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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση, λειτουργία και ενιαίος καθορισµός διαδικασιών για την
ανάπτυξη των Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού στο πλαίσιο του Πιλοτικού
∆ικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραµµατισµού και Μονάδων
Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού».

Η ∆/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τµήµα ∆’ Αγωγής
Υγείας και Πρόληψης, σύµφωνα µε την παρ.3 δ του άρθρου 19 του Π.∆. 106 (ΦΕΚ
173/Α΄/28.08.2014) «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας», που έχει αρµοδιότητα για
θέµατα σχεδιασµού, ανάπτυξης, προσδιορισµού των όρων και των προϋποθέσεων,
σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας δοµών, φορέων, υπηρεσιών και προγραµµάτων
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που σχετίζονται µε τη φροντίδα της οικογένειας, της µητρότητας και του παιδιού, σας
ενηµερώνει για τα ακόλουθα:
Α) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
1.

Με το υπ’ αρ. πρωτ.: Γ3δ/∆.Φ.12/Γ.Π./οικ.26845/9-4-2015 έγγραφο (Α∆Α:

ΩΣΞΥ465ΦΥΟ-ΟΩ8), «Συγκρότηση του Πιλοτικού ∆ικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών
Οικογενειακού Προγραµµατισµού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας – Παιδιού και
καθορισµός έργου», ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες συγκρότησης του εν λόγω
Πιλοτικού ∆ικτύου (Π∆), στο οποίο συµµετέχουν τριάντα πέντε (35) φορείς ανά
∆ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας, Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και Μονάδες Υγείας του
Π.Ε.∆.Υ., µε κατάταξη σε τρεις τύπους : (Α) Μονάδες Υγείας που έχουν αναπτύξει
προγράµµατα και υπηρεσίες, είκοσι ένα (21) φορείς, (Β) Μονάδες Υγείας που
αναπτύσσουν δραστηριότητες και ενέργειες άτυπου χαρακτήρα επτά (7) φορείς και (Γ)
Μονάδες Φροντίδας Μητέρας – Παιδιού, επτά (7) φορείς.
Το εν λόγω Πιλοτικό ∆ίκτυο, οργανώνεται και συντονίζεται µε ευθύνη της
∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, Τµήµα Αγωγής Υγείας &
Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας, µε σκοπό και έργο:
•

Το σχεδιασµό, συντονισµό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και ενεργειών
για την ανάπτυξη του θεσµού του Οικογενειακού Προγραµµατισµού και
Φροντίδας Μητέρας Παιδιού.

•

Την ανάπτυξη διαλόγου – διαβούλευσης σε επιστηµονικό και οργανωτικό
επίπεδο.

•

Τη µελέτη και διαµόρφωση των εντύπων, των φακέλων των εξυπηρετούµενων
πολιτών, του πλαισίου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων,
καθώς και διοικητικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των πολιτών.

•

Τη διαµόρφωση του περιεχοµένου των παρεχοµένων υπηρεσιών, καθώς και
των διαδικασιών παραποµπής.

•

Την επιστηµονική και λειτουργική διασύνδεση, καθώς και την ανάπτυξη
συνεργασίας µε άλλους φορείς που λειτουργούν στην κοινότητα.

•

Την ανάπτυξη και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού που είναι αναγκαίο
να στελεχώσει ή στελεχώνει ήδη τα εν λόγω τµήµατα ή υπηρεσίες.

•

Τη

διαµόρφωση

κατάλληλου

υλικού

αγωγής

υγείας,

επιµόρφωσης,

ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης.
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•

Την οργάνωση επιµορφωτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων για κατάρτιση
των επαγγελµατιών υγείας.

•

Την κατάθεση προτάσεων για ανάπτυξη προγραµµάτων σχετικά µε τους
θεσµούς.
Με

2.

τις

υπ΄αριθµ.

Γ3δ/∆.Φ.12,14/Γ.Π./οικ.40640/28.05.2015

και

Γ3δ/∆.Φ.12,14/Γ.Π./οικ.76126/5.10.2015 προσκλήσεις συναντήσεων για διάλογο –
διαβούλευση στο πλαίσιο του

Πιλοτικού

∆ικτύου, συζητήθηκαν θέµατα ενιαίας

οργάνωσης και λειτουργίας, ανάπτυξης συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο, παροχής
υπηρεσιών, διαµόρφωση σχεδίων εντύπων καθώς και προβλήµατα που έχουν
ανακύψει από την καθηµερινή λειτουργία των υπό ανάπτυξη Μονάδων Φροντίδας
Μητέρας – Παιδιού (Σταθµός Προστασίας Μητέρας Παιδιού και Εφήβου των
Μονάδων Υγείας του ΠΕ∆Υ).
Στο πλαίσιο αυτό παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις οµάδων εργασίας για
τη διαχείριση ειδικότερων θεµάτων για την προτυποποίηση των διαδικασιών.
3. Με το υπ’ αρ. πρωτ.: Γ3δ/∆.Φ.12/Γ.Π./οικ.3355/18-01-2016 έγγραφο (Α∆Α:
6ΙΕΩ465ΦΥΟ-22Κ), παρατάθηκε ο χρόνος ανάπτυξης του Πιλοτικού ∆ικτύου
Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραµµατισµού και Μονάδων Φροντίδας
Μητέρας – Παιδιού και οριστικοποιήθηκε ο αριθµός των φορέων που µετέχουν σ’
αυτό.
Ειδικότερα το έργο θα ολοκληρωθεί ως εξής :
1. Α΄ Περίοδος: Έως τις 31 Οκτωβρίου 2016, κατάθεση σχετικής έκθεσης µε
προτάσεις επί των θεµάτων του έργου µε θέµα: «Σχεδιασµός ενεργειών και
δράσεων για την ανάπτυξη του θεσµού του Οικογενειακού Προγραµµατισµού»
για έγκριση από τον Υπουργό Υγείας , προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες προώθησης προς το Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και σε συναρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Υγείας για θεσµικές, οργανωτικές και λοιπές διοικητικές
ρυθµίσεις.
2. Β΄ Περίοδος: Έως 31 ∆εκεµβρίου 2016, εφαρµογή κατά ενιαίο τρόπο των
διαδικασιών και ρυθµίσεων από όλες τις Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. και του
Π.Ε.∆.Υ. (του Πιλοτικού ∆ικτύου) µε παράλληλη προώθηση ενεργειών για
ανάπτυξη αντίστοιχων δοµών (τµηµάτων -

