρνεηδηθά επηζέκαηα

Γζαπεζνίγμκηαζ άνζζηα ηάεε ααειυ ελζδνχιαημξ ηαζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε υθεξ
ηζξ θάζεζξ επμφθςζδξ.
Τδξνηδέι

Γζα έθηδ ζηεβκά ή ιε παιδθή πμζυηδηα ελζδνχιαημξ πμο πανμοζζάγμοκ κεηνςηζημφξ
ζζημφξ, εζπάνεξ.
Αιγεληθφ θνξδφλη

Γζα έθηδ ιε ιέηνζα έςξ ιεβάθδ πμζυηδηα ελζδνχιαημξ ηαζ ημζθυηδηα.
Αθξψδε Δπηζέκαηα κε άξγπξν

Γζα δζανηή ακηζααηηδνζδζαηή δνάζδ ζηδκ επζθάκεζα ημο έθημοξ ηαζ ζημ επίεεια.
Γζα απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ημο ελζδνχιαημξ ηαζ οβνή ιέεμδμξ επμφθςζδξ
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ηαζ θναβιυ ζηα ελςηενζηά οβνά ηαζ ααηηδνίδζα.
Αθξψδε επηζέκαηα κε Ηκπνππξνθαίλε

Γζα επχδοκα ελζδνςιαηζηά έθηδ.
Γζα ημπζηή εεναπεία ημο πυκμο πςνίξ ζοζηδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ.
Μεζχκεζ ημκ πυκμ ηαευθδ ηδ δζάνηεζα εθανιμβήξ

Με παξεκβαηηθέο ζεξαπείεο
Οζ ιδ πανειααηζηέξ εεναπείεξ ηςκ ηαηαηθίζεςκ πμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί, ααζίγμκηαζ
ζηδκ αθθδθεπίδναζδ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ (μναημφ θςηυξ) ηαζ ζζηχκ. Σμ
είδμξ ηςκ θςηεζκχκ πδβχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ δζαηνίκεηαζ ζε ηνείξ ηαηδβμνίεξ:
ημ θοζζηυ θχξ,
πμθςιέκμ θχξ ιε θοπκίεξ, ηαζ
αηηίκεξ soft LASER.
Άθθδ ιδ πανειααηζηή εεναπεοηζηή πανέιααζδ είκαζ δ αβςβή ιε πνμκφιθεξ βζα ημκ
ηαεανζζιυ ηςκ ηαηαηθίζεςκ απυ κεηνςιέκμοξ ζζημφξ ή απυ δζάθμνα ιζηνυαζα ηαζ
ζδζαίηενα απυ ημκ ζηαθοθυημηημ. Ζ εεναπεία ιε ηζξ πνμκφιθεξ μκμιάγεηαζ ηαζ αζμπεζνμονβζηή. Καθθζενβμφκηαζ πνμκφιθεξ απυ έκα είδμξ ιφβαξ, ηδκ greenbotlle. Ο θυβμξ
πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ υηζ ιε ηδκ ζοπκή ηαζ ηδκ πμζηίθδ πνήζδ ηςκ ακηζαζμηζηχκ έπμοκ
δδιζμονβδεεί ακεεηηζηέξ ιμνθέξ ιζηνμαίςκ ιε απμηέθεζια κα είκαζ ελαζνεηζηά δφζημθδ δ
ελμοδεηένςζδ ημοξ.

Σελίδα 146 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

13. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΤΣΔΟΟΤΡΖΘΡΗΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ ( FOLEY)

Καζεηεξηαζκφο θχζηεσο είκαζ δ εζζαβςβή ηαεεηήνα ζηδκ μονμδυπμ ηφζηδ δζα ηδξ
μονήεναξ ιε ζημπυ ηδκ πανμπέηεοζδ μφνςκ.
Οζ κμζδθεοηέξ είκαζ οπεφεοκμζ, υπζ ιυκμκ βζα ηδκ εθανιμβή ημο ηαεεηήνα, αθθά βζα ηδ
θήρδ πνμθοθαηηζηχκ ιέηνςκ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ ηαθήξ θεζημονβζάξ ηαζ ηδκ
πνυθδρδ μονμθμίιςλδξ.
Ο ηαεεηδνζαζιυξ ηδξ μονμδυπμο ηφζηεςξ βίκεηαζ πάκημηε ηαηυπζκ ζαηνζηήξ μδδβίαξ.
Σχπνη θαζεηήξσλ
Απθυξ Foley ( Latex & ζζθζηυκδξ )
Tiemman-Foley (Latex & ζζθζηυκδξ )
Nelaton
Tiemman
(μζ Nelaton ηαζ μζ Tiemman είκαζ ιζαξ πνήζδξ πςνίξ ιπαθμκάηζ)
Τπάνπμοκ μονμηαεεηήνεξ ιε:
α. 2 αοθμφξ 2-way
α. 3 αοθμφξ 3-way
Ννζειεπηηθή εθηίκεζε
Ζ κμζδθεοηζηή εηηίιδζδ εα πνέπεζ κα εζηζάγεηαζ ζηα παναηάης:
Οδδβίεξ βζα ημ είδμξ ημο ηαεεηήνα.
Ακαημιζηέξ ακςιαθίεξ βεκκδηζηχκ μνβάκςκ.
Καηάζηαζδ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ.
Αθθενβία ημο αζεεκή ζηα ακηζζδπηζηά.
Λεζημονβζηυηδηα ημο μονμηαεεηήνα.
Καζνξηζκφο ζθνπψλ θαη ζρεδηαζκφο παξέκβαζεο
Σα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα ηδξ πανέιααζδξ ιπμνεί κα δζαηοπχκμκηαζ ςξ ελήξ:
Να αδεζάζεζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ
Να πνμζδζμνζζηεί ημ πμζυ ηοπυκ οπμθεζιιάηςκ μφνςκ
Να επζηναπεί πθφζδ ηδξ ηφζηδξ
Να παναηαιθεεί απυθναλδ
Να βίκεζ αθθαβή ημο μονμηαεεηήνα
Κάεε πεζνζζιυξ κα βίκεηαζ οπυ άζδπηδ ηεπκζηή
Αξρέο εθαξκνγήο θαζεηήξα
Αοζηδνή αζδρία
Καεεηήναξ ιζηνυηενμο δζαιεηνήιαημξ απυ εηείκμκ ηδξ μονήεναξ, βζα απμθοβή
ηναοιαηζζιμφ
Λίπακζδ ηδξ μονήεναξ ιε απμζηεζνςιέκδ θζπακηζηή μοζία, βζα ιείςζδ ηνζαήξ
Δζζαβςβή ηαεεηήνα ιε ήπζμοξ πεζνζζιμφξ.
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Τιηθφ
Γάκηζα απμζηεζνςιέκα ηαζ ιδ απμζηεζνςιέκα.
Απμζηεζνςιέκεξ βάγεξ.(ημοθάπζζημκ 15)
Νεθνμεζδέξ
2 ηαεεηήνεξ ζςζημφ ιεβέεμοξ
Ακηζζδπηζηυ δζάθοια (Betadine)
Xylocaine 2% jell
Απμζηεζνςιέκμ πεδίμ
Αδζάανμπμ πεδίμ
Οονμζοθθέηηδξ ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ ηαζ ζηαηυ
φνζββα 10 cc ιε θοζζμθμβζηυ μνυ.

Καζεηεξηαζκφο νπξνδφρνπ θχζηεσο ζε γπλαίθα αζζελή
Πξνεηνηκαζία
Δλέξγεηεο

Αηηηνιφγεζε

Πθφκεηε ηα πένζα ζαξ ηαζ εθανιυζηε Πνυθδρδ
ακηζζδπηζηυ δζάθοια .
θμζιχλεςκ.

Ονβακχζηε ημ οθζηυ ζαξ.

μνζγυκηζαξ

ιεηάδμζδξ

Με
ηδκ
μνβάκςζδ
πνμάβεηαζ
δ
απμδμηζηυηδηα ηαζ ειπκέεηε ειπζζημζφκδ.

Δλδβείζηε ζηδκ αζεεκή ημ ζημπυ ηαζ Κενδίγεηε ηδκ
ημκ ηνυπμ ηδξ δζαδζηαζίαξ.
αννχζημο.

ζοκενβαζία

ηδξ

ζεααζιυξ

ηδξ

Δλαζθαθίζηε
ηαθή
εενιμηναζία Γζεοημθφκεζηε
ζηδκ
ενβαζία
πενζαάθθμκημξ ηαζ ηαθυ θςηζζιυ.
Αζζεάκεηαζ
υηζ
ζέαεζηε
πνμζςπζηυηδηα ηδξ. Ζνειεί
Καηεαάζηε
ηα
ηθζκμζηεπάζιαηα ζοκενβάγεηαζ ηαθφηενα ιαγί ζαξ.
ζηεπάζηε ηδκ ιε ηδκ ημοαένηα
κμζδθείαξ ή ιε ημ ζεκηυκζ ηαζ αθαζνέζηε
ημ εζχνμοπμ ηδξ .

ζαξ.
ηδκ
ηαζ

Σμπμεεηείζηε πανααάκ
εηεέηεηε ηδκ άννςζηδ.

βζα

κα

ηαθή

ιδκ Σμ
απαζηεί
μ
πνμζςπζηυηδηαξ ηδξ.

Φμνέζηε βάκηζα ιδ απμζηεζνςιέκα. Αζθαθίγμκηαζ ηα θεοπείιαηα ηαζ ημ
Σμπμεεηείζηε ημ αδζάανμπμ ηάης ζηνχια χζηε κα ιδ θενςεμφκ. Ακ
απυ ημοξ βθμοημφξ.
πνμδβήεδηε ημπζηή ηαεανζυηδηα αθήκεηε
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ημ ίδζμ αδζάανμπμ.
Κάκεηε
ημπζηή
ηνίκεηαζ ακαβηαίμ.

ηαεανζυηδηα

ακ ζμ ηαεανυηενδ είκαζ δ πενζμπή ηυζμ
ιζηνυηενμξ μ ηίκδοκμξ ιυθοκζδξ.

Αθαζνέζηε ηα βάκηζα.
Γχζηε ζηδκ αζεεκή βοκαζημθμβζηή εέζδ.

Απμηθείζηε ηάεε πανάβμκηα πμο ιπμνεί κα
ιμθφκεζ ηα απμζηεζνςιέκα οθζηά.

Σμπμεεηήζηε ηα βυκαηα ηδξ αζεεκμφξ
θοβζζιέκα ηαζ ηα πυδζα ηδξ ζε απαβςβή.
Κάκηε ακηζζδρία ζηα πένζα ζαξ.
Σμπμεεηήζηε ημ απμζηεζνςιέκμ πεδίμ
ζε αζθαθέξ ηαζ πνμζζηυ βζα ζαξ ιένμξ
ηαζ ακμίληε ημ ιε άζδπηδ ηεπκζηή.
Ακ είζηε πςνίξ αμδευ, αάθηε ακηζζδπηζηυ
δζάθοια ζε ανηεηέξ απμζηεζνςιέκεξ
βάγεξ ηαζ πνμζεέζηε πάκς ζημ πεδίμ
υθμ ημ απμζηεζνςιέκμ ζαξ οθζηυ.
Δημζιάζηε
ηδ
ζφνζββα
ιε Δίκαζ απαναίηδημ βζα κα θμοζηχζεζ ημ
θοζζμθμβζηυ μνυ ζε πενίπηςζδ πμο ιπαθμκάηζ ημο ηαεεηήνα ηαζ κα
δ ημπμεέηδζδ ημο ηαεεηήνα εα ζηαεενμπμζδεεί ζηδκ ηφζηδ.
είκαζ ιυκζιδ (ακ έπεηε αμδευ ιπμνεί
κα ζαξ ζεναίνεζ ημ οθζηυ).

Δθηέιεζε
Δλέξγεηεο

Αηηηνιφγεζε

Απμπςνείζηε ηα πείθδ ιε ημ δείηηδ ηαζ Ο πεζνζζιυξ αοηυξ αμδεά ζηδ δζαηήνδζδ
ημκ ακηίπεζνα βζα κα ανείηε ηδκ μονήενα. ηδξ αζδρίαξ ηδξ πενζμπήξ. Σμ βάκηζ αοημφ
ημο πενζμφ είκαζ ιμθοζιέκμ ηαζ δεκ
Γζαηδνείζηε ημ πένζ ζαξ ζε αοηή ηδ εέζδ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηα απμζηεζνςιέκα
ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο ηαεεηδνζαζιμφ ηαζ ακηζηείιεκα. Ακ οπάνπεζ δεφηενμ άημιμ
ενβαζηείηε ιε ημ άθθμ, ακ είζηε ιυκμζ.
ιπμνείηε κα ηζκδεείηε πςνίξ δοζημθία.
Καεανίζηε ηαθά ιε βάγα ειααπηζζιέκδ Ο ηαθυξ ηαεανζζιυξ ιεζχκεζ ηδκ
ζημ ακηζζδπηζηυ δζάθοια ηναηχκηαξ πζεακυηδηα ιυθοκζδξ, δζυηζ ηαηά ηδκ
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ηαηά ζεζνά ιζηνά ηαζ ιεβάθα πείθδ ηαζ ημ εζζαβςβή ημο ηαεεηήνα ιπμνεί κα
ζηυιζμ ηδξ μονήεναξ απυ πάκς πνμξ ηα πνμςεδεμφκ ιζηνυαζα πνμξ ηδκ ηφζηδ.
πίζς. Υνδζζιμπμζείηε ηάεε βάγα ιζα θμνά
Πνυθδρδ επζιυθοκζδξ.
ηαζ απμννίρηε ηδ.

Δπαθείρηε ιε Xylocaine 2% jell ηδκ Xylocaine δζεοημθφκεζ ηδκ εζζαβςβή
μονήενα. Πζάζηε ημκ ηαεεηήνα ιε ημ ημο ηαεεηήνα πνμηαθχκηαξ ηαοηυπνμκα
πένζ πμο έπεηε απμζηεζνςιέκμ βάκηζ ζε ηαζ ημπζηή ακαζζεδζία.
απυζηαζδ 7-8 εη. απυ ηδκ ηεθαθή, ηαζ
εζζάβεηέ ημκ ζηδκ μονήενα ιε βνήβμνεξ
ηαζ ήπζεξ ηζκήζεζξ πενίπμο 5-6 εη.
Αθήζηε κα ηνέλμοκ μφνα.
Δάκ έπεζ ημπμεεηδεεί ιυκζιμξ ηαεεηήναξ,

Διπμδίγεζ ηδκ έθλδ ηαζ ηδκ ηάζδ ζηδκ
ηφζηδ.

θμοζηχζηε ημ ιπαθυκζ ιε θοζζμθμβζηυ
μνυ πμο έπεηε
ήδδ εημζιάζεζ ζηδ Πνυθδρδ
ζφνζββα, ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο θμζιχλεςκ.
ηαηαζηεοαζηή.

μνζγυκηζαξ

ιεηάδμζδξ

Σνααήληε εθαθνά ημκ ηαεεηήνα, βζα κα
αεααζςεείηε υηζ ημ ιπαθυκζ έπεζ
θμοζηχζεζ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηίκδοκμξ κα
αβεζ μ ηαεεηήναξ.
οκδέζηε ημκ ηαεεηήνα ιε ημκ
μονμζοθθέηηδ πςνίξ κα επζιμθφκεηε ηα
άηνα.
Υνδζζιμπμζείζηε
μονμζοθθέηηεξ Οζ μονμζοθθέηηεξ ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ
ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ ( ιε ανοζάηζ).
είκαζ απμζηεζνςιέκμζ ηαζ δζαεέημοκ
ααθαίδα ακηεπζζηνμθήξ δ μπμία δεκ
επζηνέπεζ ηδκ παθζκδνυιδζδ ηςκ μφνςκ
απυ ημκ μονμζοθθέηηδ ζηδκ ηφζηδ.
Βεααζςεείηε υηζ μ μονμηαεεηήναξ αβάγεζ
μφνα ηαζ υπζ αίια .
Ακ μ μονμηαεεηήναξ αβάγεζ αίια
ζδιαίκεζ υηζ ημ ιπαθμκάηζ έπεζ
θμοζηχζεζ
ιέζα
ζηδκ
μονήενα.
Απμζφνεηε ημ πνδζζιμπμζδιέκμ οθζηυ
ηενεχκμοιε
ζημ
ζηακη
ημκ
μονμζοθθέηηδ .
Αθαζνέζηε ηα βάκηζα ηαζ απμννίρηε ηα
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ηαηαθθήθςξ.
Πθφκεηε ηα πένζα ζαξ ηαζ εθανιυζηε
ακηζζδπηζηυ δζάθοια.

ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟ ΟΤΡΟΓΟΥΟΤ ΚΤΣΖ Δ ΑΝΓΡΑ ΑΘΔΝΖ
Πξνεηνηκαζία
Δλέξγεηεο

αηηηνιφγεζε

Δηηεθέζηε ηδ θάζδ πνμεημζιαζίαξ υπςξ Δοεεζάγεζ ηδκ πεσηή μονήενα ηαζ
ηαζ ζηδ βοκαίηα αζεεκή, εηηυξ απυ ηα δζεοημθφκεζ ηδκ εζζαβςβή ημο ηαεεηήνα
αηυθμοεα:
Ζ ηαηαηυνοθδ εέζδ πνμθαιαάκεζ ηδ
ιυθοκζδ.
Βάθηε
ημκ
άννςζημ
ζε
φπηζα
εέζδ ιε ηα ηάης άηνα ζε έηηαζδ.
Σμπμεεηείζηε ημ αδζάανμπμ
ηεηνάβςκμ
πάκς
απυ
ιδνμφξ ηαζ ηάης ημ πέμξ.

ιε

ημ
ημοξ

Δθηέιεζε
Δλέξγεηεο

Αηηηνιφγεζε

Απμηαθφρηε ηδ αάθακμ ημο πέμοξ βφνς
απυ ημ μονδενζηυ ζηυιζμ ηαζ πθφκεηε ιε
betadine ηαζ απμζηεζνςιέκδ βάγα ιε
ηζκήζεζξ απυ πάκς πνμξ ηα ηάης.
Δπακαθάαεηε ηδκ εκένβεζα αοηή άθθεξ 2
θμνέξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαεανή βάγα
απμζηεζνςιέκδ ηάεε θμνά.
Με ημ ανζζηενυ πένζ ζδηχζηε ημ πέμξ
ζπεδυκ ηαηαηυνοθα. Κναηείζηε ημ ζε
αοηή
ηδ εέζδ ιέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ
δζαδζηαζίαξ.
Δζζάβεηε xylocaine ζηδκ μονήενα.
Δζζάβεηε ημκ ηαεεηήνα ιέζα ζηδκ
μονήενα ηαζ πνμπςνήζηε ημκ 15-25 εη.
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ιέπνζξ υημο αβμοκ μφνα.
Ακ αζζεακεείηε ακηίζηαζδ ζημκ ελςηενζηυ
μονδενζηυ ζθζβηηήνα, αολήζηε εθαθνά
ηδκ
έθλδ ημο πέμοξ ηαζ εθανιυζηε ζηαεενά
ήπζα πίεζδ ζημκ ηαεεηήνα.

Μένμξ ηδξ ακηίζηαζδξ ιπμνεί κα
μθείθεηαζ ζε ζπαζιυ ημο ελςηενζημφ
ζθζβηηήνα. Γοζημθία ζηδ δίμδμ ημο
ηαεεηήνα ιέζα απυ ηδκ μονήενα ιπμνεί
κα μθείθεηαζ ζε ζηέκςζδ ηδξ μονήεναξ.

Πνμπςνήζηε ημκ ηαεεηήνα ζπεδυκ ςξ ημ Αοηυ ειπμδίγεζ ηδκ παβίδεοζδ
ζδιείμ ηδξ δζαηθάδςζήξ ημο.
ιπαθμκζμφ ζηδκ μονήενα.

ημο

Φμοζηχζηε ημ ιπαθυκζ ιε θοζζμθμβζηυ
μνυ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο
ηαηαζηεοαζηή.
ηαεενμπμίδζδ ημο ηαεεηήνα ζηδκ
ηφζηδ. Σνααήληε εθαθνά ημκ ηαεεηήνα
βζα κα αεααζςεείηε υηζ ημ ιπαθυκζ έπεζ
θμοζηχζεζ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηίκδοκμξ κα
αβεζ μ ηαεεηήναξ.
οκδέζηε ημκ ηαεεηήνα ιε ημκ Πνυθδρδ επζιυθοκζδξ
μονμζοθθέηηδ πςνίξ κα επζιμθφκεηε ηα
άηνα.
Μεηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο μονμηαεεηήνα Πνυθδρδ παναθίιςζδξ
επακαθένεηε ηδκ αηνμπμζεία ζηδκ ανπζηή
ηδξ εέζδ .
Αθαζνέζηε ηα βάκηζα ηαζ απμννίρηε ηα Πνυθδρδ επζιυθοκζδξ
ηαηαθθήθςξ.
Πθφκεηε ηα πένζα ζαξ ηαζ εθανιυζηε
ακηζζδπηζηυ δζάθοια.

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ
Δλέξγεηεο

Αηηηνιφγεζε

Δθανιυζηε αοζηδνά άζδπηδ ηεπκζηή Οζ μονμθμζιχλεζξ απυ μονμηαεεηήνα
ζηδκ ημπμεέηδζδ ημο ηαεεηήνα.
ανίζημκηαζ ζηδκ πνχηδ εέζδ ηςκ
κμζμημιεζαηχκ θμζιχλεςκ.
ε πενίπηςζδ επίζπεζδξ μφνςκ ιδκ Μπμνεί κα πνμηθδεεί αζιαημονία θυβς
αθαζνείηε υθμ ημ πμζυ ηςκ μφνςκ απυ απυημιδξ ιείςζδξ ηδξ πίεζδξ ηαζ ηδξ
ηδκ ηφζηδ, αθθά ηιδιαηζηά.
δζαζημθήξ ηςκ αββείςκ ηδξ ηφζηδξ.
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Δθέβληε ημ πνχια ηαζ ηδκ υρδ ηςκ Πανμοζία
μφνςκ.
πομονίαξ.

