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Ελπίδα... υπό 
προϋποθέσεις
Η πρόσφατη αλλαγή στην ηγεσία του

υπουργείου Υγείας, στέλνει κάποια πρώ-

τα μηνύματα αισιοδοξίας στους νοση-

λευτές. Η ελπίδα, όμως, για μια νέα

αρχή, δεν χαρίζεται. Κερδίζεται, όταν

θα έρθει η ώρα να γίνει «το πρώτο ταμείο»

και καταγραφούν τα «έσοδα» - έργα και

τα «έξοδα» - ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις

του νέου υπουργού. Αυτό τονίζει ο Γενι-

κός Γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευ-

τών Ελλάδος και πρόεδρος της ΠΑΣΥ-

ΝΟ – ΕΣΥ,  κ .  Αριστείδης Δάγλας,

υποστηρίζοντας ότι, αν ο κ. Ανδρέας

Λοβέρδος «πληροφορηθεί με κάθε

λεπτομέρεια για τις δυσκολίες του όρους

στο οποίο καλείται να ανεβεί, υπερβαί-

νοντας αγκυλώσεις και καταργώντας

στεγανά πολλών ετών, θα είναι σε θέση

να χαράξει τη δική του πολιτική στο

χώρο της Υγείας»...

Βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με τον

κ. Δάγλα, για μια καλή, νέα αρχή είναι

η επιλογή των άριστων και όχι των αρε-

στών. «Αν τα κόμματα και οι επαγγελ-

ματίες συνδικαλιστές πάψουν να στραγ-

γαλίζουν τη δημόσια διοίκηση και αν τα

νοσοκομεία σταματήσουν να διοικού-

νται από φιλόλογους, ηλεκτρολόγους

και ναυπηγούς, τότε θα μπορούμε να

μιλάμε για μια καλή αρχή», αναφέρει

χαρακτηριστικά.

ΠΠ
ραγματοποιήθηκε πριν από
λίγες ημέρες η πρώτη συνά-
ντηση εκπροσώπων των νοση-

λευτών με τον υπουργό Υγείας κ.
Ανδρέα Λοβέρδο,μέσα σε κλίμα γόνι-
μου διαλόγου και προβληματισμού
για τα χρόνια προβλήματα του ΕΣΥ.
Τα προβλήματα πολλά.Οι υποσχέσεις
για επίλυσή τους «προσφέρθηκαν»
απλόχερα κατά το παρελθόν από τους
εκάστοτε υπουργούς, αλλά επί της
ουσίας, τα προβλήματα παραμένουν
πολλά και οι θεωρητικές,μέχρι τώρα,
προσεγγίσεις τους τα κάνουν να μοι-
άζουν δυσεπίλυτα.

Οι νοσηλευτές παρουσιάσαν στο
νέο υπουργό τα πάγια αιτήματά τους
και κατέθεσαν μια σειρά από σημα-

ντικές προτάσεις,που θα συμβάλλουν
στην αναβάθμισή του κλάδου.

Στα πλαίσια της συνάντησης,συζη-
τήθηκε -με σοβαρότατες πιθανότητες
υλοποίησης- η πρόταση της Ένωσης

Νοσηλευτών Ελλάδος για απόκτηση
νοσηλευτικής ειδικότητας αμέσως μετά
την απόκτηση του πτυχίου Νοσηλευ-
τικής. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε
καταρχήν η αναγκαιότητα των ειδι-
κοτήτων, σε μια εποχή που η τεχνο-
λογία έχει δημιουργήσει εξαιρετικά
αυξημένες ανάγκες για ποιοτική και
εξειδικευμένη περίθαλψη.

Πρόταση της Ε.Ν.Ε. είναι η αύξη-
ση του αριθμού των ειδικοτήτων και
η θεσμική τους θωράκιση, ώστε, όχι
μόνο να αποκτήσουν επιστημονική
αξία, αλλά να έχουν και την ανάλο-
γη συμμετοχή στην οικονομική και
ιεραρχική εξέλιξη των ειδικευμένων
νοσηλευτών.

ΤΤο πρόγραμμα «Βοήθεια
στο σπίτι» άρχισε να λει-

τουργεί πιλοτικά στην Ελλά-
δα, στα τέλη του 1998 και
είναι κοινώς αποδεκτό, ότι
επιτελεί ένα πάρα πολύ σημα-
ντικό έργο. Το Δεκέμβριο
του 2010 λήγουν οι συμβά-

σεις των εργαζομένων στις
δομές του εν λόγω προγράμ-
ματος και η πολιτεία δεν έχει
λάβει κανένα μέτρο για τη
συνέχισή τους.Αντίθετα,στις
02/10/10 ο υπουργός εσω-
τερικών κ.Ραγκούσης παρου-
σία του υφυπουργού κ.Ντό-

λιου, παρόλο που δεν είχε
αρκετή ενημέρωση για το
θέμα, προανήγγειλε στους
εργαζομένους στις δομές,
την κατάργηση των
προγράμματος.
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Σελ. 4-5

Οι βάσεις για 
μια νέα αρχή...

Η πρώτη συνάντηση των νοσηλευτών με τη νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας 

Το «Βοήθεια Στο Σπίτι» καλεί...σε ΒΟΗΘΕΙΑ! 
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ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ   

ΑΑννααζζηηττώώννττααςς  δδιιέέξξοοδδοο  ζζωωήήςς......  
Στα κοινωνικά πλαίσια των μοντέρνων καιρών η σύγκρουση παρου-
σιάζεται σε όλο της το μεγαλείο και σε όλα τα πεδία των κοινω-
νικών σχέσεων: στην οικογένεια, στο σχολείο, στο χώρο εργα-
σίας, στην πολιτική. Πόσες φορές δεν έχουμε δει ή ακούσει άτομα
να λογομαχούν, παρουσιαστές στην τηλεόραση να διακόπτουν
τη ροή του προγράμματος με διαφημίσεις, προκειμένου να κατευ-
νάσουν τα πνεύματα. Συγκρούσεις καθημερινές, που κάποιες
στιγμές αγγίζουν τα όρια της βίας. Η σύγκρουση, λοιπόν, αποτε-
λεί καθημερινό κοινωνικό φαινόμενο και πιο πολλοί από εμάς
αντιλαμβάνονται το φαινόμενο αυτό με την αρνητική του σημα-
σία. Ισχύει, όμως, κάτι τέτοιο στη πραγματικότητα; Αν εμβαθύ-
νουμε λίγο τη σκέψη μας θα διαπιστώσουμε ότι, κάθε σύγκρου-
ση δεν οδηγεί στη διάρρηξη των κοινωνικών πλαισίων. Υπάρχει
μια σειρά από κοινωνικές διαμάχες, που εξισορροπούνται και
εξομαλύνονται μέσα στις ίδιες τις λειτουργίες της ομάδας. Σπέρ-
ματα κοινωνικής σύγκρουσης υπάρχουν ήδη στην κατανομή των
ρόλων μέσα σε μια κοινωνική ομάδα, δεδομένου ότι και η λει-
τουργική αποστολή και ο τρόπος προσέγγισης…

Σελ. 15

ΕΕ ΞΞ ΕΕ ΛΛ ΙΙ ΞΞ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

ΤΤοο  ««ΒΒοοήήθθεειιαα  
ΣΣττοο  ΣΣππίίττιι»»  κκααλλεείί......
σσεε  ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ!!
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» άρχι-
σε να λειτουργεί πιλοτικά στην Ελλάδα,
στα τέλη του 1998. Αρχικά λειτουργού-
σε μόνο στην Αθήνα. Όταν, όμως, η πολι-
τεία διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα αυτό
έχει μεγάλη κοινωνική απήχηση, απο-
φάσισε να το επεκτείνει κυρίως από το
2002 και έπειτα σε όλη την Ελλάδα. Είναι
ένα κοινωνικοπρονοιακό πρόγραμμα
και σκοπός του είναι η βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των 11000 ατόμων της τρί-
της ηλικίας, καθώς και ατόμων με κινη-
τικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ),
η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιο-
πρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του
οικογενειακού περιβάλλοντος των επω-
φελούμενων και η προώθηση στην απα-
σχόληση ικανού και εξειδικευμένου
προσωπικoύ. Απασχολούνται και προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους περίπου
4.720 άτομα-προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ
- σε όλη την Ελλάδα, όπως ιατροί, κοι-
νωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, ψυχο-
λόγοι, νοσηλευτές, οικογενειακοί βοη-
θοί, φυσιοθεραπευτές. Η λειτουργία
του προγράμματος, εκτός από την εξυ-
πηρέτηση των ωφελουμένων ανακου-
φίζει και τη λειτουργία…

Σελ. 6-7

Οκτώβριος 2010

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   

ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό  
ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΔΔίίκκττυυοο
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) στα πλαίσια των δρα-
στηριοτήτων της που πηγάζουν, πρωτίστως, από τους ίδιους
τους σκοπούς της, όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις
του άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004 και, ειδικότερα, αναφο-
ρικά με την επιστημονική προαγωγή των μελών της, την προ-
αγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και
αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης με σκοπό την συμβολή στην
προστασία της υγείας του Ελληνικού Λαού, αποφάσισε την
δημιουργία των Νοσηλευτικών Επιστημονικών Τομέων (ΝΕΤ)
της Ε.Ν.Ε.. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός Νοσηλευτι-
κού Επιστημονικού Δικτύου, το οποίο θα διαρθρώνεται από
όλους τους Νοσηλευτικούς Τομείς, καλύπτοντας πλήρως το
φάσμα της Νοσηλευτικής Επιστήμης ενώ, μεσοπρόθεσμα,
εκπρόσωποι των Τομέων θα αποτελέσουν το Επιστημονικό
Συμβούλιο που θα λειτουργεί ως το κύριο επιστημονικό συμ-
βουλευτικό όργανο της Ε.Ν.Ε.. Παράλληλα, θα είναι ανοιχτό
για κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο…

Σελ. 14
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ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   

ΚΚώώδδιικκααςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΔΔεεοοννττοολλοογγίίααςς
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., ορίσθηκε ομάδα εργασίας με στόχο την υλοποίηση
όλων των απαραίτητων ενεργειών για την δημιουργία πρότασης τροποποίησης του
ισχύοντος Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (ΠΔ. 216, ΦΕΚ 167 Α’, 25-7-2001). Ο
ισχύον κώδικας, δεν είναι σε θέση να συμπεριλάβει πλέον τις εξελίξεις στο χώρο του
νοσηλευτικού επαγγέλματος και να λειτουργεί ως νόμος σύγχρονος και ανταποκρινό-
μενος στις αλλαγές και απαιτήσεις λειτουργίας του νοσηλευτή στο σύγχρονο εργασια-
κό περιβάλλον υγείας. Η χρήση του διαδικτύου, τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα (ενσω-
μάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 36/2005), η ολοένα αυξημένη κινητικότητα των
επαγγελματιών υγείας ανά την Ευρώπη και η προοπτική της ελεύθερης άσκησης του
νοσηλευτικού επαγγέλματος, καθιστούν απαραίτητη την αναθεώρηση του Κώδικα
Νοσηλευτικής Δεοντολογίας σε μια μορφή αποδεκτή από αυτούς που θα κληθούν να
τον εφαρμόσουν. Κοινή απόφαση της ομάδας εργασίας για την τροποποίηση του ισχύο-
ντος Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας είναι η πρόταση του νέου νόμου να προέλ-
θει από τη βάση των νοσηλευτών της χώρας και να εμπεριέχει τις προτάσεις αυτών
που θα κληθούν να τηρήσουν και να τιμήσουν…

Σελ. 8

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΟΟΣΣΚΚΑΑΡΡ  ΟΟΥΥΑΑΪΪΛΛΝΝΤΤ
Ο Ιρλανδός μυθιστοριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και κριτικός Όσκαρ
Ουάιλντ γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1854. Ο πιο αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης της
βικτοριανής εποχής, αντισυμβατικός και ιδιοφυής, έζησε την κολακεία και την τερά-
στια φήμη, αλλά και την κατασυκοφάντηση, τη φυλακή, την εξορία. Θεωρείται ένας
από τους κύριους εκπροσώπους του αισθητισμού, κίνημα που αναπτύχθηκε στα τέλη
του 19ου αιώνα στην Βρετανία και θεωρείται, κατά κάποιο τρόπο, το αγγλικό παρα-
κλάδι του γαλλικού συμβολισμού. Ο Ουάιλντ επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το έργο των
JohnRuskin και WalterPater, οι οποίοι δίδασκαν στην Οξφόρδη την εποχή που σπού-
δαζε εκεί ο ποιητής και υπερασπίστηκε το δόγμα της τέχνης για την τέχνη, αρνούμε-
νος την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας ηθικής παραμέτρου στην τέχνη. Ο Ουάιλντ γεν-
νήθηκε στο Δουβλίνο. Σπούδασε στο Trinity College, κερδίζοντας...

Σελ. 22-23

ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣ  --  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ.  Ε.Ν.Ε  

ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης Δάγλας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ
--  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΜΜ..  ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙΔΔΗΗΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..
Αγίου Νικολάου 102

16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002
Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
Δημήτριος Πιστόλας

Ταμίας
Ελένη Αλμπάνη

Οργανωτική Γραμματέας 
Λάμπρος Μπίζας

Αναπληρωτής Γραμματέας 
Δημοσθένης Σαληκίδης
Αναπληρωτής Ταμίας
Κωνσταντία Μπελαλή

Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Δραχτίδης

Μέλος Δ.Σ.
Γεωργία Μπλάντα

Μέλος Δ.Σ. 
Γεώργιος Δόντσιος

Μέλος Δ.Σ. 
Ευτέρπη Βασιλειάδου

Μέλος Δ.Σ.
Νικόλαος Σαββίδης

Μέλος Δ.Σ.
Απόστολος Κωτσής

Μέλος Δ.Σ. 
Αντώνης Θεοδωρίδης

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΝΝΟΟΜΜΟΟ  

Δημήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ  
ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 8376

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.





Συνέντευξη στον 
Θεόδουλο Παπαβασιλείου 
(Αναδημοσίευση από την 
εφημερίδα «διάγνωση»)

ΗΗ
πρόσφατη αλλαγή στην ηγεσία
του υπουργείου Υγείας, στέλ-
νει κάποια πρώτα μηνύματα

αισιοδοξίας στους νοσηλευτές. Η ελπί-
δα, όμως, για μια νέα αρχή, δεν χαρίζε-
ται. Κερδίζεται, όταν θα έρθει η ώρα να
γίνει «το πρώτο ταμείο» και καταγραφούν
τα «έσοδα» - έργα και τα «έξοδα» - ανεκ-
πλήρωτες δεσμεύσεις του νέου υπουρ-
γού. Αυτό τονίζει ο Γενικός Γραμματέ-
ας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
και πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, κ.
Αριστείδης Δάγλας, υποστηρίζοντας ότι,
αν ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος «πληροφο-
ρηθεί με κάθε λεπτομέρεια για τις δυσκο-
λίες του όρους στο οποίο καλείται να
ανεβεί, υπερβαίνοντας αγκυλώσεις και
καταργώντας στεγανά πολλών ετών, θα
είναι σε θέση να χαράξει τη δική του
πολιτική στο χώρο της Υγείας».

ΚΚάάττιι  ααλλλλάάζζεειι  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  υυγγεείίααςς  ήή  ααππλλάά
εείίννααιι  ηη  ααλλλλααγγήή  ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  δδίίννεειι
ααυυττήή  ττηηνν  ααίίσσθθηησσηη;;  
Περισσότερο το δεύτερο. Αναμφίβολα,
η αλλαγή προσώπων είναι ικανή να επι-
φέρει σημαντικές αλλαγές, όταν θέσει
στόχους που μπορούν να υλοποιηθούν
σύντομα και, το κυριότερο, να είναι
μετρήσιμοι.Έτσι θα ενθαρρυνθεί η κοπιώ-
δης προσπάθεια της ηγεσίας του ΥΥΚΑ,
αλλά κυρίως θα τεθούν τα θεμέλια για
μια συγκεκριμένη πολιτική υγείας και
θα αποφευχθεί ένα ανερμάτιστο και
αόριστο συνονθύλευμα συγκεχυμένων
και άσκοπων ενεργειών, όπως είδαμε
κατά το πρόσφατο παρελθόν.

ΕΕίίχχααττεε  κκάάννεειι  ππρρόόσσφφαατταα  ττηηνν  ππρρώώττηη  σσααςς
σσυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοονν  κκ..  ΛΛοοββέέρρδδοο..  ΠΠοοιιεεςς
εείίννααιι  οοιι  εεννττυυππώώσσεειιςς;;  ΥΥππάάρρχχεειι  κκααλλήή  ππρρόό--
θθεεσσηη  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηη  γγιιαα  σσυυννεερργγαασσίίαα;;  
Οι πρώτες μας εντυπώσεις ήταν αναμ-
φισβήτητα θετικές, αλλά αυτό θα επι-
σφραγιστεί από την πορεία των θεμά-
των που θέσαμε προς συνεργασία.

Χρησιμοποιώ τον όρο «συνεργασία», για-
τί όντως οι προθέσεις μας είναι να συνερ-
γαστούμε με τον υπουργό στα θεσμικά
ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο,
εκτιμώντας θετικά κάθε κίνηση καλής
θέλησης από την πλευρά της ηγεσίας
του ΥΚΚΑ. Η αίσθηση που μας δημι-
ουργήθηκε, είναι ότι ο υπουργός κατα-
νόησε τη σημασία των νοσηλευτών στο
σύστημα της υγείας, πράγμα που περι-
μένουμε ότι θα φανεί σύντομα.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο κ. Λοβέρδος
αφού πληροφορηθεί με κάθε λεπτομέ-
ρεια για τις δυσκολίες του όρους στο
οποίο καλείται να ανεβεί, υπερβαίνο-
ντας αγκυλώσεις και καταργώντας στε-
γανά πολλών ετών, θα είναι σε θέση
να χαράξει τη δική του πολιτική στο
χώρο της Υγείας. Το ΥΥΚΑ είχε ανά-
γκη από αποφασιστικότητα, ταχύτητα
αποφάσεων και θετική πολιτική βού-
ληση, για να αρχίσουν να εξομαλύνο-
νται τα πάμπολλα προβλήματα,που οξύν-
θηκαν από την απουσία ηγεσίας στο εν
λόγω υπουργείο κατά το τελευταίο έτος.

ΠΠοοιιεεςς  δδεεσσμμεεύύσσεειιςς  ππήήρρααττεε  ααππόό  ττοονν  υυπποουυρρ--
γγόό;;  
Ο υπουργός δεσμεύτηκε για άμεση πρό-
σληψη των επιτυχόντων των διαγωνι-
σμών 5Κ και 7Κ με την εξάλειψη των
προβλημάτων που εμφανίζονται από
τους υπηρεσιακούς παράγοντες του
ΥΥΚΑ και των νοσοκομείων υποδοχής
και για την προκήρυξη και νέων θέσε-
ων νοσηλευτών το 2011 σε συνεργασία
με το ΥΠΟ.

ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  κκααττάά  ττηηνν  άάπποοψψήή  σσααςς  τταα  ττρρίίαα
ππιιοο  σσηημμααννττιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  ααννττιιμμεε--
ττωωππίίζζεειι  σσήήμμεερραα  οο  κκλλάάδδοοςς  σσααςς  κκααιι  πποοιιαα
ηη  ππρρόότταασσήή  σσααςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίλλυυσσήή  ττοουυςς;;  
Ιεραρχικά θα ξεκινήσω από την έλλει-
ψη νοσηλευτών στα νοσοκομεία.Χιλιο-
ειπωμένη, μα υπαρκτή. Υπολογίζουμε
ότι 15000 νοσηλευτές λείπουν από τα
νοσοκομεία. Ειδικά τώρα με τη μαζι-
κή αποχώρηση νοσηλευτριών λόγω
συνταξιοδότησης, το πρόβλημα θα λάβει
διαστάσεις εκρηκτικές. Πρότασή μας
είναι η άμεση πρόσληψη των περίπου

7000 ανέργων νοσηλευτών σε μόνι-
μες θέσεις του ΕΣΥ και η δημιουργία
κλάδου νοσηλευτών του ΕΣΥ, που
μεταξύ των άλλων σημαίνει ότι, κάθε
θέση που αδειάζει, θα επαναπροκη-
ρύσσεται αυτομάτως, όπως συμβαίνει
με τον κλάδο ιατρών, φαρμακοποιών
και βιολόγων του ΕΣΥ.

Ως δεύτερο, θα αναφέρω τις μειω-
μένες οικονομικές μας απολαβές, κάτι
που θα εξομαλυνθεί με την ενσωμάτω-
ση των πολλών μικρών μας επιδομά-
των στο βασικό μισθό και την εφαρμο-
γή ειδικού νοσηλευτικού μισθολογίου.
Επ’αυτών έχουμε καταθέσει στον υπουρ-
γό σχέδια νόμου προς συζήτηση.

