Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2016.02.17 09:21:52
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

4329

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 301
15 Φεβρουαρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατανομή Καθηγητή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελ−
πίδων (ΣΣΕ) έτους 2016. .........................................................
1
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 8 /1501
(1)
Κατανομή Καθηγητή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπί−
δων (ΣΣΕ) έτους 2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. Το Π.δ. 24/27−1−2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/2015) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθμ. Υ21/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1−3−2011 (ΦΕΚ
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.3./89/2976/25−5−2014 από−
φαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ392.1/4/380542/Σ.79/18−1−2016
έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΣ).

8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή του Παπαδάκη Νικολάου στη θέση του
Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κατα−
νεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη και Εξαγωγή Πληροφο−
ρίας», μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ), στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Α3α/ οικ 6021
(2)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Τμη−
μάτων Κλινικής Διατροφής και Συμβουλευτικών Γρα−
φείων Διατροφής των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
− του άρθρου 134 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/2012),
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 6 παρ. 1 Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/2014),
− του Π.δ. 87/1986 (ΦΕΚ 32/Α΄) «Ενιαίο πλαίσιο οργά−
νωσης νοσοκομείων», όπως ισχύει,
− του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/6−10−2015 «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015).
3. Την υπ’ αριθμ. Α1α/80306 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Υγείας «Παύση και διορισμός
Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας» (ΦΕΚ 741/
ΥΟΔΔ/2015).
4. Τα από 5−10−2015 και 17−12−2015 ηλεκτρονικά μηνύ−
ματα – αιτήματα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΟ−
ΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ (ΠΑΣΥΝΟΔ).
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5. Τα από 5−11−2015 και 9−12−2015 Υπηρεσιακά Σημειώ−
ματα της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.
6. Την υπ’ αριθμ. Α3γ/οικ. 2468/15−6−1987 εγκύκλιο του
Υπουργείου Υγείας με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία
Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων Διατροφής Νοσοκο−
μείων του Ε.Σ.Υ.».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1α/102321/12−1−2016 εισήγηση
της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Υγείας.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
9. Την ανάγκη εφαρμογής ενός σύγχρονου πλαισίου
λειτουργίας των Τμημάτων Κλινικής Διατροφής και των
Συμβουλευτικών Γραφείων Διατροφής των Δημόσιων
Νοσοκομείων της χώρας, του καθορισμού των ειδικό−
τερων καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού
που τα στελεχώνει, της βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών εστίασης, καθώς και κάθε άλλης σχετικής
λεπτομέρειας για την οργάνωση των εν λόγω δομών,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους και προϋποθέσεις λειτουρ−
γίας των Τμημάτων Κλινικής Διατροφής και των Συμ−
βουλευτικών Γραφείων Διατροφής στα Νοσοκομεία του
ΕΣΥ, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Δραστηριότητες Τμήματος Κλινικής Διατροφής
Το αυτοτελές τμήμα «Κλινικής Διατροφής» κάθε Νο−
σοκομείου του ΕΣΥ που προβλέπεται στις διατάξεις
του άρθρου 134 του Ν. 4052/2012, υπάγεται απευθείας
στο Διοικητή αυτού, εντάσσεται στην Ιατρική Υπηρεσία
για τα θέματα επιστημονικής φύσεως ενώ η οικονομική
διαχείριση και η διοίκηση του τμήματος εντάσσονται
στη διοικητική υπηρεσία. Στο τμήμα ανήκουν οι κάτωθι
δραστηριότητες:
1. Διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων με στόχο την
διατροφική υποστήριξη των ασθενών, είτε αυτοί νοση−
λεύονται είτε αυτοί επισκέπτονται τα τακτικά εξωτερικά
ιατρεία, με ελεύθερη ή ειδική διαιτητική αγωγή που
δίδεται ενυπόγραφα από τον θεράποντα ιατρό.
2. Πληροφόρηση και εκπαίδευση ασθενών που το νό−
σημά τους χρήζει συστηματικής διαιτητικής φροντίδας.
3. Ανίχνευση και καταπολέμηση του υποσιτισμού και
της δυσθρεψίας, δηλαδή των προβλημάτων που απορ−
ρέουν από την παχυσαρκία ή από την ανεπαρκή ποσοτι−
κά ή και ποιοτικά διατροφική υποστήριξή των ασθενών,
μέσω δράσεων που αναπτύσσει.
4. Οργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών και
διοικητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Κλινικής
Διατροφής. Επίσης, φροντίζει για τη συνεχή επιμόρ−
φωση όλων όσον εμπλέκονται στη σίτιση των ασθενών.
5. Μπορεί να αναλαμβάνει σε συνεργασία με την οι−
κεία Υγειονομική Περιφέρεια ή με το Υπουργείο Υγείας,
την ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού στα
πλαίσια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας, με στό−
χο την προστασία και προαγωγή της υγείας.
Άρθρο 2
Δραστηριότητες Συμβουλευτικού
Γραφείου Διατροφής
Στο Συμβουλευτικό Γραφείο Διατροφής κάθε Νοσο−
κομείου του ΕΣΥ, που προβλέπεται στις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν. 4052/2012 και λειτουργεί

στην Ιατρική Υπηρεσία αυτού ως Τακτικό Εξωτερικό
Ιατρείο του τμήματος Κλινικής διατροφής, ανήκουν οι
κάτωθι δραστηριότητες:
1. Η εκτίμηση θρέψης και η ανίχνευση διατροφικού
κινδύνου των ασθενών
2. Η διαμόρφωση σχημάτων ειδικής διαιτητικής αγω−
γής, σε συνεργασία με αρμόδιο ιατρό
3. Η πληροφόρηση και εκπαίδευση ασθενών, των οποί−
ων η πάθηση χρήζει συστηματικής διαιτητικής φροντί−
δας.
Ως απαραίτητος εξοπλισμός του, ορίζεται ο βασι−
κός εξοπλισμός που περιλαμβάνει: πυραμίδα με προ−
πλάσματα τροφίμων, μεζούρες, δερματοπτυχόμετρα,
υψομετρικούς ζυγούς, λιπομετρητή, Η/Υ και κατάλληλο
λογισμικό καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων.
Η λειτουργία του εντάσσεται στα τηλεφωνικά ραντεβού
του ΕΣΥ.
Άρθρο 3
Δραστηριότητες Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης
Στην Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης που δημιουργεί−
ται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ , όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/
Α΄/2014), για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευ−
όμενων ασθενών οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό
κίνδυνο, εμπίπτουν οι κάτωθι αρμοδιότητες:
1. Η βεβαίωση του διατροφικού κινδύνου, βάσει των
επιστημονικών δεδομένων και με μεθόδους που γίνονται
δεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστημο−
νικές εταιρίες και η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας.
2. Η συστηματική εφαρμογή διατροφικής υποστήριξης.
3. Η τακτική αναθεώρηση του προγράμματος διατρο−
φής.
4. Η πλήρης καταγραφή των στοιχείων στη διατρο−
φική καρτέλα του ασθενούς, με στόχο την έγκαιρη και
ολοκληρωμένη διατροφική φροντίδα.
5. Η λήψη μέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψί−
ας, όπως η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρμάκων −
τροφής − διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύμητων
ενεργειών που σχετίζονται με την πρόσληψη, πέψη και
απορρόφηση τροφίμων. Με ευθύνη του διαιτολόγου
της Ομάδας η διατροφική φροντίδα του ασθενούς συ−
νεχίζεται και μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο
στα πλαίσια της κατ’ οίκον νοσηλείας, σε συνεργασία
με την αρμόδια γι’ αυτήν ομάδα.».
Τα μέλη που απαρτίζουν κάθε Ομάδας Θρέψης καθο−
ρίζονται με απόφαση του διοικητή του εκάστοτε νοσο−
κομείου, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 6 του
Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/2014).
Άρθρο 4
Γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων και Επισιτισμού
Στο πλαίσιο υποστήριξης των αναγκών λειτουργίας
του τμήματος Κλινικής Διατροφής, δύναται να λειτουρ−
γεί εσωτερικά Γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων και Επι−
σιτισμού. Η έναρξη λειτουργίας του Γραφείου, αποφα−
σίζεται από την Διοίκηση του εκάστοτε Νοσοκομείου
μετά από εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος
Κλινικής Διατροφής, ο οποίος ασκεί και την εποπτεία
επί της λειτουργίας αυτού.
Ενδεικτικά στις επιμέρους αρμοδιότητες του Γραφεί−
ου Διαχείρισης Τροφίμων και Επισιτισμού, εμπίπτουν:
1. Η ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος σίτισης
του Νοσοκομείου (ασθενών και εφημερεύοντος προσω−
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πικού) το οποίο καταρτίζει ο Προϊστάμενος του Τμήμα−
τος Κλινικής Διατροφής.
