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Εισαγωγή 

Το να είναι κάποιος Ιατρός Πεζοποριών ή Ιατρός Αποστολών (ο οποίος αναφέρεται εδώ ως «Ιατρός 

Αποστολής», ΙΑ) σημαίνει κάτι περισσότερο από ένα απλό μέλος της αποστολής που λέει στους άλλους τι να 

κάνουν σε περίπτωση προβλήματος υγείας και που πιθανόν συμμετέχει με έκπτωση σε οργανωμένα ταξίδια. 

Ο ιατρός αποστολής έχει συγκεκριμένες ευθύνες, πρέπει να κατέχει ειδικές γνώσεις και οφείλει να παίρνει 

την ευθύνη για κάθε διάγνωση που γίνεται καθ΄οδόν, ανεξάρτητα αν αυτή κατόπιν αποδειχθεί σωστή ή 

λανθασμένη. 

Η εταιρεία ταξιδίων καθώς και οι συμμετέχοντες στην αποστολή (οι οποίοι αναφέρονται ως «Αποστολή», ΑΠ) 

έχουν τα προσωπικά τους και πολλές φορές αντικρουόμενα συμφέροντα, στα οποία θα πρέπει να 

προστεθούν και τα ορειβατικά ενδιαφέροντα του ΙΑ.   

Προκειμένου να ελλατωθούν στο ελάχιστο οι πολλαπλοί κίνδυνοι που απορρέουν από τα παραπάνω 

αντικρουόμενα συμφέροντα, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουν εξ αρχής τα δικαιώματα, οι ευθύνες και οι 

προτεραιότητες όσων αφορά στην  ιατρική κάλυψη και τον προγραμματισμό της αποστολής, αρκετά πριν από 

την αναχώρηση. 

Η πρόταση που ακολουθεί αποτελεί ένα πρότυπο κείμενο, το οποίο δύναται να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες 

ανάγκες της αποστολής. 

Στην προκείμενη πρόταση ο όρος «Αποστολή» (ΑΠ) εμπεριέχει τον διοργανωτή του ταξιδιού, τον αρχηγό της 

αποστολής και τους συμμετέχοντες/μέλη της αποστολής. 

Αυτό το συμβόλαιο επιχειρεί να διασαφηνίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διοργανωτή 

(«Οργάνωση», ΟΡ) του ΙΑ και της ΑΠ, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και παρεξηγήσεις κατά τη 

διάρκεια της αποστολής. Προτείνει τη βασική απαίτηση και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες 

ανάγκες που μπορεί να έχει η κάθε αποστολή (βλέπε και «Αποποίηση Ευθύνης» στο τέλος του κειμένου). 

 

§1: Ορισμοί 

  «Ιατρός αποστολής» (ΙΑ) είναι ένα άτομο, το οποίο επιλέγουν οι συμμετέχοντες ή έχει καθοριστεί 

από την οργάνωση ή τον διοργανωτή, προκειμένου να φέρει την ευθύνη της υγείας κατά τη διάρκεια 

της αποστολής. 

  «Αποστολή» (ΑΠ) αποτελεί οποιαδήποτε ομάδα ατόμων, η οποία ταξιδεύει σε περιοχές με 

υποδεέστερες υγειονομικές υποδομές, ανεξάρτητα από τον τρόπο του ταξιδιού ή τον προορισμό 

(πεζοπορία, αποστολή σε ζούγκλα, ορειβασία μεγάλου υψομέτρου κλπ.), ανεξάρτητα από το 

μέγεθος της ομάδας και ανεξάρτητα από τον τρόπο διοργάνωσης (ιδιωτικά ή μέσω ταξιδιωτικού 

πρακτορείου). 