Τέλος, ως τρίτο πρόβλημα σε σειρά
(αλλά όχι και σε σημασία) θα αναφέρω
την ανάγκη μείωσης των ορίων συντα-
ξιοδότησης των νοσηλευτών και την
ένταξή τους στα ΒΑΕ. Είναι ένα πάγιο
και αδιαπραγμάτευτο αίτημα,που φαντά-
ζει πιο ώριμο από ποτέ, μιας και ο κ.
Λοβέρδος προέρχεται από το Υπουργείο
Εργασίας και γνωρίζει καλά τις λεπτο-
μέρειες του θέματος. Φανταστείτε μια
νοσηλεύτρια 65 ετών να προσπαθεί να
φλεβοκεντήσει…

ΘΘεεωωρρεείίττεε  όόττιι,,  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  φφάάσσηη,,  μμεε
όόλλαα  ααυυττάά  τταα  οοιικκοοννοομμιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα
πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  ηη  χχώώρραα  μμααςς,,  υυππάάρρχχεειι
ηη  δδυυννααττόόττηητταα  γγιιαα  νναα  γγίίννοουυνν  σσηημμααννττιικκέέςς
ααλλλλααγγέέςς  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  υυγγεείίααςς;;  
Από το 1988 που ασχολούμαι με την
Υγεία ως φοιτητής, πάντα η καραμέλα
της δεινής οικονομικής κατάστασης της
χώρας, επικρέματο ως «δαμόκλειος σπά-
θη» πάνω από κάθε προσπάθεια εξυ-
γίανσης του ΕΣΥ.Το θέμα, λοιπόν, είναι
καθαρά πολιτικό και οι δικαιολογίες
περί δυσμενούς συγκυρίας είναι ανυ-
πόστατες. Αλλά ακόμα κι έτσι να είναι,
μήπως για αυτό το κατάντημα της οικο-
νομίας ευθύνεται ο φορολογούμενος
μη προνομιούχος πολίτης; Γιατί καλεί-
ται μονίμως να πληρώσει αυτός;Η απά-
ντηση λοιπόν στο ερώτημά σας είναι
«ναι». Η αναδιανομή των εξόδων σε
συνδυασμό με το νοικοκύρεμα των
αλόγιστων δαπανών για υλικά και την
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Ελπίδα... υπό 
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νοσηλευτές
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νοσοκομεία.
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μαζική
αποχώρηση

νοσηλευτριών
λόγω

συνταξιοδότησης,
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εκρηκτικές»



χαλιναγώγηση της καλπάζουσας παρα-
οικονομίας στην Υγεία, θα συντελέσουν
στο να εξοικονομηθούν πόροι για την
ανάπτυξη του συστήματος και την εξυ-
γίανσή του.

ΣΣτταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  υυππάάρρχχεειι  έέννααςς  ααννααββρραα--
σσμμόόςς  λλόόγγωω  ττωωνν,,  κκλλαασσιικκώώνν  ππιιαα,,  ππρροοββλληη--
μμάάττωωνν::  χχρρέέηη  κκααιι  ππρροομμήήθθεειιεεςς,,  εελλλλεείίψψεειιςς
ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  εεφφηημμεερρίίεεςς  κκττλλ..  ΥΥππάάρρχχεειι
εελλππίίδδαα  νναα  ααλλλλάάξξεειι  κκάάττιι;;
Από όσα υποστήριξα προηγουμένως,
θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα. Αν επιλε-
γούν οι άριστοι και όχι οι αρεστοί, αν
τα κόμματα και οι επαγγελματίες συν-
δικαλιστές πάψουν να στραγγαλίζουν
τη δημόσια διοίκηση και αν τα νοσο-
κομεία σταματήσουν να διοικούνται
από φιλόλογους, ηλεκτρολόγους και
ναυπηγούς, τότε θα μπορούμε να μιλά-
με για μια καλή αρχή. Και μιας και
μιλάμε για το κουρέλιασμα της αξιο-
κρατίας με το πρόσχημα του πολυθρύ-
λητου πλέον «open gov», νομίζω ότι,
κανείς δεν θα μπορούσε να κατηγο-
ρήσει καμία κυβέρνηση για την τοπο-
θέτηση διοικητικών στελεχών «δικών
της» στις θέσεις των διοικητών των
νοσοκομείων που είναι αμιγώς πολι-
τικές, αρκεί βέβαια να ήταν σχετικοί με
την επιστήμη της διοίκησης των υπη-
ρεσιών της υγείας.

ΕΕίίδδααμμεε  ττοονν  ττεελλεευυττααίίοο  κκααιιρρόό  ττοουυςς  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  σσεε  δδυυννααμμιικκέέςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  κκααιι
πποορρεείίεεςς..  ΑΑυυττέέςς  ήήτταανν  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  κκαακκήήςς
σσυυννεερργγαασσίίααςς  μμεε  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  ηηγγεε--
σσίίαα  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ήή  ααππλλάά  εείίχχεε  ««ξξεεχχεειι--
λλίίσσεειι  ττοο  πποοττήήρριι»»;;      
Ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα που πυρο-
δοτήθηκε από την ακατανόητη στάση
της προκατόχου του κυρίου Λοβέρδου
στα νοσηλευτικά θέματα. Βεβαίως δεν
ευθύνεται για το τραγικό κατάντημα του
συστήματος, αλλά δεν έκανε και το
παραμικρό για να το εξομαλύνει. Έδω-
σε το δικαίωμα σε κομματικοδίαιτους
άεργους συνδικαλιστές να σεμνύνο-
νται ότι η πολιτική της κ. Ξενογιαννα-
κοπούλου υπαγορευόταν από αυτούς…
Έτσι, αφού ακύρωσε με τρόπο αυταρ-

χικό τις εκλογές της Ε.Ν.Ε., χωρίς να
κρατήσει ούτε καν τα προσχήματα, μας
εξαπάτησε στην τελική μας συμφωνία
πάνω στο κείμενο που θα ψηφιζόταν
στη Βουλή στα πλαίσια του Ν.3868/2010,
φέρνοντας προς ψήφιση το πρωταρχι-
κό. Πώς λοιπόν να μην αντιδράσουμε
δυναμικά; Αισθανθήκαμε ότι μας πρό-
δωσε, μας κορόιδεψε, με μόνο σκοπό
να πλήξει την Ε.Ν.Ε. και το κύρος των
νοσηλευτών, γεγονός που μας εξόργι-
σε ακόμα περισσότερο.

ΜΜεε  ττοονν  κκ..  ΛΛοοββέέρρδδοο  θθαα  έέχχεεττεε  ξξααννάά  σσυυννάά--
ννττηησσηη  σσττιιςς  ααρρχχέέςς  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ..  ΠΠρρόόκκεειιττααιι
νναα  ττεεθθοούύνν  ννέέαα  θθέέμμαατταα  ήή  θθαα  σσυυγγκκεεκκρριι--

μμεεννοοπποοιιήήσσεεττεε  τταα  όόσσαα  σσυυζζηηττήήσσααττεε  σσττηηνν
ππρρώώττηη  σσααςς  σσυυννάάννττηησσηη;;  
Ας τελειώνουμε σιγά σιγά με τα ήδη δρο-
μολογηθέντα που μας απασχολούν από
καταβολής του νοσηλευτικού κλάδου
και βλέπουμε. Η συνεργασία μας μπο-
ρεί και πρέπει να είναι πολυεπίπεδη και
συνεχής.Ο υπουργός εξάλλου, εξέφρα-
σε τη βούλησή του να έρθει στη Λάρι-
σα στις 25 του Νοέμβρη στα πλαίσια του
11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΑΣΥ-
ΝΟ, όπου και θα ανακοινώσει τα πρώ-
τα πεπραγμένα του φαντάζομαι, σε σχέ-
ση με τα αιτήματα που του καταθέσαμε.

Ραντεβού λοιπόν στη Λάρισα, όπου
και θα γίνει το πρώτο «ταμείο».
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προϋποθέσεις

Ο υπουργός
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ΤΤ
οο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΒΒοοήήθθεειιαα  σσττοο  σσππίί--
ττιι»»  άάρρχχιισσεε  νναα  λλεειιττοουυρργγεείί  ππιιλλοοττιι--
κκάά  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  σστταα  ττέέλληη  ττοουυ

11999988..  Αρχικά λειτουργούσε μόνο στην
Αθήνα. Όταν, όμως, η πολιτεία διαπί-
στωσε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει μεγά-
λη κοινωνική απήχηση, αποφάσισε να
το επεκτείνει κυρίως από το 2002 και
έπειτα σε όλη την Ελλάδα.ΕΕίίννααιι  έένναα  κκοοιι--
ννωωννιικκοοππρροοννοοιιαακκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  κκααιι  σσκκοο--
ππόόςς  ττοουυ  εείίννααιι  ηη  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς
ζζωωήήςς  ττωωνν  1111000000  ααττόόμμωωνν  ττηηςς  ττρρίίττηηςς  ηηλλιι--
κκίίααςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ααττόόμμωωνν  μμεε  κκιιννηηττιικκάά  ήή
άάλλλλαα  εειιδδιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  ((ΑΑμμεεΑΑ)),,  ηη  υυπποο--
ββοοήήθθηησσηη  ττηηςς  ααυυττόόννοομμηηςς  κκααιι  ααξξιιοοππρρεε--
πποούύςς  δδιιααββίίωωσσηηςς,,  ηη  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττοουυ  οοιικκοο--
γγεεννεειιαακκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ττωωνν
εεππωωφφεελλοούύμμεεννωωνν  κκααιι  ηη  ππρροοώώθθηησσηη  σσττηηνν
ααππαασσχχόόλληησσηη  ιικκααννοούύ  κκααιι  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέ--
ννοουυ  ππρροοσσωωππιικκooύύ..

Απασχολούνται και προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους περίπου 4.720 άτομα-
προσλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ - σε όλη
την Ελλάδα, όπως ιατροί, κοινωνικοί
λειτουργοί, κοινωνιολόγοι,ψυχολόγοι,
νοσηλευτές,οικογενειακοί βοηθοί,φυσιο-
θεραπευτές.Η λειτουργία του προγράμ-
ματος, εκτός από την εξυπηρέτηση των
ωφελουμένων ανακουφίζει και τη λει-
τουργία του δημοσίου συστήματος υγεί-
ας,μέσω της

παροχής υγειονομικής φροντίδας.
ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς//ττρριιεεςς  ππρροοσσφφέέρροουυνν  κκααθθηη--

μμεερριιννάά  ππρρωωττοοββάάθθμμιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  υυγγεείίααςς,,
οοιι  οοπποοίίεεςς  ααφφοορροούύνν  σσεε  κκααττ’’  οοίίκκοονν  εεππιι--
σσκκέέψψεειιςς,,  γγιιαα  ττηη  μμέέττρρηησσηη  κκααιι  κκααττααγγρρααφφήή
ττωωνν  ζζωωττιικκώώνν  σσηημμεείίωωνν,,  ττηη  σσυυννττααγγοογγρράά--
φφηησσηη  ττωωνν  φφααρρμμάάκκωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηη  σσυυννοο--
δδεείίαα  σσεε  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  γγιιαα  ττιιςς  ππρροογγρρααμμμμαα--
ττιισσμμέέννεεςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  ττοουυςς.

Παρά την αποτελεσμα-
τικότητα του προγράμ-

ματος, χρηματοδο-
τείται μέχρι τώρα
αποσπασματικά,
καθώς η πολι-
τεία το ενέτασ-
σε σε κοινο-
τικά κονδύλια
(Β΄ και Γ΄
ΚΠΣ, ΕΣΠΑ
2007- 2013).
Από την αρχή

του χρόνου
γίνεται διαπραγ-
μάτευση με την

ΕΕ για τη χρημα-
τοδότηση των προγραμμάτων.

ΤΤοο  ΔΔεεκκέέμμββρριιοο  ττοουυ  22001100  λλήήγγοουυνν  οοιι
σσυυμμββάάσσεειιςς  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσττιιςς  δδοομμέέςς
κκααιι  ηη  πποολλιιττεείίαα  δδεενν  έέχχεειι  λλάάββεειι  κκααννέένναα
μμέέττρροο  γγιιαα  ττηη  σσυυννέέχχιισσηη  ααυυττώώνν  ττωωνν  ππρροο--
γγρρααμμμμάάττωωνν.. Αντίθετα, στις 02/10/10 ο
υπουργός εσωτερικών κ. Ραγκούσης
παρουσία του υφυπουργού κ.Ντόλιου,

παρόλο που δεν είχε αρκετή ενημέρω-
ση για το θέμα, προανήγγειλε στους
εργαζομένους στις δομές, την κατάργη-
ση των προγράμματος. Στη συνάντηση
τέθηκαν τα πάγια αιτήματα του κλάδου
και οι υπουργοί απάντησαν τα εξής:

Εφόσον η ΕΕ δώσει θετική απάντη-
ση, προς τα τέλη Οκτωβρίου, να καλύ-
ψει το 15-20% του κόστους των δομών
μέσω ΕΣΠΑ, θα συνεχίσουν οι δομές
το 2011 και πιθανόν μέχρι το 2013.

Αν η ΕΕ απαντήσει αρνητικά, τότε θα
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
2011 κονδύλι για τις δαπάνες.Στην περί-
πτωση αυτή, όμως, θα βγει…προκήρυ-
ξη για την πλήρωση των θέσεων των
δομών μέσω ΑΣΕΠ, με κριτήριο την
ανεργία και όχι την προϋπηρεσία των
ήδη υπηρετούντων.

Δεν δέχτηκαν την απευθείας μετα-
τροπή των συμβάσεων ορισμένου χρό-
νου του υπάρχοντος προσωπικού σε
αορίστου, λόγω της απαγόρευσης του
συντάγματος, αλλά...μακροπρόθεσμα
«βλέπουν» να γίνεται αυτό μέσω ΑΣΕΠ.

Αρνήθηκαν κατηγορηματικά, λόγω
ΔΝΤ, να γίνουν οι εργαζόμενοι μόνι-
μοι και ορίστηκε νέο ραντεβού,αμέσως
μετά την απάντηση της ΕΕ.

ΟΟ  υυπποουυρργγόόςς  ααπποοφφάάσσιισσεε  νναα  ααυυξξήήσσεειι
ττηηνν  λλίίσστταα  ττωωνν  ααννέέρργγωωνν  κκααττάά  33550000  κκααιι
νναα  ααφφήήσσεειι  σσττοο  έέλλεεοοςς  ττηηςς  μμοοίίρρααςς  ττοουυςς
113300000000  ηηλλιικκιιωωμμέέννοουυςς  κκααιι  ΑΑμμεεΑΑ..

ΘΘΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΦΦΗΗΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ;;  

Το «Βοήθεια Στο Σπίτι» 
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«Ο υπουργός 
αποφάσισε να 

αυξήσει την λίστα
των ανέργων

κατά 3500 και να
αφήσει στο έλεος

της μοίρας 
τους 130.000 

ηλικιωμένους
και ΑμεΑ».

Γράφει ο ΔΔηημμήήττρρηηςς  
ΣΣκκοουυττέέλληηςς,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  

ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..



καλεί... σε ΒΟΗΘΕΙΑ! 

«Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο
από τον πολύτιμο χρόνο σας, να δια-
βάσετε ο ίδιος την επιστολή μας, η
οποία είναι μια κραυγή αγωνίας και
να μας επιτρέψετε να σας εκθέσουμε
τις απόψεις μας.

Στη συνάντηση που είχαν την 1-
10-2010 οι εκπρόσωποι των εργαζο-
μένων του «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
με τους κυρίους Ραγκούση και Ντό-
λιο οι απαντήσεις που πήραν, σχετι-
κά με το αν θα συνεχίσουμε να εργα-
ζόμαστε και μετά την 31-12-10 ήταν
δυσοίωνες και απογοητευτικές για
τους 3500 εργαζομένους του προ-
γράμματος.

Συγκεκριμένα,ο κ.Ραγκούσης είπε
ότι δεν έχει αρκετή ενημέρωση για
το θέμα του «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
και ζήτησε χρόνο για να εξετασθεί το
θέμα μας σε βάθος. Ο κ. Ντόλιος, ο
οποίος είναι ο υπεύθυνος για τα προ-
γράμματα και,φυσικά,θεωρητικά είναι
ενήμερος για το θέμα μας, με τις απα-
ντήσεις του έδειξε ότι δεν έχει διάθε-
ση να ακολουθήσει και να εφαρμό-
σει τα όσα πρέσβευε ο ίδιος και το
ΠΑΣΟΚ πριν γίνει κυβέρνηση και ότι
μας αντιμετωπίζει όπως τους περισ-
σότερους συμβασιούχους ορισμένου
χρόνου, ενώ η περίπτωσή μας απαι-
τεί διαφορετικό χειρισμό.

Αυτό γιατί: οι εργαζόμενοι του
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» προσελήφθη-
σαν πριν 6-8 χρόνια με αξιοκρατικές
διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ (ΝΟΜΟΣ
2190/2004), με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου αρχικά για 3 χρόνια, με χρη-
ματοδότηση από την ΕΕ και για άλλα
2 με χρήματα των δήμων, αν και, τελι-
κά, για τα δύο αυτά χρόνια συνέχισε
η χρηματοδότηση από την Ε.Ε..Μετά
τη λήξη της πενταετίας αυτής- και ενώ
στο μεταξύ κυβέρνηση είχε γίνει η
ΝΔ –οι συμβάσεις μας ανανεώθηκαν
νόμιμα (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.
2 του Π.Δ. 164/2004) με χρηματοδό-
τηση της Ε.Ε., έως τον Απρίλιο του

2009 όταν και άρχισε η χρηματοδό-
τηση από εθνικούς πόρους, η οποία
συνεχίζεται έως και σήμερα, αν και
τυπικά τους πρώτους μήνες ενταχθή-
καμε στο ΕΣΠΑ. Όλα τα χρόνια αυτά
δεν υπήρξε διακοπή των συμβάσεών
μας, ούτε για μια ημέρα.

Κατά τη διακυβέρνηση της χώρας
από τη ΝΔ οι σημερινοί κορυφαίοι
υπουργοί και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
με δελτία τύπου και ερωτήσεις στη
βουλή τόνιζαν την αναγκαιότητα της
συνέχισης του προγράμματος, την ανά-
γκη ύπαρξης σταθερής χρηματοδότη-
σης, αλλά και τη λύση της τής πολύ-
χρονης εργασιακής μας ομηρίας και
τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
όλων των εργαζομένων, με την μετα-
τροπή των συμβάσεών μας σε αορί-
στου χρόνου, αφού όπως τόνιζαν
καλύπταμε πάγιες και διαρκείς ανά-
γκες (υπάρχουν ενδεικτικά δελτία
τύπου και ερωτήσεις στη διάθεση σας).

Όλα αυτά μέχρι την 1/1/2010,όταν
ενημερωθήκαμε ότι θα συνεχιστεί με
ή χωρίς εμάς και ότι, αν βρεθεί χρη-
ματοδότηση κατά ένα ποσοστό (15%!!!!)
από την Ε.Ε., μόνο τότε θα μπορέσου-
με να συνεχίσουμε ως συμβασιούχοι
για 2-3 χρόνια ακόμη,διαφορετικά οι
θέσεις μας θα επαναπροκηρυχθούν,
κάτι που σημαίνει ότι, θα καλυφθούν
από άλλους, αφού κριτήριο θα είναι
η ανεργία, αλλά και αφού τίποτε δεν
μας διασφαλίζει, ότι θα συνεχίσουμε
οι ίδιοι εργαζόμενοι.

Ξαφνικά, λοιπόν, ξεχάστηκαν όλα
και γίναμε «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΕΙΔΟΣ»...

Όμως,εκτός όλων των άλλων ξεχά-
στηκε και ότι το «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙ-
ΤΙ» δεν είναι μόνο μια ιδέα.Το «ΒΟΗ-
ΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» είμαστε εμείς οι
3500 εργαζόμενοι, οι οποίοι το υλο-
ποιήσαμε.

Εμείς είμαστε εκείνοι που – επα-
ναλαμβάνουμε –αξιολογηθήκαμε αξιο-
κρατικά, εργαζόμαστε με συνέπεια και
συνέχεια 6-8 χρόνια, δημιουργώντας

μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολί-
τες. Εκείνοι οι οποίοι, αν και από την
αρχή του προγράμματος είχαμε να
αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες
(όχι πλήρως ξεκαθαρισμένες αρμο-
διότητες, χρηματοδοτήσεις που καθυ-
στερούσαν και είχαν σαν αποτέλεσμα
να πληρωνόμαστε δυο φορές το χρό-
νο και αν, δεν είχαμε σε πολλές περι-
πτώσεις τη βοήθεια των δημάρχων
και πολλές ακόμη δυσκλολές) επι-
μείναμε και καταφέραμε να δει ο
συμπολίτης μας το κοινωνικό κρά-
τος και να φτάσουμε το πρόγραμμα
να έχει την πλέον υψηλή αποδοχή
από τον πληθυσμό,σύμφωνα με έρευ-
να που πραγματοποίησε η Εθνική
Σχολή Δημόσιας Υγείας, για λογαρια-
σμό του ινστιτούτου τοπικής αυτοδι-
οίκησης.

Θα θέλαμε, λοιπόν, να μας επιτρέ-
ψετε να μάθουμε, γιατί κινδυνεύου-
με σε τρεις μήνες να μείνουμε άνερ-
γοι και τις θέσεις μας να καταλάβουν
άλλοι,οι οποίοι σίγουρα δεν θα έχουν
την εμπειρία και την τεχνογνωσία,
που εμείς που στήσαμε από το μηδέν
το πρόγραμμα αποκτήσαμε μετά από
τόσα χρόνια δουλειάς.

