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Αναβάλλονται
για οκτώ μήνες 

οι εκλογές
«Τι σχέση μπορεί να έχει η υγειονο-
μική περιφέρεια με τις καλλικράτει-
ες περιφέρειες; Ξέρετε τι πιστεύουν
οι άνθρωποι αυτοί; Ότι θέλετε να κάνε-
τε μια ωμή παρέμβαση ως ΠΑ.ΣΟ.Κ
στα εσωτερικά της Ε.Ν.Ε., προκειμέ-
νου να κερδίσετε χρόνο -και το λέω
αυτό για να το ακούσουν τα ώτα άλλων
αρμοδίων-, προκειμένου να μεταβά-
λετε το εκλεκτορικό Σώμα και έτσι να
ελέγξετε την Ε.Ν.Ε.»...
«Δεν μπορεί μία Υπουργός να μπλέ-

κει πίσω από τα συνδικαλιστικά και
τα επιμελητηριακά και από τις κομ-
ματικές παρατάξεις. Πρέπει να μείνε-
τε μακριά και να τους αφήσετε να
κάνουν μόνοι τους τις εκλογές»...
«Τα βάζετε με το πιο ευαίσθητο, το
πιο λειτουργικό, το πιο καταλυτικό
κομμάτι της υγείας, τους νοσηλευτές,
τους κρίκους εκείνους της επιστημο-
νικής αλυσίδας των ελληνικών νοσο-
κομείων, που πραγματοποιούν μέρα
και νύχτα, με το μεγαλύτερο μόχθο
και με τις λιγότερες απολαβές, με την
ευθύνη όλων μας, ένα έργο για το
οποίο όλοι δεν πρέπει να είμαστε
περήφανοι. Και τους λέτε, όχι τώρα
εκλογές, μεθαύριο, γιατί κάνουμε
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»...
Παρά τις έντονες αντιδράσεις σύσσω-
μης της αντιπολίτευσης, η πραξικο-
πηματική τροπολογία του υπουργεί-
ου Υγείας ψηφίστηκε και ως εκ τούτου,
οι επικείμενες στα τέλη Ιουνίου εκλο-
γές για την ανάδειξη αιρετών οργά-
νων διοίκησης της Ε.Ν.Ε. αναβάλλο-
νται για οχτώ μήνες...

ΟΟ
δρόμος προς...κάθε αναβάθ-
μιση είναι πάντα δύσκολος
και απαιτεί θέληση για αλλα-

γές και, ενδεχομένως, ανατροπές. Ο
δρόμος για την αναβάθμιση του ΕΣΥ,
στον οποίο άρχισε να «πορεύεται» το
υπουργείο Υγείας, μέσα από το νέο
πολυνομοσχέδιο που ετοιμάζει, ανα-
μένεται να είναι, ακόμη πιο δύσβατος.
Οι δυσλειτουργίες του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας είναι τόσες,που θα κατα-
στήσουν την πορεία δύσκολη, ενώ η
ανάγκη για ριζικές αλλαγές, είναι ακό-
μη πιο επιτακτική. Η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος,ως φορέας ελέγχου
άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλ-
ματος, κατέθεσε τις δικές της προτά-
σεις, προκειμένου να δημιουργηθεί
άμεσα ένα πεδίο διαλόγου και ανταλ-
λαγής απόψεων με τους αρμόδιους
φορείς του υπουργείου.Οι προτάσεις
αφορούν, τόσο την διά του Νόμου
3252/2004 οργάνωση και λειτουργία
του νομικού προσώπου της Ε.Ν.Ε.,
με στόχο την ενδυνάμωση και εξύ-
ψωση του νοσηλευτικού επαγγέλμα-
τος και των λειτουργών του, οι οποί-
οι επί σειρά ετών στηρίζουν και δίδουν

ζωή στο πολύπαθο Ε.Σ.Υ., όσο και
γενικότερα,προτάσεις επί των σχεδια-
ζόμενων ρυθμίσεων στο υπό κατά-
θεση νομοσχέδιο.Η Ε.Ν.Ε.προτείνει,
μεταξύ άλλων, την αποσύνδεση των
Περιφερειακών Τμημάτων της, τόσο
από τον θεσμό των Υγειονομικών
Περιφερειών,όσο και από την εν γένει
διοικητική διάρθρωση της χώρας, την
ενίσχυση του γνωμοδοτικού ρόλου
της, μέσω της καθιέρωσης της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος ως του πλέ-

ον επίσημου συνομιλητή – ανταπο-
κριτή του Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης για κάθε ζήτη-
μα που άπτεται, είτε της νοσηλευτικής
επιστήμης, είτε της άσκησης του νοση-
λευτικού επαγγέλματος και άλλα σημα-
ντικά μέτρα και αλλαγές,που θα συμ-
βάλλουν καταλυτικά στην αναβάθμιση,
τόσο του νοσηλευτικού επαγγέλματος
ειδικά, όσο και του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας, γενικά. �
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Ο δρόμος προς 
την αναβάθμιση... 
Οι προτάσεις της Ε.Ν.Ε. επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας 



ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ   

ΔΔιιοοιικκηηττέέςς  μμεε......ττιι  ππρροοσσόόνντταα;;  
Πρόσφατα, ολοκληρώθηκαν (επιτέλους) οι τοποθετήσεις των
νέων διοικητών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. 