2. Η προμήθεια, συντήρηση, αποθήκευση, παρασκευή
και διανομή τροφίμων σε ασθενείς και προσωπικό.
3. Η προμήθεια, αποθήκευση, διανομή και επίβλεψη
χρήσης των αναλώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται
σε όλη τη διαδικασία εστίασης (π.χ. υλικά συσκευασίας,
καθαριστικά, απολυμαντικά, κ.λπ.).
4. Η προμήθεια, διανομή και επίβλεψη χρήσης του
αναλώσιμου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε όλη
τη διαδικασία εστίασης (π.χ. μαχαιροπήρουνα, πιάτα,
κουτάλες σερβιρίσματος κ.λπ.).
5. Η εισήγηση προμήθειας, επισκευής ή αντικατάστα−
σης του πάγιου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε
όλη την διαδικασία εστίασης (π.χ. βραστήρες, φούρνοι,
ψυγεία, τροχήλατα μεταφοράς τροφίμων κ.λπ.).
6. Ο καθορισμός των ποσοτήτων των τροφίμων που
είναι απαραίτητες σε καθημερινή βάση για τη σίτιση
των ασθενών και του προσωπικού και τη διεκπεραίωση
των παραγγελιών.
7. Η κατάρτιση και ευθύνη εκτέλεσης των προγραμ−
μάτων εργασίας του προσωπικού εστίασης, καθώς και
τη διαχείριση των αδειών του.
8. Η σύνταξη Τακτικής Μηνιαίας Έκθεσης Επισιτισμού
Ασθενών και Προσωπικού προς τη Διοίκηση του εκά−
στοτε Νοσοκομείου, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός
των χορηγηθέντων μερίδων και το κόστος εστίασης
ασθενών και προσωπικού του προηγούμενου μήνα, κα−
θώς και τυχόν προβλήματα της διαδικασίας εστίασης
με τις προτεινόμενες λύσεις τους. Στην έκθεση αυτή
επισυνάπτεται υπόμνημα του Προϊστάμενου του Τμήμα−
τος Κλινικής Διατροφής για την ποιοτική και θρεπτική
επάρκεια ή μη των χορηγηθέντων διαιτών.
Άρθρο 5
Στελέχωση Τμήματος Κλινικής Διατροφής
Το τμήμα Κλινικής Διατροφής και οι υποστηρικτικές
δομές αυτού, στελεχώνονται:
1. από προσωπικό που κατέχει θέσεις των κατηγοριών
και κλάδων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 134 του Ν. 4052/2012 και όπως αυτές κα−
θορίζονται κάθε φορά στους οργανισμούς λειτουργίας
των εκάστοτε Νοσοκομείων.
2. από προσωπικό που κατέχει θέσεις των κλάδων:
• Κλάδος ΔΕ Μαγείρων/Μαγειρικής Τέχνης
• Kλάδος ΔΕ Διαιτητικής
• Κλάδος ΥΕ Προσωπικού εστίασης,
καθώς και από προσωπικό που κατέχει θέσεις σε κλά−
δους και ειδικότητες και που δύναται να τους ανατίθε−
νται καθήκοντα και υπηρεσίες συναφείς και βοηθητικές
προς το αντικείμενο του τμήματος.
Άρθρο 6
Καθήκοντα Προϊσταμένου
Τμήματος Κλινικής Διατροφής
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κλινικής Διατροφής,
είναι υπεύθυνος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία
του τμήματος, ασκεί έλεγχο και συντονίζει τις δράσεις
όλου του προσωπικού που υπηρετούν ή εμπλέκονται με
τις δραστηριότητες του Τμήματος.
1. Εισηγείται στον Διοικητή του εκάστοτε Νοσοκομείου
για όλα τα θέματα που αφορούν στο Τμήμα Κλινικής
Διατροφής και ειδικότερα:
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2. Προτείνει τους διαιτολόγους που θα στελεχώνουν
τις Ομάδες Υποστήριξης Θρέψης.
3. Εγκρίνει και εισηγείται το πρόγραμμα σίτισης, το
οποίο υλοποιείται από το Γραφείο Διαχείρισης Τροφί−
μων και Επισιτισμού, στον Διοικητή του Νοσοκομείου και
το κοινοποιεί στον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.