πζεακήξ

αζιαημονίαξ

ή

Δθέβληε ζοπκά ηδ θεζημονβζηυηδηα ημο Τπάνπεζ
ηίκδοκμξ
απυθναλδξ
ζε
ηαεεηήνα.
πενίπηςζδ αζιαημονίαξ ή ιεηαηίκδζδ ημο
ηαεεηήνα απυ ηδκ εέζδ ημο.
Απμθεφβεηαζ ημ ιυκζιμ ηαεεηδνζαζιυ Πνυθδρδ μονμθμζιχλεςκ.
ηφζηδξ πανά ιυκμ ακ είκαζ απμθφηςξ
ακαβηαίμ.
Αθθάληε ζοπκά ημκ
απμθοβή θμίιςλδξ

ηαεεηήνα

βζα φιθςκα ιε ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία δ
αθθαβή ημο μονμηαεεηήνα βίκεηαζ ςξ
ελήξ:
α. Οονμηαεεηήνεξ απυ πθαζηζηυ
πνδζζιμπμζμφκηαζ
βζα
πμθφ
ιζηνυ
δζάζηδια είηε βζα ηέκςζδ ηδξ ηφζηδξ ζηζξ
πενζπηχζεζξ πάνεζδξ είηε ιεηεβπεζνδηζηά
ιέπνζ 7 διένεξ.
α. Οζ μονμηαεεηήνεξ απυ ηαεανυ latex
ιπμνεί κα παναιείκμοκ ζηδ εέζδ ημοξ
απυ 7 έςξ 14 ιένεξ.
β. Οζ μονμηαεεηήνεξ απυ latex
ειπμηζζιέκμζ ιε Teflon πνδζζιμπμζμφκηαζ
βζα ιεβαθφηενμ δζάζηδια ιέπνζ 28 ιένεξ.
δ. Οζ μονμηαεεηήνεξ απυ latex
ηαθοιιέκμ εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά απυ
ζζθζηυκδ ηαζ μονμηαεεηήνεξ απυ 100%
ζζθζηυκδ ιπμνεί κα παναιείκμοκ ιέπνζ ηαζ
12 εαδμιάδεξ.
ε. Οζ μονμηαεεηήνεξ απυ 100%
ζζθζηυκδ ηαθοιιέκμ ιε εζδζηή οδνμβέθδ
δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιέπνζ 12
εαδμιάδεξ.

ΑΦΑΗΡΔΖ-ΑΛΛΑΓΖ ΣΟΤ ΚΤΣΔΟΟΤΡΖΘΡΗΚΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΑ
Αθθάγεηε ημκ ηαεεηήνα ζε: Απυθναλδ ή πυκμ.
Γζαννμή μφνςκ, ακ ηνζεεί ακαβηαίμ ηαζ εθυζμκ ακηζιεηςπζζηεί πνχηα αζηζμθμβζηά
Μεηά απυ ηαηά θάεμξ αθαίνεζδ ημο ηαεεηήνα απυ ημκ ίδζμ ημκ άννςζημ.
Μεηά απυ ηδκ πάνμδμ ημο εκδεζηκουιεκμο πνυκμο παναιμκήξ ημο .

Τιηθφ
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Νεθνμεζδέξ
Γάκηζα
φνζββα ηςκ 10 ή 20 ml
Γάγεξ
Ακηζζδπηζηυ δζάθοια

Δθηέιεζε
Δλέξγεηεο

Αηηηνιφγεζε

Πθφκεηε ηα πένζα ζαξ ηαζ εθανιυζηε Πνυθδρδ ηςκ ιμθφκζεςκ.
ακηζζδπηζηυ δζάθοια.
Ονβακχζηε ημ οθζηυ ζαξ.

Πνμάβεηαζ ηδκ απμδμηζηυηδηα
ειπκέεηε ειπζζημζφκδ.

Δλδβείζηε ζημκ αζεεκή ημ ζημπυ ηαζ ημκ
ηνυπμ ηδξ δζαδζηαζίαξ.

Κενδίγεηε ηδκ ηαθή ζοκενβαζία ημο
αζεεκή.

Σμπμεεηείζηε πανααάκ
εηεέηεηε ημκ αζεεκή.

βζα

κα

ιδκ Σμ
απαζηεί
μ
πνμζςπζηυηδηαξ ημο.

Φμνέζηε βάκηζα.

ζεααζιυξ

ηαζ

ηδξ

Πνμθφθαλδ απυ έηεεζδ ζε ιμθοζιαηζηυ
οθζηυ.

Κάκηε απμθφιακζδ ζημ ζηυιζμ ημο Πνυθδρδ επζιυθοκζδξ.
ηαεεηήνα ιε βάγα ηαζ ακηζζδπηζηυ
δζάθοια.
Με ηδ ζφνζββα αθαζνέζηε ημ θοζζμθμβζηυ
μνυ πμο οπάνπεζ ζημ ιπαθμκάηζ.
Κναηείζηε ιε ιία βάγα ημκ ηαεεηήνα
ημκηά ζημ ζηυιζμ ηδξ μονήεναξ ηαζ
ηνααήληε ημκ ιε ήπζεξ ηζκήζεζξ ηαζ ιυθζξ
ημκ αθαζνέζεηε ημπμεεηείζηε ημκ ζημ
κεθνμεζδέξ.
Απμιαηνφκεηε ηα οθζηά ηαζ απμννίρηε ηα Πνυθδρδ
ζημ ζάημ βζα ηα ιμθοζιαηζηά.
θμζιχλεςκ.

μνζγυκηζαξ

Αθαζνέζηε ηα βάκηζα ηαζ απμννίρηε ηα
ηαηαθθήθςξ.

Σελίδα 154 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

ιεηάδμζδξ

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ
Δλέξγεηεο

Αηηηνιφγεζε

Πνζκ ηδκ αθαίνεζδ ημο μονμηαεεηήνα Γζα επακάηηδζδ ημο
ιπμνμφκ κα πνμδβδεμφκ αζηήζεζξ ζθζηηήνα ηδξ ηφζηεςξ.
ηφζηεςξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζαηνζηέξ μδδβίεξ.

εθέβπμο

ημο

ΠΛΤΔΗ ΟΤΡΟΓΟΥΟΤ ΚΤΣΔΧ ΚΑΗ ΚΑΘΔΣΖΡΑ
Ζ πθφζδ ηδξ μονμδυπμο ηφζηδξ ηαζ ημο ηαεεηήνα ζοκίζηαηαζ κα βίκεηαζ ιυκμκ ζε
απυθοηδ ακάβηδ, υπςξ ζε απυθναλδ απυ αθέκκα, πήβιαηα αίιαημξ, ιεηεβπεζνδηζηά,
δζυηζ οπάνπεζ ηίκδοκμξ ιυθοκζδξ. Ζ πθφζδ ιπμνεί κα βίκεζ ιε πνήζδ δζαθείπμοζαξ ή
ζοκεπμφξ δζαδζηαζίαξ.

Δλδείμεηο
Μενζηή δ ηεθεία απυθναλδ ημο ηαεεηήνα.
Τιηθφ
Απμζηεζνςιέκμ δζάθοια πθφζεςκ (N/S) εενιμηναζία δςιαηίμο.
φνζββα πθφζδξ ηςκ 50 ml απμζηεζνςιέκδ.
Γάκηζα απμζηεζνςιέκα.
Γάγεξ απμζηεζνςιέκεξ.
Απμζηεζνςιέκμ πεδίμ.
Ακηζζδπηζηυ δζάθοια (Hibitane)
Νεθνμεζδέξ.
Πθαζηζηυ δμπείμ ιζαξ πνήζεςξ.
Γηαδηθαζία
Πθφκεηε ηα πένζα ζαξ ηαζ εθανιυζηε ακηζζδπηζηυ δζάθοια.
Ονβακχζηε ημ οθζηυ ζαξ.
Δλδβείζηε ζημκ αζεεκή ημ ζημπυ ηαζ ημκ ηνυπμ ηδξ δζαδζηαζίαξ.
Σμπμεεηείζηε πανααάκ βζα κα ιδκ εηεέηεηε ημκ αζεεκή.
Φμνέζηε βάκηζα.
Καεανίζηε ιε ακηζζδπηζηυ δζάθοια ημ ζδιείμ ζφκδεζδξ ημο ηαεεηήνα ιε ημκ
μονμζοθθέηηδ.
Απμζοκδέζηε ημκ ηαεεηήνα απυ ημκ μονμζοθθέηηδ πςνίξ κα ιμθφκεηε ηα άηνα.
Καθφρηε ημ άηνμ ημο μονμζοθθέηηδ ιε απμζηεζνςιέκδ βάγα.
Σμπμεεηείζηε ημ ζςθήκα ηαηά ηνυπμ αζθαθή χζηε κα ιδκ πέζεζ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ πθφζδξ.
Γειίζηε ηδ ζφνζββα πθφζδξ ιε ηδκ επζεοιδηή πμζυηδηα ημο δζαθφιαημξ (30-50 ml
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηάεε θμνά βζα ηδκ πθφζδ ημο ηαεεηήνα ηαζ 90- 400 ml οβνμφ
βζα ηδκ πθφζδ ηδξ ηφζηδξ).
Δθανιυζηε ημ νφβπμξ ηδξ ζφνζββαξ ζημ άηνμ ημο ηαεεηήνα.
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ζβά-ζζβά αθήζηε ημ δζάθοια κα ποεεί ιέζα ζημκ ηαεεηήνα ιε εθαθνά πίεζδ ημο
ειαυθμο ηδξ ζφνζββαξ.
Πζέζηε ιε ημ δάηηοθμ ζαξ ημκ ηαεεηήνα ηαζ αθαζνέζηε ηδ ζφνζββα, βζα κα
πανμπεηεοηεί ημ οβνυ. Κναηείζηε ημ άηνμ ημο ηαεεηήνα ιε ημ ανζζηενυ ζαξ πένζ
πάκς απυ ημ κεθνμεζδέξ ηαζ δζαηυρηε ηδκ πίεζδ. Γζαηδνείζηε ημκ ηαεεηήνα ζε
αοηή ηδ εέζδ ιέπνζξ υημο ζηαιαηήζεζ δ νμή ημο οβνμφ.
οκήεςξ ημ δζάθοια πθφζδξ ελένπεηαζ απυ ημκ ηαεεηήνα ιε ηδ αανφηδηα ή ιε
εθαθνά ακαννυθδζδ ημο ειαυθμο ηδξ ζφνζββαξ.
Απνθεχγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε έληνλε αλαξξφθεζε, επεζδή είκαζ δοκαηυ κα έπμοιε
εζζνυθδζδ αθεκκμβυκμο ηδξ ηφζηδξ ιέζς ηςκ μπχκ ημο ηαεεηήνα, ιε απμηέθεζια ημκ
ηναοιαηζζιυ ηδξ.
ε πενίπηςζδ πμο ημ οβνυ πθφζδξ δεκ ελένπεηαζ μφηε ιε εθαθνά ακαννυθδζδ, ηαζ πανά
ηδκ επακάθδρδ ηδξ έβποζδξ ιε αθθά 30-50 ml οβνμφ, δ πθφζδ δζαηυπηεηαζ ηαζ
εκδιενχκεηαζ μ ζαηνυξ

Οζ ηεθεοηαίεξ εκένβεζεξ ζοκεπίγμκηαζ ιέπνζξ υημο ηαεανίζεζ μ αοθυξ ημο
ηαεεηήνα.
ηακ ηαζ δ ηεθεοηαία πμζυηδηα ημο δζαθφιαημξ πθφζδξ έπεζ πανμπεηεοηεί,
εθανιυζηε ηδ ζφνζββα ζημ άηνμ ημο ηαεεηήνα ηαζ αημοιπήζηε ηδ ζημ
απμζηεζνςιέκμ πεδίμ.
Καεανίζηε ημ άηνμ ημο ηαεεηήνα ιε ακηζζδπηζηυ δζάθοια ηαζ ζοκδέζηε ημ ιε
ημκ μονμζοθθέηηδ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνθεύγεηαη ε κόιπλζε ηνπ θαζεηήξα
θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνζπαζείηε λα απνθαιύςεηε ην άθξν ηνπ
νπξνζπιιέθηε.
Απμιαηνφκεηε ηα οθζηά ηαζ απμννίρηε ηα ζημ ζάημ βζα ηα ιμθοζιαηζηά.
Γηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Αθαζνέζηε ηα βάκηζα ηαζ απμννίρηε ηα ηαηαθθήθςξ. Πθφκεηε ηα πένζα ζαξ ηζ
εθανιυζηε ακηζζδπηζηυ δζάθοια. Πξόιεςε νξηδόληηαο κεηάδνζεο ινηκώμεσλ.
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ
Ζ δζαδζηαζία εα πνέπεζ κα εθανιυγεηαζ υηακ οπάνπεζ απυθοηδ έκδεζλδ ηαζ ιε
άζδπηεξ ζοκεήηεξ .
Κίκδοκμξ μονμθμίιςλδξ ηαζ ηναοιαηζζιμφ ηδξ ηφζηδξ.
Φνμκηίδα μονμηαεεηήνα
Ζ πενζπμίδζδ ημο μονμηαεεηήνα ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ηαεδιενζκά ιεηά
απυ ηάεε ιπάκζμ ή ημπζηυ πθφζζιμ ημο αζεεκή.
Μεηά ημ πθφζζιμ ιε ημ ζφκδεεξ ζαπμφκζ ημο, ζημοπίγεζ ηδκ πενζμπή ηαθά ηαζ
εθανιυγεζ ζημ ζδιείμ πμο μ ηαεεηήναξ εζζένπεηαζ ζηδκ μονήενα ήπζμ ακηζζδπηζηυ.
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14. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ
ΣΡΟΥΖΛΑΣΟΤ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ

ΚΑΗ

ΟΡΓΑΝΧΖ

ΚΟΠΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ζ άνζζηδ βκχζδ ηαζ δ επάνηεζα οθζημφ ηαζ θανιάηςκ ηαεχξ ηαζ βκχζδ ηδξ εέζδξ αοηχκ
ζημ ηνμπήθαημ βζα έβηαζνδ ακηζιεηχπζζδ επεζβυκηςκ πενζζηαηζηχκ ημο κμζμημιείμο.
ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ
Ζ άνζζηδ βκχζδ ηαζ δ επάνηεζα οθζημφ ηαζ θανιάηςκ ηαεχξ ηαζ δ βκχζδ ηδξ εέζδξ
αοηχκ ζημ ηνμπήθαημ, θαηαηάζζεηαη ζε ζέζε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο δδθαδή δεκ είκαζ
μφηε ιέηνζαξ πνμηεναζυηδηαξ, μφηε παιδθήξ (νμοηίκα). Ζ πνμηεναζυηδηά ηδξ έπεζ ηδκ
έκδεζλδ ΔΠΔΗΓΟΝ.

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Πξνεηνηκαζία, ζπληήξεζε, έιεγρνο: Ο οπεφεοκμξ κμζδθεοηήξ αάνδζαξ.
Υξήζε: θμζ μζ κμζδθεοηέξ υθςκ ηςκ ηιδιάηςκ.
ΔΛΔΓΥΟ
Τιηθφ: Ακηζηαηάζηαζδ ηάεε θμνά ιεηά ηδ πνήζδ/ ηάεε 3 ιήκεξ/ ηαεδιενζκά υπςξ
πενζβνάθεηαζ παναηάης.
Φάξκαθα: Έθεβπμξ ηάεε 3 ιήκεξ.
Μεραλήκαηα: Καεδιενζκά.
ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΝΣΑΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Έληππν ρξήζεο ηξνρήιαηνπ επεηγφλησλ
Έληππν ζέζεο θαξκάθσλ
Έληππν ζέζεο πιηθνχ
Έληππν ηξηκεληαίνπ ειέγρνπ θαξκάθσλ
Έληππν ηξηκεληαίνπ ειέγρνπ πιηθνχ
Έληππν θαζεκεξηλνχ ειέγρνπ πιηθνχ
Βαζηθή θαξκαθνινγία

Σελίδα 157 από 197

ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΙΔΗΣ

ΔΝΣΤΠΟ ΥΡΖΖ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟΤ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ
(ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ

ΜΟΝΟ ΟΣΑΝ ΚΑΗ ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΣΟ

ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ)
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:
ΑΘΔΝΖ:……………………………………………………………………………………
ΓΗΑΣΡΟΤ:……………………………………………………………………………………
ΝΟΖΛΔΤΣΖ:………………………………………………………………………………
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΟΤ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΝΑΙ/ΟΥΙ
ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
1.
1
2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

6.

6

7.

7

8.

8

9.

9

10.

10

11.

11

12.

12

13.

13

14.

14

15.

15
ΤΛΙΚΟ
ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΔ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
ΝΑΙ/ΟΥΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΕΚΒΑΗ:………………………………………………………………………………………………..
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:……………………………………………………………………………………….
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΗΛΕΤΣΗ/ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ:………………………………………………………
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ΕΝΣΤΠΟ ΘΕΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ

1Ο ΤΡΣΑΡΗ

ΦΤΓΔΗΟ

Adrenaline amp

10

Anexate amp

2

Angoron amp

8

Atropine amp

10

Berovent amp

4

Dormicum amp

4

Effortil amp

4

Epanutim amp

4

Ephedrine amp

4

Dopamin amp

5

Heparin fl 5000iu

2-2

Hypnomidate amp

2

Inotrex fl

2

Lasix amp

10

Narcan amp

2

Nitrolingual fl

2

Nitrolingual spray

1

Pentothal fl

2

Lycitrop fl

1

Solu Cortef fl (250-500 mg)

2-2

Solu Medrol fl (125-250 mg)

2-2

Stedon amp

4

Tenormin amp

2

Xylocaine fl

2

Dextrose 35% amp

5

Sodium chloride 0,9%amp

10

Calcium gluconate amp

4

Potassium chloride

4

Sodium Chloride 15% amp

4

Sodium bicarbonate 4% amp

10

Esmeron

5

Glucagen fl

1

Insulin Actrapid

1

Isuprel amp

10

Propofol amp

2

Nimbex amp (10ml)
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ΕΝΣΤΠΟ ΘΕΗ ΤΛΙΚΟΤ
ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΛΙΚΟ

2Ο ΤΡΣΑΡΗ

3ν ΤΡΣΑΡΗ
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Γάγεξ απμζηεζνςιέκεξ
Γάκηζα απμζηεζνςιέκα
Γάκηζα απμζηεζνςιέκα
Πεδίμ απμζηεζνςιέκμ
πζζηυ πεδίμ
Γίαοθμξ ηαεεηήναξ
Σνίαοθμξ ηαεεηήναξ
Fl Xylocaine Sol
Betadine solution
Νοζηένζα
Νοζηένζα
Ράιιαηα
Ράιιαηα
Βεθμκμηάημπμ απμζηεζνςιέκμ
Betadine πάζηα
Durapore
Tegaderm
Three way
Πνμεηηάζεζξ μνμφ ιε Three way
Απθή ζοζηεοή μνμφ
οζηεοή μνμφ ιε νφειζζδ νμήξ
οζηήιαηα αίιαημξ
Φζαθίδζα αίιαημξ (βεκζηήξ, αζμπδιζηυ, πήλδ)
Φθεαμηαεεηήνεξ (20G) Ρμγ
Φθεαμηαεεηήνεξ (18G) Πνάζζκμζ
Φθεαμηαεεηήνεξ (22G) Μπθε
Φθεαμηαεεηήνεξ (16G) Γηνζ
Φθεαμηαεεηήνεξ Πμνημηαθί
Φθεαμηαεεηήνεξ Κίηνζκμζ
φνζββεξ ζκζμοθίκδξ
φνζββεξ αενίςκ
φνζββεξ (2,5 cc)
φνζββεξ (5 cc)
φνζββεξ (10 cc)
φνζββεξ (20 cc)
φνζββεξ 60 cc (δζαηνμθήξ)
Βεθυκεξ
Levin (14,16,18)
Xylocaine 2% gel
οθθέηηδξ οβνχκ Levin
Νεθνμεζδή ιζαξ πνήζδξ
Λεοημπθάζη

3 set
Νμ 8 (2 γεφβδ)
Νμ 7,5 (2 γεφβδ)
2
2
1
1
1
1
Νμ 11 (Bt 1)
Νμ 22 (Bt 1)
2/0 (2 ηει)
3/0 (2 ηει)
1
1
2
4
4
3
2
2
2
3
4
4
4
2
3
3
3
3
5
5
5
5
1
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3
1
1
2

ΔΝΣΤΠΟ ΘΔΖ ΤΛΗΚΟΤ
ΤΝΙΣΩΜΔΝΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΛΙΚΟ

4Ο ΤΡΣΑΡΗ
Set
δηαζσιήλσζεο

5ν ΤΡΣΑΡΗ
ή
ΥΧΡΟ
ΑΝΟΗΥΣΟ
ΟΡΟΗ
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Λαννοββμζηυπζμ υθα ηα ιεβέεδ
Μπαηανίεξ
Λάιπεξ εθεδνζηέξ θανοββμζημπίμο
Xylocaine 2% gel
Xylocaine spray
Δκδμηναπεζαημί ζςθήκεξ απυ Νμ 2 έςξ Νμ 9
Οδδβυξ
Λααίδα Magille
Καεεηήνεξ ανμβπμακαννυθδζδξ Νμ 14,16,18
φνζββα (10 cc)
Φίθηνμ
Φαηανυθα
AMBU
Πνμέηηαζδ βζα πμνήβδζδ Ο2
Μάζηεξ αενζζιμφ (Νμ 3,4,5)
Λανοββζηή ιάζηα Νμ 2,3,4,5
Ρζκμθανοββζηυξ αεναβςβυξ Νμ
3,4,5,5,5,6,6,5,7,7,5,8,8,5
Gudel No 2,3,4,5
Ζθεηηνυδζα
Ξονζζηζηή ιδπακή

1
1 Set
2
1
1
Απυ 1
1
6
2
1
3 ηει. έημζια
1
2
Απυ 1
Απυ 1
Απυ 1
Απυ 1
1

Μάζηα Venturi
Μάζηα επακεζζπκμήξ
Ρζκζηυξ ηαεεηήναξ πμνήβδζδξ Ο2
Gel απζκζδςηή
Υανηί ηαηαβναθήξ απζκζδςηή