Γιατί όσα υποστηρίχθηκαν πριν το
ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, όχι μόνο
δεν τηρούνται, αλλά μας απολύουν
μετά από 8 χρόνια αδιάλειπτης και
συνεχούς προσφοράς;

Θα θέλαμε, επίσης, να τονίσουμε
ότι, στην προκειμένη περίπτωση:
� Η οικονομική κρίση δεν είναι απά-
ντηση που ευσταθεί,αφού το πρόγραμ-
μα θα συνεχιστεί ούτως ή άλλως, ως
σημαντικό αντισταθμιστικό μέτρο για
την κρίση.
� Αλλά ούτε και ο νόμος 3812/2009,
αφού, αν υπάρχει η πολιτική βούλη-
ση, πάντα υπάρχει τρόπος για νομο-
θετική ρύθμιση, η οποία θα αποκα-
θιστά περιπτώσεις όπως η δίκη μας,
όπου η αδικία είναι κατάφορη και
αυτό γιατί εξισωνόμαστε με κάθε άλλο

συμβασιούχο, που κατέλαβε τη θέση
αναξιοκρατικά, ανανέωνε τις συμβά-
σεις του όχι νόμιμα και δεν καλύπτει
πάγιες και διαρκείς ανάγκες όπως
εμείς. Μη γίνεστε κι εσείς υποστηρι-
κτές του περιβόητου, «ό,τι είναι νόμι-
μο είναι και ηθικό».

Σημειώστε τέλος ότι, αν επιμεί-
νουν στις θέσεις τους και τελικώς
φύγουμε από τη δουλειά μας με τον
τρόπο αυτό, θα καταφέρουν να υπο-
βαθμίσουν και να καταργήσουν το
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» (και όχι να
ενισχύσουν και να το επεκτείνουν
όπως πριν λίγες μέρες δήλωνε ο πρω-
θυπουργός) διότι:
� Αφενός οι δήμαρχοι, πλην ελαχί-
στων εξαιρέσεων,δεν θα βγάλουν νέα
προκήρυξη και σίγουρα δεν θα το
κάνουν άμεσα, τον Ιανουάριο, όταν
γι’ αυτούς θα πρωτεύουν άλλα θέμα-
τα των νέων διευρυμένων δήμων.
� Αφετέρου και να προχωρήσουν την
προκήρυξη μετά από κάποιο χρονικό
διάστημα –κατά το οποίο σημειώστε
ότι δεν θα υπάρχει το πρόγραμμα,
αφού δεν θα υπάρχουμε εμείς –οι
δομές θα είναι σίγουρα λιγότερες.
� Τέλος οι νέοι εργαζόμενοι που θα
προσληφθούν, δεν θα έχουν τη γνώ-
ση και τη δική μας εμπειρία, για να
προχωρήσουν το πρόγραμμα, αλλά
πιθανόν, ούτε και τη διάθεση, αφού
είναι συμβασιούχοι για 10-22 μήνες.

Παρακαλούμε...,αφού όπως ήδη
καταλάβατε το υπουργείο εσωτερικών
μας αγνοεί και μας αντιμετωπίζει όπως
όλους τους άλλους συμβασιούχους,
να προωθήσετε το θέμα μας σε κάθε
αρμόδιο, που κατά την εκτίμηση σας
μπορεί να δώσει λύση στο αίτημά μας
και, αν είναι δυνατόν, στον κύριο
πρωθυπουργό.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέ-
ρων.

Εκ του ΔΣ του συλλόγου
ΕΠΥΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
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Απογοήτευση και αγωνία... 
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ΜΜ
εε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..
ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  οορρίίσσθθηηκκεε
οομμάάδδαα  εερργγαασσίίααςς  μμεε

σσττόόχχοο  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  όόλλωωνν
ττωωνν  ααππααρρααίίττηηττωωνν  εεννεερργγεειιώώνν  γγιιαα
ττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ππρρόότταασσηηςς  ττρροο--
πποοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ιισσχχύύοοννττοοςς  ΚΚώώδδιι--
κκαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΔΔεεοοννττοολλοο--
γγίίααςς  ((ΠΠΔΔ..  221166,,  ΦΦΕΕΚΚ  116677  ΑΑ’’,,
2255--77--22000011)).. Ο ισχύον κώδι-
κας,δεν είναι σε θέση να συμπε-
ριλάβει πλέον τις εξελίξεις στο
χώρο του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος και να λειτουργεί ως
νόμος σύγχρονος και ανταπο-
κρινόμενος στις αλλαγές και
απαιτήσεις λειτουργίας του νοση-
λευτή στο σύγχρονο εργασια-
κό περιβάλλον υγείας.Η χρή-
ση του διαδικτύου, τα νέα
ευρωπαϊκά δεδομένα (ενσω-

μάτωση της ευρωπαϊκής οδη-
γίας 36/2005), η ολοένα αυξη-
μένη κινητικότητα των επαγ-
γελματιών υγείας ανά την Ευρώπη
και η προοπτική της ελεύθε-
ρης άσκησης του νοσηλευτι-
κού επαγγέλματος, καθιστούν
απαραίτητη την αναθεώρηση
του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεο-
ντολογίας σε μια μορφή απο-
δεκτή από αυτούς που θα κλη-
θούν να τον εφαρμόσουν.

ΚΚοοιιννήή  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  οομμάά--
δδααςς  εερργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ττρροοπποο--
πποοίίηησσηη  ττοουυ  ιισσχχύύοοννττοοςς  ΚΚώώδδιι--
κκαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΔΔεεοοννττοολλοογγίίααςς
εείίννααιι  ηη  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  ννέέοουυ  ννόόμμοουυ
νναα  ππρροοέέλλθθεειι  ααππόό  ττηη  ββάάσσηη  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  κκααιι  νναα
εεμμππεερριιέέχχεειι  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ααυυττώώνν
πποουυ  θθαα  κκλληηθθοούύνν  νναα  ττηηρρήήσσοουυνν

κκααιι  νναα  ττιιμμήήσσοουυνν  ττοο  ννέέοο  ΚΚώώδδιι--
κκαα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΔΔεεοοννττοολλοο--
γγίίααςς  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττόόςς  μμααςς,,
ώώσσττεε  οο  κκώώδδιικκααςς  ααυυττόόςς  νναα  εείίννααιι
όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν  ππλλήήρρηηςς,,  δδυυνναα--
ττόόςς,,  εεφφααρρμμόόσσιιμμοοςς,,  σσεεββαασσττόόςς
κκααιι  νναα  ττυυγγχχάάννεειι  εευυρρεείίααςς  ααπποο--
δδοοχχήήςς  ππρροοσσττααττεεύύοοννττααςς  ττόόσσοο  ττοο
ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  εεππάάγγγγεελλμμαα  όόσσοο
κκααιι  ττοονν  ίίδδιιοο  ττοο  ννοοσσηηλλεευυττήή..  

Με γνώμονα τα παραπάνω,
αποφασίστηκε να δοθεί η δυνα-
τότητα να γίνουν προτάσεις
θεμάτων που κατά την κρίση
και γνώση των νοσηλευτών
πρέπει να μελετηθούν προκει-
μένου να ενταχθούν στο νέο
προτεινόμενο κείμενο. Για το
λόγο αυτό η τροποποίηση του
ισχύοντος Κώδικα Νοσηλευ-
τικής Δεοντολογίας  θα πραγ-

ματοποιηθεί με τη συνεργασία
και συμβολή των εκπαιδευτι-
κών φορέων της νοσηλευτικής
(ΑΕΙ και ΤΕΙ), των Διευθύνσε-
ων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
των νοσοκομείων της χώρας,
των εκπροσώπων ενώσεων
ασθενών αλλά, κυρίως, όλων
των νοσηλευτών που επιθυ-
μούν να εκφράσουν την άπο-
ψή τους επί του θέματος.

ΠΠααρραακκααλλεείίσσθθεε,,  λλοοιιππόόνν,,  όόππωωςς
ααπποοσσττεείίλλεεττεε  μμέέχχρριι  ττηηνν  3300ηη  ΝΝοοεεμμ--
ββρρίίοουυ  22001100  ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  θθέέμμαα--
τταα  πποουυ  ππιισσττεεύύεεττεε  ππωωςς  θθαα  ππρρέέ--
ππεειι  νναα  σσυυμμππεερριιλληηφφθθοούύνν  σσττοονν
υυππόό  ππρρόότταασσηη  ννέέοο  ΚΚώώδδιικκαα  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  ΔΔεεοοννττοολλοογγίίααςς..  Οι προ-
τάσεις σας  μπορούν να υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικώς στην
ηλεκτρονική διεύθυνση

info@enne.gr, ή γραπτώς στην
ταχυδρομική διεύθυνση Βασ.
Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676,Αθήνα.
Παρακαλείσθε επίσης και προς
διευκόλυνση της επικοινωνίας
μας οι προτάσεις σας να κατα-
τίθενται επωνύμως και με τα
απαραίτητα στοιχεία επικοινω-
νίας (π.χ. τηλέφωνο ή ηλεκτρο-
νική διεύθυνση).

ΗΗ  σσυυμμμμεεττοοχχήή  όόλλωωνν  σσααςς  εείίννααιι
εεξξααιιρρεεττιικκάά  σσηημμααννττιικκήή  κκααιι  χχρρήή--
σσιιμμηη  κκααιι  θθαα  ββοοηηθθήήσσεειι  νναα  δδηημμιι--
οουυρργγηηθθεείί  έέννααςς  σσύύγγχχρροοννοοςς  ΚΚώώδδιι--
κκααςς  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  αακκοολλοουυθθεείί
εευυρρωωππααϊϊκκάά  ππρρόόττυυππαα,,  θθαα  ππρροο--
σσττααττεεύύεειι  ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  κκααιι
ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  εεππάάγγγγεελλμμαα  κκααιι
θθαα  ααπποοββααίίννεειι  ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττωωνν
αασσθθεεννώώνν  κκααιι  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς
ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  υυγγεείίααςς..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κώδικας Νοσηλευτικής
Δεοντολογίας

ΣΣ
ε συνέχεια της έκδοσης των οριστικών
πινάκων διοριστέων των υποψηφίων
της Προκήρυξης 7 Κ παρατηρούνται

μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέλιξη της
διαδικασίας πρόσληψης των επιτυχόντων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
15 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα «οι
επιτυχόντες που περιλαμβάνονται στον
πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεω-
τικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαι-
ολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσ-
σερις (4) μήνες από την έκδοση των πινά-
κων διοριστέων». 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων καθιερώνε-
ται η υποχρέωση της Διοίκησης να ολοκλη-
ρώνει την διαδικασία πρόσληψης των επι-

τυχόντων υποψηφίων εντός των ως άνω προ-
βλεπομένων αποκλειστικών προθεσμιών.
Έχει, μάλιστα, κριθεί, ότι η ενδεχόμενη άρνη-
ση, ρητή ή σιωπηρή, της Διοίκησης να ενερ-
γήσει τα νόμιμα για τον διορισμό συνιστά
παρανομία, η οποία συνεπάγεται και αστι-
κή ευθύνη του Κράτους. 

Κατά τα λοιπά, κατά την διάρκεια συνά-
ντησης του Προεδρείου της Ε.Ν.Ε. με την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11-10-
2010, οπότε και ετέθη το σχετικό πρόβλη-
μα, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος δεσμεύτηκε για
την άμεση επίλυσή του.  

Επισημαίνεται, τέλος, ότι εκ της κείμε-
νης νομοθεσίας δεν καθιερώνεται κάποιας
μορφής προβάδισμα μεταξύ των επιτυχό-
ντων προκήρυξης τύπου Κ ή τύπου Μ. 

«Θερμές ευχαριστίες
στο νοσηλευτικό 

προσωπικό»

««ΘΘ
α ήθελα να σας εκφράσω δημόσια τις θερμές ευχα-
ριστίες μου και την απόλυτη ικανοποίησή μου για
τις υπηρεσίες που προσέφερε το Νοσηλευτικό προ-

σωπικό των κάτωθι Νοσοκομείων, σε πρόσφατο πρόβλημα υγεί-
ας της συζύγου μου.

Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», Χειρουργική κλι-
νική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, Μαιευτική - Γυναικολογική κλινι-
κή, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος», Ουρο-
λογική κλινική. 

Θα πρέπει συνεχώς να τονίζεται η υπεράνθρωπη προσπάθεια
που καταβάλουν οι Νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων, για
να σταθούν δίπλα στον ασθενή, παρά τα σοβαρά προβλήματα
έλλειψης προσωπικού και αναλωσίμων υλικών.

Με  εκτίμηση
Δημήτρης Ασημακίδης
πρώην Διοικητής  Γ. Ν. Κιλκίς». 

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 

Προκήρυξη 7 Κ
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ΠΠΡΡΟΟΘΘΕΕΣΣΜΜΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΕΕΩΩΝΝ  ::  3311//11//22001111

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

11Οι περιλήψεις μπορούν να υποβλη-
θούν, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω

της ιστοσελίδας του συνεδρίου ως εξής:

AA..  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκάά
Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να

αποσταλεί με email στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση abstracts@ene2011.gr
μαζί με τα ακόλουθα επισυναπτόμε-
να έγγραφα:
ii..  το έντυπο στοιχείων επικοινωνίας
συμπληρωμένο (βρείτε το έγγραφο
στις ιστοσελίδες του συνεδρίου
www.ene2011.gr και της Ε.Ν.Ε.
www.enne.gr) 
iiii..  την περίληψη εργασίας σε αρχείο
word που θα περιλαμβάνει τον
τίτλο, τους συγγραφείς, τα κέντρα
προέλευσης αυτών και το κείμε-
νο της περίληψης.
BB..  ΜΜέέσσωω  ττηηςς  ιισσττοοσσεελλίίδδααςς  
ττοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ  ααππόό  1155//1111//22001111
Η περίληψη εργασίας μπορεί να
υποβληθεί on-line μέσα από την
ιστοσελίδα του συνεδρίου

www.ene2011.gr στην οποία θα αναφέ-
ρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες
για τη σωστή υποβολή της περίληψης.

22Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά
την λήξη της προθεσμίας (31/1/2011)

δεν θα γίνονται δεκτές.

33Περιλήψεις εργασιών που αποστέλ-
λονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕΝ

θα γίνονται δεκτές.

44Ένας τουλάχιστον εκ των συγγρα-
φέων που συμμετέχουν σε μία εργα-

σία θα πρέπει να είναι σύνεδρος (να
έχει τακτοποιήσει οικονομικά το δικαί-
ωμα συμμετοχής του στο Συνέδριο).

55Στην ανασκόπηση δε μπορούν να
συμμετέχουν πάνω από 3 συγγρα-

φείς ενώ στην ερευνητική εργασία πάνω
από 7 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα
εξετάζονται).

66Μετά την παραλαβή της περίληψης
της εργασίας σας, η γραμματεία του

συνεδρίου θα αποστείλει ηλεκτρονι-
κά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύ-
θυνο για την αλληλογραφία συγγρα-
φέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της
σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημε-
ρών παρακαλούμε επικοινωνήστε με
τη γραμματεία του συνεδρίου στο τηλέ-
φωνο 210 8055393.

77Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των
περιλήψεων θα αποσταλούν ηλε-

κτρονικά στους υπευθύνους για την
αλληλογραφία συγγραφείς το αργότε-
ρο μέχρι τις 07/2/2011.

88Απόσυρση περιλήψεων εργασιών
που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή

μόνο εγγράφως και μέχρι την ημερο-
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
(31/1/2011). Μετά την ημερομηνία
λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα
γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.

99H γραμματεία του συνεδρίου είναι
στην διάθεση των συγγραφέων για

οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο
τηλέφωνο: 210 8055393 και στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:ene2011@ene2011.gr.

ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ––  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗ
Με δεδομένο ότι οι περιλήψεις εργα-
σιών θα συμπεριληφθούν στο CD Περι-
λήψεων όπως ακριβώς έχουν υποβλη-
θεί, παρακαλούνται οι συγγραφείς να
ακολουθήσουν πιστά τις ακόλουθες
οδηγίες σύνταξης του κειμένου της περί-
ληψης.

ΟΟδδηηγγίίεεςς  σσυυγγγγρρααφφήήςς  ππεερριιλλήήψψεεωωνν

11Η δομή της περίληψης ερευνητικής
εργασίας θα πρέπει να περιλαμβά-

νει τα εξής:
� Εισαγωγή
� Σκοπός
� Μεθοδολογία
� Αποτελέσματα
� Συμπεράσματα
Η δομή της περίληψης ανασκόπησης
θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
� Εισαγωγή

� Σκοπός
� Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 
� Συμπεράσματα
Στην αρχή της κάθε παραγράφου, να
αναγράφεται με έντονη γραφή   (bold)
και ο αντίστοιχος τίτλος της. Π.χ. Εισα-
γωγή,Σκοπός,Μεθοδολογία,Αποτελέ-
σματα, Συμπεράσματα.

22Το κείμενο της περίληψης δε θα
πρέπει να υπερβαίνει τις 350 λέξεις.

33Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε
τυπικές διαστάσεις A4 (21εκ.x 29,7εκ.)

με περιθώρια 2,54 εκ. επάνω-κάτω και
3,17 εκ. δεξιά-αριστερά (είναι οι τυπι-
κές διαστάσεις ενός αρχείου word).

44Το κείμενο θα πρέπει να χρησιμο-
ποιεί τη γραμματοσειρά Arial 11 pt.,

να είναι μορφοποιημένο σε μονό διά-
στημα και να έχει πλήρη στοίχιση (justified).

55Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμ-
μένος με κεφαλαίους χαρακτήρες,

έντονη γραφή (bold) και κεντρική στοί-
χιση.

66Αμέσως μετά τον τίτλο ακολουθούν
τα ονόματα των συγγραφέων.

77Τα ονόματα των συγγραφέων να
είναι γραμμένα στην ονομαστική,

με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και να
αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογρά-
φως και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ.
Αντώνης Παπαδόπουλος).

88Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος
σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται

αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην
ιδιότητα,στο  κέντρο προέλευσης καθώς
και στην πόλη του εκάστοτε συγγρα-
φέα.

ΠΠααρρααδδεείίγγμμααττοοςς  χχάάρρηη
Κώστας Παπαδόπουλος1,Ειρήνη Νικο-
λάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1. Νοσηλευτής, Γενικό Νοσοκομείο
Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας» 
2.Νοσηλευτής,Πανεπιστημιακό Νοσο-
κομείο Ιωαννίνων

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ & 3ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ 

Οδηγίες για την 

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΘΗΝΑ, 9-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

υποβολή Περιλήψεων
99Το όνομα του συγγραφέα που επι-

θυμεί να παρουσιάσει την εργασία,
να είναι υπογραμμισμένο  (Underlined).
Π.χ. Κώστας Παπαδόπουλος1, Ειρήνη
Νικολάου2, Νικόλαος Αναγνώστου1

1100To κείμενο μπορεί να περιέχει
καθιερωμένες συντμήσεις,πίνα-

κες και διαγράμματα, με τον όρο ότι
αυτά δεν θα προεξέχουν των περιθω-
ρίων στοίχισης του κειμένου και ότι το
κείμενο δεν θα ξεπερνά τις 350 λέξεις
συνολικά.

1111Η Επιστημονική Επιτροπή δια-
τηρεί το δικαίωμα της μη αποδο-

χής μιας εργασίας αν δεν πληροί τους
παραπάνω όρους.

1122Για την επιλογή του τρόπου παρου-
σίασης των εργασιών, λαμβάνε-

ται υπόψη πρωτίστως η επιθυμία των
συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές
ανάγκες του Συνεδρίου.

1133Η τελική ταξινόμηση σε θεματι-
κή ενότητα καθώς και ο τελικός

τρόπος παρουσίασης των εργασιών που
θα γίνουν αποδεκτές,καθορίζονται από
την  Επιστημονική Επιτροπή που θα
αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργα-
σιών.

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ
� Νοσηλευτική Εκπαίδευση 
� Νοσηλευτική Αναισθησιολογίας
� Παθολογική Νοσηλευτική 
� Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
� Χειρουργική Νοσηλευτική
� Νοσηλευτική Λοιμώξεων
� Καρδιολογική Νοσηλευτική
� Δίκαιο της Υγείας και βιοηθική
� Νεφρολογική Νοσηλευτική
� Κοινοτική Νοσηλευτική
� Ογκολογική Νοσηλευτική
� Πολιτική της Υγείας
� Δημόσια Υγεία - Επιδημιολογία
� Πληροφορική της Υγείας
� Παιδιατρική Νοσηλευτική
� Νομικά και Επαγγελματικά Θέματα
� Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας

� Νοσηλευτική ΜΕΘ & Επείγουσα Νοση-
λευτική
� Νοσηλευτική Υγιεινής & Ασφάλειας
της εργασίας

ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ
Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το
δικαίωμα επιλογής του τρόπου παρου-
σίασης των ανακοινώσεων, είτε προ-
φορικών είτε αναρτημένων, αναλόγως
του διατιθέμενου χρόνου και χώρου.

ΠΠρροοφφοορριικκέέςς  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς::
Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε
οκτώ (8) λεπτά,χρόνο τον οποίο παρα-
καλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.

ΑΑννααρρττηημμέέννεεςς  ΑΑνναακκοοιιννώώσσεειιςς  ((PPoosstteerr))
Όλα τα πλαίσια ανάρτησης θα είναι αριθ-
μημένα και θα υπάρχει σε εμφανές
σημείο ονομαστικός/αριθμητικός κατά-
λογος. Η ανάρτηση και αφαίρεση των
ανακοινώσεων αποτελεί ευθύνη των
συγγραφέων και θα γίνεται με υλικά
που θα διατίθενται από την Γραμματεία
του Συνεδρίου. Οι διαστάσεις κάθε
αναρτημένης ανακοίνωσης πρέπει να
είναι: 100εκ. ύψος Χ 70εκ. πλάτος.
Οι υποβάλλοντες εργασίες θα ειδοποι-
ηθούν ηλεκτρονικά για την αποδοχή,
τον τρόπο, τον χώρο και τον χρόνο
παρουσίασης της εργασίας τους.

ΔΔιιααγγωωννιισσμμόόςς  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ
Η Οργανωτική και Επιστημονική Επι-
τροπή του 4ου Πανελλήνιου και 3ο
Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού και
Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνε-
δρίου θεσμοθέτησε τη διεξαγωγή δια-
γωνισμού για τη βράβευση  τεσσάρων
εργασιών του Συνεδρίου.

1o Βραβείο  Πρωτότυπης Ερευνητικής
Εργασίας

2o Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιογραφι-
κής Ανασκόπησης 

3o Βραβείο Πρωτότυπης Αναρτημένης
Ανακοίνωσης

4o Βραβείο Πρωτότυπης Εργασίας φοι-
τητών

Παράλληλα με το έπαθλο, οι τέσσερες

καλύτερες εργασίες θα δημοσιευτούν
προαιρετικά  στο Ελληνικό Περιοδικό
της Νοσηλευτικής Επιστήμης  που είναι
το επίσημο περιοδικό της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος.

ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  

11Πρωτότυπες εργασίες στις οποίες
οι συγγραφείς έχουν συλλέξει ερευ-

νητικό υλικό ή δεδομένα της τελευταί-
ας πενταετίας και οι εργασίες τους έχουν
υψηλή συνάφεια με τα αντικείμενα του
Συνεδρίου

22 Η δομή των εργασιών ακολουθεί
τις οδηγίες για τους συγγραφείς του

Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευ-
τικής Επιστήμης 

33Το κείμενο να αποσταλεί μέχρι και
τις 17 Φεβρουαρίου 2011

ΥΥπποοββοολλήή  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν
Η υποβολή των εργασιών θα πρέπει
να γίνει σε word document  στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:abstracts@ene2011.gr 

ΚΚρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς  κκααιι  
ααξξιιοολλόόγγηησσηη  εερργγαασσιιώώνν  
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την
επιτροπή βράβευσης εργασιών.Οι εργα-
σίες θα βαθμολογηθούν με τη βοήθεια
σταθμισμένης κλίμακας και θα κατατα-
χθούν με βάση τη σειρά τους.
Τα κύρια κριτήρια είναι τα παρακάτω:
� Ο βαθμός πρωτοτυπίας του θέματος.
� Η καινοτομία των μεθόδων και η
καταλληλότητά τους.
� Η δυνητική συνεισφορά στο χώρο
της υγείας.
� Η προοπτική συνέχισης της έρευνας.
� Η παρουσίαση της εργασίας στο συνέ-
δριο.

ΑΑπποοννοομμήή  ττωωνν  ββρρααββεείίωωνν
Τα βραβεία θα απονεμηθούν κατά τη
διάρκεια της Τελετής Λήξης του Συνε-
δρίου.
Κατά την απονομή θα πρέπει απαραί-
τητα να παρευρίσκεται τουλάχιστον ένας
εκ των συγγραφέων της βραβευμένης
εργασίας.

Η Επιστημονική
Επιτροπή διατηρεί 
το δικαίωμα
επιλογής 
του τρόπου
παρουσίασης των
ανακοινώσεων,
είτε προφορικών
είτε αναρτημένων.
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ΠΠ
ρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ππρριινν
ααππόό  λλίίγγεεςς  ηημμέέρρεεςς  ηη  ππρρώώ--
ττηη  σσυυννάάννττηησσηη  εεκκππρροοσσώώ--

ππωωνν  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  μμεε  ττοονν
υυπποουυρργγόό  ΥΥγγεείίααςς  κκ..  ΑΑννδδρρέέαα  ΛΛοοββέέρρ--
δδοο,,  μμέέσσαα  σσεε  κκλλίίμμαα  γγόόννιιμμοουυ  δδιιαα--
λλόόγγοουυ  κκααιι  ππρροοββλληημμααττιισσμμοούύ  γγιιαα
τταα  ππάάμμπποολλλλαα  ππρροοββλλήήμμαατταα  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ
πποουυ  σσυυννεεχχώώςς  εεππιιττεείίννοοννττααιι..    

ΟΟ  υυπποουυρργγόόςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  σσττιιςς
ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  πποουυ  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι
εεσσχχάάττωωςς,,  γγιιαα  ττηηνν  άάμμεεσσηη  ππρρόόσσλληη--
ψψηη  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΤΤΕΕ  κκααιι  ΠΠΕΕ
κκααιι  ττοουυ  ΥΥΕΕ  ΒΒοοηηθθηηττιικκοούύ  ΠΠρροοσσωω--
ππιικκοούύ  ττωωνν  ππρροοκκηηρρύύξξεεωωνν  55ΚΚ  κκααιι
77ΚΚ  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ααππόό  ττοο
ΑΑΣΣΕΕΠΠ  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττωωνν
ΔΔΕΕ  ΒΒοοηηθθώώνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ττηηςς
ττεελλεευυττααίίααςς  ππρροοκκήήρρυυξξηηςς..  ΕΕππιιππρροο--
σσθθέέττωωςς,,  δδεεσσμμεεύύττηηκκεε  νναα  εεξξααννττλλήή--
σσεειι  κκάάθθεε  μμέέσσοο  ώώσσττεε  νναα  ππρροοββλλεε--
φφθθεείί  σσττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  ττοουυ
22001111  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόό  χχρρηημμααττιικκόό
πποοσσόόνν  γγιιαα  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ππρροοκκήή--
ρρυυξξηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν..

Αναφορικά με τα λοιπά πάγια
αιτήματα του κλάδου, οι νοση-
λευτές κατέθεσαν τις απόψεις τους
για τη δημιουργία κλάδου νοση-
λευτών του ΕΣΥ και ανάλογα υπο-
μνήματα για την ένταξη των Νοση-
λευτών στα ΒΑΕ και το ασφαλιστικό
μέλλον του κλάδου τους.

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  εεγγγγρράά--
φφωωςς  ππρροοττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  άάμμεεσσηη  υυππαα--
γγωωγγήή  ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  εειιδδιικκοούύ
κκααθθεεσσττώώττοοςς  σσττοο  ΕΕΣΣΥΥ  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν
ααννααββάάθθμμιισσηη  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
εειιδδιικκοοττήήττωωνν..

Ειδική μνεία έγινε στους ιδι-
αίτερα χαμηλούς δείκτες στελέ-
χωσης των νοσοκομείων ανά
τμήμα και στη σύγκρισή του με
τις χώρες της ευρωπαϊκής ένω-
σης, γεγονός που συνδέθηκε με
την ανάγκη άμεσης τροποποίη-
σης των απαρχαιωμένων οργα-
νισμών των νοσοκομείων, την
ένταση του ρυθμού των προσλή-
ψεων αλλά και της νοσηλευτικής
εξειδίκευσης σε τμήματα ιδιαιτέ-
ρως απαιτητικά, όπως οι Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας.

ΟΟ  κκ..  ΛΛοοββέέρρδδοοςς  ττόόννιισσεε  όόττιι,,  υυπποο--

λλοογγίίζζεειι  ιιδδιιααιιττέέρρωωςς  σσττηη  ββοοήήθθεειιαα
ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς  κκααιι  σσκκοοππεεύύεειι  νναα  ττηηνν  ααξξιιοοπποοιι--
ήήσσεειι  άάμμεεσσαα  ωωςς  σσύύμμββοουυλλοο  ττηηςς  ΠΠοολλιι--
ττεείίααςς  γγιιαα  τταα  θθέέμμαατταα  ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς,,
υυπποογγρρααμμμμίίζζοοννττααςς  ττηη  σσηημμαασσίίαα  ττοουυ
εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  κκααιι  εεππιισσττηημμοοννιι--
κκοούύ  ττηηςς  χχααρραακκττήήρραα,,  ααννααγγννωωρρίίζζοο--
ννττααςς  ττοο  εεύύρροοςς  ττηηςς  δδέέσσμμηηςς  ττωωνν
ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  ττηηςς..

Η επόμενη συνάντησή νοση-
λευτών - υπουργείου θα πραγ-
ματοποιηθεί το πρώτο δεκαπεν-
θήμερο του Νοέμβρη και τα πρώτα
αποτελέσματα της συνεργασίας
αυτής,θα ανακοινωθούν από τον
ίδιο τον κ.Λοβέρδο κατά την έναρ-
ξη του 11ου συνεδρίου της ΠΑΣΥ-
ΝΟ στη Λάρισα.

ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΗΗ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ  
ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΘΘΕΕΣΣΤΤΩΩΤΤΟΟΣΣ  
««ΑΑννάάγγκκηη  έέννττααξξηηςς  ττοουυςς  σσττοο  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..»»

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

ΜΜεε  ααφφοορρμμήή  ττηη  δδύύσσκκοολληη  οοιικκοοννοο--
μμιικκήή  σσυυγγκκυυρρίίαα  πποουυ  δδιιααννύύοουυμμεε
ωωςς  χχώώρραα,,  ηη  θθεεωωρροούύμμεε  εεππιιτταακκττιι--
κκήή  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  δδηημμόόσσιιοουυ
χχααρραακκττήήρραα  ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  άάμμεε--
σσηηςς  θθεεσσμμιικκήήςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ττοουυ  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..
σσεε  όόλλαα  τταα  εεππίίππεεδδαα..

ΒΒαασσιικκόόςς  ππυυλλώώννααςς  ττηηςς  εενν  λλόόγγωω
εεννίίσσχχυυσσηηςς,,  εείίννααιι  ηη  άάμμεεσσηη  υυππααγγωω--
γγήή  ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  εειιδδιικκοούύ
κκααθθεεσσττώώττοοςς  σσττοο  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..,,  ααππόό  ττοο
οοπποοίίοο  εεξξάάλλλλοουυ  ααννττλλοούύνν  ττοο  110000%%
ττωωνν  ππόόρρωωνν  ττοουυςς..

Μετά από έρευνα που πραγ-
ματοποιήσαμε λοιπόν, τα νοσο-
κομεία αυτά που προήλθαν από
κάποια κληροδοτήματα εδώ και
πάρα πολλά χρόνια, αποτελούν
ένα καρκίνωμα για το Σύστημα
της Υγείας, κυρίως, εξαιτίας του
τρόπου που λειτουργούν και της
δυσκολίας που υπάρχει να ελεγ-
χθούν αποτελεσματικά από τα
αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Ξεκινάμε την αναφορά μας
από το ΔΔρροομμοοκκααΐΐττεειιοο, την πιο
χαρακτηριστική περίπτωση αυθαι-

ρεσίας και αυτονόμησης από το
ελληνικό δίκαιο.

Ο Ζωρζής Δρομοκαΐτης, τόνι-
σε στη διαθήκη του την επιθυ-
μία του για την ίδρυση «φρενο-
κομείου» στην Αθήνα. Από τότε,
μετά από 122 χρόνια λειτουρ-
γίας, το Δρομοκαΐτειο έχει ανα-
κατασκευασθεί εκ βάθρων, συντη-
ρείται και λειτουργεί με κονδύλια
του ελληνικού κράτους αλλά
ταλανίζεται διοικητικά υπό τη
σκιά της βαρύγδουπης λέξης
«κληροδότημα». ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό
ττοουυ  ππρροοσσλλααμμββάάννεεττααιι  κκααιι  μμιισσθθοο--
δδοοττεείίττααιι  ααππόό  ττοο  εελλλληηννιικκόό  δδηημμόό--
σσιιοο,,  ττοο  οοπποοίίοο  κκααλλύύππττεειι  εεξξοολλοο--
κκλλήήρροουυ  τταα  έέξξοοδδαα  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς..
Κυρίαρχο ρόλο στις αποφάσεις,
ωστόσο, διαδραματίζει το διοι-
κητικό συμβούλιο που υποδει-
κνύεται από τους εκπροσώπους
του κληροδοτήματος. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι, τα έσοδα από τα
ακίνητα που έχουν δοθεί δωρεά
στο ίδρυμα εισπράττονται από
τους εκπροσώπους του κληρο-
δοτήματος και όχι από το κρά-
τος που το συντηρεί! 

Παρεμφερής είναι η κατάστα-

ση και στο νοσοκομείο της ΠΠααμμ--
μμαακκααρρίίσσττοουυ. ΤΤοο  δδηημμόόσσιιοο  κκαατταα--
ββάάλλλλεειι  ωωςς  εεννοοίίκκιιοο  7700..000000  εευυρρώώ
μμηηννιιααίίωωςς  σσττοουυςς  ΟΟυυννίίττεεςς  εεκκππρροο--
σσώώπποουυςς  ττηηςς  μμοοννήήςς,,  γγιιαα  νναα  χχρρηη--
σσιιμμοοπποοιιεείί  ττιιςς  κκττηηρριιαακκέέςς  ττοουυ  εεγγκκαα--
τταασσττάάσσεειιςς.. Κι ενώ έχει αναλάβει
επίσης τη συντήρηση και τον εξο-
πλισμό, ούτε εδώ έχει δικαίωμα
ουσιαστικής παρέμβασης στη λει-
τουργία του. Η ίδια ή παρόμοια
κατάσταση συναντάται και σε άλλα
οκτώ νοσοκομεία της χώρας, τα
οποία διατηρούν το χαρακτήρα
του κληροδοτήματος. Έτσι το
δημόσιο,αν και καταβάλλει αστρο-
νομικά ποσά για τη λειτουργία
τους και τη μισθοδοσία του προ-
σωπικού τους, εν τούτοις είναι
δέσμιο του ιδιότυπου καθεστώ-
τος που τα διέπει.

ΤΤρρααννόό  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ττηηςς  άάλλοο--
γγηηςς  ττοούύττηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς,,  ααπποοττεελλεείί
ηη  εεμμππλλοοκκήή  πποουυ  δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκεε
ττοο  22000099  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττωωνν  κκρρίί--
σσεεωωνν  γγιιαα  δδιιεευυθθυυννττέέςς,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν
υυππααλλλλήήλλωωνν  ττηηςς  11ηηςς  κκααιι  22ηηςς  ΥΥγγεειι--
οοννοομμιικκήήςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ((ΥΥΠΠΕΕ))..
Οι πρόεδροι του Δρομοκαΐτειου
και  του Ερυθρού Σταυρού δεν

συμμορφώθηκαν με σχετικό
έγγραφο του Υπουργείου Υγεί-
ας, σύμφωνα με το οποίο οι κρί-

σεις έπρεπε να γίνουν συνολι-
κά από τα υπηρεσιακά συμβού-
λια των ΥΠΕ,αξιώνοντας να υπο-

δείξουν οι ίδιοι τους διευθυντές
των υπηρεσιών τους… 

ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΔΔρροο--
μμοοκκααΐΐττεειιοουυ,,  μμάάλλιισστταα,,  ππρροοχχώώρρηησσεε
έένναα  ββήήμμαα  ππααρρααππέέρραα::  ΆΆλλλλααξξεε  ττηη
σσφφρρααγγίίδδαα  ττοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς,,  ααφφααιι--
ρρώώννττααςς  ττοονν  κκύύκκλλοο  πποουυ  όόρριιζζεε  όόττιι
ττοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ααννήήκκεειι  ττηηνν  22ηη  ΥΥΠΠΕΕ,,
γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  ππρροοκκάάλλεεσσεε  ττηηνν  ααννττίί--
δδρραασσηη  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ,,  χχωωρρίίςς
ααπποοττέέλλεεσσμμαα.. Επιπλέον,τον τελευ-
ταίο καιρό στο Δρομοκαΐτειο παρα-
τηρούνται αρκετές μετακινήσεις
νοσηλευτικού προσωπικού σε
αλλότρια καθήκοντα, με λακωνι-
κές αποφάσεις του προέδρου,κάτι
που έχει αποδυναμώσει ακόμα
περισσότερο τα τμήματα.Την πρώ-
τη εβδομάδα του Ιουνίου του 2009,
σε ένα τμήμα του Δρομοκαΐτειου,
δέκα ασθενείς νοσηλεύονταν δεμέ-
νοι,μιας και τα δυο άτομα της πρω-
ινής βάρδιας αδυνατούσαν να αντε-
πεξέλθουν στις ανάγκες της
νοσηλείας.ΤΤοο  ΣΣεεππττέέμμββρρηη  ττοουυ  22001100
οοιι  μμεετταακκιιννήήσσεειιςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ππρροο--
σσωωππιικκοούύ  σσυυννεεχχίίσσττηηκκαανν,,  χχωωρρίίςς
ππρρόόεεδδρροοςς  νναα  κκααμμφφθθεείί  ααππόό  ττιιςς  ααννττιι--
δδρράάσσεειιςς  ττωωνν  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάά--
ννωωνν  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν..

ΗΗ  κκααττάάσστταασσηη  πποουυ  εεππιικκρρααττεείί
μμεε  τταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  εειιδδιικκοούύ  κκααθθεε--
σσττώώττοοςς  ααπποοττεελλεείί  δδυυσσββάάσσττααχχττηη  ππλλέέ--
οονν  δδυυσσλλεειιττοουυρργγίίαα  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο
ττοουυ  ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΥΥγγεείίααςς..
Είναι εύκολο ίσως να επικρίνου-
με το ΕΣΥ και τις υπηρεσίες που
προσφέρει. Θα ήταν όμως πιο
δίκαιο αυτό να γίνεται αφού έχει
ληφθεί υπόψη ο απίστευτος διοι-
κητικός Γολγοθάς που καλείται
κάθε μέρα να αντιμετωπίσει. Το
Υπουργείο Υγείας οφείλει να αντι-
μετωπίσει ριζικά το πρόβλημα με
τις κατάλληλες νομοθετικές ρυθ-
μίσεις.Διαφορετικά, θα πρέπει οι
διοικήσεις που διαχειρίζονται τα
χρήματα των φορολογουμένων
και των ασφαλιστικών ταμείων
να αναλάβουν και τις δαπάνες
των κληροδοτημάτων.

Παραμένοντας στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε διευκρίνι-
ση, παρακαλούμε όπως θέσετε
ένα τέρμα στην ασυδοσία των διοι-
κήσεων των εν λόγω ιδρυμάτων,
εντάσσοντάς τα άμεσα στο Ε.Σ.Υ,
προς όφελος τόσο της Πολιτείας,
όσο και των πολιτών που επιζη-
τούν τις υπηρεσίες τους».
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Οι βάσεις για μια νέα αρχή... 

Επιμέλεια: Αριστείδης Δάγλας

ΣΣ
τα πλαίσια της συνάντησης αντιπροσωπίας
των νοσηλευτών με τον Υπουργό Υγείας κ.
Λοβέρδο, συζητήθηκε -με σοβαρότατες

πιθανότητες υλοποίησης- η πρόταση της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος για απόκτηση νοσηλευτι-
κής ειδικότητας αμέσως μετά την απόκτηση του
πτυχίου Νοσηλευτικής.

Συγκεκριμένα, μετά τη διαπίστωση της εν τοις
πράγμασι απαξίωσης του θεσμού των τεσσάρων
Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και της άμεσης ανά-
γκης για πλήρη και εκ βάθρων αναβάθμιση του
πλαισίου λειτουργίας τους, συζητήθηκε καταρ-
χήν η αναγκαιότητα των ειδικοτήτων, σε μια επο-

χή που η τεχνολογία έχει δημιουργήσει εξαιρετι-
κά αυξημένες ανάγκες για ποιοτική και εξειδικευ-
μένη περίθαλψη.

Πρόταση της Ε.Ν.Ε. είναι η αύξηση του αριθ-
μού των ειδικοτήτων και η θεσμική τους θωράκι-
ση, ώστε, όχι μόνο να αποκτήσουν επιστημονική
αξία, αλλά να έχουν και την ανάλογη συμμετοχή
στην οικονομική και ιεραρχική εξέλιξη των ειδι-
κευμένων νοσηλευτών.

Τα τελευταία χρόνια, ο θεσμός των ειδικοτή-
των είχε περιέλθει σε πλήρη ανυποληψία, αφε-
νός εξαιτίας της μηδενικής χρησιμότητας του τίτ-
λου αυτών κατά την επαγγελματική πορεία του
νοσηλευτή και αφετέρου από την βραδύτητα και
τη διαβλητή φύση των διαδικασιών επιλογής των

υποψηφίων από τις κατά τόπους Νοσηλευτικές
Διευθύνσεις.

Έτσι, ενώ στον ιατρικό κλάδο η ειδικότητα είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξέλιξη και την εργα-
σία των γιατρών, στο δικό μας κλάδο αποτελεί μια
ευκαιρία αποφυγής του εξαντλητικού κυκλικού ωρα-
ρίου των νοσοκομείων.

Πολλοί γιατροί ακολουθούν μεταπτυχιακές σπου-
δές ή κάνουν διδακτορικά, αλλά πάντα φροντίζουν
να πάρουν την ειδικότητά τους. Χωρίς αυτήν, ουσια-
στικά δεν έχουν επαγγελματική ταυτότητα, δεν είναι
καν γιατροί…

Για τους λόγους αυτούς λοιπόν και για να απο-
φευχθεί όλη αυτή η αναστάτωση, προσωπική, οικο-
γενειακή και εργασιακή, η Ε.Ν.Ε. πρότεινε, εκτός

από την ανάπτυξη περισσότερων ειδικοτήτων, τη
δυνατότητα παρακολούθησης και λήψης ειδικότη-
τας από τους νοσηλευτές, αμέσως μόλις καταστούν
πτυχιούχοι και τη μοριοδότηση των εν λόγω τίτλων
προκειμένου να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις
μέσω ΑΣΕΠ .

