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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Γενικές αρχές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
1. Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) νοείται
το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός του
Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίες έχουν σκοπό την
παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του
ανθρώπου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την προαγωγή
της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη
θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια
αυτής. Το Κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στο σύνολο του πληθυσμού, με
σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες του.
2. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. περιλαμβάνουν:
α) τις υπηρεσίες υγείας για την παροχή των οποίων
δεν απαιτείται εισαγωγή του ατόμου σε νοσηλευτική
μονάδα,
β) την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών, το
σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και προγραμμάτων για την πρόληψη νοσημάτων, την καθολική εφαρμογή εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου
για επιλεγμένα νοσήματα και την προαγωγή υγείας,
γ) τη διαχείριση ασθενών με χρόνια νοσήματα,
δ) την αναπαραγωγική υγεία και τη φροντίδα μητέρας - παιδιού,
ε) την παραπομπή, παρακολούθηση και κατά περίπτωση συνδιαχείριση περιστατικών με την δευτεροβάθμια
και τριτοβάθμια Φροντίδα,
στ) την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας,
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ζ) την υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού,
η) τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας,
θ) την παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής
φροντίδας,
ι) την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ψυχικής Υγείας και τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας
και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων,
ια) την πρωτοβάθμια οδοντιατρική και ορθοδοντική
φροντίδα, με έμφαση στην πρόληψη,
ιβ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,
ιγ) τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας,
ιδ) τις υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κατά περίπτωση
φορείς,
ιε) την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας και την κατ’ οίκον
νοσηλεία.
3. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. οργανώνονται και λειτουργούν,
σύμφωνα με τις αρχές της δωρεάν καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού, της ισότιμης πρόσβασης
στις υπηρεσίες υγείας, της ειδικής μέριμνας για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, της διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων
υπηρεσιών, της συνέχειας της φροντίδας υγείας, της ευθύνης και λογοδοσίας των παρόχων υπηρεσιών υγείας,
της δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος ή κάθε
άλλου επαγγέλματος υγείας, της εγγύτητας των υπηρεσιών στον τόπο κατοικίας, διαμονής ή εργασίας, της διασύνδεσης με λοιπές υπηρεσίες υγείας, της ορθολογικής
παραπομπής σε άλλες μονάδες ή υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ.
ή συμβεβλημένων παρόχων για διάγνωση, θεραπεία,
νοσηλεία ή περαιτέρω φροντίδα, της διατομεακής συνεργασίας με τοπικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς
φορείς, καθώς και της αγωγής υγείας της κοινότητας και
της ενεργούς συμμετοχής της στην ικανοποίηση των
υγειονομικών της αναγκών.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ισχύουν οι εξής
ορισμοί:
1. Ομάδα Υγείας: Η ομάδα που αποτελείται από ιατρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, από νοσηλευτή, επισκέπτη υγείας, κοινωνικό
λειτουργό και από διοικητικό προσωπικό, με ελάχιστη
σύνθεση έναν ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής ή πα-
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να με την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2716/1999 (Α΄96)
οι φορείς που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας κατά
το νόμο αυτό. Τυχόν βεβαιωθέντα σε βάρος των φορέων
αυτών και μη καταβληθέντα ποσά, μαζί με τις προσαυξήσεις τους, διαγράφονται οίκοθεν από τις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τυχόν καταβληθέντα
ποσά δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.
Άρθρο 66
Αναδιάρθρωση και Μετονομασία της
«Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων
Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)
1.α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου πρώτου
του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), αντικαθίσταται ως εξής:
«Εισάγεται στο χώρο της υγείας Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.).»
β) Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014,
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Συ.Κ.Ν.Υ. τίθεται σε δοκιμαστική εφαρμογή την
1η Σεπτεμβρίου 2017, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία
που θα επιλεχθούν για το σκοπό αυτό και από την 31η
Δεκεμβρίου 2017 έως την 30η Ιουνίου 2018, σε όλα τα
δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Ως ημερομηνία καθολικής εφαρμογής του Συ.Κ.Ν.Υ. ορίζεται η
1η Ιουλίου 2018.
