
 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 

Ο μεταφορέας ασθενών έχει τα παρακάτω καθήκοντα:  

• Να διεκπεραιώνει άμεσα τις οδηγίες των ιατρών, του προϊστάμενου, των 

νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας που αφορούν στη μεταφορά των 

ασθενών από το θάλαμο προς διάφορες περιοχές, όπως το ακτινολογικό τμήμα και 

άλλες εξεταστικές περιοχές ή διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι βοηθά τους ασθενείς να 

βγουν και να μπουν σε ταξί, ασθενοφόρο, αυτοκίνητα και ελικόπτερο.  

• Να σηκώνει και να τοποθετεί με ασφάλεια τους ασθενείς στα κρεβάτια, να μεταφέρει 

τις αποσκευές τους, να μεταφέρει τους ασθενείς προς και από ειδικές υπηρεσίες και 

περιοχές θεραπείας και το χειρουργείο, χρησιμοποιώντας τροχήλατη καρέκλα, ή 

φορείο.  

• Να βοηθά περιπατητικούς ασθενείς για τη μετακίνησή τους από τμήμα σε τμήμα ή 

εργαστήριο ή για την έξοδό τους από το νοσοκομείο, με ασφάλεια για την πρόληψη 

ατυχημάτων, όπως οι πτώσεις.  

• Να μεταφέρει με ασφάλεια τους ασθενείς από το ΤΕΠ σε δωμάτιο και από το ένα 

δωμάτιο σε άλλο.  

• Να μεταφέρει ασθενείς με οβίδα οξυγόνου, αντλία ενδοφλέβιας χορήγησης, 

καθετήρες και άλλο ειδικό εξοπλισμό.  

• Να βοηθά στην τοποθέτηση του ασθενούς σε κατάλληλη θέση στο κρεβάτι (αλλαγή 

θέσης, ανύψωση κ.α.).  
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• Να μεταφέρει το νεκρό από το τμήμα/μονάδα ή άλλη υπηρεσία του νοσοκομείου 

στο νεκροθάλαμο και να επιδεικνύει σεβασμό στη σορό του  νεκρού. Λαμβάνει όλα τα 

αναγκαία μέτρα κατά τη μεταφορά μολυσματικών νεκρών, ακολουθώντας το 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας.  

•  Να τηρεί την διαδικασία παραλαβής-παράδοσης νεκρού σύμφωνα με το  

πρωτόκολλο. 

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

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

ασθενών.  

• Να μεταφέρει με ασφάλεια έγγραφα, φακέλους ασθενών τους οποίους παραδίδει 

μόνο στον υπεύθυνο επαγγελματία υγείας 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 ελέγχει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μεταφοράς και αναφέρει έγκαιρα 

οποιαδήποτε βλάβη. Να καθαρίζει, τακτοποιεί και διατηρεί πάντα σε λειτουργική 

ετοιμότητα τον εξοπλισμό που είναι στην ευθύνη του.  

• Να διατηρεί το εργασιακό περιβάλλον ασφαλές και υγιεινό ακολουθώντας τα 

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

υπηρεσία. Ακολουθεί τα πρότυπα και τις διαδικασίες μεταφοράς μολυσματικών 

ασθενών.  

• Να ενημερώνει τον προϊστάμενο του τμήματος που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή και 

να διατηρεί σε καλή κατάσταση και σε λειτουργία τον εξοπλισμό ασύρματης 

επικοινωνίας .  

• Να επικαιροποιεί τις γνώσεις του συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες. • Να 

προσανατολίζει και εκπαιδεύει τους νέους μεταφορείς.  Νοσοκόμοι/τραυματιοφορείς 

χειρουργείου  

• Να μεριμνά για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά του ασθενούς πριν και μετά την 

χειρουργική επέμβαση από τα νοσηλευτικά τμήματα στο χώρο του Χειρουργείου.  

 • Να παραλαμβάνει τον ασθενή από τον Προϊστάμενο ή τον υπεύθυνο Νοσηλευτή 

του Τμήματος και τον παραδίδει μαζί με τον φάκελο του ασθενή στον υπεύθυνο 

νοσηλευτή του Χειρουργείου.  

• Η μεταφορά του ασθενή γίνεται πάντα με φορείο.  

• Να διατηρεί καθαρά και με πλήρη εξοπλισμό τα φορεία στην καθορισμένη θέση 

τους μετά από κάθε χρήση.  

• Να ενημερώνει τον προϊστάμενο για βλάβες και φθορές που επηρεάζουν την 

ασφάλεια του χώρου φροντίδας.  



• Να μεριμνά για την ενδεδειγμένη τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουργικό 

τραπέζι, σύμφωνα με το είδος της επέμβασης και τις οδηγίες του χειρουργού. • Να 

φροντίζει για τη σωστή τοποθέτηση των πρόσθετων εξαρτημάτων της χειρουργικής 

κλίνης.  

• Να διατηρεί άριστες διαπροσωπικές σχέσεις με όλους τους ασθενείς, τους 

συγγενείς τους καθώς και με όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου.   
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