ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ
Οι βασικές αρχές του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας είναι:
α) Το νέο σύστημα που θα τεθεί σε εφαρμογή από 01/01/2016 θα πρέπει να είναι βιώσιμο και να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες που θα
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ωφελούμενων.
β) Θα πρέπει να υιοθετηθούν κοινά πρότυπα λειτουργίας για όλες τις μονάδες ψυχικής υγείας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
γ) Η στοχοθέτηση θα πρέπει να είναι ρεαλιστική με έμφαση στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων βάσει μετρήσιμων αποτελεσμάτων.
δ) Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο και συνεκτικό χαρακτήρα, ώστε να εξασφαλίζονται πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
ε) Το Υπουργείο Υγείας θα χρηματοδοτεί τις εξειδικευμένες/εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων, με βάση το κόστος ανά
ωφελούμενο και τύπο μονάδας ψυχικής υγείας.
στ) Το νέο σύστημα θα αποτελέσει προϊόν διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Α.

Χρηματοδότηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με βάση το κόστος
ανά ωφελούμενο και τύπο μονάδας
Εκπόνηση μοντέλου χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής υγείας με βάση
το κόστος ανά ωφελούμενο και τύπο μονάδας
Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής
υγείας ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των ΝΠΔΔ, το οποίο δε θα
απαιτεί τη συνδρομή του ΕΚΤ ή άλλων Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
θα βασίζεται στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής
υγείας
Εφαρμογή του νέου συστήματος χρηματοδότησης
Εκπόνηση προδιαγραφών νέου συστήματος
Προσδιορισμός αριθμού και είδους προσωπικού ανά τύπο δομής
Εφαρμογή μοναδιαίου κόστους ανά ωφελούμενο και τύπο μονάδας

Α1
Α2

Α3
Β.
Β1
Β2

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

6/2013
6/2015

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΕΥτΥΚΑ

1/2016

Υπουργείο Υγείας

5/2013
6/2013

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΕΥτΥΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ
Β3
Γ.
Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5
Γ6
Δ.

Δ1
Δ2

Δ3
Δ4

Δ5

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Επαναπροσδιορισμός κτιριολογικών προδιαγραφών ανά είδος δομής
Πιστοποίηση και αδειοδότηση λειτουργίας δομών
Επαναπροσδιορισμός κριτηρίων και διαδικασιών αδειοδότησης
Σύστημα ongoing παρακολούθησης συνεχούς τήρησης των κριτηρίων
πιστοποίησης από τις μονάδες ψυχικής υγείας ΝΠΙΔ
Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων των προς πιστοποίηση μονάδων ψυχικής
υγείας ΝΠΙΔ
Αδειοδότηση και πιστοποίηση του συνόλου των μονάδων ψυχικής υγείας
ΝΠΙΔ
Υπογραφή Συμφώνων μεταξύ των πιστοποιημένων δομών ΝΠΙΔ και του
Υπουργείου Υγείας για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Σύσταση και πιστοποίηση των ΝΠΔΔ και ένταξή τους στο σύστημα της
ongoing παρακολούθησης συνεχούς τήρησης των κριτηρίων πιστοποίησης
του συνόλου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας
Ενίσχυση του πλαισίου αξιολόγησης ποιότητας των μονάδων
ψυχικής υγείας μέσω ενός μοντέλου ποιοτικών προτύπων των
παρεχομένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Έναρξη αξιολόγησης ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Μονάδων Ψυχικής Υγείας με βάση τα υφιστάμενα εργαλεία διασφάλισης
ποιότητας – Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας
Καθορισμός προτύπων ποιότητας στη βάση α) της αξιολόγησης του
αποκαταστασιακού έργου, β) της θέσπισης θεραπευτικών πρωτοκόλλων και
κλινικών οδηγιών παρακολούθησης του αποκαταστασιακού έργου, γ) της
δημιουργίας φακέλου ασθενούς και δ) της υιοθέτησης κοινών προτύπων
ποιότητας με μετρήσιμους δείκτες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες
Ενίσχυση με νέα και προσαρμογή υφιστάμενων εργαλείων παρακολούθησης
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Ομογενοποίηση επιπέδου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη βάση
κόστους – οφέλους (κοινωνικό – οικονομικού) τόσο στο δημόσιο, όσο και
στον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό τομέα
Εκπόνηση κανονισμών λειτουργίας
Θεσμοθέτηση πλαισίου αξιολόγησης ποιότητας

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
7/2013

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7/2013
9/2013

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

10/2013

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

12/2013

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1/2014

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

6/2014

ΚΕΣΥΠΕ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

6/2013

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΕΟΠΥΥ

6/2014

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

12/2014

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΕΟΠΥΥ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΕΟΠΥΥ

3/2015

6/2015

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ
Δ6
Ε.