4. Καταρτίζει και καταθέτει προς υλοποίηση τις προ−
διαγραφές των τροφίμων και σκευασμάτων τεχνητής
διατροφής.
5. Εισηγείται για τις εκπαιδευτικές άδειες του επιστη−
μονικού προσωπικού του Τμήματος.
6. Επιβλέπει και συμμετέχει στην εκπαίδευση των φοι−
τητών Διαιτολογίας – Διατροφής από ΑΕΙ ή/και ΑΤΕΙ ή/
και σπουδαστές ειδικών εφαρμογών διαιτητικής μετα−
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
7. Προτείνει και εισηγείται τις ανάγκες εξοπλισμού
του τμήματος.
8. Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του προσωπι−
κού του Τμήματος.
9. Προγραμματίζει, εκπονεί και υλοποιεί την ενδονο−
σοκομειακή εκπαίδευση του προσωπικού στο τμήμα
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
10. Αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση οποιοδήποτε πρό−
βλημα διαπιστώνει σχετικά με τη σίτιση ασθενών και
προσωπικού.
11. Ενημερώνει την Διοίκηση για την ποιοτική και
θρεπτική επάρκεια των χορηγούμενων διαιτών, πιστο−
ποιώντας αυτές ή αναφέροντας τα προβλήματα που
παρουσίασαν με τη σύνταξη τακτικού μηνιαίου υπο−
μνήματος, το οποίο επισυνάπτεται υποχρεωτικά στη
Μηνιαία Έκθεση Επισιτισμού του Γραφείου Διαχείρισης
Τροφίμων και Επισιτισμού. Στο υπόμνημα αυτό δύναται
να παραθέτονται προτάσεις βελτίωσης όταν αυτό κριθεί
απαραίτητο.
12. Δίδει έγγραφες ή προφορικές υποδείξεις σχετικά
με τη σίτιση ασθενών στο Γραφείο Διαχείρισης Τροφί−
μων και Επισιτισμού, οι οποίες καθορίζουν τις ενέργειες
του τελευταίου.
13. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων του τμήμα−
τός του και την παραδίδει στον Διοικητή του εκάστοτε
Νοσοκομείου.
14. Ελέγχει την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού
που υπηρετεί και εμπλέκεται με τις δραστηριότητες
του Τμήματος.
15. Καθορίζει τη συχνότητα λειτουργίας του Συμβου−
λευτικού Γραφείου Διατροφής.
16. Εποπτεύει τον έλεγχο υγιεινής χώρων του προ−
σωπικού.
17. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας και τις οικεί−
ες ΔΥΠΕ για την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης
και εκπαίδευσης του πληθυσμού σε θέματα διατροφής
με στόχο την προστασία και προαγωγή της υγείας. Ενη−
μερώνει την γενική Δ/νση Δημόσιας Υγεία και Υπηρεσι−
ών Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τις λεπτομέρειες
διεξαγωγής αυτών των προγραμμάτων (θεματολογία,
αρ. συμμετεχόντων, συμπεράσματα κ.λπ.).
Άρθρο 7
Καθήκοντα Υπαλλήλων
των Κλάδων ΠΕ Διαιτολογίας
Οι Διαιτολόγοι, πέραν των καθηκόντων που περιγρά−
φονται στα επαγγελματικά τους δικαιώματα είναι αρ−
μόδιοι και για τα κάτωθι:

4332

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. Συμμετέχουν στην εκτίμηση θρέψης και στη δια−
τροφική φροντίδα των ασθενών του Νοσοκομείου με
επιτόπιες επισκέψεις στους θαλάμους νοσηλείας όπου
λαμβάνεται συνέντευξη του ασθενούς με σκοπό την
διατροφική αξιολόγηση και απόφαση για το διαιτητικό
σχήμα που θα ακολουθηθεί.
2. Καταρτίζουν το πρόγραμμα σίτισης του Νοσοκο−
μείου.
3. Εκτελούν τις εκάστοτε τροποποιήσεις στις ειδικές
δίαιτες όπως παραγγέλλονται από τον θεράποντα ιατρό
του ασθενούς.
4. Διατηρούν διατροφικό ιστορικό για κάθε νοσηλευ−
όμενο.
5. Συνεργάζονται με το νοσηλευτικό προσωπικό των
Νοσηλευτικών τμημάτων και των ΕΙ.
6. Ενημερώνονται από τον ιατρικό φάκελο (στον οποί−
ον έχουν άμεση πρόσβαση) και συμπληρώνουν τις δι−
αιτητικές οδηγίες.
