
 
 

 

Eλάχιστες προδιαγραφές ενδοσκοπικής μονάδας εκτός 

Νοσηλευτηρίου  

 

Α. Φυσικό Περιβάλλον-Υποδομές 

Χώροι Ελάχιστα 
m2 

Ελάχιστη 
Διάσταση 

Σχόλια 

Χώρος αναμονής 8 2   

Υποδοχή γραμματεία 4 2 
Μπορεί να είναι ενιαίος χώρος με την 
αναμονή. 

Γραφείο Ιατρού 10 2.80   

Εξεταστήριο 4 2 
Μπορεί να είναι ενιαίος χώρος με το 
γραφείο ιατρού ή την αίθουσα 
ενδοσκοπήσεων. 

Αίθουσα 
ενδοσκοπήσεων 10 2.80 

Οπτική και ακουστική μόνωση. 
Σύστημα κλιματισμού-εξαερισμός. 
Ρυθμιζόμενος φωτισμός. Δυνατότητα 
ελεύθερης κίνησης από 2 μεγάλες 
πλευρές της εξεταστικής κλίνης. 

Χώρος απολύμανσης 
ενδοσκοπίων 

3 1.20 

Σε άμεση επικοινωνία με την αίθουσα 
ενδοσκοπήσεων. Φυσικός ή τεχνητός 
εξαερισμός. Μπορεί να είναι ενιαίος 
χώρος. 

Χώρος ανάνηψης 
ασθενών 4 2 

Χώρος ανάνηψης +2 m2 /επιπλέον της 
ενδοσκοπικής αίθουσας. Σε άμεση 
επικοινωνία με την αίθουσα 
ενδοσκοπήσεων. 

W.C. ασθενών 1.50 1 Δυνατότητα διακριτικής πρόσβασης 
από την αίθουσα ενδοσκοπήσεων. 

W.C. κοινού/ 
προσωπικού 

2 1.20 

Σε άμεση επικοινωνία με την αίθουσα 
αναμονής. Μπορεί να είναι κοινό με το 
WC ασθενών με δυνατότητα 
ανεξάρτητης πρόσβασης. 

 Όπου οι χώροι είναι ενιαίοι δεν αθροίζονται τα τετραγωνικά μέτρα. 

Επιπλέον των πιο πάνω θα πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα/διαθεσιμότητα των πιο 
κάτω: 

- ειδικός χώρος για αποθήκευση εξοπλισμού και φαρμάκων 
- επείγουσα μεταφορά κατεσταλμένου ή ασταθούς ασθενούς με φορείο ή καρέκλα 
- κατάλογος ελάχιστου αποθέματος φαρμάκων και αναλώσιμων (έλεγχος lot number 

και ημερομηνιών λήξεως) 



 
Β. Προσωπικό 

Η παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού* είναι απαραίτητη για την ενδοσκόπηση. Ο 
νοσηλευτής θα πρέπει να φέρει ειδική νοσηλευτική στολή και να χρησιμοποιεί γάντια μιας 
χρήσεως σε όλες τις περιπτώσεις (φλεβοκέντηση, τοποθέτηση ενδοσκοπίου, ενδοσκόπηση, 
απολύμανση).  Το προσωπικό είναι απαραίτητο να έχει εκπαιδευτεί σε καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση και στην οργάνωση των βιοψιών. 

Οι δραστηριότητες που εκτελεί το προσωπικό περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα: 

- Παροχή βοήθειας στον ιατρό κατά την ενδοσκόπηση (διατήρηση θέσης ασθενούς, 
χορήγηση επιπρόσθετου φαρμάκου, συγκράτηση του επιστόμιου και του ενδοσκοπίου 
όταν απαιτείται, λήψη βιοψιών) 

- Επίβλεψη του ασθενή και τα ζωτικά του σημεία κατά την ενδοσκόπηση και την ανάνηψη 

Στην περίπτωση χορήγησης καταστολής και αναλγησίας χωρίς την παρουσία 
Αναισθησιολόγου,  ο  ενδοσκόπος ή ο/η νοσηλευτής/τρια του ενδοσκοπικού που είναι 
υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση του ασθενούς κατά τη χορήγηση καταστολής και 
αναλγησίας, πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης της βασικής 
καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης των ζωτικών λειτουργιών**.  

