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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ
Η νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς του νοσοκοµείου παρέχεται αποκλειστικά
από το οικείο νοσηλευτικό προσωπικό. Σε περιπτώσεις ασθενών που λόγω της
κατάστασής τους αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον
φροντίδα από αποκλειστικούς νοσοκόµους. Οι αποκλειστικοί νοσοκόµοι φέρουν εξ
ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς
του νοσοκοµείου και προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό λειτουργίας. Οι
αποκλειστικοί νοσοκόµοι δεν συνδέονται µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση µε το
νοσοκοµείο και η δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τον ασθενή ή τον ασφαλιστικό
φορέα του ασθενή, στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό προβλέπεται».
Η νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκοµείου µε την τριµελή επιτροπή ελέγχου των
αποκλειστικών λαµβάνοντας υπόψη α) την υπάρχουσα νοµοθεσία: τις µε αριθµ.Y4α/οικ.
37804 (ΦΕΚ 1023/Β/25-4-2013) , Υ4α/ΓΠ οικ. 75206/9-8-2013 (ΦΕΚ 1944/Β/9-8-2013),
Α3γ/οικ. 18680 (ΦΕΚ 458/26-3-2015 Υπουργικές Αποφάσεις και το µε αριθµ. ΑΠ
9986/738/10-4-2014 Έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αµοιβής της Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) και β) την µε αριθµ πρωτ. 685/8-12-2015
απόφαση συγκρότησης της τριµελούς επιτροπής, γ) την προστασία των ασθενών,
επικαιροποιεί τον κανονισµό λειτουργίας των αποκλειστικών
ΑΡΘΡΟ 1
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι αποκλειστικοί νοσοκόµοι που θα χρησιµοποιηθούν στο νοσοκοµείο πρέπει να είναι
εγγεγραµµένοι στην ετήσια λίστα αποκλειστικών της 7Η ΥΠΕ Κρήτης. Στην αρχή κάθε
έτους η 7Η ΥΠΕ Κρήτης µετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, καταρτίζει ονοµαστικό
κατάλογο αποκλειστικών για κάθε νοσοκοµείο της υγειονοµικής περιφέρειας. Η 7η ΥΠΕ
Κρήτης έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τον έλεγχο των δικαιολογητικών (πτυχίων,
άδεια εργασίας, άδεια παραµονής στη χώρα, µπλοκ αποδείξεων κλπ) των αποκλειστικών
της λίστας που καταρτίζει. Αρµόδια για την διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόµων του
ονοµαστικού πίνακα είναι η τριµελής επιτροπή του νοσοκοµείου.
2. Αρµοδιότητες τριµελούς επιτροπής
1. Έχει την ευθύνη της διάθεσης των αποκλειστικών, µε τον τρόπο που περιγράφεται
στη συνέχεια
2. Την υποχρέωση ελέγχου των αποκλειστικών νοσοκόµων για τυχόν παραπτώµατα
3. ∆υνατότητα αντικατάστασης τους σε περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλει σχετικό
αίτηµα, ακόµα και οριστικού αποκλεισµού τους από τον ονοµαστικό πίνακα,
ανάλογα µε την βαρύτητα του παραπτώµατος.
4. Η διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόµων στους ασθενείς γίνεται από τον οικείο
ονοµαστικό πίνακα, µε τη σειρά αναγραφής τους σε αυτόν και µέχρι εξαντλήσεως
του πίνακα (κυκλική διάθεση -rotation)
5. Παραβίαση της σειράς γίνεται δεκτή µόνο σε περίπτωση προσωπικής επιλογής του
ασθενή σε συγκεκριµένο πρόσωπο η οποία δηλώνεται µε συµπλήρωση σχετικής
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δήλωσης. Προϋπόθεση αποτελεί το συγκεκριµένο πρόσωπο να περιλαµβάνεται στο
Εθνικό µητρώο αποκλειστικών νοσοκόµων που έχει αποσταλεί από την 7η ΥΠΕ
και να µην παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο ασθενή.
6. Αρµόδια να επιβάλει πειθαρχικές ποινές τους αποκλειστικούς.
ΑΡΘΡΟ 2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚOY
1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ χρήση αποκλειστικoύ νοσοκόµου.
• ∆ιεγερτικός ασθενής, κίνδυνος πτώσης, κίνδυνος
παροχετεύσεων, ορών κλπ
• Ασθενής µε τάσεις αυτοκαταστροφής
• Ασθενής µε άνοια
• Ασθενής που χρειάζεται συχνή αλλαγή θέσης
• Ασθενής που χρειάζεται βοήθεια για κινητοποίηση.