Υποτίθεται πως, για την επιλογή τους, που διήρκεσε για ένα
βασανιστικό διάστημα 6 περίπου μηνών, επιλέχτηκαν μέσω της
διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και βιογραφικών
οι καλύτεροι υποψήφιοι. Πέραν του ότι σε αυτό το μεγάλο χρο-
νικό διάστημα που τα νοσοκομεία ήταν ουσιαστικά «ακέφαλα»
το συνολικό τους χρέος φαίνεται να αυξήθηκε κατά 1 (ένα) ολό-
κληρο δισ. ευρώ, ας δούμε, αν τελικά τουλάχιστον επιτεύχθηκε
ο αντικειμενικός στόχος της χρονοβόρου διαδικασίας, η επιλο-
γή δηλαδή των πλέον κατάλληλων υποψηφίων. Ένας τρόπος για
να εξεταστεί αυτό το ζήτημα grosso modo είναι η απλή καταγρα-
φή των αντικειμενικών προσόντων όσων επιλέχτηκαν. Επειδή ο
σχετικός νόμος είναι πολύ γενικός, το μόνο απαραίτητο αντικει-
μενικό προσόν που καθορίζει είναι το πτυχίο ΑΕΙ. Ας δούμε λοι-
πόν συνοπτικά τα πτυχία των νέων διοικητών, σύμφωνα με τις
ανακοινώσεις του ίδιου του υπουργείου Υγείας. Από τα 127 νοσο-
κομεία για τα οποία διαθέτουμε στοιχεία, προκύπτουν συνολικά
171 διοικητές… Σελ. 15

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ   

ΟΟ  ««ΡΡυυθθμμιισσττήήςς»»  ττοουυ
εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς......
Αφορμή για την σύνταξη του παρόντος
κειμένου έγινε ένας κατάλογος που
συντάχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομο-
σπονδία Ρυθμιστών Νοσηλευτικού Επαγ-
γέλματος (FEPI-EFNR). Σε συνεχείς δια-
βουλεύσεις και στην προσπάθεια της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος να γνω-
ρίζει ποιος είναι ο αντίστοιχος και αρμό-
διος φορέας στις Ευρωπαϊκές χώρες που
είναι και ρυθμιστική αρχή (Regulatory
Body), όπως προβλέπεται και στις  κοι-
νοτικές οδηγίες, για το επάγγελμα του
νοσηλευτή «γενικής φροντίδας» (κάτι
σαν το δικό μας ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑ-
ΤΣΑ), διαπιστώθηκε πως, αναφέρεται
για την Ελλάδα η Διεύθυνση Επαγγελ-
μάτων Υγείας-Πρόνοιας του Υ.Υ.ΚΚΑ. Σε
όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης «ρυθμιστής» (Regulator) είναι
ο επαγγελματικός- επιστημονικός Σύλ-
λογος ή Συμβούλιο (Council) του κρά-
τους-μέλους (NMC, IPASVI, Ordem dos
Infermeros). Όλοι γνωρίζουμε πως, μέχρι
το 2005 δεν υπήρχε φορέας ελέγχου
του επαγγέλματος μας σε επίπεδο Νομι-
κού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Επι-
μελητήριο). Αυτό είχε σαν συνέπεια από-
φοιτοι αλλοδαπών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων…

Σελ.5
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ΤΤ ΕΕ ΠΠ   ΓΓ .. ΝΝ ..   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΝΝ ΗΗ ΣΣ

ΑΑππααρράάδδεεκκττηη  
κκααιι  εεππιικκίίννδδυυννηη  ααππόόφφαασσηη......  
Με αφορμή το από 11-05-2010 έγγραφο του Διοικητή του Γενι-
κού Νοσοκομείου Κατερίνης η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα, προκειμένου να αποσα-
φηνιστεί πλήρως το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τον τρό-
πο οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΠ. Ειδικότερα, δυνάμει
της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ 4472/15-01-2003 Απόφασης του Υπουρ-
γού Υγείας και Πρόνοιας καθορίσθηκε η οργάνωση και ο τρό-
πος λειτουργίας και στελέχωσης του Τμήματος Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφα-
σης, στο χώρο διαλογής, υποδέχονται τον ασθενή ειδικευμέ-
νοι ιατροί και νοσηλεύτριες και ανάλογα με τη βαρύτητα της
κατάστασής του τον κατευθύνουν στους χώρους του ΤΕΠ. 

