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Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Απαγορεύεται αναδημοσίευση της 

έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή, 

ολόκληρης ή μέρους αυτής χωρίς την 

έγγραφη εξουσιοδότηση του εκδότη. 
 

Ευχαριστίες 
 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά, τον κ.Ράικο Νικόλαο, Διευθυντή 

Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Α.Π.Θ., την κ.Ζαγγελίδου Ελένη, Ιατροδικαστή της 

Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης και την κ.Πανέλη Παναγιώτα, Προϊσταμένη Κοινωνικής 

Υπηρεσίας του «Ιπποκράτειου» ΓΝΘ, που με την πολύτιμη εμπειρία και τις εξειδικευμένες 

γνώσεις τους, συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του παρόντος πρωτοκόλλου. 
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Παράδοση & Μετακομιδή Νεκρού- 

Ενέργειες & Νοσηλευτικές Διαδικασίες 
 

Εισαγωγή 
 

Το παρόν πρωτόκολλο απευθύνεται σε προσωπικό των κλινικών και τμημάτων, που ασκεί 
καθήκοντα εφημερεύοντος νοσηλευτή. Αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαδικασίας παράδοσης 
και μετακομιδής νεκρού και περιγράφει τις ενέργειες και νοσηλευτικές διαδικασίες που 
σχετίζονται με αυτή. 
 

Περιγραφή πρωτοκόλλου 
 

Περιπτώσεις Ενέργειες & Νοσηλευτικές διαδικασίες 
 

Παράδοση νεκρού 
νοσηλευόμενου 

 

Όταν ο ασθενής, που συνοδεύεται από συγγενείς, καταλήξει 
νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο, συμπληρώνεται το τριπλότυπο 
ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου (βλ. Παράρτημα) και αφού 
σφραγιστεί από τον ειδικό ιατρό της κλινικής και υπογραφεί από  
τον συγγενή, ο οποίος παρέχει τις πληροφορίες, αποστέλλεται στο 
Γραφείο Κίνησης Ασθενών για να σφραγιστεί από τον Προϊστάμενο 
(επικύρωση γνησίου της υπογραφής). 
Το λευκό αντίτυπο του πιστοποιητικού θανάτου δίνεται στο συνοδό, 
το ροζ αποστέλλεται στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών την επόμενη 
ημέρα και το κίτρινο μπαίνει στο φάκελο του ασθενούς. 
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 503/27-06-2017 Απόφαση της 
Διοικήτριας: 
 Οι υπάλληλοι της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα των γενικών εφημεριών του 
Νοσοκομείου, πιστοποιούν το γνήσιο της υπογραφής των ειδικών 
ιατρών, παρουσία αυτών, στα πιστοποιητικά θανάτου ασθενών. 

 Ο εκάστοτε εφημερεύων νοσηλευτής πιστοποιεί το γνήσιο της 
υπογραφής των ειδικών ιατρών, παρουσία αυτών, στα 
πιστοποιητικά θανάτου ασθενών, κατά το διάστημα εκτός του 
ωραρίου λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Νοσοκομείου. 

Στο νοσηλευτικό τμήμα όπου κατέληξε ο ασθενής, γίνεται 
περιποίηση της σορού βάσει του πρωτοκόλλου μεταθανάτιας 
φροντίδας. 
Ενημερώνεται η Νοσηλευτική Υπηρεσία για τα στοιχεία του νεκρού 
και ειδοποιείται ο αρμόδιος τραυματιοφορέας, ο οποίος υπογράφει 
στο βιβλίο «Παράδοσης-Παραλαβής Νεκρού». Η σορός μεταφέρεται 
στο νεκροθάλαμο και τοποθετείται στο ψυγείο. Στο χέρι του 
θανόντος καθώς και πάνω στη σορό φέρει ετικέτα καταγραφής 
στοιχείων: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ημερομηνία και ώρα 
θανάτου, κλινική νοσηλείας. 
Το Γραφείο Τελετών παραλαμβάνει τη σορό παρουσία των 
συγγενών, αφού υπογράψουν αμφότεροι στο βιβλίο «Παραλαβής – 
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Παράδοσης Νεκρού» της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Στο βιβλίο 
υπογράφει και ο αρμόδιος υπάλληλος του Νοσοκομείου 
(τραυματιοφορέας), που παραδίδει το νεκρό στους συγγενείς για 
ταφή. 
 

