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ΠΡΟΣ: Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες
υπόψη κ.κ. Διοικητών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Συγκρότηση Δικτύων Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών - Μαιευτών και
Δικτύων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης.
Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 4486/7-8-2017 «Μεταρρύθμιση της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η συγκρότηση «Δικτύου Πρωτοβάθμιων
Υπηρεσιών Υγείας Μαιών - Μαιευτών» και «Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης»,
αντίστοιχα. Η καθιέρωση των εν λόγω Δικτύων έχει στόχο την ενίσχυση των
παρεχόμενων υπηρεσιών στη ΠΦΥ, την εξωστρεφή δράση των δημόσιων δομών ΠΦΥ,
την προσέγγιση των πληθυσμιακών ομάδων της Κοινότητας και την ενδυνάμωσή του
παρεχόμενου έργου των ιατρών και των επαγγελματιών υγείας των ως άνω δομών
με την διεπιστημονική συνεργασία τους. Τα Δίκτυα λειτουργούν εντός του ΕΣΥ
συμπληρώνοντας και επικουρώντας το έργο των δομών του. Επισημαίνεται ότι ο
ρόλος των Δικτύων είναι συμπληρωματικός ως προς τις δημόσιες δομές ΠΦΥ (ΚΥ,
ΠΙ, ΠΠΙ), και ως εκ τούτου τα Δίκτυα δεν υποκαθιστούν το έργο των δομών, ενώ οι
δομές διευκολύνουν τις δράσεις των Δικτύων. Επίσης, το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων
Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών και το Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης
της οικείας ΥΠΕ συνεργάζονται, όπου κρίνεται σκόπιμο για την πληρότητα των
δράσεων τους και για την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον
πληθυσμό.

1. Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών.
Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ συγκροτείται Δίκτυο Πρωτοβάθμιων
Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών (στο εξής: Δίκτυο ΠΥΥΜ), ανά Υγειονομική
Περιφέρεια, με μέλη του τις υπηρετούσες/τους υπηρετούντες στις δημόσιες δομές
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της οικείας ΥΠΕ Μαίες - Μαιευτές. Η τακτική επικοινωνία των μελών και του
Υπεύθυνου Συντονισμού μεταξύ τους αλλά και με την οικεία ΥΠΕ δύναται να
πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα. Ως έδρα του Δικτύου ορίζεται δημόσια
μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας ΥΠΕ με απόφαση του Διοικητή της
και κατά προτίμηση η δομή στην οποία εργάζεται ο Υπεύθυνος Συντονισμού του
Δικτύου.
Σκοπός του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών-Μαιευτών σε δομές
ΠΦΥ.
Σκοπός του Δικτύου Μαιών-Μαιευτών και στο πλαίσιο των επαγγελματικών
δικαιωμάτων τους είναι:
α) η παροχή συμβουλευτικής και ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και
της λοχείας,
β) η ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση και η προετοιμασία της εγκύου για το
φυσιολογικό τοκετό,
γ) η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και υποστήριξης
του μητρικού θηλασμού και οικογενειακού προγραμματισμού,
δ) η λήψη τραχηλικού επιχρίσματος (τεστ Παπανικολάου),
ε) η πραγματοποίηση επισκέψεων μελών σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, ύστερα
από ενημέρωση της οικείας ΥΠΕ και των αρμόδιων αρχών για πραγματοποίηση
δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας,
στ) η ανάπτυξη συνεργασίας με ΟΤΑ και φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο
τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης, προαγωγής και
αγωγής υγείας.
Ο Υπεύθυνος Συντονισμού και η διαδικασία εκλογής.
Ως Υπεύθυνος Συντονισμού του Δικτύου ορίζεται, κατόπιν ψηφοφορίας, πρόσωπο
μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 2 του
Ν.4486/2017. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Δίκτυο, έχουν δικαίωμα υποβολής
υποψηφιότητας, ύστερα από σχετική πρόσκληση.
