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ΘΕΜΑ:  Παροχή  οδηγιών  για  την  ορθή  εφαρμογή  κείμενων  διατάξεων  περί 
διακομιδής ασθενών.

ΣΧΕΤ :  1)  Η  αριθμ.  Υ4α/οικ.117448/14-9-2007 (Φ.Ε.Κ.  1900/Β/07)  Υπουργική 
Απόφαση  «Οργάνωση  και  τρόπος  λειτουργίας  και  στελέχωσης  του  Τμήματος 
Επειγόντων  Περιστατικών  (Τ.Ε.Π.)  των  Νοσοκομείων  του  Ε.Σ.Υ.»,  όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ4α/91001/3-7-09 (ΦΕΚ 1483/Β/09) Υ.Α. και ισχύει.
2)  Η  αριθμ.  Υ4δ/Γ.Π.  οικ.  53080/23-5-2005  (Φ.Ε.Κ.  740/Β/05)  Υπουργική 
Απόφαση  «Εναλλασσόμενη  καθημερινή  εφημερία  των  νοσοκομείων   λεκανοπεδίου 
Αττικής και άλλες ρυθμίσεις».
3)  Η  αρ.  Υ4β/9239/20-9-1994  (Φ.Ε.Κ.  727/Β/94)  Υπουργική  Απόφαση 
«Διαδικασία,  τρόπος,  φορείς,  και  άλλες  λεπτομέρειες  για  την  μεταφορά  με 
αεροπορικά μέσα ή πλωτά μέσα, βαριά ασθενών σε νοσηλευτικά ιδρύματα», όπως 
τροποποιήθηκε  με  τις  αριθμ.  Υ4β/9196/9-10-95  (ΦΕΚ  874/Β/95)  & 
Υ4β/1072/30-1-95 (ΦΕΚ 90/Β/95) Υ.Α. και ισχύει.
4) Η αρ. Α3β/οικ. 8604/22-5-1989 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 417/Β/89) «Περί 
συνεργασίας του ΕΚΑΒ και των παραρτημάτων του με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και 
τις άλλες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας».

Επειδή έχουν παρατηρηθεί  προβλήματα κατά την υλοποίηση και  εφαρμογή 
των διατάξεων που αναφέρονται στις ως άνω σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις,  σας 
παραθέτουμε τις ακόλουθες οδηγίες και  παρακαλούμε για την άμεση τήρηση και 
εφαρμογή τους.

1.- Κατά την μεταφορά των διακομιζόμενων με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. 
ασθενών στα Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων, με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου των 
Τ.Ε.Π. ή του Αναπληρωτή του ή του Υπευθύνου Εφημερίας, θα πρέπει να γίνεται 
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άμεσα  εκτίμηση  της  κατάστασης  των  διακομιζόμενων  ώστε  να  παρέχεται 
προτεραιότητα  στην παραλαβή  και  εισαγωγή  των  επειγόντων  περιστατικών,  που 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, έναντι των λοιπών που δεν διατρέχουν κίνδυνο εκ 
της  αναμονής  κατά  την  σειρά  αφίξεως.  Σημειώνεται  ότι  η  προσέλευση  δια 
ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ δεν συνιστά λόγο αυτόματης παραχώρησης προτεραιότητας. 

2.- Με  ευθύνη  των  Διοικητών  των  Νοσοκομείων  πρέπει  να  διατηρείται 
πάντοτε ελεύθερος ο χώρος πρόσβασης/στάθμευσης των ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. 
στα Τ.Ε.Π. καθώς και να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση των ασθενοφόρων του 
κατά την είσοδο τους στους χώρους των Νοσοκομείων.

3.- Κατά την παραλαβή των διακομιζόμενων με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. 
ασθενών στα Τ.Ε.Π. των Νοσοκομείων, υπογράφεται έγγραφο-έντυπο παράδοσης και 
παραλαβής  του  περιστατικού  από  τον  εκάστοτε  Προϊστάμενο  των  Τ.Ε.Π.  ή  τον 
Αναπληρωτή του, όπως ορίζεται στην παρ. 8 του ανωτέρω (1) σχετικού. Για την 
πληρότητα του αρχείου του ασθενούς, κατά την υπογραφή του ως άνω εγγράφου-
εντύπου, παραδίδεται από το πλήρωμα του ασθενοφόρου ή της κινητής μονάδας του 
Ε.Κ.Α.Β. στον εκάστοτε Προϊστάμενο των Τ.Ε.Π. ή Αναπληρωτή του, αντίγραφο του 
συντασσόμενου Δελτίου Ασθενοφόρου-Κινητής Μονάδας  στο οποίο καταγράφονται η 
κατάσταση  του  ασθενούς  κατά  τον  χρόνο  παραλαβής  του  και  οι  παρασχεθείσες 
ιατρονοσηλευτικές  υπηρεσίες  κατά  την  διάρκεια  της  διακομιδής  του,  μέχρι  την 
παράδοση του στα Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου.

