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Επειδή οι θεραπευτικές μέθοδοι πα-
θολογικών και αισθητικών προβλη-
μάτων του δέρματος έχουν τροπο-

ποιηθεί και πολλαπλασιαστεί, ιδιαίτερα 
στο χώρο της επεμβατικής (χειρουργι-
κής) θεραπείας, με τη ραγδαία εξέλιξη της 
ψηφιακής τεχνολογίας και προκειμένου 
να υπάρχει εναρμόνιση της ίδρυσης και 
λειτουργίας των δερματολογικών ιατρεί-
ων των Ελλήνων με τα αντίστοιχα της 
Ευρώπης, είναι ανάγκη να υπάρχουν: A) 
Γενικοί Κανόνες Ίδρυσης και Λειτουργίας 
των Δερματολογικών Ιατρείων, που μαζί 
με B) την Εξειδικευμένη Ασφάλεια Αστικής 
Ευθύνης των Δερματολόγων, θα ελαχι-
στοποιούν τις πιθανότητες να καταδικά-
ζονται συνάδελφοι σε τυχούσες δικαστι-
κές προσφυγές μη σωστά επιλεγμένων 
ασθενών.

Βασικοί άξονες των Γενικών Κανόνων σήμε-
ρα είναι:

1. To Π.Δ. 84 που δημοσιεύθηκε τη 10η 
Απριλίου 2001.

2. Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Νόμος 
υπ΄ αριθμ. 3418/ΦΕΚ 287/ 28-11-2005.

3. Οι οδηγίες της Αμερικάνικης Ακαδημίας 
Δερματολογίας (A.A.D.).

4. Το κείμενο της ομιλίας της Εντατικολόγου, 
Κας Ευθυμίου Άννας, στα πλαίσια των 
Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων της Ε.Ε.ΔΧ.

5 .  Το  Εγχε ιρ ίδ ιο  Βασ ικών Αρχών 
Χειρουργικής του Δέρματος της Ελληνικής 
Εταιρείας Δερματοχειρουργικής, από το 21ο 
Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριό της, 23 Ιουνίου 
2001. 

6. Άλλες δημοσιεύσεις που αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία.

Προκειμένου δε να υπάρχει ένα ολοκληρωμέ-
νο Μνημόνιο Ενεργειών σε κάθε Δερματολογικό 
Ιατρείο, είναι απαραίτητο να επακολουθήσει και 
έκδοση ειδικών κανόνων, εξειδικευμένων για 
τις επί μέρους δερματολογικές πράξεις (χημι-
κές δερματοαποξέσεις, κρυοθεραπείες, θερα-
πείες Laser, λιπογλυπτική, σκληροθεραπείες 
και ambulatory φλεβεκτομή, εμφυτεύματα και 
botulinum toxin, αφαιρέσεις βλαβών και απο-
κατάσταση των ελλειμμάτων κ.ά.).

Γενικά
Από τις αρχές του περασμένου αιώνα, οι δερ-

ματολόγοι εφαρμόζουν χειρουργικές μεθόδους 
θεραπείας παθολογικών και αισθητικών προ-
βλημάτων του δέρματος και των ορατών βλεν-
νογόνων, που προέρχονται είτε σαν συνέπεια 
αποδρομής νοσημάτων, είτε σαν συνέπεια της 
φωτογήρανσης.

Το τελευταίο, όμως, τέταρτο του αιώνα, στις 
περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στην 
Αμερική, οι θεραπείες αυτές πραγματοποιού-
νται σε εξωνοσοκομειακή βάση από τους δερ-
ματολόγους, με ιδιαίτερη επιτυχία, αφού οι μέ-
θοδοι έχουν ριζικά τροποποιηθεί από τους ίδι-
ους, απλοποιηθεί και πολλαπλασιασθεί.

Η πραγματοποίηση των χειρουργικών με-
θόδων των δερματολογικών θεραπειών στο 
χώρο του εξωνοσοκομειακού ιατρείου παρέ-
χει πλήθος πλεονεκτημάτων σε ασθενείς, γι-
ατρούς αλλά και στα νοσοκομεία. Ενδεικτικά 
αναφέρονται:
•  Άμεση εφαρμογή της επιβεβλημένης θερα-

πείας στον ασθενή.
•  Αποφυγή ημεραργιών από περιπατητικούς 

ασθενείς.

•  Απεμπλοκή από τις γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες προγραμματισμού νοσοκομειακών 
χειρουργείων.

•  Απαλλαγή των Διοικητικών και Επιστημο-
νικών υπηρεσιών των νοσοκομείων από κα-
θημερινό φόρτο εργασίας και την αξιοποίη-
ση του χρόνου τους στην έρευνα και την εκ-
παίδευση.

•  Δηλαδή, αντιμετώπιση των ασθενών στις 
πρωτοβάθμιες μονάδες και όχι διοχέτευση 
στις δευτεροβάθμιες.

•  Χωρίς αμφιβολία δε, οικονομικότερη θερα-
πευτική αντιμετώπιση τόσο για τον ασθενή, 
όσο και για τις Εθνικές οικονομίες.
Μέχρι τη στιγμή που η Ελληνική Δερμα-

τοχειρουργική Εταιρεία ασχολήθηκε με το θέ-
μα αυτό, δεν υπήρχαν θεσμοθετημένες προδι-
αγραφές για τις απαιτήσεις ίδρυσης, οργάνωσης 
και εξοπλισμού μιας εξωνοσοκομειακής δερ-
ματολογικής μονάδας πρωτοβάθμιας φροντί-
δας υγείας. Έτσι, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε:
•  Τις οδηγίες που συνέταξε τα τελευταία χρό-

νια η Αμερικάνικη Ακαδημία Δερματολόγων 
(American Academy of Dermatology), με σκο-
πό να συμβάλει στην παροχή υψηλής ποιότη-
τας πρωτοβάθμιας δερματολογικής χειρουρ-
γικής θεραπείας στους ασθενείς, σε περιβάλ-
λον ιατρείου, με τους ελάχιστους κινδύνους, 
όπου οι τυχόν υπάρχουσες επιπλοκές -μέσα 
στα διεθνώς αποδεκτά όρια- θα αντιμετωπί-
ζονται αποτελεσματικά.

