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Πξφινγνο – επραξηζηίεο 

H παξνχζα εξγαζία ζα κπνξνχζα λα πσ φηη εκπεξηέρεη ην απνηέιεζκα ησλ 

αθαδεκατθψλ γλψζεσλ πνπ έρσ ιάβεη έσο ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία. Ζ ηηκεηηθή ζέζε πνπ θαηέρσ ηε πεξίνδν πνπ 

δηαλχνπκε, ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κπζήξσλ, αιιά θαη ε 12-εηεο 

επαγγεικαηηθή κνπ ελαζρφιεζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, έξρνληαη λα βξνπλ ην δξφκν 

ηνπο θαη λα κεηνπζησζνχλ ζε πξαγκαηηθή Γλψζε. Γλψζε ηεο δσήο, Γλψζε ηνπ 

λνήκαηνο ηεο χπαξμεο, αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο, Γλψζε ηνπ εαπηνχ κνπ θαη ησλ 

βαζχηεξσλ επηδηψμεψλ κνπ. Σερλνθξαηηθή ζθέςε, βησζηκφηεηα, ζθνπηκφηεηα, 

επηζηεκνζχλε, επαηζζεζία, αλζξσπηζκφο, φξεμε γηα πξνζθνξά ζηε θνηλσλία 

ηειηθά κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ αξκνληθά; 

 

Απνηειεί κεγάιε κνπ ηηκή, εηιηθξηλά, θαη κεγάιε εζηθή ηθαλνπνίεζε, ίζσο 

θαη απφδεημε ζηνλ εαπηφ κνπ, φηη φιε ε σο ζήκεξα δηαδξνκή κνπ, „έρεη λα πεη 

θάηη‟, ην γεγνλφο φηη ν επηβιέπνλ ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο δέρηεθε λα 

είλαη ν Καζεγεηήο θ Παλαγηψηεο Ληαξγθφβαο. Σνλ επραξηζηψ πνιχ γηα ηηο 

γλψζεηο, ηηο εηθφλεο, ηε ζεηηθή αχξα πνπ κνπ κεηέδσζε. 
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Πεξίιεςε 

ηε παξνχζα εξγαζία, επηδίσμε απνηειεί, ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο απφ έλα δεκφζην νξγαληζκφ, θέξδνπο κέζα απφ ηε πξνζθνξά δεκφζηνπ 

αγαζνχ, κέζα απφ ηε ζηφρεπζε ζην θνηλσληθφ έξγν. Δίλαη εθηθηφ ην θέξδνο, ε 

βησζηκφηεηα λα ζπκβαδίζνπλ κε ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζίνπ; 

Μειέηε πεξίπησζεο απνηειεί ε δεκηνπξγία Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ, γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ λεθξνπαζψλ, ζε πεξηνρέο κε αζηηθέο, 

άγνλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λεζί ησλ Κπζήξσλ. Δίλαη βηψζηκν έλα ηέηνην έξγν, 

ηεξάζηηαο θνηλσληθήο αμίαο, απφ ηε κία, κεγάινπ θφζηνπο απφ ηελ άιιε; 

ην πρώηο κεθάλαιο γίλεηε κία εθηελή πεξηγξαθή ηεο λφζνπ ησλ λεθξψλ. Ση 

αθξηβψο είλαη ην ζπγθξηκέλν πξφβιεκα; Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επδσία ηνπ αζζελή; 

Πνπ νθείιεηαη θαη πσο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί; 

ην δεύηερο κεθάλαιο γίλεηε ιεπηνκεξέζηεξε αλαθνξά ζε θάζε κέζνδν 

αληηκεηψπηζεο ηεο λεθξνπάζεηα, ηε ζεκεξηλή επνρή. Πνηα είλαη ηα ζεηηθά ηεο θάζε 

κηαο θαη ην θαηά πφζν είλαη πξνζβάζηκεο απφ φινπο ηνπο λεθξνπαζείο. 

ην ηρίηο κεθάλαιο, γίλεηε αλαθνξά ζηε επηθξαηνχζα εηθφλα ζηελ Διιάδα ζε 

φηη αθνξά ηηο παζήζεηο ησλ λεθξψλ, ηελ εμέιημε ηεο πάζεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη κία αλάιπζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λεθξνπαζψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ θαη ηε 

γεσγξαθηθή ζέζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ αηκνθάζαξζεο. 

ην ηέηαρηο κεθάλαιο παξνπζηάδνληαη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πάλσ ζηηο 

νπνίεο βαζίδεηαη ζήκεξα ην ζχζηεκα γηα ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε Μνλάδσλ 

Σερλεηνχ Νεθξνχ ηφζν ζην δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δίλαη ε 

πθηζηάκελε λνκνζεζία επαξθήο ή απνηειεί ηειηθά ηξνρνπέδε; 

ην πέμπηο κεθάλαιο γίλεηε ε παξνπζίαζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

Κχζεξα. Σνλ αξηζκφ ησλ λεθξνπαζψλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. Τπάξρεη ζθνπηκφηεηα 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζηα Κχζεξα; Αλ λαη είλαη βηψζηκν; 

ην ηελεσηαίο κεθάλαιο, ην έθην, γίλεηε κία θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκαηηζκψλ, 

κία αλαζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηειηθά ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

 

vi 
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Πεξίιεςε 

In the present work, the aim is to explore the possibility of production by a 

public organization, profit through the supply of public goods, through the targeting 

of social work. Is profitability, viability going hand in hand with public development? 

Case study is the creation of an Artificial Kidney Unit to serve the daily needs of 

nephropaths in non-urban, arid areas, such as the island of Kythera. Is such a project 

of enormous social value, on the one hand, costly on the other? 

       In the first chapter there is an extensive description of kidney disease. What 

exactly is the comparative problem? Is it important for the welfare of the patient? 

What is due and how can it be treated? 

In the second chapter, I become more detailed about each method of treating 

nephropathy, today. What are the benefits of each and whether they are accessible to 

all nephropathies. 

In the third chapter, reference is made to the prevailing picture in Greece in 

terms of kidney disease, the progression of the condition in recent years and an 

analysis of the number of nephropaths in relation to the number and geographic 

position of the specialized hemodialysis centers. 

The fourth chapter presents the legislative provisions on which the system is 

currently based on the design and implementation of Artificial Kidney Units in both 

the public and the private sector. Is the exiting legislation sufficient or is it finally a 

brake? 

         In the fifth chapter there is a presentation of the information about Kythera. The 

number of kidney problems, the difficulties they face, the challenges posed to the 

public health system. Is it feasible to create such a project in Kythera? If so, is it 

sustainable? 

       In the sixth chapter, the last one, you become a record of the concerns, a review 

of the subject and, finally, of the conclusions that emerge. 

 

vii 
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Δηζαγσγή  

Οη λεθξνπάζεηεο απνηεινχλ κία ζχγρξνλε κάζηηγα. Ζ αχμεζε ησλ 

θξνπζκάησλ νθείιεηαη ζην ζχγρξνλν ηφπν δσήο, ην κνιπζκαηηθφ πεξηβάιινλ, 

αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο ηνπ αηφκνπ, κε απνηέιεζκα 

πξνβιήκαηα πνπ ζην παξειζφλ δελ παξνπζηαδφληνπζαλ ή δελ αλαγλσξηδφληνπζαλ, 

ζήκεξα ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο , λα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα. 

Απνηέιεζκα, ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, είλαη νη έιιελεο λεθξνπαζείο, λα κελ 

ηπγράλνπλ ηεο βέιηηζηεο αληηκεηψπηζεο θαη πεξίζαιςεο, ελψ θέληξα εμεηδηθεπκέλα 

λα ζπγθεληξψλνληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο, φπνπ θπζηθά βξίζθεηαη θαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ λεθξνπαζψλ. Σν γεγνλφο απηφ φκσο νδεγεί, 

λεθξνπαζείο, επαξρηαθψλ κηθξψλ πφιεσλ θαη θπξίσο λεζησηηθψλ πεξηέρσλ, λα 

νδεγνχληαη ζην μεξηδσκφ, ζηε θπξηνιεμία απφ ην ηφπν ηνπο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηε, είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ είλαη ίζσο εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ ελ ιφγσ κνλάδεο ζε απφκεξα 

κέξε, θαη θπξίσο λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν ε δεκφζηα επέλδπζε ζην ηνκέα 

απηφ κπνξεί λα έρεη βηψζηκν απνηέιεζκα. 

Μηθξφο αξηζκφο, κελ, ζεκαληηθφο, δε, κφληκσλ θαηνίθσλ απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ, κελ έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ηαμηδεχνπλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε 

πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη ΜΣΝ, βξίζθνληαη κπξνζηά ζην δίιιεκα ηνπ λα αθήζνπλ ηα 

ππάξρνληα ηνπο, ηνπο ζπγγελείο θαη θίινπο ζηνπο, ψζηε λα κεηαθνκίζνπλ ζε κία 

πφιε φπνπ δηαζέηεη ΜΣΝ. Απηφ ηειηθά φκσο ηνπο δίλεη ραξά, ηνπο δίλεη θάπνηα 

πξνζδνθία ή ηειηθά ηνπ θαηαξξαθψλεη ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά.  

Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ λεθξνπαζείο ηέηνησλ πεξηνρψλ 

πξνηηκνχλ λα δήζνπλ πνιχ ιηγφηεξα ρξφληα, αξλνχκελνη λα εγθαηαιείςνπλ ην ηφπν 

ηνπο. Πσο άξαγε έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη πεξάζεη κηα δσή ζηε θχζε, ηα ρσξάθηα, 

ηνλ θαζαξφ αέξα, πίλνληαο ην θαθέ ηνπ θαη ην ηζίπνπξφ ηνπ ζηε πιαηεία ηνπ 

ρσξηνχ, ζα πάξεη ηελ απφθαζε λα κεηαθνκίζεη κφληκα θαη νξηζηηθά, 

απνραηξεηψληαο ζηε θπξηνιεμία γηα πάληα ην ηφπν ηνπ, ψζηε λα δήζεη ζε έλα 

δηακέξηζκα κε ζθνπφ λα επηζθέπηεηαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ηε ΜΣΝ; 

Απνηειεί πνιπηέιεηα γηα έλα ζχγρξνλν θξάηνο ε δεκηνπξγία  κηθξψλ ΜΣΝ 
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αλά πεξηνρή/αλά λεζί; Γηαηί ην θξάηνο δελ επηδηψθεη λα δψζεη ιχζε ζε απηφ ην 

πξφβιεκα δεκηνπξγψληαο ηεξάζηηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηφζν 

ζηνπο λεθξνπαζείο φζν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο; Ση είλαη απηφ πνπ ηειηθά 

εκπνδίδεη απηή ηε πξσηνβνπιία θαη απνηειεί θαπηή παηάηα ζηα ρέξηα ηνπ θάζε 

γξαθεηνθξάηε;  

ια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, επηδηψθεηαη λα δηεξεπλεζνχλ, λα 

πξνζεγγηζηνχλ, λα απαληεζνχλ, ελ ηέιεη, κέζσ κίαο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο πνπ 

μεθίλεζα εδψ θαη 12 κήλεο, θαηέρνληαο ηε ζέζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ ησλ Κπζήξσλ (απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2016). Με κία ζεηξά 

αλαθνηλψζεσλ ζην Σνπηθφ Σχπν θαη ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

πξνζπάζεζα αξρηθά λα ζπγθεληξψζσ ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ 

έρνπλ θχγεη απφ ηα Κχζεξα, ιφγσ αλάγθεο γηα αηκνθάζαξζε, θαζψο θαη γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θίλδπλνπ, γηα έληαμή ηνπο ζην 

κεο κέιινλ ζε πξφγξακκα αηκνθάζαξζεο. 

Αθνχ ζπγθέληξσζα ηα ζηνηρεία θαη ήξζα ζε επαθή κε ηνπο λε ιφγσ 

αζζελείο, ην επφκελν βήκα ήηαλ ε κειέηε ηεο λνκνζεζίαο, αιιά θπξίσο ε 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κε αλζξψπνπο πνπ θαηέρνπλ θαίξηεο ζέζεηο, πνπ αθνξνχλ 

ζην ζέκα. Ήξζα ζε επαθή κε ην Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ Νεθξνπαζψλ Διιάδνο, κε 

πξντζηακέλνπο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη θπξίσο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, νη νπνίνη 

είλαη εθείλνη πνπ ππνγξάθνπλ ηηο κειέηεο θαη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κίαο ΜΣΝ 

(ζπγθεθξηκέλα ηε Πξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο θαη 

ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Αθνχ 

ζπδήηεζα καδί ηνπο γηα ηεο πξνυπνζέζεηο, πξνρψξεζα ζηελ εθπφλεζε κειέηεο, 

ρσξνζέηεζεο ηεο Μνλάδαο εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη κειέηεο θφζηνπο. 

Γηα ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο θφζηνπο ήξζα ζε επαθή κε επηθεθαιήο πθηζηάκελσλ 

ΜΣΝ (ΓΝ Νάμνπ, ΓΝ Λέξνπ, ΓΝ Θξηάζηνπ Διεπζίλαο) θαζψο θαη κε 

λεθξνιφγνπο. Δπίζεο, πήξα πξνζθνξέο νηθνλνκηθέο απφ εηαηξείεο πνπ 

πξνκεζεχνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζηάδην, ήηαλ ηειηθά εμεχξεζε ρξεκαηνδνηψλ, αθνχ ην 

Κξάηνο ζέηεη σο, φρη αθξηβψο πξνυπφζεζεο, αιιά κάιινλ ηζρπξνχ ραξηηνχ, ηελ 

εχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο. Σν εξψηεκα είλαη γηαηί ην Κξάηνο λα δεηάεη 
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ρξεκαηνδφηε. Ζ απάληεζε ήηαλ φηη ε εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο ζα αλνίμεη ηηο 

πφξηεο θαη ζα θάλεη ηελ πινπνίεζε ελφο δχζθνινπ έξγνπ, γξεγνξφηεξε. Γπζηπρψο, 

ε πνιππινθφηεηα ηνπ έξγνπ, νδεγεί ζηε ζπαηάιε πνιιψλ εηψλ κέρξη λα 

ηειεζθνξήζνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο άδεηεο, κεηαηξνπέο θαη θαηαζθεπέο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη 7 έηε, εληαηηθφηαηεο πξνζπάζεηαο, ζεσξείηαη έλαο 

ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ. Απφ ηελ άιιε ε 

εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο, άξα θαη απηελέξγεηαο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θνλδπιίσλ, αιιά θπξίσο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

έξγσλ, απνηειεί θίλεηξν θαη γηα ην θξάηνο, αθνχ ν ξφινο ηνπ ζα είλαη θαζαξά 

δηεθπαηξεσηηθφο θαη ειεγθηηθφο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ην ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, κε ηε κε ζηαζεξφηεηα- 

καθξνεκέξεπζε ηνπ Γηνηθεηή ελφο Γεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ, νξζά ίζσο θάλεη 

επηθπιαθηηθέο ηηο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, αθνχ ε φιε πξνζπάζεηα, ην 

πηζαλφηεξν είλαη λα ζηακαηήζεη κε ηελ αιιαγή ηεο δηνίθεζεο. Να ζηακαηήζεη, φρη 

γηαηί ν επφκελνο δηνηθεηήο δελ είλαη ηθαλφο, αιιά επεηδή ίζσο έρεη άιιεο 

πξνηεξαηφηεηεο ή ηδέεο-ζηνρεχζεηο. Δπηπξφζζεηα, ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη αθφκα 

θαη λα ππάξρεη ζπλέρεηα ζηε δηνίθεζε ελφο Ννζνθνκείνπ, είλαη πηζαλφ λα αιιάμεη 

ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ, κε απνηέιεζκα ε γξαθεηνθξαηία λα είλαη αλππέξβιεηε, 

γηα έλα έξγν πνιπεπίπεδν φπσο ε ίδξπζε θαη ηειηθά δεκηνπξγία ΜΣΝ 

ηε ζπλέρεηα. νπφηε, κε λέα πξνζπάζεηα κέζσ επαθψλ κε ην Γήκν, ηελ 

Δθθιεζία, πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο, λεθξνπαζείο, αιιά θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο, 

δεκηνχξγεζα έλα θαηάινγν, ελ δπλάκεη ρξεκαηνδνηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ ην έξγν 

πξνρσξήζεη. Γει. δεκηνχξγεζα κία ξεαιηζηηθή ιίζηα ησλ ρξεκάησλ πνπ δχλαηαη 

λα δνζνχλ- „καδεπηνχλ‟ σο θεθάιαην γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Μνλάδαο. 

Σέινο, αθνχ, έγηλα φια ηα παξαπάλσ, κέλεη ην θνκκάηη ηεο ΓΔΜΔΤΖ. 

Γέζκεπζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, ηνπ Γήκνπ, ησλ πνιηηψλ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ, 

ησλ εξγαδφκελσλ ζην Ννζνθνκείν γηα ηε καθξνπξφζεζκε ζηήξημε ηεο Μνλάδαο.  

Έλα θνηλσληθφ έξγν απηήο ηεο αμίαο, δε δηθαηνχκαζηε λα ην αθήζνπκε λα 

„ξεκάμεη‟ κεηά απφ ιίγα ρξφληα ιεηηνπξγίαο. ρη ιφγσ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, αιιά θπξίσο γηα ην θφζηνο ζηε ςπρή ησλ λεθξνπαζψλ πνπ 

δψζακε ειπίδα θαη κεηά ηνπο ηε πήξακε πίζσ…. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν: ΝΟΟ ησλ ΝΔΦΡΧΝ 

(U.S. Department of Health and Human Services) 

 

1.1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα λεθξά, είλαη εθείλα ηα; φξγαλα ηνπ αλζξψπνπ, ηα νπνία θηιηξάξνπλ ην 

πιενλάδνλ λεξφ θαη ηα απφβιεηα απφ ην αίκα θαη δεκηνπξγνχλ ηα νχξα. Νεθξηθή 

λφζν ζεκαίλεη φηη ηα λεθξά είλαη θαηεζηξακκέλα θαη δελ κπνξνχλ λα θηιηξάξνπλ ην 

αίκα φπσο πξέπεη. 

Μεγαιχηεξν θίλδπλν εκθάληζεο λεθξνπάζεηαο δηαηξέρεη θάπνηνο, εάλ έρεη 

δηαβήηε ή πςειή αξηεξηαθή πίεζε, ελψ ππάξρνπλ θαη άιινπ είδνπο πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα λεθξά, φπσο νμεία λεθξηθή βιάβε, θχζηεο λεθξψλ, πέηξεο ζηα 

λεθξά θαη λεθξηθέο ινηκψμεηο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο γίλεηε κε 

ζεξαπείεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηακφζρεπζε λεθξνχ ή αηκνθάζαξζε.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 1.1: Απεηθφληζε ησλ λεθξψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο  

 

 

 

 

 

 

1.2.ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

https://www.hhs.gov/
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Ο φξνο λεθξφο, παξάγεηαη εθ ηνπ ξήκαηνο νεώ πνπ ζεκαίλεη αλαλεψλσ θαη ην 

ξήκα θξέσ-ψ πνπ ζεκαίλεη εηζάγσ, αθήλσ θάηη λα εηζέιζεη. Απηφ αθξηβψο 

πξαγκαηνπνηνχλ θαη νη λεθξνί, αλαλεψλνπλ θαη θαζαξίδνπλ ην αίκα απφ ηα επηβιαβή 

πξντφληα ηνπ κεηαβνιηζκνχ, θαζψο ην αίκα, θαηά ηελ ζπλερή ηνπ θπθινθνξία, 

εηζέξρεηαη εληφο ηνπο. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 1.2. Αλαηνκηθή ζέζε ησλ λεθξψλ ζην ζψκα 

 

Οη λεθξνί απνηεινχλ ηα βαζηθά φξγαλα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ, ρσξίο ηελ νπνία ε δσή είλαη εληειψο αδχλαηε. πγθεθξηκέλα, νη 

λεθξνί επηηεινχλ ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

1. Απνβάιινπλ κε ηα νχξα, είηε θαηαθξαηνχλ ζην ζψκα αθξηβψο ηφζν λεξφ, ψζηε ην 

πνζφ ηνπ ζηνπο ηζηνχο θαη ζην αίκα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 

2. Απνβάιινπλ κε ηα νχξα ην πνζφ ηνπ θάζε κεηαιιηθνχ θαη άιινπ ζηνηρείνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ νξγαληζκφ, κε ηε κνξθή άιαηνο, έηζη ψζηε ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

αίκαηνο ζε δηάθνξα αλφξγαλα ζηνηρεία λα παξακέλεη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 

3. Δπηηπγράλνπλ λα δηψρλνπλ είηε λα θαηαθξαηνχλ ζην ζψκα αλφξγαλα ζηνηρεία, 

αιιά θαη νξγαληθέο νπζίεο κε ην θαηλφκελν ηεο ψζκσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ελεξγεηηθή κεηαθνξά ηφλησλ, κέζα απφ κεκβξάλεο θπηηάξσλ κε ζπλέπεηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ππθλφηεηαο ηνπ πγξνχ ησλ ηζηψλ θαη ηεο νζκσηηθφηεηαο ηνπ, ζε 

θπζηνινγηθά, ζηαζεξά επίπεδα. 
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4. Παξάγνπλ φμηλα, νπδέηεξα ή αιθαιηθά νχξα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε 

ζπλέπεηα ηε δηαηήξεζε ηεο νμχηεηαο είηε ηεο αιθαιηθφηεηαο ηνπ πγξνχ ησλ ηζηψλ, ζε 

θπζηνινγηθά επίπεδα, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξαγσγή ή ηελ απψιεηα νμέσλ ή 

αιθαιίσλ απφ ην ζψκα. 

5. Απαιιάζζνπλ ζπλερψο ηνλ νξγαληζκφ απφ φιεο ηηο βιαβεξέο νπζίεο θαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηελ νπξία θαη ην νπξηθφ νμχ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ κεηαβνιηζκφ 

ησλ ιεπθσκάησλ ηεο ηξνθήο θαη ησλ δηαθφξσλ ηζηψλ ηνπ ζψκαηνο. 

6. Απνβάιινπλ απφ ην ζψκα κέζσ ηεο παξαγσγήο νχξσλ, φιεο ηηο μέλεο πξνο ηνλ 

νξγαληζκφ νπζίεο πνπ πξνζιακβάλνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα δηάθνξα θάξκαθα. 

Οη νπζίεο απηέο απνβάιινληαη είηε απηνχζηεο ζηε κνξθή κε ηελ νπνία 

πξνζιακβάλνληαη, ή κεηά απφ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κνξίνπ ηνπο, πνπ επηηεινχληαη κε 

δηάθνξεο κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, νη λεθξνί παξάγνπλ ηελ νξκφλε εξπζξνπνηεηίλε ράξε ζηελ 

νπνία ειέγρνπλ κε απφιπηα δξαζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ κεραληζκφ, ην ξπζκφ ηεο 

παξαγσγήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ αίκαηνο ζην κπειφ ησλ νζηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο βηηακίλεο D θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε απηή λα θαζίζηαηαη δξαζηηθή γηα ηνλ νξγαληζκφ, ελψ ειέγρνπλ θαηά 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ηελ αξηεξηαθή πίεζε, θαζψο θαη ηελ έθθξηζε δηαθφξσλ 

νξκνλψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ξπζκίδνπλ ηελ ηζνξξνπία ησλ ειεθηξνιπηψλ ηνπ 

ζψκαηνο. 

Ο θάζε λεθξφο απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ έλα εθαηνκκχξην 

ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, πνπ νλνκάδνληαη λεθξψλεο. Ο θάζε λεθξψλαο αξρίδεη κε ην 

δηεπξπκέλν αιιά θιεηζηφ άθξν ελφο ζσιελαξίνπ, κε ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζηελή 

επαθή κε έλα ζπείξακα απφ ηξηρνεηδή αηκνθφξα αγγεία. Κάζε ζσιελάξην αθνινπζεί 

κέζα ζην λεθξφ κηα δαηδαιψδε πνξεία θαη ηειηθά εθβάιιεη καδί κε πνιιά άιια 

νπξνθφξα ζσιελάξηα, ζε έλα απνρεηεπηηθφ ζσιελάξην. Σα απνρεηεπηηθά ζσιελάξηα 

απνρεηεχνπλ ην πεξηερφκελν ηνπο ζε κηα θνηιφηεηα πνπ νλνκάδεηαη λεθξηθή πχεινο, 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ νπξεηήξα, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα νχξα κεηαθέξνληαη πξνο ηελ 

νπξνδφρν θχζηε 
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Μέζα απφ ηα αγγεηαθά απηά ζπεηξάκαηα πεξλνχλ πεξίπνπ 1700 ιίηξα αίκαηνο αλά 

24σξν, απφ ηα νπνία 20% ηνπ πιάζκαηνο δηεζείηαη πξνο ην εζσηεξηθφ ησλ 

νπξνθφξσλ ζσιελάξησλ, δειαδή παξάγνληαη αλά 24σξν 180 πεξίπνπ ιίηξα 

δηεζήκαηνο πιάζκαηνο ηνπ αίκαηνο. ην δηήζεκα απηφ, πεξηέρνληαη φια ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ πιάζκαηνο ηνπ αίκαηνο, εθηφο απφ ηα ιεπθψκαηα θαη ηα ιηπίδηα. Καηά 

ηε δηαδξνκή απηνχ ηνπ δηεζήκαηνο θαηά κήθνο ησλ ζσιελάξησλ πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα ελεξγεηηθή θαη εθιεθηηθή επαλαξξφθεζε φισλ ησλ ρξήζηκσλ γηα ηνλ νξγαληζκφ 

νπζηψλ πξνο ην αίκα, καδί κε ην αλάινγν πνζφ λεξνχ, ελψ παξακέλνπλ κέζα ζην 

δηήζεκα θαη ζπκππθλψλνληαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ φιεο νη άρξεζηεο, επηβιαβείο 

θαη πεξηζζεπνχκελεο νπζίεο. Σειηθά, κε ηα απνρεηεπηηθά ζσιελάξηα δηνρεηεχεηαη 

πξνο ηε λεθξηθή πχειν 1 σο 1,5 ιίηξν νχξσλ αλά 24σξν, κέζα ζην νπνίν πεξηέρνληαη 

φιεο νη νπζίεο πνπ απαηηείηαη λα απνβιεζνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο. 

Γηα ηελ επηηέιεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο νη λεθξνί ρξεζηκνπνηνχλ έλα 

ηεξάζηην πνζφ ελέξγεηαο, αθνχ θαηαλαιίζθνπλ γηα ην κεηαβνιηζκφ ηνπο ην 7% ηνπ 

ζπλνιηθνχ νμπγφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ νιφθιεξν ην ζψκα, ελψ απνηεινχλ 

κφιηο ην 1/200 κφλν ηνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν κεηαβνιηζκφο ησλ 

λεθξψλ είλαη 14 θνξέο εληνλφηεξνο απφ ηνλ κέζν κεηαβνιηζκφ φισλ ησλ άιισλ 

ηζηψλ ηνπ ζψκαηνο. Καηά ηε γέλλεζε καο, νη δπν λεθξνί δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξνπο 

απφ δπν εθαηνκκχξηα λεθξψλεο, απφ ηνπο νπνίνπο, έλα κεγάιν κέξνο 

θαηαζηξέθνληαη θαη εμαθαλίδνληαη κε ηελ πξφνδν ηεο ειηθίαο, έηζη ψζηε έλα άηνκν 

ειηθίαο 80 πεξίπνπ εηψλ λα δηαζέηεη ζπλνιηθά φρη πεξηζζφηεξνπο απφ 500.000 

λεθξψλεο. Σν πξαγκαηηθφ αίηην απηήο ηεο θαηαζηξνθήο παξακέλεη αθφκα άγλσζην. 

Ζ θαηαζηξνθή ησλ λεθξψλσλ δπζηπρψο, επηηαρχλεηαη ζε πεξηπηψζεηο 

επίδξαζεο ηνμηθψλ νπζηψλ θαζψο θαη απφ δηάθνξεο λφζνπο. Όηαλ ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ λεθξψλσλ ειαηηψλεηαη θάησ απφ 300.000 πεξίπνπ, νη λεθξνί δελ 

κπνξνχλ πιένλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο γηα ηε ζπληήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο 

ηνπ ζψκαηνο, νπφηε ε ζχζηαζε ηνπ πγξνχ ησλ ηζηψλ αξρίδεη λα αιινηψλεηαη, 

δηεξγαζία πνπ νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε δπζιεηηνπξγίεο θαη ηειηθά αθφκα θαη ζην 

ζάλαην. ηαλ νη θαηεζηξακκέλνη λεθξνί δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ πηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θάζαξζεο ηνπ αίκαηνο, ηφηε ε θαηάζηαζε απηή νλνκάδεηαη Υξφληα 

Νεθξηθή Αλεπάξθεηα (ΥΝΑ). 
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1.3.ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

Νεθξηθή αλεπάξθεηα ζεκαίλεη φηη ηα λεθξά δελ ιεηηνπξγνχλ πιένλ αξθεηά 

θαιά γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Υξεηάδεηαη ζεξαπεία γηα λα αληηθαηαζηαζεί ε 

ιεηηνπξγία πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη λα δηελεξγνχλ νη θαηεζηξακκέλνη λεθξνί. Οη 

ζεξαπείεο γηα ηε λεθξηθή αλεπάξθεηα είλαη: 

•αηκνθάζαξζε 

•πεξηηνλατθή θάζαξζε 

•κεηακφζρεπζε λεθξνχ 

Σα λεθξά θηιηξάξνπλ ηα απφβιεηα θαη ην επηπιένλ πγξφ απφ ην αίκα. Σα 

απφβιεηα θαη ην επηπιένλ πγξφ γίλνληαη νχξα πνπ απνζεθεχνληαη ζηελ νπξνδφρν 

θχζηε κέρξη ηελ νχξεζε. ηαλ ηα λεθξά δπζιεηηνπξγνχλ, ηφηε ε αηκνθάζαξζε 

αλαιακβάλεη λα ζπκπιεξψζεη ην κέξνο ην νπνίν νη λεθξνί δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ.  

Γηα ηε θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ ζεξαπεηψλ είλαη απαξαίηεηε: 

•ε παξακνλή ζην πξφγξακκα ζεξαπείαο 

•ηε ιήςε φισλ ησλ θαξκάθσλ πνπ ζπληαγνγξαθεί ν γηαηξφο 

•εθαξκνγή εηδηθήο δίαηηα πνπ απνηξέπεη ηε δεκηνπξγία απνβιήησλ ζην αίκα 

•ηαθηηθή άζθεζε εβδνκαδηαίσο 

  

1.3.1.Αηκνθάζαξζε 

Ζ αηκνθάζαξζε είλαη κηα ζεξαπεία γηα ηε λεθξηθή αλεπάξθεηα. Ζ 

αηκνθάζαξζε ρξεζηκνπνηεί κηα κεραλή γηα λα θηιηξάξεη ην αίκα ζαο έμσ απφ ην 

ζψκα. Αξρηθά, κηα λνζνθφκα ηνπνζεηεί δχν βειφλεο ζην ρέξη ηνπ αζζελή. Μηα 

αληιία ζηε κεραλή αηκνθάζαξζεο ηξαβά ην αίκα κέζα απφ κηα βειφλα ζε έλα 

ζσιήλα. Ο ζσιήλαο νδεγεί ην αίκα ζε έλα εηδηθφ θίιηξν. Μέζα ζην θίιηξν, ην αίκα 

ξέεη κέζα απφ ιεπηέο ίλεο πνπ είλαη ζαλ θαιακάθηα. Σα απφβιεηα θαη ην επηπιένλ 

πγξφ απνκαθξχλνληαη απφ ην αίκα κέζα απφ κηθξνζθνπηθέο νπέο ζηηο ίλεο. ηε 

ζπλέρεηα, έλαο δηαθνξεηηθφο ζσιήλαο κεηαθέξεη ην θηιηξαξηζκέλν αίκα πίζσ ζην 

ζψκα ηνπ αζζελή κέζσ ηεο δεχηεξεο βειφλαο. 
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ΔΗΚΟΝΑ 1.3.: Αηκνθάζαξζε  

 

1.3.2.Πεξηηνλατθή αηκνθάζαξζε 

Ζ άιιε κνξθή αηκνθάζαξζεο, πνπ νλνκάδεηαη πεξηηνλατθή θάζαξζε, 

ρξεζηκνπνηεί ηελ επέλδπζε ηελ θνηιηά γηα λα θηιηξάξεη ην αίκα κέζα ζην ζψκα ηνπ 

αζζελή. Έλαο γηαηξφο ηνπνζεηεί έλαλ καιαθφ ζσιήλα πνπ νλνκάδεηαη θαζεηήξαο 

ζηελ θνηιηά ιίγεο εβδνκάδεο πξνηνχ μεθηλήζεη ε πεξηηνλατθή θάζαξζε. Σν δηάιπκα 

αδεηάδεηε απφ κηα πιαζηηθή ζαθνχια κέζσ ηνπ θαζεηήξα ζηνλ θελφ ρψξν κέζα ζηελ 

θνηιηά θαη απνξξνθά ηα απφβιεηα θαη ην επηπιένλ πγξφ απφ ην ζψκα. Μεηά απφ 

ιίγεο ψξεο, απνζηξαγγίδεηαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν δηάιπκα ζε κηα άιιε ηζάληα.  

 

ΔΗΚΟΝΑ 1.4.: Πεξηηνλατθή Αηκνθάζαξζε 

 

1.3.3.Μεηακφζρεπζε λεθξνχ 

Ζ κεηακφζρεπζε λεθξνχ είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο πγηνχο λεθξνχ απφ άιιν 

άηνκν ζην ζψκα ηνπ αζζελή. Σν λεθξφ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ θάπνηνλ πνπ κφιηο 

πέζαλε. Ο γηαηξφο πξέπεη λα  ηνπνζεηήζεη ην φλνκα ηνπ αζζελνχο ζε ιίζηα αλακνλήο 
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γηα λεθξφ. Δπηπξφζζεηα, έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή έλαο θίινο κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ην λεθξφ ηνπ, νπφηε θαη δελ ππάξρεη αλακνλή. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 1.5.: Μεηακφζρεπζε Νεθξνχ 

Ο λένο λεθξφο αλαιακβάλεη ην θηιηξάξηζκα ηνπ αίκαηφο. Οη θαηεζηξακκέλνη 

λεθξνί παξακέλνπλ ζπλήζσο εθεί πνπ είλαη. Ο λένο λεθξφο ηνπνζεηείηαη ζηελ 

πξφζζηα θάησ θνηιηαθή ρψξα, ζηε κία πιεπξά ηεο νπξνδφρνπ θχζηεο. Σν ζψκα ζαο 

ζπλήζσο επηηίζεηαη ζε νηηδήπνηε δελ πξέπεη λα είλαη εθεί, φπσο ηα βαθηήξηα. Σν 

ζψκα ηνπ ιήπηε ζα ζθεθηεί φηη ν λένο λεθξφο δελ ζα πξέπεη λα είλαη εθεί. Οπφηε 

πξέπεη λα γίλεηε ιήςε θαξκάθσλ, ηα νπνία νλνκάδνληαη αλνζνθαηαζηαιηηθά, ψζηε 

λα απνθεπρζεί ε επίζεζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ ιήπηε ζην λέν λεθξφ. γηα λα θξαηήζεηε ην 

ζψκα ζαο λα επηηεζεί ζηνλ λέν λεθξφ. 

 

1.4.ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Ζ εθκάζεζε γηα δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο βνεζάεη 

ζηελ επηινγή απηφ πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θαζελφο. Ζ 

ζπδήηεζε κε ην γηαηξφ, θαζψο θαη κε άηνκα πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή 

πεξηηνλατθή θάζαξζε, βνεζάεη ζηελ ελεκέξσζε  γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα θάζε ζεξαπείαο. Ο γηαηξφ κπνξεί λα ελεκεξψζεη ηνλ αζζελή ζρεηηθά 

κε ηε ιίζηα αλακνλήο γηα κεηακφζρεπζε θαη ζρεηηθά κε ηα θάξκαθα πνπ απαηηνχληαη 

κεηά ηε κεηακφζρεπζε.  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηεο ζεξαπείαο, δηαδξακαηίδεη ην αλ ν αζζελήο 

ζα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη ή αλ απνθαζίζεη λα πεξλάεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ζπίηη 

ή κε θίινπο θαη νηθνγέλεηα. Ζ θαηαλφεζε ηεο θάζε ζεξαπείαο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηεο θάζε επηινγήο ζίγνπξα ζα πάξεη ρξφλν. Βέβαηα, αλ ηειηθά ε κνξθή 
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αηκνθάζαξζεο πνπ θάπνηνο επηιέγεη, δελ ηνλ ηθαλνπνηεί, δχλαηαη λα δνθηκάζεη θάπνηα 

άιιε. ίγνπξα ε λεθξηθή αλεπάξθεηα θάλεη ηε δσή ηνπ αζζελνχο πην δχζθνιε, νη 

ζεξαπείεο φκσο ηνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο. 

 

1.5.ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

Ζ λεθξηθή αλεπάξθεηα  επεξεάδεη ηε δσή ηνπ αζζελνχο κε πνιινχο ηξφπνπο, 

ν νπνίνο πιένλ δε ζα κπνξεί λα θάλεη ηα ίδηα πξάγκαηα πνπ έθαλε ηφζν ζην ζπίηη φζν 

θαη ζηελ εξγαζία. Μπνξεί λα έρεηε ιηγφηεξε ελέξγεηα θαη λα αηζζαλζείηε θαηάζιηςε.  