υπηρεσιών – προγραµµάτων

σύµφωνα µε τον σχεδιασµό) σε όλες τις Υ.Πε. της χώρας.
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4. Οι φορείς - Μονάδες Υγείας του ΠΕ∆Υ που µετέχουν στο εν λόγω Πιλοτικό
∆ίκτυο (µε τις υφιστάµενες υπηρεσίες των Σταθµών Προστασίας Μάνας Παιδιού και
Εφήβου) είναι οι ακόλουθες :

∆ιοίκηση 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής
Α.Μ. Μ./Υ.Φ.Μ.Π. 001. ΠΕ∆Υ - Μονάδα Υγείας Αλεξάνδρας
∆ιοίκηση 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου
Α.Μ. Μ./Υ.Φ.Μ.Π. 002. ΠΕ∆Υ-Μονάδα Υγείας Θεσσαλονίκης (τοπικό ιατρείο
Ακροπόλεως)
∆ιοίκηση 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
Α.Μ. Μ./Υ.Φ.Μ.Π. 003. Μονάδα Υγείας Τριανδρίας

∆ιοίκηση 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Α.Μ. Μ./Υ.Φ.Μ.Π. 004. ΠΕ∆Υ- Μονάδα Υγείας Λάρισας

∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων ,
Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας
Α.Μ. Μ./Υ.Φ.Μ.Π. 005. ΠΕ∆Υ-Μονάδα Υγείας Αγ. Αλεξίου Πατρών
Α.Μ. Μ./Υ.Φ.Μ.Π. 006. ΠΕ∆Υ-Μονάδα Υγείας Ιωαννίνων
∆ιοίκηση 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης
Α.Μ. Μ./Υ.Φ.Μ.Π. 007. ΠΕ∆Υ-Μονάδα Υγείας Ηρακλείου Κρήτης
Σηµειώνεται, ότι το Περιφερειακό Ιατρείο Πλ. Αµερικής του Κέντρου Υγείας
Βύρωνα που εντάσσεται ως φορέας στο ∆ίκτυο του Οικογενειακού Προγραµµατισµού,
λόγω της µακρόχρονης εµπειρίας στο πεδίο της Φροντίδας Μητέρας Παιδιού,
συνεργάζεται και µετέχει στις διαδικασίες ανάπτυξης των Μονάδων Φροντίδας
Μητέρας Παιδιού.
Β) Θεσµικό Πλαίσιο
1. Το θεσµικό

και οργανωτικό καθεστώς που διέπει τους Σταθµούς Προστασίας

Μάνας Παιδιού & Εφήβου, ως υπηρεσίες στο πλαίσιο των Μονάδων Υγείας του
ΠΕ∆Υ, είναι το εξής :
α) Αριθµ. 60556/1940 (ΦΕΚ 62 τ. Β’) Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου
Εργασίας «Περί εγκρίσεως κανονισµού της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Ιδρύµατος
4
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων», άρθρο 12 «Κέντρα Προληπτικής Υγιεινής», στο πλαίσιο
των οποίων δηµιουργήθηκαν, µετεξελίχθηκαν και λειτουργούν οι Σταθµοί Προστασίας
Μάνας Παιδιού & Εφήβου, µε αποφάσεις της ∆ιοίκησης του ΙΚΑ.
β) Τις διατάξεις των άρθρων 17 (παρ. 2) και 23 (παρ. 1.Βα,β) του Ν.
3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ. Α’) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες
διατάξεις», σύµφωνα µε τις οποίες εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο Κλάδος Υγείας και
οι Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (τοπικές και περιφερειακές) που λειτουργούν ως
αυτοτελείς οργανικές µονάδες.
γ) Αριθµ. Γ32/446/3-5-2011 Εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Σχετικά µε τη
λειτουργία των Σταθµών Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου» (Α∆Α:
4ΑΘΒ4691ΩΓ-ΕΞ).
δ) Αριθµ. 43983/19-10-2012 Εγκύκλιος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Λειτουργία
Σταθµών Προστασίας Μάνας Παιδιού και Εφήβου» (Α∆Α: Β430ΟΞ7Μ-Ω8Ω).
ε) Ν. 4238/17-2-2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄) « Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας
(Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»,
•

άρθρο 1 παρ.5(η), όπου αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας

Φροντίδας Υγείας, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν τον οικογενειακό
προγραµµατισµό και τις υπηρεσίες µητέρας – παιδιού
•

άρθρο 2, παρ. 3., όπου αναφέρεται ότι οι Μονάδες παροχής υπηρεσιών

ΠΦΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική
δοµή των ∆.Υ.Πε ως αποκεντρωµένες µονάδες τους
στ) Ν. 4272/11-7-2014 (ΦΕΚ 145 τ. Α΄) « Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της
Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ παρ.2, ……..κ.λ.π.», όπου στην παρ. 2 του άρθρου
35 προβλέπεται η ανάπτυξη των Μονάδων Οικογενειακού Προγραµµατισµού και
Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού και η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής
Απόφασης».
Οι Σ.Π.Μ.Π. & Ε. λειτουργούσαν στο πλαίσιο των µονάδων υγείας του ΙΚΑΕΤΑΜ, ενώ από το 2012 αναπτύσσονταν στο πλαίσιο των Νοµαρχιακών και Τοπικών
Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και από το 2014 έχουν ενταχθεί ως υπηρεσίες των
Μονάδων Υγείας στο ΠΕ∆Υ.
Οι Σ.Π.Μ.Π. & Ε. παρέχουν στον υγιή πληθυσµό (εγκύους, µητέρες, βρέφη-παιδιά
και εφήβους,)