  «Οργανισμός» (ΟΡ) είναι ο οποιοσδήποτε επαγγελματικός οργανισμός, ο οποίος εμπλέκεται στην 

πραγματοποίηση του ίδιου του εγχειρήματος.  
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§2: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ΙΑ 

§2.1 

Ο/Η ιατρός ...(ονοματεπώνυμο) ... κατέχει την Ιατρική ιδιότητα στην χώρα διαμονής/καταγωγής του/της με 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχει τις ειδικές γνώσεις προκειμένου να αναλάβει την υγειονομική 

μέριμνα και συμβουλή της ΑΠ, που διοργανώνεται από ...(το όνομα της ΟΡ, εάν εμπλέκεται) από...έως... 

(ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής) με σκοπό... (εισάγετε τον σκοπό). 

Κατέχει επαρκείς γνώσεις γενικής ιατρικής, αθλητιατρικής, ιατρικής υψομέτρου, επείγουσας ιατρικής, 

ταξιδιωτικής ιατρικής καθώς και των σχετικών λοιμωδών νοσημάτων και δύναται να παρέχει τον κατάλληλο 

ιατρικό εξοπλισμό. 

§2.2 

 Ο ΙΑ βρίσκεται στην διάθεση της αποστολής για να εποπτεύσει κάθε παράγοντα σχετικό με την υγεία της 

αποστολής, να έχει την μέριμνα της αθλητιατρικής και της ιατρικής υψομέτρου όλων των μελών της ΑΠ πριν, 

κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της αποστολής, σε περίπτωση ασθενειών που σχετίζονται με τη 

συγκεκριμένη αποστολή. O/H ΙΑ έχει την πλήρη ιατρική ευθύνη προς όλους τους εμπλεκόμενους κάτω από 

τους όρους και τις συνθήκες που αναφέρονται στο παρόν. 

 

 

§2.3 

Η γνώμη του IA σε ό,τι αφορά την υγειονομική πρόνοια της ομάδας,  πρέπει να λαμβάνεται υπ΄όψιν τόσο από 

τον/τους αρχηγούς της αποστολής όσο και από τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής και την ΟΡ (όπως 

αναπτύσσεται στις §2.5.1 και §2.5.2). Εάν συντρέχει κίνδυνος για την υγεία μέλους/μελών της ομάδας, οι 

αρχηγοί της ομάδας ή η ΟΡ οφείλει να πάρει την τελική απόφαση βασιζόμενοι στην ιατρική γνώμη του ΙΑ. 

 

§2.4 

Ο/Η ιατρός της αποστολής έχει την αποκλειστική ευθύνη αποφυγής κάθε παράγοντα (βλέπε §4.1) που 

αποτελεί κίνδυνο για την υγεία όλων των μελών της ΑΠ.     

 

§2.5 

Ο/Η ιατρός της αποστολής έχει την ιδιαίτερη μέριμνα για τα παρακάτω: 
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 §2.5.1    Στη φάση της προετοιμασίας: 

 Ανάλυση της διαδρομής και των ορειβατικών στόχων της ομάδας, του υψομετρικού προφίλ     

της    διαδρομής, των τοπικών δυνατοτήτων ιατρικής υποστήριξης, έρευνας και διάσωσης, 

καθώς και της επιδημιολογίας των νοσημάτων της περιοχής. 

 Εκτίμηση της φυσικής κατάστασης και της κατάστασης υγείας του κάθε μέλους της ομάδας, 

περιλαμβάνοντας τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. 

 Οργάνωση – διεξαγωγή κατάλληλου προγράμματος εμβολιασμού για όλους τους 

συμμετέχοντες. 

 Εφαρμογή υγειονομικού πρωτοκόλλου πρόληψης ταξιδιωτικής και τροπικής Ιατρικής. 

 Προγραμματισμός και επίβλεψη ατομικών προγραμμάτων προπόνησης. 

 Δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων εγκλιματισμού για τους συμμετέχοντες. 

 Οργάνωση κατάλληλου φαρμακείου για την αποστολή (φάρμακα, επίδεσμοι, εργαλεία, 

εργαστηριακός εξοπλισμός, φιάλη επείγουσας χορήγησης οξυγόνου..). Αυτό το φαρμακείο 

είναι ξεχωριστό από το ατομικό φαρμακείο που οφείλει να έχει ο κάθε συμμετέχοντας με τα 

προσωπικά φάρμακα που τυχόν λαμβάνει, και για το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. 