•  Τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, 2005.
•  Το Π.Δ. 84 (ΦΕΚ Α΄ 70/10 Απριλίου 2001): 

Όροι, Προϋποθέσεις, Διαδικασία και Προ-
διαγραφές για την Ίδρυση και Λειτουργία 
Ιδιωτικών φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας.

•  Το Εγχειρίδιο Των Γενικών Κανόνων Ορ-
γάνωσης, Εξοπλισμού και Λειτουργίας 
Εξωνοσοκομειακής Δερματολογικής Μονάδας, 
της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοχειρουργικής 
(Αθήνα 2002).
Όπως η Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουρ-

γικής συμβούλευε τους Έλληνες δερματολόγους 
να τηρούν τις αυστηρότερες των προτεινομένων 
προδιαγραφών, για περισσότερη ασφάλεια των 
ασθενών τους, έτσι και η μέχρι τώρα εμπειρία 
μας μας επιβάλει να υπερθεματίσουμε την προ-
τροπή αυτή. Σύμφωνα με την A.A.D. ο εξοπλι-
σμός του Δερματολογικού Ιατρείου πρέπει να 
είναι ανάλογος με το είδος των επιτελουμένων 
επεμβάσεων και της Αναισθησίας-Αναλγησίας 
που χρησιμοποιείται και έτσι διέκριναν τον εξο-
πλισμό σε 3 (τρεις) κατηγορίες:

•  Κατηγορία Α: Tοπική αναισθησία ή και 
στελεχιαία.

•  Κατηγορία Β: Επιπρόσθετη χορήγηση ηρε-
μιστικών ή και αναλγητικών φαρμάκων εν-
δοφλεβίως.

•  Κατηγορία Γ: Γενική αναισθησία και εξω-
τερική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργι-
ών του οργανισμού. Αυτή η κλάση ασφα-
λώς αφορά σε οργανωμένη κλινική με μο-
νάδες ανάνηψης.

Το Π.Δ. 84/10-4-2001, αναφερόμενο πλέον 
σε ιατρεία-οδοντιατρεία, επιτρέπει τη διενέργεια 
στελεχιαίας αναισθησίας σε ιατρείο, όχι, όμως, 
γενική νάρκωση, ραχιαία και επισκληρίδια αναι-
σθησία. Οι περισσότερες χειρουργικές θεραπεί-
ες του δέρματος, αν όχι όλες σήμερα, υπάγο-
νται στην Κατηγορία Α, επομένως μπορούν με 
ασφάλεια να πραγματοποιηθούν στο δερματο-
λογικό ιατρείο, αρκεί να εφαρμόζονται οι προ-

ϋποθέσεις που θα αναφερθούν. Αν υπάρξουν 
θεραπείες που υπάγονται στην Κατηγορία Β, τό-
τε απαραίτητη είναι η παρουσία αναισθησιολό-
γου και ο κατάλληλος υποστηρικτικός εξοπλι-
σμός του ιατρείου (monitors κ.λπ.).

Αίθουσα χειρουργικών 
θεραπειών
Γενικά χαρακτηριστικά - Διαστάσεις
•  Ο χώρος πρέπει να είναι απομονωμένος από 

το υπόλοιπο ιατρείο, με ξεχωριστή είσοδο και 
αποκλειστική χειρουργική χρήση, χωρίς θο-
ρύβους και μολύνσεις.

•  Να συνδέεται άμεσα με χώρο καθαρισμού 
και αποστείρωσης εργαλείων, καθώς και χώ-
ρο στοιχειώδους ανάνηψης.

•  Να είναι ευρύχωρος, ώστε να επιτρέπεται η 
άνετη διακίνηση του ιατρικού και βοηθητι-
κού προσωπικού. Διαστάσεις 3x4 μέτρα εί-
ναι ικανοποιητικές για επεμβάσεις χωρίς ογκώ-
δη μηχανήματα. Εάν υπάρχουν τέτοια, όπως 
συσκευές Laser, επεξεργασίας λίπους κ.λπ., 
χρειάζονται 5x5 μέτρα και ευρύχωρη είσο-
δος, ώστε να περνά και φορείο.

•  Να διαθέτει μεγάλο και άνετο πάγκο εργα-
σίας με λεία επιφάνεια, για να καθαρίζεται 
αποτελεσματικά.

•  Να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός συρταρι-
ών και ντουλαπιών, για τοποθέτηση και φύ-
λαξη του αποστειρωμένου ιματισμού, των 
χειρουργικών εργαλείων, σκευών, φαρμά-
κων κ.λπ.

•  Να έχει νεροχύτη και βρύσες που να ανοιγο-
κλείνουν με τον αγκώνα, το πόδι ή με φω-
τοκύτταρο.

•  Να διαθέτει συσκευή αποστείρωσης χώρου 
υπεριωδών ακτινών κατά τη διάρκεια του μη 
χρησιμοποιούμενου χρόνου (βράδυ).

•  Το δάπεδο, οι τοίχοι και η οροφή να είναι κα-
τασκευασμένα από λεία μη πορώδη υλικά, 
για να αντέχουν στο συχνό καθάρισμα. Να 
ληφθεί υπ’ όψη πως οι νοσοκομειακές λοι-
μώξεις δεν προκαλούνται από τα άψυχα αντι-
κείμενα, αλλά από τους ανθρώπους που κι-
νούνται στο χώρο και τα ατελώς αποστειρω-
μένα εργαλεία.

•  Να διαθέτει άψογο κλιματιστικό σύστημα και 
με τα ειδικά φίλτρα συγκράτησης μικροβίων 
τακτικά συντηρημένα.