υπηρεσίες πρόληψης, όπως διενέργεια εµβολιασµών, προληπτική

οδοντιατρική, συµβουλευτικής, κατ’ οίκον επισκέψεις, παρακολούθηση εγκύων, κ.λ.π.
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Οι εν λόγω υπηρεσίες διακρίνονται ως «µοντέλο καλής πρακτικής» και ως εκ
τούτου η αξιοποίηση της εµπειρίας και του έργου τους στο πλαίσιο ενός πιλοτικού
προγράµµατος, δύναται να συµβάλλει στην ανάπτυξη του θεσµού των «Μονάδων
Φροντίδας Μητέρας – Παιδιού» σε εθνικό επίπεδο σε διάφορες δοµές Π.Φ.Υ.
2. Σε συνέχεια του ανωτέρου Θεσµικού πλαισίου και προκειµένου να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης αλλά και της
ανάπτυξης του θεσµού, εκδόθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:
α) Υ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./οικ.44499/17-05-2013 έγγραφο, Α∆Α:ΒΕΝ5Θ-10Κ, µε
θέµα «Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά µε την ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων
ή Τµηµάτων ή Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Νοσηλείας, Κέντρων Οικογενειακού
Προγραµµατισµού και Σταθµών Προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου που
αναπτύσσονται στο Ε.Σ.Υ. και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
β)

Υ3γ/ΓΦ12,14,25,27/Γ.Π./οικ.9395/30-01-2014 έγγραφο, µε θέµα : «Σχεδιασµός

ενεργειών και δράσεων για τον εκσυγχρονισµό των θεσµών της Κατ’ Οίκον
Νοσηλείας και του Οικογενειακού Προγραµµατισµού, µε την ανάπτυξη και την
οργάνωση πιλοτικών δικτύων : α) «Πιλοτικό ∆ίκτυο Τµηµάτων ή Υπηρεσιών Κατ’
Οίκον Νοσηλείας» και β) «Πιλοτικό ∆ίκτυο Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού
Προγραµµατισµού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού».
γ) Γ3δ/∆.Φ.12/Γ.Π./οικ.26845/09-04-2015 έγγραφο, Α∆Α:ΩΣΧΥ465ΦΥΟ-ΟΩ8, µε
θέµα «Συγκρότηση του Πιλοτικού ∆ικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού
Προγραµµατισµού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού και καθορισµός
έργου».
3. Οργάνωση αρχείου Μ./Υ.ΦΜΠ στο Υ.Υ.
Στο αριθµ. πρωτ.: Γ3δ/∆.Φ.12/Γ.Π./οικ.3355/18-01-2016 έγγραφο «Παράταση του
Πιλοτικού ∆ικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραµµατισµού και
Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού», καθορίστηκε η διαµόρφωση του αριθµού
Μητρώου Μονάδων/Υπηρεσιών Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού (π.χ. Α.Μ.
Μ./Υ./Μ.Φ.Μ.Π.006), µε τον οποίο αριθµό θα χαρακτηρίζονται εφ εξής όλοι οι φορείς
που µετέχουν στο εν λόγω Πιλοτικό ∆ίκτυο και θα αποτελεί το πλαίσιο διαµόρφωσης
ενός ενιαίου Αρχείου που θα τηρείται στη ∆/νση Π.Φ.Υ.&.Π. (περιλαµβάνει έγγραφα,
αποφάσεις στατιστικά κ.λ.π. στοιχεία).
Γ. Κατάθεση Στοιχείων
Οι ∆ιοικήσεις των οικείων Υ.Πε, στις οποίες οι υπάγονται οι Σταθµοί Προστασίας
Μάνας Παιδιού και Εφήβου, που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω Πιλοτικό ∆ίκτυο (όπως
6
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αναφέρονται στην ενότητα Α’), καλούνται έως τις 15 Ιουνίου 2016 να αποστείλουν
τα ακόλουθα στοιχεία :
•

τα στοιχεία του/της υπεύθυνου/ης ιατρού καθώς και άλλων ιατρών που

παρέχουν σε µόνιµη βάση τις υπηρεσίες τους ή συνεργάζονται (ονοµατεπώνυµο,
ειδικότητα, βαθµός,)
•

τα στοιχεία του/της υπεύθυνου/ης επαγγελµατία υγείας (επισκέπτης/τρια

υγείας, µαία/µαιευτής ), καθώς και άλλους επαγγελµατίες υγείας που έχουν ορισθεί να
απασχολούνται στις εν λόγω υπηρεσίες
•

Προσδιορισµός του έργου και των παρεχόµενων υπηρεσιών

•

Προσδιορισµός του χώρου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού που

αξιοποιούνται
•

Προσδιορισµός ωραρίου λειτουργίας και εξυπηρέτησης πολιτών

∆. Στελέχωση - Ανθρώπινο ∆υναµικό
Επισηµαίνεται ότι σε συνέχεια των διαπιστώσεων από την υφιστάµενη
λειτουργία των Σ.Π.Μ.Π. & Ε. και σχετικής συζήτησης και οριστικοποίησης θέσεων
στο πλαίσιο των συναντήσεων του Π.∆., η προτεινόµενη ελάχιστη στελέχωση για
την εύρυθµη λειτουργία αυτών, απαιτεί τη µόνιµη και συνεχή απασχόληση
ενός/µιας Παιδιάτρου ή/και Γενικού ιατρού, µιας/ενός επισκέπτριας / επισκέπτη
υγείας, µιας/ενός µαίας-µαιευτή. Όσον αφορά στους/στις ιατρούς που παρέχουν
υπηρεσίες στους Σ.Π.Μ.Π. & Ε., σηµειώνεται ότι δύναται να µην παρέχουν αυτές
αποκλειστικά,

