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ΠΡΟ : 

 

α) Διοικητή ΠΓΝΙ Ν. Κατσακιώρη 

β) Διευθυντή Ιατρικής Τπηρεσίας 

γ) Διευθυντές Κλινικών ΠΓΝΙ 

 
ΚΟΙΝ :  Ιατροί ΣΕΠ 

 

 

ΘΕΜΑ : «υμμόρφωση των Κλινικών ΠΓΝΙ προς την κείμενη νομοθεσία 
περί λειτουργίας ΣΕΠ και εισαγωγής ασθενών στις κλινικές από το ΣΕΠ» 

 
χετικά: 874Β/20-ΜΑΡΣΙΟΤ2012 Νομοθεσία περί λειτουργίας ΣΕΠ. 
 

Αξιότιμοι κύριοι 
 

Επανέρχομαι με 2ο έγγραφο που αφορά στη μη συμμόρφωση του ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού του ΠΓΝΙ προς τις κείμενες διατάξεις περί εισαγωγών ασθενών από το 
ΣΕΠ στις εφημερεύουσες κλινικές του ΠΓΝΙ. υνεχίζει ανησυχητικά το φαινόμενο 

ΑΡΝΗΗ των κλινικών να υποδεχθούν βαρέως πάσχοντες ασθενείς του ΣΕΠ με 
διάφορες δικαιολογίες. Η Διοίκηση ΠΓΝΙ έχει γίνει πλέον συχνός αποδέκτης του 

προβλήματος μη αποδοχής ασθενών από τις κλινικές, κατάσταση απαράδεκτη για 
Νοσοκομείο και μάλιστα 3ο βάθμιο Πανεπιστημιακού επιπέδου.   
Η μη συμμόρφωση προς τον ανωτέρω σχετικό νόμο οδηγεί σε πίγκ πόγκ των ασθενών 

μεταξύ ειδικοτήτων και σε καθυστερήσεις εισαγωγής των ασθενών (έως και 7-9 ωρών) 
στις κλινικές με αποτέλεσμα την λίμναση των ασθενών στις ελάχιστες (10) κλίνες 
βραχείας νοσηλείας ΣΕΠ.  

Η περιγραφείσα κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς και αυξάνει τόσο την νοσηρότητα όσο και την θνητότητα αυτών 

των ασθενών. Οποιαδήποτε καθυστέρηση βαρέως πασχόντων στο ΣΕΠ είναι σοβαρό 
ιατρικό λάθος (malpractice) και φυσικά πέραν της μη εφαρμογής της βασικής 
ιατρικής γνώσης η ανυπακοή νόμων επιφέρει νομικές κυρώσεις. 

 
Παρακαλώ για ύστατη φορά να ενημερωθεί το προσωπικό των Κλινικών σας για τα 

κάτωθι περιγραφόμενα από τον σχετικό νόμο περί λειτουργίας ΣΕΠ. 
1.  Παράγραφος 10: Με ευθύνη της Ομάδας Εκτίμησης και Ελέγχου 

Εφημερίας (ΟΕΕΕ) ή του υντονιστή Εφημερίας κάθε νοσοκομείου, γίνεται η 
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κατανομή των κλινών μεταξύ των επειγόντων περιστατικών και των 
τακτικών περιστατικών, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα 

εισαγωγής των επειγόντων περιστατικών, όσο και των ευρισκόμενων 
σε αναμονή νοσηλείας τακτικών ασθενών. 

2. Παράγραφος 10: Για την εισαγωγή επείγοντος περιστατικού στο 
Νοσοκομείο υπεύθυνος για την εισαγωγή σε κλινική είναι ο 
Διευθυντής ΣΕΠ ή ο αντικαταστάτης του και το εισιτήριο εισαγωγής 

υπογράφεται από τον Διευθυντή του Σ.Ε.Π. ή τον αναπληρωτή του ή 
τον συντονιστή της Ομάδας Εκτίμησης και Ελέγχου Εφημερίας ή τον 
υντονιστή Εφημερίας. 

 
Εκ των ανωτέρω είναι σαφές ότι οι κλινικές οφείλουν στις ημέρες γενικής εφημερίας 

του ΠΓΝΙ να έχουν διαθέσιμες κλίνες με ευθύνη του συντονιστή εφημερίας για τους 
ασθενείς του ΣΕΠ. Σην ευθύνη της εισαγωγής των ασθενών ΣΕΠ και σε ποια κλινική 
την φέρει πρωτίστως ο Διευθυντής ΣΕΠ ή ο αντικαταστάτης του. Καταλήγοντας θα 

πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε άρνηση νοσηλείας ασθενών ΣΕΠ κατά την 
γενική (ανοιχτή) εφημερία του ΠΓΝΙ είναι παράνομη, καταχρηστική και 

ποινικά κολάσιμη. 
 
ας παρακαλώ να ενημερώσετε το προσωπικό σας  για τα ανωτέρω ώστε με την 

συνεργασία σας να διασφαλιστεί ο γρήγορος και ασφαλής χειρισμός των βαρέως 
πασχόντων ασθενών του ΣΕΠ. 
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