Η διαδικασία εκλογής του Υπεύθυνου Συντονισμού του Δικτύου ακολουθεί τη
διαδικασία της εκλογής των υπηρεσιακών συμβουλίων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Ο δεύτερος σε σειρά εκλογής υποψήφιος ορίζεται ως αναπληρωτής
Υπεύθυνου Συντονισμού του Δικτύου και η θητεία αμφοτέρων ορίζεται στα δύο έτη.
Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Συντονισμού.
 Οργανώνει το Δίκτυο, προγραμματίζει (τετραμηνιαία και ετήσια), και συντονίζει
τις δράσεις υπό την εποπτεία του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ.
 Μεριμνά και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου Πρωτοβάθμιων
Υπηρεσιών Υγείας Μαιών - Μαιευτών και την διοικητική και λειτουργική
συνεργασία των μελών.
 Εισηγείται στην οικεία ΥΠΕ για θέματα υγείας της γυναίκας, του ζεύγους, του
νεογνού και της οικογένειας σχετικά με προγράμματα, δράσεις και παρεμβάσεις
Πρόληψης και ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης στα αντικείμενα αρμοδιότητας
του.
 Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων, στις οποίες
υπηρετούν τα μέλη του Δικτύου, συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους αυτών
για να εξασφαλίσει την έγκριση τους σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη
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συμμετοχή των μελών στις δράσεις του Δικτύου, σύμφωνα με τον
προγραμματισμό.
Καταγράφει τις δράσεις του Δικτύου, συντάσσοντας σχετική έκθεση και
αποστέλλει στον Διοικητή της ΥΠΕ αυτήν ανά τετράμηνο και συνολικά στο τέλους
κάθε έτους, με παράλληλη κοινοποίηση στον οικείο Σύλλογο Επιστημόνων
Μαιών-Μαιευτών.
Έχει την εποπτεία της διασύνδεσης των υπηρεσιών Υγείας Μαιών - Μαιευτών με
τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τις δομές και τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, τα Κέντρα
Πρόληψης, τους ΟΤΑ, τις σχολικές μονάδες, το Δίκτυο Αγωγής Υγείας και
Πρόληψης, τους συλλόγους και άλλους φορείς παροχής υγειονομικών και
κοινωνικών υπηρεσιών.
Ενημερώνεται από τα μέλη του Δικτύου και συνεργάζεται για το τετραμηνιαίο
πρόγραμμα διενέργειας δράσεων και παρεμβάσεων (επιστημονικού και λοιπού
περιεχομένου), λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, ανάγκες και ιδιαιτερότητες
του τοπικού πληθυσμού. Επίσης, κοινοποιεί το πρόγραμμα προς την οικεία ΥΠΕ
προκειμένου να αναρτηθεί στο site αυτής. Ο προγραμματισμός πρέπει να
προηγείται τουλάχιστον ένα μήνα της εφαρμογής του.
Απευθύνεται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας ΥΠΕ για την εξασφάλιση
του τρόπου μετακίνησης των μελών του Δικτύου για τις εξορμήσεις.
Διοργανώνει υποχρεωτικές συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα
μέλη του Δικτύου ανά νομό για προγραμματισμό και απολογισμό του έργουδράσεων ή επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Τα μέλη του Δικτύου.