Απαγορεύεται η παραλαβή σορού κατά τις ώρες 22.00-06.00 της 
επομένης του θανάτου ημέρας. 
 

 

Μετακομιδή νεκρού 
σε ημέρα γενικής 
εφημερίας στο ΤΕΠ 
από το ΕΚΑΒ 
παρουσία συγγενών 

 

Εφόσον ο θάνατος διαπιστώθηκε εκτός Νοσοκομείου και ο νεκρός 
προσεκομίσθη στο ΤΕΠ, συμπληρώνεται και υπογράφεται τετραπλό 
παραπεμπτικό σημείωμα Νεκροτομής (βλ. Παράρτημα) από τον 
Ιατρό που παρέλαβε και διεκπεραίωσε το περιστατικό. Το 
πρωτότυπο και το ένα (1) αντίγραφο δίνεται στους συγγενείς, που 
προσέρχονται στο Αστυνομικό τμήμα Τούμπας-Τριανδρίας για την 
έκδοση άδειας νεκροτομής, ένα (1) αντίγραφο αποστέλλεται από το 
ΤΕΠ στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών και ένα (1) αντίγραφο 
τοποθετείται στο φάκελο του ασθενούς. 
Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο της παράδοσης του 
νεκρού, παραδίδεται η σορός στο γραφείο τελετών για νεκροτομή  
και έπειτα για ταφή από τους οικείους του. 
 

 

Μετακομιδή νεκρού 
“αγνώστων στοιχείων” 
από το ΕΚΑΒ ή από 
κάποιο αστυνομικό 
τμήμα – λιμενικό – 
πυροσβεστική 

 

 

Όταν προσκομίζεται στο Νοσοκομείο νεκρός «αγνώστων στοιχείων» 
από το ΕΚΑΒ, από αστυνομικό τμήμα, το λιμενικό ή την 
πυροσβεστική, τοποθετείται στο ψυγείο των νεκρών, στην 
κατάσταση που βρέθηκε, αφού πρώτα αφαιρεθούν τα τιμαλφή και 
χωρίς να γίνει κάποια παρέμβαση νοσηλευτική, λαμβάνοντας τα 
απαραίτητα προστατευτικά μέτρα κατά της αλλοίωσης των 
στοιχείων ιατροδικαστικής έρευνας (φορώντας γάντια και μάσκα). 
Σε υποψία εγκληματικής ενέργειας, αντικείμενα όπως μαχαίρια, 
σφαίρες και άλλα προσωπικά αντικείμενα, πρέπει να κρατηθούν ως 
έχουν, ώστε να διατηρηθεί και να περιφρουρηθεί η ακεραιότητα της 
μαρτυρίας. 
Το πρωτόκολλο αναγνώρισης γίνεται από την αντίστοιχη 
προανακριτική αρχή: 
 εάν είναι πνιγμός, από το λιμεναρχείο 
 εάν η αιτία θανάτου είναι η φωτιά, από την πυροσβεστική και  
 εάν ο νεκρός που προσκομίζεται από το ΕΚΑΒ βρέθηκε νεκρός 

