
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

ΠΑΛΙ ΕΣΥ ΘΑ
ΣΩΣΕΙΣ ΤΟ Ε.Σ.Υ.;

Στις 16 του Μάρτη, οι Νοσηλευτές του

Δημοσίου τομέα απεργούμε για πρώτη

φορά και με τη μαζική μας κινητοποίηση

και συμμετοχή στην πορεία, θα δείξου-

με ότι το ποτήρι πλέον ξεχείλισε.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα, ότι δεν σκοπεύ-

ουμε να συνεχίσουμε να  αποτελούμε το

μόνιμο θύμα των πειραματισμών των

κυβερνώντων.

Το Ε.Σ.Υ δε μπορεί να διασώζεται μόνιμα

από το φιλότιμο των Νοσηλευτών.

Στις 16 του Μάρτη, οι Νοσηλευτές από όλη

τη χώρα θα κατεβούν μαζικά στην Αθήνα,

για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους

με την καταλήστευση των εισοδημάτων

τους και την ισοπέδωση της κλαδικής τους

ιδιαιτερότητας. Στις 16 του Μάρτη η ΠΑΣΥ-

ΝΟ-ΕΣΥ απεργεί πανελλαδικά:

• ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕ, άμεσες προσλήψεις μόνιμων

Νοσηλευτών.

• ΔΔΙΙΕΕΚΚΔΔΙΙΚΚΟΟΥΥΜΜΕΕ, ένταξη στα βαρέα και

ανθυγιεινά.

• ΑΑΡΡΝΝΟΟΥΥΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ, τις περικοπές μισθών και

επιδομάτων.

• ΑΑΠΠΟΟΡΡΡΡΙΙΠΠΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕ, την αύξηση και την

εξομοίωση των ορίων ηλικίας.

• ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΖΖΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ, για δημόσια και δωρεάν

υγεία.

• ΜΜΑΑΧΧΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ, για την ενίσχυση της ψυχια-

τρικής μεταρρύθμισης και της πρωτο-

βάθμιας φροντίδας υγείας.

Στις 16 του Μάρτη, όλοι οι Νοσηλευτές στο

Πολυτεχνείο στις 10.30 πμ.

OO
ι νοσηλευτές αντι-
δρούν και κινού-
νται δυναμικά, με

στόχο, τόσο την προάσπι-
ση του επαγγέλματός τους
-που κινδυνεύει από την
υπερβολική αδιαφορία
ή....τον υπερβολικό «ζήλο»
κάποιων-, όσο και για την
προάσπιση του δικαιώ-
ματος της δωρεάν και ποι-
οτικής Υγείας, που αξίζουν
όλοι οι πολίτες.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., σε
πρόσφατη συνέντευξη
τύπου, περιέγραψε με τα
μελανότερα χρώματα τις
τραγικές ελλείψεις που

παρατηρούνται στα δημό-
σια νοσοκομεία, οι οποί-
ες θέτουν σε κίνδυνο, την

υγεία των εργαζομένων,
αλλά και των ασθενών.
Την ίδια ώρα, τα πλαστά

πτυχία και η αντιποίηση
του επαγγέλματος του νοση-
λευτή, προσθέτουν ένα
ακόμη...μαύρο λιθαράκι,
στο ΕΣΥ που απειλείται,
ολοένα και περισσότερο,
από κατάρρευση...

Και οι μάχες δεν στα-
ματούν εδώ.Αντιθέτως, εδώ
αρχίζουν. Οι νοσηλευτές,
στις 16 Μαρτίου απεργούν
και διεκδικούν δυναμικά
την ενίσχυση του δημόσι-
ου και δωρεάν Εθνικού
Συστήματος Υγείας, αρνού-
μενοι να δεχτούν την απα-
ξίωση του επαγγέλματός
τους.

EE
πιστολή - καταγγελία προς όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς,
αλλά και τον αρμόδιο Εισαγγε-

λέα απέστειλε η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος αναφορικά με το ζήτημα της

επαγγελματικής σταδιοδρομίας των
πτυχιούχων της Ανωτέρας Σχολής
Νοσηλευτριών του Ερυθρού Σταυ-
ρού. Την ίδια ώρα, μετά από παρέμ-
βαση του ΔΣ του 3ου Περιφερειακού

Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., καταδικάστη-
κε, πριν από λίγες μέρες η Α.Μ., η
οποία ασκούσε επί 21 χρόνια χρέη
προϊσταμένης νοσηλεύτριας,χωρίς να
κατέχει τίτλο σποδών.

ΚΑΤΑΓΓΕΛIΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟIΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓEΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤH 

Λέμε ΟΧΙ στην αυθαιρεσία! 

ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
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Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

Έχουμε χρέος απέναντι στους
νοσηλευτές Σελ. 8

Επιλέγω το δρόμο του «εμείς» Σελ. 10

(Καθ)Ορίζοντας το επάγγελμα 
του νοσηλευτή... Σελ. 14

▲

σελ. 12

▲

σελ. 9
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

«Δημαγωγία δεν 
σηκώνει η υγεία» Σελ. 6

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ  

Η Ε.Ν.Ε. ετοιμάζει 
σχέδιο κανόνων Σελ. 11

σελ. 4

Νοσηλευτές
σε θέση μάχης! 

Δυναμικές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις 

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.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
▲



ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΛΛ ΗΗ     

ΕΕππιιλλέέγγωω  ττοο  δδρρόόμμοο  ττοουυ  ««εεμμεείίςς»»
«Διά της παρούσης υποβάλλω την παραίτησή μου ως μέλος ΔΣ
του ΕΣΝΕ, απόφαση που έρχεται ως συνέπεια των αρχών μου και
της πορείας μου στο χώρο της Νοσηλευτικής. Στόχος του επαγ-
γέλματός μας πρέπει να είναι η ενότητα. Μόνο ενωμένη και ενδυ-
ναμωμένη η Νοσηλευτική θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των
καιρών και θα παλέψει για την κοινωνική και επαγγελματική της
άνοδο. 
Δυστυχώς, όμως, εδώ και πάρα πολύ καιρό συντηρείται ένα κλί-
μα ψυχροπολεμικό. Αγωνιστήκαμε όλοι μαζί σύλλογοι και σωμα-
τεία για την δημιουργία του ΝΠΔΔ. Κι όταν αυτό, μετά από μακρό-
χρονους αγώνες το πετύχαμε, καταναλώνουμε ατέλειωτο μελάνι
εναντίον του φορέα μας, οδηγώντας σε ένα συνεχή διχασμό και
κατακερματισμό, που πλήττει ουσιαστικά την Νοσηλευτική. 
Έχω εδώ και αρκετό καιρό διαχωρίσει τη στάση μου, ως μέλος
ΔΣ του ΕΣΝΕ, θεωρώντας απαραίτητο τον σεβασμό απέναντι στη
λειτουργία της Ε.Ν.Ε. ως φορέα του επαγγέλματος και προσπα-
θώντας από το δικό μου μετερίζι, να προωθήσω την συνεργασία
προς όφελος της Νοσηλευτικής κοινότητας… Σελ. 10

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ   

««ΔΔηημμααγγωωγγίίαα  δδεενν
σσηηκκώώννεειι  ηη  υυγγεείίαα»»
Διαβάζοντας, στην Σαββατιάτικη Ελευ-
θεροτυπία της 06ης Φεβρουαρίου 2010
(σελ.42-43) το άρθρο του τ. Αναπλ. Καθη-
γητή Ιατρικής Πανεπ. Αθηνών Ιωάννη
Παπαδόπουλου, σχετικά με την επάρ-
κεια του Νοσηλευτικού  προσωπικού
στα Νοσοκομεία της χώρας μας, μας
δημιουργήθηκαν έντονες ανησυχίες,
ερωτηματικά και προβληματισμοί, για-
τί φαίνεται ότι, ο εν λόγω καθηγητής,
αναφέρεται σε ανύπαρκτες ή απλώς
φανταστικές καταστάσεις. 
Η άποψη ενός επιστήμονα υγείας ότι,
«είναι αστείο να μιλάμε για ελλείψεις
νοσηλευτικού προσωπικού στην χώρα
μας», είναι πέρα για πέρα ουτοπική, αβά-
σιμη, αλλά και άκρως επικίνδυνη για την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Το να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή
σου δημοσίως, όποια και αν είναι αυτή,
είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε Έλλη-
να πολίτη, που απορρέει από το δημο-
κρατικό μας πολίτευμα. Το να εκφρά-
ζεις, όμως, μια άποψη, χωρίς βάση, χωρίς
στοιχεία, πέρα για πέρα ανακριβή, προϊ-
όν φαντασίας, είναι άκρως επικίνδυνο
και προσβλητικό στην συγκεκριμένη
περίπτωση, για όλο τον νοσηλευτικό
κλάδο της χώρας μας...    Σελ. 6

Φεβρουάριος 2010

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΚΚυυννηηγγώώννττααςς  ττηηνν  
όόμμοορρφφηη ΝΝύύμμφφηη......  
Αναζητώντας το θέμα της επιφυλλίδας του παρόντος φύλλου
της εφημερίδας μας, σκέφτηκα ότι, δεν μπορώ να παραβλέ-
ψω μεν το ιδιαίτερο ύφος του περιεχομένου της, μπορώ όμως
να παραπέμψω το ερευνητικό μάτι του αναγνώστη σε κάποι-
ους…εύηχους παραλληλισμούς, ξεναγώντας τον σε ορισμένα
διασκεδαστικά γνωστικά πεδία, όπως για παράδειγμα αυτό
της ελληνικής μυθολογίας. 
Λέτε ν’ αρχίσουμε, εξετάζοντας λίγο την περίπτωση του καθό-
λα συμπαθέστατου θεού Πάνα και στο τέλος να κάνουμε…ταμείο;
Συχνά λοιπόν, στην εύθυμη συντροφιά του Διόνυσου συμμε-
τέχει κι ένας παράξενος θεός, ο Πάνας. Η μορφή του είναι
αλλόκοτη και τρομάζει όσους πλησιάζει. Έτσι, συνήθως ο
δύστυχος Πάνας είναι μόνος του. Μόνο στην παρέα των Σάτυ-
ρων γίνεται δεκτός μ' ενθουσιασμό, αφού αγαπά κι ο ίδιος το
τραγούδι και το χορό.
Ο Πάνας ήταν γιος του αγγελιοφόρου των... Σελ. 23
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ΤΤ ΕΕ ΙΙ

ΑΑππάάννττηησσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  σσττοο  εεξξώώδδιικκοο  
Με αφορμή την από 29-01-2010 εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία – πρόσκληση του
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ), η Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) επισημαίνει τα ακόλουθα:
Η Ε.Ν.Ε. συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3252/2004 ως Νομικό Πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί υπό την μορφή επαγγελματικού συλλόγου,
προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής όλων των νοσηλευτών στα μητρώα της. 
Οι σκοποί της Ε.Ν.Ε. περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004
και είναι οι εξής: «1. Η προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και
αυτόνομης Επιστήμης και Τέχνης, για την εξύψωση του θεσμού και την εξασφάλιση
υψηλής στάθμης φροντίδας και υγείας στο κοινωνικό σύνολο. 2. Η έρευνα, ανάλυση
και μελέτη των νοσηλευτικών θεμάτων και η σύνταξη και υποβολή επιστημονικά τεκ-
μηριωμένων μελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά προβλήματα της χώρας. 3. Η δια-
τύπωση εισηγήσεων για νοσηλευτικά θέματα με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν πρό-
σκλησης από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης... Σελ. 8

ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΙΙ ΑΑ   

ΤΤαα  ππεερρίί  ααγγαασσττήήςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς......
Mε βάση την από 04-02-2010 αναφορά της νοσηλεύτριας του Γ.Ν. Δράμας Μ. Γ. προς
την Διευθύντρια της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας, η οποία κοινοποιήθηκε στην
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Οι νοσηλευτές, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συνεργάζο-
νται με το προσωπικό της ιατρικής υπηρεσίας, ακολουθώντας τις οδηγίες των ιατρών
αναφορικά με την ενδεδειγμένη θεραπευτική μέθοδο, που πρέπει να εφαρμοστεί για
κάθε ασθενή. Πέραν, ωστόσο, των ανωτέρω γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, οι
ιατροί δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης ή υπόδειξης ως προς τον τρόπο εκτέλεσης
των αναγκαίων νοσηλευτικών πράξεων. Η εκτέλεση των νοσηλευτικών πράξεων απο-
τελεί αρμοδιότητα των νοσηλευτών, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη
για την ορθή τέλεσή τους με βάση τις επιστημονικές γνώσεις τους και την επαγγελ-
ματικής τους εμπειρία. Πολλώ, δε μάλλον θεωρείται αδιανόητη η παρέμβαση ειδι-
κευόμενου ιατρού κατά το στάδιο εκτέλεσης της ενδεδειγμένης… 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

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΝΝΟΟΜΜΟΟ  

Δημήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ  
ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 8376

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





Γράφει ο Αποστόλης Κωτσής,
Πρόεδρος 5ου Π.Τ. Θεσσαλίας &
Στερεάς Ελλάδας της Ε.Ν.Ε. HH

ίδρυση της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδας με το νόμο
3252/2004, αποτελεί ορόση-

μο στην ιστορία του κλάδου των Νοση-
λευτών.Έναν κλάδο ο οποίος,ενώ απο-
τελεί την ραχοκοκαλιά κάθε οργανισμού
παροχής υπηρεσιών υγείας και ο κοι-
νωνικός του ρόλος και η προσφορά
είναι μείζονος σημασίας στην προα-
γωγή της υγείας, εντούτοις η κοινωνι-
κή του αναγνώριση και καταξίωση στην
χώρα μας, απέχει πολύ, σε σύγκριση
με άλλα προηγμένα Ευρωπαϊκά κράτη.

Η ανθρωποκεντρική φύση του λει-
τουργήματος-δουλειάς, ο τεράστιος και
πολυποίκιλος φόρτος εργασίας με το
ελάχιστο και, οριακό πολλές φορές,
προσωπικό, ο ιατροκεντρικός χαρα-
κτήρας του Συστήματος Υγείας στην

Ελλάδα, η
εκπροσώ-
πηση και
διεκδίκηση
– κυρίως
μόνο συν-
δικαλιστική
– των νοση-
λευ τ ικών
θεμάτων και
π ρ ο σ δ ο -

κιών από ΜΗ νοσηλευτές, είναι μερι-
κοί από τους λόγους που οδήγησαν
την κοινωνική καταξίωση και την επί-
λυση των χρόνιων αιτημάτων των νοση-
λευτών, σε δεύτερη μοίρα.

Η δημιουργία της Ε.Ν.Ε. σηματο-
δότησε την ύπαρξη ενός ομοιοεπαγ-
γελματικού κλάδου εργαζομένων ως
ΝΠΔΔ. Επιτέλους, Υπάρχουμε ως ενι-
αίος κλάδος! Έχουμε κι εμείς το Επι-
μελητήριό μας, όπως και τόσοι άλλοι
κλάδοι (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί,
κτλ).Έχουμε τον αυτοδιοικούμενο (από
νοσηλευτές) κι αυτοχρηματοδοτούμε-

νο επιστημονικό μας φορέα. Σωρεία
θεσμικών αιτημάτων όπως,Ενιαία Τρι-
τοβάθμια Πανεπιστημιακή Νοσηλευτι-
κή Εκπαίδευση,καθηκοντολόγιο,κατα-
γραφή των χιλιάδων νοσηλευτών όλης
της χώρας και προστασία του επαγγέλ-
ματος, ανάδειξη του κλάδου και στο
Εξωτερικό, κ.α., εκπροσωπούνται και
διεκδικούνται πλέον από τους ίδιους
τους νοσηλευτές.

Μοιραία, πολλές «δυνάμεις», αντι-
λαμβανόμενες ότι χάνουν πια το επί
δεκαετίες κουμάντο του κλάδου μας,
αμφισβήτησαν και προσπάθησαν να
απαξιώσουν ή και να διαλύσουν την
Ε.Ν.Ε.. Δεν τα κατάφεραν. Εξακολου-
θούν,όμως,να προσπαθούν με το γνω-
στό τρόπο του «διαίρει και βασίλευε»!
Δεν πρόκειται…

Όλο και περισσότεροι ενεργοί,υπεύ-
θυνοι και ενημερωμένοι Νοσηλευτές
και Νοσηλεύτριες συμπαρατάσσονται –
με προσωπικό κόστος πολλές φορές –
ενισχύοντας και περιβάλλοντας με εμπι-
στοσύνη κάθε προσπάθεια και δρα-
στηριότητα της Ε.Ν.Ε. (ημερίδες, συνέ-
δρια,μεταπτυχιακά προγράμματα,κ.α.).
Συνεχίζουμε, όλοι μαζί, με έμπνευση
κι αποφασιστικότητα την προσπάθεια
για την ανάπτυξη και καταξίωση της
Νοσηλευτικής,όχι μόνο ως τέχνης,αλλά
κι ως επιστήμης. Η σύγχρονη εποχή
απαιτεί και «σύγχρονους» Νοσηλευτές.

Η προσπάθεια αφύπνισης, πληρο-
φόρησης και ενεργοποίησης του κλά-
δου έχει ήδη ξεκινήσει: Έκδοση Μηνι-
αίας Εφημερίδας «Ο Ρυθμός Της Υγείας»,
site www.enne.gr, Έκδοση Επιστημο-
νικού Περιοδικού και η πορεία συνε-
χίζεται… 

Ο καθένας και η καθεμία από εμάς,
μπορεί να δώσει το προσωπικό του

στίγμα και να βάλει το δικό του λιθα-
ράκι στη νέα πορεία και διαμέσου των
δημοκρατικών διαδικασιών του εκλέ-
γειν και εκλέγεσθαι. Κάθε συνειδητο-
ποιημένος Νοσηλευτής,που έχει τακτο-
ποιήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι
στον φορέα του, αποκτά το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μέσα από
ένα Ενιαίο ψηφοδέλτιο, από το οποίο
θα προκύψουν αυτοί που θα συνεχί-
σουν το έργο της Ε.Ν.Ε.. Επιμένουμε
στο Ενιαίο,γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι, τα κομματικά ψηφοδέλτια, εκτός της
εξυπηρέτησης μικροκομματικών (έλε-
ος πια…) συμφερόντων,δεν ενώνουν,
αλλά (ξε)χωρίζουν τους εργαζόμενους,
αποτελώντας τροχοπέδη στην προ-
σπάθεια κάθε υγιούς ανάπτυξης και
διεκδίκησης.

Καλούμε κάθε Νοσηλευτή και κάθε
Νοσηλεύτρια να συμπορευτεί μαζί μας,
μαζί με την Ε.Ν.Ε. στον δύσκολο αγώ-
να της, σε δύσκολους καιρούς, προ-
τάσσοντας πάνω απ’ όλα την Νοση-
λευτική του Συνείδηση! 

Αν θέλουμε να βιώσουμε κάποια
στιγμή την κοινωνική μας καταξίωση
κι αναγνώριση,με ό,τι κι αν αυτό συνε-
πάγεται…

ΔΕΝ υπάρχει άλλος δρόμος.Η αδρά-
νεια, η αδιαφορία κι ο αρνητισμός –
ευτυχώς λίγων – δεν βοηθούν την όλη
προσπάθεια.

Οφείλουμε εν κατακλείδι, να αντι-
ληφθούμε πως κάθε «πλήγμα» κατά της
Ε.Ν.Ε., είναι πλήγμα κατά των ίδιων των
Νοσηλευτών! Αρκετά «πίσω» έχουμε
μείνει. Δεν αντέχουμε άλλη οπισθο-
δρόμηση. Κοιτάμε μπροστά, θέλοντας
την συμμετοχή όλων στην προσπάθεια
για ένα καλύτερο αύριο της Νοσηλευ-
τικής στην Ελλάδα.
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Η σύγχρονη εποχή
απαιτεί και «σύγχρονους»

Νοσηλευτές 

Καλούμε κάθε Νοσηλευτή 

και κάθε Νοσηλεύτρια να συμπορευτεί

μαζί μας, μαζί με την Ε.Ν.Ε. στον

δύσκολο αγώνα της, σε δύσκολους 

καιρούς, προτάσσοντας πάνω απ’ όλα

την Νοσηλευτική του Συνείδηση!



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 Δημήτριος Πιστόλας,
Μέλος Προεδρείου Ε.Ν.Ε.,
Νοσηλευτής Τ.Ε, MSc ΔΔ

ιιααββάάζζοοννττααςς,,  σσττηηνν  ΣΣααββ--
ββααττιιάάττιικκηη  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυ--
ππίίαα  ττηηςς  0066ηηςς  ΦΦεεββρροουυ--

ααρρίίοουυ  22001100  ((σσεελλ..4422--4433))  ττοο  άάρρθθρροο
ττοουυ  ττ..  ΑΑννααππλλ..  ΚΚααθθηηγγηηττήή  ΙΙααττρριι--
κκήήςς  ΠΠααννεεππ..  ΑΑθθηηννώώνν  ΙΙωωάάννννηη
ΠΠααππααδδόόπποουυλλοουυ,,  σσχχεεττιικκάά  μμεε
ττηηνν  εεππάάρρκκεειιαα  ττοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττιι--
κκοούύ    ππρροοσσωωππιικκοούύ  σστταα  ΝΝοοσσοο--
κκοομμεείίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς,,  μμααςς  δδηημμιι--
οουυρργγήήθθηηκκαανν  έέννττοοννεεςς  ααννηησσυυχχίίεεςς,,
εερρωωττηημμααττιικκάά  κκααιι  ππρροοββλληημμααττιι--
σσμμοοίί,,  γγιιααττίί  φφααίίννεεττααιι  όόττιι,,  οο  εενν
λλόόγγωω  κκααθθηηγγηηττήήςς,,  ααννααφφέέρρεεττααιι
σσεε  ααννύύππααρρκκττεεςς  ήή  ααππλλώώςς  φφαανντταα--
σσττιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς..  

Η άποψη ενός επιστήμονα
υγείας ότι, «είναι αστείο να μιλά-
με για ελλείψεις νοσηλευτικού
προσωπικού στην χώρα μας»,
είναι πέρα για πέρα ουτοπική,
αβάσιμη, αλλά και άκρως επι-
κίνδυνη για την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας.

ΤΤοο  νναα  εεκκφφρράάζζεειιςς  εελλεεύύθθεερραα
ττηηνν  άάπποοψψήή  σσοουυ  δδηημμοοσσίίωωςς,,  όόπποοιιαα
κκααιι  αανν  εείίννααιι  ααυυττήή,,  εείίννααιι  αανναα--
φφααίίρρεεττοο  δδιικκααίίωωμμαα  κκάάθθεε  ΈΈλλλληη--
νναα  πποολλίίττηη,,  πποουυ  ααπποορρρρέέεειι  ααππόό
ττοο  δδηημμοοκκρρααττιικκόό  μμααςς  πποολλίίττεευυ--
μμαα..  ΤΤοο  νναα  εεκκφφρράάζζεειιςς,,  όόμμωωςς,,
μμιιαα  άάπποοψψηη,,  χχωωρρίίςς  ββάάσσηη,,  χχωωρρίίςς
σσττοοιιχχεείίαα,,  ππέέρραα  γγιιαα  ππέέρραα  αανναα--
κκρριιββήή,,  ππρροοϊϊόόνν  φφαανντταασσίίααςς,,  εείίννααιι
άάκκρρωωςς  εεππιικκίίννδδυυννοο  κκααιι  ππρροο--
σσββλληηττιικκόό  σσττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη
ππεερρίίππττωωσσηη,,  γγιιαα  όόλλοο  ττοονν  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκόό  κκλλάάδδοο  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς..

Όταν με βάση  επίσημα στοι-
χεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η χώρα μας βρίσκεται στην
τελευταία θέση μεταξύ των ανα-

πτυγμένων χωρών, σε σχέση
νοσηλευτών ανά 1000 κατοί-
κους (μόνο 3 νοσηλευτές στην
Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος
των χωρών του ΟΟΣΑ είναι
10) είναι γελοίο να υποστηρί-
ζουμε πως, η έλλειψη νοση-
λευτικού προσωπικού στην
Ελλάδα είναι αστεία.

Όταν μια απλή επίσκεψη
σε οποιοδήποτε Ελληνικό νοσο-
κομείο  πείθει και τον πιο
δύσπιστο πολίτη, για την εμφα-
νή έλλειψη του νοσηλευτικού
προσωπικού, τέτοιες απόψεις,
όπως αυτή του τ.Αναπλ.Καθη-
γητή κ. Ι.Παπαδόπουλου, είναι
άστοχες και προέρχονται στην
καλύτερη των περιπτώσεων,
από πλήρη άγνοια για το νοση-
λευτικό έργο ή, στην χειρότε-
ρη των περιπτώσεων, είναι
προϊόν ενός καλοστημένου
σχεδίου, το οποίο σκοπό έχει
να πλήξει την εικόνα του νοση-

λευτικού κλάδου και κατ’ επέ-
κταση, να θέσει την ιδέα της
διαλύσεως του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας.

