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ζέκα: ΠΡΟΣΑΔΗ ΜΑ ΣΟ ΑΗΣΖΜΑ Α ΓΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΚΗ ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ
ΜΔΥΡΗ 26.04.2018 ΓΗΑ ΔΗΓΟ : ΑΔΡΟΣΡΩΜΑ ΚΛΗΝΖ
(ΩΣ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ http://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/prokyrikseis/diavouleush-texnikwn-prodiagrafwnvioiatrikis)

Αμηόηηκνη θύξηνη,
ζρεηηθά κε ηελ σο άλσ δεκόζηα δηαβνύιεπζε σο έρεη αλαξηεζεί ζην http://www.evaggelismoshosp.gr/index.php/prokyrikseis/diavouleush-texnikwn-prodiagrafwn-vioiatrikis,
επηηξέςηε καο κέζα από ηελ 25εηή εκπεηξία καο θαη κε ζηόρν πάληα ηελ αλαβάζκηζε
ππεξεζηώλ πγείαο, λα ζαο αλαθέξνπκε ηα θάησζη δεδνκέλα θη επξέσο απνδεθηά :
1. νη πγηείο άλζξσπνη ή έζησ νη κε θιηλήξεηο αζζελείο (και κλινήπηρ θευπείηαι ο αζθενήρ πος είναι
καηάκοιηορ, παπαηεηαμένα για μεγάλο σπονικό διάζηημα ) δελ παζαίλνπλ θαηαθιίζεηο δηόηη ην ζώκα
ππνζπλείδεηα απνθξίλεηαη ζηνλ πόλν πίεζεο θαη αιιάδεη ηε ζέζε ηνπ κε απνηέιεζκα νη πηέζεηο λα
απνκαθξύλνληαη πξνο άιιν ηκήκα ηνπ ζώκαηνο.
2. νη θιηλήξεηο αζζελείο γηα λα απνθύγνπλ ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο θαηαθιίζεσλ ζα πξέπεη ην
λνζειεπηηθό πξνζσπηθό λα ηνπο κεηαθηλεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θάηη πνπ θαηαπνλεί θαη ην
λνζειεπηηθό πξνζσπηθό θη απαηηεί ηε ζπλερή απαζρόιεζή ηνπο.
3. Απνηπρία απηνύ ηνπ κεραληζκνύ βηνινγηθήο αλάδξαζεο είηε γηαηί ν αζζελήο δελ κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί είηε γηαηί ιρ ελαο ηξαπκαηηζκόο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο δελ ηνπ ην επηηξέπεη, έρεη σο
απνηέιεζκα ν αζζελήο λα κε κπνξεί λα θηλεζεί σο πξέπεη θη απνηπρία λα θηλεζνύλ νδεγεί ζε
απμεκέλεο πηέζεηο πνπ πξνθαιεί δηαξθή ηζραηκία θαη ηειηθά λέθξσζε ηζηώλ, δει.έιθνο απν ηηο
πηέζεηο (θαηαθιίζεηο).Δαλ νη αζζελείο δελ είλαη ζε ζέζε λα θηλνύληαη νη ίδηνη, ηόηε είλαη απαξαίηεην λα
παξεκβαίλνπλ θαη λα κεηαθηλνύληαη πξηλ πξνθύςεη λέθξσζε ιόγσ ηεο πίεζεο . Ζ επαλαηνπνζέηεζε
πξέπεη λα είλαη ζπρλή θαη θαλνληθή θαη λα ζπλερίδεηαη κέρξη ν αθίλεηνο αζζελήο λα αλαθηεζεί
επαξθώο ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηε δηθή ηνπ βηναλάδξαζε.
Δπίζεο όπσο γλσξίδεηε,
4.Σν λνζνθνκείν νθείιεη λα ιακβάλεη εθείλα ηα κέηξα έηζη ώζηε ν αζζελήο λα ζεξαπεπηεί θαη λα κελ
απνθηήζεη άιιε πάζεζε από απηή γηα ηελ νπνία ήξζε λα ζεξαπεπηεί
5.Οη θαηαθιίζεηο θνζηίδνπλ ζε θάζε ζύζηεκα πγείαο ιόγσ παξαηεηακέλεο λνζειείαο,ρξήζε
πιηθώλ,επηζεκάησλ θηι .
Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο, ε ζσζηή ρξήζε εμνπιηζκνύ πνπ λα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΔΙ θη αλ
ρξεηαζηεί ΝΑ ΤΜΒΑΛΛΔΙ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ησλ θαηαθιίζεσλ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε.