στο δρόμο ή σε σπίτι, καλούμε το αστυνομικό τμήμα. 
Ενημερώνεται η Κοινωνική Υπηρεσία και το αντίστοιχο αστυνομικό 
τμήμα για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς ανεύρεση 
συγγενών. 
 Εάν δεν βρεθούν συγγενείς, πρέπει με τις ενέργειες της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας και του αρμοδίου τμήματος να 
μεταφερθεί για νεκροτομή μέσα σε 48 ώρες, όπως ορίζεται από 
την ιατροδικαστική υπηρεσία. 
Στη συνέχεια, κατόπιν συνεννόησης με το Διευθυντή της 
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, εάν υπάρχει θέση, γίνονται οι 
διαδικασίες για να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική για φύλαξη 
σε βαθιά κατάψυξη. 
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 Εάν παρουσιαστούν συγγενείς, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο 
παράδοσης νεκρού από τους νοσηλευτές και παραδίδεται η 
σορός. 

 Εάν παρουσιαστούν συγγενείς, αλλά αδυνατούν να τον 
παραλάβουν προς ταφή, λόγω οικονομικών προβλημάτων ή 
οποιασδήποτε άλλης αιτίας, το εκάστοτε αστυνομικό τμήμα 
πρέπει να στείλει την έγγραφη αναφορά της άρνησης 
παραλαβής του νεκρού από τους συγγενείς στην Κοινωνική 
Υπηρεσία. 
Αφού η Κοινωνική Υπηρεσία ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες, 
πρέπει να προβεί στην ταφή του νεκρού με δαπάνη από την 
Διοίκηση, την Εκκλησία ή άλλους φορείς. 

 Η σορός πρέπει να παραμείνει όσο το δυνατόν λιγότερο στο 
ψυγείο του Νοσοκομείου, στη θερμοκρασία συντήρησης που 
ήδη υπάρχει (στους 4° C). 

 Εάν ο νεκρός είναι σηπτικός με κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, το 
οποίο επιβεβαιώνεται με αντίστοιχο έγγραφο του Προέδρου 
της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, δεν δύναται να 
παραμείνει στο ψυγείο του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας και κατόπιν συνεννόησης με το 
Διευθυντή της Ιατροδικαστής Υπηρεσίας, μεταφέρεται στα 
ψυγεία του νεκροτομείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.  

 

  

Διαχείριση μελών που 
προκύπτουν από 
τροχαίο ή από 
χειρουργείο 

 

Τα ακρωτηριασμένα μέλη που προκύπτουν από τροχαίο ή από 
κάποιο χειρουργείο κρατούνται στο ψυγείο του νεκροθαλάμου του 
Α΄ Κτηρίου. 
Συμπληρώνεται τετραπλή ιατρική γνωμάτευση από τον ιατρό που 
εφημερεύει. Μία (1) γνωμάτευση συνοδεύει το μέλος, το οποίο 
τοποθετείται κατάλληλα σε κίτρινη σακούλα και χάρτινο κουτί. Την 
επόμενη ημέρα, οι δυο (2) γνωματεύσεις προσκομίζονται στη 
Νοσηλευτική Υπηρεσία, για να αποσταλούν στα Κοιμητήρια της 
Θέρμης και μία (1) γνωμάτευση κρατείται στο αρχείο του 
χειρουργείου, αφού υπογραφούν και σφραγιστούν από την 
Προϊσταμένη του Γραφείου Κινήσεως του Νοσοκομείου. 
Γίνεται καταγραφή των μελών συγκεντρωτικά, μία φορά το μήνα, σε 
αντίστοιχο έγγραφο, από τη Γραμματεία της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογράφεται από τον 
Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου. 
Στη συνέχεια, τα μέλη μεταφέρονται στο Χωνευτήρι της 
Θεσσαλονίκης (Θέρμης). 
 

 

Διαδικασίες κατά τη 
γέννηση νεκρών 
εμβρύων ηλικίας 
κύησης κάτω των 180 
ημερών (<180 ημ.) 

