
««ΈΈ
τσι, όλοι οι Νοσηλευτές της

χώρας, θα μπορούν ελεύθερα

να εκφράζουν τη γνώμη τους

για όποιο θέμα επιθυμούν, χρησιμοποιώντας

την εφημερίδα μας για να επικοινωνήσουν,

να εκφραστούν, να διαμαρτυρηθούν, να κρί-

νουν, να προτείνουν, να καταγγείλουν, να ενη-

μερωθούν και γενικότερα να αποκτήσουν το

δικό τους μέσο επικοινωνίας μέσα στην επαγ-

γελματική μας κοινότητα.

Περιμένουμε λοιπόν και τη δική σου συμ-

μετοχή στην κοινή μας προσπάθεια για την

ολική αναβάθμιση του κλάδου». 

Κάπως έτσι τελείωνε το καλωσόρισμα –

πρόσκληση, που απηύθυνε το Δ.Σ. της Ένω-

σης Νοσηλευτών Ελλάδος, στο πρώτο φύλλο

της εφημερίδας «Ο Ρυθμός της Υγείας». Έχει

περάσει ήδη ένας χρόνος, γεμάτος Ρυθμό και

Υγεία. Οι νοσηλευτές βρήκαν του δικό τους

μέσο ενημέρωσης και έκφρασης, που παρα-

κολουθεί, «προκαλεί» και καταγράφει τον

Ρυθμό των εξελίξεων, στο χώρο της Υγείας.

Η εφημερίδα μας, έχει παρουσιάσει στον ένα

χρόνο κυκλοφορίας της, σημαντικά θέματα,

που αφορούν στην προαγωγή της νοσηλευ-

τικής τέχνης και επιστήμης, αξιόλογες έρευ-

νες και ενδιαφέρουσες απόψεις, μεγάλες επι-

τυχίες της Ε.Ν.Ε., που σχετίζονται με την

επίλυση χρόνιων προβλημάτων του κλάδου

μας και άλλα πολλά, που αφορούν άμεσα στο

επάγγελμα του νοσηλευτή...

ΛΛίγα χρόνια πριν, κανείς
δεν φανταζόταν ότι, οι
νοσηλευτές θα είχαν την

ευκαιρία, με τρόπο συντεταγμένο,
να διεκδικούν και να εκπονούν
μεγάλα, από κάθε άποψη, προ-
γράμματα. Λίγα χρόνια μετά, τίπο-
τα δεν μοιάζει δύσκολο, όταν γίνε-
ται οργανωμένα, στοχευμένα και με
την δυναμική, που μπορούν να
δώσουν τα κοινά οράματα και οι
στόχοι.

Το Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, αφού διαπίστωσε
ότι, στο χώρο της υγείας πολλά
από τα ευρωπαϊκά προγράμματα

δεν τυγχάνουν της ανάλογης ανα-
γνώρισης και δη απορρόφησης,
αποφάσισε να κινηθεί, πρωτί-
στως, για να πιστοποιήσει τις
υπηρεσίες και τ ις δομές της
Ε.Ν.Ε. με ΙSO 9001. Στη συνέ-
χεια, προσπάθησε και πέτυχε
να δώσει σάρκα και οστά σε
ένα άπιαστο όνειρο: απέκτησε
διαχειριστική επάρκεια, κάτι
που οι περισσότεροι φορείς
του υπουργείου, αλλά και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα,
δεν έχουν καταφέρει να επι-
τύχουν ακόμα...

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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σελ. 7

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

Προϋποθέσεις ομαλής εξέλιξης... Σελ. 11

Αιτιολογημένη ποινή... Σελ. 14

Έμφαση...«κατά παρέκκλιση»… Σελ. 15

ΑΑ νακλήθηκε η περιβόητη απόφαση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, που αφορά στη νομι-
μότητα της εγγραφής των νοσηλευτών, στην

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. Η εν λόγω απόφαση, απο-
τέλεσε την αιτία και την αφορμή, να αποκαλυφθούν οι

αληθείς προθέσεις φορέων, εχθρικά διακείμενων προς
τους νοσηλευτές. Οι προσπάθειές τους να αποτρέψουν
τους νοσηλευτές από την εγγραφή τους, στο επίσημο
θεσμικό τους όργανο, την Ε.Ν.Ε., απέβησαν άκαρπες....Ή
καλύτερα...μάταιες!  

�

σελ. 6-7
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σελ. 10

EKΔOTΩN

 ΕΒ
ΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  EΦHM

EPIΔEΣ  ΠEPIOΔIK
A 

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
KEMΠAΘ

Αριθμός Άδειας
4993

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Οι δέκα προτεραιότητες της νέας ηγεσίας 

Σελ. 8-9

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Ε.Ν.Ε. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  

Σελ. 10

Ένας χρόνος
γεμάτος Ρυθμό

και Υγεία 
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σελ. 12-13

Δεν γίνεται αποδεκτή…
Ανακλήθηκε η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μια μεγάλη επιτυχία
για την Ε.Ν.Ε. 

Απέκτησε διαχειριστική επάρκεια Β’ κατηγορίας



ΔΔ ΙΙ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   

ΑΑυυσσττηηρράά  μμεενν,,  ααλλλλάά……
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), οι επιτυχόντες που περιλαμβά-
νονται στον πίνακα διοριστέων, διορίζονται υποχρεωτικά μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες
από την έκδοση των πινάκων διοριστέων. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, (§1) περίληψη της πράξης διορι-
σμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοι-
νοποιείται στον διοριζόμενο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημε-
ρών από τη δημοσίευση. (§2) Η κοινοποίηση στον διοριζόμενο
γίνεται με έγγραφο της οικείας αρχής, στο οποίο αναγράφεται ο
αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου
δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισμού και το οποίο
επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του, είτε στον ίδιο, είτε
σε πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν. Με το έγγραφο αυτό, τάσ-
σεται και εύλογη προθεσμία τριάντα (30)το πολύ ημερών για
ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας… Σελ. 16 

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΟΟ  εεφφιιάάλλττηηςς  
πποουυ  ««ππααλλεεύύεειι»»  
νναα  γγίίννεειι  όόννεειιρροο......
Κατά τα φαινόμενα, ο πρόεδρος Ομπά-
μα κλίνει προς την άσκηση μιας στα-
διακά κλιμακούμενης επεκτατικής δημο-
σιονομικής πολιτικής, με ενίσχυση της
κρατικής παρεμβατικότητας και ενδυ-
νάμωση του ομοσπονδιακού στοιχείου,
σε όλο το εύρος των πολιτικών που σχε-
διάζει. Οι δαπάνες υγείας της μεγαλύ-
τερης οικονομίας του κόσμου, ανέρχο-
νται στο 17% περίπου του ΑΕΠ (ενώ στη
Γερμανία και τη Γαλλία είναι περίπου στο
10%) και το κατά κεφαλήν κόστος της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης υπο-
λογίζεται στα 7.500 δολάρια, σημαντι-
κά μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη
χώρα του ΟΑΣΑ. Παρά τα εντυπωσιακά
οικονομικά νούμερα, οι δείκτες προσ-
δόκιμου ζωής, παιδικής θνησιμότητας
και άλλων παραγόντων, υστερούν σε
σχέση με τους ευρωπαϊκούς, ενώ περί-
που 40 εκατομμύρια Αμερικανοί παρα-
μένουν ανασφάλιστοι. Επιπροσθέτως,
οι αδυναμίες του συστήματος επιτείνο-
νται από επιμέρους παράγοντες: α) Η
φορολογική επιβάρυνση των πολιτών
για την υποστήριξη των κρατικών προ-
γραμμάτων για την ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη ηλικιωμένων… Σελ. 22-23
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ΠΠ ΕΕ ΙΙ ΘΘ ΑΑ ΡΡ ΧΧ ΙΙ ΚΚ ΟΟ   

ΑΑιιττιιοολλοογγηημμέέννηη  πποοιιννήή......  
Με βάση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7605.09.2.1/21-07-2009 εγγρά-
φου του Συνηγόρου του Πολίτη, που αφορά την κίνηση πει-
θαρχικής δίωξης και την επιβολή πειθαρχικής ποινής στη
Νοσηλεύτρια κα Γ. Β., λόγω μη εγγραφής της στα μητρώα
της Ε.Ν.Ε., επισημαίνονται τα ακόλουθα: Αρχικώς θα πρέ-
πει να τονιστεί, ότι η ιδιότητα του αποφοίτου Τμημάτων
Νοσηλευτικών A.E.I., Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., πρώ-
ην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών
Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρώην Νοσηλευτι-
κών Σχολών ΚΑΤΕΕ, και Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων
της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωρι-
στεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της
ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, συμπίπτει αναγκα-
στικώς με την ιδιότητα του Νοσηλευτή, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985, που καθιε-
ρώνουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή. Υπ’ αυτήν
την έννοια, που αποτελεί και την μόνη ορθή ερμηνευτική
προσέγγιση των επίμαχων διατάξεων… Σελ. 14

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.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πΕ.Ν.Ε.πίγραφαίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα
περιεχόμενα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΟΟ   

ΗΗ  ΥΥγγεείίαα  εείίννααιι  γγέέννοουυςς  θθηηλλυυκκοούύ......  
Σε γυναικεία χέρια εμπιστεύθηκε την υγεία του πολίτη ο πρωθυπουργός, κ. Γιώργος
Παπανδρέου, τοποθετώντας στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ενώ στη θέση της υφυπουργού,
την πρώην υπερνομάρχη Αθηνών – Πειραιώς (2003–2007), κυρία Φώφη Γεννηματά.
Σχεδόν συνομήλικες, με σπουδές στη Νομική Αθηνών, δικηγόρος η πρώτη, πολιτική
επιστήμονας η δεύτερη, μέλη και οι δύο της ΠΑΣΠ από τα φοιτητικά τους χρόνια, φέρ-
νουν έπειτα από σχεδόν μία εικοσαετία, γυναικείο άρωμα στο Υγείας. «Στην καρδιά
του προγράμματός μας και των προγραμματικών μας θέσεων βρίσκονται στόχοι, που
αφορούν ένα ισχυρό δίκαιο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Και ένα ισχυρό,
σύγχρονο και αποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, βρίσκεται στην καρδιά του κοι-
νωνικού κράτους, που εμείς οραματιζόμαστε και δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε με
την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία στης στη
Βουλή, η νέα υπουργός Υγείας, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τονίζοντας ότι, η
βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης θα είναι πάντα ο πολίτης… Σελ. 8-9

ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΞΞ ΗΗ   

ΠΠρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  οομμααλλήήςς  εεξξέέλλιιξξηηςς  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70§2 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος
3528/2007), «υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατη-
γορία τίτλο σπουδών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του, δεν επι-
τρέπεται να μεταταχθεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας, πριν από τη συμπλή-
ρωση οκταετίας από το διορισμό του». 

Η ανωτέρω διάταξη αποτελεί εγγύηση της ομαλής εξέλιξης των υπαλλήλων και
αποκλείει την απόπειρα καταστρατήγησης του νόμου, δηλαδή το φαινόμενο να γίνο-
νται προϊστάμενοι οι μέχρι πρότινος υφιστάμενοι υπάλληλοι. 

Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης κρίσιμο στοιχείο είναι η κτήση του ανώτε-
ρου τίτλου σπουδών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισμό, ή άλλως της
υποβολής υποψηφιότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό. Με άλλα λόγια, αν κατά το
στάδιο υποβολής υποψηφιότητας ο διαγωνιζόμενος υπάλληλος… Σελ. 11

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
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Δημήτριος Σκουτέλης 
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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.





ΦΦ
ρένο στα αιτήματα των Νοση-
λευτικών Τμημάτων των
Πανεπιστημίων Αθήνας και

Πελοποννήσου για  επαγγελματι-
κά δικαιώματα έβαλε ο Ενιαίος Διοι-
κητικός Τομέας Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, όπως
εξάλλου μπορείτε να δείτε στο έγγρα-
φο που δημοσιεύουμε.

Το σκεπτικό του Υπουργείου
ήταν ότι, το σχέδιο για τα  επαγγελ-
ματικά δικαιώματα που κατατέθηκε
από τους αιτούντες, δεν πληρούσε
τις αναγκαίες προϋποθέσεις της
αδρομέρειας και της ενδεικτικής
καταγραφής των δεξιοτήτων και των

δυνατοτήτων των πτυχιούχων,αλλά
υπεισέρχονταν σε λεπτομερειακές
περιγραφές αρμοδιοτήτων, με τρό-
πο δεσμευτικό και με τον κίνδυνο
να υπάρξουν αλληλεπικαλύψεις με
άλλους επαγγελματικούς κλάδους…

Στην απάντηση του Υπουργεί-
ου τονίζεται ότι, η απονομή αυτο-
τελών επαγγελματικών δικαιωμά-
των αποτελεί ευθύνη του καθ’ύλην
αρμόδιου υπουργείου (σ.σ. του
Υπουργείου Υγείας) και του επαγ-
γελματικού φορέα (σ.σ. Ε.Ν.Ε).

Μετά από αυτή την εξέλιξη, τα
συμπεράσματα που μπορούν να εξα-
χθούν είναι αρκετά.Το σημαντικότε-
ρο απ’αυτά,όμως,είναι ότι η ανάγκη
για θέσπιση ενιαίων επαγγελματικών
δικαιωμάτων, μετά την εμφανή τάση
για ενοποίηση της τρίτης βαθμίδας
της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στο
πανεπιστήμιο,αποτελεί πλέον μονό-
δρομο.Επιπλέον, τονίζεται με τρόπο
πανηγυρικό ο ρόλος που καλείται να
διαδραματίσει η Ε.Ν.Ε στη διαμόρ-
φωση του ευρύτερου πλαισίου άσκη-
σης του νοσηλευτικού επαγγέλματος,
καθώς επίσης και η προστασία του
ρόλου και της ταυτότητας των νοση-

λευτών από «όμορα» επαγγέλματα που
εποφθαλμιούν λόγω κορεσμού τις
αρμοδιότητες του νοσηλευτικού χώρου.

Με αυτές τις διαπιστώσεις και με
δεδομένη τη θέση της Ε.Ν.Ε για ενι-
αία τριτοβάθμια πανεπιστημιακή νοση-
λευτική εκπαίδευση,αλλά και κατό-
πιν τούτου,για ενιαία επαγγελματική
αντιμετώπιση των νοσηλευτών,ελπί-
ζω το παρόν να αποτελέσει έναυσμα
για γόνιμο διάλογο, πριν μας προ-
λάβουν και μας ξεπεράσουν οι εξε-
λίξεις,που σχεδιάζονται να μας επι-

βληθούν οσονούπω, με την εφαρ-
μογή της Συνθήκης της Μπολόνια.

Γιατί όλοι συμφωνούμε στην ανά-
γκη αναβάθμισης της νοσηλευτικής
εκπαίδευσης,κάτι που βέβαια δεν θα
γίνει με την αποδοχή των ελάχιστων
κριτηρίων, που θα μας επιβάλει η
ευρωπαϊκή ένωση με την οδηγία
2005/36/ΕΚ,αλλά με τη θέσπιση των
απαραίτητων κανόνων εκπαίδευσης
μέσα από το πανεπιστήμιο. Η σύν-
δεση εκπαίδευσης και εργασίας θα
πρέπει κάποτε να εξορθολογιστεί και
να προσαρμοστεί σεβόμενη το ιδι-
αίτερο χαρακτήρα επαγγελμάτων,που
πλέον δεν είναι επικουρικά πάρερ-

γα,αλλά διαθέτουν αξιοσέβαστο ανθρώ-
πινο δυναμικό που διακρίνεται για
τις επιστημονικές του επιδόσεις και
δεν υπολείπεται σε τίποτα από αυτό
άλλων κλάδων.

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η απαίτηση
για υπαγωγή της νοσηλευτικής εκπαί-
δευσης στο πανεπιστήμιο και η πλή-
ρης εξομοίωση όλων των νοση-
λευτών με τρόπο που θα συζητηθεί
από τους αρμόδιους φορείς, απο-
τελεί πλέον όχι μονόδρομο, αλλά
επιτακτική και ζωτική ανάγκη.
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Το ΥΠΕΠΘ δικαιώνει την Ε.Ν.Ε.

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας 

Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

Στην απάντηση
του Υπουργείου
τονίζεται ότι, η

απονομή αυτοτε-
λών επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων

αποτελεί ευθύνη
του καθ’ ύλην

αρμόδιου υπουρ-
γείου (σ.σ. του

Υπουργείου Υγείας)
και του επαγγελ-
ματικού φορέα

(σ.σ. Ε.Ν.Ε).

ΤΤοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΠΠααιιδδεείίααςς  εείίππεε  όόχχιι  σσττοο  ααίίττηημμαα  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ττμμηημμάάττωωνν  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  ΣΣππάάρρττηηςς,,  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττάά  εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα..



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,
Γεν. Γραμματέας Ε.Ν.Ε.,
Υπεύθυνος Διασφάλισης 
Ποιότητας

««ΤΤ
ηηνν  ππεερρίίοοδδοο  22000077--22001133
ηη  ΕΕθθννιικκήή ΣΣττρρααττηηγγιι--
κκήή  γγιιαα  ττηηνν  ΥΥγγεείίαα  κκααιι

ττηηνν  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη,,  σσεε
σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττοο ΕΕθθννιικκόό  ΣΣττρραα--
ττηηγγιικκόό  ΠΠλλααίίσσιιοο  ΑΑννααφφοορράάςς
((ΕΕΣΣΠΠΑΑ)),,  έέχχεειι σσαανν σσττόόχχοο  έένναα
ααπποοδδοοττιικκόό  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκάά ββιιώώ--
σσιιμμοο  ΣΣύύσσττηημμαα  ΥΥγγεείίααςς,,  πποουυ  θθαα
ππρροοσσφφέέρρεειι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  ππρρόό--
λληηψψηη  κκααιι  φφρροοννττίίδδαα σσεε  όόλλοουυςς
ττοουυςς  πποολλίίττεεςς.. ΈΈνναα σσύύσσττηημμαα  πποουυ
θθαα  ππρροοσσττααττεεύύεειι  ττηη  ΔΔηημμόόσσιιαα
ΥΥγγεείίαα  κκααιι  θθαα  ππρροοάάγγεειι  ττηηνν  ΠΠρρωω--
ττοοββάάθθμμιιαα  ΠΠεερρίίθθααλλψψηη  κκααιι  ττηηνν
ΚΚοοιιννωωννιικκήή ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη..

Για την υλοποίηση της Ανα-
πτυξιακής Στρατηγικής 2007-2013
του Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, θα αξιο-
ποιηθούν πόροι που ανέρχονται
σε 1,4 δις ευρώ, με συγχρημα-
τοδότηση δράσεων του τομέα
από τα Επιχειρησιακά Προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το υπουργείο έχει δεσμεύ-
σει τμήμα των επενδύσεων,που
απαιτούνται για την επίτευξη
των στρατηγικών στόχων του
τομέα, όπως εξειδικεύονται με
επιχειρησιακά σχέδια δράσης,
για χρηματοδότηση από τα Διαρ-
θρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Σύμφωνα με το κοινοτικό
και εθνικό θεσμικό πλαίσιο της
νέας περιόδου,τα έργα του τομέα
εντάσσονται μετά από Προ-
σκλήσεις της Ειδικής Υπηρε-
σίας του τομέα και άλλων τομε-
ακών και περιφερειακών Ειδικών
Υπηρεσιών Διαχείρισης και υλο-
ποιούνται από φορείς,που προη-
γουμένως έχουν ολοκληρώσει
με επιτυχία τη διαδικασία πιστο-
ποίησης της επάρκειας τους
(σ.σ. όπως πλέον η Ε.Ν.Ε)».

Με αυτή την ανακοίνωση το
Υπουργείο Υγείας αναδεικνύει

τη σπουδαιότητα  της αξιοποί-
ησης των ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων του ΕΣΠΑ,με γενικό στό-
χο την αναβάθμιση των υπηρεσιών
υγείας προς τον πολίτη.

Ειδικότερα όμως, η εστία-
ση στις πτυχές του πολυθρύ-
λητου Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς, από την
πλευρά της δικής μας ένωσης,
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος, εξάγει πλείστα όσα συμπε-
ράσματα για τα οφέλη που μπο-
ρεί να προκύψουν για τους
νοσηλευτές με τη σωστή εκτί-
μηση της κατάστασης.

Η δυνατότητα, λοιπόν, της
διεκδίκησης κονδυλίων από
την Ε.Ν.Ε. και της ανάληψης
άμεσης δράσης, προκειμένου
τα πολλαπλά ωφελήματα να
αποδοθούν, πρωτίστως, στους
νοσηλευτές, εξετάστηκε με κάθε
λεπτομέρεια από τον Οκτώβρη
του 2008 και μετά από ένα χρό-
νο, απέδωσε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα.

ΤΤοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  μμεελλεεττώώ--
ννττααςς  ττηη  σσυυννοολλιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  κκααιι
δδιιααππιισσττώώννοοννττααςς  όόττιι,,  σσττοο  χχώώρροο
ττηηςς  υυγγεείίααςς  πποολλλλάά  ααππόό  τταα  εευυρρωω--
ππααϊϊκκάά  ππρροογγρράάμμμμαατταα  δδεενν  ττυυγγχχάά--
ννοουυνν  ττηηςς  ααννάάλλοογγηηςς  ααννααγγννώώρριι--
σσηηςς  κκααιι  δδηη  ααπποορρρρόόφφηησσηηςς,,
ααπποοφφάάσσιισσεε  νναα  κκιιννηηθθεείί,,  ππρρωωττίί--
σσττωωςς,,  γγιιαα  νναα  ππιισσττοοπποοιιήήσσεειι  ττιιςς
υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  ττιιςς  δδοομμέέςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
μμεε  ΙΙSSOO  99000011  κκααιι  μμεεττάά  νναα  εεππιι--
δδιιώώξξεειι  κκάάττιι,,  πποουυ  μμέέχχρριι  ππρρόόττιιννοοςς
φφάάννττααζζεε  όόννεειιρροο::  ΤΤηηνν  ααππόόκκττηησσηη
δδιιααχχεειιρριισσττιικκήήςς  εεππάάρρκκεειιααςς,,  κκάάττιι
πποουυ  οοιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  φφοορρεείίςς  ττοουυ
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ((ΥΥΠΠΕΕ,,  ννοοσσοοκκοομμεείίαα
κκττλλ)),,  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυ  εευυρρύύττεερροουυ
δδηημμόόσσιιοουυ  ττοομμέέαα,,  δδεενν  έέχχοουυνν
κκααττααφφέέρρεειι  νναα  εεππιιττύύχχοουυνν  αακκόόμμαα..

Πράγματι, μετά από προ-
σπάθειες μηνών και με τη συμ-
μετοχή πολλών νοσηλευτών
εκτός του διοικητικού μας συμ-
βουλίου,κατορθώσαμε τον Ιού-
λιο του 2009 να πιστοποιηθούμε
από το ΕΚΕΒΥΛ με ISO 9001.

Μετά απ’ αυτό, οι προσπά-

θειές εντάθηκαν,προκειμένου
να κυνηγήσουμε το μέχρι τότε
άπιαστο όνειρο της απόκτησης
διαχειριστικής επάρκειας.

Παράλληλα,καταφέραμε να
διοργανώσουμε και να διεκ-
περαιώσουμε ένα μεγάλο και
απαιτητικό επιδοτούμενο πρό-
γραμμα κατάρτισης από το 3ο
Κ.Π.Σ,για 500 νοσηλευτές,σχε-
τικά με την πρώιμη διάγνωση
των ψυχικών νόσων (λεπτο-
μέρειες του οποίου έχουμε κατ’

επανάληψη δημοσιεύσει),βάζο-
ντας τα θεμέλια για τη συνεχι-
ζόμενη εκπαίδευση και, μάλι-
στα,με συμφέροντες όρους για
τα μέλη της Ένωσης.

ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα,,  κκααττοορρθθώώσσααμμεε
νναα  λλάάββοουυμμεε  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ααππόό  ττηηνν
««ΚΚοοιιννωωννίίαα  ττηηςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίααςς»»  ττοουυ
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν,,  εεννόόςς
αακκόόμμηη  μμεεγγάάλλοουυ  έέρργγοουυ  ααππόό  ττοο  33οο
ΚΚ..ΠΠ..ΣΣ,,  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  ππλληηρροοφφοο--
ρριιαακκήή  εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  τταα  ΟΟλλοο--

κκλληηρρωωμμέένναα  ΠΠλληηρροοφφοορριιαακκάά  ΣΣυυσσττήή--
μμαατταα,,  σσχχεεδδιιάάζζοοννττααςς  4400  ηημμεερρίίδδεεςς
σστταα  μμεεγγααλλύύττεερραα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  ττοουυ
ΕΕΣΣΥΥ  μμεε  χχααρραακκττήήρραα  εεννηημμεερρωωττιι--
κκόό,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  οολλοοκκλληηρρωωθθοούύνν
μμέέσσαα  σσττοο  ττρρέέχχοονν  έέττοοςς..

Πριν μερικά χρόνια,κανείς
δεν φανταζόταν ότι οι νοση-
λευτές θα είχαν την ευκαιρία,
με τρόπο συντεταγμένο,να κατα-
φέρουν να διεκδικούν και να
εκπονούν τόσο μεγάλα, από
κάθε άποψη, προγράμματα.

ΑΑφφοούύ  λλοοιιππόόνν  σσυυγγκκεεννττρρώώθθηη--
κκαανν  όόλλαα  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  ππιισσττοοπποοιι--
ηηττιικκάά  κκααιι  μμεεττάά  ααππόό  ππάάρραα  πποολλλλέέςς
ώώρρεεςς  εερργγαασσίίααςς  κκααιι  σσυυγγκκέέννττρρωω--
σσηηςς,,  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκααττάάφφεερρεε,,  ααυυττόό  πποουυ
κκααννέένναα  άάλλλλοο  εεππιιμμεελληηττήήρριιοο  ττηηςς
ΥΥγγεείίααςς  ((ΙΙααττρριικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ππ..χχ))
δδεενν  έέχχεειι  κκααττααφφέέρρεειι::  ΝΝαα  ααπποοκκττήή--
σσεειι  δδιιααχχεειιρριισσττιικκήή  εεππάάρρκκεειιαα  κκααιι
μμάάλλιισστταα  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΒΒ΄́..  ((ΣΣττηηνν
κκααττηηγγοορρίίαα  ΒΒ  κκααττααττάάσσσσοοννττααιι  οοιι
φφοορρεείίςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  εεννδδιιααφφέέρροοννττααιι
γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββεεββααίίωωσσηη  εεππάάρρκκεειιααςς
γγιιαα  έέρργγαα  χχωωρρίίςς  ττεεχχννιικκόό  ααννττιικκεείί--
μμεεννοο,,  όόππωωςς  έέρργγαα--  δδρράάσσεειιςς  ππρροο--
μμήήθθεειιααςς  κκααιι  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  εεξξοο--
ππλλιισσμμοούύ,,  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  κκααιι
εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  σσυυσσττηημμάάττωωνν  ππλληη--
ρροοφφοορριικκήήςς,,  ππρροομμήήθθεειιααςς  κκααιι  εεγγκκαα--
ττάάσστταασσηηςς  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  ππλληηρροοφφοο--
ρριικκήήςς,,  ααννάάθθεεσσηηςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν
σσυυμμββοούύλλωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  υυππηηρρεε--
σσιιώώνν  πποουυ  δδεενν  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν
υυλλοοπποοίίηησσηη  ττεεχχννιικκώώνν  έέρργγωωνν,,  κκααττάάρρ--
ττιισσηηςς  κκααιι  σσυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς  κκ..αα))..

Τα ανωτέρω,άλλωστε,προ-
κύπτουν και από τους σκοπούς
της ίδρυσή της Ε.Ν.Ε. (άρθρο
2 του Ν.3252/16-7-2004 Φ.Ε.Κ.
132/Α/16-7-2004), οι οποίοι
μεταξύ άλλων είναι:
� Η εισήγηση για θέματα εκπαί-
δευσης-μετεκπαίδευσης – συνε-
χιζόμενης εκπαίδευσης και επι-
μόρφωσης του Νοσηλευτικού
κλάδου.
� Η συμμετοχή στην υλοποίη-
ση προγραμμάτων επιχορηγού-
μενων από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση που άμεσα ή έμμεσα έχουν
σχέση με τη Νοσηλευτική.

Αφού λοιπόν συγκεντρώθηκαν όλα
τα απαραίτητα πιστοποιητικά και
μετά από πάρα πολλές ώρες εργασίας
και συγκέντρωσης, η Ε.Ν.Ε. κατάφε-
ρε, αυτό που κανένα άλλο επιμελη-
τήριο της Υγείας δεν έχει καταφέρει:
Να αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια
και μάλιστα κατηγορίας Β’. 

Η Ε.Ν.Ε  ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 

Μια μεγάλη επιτυχία



� Ο  έλεγχος τήρησης του κώδικα νοση-
λευτικής δεοντολογίας και η προαγωγή των
δεοντολογικών ηθών και εθίμων του Νοση-
λευτικού επαγγέλματος
� Η Επιστημονική προαγωγή των μελών της.
� Η συμβολή στην προστασία της υγείας του
ελληνικού λαού.