•  Τα χρώματα του χειρουργείου πρέπει να εί-
ναι ψυχρά για το χειρουργείο (μπλε, πράσι-
νο) και ζεστά για την υποδοχή (ροζ, κίτρι-
νο, κόκκινο).

•  Η σιγανή, συνεχής και απαλή μουσική λει-
τουργεί κατευναστικά σε ασθενείς, γιατρούς, 
βοηθητικό προσωπικό και συνοδούς.

•  Υποχρεωτικά πρέπει να τηρούνται τα τυπικά 
από το Προεδρικό Διάταγμα 84, ( ΦΕΚ Α΄/ 
70/ 10 Απριλίου 2001), καθοριζόμενα σχε-
τικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργί-
ας Ιδιωτικών Ιατρείων – Οδοντιατρείων (και 
για το εκπαιδευμένο προσωπικό).

•  Να τηρούνται, ανάλογα με το απασχολού-
μενο προσωπικό, τα προβλεπόμενα για τον 
τεχνικό ασφαλείας.

Εξοπλισμός- Επίπλωση
Φωτισμός

Ο βασικός φωτισμός του χώρου γίνεται με 
λαμπτήρες φθορισμού ή ηλεκτρονικούς λα-
μπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας λευκού φω-
τός (6.800-7.000 Kelvin). Για το φωτισμό του 
χειρουργικού πεδίου οι καταλληλότερες είναι 
οι λυχνίες οροφής, σκιαλυτικού τύπου, με λα-

βή για τη μετακίνησή τους και σύστημα ρύθμι-
σης εστίας και έντασης (ρεοστάτη). Οι λαμπτή-
ρες αλλογόνου και το προστατευτικό κάλυμ-
μα εξασφαλίζουν κατά τεκμήριο ψυχρό φωτι-
σμό και προστασία από θραύσματα λαμπτήρα 
στο χειρουργικό πεδίο. Η ύπαρξη και δεύτερης 
σκιαλυτικής λυχνίας, ομόκεντρης, εξασφαλίζει 
τελειότερο φωτισμό πεδίου. Απαραίτητη είναι η 
ύπαρξη υποστηρικτικού συστήματος των ηλε-
κτρικών συσκευών του χώρου, για την περί-
πτωση διακοπής ρεύματος (UPS). Για ειδικές 
επεμβάσεις, π.χ. περιοχής πρωκτού, έσω επι-
φάνειας παρειών, κ.ά. χρειάζεται πηγή ψυχρού 
φωτισμού με οπτική ίνα, που να προσαρμόζε-
ται στο κεφάλι του γιατρού και να ρυθμίζεται 
η εστίασή της στο πεδίο. Τροχήλατα φωτιστικά 
σώματα πρέπει να αποφεύγονται, γιατί εμποδί-
ζουν τις κινήσεις των γιατρών στο χώρο.

Χειρουργική τράπεζα
Η χειρουργική τράπεζα είναι το σπουδαιότε-

ρο εφόδιο της μονάδας και πρέπει να έχει τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά, για μεγαλύτερη 
άνεση του ασθενούς και διευκόλυνση του έρ-
γου του γιατρού:
•  Να ρυθμίζεται το ύψος της και η θέση 

Trendelenburg με ποδοδιακόπτη.
•  Να είναι διαιρούμενη και τα υποστηρίγματα 

της κεφαλής, χεριών και ποδιών να αφαιρού-
νται και να προσαρμόζονται εύκολα ανάλο-
γα με τις περιστάσεις.

•  Το εύρος της να μην υπερβαίνει τα 50 εκ., γι-
ατί δυσκολεύουν τις κινήσεις του γιατρού, αν 
και είναι πιο άνετη για τον άρρωστο.

•  Η επιφάνειά της να πλένεται εύκολα και το 
στρώμα να μην έχει ραφές.

•  Να μπορεί να ενσωματωθεί δίσκος εργαλεί-
ων, ορθοστάτες ορρών και σύστημα απορ-
ροής υγρών.

•  Να μπορεί εύκολα να μετατρέπεται σε «πο-
λυθρόνα», στάση απαραίτητη για την πραγ-
ματοποίηση ενέσεων προσθετικών ουσιών 
και λίπους.

•  Να μπορεί να τροποποιείται σε γυναικολογική 
τράπεζα, για γοναταγκωνιαία και όρθια στάση, 
προ της κλίνης, για σκληροθεραπεία.

•  Το στήριγμα της κεφαλής να είναι στενότερο 
από την υπόλοιπη τράπεζα, για να υπάρχει 
εύκολη προσπέλαση στην περιοχή του λαι-
μού, ιδιαίτερα σε αισθητικές επεμβάσεις, κα-
θώς και να υπάρχει η πρόβλεψη της τοπο-
θέτησης ειδικού στηρίγματος κεφαλής για τις 
μεταμοσχεύσεις τριχών.

Κάθισμα γιατρού
Ορισμένοι γιατροί και ανάλογα με την επέμ-

βαση χρησιμοποιούν κάθισμα. Υπάρχουν κα-
θίσματα κυλιόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος, με 
ειδικό στήριγμα ράχης, στήθους και χεριών.

Να μην ξεχνάμε πάντα πως την ώρα της επέμ-
βασης ο γιατρός πρέπει, εκτός από όλα τα όρ-
γανα και συστήματα της κεφαλής, να έχει σε 
άμεση διαθεσιμότητα τα 2 χέρια και τα 2 πό-
δια του, χωρίς τραύματα, δυσλειτουργίες ή 
άλλα εμπόδια.

Δίσκος εργαλείων
Αποτελεί βασικό εφόδιο της μονάδας και είναι 

απαραίτητο να έχει ρυθμιζόμενο ύψος, να μπο-
ρεί να τοποθετείται και πάνω από τον ασθενή, 
κοντά στο χειρουργικό πεδίο και, αν είναι δυ-
νατό, να προσαρμόζεται στη χειρουργική τρά-
πεζα, για να μην εμποδίζει τις κινήσεις στο χώ-

Οργάνωση - εξοπλισμός - λειτουργία εξωνοσοκομειακού 
δερματολογικού ιατρείου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΡΑΖΙΩΤηΣ1,  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ2

1Αν. Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος ΔθΚΑ «Υγεία», 2Δερματολόγος
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ρο του εξειδικευμένου προσωπικού.