 

Στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών τηρείται «Βιβλίο νεκρών», όπου 
καταγράφονται: 
 Τα στοιχεία των γονέων και οι αριθμοί αστυνομικής ταυτότητας 

ή διαβατηρίου τους. Επίσης, τα στοιχεία για την εκβολή 
κυήματος (γένος – βάρος – πλακούντα - ημερομηνία αποβολής). 
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 Ζητείται από τους γονείς να «δούν» το ΝΕΚΡΟ έμβρυο και να 
υπογράψουν στο «Βιβλίο νεκρών» ότι το είδαν. Αν δεν το 
επιθυμούν, υπογράφουν ότι δεν επιθυμούν να το «δουν». 

 Η μητέρα υπογράφει σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, 
ότι δίνει τη συγκατάθεσή της για ομαδική ταφή του νεκρού 
εμβρύου, στο Κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου. 

 Συντάσσεται από τον ιατρό τριπλότυπη ιατρική γνωμάτευση, 
όπου καταγράφονται στοιχεία που αφορούν στην αποβολή και 
το νεκρό έμβρυο. 

Όλα τα παραπάνω νεκρά έμβρυα φυλάσσονται στον καταψύκτη που 
υπάρχει στο χώρο της Αίθουσας Τοκετών 4ου ορόφου, μέχρι να 
μεταφερθούν ομαδικώς στο Κοιμητήριο. Παραμένουν στον 
καταψύκτη μέχρι να ληφθούν τα αποτελέσματα της ιστολογικής-
παθολογοανατομικής εξέτασης του πλακούντα. Στη συνέχεια, 
μεταφέρονται στο Κοιμητήριο με συνοδεία υπαλλήλου του 
νοσοκομείου. Τα συνοδευτικά έγγραφα περιλαμβάνουν: 
 Το λευκό αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης 
 Το διαβιβαστικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον/την 

Διοικητή/τρια και τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο διαβιβάζεται το έντυπο 
καταγραφής-παραλαβής και ενταφιασμού νεκρών εμβρύων. 

Προσκομίζονται στο Κοιμητήριο και υπογράφεται, από αρμόδιο 
υπάλληλο του Κοιμητηρίου, το έγγραφο παραλαβής-παράδοσης 
των νεκρών εμβρύων. 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης - παραλαβής 
των νεκρών εμβρύων στο Κοιμητήριο, στο «Βιβλίο νεκρών» της 
Αίθουσας Τοκετών, κρατείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Ιατρικής 
Γνωμάτευσης, η ημερομηνία μεταφοράς τους στο Κοιμητήριο και ο 
αριθμός πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού εγγράφου. 
Επίσης, διατηρείται αρχείο με το αντίγραφο του διαβιβαστικού 
εγγράφου, την υπογεγραμμένη συγκατάθεση της μητέρας για 
ομαδική ταφή και αντίγραφο της ιατρικής γνωμάτευσης. 
 

 

Διαδικασίες κατά τη 
γέννηση νεκρών 
εμβρύων ηλικίας 
κύησης άνω των 
ημερών (>180 ημ.) 

 

Για τα νεκρά έμβρυα άνω των 180 ημερών, ζητείται από τους γονείς 
να «δούν» το ΝΕΚΡΟ έμβρυο και να υπογράψουν στο «Βιβλίο 
νεκρών», που τηρείται στην Αίθουσα Τοκετών, ότι το είδαν. Αν δεν 
το επιθυμούν, υπογράφουν ότι δεν επιθυμούν να το «δουν». 
Δηλώνονται κανονικά στο Ληξιαρχείο, ως γεννηθέντα νεκρά, αφού 
ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτή των ζωντανών νεογνών. 
Το ληξιαρχείο εκδίδει άδεια ταφής. 
Οι γονείς παραλαμβάνουν από την Αίθουσα Τοκετών το νεκρό 
έμβρυο, σε ένα κυτίο, επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα. 
Όλα τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας, καταγράφονται στο 
«Βιβλίο νεκρών». Εν συνεχεία υπογράφουν οι γονείς στο «Βιβλίο 
νεκρών» ότι παραλαμβάνουν το νεκρό έμβρυο και προσκομίζουν την 
άδεια ταφής, της οποίας κρατείται αντίγραφο. Στο ίδιο βιβλίο 
υπογράφουν και οι δύο μαίες που παραδίδουν το νεκρό έμβρυο 
στους γονείς. 
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Στη διαδικασία παράδοσης του νεκρού εμβρύου δεν εμπλέκεται το 
Γραφείο Τελετών. 
 
