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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ  

                                  
 
 
        

Αρ. Πρωτοκόλλου 3 Έκδοση 1η  Απρίλιος 2013 Σελίδα 1 από 16 
                                     
                 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
 

ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

         
 

                           
 
 

Συντακτική Ομάδα 
 

Τσάνη Παρασκευή 
Χατζηκουκούτση  Βαΐτσα 
Διπλού Αγγελική 

Συντονιστική Ομάδα Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
Γραφείο Ποιότητας 

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Τσάνη Παρασκευή 
Πρόεδρος Ε.Ν.Λ. Κούτσια – Καρούζου Χρυσούλα  
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Σαράφης Κυριάκος 
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ.  
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» Βούλας 

Κεχαγιάς Δημήτριος 

 
Απόφαση Δ.Σ: της Υπ’ αριθμ. 5ης /28-3-2013 

Συνεδρίασης 
 

Κάθε αντίγραφο του παρόντος εγγράφου ισχύει μόνο όταν φέρει τη 
σφραγίδα πηγής πρόελευσης: 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» 
ΒΟΥΛΑΣ 

 
                                          
                           
     
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
 
Η μεταθανάτια νοσηλευτική φροντίδα περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδικασίες: 
 

- Διαπίστωση του θανάτου – κλινική εξακρίβωση από τον ιατρό. 
- Ανακοίνωση του θανάτου από τον ιατρό στους συγγενείς. 
- Ψυχολογική στήριξη των συγγενών. 
- Προετοιμασία και μεταθανάτια φροντίδα του σώματος. 
- Τήρηση των απαραίτητων διαδικασιών για την μεταφορά και παράδοση του 

νεκρού (π.χ. πιστοποιητικό θανάτου, νεκροτομή). 
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ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

• Ηλεκτροκαρδιογράφος. 
• Ακουστικά. 
• Δύο κάρτες νεκρού. 
• Καθαρός ιματισμός. 
• Επίδεσμοι. 
• Βαμβάκι – γάζες. 
• Ψαλίδι. 
• Γάντια μιας χρήσης. 
• Προστατευτική ποδιά μιας χρήσης. 
• Μάσκα μιας χρήσης. 
• Αντισηπτικό διάλυμα. 
• Υδατοδιαλυτές σακούλες και σάκοι απόρριψης ιματισμού. 
• Κάδοι απόρριψης ΕΙΑ. 
• Ειδικός σάκος (HIV, μεταδοτικό νόσημα κ.α.). 

 
 
 

 
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Αρχική εξακρίβωση και κλήση του 
γιατρού. 

Κλινική διαπίστωση του 
θανάτου από τον ιατρό. 

 

Διακριτική απομάκρυνση συγγενών, 
επισκεπτών. 

Εξασφάλιση μοναχικότητας.  

Χρήση παραβάν ή κουρτίνας.  Εξασφάλιση μοναχικότητας.  
Χρήση προστατευτικού εξοπλισμού από 
τον επαγγελματία υγείας. 

Προστασία εργαζομένων.  Διπλά γάντια, μάσκα, 
ειδική ποδιά μιας 
χρήσεως αδιάβροχη 
(διεθνείς οδηγίες) 

Εκτέλεση ΗΚΓ. Επιβεβαίωση θανάτου 
(ισοηλεκτρική γραμμή). 

Στο ΗΚΓ αναγράφεται 
το ονοματεπώνυμο του 
νεκρού, πατρώνυμο, 
ηλικία, ημερομηνία και 
ώρα θανάτου. 
 

Κλείσιμο των ματιών.    
Αφαίρεση κλινοσκεπασμάτων και 
τοποθέτηση τους σε υδατοδιαλυτές 
σακούλες ή σε ξεχωριστό σάκο 
απόρριψης. 

Πρόληψη διασποράς 
λοιμώξεων. 

 

Τοποθέτηση σώματος σε ύπτια θέση και 
απελευθέρωση συνδέσεων από 
μηχανήματα όπως monitors, ΗΚΓράφο, 
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απινιδωτή, αναπνευστήρα. 
 