4.- Για  την  διευκόλυνση  της  διαδικασίας  παράδοσης  και  παραλαβής  των 
διακομιζόμενων ασθενών με ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β οι προϊστάμενοι των Τ.Ε.Π. ή 
αναπληρωτές τους  πρέπει να μεριμνούν προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής 
διαθεσιμότητα  φορείων  και  χρησιμοποιούμενων  υλικών,  σε  σχέση  με  τα 
χρησιμοποιούμενα από το Ε.Κ.Α.Β., ώστε να διευκολύνεται η ταχεία παράδοση των 
περιστατικών. Επίσης η διοίκηση του νοσοκομείου θα πρέπει να εξασφαλίζει τους 
διακομιζόμενους ασθενείς στα Τ.Ε.Π. καθώς και τα πληρώματα των ασθενοφόρων 
από  τις  καιρικές  συνθήκες  με  την  ύπαρξη  των  κατάλληλων  για  το  σκοπό  αυτό 
υποδομών.

5.-  Με  ευθύνη  των  Διοικητών  των  Νοσοκομείων  θα  πρέπει  να 
εξασφαλίζεται  η  δυνατότητα  πρόσβασης  των  ασθενοφόρων  του  Ε.Κ.Α.Β.  στις 
εγκαταστάσεις  των  Νοσοκομείων  για  τον  καθαρισμό  τους  και  την  ρίψη  των 
αποβλήτων, μετά την παράδοση του ασθενούς και να επιτρέπεται στο πλήρωμα των 
ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. να χρησιμοποιεί τους χώρους υγιεινής του προσωπικού 
των Νοσοκομείων για την εξυπηρέτηση των δικών τους αναγκών καθαρισμού, μετά 
το πέρας της διακομιδής.

6.- Με ευθύνη των Διοικητών των Νοσοκομείων πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
ώστε κατά τον προγραμματισμό της διενέργειας ειδικών εξετάσεων/ επανεξετάσεων 
ασθενών,  που  χρήζουν  διακομιδής   με  ασθενοφόρο  του  Ε.Κ.Α.Β.,  να  ζητείται 
εγκαίρως  ενημέρωση  από  το  Συντονιστικό  Κέντρο  του  Ε.Κ.Α.Β.  σχετικά  με  την 
δυνατότητα διακομιδής κατά τους συγκεκριμένους χρόνους, ώστε να αποφεύγονται οι 
καθυστερήσεις  και  η  ταλαιπωρία  των  ασθενών,  οφειλόμενες  στην  έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ των Νοσοκομείων και του Ε.Κ.Α.Β., κατά τον προγραμματισμό 
των επανεξετάσεων.
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7.-  Κατά  την  πραγματοποίηση  με  ασθενοφόρα  του  Ε.Κ.Α.Β. 
διανοσοκομειακών  διακομιδών  ασθενών,  που  χρήζουν  συνοδείας  γιατρού  κατ’ 
εφαρμογή  του  ανωτέρω  (2)  σχετικού,  ο  συνοδός  ιατρός  να  ορίζεται  από  το 
Νοσοκομείο που διακομίζει το περιστατικό με ευθύνη του Διευθυντή του τμήματος ή 
του αντικαταστάτη  του και  να  είναι  ανάλογης  ειδικότητας και  εμπειρίας  προς το 
είδος  και  την  βαρύτητα  της  παθήσεως  του  διακομιζόμενου  ασθενούς,  ώστε  να 
εξασφαλίζεται  η  αναγκαία  υποστήριξη  του  ασθενούς  κατά  την  διάρκεια  της 
διακομιδής  του  από  το  ένα  Νοσοκομείο  στο  άλλο.  Επίσης  ασθενείς  με  γνωστό 
ψυχιατρικό  ιστορικό,  θα  πρέπει  για  οποιοδήποτε  άλλο  πρόβλημα  υγείας,  να 
διακομίζονται  σε  νοσοκομείο  και  με  ψυχιατρική  κάλυψη.  Σε  περίπτωση  κατά  την 
οποία δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης κάλυψης σε εφημερεύον νοσοκομείο, ο 
ασθενής  θα  πρέπει  να  διακομίζεται  σε  εφημερεύον  Γενικό  Νοσοκομείο  για  να 
αντιμετωπισθούν αρχικά οι απειλητικές για τη ζωή του καταστάσεις και ακολούθως, 
κατόπιν  συνεννόησης,  σε  εφημερεύον  Ψυχιατρικό  τμήμα  για  εκτίμηση  και 
αντιμετώπιση.   