ΣΣττοο  ίίδδιιοο  δδηημμοοσσίίεευυμμαα  ππααρροουυ--
σσιιάάζζοοννττααιι  ππίίνναακκεεςς  ααννααλλοογγίίααςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  κκααιι  ΙΙααττρριικκοούύ
ππρροοσσωωππιικκοούύ  ααννάά  κκλλίίννηη,,  σσεε  δδιιάά--
φφοορραα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς..
ΈΈννααςς  ααππόό  ααυυττοούύςς  ααφφοορράά  κκααιι  ττοο
ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο    ««ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»»..
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  ππίίνναακκεεςς,,  σσττοο
ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς  ααννττιι--
σσττοοιιχχοούύνν  11  ννοοσσηηλλεευυττήήςς  ααννάά  00,,99
κκρρεεββάάττιιαα,,  γγεεγγοοννόόςς  ττοο  οοπποοίίοο
εείίννααιι  ππέέρραα  γγιιαα  ππέέρραα  ψψεευυδδέέςς.. Η
εμφάνιση τέτοιων αναλογιών
φαίνεται πως,είναι προϊόν ενός

καλού προβοκατόρικου σχε-
δίου ή προϊόν επεξεργασίας
στατιστικών στοιχείων,με τρό-
πο, που ούτε παιδιά προνη-
πιακής ηλικίας, δεν τα επεξερ-
γάζονται σήμερα.

ΑΑννααφφέέρρεεττααιι  δδεε,,  όόττιι  σσττοο  ννοοσσοο--
κκοομμεείίοο  ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς  υυππάάρρ--
χχοουυνν  992299  κκρρεεββάάττιιαα  κκααιι  όόττιι  σσττηηνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα,,  υυππηη--
ρρεεττοούύνν,,  μμεε  ββάάσσηη  τταα  ππρρααγγμμααττιι--
κκάά  κκααιι  σσωωσσττάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ
έέχχοουυνν  δδοοθθεείί  ααππόό  ττοο  ννοοσσοοκκοο--
μμεείίοο,,  11003399  άάττοομμαα..  ΕΕύύκκοολλαα,,  λλοοιι--
ππόόνν,,  έένναα  ππααιιδδάάκκιι  ηηλλιικκίίααςς  κκάάττωω
ττοονν  55  εεττώώνν  ββγγάάζζεειι  ττοο  σσυυμμππέέ--
ρραασσμμαα  όόττιι,,  ηη  ααννααλλοογγίίαα  εεννόόςς  ((11))
ααττόόμμοουυ  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  υυππηη--
ρρεεσσίίααςς,,  ππρροοςς  κκάάθθεε  κκλλίίννηη  ττοουυ
ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ,,  εείίννααιι  00..99..  

Μόνο που αγαπητοί συνά-
δελφοι και κ. καθηγητά, ένα
παιδί ηλικίας άνω τον 5 ετών
με κανονικό δείκτη νοημοσύ-
νης, θα σκεφτεί ότι, στο τριτο-
βάθμιο νοσοκομείο «Ευαγγε-
λισμός»,όπως και σε οποιοδήποτε
άλλο τριτοβάθμιο νοσοκομείο
ανά τον κόσμο,δεν υπάρχουν
μόνο 929  κρεβάτια. Επίσης,
ένας οποιοσδήποτε επαγγελ-
ματίας υγείας και πόσο, μάλ-
λον εσείς κ.Καθηγητά,θα έπρε-
πε να γνωρίζει ότι,δεν υπάρχουν
μόνο 929 κρεβάτια.

ΣΣττοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ««ΕΕυυααγγγγεε--
λλιισσμμόόςς»»,,  λλοοιιππόόνν,,  γγιιαα  νναα  γγννωω--
ρρίίζζεεττεε  κκααιι    γγιιαα  ττηηνν  ααπποοκκααττάά--
σστταασσηη  ττηηςς  ααλλήήθθεειιααςς,,  ααππόό  ττιιςς
992299  κκλλίίννεεςς,,  οοιι    9933    εείίννααιι  κκλλίί--
ννεεςς  ΕΕννττααττιικκήήςς  ΘΘεερρααππεείίααςς  ήή
ααυυξξηημμέέννηηςς  φφρροοννττίίδδααςς..  ΛΛεειι--
ττοουυρργγοούύνν  δδεεκκάάδδεεςς  ααίίθθοουυσσεεςς
χχεειιρροουυρργγεείίωωνν,,  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς
ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  χχιιλλιιάάδδεεςς
χχεειιρροουυρργγιικκέέςς  εεππεεμμββάάσσεειιςς,,  πποουυ
ααππαασσχχοολλοούύνν  μμααζζίί  μμεε  ττοο  ααννααιι--
σσθθηησσιιοολλοογγιικκόό  ττμμήήμμαα  κκααιι  ττηηνν
ααπποοσσττεείίρρωωσσηη,,  δδεεκκάάδδεεςς  άάττοομμαα,,
πποουυ  ααννήήκκοουυνν  σσττηηνν  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα..  ΛΛεειιττοουυρργγοούύνν

δδεεκκάάδδεεςς  τταακκττιικκάά  εεξξωωττεερριικκάά
ιιααττρρεείίαα,,  πποουυ  εεξξυυππηηρρεεττοούύνν  χχιιλλιιάά--
δδεεςς  πποολλίίττεεςς  κκααιι  ααππαασσχχοολλοούύνν
δδεεκκάάδδεεςς  άάττοομμαα,,  πποουυ  κκααιι  ααυυττάά
ααννήήκκοουυνν  σσττηηνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή
ΥΥππηηρρεεσσίίαα..  ΕΕππίίσσηηςς,,  σσττοο  ΝΝοοσσοο--
κκοομμεείίοο  ««ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»» λλεειι--
ττοουυρργγοούύνν  κκααιι  εεππεείίγγοονντταα  εεξξωω--
ττεερριικκάά  ιιααττρρεείίαα  όόλλωωνν  ττωωνν
εειιδδιικκοοττήήττωωνν,,  πποουυ  εεξξυυππηηρρεεττοούύνν
εεκκααττοοννττάάδδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  πποολλίίττεεςς
κκααιι  ααππαασσχχοολλοούύνν  δδεεκκάάδδεεςς  άάττοο--
μμαα,,  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  σσττηηνν  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα..  ΛΛεειιττοουυρρ--
γγοούύνν  εειιδδιικκάά  ττμμήήμμαατταα  εελλέέγγχχοουυ
ττωωνν  λλοοιιμμώώξξεεωωνν,,  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,
εερργγαασσττηηρρίίωωνν  ((ααιιμμοοδδοοσσίίαα,,  ααιιμμοο--
δδυυννααμμιικκόό,,  εεννδδοοσσκκοοππιικκέέςς  μμοοννάά--
δδεεςς,,  αακκττιιννοοδδιιααγγννωωσσττιικκόό  --  ααξξοο--
ννιικκόόςς  κκααιι  μμααγγννηηττιικκόόςς
ττοομμοογγρράάφφοοςς,,  ππυυρρηηννιικκήή  --  PPEETT
--  CCTT  κκλλππ)),,  όόπποουυ  κκααιι  ααυυττάά  μμεε
ττηηνν  σσεειιρράά  ττοουυςς,,  ααππαασσχχοολλοούύνν
δδεεκκάάδδεεςς  άάττοομμαα,,  πποουυ  ααννήήκκοουυνν
σσττηηνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα..  

Σε ό,τι παραπάνω αναφέ-
ρω, δεν είναι τυχαίο ή λάθος
που χρησιμοποιώ την λέξη
άτομα και όχι νοσηλευτές, διό-
τι στην νοσηλευτική υπηρεσία
κ. Καθηγητά υπηρετούν και
άλλοι, πέραν των Πτυχιούχων
νοσηλευτών,που σύμφωνα με
την Ελληνική νομοθεσία είναι
οι μόνοι που μπορούν να ασκή-
σουν νοσηλεία και αυτοί δεν
ξεπερνούν τους 500...Υπηρε-
τούν (και με βάση τα στοιχεία
που έχετε) και άλλοι άξιοι συνά-
δελφοι και συνεργάτες, εκ των
οποίων, οι περισσότεροι είναι
βοηθοί νοσηλευτών, τραυμα-
τιοφορείς, είναι  βοηθοί θαλά-
μων και σαβανωτές.

Με την στάση και τις από-
ψεις σας στο εν λόγω άρθρο,
κ. Καθηγητά, όσον αφορά το
νοσηλευτικό προσωπικό, είναι
σαν να θέλετε να οδηγήσετε
το Εθνικό Σύστημα Υγείας και
την ποιότητα των υπηρεσιών,

ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

«Δημαγωγία δεν σηκώνει η υγεία»

«Η άποψη ενός επιστήμονα υγείας ότι, «είναι

αστείο να μιλάμε για ελλείψεις νοσηλευτικού

προσωπικού στην χώρα μας», είναι πέρα για πέρα

ουτοπική, αβάσιμη, αλλά και άκρως επικίνδυνη» 



που αυτό προσφέρει, στους,
κατά τα άλλα, άξιους συνερ-
γάτες, σαβανωτές των Ελληνι-
κών νοσοκομείων.

ΣΣττοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ««ΕΕυυααγγγγεε--
λλιισσμμόόςς»»,,  σσεε  έένναα  ααππόό  τταα  δδυυσσκκοο--
λλόόττεερραα  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  φφόόρρ--
ττοο  εερργγαασσίίααςς  ννοοσσοοκκοομμεείίαα,,
λλεειιττοουυρργγοούύνν  33  κκααιι  44  κκλλίίννεεςς
εεννττααττιικκήήςς  θθεερρααππεείίααςς  μμεε  έένναα
ννοοσσηηλλεευυττήή,,  λειτουργούν κλι-
νικές τριάντα και σαράντα ασθε-
νών, με ένα και δυο νοση-
λευτές ανά βάρδια,με νοσηλευτές
που εργάζονται με ένα ή και
πολλές φορές κανένα ρεπό,
σε συνθήκες καθόλου ευχά-
ριστες, ούτε για τον ασθενή,
ούτε για τον νοσηλευτή.Παρό-
λα αυτά οι νοσηλευτές του
νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»,
όπως και κάθε άλλου νοσο-
κομείου της χώρας προσπα-
θούν και έχουν σε μεγάλο
βαθμό επιτύχει, να προσφέ-
ρουν ποιοτικές υπηρεσίες κάτω
από επικίνδυνες συνθήκες.

Με βάση,μάλιστα,πρόσφατη
απόφαση του Δ.Σ. του νοσο-
κομείου «Ευαγγελισμός», προ-
τείνεται η τροποποίηση του
οργανισμού Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας, προκειμένου να καλυ-
φθούν οι ανάγκες από την δημι-

ουργία νέων τμημάτων και νέων
τεχνολογιών, για την άμεση,
ποιοτικότερη και αποτελεσμα-
τικότερη φροντίδα των ασθε-
νών, που εξυπηρετεί. Με την
απόφαση, αυτή η νοσηλευτική
υπηρεσία, στηριζόμενη σε διε-
θνή στάνταρ και στοιχεία ορθής
και αποτελεσματικής στελέχω-
σης, για να ανταποκριθεί στις
σημερινές ανάγκες της, χρήζει
συνολικά 2302 ατόμων.

ΑΑννττίί,,  λλοοιιππόόνν,,  εεννόόςς  ««εευυχχααρριι--
σσττώώ»»  ππρροοςς  ττοουυςς  ΈΈλλλληηννεεςς  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττέέςς  ττωωνν  990000  εευυρρώώ,,  γγιιαα  ττιιςς
υυππηηρρεεσσίίεεςς  πποουυ  ππρροοσσφφέέρροουυνν,,
χχααρραακκττηηρρίίζζεεττεε  κκ..  ΚΚααθθηηγγηηττάά  ττηηνν
έέλλλλεειιψψηη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ππρροο--
σσωωππιικκοούύ  ωωςς  ««αασσττεείίαα,,  δδιιεευυκκοο--
λλυυννττιικκήή  κκααιι  ααπποοδδεεκκττόό  μμύύθθοο»»..
Αναφέρετε δε κ. καθηγητά στο
άρθρο σας, ότι κανένα νοσο-
κομείο στον κόσμο δεν δια-
θέτει τόσο πολύ νοσηλευτικό
προσωπικό,όσο στην Ελλάδα.
Θα περιμένω,λοιπόν, να κατα-
θέσετε τα στοιχεία, που απο-
δεικνύουν κάτι τέτοιο, αλλιώς
θα πρέπει να ζητήσετε άμεσα
συγγνώμη από τους Έλληνες
Νοσηλευτές, για τις λανθασμέ-
νες και στηριζόμενες σε ψεύ-
τικα στοιχεία απόψεις σας.

Φυσικά, δεν με ενδιαφέ-

ρουν, αν και μου προκαλούν
λύπη  και οργή οι απόψεις σας
κ. Καθηγητά για τους ιατρούς
συναδέλφους σας, πιστεύω,
όμως, πως ισοπεδώνετε επι-
κίνδυνα τα πάντα, αναφέρο-
ντας και παρουσιάζοντας τους
ιατρούς ως και μόνο τρωκτι-

κά, με μικρές φυσικά εξαιρέ-
σεις, κατά την άποψή σας, του
συστήματος υγείας.

ΠΠιισσττεεύύωω,,  ττεελλεειιώώννοοννττααςς,,
ααγγααππηηττοοίί  σσυυννάάδδεελλφφοοιι  κκααιι
σσυυννεερργγάάττεεςς,,  ππωωςς  ηη  εεππααφφήή  ττοουυ
ΚΚααθθηηγγηηττήή  μμεε  τταα  ΕΕλλλληηννιικκάά
ννοοσσοοκκοομμεείίαα,,  εείίννααιι  εεξξ  ααπποο--

σσττάάσσεεωωςς  κκααιι  γγιιαα  αακκόόμμηη  μμιιαα
φφοορράά  θθαα  ττοοννίίσσωω,,  ττηηνν  ααννααγγκκααίίαα
ααππόό  όόλλοουυςς  μμααςς  σσττήήρριιξξηη  ττοουυ
ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..,,  μμέέσσαα  ααππόό  τταα  λλόόγγιιαα  ττοουυ
ααεειιμμννήήσσττοουυ  κκααθθηηγγηηττοούύ  ττηηςς
ΙΙααττρριικκήήςς,,  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΓΓααρρ--
δδίίκκαα::  δδηημμααγγωωγγίίαα  δδεενν  σσηηκκώώ--
ννεειι  ηη  υυγγεείίαα..

Φεβρουάριος 2010

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.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

άρθρα /  επιστολές

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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MM
εε  ααφφοορρμμήή  ττηηνν  ααππόό  2299--
0011--22001100  εεξξώώδδιικκηη
δδήήλλωωσσηη  ––  δδιιααμμααρρττυυ--

ρρίίαα  ––  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΝΝΠΠΔΔΔΔ
μμεε  ττηηνν  εεππωωννυυμμίίαα  ««ΤΤεεχχννοολλοογγιι--
κκόό  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΊΊδδρρυυμμαα»»  ((ΤΤΕΕΙΙ
ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ)),,  ηη  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))  εεππιι--
σσηημμααίίννεειι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

Η Ε.Ν.Ε. συστήθηκε δυνά-
μει των διατάξεων του Νόμου
3252/2004 ως Νομικό Πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου και
λειτουργεί υπό την μορφή
επαγγελματικού συλλόγου,
προβλεπομένης της υποχρε-
ωτικής εγγραφής όλων των
νοσηλευτών στα μητρώα της.

Οι σκοποί της Ε.Ν.Ε. περι-
γράφονται στις διατάξεις του
άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004
και είναι οι εξής:

««11.. Η προαγωγή και ανά-
πτυξη της Νοσηλευτικής ως
ανεξάρτητης και αυτόνομης
Επιστήμης και Τέχνης, για την
εξύψωση του θεσμού και την
εξασφάλιση υψηλής στάθμης
φροντίδας και υγείας στο κοι-
νωνικό σύνολο. 

2. Η έρευνα, ανάλυση και
μελέτη των νοσηλευτικών θεμά-
των και η σύνταξη και υπο-
βολή επιστημονικά τεκμη-
ριωμένων μελετών για τα
διάφορα νοσηλευτικά προ-
βλήματα της χώρας. 

3. Η διατύπωση εισηγή-
σεων για νοσηλευτικά θέμα-
τα με δική της πρωτοβουλία
ή κατόπιν πρόσκλησης από
τον Υπουργό Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης. 

4. Η συμβολή στην εξεύ-
ρεση και εφαρμογή μεθόδων
και τρόπων για ορθολογική
διοίκηση και διαχείριση των
πόρων της. 

5. Η εισήγηση για θέματα
εκπαίδευσης - μετεκπαίδευσης
- συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης του νοση-
λευτικού κλάδου, η αξιοποίη-
ση προς το σκοπό αυτό υπο-
τροφιών και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, καθώς και η
υλοποίηση τους. Η επαγγελ-
ματική αναγνώριση μεταπτυ-
χιακών προγραμμάτων και των
αντίστοιχων τίτλων σπουδών,
η πραγματοποίηση υπό την
αιγίδα των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και επιστημονικών
εκδηλώσεων που αφορούν τη
νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη
και η μοριοδότηση για επαγ-
γελματικούς σκοπούς των προ-
γραμμάτων αυτών με μεταπτυ-
χιακές εκπαιδευτικές μονάδες. 

6. Η συμμετοχή στην υλο-
ποίηση προγραμμάτων επιχορη-
γούμενων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση που άμεσα ή έμμεσα έχουν
σχέση με τη Νοσηλευτική. 

7. Η έκδοση των απαιτού-
μενων για την απόκτηση - ανα-
νέωση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος πιστοποιητικών
στα μέλη της, η τήρηση μητρώ-
ων, καθώς και ο περιορισμός
της αντιποίησης της άσκησης
του επαγγέλματος. 

8. Η συνεργασία με τους
φορείς που παρέχουν νοση-
λευτική εκπαίδευση και φρο-
ντίδα. 

9. Η αξιολόγηση της παρε-
χόμενης νοσηλευτικής φρο-
ντίδας. 

10. Η συμμετοχή στα εκά-
στοτε θεσμοθετημένα όργανα
που αφορούν το νοσηλευτι-
κό επάγγελμα, αλλά και τη
γενικότερη χάραξη πολιτικής
στον τομέα της Υγείας. 

11. Η εκπροσώπηση της

χώρας σε διεθνείς και ευρω-
παϊκούς οργανισμούς του νοση-
λευτικού κλάδου. 

12. Η έκδοση περιοδικού,
ενημερωτικού δελτίου, συγ-
γραμμάτων και φυλλαδίων
που αφορούν τη νοσηλευτι-
κή για την ενημέρωση των
μελών της, αλλά και του κοι-
νωνικού συνόλου. 

13. Ο καθορισμός και η
διασφάλιση της ελεύθερης
άσκησης του νοσηλευτικού
επαγγέλματος. 

14. Η εισήγηση για τον
καθορισμό των νοσηλευτικών
πράξεων και την κοστολόγη-
ση τους. 

15. Ο έλεγχος τήρησης του
κώδικα νοσηλευτικής δεο-
ντολογίας και η προαγωγή των
δεοντολογικών ηθών και εθί-
μων του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος. 

16. Η μελέτη υγειονομι-
κών θεμάτων και η οργάνω-
ση επιστημονικών νοσηλευ-
τικών συνεδρίων. 

17. Η δημιουργία συνα-
δελφικού πνεύματος μεταξύ
των μελών της. 

18. Η επιστημονική προ-
αγωγή των μελών της. 

19. Η συμβολή στην προ-
στασία της υγείας του Ελληνι-
κού Λαού».

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοουυςς  θθεεσσμμοοθθεεττηη--
μμέέννοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,
δδιικκααιιοολλοογγεείίττααιι  ααππόόλλυυτταα  ττοο
εεννδδιιααφφέέρροονν  ττηηςς  γγιιαα  κκάάθθεε  ζζήήττηη--
μμαα  πποουυ  άάππττεεττααιι  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήήςς  εεππιισσττήήμμηηςς  κκααιι  ττέέχχννηηςς,,
ππρρωωττίίσσττωωςς  δδεε,,  ηη  ννοομμιιμμόόττηητταα
ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ππρρόόσσλληηψψηηςς
δδιιδδαακκττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  σστταα
ΤΤμμήήμμαατταα  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  όόλλωωνν
ττωωνν  ΤΤΕΕΙΙ  ττηηςς  χχώώρρααςς.. Η ανωτέ-

ρω διαδικασία είναι ιδιαιτέ-
ρως κρίσιμη και άμεσα σχε-
τιζόμενη με την εκπαίδευση
των αυριανών νοσηλευτών, η
οποία θα πρέπει να ανατίθε-
ται πάντα στους καλύτερους
εκ των υποψηφίων, με βάση
αξιοκρατικά κριτήρια.

ΥΥπποογγρρααμμμμίίζζεεττααιι  όόττιι,,  ηη  υυππ’’
ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..  2255//0088--0011--22001100
αανναακκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εεξξεεδδόό--
θθηη  σσεε  σσυυννέέχχεειιαα  κκααττααγγγγεελλιιώώνν
υυπποοψψηηφφίίωωνν,,  πποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν
σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττωωνν  κκρρίίσσεεωωνν
γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσλληηψψηη  σσεε  θθέέσσεειιςς
εερργγαασσττηηρριιαακκοούύ  κκααιι  μμόόννιιμμοουυ
ππρροοσσωωππιικκοούύ  σστταα  ΤΤμμήήμμαατταα  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  ΑΑ΄́  κκααιι  ΒΒ΄́  ττοουυ  ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑθθηη--
ννώώνν..  ΗΗ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  θθεεώώρρηησσεε  χχρρέέοοςς
ττηηςς  ααππέέννααννττιι  σσττοουυςς  2277..000000  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  ––  μμέέλληη  ττηηςς,,  νναα  δδηημμοο--
σσιιοοπποοιιήήσσεειι  ττιιςς  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  κκααιι
νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι,,  ττόόσσοο  ττηηνν  ηηγγεε--
σσίίαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΠΠααιιδδεείίααςς,,
όόσσοο  κκααιι  ττοονν  ΓΓεεννιικκόό  ΕΕππιιθθεεωω--
ρρηηττήή  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς..

ΑΑξξίίζζεειι  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι,,  ηη
ββαασσιιμμόόττηητταα  κκααιι  ηη  ααλλήήθθεειιαα  ττωωνν
σσχχεεττιικκώώνν  κκααττααγγγγεελλιιώώνν  εεππιιββεε--
ββααιιώώθθηηκκαανν  ππλλήήρρωωςς  μμεε  ττοο  υυππ’’
ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..  ΦΦεε3333//1133551144ππ..εε..//1111--
0011--22001100  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΠΠρροοέέ--
δδρροουυ  ττοουυ  ΤΤΕΕΙΙ,,  δδυυννάάμμεειι  ττοουυ
οοπποοίίοουυ  ααννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι  οοιι
ππλληημμμμέέλλεειιεεςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς
εεππιιλλοογγήήςς  δδιιδδαακκττιικκοούύ  ππρροοσσωω--
ππιικκοούύ,,  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  έέξξιι  θθέέσσεε--
ωωνν  ΚΚααθθηηγγηηττώώνν  ΕΕφφααρρμμοογγώώνν
κκααιι  ααννααππέέμμππεεττααιι  ηη  υυππόόθθεεσσηη
σσττοο  οοιικκεείίοο  ΕΕκκλλεεκκττοορριικκόό  ΣΣώώμμαα
γγιιαα  ννέέαα  ννόόμμιιμμηη  κκρρίίσσηη..  

Εκ των ανωτέρω αναμφι-
σβήτητων στοιχείων προκύ-
πτει με σαφήνεια ότι,η Ε.Ν.Ε.
ουδέν σκοπό συκοφάντησης
του ΤΕΙ Αθηνών είχε, αφού
ουδέποτε διέδωσε εν γνώσει
της ψευδή γεγονότα, ικανά να

βλάψουν την τιμή ή την υπό-
ληψη του ΤΕΙ Αθηνών.

Επιπλέον, η δημοσίευση
των επίμαχων ανακοινώσεων
στηρίζεται στο δικαιολογημέ-
νο ενδιαφέρον της Ε.Ν.Ε. για
την πορεία μιας τόσο κρίσι-
μης για την νοσηλευτική επι-
στήμη υπόθεσης.

Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ν.Ε.
λαμβάνει σοβαρά υπόψη το
περιεχόμενο της εξώδικης
δήλωσης του ΤΕΙ Αθηνών και
επιφυλάσσεται για την έκδο-
ση νεότερης σχετικής ανα-
κοίνωσης, μετά την ολοκλή-
ρωση της δικαστικής
διερεύνησης της υπόθεσης.

Υπογραμμίζεται, επιπλέον,
ότι η Ε.Ν.Ε. δεν αποτελεί συν-
δικαλιστική οργάνωση του
Νόμου 1264/1982,όπως εσφαλ-
μένα αναφέρεται στην εξώδι-
κη δήλωση,αλλά νομικό πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου, που
λειτουργεί ως επαγγελματικός
σύλλογος των νοσηλευτών.

ΤΤέέλλοοςς,,  γγιιαα  ττηηνν  αασσφφααλλήή  εεξξαα--
γγωωγγήή  σσυυμμππεερραασσμμάάττωωνν  κκααιι  χχάάρριινν
ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  δδιιεερρεεύύννηησσηηςς
κκααιι  δδιιααλλεεύύκκααννσσηηςς  ττωωνν  εεππίί  σσεειι--
ρράά  εεττώώνν  αακκοολλοουυθθοουυμμέέννωωνν  ππρραα--
κκττιικκώώνν  εεππιιλλοογγήήςς  δδιιδδαακκττιικκοούύ
ππρροοσσωωππιικκοούύ  γγιιαα  τταα  ΤΤμμήήμμαατταα
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ττοουυ  ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑθθηη--
ννώώνν,,  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύ--
λλιιοο  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ααιιττεείίττααιι  δδιιάά  ττηηςς
ππααρροούύσσηηςς  νναα  ττοουυ  χχοορρηηγγηηθθοούύνν
τταα  σσχχεεττιικκάά  ΠΠρραακκττιικκάά  ττωωνν  ΕΕκκλλεε--
κκττοορριικκώώνν  ΣΣωωμμάάττωωνν  ττωωνν  ττεελλεευυ--
ττααίίωωνν  ππέέννττεε  ((55))  εεττώώνν,,  ππρροοκκεειι--
μμέέννοουυ  νναα  υυππάάρρξξεειι  έέλλεεγγχχοοςς
ααφφεεννόόςς  ττηηςς  ννόόμμιιμμηηςς  σσυυγγκκρρόό--
ττηησσηηςς  ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν  οορργγάά--
ννωωνν,,  ααφφεεττέέρροουυ  έέλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  εεκκ
ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  ααππααιιττοούύμμεεννηηςς  ππλλήή--
ρροουυςς,,  εειιδδιικκήήςς  κκααιι  εεππααρρκκοούύςς
ααιιττιιοολλοογγίίααςς..

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

Έχουμε χρέος απέναντι
στους νοσηλευτές 
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ααττααγγγγεελλίίαα  ππρροοςς  όόλλοουυςς  ττοουυςς
εεμμππλλεεκκόόμμεεννοουυςς  φφοορρεείίςς,,  ααλλλλάά
κκααιι  ττοονν  ααρρμμόόδδιιοο  ΕΕιισσααγγγγεελλέέαα

ααππέέσσττεειιλλεε  ηη  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοο  ζζήήττηημμαα  ττηηςς  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκήήςς  σσττααδδιιοοδδρροομμίίααςς  ττωωνν  ππττυυχχιι--
οούύχχωωνν  ττηηςς  ΑΑννωωττέέρρααςς  ΣΣχχοολλήήςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττρριιώώνν  ττοουυ  ΕΕρρυυθθρροούύ  ΣΣττααυυρροούύ,,
εεππιισσηημμααίίννοοννττααςς  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5§2 Α του Νόμου 1579/1985, από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιε-
ρώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του
νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους
πτυχιούχους ή διπλωματούχους των:
α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β)
Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως
ανώτερων σχολών αδελφών νοσο-
κόμων επισκεπτριών αδελφών νοσο-
κόμων,αρμοδιότητας Υπουργείου Υγεί-
ας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών
αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών
α, β, γ.

Περαιτέρω,με την ψήφιση του Νόμου
3252/2004 συστήθηκε Νομικό Πρό-
σωπο Δημοσίου Δικαίου με την επω-
νυμία «Ένωση Νοσηλευτών – Νοση-
λευτριών Ελλάδος», που λειτουργεί
υπό την μορφή επαγγελματικού συλ-
λόγου, προβλεπομένης της υποχρεω-
τικής εγγραφής στα μητρώα του όλων
όσων φέρουν τον επαγγελματικό τίτ-
λο του Νοσηλευτή. Πιο συγκεκριμέ-
να,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3§2 του Νόμου 3252/2004, τακτικά
μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι
οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: α)
Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β)
Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώ-
ην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσο-
κόμων,Επισκεπτριών Αδελφών Νοσο-
κόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτι-
κών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτι-
κών Σχολών ή Τμημάτων της αλλο-
δαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν
αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία
των νοσηλευτικών σχολών της ημε-
δαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι,

σύμφωνα με το άρθρο 31§2 του ιδί-
ου ως άνω Νόμου, όποιος ασκεί τη
νοσηλευτική,χωρίς να έχει άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος, διώκεται ποινικά
σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποι-
νικού Κώδικα.

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το
υπ’ αριθμ. πρωτ. 109077α/Β1/14-12-
2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελε-
τών Στατιστικής & Οργάνωσης Α.Ε. του

Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πανεπι-
στημιακής Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων,καθώς και από το υπ’αριθμ.
πρωτ.Φ2/132338/Β3/07-12-2006 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Τεχνολογικού
Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, η Σχολή Νοσηλευτριών
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν

ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουρ-
γείου Παιδείας, δεν περιλαμβάνεται
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν
υπάγεται στο σύστημα εισαγωγής μέσω
των μαθημάτων που εξετάζονται σε
εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από το
υπ’ αριθμ. πρωτ.Υ7β/Γ.Π.128245/06-
12-2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγ-
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, η Ανωτέρα Σχολή Νοση-
λευτριών του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού δεν υπάγεται στην αρμοδιό-
τητα του ως άνω Υπουργείου.

ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  ππιιοο  ππάάννωω  κκααθθίίσσττααττααιι
σσααφφέέςς  όόττιι,,  οοιι  ππττυυχχιιοούύχχοοιι  ττηηςς  ΑΑννωωττέέρρααςς
ΣΣχχοολλήήςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττρριιώώνν  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ
ΕΕρρυυθθρροούύ  ΣΣττααυυρροούύ,,  δδεενν  δδύύννααννττααιι  νναα
υυππααχχθθοούύνν  σσεε  κκααμμίίαα  ττωωνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν
αα,,  ββ,,  γγ  κκααιι  δδ  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55§22ΑΑ  ττοουυ
ΝΝόόμμοουυ  11557799//11998855..  ΩΩςς  εεκκ  ττοούύττοουυ,,  δδεενν
δδύύννααννττααιι  νναα  φφέέρροουυνν  ττοονν  εεππααγγγγεελλμμααττιι--
κκόό  ττίίττλλοο  ττοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή  ήή  ττηηςς  ΝΝοοσσηη--
λλεεύύττρριιααςς,,  δδεενν  δδύύννααννττααιι  νναα  εεγγγγρρααφφοούύνν
ωωςς  μμέέλληη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκααιι  δδεενν  δδύύννααννττααιι
νναα  ααπποοκκττήήσσοουυνν  άάδδεειιαα  αασσκκήήσσεεωωςς  εεππααγγ--
γγέέλλμμααττοοςς  ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιααςς..  ΥΥπποογγρρααμμμμίί--
ζζεεττααιι,,  δδεε,,  όόττιι  ηη  εεξξ  ααυυττώώνν  ππρρααγγμμααττιικκήή
άάσσκκηησσηη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλ--
μμααττοοςς  σσυυννιισσττάά  ττοο  πποοιιννιικκόό  ααδδίίκκηημμαα  ττηηςς
ααννττιιπποοίίηησσηηςς  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς..  

Οι ανωτέρω θέσεις έχουν επικυ-
ρωθεί από τη νομολογία του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας και δη την
υπ’ αριθμ. 4813/1995 και την πλέον
πρόσφατη 1102/2008 απόφαση.

ΚΚααττόόππιινν  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερρθθέέ--
ννττωωνν,,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς  μμααςς  ααππαα--
ννττήήσσεεττεε  σσεε  ττιι  εεξξυυππηηρρεεττεείί  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα
ττηηςς  ττεεττρρααεεττοούύςς  σσχχοολλήήςς  ττοουυ  ΕΕΕΕΣΣ  κκααιι
πποοιιεεςς  θθαα  εείίννααιι  οοιι  δδιικκέέςς  σσααςς  εεννέέρργγεειιεεςς
σσττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  ααππόόδδοοσσηηςς  δδιικκααιι--
οοσσύύννηηςς,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  δδιιεεννεερρ--
γγοούύμμεεννηη  σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη  ααννττιιπποοίίηησσηη  ττοουυ
εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή..

Σημειωτέον ότι, στον χορηγούμε-
νο τίτλο σπουδών της εν λόγω σχο-
λής, αναγράφεται παραπλανητικώς ο
τίτλος «Νοσηλεύτρια».

Το παρόν θα διαβιβαστεί στον αρμό-
διο Εισαγγελέα.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  

STOP στην αυθαιρεσία!  

MMετά από καταγγελία του ΔΣ του 3ου Περιφερειακού Συμβουλίου της
Ε.Ν.Ε., καταδικάστηκε, πριν από λίγες μέρες, με χρηματικό πρόστιμο
από το Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης η Α.Μ., η οποία ασκούσε επί

21 χρόνια χρέη προϊσταμένης νοσηλεύτριας σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλο-
νίκης, χωρίς να κατέχει τίτλο σποδών και απομακρύνθηκε από τη θέση της προϊ-
σταμένης. Το μήνυμα της Ε.Ν.Ε. είναι ξεκάθαρο: θα παρεμβαίνει δυναμικά,
όπου και όποτε χρειάζεται, με αποκλειστικό σκοπό την προάσπιση του επαγ-
γέλματος του νοσηλευτή. 

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ   

Καταδικάστηκε η «νοσηλεύτρια»
χωρίς πτυχίο



«ΔΔ
ιά της παρούσης υποβάλλω την παραίτη-
σή μου ως μέλος ΔΣ του ΕΣΝΕ, απόφαση
που έρχεται ως συνέπεια των αρχών μου

και της πορείας μου στο χώρο της Νοσηλευτικής.
Στόχος του επαγγέλματός μας πρέπει να είναι η ενό-
τητα. Μόνο ενωμένη και ενδυναμωμένη η Νοση-
λευτική θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των και-
ρών και θα παλέψει για την κοινωνική και επαγγελματική
της άνοδο.

Δυστυχώς,όμως, εδώ και πάρα πολύ καιρό συντη-
ρείται ένα κλίμα ψυχροπολεμικό. Αγωνιστήκαμε
όλοι μαζί σύλλογοι και σωματεία για την δημιουρ-
γία του ΝΠΔΔ. Κι όταν αυτό, μετά από μακρόχρο-
νους αγώνες το πετύχαμε, καταναλώνουμε ατέλει-
ωτο μελάνι εναντίον του φορέα μας, οδηγώντας σε
ένα συνεχή διχασμό και κατακερματισμό, που πλήτ-
τει ουσιαστικά την Νοσηλευτική.

Έχω εδώ και αρκετό καιρό διαχωρίσει τη στά-
ση μου, ως μέλος ΔΣ του ΕΣΝΕ, θεωρώντας απα-
ραίτητο τον σεβασμό απέναντι στη  λειτουργία της
Ε.Ν.Ε. ως φορέα του επαγγέλματος και προσπαθώ-
ντας από το δικό μου μετερίζι, να προωθήσω την
συνεργασία προς όφελος της Νοσηλευτικής κοινό-
τητας. Η στάση μου, όμως, έγινε αιτία να παραγκω-
νιστώ από τη θέση του Αρχισυντάκτη του Νοση-
λευτικού Δελτίου, επειδή δεν δέχτηκα να δημοσιεύω
κείμενα ενάντια στην Ε.Ν.Ε. και ορισμένες φορές
μπλόκαρα στο τυπογραφείο κείμενα, που χωρίς την
έγκρισή μου είχαν τοποθετηθεί στα τρέχοντα φύλ-
λα. Σημειωτέον ότι, η θέση του αρχισυντάκτη ήταν
η μόνη που είχα δεχτεί, γιατί  παρά τον αυξημένο
αριθμό ψήφων με τις οποίες τιμήθηκα από τα μέλη
μας, δεν θέλησα, λόγω προσωπικών απόψεων, να
δεχτώ κανένα από τα αξιώματα του ΔΣ.

Όσο ο καιρός προχωρεί, αισθάνομαι ότι παρα-
γκωνίζομαι, λόγω της ανοιχτής και δηλωμένης στή-
ριξης μου στην Ε.Ν.Ε.. Αποτέλεσμα είναι να μην έχω
ενημερωθεί τηλεφωνικά, γραπτά ή ηλεκτρονικά για
κείμενα που έχουν υπογραφεί από το ΔΣ και τα
οποία, αν και δεν φέρουν την υπογραφή μου,φέρουν
όμως λογότυπο, στο οποίο περιλαμβάνεται το όνο-
μά μου.Συγκεκριμένα αναφέρω την παραπομπή του
ΔΣ της Ε.Ν.Ε. στο ανώτατο πειθαρχικό, κείμενο με
το οποίο διαφωνώ και το οποίο πλήττει ουσιαστικά
την αξιοπρέπεια ενός ιστορικού συνδέσμου. Έχο-
ντας συμμετάσχει στον ΕΣΝΕ ως μέλος ΔΣ επί δώδε-
κα χρόνια,θεωρώ άδικο για τον Σύνδεσμο να εγκλω-
βίζεται  σε στείρες αντιπαραθέσεις και αντί να παράγει
ουσιαστικό έργο για την νοσηλευτική, να έχει θέσει

ως μόνο του μέλημα την αλλαγή προσώπων στο ΔΣ
της Ε.Ν.Ε.. Επιτέλους ας μάθουμε να παράγουμε έργο
και να εργαζόμαστε για την άνοδο του επαγγέλμα-
τος και χωρίς να εκλεγόμαστε. Γιατί η Νοσηλευτική
είναι ιδέα και μας ξεπερνά. Επιθυμώ να διαχωρίσω
άμεσα και ανοιχτά τη θέση μου από διασπαστικές
κινήσεις, όπως η νεοεμφανισθείσα «Νοσηλευτική
Αφύπνιση», την οποία πληροφορήθηκα, αν και μέλος
ΔΣ, από την ιστοσελίδα. Σε κάθε περίπτωση επιλέ-
γω το δρόμο του «εμείς», από το δρόμο του «εγώ».
Και συγκεκριμένα το ρόλο του «εμείς μπορούμε»,
αντί του «εγώ πρέπει να είμαι οπωσδήποτε παντού».

Επειδή για σειρά ετών αγωνίζομαι προς όφελος
της Νοσηλευτικής, θεωρώ ότι, στη δεδομένη χρονι-
κή στιγμή, οι κινήσεις και δράσεις του ΔΣ του ΕΣΝΕ
δεν με εκφράζουν. Έτσι, προτού να φθαρεί εντελώς
το όραμα, προτιμώ να αποχωρίσω από τη θέση
μέλους ΔΣ του ΕΣΝΕ και υποβάλλω ενώπιόν σας
την παραίτησή μου. Η στήριξη του επαγγελματικού
μας φορέα είναι μονόδρομος και είναι το μέλλον
της Νοσηλευτικής.Θεωρώ πέραν οποιασδήποτε δεο-
ντολογίας το να αναστέλλουμε αυτή την εξέλιξη.Εξάλ-
λου, όποιος θέλει να εκλεγεί, μπορεί να το πετύχει
μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.Η συνεχής όμως
και έμμονη αντίδραση προς ό,τι καλό δημιουργεί
τούτος ο τόπος με βρίσκει αντίθετη ως επαγγελμα-
τία και ως άνθρωπο. Έτσι, συνεπής στις προσωπικές
μου απόψεις, επιμένοντας να κοιτάζω μόνο μπρο-
στά και όχι πίσω, αποχωρώ από μέλος του ΔΣ, ζητώ-
ντας την άμεση αντικατάστασή μου.

Με τιμή,
Μαρία Γ. Γκίκα».

Εκλογές στο Σύλλογο Νοσηλευτών Πέλλας
Μετά τις εκλογές της 18ης Φεβρουαρίου στο Σύλλογο Νοσηλευτών Πέλλας (μέλους της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Φεβρουάριος 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΣΝΕ

Επιλέγω το
δρόμο του «εμείς»

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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ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ
ΠΠρρόόεεδδρροοςς::Ταουσάνη Μαργαρίτα του
Γεωργίου, ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ 
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς::  Παναγιωτίδου Ελένη του
Γεωργίου, Γ.Ν. Γιαννιτσών 
ΓΓεενν..ΓΓρρααμμμμααττέέααςς::  Πλατσιώτα Ευαγγελία
του Πέτρου, Γ.Ν. Έδεσσας 
ΑΑνν..ΓΓεενν..ΓΓρρααμμμμααττέέααςς::  Δουλκερίδου Κων-

σταντία του Γεωργίου, Γ.Ν. Έδεσσας
ΤΤααμμίίααςς::  Γρίβα Διαλεκτή του Κων/νου,
Γ.Ν. Έδεσσας
ΜΜέέλληη::  Καραϊσκάκης Αλέξανδρος του
Κων/νου, Γ.Ν. Γιαννιτσών - Μουρατίδου
Ελένη του Κυριάκου, Γ.Ν. Έδεσσας
ΑΑννααππλληηρρωωμμααττιικκάά  ΜΜέέλληη::  Πουλίδου Ελέ-
νη του Ιωάννη, Γ.Ν. Γιαννιτσών - Εμεξε-

ζίδου Ελένη του Δημητρίου, Γ.Ν. Γιαννι-
τσών - Ντίσιου Παρασκευή του Νικολά-
ου, Γ.Ν. Γιαννιτσών

ΕΕΞΞΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ    
Γιάντση Φανή του Γεωργίου, Γ.Ν. Έδεσ-
σας - Τουτουκτσής Κων/νος του Παν/τη,
ΚΥ Αριδαίας - Τζωρτζίδου Μαρία του

Κυριάκου, Γ.Ν.Γιαννιτσών ΑΑννααππλληηρρωω--
μμααττιικκάά  ΜΜέέλληη::  Ξανθοπούλου Κυριακή
του Δημητρίου, Γ.Ν.Γιαννιτσών 

ΑΑΝΝΤΤΙΙΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΟΟΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ  Ταου-
σάνη Μαργαρίτα, Παναγιωτίδου Ελένη,
Πλατσιώτα Ευαγγελία, Καραϊσκάκης Αλέ-
ξανδρος

«Μόνο ενωμένη και 

ενδυναμωμένη η Νοσηλευτική

θα ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των καιρών»



AA
ννααφφοορριικκάά  μμεε  ττοονν  θθεεσσμμόό
ττοουυ  εεφφηημμεερρεεύύοοννττοοςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττήή,,  ττοο  ΔΔιιοοιικκηη--

ττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εεππιι--
σσηημμααίίννεειι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

ΕΕίίννααιι  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι,,  ηη  εεφφηη--
μμεερρίίαα  ττοουυ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήή  ααννττιιμμεε--
ττωωππίίζζεεττααιι  μμεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ττρρόό--
πποο  σσεε  κκάάθθεε  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  ίίδδρρυυμμαα,,
φφααιιννόόμμεεννοο  πποουυ  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττηηνν
έέλλλλεειιψψηη  σσααφφοούύςς  ννοομμοοθθεεττιικκοούύ
ππλλααιισσίίοουυ,,  πποουυ  νναα  ρρυυθθμμίίζζεειι  εεννιι--
ααίίαα  ττοονν  εενν  λλόόγγωω  θθεεσσμμόό..  Συνέ-

πεια της απουσίας ειδικών δια-
τάξεων στην ελληνική νομο-
θεσία, δεν υπάρχει κατοχυρω-
μένο καθηκοντολόγιο για τον
εφημερεύοντα νοσηλευτή.

ΩΩσσττόόσσοο,,  ηη  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  θθεεωωρρεείί  κκααιι  υυπποο--
σσττηηρρίίζζεειι  οορριισσμμέέννεεςς  ββαασσιικκέέςς  ααρρχχέέςς,,
πποουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιέέπποουυνν  ττηηνν
εεφφηημμεερρίίαα  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή..  ΕΕιιδδιι--
κκόόττεερραα,,  οο  εεφφηημμεερρεεύύωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττήήςς οφείλει να απασχολείται
με ζητήματα που άπτονται απο-

κλειστικά της λειτουργίας της
νοσηλευτικής υπηρεσίας,δεν θα
πρέπει να εκτελεί και βάρδια σε
τμήμα παράλληλα με την εφη-
μερία, ενώ θα πρέπει να διαθέ-
τει επαρκή επαγγελματική εμπει-
ρία, ήτοι να έχει διανύσει την
διετή δοκιμαστική υπηρεσία.

ΛΛόόγγωω,,  λλοοιιππόόνν,,  ττηηςς  ααπποουυ--
σσίίααςς  σσααφφοούύςς  θθεεσσμμιικκοούύ  ππλλααιισσίί--
οουυ  ππεερρίί  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  πποουυ
ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσττοουυςς  εεφφηημμεερρεεύύ--
οοννττεεςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  οοιι  ωωςς  άάννωω

ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  δδύύννααννττααιι  νναα  ππρροοσσ--
δδιιοορρίίζζοοννττααιι  δδιιάά  ττηηςς  εεκκδδόόσσεεωωςς
σσχχεεττιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττωωνν  οορργγάά--
ννωωνν  δδιιοοίίκκηησσηηςς  εεκκάάσσττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  ιιδδρρύύμμααττοοςς,,  κκααττόόππιινν
εειισσηηγγήήσσεεωωςς  ττηηςς  ππλλέέοονν  ααρρμμόό--
δδιιααςς  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  ήήττοοιι  ττηηςς  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  ηη  οοπποοίίαα
δδέέοονν  νναα  ζζηηττεείί  κκααιι  νναα  λλααμμββάάννεειι
υυππόόψψηη  ττιιςς  εειισσηηγγήήσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς
σσχχεεττιικκέέςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  ωωςς  ττηηςς
κκααττάά  ττεεκκμμήήρριιοο  ααρρμμόόδδιιααςς  ααρρχχήήςς

γγιιαα  ττηηνν  δδιιααττύύππωωσσηη  εειισσηηγγήήσσεε--
ωωνν  ππεερρίί  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  θθεεμμάά--
ττωωνν,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ  άάρρθθρροουυ  22  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
33225522//22000044..

Τέλος η Ε.Ν.Ε. υπογραμμί-
ζει, ότι ήδη ετοιμάζει σχέδιο
κανόνων περί του καθορισμού
των αρμοδιοτήτων των εφημε-
ρευόντων νοσηλευτών,με απώ-
τερο στόχο την ενιαία εφαρ-
μογή τους εις όλα τα νοσοκομεία
της χώρας.

MM
ε βάση την από 04-02-2010 ανα-
φορά της νοσηλεύτριας του Γ.Ν.
Δράμας Μ.Γ.προς την Διευθύντρια

της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας,η οποία
κοινοποιήθηκε στην Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

ΟΟιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  κκααττάά  ττηηνν  εεκκττέέλλεεσσηη  ττωωνν
υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν  ττοουυςς  κκααθθηηκκόόννττωωνν,,  σσυυννεερρ--
γγάάζζοοννττααιι  μμεε  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ιιααττρριικκήήςς
υυππηηρρεεσσίίααςς,,  αακκοολλοουυθθώώννττααςς  ττιιςς  οοδδηηγγίίεεςς  ττωωνν
ιιααττρρώώνν  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  εεννδδεεδδεειιγγμμέέννηη
θθεερρααππεευυττιικκήή  μμέέθθοοδδοο,,  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρ--
μμοοσσττεείί  γγιιαα  κκάάθθεε  αασσθθεεννήή..  ΠΠέέρραανν,,  ωωσσττόόσσοο,,
ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  γγεεννιικκώώνν  οοδδηηγγιιώώνν  κκααιι  κκααττεευυ--
θθύύννσσεεωωνν,,  οοιι  ιιααττρροοίί  δδεενν  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωμμαα
ππααρρέέμμββαασσηηςς  ήή  υυππόόδδεειιξξηηςς  ωωςς  ππρροοςς  ττοονν  ττρρόό--
πποο  εεκκττέέλλεεσσηηςς  ττωωνν  ααννααγγκκααίίωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκώώνν  ππρράάξξεεωωνν..  Η εκτέλεση των νοσηλευτι-
κών πράξεων αποτελεί αρμοδιότητα των
νοσηλευτών,οι οποίοι φέρουν και την απο-
κλειστική ευθύνη για την ορθή τέλεσή τους
με βάση τις επιστημονικές γνώσεις τους και
την επαγγελματικής τους εμπειρία.Πολλώ,
δε μάλλον θεωρείται αδιανόητη η παρέμ-
βαση ειδικευόμενου ιατρού κατά το στάδιο
εκτέλεσης της ενδεδειγμένης νοσηλευτικής
πράξης.Οι ειδικευόμενοι ιατροί διαθέτουν,
κατά τεκμήριο, μειωμένη επαγγελματική

εμπειρία,εν πάση δε περιπτώσει δεν δύνα-
νται, ως οιωνεί μέλη της ιατρικής υπηρε-
σίας,να αναμειγνύονται στην εκτέλεση των
υπηρεσιακών καθηκόντων των μελών της
νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Υπ’ αυτό το πρίσμα η παρέμβαση του
ειδικευόμενου ιατρού του Γ.Ν.Δράμας κυρί-
ου Χ.στο έργο της νοσηλεύτριας Μ.Γ.κρί-
νεται ως αντιδεοντολογική και καταχρη-
στική.Επιπροσθέτως,εφόσον η ασκηθείσα
κριτική, σύμφωνα με την αναφορά της εν
λόγω νοσηλεύτριας, υπερέβη τα κοινωνι-
κώς επιτρεπτά όρια, η συμπεριφορά του
συγκεκριμένου ειδικευόμενου ιατρού είναι
πειθαρχικώς κολάσιμη.

