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ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχοντας ως κύριο στόχο την
αναβάθμιση
Ν.3868/2010

του

Εθνικού

(ΦΕΚ

129

Συστήματος
Α’),

Υγείας,

προχώρησε

όπως
στην

αυτός
έκδοση

διατυπώθηκε
της

υπ’

στο

αριθμ.

Υ4α/Γ.Π.147881/25-11-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1851 Β’), με την οποία
εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις, ο προγραμματισμός και η συμμετοχή των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στην ολοήμερη λειτουργία.
Με την εφαρμογή του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας επιδιώκεται:
α) η ενίσχυση του δημοσίου χαρακτήρα της υγείας, επιτρέποντας την προσβασιμότητα
του πολίτη σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, πέραν του τακτικού ωραρίου
λειτουργίας των Νοσοκομείων σε όλη την Ελληνική επικράτεια.
β) η αξιοποίηση των υποδομών των Νοσοκομείων και ειδικά ο πολυδάπανος
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, που καθιστά εφικτή τη διενέργεια μεγάλου αριθμού
εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων και επεμβατικών ιατρικών πράξεων σε
εξωτερικούς ασθενείς.
γ) η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, αφ’ ενός με την οικονομική ενίσχυση του ίδιου
του Νοσοκομείου και αφ’ ετέρου στο πλαίσιο αναδιανομής του συστήματος,
προσφέροντας οικονομική ενίσχυση και σε άλλα Νοσοκομεία της ίδιας Υγειονομικής
Περιφέρειας, με στόχο την επίλυση καίριων προβλημάτων.
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δ) αξιοποιείται το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό των Νοσοκομείων, στο οποίο δίνονται
κίνητρα για τη συμμετοχή του στην ολοήμερη λειτουργία.
Στο πλαίσιο αυτό και κατ’

εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του Ν.3868/2010

εκδόθηκε η παραπάνω αναφερόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία
καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων, η συμμετοχή στην οποία είναι
προαιρετική, και ως χρόνος έναρξής της θεωρείται η 1-12-2010. Για την ενεργοποίηση
της εν λόγω λειτουργίας θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση του Διοικητή της οικείας
Υγειονομικής Περιφέρειας, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ενδιαφερόμενου Νοσοκομείου.
Το Νοσοκομείο πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του, μπορεί να δέχεται
ασθενείς κατά τις ώρες 15:00 έως 22:00 τις καθημερινές, καθώς και το Σάββατο κατά
τις ώρες 08:00 έως 14:00. Ειδικά για τα Νοσοκομεία Περιφέρειας Αττικής (πλην
Κυθήρων) και Νομού Θεσσαλονίκης εξαιρούνται οι ημέρες γενικής εφημερίας. Ο
ακριβής καθορισμός του εύρους της λειτουργίας αυτής θα καθοριστεί από τις Διοικήσεις
των Νοσοκομείων, ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες.
Η υποστήριξη της πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του Νοσοκομείου θα
γίνεται με την απασχόληση σ’ αυτό του μόνιμου ιατρικού και λοιπού προσωπικού του
Νοσοκομείου κατά προτεραιότητα. Σε περίπτωση που αυτό δεν επαρκεί, δύνανται να
συμμετέχουν στη λειτουργία και οι επικουρικοί ιατροί, οι ειδικευόμενοι ιατροί και το
επικουρικό προσωπικό όλων των κλάδων, που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Το νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, το οποίο επιθυμεί να
συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία, θα κληθεί από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων
να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το
προσωπικό που συμμετέχει στη μέχρι σήμερα ολοήμερη λειτουργία (απογευματινά
ιατρεία και εργαστήρια) μπορεί να συνεχίσει να απασχολείται σ’ αυτή. Επισημαίνεται ότι
το προσωπικό αυτό δεν απαλλάσσεται από τα καθήκοντα που του αναλογούν κατά την
τακτική λειτουργία του Νοσοκομείου και η συμμετοχή του στην ολοήμερη λειτουργία
δεν αποτελεί υπερωριακή απασχόληση, αλλά αμείβεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην ΚΥΑ.
Ειδικά

για

το

ιατρικό

προσωπικό

προβλέπονται

συγκεκριμένοι

κανόνες

συμμετοχής, που ισχύουν και για τους επικουρικούς ιατρούς. Στην εν λόγω Κ.Υ.Α.
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καθορίζεται επίσης το ύψος των αμοιβών που καταβάλλονται κατά την πέραν του
τακτικού ωραρίου λειτουργία του Νοσοκομείου και η κατανομή των ποσών αυτών
μεταξύ του Νοσοκομείου και του απασχολούμενου ιατρικού και λοιπού προσωπικού,
ενώ οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αμοιβές Επιμελητή Β’, σύμφωνα και με τα
ισχύοντα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3868/2010.
Επιπλέον, στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, όπου είναι εγκατεστημένες Πανεπιστημιακές
Κλινικές, Εργαστήρια ή Μονάδες, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τους Διοικητές των
Νοσοκομείων και της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, με όσες τυχόν παρεμβάσεις
απαιτηθούν, ώστε από 1-1-2011 να καταστεί εφικτό οι πανεπιστημιακοί ιατροί να
συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία αποκλειστικά σε χώρους του Νοσοκομείου.
Σχετικά με την οικονομική λειτουργία των Νοσοκομείων στο πλαίσιο της
ολοήμερης λειτουργίας, τα έσοδα θα κατατίθενται στο ταμείο του Νοσοκομείου και θα
εγγράφονται σε μοναδιαίο λογαριασμό, ο οποίος παρακολουθείται προϋπολογιστικά και
απολογιστικά (ΚΑΕ και Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής όπου στην τελική τους μορφή
διαχωρίζονται ιατρικές εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις και
θεραπευτικές επεμβάσεις).
Σημειώνεται ότι για την είσπραξη των δαπανών από τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 157/1991 (ΦΕΚ 62 Α’)
«Αύξηση αμοιβών ιατρικών επισκέψεων και ιατρικών και των οδοντιατρικών πράξεων»,
το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναθεώρησης, καθώς και από τις επιμέρους
συμβάσεις που θα συναφθούν μεταξύ των φορέων και του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 5(β), του άρθρου 1, του Ν.3868/2010.
Οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών παρακαλούνται να κοινοποιήσουν
την παρούσα Εγκύκλιο και την Υ4α/Γ.Π.147881/25-11-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση
στα Νοσοκομεία αρμοδιότητός τους και να μεριμνήσουν για το γενικό σχεδιασμό και
την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των Νοσοκομείων στο πλαίσιο της
ολοήμερης λειτουργίας και την τήρηση των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις.
Παράλληλα, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, θα πρέπει τα
Νοσοκομεία να προσαρμόσουν την μηχανογραφική και τηλεπικοινωνιακή τους υποδομή
για την καλύτερη υποστήριξη της λειτουργίας αυτής. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
μπορεί να έχει και το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Νοσοκομείων.

3

ΑΔΑ: 4ΙΦΦΘ-6Σ

Για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν, έχει
συγκροτηθεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ομάδα Υποστήριξης
των Νοσοκομείων που θα συμμετέχουν στην πέραν του τακτικού ωραρίου ολοήμερη
λειτουργία, στην οποία και θα αποστέλλονται τα ερωτήματα που θα υποβάλλονται.
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ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ
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