αφαίρεσης

καθετήρων,

2. ΕΝΤΥΠΑ -∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
1. Ο ασθενής η ο συγγενής του, ζητά έγκριση αναγκαιότητας αποκλειστικού συνοδού
από τον θεράποντα Ιατρό ( έντυπο1) , υποβάλει στη συνέχεια αίτηµα προς την
νοσηλευτική υπηρεσία ( έντυπο2) µε το οποίο ζητά να κάνει χρήση αποκλειστικού
και το ωράριο απασχόλησης, βεβαιώνοντας ότι έλαβε γνώση για τον τρόπο
πληρωµής του αποκλειστικού, προκειµένου να γίνει κλήση αποκλειστικού.
2. Την πρωινή βάρδια των εργάσιµων ηµερών τα έντυπα δίνονται στον ασθενή από
τον προϊστάµενο του τµήµατος ή τον αναπληρωτή του, τα οποία προσκοµίζει στο
γραµµατεία της Νοσηλευτικής προκειµένου να γίνει κλήση αποκλειστικού.
3. Τις υπόλοιπες βάρδιες απόγευµα – νύχτα, Σαββατοκύριακα και αργίες ο ασθενής ή
συνοδός απευθύνονται στον υπεύθυνο νοσηλευτή βάρδιας, ο οποίος ενηµερώνει τον
εφηµερεύοντα νοσηλευτή του νοσοκοµείου. Ο εφηµερεύων νοσηλευτής
πραγµατοποιηθεί την κλήση του αποκλειστικού, αφού υπάρχει η έκθεση
αναγκαιότητας από τον θεράποντα ιατρό και ενυπόγραφο αίτηµα για χρήση
αποκλειστικής.
4. Η κλήση γίνεται από τον ηµερήσιο κατάλογο διαθέσιµων αποκλειστικών (έντυπο
3). Ο αποκλειστικός πριν και µετά την ανάληψη της εργασίας υπογράφει στο
βιβλίο παρουσίας αποκλειστικών, το οποίο υπάρχει στη γραµµατεία της
νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης.
5. Μετά το τέλος της εργασίας εκδίδει απόδειξη την οποία δίνει στον ασθενή ή τον
συνοδό για τα περαιτέρω.
6. Η έγκριση αναγκαιότητας αποκλειστικού µαζί µε τις αποδείξεις του αποκλειστικού
προσκοµίζονται από τον ασθενή ή τον συνοδό στη ∆ιεύθυνση της Νοσηλευτικής
υπηρεσίας. Βεβαιώνεται η εκτέλεση της εργασίας του αποκλειστικού πάνω στην
απόδειξη παροχής υπηρεσιών, από την ∆ιευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας ή
από τοµεάρχη. Η γραµµατεία της Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης παραλαµβάνει
φωτοαντίγραφα των τριπλότυπων αποδείξεων που εκδίδουν οι αποκλειστικοί στον
ασθενή µετά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και φυλάσσει αυτά σε ειδικό
αρχείο, βάσει της σχετικής υπουργικής απόφασης. Οι αποδείξεις στη συνέχεια
κατατίθενται από τον ασθενή ή τον συνοδό για έγκριση στον ΕΟΠΠΥ και το
ασφαλιστικό ταµείο.
7. Όταν στο νοσοκοµείο νοσηλεύονται ασθενείς (ενήλικες ή παιδιά) που προέρχονται
από ιδρύµατα, την αίτηση για κλήση αποκλειστικού θα την υπογράφει ο υπάλληλος
του ιδρύµατος που συνοδεύει τον ασθενή.
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ΑΡΘΡΟ 3. Υποχρεώσεις και Καθήκοντα Αποκλειστικών Νοσοκόµων
1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

1. Καλούνται ΜΟΝΟ από την Νοσηλευτική Υπηρεσία και από κανέναν άλλο.
2. Υπογράφουν κατά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης στο βιβλίο παρουσίας,
που τηρείται γι’ αυτό το σκοπό στη Γραµµατεία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
3. Προσέρχονται µε ευπρεπή ενδυµασία και ειδική στολή η οποία διαφοροποιείται από
την στολή εργασίας των άλλων επαγγελµατιών υγείας και συγκεκριµένα γκρι
παντελόνι ή φούστα και λευκή µπλούζα
4. Φέρουν σε εµφανές σηµείο την κάρτα ταυτοποίησής τους.
5. ∆εν φορούν έντονα αρώµατα.
6. Τηρούν αυστηρά το ωράριο εργασίας.
7. Παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά και µόνο σε έναν ασθενή.
8. ∆εν αποµακρύνονται από τον ασθενή για κανένα λόγο και αν υπάρξει σοβαρός
λόγος θα πρέπει να υπάρξει ενηµέρωση του υπεύθυνου νοσηλευτή βάρδιας που
νοσηλεύεται ασθενής.
9. Τηρούν το ενδεδειγµένο µπλοκ αποδείξεων βάσει του οποίου µετά τον έλεγχο από
τη Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση αµείβονται για τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους.
10. Ακολουθούν και προσαρµόζονται στις οδηγίες του Νοσηλευτικού προσωπικού κατά
το ωράριο εργασίας τους.
11. Για κάθε πρόβληµα που προκύπτει αναφέρονται ιεραρχικά στη Νοσηλευτική
Υπηρεσία.
12. Συνεργάζονται αρµονικά µε το Ιατρικό και το Νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και
µε το περιβάλλον του αρρώστου.
13. Φροντίζουν τον ασθενή που τους ανατίθεται και διακόπτουν µετά από ενηµέρωση
της Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης και εφόσον προκύψουν σοβαροί λόγοι ή ο ασθενής
αποφασίζει να διακόψει τη συνεργασία µαζί τους.
14. Ενηµερώνουν εγγράφως τη Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση όταν πρόκειται να
απουσιάσουν. Σε περίπτωση που επιθυµούν την αντικατάσταση τους ενηµερώνουν
τη Νοσηλευτική Υπηρεσία η οποία προβαίνει στη διεκπεραίωση της επιθυµίας τους,
εφ΄όσον αυτό είναι εφικτό.
15. ∆εν δίνουν πληροφορίες που αφορούν εργαζόµενους και συµβάντα του
Νοσοκοµείου που µπορεί να υποπέσουν στην αντίληψή τους.
16. ∆εν δίνουν πληροφορίες σχετικά µε την υγεία του ασθενή, αρµόδιος είναι ο θεράπων
ιατρός.
17. Οφείλουν να τηρούν εχεµύθεια για θέµατα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από
τις κείµενες διατάξεις, αλλά και σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την
κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαµβάνουν γνώση
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτών.
18. Τέλος, οφείλουν να είναι ευπαρουσίαστοι-ες, ευγενικοί-ές και να ακολουθούν
τρόπους καλής συµπεριφοράς προς τους ασθενείς και το προσωπικό.
19. ∆εν εισέρχονται στους χώρους νοσηλείας, στις αποθήκες του τµήµατος και τα υλικά
που θα χρειαστούν τα ζητούν από τον υπεύθυνο νοσηλευτή βάρδιας του τµήµατος.
20. ∆εν επεµβαίνουν ΠΟΤΕ στην νοσηλεία του ασθενή.
21. Απαγορεύονται οι διπλές βάρδιες.
22. Υπογράφουν πάντα και στο νοσηλευτικό τµήµα που καλούνται.
23. Μετά το τέλος του αποκλειστικού αναγράφονται και πάλι στη λίστα τις
καθηµερινές 8πµ-10πµ.
24. Ειδοποιούν την υπηρεσία για τυχόν απουσία τους.