ΗΗ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  υυπποογγρρααμμμμίίζζεειι  γγιιαα  αακκόόμμηη  μμιιαα
φφοορράά,,  όόττιι  εεππιιθθυυμμεείί  κκααιι  ααγγωωννίίζζεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν
κκααθθηημμεερριιννήή  ααγγαασσττήή  σσυυννεερργγαασσίίαα  ττηηςς  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  μμεε  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  ιιααττρριι--
κκήή,,  ππλληηνν  όόμμωωςς  δδεενν  ααννέέχχεεττααιι  ττηηνν  ααλλααζζοοννιικκήή
σσυυμμππεερριιφφοορράά  οορριισσμμέέννωωνν  ιιααττρρώώνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι
εεππιιμμέέννοουυνν  νναα  ππααρρααββιιάάζζοουυνν  μμεε  ττρρόόπποο  ππρροο--
κκλληηττιικκόό  κκάάθθεε  κκααννόόνναα  δδεεοοννττοολλοογγίίααςς,,  εεππιιχχεειι--
ρρώώννττααςς  ττηηνν  υυπποοββάάθθμμιισσηη  κκααιι  ααππααξξίίωωσσηη  ττοουυ
έέρργγοουυ  κκααιι  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν.. Οι
ιατροί που υποπίπτουν στην ανωτέρω περι-
γραφείσα συμπεριφορά,θα πρέπει να ελέγ-
χονται πειθαρχικώς ή ακόμη και ποινικώς.

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 

Η Ε.Ν.Ε. ετοιμάζει
σχέδιο κανόνων
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ΑΑ ναφορικά με την διενέργεια
τακτικών εμβολιασμών βρε-
φών, νηπίων και παίδων επι-

σημαίνονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 3§3 περίπτωση 7 του Προ-
εδρικού Διατάγματος 351/1989, η
διενέργεια εμβολιασμών αποτελεί
επαγγελματικό δικαίωμα του κλά-
δου των επισκεπτών και επισκεπτριών
υγείας. Υπογραμμίζεται ότι, στις δια-
τάξεις του άρθρου 1 του ιδίου ως
άνω Προεδρικού Διατάγματος, όπου
και περιγράφονται τα επαγγελματι-
κά δικαιώματα των Νοσηλευτών, δεν
περιλαμβάνεται και η διενέργεια
εμβολιασμών. 

Με βάση τα παραπάνω καθίστα-
ται σαφές ότι, ο εμβολιασμός δεν
αποτελεί επαγγελματικό δικαίωμα,
ούτε υπηρεσιακό καθήκον των νοση-
λευτών, οι οποίοι δεν δύνανται να
υποχρεωθούν στην διενέργειά του. 

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι, εν
απουσία των επισκεπτών υγείας,

δέον όπως οι τακτικοί εμβολιασμοί
βρεφών, νηπίων και παίδων διενερ-
γούνται από παιδιάτρους, με στόχο
την μέγιστη δυνατή διαφύλαξη της
υγείας μικρών ηλικιακά ατόμων.
Αυτό, άλλωστε αποτελεί και την
παγίως ακολουθουμένη πρακτική
εις όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα
υγείας.

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να
αναφερθεί, ότι ο ήδη επιβαρυμένος,
λόγω ελλείψεως προσωπικού, κλά-
δος των νοσηλευτών δεν δύναται να
επιφορτίζεται και με νέα υπηρεσια-
κά καθήκοντα, που εκφεύγουν μάλι-
στα των επαγγελματικών του δικαι-
ωμάτων. Οποιαδήποτε τέτοια
προσπάθεια επιβολής νέων υπηρε-
σιακών καθηκόντων στους νοση-
λευτές κρίνεται παράνομη και κατα-
χρηστική, ως αντιβαίνουσα τις
προμνησθείσες διατάξεις του ΠΔ
351/1989 και μη εξυπηρετούσα την
εύρυθμη λειτουργία των νοσοκο-
μείων και των κέντρων υγείας.  

Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ 
ΒΡΕΦΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ  

Δεν είναι καθήκον
των νοσηλευτών  

Τα περί αγαστής
συνεργασίας...



OO
ιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ααννττιιδδρροούύνν  κκααιι
κκιιννοούύννττααιι  δδυυννααμμιικκάά,,  μμεε  σσττόό--
χχοο,,  ττόόσσοο  ττηηνν  ππρροοάάσσππιισσηη  ττοουυ

εεππααγγγγέέλλμμααττόόςς  ττοουυςς,,  πποουυ  κκιιννδδυυννεεύύεειι
ααππόό  ττηηνν  υυππεερρββοολλιικκήή  ααδδιιααφφοορρίίαα  ήή........ττοονν
υυππεερρββοολλιικκόό  ««ζζήήλλοο»»  κκάάπποοιιωωνν,,  όόσσοο  κκααιι
γγιιαα  ττηηνν  ππρροοάάσσππιισσηη  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς
ττηηςς  δδωωρρεεάάνν  κκααιι  πποοιιοοττιικκήήςς  ΥΥγγεείίααςς,,  πποουυ
ααξξίίζζοουυνν  όόλλοοιι  οοιι  πποολλίίττεεςς..  

ΤΤοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  σσεε  ππρρόόσσφφααττηη
σσυυννέέννττεευυξξηη  ττύύπποουυ,,  χχααρραακκττήήρριισσεε,,  ττοουυ--
λλάάχχιισσττοονν  εεππιικκίίννδδυυννηη  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη
πποουυ  εεππιικκρρααττεείί  σσήήμμεερραα  σστταα  ννοοσσοοκκοο--
μμεείίαα,,  ττοοννίίζζοοννττααςς  όόττιι  οοιι  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  πποουυ
εεξξααγγγγέέλλθθηηκκαανν,,  εείίννααιι  μμίίαα  ««σσττααγγόόνναα  σσττοονν
ωωκκεεααννόό»»..  ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααππόό  1155..000000
θθέέσσεειιςς  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι  άάλλλλεεςς  ττόόσσεεςς
ββοοηηθθώώνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ααππααιιττοούύννττααιι,,  γγιιαα
νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  τταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα,,  μμεε
ββάάσσηη  ττιιςς  ππρρααγγμμααττιικκέέςς  ττοουυςς  ααννάάγγκκεεςς,,
εεννώώ  ττηηνν  ίίδδιιαα  ώώρραα,,  66..000000  ππττυυχχιιοούύχχοοιι
ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ((ππααννεεππιισσττηημμιιαακκήήςς  κκααιι  ττεεχχννοο--
λλοογγιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς))  ββρρίίσσκκοοννττααιι  ααννττιι--
μμέέττωωπποοιι  μμεε  ττηηνν  ααννεερργγίίαα  

«Τα νοσοκομεία είναι ακόμα ακυ-
βέρνητα από το Σεπτέμβρη, (περίοδος
προκήρυξης των εθνικών εκλογών)
μέχρι και σήμερα,με διοικητές κυριο-
λεκτικά στην κατάψυξη,χωρίς τη δυνα-
τότητα καμίας σοβαρής απόφασης.Οι
υπηρεσιακές μεταβολές του προσω-
πικού είναι τελματωμένες, εξαιτίας της
αδρανοποίησης των υπηρεσιακών
συμβουλίων και γενικά η εικόνα που
εμφανίζεται,κινείται στις παρυφές της
παρακμής», τονίζει ο Γ.Γ. της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος, κ. Αριστείδης
Δάγλας.

Σας παραθέτουμε όλα τα σημεία
που τέθηκαν κατά τη
διάρκεια της συνέ-
ντευξης τύπου, όπως
αυτά παρουσιάστηκαν,
μέσα από δημοσιεύ-
ματα ημερήσιων και
εβδομαδιαίων εφημε-
ρίδων.

ΤΤαα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  εελλλλεείί--
ψψεειιςς......  
ΟΟιι  ααρριιθθμμοοίί  εείίννααιι  ααμμεείίλλιι--
κκττοοιι  κκααιι  δδίίννοουυνν......ααννάάγγλλυυφφαα
ττηηνν  εειικκόόνναα  εεννόόςς  κκααττααρρρρέέ--
οοννττοοςς  ΕΕΣΣΥΥ::  εεννώώ,,  σσύύμμφφωω--

νναα  μμεε  ττιιςς  δδιιεεθθννεείίςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς,,  ηη
ααννααλλοογγίίαα  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ππρροοςς  κκλλίίννεεςς
ππααθθοολλοογγιικκοούύ  ττμμήήμμααττοοςς  εείίννααιι  11  ππρροοςς
77,,  σσττοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο  ««ΕΕυυααγγγγεελλιισσμμόόςς»»,,
κκααττάά  ττηη  ννυυχχττεερριιννήή  ββάάρρδδιιαα,,  έέννααςς  ννοοσσηη--
λλεευυττήήςς  ππρρέέππεειι  νναα  φφρροοννττίίσσεειι  ππεερρίίπποουυ
5500  αασσθθεεννεείίςς!!  

Χαρακτηριστικό είναι και το παρά-
δειγμα του νοσοκομείου «Άγιος Σάβ-
βας»,όπου στο τμήμα βραχείας νοση-
λείας οι νοσηλευτές καλούνται να
ανταποκριθούν σε όγκο δουλειάς,
που είναι 200% μεγαλύτερος από
αυτόν που αντιστοιχεί στον υπάρχο-
ντα αριθμό νοσηλευτών.

Το γεγονός ότι, τα νοσηλευτικά
ιδρύματα λειτουργούν (όπως λει-
τουργούν) ακόμη, είναι αποτέλεσμα
του πατριωτισμού και του φιλότιμου,
που επιδεικνύει το προσωπικό.

««ΤΤοουυλλάάχχιισσττοονν  εεππιικκίίννδδυυννηη»»,,  γγιιαα  ττηηνν
αασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν
εείίννααιι  ηη  ααννααλλοογγίίαα  κκααιι  σσττιιςς  μμοοννάάδδεεςς  εενντταα--
ττιικκήήςς  θθεερρααππεείίααςς  ((ΜΜΕΕΘΘ))..  ΌΌππωωςς  εεππεε--
σσήήμμααννεε  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκ..
ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΣΣκκοουυττέέλληηςς,,  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
δδεενν  εείίννααιι  αασσυυννήήθθιισσττοο  φφααιιννόόμμεεννοο,,  33
ννοοσσηηλλεευυττέέςς  νναα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  μμιιαα  ΜΜΕΕΘΘ
μμεε  1133  κκααιι  1144  κκρρεεββάάττιιαα,,  ττηη  σσττιιγγμμήή  πποουυ
ηη  δδιιεεθθννώώςς  ααπποοδδεεκκττήή  ααννααλλοογγίίαα  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ππρροοςς  κκλλίίννεεςς  ΜΜΕΕΘΘ,,  εείίννααιι  11  ππρροοςς
33  ((ττοο  πποολλύύ  44))..  ΤΤοο  γγεεγγοοννόόςς  ααυυττόό  κκααιι
μμόόννοο  ««ππρροοάάγγεειι  ττιιςς  εεννδδοοννοοσσοοκκοομμεειιαα--
κκέέςς  λλοοιιμμώώξξεειιςς,,  οοδδηηγγεείί  σσεε  κκαακκήή  πποοιιόό--
ττηητταα  φφρροοννττίίδδααςς,,  πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  ααννήήκκεε--
σσττεεςς  ββλλάάββεεςς  κκααιι  ααππώώλλεειιεεςς  ααννθθρρώώππιιννωωνν
ζζωωώώνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα
εείίχχαανν  ααπποοφφεευυχχθθεείί»»,,  ααννέέφφεερρεε

χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά..
Το μεγάλο κενό του προσωπικού

έρχονται να καλύψουν με ανορθό-
δοξο τρόπο, οι χιλιάδες αποκλειστι-

κές, με κόστος δυσβάστα-
χτο, τόσο για τους ίδιους

τους ασθενείς και τις

οικογένειες τους,όσο και για τα ασφα-
λιστικά ταμεία. Το θέμα είναι πως, με
τα χρήματα που δαπανώνται για τις
αποκλειστικές,θα μπορούσαν να έχουν
προσληφθεί και οι 6.000 άνεργοι
νοσηλευτές. Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα του νοσοκομείου «Λαϊ-

κό», όπου η δαπάνη για τις αποκλει-
στικές, θα μπορούσε να καλύψει την
πρόσληψη 180 μόνιμων νοσηλευτών.

Όσο για τις εξαγγελίες των προ-
σλήψεων, το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. τις χαρα-
κτήρισαν απλώς «ασπιρίνη» και όχι
προσπάθεια οριστικής θεραπείας του

προβλήμα-

τος. Με λιγότερους από 1.000 μόνι-
μους νοσηλευτές να έχουν περάσει
το κατώφλι του ΕΣΥ την τελευταία
πενταετία, το χάσμα βαθαίνει μέρα με
την ημέρα και τα κενά που διαμορ-
φώνονται με, τουλάχιστον,1.500 συντα-
ξιοδοτήσεις κατ’ έτος, είναι πολ-
λαπλάσια και δυσαναπλήρωτα.

ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς  ––  ««μμααϊϊμμοούύ»»
ΑΑίίσσθθηησσηη  ππρροοκκάάλλεεσσαανν  κκααιι  οοιι  κκααττααγγ--
γγεελλίίεεςς  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
γγιιαα  ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ––  ««μμααϊϊμμοούύ»»..  ΔΔεεκκάά--
δδεεςς  εείίννααιι  τταα  ιιδδιιωωττιικκάά  κκέέννττρραα  ((μμοοννάάδδεεςς
ααιιμμοοκκάάθθααρρσσηηςς,,  θθεερρααππεευυττήήρριιαα,,  γγηηρροο--
κκοομμεείίαα)),,  πποουυ  λλεειιττοουυρργγοούύνν  μμεε  ««μμααϊϊμμοούύ»»
ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  χχωωρρίίςς  κκααννεείίςς  νναα  ττοουυςς  εεννοο--
χχλλεείί.. Αρκεί η άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος μόνον ενός νοσηλευτή, για
να λειτουργήσει ένα τέτοιο «μαγαζί»,
με όλο το υπόλοιπο προσωπικό να
συντίθεται από αλλοδαπές, με παρά-
νομες άδειες και ανεκπαίδευτες απο-
κλειστικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών στους ασθενείς», σημειώ-
νουν οι εκπρόσωποι των νοσηλευ-
τών. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται,
ωστόσο, στον ιδιωτικό τομέα, καθώς
νοσηλευτές – «μαϊμού» έχουν διεισ-
δύσει και στο ΕΣΥ.Όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρει το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε., «το
νοσηλευτικό επάγγελμα υφίσταται αντι-
ποίηση από κάθε είδους επιτήδειους,
οι οποίοι δεν ελέγχονται από κανένα
φορέα επαρκώς, θέτοντας σε κίνδυ-
νο την υγεία των πολιτών». Πολλές
από αυτές τις περιπτώσεις έχουν ήδη
πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και
έχουν σταλεί στον εισαγγελέα.

ΠΠοολλλλέέςς  ααππόό  ττιιςς  ααπποοκκλλεειισσττιικκέέςς  ννοοσσοο--
κκόόμμεεςς  εείίννααιι  ααννεεκκππααίίδδεευυττεεςς  ((δδεενν  έέχχοουυνν
λλάάββεειι  κκαανν  δδεευυττεερροοββάάθθμμιιαα  εεκκππααίίδδεευυ--
σσηη)),,  ωωσσττόόσσοο  μμέέσσωω  ««ππααρράάννοομμωωνν  μμααγγαα--
ζζιιώώνν»»  κκααττααφφέέρρννοουυνν  κκααιι  ππααίίρρννοουυνν  άάδδεειι--
εεςς  εεξξάάσσκκηησσηηςς  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  κκααιι  σσττηη
σσυυννέέχχεειιαα  χχρρεεώώννοουυνν,,  112200  εευυρρώώ  γγιιαα  κκάάθθεε
ννυυχχττεερριιννήή  ββάάρρδδιιαα

κκααιι  5500  εευυρρώώ  ττηηνν  κκάάθθεε  ααπποογγεευυμμααττιιννήή  ήή
ππρρωωιιννήή  ββάάρρδδιιαα..  

ΟΟιι  εεππιικκίίννδδυυννεεςς  υυπποοδδοομμέέςς......  
ΣΣεε  μμιιαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  νναα  σσκκιιααγγρρααφφήήσσεειι
ττηηνν  εεππιικκίίννδδυυννηη  κκααττάάσστταασσηη  πποουυ  δδιιαα--
μμοορρφφώώννοουυνν  οοιι  εελλλλεείίψψεειιςς  ττωωνν  υυπποο--
δδοομμώώνν,,  γγιιαα  ττοο  ίίδδιιοο  ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
ππρροοσσωωππιικκόό,,  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ττοοννίί--
ζζεειι  όόττιι,,  πποολλλλοοίί  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  υυφφίίσστταα--
ννττααιι  πποολλύύ  σσοοββααρρήή  εεππιιββάάρρυυννσσηη  ττηηςς
υυγγεείίααςς  ττοουυςς,,  κκααθθώώςς  υυπποοχχρρεεώώννοοννττααιι
((χχωωρρίίςς  νναα  εείίννααιι  σσττιιςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττέέςς  ττοουυςς))
νναα  δδιιααλλύύοουυνν  κκυυττττααρροοσσττααττιικκάά  φφάάρρμμαα--
κκαα  σσεε  αακκααττάάλλλληηλλοουυςς  χχώώρροουυςς..  Αρκε-
τοί νοσηλευτές αναφέρουν ότι, έχουν
υποστεί από δερματικά εγκαύματα και
ξηρότητα οφθαλμών, έως καρκινο-
γενέσεις και μεταλλάξεις σε έμβρυα,
εξαιτίας αυτής της κατάστασης.Με βάση
τα δεδομένα αυτά, το προεδρείο της
Ε.Ν.Ε. τονίζει ότι – το λιγότερο που
θα έπρεπε να συμβεί – θα ήταν να
έχει ενταχθεί ο κλάδος των νοση-
λευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγ-
γέλματα.

ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  ώώρραα......
ΟΟιι  δδυυννααμμιικκέέςς,,  όόμμωωςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς
ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,  δδεενν  σσττααμμααττοούύνν  εεδδώώ..
ΜΜεεττάά  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσττιιςς  ααππεερρ--
γγιιαακκέέςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ,,  ττοο
ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--
ΕΕΣΣΥΥ  ααπποοφφάάσσιισσεε  οομμόόφφωωνναα,,  νναα  ππρροο--
κκηηρρύύξξεειι  2244ωωρρηη  ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή  ααππεερρ--
γγίίαα  σσττιιςς  1166  ττοουυ  ΜΜάάρρττηη  22001100..

«Οι Νοσηλευτές του Δημοσίου τομέα
απεργούμε για πρώτη φορά με την
κάλυψη της επίσημης ομοσπονδίας
που μας εκπροσωπεί, της ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ, υπερασπιζόμενοι τη διατήρηση

και ενίσχυ-

ση του δημόσιου και δωρεάν Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας και αρνούμε-
νοι να αποδεχτούμε τη δρομολογού-
μενη και συνεχώς επιτεινόμενη απαξίωση
του επαγγέλματός μας.

Στις 16 του Μάρτη, με τη μαζική
μας κινητοποίηση και συμμετοχή στην
πορεία,θα δείξουμε ότι το ποτήρι πλέ-
ον ξεχείλισε.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα,ότι δε σκο-
πεύουμε να συνεχίσουμε να  αποτε-
λούμε το μόνιμο θύμα των πειραμα-
τισμών των κυβερνώντων.

Το Ε.Σ.Υ δε μπορεί να διασώζε-
ται μόνιμα από το φιλότιμο των Νοση-
λευτών.

Στις 16 του Μάρτη,οι Νοσηλευτές
από όλη τη χώρα θα κατεβούν μαζι-
κά στην Αθήνα,για να διατρανώσουν
την αντίθεσή τους με την καταλή-
στευση των εισοδημάτων τους και την
ισοπέδωση της κλαδικής τους ιδιαι-
τερότητας.

ΣΣττιιςς  1166  ττοουυ  ΜΜάάρρττηη  ηη  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ
ααππεερργγεείί  ππααννεελλλλααδδιικκάά  κκααιι  δδιιεεκκδδιικκεείί::

••  ΔΔωωρρεεάάνν  κκααιι  ΔΔηημμόόσσιιαα  ΥΥγγεείίαα  γγιιαα
όόλλοουυςς

••  ΜΜααζζιικκήή  εείίσσοοδδοο  μμόόννιιμμωωνν  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν  σσττοο  ΕΕΣΣΥΥ  

••  ΈΈννττααξξηη  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ττοουυ  ΔΔηημμοο--
σσίίοουυ  σστταα  ΒΒααρρέέαα  &&  ΑΑννθθυυγγιιεειιννάά

••  ΑΑννααββάάθθμμιισσηη  κκααιι  όόχχιι  υυπποοββάάθθμμιισσηη
κκααιι  ααφφααίίμμααξξηη  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  αασσφφάά--
λλιισσηηςς

••  ΕΕιιδδιικκόό  μμιισσθθοολλόόγγιιοο  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ  μμεε  ππρρααγγμμααττιικκέέςς
ααυυξξήήσσεειιςς

••  ΆΆμμεεσσηη  σσττήήρριιξξηη  ττωωνν  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν
ττααμμεείίωωνν

••  ΕΕννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς  μμεεττααρρ--
ρρύύθθμμιισσηηςς
••  ΆΆμμεεσσηη  δδόόμμηησσηη  εεύύρρωω--

σσττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  ΠΠρρωω--
ττοοββάάθθμμιιααςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς
ΥΥγγεείίααςς..  ΣΣττιιςς  1166  ττοουυ  ΜΜάάρρ--
ττηη,,  όόλλοοιι  οοιι  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττέέςς  σσττοο  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο
σσττιιςς  1100..3300  ππμμ..»»,,  ααννααφφέέ--
ρρεειι  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ηη
σσχχεεττιικκήή  αανναακκοοίίννωωσσηη
ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ..  

Φεβρουάριος 2010

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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Νοσηλευτές σε θέση μάχης!   
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(Καθ)Ορίζοντας το 
Επιμέλεια Λάμπρος Μπίζας 

ΣΣ
τταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  εεννεερργγοούύςς
σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  σστταα
δδιιεεθθννήή  δδρρώώμμεενναα,,  ππααρροουυ--

σσιιάάζζεεττααιι  ππααρραακκάάττωω  ηη  δδιιαακκήήρρυυξξηη
ττηηςς  FFEEPPII,,  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηςς  ΟΟμμάά--
δδααςς  ΕΕρργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠοολλιιττιικκήή
ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ττηηςς  ((WWoorrkk  GGrroouupp  oonn
PPoolliiccyy)),,  μμεε  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  όόλλωωνν
ττωωνν  κκρρααττώώνν  μμεελλώώνν..  ΗΗ  εενν  λλόόγγωω
δδιιαακκήήρρυυξξηη  φφιιλλοοδδοοξξεείί  νναα  δδώώσσεειι
ττοο  σσττίίγγμμαα  κκααιι  ττηη  φφιιλλοοσσοοφφίίαα  ττηηςς
ύύππααρρξξηηςς  ττωωνν  ρρυυθθμμιισσττιικκώώνν  ααρρχχώώνν
ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμαα--
ττοοςς,,  ττόόσσοο  σσεε  εεθθννιικκόό  εεππίίππεεδδοο,,
όόσσοο  κκααιι  ωωςς  ααννάάγγκκηη  γγιιαα  ττηηνν  ππααννεευυ--
ρρωωππααϊϊκκήή  σσυυννύύππααρρξξηη  ααυυττώώνν,,  μμέέσσωω
εεννόόςς  ααννττίίσσττοοιιχχοουυ  οορργγααννιισσμμοούύ
((FFEEPPII))..  ΑΑππώώττεερροοςς  σσκκοοππόόςς  ττηηςς
ΟΟμμάάδδααςς  ΕΕρργγαασσίίααςς  εείίννααιι  ηη  μμεελλέέ--
ττηη  κκααιι  σσύύννττααξξηη  ααννααλλυυττιικκοούύ  κκεειι--
μμέέννοουυ,,  γγιιαα  κκάάθθεε  θθεεμμααττιικκήή  εεννόό--
ττηητταα  ττηηςς  δδιιαακκήήρρυυξξηηςς,,  μμεε  σσκκοοππόό
νναα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  οοδδηηγγόό  δδρράάσσηηςς,,
σσεε  εεθθννιικκόό  κκααιι  εευυρρωωππααϊϊκκόό  εεππίί--
ππεεδδοο..  ΗΗ  ππρροοάάσσππιισσηη  ττηηςς  δδηημμόό--
σσιιααςς  υυγγεείίααςς,,  δδιιάά  μμέέσσοουυ  ττηηςς  ααννάά--
ππττυυξξηηςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ααπποοττεελλεείί  μμοοννόό--
δδρροομμοο  σσττιιςς  ππρροοκκλλήήσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς
ααννάάγγκκεεςς  μμιιααςς  πποολλυυπποολλιιττιισσμμιικκήήςς
ΕΕυυρρώώππηηςς  κκααιι  δδεενν  μμπποορρεείί,,  ππααρράά
νναα  ααπποοττεελλεείί  μμοοννααδδιικκόό  σσκκοοππόό
όόλλωωνν  ττωωνν  ρρυυθθμμιισσττιικκώώνν  ααρρχχώώνν
ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς
ααννάά  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη..          

ΤΤιι  εείίννααιι  ηη  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ρρύύθθ--
μμιισσηη  ττηηςς  υυγγεειιοοννοομμιικκήήςς  ππεερρίί--
θθααλλψψηηςς;;
ΣΣκκοοππόόςς  ττωωνν  ρρυυθθμμιισσττιικκώώνν  φφοορρέέ--
ωωνν  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  ττοουυ  ττοομμέέαα
ττηηςς  υυγγεειιοοννοομμιικκήήςς  ππεερρίίθθααλλψψηηςς
εείίννααιι  ηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  υυγγεείίααςς
κκααιι  ττηηςς  εευυεεξξίίααςς  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν,,
κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  ππρροοααγγωωγγήή  υυγγεείίααςς
ττοουυ  υυγγιιοούύςς  ππλληηθθυυσσμμοούύ..  Συχνά,
οι ρυθμιστικοί φορείς ιδρύο-
νται με νομοθετική πράξη ως
ανεξάρτητοι φορείς, αλλά σε
κάποια κράτη μέλη της ΕΕ, η

ρύθμιση εμπίπτει στην αρμο-
διότητα των υπουργείων υγεί-
ας.Πολλοί ρυθμιστικοί φορείς
αποτελούν,επίσης, τις αρμόδιες
αρχές όσον αφορά την εφαρ-
μογή της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Σκοπός ενός ρυθμιστικού
φορέα είναι να καθορίζει τα
κριτήρια εισόδου στο επάγ-
γελμα,καθώς και τις απαιτήσεις
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι περισσότεροι ρυθμιστι-
κοί φορείς τηρούν μητρώα των
επαγγελματιών, που κρίνονται
ικανοί να ασκούν το επάγγελ-
μα στις δικαιοδοσίες τους. Οι
ρυθμιστικοί φορείς καθορί-
ζουν, επίσης, τα κριτήρια που
πρέπει να πληρούν οι επαγ-
γελματίες,προκειμένου να εξα-
κολουθήσουν να ασκούν το
επάγγελμα, καθώς και τα πρό-
τυπα δεοντολογίας και συνε-
χούς επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης. Οι ρυθμιστικοί φορείς
καθορίζουν τα πρότυπα, που
οφείλουν να τηρούν οι επαγ-
γελματίες από την άποψη της

συμπεριφοράς και της δεοντο-
λογίας μέσω ενός Κώδικα.

ΌΌπποοττεε  κκρρίίννεεττααιι  όόττιι,,  οοιι  εεππααγγ--
γγεελλμμααττίίεεςς  δδεενν  ππλληηρροούύνν  ττιιςς  ππρροο--
ββλλεεππόόμμεεννεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς,,  οοιι  ρρυυθθ--
μμιισσττιικκοοίί  φφοορρεείίςς  μμπποορροούύνν  νναα
δδιιεεξξάάγγοουυνν  σσυυσσττηημμααττιικκέέςς  έέρρεευυ--
ννεεςς  κκααιι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύνν  σσυυννεε--
δδρριιάάσσεειιςς  ήή  έέρρεευυννεεςς..  Αυτές οι
συνεδριάσεις μπορούν να οδη-
γήσουν στη διαγραφή των επαγ-
γελματιών από το μητρώο ή στην
ανάκληση της άδειας άσκησης
του επαγγέλματός τους ή στην
επιβολή περιορισμών στην άσκη-
ση του επαγγέλματός τους,προ-
κειμένου να εξασφαλίσουν την
ασφαλή άσκηση.

Η FEPI είναι το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο των Ρυθμιστικών
Φορέων του Νοσηλευτικού
Επαγγέλματος.Είμαστε μια ευρω-
παϊκή οργάνωση, που συγκε-
ντρώνει υπό την αιγίδα της όλους
τους Εθνικούς Ρυθμιστικούς
Φορείς (ΝΠΔΔ) του Νοσηλευ-
τικού Επαγγέλματος.Απώτερος
σκοπός μας είναι η προστασία

του κοινού,διασφαλίζοντας την
ποιότητα της περίθαλψης που
παρέχεται από τους νοσηλευ-
τές, οι οποίοι απασχολούνται
στην ΕΕ και πέραν αυτής.

Η σύνοψη που ακολουθεί,
έχει σκοπό να παράσχει μια
σύντομη περιγραφή των τομέ-
ων αρμοδιότητας των ενώσεων
νοσηλευτών (εθνικοί ρυθμιστι-
κοί φορείς) ή των τομέων που
θεωρούνται υψηλής προτεραι-
ότητας στο θεματολόγιο της FEPI.

ΔΔιικκααιιώώμμαατταα  αασσθθεεννώώνν  σσττηηνν  πποοιι--
οοττιικκήή  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  ππεερρίίθθααλλψψηη
ΣΣκκοοππόόςς  ττωωνν  εεθθννιικκώώνν  εεννώώσσεεωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  εείίννααιι  ηη  δδιιαασσφφάάλλιι--
σσηη  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  ττωωνν  αασσθθεε--
ννώώνν,,  νναα  λλααμμββάάννοουυνν  ππεερρίίθθααλλψψηη
υυψψηηλλήήςς  πποοιιόόττηηττααςς  ααππόό  ττοουυςς  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς//ννοοσσηηλλεεύύττρριιεεςς.. Σκοπός
τους είναι, να υποστηρίζουν τα
πρότυπα του επαγγέλματος και,
όποτε οι νοσηλευτές/νοσηλεύ-
τριες δεν πληρούν τις προβλε-
πόμενες απαιτήσεις, να τους
καλούν να λογοδοτήσουν.

Στο επίπεδο της ΕΕ, η FEPI
στηρίζει αυτό το έργο, παρέ-
χοντας μια πλατφόρμα, μέσω
της οποίας οι ρυθμιστικοί φορείς
μπορούν να ανταλλάσσουν βέλ-
τιστες πρακτικές και πληροφο-
ρίες και να συνεργάζονται, για
τη βελτίωση των απαιτήσεων
της νοσηλευτικής εκπαίδευσης
και πρακτικής.

ΕΕππάάρρκκεειιαα  ππρροοσσόόννττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν
ΟΟιι  εεθθννιικκέέςς  εεννώώσσεειιςς  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  κκααθθοορρίίζζοουυνν  ττηηνν  εεππάάρρκκεειιαα
ππρροοσσόόννττωωνν,,  πποουυ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα
εεππιιδδεειικκννύύοουυνν  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς//ννοοσσηη--
λλεεύύττρριιεεςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  υυππάάγγοοννττααιι
σσττηη  δδιικκααιιοοδδοοσσίίαα  ττοουυςς,,  κκααθθ’’  όόλληη
ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσττααδδιιοοδδρροομμίίααςς
ττοουυςς..  Η επάρκεια προσόντων
υποδηλώνει, όχι μόνο τη θεω-
ρητική γνώση ενός τομέα,αλλά
επίσης, τις αναλυτικές και πρα-
κτικές δεξιότητες που απαιτού-
νται,για την ορθή πρακτική εφαρ-
μογή αυτών των γνώσεων.

Αυτή η αρμοδιότητα ανήκει
αποκλειστικά στους ρυθμιστι-
κούς φορείς. Παρόλο που οι
απόψεις άλλων οργανώσεων,
όπως επαγγελματικές ενώσεις,
μπορεί να είναι έγκυρες,οι ρυθ-
μιστικοί φορείς είναι αυτοί που
εξασφαλίζουν ότι, η επάρκεια
προσόντων αποσκοπεί στην
κάλυψη των αναγκών των ασθε-
νών και των συστημάτων υγεί-
ας, στα οποία εργάζονται οι
νοσηλευτές/νοσηλεύτριες.

ΗΗ  FFEEPPII  ππιισσττεεύύεειι  όόττιι,,  ηη  εεππάάρρ--
κκεειιαα  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ππρροο--
σσόόννττωωνν  πποουυ  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  δδιιαα--
θθέέττοουυνν  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς//
ννοοσσηηλλεεύύττρριιεεςς,,  πποουυ  οολλοοκκλληη--
ρρώώννοουυνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκάά  ππρροο--
γγρράάμμμμαατταα,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλααμμ--
ββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη  ααππόό  ττηηνν
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΕΕππιιττρροοππήή,,  κκααττάά  ττοονν
κκααθθοορριισσμμόό  εελλάάχχιισσττωωνν  ααππααιιττήή--
σσεεωωνν,,  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηη  δδιιάάρρ--
κκεειιαα  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.wsΕ.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.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Κατά την παρούσα περίο-
δο, η Οδηγία 2005/36/ΕΚ της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετι-
κά με την αναγνώριση των επαγ-
γελματικών προσόντων,καθο-
ρίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις
νοσηλευτικής εκπαίδευσης,
μόνο βάσει της διάρκειας των
προγραμμάτων και των θεμά-
των που καλύπτονται.

Η FEPI πιστεύει ότι, αυτό το
κείμενο πρέπει να τροποποιη-
θεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι,
αντικατοπτρίζει την επάρκεια
προσόντων, που οι ρυθμιστι-
κοί φορείς αναμένουν, να δια-
θέτουν οι νέοι νοσηλευτές/νοση-
λεύτριες και τις εξελίξεις που
σημειώνονται στα νοσηλευτι-
κά και ιατρικά επαγγέλματα,με
την πάροδο του χρόνου, οι
οποίες έχουν άμεση επίπτωση
στις προσδοκίες των Ευρω-
παίων πολιτών, όσον αφορά
την υγειονομική περίθαλψη.

ΣΣυυννεεχχήήςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  ααννάά--
ππττυυξξηη
ΟΟιι  εεθθννιικκοοίί  ρρυυθθμμιισσττιικκοοίί  φφοορρεείίςς
κκααθθοορρίίζζοουυνν,,  εεππίίσσηηςς,,  ττιιςς  ααππααιι--
ττήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  σσυυννεεχχήή  εεππααγγγγεελλ--
μμααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ((CCPPDD))  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν//ννοοσσηηλλεευυττρριιώώνν  πποουυ
υυππάάγγοοννττααιι  σσττηη  δδιικκααιιοοδδοοσσίίαα  ττοουυςς..  

Αυτό εξασφαλίζει ότι, οι
νοσηλευτές/νοσηλεύτριες δια-
θέτουν την επάρκεια προσό-
ντων, που αναμένεται από
αυτούς/αυτές στον τόπο εγγρα-
φής τους και διασφαλίζει ότι,
οι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες
αναβαθμίζουν τις δεξιότητές
τους,ώστε να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης,στα
οποία εργάζονται.

Η FEPI πιστεύει ότι, η CPD
θα πρέπει να είναι υποχρεωτι-
κή παντού στην ΕΕ, διασφαλί-
ζοντας ότι η περίθαλψη που
παρέχεται στους ασθενείς από
νοσηλευτές/νοσηλεύτριες που

έχουν μεταναστεύσει από ένα
κράτος μέλος σε άλλο βασίζε-
ται σε σύγχρονα πρότυπα.

ΚΚώώδδιικκεεςς  δδεεοοννττοολλοογγίίααςς
ΟΟιι  εεθθννιικκοοίί  ρρυυθθμμιισσττιικκοοίί  φφοορρεείίςς
ααννααππττύύσσσσοουυνν  κκώώδδιικκεεςς  δδεεοοννττοο--
λλοογγίίααςς,,  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  οοφφεείί--
λλοουυνν  νναα  σσυυμμμμοορρφφώώννοοννττααιι  οοιι
ννοοσσηηλλεευυττέέςς//ννοοσσηηλλεεύύττρριιεεςς,,  πποουυ
υυππάάγγοοννττααιι  σσττηη  δδιικκααιιοοδδοοσσίίαα  ττοουυςς..  

Όταν ένας νοσηλευτής/νοση-
λεύτρια δεν συμμορφώνεται με
τον κώδικα,υπόκειται στη διε-
ξαγωγή έρευνας από τον ρυθ-
μιστικό φορέα του/της,η οποία
μπορεί να οδηγήσει στη δια-
γραφή του/της από το μητρώο
ή στην επιβολή περιορισμών
στην άσκηση του επαγγέλμα-
τός του/της.

Σε επίπεδο ΕΕ, η FEPI έχει
αναπτύξει έναν Ευρωπαϊκό
Κώδικα Δεοντολογίας, στον
οποίο παρατίθενται οι τομείς
τους οποίους πρέπει να καλύ-
πτουν οι εθνικοί κώδικες σύμ-
φωνα με τη FEPI.

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας
Δεοντολογίας παρατίθεται στη
διαδικτυακή τοποθεσία της FEPI
στη διεύθυνση www.fepi.org.

ΙΙκκααννόόττηητταα  άάσσκκηησσηηςς  εεππααγγγγέέλλ--
μμααττοοςς//ΠΠεειιθθααρρχχιικκέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  
Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς
ευθύνονται να διασφαλίσουν,
ότι οι νοσηλευτές/νοσηλεύτριες,
που είναι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα τους,συμμορφώνονται
με τους κώδικες δεοντολογίας
και πληρούν τα απαιτούμενα
κριτήρια επαγγελματικής επάρ-
κειας και προσωπικής συμπε-
ριφοράς.

ΤΤαα  κκρράάττηη  μμέέλληη  έέχχοουυνν  δδιιαα--
φφοορρεεττιικκάά  σσυυσσττήήμμαατταα  γγιιαα  ττηηνν
εεφφααρρμμοογγήή  ππεειιθθααρρχχιικκώώνν  δδιιααδδιι--
κκαασσιιώώνν,,  ααλλλλάά  σσττιιςς  ππεερριισσσσόόττεε--
ρρεεςς  δδιικκααιιοοδδοοσσίίεεςς,,  οοιι  ννοοσσηηλλεευυ--
ττέέςς//ννοοσσηηλλεεύύττρριιεεςς,,  πποουυ  δδεενν
ππλληηρροούύνν  ααυυττέέςς  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς

μμπποορροούύνν  νναα  ππααρρααππέέμμπποοννττααιι  ααππόό
αασσθθεεννεείίςς,,  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  ήή  εερργγοο--
δδόόττεεςς  σστταα  ααρρμμόόδδιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ιικκαα--
ννόόττηητταα  άάσσκκηησσηηςς  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς
ττμμήήμμαατταα  ττωωνν  ρρυυθθμμιισσττιικκώώνν  ααρρχχώώνν..  

Στη συνέχεια, τα αρμόδια
πειθαρχικά τμήματα διεξάγουν
έρευνες και, όπου απαιτείται
απάντηση, συγκαλούν συνε-

δριάσεις για την επιβολή πει-
θαρχικών μέτρων.

Σε πολλά κράτη μέλη,αυτές
οι συνεδριάσεις μπορεί να οδη-
γήσουν στην αφαίρεση της άδει-
ας ασκήσεως επαγγέλματος του
νοσηλευτή/της νοσηλεύτριας.

Η FEPI στηρίζει αυτή τη δια-
δικασία, ενθαρρύνοντας την
ενεργή ανταλλαγή πληροφο-
ριών σχετικά με πειθαρχικές
διαδικασίες μεταξύ των ρυθμι-
στικών φορέων της ΕΕ.Αυτή η
ανταλλαγή είναι ζωτικής σημα-
σίας,επειδή η ευκολία της επαγ-
γελματικής κινητικότητας εντός
της ΕΕ απαιτεί από τους ρυθ-
μιστικούς φορείς, να μπορούν
να έχουν πρόσβαση σε πλη-
ροφορίες σχετικά με το πει-
θαρχικό ιστορικό νοσηλευ-
τών/νοσηλευτριών,που ζητούν
να εγγραφούν στα μητρώα τους.

ΠΠλλααίίσσιιοο  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  εεππααγγ--
γγέέλλμμααττοοςς  
ΕΕίίννααιι  σσηημμααννττιικκόό  νναα  εεππιισσηημμαανν--
θθεείί  όόττιι,,  τταα  ππλλααίίσσιιαα  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ
εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν//ννοοσσηηλλεευυττρριιώώνν  πποοιικκίίλλλλοουυνν
σσηημμααννττιικκάά  ααννάάμμεεσσαα  σστταα  κκρράάττηη
μμέέλληη  ττηηςς  ΕΕΕΕ  κκααιι,,  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ,,
ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  δδιικκααιιοοδδοοσσίίεεςς  ααρρμμοο--
δδιιόόττηηττααςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  FFEEPPII..  

Για παράδειγμα, στη Δημο-

κρατία της Ιρλανδίας και το
Ηνωμένο Βασίλειο, οι νοση-
λευτές/νοσηλεύτριες,που έχουν
ολοκληρώσει εκπαίδευση ειδι-
κότητας μπορούν να προβαί-
νουν ανεξάρτητα σε διάγνωση
ασθενειών και να συνταγο-
γραφούν, ενώ αυτό δεν ισχύ-
ει στις περισσότερες άλλες χώρες
μέλη της FEPI.

Τα μέλη της FEPI είναι σημα-
ντικό να γνωρίζουν αυτή τη
διαφορετικότητα και ποικιλο-
μορφία, ειδικότερα στο πλαί-
σιο της επαγγελματικής κινητι-
κότητας μεταξύ κρατών μελών.
Είναι,επίσης,σημαντικό οι ασθε-
νείς που ταξιδεύουν από ένα
κράτος μέλος στο άλλο, προ-
κειμένου να έχουν πρόσβαση
σε υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης, να γνωρίζουν,ότι
οι επαγγελματίες του τομέα της
υγείας δραστηριοποιούνται σε
διαφορετικά πεδία άσκησης του
επαγγέλματος και ότι ο τίτλος
«νοσηλευτής/νοσηλεύτρια» έχει
διαφορετική έννοια στα διά-
φορα κράτη μέλη.

Ως εκ τούτου, η FEPI στη-
ρίζει το διάλογο ανάμεσα στους
εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς
και τις ευρωπαϊκές οργανώσεις
ασθενών σε μια προσπάθεια
να διασφαλίσει ότι,οι ασθενείς
λαμβάνουν τις πληροφορίες
που χρειάζονται.

ΠΠρροοσσωωππιικκόό  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς
ΣΣεε  πποολλλλέέςς  ααππόό  ττιιςς  χχώώρρεεςς  μμέέλληη
ττηηςς  FFEEPPII,,  ττοο  ββοοηηθθηηττιικκόό  ππρροο--
σσωωππιικκόό  υυγγεειιοοννοομμιικκήήςς  ππεερρίί--
θθααλλψψηηςς  ήή  οοιι  ββοοηηθθοοίί  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  εεκκττεελλοούύνν  κκααθθήήκκοονντταα  τταα
οοπποοίίαα  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  μμπποορρεείί
νναα  εεννέέππιιππτταανν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς
ααπποοκκλλεειισσττιικκήήςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς
εεκκππααιιδδεευυμμέέννωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν//ννοοσσηηλλεευυττρριιώώνν..

Στις περισσότερες χώρες,
αυτό το βοηθητικό προσωπι-
κό δεν υπόκειται σε ρύθμιση,

ή υπόκειται σε ρύθμιση ως προς
τα συστήματα διαχείρισης στο
χώρο εργασίας.

Αυτό προκαλεί ανησυχίες,
σχετικά με την ευθύνη των
νοσηλευτών/νοσηλευτριών,
κατά την ανάθεση καθηκόντων
σε αυτούς τους συναδέλφους.

Κατά την παρούσα περίο-
δο,βρίσκονται σε εξέλιξη δημό-
σιες συζητήσεις σε πολλές χώρες
μέλη της FEPI όσον αφορά τη
μελλοντική ρύθμιση του βοη-
θητικού προσωπικού υγειο-
νομικής περίθαλψης.

ΗΗ  FFEEPPII,,  ωωςς  οορργγάάννωωσσηη,,  δδεενν
κκααθθοορρίίζζεειι  πποοιιαα  μμοορρφφήή  ρρύύθθμμιι--
σσηηςς  θθαα  άάρρμμοοζζεε  κκααλλύύττεερραα  γγιιαα  ττοο
ββοοηηθθηηττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό..  ΩΩσσττόό--
σσοο,,  τταα  μμέέλληη  μμααςς  σσυυμμφφωωννοούύνν
όόττιι,,  ααυυττόόςς  εείίννααιι  έέννααςς  ττοομμέέααςς,,  οο
οοπποοίίοοςς  εείίννααιι,,  ππιιθθααννόό,,  νναα  ααππαα--
σσχχοολλήήσσεειι  εεθθννιικκέέςς  κκυυββεερρννήήσσεειιςς
κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυςς  υυππεεύύθθυυννοουυςς
λλήήψψηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕΕΕ  τταα
εεππόόμμεενναα  χχρρόόννιιαα..  

ΣΣττοοιιχχεείίαα  κκιιννηηττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  μμηηττρρώώαα  
ΤΤαα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  τταα  μμέέλληη
ττηηςς  FFEEPPII  ττηηρροούύνν  μμηηττρρώώαα  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν//ννοοσσηηλλεευυττρριιώώνν,,  πποουυ  εείίννααιι
σσεε  θθέέσσηη  νναα  αασσκκοούύνν  ττοο  εεππάάγγ--
γγεελλμμαα  σσττιιςς  δδιικκααιιοοδδοοσσίίεεςς  ττοουυςς..
ΑΑυυττάά  τταα  μμηηττρρώώαα  ααννττιικκααττοοππττρρίί--
ζζοουυνν  ττηηνν  κκιιννηηττιικκόόττηητταα  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν//ννοοσσηηλλεευυττρριιώώνν  εεννττόόςς  κκααιι
εεκκττόόςς  ττωωνν  σσυυννόόρρωωνν  ττηηςς  ΕΕΕΕ..

Για το λόγο αυτό,η FEPI έχει
αποκλειστική πρόσβαση σε στα-
τιστικά στοιχεία και πληροφο-
ρίες, σχετικά με τις τάσεις που
παρατηρούνται στη μετανάστευση
των νοσηλευτών/νοσηλευτριών,
τα οποία είναι χρήσιμα για τους
υπεύθυνους λήψης αποφάσε-
ων σε εθνικό επίπεδο και σε
επίπεδο ΕΕ.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με τη FEPI, επι-
σκεφτείτε τη διαδικτυακή τοπο-
θεσία μας στη διεύθυνση
www.fepi.org.

ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

επάγγελμα του νοσηλευτή...  
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Για περίπου δεκαπέντε λεπτά
η καρδιά μιας 34χρονης γυναί-
κας είχε σταματήσει να λει-
τουργεί. Είχε υποστεί καρδια-
κή ανακοπή, μετά από
ακατάσχετη αιμορραγία, που
προκλήθηκε λόγω προδρο-
μικού πλακούντα,κατά τη διάρ-
κεια καισαρικής τομής σε μαι-
ευτήριο της Λευκωσίας. Και
εκεί που τα πάντα έμοιαζαν να
είχαν χαθεί,η καρδιά της 34χρο-
νης άρχισε να πάλλεται ξανά.
Το πιο εκπληκτικό είναι ότι,
ο εγκέφαλός της δεν είχε υπο-
στεί καμιά βλάβη.