 

Αφαίρεση ορών, ενδαγγειακών γραμμών, 
Levin, ενδοτραχειακών σωλήνων, 
μεγάλων παροχετεύσεων κ.α. με ήπιους 
χειρισμούς παρουσία ιατρού. 

 -Απομάκρυνση του 
χρησιμοποιημένου 
υλικού και απόρριψή 
του σύμφωνα με τον 
Εσωτερικό Κανονισμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων. 
 
-Ιδιαίτερη προσοχή στην 
απόρριψη των αιχμηρών 
εργαλείων (κίτρινα 
κυτία). 

Πωματισμός σημείων ύπαρξης βελονών, 
τραυμάτων με στεγνή γάζα. 

Αποφυγή εκροής αίματος και 
σωματικών υγρών. 

 

Αφαίρεση ξένης οδοντοστοιχίας  και 
τιμαλφών. 

 
-Τα τιμαλφή και 
προσωπικά είδη 
καταγράφονται σε ειδικό 
έντυπο του τμήματος και 
παραλαμβάνονται 
ενυπόγραφα από συγγενή 
Α΄βαθμού (επίδειξη 
ταυτότητας, καταγραφή 
αριθμού της, δ/νση 
κατοικίας, τηλέφωνο, 
υπογραφή –ολογράφως). 

 -Αν δεν υπάρχει 
συγγενικό περιβάλλον 
φυλάσσονται σε ειδικό 
χώρο του τμήματος και 
παραδίδονται στο ταμείο 
του νοσοκομείου. 

Επιπωματισμός φυσικών ή τεχνητών 
ανοιγμάτων (π.χ.κολοστομία). 

  

Σταθεροποίηση της κάτω γνάθου.   Σταθεροποιούμε με 
επίδεσμο πριν επέλθει η 
νεκρική ακαμψία 

Ευθυγράμμιση του νεκρού σώματος.   
Αφού κρατηθεί το δεξί χέρι του νεκρού 
και γίνει   «3 φορές ο σταυρός  του» σε 
Χ.Ο. ακολουθεί τοποθέτηση των χεριών 
σταυροειδώς και ένωση τους με 
επίδεσμο. 

΄Eθιμο του Χριστιανισμού. Στον επίδεσμο 
στερεώνεται η πρώτη 
κάρτα νεκρού στην 
οποία αναγράφονται 
ευανάγνωστα τα εξής 
στοιχεία: 
 Ονοματεπώνυμο  
 Πατρώνυμο 
 Ηλικία  
 Ημερομηνία 
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θανάτου 
 Ώρα θανάτου 
 Νοσηλευτικό 

τμήμα  
 Υπογραφή 

νοσηλευτή/τριας  
βάρδιας 

 Oνοματεπώνυμο/
υπογραφή ιατρού 
που διαπίστωσε 
τον θάνατο 

Ένωση  των  ποδοκνημικών αρθρώσεων 
και σταθεροποίησή τους με επίδεσμο.  

 Στον επίδεσμο 
στερεώνεται η δεύτερη 
κάρτα νεκρού στην 
οποία αναγράφονται τα 
ίδια στοιχεία με την 
πρώτη κάρτα. 

Κάλυψη σώματος με καθαρό σεντόνι 
αφήνοντας ακάλυπτο το κεφάλι. 

  

Αποχαιρετισμός του νεκρού από τους 
συγγενείς και κάλυψη κεφαλής. 

 Δίνεται χρόνος στους 
συγγενείς για την 
συγκεκριμένη 
διαδικασία και τηρείται 
σεβασμός χωρίς να 
εκτίθεται η θλίψη τους 
στα μάτια άλλων 
επισκεπτών ή άλλων 
συνοδών. 

Απόρριψη προστατευτικού εξοπλισμού.   Απομάκρυνση του 
χρησιμοποιημένου 
εξοπλισμού και 
απόρριψη του σύμφωνα 
με τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Διαχείρισης 
Αποβλήτων. 

