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ANAΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

AΠΟΠΑΜΑ ΣΟΤ ΑΡΙΘ. 26/11-7-2019 (θ. 1) ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΘΕΜΑ 1:  Αναφορικά με επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού της 
ΜΕΝΝ 

  
  Σίθεται υπόψη του Δ.. η   προφορική εισήγηση του Προέδρου του 
Δ.. και Διοικητή κ. Βασιλείου Σσίκαρη  που έχει  ως εξής: 

  
 ας θέτω υπόψη το αριθ. πρωτ. 17274/20-6-2019 έγγραφο του Διευθυντή 
της Νεογνολογικής Κλινικής- ΜΕΝΝ του Νοσοκομείου μας, σύμφωνα με το οποίο 

αιτείται την τροποποίηση του αριθ. 22/15-9-2016 (θ.3) κανονισμού λειτουργίας 
της ΜΕΝΝ, εφόσον υπάρχει πλέον επαρκής αριθμός ιατρικού προσωπικού. 

υγκεκριμένα αιτείται την αντικατάσταση της 1ης πρώτης παραγράφου του 
Κεφαλαίου με τίτλο ΚΑΣΑΜΕΡΙΜΟ ΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΗ 
ΜΕΝΝ και την αντικατάστασή αυτής ως ακολούθως:   

 

ΚΑΣΑΜΕΡΙΜΟ ΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΗ ΜΕΝΝ 
«Ο Διευθυντόσ εύναι ο Επιςτημονικϊ, Διοικητικϊ και Οργανωτικϊ υπεύθυνοσ τησ ΜΕΝΝ. Ωσ 
επικεφαλόσ τησ καθημερινόσ επύςκεψησ ςυμμετϋχει  ενεργϊ μαζύ με την ομϊδα των 
Επιμελητών ςτην λόψη αποφϊςεων κλινικών, διαγνωςτικών και παρεμβατικών. Επιπλϋον 
φροντύζει οργανωτικϊ την επϊρκεια ςε ϋμψυχο και ϊψυχο υλικό όπωσ οι ανϊγκεσ το 
επιτϊςςουν και οι ςυνθόκεσ το επιτρϋπουν. Οι Επιμελητέσ και τα λοιπά μέλη ΔΕΠ τησ 
ΜΕΝΝ επιμερίζονται την επιμέλεια των νοςηλευομένων νεογνών ανά θάλαμο ούτωσ 
ώςτε κάθε Επιμελητήσ να έχει την επιμέλεια παρακολούθηςησ των νεογνών ενόσ 
θαλάμου ή τμήματοσ θαλάμου. Η κατανομό αυτό επιτρϋπει ςε κϊθε Επιμελητό να 
παρακολουθεύ ςε  κϊθε χρονικό ςυγκυρύα κατϊ μϋςο όρο 2-3 αςθενεύσ.  Ο κϊθε Επιμελητόσ 