4

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ

1. Οφείλουν σεβασµό στην προσωπικότητα του ασθενή και των οικείων του.
2. Να ακολουθούν τους κανόνες υγιεινής του νοσοκοµείου.
3. Ατοµική υγιεινή (γενική και τοπική καθαριότητα του αρρώστου)
4. Φροντίδα µαλλιών και λούσιµο κεφαλής.
5. Κόψιµο νυχιών άνω και κάτω άκρων.
6. Παροχής στοµατικής υγιεινής.
7. Καθαρισµός Τεχνητής οδοντοστοιχίας.
8. Βοήθεια κατά τη λήψη τροφής
9. Βοήθεια κατά την κινητοποίηση του ασθενούς
10. Αλλαγή θέσεως του ασθενούς
11. Αλλαγή θέσης του ασθενούς στο κρεβάτι εφόσον αυτό επιτρέπεται.
12. Αλλαγή κλινοσκεπασµάτων
13. Παρακολούθηση επιδέσεων τραύµατος
14. Παρακολούθηση ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών (ορροί, αίµα)
15. Παρακολούθηση παροχετεύσεων ( ουροκαθετήρες κλπ)
16. Ανακουφιστικές εντριβές
17. Παρακολούθηση γενικής κατάστασης του αρρώστου
18. Φροντίζουν την τακτοποίηση των προσωπικών ειδών του ασθενούς και την υγιεινή
του περιβάλλοντός του.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ
Κάθε παραβίαση των προβλεποµένων άρθρων του παρόντος κανονισµού, αλλά και
των προβλεποµένων από τον ποινικό ή αστικό κώδικα αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωµα.
Τα παρακάτω παραπτώµατα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερης βαρύτητας:
1. Παραβίαση των οριζοµένων στον παρόντα κανονισµό.
2. Απρεπής συµπεριφορά.
3. Αδικαιολόγητη άρνηση αποκλειστικού.
4. Επιλογή περιστατικών.
5. Μη χορήγηση αποδείξεων.
6. Παραβίαση επαγγελµατικού απορρήτου.
7. Φθορά εξοπλισµού νοσοκοµείου.
8. Κλοπή υλικών.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Α. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ποινών είναι η εκάστοτε τριµελής επιτροπή
ελέγχου των αποκλειστικών, το είδος της ποινής εξαρτάται από το πειθαρχικό αδίκηµα.
Β. Πειθαρχικές ποινές
1.
2.
3.
4.
5.

Προφορική επίπληξη
Έγγραφη επίπληξη
Αναστολή κλήσης για ένα µήνα
Αναστολή κλήσης για δύο µήνες
Οριστική διαγραφή από τον πίνακα των αποκλειστικών
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ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
1. Στις περιπτώσεις περιστατικών, όπου κατά την κρίση του ∆ιευθυντή του τµήµατος
νοσηλείας , είναι απαραίτητη η παραµονή συνοδού για τον ασθενή, θα δίνεται άδεια
παραµονής σε συγγενικό πρόσωπο, η οποία θα υπογράφεται από τον ∆ιευθυντή
ιατρό ή τον νόµιµο αναπληρωτή του και θα αναγράφει τη συγγενική σχέση µε
αυτόν. Απογεύµατα και αργίες την κάρτα παραµονής συνοδού θα υπογράφει ο
επιµελητής εφηµερίας.
2. Σε περίπτωση παραµονής συνοδού προσώπου που απασχολείται κατ΄οίκον για την
φροντίδα του ασθενούς, το πρόσωπο υποχρεούται να δηλώνει στην Προϊσταµένη
της Υπηρεσίας το ΑΜΚΑ του, καθώς και το ΑΜΚΑ του εργοδότη (ασθενή) και να
προσκοµίζει αντίγραφο του εργόσηµου για τον τελευταίο µήνα απασχόλησης του.
(έντυπο 4)
3. Την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω, σχετικά µε την παραµονή των συνοδών
αλλά και των αποκλειστικών νοσοκόµων έχει η προϊσταµένη της νοσηλευτικής
υπηρεσίας και το προσωπικό ασφαλείας του νοσοκοµείου, το οποίο οφείλει να
ελέγχει το επισκεπτήριο του νοσοκοµείου και αν οι παραµένοντες συνοδοί των
ασθενών φέρουν άδεια παραµονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Οι εµπλεκόµενοι φορείς µπορούν οποιαδήποτε στιγµή να προβούν σε έλεγχο : ο
ΕΟΠΠΥ για τον έλεγχο των αποδείξεων, η Αστυνοµία για το αν έχουν άδεια
άσκησης επαγγέλµατος, το Τµήµα Αλλοδαπών για το αν έχουν άδεια
παραµονής στη χώρα, το Σ∆ΟΕ για φοροδιαφυγή και η Επιθεώρηση Εργασίας
για την µαύρη εργασία.
2. Σε περίπτωση µη έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον αποκλειστικό –
ή, ο ασθενής ή ο συνοδός δικαιούται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να
αρνηθεί να καταβάλει το αντίτιµο.

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΟΝΙ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΕΡΥΚΟΚΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
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