Δπηπξφζζεηα θπζηθά πξνβιήκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

• νίδεκα ζηνλ αζηξάγαιν ή ζηελ θνηιηά 

• αζζέλεηεο ηνπ ζηνκάρνπ 

• ηάζε πξνο εκεηφ 

• απψιεηα ηεο φξεμεο 

• αίζζεκα θφπσζεο 

• αδπλακία 

• ζχγρπζε 

• πνλνθεθάινπο 

Σν ζεκαληηθφ, ελ ηέιεη, είλαη ε χπαξμε λεθξηθήο αλεπάξθεηαο λα κελ 

νδεγήζνπλ ηνλ αζζελή λα εγθαηαιείςεη ηα ρφκπη ηνπ, ηελ εξγαζία ηνπ, ηηο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ην ρξφλν κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Πνιιά άηνκα κε λεθξηθή αλεπάξθεηα ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη. Ο εξγνδφηεο 

κπνξεί λα δψζεη ειαθξχηεξεο θπζηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ή λα πξνγξακκαηίζεη ηηο ψξεο 

εξγαζίαο ηνπ αζζελή βάζε ησλ ζπλεδξηψλ αηκνθάζαξζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

πεξηηνλατθή θάζαξζε, απαηηεί ρψξνο θαη ρξφλν γηα λα αιιαρζεί ην δηάιπκα ζηε κέζε 

ηεο εκέξαο εξγαζίαο. 

χκθσλα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ αζζελνχο, ν εξγνδφηεο δελ κπνξεί λα πξνβεί 

ζε απφιπζε ιφγσ αηκνθάζαξζεο ή κεηακφζρεπζεο λεθξνχ ηνπ εξγαδφκελνπ.  Ο 

λφκνο απαηηεί απφ ηνλ εξγνδφηε λα θάλεη ινγηθέο πξνζαξκνγέο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

γηα έλα άηνκν κε αλαπεξία. Δάλ ν εξγνδφηεο δελ είλαη πξφζπκνο λα αληαπνθξηζεί 

ζηηο αλάγθεο ηνπ αζζελή, ηφηε πξνβιέπνληαη νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα βξεζεί 
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ιχζε. Χο έζραηε ιχζε, δχλαηαη ν εξγαδφκελνο λα θαηαγγείιεη ηνλ εξγνδφηε ζηελ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο 

Δπηπξφζζεηα, ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο πγηεηλήο ελφο αηφκνπ πνπ θάλεη αηκνθάζαξζε. Ζ ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ κπψλ, ησλ νζηψλ θαη ηελ 

θαξδηάο. Ζ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θάλεη επίζεο ην αίκα λα θπθινθνξεί πην 

γξήγνξα, ψζηε ην ζψκα λα παίξλεη πεξηζζφηεξν νμπγφλν. Σν ζψκα ρξεηάδεηαη 

νμπγφλν γηα λα θάςεη ηελ ελέξγεηα απφ ηα ηξφθηκα. Οπφηε, ε ζσκαηηθή άζθεζε 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αθαίξεζε ησλ απνβιήησλ απφ ην αίκα, ελψ κπνξεί επίζεο 

λα βειηηψζεη ηε δηάζεζή θαη λα δψζεη κηα αίζζεζε επεμίαο. 

Ζ αξρή κπνξεί λα γίλεη κε επθνιφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ην πεξπάηεκα 

κε θαλνληθφ ξπζκφ ή ηελ θεπνπξηθή ή θνιχκπη γηα πην έληνλε άζθεζε. ηφρνο πξέπεη 

λα είλαη ε άζθεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά εκεξεζίσο, ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο. 

 

1.6. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΔΠΑΡΚΔΗΑ 

Ζ νκάδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ελφο θέληξνπ αηκνθάζαξζεο ή 

κεηακφζρεπζεο, κπνξεί λα βνεζήζεη κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα θαη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε λεθξηθή αλεπάξθεηα.  

Γηαηξφο. Ο γηαηξφο κπνξεί λα βνεζήζεη κε πνιιά απφ ηα ζσκαηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα πγείαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε λεθξηθή αλεπάξθεηα. 

ηε πεξίπησζε ηεο αηκνθάζαξζεο νη ζπλαληήζεηο κε ην γηαηξφ είλαη ηαθηηθέο, ελψ 

φζν πξνρσξάεη ν ρξφλνο ηφζν ιηγφηεξεο ζα γίλνληαη. ηε πεξίπησζε ηεο 

κεηακφζρεπζεο, νη ζπλαληήζεηο κε ηνλ γηαηξφ είλαη κία κε δχν θνξέο ην κήλα, γηα ην 

πξψην εμάκελν. ηε ζπλέρεηα, αλ φια πάλε θαιά, νη ζπλαληήζεηο ζα γίλνληαη κία 

θνξά ην εμάκελν 

Ννζνθφκνο. ηα θέληξα αηκνθάζαξζεο ε λνζνθφκα επηβιέπεη ηε ζεξαπεία θαη 

παίξλεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε, ηνλ παικφ, ηε ζεξκνθξαζία, παξαθνινπζεί ηελ 

αλαπλνή θαη επεμεγεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ. Δπίζεο ειέγρεη φηη ν 

αζζελήο παίξλεη ζσζηά ηα θάξκαθά ηνπ θαη βνεζάεη ζηελ εχξεζε ηξφπσλ γηα ηελ 

ειάηησζε ησλ παξελεξγεηψλ ηεο αηκνθάζαξζεο. ηε πεξίπησζε ηεο πεξηηνλατθήο 
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θάζαξζεο, ε λνζνθφκα δηδάζθεη ζηελ νπζία, ζηνλ αζζελή, ηε ξχζκηζε ηεο ζεξαπείαο, 

ηε θαηάιιειε θξνληίδα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ αλαγλψξηζε ινηκψμεσλ θαη άιισλ 

πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. 

Δηδηθφο δηαηηνιφγνο. Οη δηαηηνιφγνη βνεζνχλ ζηελ πηνζέηεζε ζσζηψλ δηαηξνθηθψλ 

ζπλεζεηψλ. ρεδηάδεη εηδηθά γεχκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ 

θάζε αζζελή. 

Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο. Δξγάδεηαη κε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε αηκνθάζαξζε ή 

έρνπλ κεηακνζρεχζεη. Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζαο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή 

λα βξεη απαληήζεηο ζε πξνβιήκαηα φπσο 

•ηε δηαηήξεζε κηαο εξγαζίαο ή ηελ αιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο 

•βνήζεηα ζρεηηθά κε νηθνλνκηθά δεηήκαηα 

•εχξεζε ππεξεζηψλ γηα νηθηαθέο δνπιείεο ηηο δνπιεηέο 

•Δχξεζε ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

νηθνγελεηψλ ή δεπγαξηψλ 

χκβνπινο ςπρηθήο πγείαο / ςπρίαηξνο. Έλαο ζχκβνπινο ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα 

βνεζήζεη κε ηελ θαηάζιηςε θαη άιια ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο ζπδεηψληαο θαη 

ππνδεηθλχνληαο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο θαη ησλ αλζπγηεηλψλ ζθέςεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. Έλαο ςπρίαηξνο είλαη γηαηξφο εθπαηδεπκέλνο λα βνεζήζεη άηνκα κε 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο φπσο ε θαηάζιηςε θαη λα ζπληαγνγξαθήζεη θάξκαθα, αλ 

ρξεηαζηεί. 

Οηθνγέλεηα θαη θίινη. Ζ χπαξμε ελφο ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο απφ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ 

θαη αιιαγψλ ζηε δσή. Γελ είλαη ε ψξα λα ζηακαηήζεη ν αζζελήο λα βιέπεη ηνπο 

θίινπο θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ. Δπίζεο ε παξαθνινχζεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο θαη εθδειψζεηο ηεο θνηλφηεηαο, δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφηαην ξφιν 

Αζζελήο. Ο αζζελήο δε πξέπεη λα δηζηάδεη λα θάλεη εξσηήζεηο φηαλ ν γηαηξφο ή ε 

λνζνθφκα ιέεη θάηη πνπ δελ θαηαιαβαίλεη. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπλεξγάδεηαη  κε ηε 

λνζνθφκα ηεο αηκνθάζαξζεο ψζηε λα κάζεη εάλ αηζζάλεζηε θιεγκνλή ή είλαη 

άξξσζηνο ζην ζηνκάρη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο. Δάλ ε αηκνθάζαξζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπίηη ή πεξηηνλατθή θάζαξζε, είλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλεη 



21 
 

ηε λνζνθφκα ηεο αηκνθάζαξζεο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα κε ηνλ εμνπιηζκφ ή ηηο 

πξνκήζεηεο. Ο θάζε αζζελήο νθείιεη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ θαξκάθσλ 

θαη ηελ ηήξεζε ησλ ξαληεβνχ. Ζ πξνζσπηθή ελαζρφιεζε θαη αλάιεςε ηεο 

πξνζσπηθήο  ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζα ζαο βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα ληψζεη φηη έρεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπ. 

 

1.7.ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΚΟΣΖΣΑ 

Ζ λεθξηθή αλεπάξθεηα, έηζη νη ζπγγελείο εμ‟αίκαηνο θηλδπλεχνπλ. Σα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηάο κπνξεί λα έρνπλ ήδε ρξφληα λεθξηθή λφζν (CKD), πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα λεθξά ηνπο είλαη θαηεζηξακκέλα θαη δελ ιεηηνπξγνχλ φπσο πξέπεη. 

Σν CKD ηείλεη λα επηδεηλψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη νδεγεί ζε λεθξηθή 

αλεπάξθεηα. Σν CKD ζπλήζσο δελ έρεη ζπκπηψκαηα, νπφηε ν κφλνο ηξφπνο γηα λα 

γλσξίδνπλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο αλ έρνπλ CKD είλαη λα πξνβνχλ ζε εμεηάζεηο, 

φπσο απιά ηεζη νχξσλ θαη αίκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα ιάβνπλ κέηξα γηα λα θξαηήζνπλ ηα λεθξά ηνπο πγηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο θαη απνηξέπνπλ πεξαηηέξσ λεθξηθή βιάβε.  

 

 

1.8. ΝΔΦΡΗΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ 

Ζ άζθεζε θαη ε θαιέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηο, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

αζπίδα πξνζηαζίαο. 

Φαγεηφ, δηαηξνθή θαη δηαηξνθή 

Ζ θαηαλάισζε ησλ ζσζηψλ ηξνθψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα αηζζάλεηαη 

θαιχηεξα φηαλ θάλεη αηκνθάζαξζε: 

• Ζ πξσηεΐλε βξίζθεηαη ζε πνιιά ηξφθηκα πνπ ηξψκε, δσηθά θαη θπηηθά. Οη 

πεξηζζφηεξεο δίαηηεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο δχν ηχπνπο πξσηετλψλ. Ζ πξσηεΐλε 

παξέρεη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχλ θαη επηζθεπάδνπλ ηνπο κπο, ηα φξγαλα θαη 

άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο. Απφ ηελ άιιε, πάξα πνιιέο πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηε δεκηνπξγία απνβιήησλ ζην αίκα, νδεγψληαο ηνπο λεθξνχο λα 
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εξγάδνληαη ζθιεξφηεξα. Χζηφζν, ε ιήςε πξσηεΐλε είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ πξσηεΐλε πνπ απνκαθξχλεη ε αηκνθάζαξζε. 

• Ο θσζθφξνο είλαη έλα κέηαιιν πνπ θξαηά ηα νζηά πγηή. Ο θσζθφξνο δηαηεξεί 

επίζεο ηα αηκνθφξα αγγεία θαη ηνπο κπο. Βξίζθεηαη ζε ηξφθηκα πινχζηα ζε 

πξσηεΐλεο, φπσο ην θξέαο, ηα πνπιεξηθά, ηα ςάξηα, ηα θαξχδηα, ηα θαζφιηα θαη ηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. Ο θσζθφξνο πξνζηίζεηαη επίζεο ζε πνιιά κεηαπνηεκέλα 

ηξφθηκα. Ο θψζθνξνο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα κεηαηξέςεη ηα ηξφθηκα ζε ελέξγεηα. 

Χζηφζν, ππεξβνιηθή πνζφηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη απνδπλάκσζε ησλ νζηψλ. 

• Σν λεξφ, ην νπνίν βξίζθεηαη  ζε πνηά θαη ηξφθηκα φπσο ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά, ην 

παγσηφ, ε δειαηίλε, ε ζνχπα θαη ηα κπηζθφηα, είλαη απαξαίηεην γηα ην ζψκα. 

Χζηφζν, κεγάιε πνζφηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηε δεκηνπξγία πγξψλ ζην ζψκα θαη 

λα νδεγήζνπλ ηελ θαξδηά, ζε ζθιεξφηεξε εξγαζία. 

• Σν λάηξην είλαη κέξνο ηνπ αιαηηνχ θαη βξίζθεηαη ζε πνιιά θνλζεξβνπνηεκέλα, 

ζπζθεπαζκέλα θαη γξήγνξα ηξφθηκα, ζε θαξπθεχκαηα θαη θξέαηα. Σν λάηξην βνεζά 

ζηνλ έιεγρν ηεο πνζφηεηαο ηνπ πγξνχ ζην ζψκα. Χζηφζν, κεγάιε πνζφηεηα κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη πςειή αξηεξηαθή πίεζε. 

• Σν θάιην είλαη έλα κέηαιιν πνπ βνεζά ηα λεχξα θαη ηνπο κπο λα δνπιεχνπλ ζσζηά 

θαη  βξίζθεηαη ζε θξνχηα θαη ιαραληθά φπσο ηα πνξηνθάιηα, νη κπαλάλεο, νη 

ληνκάηεο θαη νη παηάηεο. Σν θάιην είλαη απαξαίηεην γηα πγηή λεχξα θαη θχηηαξα 

εγθεθάινπ. Χζηφζν, κεγάιε πνζφηεηα κπνξεί λα θάλνπλ ηνλ θαξδηαθφ παικφ κε 

θπζηνινγηθφ (παξάινγν). 

• Οη ζεξκίδεο βξίζθνληαη ζε φια ηα ηξφθηκα θαη είλαη ηδηαίηεξα πςειέο ζε έιαηα θαη 

δαραξνχρα ηξφθηκα. Οη ζεξκίδεο δίλνπλ ελέξγεηα. Χζηφζν, κεγάιε πνζφηεηα κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη αχμεζε βάξνπο θαη πςειφ ζάθραξν ζην αίκα. 

Κάζε ζεξαπεία, φπσο γίλεηε αληηιεπηφ, απαηηεί δηαθνξεηηθή δίαηηα. ηε πεξίπησζε 

ηεο αηκνθάζαξζεο, πξέπεη ν αζζελήο λα κείλεη καθξηά απφ ηξφθηκα φπσο νη παηάηεο 

θαη ηα πνξηνθάιηα επεηδή έρνπλ πνιχ θάιην ηε πεξίπησζε ηεο πεξηηνλατθήο 

θάζαξζεο, ε θαηαλάισζε θαιίνπ είλαη θαιή. Αλη 'απηνχ, ίζσο ρξεηαζηεί θαιχηεξε 

παξαθνινχζεζε ζηηο ζεξκίδεο.. Οη αλάγθεο ζαο ζε ηξφθηκα εμαξηψληαη επίζεο απφ ην 

βάξνο θαη ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο. 
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Ζ αιιαγή ηεο δηαηξνθήο κπνξεί λα είλαη δχζθνιν ζηελ αξρή. Καηαλαιψλνληαο, 

φκσο, ηα ζσζηά ηξφθηκα ζα βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα αηζζάλεηαη θαιχηεξα, σα έρεη 

πεξηζζφηεξε δχλακε θαη ελέξγεηα, απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηα νπνία βνεζνχλ ζην λα 

δήζεη κηα πιεξέζηεξε θαη πγηέζηεξε δσή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: Μέζνδνη Αληηκεηψπηζεο ηεο Νεθξηθήο 

Αλεπάξθεηαο 
 

2.1.ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ ΣΔΥΝΖΣΟ ΝΔΦΡΟ 

Ζ αηκνθάζαξζε επηηπγράλεηαη κε ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηνλ ηερλεηφ 

λεθξφ πνπ απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα κέξε: 

α) ην κεράλεκα ηεο αληιίαο αηκνθάζαξζεο, 

β) ην θίιηξν αηκνθάζαξζεο θαη 

γ) ην ζχζηεκα παξαζθεπήο θαη ηξνθνδνζίαο ηνπ πγξνχ αηκνθάζαξζεο. 

Σν κεράλεκα ηεο αληιίαο αηκνθάζαξζεο δηεπθνιχλεη θαη ειέγρεη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ηνπ πγξνχ αηκνθάζαξζεο, απφ θαη πξνο ην θίιηξν. 

Υξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο ζσιελψζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ αίκαηνο απφ ηνλ αζζελή 

ζην θίιηξν θαη αληίζηξνθα, ελψ κε άιιεο ζσιελψζεηο κεηαθέξεηαη ην πγξφ 

αηκνθάζαξζεο πξνο ην θίιηξν θαη απφ εθεί ζε απνρέηεπζε  

Σν θίιηξν αηκνθάζαξζεο ζηεγάδεη θαη ζηεξίδεη ηηο κεκβξάλεο αηκνθάζαξζεο. 

Σν αίκα ηνπ αζζελή θπθινθνξεί κέζα απφ εηδηθά δηακεξίζκαηα πνπ πεξηθιείνληαη 

απφ ηηο κεκβξάλεο, ελψ ηαπηφρξνλα έμσ απφ απηά θπθινθνξεί ην πγξφ ηεο 

αηκνθάζαξζεο πεξίπνπ φκνην ζε ζχλζεζε κε ην εμσθπηηάξην πγξφ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο, κέζα ζην θίιηξν ππάξρνπλ θαη 

θπθινθνξνχλ δχν δηαιχκαηα (αίκα θαη πγξφ αηκνθάζαξζεο), ηα νπνία ρσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο απφ ηηο εκηδηαπεξαηέο κεκβξάλεο αηκνθάζαξζεο. Ζ φιε δηαδηθαζία 

επηηξέπεη ηε κεηαθνξά λεξνχ θαη άρξεζησλ νπζηψλ απφ ην αίκα ηνπ αζζελή πξνο ην 

πγξφ αηκνθάζαξζεο κε απνηέιεζκα λα απνθαζίζηαηαη κεξηθψο ε απψιεηα ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. ηελ νζφλε ηνπ κεραλήκαηνο αηκνθάζαξζεο, αλαγξάθνληαη 

ζεκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ βνεζνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ θπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ αηκνθαζαξφκελνπ. 

Γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

απηνληζκέλν λεξφ πφιεο, αλακεκεηγκέλν κε ζπκππθλσκέλν δηάιπκα ειεθηξνιπηψλ. 

H ζχλζεζε ηνπ δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη εηδηθά γηα θάζε 

αζζελή, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Απηφ θπζηθά πξνυπνζέηεη ηε βηνκεραληθή 
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δηάζεζε ζηελ αγνξά, κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο ζπκππθλσκέλσλ ειεθηξνιπηηθψλ 

δηαιπκάησλ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαζθεπήο δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο 

πνηθίιεο ζχλζεζεο. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 2.1.: πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο αηκνθάζαξζεο 

Ζ αηκνθάζαξζε είλαη κηα ζεξαπεία γηα ηε λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα κεραλή γηα λα θηιηξάξεη ην αίκα έμσ απφ ην ζψκα ηνπ αζζελή. 

ηελ αξρή ηεο ζεξαπείαο, κηα λνζνθφκα ηνπνζεηεί δχν βειφλεο ζην ρέξη. Μηα αληιία 

ζην κεράλεκα αηκνθάζαξζεο ηξαβάεη ην αίκα κέζσ ηεο κίαο βειφλαο ζε έλα 

ζσιελάξην. Σν αίκα νδεγείηαη κέζσ ηνπ ζσιήλα ζην θίιηξν, φπνπ ξέεη κέζσ ιεπηψλ 

ηλψλ, ζηηο νπνίεο θηιηξάξνληαη: 

• απφβιεηα 

• επηπιένλ αιάηη 

• επηπιένλ πγξφ 

Αθνχ ν αγσγφο δηεζήζεη ην αίκα, έλαο δηαθνξεηηθφο ζσιήλαο κεηαθέξεη ην 

αίκα πίζσ ζην ζψκα κέζσ ηεο δεχηεξεο βειφλαο. 
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ΔΗΚΟΝΑ 2.2.: Λεηηνπξγία Αηκνθάζαξζεο 

 

Ζ αηκνθάζαξζε κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ. 

Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη δελ είλαη ζεξαπεία ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο, σζηφζν βνεζά 

ζην λα αηζζαλζεί ν αζζελήο θαιχηεξα θαη λα δήζεη πεξηζζφηεξν. πλνδεχεηαη, απφ 

αιιαγέο ζηε δηαηξνθή, ζηα θάξκαθα θαη ζηελ πξφζιεςε πγξψλ, νη νπνίεο 

εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζελφο θαη απφ ην εάλ 

ιακβάλεη ν αζζελήο ζεξαπεία ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ή ζπρλφηεξα. 

 

2.1.1Δμνπιηζκφο θαη πξνκήζεηεο 

 Ζ αηκνθάζαξζε απαηηεί δηάθνξα είδε εμνπιηζκνχ θαη πνιιέο πξνκήζεηεο 

γηα θάζε ζεξαπεία. Ζ κεραλή αηκνθάζαξζεο, ε ζπζθεπή δηάιπζεο, ην δηάιπκα  θαη νη 

βειφλεο είλαη ηέζζεξα απφ ηα πην ζεκαληηθά κέξε ζηηο ζεξαπείεο αηκνθάζαξζεο: 

• Μεραλή αηκνθάζαξζεο. Ζ κεραλή αηκνθάζαξζεο έρεη πεξίπνπ ην κέγεζνο ελφο 

θνχξλνπ κηθξνθπκάησλ. Οη κεραλέο αηκνθάζαξζεο ζην ζπίηη είλαη αξθεηά κηθξέο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε έλα ηξαπέδη. Ζ κεραλή αηκνθάζαξζεο εθηειεί 

ηξεηο θχξηεο εξγαζίεο: 

 Αληιεί αίκα θαη ξπζκίδεη ηε ξνή ηνπ αίκαηνο κέζσ ηνπ δηαλνκέα 

 Διέγρεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε 

 Διέγρεη ην ξπζκφ απνκάθξπλζεο ηνπ πγξνχ απφ ην ζψκα 

Σν αίκα απνκαθξχλεηαη απφ ην ζψκα κέζσ κηαο βειφλαο θαη πξνσζείηαη απφ κηα 

αληιία αίκαηνο, ε νπνία νπζηαζηηθά κνηάδεη κε έλαλ ηξνρφ πιεχζεο ζην εμσηεξηθφ 
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ηνπ ζσιήλα. Σν αίκα δηέξρεηαη απφ ην δηαιχηε θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζην 

ζψκα κέζσ ηεο άιιεο βειφλαο. Καηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο, ππάξρνπλ κεηξεηέο 

πίεζεο αίκαηνο θαη αληρλεπηέο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε δηαδηθαζία είλαη αζθαιήο. 

Σν αίκα, ελψ πεξλά έμσ απφ ην ζψκα, παξακέλεη κέζα ζηνπο ζσιήλεο ή ζηνλ αγσγφ 

θαη δελ εηζέξρεηαη ζηελ κεραλή αηκνθάζαξζεο. 

• Dialyzer (Γηαιχηεο) είλαη ην «ηερλεηφ λεθξφ». Σν αίκα εηζέξρεηαη ζηελ θνξπθή 

ηνπ αγσγνχ, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, θαη αλαγθάδεηαη λα εηζέιζεη ζε πνιιαπιέο πνιχ 

ιεπηέο θνίιεο ίλεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ εκηπεξαηή κεκβξάλε. Κάζε ίλα είλαη 

πεξίπνπ ην κέγεζνο κηαο αλζξψπηλεο ηξίραο. Καζψο ην αίκα πεξλά κέζα απφ ηηο 

θνίιεο ίλεο, ην δηάιπκα ηεο δηαπίδπζεο δηέξρεηαη ζηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ζην 

εμσηεξηθφ ησλ ηλψλ. ε ιηγφηεξν απφ έλα δεπηεξφιεπην, φπνπ ρξεηάδεηαη λα πεξάζεη 

ην αίκα απφ ηελ θνξπθή ηνπ δηαιχηε ζηνλ ππζκέλα, ηα απνξξίκκαηα δηαρένληαη απφ 

ην αίκα ζην δηάιπκα ηεο δηαπίδπζεο. 

 

 

ΔΗΚΟΝΑ 2.3.: Λεηηνπξγία Γηαιχηε (Dialyzer)  

• Λχζε δηαπίδπζεο. Δπίζεο γλσζηή σο δηαπίδπζε. Σν δηάιπκα αηκνθάζαξζεο 

πεξηέρεη λεξφ θαη πξνζηηζέκελεο νπζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε 

ησλ απνβιήησλ θαη επηπιένλ αιαηηνχ θαη πγξνχ απφ ην αίκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αηκνθάζαξζεο. Ο γηαηξφο ζπληαγνγξαθεί έλα εηδηθφ δηάιπκα δηάιπζεο γηα ηηο 

ζεξαπείεο. Αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα φπσο ρακειή αξηεξηαθή πίεζε ή κπτθέο 
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θξάκπεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξαπεηψλ, ν γηαηξφο κπνξεί λα ζπληαγνγξαθήζεη κηα 

ιχζε κε δηαθνξεηηθή ηζνξξνπία ρεκηθψλ, ελψ κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηε ιχζε εάλ νη 

εμεηάζεηο αίκαηφο δείρλνπλ φηη ην αίκα έρεη ππεξβνιηθά ή πνιχ ιίγα απφ νξηζκέλα 

κέηαιια, φπσο ην θάιην ή ην αζβέζηην. 

• Βειφλεο. Ο αζζελήο ή κία λνζνθφκα εηζάγεη δχν βειφλεο ζε κηα θιέβα, ζπλήζσο 

ζην ρέξη, ζηελ αξρή θάζε ζεξαπείαο κε αηκνθάζαξζε. Μηα βειφλα ηξαβάεη αίκα πνπ 

πεγαίλεη ζην δίαιχηε θαη ε άιιε βειφλα επηζηξέθεη ην θηιηξαξηζκέλν αίκα ζην 

ζψκα. Σε πξψηε θνξά ηεο ζεξαπείαο αηκνθάζαξζεο, νη παξεκβνιέο ηεο βειφλαο 

κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα πην άβνια ηκήκαηα ηεο ζεξαπείαο. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο 

ην ζπλεζίδνπλ κεηά απφ ιίγεο ζεξαπείεο. Αλ δηαπηζησζεί φηη νη παξεκβνιέο ηεο 

βειφλαο είλαη επψδπλεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα θξέκα ζην δέξκα, ψζηε λα κε 

γίλνληαη αηζζεηέο. Γηα λα εηζάγεη ν αζζελήο κφλνο ηνπ ηηο βειφλεο, ζα ρξεηαζηεί 

εθπαίδεπζε γηα λα απνηξέςεη ηε κφιπλζε θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θιέβα πγηή. Με ιίγε 

πξαθηηθή, κπνξείηε λα γίλεηε θαινί ζηελ εηζαγσγή βειφλσλ. 

2.1.2.Ση είλαη αγγεηαθή πξφζβαζε; 

Αγγεηαθή πξφζβαζε είλαη κηα ηερλεηή ζχλδεζε κεηαμχ κηαο αξηεξίαο θαη κηαο 

θιέβαο φπνπ ην αίκα εθηξέπεηαη πξνο ηε θιέβα. Ζ πξνθχπηνπζα πςειή ξνή αίκαηνο 

κέζσ ηεο θιέβαο πξνθαιεί ηελ επέθηαζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο θιέβαο. Ζ αγγεηαθή 

πξφζβαζε επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε πςειψλ φγθσλ ξνήο αίκαηνο ζπλερψο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζεξαπεηψλ αηκνθάζαξζεο γηα λα θηιηξάξεη ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηέο 

πνζφηεηεο αίκαηνο αλά ζεξαπεία.  

 

EIKONA 2.4.: πξίγγην (fistula) ζην αληηβξάρην 
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ΔΗΚΟΝΑ 2.5.: Μεηακφζρεπζε χλδεζεο ζην ρέξη 

 

ΔΗΚΟΝΑ 2.6.: Φιεβηθφο θαζεηήξαο 

 

2.1.3.Πνχ κπνξψ λα θάλσ αηκνθάζαξζε; 

Αηκνθάζαξζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε θέληξν αηκνθάζαξζεο ή ζην ζπίηη. Κάζε 

επηινγή έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. 

2.1.3.α.Αηκνθάζαξζε ζε θέληξν αηκνθάζαξζεο 

Οη πεξηζζφηεξνη ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ζε θέληξν αηκνθάζαξζεο. 

ην θέληξν αηκνθάζαξζεο, νη λνζειεπηέο θαη νη ηερληθνί θξνληίδαο αζζελψλ θάλνπλ 

ηα πεξηζζφηεξα θαζήθνληα, φπσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηελ 

εηζαγσγή ησλ βειφλσλ. Τπάξρεη νκάδα εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο γηα λα βνεζήζεη κε δηάθνξεο αλάγθεο. Δθηφο απφ ηνπο λνζειεπηέο θαη 

ηνπο ηερληθνχο θξνληίδαο αζζελψλ, ε νκάδα ζπκπεξηιακβάλεη 
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• γηαηξφο 

• δηαηηνιφγν 

• θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ 

ην θέληξν αηκνθάζαξζεο, ππάξρεη έλα ζηαζεξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ζπλεδξηψλ, ζπλήζσο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα: Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή ή 

Σξίηε, Πέκπηε θαη άββαην. Ζ επηινγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη λα θάλεη κε ην αλ ν 

αζζελήο εξγάδεηαη, εάλ έρεη λα θξνληίζεη παηδηά θηι 

Οη κεγάιεο πφιεηο έρνπλ αξθεηά θέληξα αηκνθάζαξζεο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

επαξρηαθέο ή αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηα λεζηά.  

ΠΗΝΑΚΑ 2.1: χγθξηζε Κιαζηθήο Αηκνθάζαξζεο κε Αηκνδηεζεζε 

 ΚΛΑΗΚΖ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ κε 

δηηηαλζξαθηθά 

 ΑΗΜΟΓΗΖΘΖΖ  

 Καιχπηεη ην 70-80% ησλ αζζελψλ 

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ρξήζε 

θιαζηθψλ κεκβξαλψλ (θπηηθψλ-

ζπλζεηηθψλ) 

 Οη κεκβξάλεο έρνπλ ρακειφ 

ζπληειεζηή ππεξδηήζεζεο(κέρξη 10 

ml/min/100mmHg) 

 Σν δηάιπκα είλαη ηα δηηηαλζξαθηθά  

 Σν θίιηξν είλαη ην θχξην ζηνηρείν ηεο 

εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ηεο 

αηκνθάζαξζεο 

 Οη κεκβξάλε απνηειεί ην 90% ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ θπθιψκαηνο ηεο 

εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο 

 

 Αθξηβφηεξε θαηά 20-30% 

 Αθαηξείηαη κεγάιε πνζφηεηα 

ππεξδηεζήκαηνο (20-40 Lit) 

 Αληηθαζίζηαηαη ην ππεξδηήζεκα κε 

έηνηκν δηάιπκα ζχλζεζεο 

εμσθπηηαξίνπ πγξνχ 

 

  

ΚΛΗΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΒΗΟ-

ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 

 Μείσζε αλθπιαμίαο 

 Αληηκεησπηζε ζεκάησλ θαξδηαθνχ 

ηφλνπ 

ΜΔ ΣΖΝ ΑΗΜΟΓΗΖΘΖΖ 

ΔΠΗΣΤΓΥΑΝΔΣΑΗ 

 Καιχηεξε ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο 

ππέξηαζεο 

 Καιχηεξε αλνρή ζηελ ζεξαπεία  
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 Απνθπγή γαζηξεληεξνινγηθψλ 

 Οξζφο κεηαβνιηζκφο 

 Μείσζε θαξδηνπαζεηψλ 

 Διάηησζε ζλεζηκφηεηαο  θαη 

λνζεξφηεηαο 

 

  Μείσζε ππνηαζηθψλ επεηζνδίσλ, 

ιηγφηεξεο θξάκπεο, θεθαιαιγία, 

έκεηνη.   

 

 

Βειηίσζε ηεο βηνζπκβαηφηεηαο  κε: 

 Σελ ειάηησζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

αίκαηνο –κεκβξάλεο 

 Σελ δπλαηφηεηα ησλ κεκβξαλψλ γηα 

απνκάθξπλζε θιεγκνλσδψλ 

παξαγφλησλ 

 

ΟΗ ΜΔΜΒΡΑΝΔ ΑΗΜΟΓΗΖΘΖΖ 

 Πξέπεη λα είλαη βηνζπκβαηέο 

 Πξέπεη λα είλαη ζηεγαλέο ζηηο 

πξσηεΐλεο  

 Να έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα 

ππεξδηήζεζεο 

  

ΣΟ ΤΓΡΟ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ 

 Να είλαη ζηαζεξήο ζχλζεζεο Να είλαη 

ειεχζεξν βαθηεξηδίσλ ή κπθήησλ 

(αππξεηνγφλν) 

 Να είλαη απαιιαγκέλν απφ αλφξγαλεο 

ή νξγαληθέο πξνζκίμεηο 

 Να έρεη ρακειφ θφζηνο 

 

 Ζ ΑΗΜΟΓΗΖΘΖΖ ΔΝΓΔΗΚΝΤΣΑΗ 

 Αγγεηνθηλεηηθή  αζηάζεηα 

 Μεγάιε ειηθία θαη ζαθραξψδε 

δηαβήηε 

 Αζζελείο κε βαξεηά ππέξηαζε 

 Αζζελείο κε απμεκέλα επίπεδα β2-

κηθξνζθαηξίλεο 

 Δκθάληζε πνιπλεπξίηηδαο 

 Θεξαπεία απαινπκίλσζεο 

 

 

 

2.1.3.β.Καη΄ νίθνλ Αηκνθάζαξζε 

Οη ζεξαπείεο αηκνθάζαξζεο ζην ζπίηη, απαηηνχλ ηελ εθκάζεζε-εθπαίδεπζε 

ηνπ αζζελή γηα ην πψο λα θάλεη ηηο ζεξαπείεο θαη λα θξνληίδεη ηνλ εμνπιηζκφ. 

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην κία θνξά, ηνπιάρηζηνλ, ην κήλα, λα γίλεηε επίζθεςε ζε 

θέληξν αηκνθάζαξζεο γηα εμεηάζεηο πνπ ζα δείμνπλ πφζν θαιά ιεηηνπξγνχλ νη 

ζεξαπείεο. 
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Ζ αηκνθάζαξζε ζην ζπίηη επηηξέπεη ηε καθξχηεξε ή πην ζπρλή αηκνθάζαξζε, 

ε νπνία έξρεηαη πην θνληά ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ ησλ πγηεηλψλ λεθξψλ. 

Δπηπξφζζεηα, επηηξέπεη ηελ επηινγή ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ δσήο ηνπ αζζελή. Ο αζζελήο κπνξεί λα θάλεη εκεξήζηα αηκνθάζαξζε θαη 'νίθνλ 

γηα 5 έσο 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα γηα 2 έσο 3 ψξεο ηε θνξά θαη λα πξνζαξκνζηεί ην 

ρξνλνδηάγξακκα, θαιχηεξα ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ. Ζ 

αηκνθάζαξζε ζην ζπίηη επηηξέπεη λα έρεη ν αζζελήο, θαιχηεξν πξφγξακκα δηαηξνθήο, 

ιηγφηεξα θάξκαθα γηα ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη γεληθφηεξα κία θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, απαηηείηαη πνιχ ζνβαξή εθπαίδεπζε θαη αλάιεςε 

επζπλψλ, φπσο: 

• Δηζαγσγή ησλ βεινλψλ 

• Παξαθνινχζεζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ 

• Ρχζκηζε, θαζάξηζκα, ζπληήξεζε ηεο κεραλήο αηκνθάζαξζεο 

Δάλ απηέο νη δηαδηθαζίεο δελ γίλνληαη ζσζηά, ηφηε δεκηνπξγνχληαη πνιχ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 2.7.: Καη΄ νίθνλ Αηκνθάζαξζε 
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ΠΗΝΑΚΑ 2.2:χγθξηζε Μεζφδσλ Αηκνθάζαξζεο ζε θέληξν θαη ζην ζπίηη. 

ΤΓΚΡΗΖ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ Δ ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΗ ΣΟ ΠΗΣΗ 

  
ΚΔΝΣΡΟ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 
ΚΑΣ' ΟΗΚΟΝ 

Πξφγξακκα 

Σξεηο ζεξαπείεο ηελ 

εβδνκάδα γηα 3 έσο 5 ψξεο ή 

πεξηζζφηεξν. Γεπηέξα, 

Σεηάξηε, Παξαζθεπή ή 

Σξίηε, Πέκπηε, άββαην 

Δπέιηθην. Σξεηο έσο επηά ζχληνκεο ή 

καθξέο ζεξαπείεο αλά εβδνκάδα ζε 

ψξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα γηα 

ην θαζέλα.. 

Γηαζεζηκφηεηα 

Γηαηίζεηαη θπξίσο ζε αζηηθά 

θέληξα.. Μπνξεί λα απαηηεζεί 

λα γίλνληαη ηαμίδηα απφ 

πεξηνρέο πνπ δε δηαζέηνπλ ή 

αθφκα θαη κφληκε 

κεηαθφκηζε. 

Γίλεηαη επξέσο δηαζέζηκε θαζψο 

αλαπηχζζνληαη κηθξφηεξνη εμνπιηζκνί 

Μεραλή / 

Αλαιψζηκα 

Ζ θιηληθή δηαζέηεη ην 

κεράλεκα θαη ηηο πξνκήζεηεο. 

Σν κεράλεκα θαη νη πξνκήζεηεο απφ 2 

έσο 4 εβδνκάδεο είλαη ζην ζπίηη. 

Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ κηθξέο αιιαγέο 

γηα λα ζπλδεζεί ην κεράλεκα κε 

ειεθηξηζκφ θαη λεξφ ζην ζπίηη. 