Πιο «πολυάσχολος»

ο εγκέφαλος των

γυναικών, άρα...

Πηγή:
http://www.hbnews.gr/per
malink/24651.html 

Βρετανός ειδήμων στο θέμα
του ύπνου, ο καθηγητής Τζιμ
Χορν, δίνει απάντηση στην
αιώνια «κόντρα» ανδρών και
γυναικών, σχετικά με το ποι-
ος κουράζεται περισσότερο,
δικαιώνοντας πανηγυρικά τις
γυναίκες. Οι γυναίκες χρειά-
ζονται 20 λεπτά περισσότερο
ύπνο από τους άνδρες ημε-
ρησίως και αυτό, διότι διαθέ-
τουν πιο πολυάσχολο εγκέ-
φαλο, που καλείται να
αντεπεξέλθει σε περισσότερα
καθήκοντα. Έτσι, χρησιμοποι-
ούν μεγαλύτερο μέρος του
εγκεφάλου τους από τους
άνδρες, άρα έχουν ανάγκη από
περισσότερη ξεκούραση! 

Σέλινο και 

μαϊντανός κατά

της λευχαιμίας 

Πηγή:Τα Νέα

Στην πρόληψη της εμφάνισης
λευχαιμίας βοηθά η κατανά-
λωση λαχανικών,όπως το σέλι-
νο και ο μαϊντανός, που περιέ-
χουν απιγενίνη, ένα φυσικό
και συνηθισμένο συστατικό
των φρούτων και λαχανικών,
όπως ανακοίνωσαν Ολλανδοί
επιστήμονες.Η συγκεκριμένη
ουσία μπορεί να σταματήσει
την ανάπτυξη δυο ειδών κυτ-
τάρων στη λευχαιμία και να
μειώσει τις πιθανότητες επι-
βίωσής τους.

100 εγκεφαλικά

την ημέρα 

Πηγή: www.alfavita.gr  

100 Έλληνες παθαίνουν καθη-
μερινά εγκεφαλικό,αντιμετωπί-
ζοντας σοβαρό κίνδυνο για τη
ζωή τους. Ένα στα πέντε αγγει-
ακά επεισόδια αποδίδεται στην
κολπική μαρμαρυγή, η οποία

αποτελεί την πιο συχνή μορφή
αρρυθμίας της καρδιάς.Οι πάσχο-
ντες από κολπική μαρμαρυγή
έχουν από τέσσερις έως έξι φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν
σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο,
το οποίο συνήθως είναι  βαρύ-
τερο και έχει διπλάσια θνησι-
μότητα σε σχέση με τους ασθε-
νείς χωρίς κολπική μαρμαρυγή.

Μέθοδος λέιζερ

διορθώνει την

πρεσβυωπία σε 20

δευτερόλεπτα!   

Πηγή: www.alfavita.gr 

Νέα μέθοδος,η οποία έχει δοκι-
μαστεί σε 1.500 ασθενείς σε
ιατρικά κέντρα άλλων χωρών,
διορθώνει σε μόλις 20 δευτε-
ρόλεπτα, χωρίς να προκαλεί
επιφανειακούς τραυματισμούς,
ένα από τα κυριότερα προ-
βλήματα όρασης, που αντιμε-
τωπίζουν πολλοί μεσήλικοι και
ηλικιωμένοι: την πρεσβυωπία.
Το βασικό πλεονέκτημα της
νέας μεθόδου είναι ότι, δεν
υπάρχει κανένας επιφανειακός

τραυματισμός του κερατοειδούς,
εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο
διεγχειρητικών μολύνσεων.

Τα αναψυκτικά 

που περιέχουν

ζάχαρη μπορεί 

να προκαλέσουν

καρκίνο στο

πάγκρεας 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Ρόιτερς

Έρευνα που διεξήχθη στην
Σιγκαπούρη σε δείγμα 60.524
ανδρών και γυναικών σε διά-
στημα 14 ετών έδειξε ότι, όσοι
καταναλώνουν δύο ή περισ-
σότερα αναψυκτικά που περιέ-
χουν ζάχαρη σε εβδομαδιαία
βάση, έχουν αυξημένο κίν-
δυνο να εμφανίσουν καρκί-
νο στο πάγκρεας. Αντίθετα,
όσοι πίνουν χυμό πορτοκά-
λι αντί για αναψυκτικό, δεν
διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο.
Η ζάχαρη μπορεί να ευθύνε-
ται για την εμφάνιση αυτού
του τύπου καρκίνου,αλλά όσοι
πίνουν αναψυκτικά με ζάχα-

ρη, συχνά, έχουν και άλλες
ανθυγιεινές συνήθειες.

«Όχι» στη λήψη

φυλλικού οξέος σε

προχωρημένη

εγκυμοσύνη.

Πηγή: Το Βήμα 

Μικρά παιδιά, των οποίων οι
μητέρες λάμβαναν συμπλη-
ρώματα φυλλικού οξέος κατά
τους τελευταίους μήνες της
εγκυμοσύνης είναι πιθανό να
αντιμετωπίσουν αυξημένο κίν-
δυνο άσθματος, σύμφωνα με
νέα μελέτη που δημοσιεύεται
στο «American Journal of
Epidemiology» από Αυστρα-
λούς ερευνητές. Παιδιά, των
οποίων οι μητέρες λάμβαναν
φυλλικό οξύ μετά την 30η εβδο-
μάδα κύησης, αντιμετώπιζαν
25% περισσότερες πιθανότη-
τες εμφάνισης άσθματος. Οι
ερευνητές τονίζουν ότι, είναι
πολύ πρόωρο να δώσουν νέες
οδηγίες με βάση τα καινούρια
ευρήματα, αλλά πρέπει να διε-
ξαχθούν περαιτέρω έρευνες.
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Τυπορυχείο… 

Ασπίδα για την καρδιά η μεσογειακή δίαιτα 

Πηγή: Καθημερινή

Η μεσογειακή διατροφή θωρακίζει
την καρδιακή μας υγεία υποστηρί-
ζουν ισπανοί ερευνητές. Δεκαετής
μελέτη σε 40 χιλιάδες ενήλικες απέ-
δειξε ότι, η μεσογειακή διατροφή
περιορίζει σημαντικά τις πιθανότη-
τες καρδιακής προσβολής ή καρ-
διαγγειακού νοσήματος. Ειδικότερα,
οι επιστήμονες κατέληξαν ότι, όσοι
ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες
της μεσογειακής διατροφής διατρέ-
χουν 40% μικρότερο κίνδυνο να
πάθουν καρδιακή προσβολή, ενώ
όσο λιγότερες παρασπονδίες έκαναν
οι εθελοντές από τους κανόνες, τόσο
μικρότερο κίνδυνο διέτρεχαν να
εμφανίσουν καρδιαγγειακό νόσημα.



Απασχόληση νοση-

λευτών «μαϊμού»

καταγγέλλει η

Ένωση Νοσηλευτών

Ελλάδας 

Πηγή: www.healthview.gr

Σε καταγγελίες για απασχό-
ληση ατόμων, που δεν έχουν
καμία σχέση με το επάγγελμα
του νοσηλευτή σε δημόσιες
και ιδιωτικές υπηρεσίες υγεί-
ας - κυρίως μονάδες αιμοκά-
θαρσης - προχώρησε την
Πέμπτη το προεδρείο της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδας.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Ε.Ν.Ε. Δημήτρη Σκουτέλη, σε
αρκετές περιπτώσεις οι εργα-
ζόμενοι επιδείκνυαν πλαστά
πτυχία και ψεύτικες άδειες
άσκησης επαγγέλματος. Δεν
είναι λίγες οι σχετικές υπο-
θέσεις που έχουν παραπεμ-
φθεί στις εισαγγελικές αρχές.

Ασθενής σε 

κατάσταση κώματος

«επικοινωνεί

πνευματικά» με

τους γιατρούς

Πηγή: www.doctors.in.gr

Βρετανοί και Βέλγοι ερευνητές
χρησιμοποιώντας μαγνητική
τομογραφία λειτουργικού συντο-
νισμού (fMRI), κατάφεραν να
αποδείξουν ότι,29χρονος ασθε-
νής, που βρισκόταν σε κωμα-
τώδη κατάσταση επί πέντε χρό-
νια, μπορούσε να σκέφτεται
μονολεκτικές απαντήσεις σε ερω-
τήσεις που του έκαναν οι για-
τροί, αλλάζοντας με τη θέλησή
του την εγκεφαλική δραστη-
ριότητά του. Το επίτευγμα απο-
τελεί ορόσημο στην ιστορία της
ιατρικής και ανοίγει νέους δρό-
μους στη φροντίδα των ασθε-
νών, που βρίσκονται σε πολύ-
χρονη κατάσταση ασυνειδησίας.

Η βαρεμάρα 

μπορεί να 

σκοτώσει

Πηγή: Τα Νέα 

Άγγλοι Επιστήμονες εξηγούν
πως,πράγματι μπορεί κάποιος
να πεθάνει από βαρεμάρα,καθώς
έρευνα κατέδειξε ότι, αυτοί που
ζουν βαρετή ζωή έχουν διπλά-
σιες πιθανότητες να πεθάνουν
νέοι. Σύμφωνα με την έρευνα,
άνθρωποι που παραπονούνται
για «υψηλά επίπεδα» βαρεμά-
ρας, έχουν διπλάσιο κίνδυνο
να πεθάνουν από καρδιοπά-
θεια ή εγκεφαλικό επεισόδιο,
από ό,τι αυτοί που βρίσκουν
τη ζωή τους διασκεδαστική.

Το κάπνισμα 

μολύνει ρούχα 

και επιφάνειες

Πηγή: Ελευθεροτυπία

Τον κώδωνα του κινδύνου,
για καπνιστές και μη, κρούει
μια νέα αμερικανική επιστη-
μονική έρευνα, σύμφωνα με
την οποία, ο καπνός του τσι-
γάρου περιέχει καρκινογόνες
τοξίνες, που επικάθονται σε
ρούχα και άλλες επιφάνειες
για αρκετές ημέρες και οι οποί-
ες μπορούν να απορροφη-
θούν και να μεταφερθούν από
έναν ανυποψίαστο ακόμη και
με ένα απλό άγγιγμα αυτών.
Οι αμερικανοί ερευνητές συνι-
στούν πλέον ριζικά μέτρα,

όπως πλήρη απαγόρευση του
καπνίσματος μέσα στα σπίτια
και στα αυτοκίνητα.

Η γήρανση 

προγραμματίζεται

γενετικά

Πηγή: Ελευθεροτυπία

Βρετανοί και Ολλανδοί επι-
στήμονες ανακάλυψαν ορι-
σμένες γονιδιακές παραλλαγές
που σχετίζονται με τη βιολο-
γική γήρανση των ανθρώπων.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι,
ορισμένοι άνθρωποι είναι γενε-
τικά προγραμματισμένοι να γερ-
νάνε με πιο γρήγορο ρυθμό
από τους υπόλοιπους και, έτσι,
εξηγείται το γιατί μερικοί άνθρω-
ποι δείχνουν μεγαλύτεροι από
την ηλικία τους.Η ανακάλυψη
αυτή μπορεί να οδηγήσει μελ-
λοντικά στη δημιουργία ενός
γενετικού τεστ, σε νεαρή ηλι-
κία, το οποίο θα δείχνει, πόσο
γρήγορα θα γεράσει ένας άνθρω-
πος στη διάρκεια της ζωής του.

Μετέτρεψαν 

δερματικά κύτταρα

σε νευρώνες

Πηγή: Τα Νέα

Ερευνητές στις Ηνωμένες Πολι-
τείες μετέτρεψαν δερματικά κύτ-
ταρα ποντικιού σε νευρώνες,
χωρίς να χρειαστεί να περά-
σουν από το στάδιο των βλα-
στοκυττάρων. Οι επιστήμονες
ελπίζουν ότι, με τη λήψη δείγ-
ματος από το δέρμα ενός ασθε-
νή,θα μπορούν να μετατρέπουν
τα κύτταρά του σε μοσχεύματα,
για την αντιμετώπιση εγκεφα-
λικών νόσων, τύπου Πάρκιν-
σον και Αλτσχάιμερ. Οι ερευ-
νητές επιδιώκουν παράλληλα
να μπορέσουν μια μέρα να επα-
ναπρογραμματίσουν κύτταρα,
ώστε να μετατρέπονται στο είδος
του ιστού που επιθυμούν, για
να βοηθήσουν στις μεταμο-
σχεύσεις ήπατος, στην αντιμε-
τώπιση καρκίνων,αλλά και του
διαβήτη.
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Οι γονείς δεν συνειδητοποιούν, ότι τα παιδιά τους είναι

υπέρβαρα 

Πηγή: www.health.in.gr

Σύμφωνα με νέα ολλανδική έρευνα, οι μισές μητέρες και οι τέσσερις στους δέκα πατέρες
δεν αναγνωρίζουν ότι το παιδί τους είναι παχύσαρκο. Σημαντικό, επίσης, εύρημα της ίδιας
έρευνας είναι ότι, οι γονείς των παχύσαρκων και των υπέρβαρων παιδιών είναι σημαντι-
κά βαρύτεροι από τους γονείς των παιδιών με κανονικό βάρος.
Οι ερευνητές εξέφρασαν την ανησυχία ότι, οι γονείς δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν το
πρόβλημα και την ευθύνη τους, στο βαθμό που χρειάζεται.



««ΣΣ τοιχεία - φωτιά για την αλό-
γιστη χρήση πανάκριβων
υλικών στα χειρουργεία του

ΠΕΠΑΓΝΗ, τα οποία πρέπει να χρησι-
μοποιούνται κατ’ εξαίρεση και σε ελά-
χιστες περιπτώσεις, αφού μεταξύ άλλων
προκαλούν πυρετό και ειλεούς στους
ασθενείς, βρίσκονται στη διάθεση του
Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγεί-
ας (ΣΕΥΥΠ). Το κόστος για το κάθε ένα
από αυτά, ξεπερνά τα 800 ευρώ και
είναι χαρακτηριστικό ότι, δεν υπάρχουν
στις ιδιωτικές κλινικές, λόγω του υψη-
λού κόστους τους και της ιδιαίτερα περιο-
ρισμένης χρήσης τους.

Οι καταστάσεις που έχουν ήδη στα-
λεί στο υπουργείο Υγείας, δείχνουν ότι,
ως επί το πλείστον 1 γιατρός, διευθυ-
ντής Κλινικής, χρησιμοποιούσε σχεδόν
σε καθημερινή βάση στα χειρουργεία
του τα συγκεκριμένα υλικά, ενώ πλη-
ροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι, λόγω
της χρήσης τους, πολλοί ασθενείς παρου-
σίαζαν πυρετό και ειλεό.

Η υπερκατανάλωσή τους, που τα
τελευταία χρόνια έχει ζημιώσει το νοση-

λευτικό Ίδρυμα, κατά δεκάδες χιλιάδες
ευρώ, σχετίζεται με την προμήθεια που
εισπράττουν οι γιατροί που τα χρησι-
μοποιούν και είναι της τάξης του 20%
από την τιμή του προϊόντος.

Την ίδια ώρα, το ποσό των 2,5 δις
ενέκριναν τα υπουργεία Οικονομικών
και Υγείας για τις προμήθειες των νοσο-
κομείων το 2010, ενώ σύμφωνα με τις
εξαγγελίες της υπουργείου Υγείας, το
επόμενο διάστημα θα υπάρξει αναδια-

μόρφωση του συστήματος προμηθει-
ών και επανακαθορισμός των φορέων
που θα πραγματοποιούν τις αγορές. 

Περίπου το 50% από συνολικό κον-
δύλι των 2,5 δις ευρώ (πάνω από 977
εκατομμύρια) θα δαπανηθεί μέσα στο
2010 σε υγειονομικό υλικό.

Διάφορες υπηρεσίες, όπως η καθα-
ριότητα, η φύλαξη και άλλες, αναμέ-
νεται να κοστίσουν περισσότερα από
330 εκατομμύρια ευρώ.

Στις ακριβές αγορές του ΕΣΥ περι-
λαμβάνονται και τα αντιδραστήρια - ειδι-
κά υγρά που χρησιμοποιούν τα εργα-
στήρια για τις μικροβιολογικές, βιοχημικές
και άλλες αναλύσεις - ενώ για την αγο-
ρά κάθε είδους ορθοπεδικών υλικών
έχουν εγκριθεί για τη φετινή χρονιά,
περίπου, 245 εκατομμύρια.

Στο σχετικό πίνακα του ΦΕΚ υπάρ-
χει και μια κατηγορία με την ονομασία
«Λοιπά Υλικά» -χωρίς να διευκρινίζο-
νται τα είδη που περιλαμβάνει- για τα
οποία το εγκεκριμένο κονδύλι ξεπερ-
νά τα 348 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως σημειώνεται, «για την εκτέ-
λεση του Προγράμματος Προμηθειών
εξουσιοδοτούνται οι φορείς του υπουρ-
γείου Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να του νόμου 3580/ 2007».

Πρόκειται για το νόμο που είχε θεσπί-
σει η προηγούμενη κυβέρνηση για την
αλλαγή του συστήματος προμηθειών
στα νοσοκομεία, με τον οποίο ιδρύθη-
κε και η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
(ΕΠΥ)», τονίζει στο δημοσίευμά της η
εφημερίδα «Πατρίς».
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΑΤΡΙΣ»

Ακριβή μου...προμήθεια... 

««TT ην υποκρισία της πολιτείας απέναντι στα
ΑμεΑ ανέδειξε ξανά ο προχθεσινός θάνα-
τος ακόμη ενός τροφίμου με ειδικές ανά-

γκες, που σημειώθηκε στην αποθήκη παιδικών ψυχών
του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών Ηλείας. Ο 31χρονος Φ.Α. από την
Αθήνα, που νοσηλευόταν από το 1995 στο ίδρυμα με
σοβαρότατα νοητικά και κινητικά προβλήματα, βρέ-
θηκε την περασμένη Κυριακή στις 12.30 τη νύχτα
νεκρός στο κρεβάτι του από τη νοσηλεύτρια που πήγε
για να του χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή. 

Με «αυτόματο πιλότο» λειτουργεί, λόγω τρομακτι-
κών ελλείψεων σε προσωπικό, το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, καταγ-
γέλλουν οι εργαζόμενοι Σύμφωνα με την προϊσταμένη
της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών Αγγελική Τζιό-
λα, που διενήργησε χθες νεκροψία-νεκροτομή, ο θάνα-
τος του 31χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια. 

Οι εργαζόμενοι στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, που για ευνόη-
τους λόγους θέλησαν να τηρήσουν την ανωνυμία τους,
με αφορμή το νέο περιστατικό θανάτου καταγγέλ-
λουν, ότι το ίδρυμα τους τελευταίους μήνες έχει αφε-
θεί κυριολεκτικά στην τύχη του και παραμένει χωρίς

διοίκηση, χωρίς ιατρικό προσωπικό και με τεράστιες
ελλείψεις σε νοσηλευτές. 

Αναφέρουν, μάλιστα, ότι τη νύχτα που συνέβη το
περιστατικό με τον 31χρονο, υπήρχαν σε υπηρεσία
μόλις τρεις βοηθοί νοσηλευτές και μια νοσηλεύτρια
για την περίθαλψη συνολικά 85 παιδιών με ειδικές ανά-
γκες, ενώ στο ίδρυμα δεν υπήρχε γιατρός για να προ-
σφέρει τις πρώτες βοήθειες στον νοσηλευόμενο. Καταγ-
γέλλεται, επίσης, ότι αρμόδιοι, από την 1.2.2010, έδωσαν
εντολή στην αγροτική γιατρό του ιδρύματος να πραγ-
ματοποιεί τις εφτά εφημερίες ανά μήνα, όχι στο ΚΕΠΕΠ
Λεχαινών, αλλά στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης. 

Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο ίδρυμα εκτός από
τις τρομακτικές ελλείψεις σε νοσηλευτές (8 για την περί-
θαλψη 85 παιδιών) λειτουργεί από τον περασμένο Οκτώ-
βριο με «αυτόματο πιλότο» μετά την παραίτηση του
«γαλάζιου» διοικητή του- που, όπως είχε αποκαλύψει
σε ρεπορτάζ η «Ε», είχε διοριστεί στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών
με την αριθμ. Π4/ ΓΠοικ 172737/23.12.2008 απόφαση
του πρώην υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Δημήτρη Αβραμόπουλου, χωρίς να έχει τις νόμι-

μες προϋποθέσεις. Μάλιστα, για τον λόγο αυτό οι υπη-
ρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ηλείας αρνήθηκαν τη
θεώρηση των ενταλμάτων πληρωμής του. Στο ίδιο ίδρυ-
μα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε διορίσει
ως διοικητή και έναν συνταξιούχο έμπορο που είχε
πάρει πτυχίο από τη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών σε
ηλικία 70 ετών (!) για να γίνει διοικητής στο ίδρυμα... 

Σημειώνεται ότι, από το 1998 μέχρι σήμερα στο
ΚΕΠΕΠ Λεχαινών έχουν σημειωθεί πάνω από τριάντα
θάνατοι παιδιών με νοητικά και κινητικά προβλήματα.
Τα πιο τραγικά περιστατικά που αποκάλυψε σε ρεπορ-
τάζ η «Ε», αφορούσαν τον θάνατο από ασφυξία στις 9
Μαΐου 2006 του 15χρονου Κ.Χ. εξαιτίας της απόφρα-
ξης του λάρυγγα από κομμάτι σφουγγαριού-υλικού
κατασκευής του στρώματος που χρησιμοποιούσε ο
15χρονος. Δέκα μήνες αργότερα ακόμη ένα 16χρονο
παιδί με νοητική στέρηση πέθανε από μηχανική από-
φραξη του λεπτού του εντέρου, συνεπεία καταπόσε-
ως ξένων σωμάτων. Στο στομάχι του είχαν βρεθεί κομ-
μάτια υφάσματος, κλωστές και επίδεσμοι», καταγράφει
το άρθρο της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»  

Θανατηφόρος «αυτόματος πιλότος» 



««ΜΜε «έλλειμμα» 65 εκατομμυρίων
ευρώ ξεκινάει το πρόγραμμα
εφημεριών νοσοκομείων για το

2010, αφού στον κρατικό προϋπολογισμό
έχουν εγγραφεί για τις εφημερίες 395 εκα-
τομμύρια ευρώ, έναντι 460 εκατομμυρίων
ευρώ που είχαν διατεθεί για τον ίδιο λόγο
πέρυσι. Με δεδομένο αυτό, οι γιατροί του ΕΣΥ
προειδοποιούν ότι, εάν δεν γίνουν έκτακτες
επιχορηγήσεις, τα νοσοκομεία δεν θα μπο-
ρέσουν να αντεπεξέλθουν σε «ασφαλή προ-
γράμματα εφημεριών».

Η κατάσταση εκτιμάται ότι, θα γίνει ακό-
μη πιο «οριακή» στην περίπτωση που ολο-
κληρωθούν, εντός του έτους, οι προσλήψεις
2.000 γιατρών –όπως προβλέπεται από τη
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που έχει υπο-
γραφεί μεταξύ του υπουργείου Υγείας και
γιατρών ΕΣΥ– που θα δώσουν τη δυνατότη-
τα να λειτουργήσουν νέα τμήματα στα νοσο-

κομεία ή να λειτουργήσουν πλήρως τμήμα-
τα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι υποστελε-
χωμένα.

Την ίδια ώρα, απλήρωτοι για τις δεδου-
λευμένες εφημερίες του περασμένου Δεκεμ-
βρίου παραμένουν οι νοσοκομειακοί γιατροί,
ενώ σε πολλά νοσοκομεία δεν έχουν κατα-
βληθεί αποζημιώσεις, ούτε για τις εφημε-
ρίες του Νοεμβρίου. Η Ομοσπονδία Ενώσε-
ων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ)
έλαβε δέσμευση από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες του υπουργείου Υγείας, ότι εντός των
ημερών εκδίδεται η απόφαση επαναδιάθε-
σης κονδυλίων, για τις εφημερίες Δεκεμβρί-
ου. Για τα υπόλοιπα ποσά, η σχετική απόφα-
ση θα εκδοθεί σε δεύτερο χρόνο, λόγω λαθών
και καθυστερημένων απαντήσεων –από πλευ-
ράς υπηρεσιών των νοσοκομείων- για το ύψος
των οφειλόμενων ποσών», τονίζεται στο
ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή».