Έτσι, κανείς δεν θα μπορεί να τους στερήσει το
δικαίωμα της επαγγελματικής εξειδίκευσης (πράγ-
μα που συμβαίνει κατά κόρον με τους ήδη εργαζο-
μένους νοσηλευτές) και οι ίδιοι θα μπορούν να απο-
κτήσουν πολύ νωρίς εξειδικευμένη επιστημονική
συνείδηση.

Επιπλέον, θα αξιοποιήσουν τον τυχόν χρόνο ανα-
μονής τους μέχρι να εργαστούν, εξασφαλίζοντας
περαιτέρω προνόμια σε σχέση με το παρελθόν.

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. 

Απόκτηση ειδικότητας αμέσως μετά το πτυχίο

Τα νοσοκομεία ειδικού νομικού
καθεστώτος είναι:

Δρομοκαΐτειο Ίδρυση: 1887,από το Ζωρζή Δρομοκαΐτη. Ανή-
κει στο κληροδότημα, έχει ενταχθεί λειτουρ-
γικά στο ΕΣΥ, κατέχει ακίνητα από δωρεές που
εκμεταλλεύεται το ίδιο κι όχι το κράτος.

Παμμακάριστος Ίδρυση: 1943. Ανήκει στη μονή «Παμμακαρί-
στου», μπήκε στο ΕΣΥ το 1990 και έχει ιδιότυ-
πο καθεστώς διοίκησης με την πλειοψηφία των 
μελών του ΔΣ διορισμένα από τους Ουνίτες.

ΑΧΕΠΑ Αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ιδρύ-
θηκε με κονδύλια της ελληνικής ομογένειας.
Με το Ν.2889/2001 είναι ανεξάρτητη μονά-
δα, με δικό του νομικό καθεστώς. 

Άγιος Σάββας Ίδρυση: 1935. Είναι πραγματοποίηση σκοπού 
του Καθηγητή Αρ. Κούζη. Τελικά εντάχθηκε 
στο δημόσιο με το ΠΔ 384/89. Παράλληλα 
εκδίδεται ο νέος Οργανισμός του Νοσοκομεί-
ου ως ΝΠΔΔ, (Υπ. αποφ . Α3ρ7οικ. 9971/15- 6-
89 και Α3ρ7οικ. 10326/24-6-90 - ΦΕΚ 424/Β/90). 

Κοργιαλένειο Είναι Ν.Π.Δ.Δ. και διέπεται από τις διατάξεις 
Μπενάκειο του Ν. 1397/83. Μετά τη δημοσίευση του Ν. 
(Ερυθρός Σταυρός) 2889/01, διατήρησε το υφιστάμενο νομικό

καθεστώς του. Επίσης συστήθηκε μία οργανι-
κή θέση Διοικητή, με πενταετή θητεία. Έτσι το
Δ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης. 

Ασκληπιείο Βούλας Ίδρυση: 1921 από τον ΕΕΣ. Το 1985 με το Π.Δ. 
594/85 εντάσσεται στο Ε.Σ.Υ. Με το Ν.1821/88 
κυρώνεται η υπογραφείσα σύμβαση της 28/5/85 
με το Υπουργείο Υγείας, για τη χρήση των υπο-
δομών του,  η κυριότητά τους όμως, παραμέ-
νει στον ΕΕΣ.

Καραμανδάνειο Ίδρυση: 1938 από τον Ι. Καραμανδάνη. Ανήκει
στο κληροδότημα. 

Σπηλιοπούλειο Ίδρυση:1916. Το 1922 με την διαθήκη του ο 
Χ. Σπηλιόπουλος, δώρισε χρηματικό ποσό στο 
ίδρυμα. Το 1973 ιδρύεται το ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ" ως ΝΠΙΔ. Το 
1982 το ΝΠΙΔ με το 646/82 Π.Δ. μετατρέπε
ται σε ΝΠΔΔ, διατηρώντας όμως τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του κληροδοτήματος. 

Ελπίς Ιδρύθηκε το 1842 ως Δημοτικό Νοσοκομείο.
Διαθέτει διοικητή που ορίζεται από το Υπουρ-
γείο Υγείας, αλλά και πρόεδρο του Δ.Σ που ορί-
ζεται από το Δήμο Αθηναίων. Συχνές οι αλλη-
λοκαλύψεις ρόλων.

Π. κ΄Α. Κυριακού Ίδρυση: 1933 από δωρεά της Αγλαΐας Κυρια-
κού. Είναι ανεπτυγμένο πλήρως μετά την οικο-
νομική συμβολή του ελληνικού δημοσίου. 



Γράφει ο Λάμπρος Μπίζας,Ανα-
πληρωτής Γραμματέας Δ.Σ.Ε.Ν.Ε.

ΗΗ
Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) στα
πλαίσια των δραστη-

ριοτήτων της που πηγάζουν,
πρωτίστως,
από τους ίδι-
ους τους
σκοπούς της,
όπως αυτοί
περιγράφο-
νται στις δια-
τάξεις του
άρθρου 2

του Νόμου 3252/2004 και, ειδι-
κότερα, αναφορικά με την επι-
στημονική προαγωγή των μελών
της, την προαγωγή και ανάπτυ-
ξη της Νοσηλευτικής ως ανε-
ξάρτητης και αυτόνομης Επι-
στήμης και Τέχνης με σκοπό
την συμβολή στην προστασία
της υγείας του Ελληνικού Λαού,

αποφάσισε την δημιουργία των
Νοσηλευτικών Επιστημονικών
Τομέων (ΝΕΤ) της Ε.Ν.Ε..

ΚΚύύρριιοοςς  σσττόόχχοοςς  εείίννααιι  ηη  δδηημμιι--
οουυρργγίίαα  εεννόόςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ΕΕππιι--
σσττηημμοοννιικκοούύ  ΔΔιικκττύύοουυ,,  ττοο  οοπποοίίοο
θθαα  δδιιααρρθθρρώώννεεττααιι  ααππόό  όόλλοουυςς  ττοουυςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύςς  ΤΤοομμεείίςς,,  κκααλλύύ--
ππττοοννττααςς  ππλλήήρρωωςς  ττοο  φφάάσσμμαα  ττηηςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς εεννώώ,,
μμεεσσοοππρρόόθθεεσσμμαα,,  εεκκππρρόόσσωωπποοιι
ττωωνν  ΤΤοομμέέωωνν  θθαα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  ττοο
ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  πποουυ
θθαα  λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  ττοο  κκύύρριιοο  εεππιι--
σσττηημμοοννιικκόό  σσυυμμββοουυλλεευυττιικκόό  όόρργγαα--
ννοο  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  θθαα
εείίννααιι  ααννοοιιχχττόό  γγιιαα  κκάάθθεε  εεννδδιιααφφεε--
ρρόόμμεεννοο  σσυυννάάδδεελλφφοο  σσππάάζζοοννττααςς
ττοονν  ππεερριιοορριισσμμόό  σσττηηνν  ππρρόόσσββαα--
σσηη  γγιιαα  τταα  εεππιισσττηημμοοννιικκάά  δδρρώώμμεε--
νναα  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,,  πποουυ  ίίσσχχυυεε
μμέέχχρριι  ππρροοσσφφάάττωωςς..  

Οι Επιστημονικοί Τομείς θα
δημιουργηθούν με γνώμονα
όλα τα Νοσηλευτικά Επιστημο-

νικά Θεματικά Πεδία συμπερι-
λαμβανομένου και Τομέα Εθε-
λοντών Υγείας, χωρίς περιορι-

σμό μελών ανά τομέα αφού το
κύριο μέσω επικοινωνίας θα
είναι το διαδίκτυο. Οι σκοποί
και το και το αντικείμενο δρά-

σης τους συνοψίζεται στα εξής:
� Επανδρώνουν ομάδες και
επιτροπές σχετικές με το επι-
στημονικό περιοδικό της Ε.Ν.Ε.
(κριτές, επιστημονική επιτρο-
πή κτλ.).
� Επανδρώνουν ομάδες και
επιτροπές άλλων δραστηριο-
τήτων επιστημονικού περιεχο-
μένου π.χ. Επιστημονική Επι-
τροπή του Ετήσιου Συνεδρίου
της Ε.Ν.Ε..
� Αποτελούν συμβουλευτικό
όργανο της Ε.Ν.Ε., για θέματα
που άπτονται του αντικειμένου
τους π.χ. ο καθορισμός των
Νοσηλευτικών πράξεων και η
ανά καιρούς ανανέωση και
εμπλουτισμός αυτών.
� Η εκπόνηση ερευνητικών
προγραμμάτων για σκοπούς
της Ε.Ν.Ε..
� Η οργάνωση θεματικών επι-
στημονικών Ημερίδων και
άλλων εκδηλώσεων.
� Ο σχεδιασμός και η λειτουρ-
γία του Ηλεκτρονικού Επιστη-
μονικού Συνεδρίου της Ε.Ν.Ε.,
το οποίο θα λειτουργεί σε μόνι-
μη βάση ή θα διεξάγεται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα.
� Η διασύνδεση με τους ανά-
λογους Ευρωπαϊκούς φορείς
και εκπροσώπηση της Ε.Ν.Ε.
σε αντίστοιχα θεματικά Ευρω-
παϊκά φόρουμ με κοινούς σκο-
πούς.
� Τέλος, οτιδήποτε άλλο προ-
κύψει από τη σύσταση και αλλη-
λεπίδραση των Επιστημονι-
κών Τομέων στα πλαίσια της
αυτόνομης επιστημονικής τους
δράσης.

ΗΗ  ααννάάππττυυξξηη  ΕΕθθεελλοοννττιικκήήςς
ΔΔρράάσσηηςς  μμεε  ττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα
ΜΜηηττρρώώοουυ  ΕΕθθεελλοοννττώώνν  κκααιι  ττηη

λλεειιττοουυρργγίίαα  ΕΕθθεελλοοννττιικκώώνν  ΟΟμμάά--
δδωωνν  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς
ΦΦρροοννττίίδδααςς,,  ααπποοττεελλεείί  μμέέρροοςς  ττωωνν
σσκκοοππώώνν  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  πποουυ  μμππααίί--
ννεειι  σσεε  εεφφααρρμμοογγήή  μμεε  ττηηνν  ααφφοορρ--
μμήή  κκααιι  ττηηνν  ππρρόόσσφφααττηη  ψψήήφφιισσηη
ττοουυ  ννόόμμοουυ  33886688//22001100..  Σκοπός
των εθελοντικών ομάδων είναι
η ανάπτυξη εθελοντικής δρά-
σης αυτόνομα ή σε συνεργα-
σία με άλλους αρμόδιους φορείς,
σε πεδία όπως η φροντίδα ασθε-
νών,παιδιών και ηλικιωμένων,
η διευκόλυνση πρόσβασης εξυ-
πηρετούμενων ατόμων με ανα-
πηρία και αλλόγλωσσων στις
Υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας, η
δημιουργική απασχόληση παι-
διών και η ψυχαγωγία ασθε-
νών και η συμμετοχή σε εκδη-
λώσεις για υποστήριξη μονάδων
Υγείας-Πρόνοιας.Επίσης η δημι-
ουργία κινητών μονάδων πρό-
ληψης με την διεξαγωγή ενη-
μερωτικών εκστρατειών και
εκστρατειών διενέργειας προ-
ληπτικών ελέγχων, η παροχή
και διανομή συσσιτίου και τέλος,
η συμμετοχή σε περιστάσεις
έκτακτης ανάγκης.

ΣΣύύννττοομμαα,,  θθαα  αανναακκοοιιννωωθθοούύνν
τταα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκάά  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκάά
ΘΘεεμμααττιικκάά  ΠΠεεδδίίαα  ((ΤΤοομμεείίςς))  κκααιι
οοιι  ΕΕθθεελλοοννττιικκέέςς  ΟΟμμάάδδεεςς  όόπποουυ
θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν
όόλλοοιι  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς.. Η διαδι-
κασία εγγραφής στους Τομείς
και στις Εθελοντικές Ομάδες
θα είναι απλή με την συμπλή-
ρωση της αντίστοιχης φόρμας
που θα αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα της ΕΝΕ.

Η πρόσκληση για συμμε-
τοχή αφορά όλους τους Νοση-
λευτές και η συνεισφορά όλων
μας είναι επιβεβλημένη.
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Νοσηλευτικοί
Επιστημονικοί Τομείς –

Τομέας Εθελοντών 

ΕΕ
ίναι γεγονός, ότι ορισμένες διατάξεις
που αφορούν τον διορισμό ή την μετά-
ταξη υπαλλήλων σε υπηρεσίες που

εδρεύουν σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως
παραμεθόριες, προβλέπουν την υποχρεωτι-
κή παραμονή των υπαλλήλων εις αυτές για
ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα. Παρεμφε-
ρείς διατάξεις ή άλλως όροι τίθενται, επίσης,
σε σχετικές προκηρύξεις για την κατάληψη
θέσεων. Σε καμία, ωστόσο, περίπτωση οι
παραπάνω διατάξεις δεν δύνανται να ανα-
πτύσσουν αναδρομική ισχύ, καταλαμβάνο-
ντας και περιπτώσεις υπαλλήλων, οι οποίοι

διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν σε παραμεθό-
ριο περιοχή προ της έναρξης της ισχύος τους. 

Κατά πάγια, δε, αρχή ο νομοθέτης αδυνα-
τεί να προσδίδει αναδρομική ισχύ σε διατά-
ξεις με δυσμενές περιεχόμενο για τους διοι-
κουμένους, δοθέντος ότι, με αυτόν τον τρόπο
θίγεται η προστατευομένη εμπιστοσύνη, που
αποτελεί απόρροια του Κράτους Δικαίου. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην ελληνική
έννομη τάξη δεν υπάρχει αντίστοιχη διάτα-
ξη περί της υποχρεωτικής παραμονής υπαλ-
λήλων στην παραμεθόριο για συγκεκριμένη
χρονική περίοδο με αναδρομική ισχύ. 

Παραμονή στην παραμεθόριο

Κύριος στόχος
είναι η δημιουρ-
γία ενός Νοσηλευ-
τικού Επιστημο-
νικού Δικτύου,
το οποίο θα διαρ-
θρώνεται από
όλους τους Νοση-
λευτικούς Τομείς,
καλύπτοντας
πλήρως το φάσμα
της Νοσηλευτικής
Επιστήμης.
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ΣΣ
τα κοινωνικά πλαίσια των μοντέρ-
νων καιρών η σύγκρουση παρου-
σιάζεται σε όλο της το μεγαλείο και

σε όλα τα πεδία των κοινωνικών σχέσεων:
στην οικογένεια, στο σχολείο, στο χώρο
εργασίας, στην πολιτική. Πόσες φορές δεν
έχουμε δει ή ακούσει άτομα να λογομα-
χούν,παρουσιαστές στην τηλεόραση να δια-
κόπτουν τη ροή του προγράμματος με δια-
φημίσεις, προκειμένου να κατευνάσουν τα
πνεύματα. Συγκρούσεις καθημερινές, που
κάποιες στιγμές αγγίζουν τα όρια της βίας.

Η σύγκρουση,λοιπόν,αποτελεί καθημε-
ρινό κοινωνικό φαινόμενο και πιο πολλοί
από εμάς αντιλαμβάνονται το φαινόμενο αυτό
με την αρνητική του σημασία. Ισχύει, όμως,
κάτι τέτοιο στη πραγματικότητα; Αν εμβαθύ-
νουμε λίγο τη σκέψη μας θα διαπιστώσου-
με ότι,κάθε σύγκρουση δεν οδηγεί στη διάρ-
ρηξη των κοινωνικών πλαισίων. Υπάρχει
μια σειρά από κοινωνικές διαμάχες,που εξι-
σορροπούνται και εξομαλύνονται μέσα στις
ίδιες τις λειτουργίες της ομάδας.

ΣΣππέέρρμμαατταα  κκοοιιννωωννιικκήήςς  σσύύγγκκρροουυσσηηςς  υυππάάρρ--
χχοουυνν  ήήδδηη  σσττηηνν  κκααττααννοομμήή  ττωωνν  ρρόόλλωωνν  μμέέσσαα
σσεε  μμιιαα  κκοοιιννωωννιικκήή  οομμάάδδαα,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  κκααιι
ηη  λλεειιττοουυρργγιικκήή  ααπποοσσττοολλήή  κκααιι  οο  ττρρόόπποοςς  ππρροο--
σσέέγγγγιισσηηςς  κκααιι  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  ππρροοββλληημμάά--
ττωωνν  ααππόό  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  δδιιααφφόόρρωωνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς
ρρόόλλωωνν  δδεενν  εείίννααιι  οο  ίίδδιιοοςς..  Σημαντική αιτία
σύγκρουσης είναι και οι διαφορές στην ψυχο-
σύνθεση των ατόμων,που ώσπου να βρουν
ένα τρόπο συλλειτουργίας και αλληλοπρο-
στασίας περνάνε πολλές φορές από ένα προη-
γούμενο στάδιο σύγκρουσης. Οι ιδιαιτερό-
τητες στην ψυχοσύνθεση των ατόμων μπορεί
να οφείλονται σε γενετικές αιτίες σε διαφο-
ρετικά βιώματα ή και στα δύο. Αυτού του
είδους οι διαφορές οπωσδήποτε είναι μια
αιτία συγκρούσεων σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνικής ζωής. Από τις μικρότερες ομά-
δες τις λεγόμενες face to face groups,τις ομά-
δες δηλ. πρόσωπο με πρόσωπο (π.χ. οικο-
γένεια) μέχρι και την ευρύτερη κοινωνία.

Σπεύδουμε με ευχέρεια να καταδικάζου-
με και να στιγματίζουμε την εκδήλωση της
βίας ως μορφή κοινωνικής σύγκρουσης
χωρίς να αναλογιζόμαστε πόσο βλαβερός
μπορεί να είναι ο αποκλεισμός επιθετικών

στοιχείων από τη συνείδηση.Δεν μας προ-
στατεύει η μη αναγνώριση των επιθετικών
φαντασιώσεων που ενεδρεύουν μέσα μας.
Ο υπέρ -  έλεγχος της βίας αποβαίνει συχνά
ζημιογόνος. Στην εγκληματολογία ερευνη-
τικά δεδομένα αποκαλύπτουν τη συνάρτη-
ση που υπάρχει ανάμεσα στη βιαιότητα και
τον αυστηρό έλεγχο της επιθετικότητας.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν στο θέμα αυτό
οι έρευνες του Megargree, ο οποίος προ-
σπάθησε να εξηγήσει, γιατί ορισμένα από-
λυτα κοινωνικοποιημένα,ήπια και φιλειρη-
νικά άτομα καταφεύγουν σε ακραίες πράξεις
βίας όπως είναι η ανθρωποκτονία.

ΤΤαα  άάττοομμαα  δδιιααφφοορροοπποοιιοούύννττααιι  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς
ωωςς  ππρροοςς  ττοο  ββααθθμμόό  αανναασσττοολλήήςς  ττηηςς  ββίίααιιηηςς
σσυυμμππεερριιφφοορράάςς..  Η δυνατότητα άρσης της
καταστολής,ως επακόλουθο περιβαλλοντι-
κών αποστερήσεων,ποικίλει από άτομο σε
άτομο. Άτομα που χαρακτηρίζονται από
υψηλό βαθμό αναστολής της  βίας,θα παρα-
κινηθούν σε εκδήλωση μιας επιθετικής
συμπεριφοράς μόνο πιεζόμενοι κάτω από
υψηλό βαθμό πρόκλησης.

Τα άτομα αυτά  χαρακτηρίζονται υπερ –
ελεγχόμενα.Αντίθετα,άτομα με χαμηλό βαθ-
μό αναστολής στη βία μπορούν με ευχέρεια
να συμπεριφερθούν επιθετικά κάτω από την
πίεση μιας – ακόμη και μηδαμινού βαθμού
εξωτερικής πρόκλησης.Τα άτομα αυτά χαρα-
κτηρίζονται υπο – ελεγχόμενα.

Με βάση τα παραπάνω διατυπώνεται η
υπόθεση ότι, οοιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ααππόό  ττοουυςς
δδρράάσσττεεςς  αακκρρααίίαα  ββίίααιιωωνν  εεννεερργγεειιώώνν,,  θθαα  υυππάά--
γγοοννττααιι  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ττωωνν  υυππεερρ  ––  εελλεεγγ--
χχόόμμεεννωωνν  ααττόόμμωωνν  κκααιι  όόχχιι  σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα
ττωωνν  υυπποο  ––  εελλεεγγχχόόμμεεννωωνν.. Πράγματι, όπως
προκύπτει από τα πορίσματα μιας σειράς
ερευνητικών προγραμμάτων τα πλέον αιφ-
νίδια και αποτρόπαια εγκλήματα διαπράτ-
τονται από υπερελεγχόμενα άτομα. Από
άτομα δηλαδή που στο παρελθόν δεν είχαν
εκδηλώσει την παραμικρή βία, συσσωρεύ-
οντας όμως συνεχώς και αδιαμαρτύρητα
κάθε μορφή αποστέρησης. Το άτομο χάριν
της ψυχικής του υγείας και της κοινωνι-
κής ευρυθμίας οφείλει  να αντιδρά στις
αποστερήσεις που δέχεται. Η απάθεια, η
ανοχή στην αποστέρηση ισοδυναμούν σε

μια αποσύνθεση του εαυτού, σε ένα είδος
συμβολικού θανάτου.