7. Συνεργάζονται με την Επιτροπή Ενδο−νοσοκομει−
ακών Λοιμώξεων.
8. Δύναται να εκπαιδεύουν φοιτητές Διαιτολογίας − Δι−
ατροφής ΑΕΙ ή/και ΑΤΕΙ ή/και σπουδαστές ειδικών εφαρ−
μογών διαιτητικής μετα−δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
9. Ελέγχουν τακτικά ή εκτάκτως το δίσκο του ασθε−
νούς, ενώ είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εισή−
γηση των ειδικών διαιτών και των τροποποιήσεων τους
στον υπεύθυνο του μαγειρείου.
10. Εισηγούνται και υπογράφουν το σχέδιο της τε−
χνητής υποστήριξης θρέψης (εντερική και παρεντερική
σίτιση), στο οποίο αναγράφεται αναλυτικά η κατανομή
των σκευασμάτων στην ημερήσια σίτιση του ασθενούς
και το συνολικό ποσό των παρεχόμενων θερμίδων και
μικροθρεπτικών συστατικών.
11. Δύναται να συμμετέχουν στην κατ’ οίκον παρακο−
λούθηση του ασθενούς, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο
από την κατάσταση του ασθενούς. Ενημερώνονται από
την Ομάδα Υποστήριξης Θρέψης για τους ασθενείς που
χρήζουν διατροφικής υποστήριξης μετά την έξοδό τους
από το Νοσοκομείο.
12. Παρακολουθούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, την ιατρική
επίσκεψη και συνεργάζεται με τη θεραπευτική ομάδα
για τη βέλτιστη παροχή διατροφικής φροντίδας.
13. Συμμετέχουν σε επιστημονικές δραστηριότητες
του Νοσοκομείου που αφορούν τη Διατροφή (έρευνες,
μελέτες, συνέδρια κ.λπ.).

14. Συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετι−
κά με τη διατροφή για το προσωπικό του νοσοκομείου
ή ασθενείς από τα Εξωτερικά Ιατρεία.
Άρθρο 8
Καθήκοντα Υπαλλήλων των Κλάδων
ΤΕ Διαιτολογίας – Διατροφής,
και ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων
Το καθηκοντολόγιο των υπαλλήλων των κλάδων ΤΕ
Διαιτολογίας – Διατροφής, και ΤΕ Τεχνολογίας Τροφί−
μων, καθορίζεται αφενός μεν από τα καθήκοντα που
περιγράφονται στα επαγγελματικά τους δικαιώματα
καθώς και από τα καθήκοντα που τους ανατίθενται κάθε
φορά από τον Προϊστάμενο του Τμήματος και δύνανται
να ασκηθούν από αυτούς.
Άρθρο 9
Εκτίμηση Θρέψης Ασθενών
Ορίζεται ως υποχρεωτική η εκτίμηση της θρέψης κατά
την εισαγωγή του ασθενούς, με τη χρήση διεθνώς επι−
κυρωμένων εργαλείων εκτίμησης διατροφικού κινδύνου.
Η εκτίμηση της θρέψης θα περιλαμβάνεται στο έντυπο
εισαγωγής του ασθενούς στο νοσοκομείο, το οποίο
συμπληρώνεται με ευθύνη του ιατρού από ιατρικό ή
νοσηλευτικό προσωπικό».
Άρθρο 10
Χορήγηση Σκευασμάτων Εντερικής Διατροφής
Όπως ορίζεται από τον Ν. 4052/2012 είναι υποχρεωτική
η γνωμοδότηση Διαιτολόγου για τη συνταγογράφη−
ση (δόση και ρυθμός χορήγησης, διάρκεια λήψης κ.α.)
των σκευασμάτων εντερικής διατροφής. Σε περίπτωση
μη στελέχωσης του Νοσοκομείου από Διαιτολόγο η
γνωμάτευση θα δίνεται από άλλο Νοσοκομειακό Δι−
αιτολόγο της ίδιας Υ.ΠΕ.. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχή
γνωμοδότηση από Διαιτολόγο Δημόσιου Νοσοκομείου
οι ελεγκτές δεν θα πρέπει να προχωρούν σε έγκριση
συνταγογραφήσεων. Είναι υποχρεωτική η εφαρμογή
των πρωτοκόλλων του ΕΟΦ για την ασφαλιστική κά−
λυψη των σκευασμάτων εντερικής διατροφής και των
τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016
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