««ΔΔ εκατρία παιδιά απήχθησαν
τον τελευταίο ενάμιση χρό-
νο, ενώ νοσηλεύονταν σε

δημόσια νοσοκομεία! Τα 11 από αυτά
αγνοούνται ως και σήμερα. Η «αρπα-
γή» τους δεν έγινε άμεσα αντιληπτή
από τους υπευθύνους των νοσοκομεί-
ων. Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά,
τα οποία «φιλοξενούνταν» στα νοση-
λευτικά ιδρύματα κατόπιν εισαγγελι-
κής εντολής, έπεσαν θύματα απαγω-
γής κατά τις απογευματινές και νυχτερινές
ώρες, οπότε το προσωπικό- νοσηλευ-
τές και φύλακες - είναι λιγοστό. 

«Ο καθένας μπορεί να μπει σε ένα
νοσοκομείο και να πάρει ένα παιδί. Τα
νοσηλευτικά ιδρύματα είναι “διάτρη-
τα”» δηλώνει προς «Το Βήμα» ο πρόε-
δρος του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», κ. Κ. Γιαννόπουλος. Όπως ανα-
φέρει, πολλές απαγωγές παιδιών γίνο-
νται, είτε από τρίτα πρόσωπα, είτε από
τους ίδιους τους γονείς, από τους οποί-
ους έχει αφαιρεθεί η επιμέλεια. 

Το τραγικό έλλειμ-
μα νοσηλευτικού και
βοηθητικού προσω-
πικού στο ΕΣΥ ήρθε
ξανά στην επιφάνεια
με την προχθεσινή
απαγωγή νεογνού
από θάλαμο νοση-
λείας του Μαιευτη-
ρίου «Έλενα Βενιζέ-
λου». 

Η δράστης είναι
μια 38χρονη οικονο-
μολόγος, μητέρα δύο παιδιών- ενός τετρά-
χρονου κοριτσιού και ενός δεκάχρονου
αγοριού- η οποία μπήκε στο νοσοκομείο,
μετά τις εννέα το βράδυ της Τετάρτης.
Επί πολλές ώρες περιφερόταν στους δια-
δρόμους του μαιευτηρίου, χωρίς κανείς
να της δώσει σημασία. Στις 4.30 χθες τα
ξημερώματα μπήκε σε έναν θάλαμο
νοσηλείας του πρώτου ορόφου, «άρπα-
ξε» το μόλις 24 ωρών βρέφος, το έκρυ-
ψε κάτω από τη φαρδιά μπλούζα της και

βγήκε ανενόχλητη από το
νοσοκομείο. Στη συνέχεια
έβγαλε το βραχιολάκι του
παιδιού από το χέρι του
και με ένα ταξί πήγε στο
σπίτι της στο Αιγάλεω. 

Όπως η ίδια είπε στους
άνδρες της Ασφάλειας,
οδηγήθηκε σε αυτή την
πράξη για να μη χάσει
τον σύντροφό της, στον
οποίο είχε πει ότι κυο-
φορούσε το παιδί του.

Σύμφωνα με την ίδια, ως πριν από έξι
μήνες ήταν έγκυος. Στη συνέχεια απέ-
βαλε, αλλά την εξέλιξη αυτή δεν την
αποκάλυψε στον σύντροφό της για να
μην τη χωρίσει. 

Από τις καταθέσεις προέκυψε επί-
σης ότι πριν από περίπου μία εβδομά-
δα η γυναίκα επισκέφθηκε το μαιευτή-
ριο «Έλενα Βενιζέλου», λέγοντας στους
γιατρούς, ότι είναι έγκυος και πρόκει-
ται να γεννήσει. Ωστόσο, από τις εξε-

τάσεις διαπιστώθηκε ότι, δεν κυοφο-
ρούσε. Το ονοματεπώνυμο το οποίο έδω-
σε ήταν σωστό, αλλά τα στοιχεία της
διεύθυνσης κατοικίας ψευδή. 

Η γυναίκα εντοπίστηκε χθες το μεση-
μέρι, έπειτα από τηλεφώνημα που έκα-
νε γειτόνισσά της στην Ασφάλεια, η οποία
είδε την 38χρονη να μπαίνει στο σπίτι
της με ένα μωρό στην αγκαλιά της. Στην
περιοχή έφθασαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και
αφού διασταύρωσαν τα στοιχεία συνέ-
λαβαν τη γυναίκα. Το μωρό μεταφέρ-
θηκε στο μαιευτήριο για εξετάσεις. Οι
αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο
να εμπλέκεται η 38χρονη γυναίκα και σε
απόπειρα αρπαγής βρέφους παλαιότε-
ρα από νοσοκομείο της περιφέρειας. 

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει
διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση,
καθώς προκύπτουν ερωτηματικά για τον
βαθμό ασφαλείας και προστασίας των
νοσηλευόμενων μητέρων και βρεφών
στο μαιευτήριο», αναφέρει στο δημοσί-
ευμά της η εφημερίδα «Το Βήμα».  

««ΔΔ ημοσιεύματα, που αναφέρονται σε μεγάλο αριθμό
συμβούλων στο υπουργείο Υγείας, σχολιάζει με ανα-
κοίνωσή της η Αυτόνομη Παρέμβαση Υγειονομικών. Η

παράταξη σημειώνει μεταξύ άλλων: «Παρακολουθούμε έκπληκτοι
δημοσιεύματα στον Τύπο, που αναφέρουν ότι, η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Υγείας έχει στη διάθεσή της 100 μετακλητούς υπαλλή-
λους, για τη στελέχωση των γραφείων των υπουργών και γενικών
γραμματέων. Αν αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε
θα πρέπει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να απολογηθεί,
τόσο για τον μεγάλο αριθμό συμβούλων που χρησιμοποιεί στα γρα-
φεία της, όσο και για τη σπουδή που έδειξε, προκειμένου άμεσα να
τους εξασφαλίσει μεγάλα ποσά για υπερωριακή απασχόληση. Την
ίδια ώρα, τα νοσοκομεία στενάζουν από τις ελλείψεις σε προσωπι-
κό, οι μισθοί των υγειονομικών μειώνονται δραματικά, ενώ οι δαπά-
νες για νυκτερινά, Κυριακές και εφημερίες συρρικνώνονται, με απο-
τέλεσμα να είναι αμφίβολο, αν μπορούν να υλοποιηθούν προγράμματα
24ωρης λειτουργίας και εφημέρευσης. Εντύπωση προξενεί η αφω-
νία της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ, που το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα είχε κάνει σημαία και είχε καταγγείλει ανάλογα φαινόμενα»,
τονίζει στο δημοσίευμά της η εφημερίδα «Αυγή».

Φεβρουάριος 2010

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.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντΕ.Ν.Ε.ντύπωύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφημερίδες

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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Εφημερία με το...
σταγονόμετρο! 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΥΓΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ»  

Οι σύμβουλοι
και οι...άφωνοι

«Διάτρητα» νοσοκομεία...



¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ & ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi

MÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜

¶ƒ√∂¢ƒ√™:
™ÎÔ˘Ù¤ÏË˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

ª∂§∏:
∞‚Ú·Ì›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
∞Ú‚·Ó›ÙË˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∞ÁÁÂÏÈÎ‹
¢fiÓÙÛÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
¢Ú·¯Ù›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜
ª·ÓÙ˙·Ó¿˜ ªÈ¯¿ÏË˜

ª·ÏÈfi˙ÔÁÏÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜
ª¿ÚÎ·˜ ™˘ÌÂÒÓ
ªÚ·¯·Ù›ÓË ∫·ÏÏÈfiË
¡ÙfiÙË˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜
√ÚÊ·Ófi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜
¶ÈÛÙfiÏ·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
¶ÔÓÙÈÛ›‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

¶ƒ√∂¢ƒ√™:
¢¿ÁÏ·  ̃∞ÚÈÛÙÂ›‰Ë˜

ª∂§∏:
∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ  ̆ª·Ú›·

∞ÔÛÙÔÏ¿Ú· ¶·Ú·ÛÎÂ˘‹

°¤Ú·ÏË ª·Ú›·

°ÎÂÛÔ‡ÏË ∂˘Ù˘ ›̄·

°Î›Î· ª·Ú›·

°ÎÔ‡‚· ª·Ú›·

¢¿ÏÏ·  ̃¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

∑˘Á¿ ™ÔÊ›·

£ÂÔ‰ˆÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘
°ÂˆÚÁ›·

π̂ ·ÓÓ›‰Ô  ̆º·›‰Ú·

∫·ÏÔÎ·ÈÚÈÓÔ‡ ∞ıËÓ¿

∫·ÛÙ¿ÓË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·

∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË

∫ÔÙÚÒÙÛÈÔ  ̆∂˘·ÁÁÂÏ›·

∫Ô‡ÎÈ· ∂˘ÌÔÚÊ›·

∫Ô˘Ú¿ÎÔ  ̃ªÈ̄ ¿ÏË˜

ª·Ì¿ÙÛÈÎÔ  ̆ºˆÙÔ‡Ï·

ªÂÏ·Ï‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›·

ª›̇ ·  ̃§¿ÌÚÔ˜

¡Ô‡Ï· ª·Ú›·

¡Ù·ÊÔÁÈ¿ÓÓË ÃÚ˘ÛÔ‡Ï·

¶ÚÂ˙ÂÚ¿ÎÔ  ̃¶·Ó·ÁÈÒÙË˜

™·ÏËÎ›‰Ë  ̃¢ËÌÔÛı¤ÓË˜

™·Ú›‰Ë ª·Ú›·

™Ù·Ì·Ù¿ÎË ¶ÂÙÚÔ‡Ï·

Δ̇ È¿ÏÏ·  ̃¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË 

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁ›·˜

ñ ¶·ıÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ 

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ æ˘ È̄Î‹˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ æ˘¯ÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ª∂£

ñ ¡ÂÊÚÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ∂Â›ÁÔ˘Û· ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ √ÁÎÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ª· È̇ÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ

ñ °ÂÚÔÓÙÔÏÔÁÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ §ÔÈÌÒÍÂˆÓ

ñ ¶·È‰È·ÙÚÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ªÂÙ·ÌÔÛ¯Â‡ÛÂˆÓ

ñ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹

ñ ¢ËÌfiÛÈ· ÀÁÂ›· - ∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·

ñ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜

ñ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜

ñ √ÚÁ¿ÓˆÛË Î ¢ÈÔ›ÎËÛË ÀËÚÂÛÈÒÓ ÀÁÂ›·˜

ñ ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÀÁÈÂÈÓ‹  ̃Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·  ̃ÙË  ̃ÂÚÁ·Û›·˜

ñ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·È ÀÁÂ›·

ñ ¢›Î·ÈÔ ÙË˜ ÀÁÂ›·˜ Î·È μÈÔËıÈÎ‹

ñ μÈÔ˚·ÙÚÈÎ‹ ΔÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÀËÚÂÛ›Â˜ ÀÁÂ›·˜ 

ñ ¡ÔÌÈÎ¿ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ 

ñ £¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ 
¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜

∫˘Ú›Â˜ Î·È ∫‡ÚÈÔÈ,
Œ¯Ô˘ÌÂ Î¿ıÂ ÏfiÁÔ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘ÌÂ fiÙÈ,  ÙÔ «3Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Î·È 2Ô ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎfi,  E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ» Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÂ›  ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· ·fi ÙÈ˜ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘
¤ˆ˜ Î·È 3 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ «Hotel Grand Sera»i, ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ Ì›· Ó¤· Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ì›· ÂˆÊÂÏ‹ Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ‰ÈÎ·ÈÒÛÂÈ ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ Ì·˜. ∏ Û˘ÓÂ¯‹˜
·‰È¿ÎÔÙË Î·È Ú·Á‰·›· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È Ë ·Ú¿ÏÏËÏË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Â›Ó·È ‰‡Ô ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ô ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ÁÈ· Ó· ·ÛÎ‹ÛÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÙË
ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÂÈÛÙ‹ÌË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ì·˜ ‰¤¯ÂÙ·È Û˘ÓÂ¯Â›˜
ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÏ· Ù· Ì¤ÏË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈfi Ì·˜, ÒÛÙÂ Ó· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ˘„ËÏfiÙ·ÙË˜ ÛÙ¿ıÌË˜ ‰È‰·ÎÙÈÎfi, ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎfi, ÎÏÈÓÈÎfi Î·È
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô fiÓÙˆ˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ΔÔ ÔÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ, Û' fiÏÔ˘˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ Ô˘ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ·ÓÈ‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È fiÚ·Ì· ÁÈ· Ó· ÌÔÚÂ› Ë
ŒÓˆÛ‹ Ì·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙË˜.

∫·ÏÔ‡Ì·ÛÙÂ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ, ¿Óˆ ·' fiÏ·, ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜  ÌÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË, ÎÚÈÙÈÎ‹ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË, ÁÈ· Ó·  ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÂ› Î·È Ó· ÚÔ·¯ıÂ› ÙÔ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎfi  Â¿ÁÁÂÏÌ·.
ºÈÏÔ‰ÔÍÔ‡ÌÂ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Î·È ÙÔ 3Ô Û˘Ó¤‰ÚÈfi Ì·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›· Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÈÌfiÚÊˆÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ù˘¯ÒÓ Î·È Ï‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘
ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙË˜. ¶·ÚfiÓÙÂ˜ Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙË˜ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚÎÂ› Ó· ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·fiÎÙËÛË˜
ÁÓÒÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ Ó¤·˜ ÁÓÒÛË˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·Ï¤ÍÂÈ˜, ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ÙÚ¿Â˙Â˜, workshops,
ÎÏÈÓÈÎ¿ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚÈ·Î¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËıÂ› Î·È ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÒÛÙÂ Ó· Ì·˜
ÌÂÙ·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÏ›Ì· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÈÙ¤ÏÂÛË˜ ÙÔ˘ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ı· ¯ÔÚËÁËıÔ‡Ó 23  ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ÌÔÓ¿‰Â˜.

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ Î·ıÈÂÚÒıËÎÂ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛË˜ Î·È ‚Ú¿‚Â˘ÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. £ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË
ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì·˜. ¶ÔÏÏ¤˜ Â˘¯·ÚÈÛÙ›Â˜ ÛÙ· Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜, ÙÈÌËÙÈÎ‹˜, ‰ÈÂıÓÔ‡˜, ÙÔÈÎ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘. ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÙˆÓ
Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ‹ ÂÈÙÚÔ‹. ™·˜ ÚÔÛÎ·ÏÔ‡ÌÂ ÏÔÈfiÓ Ó· ‚·‰›ÛÔ˘ÌÂ ÌÂ ‚‹Ì·Ù· Ô˘Û›·˜ Î·È fi¯È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡, ÂÓˆÌ¤ÓÔÈ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛËÏˆÌ¤ÓÔÈ
ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙË˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹˜ Î·È ÔÏ‡ÏÂ˘ÚË˜ ÓÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜
ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¡· ¤¯ÂÙÂ ÙÈ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ‰È·ÌÔÓ¤˜ Û·˜ ÛÙ· fiÌÔÚÊ· °È¿ÓÓÂÓ·, ÛÙËÓ fiÏË ÌÂ ÙÔ Ï·ÌÚfi ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ
·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì¤ÏÏÔÓ. 

O ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢.™ Δ∏™ ∂¡∂ ∫∞π Δ∏™ √ƒ°∞¡øΔπ∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™
¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÎÔ˘Ù¤ÏË˜

™À¡Δ√¡π™Δ∂™ √ƒ°∞¡øΔπ∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™

∫Ô˘Ù‹  ̃Ã·Ú›Ï·Ô ,̃ ∫·ıËÁËÙ‹  ̃ÀÁÈÂÈÓ‹  ̃∂È‰ËÌÈÔÏÔÁ›·  ̃Î·È ¢ËÌfiÛÈ·  ̃ÀÁÂ›· ,̃ Δ∂π ∞ı‹Ó·˜

∫˘ÚÈfiÔ˘ÏÔ  ̃π̂ ¿ÓÓË ,̃ ∫·ıËÁËÙ‹  ̃√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙË  ̃ÀÁÂ›· ,̃ ∫ÔÛÌ‹ÙˆÚ ÛÙËÓ  ∂ıÓÈÎ‹ ™̄ ÔÏ‹ ¢ËÌfiÛÈ·  ̃ÀÁÂ›·  ̃

ª·ÓÈ·‰¿ÎË  ̃¡ÈÎfiÏ·Ô ,̃ ∂›ÎÔ˘ÚÔ  ̃∫·ıËÁËÙ‹  ̃√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË  ̃ÙË  ̃ÀÁÂ›· ,̃ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÈÚ·È¿ 

ªfiÛÈ·ÏÔ  ̃∏Ï›· ,̃ ∫·ıËÁËÙ‹  ̃¶ÔÏÈÙÈÎ‹  ̃ÙË  ̃ÀÁÂ›·  ̃ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹  ̃¶ÔÏÈÙÈÎ‹  ̃ÙÔ  ̆London School of Economics,
μÔ˘ÏÂ˘Ù‹  ̃∂ÈÎÚ·ÙÂ›·  ̃ÙÔ  ̆¶∞™√∫ 

ª·ÏÙfiÔ˘ÏÔ  ̃°ÂÒÚÁÈÔ ,̃ ∫·ıËÁËÙ‹  ̃ª∂£ Î·È ¶ÓÂ˘ÌÔÓÔÏÔÁ›·  ̃ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹  ̃∂∫¶∞, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹  ̃ª∂£
¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î‹  ̃∫ÏÈÓÈÎ‹  ̃∫∞Δ

ªÔÓ¿ÙÛÔ  ̃°ÂÚ¿ÛÈÌÔ ,̃ ∫·ıËÁËÙ‹  ̃ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎ‹ ,̃  ¶ÚfiÂ‰ÚÔ  ̃ΔÌ‹Ì·ÙÔ  ̃¡ÔÛËÏÂ˘ÙÈÎ‹  ̃∂∫¶∞

¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô  ̆¡ÈÎfiÏ·Ô ,̃ °ÂÓÈÎfi  ̃°È·ÙÚfi ,̃ ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ  ̃∞∂ªÀ

∂¶π™Δ∏ª√¡π∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏ Δπª∏Δπ∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏

Carrigy Anne
De Sousa Maria
Augusta 
Ehrenfeld Mally 
Hazel Tony
Jurado Gonzalez
Maximo
Kathy Apple
Le Boeuf Dominique
Nicusor Timofte

Mircea
Papadopoulos Irena
Papastavrou Evridiki 
R. van Teijlingen
Edwin 
Rocco Gennaro 
Sasic Dragan 
Sasso Loredana
Silvestro Annalisa
Simunec Dragica

Willcocks Steve 
¢Ú·ÎÔÔ‡ÏÔ˘
ª·ÚÈ¿ÓÓ· 
∫Ô˘‚ÂÏÈÒÙË˜
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ 
ª›˙·˜ §¿ÌÚÔ˜ 
¶·˘Ï¿ÎË˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
ƒfiÎ· μ·ÛÈÏÈÎ‹
ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∂Ï¤ÓË 

μÏ¿¯Ô˘ ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË

°È¿ÁÎÔ˘ ∂˘Ù˘¯›·

°È¿ÓÓÔ˘ ™ˆÙËÚ›·

°fiÁÔÏÔ˘ ∂Ï¤ÓË

¢·‚‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜

¢¤ÓÙÛÈÎ·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

¢ÚÔ‡‚Ë ∞ÓÙÈÁfiÓË

∫·ÙÛÔ˘Ï›‰Ë˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜

∫ÔÓÙÔ¿ÓÔ˘ ∞ÁÏ·˝·

∫Ô‡Ê·ÏË˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜

∫Ú¤ÙÛË- °Î·Ó¿Ï·
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·

¶··‰fiÔ˘ÏÔ  ̃ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜

™ÈÒ¯Ô˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜

™ÙÂÚÁ›Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˜

ºÏÔ‡‰· μ·ÛÈÏÈÎ‹

•ËÚÔÌÂÚ›ÙË ∞ÓÙˆÓ›·

Ã·ÛfiÁÈ· ¶·Ó·ÁÈÒÙ·

¢π∂£¡∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏ Δ√¶π∫∏ ∂¶πΔƒ√¶∏

£∂ª∞Δπ∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ 
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¶ƒ√£∂™ªπ∞ À¶√μ√§∏™ ¶∂ƒπ§∏æ∂ø¡: 30/01/ 2010

°∂¡π∫∂™ ¶∞ƒ∞Δ∏ƒ∏™∂π™:

1. √È ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Â›ÙÂ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ Â›ÙÂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ̂ ˜
ÂÍ‹ :̃

A. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿: ∏ ÂÚ›ÏË„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÛÙ·ÏÂ› ÌÂ e-mail ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË
ene2010@ene2010.gr ÌÂ ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓÔ

i. ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô ÂÚ›ÏË„Ë˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÌÏËÚˆÌ¤ÓÔ, ÙÔ
ÔÔ›Ô ı· ‚ÚÂ›ÙÂ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ ∂¡∂
(www.enne.gr) Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘
(www.ene2010.gr)

ii. ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ ·Ú¯Â›Ô word Ô˘ ı·
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃ , Ù· Î¤ÓÙÚ·
ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ 

B. ª¤Ûˆ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô :̆ ∏ ÂÚ›ÏË„Ë
ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ˘Ô‚ÏËıÂ› on-line Ì¤Û· ·fi ÙËÓ
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ www.ene2010.gr, fiÔ˘ ı·
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È fiÏÂ˜ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË
ÛˆÛÙ‹ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ Û· .̃

2. ¶ÂÚÈÏ‹„ÂÈ̃  Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜
ÚÔıÂÛÌ›·˜ (30/01/2010) ‰Â ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤ .̃

3. ¶ÂÚÈÏ‹„ÂÈ̃  ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÌÂ Ê·Í ‹
Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿ ¢∂¡  ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤ .̃

4. √È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃  Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Ì›· ÂÚÁ·Û›· ı·
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÓÂ‰ÚÔÈ (Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÙÔ ‰ÈÎ·›̂ Ì· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ).

5. ∫¿ıÂ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›̂ Ì· ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ Ì›·˜
(1) ÌfiÓÔÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ .̃

6. ™ÙËÓ ·Ó·ÛÎfiËÛË ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
¿Óˆ ·fi 3 Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃  ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·
¿Óˆ ·fi 7 (·ÈÙÈÔÏÔÁËÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ı·
ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È).

7. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜
Û· ,̃  Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ı· ·ÔÛÙÂ›ÏÂÈ
‚Â‚·›̂ ÛË ·Ú·Ï·‚‹˜ ÛÙÔÓ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ-
ÁÚ·Ê›· Û˘ÁÁÚ·Ê¤·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙË˜
Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ‚Â‚·›̂ ÛË˜ ÂÓÙfi˜ ÌÈ·˜ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ú·Î·-
ÏÔ‡ÌÂ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙÔ
ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 210 8055393. 

8. Δ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ
ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ˘Â˘ı‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ-
ÁÚ·Ê›· Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃  ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÈ̃  08/03/2010.

9. ∞fiÛ˘ÚÛË ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
˘Ô‚ÏËıÂ›, Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÍË˜
ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ 30/01/2010.

10. ªÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÍË˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ,
‰Â ı· Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ·˘ÙÒÓ.

11. √È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃ , Â›Ó·È ÊÚfiÓÈÌÔ Ó· ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó Î·È
ÙËÏÂÊˆÓÈÎ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ··ÓÙËÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·.

12. H ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ
‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÈÏ¤ÔÓ
ÏËÚÔÊÔÚ›·.

™À°°ƒ∞º∏ - ™À¡Δ∞•∏: ªÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÏ‹„ÂÈ̃
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ CD ¶ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ
fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËıÂ›, ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ
Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›̃  Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÈÛÙ¿ ÙÈ̃  ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë .̃

√¢∏°π∂™ ™À°°ƒ∞º∏™  ¶∂ƒπ§∏æ∂ø¡

1. ∏ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ˆ˜
ÂÍ‹ :̃ 

ñ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

ñ ™ÎÔfi˜

ñ ¢Â›ÁÌ· Î·È ª¤ıÔ‰Ô˜ ªÂÏ¤ÙË˜

ñ ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·

ñ ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

∏ ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ·Ó·ÛÎfiËÛË˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·Ï‡ÂÙ·È ÛÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ˆ˜ ÂÍ‹ :̃ 

ñ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

ñ ™ÎÔfi˜

ñ ∞Ó·ÛÎfiËÛË μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ 

ñ ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ Î¿ıÂ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ ,̆ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂ
¤ÓÙÔÓË ÁÚ·Ê‹ (bold) Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔÈ̄ Ô˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙË .̃

¶.̄ . ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹, ™ÎÔfi ,̃ ÀÏÈÎfi Î·È Ì¤ıÔ‰Ô ,̃ ∞ÔÙÂÏ¤-
ÛÌ·Ù·, ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·:

¢. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓË˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜ (poster),
ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
(·Ó·ÛÎfiËÛË ‹ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·) Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·.

2. ΔÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÚ›ÏË„Ë˜ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ̆ ÂÚ‚·›ÓÂÈ
ÙÈ̃  300 Ï¤ÍÂÈ̃ .

3. ΔÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÂ Ù˘ÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ̃
A4 (21ÂÎ. x 29,7ÂÎ.) ÌÂ ÂÚÈıÒÚÈ· 2,54 ÂÎ. Â¿Óˆ-Î¿Ùˆ
Î·È 3,17 ÂÎ. ‰ÂÍÈ¿-·ÚÈÛÙÂÚ¿ (Â›Ó·È ÔÈ Ù˘ÈÎ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ̃
ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘ word).

4. ΔÔ Î¿ıÂ ÎÂ›ÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÙË
ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ Arial 11 pt., Ó· Â›Ó·È ÌÔÚÊÔÔÈËÌ¤ÓÔ ÛÂ
ÌÔÓfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ï‹ÚË ÛÙÔ›̄ ÈÛË (justified).

5. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó· Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜ ÌÂ
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ˜, ¤ÓÙÔÓË ÁÚ·Ê‹ (bold) Î·È
ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ÛÙÔ›̄ ÈÛË.

6. ∞Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ÙÔ ‹ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·
ÙÔ˘ ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ. 

7. Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹, ÌÂ Â˙ÔÎÂÊ·Ï·›Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÂ ,̃ Î·È Ó·
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚÒÙ· ÙÔ fiÓÔÌ· ÔÏÔÁÚ¿Êˆ˜ Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ (.̄ . ∞ÓÙÒÓË˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜).

8. ™ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Î¿ıÂ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ÂÎı¤ÙË,
Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÚÈıÌfi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·ÓÙÈÛÙÔÈ̄ Â› ÛÙËÓ
È‰ÈfiÙËÙ·, ÛÙÔ  Î¤ÓÙÚÔ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ fiÏË
ÙÔ˘ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ Û˘ÁÁÚ·Ê¤·.

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË:

∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜1, ∂ÈÚ‹ÓË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘2, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜
∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘1

1. ¡ÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ Δ∂, °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ô ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· ,̃
¶¿ÙÚ·˜ 

2. ¡ÔÛËÏÂ˘Ù‹˜ ¶∂, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô
π̂ ·ÓÓ›ÓˆÓ

9. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ› Ó·
·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Ó· Â›Ó·È ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÌ¤ÓÔ
(Underlined).

¶.¯. ∫ÒÛÙ·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜1, ∂ÈÚ‹ÓË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘2,
¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘1

10. To ÎÂ›ÌÂÓÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓÂ˜
Û˘ÓÙÌ‹ÛÂÈ̃ , ›Ó·ÎÂ˜ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÌÂ ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ
·˘Ù¿ ‰Â ı· ÚÔÂÍ¤¯Ô˘Ó ÙˆÓ ÂÚÈıˆÚ›̂ Ó ÛÙÔ›̄ ÈÛË˜ ÙÔ˘
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ‰Â ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÈ̃  300 Ï¤ÍÂÈ̃
Û˘ÓÔÏÈÎ¿.

11. ∏ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›̂ Ì· ÙË˜ ÌË
·Ô‰Ô¯‹˜ ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
·Ú·¿Óˆ fiÚÔ˘ .̃

12. °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÙˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ë ÂÈı˘Ì›·
ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜
ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô .̆

13. ∏ ÙÂÏÈÎ‹ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÛÂ ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ· Î·ıÒ˜ Î·È
Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ı·
Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤ ,̃ Î·ıÔÚ›̇ ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ  ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹
∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÂÚÈÏ‹„ÂÈ˜ ÙˆÓ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.

∞¡∞ƒΔ∏ª∂¡∂™ ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™ (Poster)

ŸÏ· Ù· Ï·›ÛÈ· ·Ó¿ÚÙËÛË˜ ı· Â›Ó·È ·ÚÈıÌËÌ¤Ó· Î·È ı·
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÂ ÂÌÊ·Ó¤˜ ÛËÌÂ›Ô ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi˜/·ÚÈıÌËÙÈÎfi˜
Î·Ù¿ÏÔÁÔ .̃ ∏ ·Ó¿ÚÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈ-
ÓÒÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Î·È ı·
Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ˘ÏÈÎ¿ Ô˘ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙËÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·
ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘. √È ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î¿ıÂ ·Ó·ÚÙËÌ¤ÓË˜
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È: 100 ÂÎ. ‡„Ô˜ x 70 ÂÎ.
Ï¿ÙÔ .̃

√¢∏°π∂™ °π∞ Δ∏¡ À¶√μ√§∏ ¶∂ƒπ§∏æ∂ø¡ ¶ƒ√º√ƒπ∫ø¡ ∫∞π ∞¡∞ƒΔ∏ª∂¡ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∂ø¡

√ÚÁ¿ÓˆÛË °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·:
T&T Executive

§ÂˆÊ. ∫ËÊÈÛ›·˜ 193 & π. ¢Ô‡ÛË 24, 151 24 ∞ı‹Ó·,
ÙËÏ.: +30 210 80 55 393, fax: +30 210 69 84 294
e-mail: tnt@tntexecutive.gr, www.tntexecutive.gr

∂°°ƒ∞º∏
Œˆ˜ 01/02 Œˆ˜ 26/03 ∞fi 27/03

ª¤ÏË ∂¡∂ 60.00 € 80.00 € 90.00 €
*∞ÓÂÚÁÔÈ ¡ÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ¢øƒ∂∞¡ ¢øƒ∂∞¡ ¢øƒ∂∞¡

Œˆ˜ 01/02 ∞fi 02/02

ºÔÈÙËÙ¤˜ ¢øƒ∂∞¡ 30.00 €
ÛÂ ÚÒÙÔ Ù˘¯›Ô

ΔÔ ¢ÈÎ·›̂ Ì· ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ (ÂÁÁÚ·Ê‹) ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. ∞ÏÏ·Á¤˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ 23Ë

∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010

*Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ì›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ô‡ÙÂ ÛÂ ¿ÏÏÔ ÙÔÌ¤·

¢π∞ª√¡∏ 
•∂¡√¢√Ã∂π√ ªÔÓfiÎÏÈÓÔ ¢›ÎÏÈÓÔ

Grand Serai (5*) 496.00 € 496.00€

Epirus Palace (5*) 530.00 € 496.00 €

Du Lac (4+*) 530.00 € 496.00€

Frontzou Politeia 532.00 € 487.00€

Brettania Hotel 516.00 € 480.00€

Nantin Hotel 477.00 € 472.00€

Akti Hotel 477.00 € 452.00€

Krikonis Suites                                   - 447.00 €

King Pyrros Hotel 482.00 € 432.00€

Palladion 457.00 € 421.00€

Lakkas 446.00 € 406.00€

Kentrikon Hotel - 406.00€

Alexios 406.00 € 397.00 €

Byzantio 385.00 € 359.00€

Egnatia 447.00 € 402.00€

Olympic - 496.00€

√È ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÂ˜ ÙÈÌ¤˜:

ñ Â›Ó·È Î·Ù' ¿ÙÔÌÔ, ÛÂ ÌÔÓfiÎÏÈÓÔ ‹ ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 

ñ Â›Ó·È ÁÈ· Û‡ÓÔÏÔ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡ÛÂˆÓ (30/4, 1/5 Î·È 2/5)

ñ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Úˆ˚Ófi Î·ıËÌÂÚÈÓ¿

ñ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È º¶∞ 19%

™ËÌÂ›ˆÛË: ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (·ÂÚÔÔÚÈÎ¿ ‹ ·ÎÙÔÏÔ˚Î¿)

Tƒ√¶√™ ¶§∏ƒøª∏™

∏ ÏËÚˆÌ‹ ÙË˜ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ,  ÙË˜ ¢È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ÙË˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÚfiÔ˘˜:

∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ Alpha TÚ¿Â˙· ÛÂ ‰È·Ù·Á‹ «Δ&Δ EXECUTIVE A.E.» ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi: 166002320000105

∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ ΔÚ¿Â˙· ÛÂ ‰È·Ù·Á‹ «Δ&Δ EXECUTIVE A.E.» ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi
ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi: 18247014451

™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ıÂÛË˜ ÛÂ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÚ·¤˙Ë˜, ·Ú·Î·ÏÂ›ÛıÂ fiˆ˜
·ÔÛÙÂ›Ï·ÙÂ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ıÂÙËÚ›Ô˘ ÌÂ Ê·Í, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Ï‹ÚÂ˜
ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Û·˜ Î·ıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÙËÏ¤ÊˆÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙËÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ÙÔ˘
™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘.

√ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ............................................................................................................................................................................

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ............................................................................................................................................................................

ΔËÏ¤ÊˆÓÔ ............................................................................................................................................................................

™Ù·ıÂÚfi/∫ÈÓËÙfi ............................................................................................................................................................................

∂È‰ÈÎfiÙËÙ· ............................................................................................................................................................................

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô/ÿ‰Ú˘Ì· ............................................................................................................................................................................
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ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  ΤΤ..ΕΕ..  του Γ. Ν. Καλα-
μάτας ζητά αμοιβαία μετάθεση με
νοσηλευτή/τρία νοσοκομείου της
Πάτρας. ΤΤηηλλ::  66997799993366330088..

ΤΤΕΕ  ΝΝοοσσ//ττρριιαα,,  διορισμένη στο
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ηρακλείου, επιθυμεί αμοιβαία
μετάθεση με νοσηλευτή/τρια
στις παρακάτω περιοχές: Φθιώ-
τιδα, Αθήνα, Πειραιά, Θήβα,
Λιβαδειά, Βόλο, Καρπενήσι, Λάρι-
σα, Άμφισσα, Καρδίτσα, Τρίκαλα
και Κόρινθο. ΤΤηηλλ..  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66997777228822338855..

ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  ΤΤΕΕ,,  διορισμένη στο
ΙΚΑ Καμινίων, ζητά αμοιβαία
μετάθεση με νοσηλεύτρια/νοση-
λευτή ΤΕ,διορισμένη/ο στο ΙΚΑ
Γαλατσίου ή κάποιο άλλο πλησιέ-
στερο ΙΚΑ. ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωω--
ννίίααςς::  66997722332233557788..

ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς  ΤΤΕΕ,,  στο νοσοκομείο
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ζητά
αμοιβαία μετάταξη στο Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας ή στο Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρι-
σας. 66997744224455226666..  

ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  ΤΤ..ΕΕ..  Διορισμένη στη
Ν.Μ.Υ. Αθηνών (ΙΚΑ Ομονοιας),
επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση σε
ΙΚΑ της Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας. ΤΤηηλλ..::  66994455448888115599..  

◗ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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 θεω-
ρείτε ότι θα συμβάλει στην καλύτερη
ενημέρωση των Νοσηλευτών, μπο-
ρείτε να το αποστείλετε στο e-mail:
iinnffoo@@ppiittssiilliiddiiss..ggrr  

ΕΕππιιμμέέλλεειιαα::  ΑΑθθαανναασσοοπποούύλλοουυ  ΜΜααρρίίαα,,
ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιαα  ΠΠΕΕ,,  MMSScc,,  PPhhDD©©,,  ΓΓΝΝ..ΜΜ
««ΈΈλλεενναα  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ»»

>>  11οο ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΤΤμμήήμμαα--
ττοοςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..  ΛΛάάρριισσααςς
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.
Λάρισας διοργανώνει εκπαιδευτικό
σεμινάριο έξι επιστημονικών διαλέ-
ξεων, το οποίο θα διεξαχθεί από τον
Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2010.
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται
στην κεντρική αίθουσα του Συνε-
δριακού Κέντρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας
και θα απευθύνονται σε μέλη της ακα-
δημαϊκής κοινότητας, σε επαγγελμα-
τίες υγείας, σε φοιτητές και θα είναι
ανοιχτές για το κοινό.

>>  ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  ττοονν  ΣΣαακκχχααρρώώδδηη  
ΔΔιιααββήήττηη  
Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
διοργανώνει συνέδριο για το Σακχα-
ρώδη Διαβήτη στις 4 – 6 Mαρτίου 2010,
στο Ξενοδοχείο «Divani Caravel», στην
Αθήνα. Πληροφορίες: ΚΕΓΜ –
Congressworld, τηλ: 210-7210052,
7210001, fax: 210- 7210051, e-mail:
r e c e p t i o n@cong r e s swo r l d . g r
www.congrtessworld.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  ττιιςς  ΔΔιιαα--
ττααρρααχχέέςς  ττοουυ  ΎΎππννοουυ
Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις
Διαταραχές του Ύπνου και τον μη Επεμ-

βατικό Αερισμό πραγματοποιείται στις
5 - 6 Μαρτίου 2010 στο ξενοδοχείο
«Crown Plaza», στην Aθήνα. Πληρο-
φορίες: ICB, τηλ: 210-4122250-51, fax:
210-4122253, e-mail: info@icb.gr,
www.icb.gr.

>>  AAnnnnuuaall  SSpprriinngg  MMeeeettiinngg  oonn
CCaarrddiioovvaassccuullaarr  NNuurrssiinngg
Το 10th Annual Spring Meeting on
Cardiovascular Nursing πραγματο-
ποιείται στις 9 - 12 Μαρτίου 2010, στη
Γενεύη της Ελβετίας. Πληροφορίες:
www.escardio.org/Nursing.

>>  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  ττηη  ννόόσσοο
AAllzzhheeiimmeerr                
Το 25th International Conference of
Alzheimer Disease International
(ADI2010) πραγματοποιείται στις 10 -
13 Μαρτίου 2010, στο Ξενοδοχείο
«Grand Hotel», Θεσσαλονίκη. Πληρο-
φορίες:Event Makers, τηλ:210-9370205-
6, 9311004-6, fax: 210-9370208, e-mail:
i n f o @ e v e n t m a k e r s . g r ,
www.eventmakers.gr.

>>    ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΔΔηημμόόσσιιααςς
ΥΥγγεείίααςς
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας διορ-
γανώνει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγεί-
ας με τίτλο: Κοινωνικές Επιδημίες στις
15-17 Μαρτίου 2010 στο Ξενοδοχείο
«Divani Caravel», στην Αθήνα. Πλη-
ροφορίες: 210-6889130,www.publiche
althcongress.gr.

>>  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΠΠααθθοολλοογγίίααςς  σσττηηνν  ΚΚεεννττρριι--
κκήή  ΕΕλλλλάάδδαα  
Η Παθολογική Κλινική Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλίας διοργανώνει το  2ο Συνέ-
δριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος
που πραγματοποιείται στις 18 - 20 Μαρ-
τίου 2010 στο Ξενοδοχείο «Larissa Imperial»,
στη Λάρισα.Πληροφορίες:Diastasi Tours
& Congress, τηλ: 2310-889244-5, fax:
2310-889246,e-mail:diastasi@diastasitravel.gr,
www.diastasitravel.com.

>>  ΕΕλλλλααδδοο  --  ΚΚυυππρριιαακκόό  ΑΑθθλληηττιιααττρριικκόό
ΣΣυυννέέδδρριιοο
Η Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος διορ-
γανώνει το 10ο Συνέδριο Αθλητιατρι-
κής Εταιρίας Ελλάδος και το 8ο Ελλα-
δο - Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο
στις 19 - 21 Μαρτίου 2010 στη Βέροια.
Πληροφορίες: Diaskepsis - Matina
Tsami, τηλ. + fax: 2310-230459,
www.diaskepsis.gr.

>>  ΗΗμμέέρρεεςς  ΠΠααθθοολλοογγίίααςς  22001100
Η Γ' Παθολογική Κλινική Πανεπι-
στημίου Αθηνών, του Νοσοκομείου
«Σωτηρία» διοργανώνει τις Ημέρες
Παθολογίας 2010 στις 26 - 27 Μαρτί-
ου 2010 στο Ξενοδοχείο «Divani Caravel»,
Αθήνα. Πληροφορίες: Event Makers,
τηλ: 210-9311004, fax: 210-9370207-
208, e-mail: congress@eventmakers.gr,
www.eventmakers.gr.

>>  ΠΠααιιδδιιααττρριικκόό  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  σσττηη  ΒΒόόρρεειιοο
ΕΕλλλλάάδδαα
Το 40ο Παιδιατρικό Συμπόσιο της Παι-
διατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
πραγματοποιείται στις 27 - 28 Μαρτί-
ου 2010, στο Ξενοδοχείο «Makedonia
Palace», Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες:
Global Events, τηλ: 2310-247743, Fax:
2310-247 746,e-mail: info@globalevents.gr,
www.globalevents.gr

>>    ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΝΝεεοογγννοολλοογγίίααςς    
Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεο-
γνολογίας πραγματοποιείται στις 16 -
18 Απριλίου 2010 στην Αθήνα. Πλη-
ροφορίες: Triaena, τηλ: 210-7499300,
fax: 210-7713795, e-mail :
info@triaenatours.gr,www.triaenatours.gr.

>>  ΔΔιιεεθθννέέςς  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΚΚααρρδδιιοολλοογγίίααςς  σσττηηνν
ΠΠάάττρραα    
Η Καρδιολογική Κλινική Παν/μίου
Πατρών, διοργανώνει το 8ο Διεθνές
Συνέδριο Καρδιολογίας Πανεπιστη-
μίου Πατρών, στις 23 - 25 Απριλίου
2010 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό
Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών,Πάτρα.
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Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας

AA
ναζητώντας το θέμα της επιφυλ-
λίδας του παρόντος φύλλου της
εφημερίδας μας, σκέφτηκα ότι,

δεν μπορώ να παραβλέψω μεν το ιδιαί-
τερο ύφος του περιεχομένου της, μπο-
ρώ όμως να παραπέμψω το ερευνητικό
μάτι του αναγνώστη σε κάποιους…εύη-
χους παραλληλισμούς, ξεναγώντας τον
σε ορισμένα διασκεδαστικά γνωστικά
πεδία, όπως για παράδειγμα αυτό της
ελληνικής μυθολογίας.

Λέτε ν’ αρχίσουμε, εξετάζοντας λίγο
την περίπτωση του καθόλα συμπαθέ-
στατου θεού Πάνα και στο τέλος να
κάνουμε…ταμείο;

Συχνά λοιπόν,στην εύθυμη συντρο-
φιά του Διόνυσου συμμετέχει κι ένας
παράξενος θεός,ο Πάνας.Η μορφή του
είναι αλλόκοτη και τρομάζει όσους πλη-
σιάζει.Έτσι,συνήθως ο δύστυχος Πάνας
είναι μόνος του.Μόνο στην παρέα των
Σάτυρων γίνεται δεκτός μ' ενθουσια-
σμό, αφού αγαπά κι ο ίδιος ττοο  ττρρααγγοούύ--
δδιι  κκααιι  ττοο  χχοορρόό..

Ο Πάνας ήταν γιος του αγγελιοφό-
ρου των θεών, του ΕΕρρμμήή. Σ' ένα υπέρο-
χο μέρος της Αρκαδίας έέββοοσσκκεε  τταα  ππρρόό--
ββαατταα ενός θνητού ο φτερωτός θεός.
Ανάμεσα στις ομορφιές της φύσης, διέ-
κρινε την ομορφιά της Νύμφης Δρυό-
πης και την ερωτεύτηκε.Κατάφερε να την
κάνει δική του και σύντομα η Νύμφη
γέννησε τον καρπό του έρωτά τους.

Το παιδί που γέννησε είχε ααπποο--
κκρροουυσσττιικκήή όψη: τα πόδια του ήταν πόδια
τράγου, το πρόσωπό του καλυπτόταν
από πυκνή γενειάδα, τ' αυτιά του ήταν
μυτερά και είχε δυο κέρατα στο κεφά-
λι ανάμεσα στ' ανακατεμένα μαλλιά του.
Τρομαγμένη η Δρυόπη τράπηκε σε
φυγή εγκαταλείποντας το γιο της. Ο
Ερμής που τον λυπήθηκε, τον πήρε
στην αγκαλιά του και τον έφερε στην
κατοικία των θεών,στον Όλυμπο.Όλοι
οι θεοί μόλις τον είδαν άρχισαν να
γελούν γοητευμένοι από τη μορφή του
και περισσότερο απ' όλους ο θεός του
κεφιού,ο Διόνυσος,που με χαρά δέχτη-

κε να έρθει στη συντροφιά του.Κι επει-
δή είχαν ευχαριστηθεί οι πάντες όταν
τον είδαν, τον ονόμασε Παν.

Ο Πάνας τον περισσότερο καιρό τον
περνούσε στη φύση.Τριγυρνούσε ανά-
μεσα στα βράχια,στα βουνά και στα ρυά-
κια, σκορπώντας στην πλάση τις μελω-
δίες του σουραυλιού του.Αυτός πρώτος
είχε φτιάξει τη σύριγγα,δηλαδή το σου-
ραύλι. Μια ιστορία λέει ότι, το έφτιαξε
μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του
να κατακτήσει την όμορφη Νύμφη Σύριγ-

γα.Καθώς την καταδίωκε κι εκείνη προ-
σπαθούσε να του ξεφύγει, βρέθηκε
μπροστά στον ποταμό Λάδωνα.Η Σύριγ-
γα ικέτευσε το θεό ποταμό να τη γλι-
τώσει κι εκείνος τη λυπήθηκε: Τη στιγ-
μή που ο Πάνας άπλωνε τα χέρια του
να την πιάσει, βρέθηκε να κρατά, αντί
την ωραία Νύμφη, ένα κκααλλάάμμιι.

Απογοητευμένος ο δύστυχος Πάνας
στεκόταν δίπλα στην όχθη του ποτα-
μού, κρατώντας το καλάμια τότε άκου-
σε τον ήχο του αέρα που περνά μέσα

απ' αυτό. Έκοψε κι άλλα καλάμια σε
διαφορετικό μήκος, τα ένωσε κλιμα-
κωτά με κερί κι έτσι έφτιαξε τη σύριγ-
γα. Ο Πάνας ήταν πολύ καλός μουσι-
κόςα μάγευε με τις μελωδίες του τα
ζώα, τα πουλιά, τις Νύμφες του δάσους.
Τα τραγούδια του έδιναν ρυθμό στα
βήματα κάθε χορευτή.Κάθε στιγμή ήταν
έτοιμος για χορό και για γλέντι, είτε με
τις Νύμφες είτε με τη συντροφιά του
Διόνυσου.

Πάντα στο ένα χέρι του κρατούσε
τη σύριγγα, που γι' αυτό λέγεται «αυλός
του Πανός» και στο άλλο,συνήθως,μια
γγκκλλίίττσσαα.

Ο Πάνας ήταν θεός των ττσσοομμππάάννηη--
δδωωνν. Αυτόν θεωρούσαν ως προστάτη
τους οι ββοοσσκκοοίί, αλλά κι όσοι μάχονταν
κι αγωνίζονταν δίκαια, γιατί θεωρού-
σαν ότι με τη βοήθεια του Πάνα θα
καταφέρουν να τρέψουν σε φυγή τους
εχθρούς τους, να σπείρουν δηλαδή
στους αντιπάλους τον πανικό, όπως
ονομάστηκε, από το όνομα του θεού,
ο φόβος που καταλαμβάνει τους ανθρώ-
πους και που τους κάνει να βλέπουν
τη φυγή ως μόνη σωτηρία.

Εκτός από τη Σύριγγα και άλλη φορά
προσπάθησε ο άσχημος θεός να κατα-
κτήσει κάποια Νύμφη. Μάταια όμως.
Ούτε η Νύμφη Ηχώ, που με τη μελω-
δική φωνή της τον σαγήνεψε,δεν θέλη-
σε να ενωθεί με τον τραγοπόδαρο θεό.
Για να την εκδικηθεί έβαλε τους προ-
στατευόμενούς του, τους τσομπάνηδες,
να επιτεθούν στην άτυχη Νύμφη.Μόνο
η Νύμφη Πίτη δέχτηκε να μείνει μαζί
του.Θυμωμένος,όμως,ο αντίζηλός του,
ο Βορέας, την γκρέμισε από ένα βράχο.
Η Γη τη λυπήθηκε και τη μεταμόρφωσε
σε πεύκο. Έτσι, δυστυχώς, κι αυτός ο
έρωτάς του έμεινε ααννεεκκππλλήήρρωωττοοςς.

Αυτή ήταν η σύντομη ιστορία του
γεμάτου ιδιαιτερότητες θεού.Αν κάτι σας
θυμίζει, μη βιαστείτε να βγάλετε συμπε-
ράσματα. Είναι πάνω από ένας οι ομοι-
άζοντες, που, ενώ ορέγονται την όμορ-
φη Νύμφη (με όποια μορφή κι αν αυτή
εμφανίζεται), τελικά θα μείνουν να κρα-
τάνε το καλάμι τους και πάλι…

ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟΙ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΡΑΦΙΚΟΙ  

Κυνηγώντας 
την όμορφη Νύμφη...

Φεβρουάριος 2010
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ενώ ορέγονται την όμορφη Νύμφη, τελικά θα

μείνουν να κρατάνε το καλάμι τους και πάλι…
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