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Σα αεξνζηξώκαηα απνηειινύλ κέξνο απηνύο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ην λνζνθνκείν νθείιεη γηα
ηνπο σο άλσ ιόγνπο, λα επηιέμεη απηά πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ην ζέκα ησλ
θαηαθιίζεσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη Τςειήο απόδνζεο δπλακηθήο επηθάλεηαο δειαδή
πνπ λα πξνζπαζεί λα κηκεζεί ζηελά ηε ΦΤΗΚΖ ΚΗΝΖΖ κε ηελ "απόηνκε" θαη "πιήξε"
απνκάθξπλζε /αθαίξεζε ηεο πίεζεο ζην ζεκείν επαθήο ηνπ ζώκαηνο (low pressure /zero
pressure air matresses) .
Κάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο
Οζν κεγαιύηεξε ε δηαθνξά πίεζεο κεηαμύ ηεο θνπζθσκέλεο αεξνθπςειίδαο θαη ηεο
μεθνύζθσηεο, ηόζν πην απνηειεζκαηηθό ην αεξόζηξσκα.
Κάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αλαιόγσο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ
αζζελή. Γεληθώο δηαθξίλνληαη ζε "2 cells " (ελαιιαγή 1εο αεξνθπςειίδαο κε επόκελε πνπ
θνπζθώλεη όηαλ μεθνπζθώλεη ε πξνεγνύκελε ) θαη ζε "3 cells " (ελαιιαγή από 2 θνπζθσκέλεο θαη
1 μεθνύζθσηε αεξνθπςειίδα πνπ είλαη όηη θαιύηεξν γηαηη κε απηά έρνπλ θαη θαιύηεξε ζηήξημε ηνπ
ζώκαηνο θαη κπνξεί έηζη λα επηηεπρζεί κεγαιύηεξε δηαθνξά πίεζεο θη απόηνκα).
ε αθίλεηνπο αζζελείο κε απνηπρία ηνπ δηθνύ ηνπο κεραληζκνύ βηναλάδξαζεο γηα ηελ πξόιεςε ησλ
ειθώλ πίεζεο,απηέο νη ζπζθεπέο πςειήο απόδνζεο παξέρνπλ ηηο αζθαιέζηεξεο επηθάλεηεο
ζηήξημεο πάλσ ζηηο νπνίεο λνζειεύνληαη νη αζζελείο.Καζώο νη αζζελείο αλαθηνύλ ηελ πγεία ηνπο
θαη αξρίδνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ππνζπλείδεην πόλν απν ηε πίεζε
, κπνξεί λα
παξαπνλνύληαη όηη ην ζηξώκα είλαη άβνιν αθξηβώο όπσο ζα κπνξνύζαλ λα παξαπνλεζνύλ γηα
ηνπο νξνύο, θαζεηήξεο, ηνπο ξηδνγαζηξηθνύο ζσιήλεο θαη ηελ ηξαρεηνζηνκία. Απηνί νη αζζελείο είλαη
πιένλ ζε ζέζε λα ηνπνζεηεζνύλ ζε έλα θαλνληθό ζηξώκα θαζώο έρνπλ μαλαθεξδίζεη ηελ ηθαλόηεηά
ηνπο λα αιιάδνπλ ζέζε ζώκαηνο από κόλνη ηνπο, αληαπνθξηλόκελνη ζηελ αλππόθνξε πίεζε απν ην
ζηξώκα.
ε θακκία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα κπεξδεύνληαη κε ηα Υακειήο απόδνζεο δπλακηθήο
επηθάλεηαο (ζηξώκαηα καζάδ) πνπ απνηεινύλ ζπζθεπέο πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ άλεζε ησλ
αζζελώλ, ησλ ειηθησκέλσλ ή, ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, ησλ ζηαζεξνπνηεκέλσλ αζζελώλ
ρακεινύ θηλδύλνπ. Οη ζπζθεπέο απηέο ραιαξώλνπλ αξγά θαη πάληα έρνπλ ιίγν αέξα αθόκε θαη ζηηο
απνπιεζσξηζηηθέο θπςειίδεο αιιά είλαη αλεπαξθήο γηα λα κεηώζεη ηε βαζηά πίεζε γύξσ από ηα
νζηά . Με όιεο ηηο αεξνθπςέιιεο λα παξακέλνπλ ππό πίεζε θαζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ,γηα
πγηείο
αζζελείο
ζα
είλαη
άλεηα
αιιά
γηα
θιηλήξεο
αζζελείο
δελ ζα
είλαη
απνηειεζκαηηθέο.Υξεζηκνπνηνύληαη σο ζηξώκαηα καζάδ ζε αζζελείο γηα 1-2 ώξεο θαη ζπλήζσο ζε