Δθπαίδεπζε 

Ζ θιηληθή δηδάζθεη γηα 

ζεξαπείεο, δηαηξνθή, πγξά, 

θάξκαθα, εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο, θιπ. 

Ο αζζελήο θαη ν ζχληξνθνο ή ν 

θξνληηζηήο πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζεη 3 έσο 8 εβδνκάδεο 

εθπαίδεπζεο θαη 'νίθνλ 

αηκνθάζαξζεο. 

Γηαηξνθή θαη 

πγξά 

Απζηεξά φξηα γηα ηα πγξά, 

ηνλ θψζθνξν, ην λάηξην θαη 

ην θάιην 

Ληγφηεξα φξηα γηα ηα πγξά ή ηε 

δηαηξνθή, κε βάζε ηελ πνζφηεηα ηεο 

αηκνθάζαξζεο θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ 

πκκεηνρή 

ζηηο εξγαζίεο 

θαηά ηε 

ζπλεδξία 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ 

είλαη ππεχζπλν  

Ο αζζελήο θαη ν 

θξνληηζηήο/ζχληξνθνο πξέπεη λα 

ξπζκίδεη, λα εθηειεί θαη λα θαζαξίδεη 

ην κεράλεκα. Δπίζεο, λα ειέγρεη ηα 

δσηηθά ζεκάδηα. λα παξαθνινπζεί ηηο 

ζεξαπείεο, λα ζηέιλεη θφξκεο, θαη λα 

παξαγγέιλεη πξνκήζεηεο. Γει. 

αλάιεςε ηεξάζηηαο επζχλεο 

Κίλδπλνη γηα 

επηπινθέο 

Μεησκέλνη, αθνχ νη 

δηαδηθαζίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Σπρφλ πξφβιεκα επηιχεηαη 

εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ/ 

θέληξνπ 

Πνιινί θίλδπλνη. Δπίζεο ζε 

πεξίπησζε επηπινθήο πξέπεη λα γίλεη 

άκεζα επίζθεςε ζε Ννζνθνκείν. 

Μνιχλζεηο ζχλεζεο θαηλφκελν. 
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2.1.4.Πνηα πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζα λα έρσ κε ηελ αηκνθάζαξζε; 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ιφγνο γηα λνζειεία ζε άηνκα πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε είλαη πξνβιήκαηα κε ηελ αγγεηαθή πξφζβαζή. Οπνηνζδήπνηε ηχπνο 

αγγεηαθήο πξφζβαζεο κπνξεί 

• λα κνιπλζεί 

• λα έρεη θαθή ξνή αίκαηνο ή απφθξαμε απφ ζξφκβν αίκαηνο 

Απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα επηβαξχλνπλ ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ηνπ 

αζζελή, πρ απνπζία απφ ηελ εξγαζία, ελψ ζα απαηηεζεί εηδηθή ζεξαπεία γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη γξήγνξεο αιιαγέο ζην λεξφ θαη ην ρεκηθφ 

ηζνδχγην ηνπ ζψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαη 

άιια πξνβιήκαηα, φπσο κπτθέο θξάκπεο θαη μαθληθή ππφηαζε, δει πηψζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο. Ζ ππφηαζε δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε αδπλακίαο, δαιάδαο ή 

ζηνκαρφπνλνπ. ε απηή ηε πεξίπησζε ν γηαηξφο θάλεη αιιαγέο ζηε ζπληαγή ηνπ 

δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο, ψζηε λα δηνξζσζεί ην πξφβιεκα. 

 

2.1.5.Πνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα θάλσ φηαλ μεθηλήζσ ηελ αηκνθάζαξζε; 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη ν αζζελήο φηαλ μεθηλήζεη 

ηηο ζεξαπείεο αηκνθάζαξζεο είλαη φηη πξέπεη λα αθνινπζεί έλα απζηεξφ 

ρξνλνδηάγξακκα. Δπίζεο, ε πξνζαξκνγή ζηηο επηδξάζεηο ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο 

θαη ν ρξφλνο πνπ μνδεχεηαη ζηελ αηκνθάζαξζε κπνξεί λα είλαη δχζθνινο, αθνχ πνιχ 

πηζαλφ λα δεκηνπξγείηαη αίζζεκα θνχξαζεο κεηά απφ ηηο ζεξαπείεο, ελψ κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί κεηαθφκηζε ή θαη αιιαγή εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ απνδνρή απηψλ 

ησλ αιιαγψλ κπνξεί λα είλαη δχζθνιε γηα ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, φπσο 

είλαη θπζηθφ εζάο. Οπφηε, έλαο ζχκβνπινο ςπρηθήο πγείαο ή έλαο θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο είλαη ζεκαληηθφ λα παξαθνινπζεί ηνλ αζζελή θαη λα δίλεη θαηάιιειεο 

ζπκβνπιέο ζηνλ ίδην θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

 

2.1.6.Πψο ζα μέξσ φηη νη ζεξαπείεο αηκνθάζαξζεο ιεηηνπξγνχλ; 

Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε λεθξηθή αλεπάξθεηα αηζζάλνληαη θαιχηεξα κεηά 

ηελ έλαξμε ησλ ζεξαπεηψλ αηκνθάζαξζεο. Ζ φξεμε ζπλήζσο βειηηψλεηαη θαη ηα 
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επίπεδα ελέξγεηαο απμάλνληαη. Ζ αηκνθάζαξζε κεηψλεη ην αιάηη θαη ηε ζπζζψξεπζε 

πγξψλ, επνκέλσο κεηψλεηαη ην πξήμηκν, ελψ βειηηψλεηαη ε αλαπλνή.. 

Σν θιεηδί γηα λα αμηνπνηεζεί ζην έπαθξν ε ζεξαπεία ηεο αηκνθάζαξζεο, είλαη 

λα δηαηεξήζεη ν αζζελήο ην ηδαληθφ "μεξφ βάξνο". Σν ηδαληθφ μεξφ βάξνο είλαη ην 

βάξνο ηνπ αλζξψπνπ φηαλ δελ έρεη επηπιένλ πγξφ ζην ζψκα. Αλ ν αζζελήο είλαη 

πξνζεθηηθφο ζρεηηθά κε ην αιάηη ζηε δηαηξνθή ηνπ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζα 

θηάλεη ζην ηδαληθφ μεξφ βάξνο ζην ηέινο θάζε ζεξαπείαο αηκνθάζαξζεο. ηαλ νη 

ζεξαπείεο αηκνθάζαξζεο ιεηηνπξγνχλ θαη δηαηεξείηε ην ηδαληθφ μεξφ βάξνο, ε 

αξηεξηαθή πίεζε ειέγρεηαη θαιχηεξα.. 

Δπηπιένλ, νη εμεηάζεηο αίκαηνο κπνξνχλ λα δείμνπλ πφζν θαιά ιεηηνπξγνχλ νη 

ζεξαπείεο αηκνθάζαξζεο. Μία θνξά ην κήλα, πξέπεη λα γίλεηε έιεγρνο ζην αίκα 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα απφ ηα δχν είδε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ: 

• Kt / V είλαη κηα βαζκνινγία πνπ δίλεηαη σο αξηζκφο. Οη εκπεηξνγλψκνλεο 

ζπληζηνχλ έλα ειάρηζην Kt / V ηνπ 1,2. Έλα κφλν ζθνξ θάησ απφ 1,2 δελ πξέπεη λα 

ζαο αλεζπρεί. Χζηφζν, ν κέζνο φξνο ζαο Kt / V ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1,2. 

• Ο ιφγνο κείσζεο νπξίαο (URR) είλαη έλα πνζνζηφ πνπ δίλεηαη σο πνζνζηφ. Οη 

εηδηθνί πξνηείλνπλ έλα ειάρηζην URR 65%. Έλα εληαίν ζθνξ θάησ ηνπ 65% δελ 

πξέπεη λα πξνθαιεί κεγάιε αλεζπρία. Χζηφζν, ν κέζνο φξνο URR πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 65 ηνηο εθαηφ. 

 

 

2.2.ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΖ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 
Ζ πεξηηνλατθή θάζαξζε είλαη κηα ζεξαπεία γηα λεθξηθή αλεπάξθεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ επέλδπζε ηεο θνηιηάο γηα λα θηιηξάξεη ην αίκα κέζα ζην ζψκα. Οη 

γηαηξνί νλνκάδνπλ απηή ηελ επέλδπζε, επέλδπζε „πεξηηνλαίνπ. Έλαο γηαηξφο 

ηνπνζεηεί έλαλ καιαθφ ζσιήλα, πνπ νλνκάδεηαη θαζεηήξαο, ζηελ θνηιηά ηνπ αζζελή 

ιίγεο εβδνκάδεο πξηλ αξρίζεη ηε ζεξαπεία. 

ηαλ μεθηλάεη ηελ πεξηηνλατθή θάζαξζε, ην δηάιπκα (λεξφ κε αιάηη θαη άιια 

πξφζζεηα) ξέεη απφ κηα ζαθνχια κέζσ ηνπ θαζεηήξα ζηελ θνηιηά. ηαλ ε ηζάληα 

είλαη άδεηα, κπνξεί λα απνζπλδεζεί ν θαζεηήξαο απφ ηελ ηζάληα θαη λα θαιπθζεί, 

ψζηε λα κπνξεί ν αζζελήο λα κεηαθηλεζεί θαη λα θάλεηε ηηο θαλνληθέο ηνπ 
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δξαζηεξηφηεηεο. Δλψ ην δηάιπκα δηάιπζεο είλαη κέζα ζηελ θνηιηά, απνξξνθά ηα 

απφβιεηα θαη ην επηπιένλ πγξφ απφ ην ζψκα. Μεηά απφ ιίγεο ψξεο, απνζηξαγγίδεηαη 

ην ρξεζηκνπνηνχκελν δηάιπκα δηαπίδπζεο ζε κηα ζαθνχια απνζηξάγγηζεο. ηε 

ζπλέρεηα, απνξξίπηεηαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν δηάιπκα αηκνθάζαξζεο, ην νπνίν είλαη 

ηψξα γεκάην απφ απφβιεηα θαη επηπιένλ πγξφ, ζε κηα ηνπαιέηα ή θάησ απφ ηελ 

απνζηξάγγηζε ελφο λεξνρχηε ή κπαληέξαο. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη λέα ηζάληα 

δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο πξψηεο απνζηξάγγηζεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ δηαιχκαηνο 

αηκνθάζαξζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε θξέζθν δηάιπκα νλνκάδεηαη 

αληαιιαγή. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θάλνπλ ηέζζεξηο έσο έμη αληαιιαγέο θάζε 

κέξα ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ρξεζηκνπνηψληαο έλα κεράλεκα πνπ κεηαθηλεί ην 

πγξφ κέζα θαη έμσ. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη, νπφηε ππάξρεη πάληα δηάιπκα 

δηαπίδπζεο ζηελ θνηιηά απνξξνθψληαο ηα απφβιεηα θαη επηπιένλ πγξφ απφ ην ζψκα. 

Γηα ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ πεξηηνλατθή θάζαξζε, είλαη ζεκαληηθφ λα 

εθηεινχληαη φιεο ηηο αληαιιαγέο φπσο αθξηβψο νξίδνπλ νη νδεγίεο. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 2.8.: Πεξηηνλατθή Αηκνθάζαξζε  

 

2.2.1.Πνηνη είλαη νη ηχπνη πεξηηνλατθήο θάζαξζεο; 

Οη δχν ηχπνη πεξηηνλατθήο αηκνθάζαξζεο είλαη ε ζπλερήο πεξηπαηεηηθή 

πεξηηνλατθή θάζαξζε - πνπ νλνκάδεηαη επίζεο CAPD - θαη ε απηνκαηνπνηεκέλε 

πεξηηνλατθή θάζαξζε - ηελ νπνία νη γηαηξνί θαινχλ κεξηθέο θνξέο APD ή 
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ζπλερηδφκελε απφ ηνλ θπθινπνηεηή πεξηηνλατθή θάζαξζε. Ο αζζελήο κπνξεί λα 

επηιέμεη ην ηχπν πνπ ηνπ ηαηξηάδεη, αθνχ βέβαηα πξψηα ελεκεξσζεί.  

• Ζ ζπλερήο πεξηπαηεηηθή πεξηηνλατθή θάζαξζε δελ απαηηεί κεραλή. Ζ ρξνληθή 

πεξίνδνο πνπ ην δηάιπκα ηεο δηαπίδπζεο βξίζθεηαη ζηελ θνηιηά, νλνκάδεηαη ρξφλνο 

παξακνλήο. Με ζπλερή πεξηπαηεηηθή πεξηηνλατθή θάζαξζε, ην δηάιπκα 

αηκνθάζαξζεο παξακέλεη ζηελ θνηιηά γηα ρξφλν παξακνλήο 4 έσο 6 σξψλ ή θαη 

πεξηζζφηεξν. Κάζε αληαιιαγή δηαξθεί πεξίπνπ 30 έσο 40 ιεπηά. Καηά ηε δηάξθεηα 

κηαο αληαιιαγήο, ν αζζελήο κπνξεί λα δηαβάδεη, λα κηιάεη, λα παξαθνινπζεί 

ηειεφξαζε ή λα θνηκεζεί. πλεζέζηεξε πξαθηηθή, είλαη λα αιιάδεηαη ην δηάιπκα 

δηάιπζεο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ηελ εκέξα θαη θνηκάηαη ν αζζελήο κε δηάιπκα 

ζηελ θνηιηά ηε λχρηα. Ο αζζελήο, ζε απηή ηε πεξίπησζε, δελ ρξεηάδεηαη λα μππλάεη 

θαη λα πξαγκαηνπνηεί αληαιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 

• Ζ απηνκαηνπνηεκέλε πεξηηνλατθή θάζαξζε ρξεζηκνπνηεί κηα κεραλή πνπ 

νλνκάδεηαη αλαθπθισηήο γηα λα γεκίζεη θαη λα αδεηάζεη ηελ θνηιηά ηνπ αζζελή ηξεηο 

έσο πέληε θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ελψ θνηκάηαη. Σν πξσί, μεθηλάεη κηα 

αληαιιαγή κε έλα ρξφλν παξακνλήο. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πξφζζεηε 

αληαιιαγή γχξσ απφ ηα κέζα ηνπ απνγεχκαηνο ρσξίο ηνλ αλαθπθισηή γηα λα 

απμεζεί ε πνζφηεηα απνβιήησλ πνπ έρεη αθαηξεζεί θαη λα κεησζεί ε πνζφηεηα ηνπ 

πγξνχ πνπ απνκέλεη ζην ζψκα. 

Δάλ ν αζζελήο δπγίδεηε πεξηζζφηεξα απφ 175 θηιά ή εάλ ηα θίιηξα 

πεξηηνλαίνπ απνξξίπηνπλ αξγά, ίζσο ρξεηαζηεί έλαο ζπλδπαζκφο ζπλερνχο 

πεξηπαηεηηθήο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο πεξηηνλατθήο 

θάζαξζεο. Γηα παξάδεηγκα, κεξηθνί άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ έλα cycler ηε λχρηα θαη 

εθηεινχλ κία αληαιιαγή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

 

2.2.2.Πνηνο εθηειεί πεξηηνλατθή θάζαξζε; 

Μεηά απφ κηα ζχληνκε πεξίνδν εθπαίδεπζεο, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα εθηεινχλ θαη ηνπο δχν ηχπνπο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο απφ κφλνη ηνπο. 

Δίλαη απαξαίηεην, κία εμεηδηθεπκέλε λνζνθφκα, λα βξίζθεηαη δίπια ζηνλ αζζελή γηα 

1 έσο 2 εβδνκάδεο γηα λα κάζεη πψο λα: 



38 
 

 

• θάλεη ρεηξνθίλεηεο αληαιιαγέο γηα ζπλερή πεξηπαηεηηθή πεξηηνλατθή θάζαξζε 

ρσξίο λα αθήλεη βαθηήξηα ζηνλ θαζεηήξα 

• λα εθηειεί απηνκαηνπνηεκέλε πεξηηνλατθή θάζαξζε: 

 Πξνεηνηκαζία αλαθπθισηή 

 χλδεζε ησλ ζάθσλ κε ην δηάιπκα 

 Σνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα απνζηξάγγηζεο 

Σα άηνκα πνπ θάλνπλ απηνκαηνπνηεκέλε πεξηηνλατθή θάζαξζε πξέπεη λα κάζνπλ 

πψο λα θάλνπλ ρεηξσλαθηηθέο αληαιιαγέο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζεξαπεία 

ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο ή εάλ ρξεηάδνληαη κηα αληαιιαγή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο, επηπιένλ ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 

 

2.2.3.Πνχ γίλεηαη ε πεξηηνλατθή θάζαξζε; 

Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε θαζαξφ, ηδησηηθφ κέξνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

• πηηηνχ 

• Ξελνδνρείνπ 

• Φηιηθνχ πηηηνχ 

• Γξαθείν 

Δπίζεο, πξηλ ηαμηδέςεη αζζελήο, κπνξεί λα παξαγγέιιεη πξνκήζεηεο γηα παξαιαβή 

ηνπο ζην πξννξηζκφ εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

2.2.4.Ση εμνπιηζκφ θαη πξνκήζεηεο ζα ρξεζηκνπνηήζσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηηνλατθήο αηκνθάζαξζεο; 

Ο εμνπιηζκφο θαη ηα αλαιψζηκα πνπ ρξεηάδνληαη εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν 

ηεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Υξεηάδνληαη: 

• θαζεηήξα θαη ζεη κεηαθνξάο 

• δηάιπκα  

• θπθιηθή 

• πξνκήζεηεο γηα λα δηαηήξεζε θαζαξήο ζέζεο εμφδνπ  
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2.2.5.Καζεηήξαο θαη κεηαθνξά 

Πξηλ απφ ηελ πξψηε ζεξαπεία, έλαο ρεηξνπξγφο ηνπνζεηεί έλαλ θαζεηήξα ζηελ 

θνηιηά ηνπ αζζελή Μπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κείλεη φιε ηε λχρηα ζην λνζνθνκείν, 

σζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πάλε ζπίηη κεηά ηε δηαδηθαζία. Ο 

αζζελήο ιακβάλεη γεληθή ή ηνπηθή αλαηζζεζία θαη ηειηθά ν θαζεηήξαο παξακέλεη ζε 

κφληκε βάζε ψζηε λα κεηαθέξεη ην δηάιπκα απφ θαη πξνο ηελ θνηιηά. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ν αζζελήο λα κάζε λα θξνληίδεη ην δέξκα γχξσ απφ ηνλ θαζεηήξα, πνπ 

νλνκάδεηαη ζεκείν εμφδνπ, ελψ ν θαζεηήξαο ηείλεη λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα φηαλ ε 

ζέζε εηζαγσγήο έρεη αξθεηφ ρξφλν γηα λα ζεξαπεπηεί. Ζ ζεξαπεία ζπλήζσο δηαξθεί 

10 έσο 20 εκέξεο. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηεο εηζαγσγήο ηνπ θαζεηήξα δηάιπζεο, είλαη 

θαιφ λα γίλεηε ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ πξψηε αληαιιαγή, ψζηε λα 

βειηηψζεη ηελ επηηπρία ηεο ζεξαπείαο. 

Ο θαζεηήξαο γηα πεξηηνλατθή θάζαξζε είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ καιαθφ 

ζσιήλα θαη δηαζέηεη κία ή δχν καλζέηεο απφ πιηθφ πνιπεζηέξα - ην νπνίν νλνκάδεηαη 

Dacron - πνπ αγθπξψλεη ηνλ θαζεηήξα ζηε ζέζε ηνπ. Σν ηέινο ηνπ ζσιήλα κέζα 

ζηελ θνηιηά  έρεη πνιιέο νπέο γηα λα αθήζεη ην δηάιπκα λα θπθινθνξεί ειεχζεξα 

κέζα θαη έμσ. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 2.9: Καζεηήξαο Πεξηηνλατθήο Αηκνθάζαξζεο 

 

Έλα ζεη κεηαθνξάο είλαη ε ζσιήλσζε πνπ ζπλδέεη ηνλ θαζεηήξα κε ηελ 

ηζάληα δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο. Σν ζεκείν εηζαγσγήο ηνπ ζσιήλα πνπ εθάπηεηαη 

ζην δέξκα, δηαζέηεη έλα αζθαιέο θαπάθη, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κφιπλζε. Δίλαη 
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πνιχ ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά νη νδεγίεο θάζε θνξά, ψζηε λα 

απνθεπρζεί ε κφιπλζε. 

 

ΔΗΚΟΝΑ 2.10: εη κεηαθεξφκελν γηα πεξηηνλατθή αηκνθάζαξζε 

 

2.2.6.Γηάιπκα αηκνθάζαξζεο 

Σν δηάιπκα αηκνθάζαξζεο έξρεηαη ζε ζαθνχιεο 1,5, 2, 2,5 ή 3 ιίηξσλ. Σα 

δηαιχκαηα πεξηέρνπλ κηα δάραξε πνπ νλνκάδεηαη δεμηξφδε ή κηα έλσζε πνπ 

νλνκάδεηαη icodextrin θαη κεηαιιηθά ζηνηρεία γηα λα ηξαβήμεη ηα απφβιεηα θαη ην 

επηπιένλ πγξφ απφ ην αίκα ζηελ θνηιηαθή θνηιφηεηα, δει ηνλ ρψξν ηνπ ζψκαηνο πνπ 

θξαηά φξγαλα φπσο ην ζηνκάρη, ηα έληεξα θαη ην ζπθψηη. Γηαθνξεηηθά δηαιχκαηα 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο δεμηξφδεο ή icodextrin, γηα απηφ ην ιφγν ν 

γηαηξφο είλαη εθείλνο πνπ ζπληαγνγξαθεί απηφ πνπ ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

θαζελφο.  

Οη ηζάληεο πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε θαζαξφ ρψξν, ελψ ρξεηάδεηαη λα 

ζεξκαίλεηαη θάζε ζαθνχια δηαιχκαηνο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο πξηλ απφ ηε 

ρξήζε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κηα ειεθηξηθή θνπβέξηα ή λα ηνπνζεηείηαη ε 

ηζάληα ζε κηα κπαληέξα κε δεζηφ λεξφ. Δπηπξφζζεηα, πεξηζζφηεξνη ζάθνη δηαιχκαηνο 

βξίζθνληαη κέζα ζε έλα πξνζηαηεπηηθφ εμσηεξηθφ πεξηηχιηγκα ψζηε λα κπνξνχλ λα 

δεζηαίλνληαη  ζε έλα θνχξλν κηθξνθπκάησλ.  
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2.2.7.Αλαθπθισηήο 

ηελ απηνκαηνπνηεκέλε πεξηηνλατθή θάζαξζε, ν αλαθπθισηήο είλαη ε 

κεραλή πνπ γεκίδεη απηφκαηα θαη απνζηξαγγίδεη ηελ θνηιηά ζαο. Οη πεξηζζφηεξνη 

θχθινη πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

• Πξνκήζεηα δηαιχκαηνο. ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαο, ζπλδένληαη νη  ζαθνχιεο 

δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο κε ζσιήλεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνλ αλαθπθισηή. Σα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα έρνπλ μερσξηζηφ ζσιήλα γηα ηνλ ηειεπηαίν ζάθν, επεηδή 

κπνξεί λα έρεη πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε δεμηξφδε ή icodextrin, ψζηε λα κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη γηα έλα ρξφλν παξακνλήο. 

• Αληιία. Ζ αληιία ζηέιλεη ην δηάιπκα απφ ηνπο ζάθνπο ηξνθνδνζίαο ζε κηα 

ζαθνχια ζεξκαληήξα πξηλ εηζέιζεη ζην ζψκα. Ζ αληιία απνζηέιιεη επίζεο ην 

δηάιπκα ζην δνρείν απφξξηςεο ή ζηε γξακκή απνζηξάγγηζεο κεηά ηε ρξήζε. 

Χζηφζν, ε αληιία δελ κεηαθηλεί ην δηάιπκα κέζα θαη έμσ απφ ηελ θνηιηά, αιιά ε 

βαξχηεηα εθηειεί απηή ηε δνπιεηά. 

• Θήθε ζεξκαληήξα. Πξηλ ην δηάιπκα εηζέιζεη ζηελ θνηιηά, ν αλαθπθισηήο 

ζεξκαίλεη κηα κεηξεκέλε δφζε ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο. Μφιηο ην δηάιπκα 

είλαη ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία θαη ε πξνεγνχκελε δφζε απνζηξαγγηζηεί, ν 

αλαθπθισηήο απειεπζεξψλεη έλαλ ζθηγθηήξα γηα λα αθήζεη ην δεζηφ δηάιπκα λα 

ξεχζεη ζηελ θνηιηά. 

• Μεηξεηήο πγξψλ. Ο ρξνλνκεηξεηήο απειεπζεξψλεη έλαλ ζθηγθηήξα γηα λα 

επηηξέςεη ζηελ αληιία λα ζηείιεη ην ρξεζηκνπνηεκέλν δηάιπκα δηαπίδπζεο ζε έλα 

δνρείν απνρέηεπζεο ή γξακκή απνζηξάγγηζεο. Έλαο κεηξεηήο ξεπζηνχ ζηνλ κεηξά 

θαη θαηαγξάθεη πφζν δηάιπκα απνκαθξχλεηαη. Μεξηθνί κεηξεηέο ζπγθξίλνπλ ην πνζφ 

πνπ εηζήρζεθε κε ην πνζφ πνπ απνζηξαγγίδεηαη. Απηή ε ζχγθξηζε επηηξέπεη ηελ 

ελεκέξσζε πξνο ην γηαηξφ γηα ην εάλ ε ζεξαπεία απνκαθξχλεη αξθεηφ πγξφ απφ ην 

ζψκα. 

• Γνρείν απφξξηςεο ή γξακκή απνζηξάγγηζεο. Μεηά ηε κέηξεζε ηνπ 

ρξεζηκνπνηεζέληνο δηαιχκαηνο, ν θπθινπνηεηήο αληιεί ην ρξεζηκνπνηεκέλν δηάιπκα 

ζε έλα δνρείν απφξξηςεο ην νπνίν απνξξίπηεηαη.  

• πλαγεξκνί. Οη αηζζεηήξεο ελεξγνπνηνχλ έλα ζπλαγεξκφ θαη ζβήλνπλ ηνλ 

θπθινπνηεηή αλ παξνπζηαζηεί θάπνην πξφβιεκα. 
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ΔΗΚΟΝΑ 2.11: Λεηηνπξγία θαηά ηνλ χπλν  

 

Ζ απηνκαηνπνηεκέλε πεξηηνλατθή θάζαξζε ρξεζηκνπνηεί κηα κεραλή πνπ 

νλνκάδεηαη θπθιηθφο γηα λα γεκίζεη θαη λα αδεηάζεη ηελ θνηιηά ζαο ηξεηο έσο πέληε 

θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ελψ θνηκάζηε. 

 

2.2.8.Πψο κπνξψ λα θάλσ κηα αληαιιαγή; 

Με ζπλερή πεξηπαηεηηθή πεξηηνλατθή θάζαξζε, πξαγκαηνπνηνχληαη νη αληαιιαγέο κε 

κε απηφκαην ηξφπν, αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα: 

• Πάληα πξέπεη λα πιέλνληαη επηκειψο ηα ρέξηα πξηλ ηε ρξήζε ηνπ θαζεηήξα θαη ηνπ 

θηη κεηαθνξάο, ελψ είλαη απαξαίηεην λα θνξά ν αζζελήο ρεηξνπξγηθή κάζθα φηαλ 

ζπλδέεηε ην ζεη κεηαθνξάο κε ηε ζσιήλσζε κίαο ρξήζεο. 

• Απνζηξαγγίδεηαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν δηάιπκα δηάιπζεο απφ ηελ θνηιηαθή 

θνηιφηεηα ζηε ζαθνχια απνζηξάγγηζεο. 

• Αθνχ απνκαθξπλζεί ην ρξεζηκνπνηεκέλν δηάιπκα απφ ηελ θνηιηά, ηφηε πξέπεη λα 

ζθηρηεί ν ζσιήλαο κεηαθνξάο έηζη ψζηε ην θξέζθν δηάιπκα λα ζηακαηήζεη λα 

εηζξέεη ζηελ θνηιηά.  

• Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη ε ζηεξέσζε ηεο γξακκήο πνπ πεγαίλεη ζηνλ ζάθν 

απνζηξάγγηζεο, ην άλνηγκα ηνπ ζεη κεηαθνξάο ψζηε λα μαλαγεκίζεη ε θνηιηά κε 

θξέζθν δηάιπκα, απφ ηελ ηζάληα πνπ θξεκάηε. 
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2.2.9.Πψο επεξεάδεη ε πεξηηνλατθή αηκνθάζαξζε ηνλ ηξφπν δσήο κνπ; 

Λφγσ ηεο αηκνθάζαξζεο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κε κπνξεί ν αζζελήο λα θάλεη 

φζα έθαλε, ιφγσ έιιεηςεο ελέξγεηαο, αιιά θαη ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηνπ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ κεηαμχ δχν ζπλεδξηψλ. Ζ πξνζαξκνγή ζηηο επηδξάζεηο ηεο λεθξηθήο 

αλεπάξθεηαο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε θαη λα ρξεηαζηεί ν αζζελήο λα θάλεη αιιαγέο 

ζηε δνπιεηά ή ζην ζπίηη ηνπ πεξηνξίδνληαο θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη επζχλεο. 

Δπίζεο αλάινγα κε ην ηχπν ηεο πεξηηνλατθήο, ν αζζελήο έρεη θαη δηαθνξεηηθφ έιεγρν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  Γηα παξάδεηγκα ζηε πεξηπαηεηηθή, είλαη απαξαίηεην λα 

ζηακαηήζεη ν αζζελήο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ελψ 

ζηελ απηφκαηε, ίζσο ρξεηαζηεί λα πεγαίλεη γηα χπλν λσξίηεξα. 

Ζ απνδνρή απηήο ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ζίγνπξα δχζθνιε ηφζν γηα 

ηνλ αζζελή φζν θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζεκαληηθφ είλαη λα 

ππάξρεη επαθή κε ςπρνιφγν, θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ή θαη γηαηξφ, ψζηε λα ππάξρεη 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

 

2.2.10.Πψο ζα κάζσ αλ νη ζεξαπείεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο ιεηηνπξγνχλ; 

. Δίλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ πνιιέο δνθηκέο γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη 

αληαιιαγέο αηκνθάζαξζεο απνκαθξχλνπλ αξθεηά απφβιεηα. Απηέο νη εμεηάζεηο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εβδνκάδσλ ζεξαπείαο γηα λα 

δηαπηζησζεί εάλ ην πξφγξακκά είλαη επαξθέο. 

 

2.2.11.Γνθηκή πεξηηνλατθήο ηζνξξνπίαο 

Γηα κηα δνθηκαζία πεξηηνλατθήο εμηζνξξφπεζεο, κηα λνζνθφκα παίξλεη 

δείγκαηα απφ ην αίκα θαη ην δηάιπκα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αληαιιαγήο 4 σξψλ. Ζ 

δνθηκή πεξηηνλατθήο εμηζνξξφπεζεο κεηξά πφζε δεμηξφδε απνξξνθά ην ζψκα απφ 

κηα ζαθνχια δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο. Ζ δνθηκή πεξηηνλατθήο εμηζνξξφπεζεο 

κεηξά επίζεο πφζε νπξία θαη πξντφληα απφβιεηνπ θξεαηηλίλεο απφ ηελ θαλνληθή 

δηάζπαζε ησλ κπψλ θαη ησλ πξσηετλψλ κεηαθηλνχληαη απφ ην αίκα ζην δηάιπκα 

δηαπίδπζεο. 
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2.2.12.Πνηα πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζα λα αληηκεησπίζσ κε ηελ πεξηηνλατθή 

θάζαξζε; 

 

 Μφιπλζε 

Σν πην ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα κε ηελ πεξηηνλατθή θάζαξζε είλαη ε 

πεξηηνλίηηδα, κηα ζνβαξή ινίκσμε ζηελ θνηιηά. Απηή ε ινίκσμε κπνξεί λα ζπκβεί 

αλ ν ρψξνο εμφδνπ κνιπλζεί ή ν θαζεηήξαο κνιπλζεί θαζψο ζπλδέεηαη ή 

απνζπλδέεηαη απφ ηνπο ζάθνπο. Οη γηαηξνί ζεξαπεχνπλ ηελ πεξηηνλίηηδα κε 

αληηβηνηηθά, ηα νπνία πξνζηίζεληαη ζην δηάιπκα ηεο αηκνθάζαξζεο. 

Νεφηεξνη θαζεηήξεο πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ εμάπισζε βαθηεξίσλ. Χζηφζν, ε 

πεξηηνλίηηδα εμαθνινπζεί λα είλαη έλα θνηλφ πξφβιεκα πνπ κεξηθέο θνξέο θαζηζηά 

αδχλαηε ηε ζπλερηδφκελε πεξηηνλατθή θάζαξζε.  

 Απνξξφθεζε πγξψλ θαη δεμηξφδεο 

ηαλ ην δηάιπκα αηκνθάζαξζεο παξακέλεη ζην ζψκα πνιχ θαηξφ, γεκίδεη 

ηφζν πνιχ απφ απφβιεηα θαη επηπιένλ πγξά, ηα νπνία δελ κπνξεί πιένλ λα 

απνξξνθεζνχλ απφ ην ζψκα. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί αθφκε θαη λα αληηζηξαθεί, 

αθήλνληαο θάπνηα απφβιεηα θαη επηπιένλ πγξά πίζσ ζην ζψκα. Σν ζψκα απνξξνθά 

επίζεο δεμηξφδε απφ ην δηάιπκα, ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε βάξνπο, 

επεηδή ε δεμηξφδε πεξηέρεη ζεξκίδεο. 

Με ζπλερή πεξηπαηεηηθή πεξηηνλατθή θάζαξζε, κπνξεί λα ππάξμεη θάπνην 

πξφβιεκα κε ηε δηάξθεηα ηεο καθξάο δηαλπθηέξεπζεο. Δάλ ην ζψκα απνξξνθά πάξα 

πνιχ πγξφ θαη δεμηξφδε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ηφηε ζα απαηηεζεί κία επηπιένλ 

αληαιιαγή, ε νπνία ζα κεηψζεη ην ρξφλν παξακνλή θαη ζα πξνζηαηεχζεη ην ζψκα 

απφ ηελ απνξξφθεζε ππεξβνιηθνχ πγξνχ θαη δεμηξφδεο, θηιηξάξνληαο πεξηζζφηεξα 

απφβιεηα θαη επηπιένλ ξεπζηφ απφ ην ζψκα. 

Με ηελ απηνκαηνπνηεκέλε πεξηηνλατθή θάζαξζε, κπνξεί λα απνξξνθεζεί 

ππεξβνιηθφ δηάιπκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληαιιαγήο ηεο εκέξαο, ε νπνία έρεη 

κεγάιν ρξφλν παξακνλήο. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί κηα επηπιένλ αληαιιαγή ην κεζεκέξη 

γηα λα απνθεπρζεί ην ζψκα λα απνξξνθήζεη πάξα πνιχ δηάιπκα θαη λα αθαηξέζεη 

πεξηζζφηεξα απφβιεηα θαη επηπιένλ πγξφ απφ ην ζψκα. 
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2.3.ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ ΝΔΦΡΟΤ 
Ζ κεηακφζρεπζε λεθξνχ είλαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ελφο πγηνχο λεθξνχ απφ έλαλ δφηε ζην ζψκα ηνπ αζζελνχο. Έλαο δσξεηήο είλαη έλα 

άηνκν πνπ κφιηο πέζαλε ή έλα δσληαλφ άηνκν, ζπλεζέζηεξα έλα κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Αλ δελ ππάξρεη δσληαλφο δφηεο πνπ κπνξεί λα δψζεη λεθξφ, ηφηε ν 

αζζελήο ηνπνζεηείηαη ζε ιίζηα αλακνλήο γηα λεθξφ απφ απνζαλφληα δφηε.  

Ο κεηακνζρεπκέλνο λεθξφο αλαιακβάλεη ηε δνπιεηά ηνπ θηιηξαξίζκαηνο ηνπ 

αίκαηφο. Σν ζψκα πξνζβάιιεη θαλνληθά νηηδήπνηε βιέπεη σο μέλν, νπφηε πξέπεη κεηά 

ηε κεηακφζρεπζε, ν ιήπηεο λα παίξλεη  θάξκαθα πνπ νλνκάδνληαη 

αλνζνθαηαζηαιηηθά γηα λα εκπνδίζεη ην ζψκα λα επηηεζεί ζηνλ λέν λεθξφ. 

Οη ρεηξνπξγνί ηνπνζεηνχλ ηα πεξηζζφηεξα κεηακνζρεπκέλα λεθξά ζηελ θάησ 

θνηιηαθή ρψξα, θνληά ζηε βνπβσληθή ρψξα. Ο ρεηξνπξγφο ζπλδέεη ηελ αξηεξία θαη 

ηε θιέβα απφ ηνλ λεθξφ δφηε ζε κηα αξηεξία θαη κηα θιέβα, έηζη ψζηε ην αίκα λα 

ξέεη κέζα απφ ην λέν λεθξφ. Ο ρεηξνπξγφο ζπλδέεη ηνλ νπξεηήξα απφ ην λέν λεθξφ 

ζηελ νπξνδφρν θχζηε, αθήλνληαο ηα νχξα λα ξένπλ απφ ην λέν λεθξφ ζηελ νπξνδφρν 

θχζηε. Ο λένο λεθξφο κπνξεί λα αξρίζεη λα εξγάδεηαη ακέζσο ή κπνξεί λα δηαξθέζεη 

κεξηθέο εβδνκάδεο γηα λα δεκηνπξγήζεη νχξα. Δάλ ν λένο λεθξφο δελ αξρίζεη λα 

ιεηηνπξγεί ακέζσο, ζα απαηηεζνχλ ζεξαπείεο αηκνθάζαξζεο γηα λα θηιηξάξεη ηα 

απφβιεηα θαη ην επηπιένλ αιάηη θαη πγξφ απφ ην ζψκα, κέρξη λα αξρίζεη λα 

ιεηηνπξγεί. Σα θαηεζηξακκέλα λεθξά  κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζην ζψκα, εθηφο θαη 

αλ πξνθαινχλ ινηκψμεηο ή πςειή αξηεξηαθή πίεζε ή είλαη θαξθηληθά. 