1
1
1
1
1

L/R 1000cc
D/W 5% 1000cc
D/W 10% 1000cc
N/S 0,9% 1000cc
N/S 0,9% 500cc
D/W 35% 500cc
D/W 10% 250cc
N/S 0,9% 100cc
ΜΑΝΗΣΟΛΖ 500cc
SODIUM BICARBONATE 4% 100cc

1
1
1
1
1
1
2
3
1
3
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ΨΤΓΕΙΟ

1ο ΤΡΣΑΡΙ

ΕΝΣΤΠΟ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/1/2012
ΕΜΡΟΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΡΟΣΟΤΗΤΑ

Adrenaline amp
Anexate amp
Angoron amp
Atropine amp
Berovent amp
Dormicum amp
Epanutim amp
Ephedrine amp
Dopamin amp
Heparin fl 5000iu
Hypnomidate amp
Inotrex fl
Lasix amp
Narcan amp
Nitrolingual fl
Nitrolingual spray
Pentothal fl
Lycitrop fl
Solu Cortef fl 250-500 mg
Solu Medrol fl 125-250 mg
Stedon amp
Tenormin amp
Xylocaine 2% fl
Dextrose 35% amp
Sodium chloride 0,9% amp
Calcium gluconate amp
Potassium chloride
Sodium Chloride 15% amp
Sodium bicarbonate 4% amp
Esmeron
Glucagen fl
Insulin Actrapid
Isuprel amp
Propofol amp
Nimbex amp (10ml)

10
2
8
10
4
4
4
4
5
2-2
2
2
10
2
2
1
2
1
2-2
2-2
4
2
2
5
10
4
4
4
10
5
1
1
10
2
1 amp

ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΡΟΥ
ΥΡΑΧΕΙ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΑΡΠ/ΕΩΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΡΟΓΑΦΗ

Τπογραφή Νοςηλεφτριασ/τή που ζλεγξε ζχοντασ λάβει οδηγία τησ/του
Προϊςτ/νου:
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ΕΝΣΤΠΟ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/1/2012

3ο ΤΡΣΑΡΙ

2ο ΤΡΣΑΡΙ

ΥΛΙΚΟ
Γάηεσ αποςτειρωμζνεσ
Γάντια αποςτειρωμζνα
Γάντια αποςτειρωμζνα
Πεδίο αποςτειρωμζνο
χιςτό πεδίο
Δίαυλοσ κακετιρασ
Σρίαυλοσ κακετιρασ
Xylocaine Sol 2% fl
Betadine solution
Νυςτζρια
Νυςτζρια
Ράμματα
Ράμματα
Βελονοκατοχο αποςτειρωμζνο
Betadine πάςτα
Durapore
Tegaderm
Three way
Προεκτάςεισ οροφ με Three way
Απλι ςυςκευι οροφ
υςκευι οροφ με ρφκμιςθ ροισ
υςκευι χοριγθςθσ αίματοσ
Φιαλίδια αίματοσ(γεν-βιοχθμ-πιξθ)
Φλεβοκακετιρεσ (20G) Ροη
Φλεβοκακετιρεσ (18G) Πράςινοι
Φλεβοκακετιρεσ (22G) Μπλε
Φλεβοκακετιρεσ (16G) Γκρι
Φλεβοκακετιρεσ Πορτοκαλί
Φλεβοκακετιρεσ Κίτρινοι
φριγγεσ ινςουλίνθσ
φριγγεσ αερίων
φριγγεσ (2,5 cc)
φριγγεσ (5 cc)
φριγγεσ (10 cc)
φριγγεσ (20 cc)
φριγγεσ (60 cc) διατροφισ
Βελόνεσ
Levin (14,16,18)
Xylocaine gel
υλλζκτθσ υγρϊν Levin
Νεφροειδι μιασ χριςθσ
Λευκοπλάςτ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΡΟΣΟΤΗΤΑ
3 set
Νο 8 (2 ηεφγθ)
Νο 7,5 (2 ηεφγθ)
2
2
1
1
1
1
Νο 11 (Bt 1)
Νο 22 (Bt 1)
2/0 (2 τεμ)
3/0 (2 τεμ)
1
1
2
4
4
3
2
2
2
3
4
4
4
2
3
3
3
3
5
5
5
5
1

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ

3
1
1
2
1

Τπογραφή Νοςηλεφτριασ/τή που ζλεγξε ζχοντασ λάβει οδηγία τησ/του
Προϊςτ/νου:
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ΕΝΣΤΠΟ ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΛΙΚΟΤ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/1/2012

5ο ΤΡΣΑΡΙ ή
ΧΩΡΟ ΑΝΟΙΧΣΟ
ΟΡΟΙ

4Ο ΤΡΣΑΡΙ
Set διαςωλήνωςησ

ΥΛΙΚΟ
Λαρρυγγοςκόπιο όλα τα μεγζκθ
Μπαταρίεσ
Λάμπεσ εφεδρικζσ λαρυγγοςκοπίου
Xylocaine 2% gel
Xylocaine spray
Ενδοτραχειακοί ςωλινεσ Νο 2 - 9
Οδθγόσ
Λαβίδα Magille
Κακετιρεσ βρογχοαναρρόφθςθσ Νο
14,16,18
φριγγα (10 cc)
Φίλτρο
Φακαρόλα
AMBU
Προζκταςθ για χοριγθςθ Ο2
Μάςκεσ αεριςμοφ (Νο 3,4,5)
Λαρυγγικι μάςκα Νο 2,3,4,5
Ρινοφαρυγγικόσ αεραγωγόσ Νο
3,4,5,5,5,6,6,5,7,7,5,8,8,5
Gudel No 2,3,4,5
Ηλεκτρόδια
Ξυριςτικι μθχανι
Μάςκα Venturi
Μάςκα επανειςπνοισ
Ρινικόσ κακετιρασ χοριγθςθσ Ο2
Gel απινιδωτι
Χαρτί καταγραφισ απινιδωτι
L/R 1000cc
D/W 5% 1000cc
D/W 10% 1000cc
N/S 0,9% 1000cc
N/S 0,9% 500cc
D/W 35% 500cc
D/W 10% 250cc
N/S 0,9% 100cc
ΜΑΝΙΣΟΛΗ 500cc
SODIUM BICARBONATE 4% 100cc

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ
ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ

1
1 Set
2
1
1
Από 1
1
6
2
1
3 τεμ. ζτοιμα
1
2
Από 1
Από 1
Από 1
Από 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
3

Τπογραφή Νοςηλεφτριασ/τή που ζλεγξε ζχοντασ λάβει οδηγία τησ/του
Προϊςτ/νου:
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ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΟΤ ΜΖΝΑ:
Τλικό/Ημερομηνία

Λαρυγγοςκόπιο
Απινιδωτισ
Αναρρόφθςθ
Οξυγόνο (φιάλεσ)
Αςκόσ Ambu
Ονοματεπϊνυμο
Νοςθλευτι
Τπογραφι

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 26 27 28 29 30 31

ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΔΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ
ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΟΓΖΓΗΔ

1.

ΔΠΗΘΔΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΖ Ή ΣΟΤ ΤΝΟΓΟΤ
ΣΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ

Ζ αίζεδζδ ηδξ απχθεζαξ ημο εθέβπμο ηδξ γςήξ δ μπμία πνμηφπηεζ ιέζα απυ ημκ ηνυπμ πμο
ακηζθαιαάκεηαζ ηάεε άκενςπμξ ημ λαθκζηυ ή πνυκζμ πνυαθδια οβείαξ πμο ακηζιεηςπίγεζ, πνμηαθεί
οπμηεζιεκζηή ακηίθδρδ ιζαξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ακαιθίαμθα θυαμ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ ιε ημ μζηείμ ημο
ζοββεκζηυ ή θζθζηυ πενζαάθθμκ.
Ο θυαμξ αοηυξ απυ ιυκμξ ημο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε επζεεηζηή ζοιπενζθμνά.
Βέααζα αξ ιδκ παναβκςνίγμοιε ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ άκενςπμξ ιπμνεί κα
ζοιπενζθένεηαζ επζεεηζηά, θυβς πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ζοκήεεζαξ. Μπμνεί δδθαδή κα εηδήθςκε
αοηήκ ηδκ ζοιπενζθμνά ζε υθδ ημο ηδκ γςή. Ζ βκχζδ ημο ζζημνζημφ ηδξ πμνείαξ ηδξ γςήξ ημο εα
ιαξ δζαθςηίζεζ ζ’ αοηυ.
Έκαξ άθθμξ θυβμξ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ιπμνεί κα είκαζ δ ιείςζδ ηςκ
βκςζηζηχκ ή θοζζηχκ ημο θεζημονβζχκ πμο ημκ ηάκεζ κα κζχεεζ έκακ πενζμνζζιυ ζε αοηυ πμο εέθεζ
ηαζ πμο ιπμνεί κα ηάκεζ ηαζ ηυηε ημ δοζάνεζημ ζοκαίζεδια ηδξ ακζζπονυηδηαξ επδνεάγεζ ηζξ
ακηζδνάζεζξ ημο.
Δπίζδξ ημ ζοκαίζεδια ηδξ ηνζηζηήξ απυ ημοξ άθθμοξ υπςξ ηαζ μ θυαμξ θυβς εμνφαςκ ή απυημιςκ
ηζκήζεςκ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ επζεεηζηυηδηα.
Δηηυξ υιςξ υθςκ αοηχκ ηςκ αζηζμθμβζχκ, ιπμνεί δ ζοιπενζθμνά ημο αζεεκμφξ κα αζηζμθμβείηαζ απυ
δζάθμνεξ δοζθεζημονβίεξ ημο εβηεθάθμο. Συηε μ αζεεκήξ ακηζδνά επζεεηζηά ζημ πενζαάθθμκ ημο
πςνίξ κα ημ ηαηαθαααίκεζ ηαζ πςνίξ αθμνιή.
ηδκ πενίπηςζδ αοηή μ αζεεκήξ δεκ έπεζ ηδκ επίβκςζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο ηαζ δεκ έπεζ επίζδξ
ηδκ ζηακυηδηα ηδξ ακαζημθήξ ηδξ.
Σέθμξ, ιδκ λεπκάιε επίζδξ ηδκ πζεακυηδηα υηζ μ αζεεκήξ εα ιπμνεί κα πμκάεζ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο
ζχιαημξ
ημο
ή
κα
κζχεεζ
πθήλδ.
Γεκ είκαζ υιςξ ιυκμ δ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ημο αζεεκμφξ. Μπμνεί ηαζ ημ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ
μπμίμ γεζ κα θένεηαζ επζεεηζηά. Ή ιπμνεί δ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ηδξ μζημβέκεζαξ ημο κα έπεζ κα
ηάκεζ ιε ηδκ πμνεία ημο πέκεμοξ πμο δζακφεζ ζηδκ ζηαδζαηή απχθεζα ηδξ κυζμο ηαζ ημκ εοιυ πμο
κζχεεζ βζα ημ άημιμ πμο ημ πνμηαθεί, δδθ. ημκ αζεεκή.
Αληηκεηψπηζε ηεο επηζεηηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο.
Σζ πνέπεζ κα ηάκμοιε υηακ ανζζηυιαζηε ακηζιέηςπμζ ιε ηδκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά αζεεκχκ:
1. Οθείθμοιε κα πνμζπαεήζμοιε κα ηαηαθάαμοιε ηδκ αζηία αοηήξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ημ άιεζμ
ενέεζζια πμο ηδκ πνμηάθεζε. (Δκκμχκηαξ ςξ ενέεζζια ημ βεβμκυξ πμο έπεζ βίκεζ πνζκ ηδκ εηδήθςζδ
ηδξ επζεεηζηυηδηαξ).
2. Καθυ είκαζ κα ιδκ έπμοιε πμηέ επζηαηηζηυ ηυκμ ζηδκ θςκή ιαξ ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ πενζπηχζεζξ
πμο ακηζιεηςπίγμοιε δφζηνμπεξ ζοιπενζθμνέξ.
3. Καθυ είκαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ κα ελδβμφιε ήνεια ηαζ ιε θίβα θυβζα ηζ έπμοιε ζημπυ κα
ηάκμοιε.
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4. Να ιδκ ακηζδνμφιε ιε επζεεηζηυηδηα ζημκ αζεεκή, κα ιδκ πνμζπαεήζμοιε κα ημκ δζοπάζμοιε
αθθά κα παναιείκμοιε ήνειμζ.
5. Να πνμζπαεήζμοιε κα απμζπάζμοιε ηδκ πνμζμπή ημο ζε ηάηζ άθθμ.
6. Να ιδκ ημκ θένμοιε ακηζιέηςπμ ιε ηζξ ακζηακυηδηεξ ημο ηάκμκηαξ ημο ενςηήζεζξ.
7. Να ηναηήζμοιε ζηάζδ ήπζα πςνίξ κα εκακηζςκυιαζηε ηαζ κα ακηζθέβμοιε.
8. Να πνμζπαεμφιε κα ιδκ δείπκμοιε ημκ εηκεονζζιυ ιαξ.
9. Να ακανςηδεμφιε ηζ εηκεονίγεζ ειάξ ηαζ ηζ ιαξ ηάκεζ κα ζοιπενζθενεμφιε επζεεηζηά. Σμ ίδζμ
ζζπφεζ ηαζ βζα ημκ αζεεκή.
Ζ ζπέζδ ιεηαλφ επαββεθιαηζχκ οβείαξ ηαζ αζεεκμφξ έπεζ πμθφ ιεβάθδ ζδιαζία. Οζ ηαθμί ηνυπμζ, δ
θζθζηή πνμζέββζζδ, μ ζεααζιυξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο αζεεκή, δ ζηακμπμίδζδ ηδξ ακάβηδξ βζα
ζοκεπή ηαηαημπζζηζηή πθδνμθυνδζδ, δ ηαθή μπηζηή επαθή, δ πνμζμπή πμο πνέπεζ κα δίκεηαζ ζηα ιδ
θεηηζηά ιδκφιαηα (δ βθχζζα ημο ζχιαημξ), έπμοκ ηαεμνζζηζηή επίδναζδ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα
ηδξ μθμηθδνςηζηήξ θνμκηίδαξ πμο πνέπεζ κα πανέπεηαζ πνμξ ημοξ αζεεκείξ.
Οζ ηεπκζηέξ επζημζκςκίαξ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ επαββεθιαηίεξ οβείαξ (ε.ο.) ιε ημοξ αζεεκείξ ημοξ
παίγμοκ έκα ζδιακηζηυ ηαζ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ ζπέζδ ημοξ ιεηαλφ ημοξ.
Έπεζ απμδεζπηεί υηζ μζ επαββεθιαηίεξ οβείαξ μζ μπμίμζ είκαζ θζθζημί ηαζ εβηάνδζμζ ιε ημοξ αζεεκείξ
ημοξ είκαζ πενζζζυηενμ απμηεθεζιαηζημί απυ αοημφξ μζ μπμίμζ ηναημφκ ιζα απυιαηνδ ηαζ
πενζζζυηενμ ροπνή ζηάζδ. Αηυια, ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο μ αζεεκήξ αίςκε ζακ ααέααζδ ηδκ
πνμζέββζζδ ημο ε.ο. αοηυ είπε ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ
Οζ ηαθμί ηνυπμζ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ε.ο. ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ελαημιζηεοιέκδ θζθζηή πνμζέββζζδ
πνμξ ημοξ αζεεκείξ ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηθζκζηήξ ελέηαζδξ ή θνμκηίδαξ ηαζ ζδζαίηενα υηακ μ
αζεεκήξ ανίζηεηαζ θυβς ηδξ ηαηάζηαζήξ ημο ηαεδθςιέκμξ ζημ ηνεαάηζ, έπμοκ ηαθφηενδ επίδναζδ
ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα.
Ζ παναπχνδζδ εεηζηήξ πθδνμθυνδζδξ αολάκεζ ημ αίζεδια ζζβμονζάξ ηαζ ειπζζημζφκδξ ημο αζεεκή
ηαζ αεθηζχκεζ ηδκ πμζυηδηα θνμκηίδαξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ.
ε πενζπηχζεζξ πμο μζ ε.ο. ηναηήζμοκ ιζα πζμ ηναπζά, ζφκημιδ ηαζ απυημιδ πνμζέββζζδ, ηυηε αοηυ
αζχκεηαζ ανκδηζηά απυ ημοξ αζεεκείξ ηαζ ιπμνεί κα έπεζ δοζάνεζηα απμηεθέζιαηα.
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2.

ΠΛΑΗΗΟ
ΔΡΓΑΗΑ
ΣΧΝ
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΧΝ
ΑΓΔΛΦΧΝ
ΝΟΟΚΟΜΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΣΗΚΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ
ΔΓΚΤΚΛΗΟΤ

Πιαίζην δπλαηόηεηαο παξνπζίαο πξνζώπσλ θεξόκελσλ σο θξνληηζηώλ εξγαδόκελσλ ζην ζπίηη
ηνπ αζζελνύο θαη θξνληηζηώλ ηνπο θαη ζην λνζνθνκείν.
Πιαίζην παξνπζίαο ζπλνδώλ ζπγγεληθώλ ή θηιηθώλ πξνζώπσλ ησλ αζζελώλ
Με ηδκ οπ. αν. πνςη. Τ7α/Γ.Π.160011/10 εβηφηθζμ (επζζοκάπηεηαζ), ηίεεκηαζ ηακυκεξ πμο αθμνμφκ
ημκ ηνυπμ δζάεεζδξ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ηςκ Απμηθεζζηζηχκ Νμζμηυιςκ
ηαζ ηαεμνίγμκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ πμο πνέπεζ κα πθδνμί ηάεε άημιμ πμο ζοκμδεφεζ αζεεκή
πνμηεζιέκμο κα ημο πανέπεζ θνμκηίδα.
Δπί ημο ζοβηεηνζιέκμο, είκαζ πμθφ ζοπκυ ημ θαζκυιεκμ μ αζεεκήξ κα ζοκμδεφεηαζ απυ άημιμ ημ
μπμίμ επζηαθείηαζ υηζ ενβάγεηαζ ηαζ ζημ ζπίηζ ημο, πνμηεζιέκμο κα ημκ θνμκηίζεζ ηαζ ζημ
κμζμημιείμ. Αοηυ ημ θαζκυιεκμ υιςξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ ακελέθεβηημ ηαζ δδιζμονβεί ιία ζεζνά
ζμαανχκ πνμαθδιάηςκ ζηδκ ηαεδιενζκή θεζημονβία ηδξ οπδνεζίαξ, αθθά ηονίςξ ιπμνεί κα εέζεζ
ζε ηίκδοκμ ημοξ ίδζμοξ ημοξ αζεεκείξ πμο θνμκηίγμοκ.
Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ ηίεεκηαζ άιεζα ζε εθανιμβή υθα υζα ακαθένμκηαζ ζηδκ εβηφηθζμ, υπςξ:
Γζαηνζηζηά πμο πνέπεζ κα θένμοκ μζ απμηθεζζηζηέξ κμζμηυιεξ, (ηανηεθάηζ, εζδζηή ζημθή)
Σμπμεέηδζδ πίκαηα ακαημζκχζεςκ ζε ειθακέξ ζδιείμ ηδξ ηάεε ηθζκζηήξ βζα εέιαηα ηςκ
απμηθεζζηζηχκ πμο εα είκαζ πνμζζηυ ζημοξ πμθίηεξ, (ακάνηδζδ εβηοηθίμο, μκμιαζηζηυξ ηαηάθμβμξ
ηθπ)
Γδιζμονβία επζηνμπήξ εθέβπμο, χζηε κα ηεεμφκ ηακυκεξ εθέβπμο ηαζ αζθάθεζαξ ζηδ θνμκηίδα
πμο πανέπμοκ υθα ηα ειπθεηυιεκα άημια
Έθεβπμξ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο πνέπεζ κα έπμοκ ιαγί ημοξ μζ θενυιεκμζ ςξ ζοκμδμί ηςκ
αζεεκχκ.
ημ πθαίζζμ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ υζςκ μνίγμκηαζ απυ ηδκ εβηφηθζμ παναηαθχ πμθφ κα οπάνπεζ
αολδιέκδ πνμζμπή ζημοξ ακενχπμοξ πμο έπμοκ ζοκμδυ.
Οζ ζοκμδμί ιπμνεί κα είκαζ:
1. Πξφζσπα ζπγγεληθά ή θηιηθά ησλ αζζελψλ.
ηδκ πενίπηςζδ αοηή εα πνέπεζ κα ημοξ έπεζ πνμζημιζζηεί δ εζδζηή πνμζςπζηή πνάζζκδ ηάνηα
ζοκμδμφ.
2. Να είλαη απνθιεηζηηθή λνζνθφκνο.
ηδκ πενίπηςζδ αοηή ζζπφμοκ υζα πνμαθέπμκηαζ ζηδκ εβηφηθζμ, δδθαδή θένεζ πάκς ηδξ δζαηνζηζηά
υπςξ ηανηεθάηζ ηαζ εζδζηυ πνχια ζημθήξ (απυ 1/1 ημο 2012) ηαζ επζπθέμκ οπμβνάθεζ ζημ εζδζηυ
αζαθίμ απμηθεζζηζηχκ κμζμηυιςκ ηαζ ενβαγυιεκςκ ζοκμδχκ πμο εα οπάνπεζ ζε ηάεε ηιήια, ζημ
μπμίμ εα ηαηαβνάθεηαζ ημ υκμιά ηδξ/ημο, ημ υκμια ημο αζεεκή πμο πνμζθένεζ οπδνεζίεξ, δ χνα
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ακάθδρδξ ενβαζίαξ ηαζ δ χνα απμπχνδζδξ, ηαεχξ ηαζ ιενζηά ζπυθζα ζπεηζηά ιε ηδκ πμνεία ημο
πενζζηαηζημφ ηαηά ηδκ χνα ηδξ αάνδζαξ.
Ζ δζαδζηαζία αοηή πνέπεζ κα ηδνείηαζ απανέβηθζηα.
3.
ηνπ.