Έτσι,μετά από αυτό και με δεδομένη τη συμ-
μετοχή όλων μας, το επάγγελμά μας σε επίπε-
δο ερευνητικό,επιστημονικό και θεσμικό,οπωσ-

δήποτε θα οδηγηθεί σε μια βέβαιη ανάταση,αν
αναλογιστούμε το μέγεθος του επιτεύγματος…

ΤΤηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ  κκααννέέννααςς  άάλλλλοοςς  εεππααγγγγεελλ--
μμααττιικκόόςς  σσύύλλλλοογγοοςς  δδεενν  έέχχεειι  κκααττοορρθθώώσσεειι  νναα
ααπποοκκττήήσσεειι  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  δδιιεεκκδδίίκκηησσηηςς  ττωωνν
ππρροοσσφφεερρόόμμεεννωωνν  εευυρρωωππααϊϊκκώώνν  κκοοννδδυυλλίίωωνν,,
ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκααττάάφφεερρεε  νναα  ββεελλττιιώώσσεειι  ττοο  σσυυννοολλιι--
κκόό  εεππίίππεεδδοο  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς,,  εείίττεε  μμεε  ττηηνν  οορργγάά--
ννωωσσηη  εεππιιδδοοττοούύμμεεννωωνν  εεννεερργγεειιώώνν,,  εείίττεε  μμεε  ττηηνν
ααννάάθθεεσσηη  εερρεευυννηηττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  σσεε
οομμάάδδεεςς  εερργγαασσίίααςς,,  εείίττεε  μμεε  ττηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη
εεννηημμεερρωωττιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν..  Ήδη, η πρό-

σκληση που είχε απευθυνθεί στα μέλη μας
για υποβολή βιογραφικών με σκοπό τη δημι-
ουργία μητρώου εκπαιδευτών, έτυχε ευρύ-
τατης αποδοχής και η συμμετοχή των συνα-
δέλφων ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Στόχος μας λοιπόν, είναι να προσφέ-
ρουμε στα μέλη μας, στο πλαίσιο των δυνα-
τοτήτων και των αρμοδιοτήτων που μας
δίνει ο θεσμικός μας ρόλος, υπηρεσίες και
ευκαιρίες, που ουδέποτε στο παρελθόν τους

είχαν δοθεί, προκειμένου να αντιμετωπί-
σουν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία
που έχει διαμορφωθεί, τόσο σε ατομικό,
όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

ΣΣττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιάά  μμααςς  ααυυττήή  κκααιι  μμεε  ττοο  σσκκεε--
ππττιικκόό  όόττιι  οοιι  μμεεγγάάλλεεςς  εευυθθύύννεεςς  ααπποοδδίίδδοουυνν  κκααιι
ααννάάλλοογγοουυ  μμεεγγέέθθοουυςς  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα,,  κκααλλοούύ--
μμεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  νναα  εεννδδιιααφφεερρθθοούύνν
γγιιαα  ττιιςς  ννέέεεςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  κκααιι  νναα  σσππεεύύσσοουυνν  νναα
δδηηλλώώσσοουυνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοο  σσχχεεδδιιαασσμμόό  ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ααννααλλααμμββάάννοοννττααςς  εεννεερργγόό  ρρόόλλοο  σσττηη
ννέέαα  δδιιααμμοορρφφοούύμμεεννηη  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα..

Οκτώβριος 2009

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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«Στα περιοδικά με
Εθνική αναγνώ-
ριση, στα οποία
οι δημοσιευμέ-
νες εργασίες των
γιατρών αποτε-
λούν κριτήριο
συγκριτικής αξιο-
λόγησης για την
κατάληψη θέσης
του κλάδου για-
τρών Ε.Σ.Υ., προ-
στίθεται και το
π ε ρ ι ο δ ι κ ό
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΗΣ ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΗΣ»,
που εκδίδε-
ται από την
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», αναφέρει πρό-
σφατη υπουργική απόφαση, η οποία κατοχυρώνει από κάθε άπο-
ψη το επιστημονικό περιοδικό των νοσηλευτών.  

ΓΙΑ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

Εθνική αναγνώριση

Στόχος μας λοιπόν, είναι να προσφέρουμε στα
μέλη μας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των
αρμοδιοτήτων που μας δίνει ο θεσμικός μας
ρόλος, υπηρεσίες και ευκαιρίες, που ουδέποτε στο
παρελθόν τους είχαν δοθεί. 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

για τους νοσηλευτές 
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ΣΣ
εε  γγυυννααιικκεείίαα  χχέέρριιαα  εεμμππιισσττεεύύθθηηκκεε
ττηηνν  υυγγεείίαα  ττοουυ  πποολλίίττηη  οο  ππρρωωθθυυ--
πποουυρργγόόςς,,  κκ..  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠααππαανν--

δδρρέέοουυ,,  ττοοπποοθθεεττώώννττααςς  σσττηηνν  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ
υυπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληη--
λλεεγγγγύύηηςς  ττηηνν  κκυυρρίίαα  ΜΜααρριιλλίίζζαα  ΞΞεεννοογγιιαανν--
νναακκοοπποούύλλοουυ,,  εεννώώ  σσττηη  θθέέσσηη  ττηηςς  υυφφυυ--
πποουυρργγοούύ,,  ττηηνν  ππρρώώηηνν  υυππεερρννοομμάάρρχχηη
ΑΑθθηηννώώνν  ––  ΠΠεειιρρααιιώώςς  ((22000033––22000077)),,  κκυυρρίίαα
ΦΦώώφφηη  ΓΓεεννννηημμααττάά..  ΣΣχχεεδδόόνν  σσυυννοομμήήλλιι--
κκεεςς,,  μμεε  σσπποουυδδέέςς  σσττηη  ΝΝοομμιικκήή  ΑΑθθηηννώώνν,,
δδιικκηηγγόόρροοςς  ηη  ππρρώώττηη,,  πποολλιιττιικκήή  εεππιισσττήή--
μμοοννααςς  ηη  δδεεύύττεερρηη,,  μμέέλληη  κκααιι  οοιι  δδύύοο  ττηηςς
ΠΠΑΑΣΣΠΠ  ααππόό  τταα  φφοοιιττηηττιικκάά  ττοουυςς  χχρρόόννιιαα,,
φφέέρρννοουυνν  έέππεειιτταα  ααππόό  σσχχεεδδόόνν  μμίίαα  εειικκοο--
σσααεεττίίαα,,  γγυυννααιικκεείίοο  άάρρωωμμαα  σσττοο  ΥΥγγεείίααςς..  

«Στην καρδιά του προγράμματός μας
και των προγραμματικών μας θέσεων
βρίσκονται στόχοι, που αφορούν ένα
ισχυρό δίκαιο και αποτελεσματικό κοι-
νωνικό κράτος. Και ένα ισχυρό, σύγ-
χρονο και αποτελεσματικό Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας, βρίσκεται στην καρδιά του
κοινωνικού κράτους, που εμείς ορα-
ματιζόμαστε και δεσμευόμαστε να υλο-
ποιήσουμε με την εμπιστοσύνη του
ελληνικού λαού».Με αυτά τα λόγια ξεκί-
νησε την ομιλία στης στη Βουλή, η νέα
υπουργός Υγείας, κ. Μαριλίζα Ξενο-
γιαννακοπούλου, τονίζοντας ότι,η βασι-

κή προτεραιότητα της κυβέρνησης θα
είναι πάντα ο πολίτης.

«Η βασική μας κατεύθυνση,που αφο-
ρά όλη την κυβέρνηση και όλες μας τις
προτεραιότητες, «πρώτα ο πολίτης», βρί-
σκει το κατεξοχήν νόημα και την απει-
κόνισή του στις προτεραιότητές μας για
την Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγ-
γύη», συμπλήρωσε.

ΟΟιι  δδέέκκαα  ππρροοττεερρααιιόόττηηττεεςς......

11 ««ΣΣύύγγχχρροονναα  δδηημμόόσσιιαα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα,,
που σέβονται τον πολίτη και υπη-

ρετούν τις ανάγκες του. Ξεκινάμε ήδη
από την επόμενη χρονιά με τον προϋ-
πολογισμό που θα κατατεθεί σε λίγες
μέρες για το 2010 όπως δεσμεύτηκε ο
Πρωθυπουργός, με προσλήψεις νέου
προσωπικού 3.000 θέσεις πέραν των
συνταξιοδοτήσεων.

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αξιο-
ποιήσουμε τις υποδομές, τις νέες τεχνο-
λογίες, μόνο έτσι θα σταματήσουν οι
μονάδες εντατικής θεραπείας να είναι
αραχνιασμένες αποθήκες στα νοσοκο-
μεία.

22 ΑΑννααββάάθθμμιισσηη,,  εεππέέκκτταασσηη  κκααιι  ππααννεελλ--
λλααδδιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν

ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑΒΒ..  Δεν μπορεί να συνεχίζουν
να χάνονται ζωές. Την προηγούμενη

βδομάδα χάθηκε ένα παλικάρι στην
Κεφαλλονιά σε αυτοκινητιστικό δυστύ-
χημα. Επί μισή ώρα έπαιρναν οι συγ-
γενείς το ΕΚΑΒ και δεν απαντούσε.

33 ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννοο  σσύύσσττηημμαα  ΠΠρρωωττοο--
ββάάθθμμιιααςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΥΥγγεείίααςς  σσεε  κκάάθθεε

ΔΔήήμμοο..  Η μεγάλη μας δέσμευση,η μεγά-
λη μας προτεραιότητα.Με σύσταση μονά-
δων οικογενειακής ιατρικής σε κάθε
Δήμο με 24ωρη λειτουργία και αξιο-
ποίηση φυσικά σ΄ αυτό,όλων των σημε-
ρινών υπηρεσιών παροχής Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας,με τη θέσπιση
του οικογενειακού γιατρού και παιδιά-
τρου, που θα επιλέγεται ελεύθερα από
τις οικογένειες σε κάθε γειτονιά,σε κάθε
Δήμο. Με ηλεκτρονική κάρτα υγείας,
που θα εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση
στον οικογενειακό γιατρό, στη μονάδα
οικογενειακής ιατρικής στο φαρμακείο,
με ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς,που
θα ενσωματώνεται και θα παρακολου-
θεί την κάρτα υγείας.

Εξασφάλιση βασικού πακέτου παρο-
χών υγείας με χρηματοδότηση από το
δημόσιο που θα καλύπτει όλους τους

πολίτες, όλες τις οικογένειες.

44 ΕΕννιιααίίοοιι  κκααννόόννεεςς  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  μμοοννάά--
δδεεςς  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς  κκααιι

ττοουυ  δδηημμόόσσιιοουυ  κκααιι  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοομμέέαα..
Αλλά ταυτόχρονα, αποτελεσματική επο-
πτεία, έλεγχος και κοινωνική λογοδο-
σία.

55 ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηη,,  εεππιιττέέλλοουυςς,,  ττοουυ
ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΥΥγγεείίααςς..  ΣΣύύγγ--

χχρροοννηη  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  δδιιοοίίκκηησσηη,,
γγιιααττίί  δδεενν  ααρρκκεείί  νναα  χχρρηημμααττοοδδοοττήήσσοουυμμεε..
Πρέπει να έχουμε διαφάνεια και απο-
τελεσματική διαχείριση των δημοσίων
πόρων. Η δέσμευση που επανέλαβε ο
Πρωθυπουργός ξεκάθαρα,είναι η αύξη-
ση στο 1% του ΑΕΠ για τις δημόσιες
δαπάνες υγείας στην τετραετία.Θα σημα-
τοδοτηθεί αυτό από τον νέο προϋπο-
λογισμό.Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι,
η χώρα μας σήμερα έχει το θλιβερό
προνόμιο να έχει τις υψηλότερες ιδιω-
τικές δαπάνες υγείας,απ΄ όλες τις ευρω-
παϊκές χώρες του ΟΟΣΑ και, φυσικά,
με συνεχή συρρίκνωση των δημοσίων
δαπανών.

Ταυτόχρονα, όμως, δεσμευόμαστε

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 

Η Υγεία είναι 

ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου είναι η δεύτε-
ρη γυναίκα που κάθεται στην καρέκλα του κτιρίου
της Αριστοτέλους, μετά τη μεταπολίτευση.  Η πρώ-
τη γυναίκα υπουργός Υγείας, ήταν η κ. Μαριέττα
Γιαννάκου την περίοδο 1990-1991, επί πρωθυπουργίας
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. 

Γεννημένη στην Αθήνα, με καταγωγή από την
Κεφαλλονιά και τη Μεσσηνία, η κ. Ξενογιαννακο-
πούλου εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής το
2007, στη Β Αθηνών. Η είσοδος της στο πολιτικό
σκηνικό, όμως, χρονολογείται πολύ νωρίτερα. Πριν

την εκλογή της στο ελληνικό κοινοβούλιο, ήταν ευρωβουλευτής και συγκεκρι-
μένα επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Στις 16 Μαρτίου 2005, μετά από πρόταση του κ. Γιώργου Παπαν-
δρέου, εξελέγη η πρώτη γυναίκα Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του
ΠΑΣΟΚ και παρέμεινε σ΄ αυτήν τη θέση μέχρι το Δεκέμβριο του 2006. Από το
2005 ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, ενώ δεν θεωρείται τυχαίο το γεγο-
νός ότι, σε αυτήν ανατέθηκε από τον κ. Παπανδρέου, η κατάρτιση του κυβερ-
νητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές.

1. ™‡Á¯ÚÔÓ· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌÂ›·

2. ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ˘�ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∂∫∞μ

3. √ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜

ºÚÔÓÙ›‰·˜ ÀÁÂ›·˜ ÛÂ Î¿ıÂ ¢‹ÌÔ

4. ∂ÓÈ·›ÔÈ Î·ÓfiÓÂ˜ ÁÈ· fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ 

�·ÚÔ¯‹˜ ˘�ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÁÂ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ 

Î·È ÙÔ˘ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤·

5. ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÀÁÂ›·˜ 

6. √È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎ¤˜ �ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜ ı· Û˘Ì�›�ÙÔ˘Ó 

ÌÂ ÙÈ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜ �ÂÚÈÊ¤ÚÂÈÂ˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ 

7. ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ 

8. ªÈ· Ó¤· Û¯¤ÛË ÙˆÓ �ÔÏÈÙÒÓ ÌÂ ÙÈ˜ 

˘�ËÚÂÛ›Â˜ ˘ÁÂ›·˜

9. æ˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· Î·È ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂÈ˜

10. ∞�ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ 

�ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜.
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να καταπολεμήσουμε τη σπατάλη, τη
διαφθορά,να μπορούμε πραγματικά να
έχουμε ένα σύστημα προμηθειών με
διαφάνεια και αποτελεσματικότητα,που
θα έχει βασικές αρχές,οι οποίες θα εξα-
σφαλίζουν αυτή την κατεύθυνση με
αποκέντρωση του συστήματος. Αλλά,
ταυτόχρονα, με ενιαίες προδιαγραφές,
με ενιαία κωδικοποίηση των ειδών,με
καθιέρωση ανοιχτών ηλεκτρονικών δια-
γωνισμών.Όπως είναι και η συνολική
μας δέσμευση, εξάλλου, για όλες τις
δράσεις των κρατικών προμηθειών.Και,
φυσικά, ολοκλήρωση και εφαρμογή
του διπλογραφικού συστήματος.

Προωθούμε την ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση σε όλους τους τομείς της
δημόσιας διοίκησης, αλλά, επιτέλους
και στο χώρο της υγείας.Και μέσα από
όλες αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες
υπάρχει η εκτίμηση ότι, θα μπορέσου-
με, να φτάσουμε σε μια εξοικονόμηση,
που θα δώσει επιπλέον 1% του ΑΕΠ
για την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας.

66 ΟΟιι  υυγγεειιοοννοομμιικκέέςς  ππεερριιφφέέρρεειιεεςς  θθαα
σσυυμμππίίππττοουυνν  μμεε  ττιιςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  ππεερριι--

φφέέρρεειιεεςς  ττηηςς  χχώώρρααςς.. Σε πλήρη εναρμό-
νιση με τη συνολική διοικητική μεταρ-
ρύθμιση της χώρας,θα ενταχθούν στην
αιρετή περιφέρεια ως αυτοτελείς υπη-
ρεσίες υγείας και πρόνοιας.

77 ΠΠοολλιιττιικκήή  γγιιαα  ττοο  φφάάρρμμαακκοο..  ΟΟιι  εεππιι--
ππττώώσσεειιςς  σστταα  αασσφφααλλιισσττιικκάά  ττααμμεείίαα  ααππόό

ττιιςς  εεππιιλλοογγέέςς  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  κκυυββέέρρ--
ννηησσηηςς,,  υυππήήρρξξαανν  δδρρααμμααττιικκέέςς.. Η κατάρ-
γηση της λίστας φαρμάκου,κάτι που το
έχουμε επανειλημμένα στηλιτεύσει, η
αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης του
φαρμάκου, η απουσία ελέγχου δαπα-
νών γύρω από το φάρμακο, εκτόξευε
την τιμή του και επιβάρυνε τα ταμεία τα
ασφαλιστικά.Το επιπλέον κόστος αγγί-
ζει τα 2 δις το χρόνο. Αυτές είναι οι
συγκεκριμένες συνέπειες,από τις συγκε-
κριμένες επιλογές.

Επιπλέον, να αναφέρουμε ότι, ποτέ
δεν εφαρμόστηκε η επιστροφή του 4%
στα ασφαλιστικά ταμεία,κάτι που το είχα-
με κατά κόρον τότε αναδείξει,όταν συζη-
τούσαμε και την περίφημη ασφαλιστι-
κή αντιμεταρρύθμιση της προηγούμενης
κυβέρνησης.

Οι προτεραιότητές μας στο φάρμα-

κο είναι σαφείς. Καθιέρωση της λίστας
φαρμάκου με ευρωπαϊκά πρότυπα και
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές.
Εξασφάλιση της φαρμακευτικής περί-
θαλψης του πολίτη, εξορθολογισμό και
εξοικονόμηση πόρων μέσα από όλο
αυτό το σύστημα. Και εδώ θα έχουμε
μια πλήρη συνεργασία με το υπουρ-
γείο Εργασίας, προκειμένου να ανα-
πτυχθεί και το σύστημα της ηλεκτρονι-
κής συνταγογράφησης.

88 ΜΜιιαα  ννέέαα  σσχχέέσσηη  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  μμεε  ττιιςς
υυππηηρρεεσσίίεεςς  υυγγεείίααςς..  ΈΈμμφφαασσηη  σσττηηνν

ππρρόόλληηψψηη,,  μμεεγγάάλληη  μμααςς  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα..
Έμφαση στη σωστή ενημέρωση του
πολίτη. Και ως ένα πρώτο δείγμα γρα-
φής, σε συνεργασία με τους γιατρούς
στα δημόσια νοσοκομεία,με την ΠΟΕ-
ΔΗΝ,με τους εργαζόμενους θα πάρου-
με μέτρα από κοινού, προκειμένου να
βελτιωθεί πραγματικά η υποδοχή των
ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία.

Θα είναι ένα μέτρο που θα δεσμευ-
τούμε άμεσα να βάλουμε μπροστά. Ο
πολίτης, όταν έρχεται σε επαφή με το
δημόσιο νοσοκομείο, με τις δημόσιες
υπηρεσίες υγείας,πρέπει να νιώθει ότι,
μπαίνει σε ένα περιβάλλον, που πάνω
απ΄ όλα τον σέβονται.

99 ΨΨυυχχιικκήή  υυγγεείίαα  κκααιι  εεξξααρρττήήσσεειιςς..  ΤΤοομμέέ--
ααςς  όόπποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  ττρροομμαακκττιικκάά  ππρροο--

ββλλήήμμαατταα..  ΘΘέέλλωω  νναα  εείίμμααιι  δδίίκκααιιηη  κκααιι  νναα
ππωω,,  δδιιααχχρροοννιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  σσττοονν  ττοομμέέαα
ττηηςς  ψψυυχχιικκήήςς  υυγγεείίααςς..

Η αλήθεια είναι ότι, είναι εικόνες
που αμαυρώνουν τη χώρα μας. Χρειά-
ζεται, επομένως, να επιταχύνουμε τους
ρυθμούς. Χρειάζεται να δώσουμε ιδι-
αίτερη έμφαση στην προληπτική δρά-
ση, στην ολοκλήρωσή της αποασυλο-
ποίησης, στη υποστήριξη των ατόμων
με προβλήματα ψυχικής υγείας και στις
οικογένειές τους, που σηκώνουν ένα
πολύ μεγάλο βάρος,στην καταπολέμη-
ση του στίγματος, των διακρίσεων και
του κοινωνικού αποκλεισμού.

Θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος, όσον
αφορά τα ζητήματα της ψυχικής υγεί-
ας και, βέβαια, το μεγάλο θέμα των ναρ-
κωτικών. Κι εδώ δεν χωράει μικρο-
πολιτική. Εδώ χρειάζεται ευρύτερη
πολιτική και κοινωνική συναίνεση.
Απαιτείται βούληση, απαιτείται πραγ-

ματικά να αντιμετωπίσουμε τις προκα-
ταλήψεις. Απαιτούνται, όμως και οι
πόροι, απαιτείται η χρηματοδότηση, η
στήριξη των κέντρων πρόληψης που
είναι στον αέρα, οι εργαζόμενοι που
δεν πληρώνονται.Πρέπει και δεσμευ-
όμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, να
ενισχυθούν τα κέντρα πρόληψης, να
εξασφαλιστούν τα δικαιώματα του κάθε
χρήστη για θεραπεία, να εκσυγχρονι-
στεί επιτέλους η νομοθεσία για τα ναρ-
κωτικά, να υπάρχει η αντίστοιχη ενη-
μέρωση,συμμετοχή με τους κοινωνικούς
φορείς και η αντίστοιχη συνεργασία
με την Αυτοδιοίκηση.

1100 ΑΑπποοττεελλεεσσμμααττιικκόό  δδίίκκττυυοο  κκοοιιννωω--
ννιικκήήςς  ππρροοσστταασσίίααςς  κκααιι  ααλλλληη--

λλεεγγγγύύηηςς.. Αντιμετώπιση του κοινωνι-
κού αποκλεισμού. Πολιτικές ένταξης
των μεταναστών, πολιτικές για τους
πρόσφυγες, για τις ειδικές ευπαθείς και
πολιτισμικές ομάδες. Αναβάθμιση, και
αυτό είναι δέσμευσή μας και χρημα-
τοδότηση και στελέχωση των προνοι-
ακών δομών σε συνεργασία με την
Αυτοδιοίκηση.

Ειδική αναφορά επιτρέψτε μου να
κάνω στα άτομα με αναπηρία.Εδώ είναι
μεγάλη μας δέσμευση και φυσικά είναι
μια οριζόντια πολιτική που δεν εξα-

ντλείται στο υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης. Σε συνεργασία
με όλα τα άλλα υπουργεία, αλλά και σε
συνεργασία με την Εθνική Συνομο-
σπονδία και με όλες τις οργανώσεις
των ατόμων με αναπηρία, θα προχω-
ρήσουμε με πρώτη προτεραιότητα, να
δημιουργήσουμε υπηρεσίες ημερήσιας
φροντίδας και, επιτέλους, να δώσουμε
μια νέα πνοή στα κέντρα κοινωνικής
υποστήριξης και κατάρτισης των ΑΜΕΑ».

ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

γένους θηλυκού...
ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
Με «βαριά» κληρονομιά τη θητεία του πατέρα της
στο υπουργείο Υγείας, (την τριετία από τον Ιανουά-
ριο του 1981 έως το Φεβρουάριο του 1984) η κ.
Φώφη Γεννηματά επανέρχεται στην κεντρική πολι-
τική σκηνή για να συνδράμει στην επίλυση των προ-
βλημάτων που ταλανίζουν το -ιδρυθέν από τον πατέ-
ρα της- ΕΣΥ. Η 45χρονη πολιτικός, εξελέγη για πρώτη
φορά βουλευτής το 2000, ενώ το διάστημα 2003-
2007 υπήρξε Πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας. Το 2007 παραιτήθηκε από
υπερνομάρχης Αθηνών - Πειραιώς για να διεκδική-
σει και πάλι μία θέση στη Βουλή στις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου του 2007.
Λίγες όμως μέρες πριν τις εκλογές, το Α’ τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η
κ. Γεννηματά, που είχε τοποθετηθεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ επικεφαλής
του ψηφοδελτίου Επικρατείας, είχε «κώλυμα συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο,
σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος». Έχει ασχοληθεί και στο παρελ-
θόν με τα κοινωνικά θέματα, αλλά και τα θέματα της παιδείας, ως γραμματέ-
ας της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής  (2000-2002)
και γραμματέας του Τομέα Παιδείας και Εκπαίδευσης του ΠΑΣΟΚ (2001 – 2004).

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος συγ-
χαίρει τη νέα ηγεσία του υπουργεί-
ου Υγείας και εύχεται κάθε επιτυχία
στο έργο της. Η Ε.Ν.Ε. θα είναι πάντα
αρωγός σε κάθε μέτρο και προσπά-
θεια, που θα έχουν ως στόχο την
προαγωγή της νοσηλευτικής επι-
στήμης ειδικά και την αναγέννηση
του πολύπαθου ΕΣΥ, γενικά. Ο στό-
χος της Ε.Ν.Ε. παραμένει σταθερός,
ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και δεν
είναι άλλος από την επίλυση των χρό-
νιων προβλημάτων, που ταλαιπω-
ρούν τους σύγχρονους νοσηλευτές,
γεγονός που θα οδηγήσει και στη
δίκαιη αναβάθμιση του ρόλου τους.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
11..  ΑΑΠΠΟΟΦΦΟΟΙΙΤΤΟΟΙΙ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙ--
ΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  
α. Αίτηση Εγγραφής Μέλους
και Υπεύθυνη Δήλωση, που
χορηγούνται από την έδρα του
Περιφερειακού Τμήματος, στο
οποίο θα ασκήσει τη Νοση-
λευτική,
β.επικυρωμένο αντίγραφο Πτυ-
χίου Νοσηλευτικών Τμημάτων
όπως αναφέρονται στο άρθρο
3 και 4 του Νόμου 3252/2004-
ΦΕΚ 132,
γ.επικυρωμένο αντίγραφο αστυ-
νομικής ταυτότητας και άδειας
άσκησης επαγγέλματος  Νοση-
λεύτριας/ή (αν έχει εκδοθεί),
δ. επικυρωμένο αντίγραφο δια-
βατηρίου και άδεια διαμονής-
εργασίας από την Διεύθυνση
Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας ( για τους μη Έλληνες
πολίτες),
ε. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφα-
τες φωτογραφίες με την ανα-
γραφή του ονοματεπώνυμου,
στ.Απόδειξη κατάθεσης (χωρίς

προμήθεια) με το ποσό των 65
ευρώ  από την Τράπεζα που
διατηρεί λογαριασμό το αντί-
στοιχο Περιφερειακό  Τμήμα,
ζ.Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
που αναγράφονται  στην αίτη-
ση εγγραφής (π.χ. νοσηλευτι-
κή ειδικότητα, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό,γνώση Η/Υ,ξένες
γλώσσες).

22..    ΑΑΠΠΟΟΦΦΟΟΙΙΤΤΟΟΙΙ  
ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑ--
ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  
α. Αίτηση Εγγραφής Μέλους
και Υπεύθυνη Δήλωση, που
χορηγούνται από την έδρα του
Περιφερειακού Τμήματος  στο
οποίο θα ασκήσει τη  Νοση-
λευτική,
β. επικυρωμένο αντίγραφο του
ξενόγλωσσου τίτλου σπουδών
(με τη Σφραγίδα της Χάγης -
APOSTILLE-, αν η χώρα έκδο-
σής του έχει αποδεχθεί την Διε-
θνή Σύμβαση της Χάγης),
γ. επικυρωμένο αντίγραφο της

μετάφρασης του ξενόγλωσσου
τίτλου σπουδών (και της σφρα-
γίδας APOSTILLE), από την
Μεταφραστική Υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών ή εξου-
σιοδοτημένο δικηγόρο,
δ.επικυρωμένο αντίγραφο Ισο-
τιμίας τίτλου σπουδών από τις
αρμόδιες ελληνικές αρχές (αν

έχει εκδοθεί) ή Πιστοποιητικό
Εγγραφής  σε ισχύ από τον αντί-
στοιχο Νοσηλευτικό Σύλλογο,
σύμφωνα με την νομοθεσία της
χώρας προέλευσής του,
ε. Πιστοποιητικό Υφιστάμενης
Επαγγελματικής Κατάστασης,
στ.Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα θεωρητικής και κλινι-
κής κατάρτισης, από την οικεία
Σχολή ή αρμόδια αρχή της
χώρας προέλευσης,
ζ. επικυρωμένο αντίγραφο δια-
βατηρίου και άδειας  διαμονής-
εργασίας από την Διεύθυνση
Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας (αν δεν είναι Έλληνες
πολίτες),
η.επικυρωμένο αντίγραφο αστυ-
νομικής ταυτότητας για τους
Έλληνες πολίτες και άδειας
άσκησης επαγγέλματος  Νοση-
λεύτριας /ή (αν έχει εκδοθεί),
θ. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφα-
τες φωτογραφίες με την ανα-
γραφή  ονόματος όπισθεν,
ι. Απόδειξη κατάθεσης (χωρίς
προμήθεια) με το ποσό των 65
ευρώ  από  την Τράπεζα που
διατηρεί  λογαριασμό το αντί-
στοιχο  Περιφερειακό  Τμήμα.
ια. Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
που αναγράφονται  στην αίτηση
εγγραφής (π.χ.νοσηλευτική ειδι-
κότητα,μεταπτυχιακό,διδακτορι-
κό,γνώση Η/Υ,ξένες  γλώσσες).