 Καθορισμός του απαραίτητου αριθμού (εάν απαιτείται), του όγκου και του τύπου των 

φιαλών οξυγόνου καθώς και έλεγχος σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση της ανθεκτικότητας 

του εξοπλισμού στο ψύχος και τη συμβατότητα με τον υπόλοιπο εξοπλισμό επείγουσας 

φροντίδας της ΑΠ (π.χ. υπερβαρικός θάλαμος διάσωσης, δοκιμασία ελέγχου ασθενούς για 

ελονοσία κλπ.). 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί πως η αρμοδιότητα και η εξουσία του ΙΑ δεν αμφισβητείται 

πριν και κατά τη διάρκεια της ΑΠ, ο/η ΙΑ θα πρέπει να έχει διασφαλίσει πως όλα τα μέλη 

έχουν υπογράψει τα έγγραφα της ΑΠ και άρα έχουν αποδεχτεί τους όρους. 

 

§2.5.2 Κατά τη διάρκεια της αποστολής  

 Ο/Η ΙΑ επιβλέπει τις ταξιδιωτικές και τροπικές υγειονομικές ανάγκες, τη φυσική κατάσταση και 

κατάσταση υγείας του κάθε μέλους της αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής του 

στο υψόμετρο. Η απόφαση του ΙΑ θα πρέπει να τηρείται από όλους τους συμμετέχοντες ακόμα και 

αν αυτό συνεπάγεται, για ιατρικούς λόγους, την αποχώρηση μέλους ή ακόμη και όλων των μελών 

από τον στόχο της AΠ, την τροποποίηση του προγράμματος, έως και την εγκατάλειψη της ίδιας της 

ΑΠ. 

 

 Επιπλέον της ιατρικής του εμπειρίας ως ΙΑ, κάθε ΙΑ θα πρέπει να έχει επαρκή ορειβατική εμπειρία. 

Οποιοσδήποτε ΙΑ θα πρέπει να μπορεί να φτάσει τουλάχιστον μέχρι την υψηλότερη κατασκήνωση, 

εφόσον η διαδρομή έχει προετοιμασθεί. 

 Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η ιατρική φροντίδα στα μέλη της αποστολής, στους αχθοφόρους, 

στο υπόλοιπο τοπικό προσωπικό, ακόμη και στον ντόπιο πληθυσμό, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 



5 

του ΙΑ, με την υποστήριξη του αρχηγού και των μελών της αποστολής. Για πολυπληθείς ομάδες 

αποστολών, ο ΙΑ θα πρέπει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει μία σκηνή ως ιατρείο στην 

κατασκήνωση βάσης, όπου θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνικής 

συσκευής (two-way radio) και εφαρμογής των δοκιμασιών ελέγχου για νόσο υψομέτρου. 

 Ο ΙΑ δύναται να συμμετέχει στις ορειβατικές δραστηριότητες της αποστολής, ωστόσο πιθανός 

τραυματισμός ή νόσος κάποιου μέλους της αποστολής (συμπεριλαμβανομένων των αχθοφόρων), 

μπαίνει σε κύρια προτεραιότητα έναντι των ορειβατικών φιλοδοξιών του ΙΑ και (εφ όσον είναι 

δυνατό) ο ΙΑ θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον τραυματία ή τον ασθενή συνεχώς. Σε περίπτωση 

νόσου ή τραυματισμού ατόμων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές, ο/η ΙΑ αποφασίζει με 

πλήρη ευθύνη και αρμοδιότητα τη θέση όπου είναι περισσότερο απαραίτητη η παρουσία του/της. 