Για την υλοποίηση/ανάπτυξη του έργου τους, τα μέλη του Δικτύου:
 πραγματοποιούν ομιλίες, ενημερώσεις και επιδείξεις (π.χ. μητρικό θηλασμό,
αυτοεξέταση μαστού κλπ) εντός και εκτός της κύριας δομής και άλλων δομών
υγείας για θέματα σύμφωνα με τους σκοπούς του Δικτύου,
 αξιοποιούν κάθε είδους διαμορφωμένο και προτυποποιημένο έντυπο και
οπτικοακουστικό ενημερωτικό και παιδαγωγικό υλικό, καθώς και κάθε είδους
έντυπο που κατά περίπτωση έχει διαμορφωθεί για δράσεις και παρεμβάσεις από
το Υπουργείο Υγείας,
 συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση παθολογικών συμπτωμάτων της εγκύου,
της λεχωίδας και του νεογνού που χρήζουν παρέμβασης ιατρού και περαιτέρω
φροντίδας σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια μαιευτικά-γυναικολογικά
τμήματα ή μονάδες/τμήματα νεογνών,
 συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης σε συναφή αντικείμενα, που
υλοποιούν πιστοποιημένοι φορείς, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων
και τη βελτίωση των δεξιοτήτων,
 οργανώνουν και πραγματοποιούν τουλάχιστον μια φορά ετησίως μία κεντρική
δράση (ημερίδα, σεμινάριο, ενημερωτική ομιλία επιστημονικού περιεχομένου
κλπ) προκειμένου να γνωστοποιήσουν, αφυπνίσουν και ενημερώσουν τον
τοπικό πληθυσμό για τις δράσεις και την προσφορά τους,
 παρέχουν ορθή πληροφόρηση και συμβουλές σε θέματα οικογενειακού
προγραμματισμού,
 καταρτίζουν πρόγραμμα προετοιμασίας των γονέων στον μελλοντικό τους ρόλο,
εξασφαλίζουν την πλήρη προετοιμασία τους για τον τοκετό και παρέχουν
συμβουλές στον τομέα της υγιεινής και της διατροφής.
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Κατ’ οίκον μαιευτική παρακολούθηση και φροντίδα υγείας.
Τα μέλη του Δικτύου παρακολουθούν την υγεία της λεχωίδας (μέχρι 6 βδομάδες μετά
τον τοκετό) και του νεογνού (μέχρι 28 ημέρες μετά τη γέννηση).
Εξοπλισμός δράσεων.
Ιδιαίτερη μέριμνα θα λαμβάνεται από τα μέλη του Δικτύου για την καταλληλότητα
του χώρου και εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η ασφαλής
λήψη τραχηλικού επιχρίσματος (τεστ Παπανικολάου) καθώς και παροχής οδηγιώνσυμβουλών και ενημερωτικών ομιλιών.
Μετακίνηση των μελών του Δικτύου για τις δράσεις εκτός της κύριας δομής τους.
Η μετακίνηση των μελών του Δικτύου γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Πρόβλεψη δαπανών.
Η οικεία ΥΠΕ απαιτείται να προβλέψει στον προϋπολογισμό της τις τυχόν δαπάνες
(αναλώσιμα και άλλα) λειτουργίας του Δικτύου.
Ημέρες και ώρες λειτουργίας.
Οι δράσεις του Δικτύου πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου των
επαγγελματιών, που συμμετέχουν σε αυτό. Σε περίπτωση που οι δράσεις του Δικτύου
πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί υπερωριακής
απασχόλησης.
Συνταγογράφηση.
Το ζήτημα της συνταγογράφησης των Μαιών – Μαιευτών θα ρυθμιστεί με επόμενη
εγκύκλιο μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες.
2. Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης.
Με απόφαση του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ συγκροτείται Δίκτυο Αγωγής Υγείας και
Πρόληψης (στο εξής: Δίκτυο ΑΥΠ) ανά Υγειονομική Περιφέρεια, με μέλη του τις
υπηρετούσες/τους υπηρετούντες από όλους τους κλάδους που υπηρετούν στις
δομές Π.Φ.Υ. της οικείας ΥΠΕ, πλην των Μαιών/Μαιευτών. Για τον κλάδο ΤΕ
Επισκεπτών Υγείας, οι οποίοι υπηρετούν σε δημόσιες δομές Π.Φ.Υ, η συμμετοχή τους
στο δίκτυο είναι υποχρεωτική. Για τους λοιπούς επαγγελματίες η συμμετοχή τους
είναι προαιρετική και κατόπιν σχετικής αίτησης τους στην οικεία ΥΠΕ. Έδρα του
Δικτύου ορίζεται η οικεία ΥΠΕ, ενώ ο Υπεύθυνος Συντονισμού εκτελεί τις
αρμοδιότητες του από τη δομή στην οποία υπηρετεί. Η τακτική επικοινωνία των
μελών και του Υπεύθυνου Συντονισμού μεταξύ τους αλλά και με την οικεία ΥΠΕ
δύναται να πραγματοποιείται και με ηλεκτρονικά μέσα.