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 1η
Ιουλίου 2018 εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με
το Συ.Κ.Ν.Υ. οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Υγείας που έχουν εκδοθεί για τον καθορισμό των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ).
Από τη θέση του σε πλήρη εφαρμογή, την 1η Ιουλίου
2018, το Συ.Κ.Ν.Υ. αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής
αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από τους πόρους των ασφαλιστικών οργανισμών και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας καθορίζονται τα νοσοκομεία στα οποία
θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή το Συ.Κ.Ν.Υ. από την
1η Σεπτεμβρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά. Με κοινή
απόφαση των ανωτέρω Υπουργών καθορίζονται κάθε
φορά τα νοσοκομεία που εντάσσονται στο Συ.Κ.Ν.Υ.. Επίσης, με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών μπορεί
να παρατείνεται η ημερομηνία της καθολικής εφαρμογής
του Συ.Κ.Ν.Υ., σε περίπτωση πρόσκαιρης αδυναμίας εισαγωγής του, λόγω της ανεπαρκούς επιμόρφωσης του
προσωπικού των νοσοκομείων, της ανάγκης πρόσθετου
χρόνου επεξεργασίας των δεδομένων, της πρόσκαιρης
αδυναμίας ένταξης στο Συ.Κ.Ν.Υ. ορισμένου τύπου
ασθενειών και θεραπευτικών μεθόδων, των τυχόν καθυστερήσεων στη διαμόρφωση του ενιαίου συντελεστή
βαρύτητας ανά Διαγνωστικά Ομοιογενή Ομάδα ή άλλων
τεχνικών προβλημάτων.»
γ) Η παρ. 5 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
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«5. Με σκοπό τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαρκή επικαιροποίηση του Συ.Κ.Ν.Υ. συστήνεται με το
άρθρο έκτο του παρόντος νομικό πρόσωπο με τη μορφή
ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με
την επωνυμία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης
Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε..»
δ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου πρώτου
του ν. 4286/2014, η φράση «εντός προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος» διαγράφεται.
ε) Στο έκτο εδάφιο του άρθρου δεύτερου του ν.
4286/2014, η φράση «μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014»
αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 1η Νοεμβρίου
2017».
2. Στο έκτο εδάφιο του άρθρου δεύτερου, στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου τρίτου και στην περίπτωση
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του άρθρου δέκατου του
ν. 4286/2014 η φράση «του Εποπτικού Συμβουλίου»
αντικαθίσταται από τη φράση «του Διοικητικού Συμβουλίου».
3.α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου πέμπτου του
ν. 4286/2014 η φράση «σε τακτική βάση» αντικαθίσταται
από τη φράση «σε μηνιαία βάση έως το τέλος εκάστου
ημερολογιακού μήνα».
β) Στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου πέμπτου του ν.
4286/2014 η φράση «που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι
την 1η Νοεμβρίου 2014» διαγράφεται.
4.α) Η παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 4286/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Aνώνυμη Eταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΕ.
ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.».
β) Στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4286/2014
η φράση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντικαθίσταται με τη
φράση «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
γ) Η παρ. 4 του άρθρου έκτου του ν. 4286/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Εταιρεία αναλαμβάνει το έργο της δημιουργίας, διαχείρισης
και επικαιροποίησης, σε σταθερή ετήσια βάση, του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών,
όπως αυτό καθορίζεται στο πρώτο άρθρο του παρόντος
νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να
υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον
έλεγχο της Εταιρείας συναφή έργα που τελούν υπό την
εποπτεία του Υπουργού Υγείας.»
5. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου όγδοου του ν. 4286/2014 η φράση «που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος» διαγράφεται.
6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του άρθρου
δέκατου του ν. 4286/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη και κοστολόγηση
επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος

