ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 22 Μαΐου 2020
Αρ. Πρωτ. 516

Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Τ. 213-2161120
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Θέμα: Διεύρυνση λειτουργίας τακτικών χειρουργείων των δημοσίων νοσοκομείων και
ιδιωτικών κλινικών καθώς και σταδιακή επαναλειτουργία των απογευματινών ιατρείων των
Νοσοκομείων
Σχετικά :
1. Το με αριθμ. Πρωτ : 455 / 29-4-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας
2. Το με αριθμ πρωτ 17229/11-3-2020 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
3. Τα πρακτικά της 60ης /21-5-2020 συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού.

Α. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε όπως συντονίσετε την περαιτέρω διεύρυνση
διενέργειας τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων που θα διεξάγονται από 25-5-2020 στα δημόσια
Νοσοκομεία της χώρας ώστε ο συνολικός αριθμός τους, σε μηνιαία βάση, να ανέρχεται σε
ποσοστό 75% του μηνιαίου μέσου όρου χειρουργικών επεμβάσεων του έτους 2019.
Ως προς τις προϋποθέσεις θα πρέπει να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στο ανωτέρω 1
σχετικό, με ευθύνη των Διοικήσεων των Νοσοκομείων της χώρας.
Τα ως άνω αναφερόμενα τηρούνται και από τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας με ευθύνη των
διοικήσεων αυτών και των αρμοδίων οργάνων τους.

Β. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε όπως συντονίσετε τη σταδιακή
επαναλειτουργία των απογευματινών ιατρείων των Νοσοκομείων αρμοδιότητάς σας, από τη
Δευτέρα 25-5-2020, τηρουμένων των προϋποθέσεων προστασίας από τον SARS-Cov-2, οι οποίες
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
• Την ασφαλή χρονική απόσταση που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο ραντεβού
• Την προσέλευση του ασθενούς χωρίς συνοδό εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή του
• Την αναγκαία διαρρύθμιση του χώρου αναμονής ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις
κοινωνικής απόστασης

• Τη χρήση των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας από το υγειονομικό προσωπικό
και τους ασθενείς σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες
• Την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του Νοσοκομείου
• Τη συνταγογράφηση μέσω του συστήματος άυλης συναγογράφησης
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βασίλειος ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝ ΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Όλες τις ΔΥΠΕ της Χώρας (με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλους τους Φορείς της
αρμοδιότητάς τους)
2. Όλες τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας
των Περιφερειών
Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
4. Γρ. Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
5. Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
6. Γρ. Προιστ. Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
7. Δ/νση Επιχ. Ετοιμ. Εκτάκτων Καταστ. Δ/Υ.