 

2.3.1.Υξφληα λεθξηθή λφζν θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα 

Κάζε κέξα ηα λεθξά θηιηξάξνπλ πεξίπνπ 120 έσο 150 θηιά αίκαηνο γηα λα 

παξάγνπλ πεξίπνπ 1 έσο 2 γξακκάξηα νχξσλ, απνηεινχκελα απφ απφβιεηα θαη 

επηπιένλ πγξφ. Ζ ρξφληα λεθξηθή λφζν (CKD) ζεκαίλεη φηη ηα λεθξά δελ θηιηξάξνπλ 

φπσο ζα έπξεπε. Σν CKD ζπλήζσο δελ βειηηψλεηαη θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

λεθξηθή αλεπάξθεηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ηαλ ηα λεθξά απνηπγράλνπλ, ηφηε 

επηβιαβή απφβιεηα θαη επηπιένλ αιάηη θαη πγξά ζπζζσξεχνληαη ζην ζψκα. Πξέπεη 

λα ηνληζζεί, φηη αλ ε λεθξηθή αλεπάξθεηα κείλεη ρσξίο ζεξαπεία, ηφηε ν αζζελήο 

νδεγείηαη ζε θψκα, επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη ζάλαην. 
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ΔΗΚΟΝΑ 2.12: Μεηακφζρεπζε Νεθξνπ 

 

2.3.2.Πνηα είλαη ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο κεηακφζρεπζεο; 

Ζ δηαδηθαζία κεηακφζρεπζεο έρεη πνιιά βήκαηα.. 

 Μηιψληαο κε ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πγείαο ζαο 

Σν πξψην βήκα είλαη λα κηιήζεη ν αζζελήο κε ην γηαηξφ ηνπ, ν νπνίνο ζα θξίλεη αλ 

είλαη εθηθηή ε κεηακφζρεπζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη  ε κεηακφζρεπζε δελ 

είλαη εθηθηή  γηα φινπο. Ο ππνςήθηνο ιήπηεο πξέπεη λα είλαη αξθεηά πγηείο γηα 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή γεληθφηεξα φηη είλαη ζε κία ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ επηηξέπεη 

ηελ χπαξμε πνιιψλ πηζαλνηήησλ γηα ηελ επηηπρία ηεο κεηακφζρεπζεο. Σφηε θαη κφλν 

ηφηε ν γηαηξφο παξαπέκπεη ηνλ αζζελή ζε θέληξν κεηακφζρεπζεο. 
  

 Φπρνινγηθή θαη Κνηλσληθή Αμηνιφγεζε ζε Κέληξν Μεηακνζρεχζεσλ 

Σν επφκελν βήκα είλαη κηα δηεμνδηθή θπζηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή αμηνιφγεζε 

ζην θέληξν κεηακφζρεπζεο, ψζηε ν αζζελήο λα αμηνινγεζεί. Ζ δηαδηθαζία απηή 

κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα εβδνκάδσλ ή θαη κελψλ.  

Καηά ηε πεξίνδν απηή ζα γίλνπλ πνιιέο εμεηάζεηο αίκαηνο θαζψο θαη έιεγρνο ηεο 

θαξδηάο θαη άιισλ δσηηθψλ νξγάλσλ. Ο ηχπνο ηνπ αίκαηφο θαζψο θαη άιινη 

παξάγνληεο αληηζηνίρηζεο ζπκβάιινπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εάλ ην ζψκα ζα δερηεί 

έλα δηαζέζηκν λεθξφ δφηε. 

Δπηπξφζζεηα, είλαη απαξαίηεην ν αζζελήο λα δηαηεξεζεί φζν ην δπλαηφλ πην 

πγηήο κέρξη ηε κεηακφζρεπζε, ψζηε λα κε κεησζνχλ νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, ελψ ν 
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αζζελήο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο δηαλνεηηθά, ψζηε λα αληηιακβάλεηαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ιήςεο θαξκάθσλ, κεηά ην πέξαο ηεο κεηακφζρεπζεο, θαζψο θαη ηελ 

αλάιεςε ησλ φπνησλ επζπλψλ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, αλ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή θίινο ζέιεη λα δσξίζεη ην λεθξφ 

ηνπ, ηφηε ην άηνκν απηφ ζα ρξεηαζηεί ηαηξηθή εμέηαζε γηα λα ειέγμεη αλ ν λεθξφο ηνπ 

είλαη θαηάιιεινο. 

 Σνπνζέηεζε ζηε ιίζηα αλακνλήο 

Δάλ ε ηαηξηθή αμηνιφγεζε δείμεη φηη έλαο αζζελήο είλαη θαιφο ππνςήθηνο γηα 

κεηακφζρεπζε, ην θέληξν κεηακφζρεπζεο ζα ππνβάιεη ην φλνκά ηνπ γηα λα 

ηνπνζεηεζεί ζηελ ιίζηα αλακνλήο γηα λεθξφ απφ απνζαλφληα δφηε. Σν δίθηπν 

πξνκεζεηψλ θαη κεηακνζρεχζεσλ νξγάλσλ δηαζέηεη έλα δίθηπν ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ πνπ ζπλδέεη φιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο ζπιινγήο νξγάλσλ θαη 

θέληξα κεηακφζρεπζεο.  

 Πεξίνδνο αλακνλήο 

Πξνηεξαηφηεηα δίλεηε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα αλακνλήο γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Χζηφζν, άιινη παξάγνληεο - φπσο ε ειηθία θαη ν 

ηχπνο αίκαηνο, κπνξεί λα θάλνπλ ηελ αλακνλή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε. Οη ρξφλνη 

αλακνλήο κπνξνχλ λα θπκαλζνχλ απφ κεξηθνχο κήλεο έσο αξθεηά ρξφληα. 

Αληηζέησο, αλ ππάξρεη ζπγγελήο ή θίινο πνπ ζα δσξίζεη ην λεθξφ ηνπ, ν αζζελήο δε 

ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζηε ιίζηα αλακνλήο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο γίλεηαη φηαλ είλαη βνιηθφ γηα ην δφηε θαη ην ιήπηε. 

Ο αζζελήο πνπ βξίζθεηαη ζηε ιίζηα αλακνλήο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη 

ζπλερψο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ, γηα πηζαλή αιιαγή δηεχζπλζεο θαηνηθίαο 

θαη ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, δηφηη είλαη απαξαίηεην λα εληνπηζηεί άκεζα αλ βξεζεί 

θαηάιιειν δηαζέζηκν λεθξφ. Καηά ηε δηάξθεηα πνπ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζηε ιίζηα 

αλακνλήο, πξέπεη λα δίλεη αίκα κία θνξά ην κήλα, ψζηε λα κπνξεί άκεζα λα γίλεη 

ζχγθξηζε κε ην λεθξφ πνπ είλαη δηαζέζηκν.  

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζνχλ νη ηξεηο παξάγνληεο πνπ 

εμεηάδνληαη γηα ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ λεθξνχ ηνπ δφηε κε ην πηζαλφ ιήπηε. Απηνί νη 

παξάγνληεο αληηζηνίρηζεο βνεζνχλ λα πξνβιεθζεί αλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

νξγαληζκνχ, ην νπνίν πξνζηαηεχεη ην ζψκα απφ ηε κφιπλζε, αλαγλσξίδνληαο θαη 
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θαηαζηξέθνληαο βαθηεξίδηα, ηνχο θαη άιιεο δπλεηηθά επηβιαβείο μέλεο νπζίεο, ζα 

δερηεί ή ζα απνξξίςεη ην λέν λεθξφ. 

• Οκάδα αίκαηνο. Ο ηχπνο αίκαηνο-Α, Β, ΑΒ ή Ο-πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφο κε ηνλ 

δφηε. Ο ηχπνο αίκαηνο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ζπληειεζηήο αληηζηνίρηζεο. Οξηζκέλα 

θέληξα κεηακφζρεπζεο έρνπλ αλαπηχμεη ηερληθέο γηα ηε κεηακφζρεπζε λεθξψλ πνπ 

δελ ηαηξηάδνπλ κε ηνλ ηχπν αίκαηνο. 

• Αληηγφλα αλζξψπηλσλ ιεπθνθπηηάξσλ. Απηά ηα έμη αληηγφλα είλαη πξσηεΐλεο πνπ 

βνεζνχλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα λα θαηαλνεί ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ηζηψλ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ μέλσλ νπζηψλ. Μπνξεί λα είλαη δπλαηή ε ιήςε λεθξνχ 

αθφκα θαη εάλ ηα αληηγφλα δελ ηαηξηάδνπλ πιήξσο, αξθεί ν ηχπνο αίκαηνο λα είλαη 

ζπκβαηφο κε ηνλ ηχπν αίκαηνο ηνπ δφηε, ελψ ηαπηφρξνλα θαη άιιεο δνθηκέο δελ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ αληηζηνίρηζε. 

• Αληηγφλα δηαζηαχξσζεο. Δίλαη ε ηειεπηαία δνθηκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ 

ηε κεηακφζρεπζε λεθξνχ. Έλαο ηερληθφο εξγαζηεξίνπ αλακεηγλχεη έλα κηθξφ δείγκα 

ηνπ αίκαηνο ηνπ αζζελή κε δείγκα ηνπ αίκαηνο ηνπ δφηε, ζε έλα ζσιελάξην γηα λα 

δηαπηζηψζεη εάλ ην κείγκα πξνθαιεί αληίδξαζε. Αλ δελ εκθαληζηεί θακία αληίδξαζε - 

πνπ νλνκάδεηαη αξλεηηθή δηαζηαπξνχκελε αληηζηνίρηζε - ε κεηακφζρεπζε κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη. 
 

 Υεηξνπξγηθή κεηακφζρεπζεο 

Δάλ o αζζελήο βξίζθεηαη ζε ιίζηα αλακνλήο γηα λεθξφ δφηε, πξέπεη λα πάεη ζην 

λνζνθνκείν ακέζσο κφιηο ιάβεη εηδνπνίεζε φηη ππάξρεη λεθξφ. Αληηζέησο, εάλ έλα 

κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ή θίινο δσξίζεη ην λεθξφ, ηφηε ζα πξνγξακκαηηζηεί ε 

ιεηηνπξγία εθ ησλ πξνηέξσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηακφζρεπζεο, έλαο ρεηξνπξγφο 

εθηειεί ηε λεθξεθηνκή-ηελ αθαίξεζε ηνπ λεθξνχ απφ ηνλ δφηε- ελψ θάπνηνο άιινο 

ζα πξνεηνηκάδεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δσξεζέληνο λεθξνχ. ε νξηζκέλα θέληξα, ν 

ίδηνο ρεηξνχξγνο εθηειεί θαη ηηο δχν ιεηηνπξγίεο. Ζ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε δηαξθεί 

ζπλήζσο 3 ή 4 ψξεο. 
 

 Αλάθηεζε απφ ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

Μεηά απφ ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ν ιήπηεο αηζζάλεηαη πφλν, σζηφζν, πνιινί 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ θάλεη κεηακφζρεπζε αηζζάλνληαη πνιχ θαιχηεξα ακέζσο κεηά 

ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. πλήζσο, ν ιήπηεο παξακέλεη ζην λνζνθνκείν γηα αξθεηέο 



49 
 

εκέξεο γηα λα αλαθάκςεη απφ ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη πεξηζζφηεξν, ελψ κεηά 

ην εμηηήξην νθείιεη λα θάλεη ηαθηηθέο επηζθέςεηο. 

Απφ ηελ άιιε, αλ ν δφηεο είλαη δσληαλφο, ηφηε πξέπεη θαη απηφο λα παξακείλεη 

ζην λνζνθνκείν γηα αξθεηέο εκέξεο. Χζηφζν, κηα λέα ηερληθή γηα ηελ αθαίξεζε ελφο 

λεθξνχ γηα δσξεά εθαξκφδεη κηα κηθξφηεξε ηνκή θαη κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ δφηε λα εγθαηαιείςεη ην λνζνθνκείν ζε 2 έσο 3 εκέξεο. 

 Ση πξέπεη λα μέξσ γηα ηε θξνληίδα κεηά ηε κεηακφζρεπζε κνπ; 

Σν αλνζνπνηεηηθφ ζαο ζχζηεκα ζα αηζζαλζεί φηη ν λένο λεθξφο είλαη μέλνο. Γηα 

λα απνηξέςεη ην ζψκα ηελ απφξξηςή ηνπ, ζα πξέπεη λα πάξεη ν ιήπηεο θάξκαθα, πνπ 

νλνκάδνληαη αλνζνθαηαζηαιηηθά, ηα νπνία απελεξγνπνηνχλ ή θαηαζηέιινπλ ηελ 

αληίζηαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα ρξεηαζηνχλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα αλνζνθαηαζηαιηηθά, θαζψο θαη θάξκαθα φπσο αληηβηνηηθά γηα 

πξνζηαζία απφ ινηκψμεηο 

 Πνηεο είλαη νη ελδείμεηο φηη ην ζψκα  απνξξίπηεη ην λέν λεθξφ; 

πρλά, ε απφξξηςε μεθηλά πξηλ εκθαληζηνχλ νπνηαδήπνηε ζεκάδηα. Σα ζεκάδηα 

απφξξηςεο πεξηιακβάλνπλ ελδείμεηο φηη ην λεθξφ δελ ιεηηνπξγεί ηφζν θαιά φζν ζα 

έπξεπε - γηα παξάδεηγκα, πςειή αξηεξηαθή πίεζε ή πξήμηκν επεηδή ην λεθξφ δελ 

μεθνξηψλεηαη κε επηπιένλ αιάηη θαη πγξφ ζην ζψκα. Οη πξφνδνη ζηα 

αλνζνθαηαζηαιηηθά έθαλαλ θαη άιια ζεκάδηα απφξξηςεο - φπσο ν ππξεηφο, ν πφλνο 

ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα φπνπ είλαη ν λένο λεθξφο θαη ε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ 

νχξσλ. Δάλ ππάξρεη θάπνην απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα, γίλεηε ιήςε ηζρπξφηεξσλ 

δφζεσλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θαη ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαξκάθσλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηε κε απφξξηςε ηνπ λένπ λεθξνχ. 

 Πψο κπνξψ λα μέξσ φηη ν λένο κνπ λεθξφο ιεηηνπξγεί ζσζηά 

Οη εμεηάζεηο αίκαηνο βνεζνχλ ζηελ ιήςε ηεο πιεξνθνξίαο εάλ ν λένο λεθξφο 

ιεηηνπξγεί. Οη δνθηκέο δείρλνπλ πφζν θαιά ηα λεθξά αθαηξνχλ ηα απφβιεηα απφ ην 

αίκα.  Οη εμεηάζεηο αίκαηφο ζαο κπνξεί λα δείμνπλ φηη ην λεθξφ δελ απνκαθξχλεη ηα 

απφβιεηα απφ ην αίκα, φπσο ζα έπξεπε. Μπνξεί λα ππάξρνπλ θαη άιια ζεκάδηα φηη 

ην ζψκα απνξξίπηεη ην λένλεθξφ. Δάλ πξνθχςνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα, ν ρεηξνχξγνο 

ή ν λεθξνιφγνο κπνξεί λα δηαηάμεη βηνςία λεθξνχ. Ζ βηνςία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 
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πεξηιακβάλεη ηε ιήςε ελφο κηθξνχ ηεκαρίνπ ηζηνχ γηα εμέηαζε θάησ απφ έλα 

κηθξνζθφπην.  

 Πνηεο είλαη νη παξελέξγεηεο ησλ αλνζνθαηαζηαιηηθψλ; 

Μεξηθά αλνζνθαηαζηαιηηθά κπνξεί λα αιιάμνπλ ηελ εκθάληζε. Σν πξφζσπφ κπνξεί 

λα γίλεη πην γεκάην. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί αχμεζε ηνπ βάξνπο ή λα αλαπηπρζεί 

αθκή ή θαη ηξηρνθπΐα. Γελ έρνπλ φινη νη άλζξσπνη απηά ηα πξνβιήκαηα, θαη φζνη 

έρνπλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δηαηξνθή, ην καθηγηάδ θαη ηελ απνηξίρσζε 

γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ εκθάληζε. 

Σα αλνζνθαηαζηαιηηθά απνδπλακψλνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε ινηκψμεηο. ε κεξηθνχο αλζξψπνπο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, 

έλα εμαζζελεκέλν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο 

θαξθίλνπ. Οξηζκέλα αλνζνθαηαζηαιηηθά πξνθαινχλ θαηαξξάθηε, δηαβήηε, επηπιένλ 

νμχ ζηνκαρηψλ, πςειή αξηεξηαθή πίεζε θαη αζζέλεηα ησλ νζηψλ. ηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηά ηα θάξκαθα κπνξεί επίζεο λα 

πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηα ήπαξ ή ζηα λεθξά ζε κεξηθνχο αλζξψπνπο.  

 

2.3.3.Φαγεηφ, δηαηξνθή θαη δηαηξνθή 

Ζ δίαηηα γηα αζζελείο κε κεηακφζρεπζε έρεη πεξηζζφηεξεο επηινγέο απφ ηε 

δηαηξνθή γηα αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, αλ θαη κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί κείσζε ζε θάπνηεο ηξνθέο. Ζ δηαηξνθή πηζαλφλ λα αιιάμεη θαζψο ηα 

θάξκαθα, ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ, ην βάξνο θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν: Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 
(Ιωαννίδθσ, Παπαδάκθσ, 2013).  

 

 

3.1.Γεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

Παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά θαη επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηεο ζεξαπείαο 

ππνθαηάζηαζεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο (ΘΤΝΛ) ζηε ρψξα καο απφ ην έηνο 2000 – έηνο 

δεκηνπξγίαο θαη έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Καηαγξαθήο Νεθξνπαζψλ 

ηεο ΤΔ, πνπ έθηνηε απνηειεί θαη ζπζηαηηθφ ηκήκα ηνπ ERA-EDTA Registry– έσο θαη 

ην έηνο 2011. Αθφκε, παξαηίζεληαη νη πίλαθεο ηαμηλφκεζεο λεθξηθψλ λφζσλ, κεζφδσλ 

ζεξαπείαο θαη αηηίσλ ζαλάηνπ. 

Σελ 31.12.2000 ιεηηνπξγνχζαλ 105 κνλάδεο εμσλεθξηθήο θάζαξζεο (ΜΔΚ), ην 

ζχλνιν ησλ αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ αλέξρνληαλ ζηνπο 8.550, ν δε αξηζκφο ησλ αζζελψλ 

κε έλαξμε ζεξαπείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ήηαλ 1.672. Oη αλσηέξσ αξηζκνί 

απμήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 12εηίαο θαη ηελ 31.12.2011 ιεηηνπξγνχζαλ 164 

MEK, ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ ήηαλ 12.475, ν δε αξηζκφο ησλ αζζελψλ κε 

έλαξμε ζεξαπείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλέξρνληαλ ζε 2.294. 

Σν ζχλνιν ησλ 8.550 αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ ηνπ έηνπο 2000 αληηζηνηρεί ζε 783,1 

αζζελείο αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ (αλά εθ. πι.). Απφ απηνχο 6.256 ήηαλ ζε 

αηκνθάζαξζε (ΑΚ), 741 ζε πεξηηνλατθή θάζαξζε (ΠΚ), ελψ νη κεηακνζρεπκέλνη 

(ΜΔΣ) ήηαλ 1.553, αξηζκνί πνπ απμάλνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 12εηίαο. O αξηζκφο 

ησλ αζζελψλ κε έλαξμε ζεξαπείαο ην έηνο 2000 ήηαλ 1.672 ή 153,1 αλά εθ. πι. Απφ 

απηνχο 1.440 εληάρζεθαλ ζε ΑΚ, 226 ζε ΠΚ, θαη 6 κεηακνζρεχζεθαλ ρσξίο 

πξνεγνχκελε άιιε κνξθή ζεξαπείαο. Σν ζχλνιν ησλ αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ ηνπ έηνπο 

2011 ήηαλ 12.475 ή 1.104 αζζελείο αλά εθ. πι. Απφ απηνχο 9.260 ζε ΑΚ, 723 ζε ΠΚ νη 

δε ΜΔΣ αλέξρνληαλ ζε 2.492 αζζελείο. O αξηζκφο ησλ αζζελψλ πνπ άξρηζαλ 

ζεξαπεία ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 ήηαλ 2294 ή 203 αζζελείο αλά εθ. πι. Απφ 

απηνχο 2.161 εληάρζεθαλ ζε ΑΚ, 128 ζε ΠΚ, θαη 5 κεηακνζρεχζεθαλ ρσξίο 

πξνεγνχκελε άιιε κνξθή ζεξαπείαο. 
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Σν έηνο 2000 ην 61,5% ησλ αζζελψλ αηκνθαζαίξνληαλ ζηηο 76 κνλάδεο ηνπ θξαηηθνχ 

ηνκέα θαη ην 38,5% ζηηο 29 κνλάδεο ηνπ ηδησηηθνχ, ην δε 2011 ην 45,6% 

αηκνθαζαίξνληαλ ζηηο 92 κνλάδεο ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα θαη ην 54,4 ζηηο 72 κνλάδεο 

ηνπ ηδησηηθνχ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.1: Κσδηθνί Μνλάδσλ Δμσλεθξηθήο Κάζαξζεο 

100 ΠΑΗΓΧΝ «ΑΓΗΑ OΦΗΑ» 145 Γ.Ν. ΣΡΗΠOΛΖ 

101 ΠΑΗΓΧΝ «ΑΓΛ. ΚΤΡΗΑΚOΤ» 146 Γ.Ν. ΔΡΡΧΝ 

102 ΑΡΔΣΑΗΔΗOΝ ΝO. ΑΘΖΝΑ 147 Γ.Ν. ΥΑΝΗΧΝ 

103 Γ.Ν.Α. «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» 148 Γ.Ν. ΥΑΛΚΗΓΑ 

104 ΝOOΚOΜΔΗO Δ.Δ.. 149 Γ.Ν. ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

105 Γ.Ν.Α. «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜO» 150 Γ.Ν. ΑΓΡΗΝΗOΤ 

106 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» 151 Γ.Ν. ΛΑΜΗΑ 

107 Γ.Ν.Α. «ΗΠΠOΚΡΑΣΔΗO» 152 Γ.Ν. ΑΡΣΑ 

108 Γ.Ν.Α. «ΛΑΨΚO» 153 Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

109 Ν.Η.Μ.Σ.. 154 Γ.Ν. ΛΔΗΒΑΓΗΑ 

110 401 Γ..Ν.Α. 155 Γ.Ν. ΠΑΡΣΖ 

111 7o ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗO Η.Κ.Α. 156 Γ.Ν. ΚΑΡΓΗΣΑ 

112 Γ.Ν.ΝΗΚΑΗΑ 157 Γ.Ν. ΑΓ.ΝΗΚOΛΑOΤ 

113 ΣΕΑΝΔΗO Γ.Ν. ΠΔΗΡΑΗΑ 158 Π.Π.Γ.Ν. ΡΗO 

114 Γ.Ν.Α. «ΗΜΑΝOΓΛΔΗO» 159 Γ.Ν. ΠΤΡΓOΤ 

115 Γ.Ν.Α. «ΑΜΑΛΗΑ ΦΛΔΜΗΓΚ» 160 Γ.Ν. ΚOΜOΣΖΝΖ 

116 ΝΑΤΣΗΚO ΝO. ΑΘΖΝΑ 163 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΣΗΜΗO ΣΑΤΡO» 

117 Γ.Ν. ΒΔΡOΗΑ 165 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΔΤΓΔΝΗΓΔΗO ΘΔΡΑΠ» 

118 251 Γ.Ν. ΑΔΡOΠOΡΗΑ 166 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΑΘΖΝΑΗOΝ» 

119 Γ.Ν. ΞΑΝΘΖ 167 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΚΤΑΝOΤ ΣΑΤΡO» 

120 3ν ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗO Η.Κ.Α. 168 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΛΔΤΚO ΣΑΤΡO» 

121 Γ.Ν. ΘΔ. «ΗΠΠOΚΡΑΣΔΗO» 169 ΚΛΗΝΗΚΖ «MEDITERANEO» 

122 Γ.Ν. ΘΔ. «ΑΥΔΠΑ» 172 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΑΣΣΗΚO» 

123 ΠΔΡ. ΠΑΝ/ΚO Γ.Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 174 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΑΘΖΝΑΗOΝ» 

124 Βʹ ΗΚΑ ΘΔ/ΚΖ 175 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΑΡΗΣOΣΔΛΔΗOΝ» 

125 Γ.Ν. ΘΔ. «Γ. ΠΑΠΑΝΗΚOΛΑOΤ» 178 
ΚΛΗΝΗΚΖ «ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗO 

ΚΤΦΔΛΖ» 

127 ΠΑ.Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗOΤ 179 
ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

“IASIO” 

128 Γ.Ν. ΓΡΔΒΔΝΧΝ 181 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΒΗOΚΛΗΝΗΚΖ» ΘΔ/ΚΖ 

129 Γ.Ν. ΚOΡΗΝΘOΤ 182 ΜΥΑ «ΠΑΣΗΓΖ» ΛΑΡΗΑ 

130 Γ.Ν. ΡΔΘΤΜΝOΤ 183 
ΜΥΑ «ΚΤΑΝOΤ ΣΑΤΡO» 

ΠΑΣΡΑ 

131 Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡOΤΠOΛΖ 184 Γ.Ν. ΘΔ/ΚΖ «ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗOΤ» 
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132 Γ.Ν. ΒOΛOΤ 185 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΑΡΑΦΗΑΝO» 

133 Γ.Ν. ΓΡΑΜΑ 186 
«EUROMEDICA ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΚΛΗΝΗΚΖ» ΘΔ/ΚΖ 

134 Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗOΤ «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗO» 187 Γ.Ν. ΚΤΠΑΡΗΗΑ 

135 Γ.Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 188 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΓΗΑΒΑΛΚΑΝΗΚO» 

136 Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑ 189 Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘOΤ 

137 Γ.Ν. ΚΑΣΔΡΗΝΖ 190 Γ.Ν. ΥΗOΤ 

138 Γ.Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ 191 Γ.Ν. ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 

139 Γ.Ν. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 192 Γ.Ν. ΔΓΔΑ 

140 Γ.Ν. ΚOΕΑΝΖ 193 Γ.Ν. ΚΧ 

141 Γ.Ν. ΛΑΡΗΑ 194 Γ.Ν. ΒOΤΛΑ «ΑΚΛΖΠΗΔΗOΝ» 

142 Γ.Ν. ΠΑΣΡΑ «ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ» 195 Γ.Ν. ΚΗΛΚΗ 

143 Γ.Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ 196 Γ.Ν. ΠΡΔΒΔΕΑ 

144 Γ.Ν. ΡOΓOΤ 197 Γ.Ν. ΑΡΓOΤ 

198 Γ.Ν. ΛΖΜΝOΤ 252 
ΜΥΑ «ΑΛΦΑ 

ΝΔΦΡOΓΤΝΑΜΗΚΖ»ΔΡΡΔ 

199 Γ.Ν. ΑΜOΤ 253 
ΚΛΗΝΗΚΖ «ΕΧOΓOΥO ΠΖΓΖ» 

ΚOΕΑΝΖ 

200 424 Γ..Ν. ΘΔ/ΚΖ 254 
ΜΥΑ «ΜΔOΓΔΗΑΚO ΚΔΝΣΡO» 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

201 Γ.Ν. ΚΑΣOΡΗΑ 256 ΜΥΑ «HELIO NEPHRO» ΡOΓO 

202 Γ.Ν. ΤΡOΤ 257 
ΜΥΑ «Α. ΣOΛΗOΠOΤΛOΤ ΑΔ» 

ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

203 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΣΑΞΗΑΡΥΔ» 259 ΜΥΑ «ΦΡOΝΣΗ» ΔΛΔΤΗΝΑ 

204 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΑΓ.ΔΗΡΖΝΖ» 260 
ΜΥΑ «ΝΔΦΡOΛOΓΗΚΖ ΘΔ/ΚΖ 

ΑΔ». 

205 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΔΡΡΗΚO ΝΣΤΝΑΝ» 261 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΑΓ. ΛOΤΚΑ» ΘΔ/ΚΖ 

207 Γ.Ν. ΑΜΦΗΑ 262 
ΜΥΑ «ΗΧΝΗO–Η. ΚΛΔΗΝΑΚΖ & 

ΗΑ» ΑΘΖΝΑ 

208 ΜΥΑ «ΜΔOΓΔΗO» ΖΡΑΚΛΔΗO 263 ΚΛΗΝΗΚΖ “CITY CLINIC” ΑΘΖΝΑ 

209 ΠΑΗΓOΝΔΦΡOΛOΓΗΚO ΗΠΠ. ΘΔ. 264 
MXA “ΝΔΦΡ.ΚΔΝΣΡO 

ΑΡΧΝΗΚOΤ” ΑΗΓΗΝΑ 

210 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΒOΤΓΗOΤΚΛΑΚΔΗO» 265 MXA “NEPHROLIFE” ΑΘΖΝΑ 

211 Γ.Ν. ΜΔOΛOΓΓΗOΤ 266 
ΜΥΑ «ΑΣΣΗΚO ΝΔΦΡO ΔΠΔ» 

ΑΘΖΝΑ 

212 Γ.Ν. ΚΑΛΤΜΝOΤ 267 
ΜΥΑ «ΠΡOΣΤΠO ΝΔΦΡOΛOΓΗΚO 

ΚΔΝΣΡOΘΔ/ΚΖ» 

213 ΚΛΗΝΗΚΖ «BIOΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ» 268 
ΜΥΑ «ΠΡOΣΤΠO ΝΔΦΡOΛOΓΗΚO 

ΚΔΝΣΡOΑΘΖΝΧΝ 

214 ΠΑΝΔΠ. ΝO.ΛΑΡΗΑ 269 
ΜΥΑ «ΝΔΦΡOΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΔΠΔ» 

ΓΡΑΜΑ 

215 Γ.Ν.ΦΗΛΗΑΣΧΝ 270 
ΜΥΑ «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜO OΔ» 

ΒΔΡOΗΑ 

219 
ΚΛΗΝΗΚΖ «ΗΑΣΡΗΚO ΚΔΝΣΡO 

ΓΑΦΝΖ» Βʹ 
271 MXA «ΑΚΔΗO ΑΔ» ΚΑΒΑΛΑ 

221 Μ.Υ.Α. «ΦΗΛOΞΔΝΗΑ» ΑΗΓΗO 272 
ΜΥΑ «ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΔΠΔ» 

ΘΔ/ΚΖ 

224 Γ.Ν.ΛΔΤΚΑΓO 273 
ΜΥΑ «ΝΔΦΡO ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ» 

ΑΘΖΝΑ 
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Κξαηηθφο 

θαη 

Ηδησηηθφο 

Σνκέαο  

Δηνο Αζήλα Θεζ/θε
Τπφι. 

Διιάδα

πλνιν 

Κξαηηθνχ 

Σνκέα

Αζήλα Θεζ/θε
Τπφι. 

Διιάδα

χλνιν 

Κιηληθψλ
Αζήλα Θεζ/θε

Τπφι. 

Διιάδα

χλνιν 

ΜΥΑ

πλνιν 

Ηδησηηθνχ 

Σνκέα

χλνιν

2000 21 7 48 76 22 4 3 29 29 105

2001 21 8 49 78 22 4 2 28 2 2 30 108

2002 21 8 53 82 25 4 4 33 2 2 35 117

2003 21 8 57 86 27 4 5 36 3 3 39 125

2004 22 8 57 87 27 4 5 36 4 4 40 127

2005 23 8 58 89 27 4 7 38 1 4 5 43 132

2006 23 7 60 90 28 4 6 38 4 4 8 46 136

2007 23 7 60 90 29 4 7 40 5 1 4 10 50 140

2008 23 7 61 91 29 4 7 40 6 1 8 15 55 146

2009 23 7 61 91 24 5 8 37 12 2 10 24 61 152

2010 23 7 62 92 23 5 6 34 17 4 16 37 71 163

2011 23 7 62 92 23 5 7 35 16 4 17 37 72 164

Ηδησηηθφο Σνκέαο - Κιηληθέο Ηδησηηθφο Σνκέαο - ΜΥΑΚξαηηθφο ηνκέαο  -Ννζνθνκεία

225 
ΚΛΗΝΗΚΖ «ΘΔΑΛΗΚΖ 

ΝOΖΛΔΤΣΗΚΖ» 
274 

ΜΥΑ «ΑΝΣOΡΗΝΖ RENAL» 

ΑΝΣOΡΗΝΖ 

226 Γ.Ν.ΚΑΡΠΔΝΖΗOΤ 275 
ΜΥΑ «ΠΡOΣΤΠO ΝΔΦΡ. ΚΔΝΣΡO 

ΑΣΣΗΚΖ» 

227 Γ.Ν.ΠΣOΛΔΜΑΨΓO 276 ΜΥΑ «ΑΛΔΞΗΑ ΔΠΔ» ΥΑΛΚΗΓΑ 

228 Γ.Ν.ΦΛΧΡΗΝΑ 277 Κ.Θ.Κ.Τ. ΛΔΡOΤ 

229 Π.Γ.Ν. ΑΣΣΗΚΖ «ΑΣΣΗΚOΝ» 278 

ΜΥΑ «ΜΔOΓΔΗΑΚO ΚΔΝΣΡO 

ΓΗΑΚOΠΧΝΑΗΜOΚΑΘ. 

ΥΑΛΚΗΓΑ» 

230 ΜΥΑ «SPECIMED» ΛOΤΣΡΑΚΗ 279 
"ΜΥΑ ""ΑΣΣΗΚO ΑΗΜOΓΗΑΛΤΖ–

ΚΔΝΣΡOΝΔΦΡOΤ"" ΑΘΖΝΑ" 

232 ΝOOΚ. «ΘΡΗΑΗO» ΔΛΔΤΗΝΑ 280 
ΚΛΗΝΗΚΖ «ΗΑΧ ΘΔΑΛΗΑ» 

ΛΑΡΗΑ 

233 ΜΥΑ «ΝΔΦΡOΗΑΣΡΗΚΖ» ΑΘΖΝΑ 281 ΜΥΑ «ΗΑΣO» ΑΜΑΛΗΑΓΑ 

234 ΚΛΗΝΗΚΖ «OΛΤΜΠΗOΝ» ΠΑΣΡΑ 282 ΜΥΑ «ΗΑΣO» ΥΑΝΗΑ 

235 Γ. Ν. ΜOΛΑΧΝ 283 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΘΔΡΜΖ ΑΔ» ΘΔ/ΚΖ 

236 Γ.Ν. ΓΗΓΤΜOΣΔΗΥOΤ 284 
ΜΥΑ «ΝΔΦΡOΛOΓΗΚΖ ΒOΗΧΣΗΑ 

ΑΔ» 

238 Γ.Ν. ΠOΛΤΓΤΡOΤ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 285 
"ΜΥΑ «BIONEPHRO AE” 

ΜOΥΑΣO, ΑΘΖΝΑ" 

239 
ΜΥΑ «ΜΔOΓΔΗΑΚO ΝΔΦΡOΛ. 

ΚΔΝΣΡO»ΑΘΖΝΑ 
287 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΚΛΗΝΗΚΖ ΛΑΜΗΑ» 

240 
ΜΥΑ «ΛΑΨΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ - ΗΑΝO» 

Αʹ 
288 

MXA «ΠΡOΣΤΠO ΝΔΦΡOΛ. 

ΚΔΝΣΡO ΠΔΛΛΑ» 

242 
ΚΛΗΝΗΚΖ «ΗΠΠOΚΡΑΣΖ» 

ΠΔΗΡΑΗΑ 
501 Μ.Μ. Γ.Ν.Α. «ΛΑΨΚO» 

243 ΚΛΗΝΗΚΖ «ΗΑΧ GENERAL» 502 Μ.Μ. Γ.Ν.Θ. «ΗΠΠOΚΡΑΣΔΗO» 

244 
ΜΥΑ «ΗΑΣΡΗΚO ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗO 

ΗΛΗOΤ» 
503 Μ.Μ. Γ.Ν.Α. «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜO» 

245 
ΜΥΑ «Αʹ ΝΔΦΡOΓΤΝΑΜΗΚΖ ΑΔ 

ΘΔ/ΚΖ» 
504 Μ.Μ. Π.Π.Γ.Ν.ΡΗO 

248 
MXA «Δ. ΠΑΣΗΓΖ & ΗΑ OΔ» 

ΚΑΡΓΗΣΑ 
505 

Μ.Μ. ΠΑΝΔΠ. ΝOOΚ. 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

249 ΜΥΑ «ΜΔOΓΔΗΑΚO ΠΑΛΛΖΝΖ» 251 ΜΥΑ «MEDIALYSE» ΔΡΡΔ 

250 Γ.Ν. – Κ.Τ. ΚΤΜΖ ΔΤΒOΗΑ 

  
 

ΠΗΝΑΚΑ.3.2: Γεσγξαθηθή θαη θαηά ηνκέα θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ εμσλεθξηθήο 

θάζαξζεο (2000-2011) 
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      O αξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2000 ήηαλ 

8.550, ή 783,1 αζζελείο αλά εθ. πι. Oη αζζελείο απηνί ήηαλ θαηαλεκεκέλνη σο 

αθνινχζσο: 6.256 (73,2%) ζε ΑΚ ή 573 αζζελείο αλά εθ. πι., 741 (8,7%) ζε ΠΚ ή 

67,9 αζζελείο αλά εθ. πι. θαη 1.553 (18,2%) κεηακνζρεπκέλνη ή 142,2 αζζελείο αλά 

εθ. πι. Έθηνηε ν αξηζκφο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ ζεξαπεία αζζελψλ θάζε έηνπο 

(επηπνιαζκφο) απμάλεηαη δηαξθψο θαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2011 αλήιζε ζε 12.475 ή 

1.104 αζζελείο αλά εθ. πι. Oη αζζελείο απηνί ήηαλ θαηαλεκεκέλνη σο αθνινχζσο: 

9.260 (74,2%) ζε ΑΚ ή 819,5 αζζελείο αλά εθ.πι., 723 (5,8%) ζε ΠΚ ή 64 αζζελείο 

αλά εθ. πι. θαη 2.492 (20%) κε ΜΔΣ ή 220,5 αζζελείο αλά εθ. πι. Ζ κέζε ειηθία ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αζζελψλ εκθάληζε κία ζπλερή αχμεζε, απφ 58,3 έηε ην 2000, ζηα 62,8 

έηε ην 2011.  