Να είλαη ζπλνδνί νη νπνίνη εκθαλίδνληαη απφ ηνλ αζζελή σο εξγαδφκελνη θαη ζην ζπίηη

ηδκ πενίπηςζδ αοηή ζφιθςκα ιε ηδκ εβηφηθζμ, εα πνέπεζ κα γδηείηαζ ηαζ κα βίκεηαζ έθεβπμξ ζηα
πνυζςπα αοηά ηδξ αεααίςζδξ υηζ δεκ πάζπμοκ απυ θμζιχδεξ ιεηαδμηζηυ κυζδια.
Γζαδζηαζία εθανιμβήξ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ
1. Καηά ηδκ εζζαβςβή ημο αζεεκμφξ ηαζ ηδκ οπμδμπή εκδιενχκεηαζ είηε μ ίδζμξ είηε ημ πενζαάθθμκ
ημο βζα υζα ζζπφμοκ ζηδκ πενίπηςζδ πμο πνεζάγεηαζ ζοκμδυ ιαγί ημο.
2. Δάκ εα παναιείκεζ ηάπμζμ ζοββεκζηυ ή θζθζηυ πνυζςπμ εα πανέπεηαζ ζε αοηυ δ εζδζηή
πνμζςπζηή πνάζζκδ ηάνηα ζοκμδμφ ηδκ μπμία εα πνέπεζ κα παναθαιαάκεζ μ ζοκμδυξ είηε απυ
ηδκ/ημκ Πνμσζηαιέκδ/κμ ακ είκαζ πνςί, είηε απυ ημκ οπεφεοκμ κμζδθεοηή ηδξ αάνδζαξ, είηε ιεηαλφ
υιμζςκ ηθάδςκ απυ ημκ ανπαζυηενμ οπάθθδθμ. Καηά ηδκ χνα ηδξ πανάδμζδξ ηδξ ηάνηαξ δέμκ
είκαζ κα δίκμκηαζ μζ απαναίηδηεξ επελδβήζεζξ ζημκ ζοκμδυ ζπεηζηά ιε ημκ πνμζςπζηυ παναηηήνα ηδξ
ηάνηαξ, ηα υνζα ηδξ θνμκηίδαξ πμο ιπμνεί κα πανέπεζ, ηαεχξ ηαζ υζα ζζπφμοκ ηαηά ηζξ χνεξ ηδξ
ζαηνζηήξ επίζηερδξ, αθθά ηαζ ημο επζζηεπηδνίμο.
3. Δάκ μ αζεεκήξ εα θνμκηζζηεί απυ απμηθεζζηζηή κμζμηυιμ ηυηε εα πνέπεζ ηαηά ημκ ενπμιυ ηδξ
ηαζ πνζκ ηδκ ακάθδρδ ηςκ ηαεδηυκηςκ ηδξ κα εκδιενχκεζ ημκ οπεφεοκμ ηδξ αάνδζαξ βζα ημκ αζεεκή
πμο ακαθαιαάκεζ ηαζ κα ζοιπθδνχκεζ ηα ζημζπεία ηδξ, ημ υκμια ημο αζεεκμφξ ηαζ ηδκ χνα
πνμζέθεοζδξ ζημ αζαθίμ. Καηά ηδκ χνα απμπχνδζδξ εα ζοιπθδνχκεζ ηα οπυθμζπα ζημζπεία πμο
πνμακαθένεδηακ.
4. Δάκ μ αζεεκήξ ζοκμδεφεηαζ απυ πνυζςπμ πμο ενβάγεηαζ ζπίηζ ημο πνέπεζ κα βίκεηαζ μ έθεβπμξ
ηςκ πνμζχπςκ αοηχκ ζπεηζηά ιε ηδ αεααίςζδ υηζ δεκ πάζπμοκ απυ θμζιχδεξ ιεηαδμηζηυ κυζδια.
Σα παναπάκς ζημζπεία πνέπεζ κα ηα πνμζημιίγμοκ ηαηά ηδκ πνμζέθεοζή ημοξ ηαεδιενζκά ηαζ κα
βίκεηαζ έθεβπμξ ηαοημπνμζςπίαξ.
5. Δάκ ηα δζαεέημοκ, ηαηαβνάθμκηαζ ηα μκυιαηά ημοξ ζημ εζδζηυ αζαθίμ ζοιπθδνχκμκηαξ ημ υκμια
ημο αζεεκή. Δάκ δεκ ηα δζαεέημοκ, ΓΔΝ έπμοκ ημ δζηαίςια κα πνμζθένμοκ ηακεκυξ είδμοξ θνμκηίδα
ζημκ αζεεκή.
Δπί ημο ζοβηεηνζιέκμο επεζδή ηίεεηαζ εέια αζθάθεζαξ ημο αζεεκμφξ, παναηαθχ πμθφ κα είκαζ
ζδζαίηενα επζηεκηνςιέκδ δ πνμζμπή υθςκ ιαξ ζημοξ αζεεκείξ ηαζ ημοξ ζοκμδμφξ ημοξ, χζηε
έβηαζνα κα εκημπίγμκηαζ ηα πνυζςπα αοηά ηαζ κα ιδκ πνμζεββίγμοκ ημκ αζεεκή, ηαεχξ ιπμνεί κα
οπμζηεί ζδιακηζηή αθάαδ ζηδκ οβεία ημο ηυζμ απυ ηδ θνμκηίδα πμο ιπμνεί κα ημο παναζπεεεί απυ
ακενχπμοξ άζπεημοξ ιε ηδ εεναπεοηζηή θνμκηίδα, υζμ ηαζ απυ ιζα πζεακή ιεηάδμζδ θμζιχδμοξ
κμζήιαημξ ζημκ ίδζμ.
6. Γζα κα επζηεοπεεί αοηυ εα πνέπεζ ημ πνμζςπζηυ ηαηά ηδκ ακάθδρδ ηδξ αάνδζάξ ημο ηαζ ηδξ
πνχηδξ ηαηηζηήξ επίζηερδξ ζημοξ εαθάιμοξ, είηε ιυκμξ ημο είηε ιε ηδ αμήεεζα ημο εθδιενεφμκημξ,
κα έπεζ ηδκ εοεφκδ ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ ζοιπθήνςζδξ ημο αζαθίμο ζοκμδχκ ηςκ αζεεκχκ,
ηαηαβνάθμκηαξ ιε αηνίαεζα ηάεε πνυζςπμ πμο ζοκμδεφεζ αζεεκή ηαζ ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα
οπάβεηαζ ζε ιία απυ ηζξ 3 πνμακαθενυιεκεξ ηαηδβμνίεξ.
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7. ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ ιπμνεί κα δζαπεζνζζηεί ιυκμξ ημο ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ εκδιενχκεζ ημκ
εθδιενεφμκηα πμο επζθαιαάκεηαζ ζηδ εέζδ ημο ηαζ μ μπμίμξ εκδιενχκεζ ζε ηάεε πενίπηςζδ ηδκ/ημκ
Πνμσζηαιέκδ ή ηδκ αζθάθεζα μζ μπμίμζ ζφιθςκα ιε ηδκ εβηφηθζμ έπμοκ ηδκ εοεφκδ ημο εθέβπμο ηςκ
πνμζχπςκ πμο πνμζθένμοκ οπδνεζίεξ ζηζξ ηθζκζηέξ ημοξ.
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ΓΡΑΠΣΗ ΔΗΛΩΗ ΑΘΕΝΟΤ ή ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΤΝΟΔΟΤ
(Με βάση την σπ. αρ. πρωτ. 7235/5676/ 13/4/2007 απόυαση τοσ Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιυέρειας Πειραιώς και Αιγαίοσ)

ΠΡΟ: Σο Νοζοκομείο ύροσ
Σηοιτεία δηλούνηος:
Ονομαηεπώνσμο: …………………………………………………………………....................................
Ημερομηνία Γέννηζης: …………………………………………………………………………................
Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας: …………………………………………………………………................
Διεύθσνζη Καηοικίας: ………………………………………………………………….............................
Σηλέθωνο ζηαθερό και κινηηό: …………………………………………………………………………...
Ονομαηεπώνσμο αζθενούς ποσ παρέτεηαι η ζσνοδεία:…………………………………................
Δηλώνω όηι γνωρίζω καλά ηο πρόζωπο ποσ κάλεζα για να παράζτει θρονηίδα ζε εμένα
ηον ίδιο ποσ είμαι αζθενής ή ζηο οικείο μοσ πρόζωπο ποσ νοζηλεύεηαι και ζας δηλώνω:
όηι έτει άδεια παραμονής (εθόζον πρόκειηαι για αλλοδαπό),
όηι δεν πάζτει από λοιμώδες μεηαδοηικό νόζημα,
όηι γνωρίζει καλά ηην ελληνική γλώζζα
όηι θα αζτοληθεί αποκλειζηικά με εμένα ή ηο οικείο μοσ πρόζωπο και ότι και με άλλον
αζθενή.
Τα ζηοιτεία ηοσ προζώποσ ποσ μας παρέτει θρονηίδα είναι:
Ονομαηεπώνσμο: …………………………………………………………………....................................
Ημερομηνία Γέννηζης: …………………………………………………………………………................
Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας ή διαβαηηρίοσ:……………………………………………….................
Τπηκοόηηηα: …………………………………………………………………………………………………
Διεύθσνζη Καηοικίας: ………………………………………………………………………………………
Σηλέθωνο ζηαθερό και κινηηό ……………………………………………………………………………
Ο/Η Δηλών/ούζα

Ονομαηεπώνσμο (ολογράθως)

Τπογραθή

…………………………………………………………………………………………………………………
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3.

ΔΝΣΤΠΑ ΤΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΣΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ
ΣΜΖΜΑΣΑ
Α) ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Αγαπεηή Κπξία / Αγαπεηέ Κύξηε, Καιώο Ήξζαηε

Γκςνίγμκηαξ ηζξ ζδζαίηενεξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγεηε ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ κμζδθείαξ - είηε ηδξ δζηήξ
ζαξ, είηε ημο πνμζθζθμφξ ζαξ πνμζχπμο - εα εέθαιε κα ζαξ δζααεααζχζμοιε, υηζ εα ηαηααθδεεί απυ ειάξ
ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα πθδνέζηενδξ ζαηνζηήξ οπμζηήνζλδξ ηαζ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ, έηζζ χζηε κα
επζζηνέρεηε ζημ μζηείμ ζαξ πενζαάθθμκ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ.
Μαξ εκδζαθένεζ ζδζαίηενα, ηαηά ηδκ παναιμκή ζαξ ζημ κμζμημιείμ, κα δδιζμονβδεεί έκα ηθίια ειπζζημζφκδξ
πμο εα ααζίγεηαζ ζηδκ εοβέκεζα, ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ημκ ζεααζιυ ηδξ ακενχπζκδξ αλζμπνέπεζαξ, ηυζμ ημο
αζεεκμφξ ηαζ ημο μζηείμο ημο πενζαάθθμκημξ, υζμ ηαζ ημο ενβαγυιεκμο πνμζςπζημφ.
ημ δζάζηδια πμο κμζδθεφεζηε εα εέθαιε κα ζαξ δζααεααζχζμοιε υηζ ανζζηυιαζηε ζηδ δζάεεζή ζαξ ζε ηάεε
ηάθεζια ή αίηδιά ζαξ.
Γζα ημ ζημπυ αοηυ ιπμνείηε κα ηαθείηε ημ πνμζςπζηυ, υπμηε οπάνπεζ ακάβηδ, πηοπχκηαξ ημ ημοδμφκζ πμο
ανίζηεηαζ είηε ζηδ δελζά είηε ζηδκ ανζζηενή πθεονά ημο ηνεααηζμφ ζαξ.
Μπμνείηε επίζδξ κα πνδζζιμπμζείηε ημκ πνμζςπζηυ ζαξ θςηζζιυ, πμο ανίζηεηαζ ζηδ ημκζυθα πάκς απυ ημ
ηνεαάηζ ζαξ.
Αγαπεηέο θπξίεο θαη αγαπεηνί θχξηνη,
ε ηάεε εάθαιμ μζ αζεεκείξ έπμοκ ζδζαίηενδ ακάβηδ απυ έκα ήζοπμ, βαθήκζμ ηαζ αζθαθέξ πενζαάθθμκ.
Αημθμοεχκηαξ ιε ζοκέπεζα ηζξ παναηάης μδδβίεξ, εα ιπμνμφζαηε ηαζ ζεζξ κα ζοιαάθεηε ζδιακηζηά ζηδκ
ελαζθάθζζδ ηςκ ακςηένς εεναπεοηζηχκ ζοκεδηχκ:
1. Παναηαθμφιε κα ηδνείηε ηζξ χνεξ επζζηεπηδνίμο ιε αηνίαεζα. Οζ χνεξ αοηέξ είκαζ 17:00 – 19:00
Σηο ψξεο ηνπ επηζθεπηεξίνπ παναηαθμφιε μζ επζζηέπηεξ κα εκαθθάζζμκηαζ ζημ εάθαιμ ηαζ κα ιδκ
ανίζημκηαζ πμηέ πάκς απυ έκαξ δίπθα ζε ηάεε αζεεκή.
Σηο ψξεο εθηφο επηζθεπηεξίνπ ιπμνεί κα παναιείκεζ ζημκ ηάεε αζεεκή κφλν έλαο ζπλνδφο, πνμηεζιέκμο
κα δζαζθαθζζηεί δ απαναίηδηδ δζοπία ζημ εάθαιμ.
2. Δθφζνλ ν ζπλνδφο πνπ ζα παξακέλεη είλαη ζπγγεληθφ πξφζσπν πνμξ ημκ αζεεκή, εα πνέπεζ
απαναζηήηςξ κα δζαεέηεζ ηδκ εζδζηή πνμζςπζηή πνάζζκδ ηάνηα ζοκμδμφ πμο πνέπεζ κα γδηάεζ ηαζ δ μπμία
δζαηίεεηαζ απυ ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ηδξ ηθζκζηήξ. Δθυζμκ οπάνπμοκ δφμ ζοκμδμί ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
24χνμο πμο εκαθθάζζμκηαζ, πνέπεζ ηαζ μζ δφμ κα έπμοκ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ ηάνηα. Ζ θάξηα απηή πξέπεη λα
επηδεηθλχεηαη ζε θάζε έιεγρν είηε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, είηε ηνπ πξνζσπηθνχ αζθάιεηαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
3. Δθφζνλ ε ζπλνδφο είλαη απνθιεηζηηθή αδειθή λνζνθφκνο παναηαθμφιε κα δζααάζεηε υζα ζζπφμοκ ιε
ηδκ Τπ. ανζει. Τ7α/Γ.Π 160011/10 Τπμονβζηή Δβηφηθζμ αθθά ηαζ ημ οπ. ανζει. Α21/404/18- 16/5/2006
έββναθμ ημο ΗΚΑ βζα ηδκ πανμπή θνμκηίδαξ απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ επαββεθιαηίεξ (διενμιίζεζμ, χνεξ
ενβαζίαξ, οπμπνεχζεζξ, δζηαζχιαηα). Σα ακςηένς ζπεηζηά είκαζ ακανηδιέκα ζημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ
ακαημζκχζεςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ δζαδνυιμοξ ηςκ ηθζκζηχκ.
4. Δθφζνλ ε ζπλνδφο πξνζέξρεηαη απφ ηελ νηθία ηνπ αζζελή, φπνπ εθεί πξνζθέξεη έκκηζζε εξγαζία, ή
δδθχκεζ υηζ είκαζ θζθζηυ πνυζςπμ, ιε αάζδ ηδκ οπ. αν. πνςη. 7235/5676/ 13/4/2007 απυθαζδ ημο Γζμζηδηή
ηδξ 2δξ Τβεζμκμιζηήξ Πενζθένεζαξ Πεζναζχξ ηαζ Αζβαίμο πμο είκαζ ακανηδιέκδ ζημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ
ακαημζκχζεςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ δζαδνυιμοξ ηςκ ηθζκζηχκ, ζζπφμοκ ηα ελήξ:
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 Ο λνζειεπφκελνο εξγνδφηεο ή νη νηθείνη ηνπ δδθχκμοκ βναπηά ζημ εζδζηυ έκηοπμ βναπηήξ δήθςζδξ
πμο δζαηίεεηαζ απυ ημοξ εθδιενεφμκηεξ κμζδθεοηέξ, υηζ βκςνίγμοκ ηαθά ημ άημιμ πμο επζεοιμφκ κα ημοξ
θνμκηίζεζ, υηζ έπεζ άδεζα παναιμκήξ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ βκςνίγεζ πμθφ ηαθά ηδκ Δθθδκζηή βθχζζα (εθυζμκ
είκαζ αθθμδαπυξ / ή), υηζ δεκ πάζπεζ απυ θμζιχδεξ ιεηαδμηζηυ κυζδια ηαζ υηζ εα αζπμθδεεί απμηθεζζηζηά ιε
ηδ θνμκηίδα ημο.
 Ο λνζειεπφκελνο εξγνδφηεο ή νη νηθείνη ηνπ πνέπεζ κα πνμζημιίγμοκ θςημηοπία ηδξ ηαοηυηδηαξ ή ημο
δζαααηδνίμο ημο αηυιμο πμο επζεοιμφκ κα ημοξ θνμκηίγεζ.
 Ζ βναπηή δήθςζδ ηαζ δ θςημηοπία ηαοηυηδηαξ ή δζαααηδνίμο ημο πνμζχπμο πμο εα ζοκμδεφζεζ ημκ
αζεεκή, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ λνζειεπφκελν εξγνδφηε ή ηνπο νηθείνπο ηνπ ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζημοξ
εθδιενεφμκηεξ κμζδθεοηέξ ηδξ ηθζκζηήξ, μζ μπμίμζ εθέβπμοκ ηα ζημζπεία αοηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
ηαηαβνάθμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ ζημ εζδζηυ αζαθίμ ζοκμδμφ.
 Δθυζμκ μ κμζδθεουιεκμξ ενβμδυηδξ ή μζ μζηείμζ ημο δελ δειψζνπλ ηα παναπάκς ζημζπεία ημο ζοκμδμφ
ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζηδκ ηθζκζηή, ημ πνμζςπζηυ ηαζ δ αζθάθεζα ημο κμζμημιείμο ηαθείηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ
ημο Νμζμημιείμο κα γδηήζμοκ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζοκμδμφ απυ ημκ αζεεκή.
 Δθυζμκ μ ζοκμδυξ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ δεκ δζαεέηεζ ηα ζημζπεία αοηά, ημ πνμζςπζηυ ηαζ δ αζθάθεζα
ημο Νμζμημιείμο ηαθείηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ κα γδηήζεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζοκμδμφ απυ ημκ αζεεκή.
5. ΠΡΟΟΥΖ!! φιθςκα ιε ημ οπ. ανζει. Πνςη. Τ7α/Γ.Π.58458 – 30/9/2003 έββναθμ ηδξ Γεκζηήξ
Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ημο Τπ.Τ.Π. ηαεχξ ηαζ ηδξ Τπ ανζει. Τ7α/Γ.Π 160011/10 – 9/3/2011 Τπμονβζηήξ
Δβηοηθίμο, «Κάζε άιιν άηνκν πνπ δελ πιεξνί φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνυπνζέζεηο δελ
λνκηκνπνηείηαη λα παξέρεη λνζειεπηηθέο θξνληίδεο ζε αζζελείο».
Παναηαθμφιε κα θακείηε απυθοηα ζοκενβάζζιμζ ζηδκ εθανιμβή ηαζ ηήνδζδ ηςκ παναπάκς μδδβζχκ, ηαεχξ
κ΄ απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε Γεκφζηα Τγεία ζην Ννζνθνκείν (ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηελ
απνθπγή ινηκψμεσλ, δηάδνζεο λνζεκάησλ θηι).
6. Σδκ χνα επίζηερδξ ηςκ βζαηνχκ, μζ ζοκμδμί μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ εηηυξ ηδξ ηθζκζηήξ.
7. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ, μζ ζοκμδμί μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ εηηυξ ημο εαθάιμο.
8. Παναηαθμφιε κα ιδ δζαηδνείηε ιαγί ζαξ ακηζηείιεκα αλίαξ. Δθυζμκ αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ, παναηαθμφιε
κα ηα παναδίδεηε ζηδκ Πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ, ζοιπθδνχκμκηαξ ημ εζδζηυ έκηοπμ πμο εα ζαξ δμεεί βζα
ημ ζημπυ αοηυ.
9. Καηά ηδκ παναιμκή ζαξ ζημ Νμζμημιείμ πνέπεζ κα ηδνείηε ηζξ μδδβίεξ πμο εα ζαξ δίκμκηαζ ηαζ αθμνμφκ
ζηδ εεναπεία ζαξ ή ζηδ εεναπεία ημο πνμζθζθμφξ ζαξ πνμζχπμο. Γεκ εα πνέπεζ αηυιδ κα θαιαάκεηε απυ
ιυκμζ ζαξ θάνιαηα ή κα ηαηακαθχκεηε ηνυθζια.
10. αξ εκδιενχκμοιε, ηέθμξ, υηζ ζε ηακέκακ εζςηενζηυ πχνμ ημο Νμζμημιείμο δεκ επζηνέπεηαζ ημ ηάπκζζια.
Αγαπεηή θπξία / Αγαπεηέ θχξηε,
Αημθμοεχκηαξ ιε ζοκέπεζα ηζξ παναπάκς μδδβίεξ ζοκηεθείηε μοζζαζηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηςκ πανεπυιεκςκ
οπδνεζζχκ ζαηνζηήξ ηαζ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ. Δθπίγμοιε ζηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδ αμήεεζά ζαξ
Δθ ηεο Γηνηθήζεσο