αλλά να διασφαλίζεται η παραµονή τους επί µακρό χρονικό

διάστηµα µε προσδιορισµό των ηµερών και ωρών παρουσίας του/της, για την
παροχή του έργου του/της. Απαραίτητη είναι η συνεργασία και η υποχρεωτική
διασύνδεση της Μονάδας ή Υπηρεσίας µε Γυναικολόγο-Μαιευτήρα, Οδοντίατρο,
ψυχολόγο και κοινωνικό/ή λειτουργό.
Ε. Οργάνωση – Λειτουργία – Χώροι
Όσον αφορά στη διαχείριση θεµάτων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των
χώρων, των εγκαταστάσεων, τον εξοπλισµό, την οργάνωση και την λειτουργία των
Σ.Π.Μ.Π. & Ε., στο πλαίσιο των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.∆.Υ., ισχύει ως γενικό
πλαίσιο

η

σχετική

εγκύκλιος

για

το

ΠΕ∆Υ

(Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014

Α∆Α:ΒΙΞΠΘ-7∆Υ).
Σε συνέχεια αυτών οι φορείς καλούνται να προβούν σε σχετικές ενέργειες ως
ακολούθως:
7
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1) Χώροι – Εγκαταστάσεις – Εξοπλισµός
Όσον αφορά στους χώρους, επισηµαίνεται ότι οι Σ.Π.Μ.Π. & Ε. στεγάζονται σε
ανεξάρτητους και ειδικά διαµορφωµένους χώρους ισογείου ή 1ου ορόφου, µε
ξεχωριστή είσοδο και αίθουσα αναµονής από τα υπόλοιπα ιατρεία της Μονάδας
Υγείας.
2) Ηµέρες και Ώρες λειτουργίας
Όσον αφορά στο ωράριο λειτουργίας ισχύουν τα όσα ειδικότερα αναφέρονται
στην αριθµ. πρωτ. Γ3α/Γ.Π.72061/2015/22-01-2016 (Α∆Α : 7090465ΦΥΟ-∆2Ψ)
εγκύκλιο της ∆/νσης Π.Φ.Υ.Π. και συγκεκριµένα να προβλεφθεί στο πλαίσιο των
σχετικών αναφεροµένων, η λειτουργία των Σ.Π.Μ.Π. & Ε. σε απογευµατινό
ωράριο λειτουργίας για δυο (2) φορές την εβδοµάδα προκειµένου να
εξυπηρετούνται οι εργαζόµενοι γονείς και τα παιδιά.
3) ∆ιαδικασία ραντεβού
Ο προσδιορισµός των ραντεβού των ενδιαφεροµένων πολιτών για εξυπηρέτηση
και παροχή υπηρεσιών από τους Σ.Π.Μ.Π. & Ε., είναι δυνατόν να γίνεται µε το
σύστηµα των πενταψήφιων αριθµών κλήσης.
Ενόψει

αναµόρφωσης του χρόνου των προγραµµατισµένων επισκέψεων στις

∆ηµόσιες ∆οµές Υγείας του ΠΕ∆Υ από το Υπουργείο Υγείας, προτείνεται οι
ενταγµένοι στο Πιλοτικό ∆ίκτυο Σταθµοί, να προβούν στη δοκιµαστική διαµόρφωση
του χρόνου επίσκεψης του γονέα – παιδιού, για την πρώτη επίσκεψη σε τριάντα
(30) λεπτά και για κάθε επόµενη σε δεκαπέντε (15) λεπτά. Οι παρατηρήσεις και οι
απόψεις που θα προκύψουν από την εν λόγω δοκιµαστική διαδικασία να
κατατεθούν στη ∆/νση Π.Φ.Υ.Π. προκειµένου να αξιοποιηθούν για σχετικές
ρυθµίσεις.
4) Τήρηση Μητρώου – ενιαίος τρόπος αρίθµησης
Προκειµένου στους Σ.Π.Μ.Π. & Ε., να διαµορφωθεί ένας ενιαίος τρόπος
αρίθµησης για κάθε προσερχόµενο παιδί - έφηβο ή γυναίκα σε αυτούς, καθώς και
τήρησης σχετικού Μητρώου, καλούνται να προβούν σε:
I.

Ενιαία αρίθµηση για κάθε προσερχόµενο προς τις υπηρεσίες παιδί - έφηβο
ή γυναίκα από 1-6-2016, δίδοντας αύξοντα αριθµό Μητρώου που θα
αναγράφεται ως εξής: Αριθµός Μητρώου Φροντίδας Μητέρας Παιδιού
(Α.Μ.ΦΜΠ) 0001/16, 0002/16 κ.ο.κ.
Επισηµαίνεται ότι ο Α.Μ.ΦΜΠ είναι µοναδικός, σηµειώνεται και
χαρακτηρίζει τον φάκελο ιστορικού και ακολουθεί το παιδί – έφηβο ή τη
8
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γυναίκα για όλα τα έτη που εξυπηρετείται από το φορέα. Με την έναρξη
του νέου έτους χορηγείται για κάθε νέο περιστατικό ο ενιαίος αριθµός
Α.Μ.ΦΜΠ ως εξής 0001/17, 0001/18, κ.ο.κ.
II.