ηλεκτροχειρουργικές μονάδες

1. Διαθερμοπηξία
Απαραίτητη συσκευή για: πήξη (coagu-

lation), αποξήρανση (desiccation), σπινθηρι-
σμό (fulguration) και ηλεκτρικό νυστέρι. Υπάρχει 
μεγάλη ποικιλία μονοπολικών ή διπολικών και 
με διαφορετικών τύπων μήκους κύματος και 
ρεύματος. Αν κατά τη διάρκεια των επεμβάσε-
ων παράγεται καπνός ή οσμές, πρέπει να απά-
γονται εκτός χώρου με ειδική συσκευή απαγω-
γής (απορροφητήρας).

2. Συσκευές Laser
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία συσκευών, για δι-

αφορετικές χρήσεις και ενδείξεις και όχι σπά-
νια χωρίς ενδείξεις. Εγκαθίστανται εύκολα από 
τους προμηθευτές, σε χώρο με ειδική σήμαν-
ση, άλλοτε στις συνήθεις πρίζες και άλλοτε σε 
ειδικές (κατάλληλη εγκατάσταση), ενώ απαιτεί-
ται χρήση προστατευτικών γυαλιών και κατάλ-
ληλα επεξεργασμένων επιφανειών χώρου, για 
αποφυγή αντανάκλασης των δεσμών. Η χρήση 
τους, ανεξαρτήτως ευκολίας, θα πρέπει να γί-
νεται από εξειδικευμένο προσωπικό και πάντα 
με την παρουσία του γιατρού, σύμφωνα με τις 
κατά καιρούς γνωμοδοτήσεις του Κ.Ε.Σ.Υ.

3. Αναρρόφηση
Χρειάζεται στο χώρο γιατί πολλές φορές εί-

ναι προτιμότερο να αναρροφάται το αίμα από 
το χειρουργικό πεδίο, παρά να γίνεται αιμό-
σταση (νεκρώσεις ισχαιμικές). Ακόμη, προκει-
μένου να αφαιρεθεί ποσότητα συσσωρευμέ-
νου λίπους, αντί της σύριγγας χρησιμοποιείται 
η αναρρόφηση.

4. Περιστροφική μηχανή χειρός
Η περιστροφική μηχανή χειρός -dermabration- 

βασικό εφόδιο για δερματοαπόξεση και μεταμό-
σχευση μαλλιών, είναι συσκευή μικρού σχετι-
κά όγκου, με ποικιλία προσαρμοζόμενων εξαρ-
τημάτων (φρεζών). Απαραίτητη είναι η χρήση 
ειδικών προστατευτικών προσωπίδων, καθώς 
και διαχωριστικού φραγμού από τον υπόλοι-
πο χώρο, για αποφυγή των εκτινασσόμενων 
δερματικών ρακών και αίματος.

5. Συσκευή τοπικών διηθήσεων με πεπιε-
σμένο αέρα - Dermojet

Είναι ένα «πιστόλι» που, με υψηλή πίεση αέ-
ρα, ενίει ταχύτατα φαρμακευτικές ουσίες στους 
ιστούς, χωρίς την παρεμβολή βελόνας και σχε-
δόν ανώδυνα. Χρησιμεύει στην τοπική αναι-
σθησία της λιποεπεξεργασίας, στις διηθήσεις 
κορτιζόνης (χηλοειδή) κ.ά. Προσοχή απαιτεί-
ται στη χρήση του σε λεπτούς ιστούς π.χ. πα-
ρειές, γιατί είναι δυνατό, με την υψηλή πίεση 
που εκτοξεύει το φάρμακο, να προκαλέσει δι-
αμπερές τραύμα.

6. Συσκευές κρυοχειρουργικής
Υπάρχει ποικιλία συσκευών, ανάλογα με το 

χρησιμοποιούμενο υλικό: άζωτο ή διοξείδιο του 
άνθρακα. Είναι γνωστή η χρησιμότητά τους στη 
θεραπεία των ιογενών θηλωμάτων, των ακτι-
νικών κερατώσεων, των επιπολής βασικοκυτ-
ταρικών επιθηλιωμάτων κ.λπ. Ανάλογα με τη 
συσκευή και τον αποθηκευτικό χώρο της δρα-
στικής ουσίας, απαιτείται και ο κατάλληλος χώ-
ρος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη μετάγ-
γιση του υγρού αζώτου, για να μην υπάρχουν 
καταστροφές υλικών, δαπέδων κ.λπ. καθώς 
και στην προμήθεια και διατήρηση του κρυ-
ογόνου.

7. Λοιπές συσκευές
Αν και μέχρι τώρα δεν είναι υποχρεωτικό, εί-

ναι επιστημονικά επιβεβλημένο κάθε χώρος 
που πραγματοποιούνται οποιεσδήποτε επεμ-
βάσεις και επεμβάσεις του δέρματος να είναι 
εφοδιασμένος με:
•  Παροχή οξυγόνου, με μάσκες μιας χρήσεως 

ή ρινικές υποδοχές.

•  Αναπνευστική συσκευή ambu.
•  Παλμικό οξύμετρο.
•  Στοματοφαρυγγικό αεραγωγό.
•  Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης.
•  Φυσιολογικό ορρό.
•  Κολλοειδή διαλύματα.
•  Αδρεναλίνη.
•  Αμινοφυλλίνη.
•  Ατροπίνη.

Και για ειδικούς χώρους και ειδικές επεμ-
βάσεις:
•  Συσκευή παρακολούθησης ζωτικών λειτουρ-

γιών.
•  Απινιδωτή.