 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: χλνιν αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ έηνπο 2011, αλά κέζνδν ζεξαπείαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.3. Καηαλνκή ζπλφινπ αζζελψλ έηνπο 2011 αλά νκάδεο ειηθηψλ θαη 

κέζνδν ζεξαπείαο. 
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ΟΜΑΓΑ ΖΛΗΚΗΑ 

 
0-19 20-44 45-64 65-74 75+ 

ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 37 825 2750 2525 3114 

ΠΔΡΗΣΟΝΑΨΚΖ 23 86 253 190 172 

ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ 49 783 1263 351 46 

 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.2: χλνιν αζζελψλ έηνπο 2011, αλά νκάδα αηηίσλ ΥΝΑ 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.4: χλνιν αζζελψλ έηνπο 2011. Καηαλνκή αλά νκάδεο ειηθηψλ θαη 

νκάδεο αηηίσλ ΥΝΑ. 

 
ΟΜΑΓΑ ΖΛΗΚΗΑ 

                                               0-19   20-44 45-64 65-74 75+ 

 πεηξακαηνλ. 24 488 1085 415 293 

Ππεινλεθξηηηδα 11 234 258 163 186 

Πνιπθπζη. λφζνο 0 60 535 258 122 

Τπέξηαζε 0 74 296 346 502 

Νεθξαγγ. 2 18 54 69 77 

αθρ. Γηαβήηεο 0 119 682 776 759 

Γηάθνξα 63 260 334 235 215 

Άγλσζην 9 446 1026 805 1178 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.3: χλνιν αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ έηνπο 2011, αλά νκάδεο ειηθηψλ θαη 

νκάδεο αηηίσλ ΥΝΑ 

 

 

 

 

 

 

3.2.Δμέιημε ηεο ζλεζηκφηεηαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 ν αξηζκφο ησλ ζαλφλησλ αζζελψλ αλήιζε ζηνπο 

2.020. Πξψηε αηηία ζαλάηνπ ήηαλ ηα θαξδηαγγεηαθά αίηηα (46,2%) θαη αθνινπζνχζαλ 

νη ινηκψμεηο (17,8%).  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.5:Καηαλνκή ζαλφλησλ έηνπο 2011, αλά νκάδα αη- ηίσλ ζαλάηνπ. 

 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.6: Δμέιημε αξηζκνχ ζπλφινπ αζζελψλ ζε ΘΤΝΛ, θαη' έηνο (2000-
2011). 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3.5: Πηζαλφηεηα επηβίσζεο αζζελψλ ζηα 1, 2 θαη 5 έηε (απφ εκέξα 91, ζε 1, 2 

θαη 5 έηε +90 εκέξεο), ζηελ Διιάδα θαη ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ ERA-EDTA 

Registry 

 
ΑΘΔΝΔΗ 2002-2006 ΑΘΔΝΔΗ 2005-2009 

 
1 2 5 1 2 

ΘΤΝΛ - χλνιν Διιάδα 89,4 80,4 57,6 89,3 80,6 
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ΘΤΝΛ - χλνιν ρσξψλ 

EDTA 
89,7 81,3 59,5 90,5 82,6 

Δμσλ. θάζαξζε - Διιάδα 87,6 77,3 52,6 87,9 78,4 

Δμσλ. θάζαξζε - χλνιν 

ρσξψλ EDTA 
88 78,1 52 89,2 80,2 

Μεηακ. απφ πησκ.δφηε - 

χλνιν Διιάδα 
94,2 93,2 85,9 94,7 93.4 

Μεηακ. απφ πησκ.δφηε - 

χλνιν ρσξψλ EDTA 
97,2 95,9 91,6 97,4 96,1 

Μεηακ. απφ δψληα δφηε - 

χλνιν Διιάδα 
94,3 93,1 90  98,1  97,2 

Μεηακ. απφ δψληα δφηε - 

χλνιν ρσξψλ EDTA 
98,1 97,3 95 98,7 98.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν: Ννκνζεζία ζηελ Διιάδα 
 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία, ζην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο κνλάδσλ εμσλέθξηαο 

θάζαξζεο ηνπ αίκαηνο, δει Μνλάδσλ ηερλεηνχ Νεθξνχ, δπζηπρψο δελ είλαη 

ελεκεξσκέλε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ζαθήο λνκνζεζία 
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πνπ λα θαζνξίδεη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν ηηο απαηηήζεηο αλάγθεο γηα ηελ ίδξπζε κία 

Μνλάδαο.  

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία εμαληιείηαη ζηε πεξηγξαθή ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

αθνξά κνλάδεο απηφλνκεο, δει εθηφο πιαηζίνπ πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ-λνζνθνκείνπ, ζηνρεχνληαο σο επη ην πιείζην 

ζε ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο. (ΦΔΚ 194/Α /07-09- 2000+). Απφ ηελ άιιε, θάπνηεο 

θαηεπζχλζεηο δίλνληαη ζην ΦΔΚ107/Β/09-03-1987, ην νπνίν φκσο φπσο γίλεηε 

αληηιεπηφ, αλαθέξεηαη ζε κία επνρή, απφ ηελ νπνία, έσο ζήκεξα, έρνπλ γίλεη 

αικαηψδε βήκαηα ζην ηνκέα ηεο αηκνθάζαξζεο, άξα ζηελ νπζία πεξηζζφηεξν βάδεη 

εκπφδηα παξά επλνεί ηε δεκηνπξγία Μνλάδσλ Σερλεηνχ Νεθξνχ, ζε επαξρηαθέο 

πφιεηο Γει δε ζπκβαδίδεη κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, ε νπνία απαηηεί δηαθνξεηηθφ 

πξνζσπηθφ, ρψξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζίγνπξα φρη ηφζν απζηεξέο πξνππνζέζεηο, 

νη νπνίεο θάλνπλ ζηελ νπζία δχζθακπηε ηελ φπνηα επηδίσμε ιεηηνπξγίαο ΜΣΝ ζε 

κηθξή επαξρηαθή πφιε ή θπξίσο λεζί. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζηα δχν ΦΔΚ, ζρνιηάδνληαο ηα ζεκεία  ηα νπνία 

πξέπεη λα αιιάμνπλ ή λα ηνληζζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο ζεκεξηλέο εμειίμεηο. 

  

4.1.ΦΔΚ 107 / ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ / 9 ΜΑΡΣΗΟΤ 1987               

 ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΚΑΗ ΔΓΚΡΗΔΗ 

1. Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο ηξαηησηηθψλ Δπηηάμεσλ  

2. Γηαδηθαζία επηζηξνθήο θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ επελδπηηθψλ αγαζψλ 

λέσλ βηνκεραληθψλ, βηνηερληθψλ •λαη κεηαιιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

3. χζηαζε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδαο Πεηξακαηηθήο Νεπξνθπζηνινγίαο  

4. ΗΗξνδηαγξαθέο θαη Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Δμσλεθξηθήο 

Κάζαξζεο 

5. Αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ Σακείνπ χληαμεο θαη 

Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνχ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηθψλ Οξγαλψζεσλ  

6. Οξηζκφο ηφπνπ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Ηθαξίαο.  

7. Οξηζκφο ηφπνπ ζπλεδξηάζεσλ Βνπ Μνλνκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Ρφδνπ 

8. χζηαζε Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Έξεπλαο θαη Δθαξκνγψλ θαη ζέζεο Δηδηθνχ 

Γξακκαηέα ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο.  
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9. Παξάηαζε ηζρχνο ηεο αξηζκ. 52/83 απφθαζεο ηνπ ΓΑΓΑ Αζελψλ γηα ηνπο 

φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ Βηνκεραληθψλ θαη Βηνηερληθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ Εαραξσδψλ Πξντφλησλ. 

10. Παξάηαζε, ηζρχνο ηεο αξηζκ. 83/84 απφθαζεο ηνπ ΓΓΓΓ Αζελψλ γηα ηνπο 

φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (πιελ ηαηξψλ) 

Ννζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ - Θεξαπεπηεξίσλ θαη Κ,Κ,Π. θαη Αληηιήςεσο 

(Ν.Π.Η.Γ.) φιεο ηεο Υψξαο 

11. Παξάηαζε; ηζρχνο ηεο αξηζκ. 142/85 απφθαζεο ηνπ ΠΓΓΓ Αζελψλ γηα ηνπο 

φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ πεξηνδεπφλησλ πσιεηψλ φιεο ηεο Υψξαο 

12. Αλαπξνζαξκνγή ηζρχνληνο ηηκνινγίνπ ακνηβήο ησλ θνξη/ηψλ Ξεξάο Ξάλζεο 

13. Καζνξηζκφο ηηκψλ αιεχξσλ θαη ζηκηγδαιίσλ 

14. Γηαθίλεζε θαη ηηκέο ςσκηνχ  

  

Αξηζκ. Α2γ/288 ( 4) 

Πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Δμσλεθξηθήο Κάζαξζεο. 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΔΗΑ – ΠΡΟΝΟΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ 

Έρνληαο ππφςε: 

Σελ 6/ηεο 42εο Οινκέιεηαο/21.11.86/20.1.87 απφθαζε ηνπ ΚΔΤ «ρεηηθά κε 

πξνδηαγξαθέο - θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Μνλάδσλ Δμσλεθξηθήο Κάζαξζεο», 

απνθαζίδνπκε: ΜΟΝΑΓΔ ΔΞΧΝΔΦΡΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ (ΜΔΗΚ) Α. ΜΟΝΑΓΔ 

ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ (ΜΣΝ) 

1. Λεηηνπξγνχλ κε επζχλε Νεθξνιφγνπ ζε εηδηθνχο ρψξνπο θαηάιιεια 

δηαξξπζκηζκέλνπο ψζηε, λα εμππεξεηνχλ ηηο λνζειεπηηθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο 

αζζελψλ. 

2. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία κηαο ΜΣΝ ζε γεληθφ ή εηδηθφ Ννζνθνκείν κηάο 

πγεηνλνκηθήο ή Ννκαξρηαθήο πεξηθέξεηαο θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ 

πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ΚΔΤ. 

3. Έθηαζε κηαο ΜΣΝ Ννζνθνκείνπ γίλεηε κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ππεχζπλνπ 

Νεθξνιφγνπ θαη απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, φηαλ ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ 

ηεο. πεξηθέξεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εμππεξεηείηαη απφ ηελ ππάξρνπζα ΜΣΝ ζε 
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πιήξε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ πιήξεο ιεηηνπξγία ηεο ΜΣΝ ζα αμηνινγείηαη απφ ηελ ΤΔ, 

πνπ ζα ππνβάιιεη ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ζην ΚΔΤ ην νπνίν θαη ζα εγθξίλεη ηελ 

επέθηαζή ηεο. 

4. Κάζε Ννζνθνκεηαθή ΜΣΝ ζα ιεηηνπξγεί ππνρξεσηηθά ζε ηξία (3) εκεξήζηα 

πξνγξάκκαηα ζεξαπείαο (βάξδηεο) πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ φινη νη αζζελείο 

ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ επζχλε ηεο ζηειέρσζεο ησλ ΜΣΝ κε ηαηξηθφ 

θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αλήθεη ζην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

5. Ο αξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ κηαο ΜΣΝ Ννζνθνκείνπ ή Ηδησηηθήο θιηληθήο 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ πέληε (5) θαη κεγαιχηεξνο απφ δέθα πέληε (15) 

θαη‟ εμαίξεζε ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ πέληε (5) 

κεηά απφ γλψκε ηνπ ΚΔΤ. 

6. Ο θχξηνο ρψξνο αηκνθάζαξζεο πξέπεη λα είλαη : 

α) Δχθνια πξνζπειάζηκνο απφ κε πεξηπαηεηηθνχο αζζελείο (θνξεία, αλαπεξηθέο 

θαξέθιεο), επξχρσξνο γηα ηελ εχθνιε δηαθίλεζε ησλ αζζελψλ ηνπ λνζειεπηηθνχ, 

βνεζεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

β) Πάληνηε θαζαξφο θαη λα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη ζχζηεκα ζεξκνχ θαη 

ςπρξνχ θιηκαηηζκνχ. Σν εκβαδφλ ηνπ θχξηνπ ρψξνπ αηκνθάζαξζεο δελ πξέπεη λα 

είλαη κηθξφηεξν απφ 8κ
2
 αλά κεράλεκα θξεβάηη. 

7. ε θάζε ΜΣΝ ζα ιεηηνπξγεί, ζε απνκνλσκέλν ρψξν, κεράλεκα γηα 

αηκνθάζαξζε αζζελψλ κε ζεηηθφ απζηξαιηαλφ αληηγφλν. Ο ρψξνο αηκνθάζαξζεο 

ησλ αζζελψλ απηψλ ζα πιεξεί ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο θαη ζα έρεη εκβαδφλ 16 

κ
2
 ψζηε λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη δεχηεξν κεράλεκα. 

8. ε θάζε ΜΣΝ ζα ππάξρεη «εθεδξηθφ» κεράλεκα γηα ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε 

πεξηπηψζεηο : α) βιάβεο άιινπ κεραλήκαηνο θαη β) έθηαθηεο αηκνθάζαξζεο ησλ 

αζζελψλ. Οη ΜΣΝ κεγάισλ Ννζνθνκείσλ ζηα νπνία ιεηηνπξγεί Νεθξνινγηθφ ηκήκα 

θαη Μνλάδα ΦΠΚ ζα δηαζέηνπλ δχν (2) εθεδξηθά κεραλήκαηα. 

Ζ ΜΣΝ Γεληθψλ Ννζνθνκείσλ ζηα νπνία ιεηηνπξγεί θαη ηκήκα κεηακφζρεπζεο θαη 

ρεηξνπξγηθήο λεθξνπαζψλ ζα δηαζέηεη ηξία (3) εθεδξηθά κεραλήκαηα. 

9. Κάζε ΜΣΝ Ννζνθνκείνπ ε ηδησηηθήο θιηληθήο ππνρξενχηαη λα βξίζθεηαη ζε 

24σξε εηνηκφηεηα γηα έθηαθηε αληηκεηψπηζε θαη αηκνθάζαξζε ησλ αζζελψλ ηεο. 



63 
 

10. Κάζε κνλάδα ηερλεηνχ λεθξνχ ππνρξενχηαη λα ηεξεί αξρείν αζζελψλ θαη κε 

επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηεο λα ελεκεξψλεη ηελ ΤΔ γηα ηηο κεηαβνιέο θαη ηε πνξεία 

ησλ αζζελψλ. Κάζε παξάιεηςε ζπκπιήξσζεο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ 

κεηαβνιψλ ησλ αζζελψλ θαη απνζηνιήο ηνπ ζηελ ΤΔ εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ 

πξνζεζκηψλ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. 

11. Κάζε κνλάδα ηερλ. λεθξνχ ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη λα ηεξεί αξρείν ησλ ηαθηηθψλ κεληαίσλ θαη 

εηεζίσλ εξγαζηεξηαθψλ θαη αθηηλνινγηθψλ εμεηάζεσλ ησλ αζζελψλ. 

12. Κάζε ΜΣΝ ππνρξενχηαη λα εθνδηάδεη ηνπο αζζελείο κε ελεκεξσηηθφ ηαηξηθφ 

ζεκείσκα ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο ή πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνκηδήο ηνπο ζε 

Ννζνθνκείν. 

Ζ δηαθνκηδή αζζελψλ απφ νπνηαδήπνηε ΜΣΝ ζε Ννζνθνκείν γηα αληηκεηψπηζε 

εηδηθψλ πξνβιεκάησλ, ζα γίλεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε ηνπ ππεχζπλνπ λεθξνιφγνπ 

ηεο Μνλάδαο ζεξαπείαο κε ηνλ ππεχζπλν λεθξνιφγν ηεο Μνλάδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

δηαθνκηδήο. 

 

ΥΧΡΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ ΜΣΝ 

Η.α) Αίζνπζα αηκνθάζαξζεο αζζελψλ κε αξλεηηθφ απζηξαιηαλφ αληηγφλν. 

β) Αίζνπζα αηκνθάζαξζεο αζζελψλ κε ζεηηθφ απζηξαιηαλφ αληηγφλν. Σν εκβαδφλ 

ηεο αίζνπζαο απηήο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 κ
2 

γηα λα είλαη δπλαηή ε 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δχν κεραλεκάησλ. ηελ αίζνπζα απηή πξέπεη λα 

ππάξρεη ληπηήξαο γηα ην πιχζηκν ησλ εξγαιείσλ θαη ξάθηα γηα θχιαμε 

αλαιψζηκνπ πιηθνχ. Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη απνδπηήξην αζζελψλ κε WC 

αλ απηφ είλαη δπλαηφ. 

γ) Αίζνπζα νμείαο αηκνθάζαξζεο γηα βαξηά αζζελείο (ρεηξνπξγεκέλνη, 

πνιπηξαπκαηίεο κε αλαπλεπζηήξεο θ.ι.π.) θαη αζζελείο πνπ εληάζζνληαη ζε 

αηκνθάζαξζε θαη εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα αλνρήο ζηελ αηκνθάζαξζε κέρξηο φηνπ 

ζηαζεξνπνηεζνχλ. 

Ζ αίζνπζα απηή αθνξά ΜΣΝ εληαγκέλεο ζε λεθξνινγηθά ηκήκαηα κεγάισλ 

Ννζνθνκείσλ θαη ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 2-3 

κεραλεκάησλ. 
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2. Υψξνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ ηεο πφιεο 

(ζχζηεκα απηνληζκνχ ή αληίζηξνθεο ψζκσζεο) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ δηαιχκαηνο 

ηεο αηκνθάζαξζεο. 

3. Υψξνο απνζήθεπζεο αλαιψζηκνπ πιηθνχ (θίιηξα, αξηεξηνθιεβηθέο 

γξακκέο, βειφλεο, ζχξηγγεο, νξνί, θάξκαθα ζπκππθλσκέλν δηάιπκα 

αηκνθάζαξζεο) γηα 1-2 βδνκάδεο. 

4. Απνδπηήξηα αζζελψλ κε δηαξξχζκηζε ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ θαη’ ηδίαλ 

αιιαγή ησλ ελδπκάησλ θαη λα ππάξρνπλ δχν wc αλά έλα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

5. Απνδπηήξηα λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε wc θαη ινπηξνχ. 

6. Αίζνπζα αλακνλήο θαη ηξαπεδαξίαο αζζελψλ κε θαζίζκαηα ηφζα φζα θαη 

ηα κεραλήκαηα ηεο Μνλάδαο. Ο ρψξνο απηφο ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο 

αλακνλή ησλ ζπλνδψλ ησλ πεξηπαηεηηθψλ αζζελψλ. 

7. Δμεηαζηήξην θαη αξρείν ησλ αζζελψλ ηεο Μνλάδαο. 

8. Υψξνο αλάπαπζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπ ηαηξηθνχ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο. 

9. Γξαθείν γηαηξψλ. 

10. Γξαθείν Πξντζηακέλεο. 

11. Υψξνο επηζθεπήο κεραλεκάησλ θαη θχιαμεο ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ-

αληαιιαθηηθά) κεραλεκάησλ. 

 

ΜΖΥΑΝΟΛΟ ΓΗΚΟ ΔΞ0ΠΛΗΜΟ ΜΣΝ 

Α. Μεραλήκαηα ηερλεηνχ λεθξνχ 

Ζ. χζηεκα επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ πφιεο (ζχζηεκα απηνληζκνχ ή αληίζηξνθεο 

ψζκσζεο) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ πγξνχ ηεο αηκνθάζαξζεο. 

Γ. Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (γελλήηξηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ δηθηχνπ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο πφιεο. 

Γ. Δπηθνπξηθά κεραλήκαηα - ζπζθεπέο. 

1. Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο 

2. Απηληδσηήο ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν ή θιηληθή. 

3. εη. δηαζσιήλσζεο. 
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4. χζηεκα παξνρήο νμπγφλνπ γηα φινπο ηνπο αζζελείο. 

5. χζηεκα αλαξξφθεζεο. 

6. Αλζξσπνδπγφο αθξίβεηαο. 

7. Τπνθιίληνο θνξεηφο δπγφο αθξίβεηαο. 

ια ηα κεραλήκαηα ηεο ΜΣΝ ζα βξίζθνληαη πάληνηε ζε θαιή ιεηηνπξγηθή 

θαηάζηαζε. Με επζχλε ηεο πξντζηακέλεο ηεο Μνλάδαο ζα ηεξείηαη βηβιίν 

ζπκβάλησλ θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ελεκεξψλεηαη ελππφγξαθα 

απφ ηελ ίδηα θαη ηνλ ζπληεξεηή ησλ κεραλεκάησλ. 

 

ΣΔΛΔΥΧΖ ΜΣΝ 

-Ηαηξηθφ Πξνζσπηθφ 

II ζηειέρσζε κε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ ΜΣΝ θαη ησλ λεπξνινγηθψλ ηκεκάησλ 

θαζνξίδεηαη κελ απφ ηελ Α3β/νηθ. 70/0/4.6.84 ππνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 

382/13.6.84) αιιά ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε 

ηνπ Γ/ληε Νεθξνιφγνπ), ηνπ Γ/ληή ηνκέα θαη απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζα είλαη ν 

αξηζκφο ησλ εκεξήζησλ ζεξαπεπηηθά πξνγξακκάησλ (βάξδηεο) ηεο ΜΣΝ. 

Ζ ΜΣΝ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζα θαιχπηεηαη απφ γηαηξφ 

λεθξνιφγν ή εηδηθεπκέλν ζηε λεθξνινγία κε επζχλε ηνπ λεθξνιφγνπ φηαλ ε 

κνλάδα απηή είλαη εληαγκέλε ζε λεθξνινγηθφ ηκήκα Ννζνθνκείνπ. 

Ζ ΜΣΝ Ννζνθνκείνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ απηνηειέο ηκήκα ηνπ Παζνινγηθνχ 

ηνκέα, θαιχπηεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν λεθξνιφγν ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζπλεπηθνπξνχκελν απφ γηαηξνχο ηνπ Παζνινγηθνχ ηνκέα, εηδηθεπκέλνπο ή 

εηδηθεπφκελνπο. Οη γηαηξνί απηνί εθπαηδεχνληαη απφ λεθξνιφγν θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζηε ΜΣΝ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ. (λα πξνθεξπρζνχλ 

ζέζεηο παζνιφγσλ ή θαξδηνιφγσλ φηαλ δελ επαξθνχλ γηα ηνπνζέηεζή ηνπο ζηε 

ΜΣΝ). 

Ζ ΜΣΝ Ννζνθνκείνπ ζην νπνίν δελ ππεξεηεί γηαηξφο λεθξνιφγνο ιεηηνπξγεί κε 

ππεχζπλν γηαηξφ παζνιφγν ή θαξδηνιφγν, ζηα πιαίζηα ηνπ Παζνινγηθνχ ηνκέα ηνπ 
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Ννζνθνκείνπ, ν νπνίνο έρεη πξνεγνχκελα ππνζηεί 3κελε εθπαίδεπζε ζε 

Νεθξνινγηθφ ηκήκα Ννζνθνκείνπ. 

Ζ ΜΣΝ ηδησηηθήο θιηληθήο ιεηηνπξγεί κε επζχλε γηαηξνχ λεθξνιφγνπ. 

Βνεζφο ηνπ λεθξνιφγνπ κπνξεί λα είλαη γηαηξφο ή Παζνιφγνο ή Καξδηνιφγνο κε 

ηξίκελε εθπαίδεπζε ζε λεθξνινγηθφ ηκήκα Ννζνθνκείνπ. 

Σα λεθξνινγηθά ηκήκαηα Ννζνθνκείσλ πνπ ζα θάλνπλ ηελ 3κελε εθπαίδεπζε θαζψο 

θαη ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζνξίδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθά)'/ Αζθαιίζεσλ κεηά απφ 

γλψκε ηνπ ΚΔΤ. 

Ζ ηνπνζέηεζε παζνιφγνπ ή θαξδηνιφγνπ γηα εμάζθεζε ζε λεθξνινγηθφ ηκήκα 

Ννζνθνκείνπ γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

Σν λεθξνινγηθφ ηκήκα πνπ ζα εθπαηδεχζεη ηνλ ελδηαθεξφκελφ γηαηξφ ζα ρνξεγήζεη 

πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο ζην νπνίν ζα θαίλεηαη φηη είλαη ηθαλφο λα αλαιάβεη 

επζχλεο παξαθνινχζεζεο αζζελψλ ζε αηκνθάζαξζε. 

Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ νη ΜΣΝ 

ηδησηηθψλ θιηληθψλ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Τπνπξγείν νλνκαζηηθή θαηάζηαζε 

ησλ ππεξεηνχλησλ ζε απηέο γηαηξνχο θαη ηνλ ηίηιν εηδηθφηεηά ηνπο. 

Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ νη γηαηξνί πνπ 

ππεξεηνχλ ζ‟ απηέο ηηο κνλάδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

.αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

Ζ πξνζεζκία 6 κελψλ κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο 

Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κεηά απφ γλψκε ηνπ ΚΔΤ ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ζα γίλεη εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζε εληφο ηνπ 6κήλνπ ηεο 3κελεο εθπαίδεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ. 

2. Ννζειεπηηθφ Πξνζσπηθφ ΜΣΝ 

ε θάζε ΜΣΝ πξέπεη λα ππάξρεη πξντζηακέλε Λ/Ν θάηνρνο πηπρίνπ ζρνιήο 4εηνχο 

θνίηεζεο ή απφθνηηνο ΣΔ1, ή απφθνηηνο ηεο λνζειεπηηθήο ζρνιήο ηνπ Παλ/κίνπ ε 

νπνία πιελ ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ γηα θάιπςε ζέζεο πξντζηακέλεο πξέπεη λα 

έρεη πξνυπεξεζία ζηελ αηκνθάζαξζε ηνπιάρηζηνλ 5έηε. 

Οη Α/Ν ηεο ΜΣΝ πξέπεη λα είλαη απφθνηηεο ζρνιήο 3εηνχο θνίηεζεο ή ησλ ΣΔΣ. Αλ 

φκσο δελ ππάξρνπλ κπνξεί λα είλαη απφθνηηεο ζρνιψλ 2εηνχο ή 1εηνχο θνίηεζεο. Ο 
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αξηζκφο ησλ αδειθψλ λνζνθφκσλ ηεο ΜΣΝ ζα πξέπεη λα είλαη ηφζνο ά)ψζηε λα 

αληηζηνηρεί 1 Α/Ν ζε θάζε 3 ιεηηνπξγνχληα κεραλήκαηα. 

Οη Α/Ν πνπ παξαθνινπζνχλ αζζελείο κε ζεηηθφ απζηξαιηαλφ αληηγφλν δελ 

επηηξέπεηαη λα παξαθνινπζνχλ ηαπηφρξνλα θαη άιινπο αζζελείο. 

3. Σερληθφ πξνζσπηθφ ΜΣΝ Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο ΜΣΝ ζα πξέπεη λα 

είλαη πξνζηηφ ζε θάζε αλάγθε πνπ πηζαλφλ λα παξνπζηαζζεί θαηά δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο κε επζχλε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(Μεραλνιφγνο, ειεθηξνιφγνο, πδξαπιηθφο, ειεθηξνληθφο). 

Ο ειεθηξνληθφο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαιά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ησλ κεραλεκάησλ θαη λα θαιχπηεη ηε Μνλάδα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο. 

4. Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ ΜΣΝ 

1. Μία (1 ) θαζαξίζηξηα γηα δχν βάξδηεο θαη δχν (2) θαζαξίζηξηεο γηα ηξεηο 

βάξδηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο. 

2. Έλαο (1 ) λνζνθφκνο - ηξαπκαηηνθνξέαο γηα δχν βάξδηεο θαη δχν (2) 

λνζνθφκνη - ηξαπκαηηνθνξείο γηα ηξεηο (3) βάξδηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο. 

Ζ παξνπζία ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Μνλάδαο ζεσξείηαη αλαγθαία. 

 

Β. ΜΟΝΑΓΔ ΤΝΔΥΟΤ ΦΟΡΖΣΖ ΠΔΡ1ΣΟΝΑΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ (ΦΖΚ). 

1. Λεηηνπξγνχλ κφλν ζε Ννζνθνκεία κε επζχλε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζηε κέζνδν 

απηή λεθξνιφγνπ. 

2. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ΦΖΚ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κεηά απφ πξφηαζε ηεο 

Τ'Δ θαη γλψκε ηνπ ΠΔΓ θαη ΚΔ Γ. 

3. Ο ρψξνο ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο ΦΠΚ πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 

δηαξξπζκηζκέλεο γηα λα εμππεξεηεί ηηο λνζειεπηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ. Ο ρψξνο απηφο είλαη ζσζηφ λα βξίζθεηαη θνληά ζηε ΜΣΝ αλ ππάξρεη 

ηέηνηα δπλαηφηεηα. 

4. Οη κνλάδεο ΦΠΚ δηαθξίλνληαη ζε εθπαηδεπηηθέο θαη ζε κνλάδεο 

παξαθνινχζεζεο ησλ αζζελψλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ Μνλάδσλ απηψλ γίλεηαη κε 
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απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ κεηά απφ 

πξφηαζε ίνπ ΚΔΤ. 

5. Κάζε κνλάδα ΦΠΚ ππνρξενχηαη λα ηεξεί αξρείν αζζελψλ θαη κε επζχλε ηνπ 

ππεπζχλνπ λεθξνιφγνπ ζα ζπκπιεξψλεη ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν έληαμεο θαη 

κεηαβνιψλ θαη ζα ελεκεξψλεη ηελ ΤΔ εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ πξνζεζκηψλ. Κάζε 

παξάιεηςε ελεκέξσζεο ηεο ΤΔ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. 

 

ΥΧΡΟΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΦΠΚ 

1.3 κνλφθιηλα δσκάηηα (ή 2 δίθιηλα ζπλ 1 απνκφλσζε γηα πεξηηνλίηηδα) κε ληπηήξα. 

2. 1 δσκάηην γηα ηελ εμέηαζε ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ θαη ηελ αιιαγή ηνπ 

πιαζηηθνχ ζπλδεηηθνχ ζσιήλα 20κ2. 

3. Απνζήθε αλαισζίκνπ πιηθνχ (15κ2) απνζηεηξσκέλσλ εηδψλ. 

4. Απνζήθε δηαιπκάησλ (15κ2). 

5. Λνπηξφ γηα εθπαίδεπζε αζζελψλ θαη WC γηα άλδξεο - γπλαίθεο. 

6. ]‟ξαθείν γηαηξψλ (15κ2). 

7. Γξαθείν αδειθψλ .('15κ2). 

 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΦΠΚ 

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα είλαη ζρνιήο 3εηνχο θνίηεζεο 

Πξντζηακέλε - ππεχζπλε ηεο κνλάδαο εθηφο απφ ηα δηνηθεηηθά ηεο θαζήθνληα ζα 

εθηειεί θαη ρξέε εθπαηδεχηξηαο. 

6. Αδειθέο λνζνθφκεο γηαηί απαηηείηαη θαη δηαλπθηέξεπζε επεηδή αξθεηνί 

αζζελείο ιφγσ πξνβιήκαηνο αλαγθάδνληαη λα ηειεθσλνχλ γηα νδεγίεο θαη ηηο 

λπθηεξηλέο ψξεο. 

 

ΗΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΦΠΚ 

1. Έλαο (1) λεθξνιφγνο ππεχζπλνο ηεο κνλάδαο. 

2. Έλαο (1) - δχν (2) εηδηθεπκέλνη ζηε λεθξνινγία. ΤΝΔΡΓΑ'ΣΔ ΓΗΑΣΡΟΗ 

ΜΟΝΑΓΧΝ ΦΠΚ 
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1. Έλαο ρεηξνπξγφο έκπεηξνο ζηελ ηερληθή ηνπνζέηεζε ηνπ κφληκνπ 

πεξηηνλατθνχ θαζεηήξα. 2. Έλαο κηθξνβηνιφγνο έκπεηξνο ζηελ εθηέιεζε εηδηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

 

 

 

ηε κνλάδα ΦΠΚ πξέπεη απαξαίηεηα λα ππάξρεη εμσηεξηθή ηειεθσληθή γξακκή γηα 

λα κπνξνχλ νη αζζελείο λα έρνπλ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ ππεχζπλν γηαηξφ θαη ηηο 

αδειθέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ. 

Πξέπεη λα ππάξρεη θνηλσληθή ιεηηνπξγφο. 

Πξέπεη λα ππάξρεη δηαηηνιφγνο. 

Ζ θνηλσληθή ιεηηνπξγφο θαη ε δηαηηνιφγνο ππάγνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπ 

Ννζ/κείνπ θαη ζπλεξγάδνληαη κε ηε Μνλάδα ΦΠΚ. 

 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 19 Φεβξνπάξηνπ 1987 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

ΓΔΧΡΓΗΟ  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΜΑΓΚΑΚΖ 
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ΠΗΝΑΚΑ 4.1:Διιεληθή Ννκνζεζία ΦΔΚ107/87 

Ση δεηάεη ν Νφκνο Πνην είλαη ην πξφβιεκα πνπ 

δεκηνπξγεί 

Πνην είλαη νη ξεαιηζηηθέο 

απαηηήζεηο 
Σν εκβαδφλ ηνπ θχξηνπ ρψξνπ 

αηκνθάζαξζεο δελ πξέπεη λα 

είλαη κηθξφηεξν απφ 8κ2 αλά 

κεράλεκα θξεβάηη. 

 

 

Σν εκβαδφλ ηεο αίζνπζαο απηήο 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 

κ2 γηα λα είλαη δπλαηή ε 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

δχν κεραλεκάησλ. ηελ 

αίζνπζα απηή πξέπεη λα 

ππάξρεη ληπηήξαο γηα ην 

πιχζηκν ησλ εξγαιείσλ θαη 

ξάθηα γηα θχιαμε αλαιψζηκνπ 

πιηθνχ. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ππάξρεη απνδπηήξην αζζελψλ 

κε WC αλ απηφ είλαη δπλαηφ. 

 

ε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαίηεζε 

ησλ 5 θιηλψλ θαη‟ ειάρηζην, 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα βξεζεί 

αίζνπζα πνιχ κεγαιχηεξε ησλ 

40κ2. Γηφηη ζηελ αίζνπζα ζα 

βξίζθνληαη ηα 5 κεραλήκαηα, 

ζπλ ν ειεχζεξνο ρψξνο ζηελ 

είζνδν, ζπλ ε ζηάζε ηεο 

λνζειεχηξηαο. Γει πεξίπνπ 60 

κ2. Πξνζζέηνληαο ηα επηπιένλ 

16 κ2, ρξεηάδνληαη 76 κ2. 

76κ2 αληηζηνηρνχλ ζε 4 δίθιηλα 

δσκάηηα, δει ζε 8 θιίλεο. Αλ 

αλαινγηζηνχκε φηη ππάξρνπλ 

πνιιά λνζνθνκεία κε 20-40 

θιίλεο, ζηελ επαξρία, ε 

αθαίξεζε 6 θιηλψλ θαη 

αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ΜΣΝ 

θαληάδεη αδχλαηε. Δπίζεο, 

αθφκα δπζρεξέζηεξε είλαη ε 

εχξεζε ειεχζεξνπ ρψξνπ, αθνχ 

ηα θηίξηα είλαη πνιιψλ εηψλ θαη 

πιήξσο θαιπκκέλα. 

Υσξνηαμηθά, 8 κ2, αλά θιίλε 

είλαη ππεξβνιηθφο ρψξνο. ¨Έρεη 

κελ ην λφεκα ηεο δεκηνπξγίαο 

άλεζεο θίλεζεο πεξί ηεο θιίλεο, 

δει δηάδξνκν, αιιά ζηελ νπζία 

ε χπαξμε πεξηζζνηέξσλ απφ 1 

θιίλε, ζα έπξεπε λα ιακβάλεη 

ππφςε ηελ αιιιεινθάιπςε ησλ 

δηαδξφκσλ απηψλ. Άξα, λα κελ 

ππνινγίδεηαη πξνζζεηηθά ν 

απαηηνχκελνο ρψξνο. Δπίζεο, ε 

χπαξμε εηδηθνχ ρψξνπ 16κ2, 

γηα κία ζπάληα ππνπεξίπησζε, 

νδεγεί, ζηελ αδπλακία 

αδεηνδφηεζεο, ελψ ζα 

κπνξνχζε ζε επαξρηαθά κηθξά 

λνζνθνκεία ε πεξίπησζε απηή 

λα κε ιακβάλεηαη ππ΄φςε, δει 

λα κελ εμππεξεηείηαη, κε βάζε 

ην γεληθφηεξν θαιφ. 

3.Υψξνο απνζήθεπζεο 

αλαιψζηκνπ πιηθνχ (θίιηξα, 

αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο, 

βειφλεο, ζχξηγγεο, νξνί, 

θάξκαθα ζπκππθλσκέλν 

δηάιπκα αηκνθάζαξζεο) γηα 1-2 

βδνκάδεο. 