8.- Μέσα στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεργασίας του Ε.Κ.Α.Β. και των 
Παραρτημάτων του με τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις άλλες Μονάδες Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας, τα ασθενοφόρα και τα άλλα μέσα μεταφοράς των Νοσοκομείων ή 
Κέντρων  Υγείας  υπάγονται  στην  συντονιστική  αρμοδιότητα  του  ΕΚΑΒ  και  των 
Παραρτημάτων του. Για τον  πληρέστερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό των 
ασθενοφόρων των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, επιβάλλεται η κατάρτιση του 
μηνιαίου προγράμματος  των εργαζόμενων στα  ασθενοφόρα των Νοσοκομείων και 
Κέντρων  Υγείας,  να  πραγματοποιείται  κατόπιν  συνεννόησης  του  διοικητή  του 
Νοσοκομείου  με  τον  Διευθυντή  του  αντίστοιχου  Παραρτήματος  του  Ε.Κ.Α.Β.  με 
σκοπό  να  διασφαλίζεται  η  κατά  το  δυνατόν  πληρέστερη  κάλυψη  της  περιοχής 
ευθύνης τους.

9.- Μέσα στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω (3) σχετικού και επειδή για 
την εκτέλεση της αεροδιακομιδής ασθενών η γνώμη του καλούντος καθορίζεται ως 
αποφασιστική  και  συνεκτιμώμενου  του  μεγάλου  κόστους  αυτής,  στις  περιπτώσεις 
που το αίτημα υποβάλλεται  από γιατρό κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας, 
επιβάλλεται  κατά  την  παραλαβή  του  ασθενούς  η  αυτοπρόσωπη  παρουσία  του 
προϊσταμένου  ή  του  νομίμου  αναπληρωτή  του  καλούντος  ιατρού  οι  οποίοι 
υπογράφουν και τις σχετικές βεβαιώσεις αναγκαιότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η 
παρουσία αυτή του Δ/ντή του καλούντος ιατρού ή του νομίμου αντικαταστάτη του 
κατά την παραλαβή του περιστατικού, θα υπάρχει μόνο εφόσον ο εν λόγω ιατρός 
είναι άμεσα και για την δεδομένη χρονική στιγμή διαθέσιμος και χωρίς να απαιτείται  
για την παρουσία του περαιτέρω καθυστέρηση στην διαδικασία της αεροδιακομιδής.   
Πέραν αυτού οι διευθυντές των κλινικών υποδοχής οφείλουν να ενημερώνουν το 
Ε.Κ.Α.Β. εντός πέντε ημερών, για τη σκοπιμότητα της γενομένης διακομιδής, όπως 
προβλέπεται στο ανωτέρω (3) σχετικό.

10.- Επιπροσθέτως και όπως ορίζεται στην παρ. ΙΑ.2. της αριθμ.  Υ4δ/Γ.Π. 
οικ.  53080/23-5-2005  (Φ.Ε.Κ.  740/Β/05)  Υπουργικής  Απόφασης  όλα  τα 
Νοσοκομεία υποχρεούται να αντιμετωπίζουν, καθόλη την διάρκεια του 24/ώρου και 
ανεξαρτήτως  αν  εφημερεύουν  ή  όχι  τα  σοβαρά  έκτακτα  περιστατικά  που 
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προσέρχονται σε αυτά,  είτε επειδή βρίσκονται πλησίον στο τόπο του συμβάντος είτε 
επειδή δεν είναι γνωστά τα εφημερεύοντα  νοσοκομεία της περιοχής.

Για τις περιπτώσεις αυτές τα νοσοκομεία οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά 
τις πύλες εισόδου τους και αφού προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες να φροντίζουν 
στη συνέχεια για την διακομιδή του περιστατικού σε εφημερεύον νοσοκομείο, εφόσον 
δεν κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς.   

Η τήρηση και ορθή εφαρμογή των ως άνω οδηγιών και επισημάνσεων ανατίθεται 
στους  Διοικητές  των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της  χώρας οι  οποίοι  οφείλουν  να 
ενημερώσουν σχετικά όλες τις υγειονομικές μονάδες περιοχής ευθύνης τους. 
Το  Ε.Κ.ΕΠ.Υ.  και  οι  Διοικητές  των  αρμόδιων  Υγειονομικών  Περιφερειών 
εποπτεύουν και ελέγχουν την εφαρμογή των ανωτέρω. 

Πίνακας Διανομής
1. Ολες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας
2. Όλα τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας
   (με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλες τις 
   υγειονομικές μονάδες περιοχής ευθύνης τους)

Κοινοποίηση         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Γραφ. κ. Υπουργού
2. Γραφ. κ. Υφυπουργού
3. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γραφ. κας Γεν. Δ/ντριας Υγείας               ΝΙΚ. ΠΟΛΥΖΟΣ
5. ΕΚΑΒ
   Τέρμα Οδού Υγείας & Μεσογείων
    11527 Αθήνα
6. Ε.Κ.ΕΠ.Υ.

Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας 
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