Γίλε Δζεινληήο Αηκνδφηεο
Με δηζηάδεηο λα δψζεηο Αίκα
Υάξηζε ηε ραξά ηεο Εσήο
Γηαηί ε Αηκνδνζία…..
Δίλαη Πξάμε Αλζξσπηάο & Αιιειεγγχεο
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Β) ΜΑΙΔΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Αγαπεηή Κπξία / Αγαπεηέ ΚύξΙΔ, Καιώο Ήξζαηε
πγραξεηήξηα είζηε έγθπνο!
φκημια εα ηναηάηε ζηδκ αβηαθζά ζαξ ημ κεμβέκκδημ ιςνυ ζαξ. Θα ημο πανίζεηε ηδ γςή ηαζ
αιέζςξ ιεηά έκα ζδιακηζηυ δχνμ, πμο εα ημο ελαζθαθίζεζ πμζυηδηα ζςιαηζηήξ ηαζ πκεοιαηζηήξ
οβείαξ, βζα μθυηθδνδ ηδ γςή ημο, ην κεηξηθφ γάια
ημ ηιήια πμο εα κμζδθεοηείηε εα παναιείκεζ ημ ιςνυ δίπθα ζαξ βζα υθμ ημ 24ςνμ. Σμ
κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ εα ζαξ αμδεήζεζ ζημ λεηίκδια ημο εδθαζιμφ ηαζ εα θφζεζ ηοπυκ
πνμαθήιαηα πμο εα πανμοζζαζημφκ.
Μαξ εκδζαθένεζ ζδζαίηενα ηαηά ηδκ παναιμκή ζαξ ζημ κμζμημιείμ, κα δδιζμονβήζμοιε ιαγί ζαξ ιζα
αιθίδνμιδ ζπέζδ δ μπμία εα ααζίγεηαζ ζηδκ εοβέκεζα, ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ημκ ζεααζιυ ηδξ
ακενχπζκδξ αλζμπνέπεζαξ, ηυζμ ηδξ κμζδθεουιεκδξ ηαζ ημο μζηείμο ηδξ πενζαάθθμκημξ, υζμ ηαζ ημο
ενβαγυιεκμο πνμζςπζημφ.
ημ δζάζηδια πμο εα κμζδθεφεζηε εα ανζζηυιαζηε ζηδ δζάεεζή ζαξ ζε υπμζμ ηάθεζια ή αίηδια
Μπμνείηε κα πνδζζιμπμζείηε ημκ πνμζςπζηυ ζαξ θςηζζιυ πμο ανίζηεηαζ ζηδ ημκζυθα πάκς απυ ημ
ηνεαάηζ ζαξ.
Αγαπεηή θπξία - αγαπεηέ θχξηε
ε ηάεε εάθαιμ μζ κμζδθεουιεκεξ έπμοκ ζδζαίηενδ ακάβηδ απυ έκα ήζοπμ, βαθήκζμ ηαζ αζθαθέξ
πενζαάθθμκ.
Αημθμοεχκηαξ ιε ζοκέπεζα ηζξ παναηάης μδδβίεξ, εα ιπμνμφζαηε ηαζ ζεζξ κα ζοιαάθεηε ζδιακηζηά
ζηδκ εεναπεοηζηή πμνεία:
11.
Παναηαθμφιε κα ηδνείηε ηζξ χνεξ επζζηεπηδνίμο ιε αηνίαεζα. Οζ χνεξ αοηέξ είκαζ 17:00 –
19:00
Σηο ψξεο ηνπ επηζθεπηεξίνπ παναηαθμφιε μζ επζζηέπηεξ κα εκαθθάζζμκηαζ ζημ εάθαιμ ηαζ κα ιδκ
ανίζημκηαζ πμηέ πάκς απυ έκαξ δίπθα ζε ηάεε ιδηένα ή ιέθθμοζα ιδηένα.
Σα ιζηνά παζδζά δελ επηηξέπεηαη κα πνμζένπμκηαζ ζημοξ εαθάιμοξ ηςκ θεπςΐδςκ
Σηο ψξεο εθηφο επηζθεπηεξίνπ ιπμνεί κα παναιείκεζ ζηδ ιδηένα ή ιέθθμοζα ιδηένα κφλν έλαο
ζπλνδφο, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί δ απαναίηδηδ δζοπία ζημ εάθαιμ.
12.
Δθφζνλ ν ζπλνδφο πνπ ζα παξακέλεη είλαη ζπγγεληθφ πξφζσπν ηδξ ιδηέναξ ή ιέθθμοζαξ
ιδηέναξ, εα πνέπεζ απαναζηήηςξ κα δζαεέηεζ ηδκ εζδζηή πνμζςπζηή πνάζζκδ ηάνηα ζοκμδμφ πμο
πνέπεζ κα γδηάεζ ηαζ δ μπμία δζαηίεεηαζ απυ ηζξ Μαίεξ ηδξ ηθζκζηήξ. Δθυζμκ οπάνπμοκ δφμ ζοκμδμί
ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 24χνμο πμο εκαθθάζζμκηαζ, πνέπεζ ηαζ μζ δφμ κα έπμοκ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ
ηάνηα. Ζ θάξηα απηή πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζε θάζε έιεγρν είηε ησλ Μαηψλ, είηε ηνπ
πξνζσπηθνχ αζθάιεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
13.
Δθφζνλ ε ζπλνδφο είλαη απνθιεηζηηθή αδειθή λνζνθφκνο παναηαθμφιε κα δζααάζεηε υζα
ζζπφμοκ ιε ηδκ Τπ. ανζει. Τ7α/Γ.Π 160011/10 Τπμονβζηή Δβηφηθζμ αθθά ηαζ ημ οπ. ανζει.
Α21/404/18- 16/5/2006 έββναθμ ημο ΗΚΑ βζα ηδκ πανμπή θνμκηίδαξ απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ
επαββεθιαηίεξ (διενμιίζεζμ, χνεξ ενβαζίαξ, οπμπνεχζεζξ, δζηαζχιαηα). Σα ακςηένς ζπεηζηά είκαζ
ακανηδιέκα ζημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ δζαδνυιμοξ ηςκ ηθζκζηχκ.
14.
Δθφζνλ ε ζπλνδφο πξνζέξρεηαη απφ ηελ νηθία ηεο κεηέξαο ή κέιινπζαο κεηέξαο, φπνπ
εθεί πξνζθέξεη έκκηζζε εξγαζία, ή δδθχκεζ υηζ είκαζ θζθζηυ πνυζςπμ, ιε αάζδ ηδκ οπ. αν. πνςη.
7235/5676/ 13/4/2007 απυθαζδ ημο Γζμζηδηή ηδξ 2δξ Τβεζμκμιζηήξ Πενζθένεζαξ Πεζναζχξ ηαζ
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Αζβαίμο πμο είκαζ ακανηδιέκδ ζημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ
δζαδνυιμοξ ηςκ ηθζκζηχκ, ζζπφμοκ ηα ελήξ:
 Ο λνζειεπφκελνο εξγνδφηεο ή νη νηθείνη ηνπ δδθχκμοκ βναπηά ζημ εζδζηυ έκηοπμ βναπηήξ
δήθςζδξ πμο δζαηίεεηαζ απυ ημοξ εθδιενεφμκηεξ κμζδθεοηέξ, υηζ βκςνίγμοκ ηαθά ημ άημιμ πμο
επζεοιμφκ κα ημοξ θνμκηίζεζ, υηζ έπεζ άδεζα παναιμκήξ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ βκςνίγεζ πμθφ ηαθά ηδκ
Δθθδκζηή βθχζζα (εθυζμκ είκαζ αθθμδαπυξ / ή), υηζ δεκ πάζπεζ απυ θμζιχδεξ ιεηαδμηζηυ κυζδια
ηαζ υηζ εα αζπμθδεεί απμηθεζζηζηά ιε ηδ θνμκηίδα ημο.
 Ο λνζειεπφκελνο εξγνδφηεο ή νη νηθείνη ηνπ πνέπεζ κα πνμζημιίγμοκ θςημηοπία ηδξ
ηαοηυηδηαξ ή ημο δζαααηδνίμο ημο αηυιμο πμο επζεοιμφκ κα ημοξ θνμκηίγεζ.
 Ζ βναπηή δήθςζδ ηαζ δ θςημηοπία ηαοηυηδηαξ ή δζαααηδνίμο ημο πνμζχπμο πμο εα
ζοκμδεφζεζ ηδ ιδηένα ή ιέθθμοζα ιδηένα, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ λνζειεπφκελν εξγνδφηε ή
ηνπο νηθείνπο ηνπ ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζηζξ εθδιενεφμοζεξ Μαίεξ ηδξ ηθζκζηήξ, μζ μπμίμζ
εθέβπμοκ ηα ζημζπεία αοηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηαβνάθμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ ζημ εζδζηυ
αζαθίμ ζοκμδμφ.
 Δθυζμκ μ κμζδθεουιεκμξ ενβμδυηδξ ή μζ μζηείμζ ημο δελ δειψζνπλ ηα παναπάκς ζημζπεία ημο
ζοκμδμφ ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζηδκ ηθζκζηή, ημ πνμζςπζηυ ηαζ δ αζθάθεζα ημο κμζμημιείμο
ηαθείηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ ημο Νμζμημιείμο κα γδηήζμοκ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζοκμδμφ απυ ηδκ
κμζδθεουιεκδ.
 Δθυζμκ μ ζοκμδυξ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ δεκ δζαεέηεζ ηα ζημζπεία αοηά, ημ πνμζςπζηυ ηαζ δ
αζθάθεζα ημο Νμζμημιείμο ηαθείηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ κα γδηήζεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζοκμδμφ
απυ ημκ αζεεκή.
15.
ΠΡΟΟΥΖ!! φιθςκα ιε ημ οπ. ανζει. Πνςη. Τ7α/Γ.Π.58458 – 30/9/2003 έββναθμ ηδξ
Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ημο Τπ.Τ.Π. ηαεχξ ηαζ ηδξ Τπ ανζει. Τ7α/Γ.Π 160011/10 – 9/3/2011
Τπμονβζηήξ Δβηοηθίμο, «Κάζε άιιν άηνκν πνπ δελ πιεξνί φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο
πξνυπνζέζεηο δελ λνκηκνπνηείηαη λα παξέρεη νπδεκία Ννζειεπηηθή ή Μαηεπηηθή θξνληίδα».
Παναηαθμφιε κα θακείηε απυθοηα ζοκενβάζζιμζ ζηδκ εθανιμβή ηαζ ηήνδζδ ηςκ παναπάκς
μδδβζχκ, ηαεχξ κ΄ απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε Γεκφζηα Τγεία ζην Ννζνθνκείν (ηήξεζε
θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηελ απνθπγή ινηκψμεσλ, δηάδνζεο λνζεκάησλ θηι).
16.

Σδκ χνα επίζηερδξ ηςκ βζαηνχκ, μζ ζοκμδμί μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ εηηυξ ηδξ ηθζκζηήξ.

17.

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ, μζ ζοκμδμί μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ εηηυξ ημο εαθάιμο.

18. Παναηαθμφιε κα ιδ δζαηδνείηε ιαγί ζαξ ακηζηείιεκα αλίαξ. Δθυζμκ αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ,
παναηαθμφιε κα ηα παναδίδεηε ζηδκ Πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ, ζοιπθδνχκμκηαξ ημ εζδζηυ έκηοπμ
πμο εα ζαξ δμεεί βζα ημ ζημπυ αοηυ.
19. Καηά ηδκ παναιμκή ζαξ ζημ Νμζμημιείμ πνέπεζ κα ηδνείηε ηζξ μδδβίεξ πμο εα ζαξ δίκμκηαζ ηαζ
αθμνμφκ ζηδ εεναπεία ζαξ ή ζηδ εεναπεία ημο πνμζθζθμφξ ζαξ πνμζχπμο. Γεκ εα πνέπεζ αηυιδ κα
θαιαάκεηε απυ ιυκμζ ζαξ θάνιαηα ή κα ηαηακαθχκεηε ηνυθζια.
20. αξ εκδιενχκμοιε, ηέθμξ, υηζ ζε ηακέκακ εζςηενζηυ πχνμ ημο Νμζμημιείμο δεκ επζηνέπεηαζ ημ
ηάπκζζια.
Αγαπεηή θπξία / Αγαπεηέ θχξηε,
Αημθμοεχκηαξ ιε ζοκέπεζα ηζξ παναπάκς μδδβίεξ ζοκηεθείηε μοζζαζηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηςκ
πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ζαηνζηήξ ηαζ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ.
Δθπίγμοιε ζηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδ αμήεεζά ζαξ

Δθ ηεο Γηνηθήζεσο
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Γ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Αγαπεηή Κπξία / Αγαπεηέ Κύξηε, Καιώο ΉξζαηΔ
Γκςνίγμκηαξ ηζξ ζδζαίηενεξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγεηε ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ κμζδθείαξ - είηε ηδξ
δζηήξ ζαξ, είηε ημο πνμζθζθμφξ ζαξ πνμζχπμο - εα εέθαιε κα ζαξ δζααεααζχζμοιε, υηζ εα
ηαηααθδεεί απυ ειάξ ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα πθδνέζηενδξ ζαηνζηήξ οπμζηήνζλδξ ηαζ κμζδθεοηζηήξ
θνμκηίδαξ, έηζζ χζηε κα επζζηνέρεηε ζημ μζηείμ ζαξ πενζαάθθμκ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ.
Μαξ εκδζαθένεζ ζδζαίηενα, ηαηά ηδκ παναιμκή ζαξ ζημ κμζμημιείμ, κα δδιζμονβδεεί έκα ηθίια
ειπζζημζφκδξ πμο εα ααζίγεηαζ ζηδκ εοβέκεζα, ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ημκ ζεααζιυ ηδξ ακενχπζκδξ
αλζμπνέπεζαξ, ηυζμ ημο αζεεκμφξ ηαζ ημο μζηείμο ημο πενζαάθθμκημξ, υζμ ηαζ ημο ενβαγυιεκμο
πνμζςπζημφ.
ημ δζάζηδια πμο κμζδθεφεζηε εα εέθαιε κα ζαξ δζααεααζχζμοιε υηζ ανζζηυιαζηε ζηδ δζάεεζή ζαξ
ζε ηάεε ηάθεζια ή αίηδιά ζαξ.
Γζα ημ ζημπυ αοηυ ιπμνείηε κα ηαθείηε ημ πνμζςπζηυ, υπμηε οπάνπεζ ακάβηδ, πηοπχκηαξ ημ
ημοδμφκζ πμο ανίζηεηαζ είηε ζηδ δελζά είηε ζηδκ ανζζηενή πθεονά ημο ηνεααηζμφ ζαξ.
Μπμνείηε επίζδξ κα πνδζζιμπμζείηε ημκ πνμζςπζηυ ζαξ θςηζζιυ, πμο ανίζηεηαζ ζηδ ημκζυθα πάκς
απυ ημ ηνεαάηζ ζαξ.
Αγαπεηέο θπξίεο θαη αγαπεηνί θχξηνη,
ε ηάεε εάθαιμ μζ αζεεκείξ έπμοκ ζδζαίηενδ ακάβηδ απυ έκα ήζοπμ, βαθήκζμ ηαζ αζθαθέξ
πενζαάθθμκ.
Αημθμοεχκηαξ ιε ζοκέπεζα ηζξ παναηάης μδδβίεξ, εα ιπμνμφζαηε ηαζ ζεζξ κα ζοιαάθεηε ζδιακηζηά
ζηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ ακςηένς εεναπεοηζηχκ ζοκεδηχκ:
21.
Παναηαθμφιε κα ηδνείηε ηζξ χνεξ επζζηεπηδνίμο ιε αηνίαεζα. Οζ χνεξ αοηέξ είκαζ 17:00 –
19:00 Σηο ψξεο ηνπ επηζθεπηεξίνπ παναηαθμφιε μζ επζζηέπηεξ κα εκαθθάζζμκηαζ ζημ εάθαιμ ηαζ
κα ιδκ ανίζημκηαζ πμηέ πάκς απυ έκαξ δίπθα ζε ηάεε αζεεκή.
Σηο ψξεο εθηφο επηζθεπηεξίνπ ιπμνεί κα παναιείκεζ ζημκ ηάεε αζεεκή κφλν έλαο ζπλνδφο,
πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί δ απαναίηδηδ δζοπία ζημ εάθαιμ.
22.
Δθφζνλ ν ζπλνδφο πνπ ζα παξακέλεη είλαη ζπγγεληθφ πξφζσπν πνμξ ημκ αζεεκή, εα
πνέπεζ απαναζηήηςξ κα δζαεέηεζ ηδκ εζδζηή πνμζςπζηή πνάζζκδ ηάνηα ζοκμδμφ πμο πνέπεζ κα γδηάεζ
ηαζ δ μπμία δζαηίεεηαζ απυ ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ηδξ ηθζκζηήξ. Δθυζμκ οπάνπμοκ δφμ ζοκμδμί
ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 24χνμο πμο εκαθθάζζμκηαζ, πνέπεζ ηαζ μζ δφμ κα έπμοκ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ
ηάνηα. Ζ θάξηα απηή πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζε θάζε έιεγρν είηε ηνπ λνζειεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, είηε ηνπ πξνζσπηθνχ αζθάιεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
23.
Δθφζνλ ε ζπλνδφο είλαη απνθιεηζηηθή αδειθή λνζνθφκνο παναηαθμφιε κα δζααάζεηε υζα
ζζπφμοκ ιε ηδκ Τπ. ανζει. Τ7α/Γ.Π 160011/10 Τπμονβζηή Δβηφηθζμ αθθά ηαζ ημ οπ. ανζει.
Α21/404/18- 16/5/2006 έββναθμ ημο ΗΚΑ βζα ηδκ πανμπή θνμκηίδαξ απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ
επαββεθιαηίεξ (διενμιίζεζμ, χνεξ ενβαζίαξ, οπμπνεχζεζξ, δζηαζχιαηα). Σα ακςηένς ζπεηζηά είκαζ
ακανηδιέκα ζημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ δζαδνυιμοξ ηςκ ηθζκζηχκ.
24.
Δθφζνλ ε ζπλνδφο πξνζέξρεηαη απφ ηελ νηθία ηνπ αζζελή, φπνπ εθεί πξνζθέξεη έκκηζζε
εξγαζία, ή δδθχκεζ υηζ είκαζ θζθζηυ πνυζςπμ, ιε αάζδ ηδκ οπ. αν. πνςη. 7235/5676/ 13/4/2007
απυθαζδ ημο Γζμζηδηή ηδξ 2δξ Τβεζμκμιζηήξ Πενζθένεζαξ Πεζναζχξ ηαζ Αζβαίμο πμο είκαζ
ακανηδιέκδ ζημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ δζαδνυιμοξ ηςκ ηθζκζηχκ,
ζζπφμοκ ηα ελήξ:
 Ο λνζειεπφκελνο εξγνδφηεο ή νη νηθείνη ηνπ δδθχκμοκ βναπηά ζημ εζδζηυ έκηοπμ βναπηήξ
δήθςζδξ πμο δζαηίεεηαζ απυ ημοξ εθδιενεφμκηεξ κμζδθεοηέξ, υηζ βκςνίγμοκ ηαθά ημ άημιμ πμο
επζεοιμφκ κα ημοξ θνμκηίζεζ, υηζ έπεζ άδεζα παναιμκήξ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ βκςνίγεζ πμθφ ηαθά ηδκ
Δθθδκζηή βθχζζα (εθυζμκ είκαζ αθθμδαπυξ / ή), υηζ δεκ πάζπεζ απυ θμζιχδεξ ιεηαδμηζηυ κυζδια
ηαζ υηζ εα αζπμθδεεί απμηθεζζηζηά ιε ηδ θνμκηίδα ημο.
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 Ο λνζειεπφκελνο εξγνδφηεο ή νη νηθείνη ηνπ πνέπεζ κα πνμζημιίγμοκ θςημηοπία ηδξ
ηαοηυηδηαξ ή ημο δζαααηδνίμο ημο αηυιμο πμο επζεοιμφκ κα ημοξ θνμκηίγεζ.
 Ζ βναπηή δήθςζδ ηαζ δ θςημηοπία ηαοηυηδηαξ ή δζαααηδνίμο ημο πνμζχπμο πμο εα
ζοκμδεφζεζ ημκ αζεεκή, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ λνζειεπφκελν εξγνδφηε ή ηνπο νηθείνπο ηνπ
ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζημοξ εθδιενεφμκηεξ κμζδθεοηέξ ηδξ ηθζκζηήξ, μζ μπμίμζ εθέβπμοκ ηα
ζημζπεία αοηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηαβνάθμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ ζημ εζδζηυ αζαθίμ ζοκμδμφ.
 Δθυζμκ μ κμζδθεουιεκμξ ενβμδυηδξ ή μζ μζηείμζ ημο δελ δειψζνπλ ηα παναπάκς ζημζπεία ημο
ζοκμδμφ ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζηδκ ηθζκζηή, ημ πνμζςπζηυ ηαζ δ αζθάθεζα ημο κμζμημιείμο
ηαθείηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ ημο Νμζμημιείμο κα γδηήζμοκ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζοκμδμφ απυ ημκ
αζεεκή.
 Δθυζμκ μ ζοκμδυξ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ δεκ δζαεέηεζ ηα ζημζπεία αοηά, ημ πνμζςπζηυ ηαζ δ
αζθάθεζα ημο Νμζμημιείμο ηαθείηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ κα γδηήζεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζοκμδμφ
απυ ημκ αζεεκή.
25.
ΠΡΟΟΥΖ!! φιθςκα ιε ημ οπ. ανζει. Πνςη. Τ7α/Γ.Π.58458 – 30/9/2003 έββναθμ ηδξ
Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ημο Τπ.Τ.Π. ηαεχξ ηαζ ηδξ Τπ ανζει. Τ7α/Γ.Π 160011/10 – 9/3/2011
Τπμονβζηήξ Δβηοηθίμο, «Κάζε άιιν άηνκν πνπ δελ πιεξνί φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο
πξνυπνζέζεηο δελ λνκηκνπνηείηαη λα παξέρεη λνζειεπηηθέο θξνληίδεο ζε αζζελείο».
Παναηαθμφιε κα θακείηε απυθοηα ζοκενβάζζιμζ ζηδκ εθανιμβή ηαζ ηήνδζδ ηςκ παναπάκς
μδδβζχκ, ηαεχξ κ΄ απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε Γεκφζηα Τγεία ζην Ννζνθνκείν (ηήξεζε
θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηελ απνθπγή ινηκψμεσλ, δηάδνζεο λνζεκάησλ θηι).
26.