θαη'νίθνλ λνζειεία θη όρη ζε λνζνθνκείν νπνπ ζα πξέπεη λα δηαηίζνληαη ζπζθεπέο πςειόηεξεο
απνδνηηθόηεηαο.
(θευπούμε όηι ζε αςηέρ αναθέπεζηε όηαν ζηιρ πποδιαγπαθέρ μεηαξύ άλλυν αναθέπεηε "ραβδωτής
επιφάνειας" καθώρ αςηό ςπονοεί (διεςκπινήζηε ηο εάν όσι) όηι "δεν θα ξεθοςζκώνοςν πλήπυρ"
δημιοςπγώνηαρ μια μη επίπεδη επιθάνεια και "δεν θα ςπάπσει μεγάλη διαθοπά αέπα από ηην μια
αεποκςτελίδα ζηην άλλη ώζηε να αθήνοςν συπίρ άζκηζη πίεζηρ εναλλάξ διάθοπα ζημεία ηος
ζώμαηορ.
5.Πσο κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο, ηα Τςειήο απόδνζεο από ηα Υακειήο απόδνζεο;
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Οζν πην πιήξεο ε αθαίξεζε ηνπ αέξα ("low pressure" θαη "zero pressure") από ηηο
αεξνθπςειίδεο θη όζν πην "απόηνκε" ε αθαίξεζε ηνπ αέξα, ηόζν πην απνηειεζκαηηθή ε
ρξήζε ηνπ αεξνζηξώκαηνο.
Γηα λα επηηεπρζεί "πιήξεο" θη απόηνκε" αθαίξεζε αέξα, θάζε θαηαζθεπαζηήο ρξεζηκνπνηεί
ηερλνινγηθά
εξγαιεία
όπσο
:κεγάιεο
ζσιελώζεηο
κεηαμύ
αεξνθπςειίδσλ
θαη
αληιίαο,αεξνζπκπηεζηέο κεγάιεο απόδνζεο (κέρξη θαη 10 ιίηξα/ιεπηό ζε ζρέζε κε άιια πνπ έρνπλ
ξνή αέξα 1,5 ιίηξν/ιεπηό ή θαη κηθξόηεξν ) θαη αεξνθπςειίδεο πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηε απόηνκε
αθαίξεζε θαη πιήξσζε κε αέξα θηι).Δπίζεο νη πςειήο απόδνζεο αεξνζπκπηεζηέο ζα ζπκβάιινπλ
πέξα από ηε πξόιεςε θαη ζηε ζεξαπεία ειθώλ θαηαθιίζεσλ (θάηη πνπ νθείιεη λα παξάζρεη ην
λνζνθνκείν ζηνπο αζζελείο ηνπ),ζα αληέρεη κεγαιύηεξν βάξνο αζζελή (θαη δηαζώζηε ζε πεξίπησζε
ΚΑΡΠΑ), θαη θάηη πνιύ ζεκαληηθό ζα ζπκβάιινπλ ζηε ζεξκηθή απνιύκαλζε ηνπ αέξα πνπ
εηζέξρεηαη ζην ζηξώκα!
Κάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο
6.Δπίζεο, θαζώο ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ζε λνζνθνκεία ζα πξέπεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο
Δπξσπαηθήο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο θαηαθιίζεηο ,EPUAP (European Pressure Ulcer
Advisory Panel ) λα γίλεηαη πιήξσο θαη ηαρύηαηε αθαίξεζε αέξα γηα αλάγθεο
ΚΑΡΓΗΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΝΖΖ (CPR/ΚΑΡΠΑ) κε ηαρύηεηεο κέρξη 15 δεπη εηζη
ώζηε ε πιάηε ηνπ αζζελή λα είλαη ζε επίπεδε θη όρη ελαιιαζζόκελε επηθάλεηα γηα απηό ζα πξέπεη
ην αεξόζηξσκα αθελόο λα έρεη ηελ έλδεημε CPR ζε εκθαλέο θη εύθνια πξνζβάζηκν ζεκείν
αθεηέξνπ λα μεθνπζθώλεη ηάρηζηα ώζηε λα γίλεη επίπεδε αθνπκπώληαο ην ζώκα κέζσ απηνύ ζηελ
επίπεδε επηθάλεηα ηεο θιίλεο.
Κάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο
7.Θα πξέπεη ην ζηξώκα λα είλαη επίπεδν θαηά ηε ξνπηίλα λνζειείαο (ζηξώζηκν θιίλεο,πιύζηκν
αζζελή θηι δειαδή λα έρεη πέξα ηνπ ελαιιαζόκελνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο θαη "ζηαηηθή ιεηηνπξγία".
Κάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο
8.Θα πξέπεη , αλ ρξεηαζηεί ε κεηαθνξά ηνπ αζζελή κε ηελ θιίλε
ιεηηνπξγία ζε "κεηαθνξά".