Ενιαία τήρηση βιβλίων :
α) βιβλίο προσερχόµενων στο οποίο θα αναγράφονται ανά ηµέρα και ώρα
οι προγραµµατισµένες επισκέψεις των παιδιών – εφήβων ή γυναικών, η
παρεχόµενη υπηρεσία
β) βιβλίο επισκέψεων µε αναφορά σε κατ’ οίκον επισκέψεις και δράσεις
παρεµβάσεις σε άλλους φορείς και
γ) βιβλίο Μητρώου, στο οποίο θα καταγράφεται ο Α.Μ.ΦΜΠ του
εξυπηρετούµενου ατόµου, µε συνοπτική αναφορά στα βασικά στοιχεία, π.χ.
έτος γέννησης, δ/νση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κλπ., το οποίο
δύναται να τηρείται σε αρχείο µε καρτέλες ή ηλεκτρονικά.

ΣΤ. Παρεχόµενες Υπηρεσίες – Πράξεις
Επισηµαίνεται ότι σε συνέχεια των διαπιστώσεων από την υφιστάµενη λειτουργία
των Σ.Π.Μ.Π. & Ε. και σχετικής συζήτησης και οριστικοποίησης θέσεων στο πλαίσιο
των συναντήσεων του Π.∆., αναφορικά µε την παροχή φροντίδων υγείας, υπηρεσιών
και πράξεων που διενεργούνται επί µακρόν χρονικό διάστηµα στο πλαίσιο των
Σ.Π.Μ.Π. & Ε., αλλά και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται και ισχύουν στο

Π.∆.

351/1989 (ΦΕΚ 159 Τ. Α΄) µε τίτλο «Καθορισµός Επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
πτυχιούχων των τµηµάτων α) Νοσηλευτικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και
Επισκεπτριών

Υγείας

…………

Τεχνολογικών

Εκπαιδευτικών

Ιδρυµάτων»,

αναφορικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των εν λόγω επαγγελµατιών υγείας, έχει
διαµορφωθεί αρχικός ενδεικτικός πίνακας Παρεχόµενων Πράξεων – Υπηρεσιών Ενεργειών (Παράρτηµα) που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Σ.Π.Μ.Π. & Ε.
Οι υπηρεσίες των Σ.Π.Μ.Π. & Ε. παρέχονται σε επίπεδο Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας και παρέχουν υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και φροντίδας µόνο
σε υγιή πληθυσµό.
Ζ. Σχέδια Προτυποποιηµένων Εντύπων
Στο πλαίσιο του Πιλοτικού ∆ικτύου, οµάδα εργασίας από επαγγελµατίες υγείας
λαµβάνοντας γνώση των υφιστάµενων εντύπων, καθώς και αυτών που κατατέθηκαν
από φορείς και διαµορφώθηκαν από οµάδα εργασίας του Π.∆., παρατίθενται
δεκαπέντε (15) σχέδια προτυποποιηµένων εντύπων (συν.1) προς αξιοποίηση από τους
Σ.Π.Μ.Π. & Ε., τίθενται υπ’ όψη σας και είναι τα ακόλουθα:
9
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1. Στοιχεία ταυτότητας παιδιού (ΦΜΠ-1)
2. Παιδιατρικό Ιστορικό (0-2 ετών) (ΦΜΠ-1α)
3. Παιδιατρικό Ιστορικό (2-6 ετών) (ΦΜΠ-1β)
4. Παιδιατρικό Ιστορικό (6-12 ετών) (ΦΜΠ-1γ)
5. Παιδιατρικό Ιστορικό (12-18 ετών) (ΦΜΠ-1δ)
6. Οδηγίες συµπλήρωσης του ιατρικού ιστορικού (ΦΜΠ-2)
7. Ιατρική βεβαίωση-ΠΣ (ΦΜΠ-3)
8. Ιατρική βεβαίωση-απουσίες (ΦΜΠ-4)
9. Ιατρική βεβαίωση-αθλητικές δραστηριότητες (ΦΜΠ-5)
10. Ιατρική βεβαίωση-εξέταση (ΦΜΠ-6)
11. Φύλλο Ιστορικού (ΦΜΠ-7)
12. Φύλλο Παρακολούθησης Κύησης (ΦΜΠ-8)
13. Φύλλο Παρακολούθησης Λεχωΐδας (ΦΜΠ-9)
14. Φύλλο Παρακολούθησης Νεογνού (ΦΜΠ-10)
15. Φύλλο Κατ’ Οίκον Επίσκεψης (ΦΜΠ-11)
Τα εν λόγω σχέδια προτυποποιηµένων εντύπων διαµορφώθηκαν από επαγγελµατίες
υγείας που εκπροσωπούν φορείς που µετέχουν στο Π.∆, όπως, Ινστιτούτο Υγείας του
Παιδιού (Κέντρο Υγείας Παιδιού – Καισαριανής), Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΑΤΕΙ Αθηνών (Τµήµα
Μαιευτικής, Τµήµα ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας - Κατεύθυνση
Κοινοτικής Υγείας), Περιφερειακό Ιατρείο Π. Αµερικής – Κέντρο Υγείας Βύρωνα και
ΠΕ∆Υ-Μονάδα Υγείας Ν. Φιλαδέλφειας.
Επισηµαίνεται ότι τα προαναφερόµενα έντυπα είναι ενδεικτικά, στόχο έχουν
την κατά ενιαίο τρόπο οργάνωση των διαδικασιών και των παρεχοµένων
υπηρεσιών, τη συλλογή και αξιοποίηση δεδοµένων και τίθενται στο πλαίσιο του
Π.∆. προκειµένου να δοκιµαστούν στην καθηµερινή πρακτική ώστε να
κατατεθούν παρατηρήσεις για τη βελτίωσή τους, έως ότου λάβουν την οριστική
τους µορφή.
Η. Ανάπτυξη και Οργάνωση ∆ράσεων – Συνεργασιών
1. Ένας από τους κύριους άξονες παροχής υπηρεσιών των Σ.Π.Μ.Π. & Ε., είναι ο
σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η οργάνωση και η υλοποίηση ενεργειών, δράσεων,
παρεµβάσεων καθώς και η συµµετοχή σε προγράµµατα, συναφών µε το αντικείµενο
του έργου τους, που διενεργούνται στο πλαίσιο της κοινότητας και της περιοχής
ευθύνης τους. Ιδιαίτερη σηµασία διαδραµατίζει η ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς
και υπηρεσίες σε

