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ΠΡΟΣ 1. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΠΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
2. ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 
ΘΕΜΑ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ» 
 
ΣΧΕΤ: 1. Ν.1397/83 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑς» (ΦΕΚ 143Α) όπως ισχύει σήμερα 
2.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 87/86 «ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ» (ΦΕΚ 
32Α) όπως ισχύει σήμερα 
3.Οι υπ’ αριθμ Αβ/5244 εγκ 47/25.4.84 και Α3γ/2615/1.3.85 έγγραφα-εγκύκλιοι του Υπουργείου μας, 
αναφορικά με το θέμα 
 
Τα εξωτερικά ιατρεία (τακτικά, εφημερίας και επειγόντων περιστατικών), λειτουργούν σε όλα τα 
νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας στα πλαίσια των αντίστοιχων ιατρικών τομέων με ιατρούς των 
αντίστοιχων ιατρικών ειδικοτήτων, για να παρέχουν πρωτοβάθμια περίθαλψη ποιότητας κατά τρόπο 
αποτελεσματικό στον πολίτη που προσέρχεται για ιατρική εξέταση και θεραπεία. 
 
Ευνόητο είναι ότι όλα τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν πάντοτε υπό την άμεση ευθύνη, επίβλεψη 
και καθοδήγηση ειδικευμένου ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος πλαισιώνεται από 
ειδικευόμενο ιατρό που ενεργεί κατ’ εντολή του ειδικευμένου ιατρού, κατά τρόπο ώστε να 
εκπαιδεύεται στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην ειδικότητά του. 
 
Δεν νοείται λειτουργία εξωτερικού ιατρείου «εν απουσία» ειδικευμένου ιατρού. 
 
Ο ειδικευμένος υπεύθυνος ιατρός που ορίζεται για τη λειτουργία του εξωτερικού ιατρείου, οφείλει να έχει 
λάβει και να ασκεί νόμιμα και σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία την ομώνυμη ειδικότητα, πράγμα που 
επιβάλλεται να προκύπτει από τον τηρούμενο στο νοσοκομείο υπηρεσιακό του φάκελο. Τα στοιχεία του 
ιατρού που έχει οριστεί υπεύθυνος για το κάθε εξωτερικό ιατρείο, προκύπτουν από το ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ του νοσοκομείου. 
 
Εφιστούμε την προσοχή όλων των αρμοδίων οργάνων που είναι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου ώστε 
να μεριμνήσουν για την επακριβή εφαρμογή των παραπάνω γενικών αρχών που διασφαλίζουν την ορθή 
λειτουργία των νοσοκομείων και την Υπηρεσία από τυχόν ευθύνες σε περίπτωση προωλήματος. 
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