 Σε περίπτωση εκκένωσης, ο/η ΙΑ φέρει την αποκλειστική ευθύνη ως ο/η επικεφαλής αυτού του 

εγχειρήματος. Η απόφασή του/της θα πρέπει να υποστηρίζεται από τα μέλη της αποστολής έως ότου 

ολοκληρωθεί η επιχείριση. Εάν υπάρχουν άτομα διαθέσιμα που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε 

θέματα ορεινής διάσωσης, ο ΙΑ μπορεί να υπαναθέσει αρμοδιότητες. Ο/Η ΙΑ παραμένει πάντα 

πλήρως υπεύθυνος/η για την ιατρική φροντίδα των ασθενών. 

 

§3: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του αρχηγού(ων) και της ΟΡ 

§3.1 

Ο αρχηγός της ομάδας θα πρέπει χωρίς εξαίρεση να προσφέρει την άμεση και χωρίς περιορισμούς 

υποστήριξη του στον ΙΑ όταν αυτό του έχει ζητηθεί. Ο ΙΑ θα πρέπει να επιμείνει σε αλλαγές του 

προγράμματος της ΑΠ ή στην εφαρμογή προτεραιοτήτων όταν πρόκειται για αποφυγή κινδύνων που 

αφορούν στην υγεία των μελών της ομάδας. 

 

§3.2 

 Η ΟΡ είναι υπεύθυνη να παρέχει τον εξοπλισμό επείγουσας φροντίδας όπως αυτός έχει καθοριστεί από τον 

ΙΑ (βλέπε §2.5.1). 

 

§3.3 

 Η ΟΡ υποχρεούται να διασφαλίσει πως ο ΙΑ έχει κατάλληλη ασφάλεια κάλυψης ιατρικού λάθους ή 

συμβάντων για τα οποία είναι υπεύθυνος κατά τη διάρκεια της ΑΠ. Η ασφάλεια πρέπει να καλύπτει όλα τα 

είδη συμβαμάτων που δυνητικά μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια της ΑΠ. Το κόστος της ασφαλιστικής 

κάλυψης βαρύνει την ΟΡ.  

 

§3.4 

Η ΟΡ, ο αρχηγός/οί και όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδεχτούν πως η αντιμετώπιση τυχόν νόσου ή 

τραυματισμού έχει προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης ορειβατικής δραστηριότητας. Είναι στην 

ευθύνη της ΟΡ να ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες για αυτή τη συνθήκη. 
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§3.5 

Σε περίπτωση σοβαρής νόσου ή τραυματισμού που απαιτεί επείγουσα εκκένωση, η ΑΠ  πρέπει να 

υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποδεχθεί το γενικό πρόσταγμα του ΙΑ ως αρχηγού της 

επιχείρησης, του οποίου οι αποφάσεις και κατά συνέπεια οι εντολές του θα πρέπει να εκτελεσθούν, ακόμα 

και αν αυτό σημαίνει προσωρινή αναστολή της ορειβατικής δραστηριότητας της ομάδας ή ακόμη και λήξη 

της ΑΠ. 

 

§3.6 

Η ΟΡ και ο αρχηγός/οί έχουν ενημερωθεί και αποδεχτεί πως σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του ΙΑ (π.χ. 

λόγω διακομιδής ασθενούς στο νοσοκομείο), ο ΙΑ δεν φέρει ευθύνη για τις συνέπειες τυχόν νόσου ή 

τραυματισμού κατά τη διάρκεια της απουσίας του. Όσο διαρκεί η απουσία του ΙΑ, ο αρχηγός/οί και όλη η ΑΠ 

θα πρέπει να λάβουν ειδική φροντίδα για την υγεία και την ορειβατική ασφάλεια της ομάδας. Ο ΙΑ οφείλει να 

επιστρέψει στην ΑΠ αμέσως όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Είναι στην ευθύνη της ΟΡ να ενημερώσει 

όλους τους συμμετέχοντες για τους παραπάνω όρους.  