ΑΑςς  ααννααλλοογγιισσθθοούύμμεε  εεδδώώ  ττοο  άάττοομμοο  εεκκεείί--
ννοο  πποουυ  δδέέχχεεττααιι  ππααθθηηττιικκάά  μμιιαα  σσεειιρράά  ττρρααυυ--
μμααττιικκώώνν  ααπποοσσττεερρήήσσεεωωνν,,  ττοο  άάττοομμοο  εεκκεείίννοο
πποουυ  ββιιώώννεειι  μμιιαα  φφρριικκααλλέέαα  κκααθθηημμεερριιννόόττηητταα
κκααιι  δδεενν  ααννττιιδδρράά.. Εθίζεται, εξοικειώνεται με
την έννοια της στέρησης, της έλλειψης, της
απουσίας. Ασάλευτος σαν  άγαλμα παρα-
κολουθεί τα δρώμενα γύρω του. Επωμί-
ζεται μια ανυπόφορη ζωή. Δεν εξεγείρε-
ται, δεν οργίζεται δεν αντιστέκεται, όταν για
παράδειγμα ζει στο πετσί του την αδικία
μιας στυγνής, ανελέητης καθημερινότητας.
Η ποιοτική υποβάθμιση της ζωής, τα τρο-
μακτικά χάσματα στην ανθρώπινη επικοι-
νωνία δεν κινητοποιούν καμία αντίδραση
από μέρους του.Ναι, σίγουρα δεν πρόκει-
ται για ένα βίαιο άτομο. Πρόκειται, όμως,
για ένα νεκρό άτομο.

ΑΑννττίί  νναα  σσππεεύύδδοουυμμεε,,  λλοοιιππόόνν,,  νναα  κκααττααδδιι--
κκάάζζοουυμμεε  όόσσοουυςς,,  ααππααννττώώννττααςς  σσεε  ααφφόόρρηηττεεςς
ααπποοσσττεερρήήσσεειιςς,,  ααννττιιδδρροούύνν  μμέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  ββίίαα
κκααιι  ττηηνν  κκοοιιννωωννιικκήή  σσύύγγκκρροουυσσηη,,  ααςς  ααννααλλοο--
γγιισσθθοούύμμεε  ππόόσσοο  σσττιιςς  μμέέρρεεςς  μμααςς  οοιι  δδιιέέξξοοδδοοιι
ζζωωήήςς  ττεείίννοουυνν  σσυυννεεχχώώςς  νναα  εεκκλλεείίπποουυνν  κκααιι
νναα  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  μμεε  ττιιςς  ττόόσσοο  γγννώώρριιμμεεςς  γγιιαα
όόλλοουυςς  δδιιεεξξόόδδοουυςς  θθααννάάττοουυ..  ΜΜιιαα  ττέέττοοιιαα  δδιιέέ--
ξξοοδδοοςς,,  λλιιγγόόττεερροο  εεππιικκίίννδδυυννηη  εείίννααιι  ηη  εεκκδδήή--
λλωωσσηη  ββίίααςς..  ΑΑςς  ττοο  δδοούύμμεε  έέττσσιι..

Όλο το ζήτημα έγκειται στο πώς θα μπο-
ρέσει το άτομο να εκφράσει το απωθημέ-
νο υλικό των βίαιων ενορμήσεων, χωρίς
να καταστρέψει τον εαυτό του ή τους άλλους.
Με άλλα λόγια,πώς θα μπορέσει να συνται-
ριάζει τη γοητεία της ενορμητικής βίας,που
αντιτάσσεται στην τάξη και την οργάνωση
με την επιθυμία για την ασφάλεια που του
παρέχει αυτή η τάξη.Σε μια κοινωνία είναι
απαραίτητη η ανάπτυξη και η έκφραση των
ανθρώπινων ιδιαιτεροτήτων, παρόλο που
δημιουργούν τριβές και πολλές φορές έντο-
νες συγκρούσεις.

Συγκρούσεις, όμως, στην περίπτωση
αυτή, οι οποίες κινούνται σε ένα θεσμοθε-
τημένο πλαίσιο όπου επομένως υπάρχουν
περιθώρια για το παιχνίδι αυτό των αντιθέ-
σεων,χωρίς να διακινδυνεύεται η δομή της
ομάδας και να απειλείται η συνοχή της.

Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΑΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΒΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Αναζητώντας 
διέξοδο ζωής... 

Γράφει η Χαρμπέα Ιωάν-
να, κοινωνιολόγος, εργα-
ζόμενη στο πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» στο
Δήμο Μεγάλων Καλυβίων
στο νομό Τρικάλων.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, Δρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Γιατροί - ρομπότ
στα νοσοκομεία
των ΗΠΑ 
Πηγή:TA NEA

Είναι τα αυτιά, τα μάτια και η
φωνή των γιατρών σε πολλά
νοσοκομεία των ΗΠΑ.Ρομπότ
με ανθρώπινη κορμοστασιά
κυκλοφορούν στους θαλάμους
νοσηλείας των ασθενών, σε
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
ή σε χειρουργεία.Στη θέση του
κεφαλιού έχουν μια οθόνη στην
οποία εικονίζεται το πρόσωπο
του γιατρού. Αυτός μπορεί να
βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμε-
τρα μακριά,σε ένα ειδικό δωμά-
τιο έχοντας μπροστά του έναν
υπολογιστή και ένα τζόιστικ.
Μόλις παραστεί ανάγκη,ο υπο-
λογιστής μπροστά του συνδέ-
εται με το ρομπότ που βρίσκε-
ται στο νοσοκομείο και,αυτομάτως,
ο γιατρός αποκτά εικόνα και
ήχο από τον χώρο στον οποίο
αυτό βρίσκεται.

Αποσύρεται 
φάρμακο 
για τον διαβήτη
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Αποσύρονται άμεσα από τα
ράφια των φαρμακείων το
Αvandia, το οποίο χορηγείται
στους πάσχοντες από διαβή-
τη και άλλα σκευάσματα τα
οποία περιέχουν την ουσία
ροσιγλιταζόνη (rosiglitazone).
Η τρέχουσα αναθεώρηση της
ροσιγλιταζόνης από την Επι-
τροπή Φαρμακευτικών Προϊ-
όντων για Ανθρώπινη Χρήση
(CΗΜΡ) του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) άρχι-
σε στις 9 Ιουλίου, μετά τη γνω-

στοποίηση νέων μελετών, που
αμφισβητούν την καρδιαγγει-
ακή ασφάλεια του φαρμάκου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του
ΕΟΦ, οι μελέτες έδειξαν «έναν
ενδεχομένως αυξημένο κίν-
δυνο ισχαιμικής καρδιοπά-
θειας που συνδέεται με τη χρή-
ση της ροσιγλιταζόνης.
Περαιτέρω περιορισμοί στη
χρήση αυτών των φαρμάκων
σε ασθενείς με ισχαιμική καρ-
διακή νόσο είχαν εισαχθεί».

Ο «πατέρας της
εξωσωματικής»
Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Στον «πατέρα της εξωσωματι-
κής»,που με το ερευνητικό έργο
του κατάφερε να ξεπεράσει το
πρόβλημα της υπογονιμότη-
τας, που αφορά περισσότερο
από το 10% των ζευγαριών σε
όλο τον κόσμο, απονεμήθηκε
το φετινό βραβείο Νόμπελ Ιατρι-
κής. «Με τις έρευνές του, γεν-
νήθηκε ένα νέο πεδίο της Ιατρι-
κής,με τον Ρόμπερτ Εντουαρντς
να ηγείται της διαδικασίας σε
όλη τη διαδρομή της από τις

βασικές ανακαλύψεις έως τη
σύγχρονη επιτυχημένη εξω-
σωματική θεραπεία.Η συμβο-
λή του συνιστά ορόσημο στην
ανάπτυξη της σύγχρονης Ιατρι-
κής», ανακοίνωσε χτες το σου-
ηδικό ινστιτούτο Καρολίνσκα.

800 άνθρωποι
μιλούν άγνωστη
γλώσσα
Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Μια άγνωστη,στον επιστημονι-
κό κόσμο, γλώσσα που μιλιέ-
ται από 800 ανθρώπους στη
Βορειοανατολική Ινδία ανακά-
λυψαν γλωσσολόγοι, καθώς
αναζητούσαν γλώσσες προς
εξαφάνιση.Η νέα γλώσσα ονο-
μάζεται «Κόρο» και ανήκει στην
ίδια οικογένεια με αυτές που
μιλούν οι κάτοικοι του Θιβέτ
και της Βιρμανίας, όπως ανα-
κοίνωσαν οι γλωσσολόγοι Γκρέ-
γκορι Αντερσον (Ινστιτούτο
Ζωντανών Γλωσσών του Ορε-
γκον),Ντέιβιντ Χάρισον (Κολέ-
γιο του Σουάρθμορ) και Γκα-
νές Μουρμού (Πανεπιστήμιο
Ράντσι της Ινδίας).Οι τρεις μελε-

τητές έπρεπε να πάρουν ειδική
άδεια από την ινδική κυβέρνη-
ση για να επισκεφτούν το Αρου-
νάτσαλ Πράντες,που βρίσκεται
στα σύνορα Μπουτάν και Κίνας
και όπου ανακάλυψαν τη γλώσ-
σα «Κόρο». Εκεί ζούσαν μόνο
ηλικιωμένοι άνθρωποι.

Μαγνητικοί παλμοί
μετατρέπουν τους
δεξιόχειρες 
σε αριστερόχειρες 
Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Οι περισσότεροι άνθρωποι
χρησιμοποιούν το δεξί χέρι
τους για τις περισσότερες δρα-
στηριότητές τους, αυτό όμως
μπορεί να αλλάξει με την επί-
δραση μαγνητικών παλμών
στον εγκέφαλο. Μια νέα επι-
στημονική έρευνα διαπίστωσε
ότι, υπό την επίδραση μαγνη-
τικών παλμών στον εγκέφαλο,
είναι δυνατό για σύντομο χρο-
νικό διάστημα οι δεξιόχειρες
να μετατραπούν σε αριστερό-
χειρες.Οι επιστήμονες ανακά-
λυψαν ότι αν μια συγκεκριμέ-

νη περιοχή του εγκεφάλου ενός
δεξιόχειρα,στον αριστερό οπί-
σθιο βρεγματικό φλοιό, δεχτεί
μαγνητικά ερεθίσματα, τότε είναι
δυνατό να αλλάξει ο τρόπος
που αποφασίζει ο εγκέφαλός
του και να στείλει εντολή στο
αριστερό χέρι για να εκτελέσει
μια πράξη, για παράδειγμα να
πιάσει ένα φλιτζάνι καφέ.

Ανακαλύφθηκε 
η αιτία της 
προεκλαμψίας 
Πηγή:TΟ ΒΗΜΑ 

Ερευνητές του Πανεπιστημίου
Κέιμπριτζ εντόπισαν τον μηχα-
νισμό που οδηγεί στην προε-
κλαμψία, μια κατάσταση κατά
την οποία η έγκυος παρουσιά-
ζει επικίνδυνα υψηλή αρτηρια-
κή πίεση, συνήθως, κατά τα
τελευταία στάδια της εγκυμο-
σύνης.Ανακάλυψαν,ότι το αγγει-
οτενσινογόνο αλλάζει σχήμα,
όταν οξειδώνεται από αντιδρα-
στικά μόρια που βρίσκονται
στο αίμα, όπως οι ελεύθερες
ρίζες.Η οξειδωμένη πρωτεΐνη
στη συνέχεια παίρνει τέτοιο
σχήμα, ώστε ένα κοινό ένζυ-
μο μπορεί να την κόψει στα
δύο εκλύοντας αγγειοτενσίνη.
Μετά την ανακάλυψη του μηχα-
νισμού οι ερευνητές ανέλυσαν
δείγματα αίματος που είχαν
ληφθεί από εθελοντές. Τα νέα
αποτελέσματα δείχνουν στους
ειδικούς έναν νέο στόχο για
αντιμετώπιση της υψηλής αρτη-
ριακής πίεσης, όχι μόνο στις
εγκύους, αλλά και γενικά στα
άτομα με υπέρταση.

Λέιζερ αντί για
ακτινογραφία
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Φορητές συσκευές που εκπέ-
μπουν ακτίνα λέιζερ θα αντι-
καταστήσουν σε περίπου πέντε
χρόνια τις ακτινογραφίες.Η νέα

Τυπορυχείο… 

Κρεμμύδι εναντίον 
κακής χοληστερόλης
Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Το ταπεινό κόκκινο ξερό κρεμμύδι, το οποίο
αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά των
πιάτων της μεσογειακής κουζίνας, βοηθά
στην απομάκρυνση της «κακής» LDL χολη-
στερόλης από τον οργανισμό, ενώ παράλ-
ληλα συντελεί στη διατήρηση της «καλής»
ΗDL χοληστερόλης, που αποτελεί «ασπίδα»
ενάντια στις καρδιοπάθειες. Στο συμπέρα-
σμα αυτό κατέληξαν επιστήμονες από το
Χονγκ Κονγκ, οι οποίοι τάισαν χάμστερ που
ακολουθούσαν πλούσια σε χοληστερόλη
διατροφή με κόκκινο κρεμμύδι. Συγκεκρι-

μένα, είδαν ότι έπειτα από οκτώ εβδομάδες κατανάλωσης ξερού κρεμμυδιού τα επί-
πεδα της LDL χοληστερόλης των ζώων εμφάνισαν μείωση 20% κατά μέσο όρο, ωστό-
σο, δεν εμφανίστηκε μείωση των επιπέδων της «καλής» ΗDL χοληστερόλης.
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μέθοδος μπορεί να εντοπίσει
τις πρώτες ενδείξεις για τον
καρκίνο του μαστού, της οστε-
οπόρωσης, αλλά και της τερη-
δόνας και παράλληλα να καταρ-
γήσει πλήθος εξετάσεων. Οι
επιστήμονες πιστεύουν πως, η
«Φασματοσκοπία Raman»,όπως
ονομάζεται,θα επιτρέψει τη διά-
γνωση διαφόρων ασθενειών
συντομότερα, με μεγαλύτερη
ακρίβεια και πιο οικονομικά.
Η Φασματοσκοπία Raman είναι
η μέτρηση της έντασης και του
μήκους κύματος μίας δέσμης
φωτός που διέρχεται μέσα από
μόρια,στην περίπτωσή μας του
ανθρώπινου σώματος. Ήδη η
μέθοδος αυτή εφαρμόζεται από
τις χημικές και φαρμακευτικές
βιομηχανίες.

Οι άγνωστες 
παρενέργειες 
της κατάθλιψης
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Κάθε χρόνια πάθηση φέρνει
μαζί της και μια ψυχική δια-
ταραχή. Γι' αυτό ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας έχει θέσει
για τη φετινή Παγκόσμια Ημέ-
ρα Ψυχικής Υγείας το σύν-
θημα «Ψυχική υγεία και χρό-
νιες ασθένειες: ανάγκη για
συνεχή και αναβαθμισμένη
φροντίδα». Οι επιστήμονες
του Οργανισμού τονίζουν ότι,
όσοι πάσχουν από κάποια
χρόνια ασθένεια διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσή-
σουν από κατάθλιψη και όσοι
έχουν κατάθλιψη διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο να υπο-
στούν καρδιαγγειακή νόσο,
διαβήτη, καρκίνο ή αναπνευ-
στική πάθηση (που ευθύνο-

νται για το 60% των θανάτων
παγκοσμίως).

Ιταλία: νεαρή
Σομαλή, που 
βρίσκεται σε κώμα,
γέννησε ένα 
κοριτσάκι!!!
Πηγή: www.myhnews.gr

Νεαρή Σομαλή, η οποία υπο-
φέρει από μια ιδιαίτερα επι-
θετική μορφή καρκίνου του
εγκεφάλου και ζει, τους τελευ-
ταίους μήνες, με μηχανική
υποστήριξη, γέννησε ένα κορι-
τσάκι σε νοσοκομείο του Τορί-
νο, έπειτα από κύηση 28 εβδο-
μάδων. Οι γιατροί επέλεξαν
να της πάρουν το παιδί με
καισαρική, διότι η επιδείνω-
ση της κατάστασης της, θα
μπορούσε να επηρεάσει και
το έμβρυο.
Το νεογέννητο κοριτσάκι, στο
οποίο δόθηκε το όνομα της
μητέρας του, Ιντίλ, ζυγίζει
μόλις 760 γραμμάρια. Τοπο-
θετήθηκε σε θερμοκοιτίδα

και οι γιατροί εκφράζουν
συγκρατημένη αισιοδοξία για
την εξέλιξη της υγείας του.

O καρκίνος 
εξαπλώθηκε με 
τη βιομηχανική
επανάσταση
Πηγή: www.newsit.gr

Μια νέα επιστημονική έρευ-
να που εξέτασε σχεδόν χίλιες
αρχαίες μούμιες από την Αίγυ-
πτο και τη Νότια Αμερική,
διαπίστωσε ότι ελάχιστοι
άνθρωποι εκείνης της επο-
χής έπασχαν από καρκίνο,
σε αντίθεση με τη σημερινή
εποχή, όταν σχεδόν ένας
στους τρεις θανάτους οφεί-
λεται σε αυτή τη νόσο. Οι
ερευνητές κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι, ο καρκίνος
ουσιαστικά δεν υπήρχε στον
αρχαίο κόσμο και ότι, συνε-
πώς, είναι μια ασθένεια που
«δημιούργησε» ο άνθρωπος
με το σύγχρονο καρκινογό-
νο πολιτισμό του.

Σήμερα πια ο καρκίνος είναι
η κυριότερη αιτία θανάτου στις
ανεπτυγμένες χώρες, μετά τα
καρδιαγγειακά νοσήματα.

Συναγερμός 
για επικίνδυνα
παιδικά σιρόπια
Πηγή: www.newsit.gr

SOS προς τους γονείς εκπέ-
μπουν οι υπεύθυνοι της βρε-
τανικής αρχής για τα φάρμα-
κα, ώστε να προσέχουν, όταν
δίνουν στα παιδιά τους αντι-
βηχικά σιρόπια.
Ο λόγος είναι ότι τα σιρόπια
που περιέχουν κωδείνη ευθύ-
νονται για σοβαρές παρενέρ-
γειες όπως νευρικότητα, εμέ-
τους, αίσθημα λιποθυμίας,
δυσκοιλιότητα, απώλεια της
όρεξης, εξάντληση και προ-
βλήματα στην αναπνοή.
Οι επιστήμονες τονίζουν επί-
σης ότι η κωδείνη είναι συν
τοις άλλοις εθιστική για τα
παιδιά και τους εφήβους έως
18 ετών.

100 νεκροί 
στο Μπαλί από
επιδημία λύσσας
Πηγή: www.newsit.gr

Μια επιδημία λύσσας που πλήτ-
τει το νησί Μπαλί της Ινδονη-
σίας έχει προκαλέσει το θάνα-
το 100 ανθρώπων από το 2008.
Οι αρχές,οι οποίες έχουν δεχθεί
επικρίσεις για την αναποτελε-
σματικότητα των προσπαθει-
ών τους για τον περιορισμό
της επιδημίας, ξεκίνησαν στα
τέλη Σεπτεμβρίου μια εκστρα-
τεία για τον εμβολιασμό 400.000
σκύλων.Προηγουμένως είχαν
θανατώσει δεκάδες χιλιάδες
σκύλους, χωρίς ωστόσο να
καταφέρουν να περιορίσουν
την επιδημία, η οποία επεκτά-
θηκε και σε νέες περιοχές από
τις αρχές του έτους.

Νέο τεστ 
ούρων ανιχνεύει
τον καρκίνο 
του προστάτη
Πηγή: www.newsbeast.gr

Ένα νέο τεστ ούρων ανέπτυ-
ξαν Βρετανοί επιστήμονες, το
οποίο υπόσχεται πιο απλές
και ακριβείς προβλέψεις για
τον καρκίνο του προστάτη.
Το τεστ βασίζεται στην ανίχνευ-
ση των επιπέδων της πρωτεΐνης
MSMB,η οποία μειώνεται σημα-
ντικά στους άνδρες που έχουν
καρκίνο του προστάτη και τα
επίπεδα της εξαρτώνται από
την επιθετικότητα του καρκί-
νου.Οι πρώτες κλινικές δοκι-
μές έδειξαν ότι, το τεστ ούρων
έχει διπλάσια ακρίβεια σε σχέ-
ση με το τεστ αίματος.

Ένοχο για δερματίτιδες 
το λάπτοπ στα πόδια
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό πως, όταν το
λάπτοπ τοποθετείται στα πόδια, έχει αρνη-
τική επίδραση στο σπέρμα. Τώρα, ελβετοί
ειδικοί υποστηρίζουν ότι, μπορεί να δημι-
ουργήσει δερματικά προβλήματα, που με
τη σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν
καρκίνο. Οι ειδικοί αναφέρουν ως πρό-

σφατο παράδειγμα την περίπτωση ενός 12χρονου που έπαιζε καθημερινά και για πολ-
λές ώρες παιχνίδια στο λάπτοπ, τοποθετώντας το πάντοτε στα πόδια και εμφάνισε απο-
χρωματισμό του δέρματος στον αριστερό μηρό, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι μόνιμος.