Η παράδοση του νεκρού εμβρύου γίνεται μόνο στους γονείς και 
πολύ σπάνια σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από 
τους ίδιους τους γονείς. 

 

Νεκροτομή νεκρού 
εμβρύου 

 

Νεκροτομές γίνονται για ιατρικούς λόγους, με την έγγραφη 
συναίνεση των γονέων. 
Συντάσσεται παραπεμπτικό νεκροτομής από τον ιατρό, το οποίο 
συνοδεύει το έμβρυο στο παθολογανατομικό εργαστήριο. 
Σε όλες τις περιπτώσεις νεκρών εμβρύων, αποστέλλεται ο 
πλακούντας για παθολογανατομική εξέταση, για να διερευνηθούν τα 
πιθανά αίτια θανάτου του εμβρύου. Σε μερικές περιπτώσεις 
ανευρίσκεται η αιτία, οπότε δεν είναι απαραίτητη η νεκροτομή. 
Αν ζητηθεί από τους γονείς να διερευνηθεί η αιτία θανάτου (μετά τα 
αποτελέσματα της εξέτασης του πλακούντα), εκτιμάται η 
αναγκαιότητα της πράξης από κοινού μεταξύ ιατρών γυναικολόγων 
και παθολογοανατόμων και προγραμματίζεται η νεκροτομή. Το 
νεκρό έμβρυο φυλάσσεται στον ψυγειοκαταψύκτη της Αίθουσας 
Τοκετών των Β’ & Γ΄ Μαιευτικών -Γυναικολογικών Κλινικών. 
Σε ειδικές περιπτώσεις διεξάγεται νεκροτομή στο νεκρό έμβρυο από 
την ιατροδικαστική υπηρεσία ή από το εργαστήριο της Ιατρικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 

 

Βιβλίο καταγραφής 
θερμοκρασίας 
ψυγείων 
νεκροθαλάμων 

 

Υπάρχει βιβλίο καταγραφής της θερμοκρασίας των ψυγείων από 
τους ψυκτικούς μηνιαίως και καθημερινά από του τραυματιοφορείς 
του νοσοκομείου. 
 Ψυγείο ενηλίκων Α΄ Κτιρίου: 2- 4°C 
 Ψυγείο νεογνών Α΄ Κτιρίου: 3°C 
 Ψυγείο Γ΄ Κτιρίου: 4°C 

 

Ειδικές Επισημάνσεις 
 

Παράδοση νεκρού σε συγγενή Α΄ Βαθμού («οικείο») 
 

Με βάση τον «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» (Νόμος υπ΄αριθμ. 3418/2005) «οικείοι» 
θεωρούνται: 

 Γονείς – Πεθερός, πεθερά 
 Παιδιά – Σύζυγοι παιδιών 
 Σύζυγος – Εγγόνια 
 Αδέλφια – Σύζυγοι αδελφών 

 

Ο συγγενής Α΄ Βαθμού προσέρχεται με: 
 Το πιστοποιητικό θανάτου 
 Την αστυνομική ταυτότητα 
 Τον υπάλληλο του Γραφείου Τελετών 

 

Γίνεται η ενημέρωση του βιβλίου Παραλαβής – Παράδοσης νεκρού. Συμπληρώνεται: 
 Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του υπαλλήλου που το παραδίδει 
 Το ονοματεπώνυμο, η υπογραφή και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας του «οικείου» 
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 Η επωνυμία του γραφείου τελετών, το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του αντίστοιχου 
υπαλλήλου 