 

§3.7 

Η ΟΡ αποδέχεται πως η θέση του ΙΑ αποτελεί ένα επάγγελμα που απαιτεί ειδικά προσόντα. Συχνά ο ΙΑ 

καλείται να παράσχει ιατρική φροντίδα υψηλών απαιτήσεων σε ακατάλληλο και πολλάκις επικίνδυνο 

περιβάλλον όπως και να διακόψει την όποια προσωπική του ορειβατική δραστηριότητα, προκειμένου να 

προσφέρει βοήθεια. Σε περίπτωση εμπορικής αποστολής, η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε επαγγελματικό 

επίπεδο δεν είναι εθελοντική!  Η συμφωνία ως προς το αντίτιμο που ο ΙΑ δέχεται για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει (αμοιβή κλπ.) επεξηγείται στο παράρτημα 1 (συντάσσεται απο τον ΙΑ και την ΟΡ) αυτού του 

συμβολαίου. 

 

 

§4: Δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΑΠ 

 

§4.1 

Για το ατομικό συμφέρον αλλά και το συμφέρον όλης της ομάδας, το κάθε μέλος της αποστολής θα πρέπει να 

λαμβάνει μέριμνα αυστηρών και υψηλών προδιαγραφών που αφορούν στην προσωπική του υγειινή, όσο και 

στη φυσική του κατάσταση και υγεία καθόλη τη διάρκεια της αποστολής. 

 

§4.2 

Όλα τα μέλη θα πρέπει να σέβονται το γεγονός ότι το όποιο ζήτημα υγείας αποτελεί πλήρη ευθύνη του ΙΑ. Οι 

οδηγίες, τα μέτρα που σχεδιάζονται για τη πρόληψη παραγόντων κινδύνου υγείας και για τη θεραπεία 

όποιας νόσου ή τραυματισμού, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά προς όφελός τους. 
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§4.3 

 Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να ενημερώνει τον ΙΑ για το ιατρικό του/της ιστορικό. Ο/Η ΙΑ μπορεί να 

ζητήσει περαιτέρω ιατρικά σημειώματα/αποτελέσματα εξετάσεων από τον οικογενειακό ιατρό του 

συμμετέχοντα (π.χ. γενικό ιατρό), ή τα ιατρικά πορίσματα από προηγούμενες αποστολές. Οι συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ΙΑ όποιο ιατρικό πρόβλημα τους παρουσιάστηκε σε προηγούμενη 

παρόμοια δραστηριότητα. 

Όλες οι πληροφορίες που παρατίθενται στον ΙΑ αποτελούν ιατρικό απόρρητο και είναι αυστηρά 

εμπιστευτικές. Όταν προκύπτει κάποιο θέμα ανάμεσα στο πεδίο ευθύνης του αρχηγού της αποστολής και του 

ΙΑ, ο τελευταίος θα πρέπει να συμβουλεύσει τον αρχηγό, με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο του ασθενούς (ή 

μαζί με τον ασθενή και τη σύμφωνη γνώμη του/της). 

 

§4.4 

Κάθε μέλος θα πρέπει να ενημερωθεί και αποδεχτεί ότι σε πολλές ορεινές περιοχές, λόγω των διαφορετικών 

και συχνά μη αναπτυγμένων συστημάτων υγείας, η ιατρική φροντίδα στις προδιαγραφές που ισχύουν στην 

πατρίδα του δεν είναι εγγυημένη, ιδίως σε περίπτωση επείγουσας διακομιδής και νοσοκομειακής φροντίδας. 

Ο ΙΑ έχει ελάχιστη επιρροή σε τέτοιες καταστάσεις. 

  

§4.5 

Κάθε μέλος θα πρέπει να αναφέρει άμεσα στον ΙΑ το όποιο ιατρικό πρόβλημα εμφανίζεται. 

 

§4.6 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ΙΑ δεν θα κατέχει πιστοποιητικό πλήρους ιατρικής άσκησης στη χώρα που 

πραγματοποιείται η αποστολή, π.χ. ο ΙΑ δεν επιτρέπεται να εργαστεί ως “κανονικός” ιατρός. Όλα τα μέλη θα 

πρέπει να σεβαστούν το γεγονός ότι η κύρια ασχολία του ΙΑ έγκυται στην πρόληψη ιατρικών προβλημάτων 

και στην  παροχή βοήθειας σε περίπτωση ιατρικού επείγοντος περιστατικού. Η δυνατότητα ιατρικής άσκησης 

του ΙΑ έγκυται σε περιορισμούς σύμφωνα με τους νόμους της χώρας που πραγματοποιείται η αποστολή. 