τοπικό

επίπεδο, προκειµένου να ενηµερωθούν και να
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ευαισθητοποιηθούν ειδικές κατηγορίες και οµάδες πληθυσµού (παιδιά, έφηβοι, νέοι
γονείς, ζευγάρια κ.λ.π.), καθώς και ο γενικός πληθυσµός.
Ενδεικτικά προτείνεται η συνεργασία µε Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. που παρέχουν
υπηρεσίες υγείας ή και που απευθύνονται σε νεανικό πληθυσµό µε ∆ήµους, µε Κέντρα
Νεότητας, Συµβουλευτικούς Σταθµούς, δοµές ψυχικής υγείας, Σχολές Γονέων,
Μ.Κ.Ο., Συλλόγους Γονέων και Εκπαιδευτικών, Σχολικές Μονάδες Π.Ε και ∆.Ε.
κ.λ.π.
Προς διευκόλυνση του εν λόγω έργου, δύναται η αναζήτηση πληροφοριών για
περαιτέρω συνεργασίες µε τους ακόλουθους φορείς και ιστοτόπους:
α) Υπεύθυνων εκπαίδευσης Νοµών του προγράµµατος «Σχολές Γονέων» του
Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (ΙΝ∆ΒΜ), του Υπουργείου
Πολιτισµού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Πληροφορίες τηλ: 231131314520-27
site: http://www.inedivim.gr, e-mail: sxog@gsae.edu.gr).
β) Εκπαιδευτικοί που είναι υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας στις οικείες ∆/νσεις
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας, προκειµένου να
συνδιοργανωθούν παρεµβάσεις, είτε στο πλαίσιο υφιστάµενων προγραµµάτων
Αγωγής Υγείας που υλοποιούνται, είτε µε την οργάνωση µεµονωµένων
εκδηλώσεων και ενεργειών.
γ) Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε∆∆ΥΠΠΥ), (Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 3ος όροφος, Τ.Κ. 15124, Αθήνα, τηλ: 2108067888,
2132031930, Φαξ: 2132031950, e-mail: info@eddyppy.gr).
2. Ιδιαίτερη µέριµνα κρίνεται απαραίτητο να δοθεί από τους επαγγελµατίες υγείας των
Σ.Π.Μ.Π. & Ε., σε θέµατα προσέγγισης πολιτών και οικογενειών που ανήκουν σε
ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες, ή κατηγορίες πληθυσµού, όπως µετανάστες,
πρόσφυγες, Ροµά, κ.λ.π.

Στο πλαίσιο σεβασµού των ατοµικών και κοινωνικών /

συλλογικών δικαιωµάτων, καθώς και των πολιτισµικών, εθνικών, θρησκευτικών κ.λ.π.
χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων, αξιοποιώντας τους κατά περίπτωση συλλόγους
των ευπαθών αυτών οµάδων, οι επαγγελµατίες υγείας καλούνται να διευκολύνουν την
πρόσβαση των εν λόγω κατηγοριών πολιτών στις υπηρεσίες των Σ.Π.Μ.Π. & Ε., αλλά
και να προσεγγίσουν τις κοινότητες αυτών προκειµένου να τους ευαισθητοποιήσουν
και να ενηµερώσουν για το παρεχόµενο έργο, αλλά και να αναπτύξουν προγράµµατα
προσαρµοσµένα στις ανάγκες των πληθυσµών αυτών.
Στην περίπτωση που στην περιοχή ευθύνης των Σ.Π.Μ.Π. & Ε., βρίσκεται αρκετά
µεγάλος πληθυσµός και οικισµοί των εν λόγω ευπαθών οµάδων, κρίνεται απαραίτητη
11
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η οργάνωση σχετικού προγράµµατος µε δράσεις και παρεµβάσεις, ο σχεδιασµός και ο
προγραµµατισµός του οποίου προτείνεται να γίνει σε συνεργασία µε τους τοπικούς
φορείς, κατόπιν έγκρισης των αρµόδιων υπηρεσιών της Υ.Πε.
3. Οι Σ.Π.Μ.Π. & Ε., στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασιών και δράσεων σε τοπικό
επίπεδο

και

προκειµένου

να

ενηµερωθούν

και

να

ευαισθητοποιηθούν

οι

εξυπηρετούµενοι πολίτες, οι ειδικές κατηγορίες πληθυσµού, οι λοιποί επαγγελµατίες
υγείας και τα στελέχη υπηρεσιών, καθώς και φορείς και οργανώσεις, καλούνται να
αξιοποιήσουν προς την κατεύθυνση αυτή Παγκόσµιες και ∆ιεθνείς Ηµέρες που
σχετίζονται µε τις παρεχόµενες φροντίδες υγείας (βλ. σχετικό έγγραφο αριθµ. πρωτ.
αριθµ. Γ3δ/∆ΦΑΥ9/Γ.Π./οικ.60005/5.08.2015 έγγραφο της ∆/νσης
Πρόληψης, µε θέµα «Καθορισµός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης

Π.Φ.Υ. και
Εγκυκλίων για

Παγκόσµιες και ∆ιεθνείς Ηµέρες /Εβδοµάδες για θέµατα υγείας».
4. Ενδυνάµωση προσφοράς µητρικού γάλακτος
Η προώθηση και προαγωγή του Μητρικού Θηλασµού αποτελεί έναν από τους
κύριους άξονες πολιτικών υγείας που ενισχύεται από το Υπουργείο Υγείας και στο
πλαίσιο αυτό οι επαγγελµατίες υγείας των Μ./Υ.Ο.Π. καλούνται να προβούν σε
συνεχείς ενέργειες και παρεµβάσεις που σχετίζονται µε το εν λόγω θέµα είτε
ενηµερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τις νέες γυναίκες και µητέρες είτε
συµβάλλοντας στην ενίσχυση των θηλαζουσών µητέρων.
Επίσης ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στην ευαισθητοποίηση των θηλαζουσών
µητέρων για τη ∆ωρεά Ανθρωπίνου (Μητρικού) Γάλακτος ως προσφορά στη
Μονάδα

Προαγωγής Μητρικού

Αποκεντρωµένης

Οργανικής

Θηλασµού

Μονάδας

–

Τράπεζας Γάλακτος,

«ΕΛΕΝΑ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»,

της

Γενικό

Νοσοκοµείο Αθηνών « ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ». (πληροφορίες
τηλ. 2132051360 και

210-6462782 / Ώρες λειτουργίας: 7 πµ - 10 µµ /

www.hospital-elena.gr, και στο e-mail breastfeeding).
Η εν λόγω δωρεά συµβάλει στην ανοσολογική προστασία των βρεφών και άρα
στη µείωση του ποσοστού λοιµώξεων. Η χορήγηση µητρικού γάλακτος προλαµβάνει
επιπλοκές από το γαστρεντερικό σύστηµα όπως η νεκρωτική εντεροκολίτιδα η οποία
είναι η βασικότερη αιτία θανάτου στα πρόωρα βρέφη, ενώ το ευαίσθητο και ανώριµο
γαστρεντερικό σύστηµα των προώρων νεογνών ωριµάζει επιτυχώς. Επίσης µε τη
χορήγηση του µητρικού γάλακτος µειώνεται σε µεγάλο βαθµό η νεογνική
θνησιµότητα.
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Προκειµένου να ενηµερωθούν σχετικά οι ενδιαφερόµενες θηλάζουσες
µητέρες, επισυνάπτεται σχετικό υλικό ευαισθητοποίησης (συν. 2).

Η προτυποποίηση της οργάνωσης, λειτουργίας καθώς και του ενιαίου καθορισµού
διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού ∆ικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών
Οικογενειακού Προγραµµατισµού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού,
συµβάλει στη διαµόρφωση ενός κοινού πλαισίου ανάπτυξης και ανατροφοδότησης
δεδοµένων για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των Σ.Π.Μ.Π. & Ε.
Παρακαλούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι, συνεργαζόµενοι φορείς, αποδέκτες της
εν

λόγω

εγκυκλίου

για

την

πιστή

εφαρµογή

των

διαδικασιών

που

προτυποποιούνται για την οργάνωση, λειτουργία και ενιαίο καθορισµό
διαδικασιών για την ανάπτυξη του Πιλοτικού ∆ικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών
Οικογενειακού Προγραµµατισµού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού.
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και συνεργασία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡ∆ΑΡΟΣ