Αν δεν προκύπτει συγγένεια Α΄ Βαθμού από την αστυνομική ταυτότητα: 
Συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση από το συνοδό που δηλώνει το βαθμό συγγένειας με το 
θανόντα (π.χ. ήταν άγαμος ή παντρεμένος χωρίς παιδιά, χωρίς συγγενείς) και στη συνέχεια 
γίνεται επικαιροποίηση από την αστυνομία ή το ΚΕΠ. Η υπεύθυνη δήλωση τοποθετείται στο 
αρχείο Διεύθυνσης της ΝΥ και ακολουθείται η υπόλοιπη διαδικασία σύμφωνα με το παρόν 
πρωτόκολλο. 
Αν υπάρχουν συγγενείς Α΄ Βαθμού, αλλά δεν μπορούν να παρευρεθούν: 
Απαιτείται εξουσιοδότηση του συγγενούς Α΄ Βαθμού από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), 
ή το Αστυνομικό Τμήμα, στο άτομο που θα παραλάβει τη σορό. Η εξουσιοδότηση τοποθετείται 
στο αρχείο Διεύθυνσης της ΝΥ και ακολουθείται η υπόλοιπη διαδικασία σύμφωνα με το παρόν 
πρωτόκολλο. 
Αν δεν υπάρχουν συγγενείς 
Το τμήμα Κοινωνικής υπηρεσίας αναλαμβάνει τη διαδικασία ανεύρεσης συγγενών. 
 

Νεκρός «αγνώστων στοιχείων» 
 

Στην ετικέτα του νεκρού αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 
 

 ΑΝΤΡΑΣ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Νο 1 / ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Νο 1 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

 ΩΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ 
 

Εάν υπάρχουν περισσότεροι νεκροί αγνώστων στοιχείων ακολουθεί αρίθμηση (π.χ. Άντρας 
αγνώστων στοιχείων Νο 1,2,…Γυναίκα αγνώστων στοιχείων Νο 1,2…) 
Μετά την αναγνώριση του νεκρού από τους συγγενείς στο νεκροθάλαμο με την παρουσία του 
υπεύθυνου τραυματιοφορέα, του εφημερεύοντα νοσηλευτή και της αστυνομίας, η ετικέτα του 
νεκρού αντικαθίσταται με νέα, όπου αναγράφονται τα ακριβή στοιχεία του. 
 

Επισκέψεις συγγενών στο νεκροθάλαμο 
 

Απαγορεύονται οι επισκέψεις συγγενών στο νεκροθάλαμο, εκτός αν αποσκοπούν στην 
αναγνώριση νεκρού αγνώστων στοιχείων. 

 
Θρησκευτικές ιδιαιτερότητες – Μεταφορά σορού αλλόθρησκου 
 

Οι σοροί των δόκιμων μοναχών παραλαμβάνονται από συγγενείς Α΄ Βαθμού, ενώ η παραλαβή 
σορού μοναχού/μοναχής γίνεται από αντιπροσώπους της αντίστοιχης μονής στην οποία ανήκουν. 
Σε περίπτωση που ο νεκρός δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, η διαδικασία της μεταθανάτιας 
φροντίδας μπορεί να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τις θρησκευτικές παραδόσεις (ενημέρωση 
από τους συγγενείς), όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο της μεταθανάτιας φροντίδας. 
Τονίζεται ότι ακολουθείται η ΙΔΙΑ διαδικασία παράδοσης του νεκρού στους συγγενείς, όπως 
ακριβώς ορίζεται από το παρόν πρωτόκολλο. 
 
Τονίζεται ότι νεκρός απομακρύνεται από το χώρο του Νοσοκομείου πάντα μέσα σε φέρετρο. 
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