33..    ΑΑΠΠΟΟΦΦΟΟΙΙΤΤΟΟΙΙ  
ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑ--
ΤΤΩΩΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  
α.Αίτηση Εγγραφής Μέλους και
Υπεύθυνη Δήλωση,που χορη-
γούνται από την έδρα του Περι-
φερειακού Τμήματος  στο οποίο
θα ασκήσει τη  Νοσηλευτική,
β. επικυρωμένο αντίγραφο του
ξενόγλωσσου διπλώματος ή
τίτλου σπουδών (με την σφρα-
γίδα APOSTILLE, αν η χώρα
έκδοσης έχει αποδεχθεί την
Διεθνή Σύμβαση της Χάγης),
γ. επικυρωμένο αντίγραφο της
μετάφρασης του ξενόγλωσσου
τίτλου σπουδών (και της σφρα-
γίδας APOSTILLE) από την Μετα-
φραστική Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών ή
εξουσιοδοτημένο δικηγόρο,
δ.επικυρωμένο αντίγραφο Ισο-
τιμίας τίτλου σπουδών από τις
αρμόδιες ελληνικές αρχές (αν
έχει εκδοθεί) και αναλυτικό εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα θεωρητικής
και κλινικής κατάρτισης από την
οικεία Σχολή ή αρμόδια αρχή
της χώρας προέλευσης,
ε. Απολυτήριο Μέσης Εκπαί-
δευσης ή Πιστοποιητικό 10ετούς
Γενικής Εκπαίδευσης,
στ.επικυρωμένο αντίγραφο δια-
βατηρίου και άδεια διαμονής-
εργασίας από την Διεύθυνση
Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυ-
νομίας ( για τους μη Έλληνες
πολίτες),
ζ.επικυρωμένο αντίγραφο αστυ-
νομικής ταυτότητας για τους
Έλληνες πολίτες και άδειας
άσκησης επαγγέλματος  Νοση-
λεύτριας /ή (αν έχει εκδοθεί),
η. 2 (δύο) έγχρωμες πρόσφα-
τες φωτογραφίες με την ανα-
γραφή  ονόματος όπισθεν,
θ.Απόδειξη κατάθεσης (65 ευρώ)
στον λογαριασμό του Περιφε-
ρειακού Τμήματος  και αντί-
γραφα τίτλων σπουδών που
αναγράφονται  στην αίτηση εγγρα-
φής (π.χ. νοσηλευτική ειδικό-
τητα, μεταπτυχιακό, διδακτορι-
κό,γνώση Η/Υ,ξένες  γλώσσες).

ΑΑ
νακλήθηκε η περιβόητη απόφα-
ση του νομικού συμβουλίου του
κράτους, που αφορά στη νομιμό-

τητα της εγγραφής των νοσηλευτών, στην
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. Η εν λόγω
απόφαση, αποτέλεσε την αιτία να απο-
καλυφθούν οι αληθείς προθέσεις φορέ-
ων, εχθρικά διακείμενων προς τους νοση-
λευτές, όταν την έκαναν «σημαία» τους
και παρότρυναν τους νοσηλευτές να
μην εγγράφονται στο επίσημο θεσμι-
κό τους όργανο, την Ε.Ν.Ε.. Σας παρα-
θέτουμε τη σχετική απόφαση του
υπουργείου. 

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Δεν γίνεται 
αποδεκτή…
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Γράφει ο Βασίλειος Κ. Γρηγορίου, Νοσηλευτής ΤΕ Κ.Υ. Αίγινας

ΗΗ
Margaret Haywood, μια νοσηλεύτρια που το Συμβούλιο Νοσηλευτικής
και Μαιευτικής της Αγγλίας ( NMC ) – με Διοικητικό Συμβούλιο, δυστυ-
χώς, διοριζόμενο και όχι εκλεγόμενο από τους νοσηλευτές και τις μαί-

ες της χώρας – την διέγραψε, επειδή εξέθεσε δημό-
σια τις ανησυχίες της για το χαμηλό επίπεδο φροντίδας
των ασθενών στο χώρο εργασίας της, δήλωσε «από-
λυτα ευχαριστημένη», που αποκαταστάθηκε (δηλ.
επανατοποθετήθηκε ) στο μητρώο του NMC.

Το NMC διέγραψε τη Margaret Haywood για κακή
διαγωγή τον περασμένο Απρίλιο, μετά τη συμμετοχή
της στην μαγνητοσκόπηση εικόνων παραμέλησης των
ηλικιωμένων ασθενών στο νοσοκομείο που εργαζό-
ταν, για να χρησιμοποιηθούν σε ένα τηλεοπτικό ντο-
κιμαντέρ.

Η κ. Haywood, με τη βοήθεια του νοσηλευτικού
συνδικαλιστικού της φορέα Royal College of Nursing
(RCN ), άσκησε έφεση εναντίον της απόφασης του NMC στο Ανώτατο Δικα-
στήριο της Αγγλίας, το οποίο και της καθόρισε μια ηπιότερη ποινή. Η απόφα-
ση διαγραφής της από το μητρώο αντικαταστάθηκε με ποινή προειδοποίησης
διάρκειας ενός έτους.

Η 59χρονη νοσηλεύτρια, από το Λίβερπουλ, δήλωσε: «Είμαι νοσηλεύτρια
για 25 χρόνια. Το να διαγραφώ από το μητρώο και να μην μπορώ να βρω εργα-

σία μου ράγισε την καρδιά. Ήμουν αποφασισμένη να πετύχω την επανατοπο-
θέτησή μου, πράγμα πολύ δύσκολο, αλλά είχα την υποστήριξη της οικογένει-
άς μου, των φίλων μου, του RCN και άλλων».

Η κ. Haywood παραδέχτηκε ότι, παραβίασε την αρχή της εμπιστευτικότη-
τας για τα ζητήματα των ασθενών, αλλά δήλωσε πως, η πράξη της ήταν δικαι-

ολογημένη, καθώς ήθελε να τονίσει τις απαράδεκτες
συνθήκες περίθαλψης που επικρατούν. Και πρόσθε-
σε: «Λυπάμαι μόνο για το γεγονός ότι, ο μόνος τρό-
πος για να γίνει κάτι, για όλα αυτά τα παράπονα που
υπάρχουν και έχουν καταγραφεί κατά καιρούς, ήταν
να ερευνηθούν και να εκτεθούν δημόσια ».

Ως συνάδελφος νοσηλευτής της Margaret Haywood,
εγγεγραμμένος στο μητρώο του NMC και στο μητρώο
της Ε.Ν.Ε. αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω
όλους τους νοσηλευτές και όλο τον κόσμο από την
Ελλάδα, την Αγγλία και τις υπόλοιπες χώρες που,
υπογράφοντας σε σχετική ιστοσελίδα, στέλνοντας
επιστολές διαμαρτυρίας στο ΝΜC και χρησιμοποι-

ώντας κάθε άλλο πρόσφορο μέσον, υποστήριξαν ηθικά τη συνάδελφο, βοη-
θώντας την με αυτόν τον τρόπο, να επανατοποθετηθεί στο μητρώο των
νοσηλευτών της χώρας της και, κατ’ επέκταση στην παγκόσμια νοσηλευτι-
κή κοινότητα.

Πηγή ελληνικού άρθρου : http://www.nursingtimes.net/5007290.article.

ΣΣ
ύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιαα--
ττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
7700§22  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοο--

ϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ((ΝΝόόμμοοςς
33552288//22000077)),,  ««υυππάάλλλληηλλοοςς  πποουυ
εείίχχεε  ττοονν  ααππααιιττοούύμμεεννοο  γγιιαα
δδιιοορριισσμμόό  σσεε  ααννώώττεερρηη  κκααττηη--
γγοορρίίαα  ττίίττλλοο  σσπποουυδδώώνν  κκααττάά
ττοο  χχρρόόννοο  υυπποοββοολλήήςς  ττηηςς  ααίίττηη--
σσηηςς  δδιιοορριισσμμοούύ  ττοουυ,,  δδεενν  εεππιι--
ττρρέέππεεττααιι  νναα  μμεεττααττααχχθθεείί  σσεε
θθέέσσηη  κκλλάάδδοουυ  ααννώώττεερρηηςς  κκααττηη--
γγοορρίίααςς,,  ππρριινν  ααππόό  ττηη  σσυυμμππλλήή--
ρρωωσσηη  οοκκττααεεττίίααςς  ααππόό  ττοο  δδιιοο--
ρριισσμμόό  ττοουυ»»..  Η ανωτέρω διάταξη
αποτελεί εγγύηση της ομα-
λής εξέλιξης των υπαλλή-

λων και αποκλείει την από-
πειρα καταστρατήγησης του
νόμου, δηλαδή το φαινό-
μενο να γίνονται προϊστά-
μενοι οι μέχρι πρότινος υφι-
στάμενοι υπάλληλοι.Για την
εφαρμογή της εν λόγω διά-
ταξης κρίσιμο στοιχείο είναι
η κτήση του ανώτερου τίτ-
λου σπουδών κατά τον χρό-
νο υποβολής της αίτησης
για διορισμό, ή άλλως της
υποβολής υποψηφιότητας
για συμμετοχή σε διαγωνι-
σμό.Με άλλα λόγια,αν κατά
το στάδιο υποβολής υπο-
ψηφιότητας ο διαγωνιζόμε-

νος υπάλληλος δεν κατείχε
τον ανώτερο τίτλο σπουδών,
παρά απέκτησε αυτόν μετα-
γενέστερα, προ ή μετά τον
τελικό διορισμό του, τότε
δεν κωλύεται επί οκταετίας
η μετάταξή του σε ανώτερη
κατηγορία, κατ’ εφαρμογή
της διάταξης του άρθρου
70§2 του Δημοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα. Σε κάθε,
βέβαια,περίπτωση,ο υπάλ-
ληλος δεν δύναται να μετα-
ταχθεί προ της παρόδου της
διετούς δοκιμαστικής περιό-
δου και της οριστικής μονι-
μοποίησής του.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ 
ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Προϋποθέσεις 
ομαλής εξέλιξης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ MARGARET HAYWOOD ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

«Η ποινή μου ράγισε την καρδιά»

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Από το Α 
μέχρι το...Β’

ΑΑ
ννααφφοορριικκάά  μμεε  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  θθέέσσηηςς  εευυθθύύ--
ννηηςς,,  ήήττοοιι  γγιιαα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  θθέέσσηη  ππρροοϊϊσσττααμμέέννοουυ  σσεε  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή
υυππηηρρεεσσίίαα,,  ττυυγγχχάάννοουυνν  εεφφααρρμμοογγήήςς  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  8844§33

ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ((ΝΝόόμμοοςς  33552288//22000077)),,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε
ττιιςς  οοπποοίίεεςς,,  ««ωωςς  ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοοιι  ΤΤμμήήμμααττοοςς  κκααιι  ααυυττοοττεελλοούύςς  γγρρααφφεείίοουυ  ήή
ααννττίίσσττοοιιχχοουυ  εεππιιππέέδδοουυ  οορργγααννιικκήήςς  μμοοννάάδδααςς  εεππιιλλέέγγοοννττααιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  μμεε
ττοο  ββααθθμμόό  ΑΑ''..  ΑΑνν  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  ήή  δδεενν  εεππααρρκκοούύνν,,  εεππιιλλέέγγοοννττααιι  υυππάάλλλληη--
λλοοιι  ββααθθμμοούύ  ΒΒ'',,  οοιι  οοπποοίίοοιι  έέχχοουυνν  σσυυμμππλληηρρώώσσεειι  εελλάάχχιισσττοο  χχρρόόννοο  υυππηηρρεε--
σσίίααςς  σσττοο  ββααθθμμόό  ΒΒ''  ττέέσσσσεερραα  ((44))  έέττηη»».. Όπως σαφώς προκύπτει από τις
ανωτέρω διατάξεις, απαραίτητο τυπικό προσόν για την κατάληψη θέσης
ευθύνης είναι η κατοχή του Α΄ βαθμού ή, άλλως, η τετραετής ελάχι-
στη υπηρεσία στον Β΄ βαθμό. Κατά τα λοιπά, για την επιλογή προϊ-
σταμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 85 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, που καθορίζουν συγκεκριμένα κριτήρια για τον
σχηματισμό της κρίσης.  Εντεύθεν, το προβάδισμα μεταξύ των υπαλ-
λήλων, όπως αυτό καθιερώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 97 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, ουδόλως επηρεάζει τον σχηματισμό κρί-
σης για την επιλογή τινός υπαλλήλου ως προϊσταμένου της οργανικής
μονάδας, στην οποία ανήκει.  
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Ένας χρόνος γεμάτος Ρυθμό και Υγεία
««ΜΜ

ετά από μια μακρά περίοδο
επαγγελματικής ακινησίας και
ανέξοδης ετεροεκπροσώπησης,

οι Νοσηλευτές φαίνεται επιτέλους να βρί-
σκουν το βηματισμό τους, συμμετέχοντας
ολοένα και πιο ενεργά
στις αλλαγές που συντε-
λούνται στον κλάδο.Η
βάση της νοσηλευτικής
πυραμίδας, αποτελού-
μενη από τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των συνα-
δέλφων που εργάζονται
στα δημόσια και ιδιω-
τικά νοσοκομεία, αλλά
και όπου αλλού ασκεί-
ται η Νοσηλευτική,από
δεκαετίες κατακερματι-
σμένη και χωρίς ίχνος
συνοχής,έχοντας εκχω-
ρήσει «γη και ύδωρ»
στους κάθε είδους (και
ήθους) κομματικοδίαιτους «σωτήρες» και
τροφοδοτώντας ως αστείρευτος αιμοδότης
μια μικρή ισόβια ελίτ, αποκτά σήμερα την
ευκαιρία της ανατροπής του υπάρχοντος
σκηνικού και την αντικατάστασή του με ένα
καινούργιο, αντιπροσωπευτικό, πλουραλι-
στικό και υγιές. ΗΗ  δδιιαακκίίννηησσηη  ττωωνν  ππλληηρροο--
φφοορριιώώνν  σσεε  όόλλοο  ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  κκόόσσμμοο,,
ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  υυππόόλλοοιιππηη  κκοοιιννωωννίίαα  ττωωνν  πποολλιι--
ττώώνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιαασσφφααλλιισσττεείί  μμεε  κκάάθθεε
θθυυσσίίαα,,  υυππόό  ττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ττηηςς  ααππόόλλυυττηηςς  εελλεευυ--
θθεερρίίααςς  ττηηςς  έέκκφφρραασσηηςς  όόλλωωνν  ττωωνν  θθέέσσεεωωνν,,
ττωωνν  ααππόόψψεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  ιιδδεεώώνν,,  κκάάττιι  πποουυ  ηη
ππααρροούύσσαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  φφιιλλοοδδοοξξεείί  νναα  ππρρααγγ--
μμααττοοπποοιιήήσσεειι  μμεε  ττηη  δδιικκήή  σσααςς,,  ππάάνντταα,,  σσυυνν--
δδρροομμήή  κκααιι  σσυυμμππααρράάσστταασσηη..

Έτσι, όλοι οι Νοσηλευτές της χώρας, θα
μπορούν ελεύθερα να εκφράζουν τη γνώ-
μη τους για όποιο θέμα επιθυμούν, χρησι-
μοποιώντας την εφημερίδα μας για να επι-
κοινωνήσουν, να εκφραστούν, να
διαμαρτυρηθούν,να κρίνουν,να προτείνουν,
να καταγγείλουν,να ενημερωθούν και γενι-
κότερα να αποκτήσουν το δικό τους μέσο
επικοινωνίας μέσα στην επαγγελματική μας
κοινότητα.Περιμένουμε λοιπόν και τη δική
σου συμμετοχή στην κοινή μας προσπάθεια
για την ολική αναβάθμιση του κλάδου».

ΑΑυυττόό  ήήτταανν  ττοο  κκααλλωωσσόόρριισσμμαα  ––  ππρρόόσσκκλληη--
σσηη,,  πποουυ  ααππηηύύθθυυννεε  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  σσττοο  ππρρώώττοο  φφύύλλλλοο  ττηηςς  εεφφηη--
μμεερρίίδδααςς  ««ΟΟ  ΡΡυυθθμμόόςς  ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς»»..  ΈΈχχεειι  ππεερράάσσεειι
ήήδδηη  έέννααςς  χχρρόόννοοςς,,  γγεεμμάάττοοςς  ΡΡυυθθμμόό  κκααιι  ΥΥγγεείίαα..

ΟΟιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ββρρήήκκαανν  ττοουυ  δδιικκόό  ττοουυςς  μμέέσσοο
εεννηημμέέρρωωσσηηςς  κκααιι  έέκκφφρραασσηηςς,,  πποουυ  ππααρραακκοο--
λλοουυθθεείί,,  ««ππρροοκκααλλεείί»»  κκααιι  κκααττααγγρράάφφεειι  ττοονν  ΡΡυυθθ--
μμόό  ττωωνν  εεξξεελλίίξξεεωωνν,,  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς..  Η
εφημερίδα μας, έχει παρουσιάσει στον ένα

χρόνο κυκλοφορίας της,
σημαντικά θέματα που
αφορούν στην προα-
γωγή της νοσηλευτικής
τέχνης και επιστήμης,
αξιόλογες έρευνες και
ενδιαφέρουσες απόψεις,
μεγάλες επιτυχίες της
Ε.Ν.Ε., που σχετίζονται
με την επίλυση χρόνιων
προβλημάτων του κλά-
δου μας και άλλα πολ-
λά, που αφορούν άμε-
σα στο επάγγελμα του
νοσηλευτή.

Η αρχή έγινε με τον
καλύτερο τρόπο.Η συνέ-

χεια θα είναι ακόμη πιο δυναμική.Το Δ.Σ.
της Ε.Ν.Ε. δεσμεύεται ότι, «Ο Ρυθμός της
Υγείας», θα συνεχίσει να δίνει ένα μαχη-
τικό και αντικειμενικό βήμα έκφρασης σε
κάθε νοσηλευτή, φροντίζοντας πάντα για
το καλό, όλων των νοσηλευτών...

ΟΟιι  ββοουυλλεευυττέέςς  κκ..κκ..  ΤΤσσιιάάρρααςς,,  ΣΣκκοουυλλάάκκηηςς,,
ΓΓρρηηγγοορράάκκοοςς  κκααιι  ΛΛεεββέέννττηηςς,,  σσττέέλλννοουυνν  ττιιςς  δδιικκέέςς
ττοουυςς  εευυχχέέςς  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  κκααλλώώ--
ννττααςς  ττοουυςς,,  ππααρράάλλλληηλλαα,,  νναα  σσυυννεεχχίίσσοουυνν  νναα
δδίίννοουυνν  ττοο  δδυυννααμμιικκόό  ττοουυςς  ππααρρόόνν,,  μμεε  κκάάθθεε
ττρρόόπποο  κκααιι  μμέέσσοο..  ((ΛΛόόγγωω  ττωωνν  εεκκλλοογγώώνν  κκααιι
ττηηςς  ππίίεεσσηηςς  χχρρόόννοουυ,,  πποουυ  υυππήήρρχχεε,,  κκάάπποοιιαα
κκεείίμμεενναα--εευυχχέέςς  ΒΒοουυλλεευυττώώνν,,  θθαα  δδηημμοοσσιιεευυ--
ττοούύνν  σσττοο  εεππόόμμεεννοο  φφύύλλλλοο  ττηηςς  εεφφηημμεερρίίδδααςς..  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ., 
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΑΡΑ

«Μια Ηχηρή Φωνή 
στο Χώρο της Υγείας»

«Αγαπητοί φίλοι,
Είναι πράγματι σημαντικό οι φορείς των
νοσηλευτών να αναλαμβάνουν πρωτο-
βουλίες, όπως η έκδοση του ενημερωτι-
κού αυτού εντύπου, για τα θέματα που
τους αφορούν, αλλά και για τα ζητήματα
της Υγείας εν γένει.Ήδη μετά από
ένα χρόνο έκδοσης η εφημε-
ρίδας σας αποτελεί μια ηχη-
ρή φωνή στο χώρο της
Υγείας. Έναν χώρο, τον
οποίο εσείς οι νοσηλευ-
τές υπηρετείτε από την πρώ-
τη γραμμή, με συγκινητική
αφοσίωση,μεγάλη ανθρωπιά
και προσφορά αγάπης.

Μέσα από την ύλη της, η εφημερίδα
σας καταξιώθηκε ως κομμάτι της επαγ-
γελματικής ζωής κάθε νοσηλευτή και νοση-

λεύτριας. Ένα ελεύθερο βήμα έκφρασης
προβληματισμών, σκέψεων και ιδεών.
Παράλληλα,μέσα από την έγκυρη και υπεύ-
θυνη ενημέρωση, που παρέχει, βοηθά να
αναδειχθούν τα ζητήματα που απασχο-
λούν τους νοσηλευτές κατά την παραγω-

γή του έργου τους. Πρωταρχικά, ως
αυτόνομων επιστημόνων και επαγ-

γελματιών, αλλά και ως ώρι-
μων πολιτών, που έχουν την
ευαισθησία για ό,τι συμβαί-
νει στον χώρο της Υγείας.

Ο αναγνώστης νοσηλευ-
τής έχει την δυνατότητα να ανα-

τρέξει σε πολύ σημαντικά άρθρα
και μελετήματα, που θα διαφωτί-

ζουν τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύ-
τριες, ενισχύοντας τους με περαιτέρω γνώ-
σεις και ιδέες. Είμαι σίγουρος ότι, τα μέλη

της Ε.Ν.Ε νιώθουν δικαιωμένα από την
προσπάθεια.

Εκφράζω, τέλος, τα θερμά μου συγχα-
ρητήρια στον Πρόεδρο και τα μέλη του
Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. για την έκδοση του «ΡΥΘ-
ΜΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ».Συγχαρητήρια,επίσης,
σε όλους τους συνεργάτες της εφημερίδας
και σε όλους όσους συνετέλεσαν αυτό τον
ένα χρόνο στην πραγματοποίηση αυτού
του εγχειρήματος.Εύχομαι η έκδοση αυτή
να συνεχιστεί, για όσο έχει να προσφέρει
στους Έλληνες Νοσηλευτές».

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΑΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
κ. ΜΑΝΩΛΗ ΣΚΟΥΛΑΚΗ  

«Κάθε Eπιτυχία 
στο Mέλλον»

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου
από την κυκλοφορία της μηνιαίας εφημε-
ρίδας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος (Ε.Ν.Ε.) «Ο Ρυθμός της Υγεί-
ας»,θα ήθελα να σας συγχαρώ
και να σας ευχηθώ κάθε
επιτυχία στο μέλλον.

Είμαι βέβαιος ότι, «Ο
Ρυθμός της Υγείας» με την
πλούσια και τεκμηριωμέ-
νη θεματολογία του,θα συνε-
χίσει να συμβάλλει με το καλύ-
τερο τρόπο, τόσο στην ενημέρωση
και πληροφόρηση των αναγνωστών του
για μία σειρά θεμάτων που άπτονται της
Νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα,
προωθώντας αυτήν, όσο και στην ανά-
δειξη επιστημονικών νοσηλευτικών θεμά-
των, στην παραγωγή νοσηλευτικής πολι-

τικής και στην ενίσχυση της νοσηλευτι-
κής έρευνας.

Εύχομαι επίσης, σε όλους εσάς, που
εργάζεστε με επαγγελματισμό και μεράκι,
για να τροφοδοτείται με ειδήσεις το «Ρυθ-
μό της Υγείας», να έχετε υγεία και δύναμη
στο έργο σας».

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ 

«Ο Έλληνας Νοσηλευτής
στην Πρώτη Γραμμή 
της Μάχης για την Υγεία»

«Οι Έλληνες νοσηλευτές πρέπει να απο-
τελέσουν τον κινητήριο μοχλό του ασθμαί-
νοντος συστήματος υγείας. Είναι αυτοί
που θα ξεκολλήσουν τις εξειδικευμένες
υπηρεσίες υγείας και, πρωτίστως, θα ενερ-
γοποιήσουν τις κλειστές μέχρι σήμερα
140 και πλέον κλίνες Μ.Ε.Θ των ελλη-
νικών νοσοκομείων. Για εμάς αποτελεί
προτεραιότητα η πρόσληψη 3.000 ατό-
μων κάθε χρόνο, πέραν των συνταξιο-
δοτήσεων, κυρίως νοσηλευτικού προ-

σωπικού, ώστε να καλυφθούν τα
σημερινά κενά στο ΕΣΥ μέσα σε

μια 5ετία.
Η προσπάθεια που κάνε-

τε μέσα από το παρόν όχη-
μα ενημέρωσης για τα δρώ-
μενα στο χώρο του
λειτουργήματος του νοση-

λευτή, ιχνηλατεί το εγγύς μέλ-
λον της υγείας, διαθλώμενο μέσα

από την πληροφορία.Ο εύστοχος ανα-
γωγισμός, ότι «η πληροφορία είναι
υγεία» αποτυπώνει την προστι-
θέμενη αξία της ενημέρωσης
τόσο του πολίτη-χρήστη των
υπηρεσιών υγείας όσο και
του επαγγελματία-παρόχου
των πηρεσιών υγείας.Η κοι-
νότητα των Ελλήνων νοση-
λευτών είναι καιρός να εισέλ-
θει στην κρίσιμη αυτή στιγμή
για το Ε.Σ.Υ. στην πιο δημιουργική
της εποχή με την δυναμική που θα της
δώσει η νέα πολιτική ηγεσία της Υγείας
και με τη θεσμοποίηση συνθηκών αξιο-
πρέπειας και αποδοτικότητας στο επάγ-
γελμα. Εύχομαι η προσπάθειά σας να

δρέπει συνεχώς καρπούς και να συμ-
βάλλει σε σταθερή βάση στην αναβάθ-
μιση του λειτουργήματος, που με τόση
αυταπάρνηση υπηρετείτε».

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

«Συνεχίστε 
με τον Ίδιο Ζήλο!»

«Θερμά  συγχαρητήρια για τον ένα χρόνο
έκδοσης της εφημερίδας σας και ευχές να
τα εκατοστίσετε και να συνεχίσετε με τον
ίδιο ζήλο την προ-
σπάθεια προβο-
λής των θεμά-
των υγείας και
των προβλη-
μάτων των
νοσηλευτών,
που με τόση
επιτυχία έχετε επι-
τελέσει ως τώρα.

Δυστυχώς,η υγεία στη χώρα μας νοσεί
βαρύτατα, η υποχρηματοδότησή της έχει
μεταπέσει σε χρονιότητα και οι τεράστιες
ελλείψεις προσωπικού ιδιαίτερα νοση-
λευτικού στα Νοσοκομεία και όλες τις Υγει-
ονομικές Μονάδες της χώρας είναι οξύ-
τατες. Το φαινόμενο είναι διαχρονικό και
οι ευθύνες όλων των μέχρι σήμερα Κυβερ-
νήσεων βαρύτατες,

Την τελευταία 5ετία τα πράγματα χει-
ροτέρευσαν ακόμη περισσότερο και θέλου-
με να ελπίζουμε ότι η νέα Κυβέρνηση θα
αλλάξει ουσιαστικά και προς το καλύτε-
ρο τις ακολουθούμενες πολιτικές στο
χώρο της υγείας. Βέβαια, οι ως τώρα προ-

εκλογικές εξαγγελίες δεν αφήνουν
περιθώρια για μεγάλη αισιοδο-

ξία. Οι 25.000 τουλάχιστον
κενές θέσεις νοσηλευτικού
προσωπικού δεν μπορούν
να καλυφθούν με τις δια-
κηρυγμένες 3.000 προ-
σλήψεις ετησίως, που και

αυτές δεν είναι βέβαιες, ενώ
συγχρόνως δημιουργούνται νέα

κενά από τις μαζικές αποχωρήσεις
και συνταξιοδοτήσεις.

Η επίκληση της οικονομικής κρίσης,
δεν μπορεί να είναι το άλλοθι για να βρί-
σκεται το Κράτος Πρόνοιας και η ταλαί-
πωρη υγεία συνεχώς στο περιθώριο».
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Μετά από μια μακρά περίοδο επαγγελ-
ματικής ακινησίας και ανέξοδης ετε-
ροεκπροσώπησης, οι Νοσηλευτές φαί-

νεται επιτέλους να βρίσκουν το βηματισμό
τους, συμμετέχοντας ολοένα και πιο ενεργά
στις αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο.

Η βάση της νοσηλευτικής πυραμίδας, απο-
τελούμενη από τη συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων που εργάζονται στα δημόσια και
ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά και όπου αλλού
ασκείται η Νοσηλευτική, από δεκαετίες κατα-
κερματισμένη και χωρίς ίχνος συνοχής, έχο-
ντας εκχωρήσει «γη και ύδωρ» στους κάθε
είδους (και ήθους) κομματικοδίαιτους «σωτή-
ρες» και τροφοδοτώντας ως αστείρευτος αιμο-
δότης μια μικρή ισόβια ελίτ, αποκτά σήμερα
την ευκαιρία της ανατροπής του υπάρχοντος
σκηνικού και την αντικατάστασή του με ένα
καινούργιο, αντιπροσωπευτικό, πλουραλιστι-
κό και υγιές.

Η διακίνηση των πληροφοριών σε όλο το
νοσηλευτικό κόσμο, αλλά και στην υπόλοιπη
κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να διασφα-
λιστεί με κάθε θυσία, υπό το καθεστώς της
απόλυτης ελευθερίας της έκφρασης όλων των
θέσεων, των απόψεων και των ιδεών, κάτι που
η παρούσα προσπάθεια φιλοδοξεί να πραγ-
ματοποιήσει με τη δική σας, πάντα, συνδρο-
μή και συμπαράσταση.

Έτσι, όλοι οι Νοσηλευτές της χώρας, θα
μπορούν ελεύθερα να εκφράζουν τη γνώμη
τους για όποιο θέμα επιθυμούν, χρησιμοποι-
ώντας την εφημερίδα μας για να επικοινωνή-
σουν, να εκφραστούν, να διαμαρτυρηθούν, να
κρίνουν, να προτείνουν, να καταγγείλουν, να
ενημερωθούν και γενικότερα να αποκτήσουν
το δικό τους μέσο επικοινωνίας μέσα στην
επαγγελματική μας κοινότητα.

Περιμένουμε λοιπόν και τη δική σου συμ-
μετοχή στην κοινή μας προσπάθεια για την ολι-
κή αναβάθμιση του κλάδου.

ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.

Νοσηλευτής

Το πολυσήμαντο
έργο του καθορι-
σμού των νοση-

λευτικών πράξεων μπαί-
νει στην τελική ευθεία και
μετατρέπει την…περιπλα-
νώμενη ανάγκη ετών σε
ευχάριστη πραγματικότη-
τα.Η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος, προχώρησε σε
μια σειρά από ενέργειες,
που έχουν ως στόχο τον
προσεκτικό σχεδιασμό
της περιγραφής των νοση-
λευτικών πράξεων και
αρμοδιοτήτων.