Αντισηψία χεριών.  Σύμφωνα με τα 5 
βήματα υγιεινής των 
χεριών. 

Ειδοποίηση αρμόδιου τραυματιοφορέα  
και ενημέρωση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας για τα στοιχεία του νεκρού-
μεταφορά νεκρού στον νεκροθάλαμο.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατά τον χειρισμό του 
νεκρού σώματος πρέπει 
πάντα να τηρούνται οι 
οδηγίες προστασίας από 
λοιμώδη νοσήματα. 
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Ο αρμόδιος τραυματιοφορέας της 
βάρδιας τοποθετεί τη σωρό στο 
νεκροθάλαμο. 

Kοινοποιείται  καθημερινά 
πρόγραμμα με το όνομα του 
αρμόδιου τραυματιοφορέα στο 
Γραφείο Διευθυνούσης και στο 
ΤΕΠ. 

Ο νεκρός παραμένει στον 
νεκροθάλαμο μέχρι να 
διεκπεραιωθεί σωστά 
όλη η Διοικητική 
διαδικασία παράδοσής 
του από το νοσοκομείο. 
 Τηρείται βιβλίο 

καταγραφής και 
παράδοσης 
νεκρών σε 
γραφείο τελετών. 
Το βιβλίο και το 
κλειδί του 
νεκροθαλάμου 
φυλάσσεται σε 
ειδικό χώρο του 
ΤΕΠ.  

 Ο υπεύθυνος  των 
τραυματιοφορέων 
ενημερώνει 
καθημερινά την 
Νοσηλευτική 
Διεύθυνση για τον 
αριθμό  και τα 
στοιχεία των 
νεκρών ανά 
24ωρο. 

 
Απόρριψη γαντιών και αντισηψία των 
χεριών από τον τραυματιοφορέα. 

 Σύμφωνα με τα 5 
βήματα υγιεινής των 
χεριών. 

Χρήση γαντιών και μεταφορά του 
φορείου στον ειδικό χώρο και 
απολύμανσή του. 

 Η απολύμανση του 
φορείου γίνεται με 
διάλυμα υποχλωριώδους 
Να (10000 ppm). 

Αντισηψία των χεριών.  Σύμφωνα με τα 5 
βήματα υγιεινής των 
χεριών. 

Ο τραυματιοφορέας ειδοποιεί την 
υπεύθυνη καθαριότητας για απολύμανση 
του νεκροθαλάμου. 

Ο ιματισμός φυλάσσεται σε 
ειδικό σάκο και 
απομακρύνεται σε 
καθημερινή βάση. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες 
της ΕΝΛ. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
 Οι συγγενείς παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό θανάτου από τον θεράποντα 

ιατρό. Αν ο θάνατος διαπιστωθεί εντός 24 ωρών από την εισαγωγή του 
ασθενή στο νοσοκομείο αποστέλλεται από τον θεράποντα ιατρό 
παραπεμπτικό για την ενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προς διαπίστωση της 
αιτίας θανάτου. 

 
 Οι συγγενείς διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες στο Γραφείο Κινήσεως 

Ασθενών. 
 
 Το γραφείο τελετών που επιλέγεται από τους συγγενείς παραλαμβάνει τον 

νεκρό επιδεικνύοντας ειδική εντολή παράδοσης νεκρού υπογεγραμμένη από 
το Γραφείο Κίνησης Ασθενών από 7.00 – 21.00 και ο αρμόδιος υπάλληλος 
του γραφείου τελετών υπογράφει στο ειδικό βιβλίο παράδοσης – παραλαβής 
νεκρών. 

 
 Απαγορεύονται οι συχνές επισκέψεις των συγγενών στο νεκροθάλαμο. 

 
 
 

 

ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
Σε περίπτωση δωρεάς οργάνων ειδοποιείται η «Ομάδα Συντονισμού 
Μεταμοσχεύσεων» του νοσοκομείου μας (ΜΕΘ-Χ). 
 