λα ππάξρεη πξόβιεςε ην

Κάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο
9.ζα πξέπεη ε ζρεδίαζή ηνπο (πρ δηαθαλείο ή αλνηρηνύ ρξώκαηνο αεξνθπςειίδεο) λα είλαη ηέηνηα
πνπ λα θαζηζηά επθόισο νξαηό θη αληρλεύζηκν ην βξώκηθν ζεκείν ώζηε αθνινύζσο λα είλαη
απνηειεζκαηηθόηεξνο ν ρεηξνθίλεηνο θαζαξηζκόο ηνπο θη ν έιεγρόο ηνπο γεληθόηεξα.
Κάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο
10. Σα πξνηόληα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε CE θη σο λνζνθνκείν ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε
ζπκκόξθσζε ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο αλαθνηλσζέληεο νδεγίεο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ζην
ύςηζην ε απνηειεζκαηηθόηεηα θη ε αζθάιεηα αζζελή θαη ρξεζηώλ.Καη ην αλαθέξνπκε δηόηη σο
γλσζηόλ (αθξηβώο ιόγσ ηεο βαξύλνπζαο ζεκαζίαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αεξνζηξσκάησλ),ζύκθσλα κε ηνλ Δπξσπαηθό Καλνληζκό γηα ηηο ηαηξηθέο
ζπζθεπέο ( EU Medical Device Regulation), νη θαηαζθεπαζηέο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζνύλ ώζηε
από class I λα θαηαζθεπάζνπλ ηα AEΡΟΣΡΩΜΑΣΑ έηζη ώζηε λα θαηεγνξνπνηεζνύλ ζε class IIa
δειαδή ζε πςειόηεξν επίπεδν αζθάιεηαο απ 'ό, ηη νη ζπζθεπέο Καηεγνξίαο Η θαη λα έρνπλ

EnaMed Μ/πη ΕΠΕ
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 44, ΤΚ 15233 ΑΘΗΝΑ

FAX:2106838221

www.enamed.gr
τηλ 2108022150 & 2111069383

email: info@enamed.gr

Μ.Δ.Π.Δ
ΙΑΣΡΙΚΑ ΔΙΓΗ

ΑΜΠ 1977

ISO 13485 : 2012

ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγνύλ όπσο ππνδεηθλύεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο ρσξίο λα πξνθαινύλ
ηξαπκαηηζκό ή βιάβε ζηνλ αζζελή ή ηνλ ρξήζηε.
Κάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο
11.Οζν αθνξά ηε πηζηνπνίεζε θαηά ISO ,ζα πξέπεη
λα έρεη πεδίν πηζηνπνίεζεο ηα
ηαηξνηερλνινγηθά πξνηόληα ώζηε λα απνθεπρζνύλ παξεξκελείεο θαηά ηελ αμηνιόγεζε θαη λα
δηαηεξεζεί ε αξρή ηεο ηζόηεηαο ζηελ αμηνιόγεζε πξνκεζεπηώλ/θαηαζθεπαζηώλ.
Κάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο
12.Οζν αθνξά ην πηζηνπνηεηηθό απνιύκαλζεο πνπ ζα πξέπεη λα θέξεη ε εηαηξεία, ζα πξέπεη λα
είλαη ζαθέο πην πηζηνπνηεηηθό απνιύκαλζεο δεηάηε ώζηε λα ηεξεζεί ε αξρή ηεο ηζόηηκεο
αμηνιόγεζεο πξνκεζεπηώλ.
Κάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο
13.Οζν αθνξά ην γεγνλόο όηη ε εηαηξεία κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε άιιε εηαηξεία πνπ λα έρεη απηή
πηζηνπνηεηηθό απνιύκαλζεο θη εδώ εγείξνληαη πξνβιεκαηηζκνί θαζώο ππάξρεη θελό ζηελ αζθάιεηα
ηεο εηαηξείαο πνπ δελ ερεη πηζηνπνηεηηθό απνιύκαλζεο θαη δελ εθαξκόδεη πηζαλόλ ηα κέηξα
πξνθύιαμεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θηι εηζη ώζηε λα "ΜΖΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΓΗΑΠΟΡΑ
ΜΗΚΡΟΒΗΩΝ",βαζηθή παξάκεηξνο ζηνλ πεξηνξηζκό ησλ ελδνλνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ.
Κάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ζαο