Στην κατεύθυνση αυτή,
ορίστηκε πολυμελής επι-
τροπή από κλινικούς νοση-
λευτές,αλλά και από νοση-
λευτές της εκπαίδευσης
υπό την καθοδήγηση του
Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.και έγινε ο
διαχωρισμός της σε ομά-
δες εργασίας, ανά νοση-
λευτικό τομέα και ειδικό-
τητα. Μετά το πέρας των
εργασιών,το άθροισμα του
έργου των ομάδων εργα-
σίας, θα προωθηθεί στο
υπουργείο Υγείας και θα

αποτελέσει πρόταση Προ-
εδρικού Διατάγματος.

Η Ε.Ν.Ε. τονίζει, επί-
σης,ότι η επιτροπή σε καμία
περίπτωση δεν αποτελεί
«κλειστό κλαμπ» νοσηλευ-
τών,αλλά δύναται να εμπλου-
τίζεται συνεχώς με νέα άτο-
μα που επιθυμούν να
βοηθήσουν.Mετά την ολο-
κλήρωση του έργου της
επιτροπής, θα αρχίσουν
οι εργασίες κοστολόγη-
σης των καθορισμένων
πράξεων και θα ακολου-
θήσει η νομοθετική τους
επικύρωση...

Περιγραφή και κοστολόγηση νοσηλευτικών πράξεων 

Η ανάγκη γίνεται
πραγματικότητα 

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός

ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟ
[ΦΥΛΛΟ 1] ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
Νόμιμη χρήση του επαγγελματικού 
τίτλου του Νοσηλευτή  σελ. 11

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Cut στις κρίσεις του ΚΑΤ σελ. 9
- Άδεια μετ’ αποδοχών σελ. 10
- Ενιαία Πανεπιστημιακή 

Νοσηλευτική Εκπαίδευση σελ. 12

ΗΈνωση Νοσηλευτών Ελλάδος επα-
νειλημμένως είχε εκφράσει την
ανησυχία της για την αδράνεια

στην οποία έχει περιέλθει το Εθνικό
Συμβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής
(Ε.Σ.Α.Ν.), γεγονός που δημιουργούσε
αναπόφευκτα σημαντική καθυστέρη-
ση στην προώθηση ζητημάτων που άπτο-

νται της νοσηλευτικής. Η ανησυχία απο-
τέλεσε την αφορμή για εποικοδομητι-
κές ενέργειες, οι οποίες με τη σειρά
τους απέδωσαν τους… αναμενόμενους
καρπούς. Στις 09/10/2008 εκδόθηκε
σχετική Υπουργική Απόφαση για την
ανασυγκρότηση του Ε.Σ.Α.Ν. και το διο-
ρισμό των νέων μελών.

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 

Ανασυγκρότηση του Ε.Σ.Α.Ν.

�

σελ. 10

�

σελ. 7
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  
«Είστε η ραχοκοκαλιά του 

Συστήματος Υγείας» σελ. 5

ΚΡΙΣΕΙΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  
Όχι στις διακρίσεις
μεταξύ Νοσηλευτών σελ. 8

Σε μια περίοδο που κανείς δεν έχει το δικαί-
ωμα να κλείνει τα μάτια στα όσα πρωτό-
γνωρα διαδραματίζονται παγκοσμίως και

επηρεάζουν αναμφίβολα όλα τα επίπεδα της
καθημερινής μας ζωής, το να βλέπουμε και να
αντιμετωπίζουμε τον κλάδο μας κοντόφθαλ-
μα και μεμονωμένα από τις διεθνείς εξελίξεις,
είναι το λιγότερο αφελές.

Η πολυθρύλητη παγκοσμιοποίηση ή μάλλον η
σκοτεινή της πλευρά, που κάποιοι επέλεξαν να
μας εμφανίζουν μονομερώς, ως αξιωματικά
και άρρηκτα συνδεδεμένη με την πεμπτουσία
της πιο επιθετικής μορφής καπιταλισμού, μοι-
άζει να έχει κάνει τον κύκλο της, μη μπορώ-
ντας να δώσει εξηγήσεις για την  επικαιροποί-
ηση του έργου του Καρλ Μαρξ, δηλαδή την
ανάγκη για περισσότερο κράτος. Η παγκο-
σμιοποίηση, σύμφωνα με τα προσφάτως συμ-
βαίνοντα, συνδέεται με τη διάβρωση της κυριαρ-
χίας, ως έννοιας σύμφυτης με το κράτος - έθνος
και με την αποδόμηση του κοινωνικού κράτους.

Η βασική αιτία της αποτυχίας της παγκοσμιο-
ποίησης και η αιτία της ασυμμετρίας της είναι
το δημοκρατικό της έλλειμμα, η έκπτωση και ο
περιορισμός του κοινωνικού κράτους και η δήθεν
βεβαιότητα της καθολικής της υπεροχής και της
ισόβιας εγκαθίδρυσής της. Με βάση τα μέχρι
τώρα γεγονότα λοιπόν, δεν έχω παρά να συμ-
φωνήσω με το παρακάτω χωρίο της ομιλίας της
κ. Σεγκολέν Ρουαγιάλ, κατά την πρόσφατη επί-
σκεψή της στη χώρα μας, όπως δημοσιεύεται
στο «Βήμα», στις 12-10-08:  «Ναι στην παρέμ-
βαση του κράτους και στη δημόσια εξουσία, διό-
τι το κράτος πρέπει να είναι ικανό να θέτει κανό-
νες εν ονόματι των λαών. Όχι σε όσους μας λένε,
ότι δεν χρειάζεται η κρατική παρέμβαση και ότι
ο φιλελευθερισμός θα βρει μόνος του τους κανό-
νες αυτοοργάνωσής του...»… 

Oι εφημερίες…
εφημερεύουν
ασταμάτητα στα

πρωτοσέλιδα των εφημε-
ρίδων τον τελευταίο χρό-
νο, με τα νοσοκομεία να
βρίσκονται σε συνεχή ανα-
βρασμό.Το θέμα αυτό ανα-
μένεται να συνεχίσει να
απασχολεί το χώρο της
Υγείας,καθώς και οι νοση-
λευτές με τη σειρά τους
θα διεκδικήσουν,όχι κάτι
επιπλέον από αυτά που
έχουν, αλλά τα απολύτως
απαραίτητα, όπως είναι η
νομοθετική κατοχύρωση
της εφημερίας, που θα
προσφέρει ασφάλεια στον
νοσηλευτή,ένα σαφές πλαί-
σιο αρμοδιοτήτων, αλλά
και την ηθική και οικο-
νομική αναγνώριση που
συνεπάγονται οι επιπλέ-
ον ευθύνες. Η Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος
(Ε.Ν.Ε.) και η Πανελλή-
νια Συνδικαλιστική Νοση-
λευτική Ομοσπονδία του
Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), απο-

φάσισαν να δώσουν τέλος
στο «εφήμερο» καθεστώς

της νοσηλευτικής εφημε-
ρίας, ενημερώνοντας την

ηγεσία του υπουρ
Υγείας για την παγ
νη πλέον πραγματ
τα στο χώρο των 
κομείων,που δημιο
ένα αίσθημα ανασ
ας και υπηρεσιακή
βαιότητας στους ν
λευτές, προτείνο
παράλληλα, ένα σ
κριμένο κανονιστικό
σιο,υπό την μορφή Υ
γικής Απόφασης, π
ρυθμίζει εφεξής με
λεπτομέρεια τον ρό
εφημερεύοντος ν
λευτή...

Σημαντικές ενέργειες για τις εφημερίες των νοσηλευτών 

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΠΡ
[ΦΥΛΛΟ 2] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Φόρα κατηφόρα… σελ. 7

- Το «Βοήθεια στο Σπίτι» ζητά βοήθεια! σελ. 10

- Και εργαζόμενη και μητέρα       σελ. 11

- Επιστροφή στην ασφάλεια            σελ. 14

Eξώδικο απέστειλε η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος προς τον Όμι-
λο Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας

«ΟΜΗΡΟΣ», για την αυθαίρετη και
καταχρηστική χρήση του όρου «Νοση-
λευτής». «Προσφάτως πληροφορη-
θήκαμε το περιεχόμενο ιστοσελίδας,
σύμφωνα με το οποίο, ο Όμιλος Εκπαί-
δευσης και Τεχνολογίας «Όμηρος»

παρουσιάζει την ειδικότητα «Νο
λευτής Χειρουργείου», ως δυνάμε
να αποκτηθεί κατόπιν παρακολ
θησης του προγράμματος σπουδ
του αντίστοιχου Ι.Ε.Κ. του πιο πά
Ομίλου. Η χρήση του όρου «Νο
λευτής» είναι εντελώς αυθαίρετ
αναφέρει χαρακτηριστικά το εξώδ
που απέστειλε η Ε.Ν.Ε...

Αντιποίηση επαγγελματικού τίτλου 
Νοσηλευτές σε «Ομηρία»

�

σ

�

σελ
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ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ   
Ποιος έχει χρέος να σταματήσει 
την ανοδική πορεία; σελ. 8

Ε.Ν.Ε.ΚΡΙΘΗ   
Τα τραγικά…«Μ.Ε.Θ.εόρτια» σελ. 16

Τέλος στο… «εφημέρευ
και μη ερεύνα»

�

σελ. 5

Κοινωνία… 
εν κράτει 

Το Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, εύχε-
ται σε όλους τους Νοσηλευτές και σε όλες τις
Νοσηλεύτριες της χώρας, καλές γιορτές και

ευτυχισμένο το νέο έτος. 

Ένα νέο έτος γεμάτο με όμορφες στιγμές και εικό-
νες, μακριά από αντιπαραθέσεις, βία και ό,τι άλλο
μας πληγώνει. 

Ένα νέο έτος, που θα φέρει στον καθένα ξεχωρι-
στά, αυτά για τα οποία αγωνίστηκε, αυτά στα οποία
πίστεψε και όλα αυτά που θα συμπληρώσουν την
ευτυχία του. 

Κάθε χρονιά που φεύγει, «παρασύρει» μαζί της
και το μυαλό σε μια αναζήτηση των καλών, των
κακών, των αδιάφορων και των ξεχωριστών στιγ-
μών. Ας κρατήσουμε από αυτόν τον απολογισμό
ως αναμνήσεις όλα τα καλά κι ας «χρησιμοποιή-
σουμε» όλα αυτά που μας ενόχλησαν, ως μαθή-
ματα ζωής, που θα μας βοηθήσουν να προχωρή-
σουμε πιο «σωστά». 

Οι γιορτινές μέρες, εκτός από ευκαιρία για τη σύσφι-
ξη των ανθρωπίνων σχέσεων, αποτελούν και μια
θαυμάσια ευκαιρία για την επισήμανση των παρα-
μελημένων εννοιών του αλτρουισμού, της ανιδιο-
τέλειας και της ενότητας, σε κάθε έκφανση και
έκφραση της καθημερινής μας δραστηριότητας.  

Ας «αρπάξουμε» αυτή την ευκαιρία κι ας προσπα-
θήσουμε αυτές τις παραμελημένες έννοιες, να τις
εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε
με αυτό τον τρόπο να βελτιώσουμε πολλά πράγ-
ματα. Μπορούμε μαζί, να πετύχουμε όλα αυτά που
επιθυμούμε. Είτε αφορούν σε προσωπικούς στό-
χους, είτε στην κατάκτηση των δίκαιων επαγγελ-
ματικών μας αιτημάτων.

Μαζί με τις θερμότερες μας ευχές, «ανανεώνου-
με» και για το νέο έτος την υπόσχεση που σας δώσα-
με από τα «πρώτα βήματά» μας, ότι θα είμαστε πάντα
δίπλα σας και πάντα κοντά σε όλα αυτά που απα-
σχολούν και ενδιαφέρουν τον κάθε Νοσηλευτή. 

Με συμμετοχή που
ξεπέρασε κατά
πολύ το προη-

γούμενο, το 9ο συνέδριο
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στη
Θεσσαλονίκη άφησε τις
καλύτερες εντυπώσεις,
καθώς κατόρθωσε να ικα-
νοποιήσει, τόσο τις επι-
στημονικές αναζητήσεις
των συμμετεχόντων, όσο
και τις επαγγελματικές τους
ανησυχίες.Επιστημονικά,
Επαγγελματικά και πάνω
απ’ όλα…Νοσηλευτικά,
κύλησαν οι τρεις μέρες
που διήρκησε το Συνέ-
δριο, το οποίο, από την
έναρξη των εργασιών του,
κατόρθωσε να κερδίσει το
ενδιαφέρον των παρευρι-
σκομένων.

Εκτός από τον υπουρ-
γό Υγείας κ. Δ. Αβραμό-
πουλο και το νομάρχη
Θεσσαλονίκης κ.Π.Ψωμιά-
δη,στην έναρξη του συνε-
δρίου παρευρέθηκαν, ο
πρόεδρος της Ε.Ν.Ε. κ.Δ.
Σκουτέλης, η πρόεδρος
της FEPI κ. Loredanna

Sasso,στελέχη του υπο
γείου Υγείας, διοικη
νοσοκομείων και άλ
σημαντικές προσωπικ
τητες του χώρου. Ο κ
Αβραμόπουλος, εξήγγ
λε τη βούλησή του για ά
σες προσλήψεις νοσ
λευτών εκτός ΑΣΕΠ
θεσμική κατοχύρωση 
ΟΔΕ, μέσω υπουργεί
Εσωτερικών και Οικο
μίας με θέμα την εκπ
δευση,τη δημιουργία Νο
λευτικής Διεύθυνσης 
υπουργείο Υγείας και 
υπαγωγή του κλάδου 
ΒΑΕ.

Στο επιτυχημένο συνέδριο της ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ  

2009Ε.Ν.Ε.τειΕ.Ν.Ε.τειΕ.Ν.Ε.τει 

ΕΤΟΣ ΠΡΩ
[ΦΥΛΛΟ 3] ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Οι επιλεκτικά «ευαίσθητοι»…       σελ. 6

- Ο διοικητής… στυλίστας!                 σελ. 7

- Υπεύθυνα και… στην ώρα του           σελ. 8

- Δεν θα ξεχάσουμε τον Αλέξη         σελ. 9

Δεν είναι λίγες οι φορές, που οι
φοιτητές σε ολόκληρη την Ελλά-
δα, βγαίνουν στους δρόμους,

αναζητώντας την ποιοτική, αλλά κυρίως,
την περιβόητη Δωρεάν Παιδεία. Κι όσοι
δεν βγαίνουν στους δρόμους, δεν είναι
επειδή δεν νιώθουν την ανάγκη να δια-
δηλώσουν για κάτι. Απλά…βρήκαν «την

ησυχία τους» σε κάποιο πανεπιστήμιο
του εξωτερικού.
Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανεβά-
ζει το θερμόμετρο σε όλες τις χώρες
της Ευρώπης και, ειδικά στην Ελλά-
δα, ο υδράργυρος χτυπάει ήδη κόκ-
κινο, με το θέμα της αναγνώρισης
των κολλεγίων…

Πυρετός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση  
Με…«Οδηγία χρήσης»…  

▲

σελ.

▲

σελ. 10
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ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ     
Δικαίωμα και ανάγκη  σελ. 5

Ε.Ν.Ε.ΓΡΑΨΑΝ    
Επαγγελματική Eξουθένωση
Νοσηλευτών  σελ. 14

Δεσμεύσεις από την
(πλατεία) Αριστοτέλους Με τις πιο 

θερμές ευχές...

Π
εριπλανώμενος στις ιστορικές πτυχές της
διαμορφωμένης επαγγελματικής μας πραγ-
ματικότητας, θα επιχειρήσω μια διαφορετι-

κή προσέγγιση στο κοινωνικό και επαγγελματικό
προφίλ του Έλληνα νοσηλευτή, με μόνο σκοπό να
στρέψω τα φώτα στα αίτια που δημιούργησαν τη
σημερινή επαγγελματική μας ιδιαιτερότητα.

Αν ανατρέξουμε στα τέλη του 19ου αιώνα, θα δια-
πιστώσουμε ότι η Νοσηλευτική, ξεκίνησε να υπάρ-
χει πολύ νωρίτερα από τους Νοσηλευτές, με τη
σημερινή επαγγελματική έννοια του όρου και βασί-
στηκε περισσότερο στην ετυμολογική της σημα-
σία, παρά στην περιγεγραμμένη και καθορισμέ-
νη δομή ενός ελεγχόμενου και αυτορυθμιζόμενου
ανθρωπιστικού επαγγέλματος. Αυτή ακριβώς η
ανθρωπιστική διάσταση του ρόλου του νοσηλευ-
τή και η στενή του ενασχόληση με τον ανθρώπι-
νο παράγοντα, έχρισε το Νοσηλευτή σε «λει-
τουργό», αναγορεύοντάς τον σε «άοκνο αρωγό»
του ανθρώπινου πόνου,   χωρίς όμως να συνυ-
πάρξει γι’ αυτόν και η ανάλογη ακολουθία των
υλικών και ηθικών προνομίων…

Έτσι, η στενή και άστοχη σύνδεση της Νοσηλευτι-
κής με τη μονομερή και «ανιδιοτελή» προσφορά,
η ταύτισή της με διάφορες στρεβλές θεοκρατικές
αντιλήψεις, η ενοχοποίηση κάθε προσμονής για
υλική ανταμοιβή και η κακώς εννοούμενη  δευτε-
ρεύουσα και επικουρική υπόσταση των νοσηλευ-
τών, σε ένα χώρο όπου δέσποζε (και δεσπόζει) το
ιατρικό επάγγελμα και οι εκπρόσωποί του, βύθι-
σαν αρχικά τη Νοσηλευτική και μετέπειτα τους
Νοσηλευτές που ακολούθησαν, στον επαγγελμα-
τικό τέναγος που γνωρίζουμε.

Όλοι εκφράζουν
απόψεις, όλοι
έχουν κάτι να

υποδείξουν, όλοι έχουν
μία λύση για κάθε πρό-
βλημα, αλλά και ένα πρό-
βλημα για κάθε λύση. Το
«έκαστος στο είδος του»
δεν έχει και μεγάλη σημα-
σία για τα ελληνικά δεδο-
μένα, αφού ο καθένας
είναι ό,τι δηλώσει και
μπορεί να πει ό,τι θέλει,
για θέματα που, πολλές
φορές…ούτε καν «πλη-
σιάζουν» στις αρμοδιό-
τητές του! Όταν το όρα-
μα της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος έγι-
νε πραγματικότητα, τέθη-
καν τα ισχυρά θεμέλια
για την ενιαία και δυνα-
μική διεκδίκηση των δικαι-
ωμάτων των νοσηλευ-
τών.Με τη συμπαράσταση
και την καθοδήγηση της
Ε.Ν.Ε.,οι νοσηλευτές αγω-
νίζονται, για το δικό τους
καλύτερο αύριο. Μπο-
ρούν πλέον να καθορί-
σουν το δικό τους 

μέλλον, χωρίς να σ
ζονται στις υποσχ
και τις απόψεις ατό
που καμία σχέση
έχουν με το σημαν
λειτούργημα που ασ
οι νοσηλευτές. Τα ν
θετικά κενά που υ
χουν,πρέπει και μπο
να καλυφθούν και α
είναι ένας ακόμη λ
που «επιβάλλει» αυτ
ενιαία και δυναμική 
δίκηση.

Τα ανοιχτά «μέτωπα» των νοσηλευτών

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΠΡ
[ΦΥΛΛΟ 4] ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

▲

σ

Xιλιάδες νεκροί, χιλιάδες τραυ-
ματίες…Τη στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές, οι

«πράξεις φρίκης» συνεχίζουν να
«παίζονται», πάνω σε μια σκηνή
γεμάτη από αίμα και ανθρώπινο
πόνο… Ακόμη κι αν τώρα που δια-
βάζετε αυτές τις γραμμές, «η παρά-
σταση έλαβε τέλος», το σενάριό της,

θα εξακολουθεί να πληγώνει… 
αξίες της ανθρώπινης ζωής, της ελε
θερίας και της αδιαπραγμάτευτ
αξιοπρέπειας έχουν θυσιαστεί. 
δάκρυα των παιδιών που έζησ
αυτή τη φρίκη, είναι αρκετά για 
μας αφυπνίσουν και να μας οδηγ
σουν στην αναζήτηση της «περιβό
της» κάθαρσης…

Με το βλέμμα στραμμένο στην Παλαιστίνη  

▲

σε

▲

σελ
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Ε.Ν.Ε.ργοποίηση
δυνάμεωνΝοσηλευτές:

«Επίκουροι» 
ή Επιστήμονες;   

▲

σελ. 4

Δημοκρατία, Ανθρωπιά
Ψυχή…

Κοπή Πίτας Ε.Ν.Ε. 
Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.  προσκαλεί όλους τους Νοσηλευτές στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίτας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Δευτέρα  και ώρα

18:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Mια επιστολή με αποδέκτες όλους τους Βου-
λευτές της χώρας, αμφισβήτησε την ανα-
γκαιότητα της επαγγελματικής αναγνώρισης

νοσηλευτικών μεταπτυχιακών τίτλων από την Ε.Ν.Ε..
Οι κρυφοί και φανεροί λόγοι που οδήγησαν στη σύντα-
ξη αυτής της επιστολής θα μας απασχολήσουν εκτε-
νέστερα στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. Για
την ώρα, θα αρκεστούμε στους πραγματικούς λόγους
που καθιστούν αναγκαία την πιο πάνω νομοθετική
ρύθμιση από το υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας
τα… αυτονόητα, που για κάποιους ηθελημένα παρα-
βλέπονται… Τα επιχειρήματα της Ε.Ν.Ε., κοινοποιή-
θηκαν σε όλα τα μέλη της Βουλής, σε μια προσπάθεια
να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο, που κάποιοι εσκεμμέ-
να και χωρίς λόγο προκάλεσαν.   

Η Ε.Ν.Ε συστήθηκε δια του Νόμου 3252/2004
υπό την μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαί-
ου, είναι αυτοδιοικούμενη και αυτοχρηματοδοτού-
μενη  και λειτουργεί ως ο επίσημος επαγγελματικός
σύλλογος / επιμελητήριο των Νοσηλευτών, δηλαδή
ως ο μόνος ρυθμιστικός φορέας του νοσηλευτικού
επαγγέλματος και ο επίσημος σύμβουλος της Πολι-
τείας, όπως αντιστοίχως  ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλ-
λογος, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος, κ.τ.λ.. 

Σήμερα στο μητρώο της Ε.Ν.Ε,  είναι εγγεγραμ-
μένοι 24.000 νοσηλευτές.

Μερικοί από τους βασικότερους στόχους που περι-
γράφει ο Νόμος 3252/2004 στο 2ο άρθρο του  και που
καλείται να επιτελέσει η Ε.Ν.Ε είναι οι εξής: 1) η προ-
αγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτη-
της και αυτόνομης επιστήμης και τέχνης, 2) η έρευνα,
ανάλυση και μελέτη των νοσηλευτικών θεμάτων και η
σύνταξη και υποβολή επιστημονικά τεκμηριωμένων
μελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά προβλήματα της
χώρας, 3) η διαρκής εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και
επιμόρφωση των Νοσηλευτών και η υλοποίηση και
αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 4) η έκδο-
ση πιστοποιητικών, απαραίτητων για την άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος των Νοσηλευτών, 5) ο περιορισμός
της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, 6)
η μελέτη υγειονομικών θεμάτων και η οργάνωση επι-
στημονικών συνεδρίων αυτόνομα ή σε συνεργασία με
άλλους φορείς κ.α….

Σε μία πανη-
γυρική ατμό-
σφαιρα,πραγ-

ματοποιήθηκε στις
16 Φεβρουαρίου, η
κοπή της πίτας της
Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, στην
οποία συμμετείχαν
περισσότεροι από
1.000 νοσηλευτές και
παραβρέθηκαν πολ-
λές προσωπικότητες
από το χώρο της πολι-
τικής και της υγείας.
Οι νοσηλευτές κέρ-
δισαν το δικό τους
«φλουρί», το οποίο

ήρθε ως αποτέλεσμα,
όχι τυχαίων αναζη-
τήσεων,αλλά συστη-
ματικής και οργα-
νωμένης προσπάθειας.
Ο υπουργός Υγείας,

κ. Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος, ανακοί-
νωσε μια σειρά από
σημαντικές νομοθε-
τικές ρυθμίσεις, οι
οποίες έχουν ως στό-

χο την αναβάθμιση
του λειτουργήματος
του Νοσηλευτή,ανα-
φέροντας επανει-
λημμένα ότι, η στε-
νή συνεργασία με τις

ηγεσίες της Ε.Ν.Ε
της ΠΑΣΥΝΟ – Ε
αποδίδει καρπ
«Πάντα συνεπείς
με αμείωτο κέφ
μεράκι, συνεχί
με να κτίζουμ
μέλλον που ορ
τιστήκαμε από 
νού»,υποστήριξε 
ομιλία του ο π
δρος της Ε.Ν.Ε
Δημήτρης Σκο
λης, τονίζοντα
σημασία της συ
γικής αντίληψης
του πνεύματος συ
γασίας...

Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών 

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕ
[ΦΥΛΛΟ 5] ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2

▲

σ

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Ανακάλυψαν τον τροχό και… 

τις ελλείψεις!  σελ. 6

- Μαζικά και…εορταστικά! σελ. 9

- Βήματα αναβάθμισης… σελ. 11

- Ζητείται Ελπίς… σελ. 15

Eπιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς
της χώρας απέστειλε η Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, για το θέμα της υποχρεωτι-

κής και πιστής εφαρμογής των διατάξεων του Ν.
3252/04. «Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατά-
ξεις του Νόμου 3252/2004 συστήθηκε νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία

«Ένωση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος»
(Ε.Ν.Ε.). Μέλη της Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με το άρθρο
3§2, είναι υποχρεωτικώς όλοι όσοι φέρουν τον
επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή, ενώ, σύμ-
φωνα με το άρθρο 31§3, η άσκηση του νοσηλευ-
τικού επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε.,
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα… 

Διασφάλιση του νοσηλευτικού επαγγέλματος  

▲

σελ

▲

σελ. 7
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1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ    
Άρχισαν οι κρίσεις     σελ. 10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ      
Ο αναίτιος πόλεμος…  σελ. 8

Οι «ζυμώσεις»
απέδωσαν… «φλουρί»!Εξηγώντας

τα… αυτονόητα!

▲

σελ. 4

Των φρονίμων τα παιδιά…

Hεποχή που διανύουμε, διάστικτη από νέα, πρω-
τοεμφανιζόμενα στοιχεία αναφορικά με  τη
μακρόχρονη ιστορία της Νοσηλευτικής, αποτε-

λεί αναμφίβολα τη θρυαλλίδα της σχεδιαζόμενης-ίσως
ια πρώτη φορά με τρόπο οργανωμένο και θεσμοθε-
ημένο- αναβάθμισης της Νοσηλευτικής και της άρρη-

κτα συνδεδεμένης με αυτήν επαγγελματικής και εργα-
σιακής ανάτασης.

Η Ε.Ν.Ε., αναλαμβάνοντας το ρόλο του ρυθμιστή
ης νοσηλευτικής συνολικά και εκφράζοντας την από-

λυτη πλειοψηφία των συναδέλφων, απέκτησε πλέον
και τυπικά την αρμοδιότητα της επαγγελματικής ανα-

νώρισης όλων των μεταπτυχιακών τίτλων των σχετι-
κών με το επάγγελμά μας, καθώς επίσης και τη δυνα-
ότητα να μοριοδοτεί τις επιστημονικές εκδηλώσεις
ων νοσηλευτικών φορέων, αφού προηγουμένως τις

θέσει υπό την αιγίδα της. Έτσι, μπαίνει μια τάξη στο
οσηλευτικό χώρο και αποκλείεται κάθε απόπειρα
κμετάλλευσης των νοσηλευτών από τυχόν επίδοξους
πιχειρηματίες, που εσχάτως ανακάλυψαν τις... εισα-
όμενες μοριοδοτήσεις...

«Οι ζυμώ-
σεις απέ-
δωσαν

…φλουρί»,γράφαμε
στο προηγούμενο
φύλλο, αναφερόμε-
νοι στις δεσμεύσεις
του υπουργείου Υγεί-
ας, κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης για
την κοπή της πίττας
της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος. Σε
συνέχεια του προη-
γούμενου, μπορού-
με τώρα πια να πού-
με ότι, «το φλουρί
απέδωσε…ΦΕΚ»,δίνο-

ντας στις δεσμεύσεις,
που θα αναβαθμί-
σουν ακόμη περισ-
σότερο τη Νοσηλευ-
τική,«σάρκα και οστά».
Ο Νόμος 3754/09,

που δημοσιεύτηκε
πρόσφατα στην Εφη-
μερίδα της Κυβερ-
νήσεως, προσθέτει
ένα ακόμη λιθαράκι,
στο οικοδόμημα της

σύγχρονης Νοση-
λευτικής Επιστήμης,
που η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος στο-
χεύει να δημιουρ-
γήσει,μαζί με όλους

και για όλους το
Νοσηλευτές της χώρ
Οι συζητήσεις σ
Βουλή για τη ψήφ
ση του νέου νόμο
ήταν,όχι μόνο μαρ
θώνιες,αλλά και με
«τεχνητών εμποδίω
Κάποιοι απλά απ
κάλυψαν το πραγμ
τικό τους πρόσωπ
κάποιοι άλλοι απ
«προσπάθησαν» 
κάνουν αντιπολίτε
ση και τα…απλά με
τράπηκαν σε σύνθ
τα, άνευ λόγου κ
αιτίας…      

Σημαντικές εξελίξεις για τη Νοσηλευτική  

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡ
[ΦΥΛΛΟ 6] ΜΑΡΤΙΟΣ 20

▲

σελ

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- «Αναλώσιμη» πρόταση… σελ. 9

- Φοίτηση και μισθολογική εξέλιξη   σελ. 10

- Πότε ο χρόνος είναι...«φίλος»;        σελ. 11

- Η διαφορετικότητα της Ε.Ν.Ε.     σελ. 14

Eίναι πραγματικά σπάνιο στις μέρες μας να «εντο-
πίσει» κανείς ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στη
χώρα μας, που να μην αντιμετωπίζει σημαντι-

κά προβλήματα, λόγω των ελλείψεων σε νοσηλευ-
τικό προσωπικό. Σε κάποιες, μάλιστα, περιπτώσεις
οι ελλείψεις είναι τόσο μεγάλες, που θέτουν σε κίν-

δυνο την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και των ίδιων
των νοσηλευτών. Η κάλυψη των κενών θέσεων δεν
έχει καμία σχέση με «κομματικά χρώματα» και πολι-
τικές σκοπιμότητες. Έχει να κάνει μόνο με την ανθρώ-
πινη ζωή και την ποιότητα της δημόσιας Υγείας, που
όλοι δικαιούμαστε και πρέπει να έχουμε…   

Άμεση ανάγκη για προσλήψεις Νοσηλευτών  

▲

σελ.