Σδκ χνα επίζηερδξ ηςκ βζαηνχκ, μζ ζοκμδμί μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ εηηυξ ηδξ ηθζκζηήξ.

27.

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ, μζ ζοκμδμί μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ εηηυξ ημο εαθάιμο.

28. Παναηαθμφιε κα ιδ δζαηδνείηε ιαγί ζαξ ακηζηείιεκα αλίαξ. Δθυζμκ αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ,
παναηαθμφιε κα ηα παναδίδεηε ζηδκ Πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ, ζοιπθδνχκμκηαξ ημ εζδζηυ έκηοπμ
πμο εα ζαξ δμεεί βζα ημ ζημπυ αοηυ.
29. Καηά ηδκ παναιμκή ζαξ ζημ Νμζμημιείμ πνέπεζ κα ηδνείηε ηζξ μδδβίεξ πμο εα ζαξ δίκμκηαζ ηαζ
αθμνμφκ ζηδ εεναπεία ζαξ ή ζηδ εεναπεία ημο πνμζθζθμφξ ζαξ πνμζχπμο. Γεκ εα πνέπεζ αηυιδ κα
θαιαάκεηε απυ ιυκμζ ζαξ θάνιαηα ή κα ηαηακαθχκεηε ηνυθζια.
30. αξ εκδιενχκμοιε, ηέθμξ, υηζ ζε ηακέκακ εζςηενζηυ πχνμ ημο Νμζμημιείμο δεκ επζηνέπεηαζ ημ
ηάπκζζια.
Αγαπεηή θπξία / Αγαπεηέ θχξηε,
Αημθμοεχκηαξ ιε ζοκέπεζα ηζξ παναπάκς μδδβίεξ ζοκηεθείηε μοζζαζηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηςκ
πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ζαηνζηήξ ηαζ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ.
Δθπίγμοιε ζηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδ αμήεεζά ζαξ
Δθ ηεο Γηνηθήζεσο

Γίλε Δζεινληήο Αηκνδφηεο
Με δηζηάδεηο λα δψζεηο Αίκα
Υάξηζε ηε ραξά ηεο Εσήο
Γηαηί ε Αηκνδνζία…..Δίλαη Πξάμε Αλζξσπηάο & Αιιειεγγχεο
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Γ) ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Αγαπεηή Κπξία / Αγαπεηέ Κύξηε, Καιώο Ήξζαηε
Γκςνίγμκηαξ ηζξ ζδζαίηενεξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγεηε ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ κμζδθείαξ - είηε ηδξ
δζηήξ ζαξ, είηε ημο πνμζθζθμφξ ζαξ πνμζχπμο - εα εέθαιε κα ζαξ δζααεααζχζμοιε, υηζ εα
ηαηααθδεεί απυ ειάξ ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα πθδνέζηενδξ ζαηνζηήξ οπμζηήνζλδξ ηαζ κμζδθεοηζηήξ
θνμκηίδαξ, έηζζ χζηε κα επζζηνέρεηε ζημ μζηείμ ζαξ πενζαάθθμκ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ.
Μαξ εκδζαθένεζ ζδζαίηενα, ηαηά ηδκ παναιμκή ζαξ ζημ κμζμημιείμ, κα δδιζμονβδεεί έκα ηθίια
ειπζζημζφκδξ πμο εα ααζίγεηαζ ζηδκ εοβέκεζα, ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ημκ ζεααζιυ ηδξ ακενχπζκδξ
αλζμπνέπεζαξ, ηυζμ ημο αζεεκμφξ ηαζ ημο μζηείμο ημο πενζαάθθμκημξ, υζμ ηαζ ημο ενβαγυιεκμο
πνμζςπζημφ.
ημ δζάζηδια πμο κμζδθεφεζηε εα εέθαιε κα ζαξ δζααεααζχζμοιε υηζ ανζζηυιαζηε ζηδ δζάεεζή ζαξ
ζε ηάεε ηάθεζια ή αίηδιά ζαξ.
Γζα ημ ζημπυ αοηυ ιπμνείηε κα ηαθείηε ημ πνμζςπζηυ, υπμηε οπάνπεζ ακάβηδ, πηοπχκηαξ ημ
ημοδμφκζ πμο ανίζηεηαζ είηε ζηδ δελζά είηε ζηδκ ανζζηενή πθεονά ημο ηνεααηζμφ ζαξ.
Μπμνείηε επίζδξ κα πνδζζιμπμζείηε ημκ πνμζςπζηυ ζαξ θςηζζιυ, πμο ανίζηεηαζ ζηδ ημκζυθα πάκς
απυ ημ ηνεαάηζ ζαξ.
Αγαπεηέο θπξίεο θαη αγαπεηνί θχξηνη,
ε ηάεε εάθαιμ μζ αζεεκείξ έπμοκ ζδζαίηενδ ακάβηδ απυ έκα ήζοπμ, βαθήκζμ ηαζ αζθαθέξ
πενζαάθθμκ.
Αημθμοεχκηαξ ιε ζοκέπεζα ηζξ παναηάης μδδβίεξ, εα ιπμνμφζαηε ηαζ ζεζξ κα ζοιαάθεηε ζδιακηζηά
ζηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ ακςηένς εεναπεοηζηχκ ζοκεδηχκ:
31.
Παναηαθμφιε κα ηδνείηε ηζξ χνεξ επζζηεπηδνίμο ιε αηνίαεζα. Οζ χνεξ αοηέξ είκαζ 17:00 –
19:00 Σηο ψξεο ηνπ επηζθεπηεξίνπ παναηαθμφιε μζ επζζηέπηεξ κα εκαθθάζζμκηαζ ζημ εάθαιμ ηαζ
κα ιδκ ανίζημκηαζ πμηέ πάκς απυ έκαξ δίπθα ζε ηάεε αζεεκή.
Σηο ψξεο εθηφο επηζθεπηεξίνπ ιπμνεί κα παναιείκεζ ζημκ ηάεε αζεεκή κφλν έλαο ζπλνδφο,
πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί δ απαναίηδηδ δζοπία ζημ εάθαιμ.
32.
Δθφζνλ ν ζπλνδφο πνπ ζα παξακέλεη είλαη ζπγγεληθφ πξφζσπν πνμξ ημκ αζεεκή, εα
πνέπεζ απαναζηήηςξ κα δζαεέηεζ ηδκ εζδζηή πνμζςπζηή πνάζζκδ ηάνηα ζοκμδμφ πμο πνέπεζ κα γδηάεζ
ηαζ δ μπμία δζαηίεεηαζ απυ ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ηδξ ηθζκζηήξ. Δθυζμκ οπάνπμοκ δφμ ζοκμδμί
ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 24χνμο πμο εκαθθάζζμκηαζ, πνέπεζ ηαζ μζ δφμ κα έπμοκ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ
ηάνηα. Ζ θάξηα απηή πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζε θάζε έιεγρν είηε ηνπ λνζειεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, είηε ηνπ πξνζσπηθνχ αζθάιεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
33.
Δθφζνλ ε ζπλνδφο είλαη απνθιεηζηηθή αδειθή λνζνθφκνο παναηαθμφιε κα δζααάζεηε υζα
ζζπφμοκ ιε ηδκ Τπ. ανζει. Τ7α/Γ.Π 160011/10 Τπμονβζηή Δβηφηθζμ αθθά ηαζ ημ οπ. ανζει.
Α21/404/18- 16/5/2006 έββναθμ ημο ΗΚΑ βζα ηδκ πανμπή θνμκηίδαξ απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ
επαββεθιαηίεξ (διενμιίζεζμ, χνεξ ενβαζίαξ, οπμπνεχζεζξ, δζηαζχιαηα). Σα ακςηένς ζπεηζηά είκαζ
ακανηδιέκα ζημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ δζαδνυιμοξ ηςκ ηθζκζηχκ.
34.
Δθφζνλ ε ζπλνδφο πξνζέξρεηαη απφ ηελ νηθία ηνπ αζζελή, φπνπ εθεί πξνζθέξεη έκκηζζε
εξγαζία, ή δδθχκεζ υηζ είκαζ θζθζηυ πνυζςπμ, ιε αάζδ ηδκ οπ. αν. πνςη. 7235/5676/ 13/4/2007
απυθαζδ ημο Γζμζηδηή ηδξ 2δξ Τβεζμκμιζηήξ Πενζθένεζαξ Πεζναζχξ ηαζ Αζβαίμο πμο είκαζ
ακανηδιέκδ ζημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ δζαδνυιμοξ ηςκ ηθζκζηχκ,
ζζπφμοκ ηα ελήξ:
 Ο λνζειεπφκελνο εξγνδφηεο ή νη νηθείνη ηνπ δδθχκμοκ βναπηά ζημ εζδζηυ έκηοπμ βναπηήξ
δήθςζδξ πμο δζαηίεεηαζ απυ ημοξ εθδιενεφμκηεξ κμζδθεοηέξ, υηζ βκςνίγμοκ ηαθά ημ άημιμ πμο
επζεοιμφκ κα ημοξ θνμκηίζεζ, υηζ έπεζ άδεζα παναιμκήξ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ βκςνίγεζ πμθφ ηαθά ηδκ
Δθθδκζηή βθχζζα (εθυζμκ είκαζ αθθμδαπυξ / ή), υηζ δεκ πάζπεζ απυ θμζιχδεξ ιεηαδμηζηυ κυζδια
ηαζ υηζ εα αζπμθδεεί απμηθεζζηζηά ιε ηδ θνμκηίδα ημο.
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 Ο λνζειεπφκελνο εξγνδφηεο ή νη νηθείνη ηνπ πνέπεζ κα πνμζημιίγμοκ θςημηοπία ηδξ
ηαοηυηδηαξ ή ημο δζαααηδνίμο ημο αηυιμο πμο επζεοιμφκ κα ημοξ θνμκηίγεζ.
 Ζ βναπηή δήθςζδ ηαζ δ θςημηοπία ηαοηυηδηαξ ή δζαααηδνίμο ημο πνμζχπμο πμο εα
ζοκμδεφζεζ ημκ αζεεκή, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ λνζειεπφκελν εξγνδφηε ή ηνπο νηθείνπο ηνπ
ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζημοξ εθδιενεφμκηεξ κμζδθεοηέξ ηδξ ηθζκζηήξ, μζ μπμίμζ εθέβπμοκ ηα
ζημζπεία αοηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηαβνάθμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ ζημ εζδζηυ αζαθίμ ζοκμδμφ.
 Δθυζμκ μ κμζδθεουιεκμξ ενβμδυηδξ ή μζ μζηείμζ ημο δελ δειψζνπλ ηα παναπάκς ζημζπεία ημο
ζοκμδμφ ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζηδκ ηθζκζηή, ημ πνμζςπζηυ ηαζ δ αζθάθεζα ημο κμζμημιείμο
ηαθείηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ ημο Νμζμημιείμο κα γδηήζμοκ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζοκμδμφ απυ ημκ
αζεεκή.
 Δθυζμκ μ ζοκμδυξ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ δεκ δζαεέηεζ ηα ζημζπεία αοηά, ημ πνμζςπζηυ ηαζ δ
αζθάθεζα ημο Νμζμημιείμο ηαθείηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ κα γδηήζεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζοκμδμφ
απυ ημκ αζεεκή.
35.
ΠΡΟΟΥΖ!! φιθςκα ιε ημ οπ. ανζει. Πνςη. Τ7α/Γ.Π.58458 – 30/9/2003 έββναθμ ηδξ
Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ημο Τπ.Τ.Π. ηαεχξ ηαζ ηδξ Τπ ανζει. Τ7α/Γ.Π 160011/10 – 9/3/2011
Τπμονβζηήξ Δβηοηθίμο, «Κάζε άιιν άηνκν πνπ δελ πιεξνί φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο
πξνυπνζέζεηο δελ λνκηκνπνηείηαη λα παξέρεη λνζειεπηηθέο θξνληίδεο ζε αζζελείο».
Παναηαθμφιε κα θακείηε απυθοηα ζοκενβάζζιμζ ζηδκ εθανιμβή ηαζ ηήνδζδ ηςκ παναπάκς
μδδβζχκ, ηαεχξ κ΄ απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε Γεκφζηα Τγεία ζην Ννζνθνκείν (ηήξεζε
θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηελ απνθπγή ινηκψμεσλ, δηάδνζεο λνζεκάησλ θηι).
36.

Σδκ χνα επίζηερδξ ηςκ βζαηνχκ, μζ ζοκμδμί μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ εηηυξ ηδξ ηθζκζηήξ.

37.

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ, μζ ζοκμδμί μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ εηηυξ ημο εαθάιμο.

38. Παναηαθμφιε κα ιδ δζαηδνείηε ιαγί ζαξ ακηζηείιεκα αλίαξ. Δθυζμκ αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ,
παναηαθμφιε κα ηα παναδίδεηε ζηδκ Πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ, ζοιπθδνχκμκηαξ ημ εζδζηυ έκηοπμ
πμο εα ζαξ δμεεί βζα ημ ζημπυ αοηυ.
39. Καηά ηδκ παναιμκή ζαξ ζημ Νμζμημιείμ πνέπεζ κα ηδνείηε ηζξ μδδβίεξ πμο εα ζαξ δίκμκηαζ ηαζ
αθμνμφκ ζηδ εεναπεία ζαξ ή ζηδ εεναπεία ημο πνμζθζθμφξ ζαξ πνμζχπμο. Γεκ εα πνέπεζ αηυιδ κα
θαιαάκεηε απυ ιυκμζ ζαξ θάνιαηα ή κα ηαηακαθχκεηε ηνυθζια.
40. αξ εκδιενχκμοιε, ηέθμξ, υηζ ζε ηακέκακ εζςηενζηυ πχνμ ημο Νμζμημιείμο δεκ επζηνέπεηαζ ημ
ηάπκζζια.
Αγαπεηή θπξία / Αγαπεηέ θχξηε,
Αημθμοεχκηαξ ιε ζοκέπεζα ηζξ παναπάκς μδδβίεξ ζοκηεθείηε μοζζαζηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηςκ
πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ζαηνζηήξ ηαζ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ.
Δθπίγμοιε ζηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδ αμήεεζά ζαξ
Δθ ηεο Γηνηθήζεσο

Γίλε Δζεινληήο Αηκνδφηεο
Με δηζηάδεηο λα δψζεηο Αίκα
Υάξηζε ηε ραξά ηεο Εσήο
Γηαηί ε Αηκνδνζία…..
Δίλαη Πξάμε Αλζξσπηάο & Αιιειεγγχεο
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Δ) ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Αγαπεηή Κπξία / Αγαπεηέ Κύξηε, Καιώο Ήξζαηε
Γκςνίγμκηαξ ηζξ ζδζαίηενεξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγεηε ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ κμζδθείαξ - είηε ηδξ
δζηήξ ζαξ, είηε ημο πνμζθζθμφξ ζαξ πνμζχπμο - εα εέθαιε κα ζαξ δζααεααζχζμοιε, υηζ εα
ηαηααθδεεί απυ ειάξ ηάεε δοκαηή πνμζπάεεζα πθδνέζηενδξ ζαηνζηήξ οπμζηήνζλδξ ηαζ κμζδθεοηζηήξ
θνμκηίδαξ, έηζζ χζηε κα επζζηνέρεηε ζημ μζηείμ ζαξ πενζαάθθμκ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ.
Μαξ εκδζαθένεζ ζδζαίηενα, ηαηά ηδκ παναιμκή ζαξ ζημ κμζμημιείμ, κα δδιζμονβδεεί έκα ηθίια
ειπζζημζφκδξ πμο εα ααζίγεηαζ ζηδκ εοβέκεζα, ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ ημκ ζεααζιυ ηδξ ακενχπζκδξ
αλζμπνέπεζαξ, ηυζμ ημο αζεεκμφξ ηαζ ημο μζηείμο ημο πενζαάθθμκημξ, υζμ ηαζ ημο ενβαγυιεκμο
πνμζςπζημφ.
ημ δζάζηδια πμο κμζδθεφεζηε εα εέθαιε κα ζαξ δζααεααζχζμοιε υηζ ανζζηυιαζηε ζηδ δζάεεζή ζαξ
ζε ηάεε ηάθεζια ή αίηδιά ζαξ.
Γζα ημ ζημπυ αοηυ ιπμνείηε κα ηαθείηε ημ πνμζςπζηυ, υπμηε οπάνπεζ ακάβηδ, πηοπχκηαξ ημ
ημοδμφκζ πμο ανίζηεηαζ είηε ζηδ δελζά είηε ζηδκ ανζζηενή πθεονά ημο ηνεααηζμφ ζαξ.
Μπμνείηε επίζδξ κα πνδζζιμπμζείηε ημκ πνμζςπζηυ ζαξ θςηζζιυ, πμο ανίζηεηαζ ζηδ ημκζυθα πάκς
απυ ημ ηνεαάηζ ζαξ.
Αγαπεηέο θπξίεο θαη αγαπεηνί θχξηνη,
ε ηάεε εάθαιμ μζ αζεεκείξ έπμοκ ζδζαίηενδ ακάβηδ απυ έκα ήζοπμ, βαθήκζμ ηαζ αζθαθέξ
πενζαάθθμκ.
Αημθμοεχκηαξ ιε ζοκέπεζα ηζξ παναηάης μδδβίεξ, εα ιπμνμφζαηε ηαζ ζεζξ κα ζοιαάθεηε ζδιακηζηά
ζηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ ακςηένς εεναπεοηζηχκ ζοκεδηχκ:
41.
Παναηαθμφιε κα ηδνείηε ηζξ χνεξ επζζηεπηδνίμο ιε αηνίαεζα. Οζ χνεξ αοηέξ είκαζ 17:00 –
19:00 Σηο ψξεο ηνπ επηζθεπηεξίνπ παναηαθμφιε μζ επζζηέπηεξ κα εκαθθάζζμκηαζ ζημ εάθαιμ ηαζ
κα ιδκ ανίζημκηαζ πμηέ πάκς απυ έκαξ δίπθα ζε ηάεε αζεεκή.
Σηο ψξεο εθηφο επηζθεπηεξίνπ ιπμνεί κα παναιείκεζ ζημκ ηάεε αζεεκή κφλν έλαο ζπλνδφο,
πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζζηεί δ απαναίηδηδ δζοπία ζημ εάθαιμ.
42.
Δθφζνλ ν ζπλνδφο πνπ ζα παξακέλεη είλαη ζπγγεληθφ πξφζσπν πνμξ ημκ αζεεκή, εα
πνέπεζ απαναζηήηςξ κα δζαεέηεζ ηδκ εζδζηή πνμζςπζηή πνάζζκδ ηάνηα ζοκμδμφ πμο πνέπεζ κα γδηάεζ
ηαζ δ μπμία δζαηίεεηαζ απυ ημ κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ ηδξ ηθζκζηήξ. Δθυζμκ οπάνπμοκ δφμ ζοκμδμί
ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 24χνμο πμο εκαθθάζζμκηαζ, πνέπεζ ηαζ μζ δφμ κα έπμοκ ηδκ πνμζςπζηή ημοξ
ηάνηα. Ζ θάξηα απηή πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη ζε θάζε έιεγρν είηε ηνπ λνζειεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ, είηε ηνπ πξνζσπηθνχ αζθάιεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
43.
Δθφζνλ ε ζπλνδφο είλαη απνθιεηζηηθή αδειθή λνζνθφκνο παναηαθμφιε κα δζααάζεηε υζα
ζζπφμοκ ιε ηδκ Τπ. ανζει. Τ7α/Γ.Π 160011/10 Τπμονβζηή Δβηφηθζμ αθθά ηαζ ημ οπ. ανζει.
Α21/404/18- 16/5/2006 έββναθμ ημο ΗΚΑ βζα ηδκ πανμπή θνμκηίδαξ απυ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ
επαββεθιαηίεξ (διενμιίζεζμ, χνεξ ενβαζίαξ, οπμπνεχζεζξ, δζηαζχιαηα). Σα ακςηένς ζπεηζηά είκαζ
ακανηδιέκα ζημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ δζαδνυιμοξ ηςκ ηθζκζηχκ.
44.
Δθφζνλ ε ζπλνδφο πξνζέξρεηαη απφ ηελ νηθία ηνπ αζζελή, φπνπ εθεί πξνζθέξεη έκκηζζε
εξγαζία, ή δδθχκεζ υηζ είκαζ θζθζηυ πνυζςπμ, ιε αάζδ ηδκ οπ. αν. πνςη. 7235/5676/ 13/4/2007
απυθαζδ ημο Γζμζηδηή ηδξ 2δξ Τβεζμκμιζηήξ Πενζθένεζαξ Πεζναζχξ ηαζ Αζβαίμο πμο είκαζ
ακανηδιέκδ ζημοξ εζδζημφξ πίκαηεξ ακαημζκχζεςκ πμο οπάνπμοκ ζημοξ δζαδνυιμοξ ηςκ ηθζκζηχκ,
ζζπφμοκ ηα ελήξ:
 Ο λνζειεπφκελνο εξγνδφηεο ή νη νηθείνη ηνπ δδθχκμοκ βναπηά ζημ εζδζηυ έκηοπμ βναπηήξ
δήθςζδξ πμο δζαηίεεηαζ απυ ημοξ εθδιενεφμκηεξ κμζδθεοηέξ, υηζ βκςνίγμοκ ηαθά ημ άημιμ πμο
επζεοιμφκ κα ημοξ θνμκηίζεζ, υηζ έπεζ άδεζα παναιμκήξ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ βκςνίγεζ πμθφ ηαθά ηδκ
Δθθδκζηή βθχζζα (εθυζμκ είκαζ αθθμδαπυξ / ή), υηζ δεκ πάζπεζ απυ θμζιχδεξ ιεηαδμηζηυ κυζδια
ηαζ υηζ εα αζπμθδεεί απμηθεζζηζηά ιε ηδ θνμκηίδα ημο.
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 Ο λνζειεπφκελνο εξγνδφηεο ή νη νηθείνη ηνπ πνέπεζ κα πνμζημιίγμοκ θςημηοπία ηδξ
ηαοηυηδηαξ ή ημο δζαααηδνίμο ημο αηυιμο πμο επζεοιμφκ κα ημοξ θνμκηίγεζ.
 Ζ βναπηή δήθςζδ ηαζ δ θςημηοπία ηαοηυηδηαξ ή δζαααηδνίμο ημο πνμζχπμο πμο εα
ζοκμδεφζεζ ημκ αζεεκή, πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ λνζειεπφκελν εξγνδφηε ή ηνπο νηθείνπο ηνπ
ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζημοξ εθδιενεφμκηεξ κμζδθεοηέξ ηδξ ηθζκζηήξ, μζ μπμίμζ εθέβπμοκ ηα
ζημζπεία αοηά ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηαβνάθμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ πνυζςπμ ζημ εζδζηυ αζαθίμ ζοκμδμφ.
 Δθυζμκ μ κμζδθεουιεκμξ ενβμδυηδξ ή μζ μζηείμζ ημο δελ δειψζνπλ ηα παναπάκς ζημζπεία ημο
ζοκμδμφ ηαηά ηδκ είζμδυ ημοξ ζηδκ ηθζκζηή, ημ πνμζςπζηυ ηαζ δ αζθάθεζα ημο κμζμημιείμο
ηαθείηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ ημο Νμζμημιείμο κα γδηήζμοκ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζοκμδμφ απυ ημκ
αζεεκή.
 Δθυζμκ μ ζοκμδυξ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ δεκ δζαεέηεζ ηα ζημζπεία αοηά, ημ πνμζςπζηυ ηαζ δ
αζθάθεζα ημο Νμζμημιείμο ηαθείηαζ απυ ηδ Γζμίηδζδ κα γδηήζεζ ηδκ απμιάηνοκζδ ημο ζοκμδμφ
απυ ημκ αζεεκή.
45.
ΠΡΟΟΥΖ!! φιθςκα ιε ημ οπ. ανζει. Πνςη. Τ7α/Γ.Π.58458 – 30/9/2003 έββναθμ ηδξ
Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ημο Τπ.Τ.Π. ηαεχξ ηαζ ηδξ Τπ ανζει. Τ7α/Γ.Π 160011/10 – 9/3/2011
Τπμονβζηήξ Δβηοηθίμο, «Κάζε άιιν άηνκν πνπ δελ πιεξνί φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο
πξνυπνζέζεηο δελ λνκηκνπνηείηαη λα παξέρεη λνζειεπηηθέο θξνληίδεο ζε αζζελείο».
Παναηαθμφιε κα θακείηε απυθοηα ζοκενβάζζιμζ ζηδκ εθανιμβή ηαζ ηήνδζδ ηςκ παναπάκς
μδδβζχκ, ηαεχξ κ΄ απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε Γεκφζηα Τγεία ζην Ννζνθνκείν (ηήξεζε
θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηελ απνθπγή ινηκψμεσλ, δηάδνζεο λνζεκάησλ θηι).
46.