 

Δμεχξεζε επηπιένλ ρψξνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ήδε 

ππάξρνληεο ρψξνη ηνπ 

Ννζνθνκείν αξθνχλ. Δίλαη 

πιενλαζκφο λα δεηείηαη 

επηπιένλ απνζεθεπηηθφο ρψξνο, 

ή πφζν κάιινλ, επηπιένλ 

απνδπηήξηα. Οη αζζελείο, 

εμάιινπ, ηε ζεκεξηλή επνρή, 

ζπλδπάδνπλ ηε ζπλεδξία, κε κία 

βφιηα ή θάπνηα ςπραγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κηιάλε ζην 

ηειέθσλν θαηά ηε ζπλεδξία ή 

λα „ζεξθάξνπλ΄ ζην internet. 

Σειεηψλνληαο ηε ζπλεδξία, δε 

ζέινπλ λα αιιάμνπλ ζε 

απνδπηήξηα ή λα κείλνπλ ζε έλα 

ζαιφλη απνκνλσκέλνη. Σε 

ζεκεξηλή επνρή νη ζπλεδξίεο 

είλαη πνιχ απινχζηεξεο θαη 

ιηγφηεξν επψδπλεο ή 

θνπξαζηηθέο. 

4. Απνδπηήξηα αζζελψλ κε 

δηαξξχζκηζε ηέηνηα ψζηε λα 

επηηξέπεη ηελ θαη‟ ηδίαλ αιιαγή 

ησλ ελδπκάησλ θαη λα 

ππάξρνπλ δχν wc αλά έλα γηα 

άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

5. Απνδπηήξηα 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε 

wc θαη ινπηξνχ.  

 

6.Αίζνπζα αλακνλήο θαη 

ηξαπεδαξίαο αζζελψλ κε 

θαζίζκαηα ηφζα φζα θαη ηα 

κεραλήκαηα ηεο Μνλάδαο. Ο 

ρψξνο απηφο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο 

αλακνλή ησλ ζπλνδψλ ησλ 

πεξηπαηεηηθψλ αζζελψλ 

Δμεχξεζε επηπιένλ ρψξνπ. 

Υψξνο αλάπαπζεο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ 

ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ 

Δμεχξεζε επηπιένλ ρψξνπ. Φαλεξφο πιενλαζκφο, ε 

απαίηεζε εηδηθνχ ρψξνπ απηήο 

ηεο ρξήζεο γηα ΜΣΝ 
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πξνζσπηθνχ ηεο Μνλάδαο. 

 

Υψξνο επηζθεπήο κεραλεκάησλ 

θαη θχιαμεο ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθψλ-αληαιιαθηηθψλ 

κεραλεκάησλ. 

 

Δμεχξεζε επηπιένλ ρψξνπ. Οη πθηζηάκελνη ρψξνη αξθνχλ. 

Δθηφο ησλ άιισλ, νη 

πξνκήζεηεο πιένλ απφ ηηο 

εηαηξείεο γίλνληαη ζε ηαρχηεξν 

ρξφλν, νχησο ή άιισο. Γελ 

είλαη απαξαίηεην ην 

ζηνθάξηζκα. 

Ο αξηζκφο ησλ αδειθψλ 

λνζνθφκσλ ηεο ΜΣΝ ζα πξέπεη 

λα είλαη ηφζνο ά)ψζηε λα 

αληηζηνηρεί 1 Α/Ν ζε θάζε 3 

ιεηηνπξγνχληα κεραλήκαηα. 

Οη Α/Ν πνπ παξαθνινπζνχλ 

αζζελείο κε ζεηηθφ 

απζηξαιηαλφ αληηγφλν δελ 

επηηξέπεηαη λα παξαθνινπζνχλ 

ηαπηφρξνλα θαη άιινπο 

αζζελείο. 

 

ηε απινχζηεξε πεξίπησζε ησλ 

5 θιηλψλ, απαηηνχληαη 2 

λνζειεχηξηεο αλά βάξδηα. Γει 

λνζειεχηξηεο ηελ εκέξα. Γηα λα 

βγεη ην πξφγξακκα, 

ζπλππνινγίδνληαο άδεηεο θαη 

ξεπφ, ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 

10 λνζειεχηξηεο. ε απηέο 

πξέπεη λα πξνζζέζνπκε 3 αλά 

εκέξα γηα ηε θιίλε 

απζηξαιηαλψλ, δει 5 ψζηε λα 

βγαίλνπλ νη βάξδηεο. Οπφηε 

θηάλνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 15 

λνζειεπηξηψλ, ψζηε λα κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη κηα ΜΣΝ 5 

θιηλψλ, φηαλ ρξεηάδνληαη 15 

λνζειεχηξηεο γηα έλα 

λνζνθνκείν 22θιηλψλ. 

Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ 

κεραλεκάησλ, αιιά θαη ε 

ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο, 

νθείιεη λα απινπζηεχζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία. 

Δπίζεο, θαίλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην πφζν 

δπζρεξαίλεη ηελ αδεηνδφηεζε ε 

θιίλε απζηξαιηαλψλ. 

Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο 

ΜΣΝ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζηηφ ζε θάζε αλάγθε πνπ 

πηζαλφλ λα παξνπζηαζζεί θαηά 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Μνλάδαο κε επζχλε ηεο 

ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ (Μεραλνιφγνο, 

ειεθηξνιφγνο, πδξαπιηθφο, 

ειεθηξνληθφο). 

 

Γελ μεθαζαξίδεηαη αλ απαηηείηαη 

εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ γηα ηε ΜΣΝ. 

Δπηπξφζζεηα, φιεο απηέο νη 

εηδηθφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη, 

δελ ππάξρνπλ ζηα Ννζνθνκεία 

κηθξνχ κεγέζνπο. Απηφ δε 

ζεκαίλεη φηη δε ιεηηνπξγνχ.  

Δίλαη απαξαίηεην λα δνζεί 

κεγαιχηεξε επειημία. Ζ ηερληθή 

ππεξεζία θάζε λνζνθνκείνπ ζα 

είλαη ππεχζπλε, φπσο θαη γηα 

θάζε άιιν κεράλεκα. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ Σερλεηνχ 

Νεθξνχ,  είλαη πνιχ 

απινχζηεξε απφ ηα 

κεραλήκαηα ησλ αθηηλνινγηθψλ 

θαη κηθξνβηνινγηθψλ 

εξγαζηεξίσλ ζηελ νπζία. Δλψ, 

ζε πεξίπησζε βιάβεο, ν λφκνο 

πξνβιέπεη ηελ χπαξμε 

εθεδξηθήο κνλάδαο. 

Μία (1 ) θαζαξίζηξηα γηα δχν 

βάξδηεο θαη δχν (2) 

θαζαξίζηξηεο γηα ηξεηο βάξδηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο. 

 

Γχν θαζαξίζηξηεο, ζεκαίλεη, 

βάζε ξεπφ θαη αδεηψλ, ζχλνιν 3 

ηνπιάρηζηνλ, γηα έρα ρψξν 70κ2. 

Οη θαζαξίζηξηεο, πξέπεη λα 

ηνληζζεί φηη αζρνινχληαη κε ηε 

θαζαξηφηεηα ησλ δαπέδσλ, ησλ 

wc θαη ησλ ηδακηψλ. Γελ 

θαζαξίδνπλ ηα κεραλήκαηα, 

ηδίσο ηα ηαηξηθά. Οπφηε ε 

απαίηεζε γηα ρξήζε 

μερσξηζηψλ πιηθψλ γηα ην ρψξν 

ηεο ΜΣΝ, απφ ηηο πθηζηάκελεο 

θαζαξίζηξηεο ζα αξθνχζε. Δίλαη 

θαλεξφ φηη δε γίλεηε 

δηαρσξηζκφο αξηζκνχ 

θαζαξηζηξηψλ αλά ηεηξαγσληθφ 

αιιά αλά βάξδηα. Οπφηε ηνλ 

ίδην αξηζκφ θαζαξηζηξηψλ 
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4.2.ΦΔΚ 194 / ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ  /   7 επηεκβξίνπ 2000              

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ‟ APIO. 225 Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ θαηά πεξηθέξεηα 

θαη πεξηνρή, φξσλ, πξνυπνζέζεσλ, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απαξαίηεηνπ 

εμνπιηζκνχ, επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο 

θαη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδσλ Υξφληαο Αηκνθάζαξζεο εθηφο Ννζνθνκείσλ 

θαη Κιηληθψλ. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

'Δρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2646/1998 (ΦΔΚ Α' 236/1998) 

«Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σν άξζξν 29 ηνπ Ν. 1558/1985 (ΦΔΚ 137/Α') «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά 

φξγαλα» φπσο πξνζεηέζε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 (ΦΔΚ 154/Α') θαη 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

2469/1997 (ΦΔΚ Α'38) «Πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

απαηηεί ν λφκνο γηα 5 θιίλεο, 

ηνλ ίδην γηα 20, βαξαίλνληαο 

δπζαλάινγα ηηο κηθξέο κνλάδεο. 

2. Έλαο (1) λνζνθφκνο - 

ηξαπκαηηνθνξέαο γηα δχν 

βάξδηεο θαη δχν (2) λνζνθφκνη - 

ηξαπκαηηνθνξείο γηα ηξεηο (3) 

βάξδηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Μνλάδαο. 

Ζ παξνπζία ηνπ βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Μνλάδαο 

ζεσξείηαη αλαγθαία. 

Παξφκνηα κε παξαπάλσ Παξφκνηα κε παξαπάλσ 
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3. Σελ Απφθαζε αξηζ. 3 ηεο 156εο Οινκ./16.12.1999 ηνπ Κεληξηθνχ 

πκβνπιίνπ Τγείαο (ΚΔ..Τ.) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 

Απφθαζε αξηζ. 21 ηεο 157εο Οινκ./17.2.2000 ηνπ ηδίνπ Οξγάλνπ. 

4. Σε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ πληνληζκνχ Δληαίαο Γξάζεο Τπεξεζηψλ Τγείαο 

(Τ..Δ.Γ.ΤΠ.Τ.) - (Απφθαζε 1/2000). 

5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Π. Γ/ηνο σο πξνθχπηεη θαη απφ 

ηελ ππ‟ αξηζ. ΓΤ5α/10281/ 19.7.2000 βεβαίσζε ηεο Γ/ζεο Οηθνλνκηθνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. 

6. Σν κε αξηζ. 351/2000 Πξαθηηθφ επεμεξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, απνθαζίδνπκε: 

ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

Δγθαηάζηαζε Μνλάδσλ Υξφληαο Αηκνθάζαξζεο Γηαζχλδεζε κε Ννζνθνκεία 

Αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ 

Άξζξν 1 

Οη Μνλάδεο Υξφληαο Αηκνθάζαξζεο (Μ.Υ.Α.) πνπ ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2646/1998 «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» εγθαζίζηαληαη ζηελ πφιε ή 

ζε άιιε πεξηνρή ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί φκνηα Μνλάδα ζε Πεξηθεξεηαθφ ή 

Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν, θαη ζε αθηίλα απφζηαζεο ην πνιχ είθνζη ρηιηνκέηξσλ απφ 

ην Ννζνθνκείν. 

Γηα εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζζελψλ, ην ελ ιφγσ Ννζνθνκείν θαιχπηεη ηε 

Μ.Υ.Α. επηζηεκνληθά θαη ηε ζηεξίδεη ζηελ αληηκεηψπηζε νμέσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αηκνθάζαξζε. Οη Μ.Υ.Α. ιεηηνπξγνχλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο. 

Άξζξν 2 

Οη Μ.Υ.Α. ζπλδένληαη επηζηεκνληθά κε φια ηα Ννζνθνκεία πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1. Ζ ζηήξημε ησλ Μ.Υ.Α. απφ ηα ελ ιφγσ Ννζνθνκεία 

αθνινπζεί ην πξφγξακκα ηεο εθ πεξηηξνπήο εθεκεξίαο ηνπο. ηα Ννζνθνκεία κε ηα 
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νπνία δηαζπλδένληαη νη Μ.Υ.Α. πξέπεη λα ππεξεηνχλ ηνπιάρηζην δχν (2) Νεθξνιφγνη 

γηαηξνί εθ ησλ νπνίσλ έλαο κε βαζκφ Γ/ληή ή Αλαπιεξσηή Γ/ληή, λα ππάξρεη 

επαξθήο ζχλζεζε λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε Μ.Σ.Ν. ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

ζε δχν (2) εκεξήζηα πξνγξάκκαηα (βάξδηεο). 

Άξζξν 3 

ηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο δηαζχλδεζεο ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ησλ Μ.Υ.Α. πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο ησλ 

Νεθξνινγηθψλ Μνλάδσλ ησλ Ννζνθνκείσλ δηαζχλδεζεο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη. 

 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ξνη, πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο Μ.Υ.Α. 

Άξζξν 4 

Οη Μ.Υ.Α. εγθαζίζηαληαη ζε κεκνλσκέλα θηίζκαηα θαηάιιεια γηα εγθαηάζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία Μ.Υ.Α, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, απνθιεηζηηθήο ρξήζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε Μ.Υ.Α. ζε ππφγεηνπο ρψξνπο ή ζε 

δηακεξίζκαηα. 

Άξζξν 5 

Γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Μ.Υ.Α. απαηηείηαη έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο πνπ δίλεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, κε ηελ αθφινπζε 

δηαδηθαζία 

Ο ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχρνο ππνβάιιεη αίηεζε πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο - έδξα ηεο Μνλάδαο - πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο. Μεηά απφ γλψκε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ/ηνο 247/91 «ξνη, πξνυπνζέζεηο θαη 

δηαδηθαζία γηα ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη κεηαβίβαζε Ηδησηηθψλ Κιηληθψλ» (ΦΔΚ 

93/η.Α/ΐ991) θαη ζηελ νπνία ν εθπξφζσπνο ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ είλαη 

ππνρξεσηηθά γηαηξφο κε εηδηθφηεηα Νεθξνινγίαο, ν θάθεινο δηαβηβάδεηαη ζην 

Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε. 
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Μεηά ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, ε άδεηα ίδξπζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Ννκάξρε 

θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηεο σο άλσ Δηδηθήο επηηξνπήο. 

Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη: 

α. Αίηεζε. 

β. Σα πιήξε ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

Μνλάδαο πνπ ζπλνδεχεηαη κε ηελ άδεηα ηεο Πνιενδνκίαο. 

γ. Βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο πγθνηλσληψλ ηεο Ννκαξρίαο γηα ηελ απφζηαζε θαη ην 

ρξφλν άθημεο απφ ηε Μνλάδα ζην δηαζπλδεδεκέλν Ννζνθνκείν. 

δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ αηηνχληνο γηα ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κεραλεκάησλ 

πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ ζα κπνξνχλ 

λα εμππεξεηεζνχλ θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο (π.ρ. εκεδαπνί, αιινδαπνί θ.ά.). 

ε. Τπεχζπλε Γήισζε γηαηξνχ Νεθξνιφγνπ πνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Μνλάδαο, φηη έρεη πεληαεηή άζθεζε ηεο εηδηθφηεηαο Νεθξνινγίαο θαη ηζφρξνλε 

εκπεηξία ζηελ αηκνθάζαξζε, δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα πνηληθφ αδίθεκα ή γηα 

παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα λαξθσηηθά θαη θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνδεηθηηθψλ επίζεκσλ εγγξάθσλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηελ άδεηα δεηάεη θνξέαο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, Ν.Π.Γ.Γ. ή 

Ν.Π.Η.Γ., ε αίηεζε ζπλνδεχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ή αληίζηνηρνπ νξγάλνπ ηνπ 

θνξέα θαη ζε εθείλεο ησλ εηαηξεηψλ ζπλνδεχεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία ππνβάιιεη ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηεο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ίδξπζε, ν δηθαηνχρνο ππνβάιιεη 

αίηεζε γηα άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Ννκάξρε. 

Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη κεηά απφ επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

Μ.Υ.Α. γηα λα δηαπηζησζεί εάλ έρνπλ ηεξεζεί ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζπγθεθξηκέλα 

ζρέδηα θαη εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο. Ζ επηζεψξεζε 

δηελεξγείηαη απφ ηελ εηδηθή Δπηηξνπή ε νπνία θαη ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ κε ηηο 

δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο ηεο. 

Άξζξν 6 

Γηθαηνχρνη άδεηαο ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μ.Υ.Α. 
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Γηθαηνχρνη αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Μ.Υ.Α. ηνπ παξφληνο 

Γηαηάγκαηνο, είλαη θπζηθά πξφζσπα - γηαηξνί, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ ή 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη εηαηξείεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο θαη ε πιεηνςεθία ησλ εηαίξσλ ή πξνθεηκέλνπ πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

θάηνρνη πνζνζηνχ κεηνρψλ ηνπιάρηζηνλ 51 %, είλαη γηαηξνί εηδηθεπκέλνη. 

Γηα ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2214/94 «Αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 75/η.Α/94). 

Άξζξν 7 

Έγθξηζε επέθηαζεο ησλ Μ.Υ.Α. δίλεηαη κε ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο 

εγθξίλεηαη ε άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο, φηαλ ν αξηζκφο ησλ 

αζζελψλ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εμππεξεηείηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο 

Μνλάδεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ Μ.Υ.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο επέθηαζεο, δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα ηξηάληα (30) κεραλήκαηα. 

Άξζξν 8 

Ο ππεχζπλνο Νεθξνιφγνο ηεο Μ.Υ.Α. δελ κπνξεί λα έρεη ππεπζπλφηεηα θαη γηα άιιε 

Μ.Υ.Α. ή άιιε Μ.Σ.Ν. ηδησηηθήο Κιηληθήο. Καη‟ εμαίξεζε ζε φζνπο έρνπλ 5εηή 

άζθεζε εηδηθφηεηαο Νεθξνινγίαο θαη ηζφρξνλε εκπεηξία ζηελ αηκνθάζαξζε ησλ 

Μ.Σ.Ν. ζηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία θαη ησλ Μ.Σ.Ν. ζην Παλεπηζηήκην, επηηξέπεηαη λα 

είλαη ππεχζπλνη ζε κία Μ.Υ.Α. ππαγφκελε ζε Γεκφζην θνξέα πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

εθηφο Ννζνθνκείνπ κε ηδηαίηεξν πξνζσπηθφ (ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη βνεζεηηθφ), 

κέρξη ηελ απηφλνκε θαη πιήξε νξγάλσζή ηεο, κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηελ θάιπςή ηεο 

απφ ππεχζπλν Νεθξνιφγν θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη πέξαλ ησλ 2 εηψλ. 

 

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Υψξνη Μ.Υ.Α. 

Άξζξν 9 

Ζ Μ.Υ.Α. έρεη ηδηαίηεξε είζνδν θαζψο θαη έμνδν θηλδχλνπ. 
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Υψξνο Αηκνθάζαξζεο: 

- Ο ρψξνο αηκνθάζαξζεο πξέπεη λα είλαη εχθνια πξνζπειάζηκνο θαη απφ 

αζζελείο πνπ θηλνχληαη κε ηξνρήιαηα αλαπεξηθά θαξνηζάθηα θαη επξχρσξνο γηα ηελ 

εχθνιε δηαθίλεζε ησλ αζζελψλ, ηνπ λνζειεπηηθνχ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Δπηπξφζζεηα δηακέζνπ ηνπ θχξηνπ απηνχ ρψξνπ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή θαη ε 

θίλεζε θνξείνπ. 

- Ο ρψξνο αηκνθάζαξζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη 

ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (ζεξκνχ-ςπρξνχ). Σν εκβαδφλ ηνπ θχξηνπ ρψξνπ 

αηκνθάζαξζεο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 7 ηεηξαγσληθά κέηξα αλά 

κεράλεκα. 

- ην ρψξν αηκνθάζαξζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο ζηάζεο λνζειεπηψλ. 

- Γηα ηελ εμππεξέηεζε αζζελψλ νξνζεηηθψλ γηα επαηίηηδα Β ή άιισλ 

κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ δηαηίζεηαη απνκνλσκέλνο ρψξνο 14 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 

(κε έλα ή δχν ην πνιχ κεραλήκαηα). ην ρψξν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ληπηήξαο 

γηα ην πιχζηκν ησλ εξγαιείσλ θαη ξάθηα γηα ηε θχιαμε αλαιψζηκνπ πιηθνχ. 

- Υψξνο κε δχν θιίλεο, νιηγφρξνλεο παξακνλήο αζζελνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

αηθλίδηνπ πξνβιήκαηνο. 

Λνηπνί ρψξνη Μ.Υ.Α.: 

- Υψξνο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ ηεο πφιεο 

(απηνληζηήο - αληίζηξνθε ψζκσζε). 

- Υψξνο απνζήθεπζεο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ (θίιηξα, αξηεξηνθιεβηθέο γξακκέο, 

βειφλεο, ζχξηγγεο, νξνί, δηαιχκαηα αηκνθάζαξζεο, θχζηγγεο δηηηαλζξαθηθψλ θ.η.ι.). 

Σα πην πάλσ πιηθά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ξάθηα. Ο ρψξνο απηφο ζα πξέπεη 

λα αεξίδεηαη επαξθψο, λα είλαη επξχρσξνο θαη λα βξίζθεηαη ζε κέξνο ην νπνίν ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο λα δηαηεξείηαη δξνζεξφ. 

- Απνδπηήξηα αζζελψλ (αλδξψλ, γπλαηθψλ) κε εηδηθά εξκάξηα θαη W.C. 

(αλδξψλ, γπλαηθψλ) θαη νξνζεηηθψλ γηα επαηίηηδα Β αζζελψλ ή άιισλ κεηαδνηηθψλ 

λνζεκάησλ. 

- Απνδπηήξηα θαη W.C. πξνζσπηθνχ. 
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- Δπξχρσξε αίζνπζα αλακνλήο-αλάπαπζεο αζζελψλ κε θαζίζκαηα δηπιάζηα ζε 

αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ ηεο Μ.Υ.Α. 

- Γ ξαθείν Πξντζηακέλεο. 

- Γ ξαθείν γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. 

- Γ ξαθείν γηαηξψλ κε εμεηαζηηθή θιίλε. 

 

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

Αξηζκφο κεραλεκάησλ 

Άξζξν 10 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεραλεκάησλ Μ.Υ.Α. δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 

πέληε (5) θαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηάληα (30). 

 

ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ 

Δπηζηεκνληθφο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο Μ.Υ.Α. 

Άξζξν 11 

Δμνπιηζκφο Μ.Υ.Α.: 

- Μεραλήκαηα ηερλεηνχ λεθξνχ, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

- χζηεκα επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνχ ηεο πφιεο ή ηεο πεξηνρήο γηα ηελ εηνηκαζία 

ηνπ πγξνχ αηκνθάζαξζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζηε δηάηαμή ηνπ 

ππνζχζηεκα αληίζηξνθεο ψζκσζεο. 

- Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο (γελλήηξηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

- Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο 

- Απηληδσηήο 

- εη δηαζσιήλσζεο θαη αλάλεςεο 

- πζθεπή αλαξξφθεζεο 
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- χζηεκα παξνρήο νμπγφλνπ αλά θιίλε ή απηφλνκεο ζπζθεπέο παξνρήο 

νμπγφλνπ (ηνπιάρηζηνλ 2) 

- Αλζξσπνδπγφο αθξηβείαο 

- Αλαιπηήο ειεθηξνιπηψλ 

- Φνξείν γηα ηε κεηαθνξά επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ 

- Σξνρήιαηε θαξέθια κεηαθνξάο αζζελνχο 

- Οη Μ.Υ.Α. νθείινπλ λα δηαζέηνπλ απφ έλα (1) κέρξη ηξία (3) εθεδξηθά 

(εγθαηεζηεκέλα) κεραλήκαηα, αλάινγα κε ηε δχλακε ησλ αζζελψλ ηνπο 

- Οη Μ.Υ.Α. νθείινπλ λα δηαζέηνπλ εμσηεξηθφ ηειέθσλν θαη Fax 

- Κάζε Μ.Υ.Α. νθείιεη λα δηαζέηεη αζζελνθφξν φρεκα γηα ηε κεηαθνξά 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. 

Δξγαζηεξηαθή ππνζηήξημε Μ.Υ.Α.: 

Οη ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ησλ αζζελψλ ηεο Μ.Υ.Α. γίλνληαη 

ζε αληίζηνηρα εξγαζηήξηα ηδησηηθνχ θνξέα ή δεκφζηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

ΜΔΡΟ ΔΚΣΟ 

ηειέρσζε Μ.Υ.Α. 

Αξηζκφο, θαηεγνξίεο επηζηεκνληθνχ, Ννζειεπηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ 

Άξζξν 12 

Σν πξνζσπηθφ ησλ Μ.Υ.Α. δηαθξίλεηαη ζε Ηαηξηθφ, Ννζειεπηηθφ, Γηνηθεηηθφ θαη 

Βνεζεηηθφ. 

Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ: Ζ Μ.Υ.Α. ιεηηνπξγεί κε ηελ επζχλε γηαηξνχ Νεθξνιφγνπ ν 

νπνίνο έρεη ηνπιάρηζηνλ 5εηή άζθεζε ηεο εηδηθφηεηαο θαη ηζφρξνλε εκπεηξία ζηελ 

αηκνθάζαξζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο βάξδηαο-ρξήζεο κεραλεκάησλ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε παξνπζία γηαηξνχ Νεθξνιφγνπ. Ζ αληηζηνηρία Νεθξνιφγσλ / 

αζζελψλ (πιελ ππεπζχλνπ ζα πξέπεη λα είλαη έλαο Νεθξνιφγνο γηα θάζε ζαξάληα 

(40) αζζελείο, κε minimum φξην, δχν γηαηξνί αλά Μνλάδα. ηε Μ.Υ.Α. δελ κπνξεί 
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λα εξγάδνληαη γηαηξνί άλεπ εηδηθφηεηαο. Μπνξεί φκσο ε Μ.Υ.Α. λα ζπλεξγάδεηαη κε 

γηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ ηεο. 

Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ: ε θάζε Μ.Υ.Α. πξέπεη λα ππάξρεη Πξντζηακέλε/νο 

Ννζειεχηξηα/ηεο θάηνρνο πηπρίνπ ρνιήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε ηξηεηή 

ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία-εκπεηξία ζηελ αηκνθάζαξζε. Ο αξηζκφο ησλ 

λνζειεπηξηψλ/ηψλ θαη ησλ βνεζψλ λνζειεπηξηψλ/ησλ ηεο Μ.Υ.Α. πξέπεη λα είλαη 

κία/έλαο (1) γηα θάζε 3-4 αηκνθαζαηξφκελνπο αζζελείο αλά πάζα ζηηγκή. Οη 

λνζειεχηξηεο/ηέο θαη νη βνεζνί λνζειεπηξηψλ /ηψλ ησλ Μ.Υ.Α. ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηελ θαηά Νφκν εμεηδίθεπζε ζηε Ννζειεπηηθή Νεθξνινγία ή ηνπιάρηζηνλ ηξίκελε 

εθπαίδεπζε ζηελ αηκνθάζαξζε. 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ: Δίλαη απαξαίηεηε ηνπιάρηζηνλ κία (1) γξακκαηέαο. 

Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ: Μία (1) θαζαξίζηξηα αλά σξάξην εξγαζίαο (βάξδηα). 

 

ΜΔΡΟ ΔΒΓΟΜΟ 

Τπνρξεψζεηο Μ.Υ.Α. 

Άξζξν 13 

1. Οη Μ.Υ.Α. ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ αξρείν αζζελψλ θαη κε επζχλε ηνπ 

ππεχζπλνπ Νεθξνιφγνπ λα ελεκεξψλνπλ ηελ Τπεξεζία πληνληζκνχ Διέγρνπ (ΤΔ) 

γηα ηελ έληαμε θαη ηηο κεηαβνιέο θάζε αζζελή αλά 6κελν. Γ ηα ηνπο αζζελείο νη 

νπνίνη ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(πεξηζηαζηαθά, γηα ηνπξηζκφ θηι.) ζα ζηέιλεηαη κεληαία θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ 

ζηελ Τπεξεζία πληνληζκνχ Διέγρνπ (ΤΔ) φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην 

νλνκαηεπψλπκν, ε ρψξα πξνέιεπζεο, ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπ αζζελή, ν αξηζκφο 

ζπλεδξηψλ ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε ν αζζελήο θαη ε Μ.Σ.Ν. απφ ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη ν αζζελήο. 

2. Κάζε Μ.Υ.Α. ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηαηξηθφ θάθειν θάζε ηαθηηθνχ αζζελνχο 

κε ην ηζηνξηθφ θαη ηηο ηαθηηθέο εξγαζηεξηαθέο θαη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο, ην 

λνζειεπηηθφ θχιιν αηκνθάζαξζεο θαη λα θαιχπηεη ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ησλ 

αζζελψλ γηα εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. 
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3. Κάζε Μ.Υ.Α. ππνρξενχηαη λα εθνδηάδεη ηνπο αζζελείο κε ελεκεξσηηθφ 

ηαηξηθφ ζεκείσκα ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο ή πξνγξακκαηηζκέλεο δηαθνκηδήο ή 

κεηαθίλεζεο. 

4. Σν Ηαηξηθφ, Ννζειεπηηθφ θαη Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Μ.Υ.Α. πνπ δελ έρεη 

θπζηθά αληηζψκαηα θαηά ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο Β, δελ κπνξεί λα εξγαζηεί ζηε 

κνλάδα αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εκβνιηαζηεί. Σνχην απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθε 

βεβαίσζε πεξί ηνπ εκβνιηαζκνχ, πνπ θαηαηίζεηαη απφ ην πξνζσπηθφ πξηλ ηελ 

πξφζιεςή ηνπ θαη ειέγρεηαη θάζε θνξά ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο 

δηαηάμεηο. Δπηπξφζζεηα ζηε Μνλάδα δελ κπνξεί λα εξγάδεηαη Ηαηξηθφ, Ννζειεπηηθφ 

θαη Βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ είλαη θνξέαο Ζπαηίηηδαο Β' ή Ζπαηίηηδαο C ή ηνπ ηνχ 

HIV. 

Άξζξν 14 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο Μ.Υ.Α. 

Ζ ηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Π.Γ/ηνο γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα, ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ εθαξκνγή ησλ πγεηνλνκηθψλ 

δηαηάμεσλ, ην 

ζεβαζκφ ησλ θαλφλσλ ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο θαη ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

αζζελψλ θαζψο θαη ηελ ελ γέλεη ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, κεηά ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο Μ.Υ.Α. ειέγρεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ζηα 

πιαίζηα ηεο επνπηείαο ηνπ ζηηο Μνλάδεο απηέο. 

Άξζξν 15 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Πξφλνηαο αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ 

παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

 

Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2000 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
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ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΔΦΑΝΟΠΟΤΛΟ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 

ΠΗΝΑΚΑ 4.2:Διεληθή Ννκνζεζία ΦΔΚ194/2000 

Ση δεηάεη ν Νφκνο  

ΦΔΚ194/ΣΔΤΥΟ 

ΠΡΧΣΟ /    7 

επηεκβξίνπ 2000              

 

Πνην είλαη ην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγεί Πνην είλαη νη 

ξεαιηζηηθέο 

απαηηήζεηο 

„…εθηφο Ννζνθνκείσλ 

θαη Κιηληθψλ‟ 

Ζ πην ζχγρξνλε λνκνζεζία πνπ ππάξρεη θαη ηελ 

πάσ ζηελ νπνία πξνζπαζνχλ νη αξκφδηνη 

ππάιιεινη λα αλαθέξνληαη (γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ αδεηνδφηεζε) αλαθέξεηαη ζε απηφλνκεο 

κνλάδεο, ζε θηίξηα δει ζηα νπνία εκπεξηέρεηαη 

κφλν απηή ε δξαζηεξηφηεηα. Ζ έλαξμε 

δξαζηεξηφηεηαο απηνχ ηνπ είδνπο απηφλνκα, είλαη 

αδχλαηε ζε κηθξέο πφιεηο, αθνχ ε βησζηκφηεηα ηεο 

δελ είλαη δχζθνιν λα θαλεί φηη δελ πθίζηαζηε. Νέν 

θηίξην ή πθηζηάκελν, άξα λέεο ππνδνκέο εμ΄αξρήο, 

πξνζσπηθφ δηνηθεηηθφ θηι εθηφο απφ ηηηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ, εθηνμεχεη ηε ζρέζε θφζηνπο -

νθέιεηαο ζε δπζζεψξεηα χςε, ζε φηη αθνξα 

πεξηπηψζεηο κηθ΄ξσλ κνλάδσλ. 

Ννκνζεζία πνπ λα 

πξνζαξκφδεηαη ζε 

ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ 

εληνο Ννζνθνκείσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν: Μειέηε Γεκηνπξγίαο ΜΣΝ εληφο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Κπζήξσλ 

 

5.1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παξνχζα έθζεζε αθνξά ζηε ζθνπηκφηεηα δεκηνπξγίαο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ 

ζην Ννζνθνκείν Κπζήξσλ. Έλα έξγν ην νπνίν ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε, ηφζν γηα ην 

ίδην ην Ννζνθνκείν σο νξγαληζκφ, φζν θαη γηα ηε θνηλσλία ησλ Κπζήξσλ. 

 

5.2.ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ην κέιινλ ηα πνζνζηά ησλ αηκνθαζαηξφκελσλ ζα απμάλνληαη ζεκαληηθά. 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα δχν απηά δεηήκαηα, ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηεο ζηειέρσζεο ηεο ΜΣΝ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηαζθάιηζε 

πνηνηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. Οη αηκνθαζαηξφκελνη αζζελείο παξφια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πςεινχ 

επηπέδνπ ζεξαπεία πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη ζπλερή πνηφηεηα δσήο. 

Αξρηθά είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί, φηη ε πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, έρεη λα 

θάλεη κε 

 Σε ζεκειηψδε αξρή χπαξμεο ελφο λνζνθνκείν, δει ηε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο 

πςεινχ επηπέδνπ ζηνπο πνιίηεο 

 Σε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ηζφηηκα, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη δηαθξίζεηο 

 Σελ επαηζζεζία, πξνζηαζία θαη πεξίζαιςε πνιηηψλ, πνπ αλήθνπλ, εηδηθά, ζε 

εππαζείο νκάδεο 

 Σν θνηλσληθφ ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ην Ννζνθνκείν, 

αλαθνπθίδνληαο νηθνλνκηθά πνιίηεο, νη νπνίνη αλαγθάδνληαη λα ηαμηδέςνπλ ή 

αθφκα λα κε κεηεγθαηαζηαζνχλ, ψζηε λα ιάβνπλ απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζή 

ηνπο, ππεξεζίεο πγείαο, αληηκεησπίδνληαο εληέιεη δπζβάζηαρην νηθνλνκηθφ αιιά 

θαη θνηλσληθφ βάξνο. 

Δίλαη γεγνλφο, φηη νη αζζελείο πνπ πξέπεη λα πξνβνχλ ζε αηκνθάζαξζε, 

απνηεινχλ κία νκάδα πνιηηψλ, κε αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο.  
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 Ζ θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηνπο ππνρξεψλεη, λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε πεξηνρή, ε νπνία δηαζέηεη, Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ, αθνχ 

πιένλ νη ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. 

 Αζζελείο πνπ βξίζθνληαη έλα ζηάδην πξηλ ηελ ππνρξεσηηθή έληαμή ηνπο ζε 

αηκνθάζαξζε, ζε πεξηνρέο πνπ δε δηαζέηνπλ Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ, δνπλ κε 

ηελ αγσλία ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ησλ 

νηθείσλ ηνπο, νδεγψληαο  ηνπο ζε θαηάζιηςε, θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, θαζεκεξηλή 

ςπρνθζφξα κάρε ελάληηα ζην ρξφλν. 

 

5.3.ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 

ηαρπνινγψληαο ελ θαηαθιείδη, ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ, ζην Ννζνθνκείν Κπζήξσλ, 

παξαηίζεληαη ηα παξαθάησ:  

-Θα εμππεξεηεζνχλ λεθξνπαζείο πνπ κέλνπλ ζηα Κχζεξα κφληκα θαη ζχληνκα ζα 

ρξεηαζηνχλ αηκνθάζαξζε. Γει ζα απνηξαπεί ε αλαγθαζηηθή εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζή 

ηνπο ζε πφιε φπνπ ππάξρεη Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ, γεγνλφο δπζβάζηαρην, ηφζν 

νηθνλνκηθά, φζν θαη θνηλσληθά. 

-Θα επηζηξέςνπλ ζην ηφπν ηνπο, Κπζήξηνη, νη νπνίνη ήδε έρνπλ αλαγθαζηεί λα 

αθήζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηε πεξηνπζία ηνπο, κφλν θαη κφλν γηα λα δήζνπλ ζε 

πφιε κε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ. 

-Θα είλαη πιένλ δπλαηφ, Κπζήξηνη  πνπ θαηνηθνχλ εθηφο Κπζήξσλ, αθφκα θαη εθηφο 

Διιάδαο, θαη πξέπεη λα θάλνπλ αηκνθάζαξζε, αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ 

εβδνκάδα, λα επηζθέπηνληαη ην ηφπν ηνπο ηφζν γηα δηαθνπέο φζν θαη γηα 

επαγγεικαηηθνχο θαη θνηλσληθνχ  ιφγνπο. 

- Σν Ννζνθνκείν Κπζήξσλ ζα απμήζεη ηα έζνδά ηνπ, αθνχ ζα απμεζεί ε θίλεζε, άξα 

θαη ηα έζνδα απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία,  

-Θα ηεζεί έλα αθφκα ιηζαξάθη, ζηε βειηίσζε ηνπ Δ..Τ., ζηε θαηεχζπλζε ηεο 

απνζπκθφξεζεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη κνλάδσλ πγείαο. 



85 
 

- Σα Κχζεξα ζα εληζρπζνχλ νηθνλνκηθά(ηαηξηθφο ηνπξηζκφο), ιφγσ αχμεζεο ηνπ 

ηνπξηζκνχ πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ λεθξνπαζείο φισλ ησλ εζληθνηήησλ, νη νπνίνη 

αλαδεηνχλ πξννξηζκνχο δηαθνπψλ, ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηνπο πξνζθεξζεί ε 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα απηνχο αηκνθάζαξζε. 