▲

σελ. 8
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΑΘΕΙΑ    
Ποιο πρόσωπο «φοράμε» σήμερα;      σελ. 6

ΑΡΧΙΣΕ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ        
Επιστημονικό περιοδικό της Ε.Ν.Ε.   σελ. 7

Και εγένετο…
Νόμος Η Ε.Ν.Ε. απόλυτος

ρυθμιστής 

▲

σελ. 4

Ο κίνδυνος δεν «κοιτάει» ψήφους.. Σ το νησί  που ξέρει να ζει, να αγαπά και να σέβε-
ται. Στο νησί  που σύμφωνα με τον Πίνδαρο, όταν
ο Δίας επικράτησε των Γιγάντων, αποφάσισε να

μοιράσει τη γη στους Ολύμπιους Θεούς. Ο Ήλιος όμως,
λειπε από τη μοιρασιά κι έμεινε χωρίς γη. Ο Δίας για
α μην τον αδικήσει είπε να ξανακάνουν τη μοιρασιά

αλλά ο Ήλιος τότε είπε πως η γη που θα αναδύονταν
από τη θάλασσα όταν θα ανατέλλει το επόμενο πρω-
νό θα γινόταν δική του. Έτσι αναδύθηκε ένα πανέ-

μορφο και καταπράσινο νησί, η Ρόδος. Ο Ήλιος συνε-
παρμένος από την ομορφιά της την έλουσε με τις
ακτίνες του. Από τότε η Ρόδος είναι το νησί του Ήλι-
ου, το πιο φωτεινό και λαμπερό. Ένας άλλος μύθος
αναφέρει ότι η Ρόδος ήταν νύμφη, κόρη του Ποσει-
δώνα, και γυναίκα του Ήλιου. 

Όποια εκδοχή όμως και να ισχύει, σας προσκαλώ
α γνωρίσετε τη διαχρονικότητά της, το γοητευτικό

παρελθόν της, το σύγχρονο πρόσωπό της. Φυσικό περι-
βάλλον, μνημεία, πολιτισμός, παράδοση, τέχνες, ψυχα-

ωγία, υπηρεσίες σας παρέχουν τη δυνατότητα να
αξιδέψετε σε άλλες εποχές και στο σήμερα, άκοπα

κι ευχάριστα... 

Προβληματι-
σμός, δια-
φορετικές

απόψεις,έντονες αντι-
δράσεις,κρυφές και
φανερές αιτίες…Το
θέμα της Ενιαίας Πανε-
πιστημιακής Νοση-
λευτικής Εκπαίδευ-
σης,απασχόλησε και
απασχολεί έντονα
όλη τη Νοσηλευτι-
κή κοινότητα.Η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλά-
δος,χαρακτηρίζει τη
«διπολικότητα» της
Τριτοβάθμιας Νοση-
λευτικής Εκπαίδευ-

σης, ως ένα φαινό-
μενο που, αποτελεί
πανευρωπαϊκή (αν
όχι παγκόσμια) πρω-
τοτυπία…Κάποιοι
θεωρούν αυτοί την

πρωτοτυπία βολική
κι επιθυμούν «δια-
καώς» τη διαιώνισή
της. Κάποιοι άλλοι,
βλέπουν τα προ-
βλήματα που δημι-

ουργεί στην καθη-
μερινή εργασιακή
πραγματικότητα των
νοσηλευτών και
ζητούν αλλαγές. Ο
«Ρυθμός της Υγείας»

ανοίγει τον «Φάκελ
Εκπαίδευση» κ
ρίχνει φως σε όλ
τις απόψεις που υπά
χουν γύρω από 
θέμα αυτό.Καλεί,επ
σης,όλους τους νοσ
λευτές που αναρ
τιούνται,αμφιβάλλο
ή πιστεύουν κάτι π
θα συμβάλλει σ
δημιουργία ενός γό
μου διαλόγου, ν
στείλουν τις απόψ
τους και να καταθ
σουν τη δική το
αλήθεια και εμπ
ρία...

Ρίχνουμε φως στον «Φάκελο Εκπαίδευση» 

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡ
[ΦΥΛΛΟ 7] ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20

▲

σελ

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Προστατεύοντας τον ασθενή…   σελ. 6

- Με «σειρά» προτεραιότητας        σελ. 9

- Κοινοτική Νοσηλευτική                σελ. 14

- Το Ε.Σ.Υ. στη μάχη της (Ανά) Σύνταξης  σελ. 20

«Hχρήση του όρου «Νοσηλευτής» από τον
φορέα σας έρχεται σε αντίθεση με το
γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων του

Νόμου 1579/1985 και είναι παράνομη και καταχρη-
στική. Επιπλέον, δημιουργεί αναπόφευκτα σύγχυση
στους σπουδαστές που φοιτούν στο εν λόγω Ι.Ε.Κ.,

καθώς και στους υποψήφιους σπουδαστές, παρα-
πλανώντας τους αναφορικά με τον επαγγελματικό
τίτλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα που αποκτούν
κατά την αποφοίτησή τους», αναφέρει το εξώδικο
που απέστειλε η Ε.Ν.Ε. σε Ινστιτούτο Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης που εδρεύει στην Αθήνα...  

Και την κατάχρηση του όρου «Νοσηλευτής»

▲

σελ.

▲

σελ.7
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Σ.Η.        
Επιλεκτικά και αναίτια…      σελ. 11

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ        
Η υπόθεση χρειάζεται διερεύνηση… σελ. 10

Οι μεν, οι δε
και τα… ΔΕΝΣας καλωσορίζω

στη Ρόδο...

▲

σελ. 4

STOP στην αυθαιρεσία!

H
πρώτη ημέρα του 2ου πανελλήνιου  συνε-

δρίου της Ε.Ν.Ε., συνέπεσε με τον εορτα-

σμό της παγκόσμιας ημέρας του Νοσηλευ-

τή. Μια ημέρα που από το 1974 και μέχρι σήμερα,

αποτελεί σημείο αναφοράς και αντικείμενο πολλών

εορταστικών εκδηλώσεων, σε κάθε σημείο που

ασκείται η Νοσηλευτική.

Η 12η του Μάη,  επιλέχτηκε από όσους αποφά-

σισαν να θεσπίσουν αυτή την παγκόσμια ημέρα,

επειδή συμπίπτει με τα γενέθλια της Φλόρενς Νάι-

τηνγκεηλ, της γυναίκας που έθεσε τα επιστημονι-

κά θεμέλια της νοσηλευτικής και καθόρισε τα όρια

του επαγγέλματος του νοσηλευτή, σε μια εποχή

ομολογουμένως δύσκολη, τόσο εξαιτίας της  ευρω-

παϊκής ιστορικής συγκυρίας, αλλά κυρίως λόγω του

παραδοσιακού ρόλου τον οποίο κατείχε η γυναίκα

στο κοινωνικό σύστημα.  

Όλοι μας ασφαλώς γνωρίζουμε, ότι οι περισσό-

τερες ημέρες του έτους, ταυτίζονται με εορτασμούς

παγκοσμίων ημερών, όπως αυτή κατά του καρκί-

νου, κατά του καπνίσματος, κατά του AIDS, η ημέ-

ρα προστασίας του περιβάλλοντος, η ημέρα κατά

της φτώχιας, η ημέρα κατά της παιδικής εργασίας

και τόσες άλλες που υπενθυμίζουν την αναγκαιό-

τητα της εστίασης στο αναφερόμενο θέμα. Αν ρίξου-

με μια πιο προσεκτική ματιά, θα δούμε ότι όλες

αυτές οι καθιερωμένες εορταστικές αναφορές, υπο-

κρύπτουν ένα μέγιστο ζητούμενο: Την άρση του αιτί-

ου που επέβαλε τον εορτασμό τους και ως εκ τού-

του την αυτοκατάργησή τους…

Mε αξιοθαύ-
μαστη επι-
τυχία που

δεν είχε προηγού-
μενο,πραγματοποι-
ήθηκε από τις 12-
15 Μαΐου στη Ρόδο,
το 2ο Πανελλήνιο
και 1ο Πανευρωπαϊκό
Επιστημονικό και
Επαγγελματικό Νοση-
λευτικό Συνέδριο
της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος,με
την υποστήριξη της
FEPI, της Ομο-
σπονδίας των Νομι-
κών Προσώπων των

Νοσηλευτών της
Ευρώπης.

Το Συνέδριο τίμη-
σαν με την παρου-
σία τους εξέχουσες

προσωπικότητες από
όλους τους χώρους.
Επίσημη προσκε-
κλημένη ήταν η συγ-
γραφέας κ. Αλκυό-

νη Παπαδάκη που,
με τον μοναδικό
μεστό της  λόγο,μετέ-
φερε στο πολυά-
ριθμο ακροατήριο

της τελετής έναρ
μηνύματα ανθ
πιάς και μετέδ
με τρόπο απα
μιλλο, πληθώ
αλτρουιστικών συ
σθημάτων. Η εν
κτήρια ομιλία με θ
«Ο ρόλος του σ
χρονου νοσηλε
τον 21ο αιώνα»,
νε από τον Κα
γητή Καρδιολο
του Πανεπιστημ
Αθηνών και πρ
Υπουργό Υγεία
Δημήτριο Κρε
στινό.

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕ
[ΦΥΛΛΟ 8] ΜΑΪΟΣ 2

▲

σε

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
Νοσηλευτικές Ειδικότητες: 

παρόν και μέλλον σελ. 9

Στηρίζουμε την  Ψυχιατρική 

Μεταρρύθμιση   σελ. 10

Το ΕΣΥ... μας εξαντλεί σελ. 11

HΈνωση Νοσηλευτών Ελλάδος ανακάλυψε
και κατήγγειλε έγκαιρα και ακαριαία μια
έκνομη απόπειρα μετατροπής βοηθών

νοσηλευτών σε γραμματείς και, μάλιστα, με δια-
δικασίες συνοπτικές. Οι ενέργειες της Ε.Ν.Ε.
προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του υπουρ-

γείου Υγείας, η παρέμβαση του οποίου επανέ-
φερε την τάξη. Στο «Δρομοκαΐτειο», οι εμπλε-
κόμενοι συνδικαλιστές πήραν το μάθημα που
τους άξιζε και κατάλαβαν πως, όταν «παίζεις»
μεταξύ νομιμότητας και ανοχής, κάποια στιγ-
μή...θα χάσεις. 

Επιτυχημένη παρέμβαση της Ε.Ν.Ε. στο «Δρομοκαΐτειο» 

▲

σελ

▲

σελ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ          
Ερμηνεύοντας τους νόμους         σελ. 7

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΑΝ         
Τροποποίηση ειδικοτήτων σελ. 8

Κολοσσιαίες 
στιγμές στη ΡόδοΣτοχεύοντας

σε μία...
κατάργηση!  

▲

σελ. 4

Το «άβατο» βρήκε το δρόμο του...

Το συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 

«…Επιθυμώ να συστήσω εν ιδιωτικόν 
Φρενοκομείον εις τας Αθήνας…».

Μ
ε τα παραπάνω λόγια ο Ζωρζής Δρομο-

καΐτης, τόνισε στη διαθήκη του την επι-

θυμία του για την ίδρυση «φρενοκομεί-

ου» στην Αθήνα. Από τότε, μετά από 122 χρόνια

λειτουργίας, το Δρομοκαΐτειο έχει ανακατασκευα-

σθεί εκ βάθρων,  συντηρείται και λειτουργεί με κον-

δύλια του ελληνικού κράτους, αλλά  ταλανίζεται

διοικητικά υπό τη σκιά της βαρύγδουπης λέξης «κλη-

ροδότημα». Το προσωπικό του προσλαμβάνεται και

μισθοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο

καλύπτει εξολοκλήρου τα έξοδα του ιδρύματος.

Κυρίαρχο ρόλο στις αποφάσεις, ωστόσο, διαδρα-

ματίζει το διοικητικό συμβούλιο που υποδεικνύε-

ται από τους εκπροσώπους του κληροδοτήματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, τα έσοδα από τα ακίνητα

που έχουν δοθεί δωρεά στο ίδρυμα εισπράττονται

από τους εκπροσώπους του κληροδοτήματος και

όχι από το κράτος που το συντηρεί!

Παρεμφερής είναι η κατάσταση και στο νοσο-

κομείο της Παμμακαρίστου. Το δημόσιο καταβάλ-

λει ως ενοίκιο 70.000 ευρώ μηνιαίως στους Ουνί-

τες εκπροσώπους της μονής, για να χρησιμοποιεί

τις κτιριακές του εγκαταστάσεις. Κι ενώ έχει ανα-

λάβει, επίσης, τη συντήρηση και τον εξοπλισμό,

ούτε εδώ έχει δικαίωμα ουσιαστικής παρέμβασης

στη λειτουργία του.

Kαθηκοντο-
λόγιο νοση-
λ ε υ τ ώ ν ,

νοσηλευτικές πρά-
ξεις, σύσταση Διεύ-
θυνσης Νοσηλευτι-
κής στο υπουργείο
Υγείας,νοσηλευτικές
ειδικότητες. Μέχρι
πριν από λίγο και-
ρό, όλα αυτά έμοια-
ζαν με, εμπνευσμέ-
νο μεν, σενάριο δε,
που θα μπορούσε
να δώσει στο επάγ-
γελμα των νοση-
λευτών τις σωστές
βάσεις,για μια συνε-

χή εξέλιξη και ανα-
βάθμιση.Σήμερα, τα
σενάρια δίνουν τη
θέση τους σε σημα-

ντικές εξελίξεις, οι
οποίες, στην πράξη
πλέον, κατοχυρώ-
νουν και εξελίσσουν

το νοσηλευτικό επάγ-
γελμα. Σύμφωνα με
τις πρόσφατες ανα-
κοινώσεις του υπουρ-

γού Υγείας,κ.Δη
τρη Αβραμόπου
δίκαια και χρό
αιτήματα των νο
λευτών, βρίσκο
λίγο πριν από
υλοποίησή τους
θα στοχεύσουν,
με άλλες, παράλ
λες ενέργειες,στη 
κότερη αναβάθμ
του Εθνικού Συ
ματος Υγείας.Οι α
νειες, οι προχε
τητες και οι αμηχα
του παρελθόν
γίνονται...απλά πα
θόν! .

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕ
[ΦΥΛΛΟ 9] ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2

▲

σε

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

Νοσηλευτική εκπαίδευση… σελ. 7

Προβλεπόμενα και...απρόβλεπτα    σελ. 14

Αξιολογήσεις: Ενίσταμαι γιατί...  σελ. 15

HΈνωση Νοσηλευτών Ελλάδoς, στο προσεχές
διάστημα, πρόκειται να υλοποιήσει το έργο:
Ευαισθητοποίηση του Νοσηλευτικού Προ-

σωπικού της Χώρας για την Επιτάχυνση της Υιοθέ-
τησης των ΤΠΕ στην Παροχή Ποιοτικών Διοικητικών,
Νοσηλευτικών και Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας.

Για την υλοποίηση του έργου αυτού θα απαι-
τηθεί η συμμετοχή εισηγητών, καθώς και ένα
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Συναντήσεων. Σας παρα-
θέτουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και
καλούμε όλα τα μέλη της Ε.Ν.Ε. να συμβάλλουν
ενεργά στην επιτυχία του έργου. 

Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από την Ε.Ν.Ε.  

▲

σελ

▲

σελ.
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ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ           
Οριστική ήττα           σελ. 8

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά σελ. 9

Νοσηλευτική 
ΕΝ Εμπνεύσει Άλλος

«κερνάει»
άλλος
πληρώνει...

▲

σελ. 4

Εκπαίδευση και Αναβάθμιση 

Σημαντικές, νέες σελίδες στο «βιβλίο» των νοσηλευτών

H
πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσης

και κατάρτισης νοσοκόμων έγινε

από τη βασίλισσα Όλγα το 1875 με

την ίδρυση της πρώτης σχολής νοσοκόμων,

της σχολής του «Ευαγγελισμού», τρίτης

παγκοσμίως. Το 1884 ιδρύεται το θερα-

πευτήριο «Ευαγγελισμός» σκοπός του οποί-

ου ήταν «… η κατά τους κανόνες της επι-

στήμης μόρφωσις νοσοκόμων γυναικών».

Η φοίτηση στη σχολή είχε, αρχικά, διάρ-

κεια 2 ετών και αργότερα έγινε τριετής. 

Η Ελλάδα ήταν η πρώτη Ευρωπαϊκή

χώρα που εφάρμοσε γενικευμένο νοση-

λευτικό πρόγραμμα, όπως  η Αμερική και

ο Καναδάς πολλά χρόνια πριν.

Το 1979 ιδρύεται το Τμήμα της Νοση-

λευτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως

τμήμα της Ιατρικής Σχολής. Από το 1983

το τμήμα λειτουργεί αυτόνομα, ενώ η εκπαί-

δευση των Νοσηλευτών γινόταν ως τότε

στις Ανώτερες Σχολές  του Υπουργείου

Υγείας και στα Τ.Ε.Ι. 

Αλήθεια, φίλοι και συνάδελφοι, τι έφται-

ξε και από πρωτοστάτες της τριτοβάθμιας

Νοσηλευτικής εκπαίδευσης γίναμε ουραγοί; 

Με βάση τη διακήρυξη του Παγκόσμι-

ου Οργανισμού Υγείας για τη Νοσηλευτι-

κή (WHO 2000), την οποία έχει συνυπο-

γράψει και η χώρα μας, η εκπαίδευση των

Νοσηλευτών θα πρέπει να  παρέχεται στο

πανεπιστήμιο... 

Hεκπαίδευση
έχει τη δική
της ιστορία...

Και οι σημαντικές
εξελίξεις γύρω από
το θέμα της ενιαίας
νοσηλευτικής εκπαί-
δευσης, γράφουν ένα
από τα πιο σημαντι-
κά κεφάλαια της ιστο-
ρίας αυτής. «Η 61η
Σύνοδος των Πρυτά-
νεων και Προέδρων
των Δ.Ε.ενέκρινε ομό-
φωνα αίτημα της Ένω-
σης Νοσηλευτών -
τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)

για ενιαία πανεπιστη-
μιακή νοσηλευτική
εκπαίδευση και για
δημιουργία Πανεπι-

στη- μιακών Τμημά-
των Νοσηλευτικής σε
όλες τις πόλεις που
λειτουργούν Τμήμα-

τα Ιατρικών Σχολών,
προκειμένου να υπάρ-
ξει η κατάλληλη υλι-
κοτεχνική υποδομή,

αλλά και η επάρ
σε διδακτικό προ
πικό».Η ανακοίνω
λιτή,σαφής και...ι
ρική! Με την από
ση αυτή, η χώρα 
απαντά εποικοδο
τικά στις προκλή
που εμφανίζονται
νέο διεθνές περι
λον της εκπαίδευ
και κάνει τα πρώ
σημαντικά βήματα,
θα την φέρουν 
δρόμο των διεθ
προτύπων και δι
κασιών...

Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕ
[ΦΥΛΛΟ 10] ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2

▲

σε

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

Ενστάσεις υπό...αξιολόγηση... σελ. 10

Καλωσορίζοντας και επισημαίνοντας... σελ. 11

Περί αρμοδιοτήτων ο λόγος… σελ. 17

HΕπιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς απέ-
στειλε το Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος,
για την μη εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφά-

λειας στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Μετά από καταγγε-
λίες ενός σημαντικού αριθμού νοσηλευτών, οι οποίοι έκα-
ναν λόγο για πλημμελή τήρηση και εφαρμογή των κανόνων

ασφαλείας κατά την διενέργεια επεμβάσεων κυτταρ
μειωτικής χειρουργικής και υπέρθερμης ενδοπεριτον
κής διεγχειρητικής χημειοθεραπείας, η Ε.Ν.Ε. ξεκαθά
σε με κάθε τρόπο, ότι εναντιώνεται σε κάθε προσπάθε
αλλοίωσης και χειροτέρευσης των όρων υγιεινής και ασφ
λειας των νοσηλευτών όλης της χώρας.

Τα δικαιώματα της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία     

▲

σε

▲

σελ
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ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ            
Σας περιμένουμε όλους στην Πάτρα! σελ. 9

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ      
Κανένας λόγος ανησυχίας σελ. 8

Ακολουθώντας μια
«ενιαία» διαδρομή..Alea

jacta est… 

▲

σελ. 4

Δεν διαπραγματεύονται!

Οι εξελίξεις γύρω από το θέμα της νοσηλευτικής εκπαίδευσης

ώρησα σκόπιμο να στρέψω λίγο τα φώτα
δομή, την ύπαρξη και την αναγκαιότητα
συνδικαλισμού, τόσο γιατί έχει προκύψει

νάγκη της επαναδιατύπωσης του διεκδι-
κού εργασιακού χάρτη, όσο και επειδή η
πτουσία της έννοιας αυτής, έχει υποστεί
μεγάλη και σοβαρή κακοποίηση από τους
ε λογής ηγέτες που ξεφυτρώνουν κατά

ρούς και χωρίς ίχνος πολιτικού ειδικού
ους, επιχειρούν να στηρίξουν μιαν άκρως
ρμάτιστη συνδικαλιστική παρουσία, πάνω
καθαρά προσωποκεντρικού προσανατο-
μού ιδιοτελή κίνητρα. 
Όταν κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώ-
α ευρωπαϊκά κινήματα αγωνίζονταν για
κατάκτηση βασικών πολιτικών και κοι-
ικών δικαιωμάτων (όπως το δικαίωμα της

φου, η μείωση των ωρών εργασίας, η καλυ-
ευση των συνθηκών εργασίας, η ανάπτυ-
ης κοινωνικής πρόνοιας κτλ.), οι αγώνες
ς ταυτίζονταν λίγο - πολύ με το «γενικό
φέρον», και αυτό με την έννοια πως, οι
νες τους είχαν έναν καθολικό χαρακτή-
ταυτίζονταν δηλαδή με την προώθηση,

μόνο των δικαιωμάτων των βιομηχανικών
ατών αλλά, λίγο - πολύ, των δικαιωμάτων
υ του εργαζόμενου πληθυσμού. Ο δυνα-
μός, όμως, αυτός χάθηκε, από τη στιγμή

στις προηγμένες καπιταλιστικές κοινω-
, ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς
ς στόχους επιτεύχθηκε - όπως το δικαίω-
ης απεργίας, η καθολική ψήφος, το κρά-
πρόνοιας κτλ. Τα σημαντικά αυτά επι-

γματα, οφείλονταν, αν όχι αποκλειστικά,
λάχιστον σε μεγάλο βαθμό στους αγώνες
τάξης που βρισκόταν στη βάση της κοι-
ικής πυραμίδας.

Μ
ε τις πρόσφατες νομοθετι-
κές ρυθμίσεις, διευρύνθη-
κε το πεδίο των σκοπών

της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος,
οι οποίοι περιλαμβάνουν, πλέον,
την επαγγελματική αναγνώριση μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων και των
αντίστοιχων τίτλων σπουδών, την
πραγματοποίηση υπό την αιγίδα της
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και επιστημονικών εκδηλώσεων,
που αφορούν στη νοσηλευτική επι-
στήμη και τέχνη, αλλά και την μοριο-
δότηση, για επαγγελματικούς σκο-
πούς, των προγραμμάτων αυτών,
με μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές
μονάδες. Η Ένωση Νοσηλευτών

Ελλάδος, ως επαγγελματικός σύλ
λογος των νοσηλευτών, αποκτά
έναν ακόμη πιο ενεργό ρόλο στα
ζητήματα εκπαίδευσης, μετεκπαί
δευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευ
σης και εν γένει επιμόρφωσης των
μελών της. Την ίδια στιγμή, με πρό
σφατη υπουργική απόφαση, το
«Ελληνικό Περιοδικό της Νοση
λευτικής Επιστήμης», το οποίο εκδί
δεται από την Ε.Ν.Ε., εντάχθηκε
στα περιοδικά με Εθνική αναγνώ
ριση, γεγονός που προσθέτει ένα
ακόμη κομμάτι στο παζλ, που απει
κονίζει το νέο τοπίο της νοσηλευ
τικής εκπαίδευσης.

.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα.Ν.Ε.κα
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Μπάνο, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, νιώθει την ανά-
γκη να ερμηνεύσει τις...παρερμηνείες που εμπεριέχει.
Η πιο πάνω γνωμοδότηση, μέσα από πλήθος νομικών ανα-

κριβειών και σφαλμάτων, καταλήγει σε ένα εντελώς παρά-
δοξο συμπέρασμα, αναφέροντας χαρακτηριστικώς ότι,
«νοσηλευτές υπηρετούντες με σχέση δημοσίου δικαίου
στα νοσοκομεία του ΕΣΥ ασκούν νομίμως τα καθήκοντα
του κλάδου και της ειδικότητάς τους, ανεξαρτήτως αν
έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Ε.»...
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Αιτιολογημένη ποινή... 
ΜΜ

εε  ββάάσσηη  ττοο  υυππ’’  ααρριιθθμμ..
ππρρωωττ..  77660055..0099..22..11//2211--
0077--22000099  εεγγγγρράάφφοουυ  ττοουυ

ΣΣυυννηηγγόόρροουυ  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη,,  πποουυ
ααφφοορράά  ττηηνν  κκίίννηησσηη  ππεειιθθααρρχχιικκήήςς
δδίίωωξξηηςς  κκααιι  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ππεειι--
θθααρρχχιικκήήςς  πποοιιννήήςς  σσττηη  ΝΝοοσσηη--
λλεεύύττρριιαα  κκαα  ΓΓ..  ΒΒ..,,  λλόόγγωω  μμηη  εεγγγγρραα--
φφήήςς  ττηηςς  σστταα  μμηηττρρώώαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,
εεππιισσηημμααίίννοοννττααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

ΑΑρρχχιικκώώςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοννιι--
σσττεείί,,  όόττιι  ηη  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ααπποοφφοοίί--
ττοουυ  ΤΤμμηημμάάττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
AA..EE..II..,,  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ΤΤμμηημμάάττωωνν
TT..EE..II..,,  ππρρώώηηνν  ΑΑννώώττεερρωωνν  ΣΣχχοολλώώνν
ΑΑδδεελλφφώώνν  ΝΝοοσσοοκκόόμμωωνν,,  ΕΕππιισσκκεε--
ππττρριιώώνν  ΑΑδδεελλφφώώνν  ΝΝοοσσοοκκόόμμωωνν,,
ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείί--

ααςς,,  ΠΠρρόόννοοιιααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν
ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν,,  ππρρώώηηνν  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκώώνν  ΣΣχχοολλώώνν  ΚΚΑΑΤΤΕΕΕΕ,,  κκααιι  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν  ΣΣχχοολλώώνν  ήή  ΤΤμμηημμάάττωωνν
ττηηςς  ααλλλλοοδδααππήήςς,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  τταα
δδιιππλλώώμμαατταα  έέχχοουυνν  ααννααγγννωωρριισσττεείί
ωωςς  ιισσόόττιιμμαα  μμεε  τταα  ππττυυχχίίαα  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν  σσχχοολλώώνν  ττηηςς  ηημμεεδδααππήήςς
ααππόό  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  σσυυμμππίί--
ππττεειι  ααννααγγκκαασσττιικκώώςς  μμεε  ττηηνν  ιιδδιιόόττηη--
τταα  ττοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε
ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55§22  ΑΑ
ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  11557799//11998855,,  πποουυ  κκααθθιιεε--
ρρώώννοουυνν  ττοονν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ττίίττλλοο
ττοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή..  

Υπ’ αυτήν την έννοια, που
αποτελεί και την μόνη ορθή
ερμηνευτική προσέγγιση των

επίμαχων διατάξεων, ουδείς
δύναται να χαρακτηριστεί ως
Νοσηλευτής,εάν δεν είναι από-
φοιτος μιας εκ των ανωτέρω
περιοριστικώς αναφερομένων
Σχολών,αντιστρόφως,δε,όλοι
οι απόφοιτοι των ως άνω Σχο-
λών αυτοδικαίως φέρουν τον
επαγγελματικό τίτλο του Νοση-
λευτή και υπάγονται υποχρε-
ωτικώς στο πεδίο εφαρμογής
των διατάξεων του Νόμου
3252/2004.Υπογραμμίζεται,δε,
ότι όλες οι διατάξεις του Νόμου
3252/2004 αφορούν αποκλει-
στικώς τους φέροντες τον επαγ-
γελματικό τίτλο του Νοσηλευ-
τή,χωρίς ειδικότερες διακρίσεις.

Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 29§1 του Νόμου 3252/2004,
«ο νοσηλευτής που καταδικάστη-
κε και το Περιφερειακό Τμήμα
που άσκησε τη δίωξη έχουν δικαί-
ωμα μέσα σε τρεις (3) μήνες από
την επίδοση της απόφασης να την
εκκαλέσουν ενώπιον του Ανώ-
τατου Πειθαρχικού Συμβουλίου».
ΕΕνν  ππρροοκκεειιμμέέννωω,,  ηη  κκυυρρίίαα  ΓΓ..  ΒΒ..,,
οουυδδέέπποοττεε  άάσσκκηησσεε  έέφφεεσσηη  κκααττάά  ττηηςς
ππρράάξξεεωωςς  εεππιιββοολλήήςς  ππεειιθθααρρχχιικκήήςς
πποοιιννήήςς  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  ππρρωωττοοββάάθθ--
μμιιοουυ  ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ..  

