ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Θέµα : Συµµετοχή προϊσταµένων Διεύθυνσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
στα Διοικητικά Συµβούλια των νοσοκοµείων του ΕΣΥ

Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τις προϊσχύσασες διατάξεις του άρθρου 7§4
του Νόµου 3329/2005, «Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) είναι επταµελές για
Νοσοκοµεία µέχρι 399 οργανικές κλίνες και εννεαµελές για Νοσοκοµεία µε 400 και
άνω οργανικές κλίνες και αποτελείται από:
α) Τον Διοικητή του Νοσοκοµείου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.
β) Τρία µέλη σε Νοσοκοµεία έως 399 οργανικές κλίνες και τέσσερα µέλη σε
Νοσοκοµεία µε 400 και άνω οργανικές κλίνες, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τους αναπληρωτές τους. Από τα µέλη αυτά το ένα
ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι µερικής απασχόλησης. Στα Πανεπιστηµιακά
Νοσοκοµεία, το ένα από τα µέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, πρέπει υποχρεωτικά να είναι µέλος Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής του
οικείου A.E.I..
γ) Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκοµείου, σε νοσοκοµεία µε 400 και άνω
οργανικές κλίνες, µε αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας.
δ) έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόµενων ιατρών που υπηρετούν στο
Νοσοκοµείο, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ,
τους ειδικευόµενους ιατρούς και τους ιατρούς µέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο
Νοσοκοµείο.
ε) Τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, µε αναπληρωτή του τον
αρχαιότερο Διευθυντή Νοσηλευτικού τοµέα.
στ) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του
Νοσοκοµείου, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των
ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκοµείου».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νοµοθέτης είχε προβλέψει την
συµµετοχή στη συγκρότηση των διοικητικών συµβουλίων των νοσοκοµείων των
εκάστοτε διευθυντών των οικείων νοσηλευτικών υπηρεσιών. Η επιλογή του αυτή
υπήρξε απόλυτα ορθή και λογική, δεδοµένου του νευραλγικού ρόλου της
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νοσηλευτικής υπηρεσίας και του εις αυτήν υπαγοµένου προσωπικού για την εύρυθµη
λειτουργία ενός νοσοκοµείου.
Με την ψήφιση και θέση σε ισχύ, ωστόσο, του Νόµου 3868/2010 και δη των
διατάξεων του άρθρου 8§1 αυτού, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του
Νόµου 3329/2005 τροποποιήθηκαν ως εξής : «Το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) είναι
πενταµελές για Νοσοκοµεία µέχρι τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες
και επταµελές για Νοσοκοµεία µε τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες και
αποτελείται από:
α) Τον Διοικητή του Νοσοκοµείου, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.
β) Δύο µέλη σε Νοσοκοµεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές
κλίνες και τρία µέλη σε Νοσοκοµεία µε τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες,
που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τους
αναπληρωτές τους. Από τα µέλη αυτά το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι
µερικής απασχόλησης, στα νοσοκοµεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές
κλίνες, στα οποία δεν προβλέπεται Αναπληρωτής Διοικητής. Στα νοσοκοµεία µε
τετρακόσιες (400) οργανικές κλίνες και άνω Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής. Στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, το ένα από τα
τακτικά και ένα από τα αναπληρωµατικά µέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρέπει υποχρεωτικά να είναι µέλος Δ.Ε.Π. του Ιατρικού
Τµήµατος του οικείου Α.Ε.Ι..
γ) Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκοµείου ως Αντιπρόεδρο, σε νοσοκοµεία
µε τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, µε αναπληρωτή του τον Διευθυντή της
Διοικητικής Υπηρεσίας.
δ) Έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόµενων ιατρών που υπηρετούν στο
Νοσοκοµείο, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ.,
τους ειδικευόµενους ιατρούς και τους ιατρούς µέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο
Νοσοκοµείο.
ε) Έναν εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικού του
Νοσοκοµείου, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από το λοιπό, πλην των
ιατρών Ε.Σ.Υ., προσωπικό του Νοσοκοµείου».
Όπως ευθέως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, πέραν των υπολοίπων
αλλαγών στη σύνθεση των διοικητικών συµβουλίων των νοσοκοµείων, καταργήθηκε
πλέον η συµµετοχή των διευθυντών των νοσηλευτικών υπηρεσιών.
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Η ως άνω νοµοθετική µεταβολή πλήττει αναµφίβολα το κύρος της
νοσηλευτικής υπηρεσίας και υποβαθµίζει τον ρόλο του νοσηλευτικού προσωπικού.
Για τον λόγο αυτό η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος εισηγείται δια του
παρόντος την επανακαθιέρωση της συµµετοχής των διευθυντών των νοσηλευτικών
υπηρεσιών τουλάχιστον στα διοικητικά συµβούλια των νοσοκοµείων εκείνων, που
δεν πρόκειται να συγχωνευθούν.
Υπογραµµίζεται, ότι η θέσπιση της ως άνω προτεινόµενης διάταξης θα
συµβάλει αποφασιστικά στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των νοσοκοµείων,
ενόψει και της πολυετούς εµπειρίας των διευθυντών των νοσηλευτικών υπηρεσιών
επί νοσοκοµειακών ζητηµάτων.
Με τις σκέψεις αυτές η ΕΝΕ παραµένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση.
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