 

5.4.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΗΝΑΚΑ 5.1 Καηάινγνο Νεθξνπαζψλ Κπζήξσλ 

 
Καηάινγνο Νεθξνπαζψλ Κπζήξσλ 

αα Ολνκαηεπψλπκν 

Καηνηθία ζηα 

Κχζεξα ηάδην 

0 Π. Ν. Πνηακφο 

Απεβίσζε πξν 4κελψλ,                                              

αξλνχκελνο λα εγθαηαιείςεη ην ζπίηη 

ηνπ, παξαθνχνληαο ηελ εληνιή ηνπ 

ηαηξνχ ηνπ λα κεηαθνκίζεη ζηε 

Κξήηε ή Αζήλα ή Πεινπφλλεζν 

1 Α. Λ.  Σξαβαζαξηάληθα πλεδξίεο αηκνθάζαξζεο ζηελ Αζήλα 

2 Δ Σ Αγ Πειαγία πλεδξίεο αηκνθάζαξζεο ζηελ Αζήλα 

3 Γ. Λ. Μειηηηάληθα πλεδξίεο αηκνθάζαξζεο ζηελ Αζήλα 

4 Μ. Γ.  Ληβάδη πλεδξίεο αηκνθάζαξζεο ζηελ Αζήλα 

5 Λ. Δ. Αγ Πειαγία πλεδξίεο αηκνθάζαξζεο ζηελ Αζήλα 

6 Μ. Μ. Πνηακφο 

Πξέπεη λα μεθηλήζεη ζπλεδξίεο 

αηκνθάζαξζεο άκεζα  

7 Μ. Α. Αγ Πειαγία 

Πξέπεη λα μεθηλήζεη ζπλεδξίεο 

αηκνθάζαξζεο άκεζα  

8 Κ. Θ. Πνηακφο 

Πξέπεη λα μεθηλήζεη ζπλεδξίεο 

αηκνθάζαξζεο άκεζα  

9 Α. Κ. Πνηακφο 

Πξέπεη λα μεθηλήζεη ζπλεδξίεο 

αηκνθάζαξζεο άκεζα  

10 Φ. Γ.  Ληβάδη 

4ν ηάδην, χληνκα ζα ρξεηαζηεί 

αηκνθάζαξζε 

11* Α.Α. Αγ. Πειαγία Υξφληα Νεθξνπάζεηα 

12* Α.Β. Πνηακφο Υξφληα Νεθξνπάζεηα 

 

ηνπο παξαπάλσ, πξέπεη λα πξνζηεζνχλ, δχν αθφκα θαηεγνξίεο  

13* 

„ΑΤΣΡΑΛΟΗ’, ‘ΜΔΣΑΝΑΣΔ’ (ηνπιάρηζηνλ 3) Κπζήξηνη πνπ είραλ 

κεηαλαζηεχζεη ζηελ Απζηξαιία θαη πιένλ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε θαη δελ 

κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηα Κχζεξα, ελψ ην επηζπκνχλ ζθφδξα.  

14* 

πγγελείο (παηδηά θπξίσο) αζζελψλ κε λεθξνπάζεηα, κε πηζαλφηεηα θιεξνλνκηθφηεηαο 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο ζηε θαηεγνξία 13*, αθνχ 

έρνπλ εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ην πξνβιεκαηηζκφ ηνπο, Κπζήξηνη, νη νπνίνη 

κεηαλάζηεπζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 60, γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, ζηελ Απζηξαιία, θαηά 

θχξην ιφγν, ηηο Ζ.Π.Α., θηι θαη νπνίνη ήζειαλ, ζηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο, λα 

επηζηξέςνπλ ζηα πάηξηα εδάθε ηνπο, ζηα Κχζεξα θαη πιένλ δε κπνξνχλ ιφγσ 

έιιεηςεο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ.  

Δπίζεο, νη πεξηπηψζεηο 11*,12*, είλαη Κπζήξηνη, θάηνηθνη Κπζήξσλ, κε 

ζεκαληηθή θνηλσληθή δξάζε, νη νπνίνη πάζρνπλ απφ ρξφληα λεθξνπάζεηα. 

Δίλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ, φηη, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ, ήδε, ηξεηο 

Κπζήξηνη, νη νπνίνη θαηνηθνχλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ Απζηξαιία, πξνηίζεληαη λα 

δσξίζνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ζην Ννζνθνκείν Κπζήξσλ. 

 

5.5.ΑΗΣΗΑ ΔΜΦΑΝΗΖ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ 

Σα αίηηα εκθάληζεο θξνπζκάησλ λεθξνπάζεηαο ζηα Κχζεξα, κπνξνχλ λα 

αλαδεηεζνχλ ζηα παξαθάησ: 

 «Σιδηρόνερο»  

Η κύρια αιηία, δηλ ε πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ πνπ επί ρξφληα θαηαλαιψλεηαη 

απφ ηνπο Κπζήξηνπο, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ππφγεησλ 

πδάησλ. Σν „δηάζεκν‟ πιένλ πφζηκν λεξφ ησλ Κπζήξσλ, έρεη ιάβεη ηελ νλνκαζία 

΄ζηδεξφλεξν΄, ην νπνίν αθεηδψο θαη κεγάιε ηθαλνπνίεζε θαηαλάισλαλ νη ληφπηνη θαη 

νη επηζθέπηεο ζην παξειζφλ, ζεσξψληαο φηη ε χπαξμε ζηδήξνπ, ζην λεξφ, „θάλεη θαιφ 

ζηελ πγεία θαη ηνλ νξγαληζκφ‟. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη έσο θαη ζήκεξα, ππάξρνπλ 

ηνπξίζηεο, νη νπνίνη παξαγγέιλνπλ ζε θαηαζηήκαηα ιεκνλάδα θηηαγκέλε κε „iron-

water‟, ή πνπ δεηάλε εηδηθά λεξφ βξχζεο θαη φρη εκθηαισκέλν.  

Μφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ν Γήκνο εγθαηέζηεζε θίιηξα λεξνχ ζηηο πεγέο. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην λεξφ βξχζεο πνπ απνζεθεπφηαλ ζε 

κπνπθάιηα, ζην νηθνγελεηαθφ ςπγείν, δεκηνπξγνχζε θφθθηλν „θαηαθάζη‟, ελψ „έβαθε‟ 

ην εζσηεξηθφ ησλ κπνπθαιηψλ κε θφθθηλν ρξψκα. 
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Οη ληφπηνη πιένλ απνθεχγνπλ λα πηνπλ λεξφ απφ ηε βξχζε, ρξεζηκνπνηψληαο 

εκθηαισκέλν λεξφ θαζεκεξηλά, ην νπνίν φκσο κε ηε ζεηξά ηνπ, δελ εμαζθαιίδεη 

πνηνηηθφ λεξφ, ηδηαηηέξσο ιφγσ θαθψλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο(πιαζηηθφ κπνπθάιη 

ζην ήιην= εκθάληζε θαξθηλνγφλσλ νπζηψλ). 

 

 Απηνάλνζα λνζήκαηα. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ελ ιφγσ λνζεκάησλ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ην απμεκέλν 

CPK (θξεαηηλίλε), ε νπνία δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηα λεθξά, θζείξνληάο ηα 

ζηαδηαθά. 

Ο ζρεηηθά απμεκέλνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ απηνάλνζα λνζήκαηα, ζηα 

Κχζεξα, αιιά θαη ζε θάζε πεξηνρή, νθείιεηαη ζε θνηλσληθνχο θαη γεσγξαθηθνχο 

ιφγνπο, αθνχ ε απνκφλσζε, ε δπζρέξεηα ζηε κεηαθίλεζε θηι, δελ ζπκβάιιεη ζην 

„αλαθάηεκα‟ ηνπ DNA, κε απηφ άιισλ πεξηνρψλ άιισλ πεξηνρψλ, απμάλνληαο έηζη 

ηε θιεξνλνκηθή δηάζεζε ζηε κεηαθνξά απφ γελεά ζε γελεά ρξσκνζσκαηηθψλ 

αλσκαιηψλ. 

 

 Αλαίηηα ρξήζε θαξκάθσλ 

Οη Κπζήξηνη δε ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ εμαίξεζε, ζηε πνξεία ηεο επνρήο, κε ηελ 

ππεξβνιηθή, αλαίηηα ρξήζε θαξκάθσλ. 

 

5.6.ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΔΡΓΟΤ 

Έγηλε πξνκειέηε ρσξνζέηεζεο ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ, εληφο δηαζέζηκσλ 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ειέγρζεθε απφ ην Πξντζηάκελν ησλ 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θ Μπνχξγαιε θαη έιαβε ζεηηθήο 

αληαπφθξηζεο. Ζ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα δχλαηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηελ αίζνπζα 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ  
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ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 5.1: Κάηνςε Ηζνγείνπ- Τθηζηάκελε Καηάζηαζε
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ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 5.2: Θέζε Αίζνπζαο Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ -Κάηνςε Ηζνγείνπ- Τθηζηάκελε Καηάζηαζε 
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 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 5.3.: Κάηνςε Ηζνγείνπ- Πξφηαζε Υσξνζέηεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ  ΥΔΓΗΟ 5.4.: Μεηαηξνπέο ζην Πεξηβάιινληα Υψξν 
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5.7.ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ 

Σν πιάλν πεξηιακβάλεη ηε ηνπνζέηεζε 5 κνλάδσλ θαη κίαο εθεδξηθήο, δει. αγνξά 

ζχλνιν 6 κνλάδσλ. Άξα ην θφζηνο αλαιχεηαη σο εμήο 

ΠΗΝΑΚΑ 5.2: Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ 

 Πεξηγξαθή Κφζηνο 

(επξψ) 

ρφιηα 

1 6 Μνλάδεο 90.000 Μέγηζηε ηηκή ζηελ αγνξά, φπσο 

πξνθχπηεη απφ έξεπλα αγνξάο πνπ 

έθαλα, 15.000 επξψ αλά κνλάδα 

(ηειηθή ηηκή κε ΦΠΑ) 

2 1 πζθεπή Αληίζηξνθεο Ώζκσζεο, 

επεμεξγαζίαο λεξνχ 

15.000 Μέγηζηε ηηκή ζηελ αγνξά, φπσο 

πξνθχπηεη απφ έξεπλα αγνξάο πνπ 

έθαλα (ηειηθή ηηκή κε ΦΠΑ). 

Σνπνζεηείηαη εθηφο θηηξίνπ ζην 

πεξηβάιινληα ρψξν. 

3 Αξρηηεθηνληθέο αιιαγέο, εζσηεξηθή 

δηαξξχζκηζε 

25.000 ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο 

φπσο άλνηγκα ζπξψλ, πξνζζήθε 

δηαρσξηζηηθψλ ρψξνπ, κεηαηξνπέο 

ζηα απνδπηήξηα θαη ηα wc, 

βαςίκαηα. 

4 Ζ/Μ κεηαηξνπέο ηνπ ρψξνπ 

ηνπνζέηεζεο ησλ κνλάδσλ 

10.000 ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη Ζ/Μ 

κεηαηξνπέο ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο 

ησλ κνλάδσλ, ησλ wc, νη κεηαηξνπέο 

ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα θαη ην 

ζχζηεκα χδξεπζεο, πξηδνδηαθφπηεο. 

5 Δξγαζίεο ζην πεξηβάιινληα ρψξν 10.000 ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο 

πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζην 

πεξηβάιινληα ρψξν, ζηε ζέζε 

ηνπνζέηεζεο ηεο πζθεπήο 

Αληίζηξνθεο Ώζκσζεο, 

δηακφξθσζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. 

                                                     

ΤΝΟΛΟ 

 150.000 Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ην θφζηνο 

ησλ 3,4,5 είλαη θνζηνινγεκέλν πξνο 

ηα επάλσ, δει φρη ζπληεξεηηθά, 

ψζηε λα ππάξρεη πεξηζψξην 

ζθάικαηνο.  
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5.8.ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΡΓΟΤ 

Οξγαλψζεθε θακπάληα ελεκέξσζεο, κέζσ δειηίσλ ηχπνπ επί ηνπ ζέκαηνο, ηα 

νπνία δεκνζηεχηεθαλ ζην ηνπηθφ ηχπν θαη ηνπηθά websites, ππήξμε θαη πιεξνθφξεζε 

κέζσ ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ δηθηχσζεο, ελψ ζηάιζεθαλ θαη επηζηνιέο ζε δεκφζηνπο 

θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζπιιφγνπο.  

Ζ αληαπφθξηζε ππήξμε, εμ΄ αξρήο εληππσζηαθή. Πξνο ην παξφλ νη 

ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, είηε κέζσ 

ρξεκαηνδφηεζεο, είηε κέζσ αγνξάο θαη πξνζθνξάο εμνπιηζκνχ, παξαηίζεληαη ζηε 

παξαθάησ ιίζηα: 

ΠΗΝΑΚΑ 5.3: Υξεκαηνδφηεο 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΗ ΥΟΡΖΓΟΗ Δ ΥΡΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΗΓΟ 

 Υνξεγνί Υνξεγία Δθηίκεζε 

1 Α.Κπζήξηνο θάηνηθνο Απζηξαιίαο Έρεη εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα αγνξάζεη 

θαη λα πξνζθέξεη φιν ηνλ απαηηνχκελν  

εμνπιηζκφ. Αλακέλεη ηελ έγθξηζε ηνπ 

έξγνπ γηα λα πξνρσξήζεη επίζεκα. 

60.000  

θαη ειάρηζην 

2 Β.Κπζήξηνο θάηνηθνο Απζηξαιίαο Έρεη εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα αγνξάζεη 

θαη λα πξνζθέξεη φιν ηνλ απαηηνχκελν  

εμνπιηζκφ. Αλακέλεη ηελ έγθξηζε ηνπ 

έξγνπ γηα λα πξνρσξήζεη επίζεκα. 

60.000 θαη 

ειάρηζην 

3 Γήκνο Κπζήξσλ 50.000  50.000 

4 Δγρψξηνο Πεξηνπζία Κπζήξσλ 20.000 θαη ειάρηζην  20.000 

5 Μεηξφπνιε Κπζήξσλ „Οηηδήπνηε ρξεηαζηεί‟ 10.000 

6 Διιεληθά Πεηξέιαηα (ΔΛΠΔ) πκκεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε  

7-

12 

Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο 

Πνηακνχ, Φηιαξκνληθή Κπζήξσλ, 

Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο 

Καςαιίνπ, Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο 

χιινγνο Καιάκνπ  „ΠΡΟΚΟΠΖ‟, 

Κπζεξατθφο χλδεζκνο Αζελψλ, 

σκαηείν θπζήξησλ Φαξάδσλ 

Έρνπλ δειψζεη ζηήξημε ζηε πξνζπάζεηα 

θαη ρξεκαηνδφηεζε κε πνζά απφ 200-500 

επξψ 

 

13-

33 

Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο 

Καξαβά „Ζ Πνξηνθαιηά‟ ,χιινγνο  

κνξθνο Καξαβάο θηι 

Έρεη μεθηλήζεη ελεκέξσζε ηνπο. ε 

αλεπίζεκε βάζε, κε ζπλνκηιίεο κε 

κεκνλσκέλα κέιε απηψλ, πξνηνχ πάξνπλ 

επίζεκε απφθαζε, ζεσξείηαη απηνλφεηε ε 

ζηήξημε θαη ε ζπκκεηνρή ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε κε πνζά απφ 50-500 

επξψ. 

 

* Απινί πνιίηεο θαη επηρεηξεκαηίεο ησλ 

Κπζήξσλ, ηνπιάρηζηνλ 50, ίζσο θαη 100. 

Με απιή ζπδήηεζε, ην ελδηαθέξνλ είλαη 

κεγάιν, ππαξθηφ θαη κεηαθξάδεηαη ζε 

αβίαζηε πξνζθνξά πνζψλ (20-50-100 θαη 

άλσ) 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΣ ΄ ΔΚΣΗΜΖΖ 

Υσξίο λα έρεη νινθιεξσζεί ε ελεκέξσζε 

πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ, ζπιιφγσλ θαη 

επηρεηξεκαηηψλ (Ίδξπκα Νηάξρνπ, 

Κπζεξαηθφο χιινγνο Απζηξαιίαο, 

Κπζεξαηθφο χιινγνο Ζ.Π.Α θηι 

220.000 θαη 

ειάρηζην 
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πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε ρξεκαηνδφηεζε δελ είλαη πξφβιεκα. Πξέπεη λα ηνληζηεί, 

φηη Κπζήξηνη πνπ δνπλ ζηελ Απζηξαιία, έρνπλ ρξεκαηνδνηήζεη αλαξίζκεηα έξγα ζηα 

Κχζεξα, πνιχ κεγαιχηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη κηθξφηεξεο ζπνπδαηφηεηαο. Πρ 

γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε ριννηάπεηα θαη πξνβνιείο, θαηαζθεπή δξφκσλ πξνο κηθξνχο 

νηθηζκνχο, επηζθεπή πνιπάξηζκσλ εθθιεζηψλ, δσξεέο ζην Γεξνθνκείν Κπζήξσλ θηι. 

Δπίζεο, είλαη άμην αλαθνξάο, φηη αξθεηνί έρνπλ πξνζθεξζεί λα θάλνπλ δσξεέο ζην 

Ννζνθνκείν Κπζήξσλ δηαρξνληθά, ρσξίο φκσο λα έρνπλ πάξεη κία ζαθή απάληεζε 

βάζε θάπνηνπ ζρεδηαζκνχ, κε απνηέιεζκα, αλ θαη ππάξρεη ε ζέιεζε, λα λαπαγεί ζην 

ηέινο ε πξνζπάζεηά ηνπο. 

 

5.9.ΠΡΟΚΛΖΔΗ/ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ 

Ζ δεκηνπξγία Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ, ζα αλαθνπθίζεη αζζελήο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, ζα δψζεη ειπίδα ζε φζνπο αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ή ζα ην 

αληηκεησπίζνπλ ζχληνκα, ζα απνηειέζεη πφιν αλάπηπμεο.  

Απφ ηελ άιιε ν ζρεδηαζκφο πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθά θαη ζνθά. θνπφο κνπ δελ 

είλαη ε δεκηνπξγία γηα ηε δεκηνπξγία. Γελ είλαη απηνζθνπφο ην θφςηκν θνξδειψλ θαη 

νη θσηνγξαθίζεηο κπξνζηά ζε νινθαίλνπξηα κεραλήκαηα ηα νπνία φκσο δε ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ.  

Γηα απηφ ην ιφγν πξέπεη λα ππάξρεη πιάλν επίιπζεο ζεκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ 

(πξφβιεςε). Καη ν κφλνο ηξφπνο λα ηα αληηκεησπίζεηο ζσζηά είλαη λα ηα 

αλαγλσξίζεηο έγθαηξα θαη λα κε ηα αγλνήζεηο.  

Γ η ν ξ η ζ κ φ ο  Ν ε θ ξ ν ι φ γ ν π  ζ η ν  Ν ν ζ ν θ ν κ ε ί ν  Κ π ζ ή ξ σ λ .  

Δίλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζέκα, φπσο είλαη ινγηθφ. Γει. ε πιήξσζε ηεο ζέζεο 

ηνπ Νεθξνιφγνπ, έπεηηα απφ ηε πξνθήξπμή ηεο. ε απηφ ην ζεκείν απηφ πνπ πξέπεη 

λα αλαγλσξίζνπκε σο πξφθιεζε θαη λα απαληήζνπκε, είλαη γηαηί έλαο λεθξνιφγνο, ν 

νπνίνο βξίζθεη ζρεηηθά εχθνια εξγαζία ζε ηδησηηθέο Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ ζε 

αζηηθά θέληξα, λα ζέιεη λα εξγαζηεί ζηα Κχζεξα. 

Ίζσο γίλνκαη αηξεηηθφο, γηα πνιινχο Κπζήξηνπο, αιιά πξέπεη λα 

αλαινγηζηνχκε φηη ηα Κχζεξα, αλήθνπλ ζηα κηθξνκεζαία κεγέζνπο ειιεληθά λεζηά 
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θαη ζίγνπξα δελ απνηεινχλ ην αξρηθφ επαγγεικαηηθφ πξννξηζκφ ελφο γηαηξνχ, 

ηνπιάρηζηνλ ζηα αξρηθά ρξφληα ηεο θαξηέξαο ηνπ. Δίλαη ηεξάζηην ιάζνο λα μεθηλάκε 

ηνλ νπνηνδήπνηε ζρεδηαζκφ έξγνπ, ζεσξψληαο φηη ην λεζί καο είλαη θάηη ην ηδηαίηεξν 

ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα λεζηά ή πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

Ο ιφγνο πνπ επηκέλσ ζην παξαπάλσ, είλαη αθξηβψο δηφηη απηή ε λννηξνπία 

είλαη έληνλε, φρη κφλν ζηα Κχζεξα, αιιά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο. Γει. φηη ππεξηεξνχκε γηα θάπνην (αζαθή) ιφγν απφ ηνπο ππφινηπνπο, φηη 

σο δηα καγείαο ηα πξντφληα καο είλαη ηα θαιχηεξα ζηελ Διιάδα (θξαζί, αιάηη, 

βφηαλα, ιάδη θηι), νη παξαιίεο καο είλαη νη θαιχηεξεο θαη θπζηθά φηη ην λεζί καο έρεη 

κία ηδηαίηεξε ελέξγεηα θαη θπζηθή νκνξθηά πνπ ηνπο έιθεη φινπο (αλ δελ ηνπο έιθεη, 

ηφηε θάπνην πξφβιεκα έρνπλ εθείλνη). 

Δπεηδή ε λννηξνπία πξέπεη λα αιιάμεη θαη λα αξρίζνπκε λα βιέπνπκε 

θαηάκαηα, ξεαιηζηηθά ηα πηζαλά πξνβιήκαηα, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα πξνζειθχζεηο 

λεθξνιφγνπο, νη νπνίνη απηή ηε ζηηγκή δελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα αλεξγίαο, είλαη 

η α  θ ί λ ε η ξ α .  

Πσο ζα πξνζειθχζνπκε έλαλ επηζηήκνλα, ψζηε λα ηνλ πείζνπκε λα 

πξνζθέξεη ηηο πνιχηηκεο ππεξεζίεο ηνπ ζην Ννζνθνκείν Κπζήξσλ, δει ζηα Κχζεξα; 

 Οηθνλνκηθά θίλεηξα: φπσο επηδφηεζε ελνηθίνπ, επηδφηεζε ζίηηζεο, πιεξσκέλα 

εηζηηήξηα (πρ έλα δηήκεξν ηαμίδη ην κήλα) πξνο ην ηφπν θαηαγσγήο ηνπ ή 

θαηνηθίαο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

 πλζήθεο εξγαζίαο πςεινχ επηπέδνπ: έλαο επηζηήκνλαο, πξνηηκάεη λα εξγαζηεί ζε 

έλα ρψξν κε ηδαληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζχγρξνλα κεραλήκαηα, πξνζεγκέλνπο 

ρψξνπο, φπνπ κπνξεί θαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αιιά θαη λα ηνπ δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα λα βειηησζεί, λα κειεηήζεη, λα επεθηείλεη ηνπο επηζηεκνληθνχο ηνπ 

νξίδνληεο.  

ε απηή ηε θαηεχζπλζε, ην Ννζνθνκείν Κπζήξσλ, έρεη ηζρπξφ πιενλέθηεκα, δηφηη 

ζηεγάδεηαη πιένλ ζε λέν, ππεξζχγρξνλν θηίξην, ην λεφηεξν ζηελ Διιάδα. Γηαζέηεη 

επξχρσξεο αίζνπζεο, κνληέξλν ζρεδηαζκφ, κεγάια αλνίγκαηα, θαη ζχγρξνλα 

κεραλήκαηα. Σν ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη λα ππάξμεη βειηίσζε, είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ ηαηξνχ θαη ε χπαξμε δηάζεζεο λα ηνπ δνζεί ν απαξαίηεηνο 
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εμνπιηζκφο, ψζηε λα βειηηψζεη ηηο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο ηνπ (ζε ινγηθά επίπεδα 

βέβαηα). 

 Ννζειεπηηθή νκάδα πιήξσο ζηειερσκέλε θαη πςεινχ επηπέδνπ: Δίλαη αληηιεπηφ 

φηη έλαο ηαηξφο, αιιά θαη ν νπνηνζδήπνηε επηζηήκνλαο, επηδεηά λα ζπλεξγάδεηαη 

κε νκάδα, πιήξσο ζηειερσκέλε θαη θαηαξηηζκέλε, δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ληψζεη 

πην αζθαιήο θαη ζίγνπξα πην επδηάζεηνο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ.  

ε απηή ηε θαηεχζπλζε, ππάξρνπλ αξθεηέο δπλαηφηεηεο, αθνχ ζε φηη αθνξά ζηηο 

λνζειεχηξηεο ππάξρεη πςειή πξνζθνξά εξγαζίαο ζην Ννζνθνκείν Κπζήξσλ, ηφζν 

απφ λνζειεχηξηεο πνπ εξγάδνληαη ζε Ννζνθνκεία ηεο Αζήλαο θαη άιισλ αζηηθψλ 

θέληξσλ, φζν θαη απφ λνζειεχηξηεο θπζεξατθήο θαηαγσγήο (πεξίπνπ 10 ΓΔ 

Ννζειεπηηθή), νη νπνίεο έρνπλ ζπνπδάζεη ζε ΗΔΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ, ην νπνίν 

ιεηηνχξγεζε ζηα Κχζεξα θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα απνξξνθεζεί.  

Ζ πςειή πξνζθνξά, ζεκαίλεη πςειφ αληαγσληζκφ θαη αίζζεκα ζπλερνχο βειηίσζεο 

θαη πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ. Δθηφο ησλ άιισλ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη πιεζψξα επηινγψλ θαη πξνζθνξάο γηα επνρηαθή εξγαζία ζην Ννζνθνκείν, 

ζηε λνζειεπηηθή, δει ελίζρπζεο ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ κε πξνζσπηθφ, 

ζε πεξίπησζε επνρηαθήο αχμεζεο ηεο θίλεζεο-ρξήζεο. 

 

  Ο κ α ι ή  ι ε η η ν π ξ γ ί α  Μ ν λ ά δ α ο  ζ ε  π ε ξ η φ δ ν π ο  φ π ν π  

δ ε  ζ α  π π ά ξ ρ ε η  κ φ λ η κ ν ο  Ν ε θ ξ ν ι φ γ ν ο .  

       Δίλαη απαξαίηεην λα πξνβιεθζεί ζρέδην-πιάλν, αληηκεηψπηζεο ηεο 

πεξίπησζεο, φπνπ δε ζα ππάξρεη κφληκνο λεθξνιφγνο ζηε Μνλάδα. Σφηε ηη ζα γίλεη; 

Θα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί; Πξέπεη δει λα ππάξρεη έλα έηνηκν ζρέδην δξάζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο, ην νπνίν βέβαηα λα βαζίδεηαη ζε ξεαιηζηηθά κέηξα. 

Πξνζσπηθά, ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, είλαη ίζσο ζεκαληηθφηεξν θαη απφ ηε 

πξφζιεςε κφληκνπ λεθξνιφγνπ ζηελ εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο ηε Μνλάδαο. Οη δξάζεηο 

νη νπνίεο πξέπεη λα αλαιεθζνχλ είλαη: 

 έλα κεγάιν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνηίζεληαη λα δψζνπλ δσξεηέο, 

λα δηαηεξεζεί ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο, ψζηε λα ρξεκαηνδνηήζεη 

επηθνπξηθφ λεθξνιφγν, ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Υξεκαηνδφηεζε, ε 

νπνία ζα είλαη παξάιιειε κε απηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 
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ζα επηηξέπεηαη απφ ηελ „επίηξνπν‟, ε επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε/νηθνλνκηθά 

θίλεηξα, κέζσ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο γίλεηε ζήκεξα, ηα ρξήκαηα κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί έλαο ζχιινγνο λεθξνπαζψλ  Κπζήξσλ. 

 λα επηδησρηεί ζπλερή επαθή κε ην ζχιινγν λεθξνιφγσλ, γηα λα ππάξρεη 

επηινγή θαη ελδηαθέξνλ, απφ ηδηψηεο λεθξνιφγνπο, λα εξγαζηνχλ επηθνπξηθά ή 

κε „κπινθάθη‟, ζε πεξίπησζε φπνπ δελ ππάξρεη κφληκνο ηαηξφο, δει είλαη 

απαξαίηεην, λα θαινχληαη θαηά πεξηφδνπο λα ζπλεηζθέξνπλ (αθφκα θαη αλ 

ππάξρεη κφληκνο ηαηξφο), λα δηνξγαλψλνληαη επηζηεκνληθέο εκεξηδέο επί ηνπ 

ζέκαηνο, ψζηε λα αλαπηπρζεί δεζκφο κεηαμχ ηεο Μνλάδαο, ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

ησλ λεθξνιφγσλ θαη ησλ αζζελψλ. 

 νη επαγγεικαηίεο ησλ Κπζήξσλ (ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ, μελνδνρείσλ, 

εζηηαηνξίσλ θηι) λα ζπλεηζθέξνπλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο ηνπξηζηηθήο 

αηρκήο, κε ηε πξνζθνξά δσκαηίσλ θηι ζε λεθξνιφγνπο πνπ ζα απαηηεζεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηε Μνλάδα, πξφζθαηξα κέρξη ηε πξφζιεςε ηνπ επφκελνπ 

κφληκνπ. 

 νη ίδηνη νη λεθξνπαζείο, λα αλαγλσξίζνπλ ηε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηε, λα 

ζπγθξνηεζνχλ ζε ζχιινγν αζζελψλ-θίισλ-ζπγγελψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εθάζηνηε δηνίθεζε, ζε πεξηφδνπο κε χπαξμεο ηαηξνχ, 

αλαδεηψληαο γξήγνξα ιχζε. 

  Γει. ζπγθεληξψλνληαο φια ηα παξαπάλσ ζε κία ιέμε, λα ππάξμεη 

ΓΔΜΔΤΖ απφ φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο, φηη ζα ζπλεξγαζηνχλ, ζα 

αλαγλσξίζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα-νθέιε, αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο-πξνθιήζεηο. 

ΓΔΜΔΤΖ ε νπνία ζα επηδησρζεί κε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζε επίζεκε εκεξίδα ελεκέξσζεο επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί ήδε 

απφ ηε Γηνίθεζε. Ώζηε πξνθαηαβνιηθά λα κεξηκλήζνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη-

σθεινχκελνη (αζζελείο, ζπγγελείο, λνζνθνκείν, δήκνο, επηρεηξεκαηίεο θηι) λα 

έρνπλ έηνηκεο ιχζεηο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ, θπξίσο κε νηθνλνκηθά θίλεηξα 

(επηδφηεζε ελνηθίνπ, αγνξά εηζηηεξίσλ, δσξεάλ δηαηξνθή, επηπιένλ ρξήκαηα 

πέξα ηνπ κηζζνχ) λα πξνζειθχζνπλ επηθνπξηθφ ηαηξφ, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

κφληκνο γηα θάπνην ιφγν θχγεη.  
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5.10.ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΟΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑ-ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ 

Ο ππνινγηζκφο  θφζηνπο ΜΣΝ ζα γίλεη κε αλαγσγή αλά ζπλεδξία. (Θεοφίλου, 2010) 

 Πεξηιακβάλεη αξρηθά ηα εμήο : 

iα. Κφζηνο δαπάλεο γηα ηε Μέζνδν Φχζζηγαο κε Γηηηαλζξαθηθφ Γηάιπκα αλά 

ζπλεδξία 

          - Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ* 

          - Φαξκαθεπηηθή Αγσγή 

iβ. Κφζηνο δαπάλεο γηα ηε Μέζνδν Αηκνδηαδηήζεζεο αλά ζπλεδξία 

          - Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ* 

          - Φαξκαθεπηηθή Αγσγή 

ii. Κφζηνο εμεηάζεσλ εξγαζηεξίνπ αλά ζπλεδξία 

iii. Κφζηνο κηζζνινγηθφ εξγαδφκελσλ ζηε ΜΣΝ, αλά ζπλεδξία 

iv. Κφζηνο ζπληήξεζεο ηαηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

v**. Κφζηνο θαηαζθεπήο-πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

 

Αλαιπηηθφηεξα 

iα. Κφζηνο δαπάλεο γηα ηε Μέζνδν Φχζζηγαο κε Γηηηαλζξαθηθφ Γηάιπκα αλά 

ζπλεδξία 

          - Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ 

          - Φαξκαθεπηηθή Αγσγή 

ΠΗΝΑΚΑ 5.4: Κφζηνο Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ 
 

ΔΗΓΟ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΚΟΣΟ 

ΔΤΡΧ 

ΦΗΛΣΡΟ ΜΔΜΒΡΑΝΖ 7 308 

ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΑΕΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΖ ΒΑΚΣΖΡΗΟΣΑΣΗΚΖ 30 389,28 

ΓΡΑΜΜΔ ΑΗΜΑΣΟ  158 0 

ΦΗΛΣΡΟ ΚΤΣΣΑΡΗΝΖ 20 763 

ΦΗΛΣΡΟ ΠΟΛΤΟΤΛΦΧΝΖ  50 2169 

ΦΗΛΣΡΟ POLYPURE 81 3570 

ΦΤΗΓΓΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΣΑΛΟΗΠΑ 13 133,04 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.4: Κφζηνο Φαξκαθεπηηθνχ Τιηθνχ 

 
ΔΗΓΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΟΣΖΣ

Α 

ΚΟΣΟ 

ΔΤΡΧ 

NORGESIC TAB 3 0.18 

PRIMPERAN INJSOL 1 0.13 

XYLOCAINE INJSOL 1 1.86 

MIERCERA INJSOL 8 3043.23 

BETADINE 1 1.32 

DEPON TAB 3 0.45 

DEPON EFTAB 6 0.52 

NEUROBION 6 0.6 

PONSTAN 1 0.08 

NITROLINGUAL 1 3.49 

IMODIUM 1 0.68 

ONE-ALPHA/LEO 7 291.28 

APOTEL INJSOL 1 3.54 

SODIUM CHLORIDE INJ 0.9% 147 142.52 

DEXTROSE 12 1.8 

SODIUM CHLORIDE DEMO 47 7.14 

SODIUM CHLORIDE INJECTION 4 3.56 

SODIUM CHLORIDE INJ DEMO 2 1.98 

SODIUM CHLORIDE BIOSER 157 138.15 

SODIUM CHLORIDE 0.9% 26 19.77 

LONARID 5 0.42 

LOSEC 3 13.27 

LOSEC EC CAPS 6 3.69 

MESULID 3 0.39 

INNOHEP 22 1560.03 

ARANESP 60CC 1 448.34 

ARANESP 100CC 1 736.44 

IVOR 30 356.67 

SMECTA 2 0.3 

RASILEZ 12 7.28 

ARANESP INJSOL 10 1 57.73 

ARANESP INJSOL 50 1 373.78 

ARANESP INJSOL 80 1 596.98 

IVOR INJ 10PF 6 14.02 

 ΤΝΟΛΟ 7833.62 

 

ΑΚΟΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΧΝ ΥΧΡΗ ΓΛΤΚΟΕΖ 107 999,04 

ΦΤΗΓΓΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΚΑΗ ΑΠΟΒΔΣΧΖ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ 63 645,21 

ΔΣ ΜΔ ΞΖΡΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 104 1724 

ΦΤΗΓΓΔ ΞΖΡΑ ΚΟΝΖ ΑΝΤΓΡΟΤ ΓΗΣΣΑΝΘΡΑΚΗΚΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ 23 88,77 

ΒΔΛΟΝΔ 16Γ 309 189,75 

ΒΔΛΟΝΔ 17Γ 6 5,21 

ΤΝΓΔΣΗΚΑ ΦΗΣΟΤΛΑ 2 6,15 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΡΤΘΜΗΖ ΒΑΡΟΤ 

ΧΜΑΣΟ 

2 8,59 

ΟΞΗΝΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 135 134,07 

ΦΤΗΓΓΑ ΥΛΧΡΗΟΤΥΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ Δ ΚΟΝΖ 27 459,54 

 ΤΝΟΛΟ 11592,65 
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iβ. Κφζηνο δαπάλεο γηα ηε Μέζνδν Αηκνδηαδηήζεζεο αλά ζπλεδξία 

          - Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ 

          - Φαξκαθεπηηθή Αγσγή 

ΠΗΝΑΚΑ 5.5: Κφζηνο Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ 

ΔΗΓΟ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΚΟΣΟ 

ΔΤΡΧ 

ΑΗΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΑΕΑ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΖ ΒΑΚΣΖΡΗΟΣΑΣΗΚΖ 29 376,29 

ΓΡΑΜΜΔ ΑΗΜΑΣΟ  161 0 

ΦΗΛΣΡΟ ΟΤΛΦΟΝΖ 24 1198,8 

POLYFLUX ΠΟΛΤΑΜΗΓΖ 136 5972 

ΦΤΗΓΓΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΣΑΛΟΗΠΑ 13 133,04 

ΑΚΟΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΧΝ ΥΧΡΗ ΓΛΤΚΟΕΖ 13 121,6 

ΑΚΟΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝΧ ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΧΝ ΜΔ ΓΛΤΚΟΕΖ 118 1102,34 

ΦΤΗΓΓΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΚΑΗ ΑΠΑΒΔΣΧΖ ΚΗΣΡΗΚΟΤ ΟΞΔΧ 70 717,05 

ΔΣ ΜΔ ΞΖΡΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 128 2123,34 

ΦΤΗΓΓΔ ΞΖΡΑ ΚΟΝΖ ΑΝΤΓΡΟΤ ΓΗΣΣΑΝΘΡΑΚΗΚΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ 3 11,66 

ΒΔΛΟΝΔ 16Γ 308 186,11 

ΒΔΛΟΝΔ 17Γ 12 8,44 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΟΓΚΟΜΔΣΡΗΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΡΤΘΜΗΖ ΒΑΡΟΤ 