χειρουργικά εργαλεία 
και χειρισμός τους

Επιλογή
Τα χειρουργικά εργαλεία πρέπει να είναι αρί-

στης ποιότητας, ανθεκτικά στο χρόνο και στη 
χρήση, γιατί διαρκούν περισσότερο και ειδικά 
set χρηστικά επί αριστεροχείρων. Αποφεύγοντας 
τα επιχρωμιωμένα δε διακινδυνεύετε την ύπαρ-
ξη σκουριάς και ψηγμάτων μετάλλων στο χει-
ρουργικό πεδίο. Τα κατασκευασμένα από ειδι-
κό κράμα βολφραμίου είναι τα καλύτερα, αν-
θεκτικότερα, αλλά και πλέον ακριβά.

Καθάρισμα
Αμέσως μετά τη χρήση τους, τα εργαλεία πρέ-

πει να καθαρίζονται μηχανικά για τα πήγματα 
και τα ράκη από τους ιστούς. Αυτό επιτυγχά-
νεται με τη χρήση ζεστού νερού με ουδέτερο 
απορρυπαντικό, στη συνέχεια έκπλυση και στέ-
γνωμα για να είναι έτοιμα για αποστείρωση. Η 
χρήση των υπερήχων στη φάση αυτή είναι πο-
λύτιμη, αλλά ακριβότερη.

Αποστείρωση
Βιωματική ανάγκη όλων όσων ασχολούνται 

με επαγγέλματα υγείας είναι η αντισηψία - απο-
στείρωση. Για το καλό των αρρώστων αλλά 
και την προστασία των ιατρικών - νοσηλευτι-
κών ομάδων, πρέπει ό,τι χρησιμοποιείται στο 
χειρουργικό χώρο να είναι και να παραμένει 
αποστειρωμένο.

1. Αυτόκαυστος κλίβανος
Συσκευή που λειτουργεί όπως η χύτρα ταχύ-

τητας. Καταστρέφει όλες τις μορφές βακτηριδί-
ων, μυκήτων και ιών σε θερμοκρασία 121οC 
και πίεση 2 ατμόσφαιρες. Αποστειρώνονται όλα 
τα χειρουργικά υλικά. 

Μοναδικό μειονέκτημα του ατμού είναι η άμ-
βλυνση των επιφανειών τομής των εργαλείων. 
Μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι πως 
μπορούμε να αποστειρώνουμε ένα-ένα τα ερ-
γαλεία, συσκευασμένα μέσα σε σακουλάκια 
νάιλον και, αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε, να 
παραμείνουν για ορισμένο χρονικό διάστημα 
αποστειρωμένα στη διάθεσή μας. 

Γι’ αυτό μπορούμε να εφοδιασθούμε είτε με 
έτοιμα φακελίδια, είτε με συσκευή σακουλο-
ποίησης.

2. Ξηρός κλίβανος
Είναι ένας ηλεκτρικός φούρνος. Είναι φθηνότε-

ρος από τον υγρό, δε διαβρώνει τα εργαλεία. 
Όμως, απαιτείται 1 ώρα στους 171οC και μπο-

ρούν να αποστειρωθούν μόνο μεταλλικά και 
γυάλινα εργαλεία.

3. Κλίβανοι αερίου και υπεριωδών ακτι-
νών

Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για τους αε-
ρίου. Για των υπεριωδών μάλλον έχει εγκα-
ταλειφθεί.

4. Χημική αποστείρωση
Η χρήση των χημικών ουσιών για αποστεί-

ρωση είναι αποτελεσματική για τις βλαστικές 
μορφές μικροβίων, των μυκήτων και των ιών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ιών ηπατίτιδας 
Β, C και AIDS, όχι όμως και για τους σπόρους 

των μικροβίων.
Αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μετά το 

μηχανικό καθαρισμό ή τους υπερήχους και κα-
τόπιν να κλιβανίζονται.

Αποθήκευση – συντήρηση του χει-
ρουργικού υλικού

Το χειρουργικό υλικό των ιατρείων τοποθε-
τείται σε ειδικές σακούλες αποστείρωσης αυ-
τόκαυστου κλιβάνου. 

Η μία επιφάνεια είναι διαφανής και έτσι βλέ-
πουμε τι υλικό περιέχει, ενώ η άλλη είναι από 
ειδικό χαρτί και φέρει ταινία που αλλάζει χρώμα 
όταν έχει ολοκληρωθεί η αποστείρωση.

Είναι χρήσιμο να αναγράφουμε στη χάρτινη 
πλευρά την ημερομηνία αποστείρωσης γιατί 
στο είδος αυτό της αποθήκευσης η διάρκεια 
αποστείρωσης είναι 12 μήνες. Όταν η περιτύ-
λιξη του υλικού γίνει με ύφασμα, τότε η διάρ-
κεια είναι 3-4 μήνες. Η υγρασία είναι ο εχθρός 
της αποστείρωσης.

Ο αριθμός και το είδος των εργαλείων ποι-
κίλει ανάλογα:
•  με τις ατομικές προτιμήσεις του γιατρού, 
•  το είδος των πραγματοποιούμενων επεμ-

βάσεων, 
•  την επιδεξιότητά του με το δεξί ή αριστερό 

χέρι, ακόμη και από το
•  διαθέσιμο χρηματικό ποσό. 

Απορρίματα
Πρέπει να υπάρχουν 2 (δύο) ανοξείδωτοι, πο-

δοκίνητοι κάδοι καταλοίπων και ειδικά σφρα-
γιζόμενα δοχεία μολυσματικών απορριμμάτων 
(βελόνες, σύριγγες, γάζες, κ.λπ.). 