Συνηµµένα:
1. Προτυποποιηµένα έντυπα, φύλλα δέκα πέντε (15)
2. Υλικό ευαισθητοποίησης Τράπεζας Γάλακτος, φύλλα δύο (2)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ( µε συνηµµένα)
1. ∆ιοίκηση 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής
Ζαχάρωφ 3, Αµπελόκηποι, 115 21 Αθήνα
2. ∆ιοίκηση 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου
Θηβών 46-48, 185 43 Πειραιάς
3. ∆ιοίκηση 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης
Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
4. ∆ιοίκηση 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας
13
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Νικηταρά 18, 412 21 Λάρισα
5. ∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Ιονίων Νόσων, Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας
Υπάτης 1& ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών, 264 41 Πάτρα
6. ∆ιοίκηση 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης
Σµύρνης 26, 712 01 Ηράκλειο Κρήτης
7.Περιφερειακό Ιατρείο Πλ. Αµερικής. (Κ.Υ. Βύρωνα)
Φιντίου 19 112 53 Αθήνα
8. ΠΕ∆Υ - Μονάδα Υγείας Αλεξάνδρας
Λ. Αλεξάνδρας 119, 114 75 Αθήνα
9. ΠΕ∆Υ-Μονάδα Υγείας Θεσσαλονίκης
Τοπικό Ιατρείο Ακροπόλεως
Ακροπόλεως 21, 546 34 Θεσσαλονίκη
10. ΠΕ∆Υ-Μονάδα Υγείας Τούµπας
Τοπικό Ιατρείο Τριανδρίας
Μιαούλη 4, 55332 Θεσσαλονίκη
11. ΠΕ∆Υ- Μονάδα Υγείας Λάρισας
Ρούσβελτ 4, 412 22 Λάρισα
12. ΠΕ∆Υ-Μονάδα Υγείας Αγ. Αλεξίου Πατρών
Ιωαννίνων 14, 262 23 Πάτρα
13. ΠΕ∆Υ-Μονάδα Υγείας Ιωαννίνων
Παύλου Μελά 34 451 00 Ιωάννινα
14. ΠΕ∆Υ-Μονάδα Υγείας Ηρακλείου Κρήτης
3ο χλµ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, Εσταυρωµένος,
715 00 Ηράκλειο Κρήτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνική Αλληλεγγύης
∆/νση Προστασίας της Οικογένειας
Σολωµού 60, 104 32 Αθήνα
2. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
α. Γραφείο Προέδρου
β. ∆/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού
Τµήµα ΕΚΠΥ & Προγραµµάτων Πρόληψης
& Προαγωγής Υγείας
Απ. Παύλου 12 , 151 23 Μαρούσι
3. Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας
Τοµέας Υγείας του Παιδιού
Λ. Αλεξάνδρας 196
115 21, Αθήνα
4. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
∆/νση Κοινωνικής – Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
Υπόψη κ. Αντωνιάδου Ι.
Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Παπαδιαµαντοπούλου και Θηβών 1, Αθήνα
5. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
14
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Πλουτάρχου 3 και Υψηλάντους, 19675 Αθήνα (ενηµέρωση Μελών)
6. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών,
Μαιάνδρου 23, 11525 Αθήνα (Ενηµέρωση Επιστηµονικών Εταιρειών)
7. Ιδρυµα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης
∆/νση Προγραµµάτων
Υπεύθυνη Εργου «Σχολές Γονέων»
κ. Γεωργίου Ν., Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα
8. Πανεπιστήµιο Κρήτης
Τµήµα Ιατρικής
Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής
Τ.Θ. 2208, 710 03 Ηράκλειο, Κρήτη
9. Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών
Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας Πρόνοιας
α. Τµήµα ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας
Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας (Επισκεπτών Υγείας)
Θηβών 274 & Μουργκάνας, 12 241 Αθήνα
β. Τµήµα Μαιευτικής
Μητροδώρου 24, 104 41 Αθήνα
10. Ενωση Μαιευτήρων– Γυναικολόγων Ελλάδος
Ερυθρού Σταυρού 6, 151 23 Μαρούσι
11. Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής
N. Κουντουριώτη 21, Θεσσαλονίκη, 546 25
12. Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραµµατισµού,
Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας
Aρεταίειο Νοσοκοµείο
Βασιλίσσης Σοφίας 76, 115 28 Αθήνα
13.Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας
Παπαρηγοπούλου 15
105 61 Αθήνα
14. Σύλλογος Επιστηµόνων Μαιών Μαιευτών Αθήνας
Αριστ. Παππά 2, 115 21 Αθήνα
15.Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας
Πλατεία Ελευθερίας 22, 105 53 Αθήνα
16. Γονεϊκή Ισότητα για το Παιδί (ΓΟΝΙΣ)
Αιόλου 102, 10564 Αθήνα
17. ΕΥΤΟΚΙΑ
Φλέµινγκ 50, 151 23 Μαρούσι
18. Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας & Παιδιού
Σκουφά 75, 106 80
19. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ελληνίδων Μητέρων
Χλόης 9, 154 52 Π. Ψυχικό
20. Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής
Τζωρτζ & Σολωµού 31, 106 82 Αθήνα
21. Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία,
Ελ. Βενιζέλου 236, 16341, Ηλιούπολη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.Γραφ. Υπουργού Υγείας
2. Γραφ. Αναπλ. Υπουργού Υγείας
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3. Γραφ. κ.κ. Γενικών Γραµµατέων (3)
4 Γραφ. Προιστ. Γεν ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας
5. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας
6. ∆/νση Στρατηγικού Σχεδιασµού
7.∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας (όλα τα τµήµατα)
8. ∆ιεύθυνση Επαγγελµατιών Υγείας (όλα τα τµήµατα)
9. ∆ιεύθυνση Π.Φ.Υ & Πρόληψης (Τµήµα ∆’) (15)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
o ∆ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων.
o ∆ιενέργεια εµβολιασµών και φυµατινοαντιδράσεων.
o Υποστήριξη µητέρων σε θέµατα µητρικού θηλασµού και σίτισης του
βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του.
o Προληπτικός έλεγχος παιδιών και εφήβων µε ανάπτυξη και εφαρµογή
τεκµηριωµένων προγραµµάτων προληπτικού και προσυµπτωµατικού
έλεγχου παιδιών και εφήβων.
o Πρωτοβάθµια αναπτυξιακή εκτίµηση.
o Φροντίδα παιδιών µε χρόνιες παθήσεις, σε συνεργασία µε τα
εξειδικευµένα τµήµατα-ιατρεία.
o Τήρηση του Φύλλου Ιατρικής Εξέτασης για το Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας
Μαθητή, συµπλήρωση του ∆ελτίου αυτού και χορήγηση βεβαιώσεων
υγείας.
Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
o Ενηµέρωση για θέµατα διατροφής εγκύων και λεχωιδων.
o Προετοιµασία για τον µητρικό θηλασµό - προαγωγή µητρικού θηλασµού.
o Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας σχετικά
µε την υγιεινή του γεννητικού συστήµατος, προβληµάτων εµµήνου ρύσεως,
πρόληψη σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων, κλπ.
o Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση για τη διενέργεια προγεννητικού ελέγχου και
των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.
o

∆ιοργάνωση συνεδριών προετοιµασίας γονεϊκότητας και φυσιολογικού
τοκετού (ψυχοπροφυλακτικής).

o Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση παιδιών, εφήβων και γονέων σε θέµατα
πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας.
o Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση για θέµατα οικογενειακού προγραµµατισµού
(για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών βλ. παραπάνω καθώς και υποσηµ.
3).
o Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση της οικογένειας µε σκοπό την υποστήριξη
των γονέων στον γονικό τους ρόλο και την πρόληψη και πρώιµη ανίχνευση
προβληµάτων ψυχικής υγείας.
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o Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση σε οικογένειες υψηλού κινδύνου και
κατάλληλη διασύνδεσή τους µε εξειδικευµένα υποστηρικτικά πλαίσια (π.χ.
ψυχιατρικές/ψυχοθεραπευτικές, κοινωνικές και κοινοτικές δοµές)
o Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση για θέµατα στοµατικής υγιεινής.
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