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρμογών

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία

Επίκουρος Καθηγήτρια μέλος Ε.Π του Τμήματος

ΤΤΕΕΙΙ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  
ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  --  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι - Α.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»



«Την καθιέρωση εισιτηρίου
3 ευρώ και στις εφημερίες
των νοσοκομείων εξετάζει ο
υπουργός Υγείας κ. Α. Λοβέρ-
δος, όπως ισχύει και για τις
τακτικές υπηρεσίες εξωτερι-
κών ιατρείων στα δημόσια
νοσοκομεία. Μάλιστα, όπως
ανέφερε χθες στη Βουλή απα-
ντώντας σε σχετική ερώτη-
ση του βουλευτή του ΛΑΟΣ
κ. Αδ. Γεωργιάδη, το αντίτι-
μο των 3 ευρώ, ενώ καταβάλ-
λεται κανονικά από τους έλλη-
νες πολίτες, δεν ισχύει το ίδιο
και για αλλοδαπούς ασθε-
νείς, λόγω παρερμηνείας του
σχετικού νομοθετικού πλαι-
σίου. Για τον λόγο αυτόν έχει
ήδη αποστείλει σχετική ενη-
μερωτική εγκύκλιο προς απο-
σαφήνιση των σχετικών δια-
τάξεων, ενώ πιθανολόγησε
ότι 150 εκατ. ευρώ δαπανώ-
νται ετησίως για αλλοδαπούς
οι οποίοι διαμένουν παρανό-
μως στη χώρα μας. Ο κ. Λοβέρ-
δος είπε ότι η πρόβλεψη για
τις δαπάνες των νοσοκομεί-
ων το τρέχον έτος είναι 2,6
δισ. ευρώ, από τα οποία τα
2,2 δισ. ευρώ είναι οι οφει-

λές των ασφαλιστικών ταμεί-
ων, ενώ 400 εκατ. ευρώ παρα-
μένουν «αγνώστου προελεύ-
σεως». Από αυτά υπολογίζεται
ότι τα 150 εκατ. ευρώ δαπα-
νώνται για τους μη νόμιμους
οικονομικούς μετανάστες οι
οποίοι «καταφεύγουν στο

σύστημα υγείας διά των εφη-
μεριών και νοσηλεύονται επί
πολλές ημέρες», ενώ για το
υπόλοιπο ποσό δαπάνης (250
εκατ. ευρώ) δήλωσε αδυνα-
μία να προσδιορίσει από πού
προέρχεται. 

Αναφερθείς στις εφημε-

ρίες είπε ότι «εκεί δεν πλη-
ρώνει κανείς το τρίευρο για-
τί έχει εξαιρεθεί από τον νόμο».
«Το ξανασκέφτομαι, δεν είπα
ότι αλλάζω γνώμη, αλλά το
ξανασκέφτομαι» διευκρίνισε
ο υπουργός, ο οποίος έχει
ήδη ζητήσει καταγραφή των

περιστατικών που προσέρχο-
νται κατά τη διάρκεια των
εφημεριών ώστε να διαπιστω-
θεί πόσοι εξ αυτών είναι ασφα-
λισμένοι και πόσοι δεν είναι.
«Θέλω να δω τι προσφέρου-
με σε τρίτους, πόσο κοστίζει
αυτή η προσφορά μας και αν
μπορούμε να είμαστε τόσο
γενναιόδωροι» υπογράμμι-
σε. Παραδέχθηκε πάντως ότι
«υπάρχουν βέβαια και άνθρω-
ποι που μπορεί να μην έχουν
να δώσουν ούτε τα τρία ευρώ».
«Εκεί να είμαστε επιεικείς και
με κατανόηση, δεν λέω “όχι”.
Ο άλλος όμως που έχει γιατί
δεν μπορεί να δώσει αυτό το
τρίευρο;» συμπλήρωσε. Κατέ-
ληξε μάλιστα λέγοντας: «Εδώ,
αυτή η ρημάδα η χώρα τόσο
πλούσια είναι που δεν μπο-
ρεί να δει απ΄ αυτές τις χιλιά-
δες που κάθε βράδυ μπαί-
νουν στα νοσοκομεία, αν θα
μπορούσαμε κάποιοι να δώσου-
με τρία ευρώ; Αυτό πρέπει να
το δούμε και πρέπει να το
αντιμετωπίσουμε τους επό-
μενους μήνες», τονίζεται σε
δημοσίευμα της εφημερίδας
«Το Βήμα».  
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Το ΕΣΥ θα... σπάσει ταμεία! 

«Από τα μικρότερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας,
δηλαδή από εκείνα τα οποία διαθέτουν περιορισμέ-
να αποθέματα ιατροτεχνολογικών υλικών, αναμένε-
ται να ξεκινήσουν τα πρώτα προβλήματα ελλείψεων
εξαιτίας του νέου "εμπάργκο" των προμηθευτών, το
οποίο συνεχίζεται. 

Ιδιαίτερο πρόβλημα εκτιμάται ότι θα αντιμετωπί-
σουν τα νοσοκομεία στους τομείς των ιατροτεχνολο-
γικών και των χειρουργικών ορθοπεδικών υλικών,
καθώς το "εμπάργκο" εφαρμόζουν οι εταιρείες - μέλη
του Πανελληνίου Συλλόγου Προμηθευτών Εμφυτευ-
σίμου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑΣΥΠΟΥ) και του Συν-
δέσμου Ελλήνων Προμηθευτών (ΣΕΠ) Επιστημών και
Υγείας, αλλά όχι εκείνες του Πανελληνίου Συλλόγου

Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ), οι οποίες
εφοδιάζουν τα νοσοκομεία με παντός είδους αναλώ-
σιμα υγειονομικά υλικά, όπως γάζες, ράμματα, σύριγ-
γες, ορούς, καθετήρες κ.λπ.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΠΟΥ, πάντως, δεν αφαί-
ρεσαν ούτε χθες τις παρακαταθήκες από το νοσοκο-
μείο της Αθήνας "Ευαγγελισμός", παρά το γεγονός
ότι η διοίκηση του ιδρύματος δεν κατάφερε να αντα-
ποκριθεί στη δέσμευσή της για καταβολή μετρητών
στους προμηθευτές. Οι εταιρείες - μέλη του ΠΑΣΥ-
ΠΟΥ, όμως, αποφάσισαν να μην αντικαθιστούν πλέ-
ον τις παρακαταθήκες οι οποίες χρησιμοποιούνται
από το νοσοκομείο.

Μάλιστα, οι δύο συνδικαλιστικοί φορείς των προ-

μηθευτών που συνεχίζουν το "εμπάργκο" εξέδωσαν
χωριστές ανακοινώσεις με τις οποίες εκφράζουν την
αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι, η πρόσφατη
υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ.
Παπακωνσταντίνου δεν περιλαμβάνει τις κρίσιμες για
τον κλάδο τους ρυθμίσεις οι οποίες θα προσδιορί-
ζουν τα χαρακτηριστικά των ομολόγων αποπληρω-
μής για τα έτη 2007 - 2009.

Σε δική του ανακοίνωση, πάντως, το υπουργείο
Υγείας υπογραμμίζει μεταξύ άλλων: "Ο τύπος και το
είδος των ομολόγων έχει καθοριστεί με τη διάταξη
την οποία ήδη γνωρίζουν και έχουν αποδεχθεί οι προ-
μηθευτές"», γράφει στο δημοσίευμά της η εφημερί-
δα «Αυγή». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΥΓΗ»

Προμηθειών συνέχεια...



«Οκτώ στόχους με σαφές χρο-
νοδιάγραμμα για την καλύτε-
ρη διαχείριση των οικονομικών
των μονάδων υγείας έχει θέσει
στους διοικητές των επτά Υγει-
ονομικών Περιφερειών και των
μεγάλων νοσοκομείων της χώρας
το υπουργείο Υγείας.

Οι στόχοι αυτοί περιγράφο-
νται σ’ ένα «μνημόνιο συνερ-
γασίας», που κλήθηκαν να υπο-
γράψουν οι διοικητές και βάσει
του οποίου θα κριθεί σε μεγά-
λο βαθμό στο τέλος του έτους
η παραμονή τους στο ΕΣΥ. Το
μνημόνιο συνεργασίας δεν έτυ-
χε θετικής «υποδοχής» απ’
όλους τους διοικητές.

Την περασμένη Παρασκευή
ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέ-
ας Λοβέρδος ζήτησε την παραί-
τηση διοικητή μεγάλου νοσο-
κομείου της περιφέρειας που
αρνήθηκε αρχικά να το υπο-
γράψει. Το μνημόνιο αφορά
την παρακολούθηση των εξό-

δων και των εσόδων των νοσο-
κομείων, το διπλογραφικό
σύστημα και τη μηχανοργά-
νωση. Ειδικότερα, όπως ανα-
φέρεται στο σχετικό κείμενο,
το υπουργείο και οι διοικητές
ΥΠΕ και νοσοκομείων συμφω-
νούν «σε πλαίσιο συντονισμέ-
νων ενεργειών για την καλύ-
τερη διαχείριση των οικονομικών
πόρων των νοσοκομείων, αλλά
και σε συσχέτιση με τις απαι-
τήσεις του μνημονίου που έχει
υπογραφεί από την ελληνική
κυβέρνηση».

Οι στόχοι που περιγράφο-
νται αφορούν σε: τήρηση λογι-
στικών αποθηκών και αποθε-
μάτων (έως την 1η Νοεμβρίου),
κωδικοποίηση αναλώσιμων
υλικών και φαρμάκων (έως την
1η Νοεμβρίου), κατάρτιση,
έγκριση και πιστοποίηση ισο-
λογισμών χρήσης 2009 (έως
το τέλος Νοεμβρίου), παρακο-
λούθηση της εκτέλεσης του

προϋπολογισμού 2011 με τη
διπλογραφική μέθοδο (έως το
τέλος Νοεμβρίου), διπλογρα-
φικό σύστημα με ενημέρωση
λογαριασμών - λειτουργία υπο-
συστημάτων (από 1η έως 31η
Δεκεμβρίου), πλήρη λειτουρ-
γία διαχειρίσεων - απογραφές
(από 1η έως 31η Δεκεμβρίου)
μηχανογραφική υποστήριξη
των ανωτέρω και των στοιχεί-
ων που δίνονται στο υπουρ-
γείο Υγείας (από 1η έως 31η
Δεκεμβρίου) και τακτοποίηση

όλων των υποχρεώσεων και
απαιτήσεων εννεαμήνου 2010
(από 1η έως 31η Δεκεμβρίου).

Το χρονοδιάγραμμα αυτό
ισχύει για περίπου 35 νοσοκο-
μεία (τα 30 μεγαλύτερα αλλά
και μικρότερα νοσοκομεία που
έχουν ήδη προχωρήσει τα έργα
εγκατάστασης διπλογραφικών
συστημάτων και μηχανοργά-
νωσης). Για τα υπόλοιπα νοσο-
κομεία το χρονοδιάγραμμα
αφορά έως το τέλος Απριλίου
του 2011. Για την εκτέλεση των

στόχων τα νοσοκομεία μπο-
ρούν να ζητήσουν τη συνδρο-
μή «αναδόχων» μέσω της Κοι-
νωνίας της Πληροφορίας ή και
άλλων αναδόχων πληροφορι-
κής και λογιστικής υποστήρι-
ξης και φυσικά των στελεχών
και υπαλλήλων των νοσοκο-
μείων τους. Από την πλευρά
του, το υπουργείο Υγείας ανα-
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, να
παρέχει κατευθυντήριες οδη-
γίες και να προβεί σε άμεση
συμφωνία με την Κοινωνία της
Πληροφορίας για τα Ολοκλη-
ρωμένα Πληροφοριακά Συστή-
ματα Υγείας, καθώς και να
παρακολουθεί την εκτέλεση
του μνημονίου σε μηνιαία βάση.
Οι υγειονομικές περιφέρειες
αναλαμβάνουν την παρακο-
λούθηση και εποπτεία εφαρ-
μογής των στόχων στα νοσο-
κομεία ευθύνης τους»,
καταγράφει το ρεπορτάζ της
εφημερίδας «Καθημερινή».

«Την ενοποίηση των υπηρεσιών υγεί-
ας, με την υπαγωγή των ιατρείων του
ΙΚΑ στο ΕΣΥ, ζήτησε επίμονα η τρόικα
κατά τις διαδοχικές επισκέψεις της στα
υπουργεία Υγείας και Εργασίας. Το σχέ-
διο προβλέπει πως οι πόρτες των πολυ-
ϊατρείων και των θεραπευτηρίων του
ΙΚΑ θα ανοίξουν για όλους τους ασθε-
νείς ανεξάρτητα από το ασφαλιστικό
ταμείο στο οποίο ανήκουν. 

Είναι ενδεικτικό πως στη χτεσινή
συνάντηση της τρόικας με την ηγεσία
του υπουργείου Εργασίας, όπως και
την Τετάρτη στο υπουργείο Υγείας, οι
εμπειρογνώμονες άσκησαν πιέσεις
για την υπαγωγή όλων των υπηρεσιών
υγείας σε ενιαίο φορέα (δηλαδή, το
υπουργείο Υγείας). 

Ήδη για την ερχόμενη Δευτέρα έχει

προγραμματιστεί η πρώτη συνάντηση
της Επιτροπής Σύνδεσης (απαρτίζεται
από την ηγεσία και στελέχη τον συναρ-
μόδιων υπουργείων) για την ίδρυση της
ανύπαρκτης έως σήμερα πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τρα-
πέζι έχει πέσει η πρόταση να δοθεί άμε-
σα το πράσινο φως στα 5 νοσοκομεία
του ΙΚΑ να λειτουργήσουν συνεπικου-
ρικά με όμορα του ΕΣΥ. 

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει ακόμη απο-
σαφηνιστεί εάν για παράδειγμα θα εφη-
μερεύουν σε μία προσπάθεια αποσυμ-
φόρησης των μεγάλων νοσοκομείων
στην Αθήνα ή εάν θα μεταφερθούν εκεί
μονάδες που ασφυκτιούν στα θεραπευ-
τικά ιδρύματα του ΕΣΥ. Κλειστά κρατούν
τα χαρτιά τους οι ειδικοί και για τους

όρους και προϋποθέσεις της συνεργα-
σίας των περίπου 9.000 γιατρών που
απασχολούνται στο ΙΚΑ (μόνιμοι, αορί-
στου χρόνου και με σύμβαση έργου). 

Ενδεχόμενη υπαγωγή στο μισθολό-
γιο του ΕΣΥ σημαίνει επιβάρυνση του
Δημοσίου. 

Οι αρμόδιοι, ωστόσο, φαίνεται να
συμφωνούν πως τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ
σε συνδυασμό με τα Κέντρα Υγείας θα
πρέπει να παίξουν τον ρόλο του «τρο-
χονόμου» ασθενών. 

Στόχος είναι να μην επιβαρύνονται
τα δημόσια νοσοκομεία με ελαφρά περι-
στατικά που μπορούν να αντιμετωπι-
στούν από τις υπηρεσίες της πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας. 

Παράλληλα, όπως είπε στα «ΝΕΑ»
η γενική γραμματέας Κοινωνικών Ασφα-

λίσεων κ. Αθηνά Δρέττα , τα στελέχη
της τρόικας επανέφεραν το ζήτημα
δημιουργίας κοινοπραξίας των Ταμεί-
ων με βασικό αίτημα την ενιαία κοστο-
λόγηση ιατρικών πράξεων ώστε να μπει
τάξη στις δαπάνες. Στο μεταξύ από
κόσκινο πέρασαν χτες οι εκπρόσωποι
της Ε.Ε., της Ευρωπαϊκής Κέντρικής
Τράπεζας και του ΔΝΤ τα οικονομικά
στοιχεία και τους προϋπολογισμούς
των νοσοκομείων του ΙΚΑ με πάγιο αίτη-
μα την εξοικονόμηση δαπανών. Μάλι-
στα έθεσαν ως σημαντικό ζήτημα και
την άμεση δημιουργία θεραπευτικών
πρωτοκόλλων – δηλαδή συγκεκριμέ-
νη φαρμακευτική αγωγή ανά ασθένεια
– για να μπει φρένο στην υπερσυντα-
γογράφηση», αναφέρει το δημοσίευ-
μα της εφημερίδας «Τα Νέα».

Κι ΕΣΥ τρόικα;
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Το μνημόνιο της Υγείας 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «TA NEA» 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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ΕΕππιιμμέέλλεειιαα::  Μαρία Αθανασοπού-
λου, Νοσηλεύτρια, MSc, Υπο-
ψήφια διδάκτωρ του Πανεπι-
στημίου Αθηνών,Γ.Ν.Μ «Έλενα
Βενιζέλου»

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΛΛοοιιμμώώξξεεωωνν
Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ελέγχου Λοιμώξεων πραγμα-
τοποιείται στις 4 - 5 Νοεμβρί-
ου 2010 στο Ίδρυμα Ευγενί-
δου,στην Αθήνα.Για περισσότερες
πληροφορίες: Μαιάνδρου 23,
11528 Αθήνα,Τηλ.:210 7211845,
Φαξ: 210 7215082 Website:
www.eeel.gr.

>>  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΕΕννόόππλλωωνν  
ΔΔυυννάάμμεεωωνν  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
Το 23ο Ιατρικό Συνέδριο Ενό-
πλων Δυνάμεων πραγματοποι-
είται στις 4-7 Νοεμβρίου 2010,
στο Ξενοδοχείο «Makedonia
Palace» στη Θεσσαλονίκη. Για
περισσότερες πληροφορίες:
Global Events Τηλ.:2310 247734,
Fax: 2310 247746 Ε-mail:
info@globalevents.gr,Website:
www.globalevents.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΕΕννττααττιικκήήςς  ΘΘεερρααππεείίααςς
Η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής

Θεραπείας οργανώνει το  13ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατι-
κής Θεραπείας στις 5-7 Νοεμ-
βρίου 2010, Αθήνα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες: Τηλ.:
210-7754400,e-mail:hsicm@otenet.
gr,Website: www.icu.gr.

>>  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
γγιιαα  ττηηνν  ΨΨυυχχααννάάλλυυσσηη
Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψυχα-
νάλυση και ομάδα πραγματο-
ποιείται στις 11-13  Νοεμβρίου
στην Αθήνα. Για περισσότερες
πληροφορίες:Triaena Tours &
Congresses, e-mail: congress@
triaenatours.gr, Website:
www.triaenatours.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΓΓαασσττρρεεννττεερροολλοογγίίααςς
Το 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Γαστρεντερολογίας πραγματοποι-
είται στις 11-14 Νοεμβρίου,Αθή-
να. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες:Triaena Tours & Congresses,
e-mail:congress@ triaenatours.gr,
Website: www.triaenatours.gr.

>>  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΧΧεειιρροουυρργγιικκόό
ΦΦόόρροουυμμ
Το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Χειρουργικής  & Διεθνές Χει-
ρουργικό Φόρουμ 2010 πραγ-

ματοποιείται στις 24-27 Νοεμ-
βρίου 2010 στην Αθήνα. Για
περισσότερες πληροφορίες:
AFEA, Τηλ.: 210 3668852, 210
3668877,210 3668853.Fax:210
3643511,e-mail:info@execongess
2010.gr,info@execongess2010.gr.
Website: www.execongress
2010.gr,www.execongress2010.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
γγιιαα  ττοο  AAIIDDSS
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης
και Αντιμετώπισης του AIDS
οργανώνει το 22ο Πανελλήνιο
Συνέδριο AIDS στις 26-28 Νοεμ-
βρίου 2010 στο Ξεν. «Μεγάλη
Βρετάνια»,στην Αθήνα.Για περισ-
σότερες πληροφορίες: Τηλ.:
210-7223046 Fax:210-7223220,
http://www.aids2010.gr.

>>  ΗΗμμεερρίίδδαα  ΔΔιιααββηηττοολλοογγιικκήήςς
ΕΕττααιιρρίίααςς  ΒΒοορρεείίοουυ  ΕΕλλλλάάδδααςς
Η Διαβητολογική Εταιρία Βορεί-
ου Ελλάδος οργανώνει Ημε-
ρίδα Διαβητολογικής Εταιρίας
Βορείου Ελλάδας στις 28 Νοεμ-
βρίου 2010, στο Ξενοδοχείο
«Makedonia Palace» Θεσσαλο-
νίκη.Για περισσότερες πληρο-
φορίες: FORUMCONGRESS &
TRAVEL Tηλ.: 2310 257128 &
243588, Fax: 2310 231849 E-

mail: info@forumcongress.com,
Website:www.forumcongress.
com/24deve.

>>  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  γγιιαα  ττηη  ΛΛήήψψηη  
ΚΚλλιιννιικκώώνν  ΑΑπποοφφάάσσεεωωνν
Ο Περιφερειακός Καρδιολο-
γικός Τομέας Βορειοδυτικής
Ελλάδας και Ομάδες Εργασίας
Βαλβιδοπαθειών & Ηχοκαρ-
διογραφίας της Ελληνικής Καρ-
διολογικής Εταιρείας οργανώ-
νει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
με θέμα «Παρουσίαση Περι-
στατικών και Λήψη Κλινικών
Αποφάσεων» στις 25-28 Νοεμ-
βρίου 2010, Ιωάννινα.Για περισ-

σότερες πληροφορίες:
www.cardiologyseminar.gr.