Σδκ χνα επίζηερδξ ηςκ βζαηνχκ, μζ ζοκμδμί μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ εηηυξ ηδξ ηθζκζηήξ.

47.

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κμζδθείαξ, μζ ζοκμδμί μθείθμοκ κα ανίζημκηαζ εηηυξ ημο εαθάιμο.

48. Παναηαθμφιε κα ιδ δζαηδνείηε ιαγί ζαξ ακηζηείιεκα αλίαξ. Δθυζμκ αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ,
παναηαθμφιε κα ηα παναδίδεηε ζηδκ Πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ, ζοιπθδνχκμκηαξ ημ εζδζηυ έκηοπμ
πμο εα ζαξ δμεεί βζα ημ ζημπυ αοηυ.
49. Καηά ηδκ παναιμκή ζαξ ζημ Νμζμημιείμ πνέπεζ κα ηδνείηε ηζξ μδδβίεξ πμο εα ζαξ δίκμκηαζ ηαζ
αθμνμφκ ζηδ εεναπεία ζαξ ή ζηδ εεναπεία ημο πνμζθζθμφξ ζαξ πνμζχπμο. Γεκ εα πνέπεζ αηυιδ κα
θαιαάκεηε απυ ιυκμζ ζαξ θάνιαηα ή κα ηαηακαθχκεηε ηνυθζια.
50. αξ εκδιενχκμοιε, ηέθμξ, υηζ ζε ηακέκακ εζςηενζηυ πχνμ ημο Νμζμημιείμο δεκ επζηνέπεηαζ ημ
ηάπκζζια.
Αγαπεηή θπξία / Αγαπεηέ θχξηε,
Αημθμοεχκηαξ ιε ζοκέπεζα ηζξ παναπάκς μδδβίεξ ζοκηεθείηε μοζζαζηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηςκ
πανεπυιεκςκ οπδνεζζχκ ζαηνζηήξ ηαζ κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ.
Δθπίγμοιε ζηδ ζοκενβαζία ηαζ ηδ αμήεεζά ζαξ
Δθ ηεο Γηνηθήζεσο

Γίλε Δζεινληήο Αηκνδφηεο
Με δηζηάδεηο λα δψζεηο Αίκα
Υάξηζε ηε ραξά ηεο Εσήο
Γηαηί ε Αηκνδνζία….. Δίλαη Πξάμε Αλζξσπηάο &
Αιιειεγγχε
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4.

ΔΝΣΤΠΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΛΟΗΜΧΓΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ
Α) ΝΟΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΑ ΔΞ ΔΠΑΦΗ

Προς τοσς
επισκέπτες
Παρακαλούμε πριμ ηημ
είζοδο ζας ζηο δωμάηιο
απεσθσμθείηε ζηο
ζηαθμό ηωμ μοζηλεσηώμ
183

Β) ΝΟΗΜΑΣΑ ΑΙΜΑΣΟΓΔΝΩ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΑ

Προς τοσς
επισκέπτες
Παρακαλούμε πριμ ηημ
είζοδο ζας ζηο δωμάηιο
απεσθσμθείηε ζηο
ζηαθμό ηωμ μοζηλεσηώμ
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Γ) ΝΟΗΜΑΣΑ ΑΔΡΟΓΔΝΩ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΑ

Προς τοσς
επισκέπτες
Παρακαλούμε πριμ ηημ
είζοδο ζας ζηο δωμάηιο
απεσθσμθείηε ζηο
ζηαθμό ηωμ μοζηλεσηώμ
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5.

ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΦΖΜΔΡΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ

1. Ζ Γεκζηή εθδιενία αθμνά μθυηθδνμ ημ κμζμημιείμ, υπμο πανίζηαηαζ ακάβηδ.
2. Ο εθδιενεφςκ κε ηελ αλάιεςε ηεο βάξδηάο ηνπ επζζηέπηεηαζ ηα ηιήιαηα ηαζ εκδιενχκεηαζ βζα
ημοξ κμζδθεουιεκμοξ, ηδ αανφηδηά ημοξ ηαζ ηδκ πζεακή αμήεεζα πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ ζημκ
ζοκάδεθθμ ηδξ αάνδζαξ.
3. Δθέβπεζ επίζεο κε ηελ αλάιεςε ηεο βάξδηάο ηνπ υθμοξ ημοξ ζοκμδμφξ ηςκ αζεεκχκ ζημοξ
εαθάιμοξ κμζδθείαξ έπμκηαξ ιαγί ημο ηα αζαθία θμβμδμζίαξ ζοκμδχκ ημο ηάεε ηιήιαημξ.
3.1.
ηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ έπεζ δμεεί απυ ηδκ αάνδζα πνάζζκδ ηάνηα ζε ζπγγελή ζπλνδφ, αοηή
δίκεηαζ εηείκδ ηδκ χνα απυ ημκ εθδιενεφμκηα.
3.2.
Δπζπνυζεεηα εκδιενχκεζ ηζξ/ημοξ απμηθεζζηζηέξ /ημφξ κα ιδκ παναθείρμοκ κα ζδιεζχζμοκ
ζημ αζαθίμ ηςκ ζοκμδχκ ιε ημ πέναξ ηδξ αάνδζάξ ημοξ.
3.3.
Σέθμξ, εθέβπεζ ημοξ θενυιεκμοξ ςξ ενβαγυιεκμοξ ή ημοξ θενυιεκμοξ ςξ θίθμοξ ζοκμδμφξ,
εάκ οπάνπεζ βζ αοημφξ δ οπεφεοκδ δήθςζδ οπμβεβναιιέκδ απυ ημ ζοββεκζηυ πενζαάθθμκ ημο αζεεκή ή
απυ ημκ ίδζμ ημκ αζεεκή ακ είκαζ ζε εέζδ.
ηελ πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ ζπλνδνί ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο:
Α) Δκδιενχκεζ ιε ηαηακμδηυ ηνυπμ ημκ ζοκμδυ βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα εκοπυβναθδξ ακάθδρδξ εοεφκδξ
απυ ημκ αζεεκή ή ημ ζοββεκζηυ πενζαάθθμκ ηαζ υηζ δεκ έπεζ ημ δζηαίςια κα παναιέκεζ υζμ ημ εέια αοηυ
είκαζ ζε εηηνειυηδηα.
Χξ εη ημφημο μ ζοκμδυξ εκδιενχκεηαζ υηζ δεκ εα ημο επζηναπεί ηδκ επμιέκδ ιένα κα παναιείκεζ δίπθα
ζημκ αζεεκή εθυζμκ εα ζοκεπίζεζ κα εηηνειεί δ οπμβναθή ηδξ ζπεηζηήξ οπεφεοκδξ δήθςζδξ.
Β) Δκδιενχκεζ ηδ αάνδζα κα επζθδθεεί χζηε κα ηθδεμφκ, κα εκδιενςεμφκ ηαζ κα πνμζέθεμοκ μζ
ζοββεκείξ κα οπμβνάρμοκ ημ επυιεκμ πνςί ή αοηυ βίκεηαζ επί ηυπμο ακ είκαζ απυβεοια ηαζ ημ
επζηνέπεζ δ χνα. ε πενίπηςζδ πμο μ αζεεκήξ είκαζ ζε εέζδ, οπμβνάθεζ μ ίδζμξ αθμφ ημο ελδβδεεί ιε
ηαηακμδηυ ηνυπμ μ θυβμξ ηδξ εκοπυβναθδξ ακάθδρδξ εοεφκδξ βζα ημκ ζοκμδυ ημο.
Δζδζηά βζα ηζξ πενζπηχζεζξ ζοκμδχκ παναηαθχ κα λακαδζααάζεηε ηα ζπεηζηά δζεοηνζκζζηζηά έββναθα
πμο έπμοκ δζαηζκδεεί ηαζ ηα μπμία ζε πενίπηςζδ απμνζχκ ιπμνμφκ κα ζογδηδεμφκ.
4. Ζ γδημφιεκδ αμήεεζα απυ ημκ ζοκάδεθθμ ηδξ αάνδζαξ εα εηηεθείηαζ απυ ημκ εθδιενεφμκηα.
Τπεκεοιίγεηαζ υηζ δ γδημφιεκδ αμήεεζα πνέπεζ κα εκέπεζ είηε ημκ παναηηήνα ημο έηηαηημο είηε ημκ
παναηηήνα ηδξ ακαβηαζυηδηαξ θυβς θυνημο ενβαζίαξ.
Δάκ μ/δ εθδιενεφςκ/μοζα έπεζ μπμζαδήπμηε δζαθςκία ζπεηζηά ιε ηδ γδημφιεκδ αμήεεζα, ηδκ θένκεζ ζε
πέναξ ηαζ ηαηυπζκ ιπμνεί κα πνμζέθεεζ ζημ βναθείμ ηδξ Γζεφεοκζδξ ιαγί ιε ημκ ζοκάδεθθμ ηδξ
αάνδζαξ χζηε ημ εέια κα δζεοηνζκζζηεί ηαζ κα δμεμφκ εη κέμο μδδβίεξ εθυζμκ πνεζάγεηαζ.
5. Ο εθδιενεφςκ ηαθείηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ εακάημο ηαζ επζθαιαάκεηαζ ηδξ εκδιένςζδξ βζα ηα
Γναθεία ηδδεζχκ ιε ημκ βκςζηυ ηνυπμ πμο εθανιυγεηαζ ημοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ.
6. Οζ Πνμσζηάιεκμζ ηςκ ηιδιάηςκ έπμοκ ηδκ εοεφκδ κα ζοιπθδνχκμοκ ημ έκηοπμ εθδιενζχκ ημο
επυιεκμο ιήκα πμο ημοξ θένκεζ δ η. Θςιά, ημπμεεηχκηαξ δζαθμνεηζηά βζα ημκ ηάεε ιήκα πνυζςπα. Σν
έληππν απηφ δελ ην ζπκπιεξψλεη ν θάζε λνζειεπηήο κεκνλσκέλα. Μπμνεί κα βίκεζ ζοκεκκυδζδ ιε
ηδκ/ημκ Πνμσζηαιέκδ/κμ, αθθά ηδκ εοεφκδ ζοιπθήνςζδξ ηςκ κμζδθεοηχκ ηδκ έπεζ μ εηάζημηε
Πνμσζηάιεκμξ.
7. Ο εηάζημηε Πνμσζηάιεκμξ πξηλ αθφκε θάλεη ην πιάλν αδεηψλ ηνπ κήλα επζθαιαάκεηαζ κα
ζοιπθδνχζεζ ηα άημια ηδξ εθδιενίαξ.
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8. Ο εθδιενεφςκ ηαηά ηδκ εθδιενία ημο ηζκείηαζ ζηα ηιήιαηα. Γίκεζ ηαηηζηά πανυκ ηαζ ιυκμ εθυζμκ
δζαζθαθζζηεί υηζ είκαζ ήζοπα ηα ηιήιαηα ιπμνεί κα παναιείκεζ ζημ ηιήια ημο ηαζ κα ακαιέκεζ ηθήζδ.
ε άθθδ πενίπηςζδ ιπμνεί κα παναιέκεζ ζημ ΣΔΠ εθυζμκ ημ επζεοιεί.
9.
Ο εθδιενεφςκ πνμααίκεζ απανέβηθζηα ζε υζα ακαθένμκηαζ ζηζξ μδδβίεξ.
10. Πνέπεζ κα εθέβπεζ ακ ημ αζφνιαημ ηδθέθςκμ έπεζ ζήια ζημ ζδιείμ υπμο ανίζηεηαζ. ε άθθδ
πενίπηςζδ μθείθεζ κα ηάκεζ ακά πάζα ζηζβιή βκςζηή ηδ εέζδ ημο, ηαεχξ ηαζ ημ ηδθέθςκμ
επζημζκςκίαξ ιαγί ημο ζε ηάεε ζοκάδεθθμ πμο είκαζ αάνδζα.
11. οιιεηέπεζ εκενβά υπμο οπάνπεζ ακάβηδ ηαζ αλζμθμβεί ηδ ζμαανυηδηα ακ ηθδεεί απυ ζοκάδεθθμ
ηδκ ίδζα ζηζβιή πμο ήδδ αμδεά ηάπμο, ηαζ ακ πνεζαζηεί αθήκεζ ηδκ οπάνπμοζα ενβαζία ημο ακ είκαζ
θζβυηενμ επείβμοζα βζα κα αμδεήζεζ ζηδκ πενζζζυηενμ επείβμοζα ηθήζδ.
12. Ζ ζοιπενζθμνά ημο πνμξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ηςκ αανδζχκ (αθθά ηαζ ημ ακηίζηνμθμ), πνέπεζ κα
βίκεηαζ ζε πθαίζζμ αθθδθεββφδξ, εοβέκεζαξ ηαζ πναβιαηζημφ εκδζαθένμκημξ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο
ηιήιαημξ.
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6.

ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΧΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ
1. Πξσηλή βάξδηα

Παξάδνζε – παξαιαβή Σκήκαηνο ην πξσί (Έσο ηηο 7.15 π.κ.)
1.1.

Παναθααή ηιήιαημξ απυ ηδ κοπηενζκή αάνδζα.

1.2.

Δκδιένςζδ ηςκ κμζδθεοηχκ ηδξ πνςζκήξ αάνδζαξ βζα ηδκ πμνεία ηςκ αζεεκχκ.

1.3.

Δκδιένςζδ ηςκ κμζδθεοηχκ βζα ηζξ κέεξ εζζαβςβέξ. Ακάθοζδ ζζημνζημφ.

1.4.

Καηαβναθή-έθεβπμξ κανηςηζηχκ- πανάδμζδ.

Αξκνδηόηεηεο Πξντζηακέλεο/λνπ ή ππεύζπλνπ/λεο βάξδηαο (ζε πεξίπησζε πνπ ιείπεη) κε ηε
βνήζεηα όπνπ ρξεηάδεηαη ελόο λνζειεπηή πξσηλήο βάξδηαο (7.15 π.κ. έσο 7.50 π.κ)
1.5.

Δκδιένςζδ ημο βναθείμο ηζκήζεςξ βζα ηδ δφκαιδ εζζζηήνζα ελζηήνζα αζεεκχκ.

1.6.

Πνςζκή επίζηερδ απυ ηδκ πνμσζηαιέκδ ημο ηιήιαημξ ζημοξ αζεεκείξ ιε ζημπυ:
Σδκ άιεζδ επαθή ιαγί ημοξ.
Σδκ ηαηάζηνςζδ ημο πθάκμο θνμκηίδαξ.
Σδκ ηαηαβναθή ηςκ ακαβηχκ ημοξ.
Σδ δδιζμονβία πθάκμο θνμκηίδαξ ιεηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιεηνήζεςκ ηαζ ηςκ εονδιάηςκ
ηςκ πνςζκχκ επζζηέρεςκ ηδξ μιάδαξ ηςκ κμζδθεοηχκ.
Σδκ άιεζδ έκανλδ πανμπήξ θνμκηίδαξ απυ ημοξ κμζδθεοηέξ πνμξ ημοξ

αζεεκείξ πμο

πανμοζζάγμοκ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ, πένα απυ ηζξ ηαεδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ.
Σδκ επμπηεία ηςκ ζοκμδχκ ηςκ αζεεκχκ (πμνήβδζδ ηάνηαξ, ηαηαβναθή).
Αξκνδηόηεηεο λνζειεπηώλ πξσηλήο βάξδηαο
1.7.

Πανάθθδθα ιε ηδκ επίζηερδ ημο/ηδξ Πνμσζηαιέκδξ, θήρδ γςηζηχκ ζδιείςκ (εενιμηναζία,

ανηδνζαηή πίεζδ, ζθίλεζξ, SPO2 υπμο είκαζ απαναίηδημ) ηαζ εκδιένςζδ ηςκ δζαβναιιάηςκ ηςκ
αζεεκχκ ζπεηζηά ιε ηα γςηζηά ζδιεία, ηδκ αθυδεοζδ, ηδ δζμφνδζδ ηαζ ημ ζζμγφβζμ ηςκ οβνχκ.
Μεηνήζεζξ ζαηπάνςκ. (7.15 π.κ. έσο 7.50 π.κ.).
1.8.

Αθθαβή εέζδξ ηαηαηεηθζιέκςκ, επζζηυπδζδ δένιαημξ.

1.9.

Δκδιένςζδ πνμξ ημκ/ηδκ Πνμσζηαιέκδ ηαζ ημοξ κμζδθεοηέξ πμο εα εηηεθέζμοκ ηδ κμζδθεία

βζα υηζ έηηαηημ έπεζ πνμηφρεζ απυ ηδκ πνςζκή επίζηερδ ηαζ ηδ θήρδ ηςκ ιεηνήζεςκ. Σεθζηέξ
μδδβίεξ ημο/ ηδξ Πνμσζηαιέκδξ (7.50 π.κ. έσο 7.55 π.κ.).
1.10.

Πνμεημζιαζία ηδξ κμζδθείαξ (iv, im, sc, po αβςβή). (7.15 π.κ. έσο 7.55 π.κ.).

1.11.

Έκανλδ πνςζκήξ κμζδθείαξ ζφιθςκα ιε ημ πθάκμ θνμκηίδαξ. Υμνήβδζδ θανιάηςκ (iv, im,

sc, po), ιε ηήνδζδ: ηςκ ζςζηχκ πνυκςκ, ηςκ ζοκεδηχκ αζδρίαξ-ακηζζδρίαξ, ημκ έθεβπμ ζςζημφ
θανιάημο ηαζ αζεεκή, ηδκ πμνήβδζδ ηςκ μνχκ, ηςκ ζηεοαζιάηςκ πανεκηενζηήξ ζίηζζδξ ζφιθςκα
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ιε ηζξ ζςζηέξ πνμδζαβναθέξ. Έθεβπμξ θθεαζηχκ ή ηεκηνζηχκ βναιιχκ,

πενζπμίδζδ ή

ακηζηαηάζηαζή ημοξ ζφιθςκα ιε ημ εθανιμγυιεκμ πνςηυημθθμ. (7:55 π.κ. έσο ην πέξαο ηεο
εξγαζίαο).
1.12.

Πενζπμίδζδ ηαηαηθίζεςκ, ηναοιάηςκ, εθηχκ ζφιθςκα ιε ημ κμζδθεοηζηυ πθάκμ θνμκηίδαξ.

(7:55 π.κ. έσο ην πέξαο ηεο εξγαζίαο).
Αξκνδηόηεηεο βνεζώλ ζαιάκσλ θαη λνζειεπηώλ πξσηλήο βάξδηαο
1.13.

Παναθααή ζιαηζζιμφ.

1.14.

ίηζζδ αζεεκχκ υπμο πνεζάγεηαζ. Έθεβπμξ ααειμφ ζηακμπμίδζδξ ηςκ αζεεκχκ απυ ηδκ

πμζυηδηα πμο έπμοκ ηαηακαθχζεζ ηαεχξ ηαζ ηνμπμπμίδζδ ημο δζαζημθμβίμο ή ηαζ ηδξ αβςβήξ ημοξ
(ππ δζααδηζημί αζεεκείξ).
1.15.