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  ππααρραα--
ττηηρρήήσσεειιςς,,  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  υυπποοσσττηηρρίί--
ζζεειι,,  όόττιι  ηη  εεππιιββοολλήή  ππεειιθθααρρχχιικκήήςς

πποοιιννήήςς  σσττηηνν  κκυυρρίίαα  ΓΓ..ΒΒ..,,  λλόόγγωω
ττηηςς  μμηη  εεγγγγρρααφφήήςς  ττηηςς  σστταα  μμηηττρρώώαα
ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  φφέέρρεειι  ππλλήήρρηη,,  σσααφφήή
κκααιι  εειιδδιικκήή  ααιιττιιοολλοογγίίαα.. Επιπλέ-
ον, παρελθούσης και της τρι-
μήνου προθεσμίας για την άσκη-
ση έφεσης κατά της εν λόγω
πράξης επιβολής πειθαρχικής
ποινής, το αρμόδιο πρωτοβάθ-
μιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν
δύναται πλέον να επιληφθεί και
πάλι της συγκεκριμένης υπο-
θέσεως,αναθεωρώντας το περιε-
χόμενο της αρχικής του από-
φασης,σύμφωνα με την προτροπή
του υπ’αριθμ.πρωτ.7605.09.2.1/21-
07-2009 εγγράφου του Συνη-
γόρου του Πολίτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ

Αυστηρά μεν, αλλά…
ΣΣ

ύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  1155  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλ--
λληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ((ΝΝόόμμοοςς

33552288//22000077)),,  οοιι  εεππιιττυυχχόόννττεεςς  πποουυ  ππεερριι--
λλααμμββάάννοοννττααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  δδιιοορριισσττέέωωνν,,
δδιιοορρίίζζοοννττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  μμέέσσαα  σσεε  ττρριιάά--
νντταα  ((3300))  ηημμέέρρεεςς  ααππόό  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  ππρροο--
θθεεσσμμίίααςς  υυπποοββοολλήήςς  ττωωνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιι--
κκώώνν  κκααιι  ττοο  ααρργγόόττεερροο  μμέέσσαα  σσεε  ττέέσσσσεερριιςς
((44))  μμήήννεεςς  ααππόό  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττωωνν  ππιιννάά--
κκωωνν  δδιιοορριισσττέέωωνν..  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 17 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα, (§1) περίληψη
της πράξης διορισμού δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
κοινοποιείται στον διοριζόμενο το
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών
από τη δημοσίευση. (§2) Η κοινοποί-
ηση στον διοριζόμενο γίνεται με έγγρα-
φο της οικείας αρχής, στο οποίο ανα-
γράφεται ο αριθμός του Φύλλου της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου
δημοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης
διορισμού και το οποίο επιδίδεται επί
αποδείξει στην κατοικία του, είτε στον
ίδιο, είτε σε πρόσωπο που συνοικεί
με αυτόν. Με το έγγραφο αυτό, τάσσε-

ται και εύλογη προθεσμία τριάντα (30)το
πολύ ημερών για ορκωμοσία του διο-
ριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας.Αν
δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία,θεω-
ρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριά-
ντα (30) ημερών. Η προθεσμία αυτή
μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες,
μόνο μία φορά,για εξαιρετικούς λόγους.

(§3) Αν παρέλθει άπρακτη η προθε-
σμία της παρ. 1, η πράξη διορισμού
θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την
τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση
και από την ημέρα αυτή αρχίζει η προ-
θεσμία για ορκωμοσία του διοριζο-
μένου και ανάληψη υπηρεσίας.

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  δδιιααττάάξξεειιςς,,

ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι,,  οο  υυππάάλλλληηλλοοςς  οοφφεείίλλεειι
εεννττόόςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  ττρριιάάνντταα  ((3300))  ηημμεερρώώνν
ααππόό  ττηηςς  κκοοιιννοοπποοιιήήσσεεωωςς  εειιςς  ααυυττόόνν  ττηηςς
ππρράάξξεεωωςς  δδιιοορριισσμμοούύ  ττοουυ,,  νναα  ππρροοσσέέλλθθεειι
σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  οορρκκιι--
σσθθεείί..  ΑΑνν  ππααρρέέλλθθεειι  άάππρραακκττηη  ηη  ππιιοο  σσυυγγκκεε--
κκρριιμμέέννηη  ππρροοθθεεσσμμίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοδδοοχχήή
ττοουυ  δδιιοορριισσμμοούύ,,  ττόόττεε  ττεεκκμμααίίρρεεττααιι  ηη  σσιιωω--
ππηηρρήή  ααππόόρρρριιψψήή  ττοουυ..  Έχει, πάντως, κρι-
θεί,σύμφωνα με την υπ’αριθμ.3367/1989
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, ότι η Διοίκηση μπορεί να δεχθεί
τον διορισθέντα για ορκωμοσία και ανά-
ληψη υπηρεσίας και μετά την εκπνοή
της ταχθείσας προθεσμίας, εντός όμως
εύλογου χρόνου,εφόσον ληφθούν υπό-
ψη οι λόγοι που επικαλείται ο ενδια-
φερόμενος, το συμφέρον της υπηρε-
σίας,αλλά και το ενδεχόμενο προσβολής
δικαιωμάτων άλλων προσώπων.

ΣΣυυννοοππττιικκάά,,  οο  δδιιοορριισσθθεείίςς  υυππάάλλλληηλλοοςς,,
πποουυ  εεππιιθθυυμμεείί  ττηηνν  ππααρράάτταασσηη  ττοουυ  χχρρόό--
ννοουυ  ααννάάλληηψψηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα
υυπποοββάάλλεειι  σσχχεεττιικκήή  ππρροοςς  ττοούύττοο  ααίίττηησσηη,,
όόπποουυ  θθαα  ααννααφφέέρρεειι  οοππωωσσδδήήπποοττεε  ττοουυςς
σσοοββααρροούύςς  εεκκεείίννοουυςς  λλόόγγοουυςς,,  πποουυ  δδιικκααιι--
οολλοογγοούύνν  ττηηνν  ππααρράάτταασσηη  μμέέχχρριι  κκααιι  έέξξιι  ((66))
μμήήννεεςς  ττηηςς  οορρκκωωμμοοσσίίααςς..  
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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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ΑΑ
ννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  ιισσχχύύ--
οουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  πποουυ
δδιιέέππεειι  ττοο  κκααθθεεσσττώώςς  ααπποο--

σσππάάσσεεωωνν  ττωωνν  σσυυζζύύγγωωνν  σσττρραα--
ττιιωωττιικκώώνν,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα
σσυυννυυππηηρρεεττοούύνν  σσττοονν  ίίδδιιοο  ττόόπποο,,
ηη  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς  εεππιισσηημμααίίννεειι  γγιιαα  αακκόόμμηη  μμιιαα
φφοορράά  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2211  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
22994466//22000011,,  ««τταακκττιικκοοίί  υυππάάλλλληη--
λλοοιι  κκααιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  ιιδδιιωωττιικκοούύ
δδιικκααίίοουυ  ααοορρίίσσττοουυ  χχρρόόννοουυ  δδηημμοο--
σσίίωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ννοομμιικκώώνν
ππρροοσσώώππωωνν  δδηημμοοσσίίοουυ  δδιικκααίί--
οουυ,,  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν  οορργγααννιικκέέςς
θθέέσσεειιςς  κκααιι  εείίννααιι  σσύύζζυυγγοοιι  σσττρραα--
ττιιωωττιικκώώνν  ττωωνν  ΕΕννόόππλλωωνν  ΔΔυυννάά--
μμεεωωνν,,  έέννσσττοολλοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ
ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΑΑσσττυυννοομμίίααςς,,  ττοουυ
ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκοούύ  κκααιι  ΛΛιιμμεεννιικκοούύ
ΣΣώώμμααττοοςς,,  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ααπποο--
σσππώώννττααιι,,  κκααττάά  ππααρρέέκκκκλλιισσηη  ττωωνν
ιισσχχυυοουυσσώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  σσεε  υυππηη--
ρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  σσττεεννοούύ  δδηημμόόσσιιοουυ

ττοομμέέαα  κκααττάά  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  κκααιι
σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  έέλλλλεειιψψηηςς  υυππηη--
ρρεεσσιιαακκώώνν  ααννααγγκκώώνν  σσεε  υυππηη--
ρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  εευυρρύύττεερροουυ  δδηημμόό--
σσιιοουυ  ττοομμέέαα,,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  πποουυ
υυππηηρρεεττεείί  οο  ((ηη))  σσύύζζυυγγόόςς  ττοουυςς..
Η απόσπαση διενεργείται με
κοινή απόφαση των συναρ-
μόδιων Υπουργών, που εκδί-
δεται κατόπιν σχετικής αίτη-
σης του υπαλλήλου και
σύμφωνης γνώμης του αρμό-
διου υπηρεσιακού συμβουλί-
ου. Αρνητική γνωμοδότηση
δικαιολογείται μόνο για σοβα-
ρό υπηρεσιακό λόγο,που δια-
πιστώνεται και αιτιολογείται
επαρκώς από το υπηρεσιακό
συμβούλιο».

Εν προκειμένω και χάριν
της ορθής ερμηνείας και εφαρ-
μογής της ανωτέρω διάταξης,
πρέπει να δοθεί έμφαση στην
χαρακτηριστική διατύπωσή
της, που κάνει λόγο περί διε-
νέργειας απόσπασης κατά

παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων. Η ως άνω ειδική
ρύθμιση καθιερώνει ανεπι-
φύλακτα και με τρόπο σαφή
και ρητό μια εξαίρεση από
τον γενικό κανόνα του άρθρου
68§9 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, σύμφωνα με τον
οποίο απαγορεύεται η από-

σπαση υπαλλήλου πριν παρέλ-
θει διετία από τον διορισμό
του.

Στο συμπέρασμα αυτό κατα-
λήγουμε, τόσο από την γραμ-
ματική ερμηνεία της επίμαχης
διάταξης,όσο και από την τελο-
λογική ερμηνεία της, ήτοι την

αναζήτηση του σκοπού εις τον
οποίο απέβλεψε ο νομοθέτης
θεσπίζοντάς την. ΕΕίίννααιι  ππρροο--
φφααννέέςς  όόττιι,,  οο  ννοομμοοθθέέττηηςς  ααπποο--
σσκκοοππεείί  σσττοο  ππρρααγγμμααττιικκόό  γγεεγγοο--
ννόόςς  ττηηςς  σσυυννυυππηηρρέέττηησσηηςς  εεννόόςς
ήή  μμιιααςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  μμεε  ττοονν  ήή
ττηηνν  σσύύζζυυγγοο  σσττρρααττιιωωττιικκόό,,  πποουυ
μμεεττααττίίθθεεττααιι  σσυυχχννάά,,  μμεε  σσττόόχχοο

ττηηνν  ππρροοάάσσππιισσηη  ττοουυ  θθεεσσμμοούύ  ττηηςς
οοιικκοογγέέννεειιααςς  κκααιι  ττοουυ  γγάάμμοουυ,,
ήήττοοιι  δδύύοο  ααγγααθθώώνν  πποουυ  ττεελλοούύνν
υυππόό  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  αακκόόμμηη  κκααιι
ττοουυ  κκεειιμμέέννοουυ  ττοουυ  ΣΣυυννττάάγγμμαα--
ττοοςς  κκααιι  δδηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  2211§11  ααυυττοούύ..  

Με βάση τα παραπάνω,προ-

κειμένου να τύχει ορθής εφαρ-
μογής η ανωτέρω επίμαχη διά-
ταξη, θα πρέπει να επιτρέπεται
η απόσπαση ακόμη και δόκι-
μων υπαλλήλων, αφού ο πρό-
δηλος σκοπός του νομοθέτη
είναι η διευκόλυνση ενός υπαλ-
λήλου για άμεση συνυπηρέ-
τηση και όχι η αναμονή αυτού
επί δύο έτη, μέχρι να παρέλ-
θει η δοκιμαστική περίοδος.

ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι,,  δδεε,,  όόττιι  οοπποοιι--
ααδδήήπποοττεε  ααννττίίθθεεττηη  εερρμμηηννεευυττιι--
κκήή  εεγγκκύύκκλλιιοοςς  δδεενν  δδύύννααττααιι  νναα
υυπποοκκαατταασσττήήσσεειι  ττηηνν  ααλληηθθήή  έέννννοοιιαα
ττηηςς  δδιιάάττααξξηηςς  κκααιι  ττηηνν  ααλληηθθήή
ββοούύλληησσηη  ττοουυ  ννοομμοοθθέέττηη.. Σε
κάθε περίπτωση, τελικός κρι-
τής της ενδεχόμενης απόρρι-
ψης αιτήματος απόσπασης για
συνυπηρέτηση, κατ’εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 21
του Νόμου 2946/2001, παρα-
μένει η Ελληνική Δικαιοσύνη
δια των αρμοδίων Διοικητι-
κών Δικαστηρίων.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Έμφαση...
«κατά παρέκκλιση»...

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ

Κατ’ αρχήν παράνομη

ΣΣ
ύμφωνα με πάγια αρχή του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Δικαίου, που
αποτυπώνεται ρητώς στις δια-

τάξεις του άρθρου 30 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007),
ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα
του κλάδου ή της ειδικότητάς του. Η
εκτέλεση των καθηκόντων αφορά την
άσκηση της αρμοδιότητας που έχει
ανατεθεί στον υπάλληλο και αποτελεί
δημόσιο δικαίωμα. Υπ’ αυτήν την έννοια,
ουδείς προϊστάμενος δικαιούται να
επιφέρει μεταβολή στην άσκηση των
καθηκόντων των υφισταμένων του
υπαλλήλων, παρά μόνον όταν συντρέ-

χει επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη και
για συγκεκριμένο και περιορισμένο
χρονικό διάστημα.

Με βάση τα παραπάνω, η μετα-
κίνηση υπαλλήλου του κλάδου των
μαιών σε οργανική θέση του κλά-
δου των νοσηλευτών είναι κατ’

αρχήν παράνομη, αφού συνεπά-
γεται την εν τοις πράγμασι ανάθε-
ση αλλότριων καθηκόντων στον
μετακινούμενο υπάλληλο. Με άλλα
λόγια, η ανωτέρω περίπτωση μετα-
κίνησης αποτελεί επί της ουσίας
μια συγκεκαλυμμένη μορφή μετά-
ταξης, ήτοι αλλαγής κλάδου, για
την οποία θα πρέπει να ακολου-
θηθούν οι διατάξεις περί μετατά-
ξεων, που προβλέπουν μια εντε-
λώς διαφορετική διαδικασία και
συνδρομή συγκεκριμένων τυπικών
προσόντων στο πρόσωπο του μετα-
τασσομένου υπαλλήλου.  

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην χαρα-
κτηριστική διατύπωσή της, που κάνει
λόγο περί διενέργειας απόσπασης
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών δια-
τάξεων. 

Η ανωτέρω περίπτωση
μετακίνησης αποτε-
λεί επί της ουσίας μια
συγκεκαλυμμένη
μορφή μετάταξης.
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ΗΗ
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  υυλλοο--
πποοίίηησσηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ««ΕΕυυααιι--
σσθθηηττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΝΝοοσσηη--

λλεευυττιικκοούύ  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  ττηηςς  ΧΧώώρρααςς
γγιιαα  ττηηνν  ΕΕππιιττάάχχυυννσσηη  ττηηςς  ΥΥιιοοθθέέ--
ττηησσηηςς  ττωωνν  ΤΤΠΠΕΕ  σσττηηνν  ΠΠααρροοχχήή
ΠΠοοιιοοττιικκώώνν  ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν,,  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν  κκααιι  ΙΙααττρριικκώώνν  ΥΥππηηρρεε--
σσιιώώνν  ΥΥγγεείίααςς»»,,  πποουυ  εεννττάάσσσσεεττααιι
σσττοο  ΜΜέέττρροο  22..77  ττοουυ  ΕΕ..ΠΠ..  ««ΚΚοοιι--
ννωωννίίαα  ττηηςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίααςς»»  ««ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡ--
ΤΤΙΙΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΕΕΣΣΜΜΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΝΝΟΟΙΙΑΑ»»,,
μμεε  ααρριιθθμμόό  ααππόόφφαασσηηςς  έέννττααξξηηςς
ππρράάξξηηςς  115544..449933//ΨΨΣΣ1100337788--ΒΒ//2200--
0077--22000099,,  θθαα  δδιιοορργγααννώώσσεειι  4400  ηημμεε--
ρρίίδδεεςς//σσυυννααννττήήσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  κκααιι
εεππίί  ττόόπποουυ  εεππίίδδεειιξξηηςς  εεκκππααιιδδεευυττιι--
κκοούύ  //  εεννηημμεερρωωττιικκοούύ  χχααρραακκττήή--
ρραα    ττωωνν  ββαασσιικκώώνν  λλεειιττοουυρργγιιώώνν
ττωωνν  ννέέωωνν  ΟΟ..ΠΠ..ΣΣΥΥ..,,  ττωωνν  ππρροο--
ββλληημμάάττωωνν  πποουυ  σσυυννααννττοούύνν  οοιι
χχρρήήσσττεεςς  ττωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  ααλλλλάά
κκααιι  ττωωνν  κκααλλώώνν  ππρραακκττιικκώώνν  πποουυ
εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  σσήήμμεερραα  σσεε  μμοοννάά--
δδεεςς  υυγγεείίααςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο
ρρόόλλοο//σσηημμαασσίίαα    ττωωνν  ΟΟ..ΠΠ..ΣΣΥΥ..  σσττηη
ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  ττωωνν  ππααρρεε--
χχόόμμεεννωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς..

Το περιεχόμενο των ημε-
ρίδων θα εστιαστεί στην αντι-
μετώπιση των αναγκών/προ-
βλημάτων, που αφορούν σε
σημαντικές διαδικασίες  υπο-
στηριζόμενες από τα εγκατε-
στημένα ή υπό εγκατάσταση
Ολοκληρωμένα Πληροφορια-
κά Συστήματα Υγείας (Ο.Π.ΣΥ.)
στα Νοσοκομεία,καθώς τα τελευ-
ταία αποτελούν τη μόνη σημα-
ντική τεχνολογική παρέμβαση
στον εκσυγχρονισμό του τρό-
που λειτουργίας και στην ποι-
οτική αναβάθμιση των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών υγείας.
Τα αποτελέσματα του έργου των
ημερίδων θα αξιοποιηθούν στη
συνέχεια,προκειμένου να ενη-
μερωθούν όλοι οι άμεσα εμπλε-
κόμενοι, για τον τρόπο διαχεί-
ρισης των αλλαγών, αλλά και
για τις ανάγκες εκπαίδευσης,
που συνδέονται με την γενι-
κότερη εφαρμογή Ο.Π.ΣΥ.στις
Μονάδες Υγείας της χώρας.

Η Ε.Ν.Ε., στα πλαίσια του
έργου, θα υλοποιήσει με ίδια
μέσα την δράση: «συγγραφή,
επιμέλεια, διασφάλιση ενιαίας
ποιότητας και διαχείριση των
εισηγητών και του περιεχομέ-
νου - επεξεργασία ζητημάτων
/ ανάδειξη καλών πρακτικών
και σημείων προσοχής».

Η δράση περιλαμβάνει τις
εξής ενέργειες:
� Συγγραφή Ηλεκτρονικού επε-
ξεργάσιμου Περιεχομένου που
θα χρησιμοποιήσουν οι ειση-
γητές σε κάθε  ημερίδα
� Συγγραφή Γραπτών οδηγιών
προς τους εισηγητές, για τις επι-
τρεπόμενες παρεμβάσεις επί
των παρουσιάσεων και Οδη-
γιών για το χειρισμό θεμάτων
κατά τις συζητήσεις
� Συγγραφή Ερωτηματολογί-
ου με κλειστές ερωτήσεις, που
δείχνουν τον βαθμό κατανόη-
σης των θεμάτων που παρου-
σιάστηκαν, καθώς και το βαθ-
μό που επηρέασαν τη στάση
και συμπεριφορά των συμμε-
τεχόντων (μετά τη λήξη της
συνάντησης εργασίας).Το ερω-
τηματολόγιο θα περιλαμβάνει
ρητή κλίμακα βαθμολόγησης,
βάσει της οποίας θα αναδει-
κνύεται εκείνη/ος ο συμμετέ-
χων,που θα επιβραβεύεται για
την ενεργή συμμετοχή και την
ικανότητα να δράσει ως πολ-
λαπλασιαστής των ιδεών/ στά-
σεων και συμπεριφορών,στην
κατά τόπους μονάδα υγείας.

Η γενική θεματολογία πάνω
στην οποία θα διαμορφωθούν
τα θέματα των εισηγήσεων εστιά-
ζεται στα εξής:
� Οι Βασικές λειτουργίες των
Ο.Π.ΣΥ.σε σχέση με το Νοση-
λευτικό Τομέα (διαχειριστικές
– ιατρικές υπηρεσίες)
� Οι Ανάγκες / προβλήματα που
αφορούν σε διαδικασίες  υπο-
στηριζόμενες από τα εγκατεστη-
μένα Ολοκληρωμένα Πληρο-
φοριακά Συστήματα Υγείας στα
Νοσοκομεία, σε σχέση με το
Νοσηλευτικό Τομέα – προτάσεις

� Η υφιστάμενη αξιοποίηση
των Ολοκληρωμένων Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Υγείας
στα Νοσοκομεία
� Τα Θετικά και Αρνητικά σημεία
από την λειτουργία των Ο.Π.ΣΥ..,
σε σχέση με τις νοσηλευτικές
υπηρεσίες στα Νοσοκομεία
� Η προσαρμογή των Ο.Π.ΣΥ.
στις ιδιαιτερότητες και το θεσμι-
κό πλαίσιο λειτουργίας των
ελληνικών νοσοκομείων
� Η ανταπόκριση του Νοση-
λευτικού προσωπικού στην
αλλαγή και τη μετάβαση στο
περιβάλλον λειτουργίας με τη
χρήση των Ο.Π.ΣΥ.
� Οι καλές πρακτικές που εφαρ-
μόζονται σε σχέση με τα Ο.Π.ΣΥ.
στα Νοσοκομεία και τα εμπό-
δια – πρακτικές για την υπερ-
κέρασή τους.

Η Ε.Ν.Ε προκειμένου να υλο-
ποιήσει την παραπάνω δράση
επιθυμεί να συνεργαστεί με:
� Εξωτερικούς συνεργάτες με
εμπειρία στη συγγραφή αντί-
στοιχων θεμάτων, όπως περι-
γράφονται παραπάνω (βλ.ενέρ-
γειες 1,2,3)
� Υπεύθυνο συντονιστή της εν
λόγω δράσης
� Εισηγητές των ημερίδων/ενη-
μερωτικών συναντήσεων.

ΠΠρροοφφίίλλ  ττωωνν  ΕΕιισσηηγγηηττώώνν
Οι εισηγητές/τριες των συνα-

ντήσεων εργασίας – ημερίδων
στα πλαίσια του έργου θα πρέ-
πει να πληρούν το σύνολο ή
το μεγαλύτερο μέρος των παρα-
κάτω:
� να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι.
� να διαθέτουν εμπειρία στη χρή-
ση Ολοκληρωμένων Πληρο-
φοριακών Συστημάτων Υγείας 
� να εργάζονται σε κομβικές
θέσεις Μονάδων Υγείας / Νοσο-
κομείων που εφαρμόζουν
Ο.Π.ΣΥ. στη λειτουργία/οργά-
νωση των υπηρεσιών τους
� να έχουν συμμετάσχει ως στε-
λέχη ομάδας έργου εφαρμο-
γής και λειτουργίας Ο.Π.ΣΥ.σε
Υγειονομικές Περιφέρειες της
χώρας 
� να έχουν εκπαιδευτική εμπει-
ρία σε εκπαίδευση ενηλίκων
� να γνωρίζουν τα θετικά και
αρνητικά σημεία που απορρέ-
ουν από την εφαρμογή των
Ο.Π.ΣΥ. και την παραγωγική
λειτουργία των συστημάτων στα
Νοσοκομεία μέσω της πρακτι-
κής εμπειρία τους
� να έχουν γνώση οριζόντιων
θεμάτων που αφορούν τα
Ο.Π.ΣΥ. (πόροι,θεσμικό πλαί-
σιο, σχεδιασμός, υλοποίηση,
λειτουργία)
� να γνωρίζουν σε βάθος πρα-
κτικά θέματα που σχετίζονται
με τη διαχείριση του νοση-
λευτικού έργου μέσω των

Ο.Π.ΣΥ. όπως:
� Διαχείριση δεδομένων του
ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή.
� Οδηγίες-λογοδοσία.
� Παραγγελίες εξετάσεων-παρα-
λαβή αποτελεσμάτων.
� Παραγγελίες φαρμάκων-υγει-
ονομικού υλικού στο φαρμα-
κείο-αποθήκη του νοσοκομεί-
ου-παραλαβή.
� Διαχείριση μεταφοράς.
� Παραγγελία διαιτολογίου.
� Διαχείριση πλάνου ορόφου.
�Αναφορές Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας (ημερήσια κίνηση κλπ)
� Κατάστρωση Προγράμματος
Εργασίας  Προσωπικού
� να γνωρίζουν τρόπους δια-
χείρισης και μετάβασης μιας
Μονάδας Υγείας σε πραγματι-
κές συνθήκες λειτουργίας,κατά
την εισαγωγή ενός Ο.Π.ΣΥ.
� να γνωρίζουν τον βαθμό
ανταπόκρισης του Νοσηλευτι-
κού προσωπικού από την μέχρι
τώρα εφαρμογή των Ο.Π.ΣΥ.
στα Νοσοκομεία της χώρας, με
ανάλυση, είτε θετικών σημεί-
ων (π.χ μείωση του αριθμού
των λαθών,μεγάλη μείωση του
χρόνου εξυπηρέτησης και του
αριθμού παραπόνων κλπ), είτε
αρνητικών σημείων (π.χ έλλει-
ψη ενδιαφέροντος, έλλειψη
αντίστοιχης εμπειρίας, χαμηλό
επίπεδο γνώσης & χρήσης
Η/Υ,άρνηση αποδοχής ρόλων
και αρμοδιοτήτων, έλλειψη
κινήτρων κλπ) από την αλλα-
γή αυτή, με επικέντρωση στο
τι μπορεί να γίνει από εδώ και
στο εξής, ώστε να αντιμετωπι-
στούν τα προβλήματα και να
βελτιωθεί η ποιότητα των Νοση-
λευτικών υπηρεσιών 
� να είναι σε θέση να προτεί-
νουν ενέργειες και μέτρα στή-
ριξης για την περαιτέρω ωρί-
μανση και εξάπλωση των
Ο.Π.ΣΥ. στις Μονάδες Υγείας
όλης της χώρας.

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς
κκααιι  ααίίττηησσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  σσττοο
wwwwww..eennnnee..ggrr..  
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Πρόσκληση ενδιαφέροντος



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, Δρακοπούλου 
Μαριάννα, Χριστοδούλου Ελένη

Ανακαλύφθηκε 
ένα γονίδιο που ενοχο-
ποιείται για το 50% 
των περιπτώσεων 
καρκίνου του μαστού
Ημερομηνία δημοσίευσης:07/10/2009
Πηγή: Αυριανή

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του
Κέμπριτζ ανακάλυψαν το γονίδιο NRGI,
η εσφαλμένη δράση ή η απουσία του
οποίου, ενοχοποιούνται για τουλάχι-
στον το 50% των περιπτώσεων καρκί-
νου του μαστού, αλλά  και άλλων μορ-
φών του.Η ανακάλυψή του θα  μπορέσει
να ανοίξει το δρόμο για τη βελτίωση
των μεθόδων διάγνωσης και θεραπεί-
ας του καρκίνου.

Αναρρώνει μωρό στην
Ινδία που γεννήθηκε 
με την καρδιά έξω 
από το σώμα
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04/09/2009
Πηγή:Newsroom ΔΟΛ,http://www.in.gr/
news/article.asp?lngEntityID=1049187&rss=yes

Βρέφος από την ανατολική πολιτεία
Μπιχάρ που γεννήθηκε με μια σπάνια
πάθηση -thoracic ectopia cordis-, στην
οποία η καρδιά αναπτύσσεται έξω από
το θώρακα, αναρρώνει σε νοσοκομείο
της Ινδίας,έπειτα από επιτυχή χειρουργική
επέμβαση. Τέτοιου είδους συγγενείς
ανωμαλίες είναι συχνότερες στην Ινδία
από ό,τι στις δυτικές χώρες, καθώς σε
πολλές περιπτώσεις,οι έγκυες δεν υπο-
βάλλονται σε υπερηχογράφημα.

Ελπίδες μετά 
την πειραματική δοκιμή
εμβολίου κατά του AIDS
Ημερομηνία δημοσίευσης:24/09/2009
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ- Ρόιτερ-Γαλλ.Πρακτ
http://health.ana-mpa.gr/fthema.
php?id=6025

Αμερικανοί και Ταϊλανδοί ερευνητές
ανακοίνωσαν ότι,παρασκεύασαν εμβό-
λιο, ικανό να περιορίσει σημαντικά τον

κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό του AIDS,
ύστερα από τη δοκιμή του σε 16.000
ετεροφυλόφιλους ταϊλανδούς εθελο-
ντές, οι οποίοι διέτρεχαν ένα μέσο κίν-
δυνο μόλυνσης από τον ιό HIV.Οι δοκι-
μές αυτές, είναι οι σημαντικότερες που
έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως
για ένα εμβόλιο κατά του AIDS.

Έμεινε έγκυος 
ενώ ήταν ήδη έγκυος!
Ημερομηνία δημοσίευσης:27/09/2009
Πηγή:typos.com.cy

Αμερικανίδα θα γεννήσει δύο παιδιά,
αλλά όχι δίδυμα.Το υπερηχογράφημα
έδειξε δύο έμβρυα με διαφορά ηλικίας
2,5 εβδομάδων και σε διαφορετικό επί-
πεδο ανάπτυξης το καθένα.