τησ ΜΕΝΝ παρακολουθεύ την πορεύα νόςου των νεογνών του θαλϊμου του, την εφαρμογό 
των πρωτοκόλλων και των κατευθυντηρύων οδηγιών και την αρτιότητα του ιατρικού τουσ 
φακϋλου. Επιπλϋον επιβλϋπει  τουσ Εξειδικευόμενουσ,  Ειδικευόμενουσ, εξωτερικούσ 
υποειδικούσ και το νοςηλευτικό προςωπικό που ςυμμετϋχουν ςτην νοςηλεύα των νεογνών 
του θαλϊμου που παρακολουθεύ  μϋχρι και τησ εξόδου των νεογνών από την ΜΕΝΝ. Επύςησ 
εξετϊζει τα νεογνϊ αυτϊ εύτε καθημερινϊ εύτε όποτε κρύνει απαραύτητο ό ο ύδιοσ ό μετϊ από 
ςυνεννόηςη ο εφημερεύοντασ Επιμελητόσ ό ο υπεύθυνοσ Εξειδικευόμενοσ. Κατϊ την ϋξοδό 
τουσ επιβλϋπει, διορθώνει και υπογρϊφει το ενημερωτικό ςημεύωμα και εϊν απουςιϊζει 
γρϊφεται το όνομϊ του ςαν υπευθύνου νοςηλεύασ του νεογνού ςτο ενημερωτικό ςημεύωμα, 
κϊτω από το όνομα του Διευθυντό ςτην κορυφό τησ πρώτησ ςελύδασ, και ςτο βιβλύο εξόδου 
ενώ υπογρϊφει το ενημερωτικό και ο εφημερεύων ιατρόσ εκεύνησ τησ ημϋρασ ωσ ‘΄ο 
εφημερεύων Επιμελητόσ κατϊ την ϋξοδο’’. Γενικϊ για νεογνϊ με μακροχρόνια νοςηλεύα 
γύνεται προγραμματιςμόσ να εξϋρχονται κατϊ το δυνατόν ημϋρεσ που βρύςκεται ςε υπηρεςύα 
ο υπεύθυνοσ για αυτϊ Επιμελητόσ ο οπούοσ και γνωμοδοτεύ αν το νεογνό εύναι ϋτοιμο προσ 
ϋξοδο (ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ πχ overcrowding, επιδημύα κλπ αυτό μπορεύ να αύρεται). 
Όταν ο Επιμελητόσ απουςιϊζει για περιςςότερο από 2 εργάςιμεσ ημϋρεσ, ορύζεται 
αντικαταςτϊτησ του από τον Διευθυντόσ τησ Μονϊδοσ ώςτε να υπϊρχει η ςυνϋχεια 
παρακολούθηςησ ςτα νεογνϊ που παρακολουθεύ (εξαιρούνται ρεπό και ϊδεια μϋχρι 2 
ημϋρεσ). Για μικρότερα των 2 ημερών διαςτήματα η ευθύνη μεταφϋρεται ςτον πρώτο 
Εφημερεύοντα κατϊ τισ ημϋρεσ αυτϋσ.» 
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Σο Δ.. μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

