
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ 

 

Τη θέση του Βοηθού Θαλάμου καταλαμβάνει άτομο της κατηγορίας ΥΕ, υπό την 

εποπτεία του Προϊστάμενου Νοσηλευτή του Νοσηλευτικού Τμήματος ή των 

Νοσηλευτών.  

Σκοπός, η εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται με τον ασθενή και το άμεσο 

περιβάλλον του, η φροντίδα των βοηθητικών χώρων, του εξοπλισμού και των 

υλικών, υπό την εποπτεία του προϊστάμενου και των νοσηλευτών του Νοσηλευτικού 

Τμήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί.  

Ο βοηθός θαλάμου έχει τα παρακάτω καθήκοντα:  

• Να διατηρεί καθαρό και τακτικό το άμεσο περιβάλλον του ασθενούς και του 

θαλάμου γενικότερα. Αναλυτικότερα: α) Καθαρίζει το κρεβάτι του ασθενούς με όλα τα 

εξαρτήματα όπως κομοδίνο, προφυλακτήρες, στύλους ορών, αναρροφήσεις, 

εντοιχισμένες συσκευές κ.α.. β) Στρώνει το άδειο κρεβάτι. γ) Καθαρίζει και τακτοποιεί 

το περιβάλλον του θαλάμου, όπως καρέκλες, πολυθρόνες, τραπέζι, τραπεζίδια, 

ντουλάπες κ.α.. δ) Μετά την έξοδο του ασθενούς (εξιτήριο, μεταφορά σε άλλο τμήμα 

ή ίδρυμα, θάνατος) εκτελεί γενική καθαριότητα στο κομοδίνο, τη ντουλάπα, στο 

κρεβάτι και το στρώμα. ε) Φροντίζει να διατηρεί το θάλαμο με επαρκή φωτισμό, καλό 

αερισμό και απαλλαγμένο από θορύβους και οσμές.  

• Να βοηθά στην παροχή φροντίδας στους ασθενείς σε θέματα καθαριότητας, 

περιποίησης και φροντίδας (στρώσιμο κρεβάτι, λούσιμο, αλλαγή θέσης αρρώστου).  

• Να βοηθά στην τοποθέτηση του ασθενούς στο κρεβάτι (αλλαγή θέσης, ανύψωση 

κ.α.).  
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• Να επιδεικνύει σεβασμό και διατηρεί την αξιοπρέπεια του νεκρού ασθενούς.  

• Να διατηρεί τους βοηθητικούς χώρους καθαρούς και τακτικούς: α) Πλένει, καθαρίζει 

και τακτοποιεί σκοραμίδες (δοχεία γυναικών), ουροδοχεία, λεκάνες και διάφορα άλλα 

αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη νοσηλεία του ασθενούς με τον τρόπο 

που έχει υποδειχθεί από νοσηλευτή. β) Τοποθετεί τον ακάθαρτο ιματισμό στους 

κατάλληλους σάκους και φροντίζει για την απομάκρυνσή του από το νοσηλευτικό 

τμήμα. γ) Φροντίζει και διατηρεί καθαρά και τακτικά τα ντουλάπια των βοηθητικών 

χώρων.  

• Να καθαρίζει και τακτοποιεί τα ντουλάπια και άλλους χώρους του δωματίου 

προετοιμασίας νοσηλειών, το ντουλάπι των φαρμάκων, το ψυγείο φαρμάκων και τα 

τροχήλατα καρότσια νοσηλείας.  

• Πλένει χρησιμοποιημένα εργαλεία, συσκευές παροχετεύσεων και άλλα αντικείμενα 

σύμφωνα με τις οδηγίες του νοσηλευτή.  

• Ετοιμάζει τα προς αποστείρωση υλικά/εργαλεία.  

• Να διατηρεί καθαρή και τακτική την αποθήκη του τμήματος στο οποίο εργάζεται: α) 

Τοποθετεί στρώματα, μαξιλάρια και άλλα αντικείμενα όπως νάρθηκες, βάρη, σανίδες 

κ.α. στους αντίστοιχους χώρους και τα διατηρεί καθαρά και τακτικά. β) Παραλαμβάνει 

και φροντίζει τον καθαρό ιματισμό και τον τοποθετεί στα αντίστοιχα ντουλάπια. γ) 

Μεταφέρει τον καθαρό ιματισμό στους θαλάμους στις καθορισμένες ώρες και ημέρες 

για αλλαγή των λευχειμάτων (ιματισμού) των ασθενών. δ) Παραλαμβάνει το 

αναλώσιμο υλικό και το τακτοποιεί στους αντίστοιχους χώρους. ε) Εφοδιάζει το 

τμήμα με το απαραίτητο αναλώσιμο υλικό και φροντίζει να καλύπτονται οι ανάγκες 

του. στ) Συγκεντρώνει το άχρηστο ή φθαρμένο υλικό και το τοποθετεί στον 

καθορισμένο χώρο συγκέντρωσης των προς αχρήστευση υλικών και εξοπλισμού.  

• Να διατηρεί το εργασιακό περιβάλλον ασφαλές και υγιεινό ακολουθώντας τα 

πρότυπα και τις διαδικασίες ελέγχου των λοιμώξεων που έχουν τεθεί από την 

υπηρεσία.  

• Να μεταφέρει ιατρικό εξοπλισμό, τροχήλατες καρέκλες, φορεία και υλικά, σύμφωνα 

με τις οδηγίες, σε προκαθορισμένες περιοχές θεραπείας και στους θαλάμους των 

ασθενών.  

• Να μεταφέρει με ασφάλεια έγγραφα, φακέλους ασθενών και άλλα αντικείμενα, από 

το ένα νοσηλευτικό τμήμα σε άλλο, στο φαρμακείο ή όπου αλλού παραστεί ανάγκη, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊστάμενου, του υπεύθυνου νοσηλευτή ή του ιατρού.  

• Να μεταφέρει εργαστηριακά δείγματα και παραπεμπτικά σε συγκεκριμένα 

εργαστήρια, ακολουθώντας τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα.  

• Να αναφέρει στον προϊστάμενο τυχόν βλάβες, όπως καμένες λάμπες, χαλασμένες 

βρύσες, έπιπλα και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα, τα οποία δυνατόν να προκαλέσουν 

ατυχήματα στους ασθενείς και το προσωπικό.  



• Να ασχολείται με όλες τις βοηθητικές εργασίες που τους αναθέτει ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος ή ο αναπληρωτής του και σε κάθε περίπτωση και για κάθε θέμα 

αναφέρεται σε αυτούς.  

Να ενημερώνει την Προϊσταμένη ή την υπεύθυνη βάρδιας του τμήματος όταν 

απομακρύνεται από το τμήμα. 
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