>>  110000  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ««ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΑΑΣΣ
ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΟΟΣΣ»»  11991100  ––  22001100
Συνέδριο με διεθνή συμμετο-
χή για τα 100 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΔΡΕ-
ΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 1910 – 2010,
πραγματοποιείται στις 26-28
Νοεμβρίου 2010, στο Ξενοδο-
χείο Divani Caravel στην Αθή-
να.Για περισσότερες πληροφο-
ρίες:Erasmus Conferences Tours
& Travel S.A.Τηλ.:210 7257693-
5, Fax: 210 7257532, e-mail:
info@erasmus.gr. Website:
www.erasmus.gr.

11οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Γεωργία Κουτσοβάϊου

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντία Μπελαλή

Γ. Γραμματέας: Μιχαήλ Κουράκος

Αν. Γεν. Γραμματέας: Γεωργία Μπλάντα

Ταμίας: Λάμπρος Μπίζας

Μέλη: Δημήτριος Σκουτέλης, 

Γεώργιος Δραχτίδης, 

Σοφία Κωσταδιού, Δημήτριος Πιστόλας

22οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Βασιλική Μούγια

Αντιπρόεδρος: Ελένη Πισιμίση

Γ. Γραμματέας: Παναγιώτης Ψας

Ταμίας: Ελένη Σπυριδοπούλου

Μέλη: Αριστείδης Δάγλας, 

Μαρία Μελετιάδου

33οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Παλητζήκας

Γ. Γραμματέας: Γεώργιος Χρυσομαλλίδης

Αν. Γραμματέας: Ιωάννης Κουτσονίκος

Ταμίας: Χρήστος Καργιώτης

Μέλη: Φίλιππος Κακάνης, 

Θεοδωρίδης Αντώνης

44οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Γεώργιος Δόντσιος

Αντιπρόεδρος: Ελένη Αβράμη

Γ. Γραμματέας: Φαίδρα Ιωαννίδου

Αν. Γραμματέας: Κων/νος Μπουμπάρης

Ταμίας: Όλγα Δημητριάδου

Μέλη: Τριαντάφυλλος Παγκαλίδης, 

Μελανία Κοσμαδάκη

55οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Απόστολος Κωτσής

Αντιπρόεδρος: Μαρία Σουλτούκη

Γ. Γραμματέας: Μαγδαληνή Σελαμανίδου

Αν. Γραμματέας: Μαρία Γκιτέρσου

Ταμίας: Κων/νος Νιανιόπουλος

Μέλη: Γεώργιος Ρότσας, 

Νικόλαος Κιούσης

66οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Γεωργία Θεοδωρακοπούλου

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ορφανός

Γ. Γραμματέας: Γεώργιος Αρβανίτης

Αν. Γραμματέας: Γεώργιος Σιώχος

Ταμίας: Ελένη Αλμπάνη

Μέλη: Κυριάκος Κούφαλης, Δήμητρα Τσίλη, 

Γεώργιος Τζιτζίκος, Χρήστος Μαρνέρας

77οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Νικόλαος Σαββίδης

Αντιπρόεδρος: Γαβριήλ Πολύζος

Γ. Γραμματέας: Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης

Αν. Γεν. Γραμματέας: Τρανόπουλος Χρήστος

Ταμίας: Εμμανουήλ Αστυρακάκης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Ν.Ε.

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζεται στο νοσοκομείο
Καλαμάτας, ζητά αμοιβαία μετάταξη με νοσηλευτή/τρια
που εργάζεται στα νοσοκομεία «Δαφνί», «Αιγινήτειο»,
«Δρομοκαΐτειο». Τηλ. επικοινωνίας: 6948837679.

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζεται στο Γ.Ν. Παίδων «Αγλαΐα
Κυριακού», ζητά αμοιβαία μετάθεση με νοσηλευτή/τρια
που εργάζεται σε νοσοκομείο της Πάτρας. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6978800174. 

Νοσηλεύτρια  Τ.Ε. του  Γ. Ν. Καλαμάτας ζητά  αμοιβαία
μετάθεση με  νοσηλευτή/τρια  νοσοκομείου των Νομών
Αχαΐας ή Ηλείας. Τηλ: 6979936308. 

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ζητά
αμοιβαία μετάθεση με νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου
«Ασκληπιείο Βούλας». Τηλ: 6948055720.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ



Το ««ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς»», το επί-
σημο επιστημονικό περιοδικό της ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς εισέρχεται στο δδεεύύττεερροο  χχρρόόννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθμισης δημιουργήσαμε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.nursingjournal.gr στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστημο-
νικού περιοδικού,από την αρχή λειτουργίας του έως σήμερα,θα
είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους τους νοσηλευτές της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω της διεθνούς του διάστασης θα
υπάρχει και αντίστοιχη αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

Όσοι, όμως, από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν αντίγρα-
φο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα
μπορούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που
θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συμβολικό τίμημα, που
αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και  στα ταχυδρομικά
έξοδα της αποστολής. Έτσι, ηη  ττιιμμήή  εεκκάάσσττοουυ  ττεεύύχχοουυςς  ππεερριιοο--
δδιικκοούύ  οορρίίσσττηηκκεε  σστταα  εεππττάά  εευυρρώώ  ((77pp))  κκααιι  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι
μμπποορροούύνν  νναα  τταα  ππρροομμηηθθεεύύοοννττααιι  ττααχχυυδδρροομμιικκώώςς,,  εείίττεε  ξξεεχχωωρριι--
σσττάά,,  εείίττεε  ααννάά  έέττοοςς,,  ααφφοούύ  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  ππρροοσσκκοομμίίσσοουυνν  ήή
ααπποοσσττεείίλλοουυνν  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ττηη  σσχχεεττιικκήή  ααππόόδδεειιξξηη
εεππώώννυυμμηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς  σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  EEUURROOBBAANNKK,,  σσττοο  λλοογγαα--

ρριιαασσμμόό  μμεε  ααρριιθθμμόό  00002266..00000022..6655..00220011003355440022  ((μμεε  ααιιττιιοολλοογγίίαα
««ΓΓιιαα  ττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς»»))..
Επίσης, θα μπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γρα-
φεία της Ε.Ν.Ε.,καταβάλλοντας το παραπάνω τίμημα μετρητοίς.

ΤΤοο  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  λλοοιιππόόνν,,  σσττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  αανναα--
γγννώώρριισσήήςς  ττοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΠΠοολλιιττεείίαα  ωωςς  ττοο  εεππίίσσηημμοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
εεππιισσττηημμοοννιικκόό  ππεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  ππααρρααμμέέννεειι  ππιισσττόό  σσττοουυςς
ππρρωωττααρρχχιικκοούύςς  ττοουυ  σσττόόχχοουυςς::

• Την προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης
• Την συμβολή στην ποιότητα φροντίδας ατόμων, ομά-

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση επιστημονι-
κών νοσηλευτικών θεμάτων

• Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και   
• Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας

και δεσμεύεται σε μία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής ανα-
βάθμισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην
Ελλάδα. ΤΤοο  ππεερριιοοδδιικκόό  έέχχεειι  κκααττααχχωωρρηηθθεείί  σσττοονν  ΔΔιιεεθθννήή
ΣΣυυλλλλοογγιικκόό  ΚΚααττάάλλοογγοο  ΕΕκκδδόόσσεεωωνν  σσεε  σσεειιρρέέςς  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  μμεε
IISSSSNN  11779911--99000022..  
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Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας

ΟΟ
Ιρλανδός μυθιστοριογράφος,
ποιητής,θεατρικός συγγραφέ-
ας και κριτικός Όσκαρ Ουάιλ-

ντ γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1854.
Ο πιο αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης της
βικτοριανής εποχής,αντισυμβατικός και
ιδιοφυής, έζησε την κολακεία και την
τεράστια φήμη, αλλά και την κατασυ-
κοφάντηση, τη φυλακή, την εξορία.

Θεωρείται ένας από τους κύριους
εκπροσώπους του αισθητισμού, κίνη-
μα που αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου
αιώνα στην Βρετανία και θεωρείται,
κατά κάποιο τρόπο, το αγγλικό παρα-
κλάδι του γαλλικού συμβολισμού. Ο
Ουάιλντ επηρεάστηκε ιδιαίτερα από το
έργο των JohnRuskin και WalterPater,
οι οποίοι δίδασκαν στην Οξφόρδη την
εποχή που σπούδαζε εκεί ο ποιητής
και υπερασπίστηκε το δόγμα της τέχνης
για την τέχνη, αρνούμενος την ανα-
γκαιότητα ύπαρξης μιας ηθικής παρα-
μέτρου στην τέχνη.

Ο Ουάιλντ γεννήθηκε στο Δουβλί-
νο.Σπούδασε στο Trinity College, κερ-
δίζοντας για τις επιδόσεις του το Χρυ-
σό Μετάλιο Μπέρκλεϊ,το οποίο αποτελούσε
την μεγαλύτερη τιμητική διάκριση για
φοιτητή του κολεγίου.Παράλληλα, του
χορηγήθηκε υποτροφία για το Magdalen
College της Οξφόρδης,όπου και συνέ-
χισε τις σπουδές του μέχρι το 1878,
λαμβάνοντας το βραβείο Newdigate για
την ποιητική του σύνθεση με τίτλο
Ραβέννα (Ravenna).Μετά την ολοκλή-
ρωση των σπουδών του το 1878 εγκα-
ταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο.

Το 1881 δημοσίευσε την πρώτη του
ποιητική συλλογή (Poems) και τον
Δεκέμβριο του ίδιου έτους ταξίδεψε
στη Νέα Υόρκη για μία σειρά θεωρη-
τικών διαλέξεων, για το αισθητικό κίνη-
μα στη Βρετανία. Όταν τον ρώτησαν

στο τελωνείο, τι είχε να δηλώσει απά-
ντησε «τη μεγαλοφυΐα μου». Αρχικά,
είχε προγραμματιστεί να δώσει πενή-
ντα διαλέξεις σε ένα διάστημα τεσσά-
ρων μηνών, αλλά κατέληξε να παρα-
μείνει στις ΗΠΑ περίπου ένα χρόνο,
παραχωρώντας 140 διαλέξεις.

Στη συνέχεια, ο Ουάιλντ μάγεψε το
Παρίσι, ενώ αργότερα οι διαλέξεις συνε-
χίστηκαν και σε Βρετανία και Ιρλαν-
δία.Οι διαλέξεις του ήταν ένα one man
show,θεατρικές παραστάσεις χωρίς υπό-
θεση,που προκαλούσαν την αποδοκι-

μασία των κριτικών. «Όταν με λοιδο-
ρούν, τότε ξέρω ότι πέτυχα», είπε αργό-
τερα ο ίδιος ο Ουάιλντ.

Το 1884 παντρεύτηκε την Κόνστανς
Λόυντ και μαζί απέκτησαν δύο γιους.
Ο Ουάιλντ εργάστηκε σε διάφορα περιο-
δικά και εφημερίδες της εποχής, παρέ-
χοντας δημοσιογραφικά κείμενα και
κριτικές. Μάλιστα, την περίοδο 1887-
1889 ανέλαβε και την έκδοση ενός περιο-
δικού, του The Lady's World, το οποίο
μετονόμασε σε The Woman's World.

Το 1888 εκδόθηκε το έργο του «Ο

ευτυχισμένος πρίγκιπας και άλλα παρα-
μύθια».Η λογοτεχνική του δόξα, όμως,
έφτασε στο αποκορύφωμα το 1891 με
το μοναδικό του μυθιστόρημα «Το Πορ-
τρέτο του Ντόριαν Γκρέι».Ένα από τα
πιο ανορθόδοξα μυθιστορήματα της
νεότερης εποχής, αφηγείται τη συγκλο-
νιστική ιστορία του ηδονοθήρα Ντό-
ριαν ο οποίος, συνεπαρμένος από το
εξαιρετικά όμορφο πορτρέτο που του
φιλοτεχνεί ο ζωγράφος Μπάζιλ Χόλ-
γουορντ, πουλάει την ψυχή του με
αντάλλαγμα την αιώνια νεότητα και το

ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΪΛΝΤ
Ο αθάνατος αιρετικός 

του συμβολισμού
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αιώνιο κάλλος. Υπό την επιρροή του
φίλου του, του λόρδου Χένρι Γουό-
τον, ο Ντόριαν θα παραδοθεί σε έναν
ακόλαστο τρόπο ζωής, τον οποίο κρα-
τά κρυφό από την υψηλή κοινωνία,
στα μάτια της οποίας παραμένει ένας
τζέντλεμαν. Το πορτρέτο, σε αντίθεση
με το άψογο παρουσιαστικό του, φέρει
τα σημάδια της φθοράς του. Οι υπαι-
νιγμοί για τις ακατανόμαστες αμαρτίες
στις οποίες επιδίδεται ο ήρωας, προ-
κάλεσαν σκάνδαλο όταν πρωτοκυκλο-
φόρησε το βιβλίο. Βέβαια, ούτε οι βρε-
τανοί κριτικοί της εποχής επιφύλαξαν
θερμή υποδοχή στο έργο αυτό, αν και
τα λόγια του συγγραφέα του, «Αφήστε
το βιβλίο μου, σας παρακαλώ, στην
αθανασία που του αξίζει», αποδείχτη-
καν μάλλον προφητικά. Σήμερα, αν
και έχουν μεσολαβήσει περισσότερα
από εκατό χρόνια από τότε που πρω-
τοκυκλοφόρησε, η φαουστική ιστορία
ηθικού ξεπεσμού του Όσκαρ Ουάιλ-
ντ εξακολουθεί να γοητεύει.

Πολλοί αναγνωρίζουν αυτοβιο-
γραφικά στοιχεία σε αυτό, ενώ το ίδιο
βιβλίο χρησιμοποιήθηκε και κατά τη
διάρκεια της δίκης του το 1895. Ο
Ουάιλντ κατηγορήθηκε για ομοφυλο-
φιλία. Συγκεκριμένα, ο  Μαρκήσιος
του Κουίνσμπερυ, πατέρας του ποιη-
τή Λόρδου Άλφρεντ Ντάγκλας, με τον
οποίο συνδεόταν ο Ουάιλντ, του επι-
τέθηκε προσωπικά για την ομοφυλο-
φιλία του. Ο Ουάιλντ υπέβαλε μήνυ-
ση αλλά η κίνηση αυτή στράφηκε
εναντίον του, καθώς βρέθηκε ο ίδιος
κατηγορούμενος. Στις 25 Μαΐου του
1895 καταδικάστηκε σε καταναγκαστι-
κά έργα δύο ετών.

Κατά την παραμονή του στη φυλα-
κή, υπό άθλιες συνθήκες που επιβά-
ρυναν την υγεία του, έγραψε την «Μπα-
λάντα της φυλακής του Ρέντιγκ», το
τελευταίο σπουδαίο έργο του,που ανή-
κει στα σημαντικότερα ποιήματα της
παγκόσμιας λογοτεχνίας και καταγρά-
φει τις εμπειρίες του στη φυλακή. Εκεί
έγραψε επίσης και ένα γράμμα προς
τον Άλφρεντ Ντάγκλας,ο οποίος δημο-
σίευσε ένα μέρος του το 1905, μετά το
θάνατο του Όσκαρ Ουάιλντ, υπό τον
τίτλο De Profundis (Εκ βαθέων).

Μετά την αποφυλάκισή του,ο Ουάιλ-
ντ αυτοεξορίστηκε και μόλις τρία χρό-
νια αργότερα πέθανε, στις 30 Νοεμ-
βρίου του 1900, σε ένα παρισινό
ξενοδοχείο. Στην κηδεία του παρέ-
στησαν μόλις δεκατέσσερα άτομα.
Σύμφωνα με τον βιογράφο του Ρίτσαρ-

ντ Έλμαν, ο θάνατος του ποιητή οφει-
λόταν σε σύφιλη, ωστόσο ο Μέρλιν
Χόλαντ, επίσης βιογράφος και εγγο-
νός του Ουάιλντ, θεωρεί πως η ερμη-
νεία αυτή αποτελεί παρανόηση, συν-
δέοντας τη μηνιγγί τ ιδα που τον

προσέβαλε με μία χειρουργική επέμ-
βαση που είχε προηγηθεί.

Ο Έλμαν γράφει πολύ χαρακτηρι-
στικά πως,ο Ουάιλντ έζησε τη ζωή του
με δύο ταχύτητες: «αργά και θριαμβικά
την περίοδο της δόξας, όταν στα ύψη
της φήμης του έμοιαζε ότι θα έμενε για
πάντα στον ουρανό της διασημότητας
και με κινηματογραφική ταχύτητα τη
δεύτερη περίοδο, μετά την αποφυλά-
κισή του,όταν μέσα σε δύο χρόνια έζη-

σε μία ακόμη κόλαση, μια νέα πνευ-
ματική αυτή τη φορά φυλακή,που τώρα
την είχε δημιουργήσει ο ίδιος, επανα-
συνδεόμενος με τον πρώην εραστή του,
εξαιτίας του οποίου κατέληξε πίσω από
τα σίδερα, ανεχόμενος τις φιλοδοξίες

του να είναι και αυτός ποιητής, ενώ δεν
είχε ίχνος ταλέντου, τρέχοντας πίσω
από το φάντασμα του εαυτού του, που
το κατηύθυνε πλέον ο θάνατος».

Ο τάφος του βρίσκεται στο Παρίσι
και επάνω είναι γραμμένοι στίχοι από
τη «Μπαλάντα της φυλακής του Ρέντι-
γκ».

Ένα ποίημα για τον Έρωτα.Όχι αυτόν
που βλέπουμε στις ταινίες. Δεν έχει
τίποτα από happy end, έχει σκοτεινιά

και θλίψη.Έχει ακόμα ελπίδα και μεγα-
λείο.Ο Έρωτας για έναν άνθρωπο, για
τη ζωή, ακόμα και για τον ουρανό που
μπορεί να βλέπει κανείς λίγα λεπτά
μόνο κάθε μέρα σε μια βόλτα στην
αυλή της φυλακής. Στην αυλή του σπι-
τιού,πίσω από το παράθυρο μιας πολυ-
κατοικίας, πίσω από τη δική μας, προ-
σωπική φυλακή:

«Μα κι ο καθείς σκοτώνει ό,τι αγαπάει,
και πρέπει αυτό απ’ όλους ν’ ακουστεί.
Άλλοι με κολακεία σε σκοτώνουν 
Κι άλλοι με ματιά φαρμακερή
Μ’ ένα φιλί σκοτώνουν οι δειλοί,
Κι οι γενναίοι άνδρες με σπαθί.
Νέοι σκοτώνουν άλλοι την αγάπη τους
Κι άλλοι σαν γενούνε γέροι.  
Με χέρι Λαγνείας άλλοι τήνε πνίγουνε 
Κι άλλοι με Πλούτου χέρι
Κι επειδή πιο γρήγορα παγώνει έτσι
το κορμί,
Οι πονόψυχοι σκοτώνουν με μαχαίρι.
Άλλοι για λίγο ερωτεύονται  κι άλλοι
για πολύ.
Άλλοι τον Έρωτα πουλάνε κι άλλοι
τον αγοράζουν.
Άλλοι με βουρκωμένα μάτια τον σκο-
τώνουνε 
Κι άλλοι βουβοί τον αφανίζουν
Κι ενώ ο καθείς σκοτώνει ό,τι αγαπάει,
Όλοι ωστόσο δεν πεθαίνουν.

Μαύρα μεσάνυχτα πάντα είχαμε μες
στην καρδιά μας,
Και στο κελί μας μέσα αυγή,
Και τον τροχό γυρίζαμε και ξεφτίζαμε
το σχοινί,
Ο καθείς στην Κόλασή του μέσα την
ατομική.
Μα είναι πολύ πιο τρομερή η σιωπή
Από καμπάνας μπρούτζινης αντήχηση
βροντερή.

Ποτέ δεν είδα άνθρωπο ν ’αγναντεύει,
Με λαχτάρα τόση στη ματιά,
Αυτό που οι κατάδικοι ονομάζουν
ουρανό,
Την οθόνη εκεί ψηλά τη θαλασσιά,
Και κάθε συννεφάκι που αρμενίζει
Όμοιο  με πλεούμενο με ασημί πανιά.

Δεν ξέρω αν οι νόμοι είναι άδικοι
Ούτε και δίκαιοι αν είναι ή σωστοί,
Μα κείνο που όλοι οι καταδικασμένοι
το γνωρίζουνε,
Είναι πως δεν μπορούν τα τείχη να
περάσουν ζωντανοί,
Και πως κάθε μέρα σαν χρόνος μοιάζει,
Χρόνος δίχως τέλος και αρχή.

Το 1881 δημοσίευσε την πρώτη του ποιητική
συλλογή (Poems) και τον Δεκέμβριο του ίδιου
έτους ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για μία σειρά θεω-
ρητικών διαλέξεων, για το αισθητικό κίνημα στη
Βρετανία. Όταν τον ρώτησαν στο τελωνείο, τι
είχε να δηλώσει απάντησε «τη μεγαλοφυΐα μου»

Ο τάφος του που βρίσκεται στο Παρίσι και επάνω είναι γραμμένοι στίχοι από τη
«Μπαλάντα της φυλακής του Ρέντιγκ».




