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ΠΡΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορές Βουλευτών
Απαντώντας στις με αρ. 859/27-4-2018 και 880/27-4-2018 αναφορές που
κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ. Γ. Μανιάτη, Ν. Νικολόπουλο σχετικά
με διαμαρτυρία των Ιατρικών Συλλόγων Αργολίδας και Πατρών, για το περιεχόμενο της
νέας υπουργικής απόφασης Γ1α/Γ.Π. οικ. 29106/13-4-2018, σας πληροφορούμε τα
εξής :
Α) Η υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ.29106/13-4-2018 υπουργική απόφαση με θέμα
«Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα
Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους
συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας» (ΑΔΑ: 6ΥΡΧ465ΦΥΟ2ΣΥ) εκδόθηκε σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 19 παρ. 6 του ν.
4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.», σύμφωνα με το
οποίο: «α. Το σύστημα των παραπομπών από τον οικογενειακό ιατρό ως αναγκαία
προϋπόθεση για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας, αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουάριου
2018, με εξαίρεση τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά. Μέχρι τις 31.12.2018 το
σύστημα παραπομπών θα έχει εφαρμοστεί πλήρως, με εξαίρεση τα έκτακτα και τα
επείγοντα περιστατικά. β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ύστερα από γνώμη του
ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., διευκρινίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του συστήματος των
ανωτέρω παραπομπών, καθώς και με τη μεταβατική μέχρι την πλήρη εφαρμογή του
περίοδο».
Στο πλαίσιο αυτό καθιερώθηκε ως διαδικασία το σύστημα παραπομπών,
προσδιορίστηκε το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού εντύπου παραπομπής και ορίστηκαν
οι βασικές παράμετροι και τα είδη αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο
σώμα της απόφασης και τον νόμο τονίζεται ότι:
1. Η τελική επιλογή του γιατρού εξακολουθεί να γίνεται ελεύθερα.
2. Δεν καταργείται ο ελεύθερος προγραμματισμός επισκέψεων.
3. Η εξυπηρέτηση έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή
σε κανένα επίπεδο του συστήματος υγείας.
4. Το νέο σύστημα παραπομπών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή σταδιακά.
Αριθμός Σελίδων απάντησης:2
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων:0
Συνολικός Αριθμός: 2
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Β) Με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης
σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν.
4387/2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄), προβλέφθηκε η συγκρότηση Τοπικών
Ομάδων Υγείας για την υποστήριξη του έργου που παρέχουν οι δημόσιες δομές
παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Σε εφαρμογή της παρ. 4 του ως άνω άρθρου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.
48427/23-6-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2162/Β΄), με την οποία καθορίστηκαν τα
κριτήρια μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα αναφορικά με την
διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας.
Ακολούθως, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-2017
“Προκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων
Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις
Περιφέρειες»” (ΑΔΑ Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ).
Στη συνέχεια, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 115/Α΄/2017).
Τέλος, σε εφαρμογή της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017/15-1-2018 απόφασης
«Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών
προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών.»
(ΦΕΚ 39/Β’/2018), εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), για την σύναψη συμβάσεων με
οικογενειακούς ιατρούς ανά Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας. Ειδικά για το Δήμο Ναυπλιέων (1ο ΤΟΠΦΥ Αργολίδας) η πρόσκληση αφορούσε
τη σύναψη συμβάσεων με έξι (6) γεν. ιατρούς ή παθολόγους και έναν (1) παιδίατρο.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά το νέο σύστημα παραπομπών θα τεθεί σε πλήρη
εφαρμογή από την 01/01/2019 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας
(Δ.Τ.16/4/2018). Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ο ελεύθερος
προγραμματισμός επισκέψεων καθώς και η ελεύθερη επιλογή γιατρού εξακολουθούν
να πραγματοποιούνται δωρεάν για τους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς να
απαιτείται ηλεκτρονική παραπομπή από οικογενειακό γιατρό.
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