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κ.κ. Διοικητές των Νοσοκομείων και κ.κ. Συντονιστές 
Διευθυντές και Υπεύθυνους των Κέντρων Υγείας-Τοπικών 
Ιατρείων-Τ.ΟΜ.Υ. που υπάγονται στην 1η Υ.Πε. Αττικής 

 
ΘΕΜΑ:  Προληπτικά μέτρα σε κρίσιμους χώρους των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας που υπάγονται στην 1ης Υ.Πε. Αττικής ενόψει της θερινής περιόδου 
 

Ενόψει της επερχόμενης Θερινής Περιόδου, στους χώρους των πάσης φύσεως Φορέων 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, θα πρέπει: 
 
1. Να καλύπτονται με Ηλεκτρική Ενέργεια πλήρως και για ικανό αριθμό ωρών από τα 

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) όλες οι Μονάδες και όλοι γενικά οι χώροι 
επείγουσας Ιατρικής και υποδοχής ασθενών (όπως π.χ. ΤΕΠ, Χειρουργεία, ΜΕΘ, 
ΚΕΜ, ΜΤΝ, ΜΑΦ, ΤΕΙ, κλπ.). Το ίδιο επίσης και τα μηχανοστάσια παραγωγής και 
διανομής Ιατρικών Αερίων, τα πιεστικά συγκροτήματα ύδρευσης – πυρόσβεσης 
αλλά και ο φωτισμός ασφαλείας σε όλα τα κτίρια των μονάδων παροχής υπηρεσιών 
υγείας. 

 
2. Να κλιματίζονται επαρκώς όλοι οι παραπάνω κρίσιμοι Νοσοκομειακοί χώροι και να 

έχει γίνει έγκαιρα προληπτική συντήρηση (SERVICE) σε όλους τους ψύκτες και σε 
όλα τις κλιματιστικές μονάδες-συγκροτήματα αλλά και σε όλα τα κλιματιστικά 
μηχανήματα του Νοσοκομείου. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υγρά 
καθαρισμού, στο σχολαστικό καθαρισμό των φίλτρων ή την αντικατάστασή 
τους (συμβατικά, σακκόφιλτρα και απόλυτα) καθώς και στον καθαρισμό των 
αεραγωγών των δικτύων αερισμού-κλιματισμού προς αποφυγή αλλεργιών 
και λοιμώξεων. Η επιλογή των υγρών καθαρισμού καθώς και ο έλεγχος 
καθαρότητας των φίλτρων των κλιματιστικών μηχανημάτων προτείνεται να γίνεται 
σε συνεργασία με την Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. 

 
3. Να υπάρχουν διαθέσιμοι κλιματιζόμενοι χώροι υποδοχής ασθενών από 

θερμοπληξία. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να υποστηρίζονται και από τα 
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη. 

 
4. Οπωσδήποτε, να έχει γίνει έγκαιρα η (απαιτούμενη) περιοδική συντήρηση των 

Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και των συστημάτων UPS στα Νοσοκομεία. 
 



5. Να γίνει προληπτική συντήρηση (service) σε όλους τους ψυκτικούς θαλάμους 
(αιμοδοσίας, αντιδραστηρίων, τροφοδοσίας κ.λ.π.). 

 
6. Να γίνουν οι αναγκαίες αποψιλώσεις-καθαρισμοί στους περιβάλλοντες χώρους των 

Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. καθώς και 
στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή γεωτεμάχια των οποίων τη διαχείριση έχουν οι Φορείς 
που υπάγονται στην 1η Υ.Πε. Αττικής. Για το σκοπό αυτό να σταλούν έγκαιρα 
επιστολές στους Δήμους που υπάγονται οι παραπάνω Φορείς Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας της 1ηςΥ.Πε. Αττικής για τις σχολαστικές αποψιλώσεις και τον προσεκτικό 
καθαρισμό των πεζοδρομίων και των οικοπέδων γύρω από τα οικόπεδά τους. Στην 
περίπτωση μη ανταπόκρισης των Δημοτικών Αρχών θα πρέπει οι Φορείς να 
φροντίσουν με άλλους τρόπους τις αποψιλώσεις –καθαρισμούς των οικοπέδων ή 
γεωτεμαχίων. 

 
7. Σε συνεργασία με τα κατά τόπους αρμόδια κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

να γίνουν εκπαιδευτικά γυμνάσια που θα αφορούν την πλήρη κατάρτιση των 
ομάδων πυρασφάλειας και του προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας που υπάγονται στην 1η Υ.Πε. Αττικής για τη χρήση των 
πυροπροστατευτικών μέτρων. 

 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 
O    Δ Ι ΟΙ Κ Η Τ Η Σ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 
 
Κοινοποίηση: 
Διοικητή Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ). Κηφισίας 39, τ.κ. 15123, Μαρούσι Αττικής, 
Τηλ.: 2106828350, Fax : 2106822445 
 
Εσωτ. Διανομή: 
- Κα Μαρία (Μαρίζα) Ν. Οικονόμου, Υποδιοικήτρια 1ης Υ.Πε. Αττικής 
- Κα Γιαννούλα Νταβώνη, Υποδιοικήτρια 1ης Υ.Πε. Αττικής 
- Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας 1ης Υ.Πε. Αττικής 
- Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης 1ης Υ.Πε. Αττικής (Δ2) 
- Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 1ης Υ.Πε. Αττικής (Δ1) 
- Τμήμα Έργων Διεύθυνσης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας 1ης Υ.Πε. Αττικής 