 
Σροποποιεί τον  αριθ. 22/15-9-2016 (θ.3) κανονισμό λειτουργίας της ΜΕΝΝ, όσον 

αφορά το περιεχόμενο της 1ης παραγράφου του Κεφαλαίου με τίτλο:  
ΚΑΣΑΜΕΡΙΜΟ ΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΗ ΜΕΝΝ και την 
αντικατάστασή της ως εξής:  

 

ΚΑΣΑΜΕΡΙΜΟ ΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΗ ΜΕΝΝ 
 
“Ο Διευθυντόσ εύναι ο Επιςτημονικϊ, Διοικητικϊ και Οργανωτικϊ υπεύθυνοσ τησ ΜΕΝΝ. Ωσ 
επικεφαλόσ τησ καθημερινόσ επύςκεψησ ςυμμετϋχει  ενεργϊ μαζύ με την ομϊδα των 
Επιμελητών ςτην λόψη αποφϊςεων κλινικών, διαγνωςτικών και παρεμβατικών. Επιπλϋον 
φροντύζει οργανωτικϊ την επϊρκεια ςε ϋμψυχο και ϊψυχο υλικό όπωσ οι ανϊγκεσ το 
επιτϊςςουν και οι ςυνθόκεσ το επιτρϋπουν. Οι Επιμελητέσ και τα λοιπά μέλη ΔΕΠ τησ 
ΜΕΝΝ επιμερίζονται την επιμέλεια των νοςηλευομένων νεογνών ανά θάλαμο ούτωσ 
ώςτε κάθε Επιμελητήσ να έχει την επιμέλεια παρακολούθηςησ των νεογνών ενόσ 
θαλάμου ή τμήματοσ θαλάμου. Η κατανομό αυτό επιτρϋπει ςε κϊθε Επιμελητό να 
παρακολουθεύ ςε  κϊθε χρονικό ςυγκυρύα κατϊ μϋςο όρο 2-3 αςθενεύσ.  Ο κϊθε Επιμελητόσ 
τησ ΜΕΝΝ παρακολουθεύ την πορεύα νόςου των νεογνών του θαλϊμου του, την εφαρμογό 
των πρωτοκόλλων και των κατευθυντηρύων οδηγιών και την αρτιότητα του ιατρικού τουσ 
φακϋλου. Επιπλϋον επιβλϋπει  τουσ Εξειδικευόμενουσ,  Ειδικευόμενουσ, εξωτερικούσ 
υποειδικούσ και το νοςηλευτικό προςωπικό που ςυμμετϋχουν ςτην νοςηλεύα των νεογνών 
του θαλϊμου που παρακολουθεύ  μϋχρι και τησ εξόδου των νεογνών από την ΜΕΝΝ. Επύςησ 
εξετϊζει τα νεογνϊ αυτϊ εύτε καθημερινϊ εύτε όποτε κρύνει απαραύτητο ό ο ύδιοσ ό μετϊ από 
ςυνεννόηςη ο εφημερεύοντασ Επιμελητόσ ό ο υπεύθυνοσ Εξειδικευόμενοσ. Κατϊ την ϋξοδό 
τουσ επιβλϋπει, διορθώνει και υπογρϊφει το ενημερωτικό ςημεύωμα και εϊν απουςιϊζει 
γρϊφεται το όνομϊ του ςαν υπευθύνου νοςηλεύασ του νεογνού ςτο ενημερωτικό ςημεύωμα, 
κϊτω από το όνομα του Διευθυντό ςτην κορυφό τησ πρώτησ ςελύδασ, και ςτο βιβλύο εξόδου 
ενώ υπογρϊφει το ενημερωτικό και ο εφημερεύων ιατρόσ εκεύνησ τησ ημϋρασ ωσ ‘΄ο 
εφημερεύων Επιμελητόσ κατϊ την ϋξοδο’’. Γενικϊ για νεογνϊ με μακροχρόνια νοςηλεύα 
γύνεται προγραμματιςμόσ να εξϋρχονται κατϊ το δυνατόν ημϋρεσ που βρύςκεται ςε υπηρεςύα 
ο υπεύθυνοσ για αυτϊ Επιμελητόσ ο οπούοσ και γνωμοδοτεύ αν το νεογνό εύναι ϋτοιμο προσ 
ϋξοδο (ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ πχ overcrowding, επιδημύα κλπ αυτό μπορεύ να αύρεται). 
Όταν ο Επιμελητόσ απουςιϊζει για περιςςότερο από 2 εργάςιμεσ ημϋρεσ, ορύζεται 
αντικαταςτϊτησ του από τον Διευθυντόσ τησ Μονϊδοσ ώςτε να υπϊρχει η ςυνϋχεια 
παρακολούθηςησ ςτα νεογνϊ που παρακολουθεύ (εξαιρούνται ρεπό και ϊδεια μϋχρι 2 
ημϋρεσ). Για μικρότερα των 2 ημερών διαςτήματα η ευθύνη μεταφϋρεται ςτον πρώτο 
Εφημερεύοντα κατϊ τισ ημϋρεσ αυτϋσ………………………………………………………………………………….” 
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Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει ο ανωτέρω αριθ. 22/15-9-2016 (θ.3) κανονισμός 

λειτουργίας της ΜΕΝΝ. 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ    ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ   ΣΑ  ΜΕΛΗ 
ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΙΚΑΡΗ   Κ. ΦΟΛΕΒΑ   Γ. ΥΛΟΤΔΑ 

          B. ΓΙΑΠΡΟ 
Η  ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ       Ν. ΣΖΑΜΠΟΤΡΑ 
ΝΑΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ            

        
 
     Ακριβές απόσπασμα   

              Η Αναπλ.  Γραμματέας  Δ..   
       

               ΝΑΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 
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