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ΠΡΟΣ
1. Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό
2. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ.Πολάκη
3. Γενικό Γραμματέα Υπ.Υγείας, κ. Γιαννόπουλο
4. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Νοσ. Μονάδων & Εποπτευόμενων Φορέων,
Τμήμα Παροχών Υγείας
ΚΟΙΝ.:
1. Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας Νοσοκομείων
2. ΠΟΕΔΗΝ
ΘΕΜΑ : «Ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων νοσοκομείων για την απονομή
Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού»
ΣΧΕΤ.: τo υπ.αριθμ. Γ2δ/Γ.Π.οικ.86738/22-11-2017 έγγραφό σας.
Αξιότιμοι κύριοι,
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (Σ.Κ.Λ.Ε) είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου και εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά όλους τους
κοινωνικούς λειτουργούς της χώρας.
Mε το Γ2δ/Γ.Π.οικ 86738/22-11-2017 έγγραφό σας καθορίζετε ότι ο Α.Υ.Π.Α θα
δίνεται από τα νοσοκομεία. Επικαλείστε μάλιστα τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.
4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) και την υπ.αριθμ. Α3 (γ)/Γ.Π./οικ.25132/04-04-2016
(ΦΕΚ 908 Β΄) Κ.Υ.Α, όπου αφορούν τις Κ.Υ.Π.Α (Κάρτες Υγειονομικής
Περίθαλψης Αλλοδαπού) που θα χορηγούνται στους δικαιούχους από τα Γραφεία
Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ή από τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες των νοσοκομείων, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις των Νοσοκομείων να
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ερμηνεύσουν ότι πρέπει να ορίστουν και κοινωνικοί λειτουργοί για μία καθαρά
διοικητική πράξη.
Ο Σ.Κ.Λ.Ε με το υπ.αριθμ.11928/20-04-2016 έγγραφό του (συν.), σας έχει
γνωστοποιήσει τις θεσμικές του θέσεις σχετικά με την ΚΥΑ Αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.
25132 (ΦΕΚ/Β/980-4-4-2016) και την έκδοση των

Κ.Υ.Π.Α (άρθρο

3).

Χαρακτηριστικά, σας είχαμε τονίσει ότι η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου
έχει ένα καθαρά συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο και δεν προβαίνει σε
διοικητικές πράξεις, όπως έκδοση διοικητικών εγγράφων, οι οποίες είναι δυνατό να
αποδυναμώσουν το συναφές με την αποστολή της ψυχοκοινωνικό και κλινικό έργο.
Με δεδομένα λοιπόν ότι:
 η έκδοση της Α.Υ.Π.Α δεν συνάδει με τα καθήκοντα των κοινωνικών
λειτουργών στα νοσοκομεία, όπως αυτά περιγράφονται στα Π.Δ 50/1989 &
23/1992 και στο Ν. 2889/2001 στους περισσότερους Οργανισμούς των
Νοσοκομείων του ΕΣΥ,
 τα τμήματα Κοινωνικής Εργασίας στα περισσότερα Νοσοκομεία είναι
υποστελεχωμένα και ο αριθμός των απασχολούμενων κοινωνικών λειτουργών
δεν επαρκεί για την κάλυψη των

ψυχοκοινωνικών αναγκών των

νοσηλευόμενων,
 υπάρχουν νοσοκομεία χωρίς ΚΛ ή με μόνο με ένα ΚΛ,
 ακόμα και σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας, τα τμήματα Κοινωνικής
Εργασίας δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή δεν έχουν πρόσβαση,
πόσο μάλλον εκπαίδευση στη χρήση WEB εφαρμογών,
 από την Γ2δ/Γ.Π.οικ 86738/22-11-2017 δεν προκύπτει να είναι απαραίτητο
ο/η εξουσιοδοτημένος χρήστης να προέρχεται από τις υπηρεσίες που ορίζει ο
Ν.4368/16 για τις Κ.Υ.Π.Α.
Παρακαλούμε, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία της απόδοσης του Α.Υ.Π.Α, που
αφορά ορισμένες κατηγορίες ευπαθών ομάδων (ανθρώπων που ήδη βρίσκονται σε
κοινωνικό αποκλεισμό), ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται
και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα μας, που δεν
διαθέτουν και αδυνατούν να εκδώσουν Α.Μ.Κ.Α, ως πιο άμεσο, λιγότερο χρονοβόρο
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και διοικητικά ορθό, ο Α.Υ.Π.Α να δίδεται από τα σημεία πρώτης επαφής και
υποδοχής του πολίτη στο νοσοκομείο, καθώς αυτά έχουν διευρυμένο ωράριο
λειτουργίας,

τεχνολογικό

εξοπλισμό

και

στελεχώνονται

από

υπαλλήλους,

εκπαιδευμένους χρήστες εφαρμογών WEB της ΗΔΙΚΑ.
Επιπλέον, σας επισημαίνουμε, όπως βέβαια ήδη γνωρίζετε, ότι ο αριθμός
Α.Υ.Π.Α (και όχι η Κ.Υ.Π.Α) είχε προβλεφθεί αρχικά στην Α3γ/ΓΠ οικ 39364/315/2016 ερμηνευτική εγκύκλιο σας, να δίνεται από τα ΚΕΠ (υπηρεσίες άμεσης
πρόσβασης για τους πολίτες και παράλληλα υπηρεσίες που χρησιμοποιούν web
εφαρμογές).
Κατά συνέπεια, σας ζητούμε την έκδοση επεξηγηματικού εγγράφου προς όλα τα
Νοσοκομεία της χώρας, για την άμεση απεμπλοκή των κοινωνικών λειτουργών από
την άνωθεν διοικητική διαδικασία. Και τέλος, αιτούμεθα καθορισμό συνάντησης,
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τα ανωτέρω θέματα και να
συζητήσουμε προτάσεις που πηγάζουν από την μακροχρόνια εμπειρία εργασίας μας
με τις ευάλωτες ομάδες στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
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