 
 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 
 
Σε περίπτωση που ο νεκρός δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος η διαδικασία της 
μεταθανάτιας φροντίδας διαφοροποιείται ανάλογα με τις θρησκευτικές 
παραδόσεις (ενημέρωση από τους συγγενείς). 
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 ΝΕΚΡΟΣ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 Στις 2 κάρτες νεκρού αναγράφονται τα εξής:  
- ΑΝΤΡΑΣ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Νο 1 / ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ 
      ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Νο 1. 
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. 
- ΩΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. 
- ΤΜΗΜΑ. 
- ΜΕΣΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ. 
- ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ. 

 
 Εάν υπάρχουν περισσότεροι νεκροί αγνώστων στοιχείων ακολουθεί αρίθμηση 

(π.χ. Άντρας αγνώστων στοιχείων Νο 1,2,……Γυναίκα αγνώστων στοιχείων 
Νο 1,2,…..) 

 
 Ανεύρεση συγγενικού περιβάλλοντος αναλαμβάνει η Κοινωνική Υπηρεσία 

στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αφού ειδοποιηθεί από το ΤΕΠ. Επίσης 
ενημερώνει και τις αρμόδιες αρχές (π.χ. Τροχαία, Λιμενικό κλπ). 

 
 Μετά την αναγνώριση του νεκρού από τους συγγενείς στο νεκροθάλαμο με 

την παρουσία του υπεύθυνου τραυματιοφορέα και της νοσηλεύτριας του ΤΕΠ 
και την ολοκλήρωση της διαδικασίας από διοικητικό υπάλληλο (έλεγχος 
στοιχείων συγγένειας, υπογραφή αναγνώρισης – ταυτοποίησης κλπ )οι κάρτες 
του νεκρού αντικαθίστανται με νέες κάρτες στις οποίες αναγράφονται τα 
στοιχεία του.  

 
 Έντυπα νεκροτομής συμπληρώνονται από τους ιατρούς που ασχολήθηκαν με 

το περιστατικό. Σε κλειστές εφημερίες τα έντυπα συμπληρώνουν Ορθοπεδικοί 
ιατροί που εφημερεύουν ή αντίστοιχα οι ιατροί του ΤΕΠ, εάν εφημερεύουν. 

 
 Τιμαλφή συλλέγονται, καταμετρούνται με ημερομηνία, ώρα κτλ. στο βιβλίο 

τιμαλφών του ΤΕΠ. Παραδίνονται σε συγγενή Α΄ βαθμού. 
 
 Εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, αντικείμενα όπως μαχαίρια, σφαίρες 

κ.α προσωπικά αντικείμενα πρέπει να κρατηθούν έτσι ώστε να διατηρηθεί και 
να περιφρουρηθεί η ακεραιότητα της μαρτυρίας τους. 

 
 Τα έντυπα νεκροτομής αγνώστων στοιχείων θα αποστέλλονται στο Γραφείο 

Κινήσεως με το κλητήρα το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας και τα 
τιμαλφή στο Κεντρικό Ταμείο του Νοσοκομείου. 

 
 
Ακρωτηριασμένα μέλη φυλάσσονται σε ειδική κόκκινη σακούλα απόρριψης ΕΙΑ 
μαζί με το νεκρό και αναγράφεται ετικέτα με το είδος του μέλους, 
ονοματεπώνυμο νεκρού, ημερομηνία. 
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 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

     ΜΕ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ 
 
Ο νεκρός τοποθετείται σε ειδικό σάκο για τη μεταφορά του στο νεκροθάλαμο όταν 
έχει διαγνωσθεί μολυσματικό νόσημα στον οποίο εξωτερικά θα τοποθετηθεί ετικέτα 
με τα στοιχεία της κάρτας του νεκρού. 
 
Ειδικός σάκος χρησιμοποιείται στα εξής νοσήματα: 
 

1. Αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα: HIV, Ηπατίτιδα B, C, αγνώστου 
αιτιολογίας ίκτερος. 

