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ΠΡΟΣ: 1.Διοίκηση ΓΝΑ Ευαγγελισμός 
2.Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας 
3.κ.κ.Δ/ντές Ιατρικών Τμημάτων 
4.Προϊστάμενο Λογιστηρίου Νοσηλευομένων 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
2.Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) 
3.Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) 
4.Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) 
5.Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) 
6.Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) 
 
ΘΕΜΑ: «Επικίνδυνη μετακύλιση στους Ιατρούς των αρμοδιοτήτων 
καταχώρησης Κ.Ε.Ν. στα εξιτήρια ασθενών» 
 

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ο Ευαγγελισμός» κος 
Θεοδώρου Μ., παρά την αντίθετη προφορική ενημέρωση προς τους εκπροσώπους 
των Ιατρών του νοσοκομείου, έλαβε στις 6/9/12 την υπ.αρ.13631 απόφαση για 
απαραίτητη αναγραφή κωδικού των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (Κ.Ε.Ν.) στα 
εξιτήρια των ασθενών από το Ιατρικό προσωπικό. 

Έκπληκτοι απευθυνθήκαμε εκ νέου στο Υ.Υ.Κ.Α. για οδηγίες σχετικά με τη 
συμπλήρωση των Κ.Ε.Ν., όπου συναντήσαμε την ισχύουσα οδηγία σχετικά με την 
αποκλειστική αρμοδιότητα για την ευθύνη αυτή από το Λογιστήριο Νοσηλευομένων. 
Συγκεκριμένα, περιγράφεται ότι ο υπάλληλος του λογιστηρίου είναι ο 
αποκλειστικός αρμόδιος για την αντιστοίχιση των κωδικών ICD-10, που έχουν 
συμπληρωθεί από τον θεράποντα Ιατρό,  με τους κωδικούς Κ.Ε.Ν. 
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Σύστημα Αντιστοίχησης Κωδικοποίησης (ΣΑΚ)» 
του Υ.Υ.Κ.Α. Σε περίπτωση που το λογιστήριο ασθενών δεν μπορεί να βρει το 
κατάλληλο Κ.Ε.Ν. τότε ζητά την αρωγή της Ομάδας Διαχείρησης των Κ.Ε.Ν., η 
οποία  αποτελείται από συγκεκριμένους Ιατρούς και Νοσηλευτές. 

Θα παρακαλούσαμε τη Διοίκηση του νοσοκομείου να παύσει τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, παρά τις αντίθετες οδηγίες του Υ.Υ.Κ.Α., η οποίες με βεβαιότητα θα 
οδηγήσουν στο αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή σε λανθασμένες 
χρεώσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων και οικονομική επιβάρυνση του Ευαγγελισμού. 

Άμεση προτεραιότητα της Διοίκησης όφειλε να ήταν η (πέραν της αυτονόητης 
έντοκης αποπληρωμής των παρανόμως χρωστούμενων δεδουλευμένων) η οργάνωση 
της, σχεδόν ανύπαρκτης, Ιατρικής εκπαίδευσης, και όχι η επιπλέον επιβάρυνση των 
Ειδικευόμενων Ιατρών με διοικητική εργασία που δεν υπάγεται της ευθύνης τους. 

Παρακαλούμε τους Συντονιστές Διευθυντές όλων των Επιστημονικών 
Τμημάτων για την σχετική ενημέρωση του προσωπικού ευθύνης τους, ενώ τονίζουμε 
ότι οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση στο νοσοκομείο, Ιατρική αμέλεια ή λάθος 
προς τους ασθενείς προκύψει από την παρεμπόδιση του Ιατρικού έργου με την 
ενασχόληση των Ειδικευομένων Ιατρών με την συμπλήρωση των Κ.Ε.Ν., θα 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός». 

 
Για τον Σύλλογο Ειδικευομένων  Ιατρών του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 