Δπίζεο, ζε όηη αθνξά ηνπο ΔΙΓΙΚΟΤ ΟΡΟΤ
Κάζε λνζνθνκείν νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό δηαζπνξάο κηθξνβίσλ.
ηνπο ΔΗΓΗΚΟΤ νξνπο, δελ είδακε πνπζελά αλαθνξά γηα ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ λα
παξαδίδεη ην ζηξώκα πνπ έρεη αλνηρηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζε αζζελή, κε ηηο ηδηεο πηζηνπνηήζεηο
απνιύκαλζεο θαη κέηξσλ δηαζθάιηζεο πεξηνξηζκνύ δηαζπνξάο κηθξνβίσλ πξνο ηνλ ζπιιέθηε ηνπ
ζηξώκαηνο σο ηηο δεηά θη από ηελ πιεηνδόηξηα εηαηξεία.
-Πνηνο ζα δηαζθαιίζεη όηη δελ ζα ππάξμεη κεηαθνξά παζνγόλνπ κηθξνβίνπ πξνο ηνλ ζπιιέθηε ηνπ
ζηξώκαηνο θαη δηαζπνξά ηνπ ζε άιινπο/ρσξνπο θηι κέρξη ηελ απνρώξεζή ηνπ από ην λνζνθνκείν;
-Από πνην ζεκείν ζα γίλεηαη ε παξαιαβή ηνπ;
-ζα ζπλνδεύεηαη ην αεξόζηξσκα κε πηζηνπνηεηηθό απνιύκαλζεο από ην λνζνθνκείν, θαη κε
απηό λα παξαδνζεί ζηελ πιεηνδόηξηα εηαηξεία ώζηε λα ειερζεί γηα ηε ζσζηή ηνπ ιεηηνπξγία θαη λα
εηνηκαζηεί απνιπκαλζεί γηα ηνλ επόκελν αζζελή;
-Πνηεο ώξεο ζα γίλεηαη ε παξαιαβή/παξάδνζε ώζηε λα είλαη πάληα παξόλ ν αξκόδηνο ηνπ
λνζνθνκείνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο αλαιόγσο ώξαο θιήζεο;
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-Από πνπ ζα πιεξώλεηαη ε πιεηνδόηξηα εηαηξεία;Αλ πιεξώλεηαη από ην λνζνθνκείν, (αλ θαη δελ
βξίζθνπκε ηνλ ιόγν πνπ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζα ζαο ζπκθέξεη) αλ πιεξώλεηαη από ηνλ αζζελή ( θη
εδώ ζεσξνύκε όηη ίζσο ππάξμνπλ ζέκαηα θαηά πόζν ν αζζελήο είρε ηηο θαηαθιίζεηο πξηλ λνζειεπηεί
ζε απηό ην λνζνκείν ή ηηο απέθηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ ζε απηό ή άιιν δεκόζην
λνζνθνκείν θηι ζέκαηα πνπ ίζσο δπζρεξαίλνπλ ηελ εμόθιεζε ηεο πιεηνδόηξηαο εηαηξείαο θαη ζα
πξέπεη λα δηεπθξηληζηνύλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο εθάζηνηε πξνζθνξάο)
-Πνηνο ζα δηαζθαιίδεη (ζηε πεξίπησζε πνπ ε εμόθιεζε γίλεηαη από ηνλ αζζελή/ζηελ εηαηξεία) όηη ν
αζζελήο ή ν ζπλνδόο ηνπ ζα είλαη δηαζέζηκνο ηελ ώξα άθημεο ηεο εηαηξείαο ώζηε λα κελ γίλνληαη
απξόζθνπηεο θιήζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο;Πνηνο ζα επηβαξύλεηαη ην θόζηνο άζθνπεο θιήζεο ;
Απηά θαη πνιιά άιια ηέηνηα ζα πξέπεη λα αλαξηεζνύλ πξνο δηαβνύιεπζε (σο ππόδεηγκα
ζύκβαζεο) θαζώο θάηη ηέηνην δελ αλαθέξεηαη .
ηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία,
κε εθηίκεζε,
Γήκεηξα Θενδώξνπ
Βηνηαηξηθόο κεραληθόο
dtheodorou@enamed.gr
ηει 2108022150 ΚΙΝ. 6972442852
dtheodorou@enamed.gr
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