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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

 
 

Με αφορμή την επιστολή συναδέλφου, ξεκίνησε συζήτηση σχετική με τη έκδοση  ιατρικών 

πιστοποιητικών που θεωρούμε χρήσιμο να κοινοποιήσουμε στους συναδέλφους.  

 
Σημαντικό είναι να τονισθεί το προφανές: Χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού αποτελεί 

ιατρική πράξη. Μετά από κλινική εξέταση έχει δικαίωμα ο εξεταζόμενος να ζητήσει 

ιατρικό πιστοποιητικό σχετικά με την εξέταση. Το τι αναγράφεται στο πιστοποιητικό  

σύμφωνα με την δυνατότητες και περιορισμούς  της ψυχιατρικής επιστήμης και κλινικής 

πρακτικής αποτελεί δικαίωμα και ευθύνη του εξετάζοντος ψυχιάτρου.  Το πρωθύστερο 

θέμα της άρνησης εξέτασης ατόμου αιτούμενου εξέταση αποτελεί θέμα που 

αντιμετωπίζεται διαφορετικά στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με την έννοια της 

δυσκολίας άρνησης εξέτασης στον δημόσιο τομέα. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στον 

δημόσιο τομέα υπάρχει υποχρέωση εξέτασης ατόμου για λόγους υγείας. Συμβαίνει συχνά 

να εξετάζεται άτομο για λόγους υγείας και να αιτείται σε δεύτερο χρόνο πιστοποιητικό για 

χρήση σε άλλο πλαίσιο, πχ. Νομικό. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται να τηρείται 

λεπτομερές ιατρικό αρχείο και να αναγράφεται στο πιστοποιητικό όλη η διαδικασία με το 

πρωταρχικό αίτημα, η ακόλουθη κλινική εξέταση για το πρωταρχικό αίτημα, και να 

υποδηλώνεται η συνάφεια  ή η αδυναμία απάντησης για το νέο αίτημα του εξετασθέντος 

ατόμου.  Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει άρνηση χορήγησης ιατρικού 

πιστοποιητικού σε άτομο που έχει εξετασθεί. Το περιεχόμενο βέβαια αυτού του 

πιστοποιητικού αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ψυχίατρου που έχει εξετάσει, όπως 

έχουμε βεβαιώσει και σε πρωθύστερη  ανακοίνωση της ΕΨΕ τον Σεπτέμβριο 2018. Στον 

ιδιωτικό τομέα αν ο ασθενής ζητήσει πιστοποιητικό και εξεταστεί γι’ αυτό τον σκοπό τότε 

υπάρχει υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού. Αν το πιστοποιητικό ζητηθεί εκ των υστέρων 

τότε δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης ή μπορεί ο γιατρός να ζητήσει ότι 

συμπληρωματικό κρίνει απαραίτητο για την τεκμηρίωση του πιστοποιητικού. 

 
Συμπερασματικά, το πιστοποιητικό χορηγείται πάντα για συγκεκριμένο σκοπό , ο οποίος 

και αναγράφεται και καθορίζει την τυπολογία του, καθώς και τις απαραίτητες εξετάσεις ή 

τον απαιτούμενο χρόνο παρακολούθησης, όπως ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 

(Ν. 3418/2005).  

 
Ακολουθεί τόσο η απάντηση του Δ.Σ.  στον συνάδελφο , όσο και η απάντηση του ΙΣΑ στο 

σχετικό του ερώτημα.  

 

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας 

 

 



Α)  

Κύριο ……..                                                                                                                                                        
Ψυχίατρο                                                                                                                                                                        

Αγαπητέ συνάδελφε,                                                                                                                                                   

Συζητήσαμε στο Δ.Σ. την επιστολή σας.  

Ως προς το πρώτο σας ερώτημα της υποχρέωσης ή μη χορήγησης πιστοποιητικού η άρνηση 
χορήγησης πρέπει να είναι αιτιολογημένη.   Δεν χορηγούμε πιστοποιητικό χωρίς να 
αναγράφεται ο λόγος χρήσης του π.χ. για διορισμό, ΚΕΠΑ κ.λ.π., καθώς καθορίζει την 
τυπολογία της εξέτασης.                                                                                                              
Στην ουσία χορηγούμε πιστοποιητικό μη νόσησης κατά την ώρα της εξέτασης ("ως έχει 
τώρα"). Όπως και σε όλες τις σωματικές νόσους, η απουσία νόσου τεκμαίρεται μόνο για τον 
παρόντα χρόνο. Με τις τρέχουσες δυνατότητες της ψυχιατρικής δεν είναι δυνατή η εκτίμηση 
της  πορείας ή της επικινδυνότητας σε βάθος χρόνου.   

Η εξέταση θα πρέπει να είναι επαρκώς ενδελεχής και ο ιατρός αν το κρίνει απαραίτητο να 
ζητήσει νευροψυχολογικό έλεγχο, ψυχομετρικές δοκιμασίες, τοξικολογικό έλεγχο κ.α. Καλό 
είναι να αναγράφονται στο πιστοποιητικό όποια έγγραφα ή στοιχεία (π.χ. βιβλιάριο υγείας , 
έγγραφο στρατολογίας ή ηλεκτρονικό φάκελο) χρησιμοποιήσαμε για την γνωμάτευση.      

Αναφορά στο ιστορικό μπορεί να γίνει μόνο για άτομα των οποίων γνωρίζουμε το ιστορικό. 
Οφείλουμε επίσης να γνωρίζουμε τις διατάξεις σε ότι αφορά την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 
ιστορικό και την συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ, μέσω του ΑΜΚΑ, τα οποία έχουμε την 
δυνατότητα να συμβουλευτούμε, με την άδεια του αιτούντος.                                                                                                                                                       

Σε άτομα που δεν γνωρίζουμε μας κατοχυρώνει  η διατύπωση : δεν εμφανίζει κανένα 
σύμπτωμα / σημείο που θα στοιχειοθετούσε την διάγνωση μείζονος ψυχοπαθολογίας.   

Με εκτίμηση 

Το Δ.Σ. της ΕΨΕ                                                                                                                

 

 

Β)  

 

Ακολουθεί η απάντηση του ΙΣΑ στο συνάδελφο:  
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