 

§4.7 

Αποτελεί ευθύνη του κάθε συμμετέχοντα να είναι εφοδιασμένος με το ατομικό του φαρμακείο για 

προσωπική χρήση, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ικανή ποσότητα φαρμάκων που απαιτούνται για τη 

θεραπεία χρόνιων παθήσεων. Εάν κάποιο μέλος πάσχει από τέτοιες παθήσεις (π.χ. υπέρταση, άσθμα κλπ), η 

συνέχιση της αγωγής του όπως αυτή υποδείχθηκε και συνταγογραφήθηκε από τον οικογενειακό του/της 

ιατρό, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα. Οπωσδήποτε, για οποιοδήποτε πρόβλημα που 

τυχόν παρουσιαστεί, ο ΙΑ θα πρέπει να ενημερωθεί. 

 

§4.8 
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Κάθε μέλος θα πρέπει να κατέχει ισχύουσα και σαφή ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια υγείας, που να 

περιλαμβάνει και αποζημίωση εξόδων επαναπατρισμού, επείγουσας εκκένωσης, έρευνας και διάσωσης. Το 

κάθε μέλος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο τύπος της ταξιδιωτικής του ασφάλειας είναι κατάλληλος για το 

συγκεκριμένο ταξίδι. (Σημείωση: πολλά συμβόλαια δεν καλύπτουν Αποστολές!). Η OΡ θα πρέπει να λάβει 

αντίγραφο της πολιτικής της ασφάλειας του κάθε συμμετέχοντα πριν την αναχώρηση, ώστε η ΟΡ να μπορεί 

σε περίπτωση ανάγκης να επικοινωνήσει με τους εκάστοτε φορείς το συντομότερο δυνατό. Ο ΙΑ (και η ΑΠ) θα 

πρέπει να ελέγξουν εάν η OΡ έχει ανταποκριθεί στις ως άνω υποχρεώσεις. 

 

§5 Τοπικό προσωπικό και αχθοφόροι 

Τοπικό προσωπικό και αχθοφόροι θα πρέπει να έχουν την ίδια ποιότητα ιατρικής φροντίδας με κάθε άλλο 

μέλος της αποστολής/πεζοπορίας. Είναι ευθύνη του ΙΑ να συμβουλέψει ή να βοηθήσει τον αρχηγό σε ό,τι 

αποτελεί ζήτημα  υγείας και ασφάλειας του τοπικού προσωπικού και των αχθοφόρων. 

 

Επιπλέον επισημάνσεις 

1. Συστήνεται  ανεπιφύλακτα ως προς την ΟΡ να εξασφαλίσει (γραπτή συγκατάθεση ή παράρτημα του 

συμβολαίου της αποστολής) το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν αξίωση επιστροφής 

χρημάτων σε περίπτωση που ο ΙΑ απαιτήσει εκκένωση ή εγκατάλειψη της αποστολής μελών της για 

λόγους υγείας. 

2. Συστήνεται  ανεπιφύλακτα το τοπικό προσωπικό και οι αχθοφόροι να έχουν ή να λάβουν κατάλληλη 

ασφάλεια που να καλύπτει επείγουσα εκκένωση και ιατρική φροντίδα (βλέπε §5). 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Η Ιατρική Επιτροπή της UIAA προτείνει έναν οδηγό συναίνεσης, ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη για 

τυχόν ατυχήματα ή κακή πρακτική εκ μέρους του ΙΑ. Ο/Η ΙΑ, η ΑΠ και η ΟΡ είναι υπεύθυνοι για τις 

ιδιαίτερες προσαρμογές οι οποίες μπορεί να είναι απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις της ΑΠ και στους εκάστοτε κανονισμούς της κάθε χώρας. 
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