Πυροπροστασία
Ο χώρος του ιατρείου και ειδικότερα η αί-

θουσα επεμβάσεων πρέπει να καλύπτονται με 
επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων ανάλογου γο-
μώσεως και όγκου με τις εγκαταστάσεις και τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά. Πρέπει να ελέγχο-
νται με ευθύνη του ιατρού οι ημερομηνίες λή-
ξης και σε ανύποπτο χρόνο, αφού έχει συντα-
χθεί μνημόνιο ενεργειών σε περίπτωση εκδή-
λωσης φωτιάς, να γίνονται ασκήσεις, ώστε σε 
πραγματική κατάσταση να γνωρίζει ο κάθε ένας 
πώς πρέπει να ενεργήσει και να αποφευχθεί ο 
πανικός και η βλάβη της υγείας των ασθενών. 
Να ληφθεί υπόψη πως, σε πλήρη εφαρμογή, 
ο Νόμος 84 προβλέπει ετήσιους ελέγχους από 
αρμόδιες επιτροπές, που σε παραβάσεις προ-
βαίνουν και σε άρση ισχύος της αδείας λειτουρ-
γίας του ιατρείου.

Προσωπικό
Το προσωπικό πρέπει να είναι εξειδικευμένο 

και με πρακτική εμπειρία, που κατά διαστήμα-
τα θα πρέπει να επιμορφώνεται, σύμφωνα με 
την ισχύουσα Νομοθεσία.

Στους ετησίους ελέγχους που προβλέπει το 
Π.Δ. 84, συμπεριλαμβάνεται και η αξιολόγη-
ση του παραïατρικού προσωπικού.

Επιλογή ασθενών
Είναι η πλέον σημαντική ενέργεια του δερμα-

τολόγου. Έχει 2 στόχους:
1.  Την ορθή εκτίμηση και διάγνωση του περι-

στατικού, που χρησιμεύει για την αιτιολογη-
μένη επιλογή θεραπείας. 

2.  Την αυστηρή τήρηση: α) του Κώδικα Ιατρικής 
Δεοντολογίας Νόμος υπ΄ αριθμ. 3418/ΦΕΚ 
287/28-11-2005, και β) του Άρθρου 47 
του Νόμου 2071/92 – ΦΕΚ 123/92 Τα. 
Περί Σεβασμού των Δικαιωμάτων των 
Ασθενών.

1. η λήψη λεπτομερούς Ιστορικού, η σω-
στή κλινική εξέταση, η σωστή εκτίμηση της ψυ-
χοσύνθεσης του ασθενούς, η σημαντική βοή-
θεια ορισμένων εργαστηριακών εξετάσεων ου-
σιαστικά συνιστούν την προεγχειρητική εκτίμη-
ση του ασθενούς και για την οποία θα αναφερ-

θούμε εκτενέστερα στο επόμενο τεύχος. 
Γενικά, όμως, συστήνεται να αποκλείονται οι 

ασθενείς υψηλού κινδύνου: παχύσαρκοι, καρ-
διοπαθείς, ασθενείς με διαταραχές πηκτικότη-
τας, σακχαρώδη διαβήτη, νοητικά ανεπαρκείς 
και ευρισκόμενοι σε θεραπευτικά σχήματα για 
άλλες παθήσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς τους 
και τους συγγενείς τους. Προσοχή στους ασθε-
νείς που δυσφημούν κάποιο συνάδελφο, ανε-
ξαρτήτως ειδικότητας, σε σας σήμερα. Αύριο θα 
δυσφημούν εσάς σε άλλο συνάδελφο.

2. Τήρηση της Ισχύουσας Νομοθεσίας
Α)  Νόμος 2071/92 –ΦΕΚ. 123/92 Τα’., Άρθρο 

47
Πρέπει να τηρούνται τα εξής δικαιώματα του 

ασθενούς :
•  Το δικαίωμα του ασθενούς στην έγκαιρη θε-

ραπεία. 
•  Το δικαίωμα για παροχή φροντίδας με σεβα-

σμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
•  Το δικαίωμα για πληροφόρηση σχετικά με το 

πρόβλημα της υγείας του ασθενούς, τη διά-
γνωση, τη θεραπεία και τις πιθανές δυνατό-
τητες αντιμετώπισής του.

Β)  Νόμος 3418/2005 – ΦΕΚ. 287/28-11-2005, 
Περί Ιατρικής Δεοντολογίας

Στο σημείο αυτό θεωρούμε πως δε θα είναι 
υπερβολή να παραθέσουμε ενδιαφέροντα πε-
ριεχόμενα του Νόμου και τα πλέον ενδιαφέρο-
ντα άρθρα του.

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
Nόμος υπ΄ αριθμ. 3418 /ΦΕΚ 287/28-11-

2005

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο Β΄: Γενικοί κανόνες άσκησης ιατρι-
κού επαγγέλματος
Άρθρο 2: Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούρ-
γημα
Άρθρο 3: Ηθική, επιστημονική και τεχνική 
ανεξαρτησία του ιατρού στην άσκηση της ια-
τρικής 
Άρθρο 4: Εξασφάλιση ποιότητας, ασφάλειας 
και αποτελεσματικότητας
Άρθρο 5: Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές 
γνωματεύσεις
Άρθρο 6: Κωλύματα - ασυμβίβαστα
Άρθρο 7: Τόπος άσκησης ιατρικού επαγγέλ-
ματος

Κεφάλαιο Γ΄: Σχέσεις ιατρού και ασθενή
Άρθρο 8: Η ιατρική ως σχέση εμπιστοσύνης 
και σεβασμού
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις του ιατρού προς τον 
ασθενή
Άρθρο 10: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση, διεπιστη-
μονικότητα και επαγγελματική συνεργασία
Άρθρο 11: Υποχρέωση ενημέρωσης
Άρθρο 12: Υποχρέωση συναίνεσης του ενη-
μερωμένου ασθενή
Άρθρο 13: Ιατρικό απόρρητο
Άρθρο 14: Τήρηση ιατρικού αρχείου
Άρθρο 15: Σύγκρουση καθηκόντων

Κεφάλαιο Δ΄: Σχέσεις ιατρού και κοινωνίας
Άρθρο 16: Ο ιατρός και η κοινωνία
Άρθρο 17: Διαφήμιση - Παρουσία των ια-
τρών στα Μ.Μ.Ε.
Άρθρο 18: Παρουσία των ιατρών στο δια-
δίκτυο
Άρθρο 19: Ιατρική αμοιβή
Άρθρο 20: Άσκηση της ιατρικής στο πλαίσιο 
της κοινωνικής ασφάλισης 