Σκοπός του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης.
Σκοπός του Δικτύου ΑΥΠ είναι η οργάνωση, η υποστήριξη, η αξιολόγηση και η
συμμετοχή στην εφαρμογή προγραμμάτων για την επιμόρφωση/ ευαισθητοποίηση/
ενημέρωση:
α) μαθητών, γονιών και παιδαγωγών στα σχολεία,
β) εργοδοτών και εργαζομένων στους χώρους εργασίας,
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γ) άλλων ομάδων του πληθυσμού στην κοινότητα, σε θέματα πρόληψης – αγωγής και
προαγωγής της υγείας, σε άμεση συνεργασία και με το Δίκτυο Μαιών όπου αυτό
είναι αναγκαίο.
Επίσης, ως σκοπός του δικτύου ΑΥΠ θεωρείται και η ενεργοποίηση όλων των ιατρών
και επαγγελματιών υγείας, εντός και εκτός Δικτύου, στην άσκηση της αγωγής υγείας.
Ο Υπεύθυνος Συντονισμού και η διαδικασία εκλογής.
Ως Υπεύθυνος Συντονισμού του εκάστοτε Δικτύου ορίζεται με ψηφοφορία πρόσωπο
μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 2 του
Ν.4486/2017. Όλοι οι συμμετέχοντες στο Δίκτυο, έχουν δικαίωμα υποβολής
υποψηφιότητας, ύστερα από σχετική πρόσκληση.
Η διαδικασία εκλογής του Υπεύθυνου Συντονισμού του Δικτύου ακολουθεί τη
διαδικασία της εκλογής των υπηρεσιακών συμβουλίων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Ο δεύτερος σε σειρά εκλογής υποψήφιος ορίζεται ως αναπληρωτής
Υπεύθυνου Συντονισμού του Δικτύου και η θητεία αμφοτέρων ορίζεται στα δύο έτη.
Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Συντονισμού.
 Οργανώνει το Δίκτυο, προγραμματίζει (τετραμηνιαία και ετήσια), και συντονίζει
τις δράσεις υπό την εποπτεία του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ. Για τον
προγραμματισμό λαμβάνει υπόψη του τις δράσεις και των υπόλοιπων δομών της
ΥΠΕ (πχ Νοσοκομεία) για την συμπληρωματικότητα των δράσεων, για την
αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων και την άσκοπη χρήση ανθρώπινων και υλικών
πόρων.
 Μεριμνά και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου ΑΥΠ και την
διοικητική και λειτουργική συνεργασία των μελών.
 Εισηγείται στην οικεία ΥΠΕ για θέματα σχετικά με προγράμματα, δράσεις και
παρεμβάσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στην κοινότητα.
 Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των οργανικών μονάδων, στις οποίες
υπηρετούν τα μέλη του Δικτύου, συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους αυτών για
να εξασφαλίσει την έγκριση τους σχετικά με τη διαθεσιμότητα και συμμετοχή των
μελών στις δράσεις του Δικτύου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
 Καταγράφει τις δράσεις του Δικτύου, συντάσσοντας σχετική έκθεση και
αποστέλλει στον Διοικητή της ΥΠΕ αυτήν ανά τετράμηνο και συνολικά στο τέλος
κάθε έτους, με παράλληλη κοινοποίηση στον οικείο Πανελλήνιο Σύλλογο
Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας (ΠΣΕΥ).
 Έχει την εποπτεία της διασύνδεσης του Δικτύου με τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., το
ΕΚΑΒ, τις δομές και τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, τα Κέντρα Πρόληψης, τους ΟΤΑ,
τις σχολικές μονάδες, τους συλλόγους και άλλους φορείς παροχής υγειονομικών
και κοινωνικών υπηρεσιών και το Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών
– Μαιευτών.