ΣΤ.
ΣΤ1
ΣΤ2
Ζ.
Ζ1

Ζ2
Ζ3

Ζ4
Η.
Η1

Η2
Η3

Η4

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Εφαρμογή πλαισίου αξιολόγησης ποιότητας
Υποβολή ενδιάμεσων και ετήσιων εκθέσεων
Ανεξάρτητου Αξιολογητή

αξιολόγησης

του

Σύστημα παρακολούθησης των μονάδων ψυχικής υγείας
Θέση σε πιλοτική λειτουργία του Συστήματος
Θεσμοθέτηση υποχρεωτικής εφαρμογής του Συστήματος στο σύνολο των
Μονάδων Ψυχικής Υγείας
Τομεοποίηση της παρεχόμενης φροντίδας ψυχικής υγείας
Θεσμοθέτηση
συμμετοχής-εκπροσώπησης
στις
τομεακές
επιτροπές
παιδοψυχίατρων που υπηρετούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ιδιωτικό
τομέα
Θεσμοθέτηση χρηματοδότησης τομεακών επιτροπών ανάλογα με τον αριθμό
ωφελούμενων από τις μονάδες ψυχικής υγείας κάθε τομέα
Θεσμοθέτηση πλαισίου δικτύωσης μονάδων ψυχικής υγείας (διασύνδεση
μονάδων σε κλινικό - διοικητικό επίπεδο). Εξασφάλιση συνεργασίας
μονάδων ψυχικής υγείας με μονάδες Π. Φ. Υ. και κοινωνικών υπηρεσιών
ΟΤΑ
Επαναπροσδιορισμός τομέων ψυχικής υγείας και ενεργοποίηση των
τομεακών επιτροπών ψυχικής υγείας
Κατάργηση των ψυχιατρικών νοσοκομείων και των οργανισμών τους
Αξιολόγηση της αναγκαιότητας ανάπτυξης νέων Μονάδων ή Προγραμμάτων
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες.
Σχεδιασμός και υλοποίηση μονάδων και δράσεων σε επίπεδο πρωτογενούς
και δευτερογενούς πρόληψης.
Μετακίνηση χρόνιων περιστατικών σε κενές θέσεις των μονάδων
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (στεγαστικού τύπου)
Ενεργοποίηση υφιστάμενων ή σε αργία μονάδων ψυχικής υγείας.
Λειτουργία των Ψυχιατρικών Τμημάτων των Γεν. Νοσοκομείων, τα οποία
διαθέτουν ήδη υποδομές.
Επαναπροσδιορισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
9/2015
Τακτικά - πριν από
τις αιτήσεις για
ενδιάμεσες
πληρωμές έως το
12/2015

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

9/2013
12/2013

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

9/2013

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

9/2013

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
ΤΕΨΥ, ΤΕΨΥΠΕ
ΥΠΕ, ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΨΥ, ΤΕΨΥΠΕ,
ΔΝΣΗ ΠΦΥ, ΟΤΑ

12/2013

3/2014

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΤΕΨΥ, ΤΕΨΥΠΕ

6/2013

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΤΕΨΥ, ΤΕΨΥΠΕ

12/2013

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΕΨΥ, ΜΨΥ
ΥΠΕ, ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΝΠΔΔ

12/2013

6/2014

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,

ΕΝΟΤΗΤΑ

Η5

Η6
Η7

Θ.
Θ1
Ι.
Ι1
Κ.
Λ.
Λ1

Λ2
Λ3
Λ4

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του πλαισίου έκδοσης
εισαγγελικών παραγγελιών για ψυχικά ασθενείς
Θεσμοθέτηση της κατάργησης ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
των εναπομεινάντων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων
Μεταφορά προσωπικού εναπομεινάντων ψυχιατρικών νοσοκομείων σε
Μονάδες Ψυχικής Υγείας ΝΠΔΔ – Επαναφορά καταρτισμένου, μέσω ΕΚΤ,
προσωπικού σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας
Ανάπτυξη μονάδων κοινοτικής φροντίδας στη βάση αξιολόγησης από τις
τομεακές επιτροπές ψυχικής υγείας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη
κατάσταση, τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις γεωγραφικές ιδιομορφίες
(π.χ. δυσπρόσιτες περιοχές, νησιωτικός χώρος)
Ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους
Ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους σε μονάδες
που διαθέτουν υποδομές
Προώθηση απασχόλησης ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Επέκταση του θεσμού των Κοι.Σ.Π.Ε., μέσω της χρηματοδοτικής στήριξης
νέων και επέκτασης, των υπαρχόντων Κοι.Σ.Π.Ε., με νέες δραστηριότητες
Συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των
συγγενών τους στη λήψη αποφάσεων και την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων τους
Βιωσιμότητα Συστήματος
Διερεύνηση πιθανών εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης ή μίγματος
χρηματοδότησης από διαφορετικές πηγές. Αξιοποίηση ευρωπαϊκών
πρακτικών.
Εξεύρεση ενός μόνιμου και οριστικού τρόπου σταθερής χρηματοδότησης
των δομών χωρίς τη συνδρομή των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Θεσμοθέτηση
του νέου τρόπου χρηματοδότησης.
Διασφάλιση της χρηματοδότησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό των
πόρων λειτουργίας των ΝΠΙΔ.
Πιλοτική εφαρμογή του νέου τρόπου χρηματοδότησης

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΥΔΔΑΔ

6/2015

6/2015

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

12/2015

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΤΕΨΥ, ΤΕΨΥΠΕ, ΕΥτΥΚΑ

12/2015

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΤΕΨΥ, ΤΕΨΥΠΕ, ΕΥτΥΚΑ

9/2015,
Ήδη υλοποιείται
9/2013

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠ.
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

12/2014

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΕΥτΥΚΑ

6/2015

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

12/2015

ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

6/2015 – 12/2015

Υπουργείο Υγείας

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Μ.

Χρηματοδότηση των δομών ψυχικής υγείας από το ΕΣΠΑ, για τη
λειτουργία υφισταμένων κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΝΠΙΔ μη
κερδοσκοπικού τομέα, καθώς και νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΝΠΔΔ έως
την 31-12-2015.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
10-5-2013 (απόφαση
ένταξης)

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΕΥτΥΚΑ
ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