ΧΜΑΣΟ 

2 8,59 

ΓΡΑΜΜΔ ΔΓΥΤΖ ΓΗΑΛΤΜΑΣΧΝ 27 311,36 

ΓΗΑΛΤΜΑ ΑΗΜΟΓΗΑΓΗΖΘΖΖ ΜΔ ΓΗΣΣΑΝΘΡΑΚΗΚΑ ΜΔ ΚΑΛΗΟ 48 941,98 

ΓΗΑΛΤΜΑ ΑΗΜΟΓΗΑΓΗΖΘΖΖ ΜΔ ΓΗΣΣΑΝΘΡΑΚΗΚΑ ΥΧΡΗ ΚΑΛΗΟ 3 58,94 

ΟΞΗΝΑ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ 25 24,98 

ΦΤΗΓΓΑ ΥΛΧΡΗΟΤΥΟΤ ΝΑΣΡΗΟΤ 27 459,54 

 ΤΝΟΛΟ 13758,95 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.6: Κφζηνο Φαξκαθεπηηθνχ Τιηθνχ 

ΔΗΓΟ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ ΚΟΣΟ 

ΔΤΡΧ 

MIRCERA 1 342,09 

DEPON TAB 7 0,54 

DEPON FTAB 6 0,51 

NEUROBION 14 20,12 

NEUROBIOM S.C.TAB 6 0,6 

PONSTAN 1 0,08 

NITROLINGUAL 1 3,49 

ADALAT 10 0,55 

IMODIUM 2 0,23 

SODIUM CHLORIDE INJ 151 146,22 

SODIUM CHLORIDE INJ DEMO 1 0,99 

SODIUM CHLORIDE BIOSER 154 135,50 

SODIUM CHLORIDE 0.9% 15 11,69 

LONARID 1 0,08 

INNOHEP 18 1528,43 

INTELECTA 17 64,77 

RETACRITIN 3 171,93 

RETACRIT 3 529,03 

IVOR 29 349,67 
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UNITENS 15 11,21 

RASILEZ 5 3,05 

ARANESP 10MC 1 57,73 

 ARANESP 50MC 1 373,78 

ARANESP 80MC 6 3040,04 

MIRCERA  1 419,57 

IVOR 6 14,02 

RETACRIT 11 2876,9 

 ΤΝΟΛΟ 10102,02 

ii. Κφζηνο εμεηάζεσλ εξγαζηεξίνπ αλά ζπλεδξία 

ΠΗΝΑΚΑ 5.7: Κφζηνο Δξγαζηεξηαθψλ Δμεηάζεσλ 

Δίδνο Δξγαζηεξηαθψλ Δμεηάζεσλ πρλφηεηα Σηκή Μνλ πλνιηθφ Κφζηνο 

Γεληθή Αίκαηνο 12 2,88 34,56 

Οπξία 24 2,26 54,24 

Κξεαηίλε 24 4,05 97,2 

άθραξν 12 2,26 27,12 

Κ 24 5,22 125,28 

Να 24 5,22 125,28 

Υνιεζηεξηλε 12 2,88 34,56 

Σξηγιπθεξηδηα 12 4,49 53,88 

HDL 12 4,75 57 

LDL 12 4,75 57 

SGOT 12 4,49 53,88 

SGPT 12 4,49 53,88 

Οπξηθφ Ομχ 12 2,88 34,56 

CPK 12 9,51 114,12 

LDH 12 4,75 57 

Λεπθψκαηα 12 5,22 62,64 

Αιβνπκίλε 12 5,22 62,64 

Ca 12 4,05 48,6 

Ph 12 5,22 62,64 

Αιθαιηθή θσζθαηάζε 12 5,02 60,24 

Παξαζνξκφλε 2 95 190 

AU-Αληηγφλν-ABS-AG 1 9,51 9,51 

HBS-AB 1 9,51 9,51 

HBE-AG 1 9,51 9,51 

HBE-AB 1 9,51 9,51 

HBC-AG 1 9,51 9,51 

HCV Ζπαη C 1 9,51 9,51 

     ΤΝΟΛΟ 1523,38 

 

iii. Κφζηνο κηζζνινγηθφ εξγαδφκελσλ ζηε ΜΣΝ, αλά ζπλεδξία 

ΠΗΝΑΚΑ 5.8: Κφζηνο κηζζνινγηθφ εξγαδφκελσλ 
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ΠΗΝΑΚΑ 5.9: Κφζηνο Πξνζσπηθνχ 

Κφζηνο πξνζσπηθνχ 

 

Αξηζκφο Μηζζφο (Δθεκεξίεο, 

Κξαηήζεηο,  Φφξνη θηι) 

Κφζηνο 

Ηαηξνί 2 40000 80000 

Ννζειεπηέο 4 25000 100000 

  ΤΝΟΛΟ 180000 

 

iv. Κφζηνο ζπληήξεζεο ηαηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ΠΗΝΑΚΑ 5.10: Κφζηνο ζπληήξεζεο ηαηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

πληήξεζε κεραλεκάησλ ΜΣΝ Κφζηνο 

Μεραλήκαηα Σερλεηνχ Νεθξνχ 15000 

Αληίζηξνθε Ώζκσζεο / Απηνληζηήο 2000 

χλνιν  17000/πλεδξίεο 

 

v**. Κφζηνο θαηαζθεπήο-πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ππνινγηζηεί ην θφζηνο θαηαζθεπήο-πινπνίεζεο ηεο ΜΣΝ 

ΠΗΝΑΚΑ 5.11: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ 

 Πεξηγξαθή Κφζηνο (επξψ) ρφιηα 

1 6 Μνλάδεο 90.000 Μέγηζηε ηηκή ζηελ αγνξά, φπσο 

πξνθχπηεη απφ έξεπλα αγνξάο πνπ 

έθαλα, 15.000 επξψ αλά κνλάδα 

(ηειηθή ηηκή κε ΦΠΑ) 

2 1 πζθεπή Αληίζηξνθεο ζκσζεο, 

επεμεξγαζίαο λεξνχ 

15.000 Μέγηζηε ηηκή ζηελ αγνξά, φπσο 

πξνθχπηεη απφ έξεπλα αγνξάο πνπ 

έθαλα (ηειηθή ηηκή κε ΦΠΑ). 

Σνπνζεηείηαη εθηφο θηηξίνπ ζην 

πεξηβάιινληα ρψξν. 

3 Αξρηηεθηνληθέο αιιαγέο, εζσηεξηθή 

δηαξξχζκηζε 

25.000 ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο 

φπσο άλνηγκα ζπξψλ, πξνζζήθε 

δηαρσξηζηηθψλ ρψξνπ, κεηαηξνπέο ζηα 

απνδπηήξηα θαη ηα wc, βαςίκαηα. 

4 Ζ/Μ κεηαηξνπέο ηνπ ρψξνπ 

ηνπνζέηεζεο ησλ κνλάδσλ 

10.000 ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη Ζ/Μ 

κεηαηξνπέο ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο 

ησλ κνλάδσλ, ησλ wc, νη κεηαηξνπέο 

ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα θαη ην 

ζχζηεκα χδξεπζεο, πξηδνδηαθφπηεο. 

5 Δξγαζίεο ζην πεξηβάιινληα ρψξν 10.000 ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο 

πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζην 

πεξηβάιινληα ρψξν, ζηε ζέζε 

ηνπνζέηεζεο ηεο πζθεπήο 

Αληίζηξνθεο Ώζκσζεο, δηακφξθσζε 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. 

                                                     

ΤΝΟΛΟ 

  

150.000 

Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ην θφζηνο ησλ 

3,4,5 είλαη θνζηνινγεκέλν πξνο ηα 

επάλσ, δει φρη ζπληεξεηηθά, ψζηε λα 

ππάξρεη πεξηζψξην ζθάικαηνο.  

 ΤΝΟΛΟ αλά πλεδξία 150.000/πλεδξία  
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 Οπφηε ζπγθεληξσηηθά 

ΠΗΝΑΚΑ 5.12:Κφζηνο Μεζφδσλ Αηκνθάζαξζεο 

ΔΞΟΓΑ αλά πλεδξία Μέζνδν Φχζζηγαο κε 

Γηηηαλζξαθηθφ Γηάιπκα 

Μέζνδν 

Αηκνδηαδηήζεζεο 

i ΚΓ=ΚΦ+ΚΤ*: 

Κφζηνο Γαπάλεο 

Φαξκαθεπηηθήο + 

Τγεηνλνκηθνχ 

124,52 152.94 

ii ΚΔ: Κφζηνο 

Δμεηάζεσλ 

Δξγαζηεξίνπ  

9.76 9.76 

Iii ΚΜ: Κφζηνο 

Μηζζνινγηθφ 

Δξγαδφκελσλ ΜΣΝ 

180,000 /ζπλεδξίεο 180,000 /ζπλεδξίεο 

iv Κ: Κφζηνο 

πληήξεζεο 

Ηαηξνκεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

17.000/ζπλεδξίεο 17.000/ ζπλεδξίεο 

v** ΚΚ: Κφζηνο 

Καηαζθεπήο-

Τινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ 

150.00/ζπλεδξίεο 150.00/ζπλεδξίεο 

ΤΝΟΛΟ 134,28+[347,000/ζπλεδξίεο] 162,7+[347,000/ζπλεδξίεο] 

ΠΗΝΑΚΑ 5.13:Κφζηνο Μεζφδσλ Αηκνθάζαξζεο αλά πλεδξία 

ΔΟΓΑ αλά πλεδξία Μέζνδν Φχζηγγαο κε 

Γηηηαλζξαθηθφ Γηάιπκα 

Μέζνδν Αηκνδηαδηήζεζεο 

i ΑΣ: Αζθαιηζηηθά 

Σακεία 

155 105 

 ΤΝΟΛΟ 155 105 

Οπφηε  

ΠΗΝΑΚΑ 5.14:Κφζηνο Μεζφδσλ Αηκνθάζαξζεο  

ΚΟΣΟ= 

ΔΞΟΓΑ – ΔΟΓΑ                      

αλά πλεδξία 

Μέζνδν Φχζηγγαο κε 

Γηηηαλζξαθηθφ 

Γηάιπκα 

Μέζνδν Αηκνδηαδηήζεζεο  

  

[347,000/ζπλεδξίεο]-

20,72 

 

 

[347,000/ζπλεδξίεο]+57,7 

 

πσο πξναλαθέξζεθε ε ιίζηα ησλ αζζελψλ νη νπνίνη ζα ππνβάιινληαη ζε ζπλεδξίεο 

ζα είλαη 15. 

Κάζε αζζελήο ππνβάιιεηαη κέζν φξν ζε 3 ζπλεδξίεο ηελ εβδνκάδα, δει. 365*3/7 

≈157 εηεζίσο αλά αζζελή, νπφηε 157x15=2355 ζπλεδξίεο εηεζίσο ζπλνιηθά. 
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Οπφηε 

ΠΗΝΑΚΑ 5.15:Κφζηνο Μεζφδσλ Αηκνθάζαξζεο 15 πλεδξηψλ 

ΚΟΣΟ= 

ΔΞΟΓΑ – ΔΟΓΑ                      

αλά πλεδξία 

Μέζνδν Φχζηγγαο κε 

Γηηηαλζξαθηθφ Γηάιπκα 

Μέζνδν Αηκνδηαδηήζεζεο  

πλνιηθέο Δηήζηεο πλεδξίεο: 

157x15=2355 
 

[347,000/2355]-20,72 

 

 

[347,000/2355]+57,7 

ΤΝΟΛΟ 126,6 205 
 

Οπφηε ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ΜΣΝ ζην Ννζνθνκείν Κπζήξσλ ζα είλαη 

ΠΗΝΑΚΑ 5.16:πλνιηθφ Δηήζην Κφζηνο 

ΚΟΣΟ= 

ΔΞΟΓΑ – ΔΟΓΑ                       

Μέζνδν Φχζηγγαο κε 

Γηηηαλζξαθηθφ 

Γηάιπκα 

Μέζνδν 

Αηκνδηαδηήζεζεο 

πλνιηθέο Δηήζηεο πλεδξίεο: 

157x15=2355 
 

126,6 

 

 

205 

Αλαινγία Βηβιηνγξαθηθά 

Μεζφδνπ 
70% 30% 

 ΚΟΣΟ αλά πλεδξία 126,6x0.7+205x0.3= 

150,12 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ 

1
Ο
 Έηνο 

Απφζβεζε Κφζηνπο Καηαζθεπήο 

150,12x2355= 

353.352 

 

ΚΟΣΟ= 

ΔΞΟΓΑ – ΔΟΓΑ                       

Μέζνδν Φχζηγγαο κε 

Γηηηαλζξαθηθφ 

Γηάιπκα 

Μέζνδν 

Αηκνδηαδηήζεζεο 

πλνιηθέο Δηήζηεο πλεδξίεο: 

157x15=2355 
 

126,6 

 

 

205 

Αλαινγία Βηβιηνγξαθηθά 

Μεζφδνπ 
70% 30% 

 ΚΟΣΟ αλά πλεδξία 126,6x0.7+205x0.3= 

150,12 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ 

1
Ο
 Έηνο 

Απφζβεζε Κφζηνπο Καηαζθεπήο 

150,12x2355= 

353.352 

Οπφηε ην πλνιηθφ Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο, δει. παξαιείπνληαο ην Κφζηνο Καηαζθεπήο 

είλαη: 

ΠΗΝΑΚΑ 5.17:πλνιηθφ Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο 

ΔΞΟΓΑ αλά πλεδξία Μέζνδν Φχζηγγαο κε 

Γηηηαλζξαθηθφ 

Μέζνδν Αηκνδηαδηήζεζεο 
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Γηάιπκα 

i ΚΓ=ΚΦ+ΚΤ*: 

Κφζηνο Γαπάλεο 

Φαξκαθεπηηθήο + 

Τγεηνλνκηθνχ 

124,52 152.94 

ii ΚΔ: Κφζηνο 

Δμεηάζεσλ 

Δξγαζηεξίνπ  

9.76 9.76 

Iii ΚΜ: Κφζηνο 

Μηζζνινγηθφ 

Δξγαδφκελσλ ΜΣΝ 

180,000 /ζπλεδξίεο 180,000 /ζπλεδξίεο 

iv Κ: Κφζηνο 

πληήξεζεο 

Ηαηξνκεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

17.000/ζπλεδξίεο 17.000/ ζπλεδξίεο 

i ΑΣ: Αζθαιηζηηθά 

Σακεία 

155 105 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

(ην θφζηνο θαηαζθεπήο δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη) 

 

 

[197,000/ζπλεδξίεο]-

20,72 

 

 

[197,000/ζπλεδξίεο]+57,7 

157x15=2355 62.93 141.35 

Αλαινγία Βηβιηνγξαθηθά 

Μεζφδνπ 
70% 30% 

ΚΟΣΟ αλά πλεδξία 62.93x0.7+141.35x0.3= 

86.45 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 

Κφζηνο Πξνυπνινγηζκνχ 

Κξάηνπο 

86.45x2355= 

203.589 

 

Πξέπεη λα ηνληζζεί  φηη ην ΤΝΟΛΗΚΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ=203.589 

επξψ, αληαλαθιάεη ην Κφζηνο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο. 

ε φηη αθνξά ζην πλνιηθφ Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο πνπ αληηζηνηρεί ζην Πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη:  

ΠΗΝΑΚΑ 5.18:πλνιηθφ Κφζηνο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ΔΞΟΓΑ αλά πλεδξία Μέζνδν Φχζηγγαο κε 

Γηηηαλζξαθηθφ 

Γηάιπκα 

Μέζνδν Αηµνδηαδηήζεζεο 

ΚΓ=ΚΦ+50%ΚΤ*: Κφζηνο 

Γαπάλεο Φαξκαθεπηηθήο + 

Τγεηνλνκηθνχ 

49,89+0,5x73,83= 

86.8 

0.5x87.63+64.34= 

108.15 

ΚΔ: Κφζηνο Δμεηάζεσλ 

Δξγαζηεξίνπ  

9.76 9.76 

Κ: Κφζηνο πληήξεζεο 17.000/ζπλεδξίεο 17.000/ ζπλεδξίεο 
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Ηαηξνκεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

ΑΣ: Αζθαιηζηηθά Σακεία 155 105 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 

(ην θφζηνο θαηαζθεπήο δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη) 

 

 

[17,000/ζπλεδξίεο]-

58.44 

 

 

[17,000/ζπλεδξίεο]+12.91 

157x15=2355 -51.2 20.12 

Αλαινγία Βηβιηνγξαθηθά 

Μεζφδνπ 
70% 30% 

ΚΟΣΟ αλά πλεδξία -51.2x0.7+20.12x0.3= 

-29,8 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 

Κφζηνο Πξνυπνινγηζκνχ 

Ννζνθνκείνπ 

-29.8x2355= 

70188 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν: πκπεξάζκαηα  

ηαρπνινγψληαο ηε ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο ελ ιφγσ κειέηεο-έθζεζεο, 

είλαη απαξαίηεην λα ζηαζεί θαλείο ζηα παξαθάησ: 

Αξρηθά ζε φηη αθνξά ηηο λφζνπο ησλ λεθξψλ, γίλεηε αληηιεπηφ φηη απνηειέη 

κία ζχγρξνλε αζζέλεηα, ε νπνία εκθαλίδεηαη φιν θαη πην ζπρλά. Ζ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο δίλεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αζζελή, λα έρεη κία πνηνηηθή δσή, θαζψο 

θαη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη απφ κία ζεηξά ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ. 

Δίλαη εκθαλέο, φηη ε πεξηηνλατθή αηκνθάζαξζε ζην ζπίηη, κπνξεί λα είλαη ε 

πην βνιηθή, λα κελ αλαγθάδεη ηνλ αζζελή λα ράλεη ρξφλν ζε κεηαθηλήζεηο θηι, αιιά 

απφ ηελ άιιε ελέρεη πνιινχο θηλδχλνπο επηπινθψλ. Απφ ηελ άιιε ε αηκνθάζαξζε, 

δεκηνπξγεί έλα βάξνο ζηνλ αζζελή, ιφγσ ησλ ζπλερψλ επηζθέςεσλ ζε θέληξν, αιιά 

απφ ηελ άιιε ηνπ δίλεη ηε ζηγνπξηά φηη έρεη ηε βέιηηζηε δπλαηή θξνληίδα θαη 

πξνιεπηηθή πξνζηαζία. 

Οπφηε, ζα ιέγακε φηη ε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ, απνηειεί ηε ιχζε γηα έλα 

θάηνηθν ησλ Κπζήξσλ απφ ηε κία, αιιά απφ ηελ άιιε ηνλ αλαγθάδεη λα κεηνηθίζεη. 

¨φια ηα παξαπάλσ θάλνπλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία κηθξψλ κνλάδσλ 

ηερλεηνχ λεθξνχ αλά πεξηνρή θαη δε ζε λεζηά. 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζζεί φηη νη δχν επηπιένλ ιχζεηο, δει ε 

Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ ζε ζπίηη θαζψο θαη ε κεηακφζρεπζε, απνηεινχλ κελ ηηο 

θαιχηεξεο ιχζεηο, αιιά απφ ηελ άιιε, ε πξψηε έρεη δπζβάζηαρην θφζηνο, ελψ ε 

δεχηεξε απαηηεί ρξφλν θαη ππνκνλή, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

ια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηελ αλάγθε ηεο κειέηεο βησζηκφηεηαο κηαο Μνλάδαο 

Σερλεηνχ Νεθξνχ ζηα Κχζεξα, ψζηε λα βνεζήζεη φζνπο έθπγαλ λα επηζηξέςνπλ, 

αιιά θαη λα δψζεη ειπίδα ζε φζνπο γλσξίδνπλ φηη ζε ιίγα ρξφληα ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ζε αηκνθάζαξζε. Ζ δεκηνπξγία ηεο Μνλάδαο απηήο, επηβάιιεηαη λα 

είλαη εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αθνχ ε ιχζε ηεο δεκηνπξγίαο απηφλνκεο κνλάδνο ζε 

μερσξηζηφ θηίξην έρεη επίζεο ππεξβνιηθά κεγάιν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ σθέιεηα.  
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ια ηα παξαπάλσ εληζρχνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Κχζεξα ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, επί ηνπ ζέκαηνο. 

πγθεθξηκέλα: 

 Τπάξρνπλ Κπζήξηνη λεθξνπαζείο, νη νπνίνη θαηνηθνχλ εθηφο Κπζήξσλ ψζηε 

λα βξίζθνληαη θνληά ζε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ (θπξίσο Αζήλα θαη 

Απζηξαιία), ελψ ππάξρνπλ Κπζήξηνη νη νπνίνη κεζνπξφζεζκα ζα ρξεηαζηεί λα 

μεθηλήζνπλ ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο.  

 Έρεη εθθξαζζεί απφ λεθξνπαζείο, θαηνίθνπο ηεο Απζηξαιίαο, ε πξφζεζε 

δσξεάο ηνπ εμνπιηζκνχ, γηα ηε δεκηνπξγία Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ, ζην 

Ννζνθνκείν Κπζήξσλ 

 Τπάξρεη, επηπξφζζεηα, κεγάινο αξηζκφο ρξεκαηνδνηψλ, κε θπξηφηεξνπο ην 

Γήκν Κπζήξσλ, ηελ Δγρψξην Πεξηνπζία Κπζήξσλ, ηε Μεηξφπνιε Κπζήξσλ 

θαη πιήζνο ζπιιφγσλ θαη ηδησηψλ 

 Οη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ν ζχγρξνλνο 

ηαηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, απνηεινχλ θίλεηξν γηα έλαλ επηζηήκνλα, λα 

εξγαζηεί ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν. 

 Ζ δηνίθεζε ζα κεξηκλήζεη, ψζηε πξνηνχ πξνρσξήζεη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

λα ζπλαληεζνχλ ΟΛΟΗ ΟΗ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΗ, ψζηε λα γίλεη πιήξεο 

ελεκέξσζε ησλ ζεηηθψλ, ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί 

λα εκθαληζζνχλ (SWOT analysis) θαη λα ππάξμεη ΓΔΜΔΤΖ γηα ηε 

ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ, απφ φινπο, ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΑ 

 Οη ππνινγηζκνί δείρλνπλ φηη ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα ζα απνθέξεη θέξδνο 

ζην Ννζνθνκείν ηεο ηάμεσο ησλ 70,000 εηεζίσο 

 ηνπο Μαζεκαηηθνχο Τπνινγηζκνχο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί αθφκα κία 

παξάκεηξνο, πνπ ζρεηίδεηαη κε θνηλσληθά θξηηήξηα, δει ην θφζηνο πνπ 

επηθέξεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν ε έιιεηςε δηάζεζεο ησλ αζζελψλ νη νπνίνη 

πξέπεη λα κεηαθνκίζνπλ καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπο, ηνπο ζπγγελείο θαη θίινπο 

ηνπο, θαζψο θαη ην ςπρνινγηθφ βάξνο ησλ ζπγγελψλ θαη θίισλ. Ζ ελ ιφγσ 

παξάκεηξνο νθείιεη λα „παξακεηξνπνηεζεί‟, λα κεηαθξαζηεί δει ζε θφζηνο 

θαη λα εηζαρζεί ζην Μαζεκαηηθφ Σχπν, δει 
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Ζ „Κνηλσληθή Παξάκεηξνο‟ νθείιεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν ελδειερνχο 

κειέηεο θαη πξνζέγγηζεο, δηφηη είλαη απαξαίηεην λα ζπγθξηζψ ηειηθά ην „πφζν 

θνζηίδεη‟ ε αμηνπξέπεηα θαη ε ειπίδα γηα έλαλ άλζξσπν, ν νπνίνο μερλάκε φηη ηειηθά 

ηνπ αλαινγεί κφλν κία δσή, ηελ νπνία αμίδεη λα ηε δήζεη φζν θαιχηεξα κπνξεί, θνληά 

ζε αγαπεκέλνπο αλζξψπνπο, θαη νηθεία γηα απηφλ κέξε.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πνπ ΚΓ=ΚΦ+ΚΤ*: Κφζηνο Γαπάλεο Φαξκαθεπηηθήο + Τγεηνλνκηθνχ 

            ΚΔ: Κφζηνο Δμεηάζεσλ Δξγαζηεξίνπ  

            ΚΜ: Κφζηνο Μηζζνινγηθφ Δξγαδφκελσλ  

            Κ: Κφζηνο πληήξεζεο Ηαηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

            ΚΚ: Κφζηνο Καηαζθεπήο-Τινπνίεζεο 

            ΑΣ: Έζνδα απφ Αζθαιηζηηθά Σακεία 

            ΚΠ: Κνηλσληθή Παξάκεηξνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=144837 

 

ΑΡΘΡΟ ΣΟ ΒΖΜΑ, 18/02/2002 

Διπλάζια ηα έξοδα μεηακίνηζηρ ηων αζθενών ηηρ επαπχίαρ 

Το ακπιβό ππόβλημα ηων νεθποπαθών 

* Ση δείρλεη ε κειέηε ηεο θαηαγξαθήο ηνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ θαηά γεσγξαθηθή 

πεξηνρή θαη ηνπ θφζηνπο ησλ παξνρψλ απφ ην ΗΚΑ  

Φπληαλίδνπ Έιελα  

ΓΖΜΟΗΔΤΖ: 18/08/2002, 00:00 |  

ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ: 18/08/2002, 00:00  

Με γνξγνχο ξπζκνχο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ειιήλσλ λεθξνπαζψλ. Ζδε κέζα ζην 

2001, ν αξηζκφο ησλ λέσλ λεθξνπαζψλ έρεη ππεξβεί ηνπο 1.000! Τπνινγίδεηαη φηη 

απφ απηνχο ηνπιάρηζηνλ νη 600 είλαη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ. Ζ αχμεζε απηή 

ζπλεπάγεηαη κηα ζεκαληηθή θαη' έηνο αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Μφλν ην 

πεξαζκέλν έηνο, ην θξάηνο θιήζεθε λα πιεξψζεη 10 δηζ. δξαρκέο (29.347.028,6 

επξψ) επηπιένλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αηκνθαζάξζεσλ, ησλ θαξκάθσλ, ησλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη ηελ θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ ησλ λεθξνπαζψλ.  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζε κειέηε πνπ νινθιήξσζε εληφο έμη κελψλ 

(απφ Απξίιην σο Ννέκβξην 2001) ην ΗΚΑ, κε εληνιή ηεο ππνδηνηθεηνχ ζε ζέκαηα 

πγείαο θπξίαο Δχεο Υαηδεαλδξένπ. Γηελεξγήζεθε έπεηηα απφ ηε δηαπίζησζε φηη ε 

δηνίθεζε ηνπ ΗΚΑ δελ είρε ζηε δηάζεζή ηεο ζηνηρεία ηθαλά θαη επαξθή γηα λα 

πξνρσξήζεη κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ αηηεκάησλ ησλ λεθξνπαζψλ. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα ηελ πξψηε 

κειέηε πνπ γίλεηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ λεθξνπαζψλ αλά γεσγξαθηθή 

πεξηθέξεηα, θαζψο θαη ηνπ θφζηνπο ησλ παξνρψλ. «Σν νινθιεξσκέλν απηφ έξγν, 

απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν θαη απαξαίηεην εξγαιείν ζηελ νπζηαζηηθή άζθεζε 

θαη εθαξκνγή θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο πγείαο» δήισζε πξνο «Σν Βήκα» ε 

θπξία Υαηδεαλδξένπ θαη ζπλέρηζε: «Απνηειεί δε ηελ ππμίδα γηα κηα ζεηξά 

αληίζηνηρσλ κειεηψλ γηα ηηο ππφινηπεο θνηλσληθέο νκάδεο αζζελψλ (άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο, άηνκα κε κεζνγεηαθή αλαηκία, θαξθηλνπαζείο, θαξδηνπαζείο θηι.)».  

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=144837
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χκθσλα κε ηε κειέηε, νη λεθξνπαζείο είλαη κηα πνιππιεζήο νκάδα, θαζψο 

απαξηίδεηαη απφ 4.500 άηνκα. Σν ΗΚΑ δαπαλά εηεζίσο πεξίπνπ 46 δηζ. δξαρκέο 

(134.996.331,6 επξψ), θαη' ειάρηζηνλ, γηα ην ζχλνιν ησλ λεθξνπαζψλ (πιελ ησλ 

κεηακνζρεπκέλσλ), ελψ ε κέζε εηήζηα δαπάλε αλά λεθξνπαζή αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 

11 εθαηνκκχξηα δξαρκέο (32.281,7 επξψ). Πεξίπνπ ην 50% ησλ λεθξνπαζψλ (2.256 

αζζελείο) αληηκεησπίδνληαη ζε Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ λνζνθνκείσλ ηεο Αηηηθήο. 

Άιινη 684 αζζελείο αληηκεησπίδνληαη ζε Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ λνζνθνκείσλ 

ηεο Θεζζαινλίθεο, ελψ ν κηθξφηεξνο αξηζκφο αζζελψλ (30 λεθξνπαζείο) ζε κνλάδεο 

λνζνθνκείσλ ηεο πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. Βέβαηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

πεξηζζφηεξεο Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ (50 απφ ηηο 117 πνπ ππάξρνπλ ζε φιε ηε 

ρψξα) ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αηηηθή. ηε Θεζζαινλίθε ππάξρνπλ 17 κνλάδεο, ελψ ζηελ 

πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ ιεηηνπξγνχλ κφλν ηξεηο.  

* Πξνηηκνχλ ηα ηδησηηθά  

Γπζαλάινγα κεγάιε ζπζζψξεπζε αζζελψλ παξαηεξείηαη ζηηο ηδησηηθέο Μνλάδεο 

Σερλεηνχ Νεθξνχ έλαληη ησλ θξαηηθψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζε 79 θξαηηθέο 

Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ πεξηζάιπνληαη 2.079 αζζελείο θαη ζε 25 ηδησηηθέο 

Μνλάδεο 1.526 αζζελείο, δηακνξθψλνληαο αλαινγία 26,2 αζζελψλ ζε θξαηηθέο 

Μνλάδεο έλαληη 61 αζζελψλ ζε ηδησηηθέο. ε φ,ηη αθνξά ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε, 

παξαηεξείηαη ζρεδφλ δηπιάζηα αλά λεθξνπαζή πνπ αηκνθαζαίξεηαη ζε ηδησηηθή 

Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ έλαληη απηψλ ηνπ ΗΚΑ.  

Σν κεγαιχηεξν θφζηνο ζπλεδξίαο αηκνθάζαξζεο παξνπζηάδεηαη ζηηο Μνλάδεο 

Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ ΗΚΑ (69.500 δξρ. ή 203,9 επξψ) ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη 

θφζηνο απφζβεζεο κεραλεκάησλ θαη ιεηηνπξγηθά έμνδα. Έπνληαη νη ζπκβεβιεκέλεο 

θιηληθέο (60.552 δξρ. ή 177,7 επξψ), νη κε ζπκβεβιεκέλεο (58.186 δξρ. ή 170,7 

επξψ) θαη, ηέινο, ηα θξαηηθά λνζνθνκεία (50.000 δξρ. ή 146,7 επξψ).  

Απφ ηελ Κξήηε ζηελ Αζήλα γηα αηκνθάζαξζε  

Δθηφο απφ ην θφζηνο ησλ αηκνθαζάξζεσλ θαη θαη ησλ θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνχληαη 

ζηνπο λεθξνπαζείο, εμίζνπ κεγάιν είλαη θαη απηφ ησλ κεηαθηλήζεσλ. Διιείςεη 

Μνλάδσλ Σερλεηνχ Νεθξνχ ζηελ πεξηθέξεηα, νη πεξηζζφηεξνη λεθξνπαζείο 

αλαγθάδνληαη λα κεηαβαίλνπλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζηελ Αζήλα, ζηε 

Θεζζαινλίθε ή ζε άιιε κεγάιε πφιε, γηα λα θάλνπλ αηκνθάζαξζε. Μάιηζηα, 
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νξηζκέλνη απφ απηνχο έρνπλ πνπιήζεη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

ζηελ Αζήλα.  

χκθσλα κε ηε κειέηε, ην θφζηνο κεηαθίλεζεο αλά αζζελή ζε Μνλάδα Σερλεηνχ 

Νεθξνχ γηα αηκνθάζαξζε ζηελ επαξρία είλαη ζρεδφλ δηπιάζην (85.685 δξρ. ή 251,4 

επξψ θαηά κέζν φξν) έλαληη απηψλ ηεο πεξηνρήο Αηηηθήο (41.136 δξρ. ή 120,7 επξψ). 

«Σν γεγνλφο νθείιεηαη, πξνθαλψο, ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ Μνλάδσλ 

Σερλεηνχ Νεθξνχ ζηελ Αηηηθή θαη ζε άιια κεγάια αζηηθά θέληξα, πξνο ηα νπνία 

κεηαθηλνχληαη αζζελείο ηεο πεξηθέξεηαο» ζεκεηψλεηαη ζηε κειέηε.  

«Σψξα είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πφζνη είλαη νη λεθξνπαζείο ηνπ ΗΚΑ, πνχ 

κέλνπλ, πφζα πιεξψλνπκε γηα κεηαθηλήζεηο, αηκνθαζάξζεηο θαη επηδφκαηα» 

επηζεκαίλεη ε πξντζηακέλε Σκήκαηνο Αλνηθηήο Πεξίζαιςεο ηνπ ΗΚΑ θπξία νθία 

Θενδνζηάδνπ. «θεθζείηε φηη πιεξψλνπκε λεθξνπαζείο πνπ έξρνληαη απφ ηελ Κξήηε 

ζηελ Αζήλα γηα λα θάλνπλ αηκνθάζαξζε. Σα πνζά είλαη ηεξάζηηα. Δπξεπε λα 

απεηθνλίζνπκε ηελ θαηάζηαζε. Με κεγάιν θφπν θαηαθέξακε λα ζπγθεληξψζνπκε ηα 

ζηνηρεία». Σν 2000, ρξεζηκνπνίεζαλ ηαμί γηα κεηαθηλήζεηο εληφο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ 

308 λεθξνπαζείο (3.362.600 δξρ. ή 9.866,4 επξψ κεληαία έμνδα κεηαθίλεζεο) θαη 

1.293 γηα κεηαθηλήζεηο εθηφο Αηηηθήο (62.495.852 δξρ. ή 183.406,7 επξψ κεληαία 

έμνδα κεηαθίλεζεο). ηελ πεξηθέξεηα 1.315 λεθξνπαζείο ρξεζηκνπνίεζαλ ηαμί γηα λα 

κεηαβνχλ ζε Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ εληφο ηεο πφιεο πνπ δηακέλνπλ (29.932.022 

δξρ. ή 87.841,5 επξψ κεληαία έμνδα κεηαθίλεζεο) θαη 634 γηα λα αιιάμνπλ πφιε ή 

λνκφ (137.068.607 δξρ. ή 402.255,6 επξψ κεληαία έμνδα κεηαθίλεζεο). Σν ζχλνιν 

ησλ λεθξνπαζψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηαμί γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο είλαη 3.550 

(232.859.081 δξρ. ή 683.372,2 επξψ ην κεληαίν ζχλνιν εμφδσλ κεηαθίλεζεο).  

Γελ ήηαλ ιίγνη, φκσο, εθείλνη πνπ, ελψ είραλ δηθφ ηνπο κέζν κεηαθνξάο ή δηέκελαλ 

ζε ζπγγελή ηνπο ζηελ Αζήλα, εκθάληδαλ πξνο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΗΚΑ απνδείμεηο γηα 

κεηαθηλήζεηο ηηο νπνίεο νπδέπνηε είραλ θάλεη. Σα πνζά πνπ εηζέπξαηηαλ απφ ην ΗΚΑ 

ηα... κνηξάδνληαλ κε ηνλ νδεγφ ηνπ ηαμί. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη δχν αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο:  

* Νεθξνπαζήο πνπ δηέζεηε αλαπεξηθφ απηνθίλεην έθνβε απνδείμεηο 500.000 δξαρκψλ 

(1.467,3 επξψ) κεληαίσο γηα λα κεηαβαίλεη ζηελ Αζήλα απφ ην Κξαλίδη.  
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* Αιινο λεθξνπαζήο πιεξσλφηαλ θάζε κήλα απφ ην ΗΚΑ, γηα λα κεηαβαίλεη ζηελ 

Αζήλα απφ ηε Λάξηζα, ελψ - φπσο δηαπηζηψζεθε - δηέκελε κφληκα ζην ζπίηη ηεο 

θφξεο ηνπ ζηε Νίθαηα.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ση ζα θάλεη ην ΗΚΑ  

ηελ έθζεζε, πνπ ηέζεθε ππ' φςηλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΗΚΑ, αλαθέξεηαη 

φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απνηεινχλ πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνλ επηηειηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ λεθξνπαζψλ θαη θξίλεηαη 

αλαγθαία ε ζπλερήο θαη ζπλεπήο ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:  

* Να απνζηέιινληαη ζην ΗΚΑ απφ ηελ Τπεξεζία Διέγρνπ θαη πληνληζκνχ (ζε 

καγλεηηθφ κέζν - δηζθέηα), θάζε ηξίκελν, νη ηπρφλ κεηαβνιέο.  

* Να θαζηεξσζεί ζπγθεθξηκέλε θφξκα, ε νπνία ζα ζηαιεί θαη ζα ζπκπιεξψλεηαη κε 

εληνιή ηνπ δηνηθεηή ζε φια ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΗΚΑ.  

* Γηα ηηο Μνλάδεο Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ ΗΚΑ λα απνζηέιινληαη ζε ηαθηηθή βάζε 

απφ ηα λνζνθνκεία ηνπ ΗΚΑ νη αξηζκνί ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπλεδξηψλ (θαηά κήλα 

ή ηξίκελν) θαη απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνκεζεηψλ, ην αληίζηνηρν θφζηνο ρνξεγεζέλησλ 

πιηθψλ πξνο ηα λνζνθνκεία ηνπ ΗΚΑ γηα ηνπο αζζελείο.  
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