Η περίπτωση είναι εξαιρετικά σπά-
νια. Τα μωρά θα γεννηθούν με διαφο-
ρά ενός έτους, αφού το πρώτο θα έρθει
στον κόσμο στο τέλος του 2009, ενώ το
δεύτερο στις αρχές του 2010!

Εφαρμογές 
βλαστοκυττάρων 
από νεογιλά δόντια 
Ημερομηνία δημοσίευσης:15/09/2009
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι εφαρμογές βλαστοκυττάρων από τα
νεογιλά δόντια δημιουργούν προσδο-
κίες για την οριστική θεραπεία παθή-
σεων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης
και νευρολογικές νόσοι, αλλά και για
την αποκατάσταση μαστού μετά από
μαστεκτομή. Γονείς που δεν αποθή-
κευσαν  τα βλαστικά κύτταρα από το

ομφαλοπλακουντιακό αίμα των παιδιών
τους, μπορούν πλέον να ζητήσουν την
αποθήκευση βλαστοκυττάρων από τα
νεογιλά δόντια σε ηλικίες 5-7 ετών.

Ο καρκίνος μπορεί 
να περάσει από 
τη μητέρα στο έμβρυο
Ημερομηνία δημοσίευσης:14/10/2009
Πηγή: Καθημερινή

Μια 28χρονη Γιαπωνέζα πέρασε απο-
δεδειγμένα τα καρκινικά της κύτταρα
(έπασχε από λευχαιμία),μέσω του πλα-
κούντα,στο έμβρυο.Η μητέρα έχει πλέ-
ον πεθάνει, ενώ ο καρκίνος της τρί-
χρονης πλέον κόρης βρίσκεται σε ύφεση.
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι, μια
έγκυος γυναίκα είναι δυνατό να μετα-
δώσει τον καρκίνο στο έμβρυο, αλλά
τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπά-
νια.

«Χάπι – Αράχνη» 
ανιχνεύει ασθένειες
Ημερομηνία δημοσίευσης:12/10/2009
Πηγή:Άγγελος Ανδρέου cosmo.gr

Με κάμερα – «αράχνη» θα μπορούν πλέ-
ον να ανιχνεύονται διάφορες παθήσεις,
όπως ο καρκίνος του στομάχου, όπως
ισχυρίζονται ιταλοί επιστήμονες. Πρό-
κειται για μια τηλεκατευθυνόμενη κάμε-
ρα με πόδια,σε μέγεθος χαπιού,η οποία
θα καταπίνεται από τον ασθενή και θα
ελέγχεται από το γιατρό με ασύρματη
σύνδεση. Μετά την εξέταση, το «Χάπι –
Αράχνη» αποβάλλεται από τον οργανι-
σμό (φυσικά).

Η απαγόρευση 
του καπνίσματος 
στους δημόσιους χώρους
μειώνει τα εμφράγματα 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/09/2009
Πηγή: Νέα Αθηναϊκή

Η απαγόρευση του καπνίσματος στους
δημόσιους και εργασιακούς χώρους
μπορεί να μειώσει σημαντικά τον αριθ-
μό των εμφραγμάτων και μάλιστα γρή-
γορα, σύμφωνα με δύο νέες αμερικα-
νικές επιστημονικές έρευνες.Οι ερευνητές,
που έκαναν και τις δύο μελέτες, τόνι-
σαν ότι τα συμπεράσματά τους, υπο-
στηρίζουν την ανάγκη εφαρμογής εκτε-
ταμένων απαγορεύσεων του καπνίσματος
σε κλειστούς δημόσιους χώρους,ώστε
να βελτιωθεί η δημόσια υγεία.

Για τρεις το Νόμπελ
Ιατρικής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/10/2009
Πηγή: Καθημερινή

Τρεις αμερικανοί επιστήμονες,οι Κάρολ
Γκρεΐντερ, Ελίζαμπεθ Μπλάκμπερν και
ο Τζακ Σόστακ,βραβεύτηκαν με το Νόμπελ
Ιατρικής και Φυσιολογίας 2009. Ανακά-
λυψαν τις προστατευτικές δομές στα άκρα
των χρωμοσωμάτων,καθώς και το ένζυ-
μο τελομεράση,που σχηματίζει αυτές τις
δομές. Το ένζυμο αυτό μπορεί να απο-
δειχθεί το κλειδί της αιώνιας νεότητας,
καθώς εμπλέκεται στην κυτταρική γήραν-
ση.Παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην
καρκινοποίηση των κυττάρων.

Επτάχρονος τυφλός 
στη Βρετανία «βλέπει»
με τον αντίλαλό του
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/10/2009
Πηγή: Απογευματινή

Πρόκειται για τον Λούκας Μούρεϊ, ο
οποίος χτύπα τη γλώσσα του στον ουρα-
νίσκο και χρησιμοποιεί τον ήχο που
παράγεται για να εντοπίσει τα αντικεί-
μενα γύρω του αναλόγως με την επι-
στροφή του ήχου. Την τεχνική αυτή τη
διδάχθηκε από τον τυφλό Αμερικάνο,
ιδρυτή της Διεθνούς Πρόσβασης για
τους τυφλούς, Ντάνιελ Κις. Η μέθοδος
αυτή είναι παρόμοια με αυτή που χρη-
σιμοποιούν οι νυχτερίδες.

Οκτώβριος 2009
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Τυπορυχείο… 

Τα παιδιά που τρώνε κάθε μέρα γλυκά και 
σοκολάτες, γίνονται πιο βίαια όταν μεγαλώσουν
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/10/2009
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ, http://health.ana-mpa.gr/news.php?id=6070

Τα παιδιά που τρώνε καθημερινά γλυκά και σοκολάτες,
είναι περισσότερο πιθανό να γίνουν πιο βίαια ως ενή-
λικες, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική
μελέτη. Παιδιά που εθίζονται στα γλυκά, δεν μαθαίνουν
την αρετή της αυτοσυγκράτησης και του ελέγχου πάνω
στις επιθυμίες τους, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι, οι γονείς,
απλώς, αναγκάζονται να δίνουν περισσότερα γλυκά στα
ήδη «δύσκολα» παιδιά για να τα κατευνάσουν.



«Η πρακτική υλοποίηση των μέτρων για
την πρόληψη της γρίπης στα σχολεία
αναδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα της
απουσίας δημόσιων και δωρεάν υπη-
ρεσιών Π.Φ.Υ., που πρέπει να είναι συν-
δεδεμένες με τους χώρους εκπαίδευ-
σης, όπως και την υποχρηματοδότηση
του τομέα της Παιδείας για την κάλυ-
ψη λειτουργικών αναγκών (υλικά καθα-
ριότητας, υγειονομικό υλικό κλπ.). 

Η ουσιαστική πρόληψη προϋποθέ-
τει:
� Την καταγραφή των ευπαθών ομά-
δων μαθητών - φοιτητών, εκπαιδευτι-
κών και των άλλων εργαζομένων, τη
στενή παρακολούθηση της υγείας τους,
όπως και της υγείας των υπολοίπων που
δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 
� Την εκπαίδευση, επιστημονική ενη-
μέρωση και συμβουλευτική μαθητών -
εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων
για τη γρίπη και τα μέτρα πρόληψης από
εξειδικευμένους υγειονομικούς. 
� Την αυστηρή καθαριότητα στους
χώρους και την τήρηση των κανόνων
ατομικής υγιεινής. 
� Την παρουσία υγειονομικού προσω-
πικού για την αντιμετώπιση - διαχείρι-

ση κρούσματος μέσα στο σχολείο, την
επιδημιολογική καταγραφή - επαγρύ-
πνηση, την εκτίμηση των αναγκών και
τον έλεγχο της καθαριότητας και την
τήρηση των μέτρων πρόληψης (επο-
πτεία του προσωπικού καθαριότητας
και εκπαίδευσή του, έλεγχος του συστή-
ματος ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ.).

Όλα αυτά δεν μπορούν να αποτελούν
καθήκοντα των εκπαιδευτικών, όπως

υποδεικνύει η εγκύκλιος της σημερινής,
αλλά και της προηγούμενης κυβέρνη-
σης. Είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο
να μετατρέπονται οι εκπαιδευτικοί σε
υγειονομικούς, με το πρόσχημα της έκτα-
κτης ανάγκης. Ούτε μπορεί να είναι ατο-
μική ευθύνη των γονιών να αποφασί-
σουν αν το παιδί τους, που παρουσιάζει
συμπτώματα γρίπης, χρειάζεται ή όχι
ιατρική βοήθεια, αν απαιτείται ή όχι εργα-

στηριακή διερεύνηση και να επιβαρύ-
νονται επιπλέον οικονομικά για αυτά.

Είναι ενδεικτικό ότι οι γονείς σε αρκε-
τές περιπτώσεις αναγκάζονται να συνει-
σφέρουν οικονομικά για την υλοποίη-
ση των στοιχειωδών μέτρων πρόληψης,
π.χ. ανάγκες όπως σαπούνια, αντιση-
πτικά, ακόμη και για την παρουσία επι-
πλέον καθαρίστριας κλπ. Ακόμη τα μέτρα
καθαριότητας που υποδεικνύονται από
τις εγκυκλίους δεν είναι δυνατόν να υλο-
ποιηθούν στην πράξη με το ελλιπέστα-
το προσωπικό καθαριότητας που υπάρ-
χει στα σχολεία και με τους επαχθείς
όρους που αυτό εργάζεται.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς η σοβα-
ρή έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού
και προσωπικού καθαριότητας, οι συν-
θήκες συνωστισμού των βρεφών και
νηπίων σε περιορισμένους χώρους, που
δεν πληρούν τις προδιαγραφές υγείας
και ασφάλειας, ακυρώνουν πρακτικά
τις δυνατότητες πρόληψης και προ-
στασίας της υγείας των παιδιών...». Ένα
χαρακτηριστικό απόσπασμα, από εκτε-
νές ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ριζο-
σπάστης».

Οκτώβριος 2009
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»

Ο ιός της... προχειρότητας...

«Πρώτοι στη χρήση αντιβιοτικών στην Ευρώπη ήταν
οι Έλληνες και οι Κύπριοι το 2008, σύμφωνα με την
ετήσια επιδημιολογική μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕCDC), που εδρεύει
στη Στοκχόλμη. Η έρευνα, που διεξήχθη για τρίτη
συνεχή χρονιά, παρουσιάζει τις τάσεις που κατα-
γράφηκαν από τους ευρωπαϊκούς υγειονομικούς
μηχανισμούς, οι οποίες και δείχνουν ότι, η πληθυ-
σμιακή κινητικότητα ευνοεί σε σημαντικό βαθμό την
εξάπλωση των νόσων. 

Η χώρα μας δείχνει να τα πηγαίνει καλά όσον αφο-
ρά τις περισσότερες μεταδοτικές ασθένειες. Στη νόσο
των λεγεωναρίων παρουσιάζει 0,12 περιστατικά ανά
100.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος
βρίσκεται στη μία μονάδα. Αντίστοιχα, η φυματίωση
εμφανίστηκε με ρυθμό 1,8 ανά 100.000 κατοίκους,
όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη κυμάνθηκε στο 8,2. Χαμη-
λά είναι τα ποσοστά της Ελλάδας στη γονόρροια, με

1,8 ανά 100.000 κατοίκους, όταν στη Γηραιά Ήπειρο
έφτασαν το 9,5. Επίσης, στο 0,7 κυμαίνονται τα ποσο-
στά της ηπατίτιδας Β, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι
διπλάσιος. Αμελητέα είναι η παρουσία και της ηπατί-
τιδας Γ, με 0,1, όταν στην Ευρώπη συναντάται κατά
μέσον όρο στο 6,8. Σε μέτριο επίπεδο είναι και τα
ποσοστά του ΑΙDS στη χώρα μας, με 3,3 περιστατικά
ανά 100.000 κατοίκους, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη
ο ρυθμός είναι διπλάσιος. Ίδια η εικόνα και στη σύφι-
λη, με τα ποσοστά της στη χώρα μας να βρίσκονται
στο 1,8 όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 4,4. 

Αντίθετα, πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο
κινούνται τα κρούσματα ηπατίτιδας Α στην Ελλάδα,
με 2,6 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, όταν στην
Ευρώπη κυμαίνονται στο 2,8. Το ίδιο συμβαίνει και
με τον τυφοειδή πυρετό ή με τη μηνιγγιτιδοκοκκική
νόσο, όπου ο ημεδαπός και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος
συμπίπτουν (0,16 και 0,95 προς 1 αντίστοιχα). Απο-

ρία προκαλεί η έλλειψη στοιχείων στην Ελλάδα για
νόσους όπως τα χλαμύδια, η καμπυλοβακτηρίωση, η
τοξοπλάσμωση, η γερσινίωση και ο πνευμονόκοκκος.
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, στη χώρα μας ισχυ-
ρές αντιστάσεις στα φάρμακα φαίνεται να έχουν ο
σταφυλόκοκκος και ο εντερόκοκκος. 

Εξίσου χαμηλοί είναι οι δείκτες και στις περισσό-
τερες ευρωπαϊκές χώρες, ίσως με εξαίρεση ορισμέ-
να κράτη από την Ανατολική Ευρώπη (και αυτό ανά
περιπτώσεις), όπου τα συστήματα υγείας δεν έχουν
επανέλθει ακόμη στα επίπεδα που διέθεταν επί του
Ψυχρού Πολέμου. Η χώρα μας είχε και μία δυσάρε-
στη καινοτομία: ήταν το πρώτο μέρος όπου κατε-
γράφη περιστατικό αιμορραγικού πυρετού Κριμαί-
αςΚονγκό το 2008, ενώ έκπληξη προκαλεί και το
γεγονός ότι η Κύπρος και η Ελλάδα πρωτοστατούν
στην κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ευρώπη», ανα-
φέρει στο δημοσίευμα της, η εφημερίδα «Το Βήμα». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ» 

Από αντιβίωση... «σκίζουμε»!



«Κολαστήριο και «αποθήκη ψυχών»,
μπροστά στην οποία ωχριά και η κόλα-
ση του Δάντη, χαρακτήρισε ο υφυ-
πουργός Προστασίας του Πολίτη, Σπύ-
ρος Βούγιας, το Κέντρο Υποδοχής
Μεταναστών της Παγανής στη Μυτιλή-
νη, το οποίο επισκέφθηκε και είδε από
κοντά τις συνθήκες «φιλοξενίας» εκα-
τοντάδων εξαθλιωμένων ανθρώπων. Η
λέξη «συγνώμη» ήταν η πρώτη που
ακούστηκε από τα χείλη του, βγαίνο-
ντας από το Κέντρο συγκλονισμένος και
σοκαρισμένος. «Οι συνθήκες εδώ είναι
άθλιες, είναι απάνθρωπες, θίγουν τον
πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπει-
ας», πρόσθεσε.

Ο κ. Βούγιας ζήτησε να ανοίξουν οι
πόρτες για να δει με τα μάτια του τι συμ-
βαίνει στην Παγανή και έγινε δεκτός με
χειροκροτήματα ακόμη και αγκαλιές
από τους μετανάστες. Πέρασε από όλους
τους θαλάμους, μπήκε σε αρκετούς από
αυτούς και μίλησε με πολλούς μετανά-
στες, ακούγοντας τις μαρτυρίες και τα
παράπονά τους. «Συγνώμη» ακούστη-
κε να λέει κάθε φορά, που κάποιος δια-

μαρτυρόταν για τις άθλιες συνθήκες δια-
βίωσης και υγιεινής. Η δυσοσμία ήταν
έντονη, στάσιμα νερά υπήρχαν μέσα
στους θαλάμους, μία τουαλέτα αντι-
στοιχούσε σε τουλάχιστον 200 άτομα. 

Ο υφυπουργός έδωσε οδηγίες για
την άμεση απελευθέρωση ετοιμόγεν-
νων γυναικών, παιδιών με προβλήμα-
τα υγείας και κρατουμένων που έχουν
συμπληρώσει 4 μήνες κράτησης.

Σοκαρισμένος άκουσε συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις, όπως ενός κοριτσιού
13 χρόνων με πέτρα στα νεφρά, που θα
μεταφερθεί στην Αθήνα, ενώ το «Χαμό-
γελο του Παιδιού» θα αναλάβει τη φιλο-
ξενία των υπόλοιπων 17 μελών της οικο-
γένειάς του, από τα οποία τα 15 είναι
αδέλφια. Ο κ. Βούγιας δεσμεύτηκε ότι,
σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουρ-
γεία, Υγείας - Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, θα αναβαθ-
μιστούν οι συνθήκες φύλαξης για τους
μετανάστες, είτε έχουν νόμιμο δικαίω-
μα στην Ελλάδα είτε όχι», αναφέρει το
δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος». 

«Μέχρι τέλος του έτους θα αποπλη-
ρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των χρε-
ών των δημόσιων νοσοκομείων -τα
οποία ξεπερνούν τα 6,2 δις ευρώ-
προς τους προμηθευτές τους, ανα-
κοίνωσε η υπουργός Υγείας Μαριλί-
ζα Ξενογιαννακοπούλου. Ήδη το υπουρ-
γείο Υγείας βρίσκεται σε πλήρη
συνεργασία με το υπουργείο Οικο-
νομικών, ώστε το χρέος να ενταχθεί
στον προϋπολογισμό του 2010, ενώ
άμεσα συγκροτείται κοινή Επιτροπή
που θα καταλήξει στον τρόπο ρύθμι-
σης των οφειλών.

Παράλληλα, η κ. Ξενογιαννακοπού-
λου ανακοίνωσε νέο σύστημα προμη-
θειών, καθιέρωση λίστας συνταγογρα-
φούμενων φαρμάκων καθώς και την
ένταξη στον προϋπολογισμό 3.000 νέων
προσλήψεων στο ΕΣΥ. 

Βασική προϋπόθεση -σημείωσε- είναι
να μπορέσουμε να νοικοκυρέψουμε
τον χώρο, να βάλου-
με διαδικασίες ελέγ-
χου και διαφάνειας.

Η υπουργός είπε
ο τομέας της Υγείας
είναι στο «κόκκινο»
κατηγορώντας την
κυβέρνηση της Ν.Δ.
για την εικόνα που
παρουσιάζει σήμερα
το ΕΣΥ. Κωδικοποιώ-
ντας τα προβλήματα
η κ. Ξενογιαννακο-
πούλου, ανέφερε τα
χρέη των νοσοκο-
μείων, τις ελλείψεις
των νοσοκομείων σε προσωπικό που κα-
τατάσσουν την χώρα μας στην τελευταία

θέση της Ευρώπης σε επάρκεια νοση-
λευτών (μ.ο. 9 νοσηλευτές για την Ευ-

ρώπη μόλις 3 για την
Ελλάδα) το αποτυχη-
μένο σύστημα προ-
μηθειών, την εκτίνα-
ξη της φαρμακευτι-
κής δαπάνης εξαιτίας
της κατάργησης της
λίστας και του τρό-
που τιμολόγησης των
φαρμάκων (προκα-
λώντας επιβάρυνση
2 δισ. ευρώ στα
ασφαλιστικά ταμεία
τον χρόνο). 

Για το σύστημα
προμηθειών, η κ.

Ξενογιαννακοπούλου τόνισε ότι πρό-
κειται για «ένα διαφορετικό σύστημα

και ξεκάθαρους κανόνες, όσον αφορά
τις προμήθειες, το οποίο θα είναι απο-
κεντρωμένο, αλλά θα έχει και ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση με ηλεκτρονι-
κές προμήθειες». 

Εκτίμησε μάλιστα ότι, με το νέο
σύστημα θα υπάρξει εξοικονόμηση
πόρων της τάξης του 1% του ΑΕΠ. Ιδι-
αίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στο
θέμα της διαφάνειας. Η κ. Ξενογιαννα-
κοπούλου ανακοίνωσε ακόμη ότι έχει
ήδη ξεκινήσει «διαδικασία αποτύπω-
σης σε όλα τα δημόσια Νοσοκομεία της
χώρας μας, μια ακτινογραφία όσον αφο-
ρά τη διαχείριση, την οικονομική κατά-
σταση και το προσωπικό. Για να μπο-
ρούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα της
κατάστασης και των αναγκών», ανα-
φέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας
«Ημερησία». 

«Άλλη μία περίπτωση «μικροεπιδημίας»
από το μικρόβιο serratia, καταγράφηκε
σε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας μας.
Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή
τους τέσσερα πρόωρα νεογνά που νοση-
λεύονταν στην ειδική μονάδα του νοσο-
κομείου «Αλεξάνδρα».

Χθες έλαβαν «εξιτήριο» από το νοσο-
κομείο δύο από τα τρία νεογνά - φορείς
του serratia, που παρέμεναν το τελευ-
ταίο διάστημα σε ξεχωριστό χώρο της
μονάδας για λόγους αποφυγής διασπο-
ράς του μικροβίου. Σύμφωνα με το Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ), το τελευταίο διάστημα καταγρά-
φηκαν τέσσερις περιπτώσεις πρόωρων
νεογνών, που παρουσίασαν βαριά σηπτι-
κή εικόνα εξαιτίας μικροβιαιμίας από
serratia και τα οποία κατέληξαν, παρά τη
χορήγηση της κατάλληλης αντιμικρο-
βιακής αγωγής. Ο καθηγητής Μικροβιο-
λογίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγεί-
ας κ. Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μιλώντας
στην «Κ», χαρακτήρισε το serratia ένα
όχι ιδιαίτερα συχνό μικρόβιο που απα-
ντάται -κυρίως- σε μονάδες νεογνών.
Όπως είπε, στο σύνολο των νοσοκομεί-

ων το συγκεκριμένο μικρόβιο αφορά στο
1% των μικροβιαιμιών που καταγράφο-
νται, ενώ την τελευταία πενταετία έχουν
παρουσιαστεί στη χώρα μας άλλες 1-2
περιπτώσεις μικροεπιδημιών από serratia
σε νοσοκομεία, φαινόμενο που παρα-
τηρείται και στο εξωτερικό. Ο καθηγητής
τόνισε ότι το σημείο-κλειδί για τον περιο-
ρισμό των «μικροεπιδημιών» ενδονοσο-
κομειακών λοιμώξεων είναι η σωστή στε-
λέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτικό
προσωπικό. Στην ανάγκη ενίσχυσης της
μονάδας νεογνών με προσωπικό ανα-
φέρθηκε στην «Κ» και ο διοικητής του
νοσοκομείου κ. Νίκος Ξηρομερίτης, ο οποί-
ος επεσήμανε ότι στη συγκεκριμένη μονά-
δα απαιτούνται επιπλέον 5-6 μαίες.

Ο κ. Κώστας Γαβριήλ, εργαζόμενος
στο νοσοκομείο και μέλος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Εργαζομένων σε Δημόσια Νοσο-
κομεία, μιλώντας στην «Κ», τόνισε την
ανάγκη ενημέρωσης του προσωπικού
του νοσοκομείου, για τα αίτια της μικρο-
επιδημίας και τη λήψη μέτρων ώστε να
μην επαναληφθεί το φαινόμενο», γρά-
φει η εφημερίδα «Καθημερινή».
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Αποθήκη ψυχών...

Πόσα χρωστάμε;

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΟΣ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» 

Πρόωρος... θάνατος...
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AA
γγααππηηττοοίί  σσυυννάάδδεελλφφοοιι--ιισσσσεεςς,,
ΌΌππωωςς  κκάάθθεε  χχρρόόννοο,,  έέττσσιι  κκααιι
φφέέττοοςς  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--

ΕΕΣΣΥΥ,,  έέχχεειι  ττηηνν  ττιιμμήή  κκααιι  ττηη  χχααρράά  νναα  σσααςς
ππρροοσσκκααλλέέσσεειι  σσττοο  1100οο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ,,  πποουυ  θθαα  ππρρααγγ--
μμααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττηηνν  ΠΠάάττρραα  σσττιιςς  2244    κκααιι
2255  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000099..

Τα συνέδρια της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, της
μοναδικής κλαδικής ομοιοεπαγγελματι-
κής συνδικαλιστικής ομοσπονδίας των
νοσηλευτών,έχουν πλέον καταστεί θεσμός
στην επαγγελματική μας κοινότητα.

ΦΦέέττοοςς  σσττηηνν  ΠΠάάττρραα,,  ττηηνν  ππόόλληη  πποουυ
έέχχεειι  σσττηηρρίίξξεειι  τταα  μμέέγγιισστταα  ττοο  σσηημμααννττιικκόό
έέρργγοο  ττηηςς  οομμοοσσπποοννδδίίααςς  μμααςς,,  έέχχοοννττααςς  νναα
ππααρροουυσσιιάάσσεειι  ττοο  δδεεύύττεερροο  σσεε  ααρριιθθμμόό  μμεελλώώνν
σσωωμμααττεείίοο  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ,,  ααπποοφφαα--
σσίίσσααμμεε  νναα  εειισσάάγγοουυμμεε  μμιιαα  κκααιιννοοττοομμίίαα::
ΤΤηηνν  ααννααλλυυττιικκήή  κκααιι  οολλόόππλλεευυρρηη  ππααρροουυ--
σσίίαασσηη  ττωωνν  ππιιοο  σσηημμααννττιικκώώνν  θθεεμμααττιικκώώνν
εεννοοττήήττωωνν  πποουυ  σσυυννδδέέοοννττααιι  άάρρρρηηκκτταα  μμεε
ττοο  εεππάάγγγγεελλμμαα  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή,,  ααππόό  εειιδδιι--
κκοούύςς  εεππιισσττήήμμοοννεεςς,,  ααλλλλάά  μμεε  ττηη  σσύύγγχχρροο--
ννηη  δδυυννααττόόττηητταα  ττηηςς  ααννεεμμππόόδδιισσττηηςς  σσυυμμ--
μμεεττοοχχήήςς  ττοουυ  αακκρροοααττηηρρίίοουυ  μμεε  εερρωωττήήσσεειιςς
κκααιι  ττοοπποοθθεεττήήσσεειιςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  κκάάθθεε  σσττρροογγ--
γγυυλλοούύ  ττρρααππεεζζιιοούύ..

ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  οοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοιι  πποουυ  εεππιι--
θθυυμμοούύνν,,  θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν
σσττοο  σσυυννέέδδρριιοο  μμεε  εερργγαασσίίεεςς  όόλλωωνν  ττωωνν  θθεεμμαα--
ττιικκώώνν  ππεεδδίίωωνν  πποουυ  εείίννααιι  σσχχεεττιικκοοίί  μμεε  ττοο
χχώώρροο  ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  ππααρροουυ--
σσιιαασσττοούύνν  ωωςς  ααννααρρττηημμέέννεεςς  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς
μμεεττάά  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσήή  ττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ααρρμμόό--
δδιιαα  εεππιιττρροοππήή..  

Η απόφαση αυτή, έρχεται να εγκαι-
νιάσει ένα νέο τρόπο διεξαγωγής επαγ-
γελματικών και συνδικαλιστικών συνε-
δρίων,όπου η επανάληψη ήδη εκτενώς
αναλυθέντων κλινικών θεμάτων και
η κατάχρηση του υπερπολύτιμου χρό-
νου των συνέδρων, θα δώσουν τη
θέση τους στην ενεργό συμμετοχή
του νοσηλευτικού κόσμου και στην
ενασχόλησή του με ζωντανά θέματα
της εργασιακής μας καθημερινότητας,
αλλά και με πολιτικές θέσεις και απο-
φάσεις που θα σκοπεύουν να δια-
μορφώσουν το νέο τοπίο στο χώρο
της Υγείας.

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι

θεματικές ενότητες που θα αναπτυχτούν
διεξοδικά από ειδικούς προσκεκλη-
μένους, με τη συμμετοχή όλων των
παρευρισκομένων, είναι οι εξής:
1. Εργασιακά, επαγγελματικά και υπαλ-

ληλικά θέματα των Νοσηλευτών
2. Νοσηλευτική Εκπαίδευση
3. Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους

εργασίας
4. Νομικά θέματα κατά την άσκηση του

επαγγέλματος του Νοσηλευτή
Επιπλέον,θα διεξαχθεί συζήτηση με

το ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για θέματα της
επικαιρότητας, κατά την πρώτη μέρα του
συνεδρίου και μέσα σε ευρεία χρονικά
περιθώρια,ώστε  να επιτραπεί η ανάλυ-
ση όλων των σημαντικών ζητημάτων
που θα τεθούν από τους παρευρισκο-
μένους συναδέλφους.

Τέλος,στα πλαίσια του συνεδρίου θα
διεξαχθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση
των Αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων
σωματείων και οι εκλογές για την ανά-
δειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

Σας περιμένουμε λοιπόν στην Πάτρα
στις 24 του Νοέμβρη.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ
ΈΈωωςς  3311//1100  ΑΑππόό  11//1111

- Mέλη 
ΠΑΣΥΝΟ / ΕΣΥ 50 ευρώ 70 ευρώ
- Μη μέλη και λοιπό 
προσωπικό Δημοσίου 
Τομέα (νοσοκομεία, 90 ευρώ 120 ευρώ
Κ.Υ.,Δ.Υ.Π.Ε.,Νομαρχίες, Ι.Κ.Α.,κ.λ.π)
- Νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό 
Ιδιωτικού Τομέα 50 ευρώ 70 ευρώ
(εταιρείες, ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία, κ.λ.π.)
- Φοιτητές (μόνον για φοιτητές σε 
πρώτο πτυχίο) ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΗ  εεγγγγρρααφφήή  ππεερριιλλααμμββάάννεειι::
- Είσοδο σε όλες τις εργασίες του συνε-
δρίου

- Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
- Συμμετοχή στην τελετή έναρξης
- Προσφορά καφέ 
- Υλικό συνεδρίου (τσάντα, μπλοκ, στυ-
λό, βιβλίο ή cd περιλήψεων)

Σημείωση: Οι φοιτητές  δεν δικαιούνται
υλικό συνεδρίου (τσάντα, μπλοκ, στυλό,
βιβλίο ή cd περιλήψεων) παρά μόνον
Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε περί-
πτωση που κάποιος φοιτητής θέλει να
παραλάβει το υλικό του συνεδρίου θα
πρέπει να καταβάλει κανονικά την εγγρα-
φή που αφορά νοσηλευτές μέλη της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.