*Η υποχρέωση παρουσίας νοσηλευτικού προσωπικού ξεκινά τον Οκτώβριο 2021. Μέχρι την 
ημερομηνία αυτή, οι ενδοσκοπικές μονάδες δύναται να λειτουργούν είτε με νοσηλευτικό 
προσωπικό είτε με άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

**Η υποχρέωση για ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αυτής και διαθεσιμότητας του σχετικού 
πιστοποιητικού ξεκινά τον Ιανουάριο 2022. 

Γ. Εξοπλισμός Ιατρείο- Ελάχιστα Απαραίτητα Αναλώσιμα & Φάρμακα 

Βασικός Εξοπλισμός:  

Φάρμακα:  2 amp Αδρεναλίνη, 2 amp, Ενδοφλέβια Κορτικοστεροειδή, 
3x500ml 0,9% NaCl, 3x500ml 5% DW και Xylocaine gel. 

Αναλώσιμα/Εξοπλισμός:  Ρολά κλίνης, Γάντια λάτεξ, Φλεβοκαθετήρες, Ελαστική 
περιχειρίδα, Οινόπνευμα, Γάζες, Βαμβάκι, Συσκευές έγχυσης 
ορού, Σύριγγες (2,5cc 5cc 10cc 20cc), Αυτοκόλλητο επίθεμα, 
Πιεσόμετρo, Στηθοσκόπιo, Κουτί βιολογικών αποβλήτων και 
Ειδικό κυτίο αποκομιδής των αιχμηρών υλικών.  

 

Εξοπλισμός για ενδοσκοπήσεις:  

Φάρμακα:  Xylocaine spray, 2 amp Ατροπίνη, 2 amp Μετοκλοπραμίδη, 2 
amp Φλουμαζελίνη και 2 amp Ναλοξόνη. 

Αναλώσιμα/Eξοπλισμός:  Φιάλες οξυγόνου, Γυαλάκια οξυγόνου, Προέκταση 
οξυγόνου, Υποσέντονα, Φιαλίδια λήψης βιοψιών, Φορμόλη, 
Νεφροειδή, Μάσκα οξυγόνου, Στοματοφαρυγγικοί 
αεραγωγοί, Λαρυγγικές μάσκες, Σωλήνες αναρρόφησης, 
Συνδετικά αναρρόφησης, Γάζες, Παλμικό οξύμετρo και 
Συσκευή Ambu. 



 
Αναγκαίος εξοπλισμός άμεσης ανάγκης: 

Φάρμακα:    Αδρεναλίνη, Ατροπίνη, Κορτιζόνη και  Ορό D/W 5% . 

Αναλώσιμα/Eξοπλισμός:  Εξοπλισμός φλεβοκέντησης, Στηθοσκόπιο, Ηλεκτρονικά 
όργανα παρακολούθησης (κορεσμός, σφίξεις, ΑΠ) ή 
εναλλακτικά παλμικό οξύμετρο και πιεσόμετρο, Απινιδωτής, 
Σωλήνες αναρρόφησης και συνδετικά αναρρόφησης, 
Εξοπλισμός βατότητας αεραγωγών (προσωπίδες, 
στοματοφαρυγγικοί αγωγοί, Συσκευή Ambu, Λαρυγγική 
μάσκα και Λιπαντική ουσία. 

Δ. Προστασία 

Για τη διασφάλιση της  απαραίτητης προστασίας όλου του προσωπικού, θα πρέπει να γίνεται 
τακτικός καθαρισμός και απολύμανση του περιβάλλοντος χώρου. Η  όλη η διαδικασία του 
κύκλου καθαρισμού – απολύμανσης πρέπει να γίνεται με βάση τις οδηγίες του 
κατασκευαστή των ενδοσκοπίων και των απολυμαντικών. 

Η μεταφορά των ακάθαρτων οργάνων και υλικών στον χώρο απολύμανσης ενδοσκοπίων θα 
πρέπει να γίνεται με τρόπο που  διασφαλίζεται η αποφυγή διασποράς μολυσματικού υλικού.  
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