2. Λοιμώδη νοσήματα του γαστρεντερικού σωλήνα: δυσεντερία, τυφοειδής / 
παρατυφοειδής πυρετός, τροφική δηλητηρίαση. 

3. Νευρολογικά νοσήματα: 
      α) νόσος Creutzfeld – Jacobs χωρίς νεκροτομή. 
      β) νόσος Creutzfeld – Jacobs με νεκροτομή.* 
4. Νοσήματα μεταδιδόμενα με σταγονίδια ή αερογενώς: Μηνιγγιτοδοκοκική 

μηνιγγίτιδα, φυματίωση και πολυανθεκτική φυματίωση. 
5. Στρεπτοκοκκική γάγγραινα.* 
6. Πανώλη, τύφος, χολέρα.* 
7. Άνθρακας, διφθερίτιδα, λύσσα.* 
8. Αιμορραγικοί πυρετοί.* 
9. Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας.** 
10. Ίκτερος αγνώστου αιτιολογίας από την αλλοδαπή.** 

 
 
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ *3β, 4, 5, 6, 7, 8. 
 
Στις περιπτώσεις 9** & 10** η αφαίρεση του σάκου γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως 
με την ΕΝΛ και το Κέντρο Λοιμώξεων. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 Καλαφάτη Μ., Παϊκοπούλου Δ. Νοσηλευτική Φροντίδα σε ασθενείς 

διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
Νοσηλευτική 2011, 50(1):19-62. 

 Μπαλτόπουλος Γ. Νομικά θέματα σχετικά με την άσκηση της Ιατρικής, 
Διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου-κατευθυντήριες οδηγίες. Στο Μπαλτόπουλος 
Γ., Εντατική θεραπεία - Επείγουσα Ιατρική, Κατευθυντήριες Οδηγίες. Αθήνα, 
Πασχαλίδης Γ, 2010 σελ :155-164, 165-171. 

 Παϊκοπούλου Δ., Γέραλη Μ. Νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς στο τελικό 
στάδιο της ζωής του. Πρωτόκολλο Μεταθανάτιας Φροντίδας. Νοσηλευτική 
2009, 48(1): 19-29. 

 Αθανάτου,  Ε. Νοσηλευτική φροντίδα αρρώστου στο τελικό στάδιο της ζωής 
του. Στο Αθανάτου, Ε. Κλινική Νοσηλευτική. Βασικές και ειδικές Νοσηλείες. 
Αθήνα, Αθανάτου Ε, 1991 σελ: 619-622. 

 Taylor C., Lillis C., Lemone P. Aπώλεια θρήνος και θάνατος. Στο Λεμονίδου 
Χ., Πατηράκη-Κουρμάνη Ε., Θεμελιώδεις αρχές της νοσηλευτικής. Η 
επιστήμη και η τέχνη της νοσηλευτικής φροντίδας. Αθήνα, Πασχαλίδης Π. 
1997, σελ.: 819-829. 

 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Κατευθυντήριες Οδηγίες 
Προφύλαξης του Προσωπικού κατά τον Χειρισμό Νεκρών Σωμάτων με 
Μολυσματικά Νοσήματα Αθήνα 2007.  

 
 
 
ΕΝΤΥΠΑ 
 

• Έντυπο 1: τριπλότυπο έντυπο «Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου». 
• Έντυπο 2: Παραγγελία για την ενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. 
• Έντυπο 3: Δήλωση θανάτου – Πιστοποιητικό θανάτου. 
• Έντυπο 4: Κάρτα νεκρού (2 όψεις).  
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Έντυπο 1: Τριπλότυπο έντυπο «Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου 
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Έντυπο 2: Παραγγελία για την ενέργ εια ν εκροψ ίας και νεκροτομής  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έντυπο 2: Παραγγελία για την ενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής. 
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Έντυπο 3: Δήλωση θ ανάτου – Πιστοπο ιητικό θανάτου  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Έντυπο 3: Δήλωση θανάτου – Πιστοποιητικό θανάτου. 
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Έντυπο 4: Κάρτα νεκρού (2 όψεις). 
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