ΌΌρροοιι  ΠΠλληηρρωωμμώώνν  ΑΑννττιικκαατταασσττάάσσεεωωνν  
κκααιι  ΑΑκκυυρρώώσσεεωωνν
1. Ακυρώσεις εγγραφών χωρίς χρέωση

ακυρωτικών γίνονται δεκτές έως και
31 Οκτωβρίου 2009

2. Μετά την 31 Οκτωβρίου 2009, η χρέ-
ωση των ακυρωτικών είναι 100%

3. Αντικαταστάσεις ονομάτων γίνονται
δεκτές έως και την 21 Νοεμβρίου 2009,
χωρίς καμία   απολύτως χρέωση.

4. Για την έκδοση τιμολογίου επιβαρύ-
νεσθε με ΦΠΑ 19%.

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ
ΕΕγγγγρρααφφέέςς
- Οι εγγραφές γίνονται στην γραμματεία
του συνεδρίου μέχρι και την 25 Νοεμ-
βρίου ’09.

- Το κόστος εγγραφής ποικίλει ανάλογα
με τον τύπο της εγγραφής και την ημε-
ρομηνία καταβολής του χρηματικού
ποσού της εγγραφής.

- Για τους φοιητητές απαιτείται η προ-
σκόμιση αποδεικτικού στοιχείου ιδιό-
τητας και αφορά μόνον τους φοιτητές
σε πρώτο πτυχίο

ΓΓλλώώσσσσαα
- Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι
η Ελληνική

ΠΠααρροουυσσιιάάσσεειιςς//ΕΕιισσηηγγήήσσεειιςς
Λόγω του επαγγελματικού χαρακτήρα
του συνεδρίου  θα συζητηθούν οργα-
νωμένες θεματικές ενότητες με τη συμ-
μετοχή ειδικών στα προκαθορισμένα
στρογγυλά τραπέζια.Οι νοσηλευτές που
επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν
τις περιλήψεις των εργασιών τους από
όλα τα θεματικά πεδία, αποκλειστικά
όμως και μόνο για αναρτημένες ανα-
κοινώσεις (posters),μέχρι τις 15 Οκτω-
βρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
tnt@tnt-executive.gr. Για περισσότερες
λεπτομέρειες αποταθείτε στην Γραμμα-
τεία του Συνεδρίου,Τηλ.+30 210 8055393,
Φαξ : +30 210 6984294.

ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκάά
Τα πιστοποιητικά είναι αυστηρά προσω-
πικά και παρακαλούνται οι σύνεδροι όπως
τα παραλαμβάνουν αυτοπροσώπως. Η
παράδοση των πιστοποιητικών θα γίνει
μόνον την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009
από τις 09.00 πμ.και μέχρι την ώρα λήξης
των εργασιών του συνεδρίου.

ΜΜοορριιοοδδόόττηησσηη
Το συνέδριο μοριοδοτείται από την ΕΝΕ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3754/2009 με 12 μεταπτυχιακές εκπαι-
δευτικές μονάδες.

ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΕΕΣΣ
-Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργα-
σίας 1155  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000099
-Απάντηση για αποδοχή κατατεθειμένων
εργασιών 2255  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000099
-Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών  με
χαμηλότερο κόστος εγγραφής 
3311  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000099
-Τελική ημερομηνία αποδοχής εγγρα-
φών 2244  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000099

ΟΟρργγάάννωωσσηη  --ΓΓρρααμμμμααττεείίαα::  
Τ&Τ Executive A.E.,Λεωφ.Κηφισίας 193
& Ι. Δούση 24, 151 24 Αθήνα
Τηλ. +30 210 8055393,
Φαξ : +30 210 6984294
Ε.mail : tnt@tnt-executive.gr ��

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΣΤΟ 10o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Σας περιμένουμε όλους στην Πάτρα!

ΟΟ  ««ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΣΣ»»  κκάάθθεε  ννοοσσηηλλεευυττήή
Η εφημερίδα ««ΟΟ  ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ»» δίνει ρυθμό και λόγο σε όλους τους
Νοσηλευτές. Άρθρα, απόψεις, επιστολές, αγγελίες για εργασιακά θέματα
και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των
Νοσηλευτών, μπορείτε να το αποστείλετε στο e-mail: iinnffoo@@ppiittssiilliiddiiss..ggrr  



Επιμέλεια: Αθανασοπούλου
Μαρία Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc
Κοινοτικής Νοσηλευτικής,ΓΝ.Μ
«Έλενα Βενιζέλου» 

>>  ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  ττηηνν  ΥΥγγιιεειιννήή  
κκααιι  ΑΑσσφφάάλλεειιαα  ττηηςς  ΕΕρργγαασσίίααςς
σσττοουυςς  ΤΤοομμεείίςς  ττηηςς  ΥΥγγεείίααςς
Το 2o Πανελλήνιο Συνέδριο
Υγιεινής και Ασφάλειας της
Εργασίας στους Τομείς της Υγεί-
ας πραγματοποιείται στην Αλε-
ξανδρούπολη,στις 13-15 Νοεμ-
βρίου 2009, στο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Θράκης,
Alexander Beach Hotel.Πλη-
ροφορίες:TRIAENA TOURS &
CONGRESS Α.Ε. Λεωφόρος
Συγγρού 206, 17672 Καλλιθέα,
Αθήνα.Tηλ.: 2107499300, e-
mail: elenik@ triaenatours.gr
Λεωφ.Μάκρης,68100 Νέα Χιλή,
Αλεξανδρούπολη Tηλ.: 25510
40417, e-mail: annal@triaen
atours.gr.

>>  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  
ττηηνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΈΈρρεευυνναα
σσττηηνν  ΙΙσσππααννίίαα
13th International Nursing
Research Conference στις 11-
13 Νοεμβρίου 2009, Alicante,
Ισπανία. Πληροφορίες:
www.isciii.es/investen.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς
ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΛΛοοιιμμώώξξεεωωνν
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου
Λοιμώξεων πραγματοποιείται
στις 13 - 14 Νοεμβρίου 2009
στο Ξενοδοχείο «Athens Classical
Imperial», Αθήνα. Πληροφο-
ρίες:Cube Destination & Meeting
Planners Ltd, τηλ:210-9854313,
fax: 210-9846925, e-mail:
secretariat@cubeplanners.gr,
www.cubeplanners.gr.

>>  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΔΔιιηημμεερρίίδδαα  
σσττοο  ΛΛααϊϊκκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο
Νοσηλευτική Διημερίδα «Νοση-
λευτική Φροντίδα Χειρουργι-
κού ασθενούς ― Νέες και
Παλιές Προκλήσεις» οργανώ-
νει ο 1ος Χειρουργικός Νοση-

λευτικός Τομέας στο Γ.Ν.Α ΛΑΙ-
ΚΟ στις 6-7 Νοεμβρίου 2009,
στο Αμφιθέατρο «Φαίδων Φέσ-
σας», ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ. Πληροφο-
ρίες: 2107456782,2107456786,
www.laiko.gr/ekpaideysi_laiko/in
dex.htm.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  
ΑΑιιμμααττοολλοογγιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
σσττηηνν  ΚΚρρήήττηη
Το 20o Πανελλήνιο Αιματολο-
γικό Συνέδριο πραγματοποιεί-
ται στις 4 - 7 Νοεμβρίου 2009
στο Ξενοδοχείο «Creta Maris»,
Χερσόνησος Ηρακλείου Κρή-
της.Πληροφορίες:Έψιλον, τηλ:
210-7254360,e-mail: info@aimato
logiko.gr, info@epsiloncongress.gr,
www.epsiloncongress.gr.

>>  ΣΣαακκχχααρρώώδδηηςς  ΔΔιιααββήήττηηςς  
κκααιι  ΕΕγγκκυυμμοοσσύύννηη
Το 18ο Ετήσιο Ιατρικό Συνέ-
δριο με θέμα:«Σακχαρώδης Δια-
βήτης στην Εγκυμοσύνη» πραγ-
ματοποιείται στις 7 - 8 Νοεμβρίου
2009 στο Ξενοδοχείο «Makedonia
Palace»,Θεσσαλονίκη.Πληρο-
φορίες: Erasmus Conferences
Tours & Travel,τηλ:210-7257532,
fax:210-7257532, e-mail: s.lianos@
erasmus.gr, info@erasmus.gr,
www.erasmus.gr.

>>  ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  ττοονν  
ΣΣαακκχχααρρώώδδηη  ΔΔιιααββήήττηη  σσττηη  
ΒΒ..  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  σσττηηνν  ΠΠάάττρραα
Η Διαβητολογική Εταιρεία Β.
Ελλάδος οργανώνει το 23ο Ετή-
σιο Συνέδριο Διαβητολογικής
Εταιρείας Β. Ελλάδος στις 12 -
14 Νοεμβρίου 2009  στο Ξενο-
δοχείο «Makedonia Palace»,
Θεσσαλονίκη.Πληροφορίες:
Forumcongress & Travel, τηλ:
2310-257128,243588, fax:2310-
231849,e-mail: info@forum
congress.com, www.forum
congress.com/23deve.

>>  66οο  ΔΔιιααββηηττοολλοογγιικκόό  
ΣΣυυννέέδδρριιοο
Το Διαβητολογικό Κέντρο
Παθολογικής Κλινικής Πανε-
πιστημίου Πατρών οργανώ-

νει το 6ο Διαβητολογικό Συνέ-
δριο στις 20 - 22 Νοεμβρίου
2009 στο Συνεδριακό & Πολι-
τιστικό Κέντρο Πανεπιστημί-
ου Πατρών, Πάτρα. Πληρο-
φορίες: ΚΕΓΜ-Congressworld,
τηλ: 210-7210001, 7210052,
fax: 210-7210551, e-mail:info@
congressworld.gr, reception@
congressworld.gr,www.congress
world.gr.

>>ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΔΔιιααττρροοφφήήςς  ––  
ΔΔιιααττρροοφφοολλοογγίίααςς
Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Διατροφής - Διατροφολογίας
πραγματοποιείται στις 13 - 15
Νοεμβρίου 2009 στο Θέατρο
«Badminton», στην Αθήνα.Πλη-
ροφοριες: Congress Excel, τηλ:
210-6049215, fax: 210-6049724,
e-mail:info@congressexcel.gr.

>>ΣΣυυμμππόόσσιιοο  
γγιιαα  ττηηνν  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιαα  ΦΦρροοννττίί--
δδαα  ΥΥγγεείίααςς  
Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής
Ιατρικής - ΕΛΕΓΕΙΑ, Περιφε-
ρικό Τμήμα Κεντρικής Μακε-
δονίας,οργανώνει το 2ο Συμπό-
σιο Κατευθυντήριων Οδηγιών
στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας στις 20 - 22 Νοεμβρί-
ου 2009 στο Ξενοδοχείο «Porto
Palace», Θεσσαλονίκη. Πλη-
ροφορίες: Cube Destination
& Meeting Planners, τηλ: 210-
9854313, fax:210-9846925,e-
mail:secretariat@cubeplanners.gr,
www.cubeplanners.gr.

>>ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  
ττιιςς  ΧΧεειιρροουυρργγιικκέέςς  ΛΛοοιιμμώώξξεειιςς
σσττηηνν  ΠΠάάττρραα  
Η Ελληνική Εταιρεία Χει-
ρουργικών - Χειρουργική Κλι-
νική Ιατρικής Σχολής Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει
το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Χειρουργικών Λοιμώξεων στις
20 - 22 Νοεμβρίου 2009  στο
Ξενοδοχείο «Du Lac», Ιωάν-
νινα. Πληροφορίες: Συνε-
δριακή ΕΠΕ, τηλ: 26510-68610,
e-mail: info@conferre.gr,
www.surgical-infections-
ioannina.gr.

>>ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
γγιιαα  ττοο  AAIIDDSS                                                    
Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο
AIDS πραγματοποιείται στις 20
- 22 Νοεμβρίου 2009 στο Ξενο-
δοχείο «Hyatt», Θεσσαλονίκη.
Πληροφορίες:Focus on Health,
τηλ: 210-7223046, fax: 210-
7223220, e-mail: info@focuson
health.gr, www.aids2009.gr.

>>ΚΚοοιιννωωννιικκέέςς  ΑΑννιισσόόττηηττεεςς  
σσττηη  ΣΣύύγγχχρροοννηη  ΕΕλλλλάάδδαα
Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοι-
νωνικών & Πολιτικών Επι-
στημών, στο Αμφιθέατρο Σάκη
Καράγιωργα πραγματοποιείται
το  Πανελλήνιο Διεπιστημονι-
κό Συνέδριο με θέμα: Κοινω-
νικές Ανισότητες στη Σύγχρο-
νη Ελλάδα στις 27 - 28 Νοεμβρίου
2009 στην Αθήνα. Πληροφο-
ρίες:κ.Ντ.Λαζαρέσκου,e-mail:
social.inequalities.conference@gm
ail.com,http://sinequality.blogspot.
com.

>>ΚΚαατταατταακκττήήρριιεεςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  
γγιιαα  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΑΑθθηηννώώνν
κκααιι  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ
Οι Κατατακτήριες εξετάσεις για
το τμήμα Νοσηλευτικής Πανε-
πιστημίου Αθηνών και Πελο-
ποννήσου πραγματοποιούνται
τον Νοέμβριο. Υποβολή αιτή-
σεων: 1-15/11/2009, Ημερο-
μηνία Εξετάσεων:1-20/12/2009.
Πληροφορίες: 210 7461441,
2107461502 (Αθήνα).

>>ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΜΜααιιώώνν  ––  ΜΜααιιεευυττώώνν  
σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
Το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Μαιών – Μαιευτών πραγματο-
ποιείται στις 5 - 8 Νοεμβρίου
2009 στο Ξενοδοχείο «Grand
Hotel Palace»,Θεσσαλονίκη.Πλη-
ροφορίες: Praxicon, τηλ: 2310-
460682,e-mail:info@praxicon.gr,
www.praxicon.gr.

>>1155οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  
ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς
H Νοσηλευτική Υπηρεσία του
Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» σας προ-

σκαλεί στο 15ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ογκολογίας με θέμα
«Στοχεύοντας την εξατομικευ-
μένη, πολύπλευρη αντιμετώ-
πιση του ογκολογικού ασθε-
νή», που διοργανώνεται από
το Επιστημονικό Συμβούλιο
Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» με τη συνερ-
γασία των Επιστημονικών Συμ-
βουλίων των Νοσοκομείων
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυ-
ροι», Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάβ-
βας» και Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
και που θα διεξαχθεί στις 13
– 15 Νοεμβρίου 2009,στο ξενο-
δοχείο Divani Caravel.

Υπεύθυνοι Γραφείου Εκπαί-
δευσης: Βασταρδή Μ. 213-
2079730, Μπατίκα Π. 213-
2079121.
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� ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Νοσηλεύτρια ΤΕ του νοσοκο-
μείου Παίδων Αγία Σοφία
Αθηνών, επιθυμεί αμοιβαία
μετάταξη σε νοσοκομείο των
Ιωαννίνων. Τηλ. επικοινωνίας:
6946201155. 

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., διορισμέ-
νη στο Γενικό Νοσοκομείο
Χαλκιδικής (Πολύγυρος), ζητά
αμοιβαία μετάθεση με
νοσηλεύτρια/νοσηλευτή Τ.Ε.,
διορισμένη /ο στα εξής
νοσοκομεία της
Θεσσαλονίκης: -Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
«Γεώργιος Γεννηματάς» -
Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης «Άγιος
Δημήτριος» -Οποιοδήποτε
Κέντρο Υγείας της περιοχής -
Oοποιοδήποτε ΙΚΑ της περιο-
χής. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975871682.

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια, που εργά-
ζεται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ.Α.Τ.», ζητά
αμοιβαία μετάθεση σε οποιο-
δήποτε νοσοκομείο της
Θεσσαλονίκης ή των γύρω
περιοχών. Τηλ. επικοινωνίας:
6981026343.

Νοσηλεύτρια του Γ.Ν.
Καλαμάτας, επιθυμεί αμοι-
βαία μετάθεση σε νοσοκο-
μείο του Νομού Αχαΐας. Τηλ.
επικοινωνίας: 6979936308. 
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Επιμέλεια: Αριστείδης Δάγλας

ΚΚ
ατά τα φαινόμενα, ο πρόεδρος
Ομπάμα κλίνει προς την άσκη-
ση μιας σταδιακά κλιμακούμε-

νης επεκτατικής δημοσιονομικής πολι-
τικής, με ενίσχυση της κρατικής
παρεμβατικότητας και ενδυνάμωση του
ομοσπονδιακού στοιχείου, σε όλο το
εύρος των πολιτικών που σχεδιάζει.

Οι δαπάνες υγείας της μεγαλύτερης
οικονομίας του κόσμου, ανέρχονται
στο 17% περίπου του ΑΕΠ (ενώ στη
Γερμανία και τη Γαλλία είναι περίπου
στο 10%) και το κατά κεφαλήν κόστος
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
υπολογίζεται στα 7.500 δολάρια,σημα-
ντικά μεγαλύτερο από οποιαδήποτε
άλλη χώρα του ΟΑΣΑ. Παρά τα εντυ-
πωσιακά οικονομικά νούμερα, οι δεί-
κτες προσδόκιμου ζωής,παιδικής θνη-
σιμότητας και άλλων παραγόντων,
υστερούν σε σχέση με τους ευρωπαϊ-
κούς, ενώ περίπου 40 εκατομμύρια
Αμερικανοί παραμένουν ανασφάλιστοι.

Επιπροσθέτως, οι αδυναμίες του
συστήματος επιτείνονται από επιμέρους
παράγοντες:
α) Η φορολογική επιβάρυνση των
πολιτών για την υποστήριξη των κρα-
τικών προγραμμάτων για την ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη ηλικιωμέ-
νων, παιδιών και όλων εκείνων που
έχουν απολαβές μικρότερες των 20.000
δολαρίων ετησίως, αυξάνει κάθε χρό-
νο σημαντικά.
β) Το υψηλό κόστος των εταιρικών συμ-
βολαίων-πακέτων που αγοράζουν οι
επιχειρήσεις στις ΗΠΑ για την ασφα-
λιστική κάλυψη των εργαζομένων σε
αυτές, αποθαρρύνουν αρκετές πλέον
επιχειρήσεις να προβαίνουν στη σύνα-
ψή τους, ενώ όσες συμβάλλονται, μετα-
κυλύουν σημαντικό μέρος του κόστους
στους εργαζομένους, μειώνοντας έτσι
τις καθαρές αποδοχές τους.

Την περιγραφείσα κατάσταση φιλο-
δοξεί να ανατρέψει το νομοσχέδιο,που
ουσιαστικά προβλέπει την ασφαλιστι-
κή κάλυψη των ανασφάλιστων πολι-
τών με κρατική μέριμνα και την παράλ-
ληλη επιβολή ανώτατων ορίων στις
ασφαλιστικές εταιρίες, που θα αφορούν

το ύψος των καλύψεων και το κόστος
των προγραμμάτων.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις υπολογί-
ζεται ότι, θα κοστίσουν σωρευτικά στις
ΗΠΑ 1,3 τρις δολάρια την επόμενη
δεκαετία. Αν θέλουμε να ξεχωρίσου-
με κάποιες ενδιαφέρουσες προβλέ-
ψεις-στοχεύσεις του νόμου, πέραν της
προφανούς, δηλαδή της άμβλυνσης
των κοινωνικών ανισοτήτων και της
εμπέδωσης ενός αποτελεσματικού
συστήματος υγείας, οφείλουμε να επι-
σημάνουμε:
α) τη ρύθμιση που δεν θα επιτρέπει
στις ασφαλιστικές να αρνούνται την
κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης βάσει του ιατρικού ιστορικού ενός
ατόμου ή και να καταργούν αυτήν,όταν
κάποιος ασφαλισμένος ασθενήσει, ενώ
αναγκάζει στον αντίποδα τους υγιείς
Αμερικανούς να διαθέτουν κάλυψη και

το διάστημα που είναι υγιείς και όχι
μόνο όταν χρειαστούν περίθαλψη,
β) τη ρύθμιση που ουσιαστικά προε-
τοιμάζει το έδαφος για τη δημιουργία
ενός ανταγωνιστικού προς τις ιδιωτι-
κές εταιρίες κρατικού συστήματος ασφά-
λισης, προκειμένου αυτές να αναγκα-
στούν να περιορίσουν το κόστος των
καλύψεων,
γ) καθώς και την υποχρεωτική πλέον
συμμετοχή των επιχειρήσεων (εξαι-
ρουμένων των πολύ μικρών) στα συμ-
βόλαια περίθαλψης και ασφάλισης όλων
των εργαζομένων.
Πηγή: http://metarithmisi.gr/el/read
Text.asp?textID=926

Τα στοιχεία που παρουσίασε πρό-
σφατα ο Μπαράκ Ομπάμα, μιλώντας
απευθείας στον αμερικανικό λαό, είναι
τρομακτικά. Στις ΗΠΑ ζουν αυτή τη

στιγμή 46 εκατομμύρια άνθρωποι, που
δεν διαθέτουν κανενός είδους υγειο-
νομική κάλυψη, σε μια χώρα που η
ασφάλιση είναι αποκλειστικά και μόνον
ιδιωτική!!! 

Τα τελευταία δέκα χρόνια, τα ασφά-
λιστρα έχουν διπλασιαστεί και οι αυξή-
σεις τους τρέχουν με ρυθμούς τρεις
φορές ταχύτερους από τις αυξήσεις
στους μισθούς. Επιπλέον,πολλές οικο-
γένειες ανακαλύπτουν με τραγικό τρό-
πο τους περιορισμούς των ασφαλι-
στήριων συμβολαίων τους, όταν οι
ιατρικές τους δαπάνες ξεπερνούν κάποιο
όριο, όταν μετακομίσουν, ή σε περί-
πτωση ανεργίας, αφού η υγειονομική
ασφάλιση συχνά συνδέεται με συγκε-
κριμένους εργοδότες. Σχεδόν δύο στις
τρεις χρεοκοπίες φυσικών προσώπων
στις ΗΠΑ οφείλονται σε δαπάνες υγεί-
ας, ενώ απ’ αυτούς, τρεις στους τέσσε-
ρις γονάτισαν από τους λογαριασμούς,
παρόλο που διέθεταν ασφαλιστική
«κάλυψη»... (Ευριδίκη Μπερσή, εφη-
μερίδα «Καθημερινή»).

«Το νομοσχέδιο του Ομπάμα προ-
βλέπει ότι, όλοι οι Αμερικανοί θα υπο-
χρεούνται να έχουν ασφαλιστήρια συμ-
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Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ                

Ο εφιάλτης που «παλεύει» να 

«46 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν
κανενός είδους υγειονομική κάλυψη, σε μια
χώρα που η ασφάλιση είναι αποκλειστικά και
μόνον  ιδιωτική»
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βόλαια υγείας, όπως υποχρεούνται να
έχουν ασφάλεια για τα αυτοκίνητά τους.
Αυτό το μέτρο καλωσορίζεται από τη
βιομηχανία της υγείας, αφού προβλέ-
πει κρατικές επιδοτήσεις για να πλη-
ρώνουν τα ασφάλιστρά τους, όσοι δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα.
Παράλληλα,όμως,ο Ομπάμα έχει προ-
τείνει τη δημιουργία και κρατικού ασφα-
λιστικού φορέα, τον οποίο ο καθένας
θα είναι ελεύθερος να επιλέξει, αντί
της ιδιωτικής ασφάλισης. Σε αυτό το
σημείο διεξάγονται οι θερμότερες μάχες,
γιατί οι ιδιωτικές ασφαλιστικές, πάντα
υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού,
φοβούνται τον ανταγωνισμό από ένα
πρόγραμμα που ενδεχομένως να προ-
σφέρει τις ίδιες παροχές με μικρότε-
ρο κόστος.

Ακόμη και έτσι, όμως, η πραγματι-
κά επικίνδυνη για τη βιομηχανία της
υγείας επιλογή, που ισχύει στον Κανα-
δά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες, η επιλογή της πανεθνικής υγει-
ονομικής κάλυψης, δεν υπάρχει ούτε
ως ιδέα στο μεταρρυθμιστικό νομο-
σχέδιο.Από αυτή την άποψη, τα 3,4 δισε-
κατομμύρια δολάρια που έχει ξοδέψει
ο κλάδος της υγείας για άσκηση πιέ-
σεων-λόμπινγκ στο Κογκρέσο από το
1998 (ποσό που θα αποτελούσε ρεκόρ,
αν ο τραπεζικός κλάδος δεν είχε ξοδέ-
ψει ακόμη περισσότερα) έπιασαν τόπο...

Η επιδίωξη του Ομπάμα να απο-
σπάσει τη συναίνεση και κάποιων
Ρεπουμπλικάνων, όσο περνάει ο και-
ρός, αποδεικνύεται ανέφικτη. Έπειτα
από δεκάδες ώρες συνεδριάσεων της
Επιτροπής Υγείας, ο κύριος υποστηρι-
κτής της νομοθεσίας στην Αμερικανι-
κή Γερουσία, ο δημοκρατικός γερου-
σιαστής Κρις Ντοντ, προειδοποίησε

δημοσίως τον Αμερικανό πρόεδρο ότι
αν πιστεύει στη διακομματική συναί-
νεση, απλώς χάνει χρόνο, και όσο
περισσότερος χρόνος χάνεται, τόσο

περισσότερες ευκαιρίες πίεσης βρί-
σκουν οι αντίπαλοι της νομοθεσίας.

Όμως το σοβαρότερο πρόβλημα για
τον Ομπάμα είναι οι αντιρρήσεις μιας

υπολογίσιμης ομάδας 52 Δημοκρατι-
κών βουλευτών,που απειλούν να δυνα-
μιτίσουν την ψήφιση του νομοσχεδίου
στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

               ΣΤΙΣ ΗΠΑ: ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ 

γίνει (αμερικανικό) όνειρο...

ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑ΄́

Υπεύθυνη: Μπαμπάτσικου Φωτεινή
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρμογών 

ΤΤΕΕΙΙ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Σαπουντζή Δέσποινα
Καθηγήτρια

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
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝ//ΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜ..ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΒΒ΄́

Υπεύθυνη: Ευαγγελία Αδαλή
Επίκουρος Καθηγήτρια

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

Serge Halimi, εφημερίδα «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»
(πρώτη δημοσίευση: Le Monde).

««ΟΟ
νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, προκειμένου να αντι-
μετωπίσει την κληρονομιά των προκατόχων
του, αποποιήθηκε πολλές από τις ιδέες τους...

Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος Ομπάμα αποτελεί αναμ-
φίβολα ό,τι πιο προοδευτικό είναι σε
θέση να παραγάγει το αμερικανικό
σύστημα στην παρούσα φάση. Σε
σημείο, μάλιστα, οι αποφάσεις των
κυβερνώντων στην Ουάσιγκτον να μοι-
άζουν ενίοτε προτιμότερες από όσες
λαμβάνουν οι ομόλογοί τους στο Παρί-
σι, τις Βρυξέλλες, τη Μόσχα, το Πεκί-
νο ή ακόμη και την Τεχεράνη.

Αν δεν καμφθεί η αποφασιστικό-
τητα του Λευκού Οίκου και αν ο ίδιος
ο Ομπάμα δεν υποκύψει στις πιέσεις
που ασκούν ορισμένα από τα λόμπι
στο Κογκρέσο, σε λίγο οι ΗΠΑ ίσως
διαθέτουν μια νομοθεσία που θα προ-
ασπίζεται τα δικαιώματα των συνδι-
κάτων και θα μεριμνά για τα έξοδα περίθαλψης των 46
εκατομμυρίων Αμερικανών που είναι παντελώς ανα-
σφάλιστοι.

Δεν είναι, δα, μικρό πράγμα. Μπορεί κανείς να αντιπα-
ραθέσει το επιχείρημα ότι ο Ομπάμα, στο κάτω-κάτω, είναι

Δημοκρατικός. Θα ήταν, όμως, σαν να αγνοεί την ιστορία
40 και πλέον ετών στις ΗΠΑ.

Διότι, μετά τον ρεπουμπλικάνο Ρίτσαρντ Νίξον (1969),
και οι δύο δημοκρατικοί πρόεδροι που τον διαδέχθηκαν στον
Λευκό Οίκο έκαναν πολύ λόγο για ρήξη, αλλά σύμφωνα με
την -υπερβολικά προοδευτική, στα δικά τους μάτια- κομμα-
τική ορθοδοξία. Έτσι, και ο ένας και ο άλλος, προετοίμασαν

το έδαφος για τους Ρεπουμπλικάνους,
που ήρθαν στη συνέχεια (τον Ρόναλντ
Ρέιγκαν και τον Τζορτζ Μπους).

Ο Τζίμι Κάρτερ έσυρε τον χορό της
απορύθμισης της οικονομίας, ενθάρ-
ρυνε μια ακραία μονεταριστική πολιτι-
κή και αναζωπύρωσε τον ψυχρό πόλε-
μο υπό το αιώνιο πρόσχημα «της προστασίας
των ανθρώπινων δικαιωμάτων».

Με τον Μπιλ Κλίντον τα πράγματα
πήγαν ακόμα χειρότερα: οι δικαστικές
ποινές έγιναν πιο αυστηρές, γενικεύ-
θηκε η θανατική ποινή, καταργήθηκαν
τα ομοσπονδιακά βοηθήματα προς τους
φτωχούς, εξαπολύθηκαν πολεμικές επι-
χειρήσεις στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο

Σουδάν και στο Κόσσοβο χωρίς ψήφισμα των Ηνωμένων
Εθνών. Πρέπει, επομένως, να έχουμε ως μέτρο σύγκρισης
όλα τα παραπάνω για να κάνουμε τον αρχικό απολογισμό
του έργου του Ομπάμα». 
Πηγή: http://www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=9143.

Τα πρώτα βήματα 
του Μπαράκ Ομπάμα