Φνμκηίδα αζεεκχκ πμο πενζθαιαάκεζ:
ηνχζζιμ ηνεααηζχκ, αθθαβή ζιαηζζιμφ, ηαεανζυηδηα (ιπάκζμ, θμφζζιμ).
Σμπμεέηδζδ αενμζηνςιάηςκ ή έθεβπμξ θεζημονβζηυηδηαξ ηςκ οπανπυκηςκ.
Φνμκηίδα ηνεααηζχκ, ημιμδίκςκ, επζθακεζχκ βεκζηά ιε απμθοιακηζηυ.
Φνμκηίδα – απμθφιακζδ νμμιέηνςκ ηαζ οβνακηήνςκ.
Έθεβπμξ θεζημονβζηυηδηαξ ελανηδιάηςκ ηςκ ημοαθεηχκ - ιπάκζςκ ηαζ επάνηεζαξ οθζηχκ
(ζαπμφκζ, πανηί ημοαθέηαξ, ζημναιίδεξ). (7.55 π.κ. έσο ην πέξαο ηεο εξγαζίαο).

Αξκνδηόηεηεο λνζειεπηώλ πξσηλήο βάξδηαο
1.16.

Δπίζηερδ ζημοξ αζεεκείξ απυ ημοξ κμζδθεοηέξ ιεηά

ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 1μο ηφηθμο

κμζδθεοηζηχκ πνάλεςκ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ηςκ κέςκ ακαβηχκ πμο έπμοκ πνμηφρεζ. (10.30 π.κ.)
1.17.

Φνμκηίδα ηςκ αανέςξ παζπυκηςκ (αθθαβή εέζδ ηςκ αζεεκχκ πμο είκαζ ηθζκήνεζξ ηάεε

2χνεξ) ζφιθςκα ιε ημ αημιζηυ πθάκμ θνμκηίδαξ. (11 π.κ.).
1.18.

Δπίζηερδ ημο/ηδξ Πνμσζηαιέκδξ ιε ημοξ βζαηνμφξ ζημοξ αζεεκείξ. Δκδιένςζδ ηςκ βζαηνχκ

βζα κέα ιδ επείβμκηα δεδμιέκα πμο έπμοκ πνμηφρεζ, ηνμπμπμίδζδ ηδξ θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ,
πνμβναιιαηζζιυξ δζαβκςζηζηχκ ελεηάζεςκ.
1.19.

Νμζδθεία υπςξ πενζβνάθεηαζ ηαζ ζηδκ πνςζκή κμζδθεία. (12 Μ).

1.20.

ίηζζδ αζεεκχκ υπμο πνεζάγεηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ αμδεχκ εαθάιςκ υηακ οπάνπμοκ ζηδ

αάνδζα. Έθεβπμξ ααειμφ ζηακμπμίδζδξ ηςκ αζεεκχκ απυ ηδκ πμζυηδηα πμο έπμοκ ηαηακαθχζεζ
ηαεχξ ηαζ ηνμπμπμίδζδ ημο δζαζημθμβίμο ή ηαζ ηδξ αβςβήξ ημοξ (ππ δζααδηζημί αζεεκείξ).
1.21.

Δπακέθεβπμξ ηαζ θνμκηίδα ηςκ αανέςξ παζπυκηςκ αζεεκχκ. (1 κ.κ.).

1.22.

Έκανλδ κμζδθείαξ υπςξ πενζβνάθεηαζ ηαζ ζηδ πνςζκή κμζδθεία, ιέηνδζδ ηαζ ηαηαβναθή

ηςκ μφνςκ ημο 8χνμο. (2 κ.κ.).
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1.23.

Σεθεοηαία

κμζδθεοηζηή επίζηερδ ηαζ πανμπή πνμβναιιαηζζιέκδξ θνμκηίδαξ απυ ημοξ

κμζδθεοηέξ ηδξ πνςζκήξ αάνδζαξ ζημοξ αανέςξ πάζπμκηεξ (αθθαβή εέζδξ ηαηαηεηθζιέκςκ,
θνμκηίδα, ηαεανζυηδηα – αθθαβή πάκαξ υπμο πνεζάγεηαζ) (2 κ.κ.).
1.24.

Παναθααή – ηαηημπμίδζδ θανιαηεοηζημφ ηαζ θμζπμφ οθζημφ.

1.25.

Δκδιένςζδ ηδξ θμβμδμζίαξ ηςκ αζεεκχκ ιε υ,ηζ κευηενμ ζπεηζηά ιε ηδκ πμνεία ημο αζεεκή.

1.26.

Πανάδμζδ ζημοξ κμζδθεοηέξ ηδξ απμβεοιαηζκήξ αάνδζαξ.

2. Απνγεπκαηηλή βάξδηα
2.1.

Παναθααή ηιήιαημξ απυ ηδκ πνςζκή αάνδζα. (3κ.κ.).

2.2.

φκημιδ επίζηερδ ζημοξ αζεεκείξ, παζνεηζζιυξ, εηηίιδζδ έηηαηηςκ ακαβηχκ. Έθεβπμξ

θθεαμηαεεηήνςκ, έθεβπμξ ηαζ νφειζζδ νμήξ μνχκ. (3.15).
2.3.

Πνμεημζιαζία κμζδθείαξ (iv,im,sc,po αβςβή).(3.30).

2.4.

Νμζδθεία. (4 κ.κ. έσο ην πέξαο ηεο λνζειείαο).

2.5.

Πενζπμίδζδ

αανέςξ παζπυκηςκ ηαζ ηαηαηθίζεςκ υπμο

πνεζάγεηαζ,

ηαηαβναθή ηςκ

ακαβηχκ ημοξ, αθθαβή εέζδξ ηαηαηεηθζιέκςκ, θήρδ γςηζηχκ ζδιείςκ (εενιμηναζία, ανηδνζαηή
πίεζδ, ζθίλεζξ, SPO2 υπμο

είκαζ απαναίηδημ). Αλζμθυβδζδ ηδξ πμνήβδζδξ ηςκ θανιάηςκ ηδξ

κμζδθείαξ αάζεζ ηςκ ιεηνήζεςκ. (4. 45 κ.κ. έσο 5.30) κ.κ.).
2.6.

Πνμεημζιαζία ηδξ κμζδθείαξ ηςκ 6 ι.ι. (5.30).

2.7.

Νμζδθεία (6κ.κ.).

2.8.

Αθθαβή εέζδξ ηαηαηεηθζιέκςκ, θνμκηίδα αανέςξ παζπυκηςκ υπμο πνεζάγεηαζ.

(7 κ.κ.).
2.9.

Πνμεημζιαζία ηδξ κμζδθείαξ ηςκ 8 ι.ι.

2.10.

Νμζδθεία ηςκ 8 ι.ι.

2.11.

Μαγί ιε ηδ κμζδθεία ηςκ 8 βίκεηαζ ηαζ δ ηεθζηή θνμκηίδα – πνμεημζιαζία βζα ηδ κοπηενζκή

ηαηάηθζζδ ηςκ αζεεκχκ (ηέκηςια ηςκ ζεκημκζχκ, εημζιαζία ηςκ ηνεααηζχκ, αθθαβή εέζδξ
ηαηαηεηθζιέκςκ).
2.12.

Δπίζδξ ζηδ κμζδθεία ηςκ 8 βίκεηαζ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ πμο έπμοκ παναιείκεζ ιεηά ηδ

θήλδ ημο επζζηεπηδνίμο, υηζ δ ηεκηνζηή πυνηα ηθείκεζ ζηζξ 9 ηαζ ςξ εη ημφημο εα πνέπεζ κα
απμζονεμφκ. Μπμνμφκ ιυκμ κα παναιείκμοκ (έκαξ βζα ηάεε αζεεκή) υζμζ δζακοηηενεφζμοκ δίπθα
ζημκ αζεεκή μζ μπμίμζ πνέπεζ κα θένμοκ ηα ακηίζημζπα δζαπζζηεοηήνζα (πνάζζκδ ηάνηα, οπεφεοκδ
δήθςζδ ηαζ ηαηαβναθή ζημ αζαθίμ ζοκμδχκ) ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ ηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
απμθάζεζξ ηδξ Γζμίηδζδξ, ηα μπμία ηαζ δίκμκηαζ.
2.13.

Σεθεοηαία πνμβναιιαηζζιέκδ επίζηερδ ζημοξ εαθάιμοξ. (10ι.ι.).

2.14.

Σεθζηέξ ιεηνήζεζξ. (10ι.ι.).
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2.15.

Έθεβπμξ ακ έπμοκ απμιαηνοκεεί μζ επζζηέπηεξ.(10ι.ι.).

2.16.

Αθθαβή εέζδξ ηαηαηεηθζιέκςκ. (10ι.ι.).

2.17.

Πανάδμζδ ζηδκ κοπηενζκή αάνδζα. (10.50).

2.18.
3. Νπρηεξηλή βάξδηα
Σδνμφκηαζ μζ ίδζεξ ζοκεήηεξ ηαζ ανπέξ ζε υηζ αθμνά ηδκ παναθααή – πανάδμζδ ημο ηιήιαημξ, ηζξ
κμζδθείεξ ηαζ ηζξ ιεηνήζεζξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ ζηζξ 12Ν, ζηζξ 3
π.ι., ζηζξ 4π.ι. ηαζ ζηζξ 6 π.ι., ηδκ ηαηαβναθή ηςκ ακαβηχκ ηςκ αζεεκχκ ηαζ ηζξ απαναίηδηεξ
πανειαάζεζξ ζημοξ αανέςξ πάζπμκηεξ ή ζημοξ αζεεκείξ ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ, ηαηαιέηνδζδ
κανηςηζηχκ.
3.1.

Παναθααή ηιήιαημξ. (11κ.κ.).

3.2.

Δπίζηερδ ιε ημκ/ηδκ κοπηενζκυ/ή Νμζδθεοηή/ηνζα βεκζηήξ εθδιενίαξ, βζα ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ

ηαηαβναθή ηςκ ζοκμδχκ πμο πανέιεζκακ ηαζ ηαηέβναρε δ απμβεοιαηζκή αάνδζα. (11.15).
3.3.

Έθεβπμξ πνάζζκςκ ηανηχκ, οπμβναθχκ ζηζξ οπεφεοκεξ δδθχζεζξ ηαζ ηαηαβναθή ζημ αζαθίμ

θμβμδμζίαξ.(11.15κ.κ.).
3.4.

Νμζδθεία. (12Ν).

3.5.

Με ηδ κμζδθεία έθεβπμξ ακαβηχκ θνμκηίδα ηςκ αανέςξ παζπυκηςκ ηαζ αθθαβή εέζδξ

ηαηαηεηθζιέκςκ (ιε ηδ αμήεεζα ημο κμζδθεοηή εθδιενίαξ ή ημο ηναοιαηζμθμνέα).
3.6.

Με ηδ κμζδθεία ιέηνδζδ γςηζηχκ ζδιείςκ (εενιμηναζία, ανηδνζαηή πίεζδ, ζθίλεζξ, SPO2

υπμο είκαζ απαναίηδημ) ζημοξ αανέςξ πάζπμκηεξ ηαζ ζηα πενζζηαηζηά ορδθμφ ηζκδφκμο.(12Ν).
3.7.

Φνμκηίδα θανιαηεοηζημφ – οβεζμκμιζημφ οθζημφ. Έθεβπμξ διενμιδκζχκ θήλδξ οθζηχκ

ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Πνμσζηαιέκδξ.
3.8.

Αθθαβή εέζδξ ηαηαηεηθζιέκςκ (ιε ηδ αμήεεζα ημο κμζδθεοηή εθδιενίαξ ή ημο

ηναοιαηζμθμνέα).(4π.ι).
3.9.

Έθεβπμξ

θεζημονβζηυηδηαξ ιδπακδιάηςκ ζφιθςκα ιε ημ πνςηυημθθμ ηδξ μνβάκςζδξ

ηνμπήθαημο εηηάηημο ακάβηδξ (απζκζδςηήξ, μλφιεηνμ,

θανοββμζηυπζμ, ambu, θζάθεξ μλοβυκμο).

Έθεβπμξ θεζημονβζηυηδηαξ πζεζυιεηνςκ ηαζ ΖΚΓθμο.
3.10.

Σεθεοηαία επίζηερδ, ηεθζηέξ ιεηνήζεζξ, εκδιένςζδ θφθθςκ κμζδθείαξ. (6π.κ.).

3.11.

Αθθαβή εέζδξ ηαηαηεηθζιέκςκ (ιε ηδ αμήεεζα ημο κμζδθεοηή εθδιενίαξ ή ημο

ηναοιαηζμθμνέα).(6π.κ).
3.12.

Πανάδμζδ ζηδκ πνςζκή αάνδζα. (6.55).
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4. Δηζαγσγέο αζζελώλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο

4.1.

Παναθααή ηαζ εοβεκζηή οπμδμπή ημο αζεεκμφξ ηαζ ηςκ ζοκμδχκ ημο ιε ηδκ πανμοζίαζδ ημο

μκυιαηυξ ιαξ.
4.2.

Σαηημπμίδζδ ζημ ηνεαάηζ.

4.3.

Λήρδ ζφκημιμο κμζδθεοηζημφ ζζημνζημφ ηαζ εηηίιδζδ ημο επζπέδμο ζοκείδδζδξ, έθεβπμξ βζα

έθηδ – ηαηαηθίζεζξ ηαζ εκδιένςζδ εζδζημφ εκηφπμο κμζδθεοηζημφ ζζημνζημφ ηαζ ηζκδφκμο
ακάπηολδξ ηαηαηθίζεςκ.
4.4.

Λήρδ γςηζηχκ ζδιείςκ, εκδιένςζδ ηςκ δζαβναιιάηςκ, θήρδ άιεζςκ ιέηνςκ ακάθμβα ιε

ημ απμηέθεζια (π.π πμνήβδζδ ακηζπονεηζημφ, Ο2 ηθπ).
4.5.

Έθεβπμξ ηςκ θθεαζηχκ βναιιχκ.

4.6.

Πνμζακαημθζζιυξ ημο αζεεκή ή ηςκ ζοββεκχκ ζημ πχνμ, πανάδμζδ ημο εκηφπμο οπμδμπήξ

βζα εκδιένςζή ημοξ ζπεηζηά ιε ηνυπμ θεζημονβίαξ ηδξ ηθζκζηήξ ηαζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ.
4.7.

Δκδιένςζδ ημο αζεεκή ηαζ ηςκ ζοκμδχκ βζα υζα ζζπφμοκ βζα ηζξ χνεξ επζζηεπηδνίμο, βζα

ηδκ παναιμκή ζοκμδχκ ηαζ ηδκ χνα απμπχνδζδξ.
4.8.

Δκδιένςζδ ηδξ/ημο Πνμσζηαιέκδξ/κμο ηαζ ηςκ ζοκαδέθθςκ βζα ηδκ εζζαβςβή.

4.9.

Καηαβναθή ζε υθα ηα έκηοπα ηςκ ζημζπείςκ ημο.

4.10.

Δκδιένςζδ ηδξ θμβμδμζίαξ, ηαηαβναθή ζφκημιμο αημιζημφ ζζημνζημφ ζημ κμζδθεοηζηυ

δεθηίμ.

7.

πεδζαζιυξ ηδξ θνμκηίδαξ ακάθμβα ιε ηδκ πάεδζδ ηαζ ηζξ ζαηνζηέξ μδδβίεξ.
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8.

ΟΓΖΓΗΔ ΛΖΦΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΟΤΡΧΝ
Α) ΓΤΝΑΙΚΔ

1)

Πθφκεηε ηα πένζα ζαξ ιε ζαπμφκζ ηαζ κενυ.

2)

Δημζιάζηε ημ πμηδνάηζ βζα ηα μφνα

3)

Βοείζηε ηδκ βάγα ζημ ζαπμοκυκενμ

4)

Πθφκεηε ηα βεκκδηζηά ζαξ υνβακα ιε ηδκ βάγα, ιε

θμνά απυ ειπνυξ πνμξ ηα πίζς.
5)

Με άθθδ ηαεανή βάγα, πθοεείηε ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ

αηυια ιζα θμνά
6)

Δπακαθάαεηε ηδκ δζαδζηαζία ιε ιζα ηνίηδ βάγα

7)

Ξεπθοεείηε ιε άθεμκμ κενυ, πάκηα ιε θμνά

απυ

ιπνμζηά πνμξ ηα πίζς
8)

ηεβκχζηε ιε απμζηεζνςιέκδ βάγα

9) Ανπίζηε κα μονείηε
10)

Αθμφ δζαθφβμοκ θίβα μφνα ζηδκ ημοαθέηα, πςνίξ κα

δζαημπεί δ μφνδζδ, ζοβηεκηνχζηε ιζηνή πμζυηδηα μφνςκ ζημ
δμπείμ
11)

ΠΡΟΟΥΖ

ΣΟ

ΓΟΥΔΗΟ

ΓΔΝ

ΠΡΔΠΔΗ

ΝΑ

ΑΚΟΤΜΠΑ ΣΑ ΓΔΝΝΖΣΗΚΑ Α ΟΡΓΑΝΑ
12)

Απμιαηνφκεηε ημ δμπείμ πνζκ ηεθεζχζεζ δ μφνδζδ

13)

Κθείζηε ημ δμπείμ ιε ημ ηαπάηζ ημο.

193

Β) ΑΝΓΡΔ
1) Πθφκεηε ηα πένζα ζαξ ιε ζαπμφκζ ηαζ κενυ.
2) Δημζιάζηε ημ πμηδνάηζ βζα ηα μφνα
3) Σνααήληε ηδκ πυζεδ πνμξ ηα πίζς
4) Βοείζηε ηδκ βάγα ζημ ζαπμοκυκενμ
5) Πθφκεηε ηδ αάθακμ ιε θμνά απυ πάκς πνμξ ηα

ηάης ηαζ ηοηθζηά ιε ηδκ βάγα
6) Με άθθδ ηαεανή βάγα, πθοεείηε ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ

αηυια ιζα θμνά
7) Δπακαθάαεηε ηδκ δζαδζηαζία ιε ιζα ηνίηδ βάγα
8) Ξεπθοεείηε ιε άθεμκμ κενυ, πάκηα ιε θμνά απυ

ιπνμζηά πνμξ ηα πίζς
9) ηεβκχζηε ηδκ πενζμπή ιε απμζηεζνςιέκδ βάγα
10)

Ανπίζηε κα μονείηε

11)

Αθμφ δζαθφβμοκ θίβα μφνα ζηδκ ημοαθέηα,

πςνίξ κα δζαημπεί δ μφνδζδ, ζοβηεκηνχζηε ιζηνή
πμζυηδηα μφνςκ ζημ δμπείμ
12)

ΠΡΟΟΥΖ ΣΟ ΓΟΥΔΗΟ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ

ΑΚΟΤΜΠΑ ΣΑ ΓΔΝΝΖΣΗΚΑ Α ΟΡΓΑΝΑ
13)

Απμιαηνφκεηε

ημ δμπείμ πνζκ ηεθεζχζεζ δ

μφνδζδ
14)

Κθείζηε ημ δμπείμ ιε ημ ηαπάηζ ημο
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9.

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΖΜΔΡΑ

ΜΖΝΗΑΗΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΧΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΓΔΤΣΔΡΑ

Έκανλδ πνμζακαημθζζιμφ
κμζδθεοηχκ

ΣΡΗΣΖ

Νμζδθεοηζηή δζενβαζία, πθάκμ
κμζδθεοηζηήξ θνμκηίδαξ

ΣΔΣΑΡΣΖ

Γελζυηδηεξ επζημζκςκίαξ

ΠΔΜΠΣΖ

Δηηίιδζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ stress

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

Δπαββεθιαηζηή ελμοεέκςζδ

ΓΔΤΣΔΡΑ

Ακηζιεηχπζζδ ηναοιάηςκ ηαζ
ηαηχζεςκ

ΣΡΗΣΖ

Ακαπκεοζηζηέξ δζαηαναπέξ

ΣΔΣΑΡΣΖ

Ακηζιεηχπζζδ ΟΔΜ ιεθέηδ ΖΚΓ

ΠΔΜΠΣΖ

Ακηζιεηχπζζδ ΑΔΔ

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

Τπμζηδνζηηζηή θνμκηίδαξ
απμηαηάζηαζδξ ειθναβιαηία ηαζ
αζεεκμφξ ιε ΑΔΔ

ΓΔΤΣΔΡΑ

Ακηζιεηχπζζδ αζιμνναβίαξ

ΣΡΗΣΖ

Φοπζηέξ δζαηαναπέξ, κμζδθεοηζηή
θνμκηίδα

ΣΔΣΑΡΣΖ

φβπνμκα οθζηά: θθεαμηαεεηήνεξ,
ηαεεηήνεξ ηφζηεςξ, πεζνζζιμί.
Λμζιχλεζξ, εκδμκμζμημιεζαηέξ
θμζιχλεζξκδο

ΠΔΜΠΣΖ

φβπνμκα οθζηά ηαηαηθίζεςκ,
ζφβηθδζδξ πεζνμονβζηχκ ηναοιάηςκ

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

Πανεκηενζηή ζίηζζδ, οθζηά
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ΓΔΤΣΔΡΑ

Οζημκμιία ηδξ οβείαξ

ΣΡΗΣΖ

Οζημκμιία ηδξ οβείαξ

ΣΔΣΑΡΣΖ

Δπαββεθιαηζηή δεμκημθμβία

ΠΔΜΠΣΖ

Γζηαζχιαηα αζεεκμφξ

ΠΑΡΑΚΔΤΖ

Πανδβμνδηζηή επζεακάηζμξ θνμκηίδα
Νμιμεεζία

196

Ο Ευκαρπίδθσ Απόςτολοσ γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ το 1968. Είναι παντρεμζνοσ και πατζρασ δφο παιδιών
και εργάηεται ςτο Γενικό Νοςοκομείο Σφρου από το 1995. Αποφοίτθςε από τθ Νοςθλευτικι ςχολι του ΤΕΙ
Λαμίασ το 1993 και είναι κάτοχοσ τθσ Πακολογικισ Νοςθλευτικισ ειδικότθτασ. Ζκανε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ
ςτθ Διοίκθςθ τθσ Υγείασ ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ (Ε.Σ.Δ.Υ.), το Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο και το
Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο Κφπρου. Τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ολοκλιρωςε με το πρόγραμμα Δθμόςιασ Υγείασ τθσ
Ε.Σ.Δ.Υ.

197