 
Κεφάλαιο Ε΄: Σχέσεις με συναδέλφους
Άρθρο 21: Σχέσεις με συναδέλφους και λοι-
πό προσωπικό
Άρθρο 22: Ιατρικά συμβούλια

Κεφάλαιο ΣΤ΄: Εκπαίδευση
Άρθρο 23: Ο ρόλος του ιατρού στην εκπαι-
δευτική διαδικασία
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Κεφάλαιο Ζ΄: Επιστημονική έρευνα
Άρθρο 24: Ιατρική έρευνα
Άρθρο 25: Κλινική έρευνα με νέα φάρμακα ή 
διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους
Άρθρο 26: Μη θεραπευτική βιοϊατρική έρευ-
να
Αρθρο 27: Δημοσιότητα των ανακαλύψεων

Άρθρα
Άρθρο 11: Υποχρέωση ενημέρωσης
1.  Ο ιατρός έχει γενικά καθήκον αληθείας προς 

τον ασθενή. Οφείλει να ενημερώνει πλήρως 
και κατανοητά τον ασθενή για την πραγματι-
κή κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμε-
νο και τα αποτελέσματα της προτεινόμενης 
ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους εν-
δεχόμενους κινδύνους ή επιπλοκές από την 
εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις, κα-
θώς και τον πιθανό χρόνο αποκατάστασης, 
έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματί-
ζει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών 
και οικονομικών παραγόντων και συνεπειών 
της κατάστασής του και να προχωρεί ανάλο-
γα στη λήψη αποφάσεων.

2.  Ο ιατρός σέβεται την επιθυμία των ατόμων τα 
οποία επιλέγουν να μην ενημερωθούν. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο ασθενής έχει δικαίω-
μα να ζητήσει από τον ιατρό να ενημερώσει 
αποκλειστικά άλλο ή άλλα πρόσωπα, που 
ο ίδιος θα υποδείξει, για την κατάσταση της 
υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέ-
σματα της προτεινόμενης ιατρικής πράξης, 
τις συνέπειες ή και τους κινδύνους από την 
εκτέλεσή της, καθώς και το βαθμό πιθανο-
λόγησής τους.

3.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλε-
ται κατά την ενημέρωση που αφορά σε ει-
δικές επεμβάσεις όπως μεταμοσχεύσεις, με-
θόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής, επεμβάσεις αλλαγής ή αποκατα-
στάσεως φύλου, αισθητικές ή κοσμητικές 
επεμβάσεις.

4.  Στην περίπτωση των προσώπων που δεν 
έχουν την ικανότητα να συναινέσουν για την 
εκτέλεση ιατρικής πράξης, ο ιατρός τα ενη-
μερώνει στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. 
Ενημερώνει επίσης τα τρίτα πρόσωπα που 
έχουν την εξουσία να συναινέσουν για την 
εκτέλεση της πράξης αυτής, κατά τις διακρί-
σεις του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 12: Υποχρέωση συναίνεσης του 
ενημερωμένου ασθενή
1.  Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέ-

λεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή.

2.  Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης του 
ασθενή είναι οι ακόλουθες:

(α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή και 
κατανοητή ενημέρωση, σύμφωνα με το προ-
ηγούμενο άρθρο.
(β) Ο ασθενής να έχει ικανότητα για συναί-
νεση.
(βα) Στην περίπτωση του ανήλικου ασθενή, η 
συναίνεση δίδεται από αυτούς που ασκούν τη 
γονική μέριμνα ή επιμέλειά του. Λαμβάνεται, 
όμως, υπ’ όψιν και η γνώμη του εφόσον ο ανή-
λικος, κατά την κρίση του ιατρού, έχει την ηλικι-
ακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότη-
τα να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του, 
το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συ-
νέπειες ή αποτελέσματα ή κινδύνους της πρά-
ξης αυτής. Στην περίπτωση της παραγράφου 3 
του άρθρου 11, απαιτείται πάντοτε η συναίνε-
ση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέ-
ριμνα του ανηλίκου.
(ββ) Στις λοιπές περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
άτομο δε διαθέτει ικανότητα συναίνεσης, η συ-
ναίνεση για την εκτέλεση ιατρικής πράξης δίδε-
ται από το δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον 
αυτός έχει οριστεί. Αν δεν υπάρχει δικαστικός 
συμπαραστάτης, η συναίνεση δίνεται από τους 
οικείους του ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, ο ια-

τρός πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει 
την εκούσια συμμετοχή, σύμπραξη και συνερ-
γασία του ασθενή και, ιδίως, εκείνου του ασθε-
νή που κατανοεί την κατάσταση της υγείας του, 
το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, τους κιν-
δύνους, τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της 
πράξης αυτής.
(γ) Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλά-
νης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται σε 
σύγκρουση με τα χρηστά ήθη. 
(δ) Να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και 
κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κα-

τά το χρόνο της εκτέλεσής της. 
3.  Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται συναίνεση:
(α) στις επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποί-
ες δεν μπορεί να ληφθεί κατάλληλη συναίνεση 
και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγου-
σα ανάγκη παροχής ιατρικής φροντίδας,
(β) στην περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας ή 
(γ) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γονείς 
ανήλικου ασθενή ή οι συγγενείς ασθενή που 
δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο να συναινέσει 
ή άλλοι τρίτοι, που έχουν την εξουσία συναίνε-
σης για τον ασθενή, αρνούνται να δώσουν την 
αναγκαία συναίνεση και υπάρχει ανάγκη άμεσης 
παρέμβασης προκειμένου να αποτραπεί κίνδυ-
νος για τη ζωή ή την υγεία του ασθενή.
Άρθρο 14: Τήρηση ιατρικού αρχείου
1.  Ο ιατρός τηρεί ιατρικό αρχείο, σε ηλεκτρονι-