 Οργανώνει και συντονίζει την εφαρμογή Εθνικών Παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας
ακολουθώντας τις εκάστοτε κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
 Ενημερώνεται από τα μέλη του Δικτύου και συνεργάζεται για το τετραμηνιαίο
πρόγραμμα διενέργειας δράσεων και παρεμβάσεων (επιστημονικού και λοιπού
περιεχομένου), λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, ανάγκες και ιδιαιτερότητες του
τοπικού πληθυσμού. Επίσης, κοινοποιεί το πρόγραμμα προς την οικεία ΥΠΕ
προκειμένου να αναρτηθεί στο site αυτής. Ο προγραμματισμός πρέπει να
προηγείται τουλάχιστον ένα μήνα της εφαρμογής του.
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 Απευθύνεται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας ΥΠΕ για την εξασφάλιση
του τρόπου μετακίνησης των μελών του Δικτύου για τις εξορμήσεις.
 Διοργανώνει υποχρεωτικές συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα
μέλη του Δικτύου ανά νομό για προγραμματισμό και απολογισμό του έργουδράσεων ή επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Τα μέλη του Δικτύου.
Για την υλοποίηση/ανάπτυξη του έργου τους, τα μέλη του Δικτύου:
 πραγματοποιούν ομιλίες, ενημερώσεις και επιδείξεις (πχ εκπαίδευση φροντιστή
– μέλους οικογενείας - για κατ οίκον φροντίδα ασθενούς) εντός και εκτός της
κύριας δομής και άλλων δομών υγείας για θέματα σύμφωνα με τους σκοπούς
του Δικτύου,
 αξιοποιούν κάθε είδους διαμορφωμένο και προτυποποιημένο έντυπο και
οπτικοακουστικό ενημερωτικό και παιδαγωγικό υλικό, καθώς και κάθε είδους
έντυπο που κατά περίπτωση έχει διαμορφωθεί για δράσεις και παρεμβάσεις από
το Υπουργείο Υγείας,
 οργανώνουν και πραγματοποιούν τουλάχιστον μια φορά ετησίως μία κεντρική
δράση (ημερίδα, σεμινάριο, ενημερωτική ομιλία επιστημονικού περιεχομένου
κλπ) προκειμένου να γνωστοποιήσουν, αφυπνίσουν και ενημερώσουν τον
τοπικό πληθυσμό για τις δράσεις και την προσφορά τους,
 συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης σε συναφή αντικείμενα, που
υλοποιούν πιστοποιημένοι φορείς, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων
και τη βελτίωση των δεξιοτήτων,
 διοργανώνουν ετήσιο πανελλαδικό συνέδριο του Δικτύου σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας, τις Περιφέρειες, τον ΠΣΕΥ και άλλους επαγγελματικούς και
επιστημονικούς φορείς. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη του έργουδράσεων του Δικτύου, η επικαιροποίηση των δράσεων, ο σχεδιασμός νέων
καινοτόμων δράσεων, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η επίδρασή τους
στην Κοινότητα.
Μετακίνηση των μελών του Δικτύου για τις δράσεις εκτός της κύριας δομής τους.
Η μετακίνηση των μελών του Δικτύου γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Πρόβλεψη δαπανών.
Η οικεία ΥΠΕ απαιτείται να προβλέψει στον προϋπολογισμό της τις τυχόν δαπάνες
(αναλώσιμα και άλλα) λειτουργίας του Δικτύου.
Ημέρες και ώρες λειτουργίας.
Οι δράσεις του Δικτύου πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου των
επαγγελματιών, που συμμετέχουν σε αυτό. Σε περίπτωση που οι δράσεις του Δικτύου
πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί υπερωριακής
απασχόλησης.
Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ
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Εσωτερική Διανομή (με ηλ.ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν. Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο Αν. Γεν. Γραμματέα
5. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
6. Δ/νση Νοσηλευτικής
7. Δ/νση ΠΦΥ

7

