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ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών
στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας καθώς και την αποτύπωση των θεραπευτικών
πράξεων που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων από άτομα που πάσχουν από ψυχική
νόσο.
Θέτουμε υπόψη σας, ότι στην Υπηρεσία μας έχουν περιέλθει

έγγραφα ή

προφορικά αιτήματα σχετικά με το θέμα του παρόντος εγγράφου.
Επίσης έχει παρατηρηθεί κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο των κοστολογημένων
πράξεων, που μηνιαία υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας, η μη συμπλήρωση των
στοιχείων τόσον του φορέα όσον και του φυσικού προσώπου, που παρέπεμψε τον/την
ασθενή σε Κέντρο Ημέρας, ώστε να λάβει τις κατάλληλες για την περίπτωσή του
υπηρεσίες.
1.Προκειμένου να συνεχίζεται απρόσκοπτα η ομαλή ροή της χρηματοδότησης των
δομών ψυχικής υγείας για το σύνολο των πράξεων που διενεργούν καθώς του
αριθμού των ωφελουμένων που αντιμετωπίζουν, σας επαναλαμβάνουμε τις διατάξεις
του άρθρου 9 της αρ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/2009 (ΦΕΚ 2444/Β/14-12-2009), οι οποίες
ορίζουν ότι: «Οι επωφελούμενοι παραπέμπονται στα Κέντρα Ημέρας από άλλες μονάδες
ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπηρεσίες υγείας ασφαλιστικών
φορέων, κοινωνικές υπηρεσίες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς
κοινωνικής αλληλεγγύης, ιδιώτες ιατρούς. Ο φορέας παραπομπής συντάσσει παραπεμπτικό
σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικές με τον παραπεμπόμενο, τα
επιδιωκόμενα αποτελέσματα από τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του Κέντρου
Ημέρας και οτιδήποτε άλλο θεωρεί χρήσιμο για την καλύτερη γνώση του περιστατικού. Σε
περίπτωση αυτοαναφοράς και αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ψυχιατρική−ψυχολογική
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παρακολούθηση, η Πολυκλαδική Ομάδα φροντίζει ώστε να διασυνδεθεί με τις μονάδες του
ΤοΨΥ που μπορούν να του παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.»
Σας επισημαίνουμε ότι στις περιπτώσεις που η παραπομπή γίνεται από κοινωνικές
υπηρεσίες

οργανισμών

τοπικής

αυτοδιοίκησης, τότε υποχρεωτικά στη Στήλη (6)

αναγράφεται ο Φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η κοινωνική υπηρεσία του (π.χ. Στήλη
6: Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αθηναίων), ενώ η στήλη (7) του εντύπου στην οποία
καταγράφεται

ο ΑΜΚΑ

και

τα

στοιχεία

του

παραπέμποντος

ιατρού

δεν

συμπληρώνεται.
Φυσικά, υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση της στήλης (7) εφόσον ο υπογράφων το
παραπεμπτικό έγγραφο είναι ιατρός.
Αυτονόητο

είναι

ότι

το

(συμπεριλαμβανομένου και της

παραπεμπτικό

έγγραφο σε

παραπομπής από

κάθε

περίπτωση

κοινωνική υπηρεσία

τοπικής

αυτοδιοίκησης), εμπεριέχεται στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς και είναι διαθέσιμο
σε κάθε νόμιμη ζήτηση.
Το παραπεμπτικό έγγραφο, εφόσον προέρχεται από κοινωνική υπηρεσία τοπικής
αυτοδιοίκησης οφείλει να είναι υπογεγραμμένο με ευδιάκριτο το ονοματεπώνυμο του
υπογράφοντος και σφραγίδα της υπηρεσίας έκδοσης του εγγράφου.
2.Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων , αυτές οφείλουν να αποτυπώνονται ως Θεραπευτικές Ομαδικές
Πράξεις , οι οποίες διενεργούνται από προσωπικό του Κέντρου Ημέρας με την επίβλεψη
και τη συμμετοχή πάντοτε του μέλους της επιστημονικής ομάδας, ο οποίος δικαιούται
να διενεργεί θεραπευτικές πράξεις (δηλαδή οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων άλλης
ειδικότητας συμμετέχουν στην εκπαίδευση των ωφελουμένων σε προγράμματα
μαγειρικής ή καθαριότητας κ.α., αρκεί αυτά να αποτυπώνονται και πραγματοποιούνται
με επίβλεψη του ψυχολόγου, του κοιν. λειτουργού, του νοσηλευτή κ.ο.κ.)
Τέλος σας επαναλαμβάνουμε ότι η διαμονή και ένταξη ωφελουμένων σε ΜΨΥ, που δεν
ακολουθεί τις διατάξεις της Υ5α,β/ΓΠοικ.39667/30-4-2013 κυα και της σχετικής εγκυκλίου,
δεν

εγκρίνονται

και συνεπώς

δεν

γίνονται

επιλέξιμες

για την καταβολή

αντιστοίχων δαπανών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Όλους τους φορείς ψυχικής υγείας (ΝΠΙΔ)
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αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ.Υπουργού
2.Γραφείο κας Υφυπουργού
3.Γραφείο κ.Γενικού Γραμματέα
4.Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας-Β
5.ΜΥΠ
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