κή ή μη μορφή, το οποίο περιέχει δεδομένα 
που συνδέονται άρρηκτα ή αιτιωδώς με την 
ασθένεια ή την υγεία των ασθενών του. 
Η τήρηση του αρχείου αυτού και η επεξερ-
γασία των δεδομένων του γίνεται με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

2.   Τα ιατρικά αρχεία πρέπει να περιέχουν το 

ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, 
την ηλικία, το επάγγελμα, τη διεύθυνση του 
ασθενή, τις ημερομηνίες της επίσκεψης, κα-
θώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο για 
την παροχή lege artis φροντίδας στον ασθε-
νή, όπως, ενδεικτικά και ανάλογα με την ει-
δικότητα, τα ενοχλήματα της υγείας του και 
το λόγο της επίσκεψης, την πρωτογενή και 
δευτερογενή διάγνωση ή την αγωγή που 
ακολουθήθηκε. 

3.  Οι κλινικές και τα νοσοκομεία τηρούν στα 
ιατρικά τους αρχεία και τα αποτελέσματα 

όλων των κλινικών και παρακλινικών εξε-
τάσεων. 

4.  Η υποχρέωση διατήρησης ιατρικών αρχεί-
ων ισχύει:

(α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού 
τομέα για μία δεκαετία από την τελευταία επί-
σκεψη του ασθενή και 
(β) σε κάθε άλλη περίπτωση για μία εικοσαετία 
από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή.
5.  Ο ιατρός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα 

έτσι ώστε στην περίπτωση επιστημονικών δη-
μοσιεύσεων να μη γνωστοποιείται με οποιον-
δήποτε τρόπο η ταυτότητα του ασθενή στον 
οποίον αφορούν τα δεδομένα. Εάν, λόγω 
της φύσης της δημοσίευσης, είναι αναγκαία 
η αποκάλυψη της ταυτότητας του ασθενή 
ή στοιχείων που υποδεικνύουν ή μπορούν 
να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της ταυτό-
τητάς του, απαιτείται η ειδική έγγραφη συ-
ναίνεσή του.

6.  Ο ιατρός τηρεί τα επαγγελματικά του βιβλία 
με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το 
ιατρικό απόρρητο και η προστασία των προ-

σωπικών δεδομένων. 
7.  Στα ιατρικά αρχεία δεν πρέπει να αναγρά-

φονται κρίσεις ή σχολιασμοί για τους ασθε-
νείς, παρά μόνον εάν αφορούν στην ασθέ-
νειά τους.

8.  Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα 
ιατρικά αρχεία καθώς και λήψης αντιγρά-
φων του φακέλου του. Το δικαίωμα αυτό, 
μετά το θάνατό του, ασκούν οι κληρονό-
μοι του, εφόσον είναι συγγενείς μέχρι τε-
τάρτου βαθμού. 

9.  Δεν επιτρέπεται σε τρίτο η πρόσβαση στα 
ιατρικά αρχεία ασθενή. Κατ’ εξαίρεση, επι-
τρέπεται η πρόσβαση: 

(α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελ-
τα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται 
έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις διαδι-
κασίες που προβλέπονται στο νόμο, 
(β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, 
που από τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν 
τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα, που ασκού-
νται σύμφωνα με το νόμο.
10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα πρόσβασης, 
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, στα εθνικά 
ή διεθνή αρχεία στα οποία έχουν εισέλθει τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που αφο-
ρούν σε αυτόν.
Άρθρο 19: Αμοιβή ιατρού
1.  Ο ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοι-

βή και χειρίζεται το θέμα αυτό με λεπτό-
τητα, διακριτικότητα, μετριοπάθεια και χω-
ρίς πρόθεση εκμετάλλευσης του ασθενή. 
Η διεκδίκηση της νόμιμης αμοιβής ή κάθε 
άλλο θέμα σχετικά με αυτήν πρέπει να δι-
ενεργείται με τρόπο ο οποίος να μην απά-
δει στην αξιοπρέπεια και τον κατεξοχήν αν-
θρωπιστικό χαρακτήρα του ιατρικού επαγ-
γέλματος. 

2.  Ο ιατρός μπορεί να παρέχει τις υπηρεσί-
ες του χωρίς αμοιβή ή με μειωμένη αμοι-
βή σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, με βά-
ση κριτήρια που είναι κοινωνικά πρόσφο-
ρα, παραδεκτά και σύμφωνα με το βαθύ-
τερο ανθρωπιστικό χαρακτήρα του ιατρι-
κού επαγγέλματός του. 

3.  Ο ιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς 
αμοιβή στους συναδέλφους του και στους 
συγγενείς προς τους οποίους αυτοί έχουν 
νόμιμη υποχρέωση, καθώς και στους φοι-
τητές της ιατρικής.

Στο μέρος Β’ θα ασχοληθούμε με:
•  Προεγχειρητική εκτίμηση ασθενούς
•  Προεγχειρητική ετοιμασία δέρματος
•  Αντισηψία δέρματος
•  Τοπική αναισθησία
•  Επείγοντα συμβάματα κατά τις δερματο-

χειρουργικές πράξεις και η αντιμετώπισή 
τους
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Γενικές αρχές
•  Σε βηματοδότη u Όχι διαθερμοπηξία, μόνο Laser
•  Σε επιληψία u Επιπλέον δόση φαρμάκου
•  Σε γυναίκες u Στη μέση του κύκλου
•  Σε περιφερική αγγειοπάθεια u Όχι αδρεναλίνη
•  Σε μύτη, πέος, ακροδάκτυλα  u Όχι αδρεναλίνη
•  Σε αιμοκάθαρση u Την επόμενη ημέρα
• Σε μικρά παιδιά u Συνοδεία γονέων
•  Σε ηλικιωμένους u Με συνοδό
•  Σε πρωκτό u Μέτρηση της ποσότητας ξυλοκαΐνης, 
  συμπτώματα από ΚΝΣ