Όπως σαφώς προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη, η βαρύ-
νουσας σημασίας διαδικασία της υποδοχής και διαλογής των
ασθενών πραγματοποιείται υποχρεωτικώς εν τη παρουσία ειδι-
κευμένου ιατρού, συνεπικουρούμενου από Νοσηλευτές, προ-
κειμένου η διαλογή… Σελ. 10
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ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   

ΤΤαα  ππάάνντταα  γγύύρρωω  ααππόό  ττιιςς  μμεεττααττάάξξεειιςς......  
Όπως είναι γνωστό, το σύνολο των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την υπη-
ρεσιακή μεταβολή της μετάταξης θέτουν, κατ’ αρχάς, ως βασική προϋπόθεση για
την διενέργειά της, την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής του
υπαλλήλου. Επομένως κάθε αίτηση μετάταξης, χάριν της οικονομίας της όλης δια-
δικασίας, δέον όπως συνοδεύεται από σχετική αίτηση του φορέα υποδοχής περί
της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων. Κατά τα λοιπά όλες οι διατάξεις περί μετά-
ταξης καθιερώνουν αναμφισβήτητα μια διαδικασία διακριτικής ευχέρειας της διοί-
κησης. Με άλλα λόγια η διοίκηση δεν δεσμεύεται από την υποβολή αιτήσεως μετά-
ταξης και αποφασίζει ελεύθερα επ’ αυτής, τηρουμένου του γνωμοδοτικού σταδίου
του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και παρατιθεμένης σχετικής αιτιολογίας σε
περίπτωση απόρριψης του αιτήματος. Εάν η αίτηση μετάταξης απορριφθεί, κατά
της απορριπτικής πράξης χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον των αρμοδίων Διοικη-
τικών Δικαστηρίων εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών. Σε περίπτωση όπου η
αίτηση μετάταξης δεν κριθεί και δεν υπάρξει απάντηση, τότε τεκμαίρεται η σιω-
πηρή απόρριψή της μετά την πάροδο χρονικής περιόδου τριών μηνών από την υπο-
βολή της. Και στην περίπτωση αυτή χωρεί αίτηση ακυρώσεως κατά της τεκμαιρο-
μένης σιωπηρής… Σελ. 9

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΌΌννεειιρροο  σσττοο  κκύύμμαα......
Το Όνειρο στο κύμα στηρίζεται πάνω σε μια σειρά αντιθέσεις. Βασικότερη είναι αυτή
της αντίθεσης του «τότε» με το «τώρα». Το «τότε» συνδέεται με την εφηβεία, την ελευ-
θερία, την ευτυχία, την ανεμελιά, την κυριαρχία, την αγραμματοσύνη, τη φύση, το
όνειρο, ενώ το «τώρα» με την ωριμότητα, τη δυστυχία, την καταπίεση, την εργασία,
τον περιορισμό, τα γράμματα, το αστικό περιβάλλον, την πραγματικότητα. Αλήθεια,
όμως, πώς έχασε την ευτυχία; Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος. Έμαθε γράμματα. Αυτά
τον έκαναν να παρατήσει την απλή φυσική ζωή, να αναζητήσει ένα καλύτερο μέλλον
και να καταλήξει, όμως, στη μιζέρια, καθώς δε μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί στο
νέο του περιβάλλον. Έτσι, ποθεί να υπερβεί το ασφυκτικό παρόν και βρίσκει καταφύ-
γιο στις παιδικές αναμνήσεις και στα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα. Η ευτυχία γι’ αυτόν
έχει μόνο πνευματικό περιεχόμενο... Σελ.22- 23
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ΣΣ
ήμερα (σ.σ 18/6/2010) στην Ιερά-
πετρα η επιτροπή του βραβείου
Γκίνες, θα παραστεί για να κατα-

γράψει την παρασκευή της μεγαλύτερης
σαλάτας,συνολικού εμβαδού 100 τετρα-
γωνικών μέτρων. Θα μπορούσε βέβαια
να αποφύγει τόσο ταξίδι και να πεταχτεί
μέχρι την Αριστοτέλους 17… Εκεί όλα
τα ‘χει το κατάστημα, από πράσινα βλίτα
σε κάθε ποικιλία και μορφή, μέχρι δια-
φανείς διαδικασίες μαγειρέματος τύπου
«open gov» … Αφού να φανταστείτε στη
δικιά τους σαλάτα,δεν βάζουν όποιο κι
όποιο φυτό, αλλά μόνο κατόπιν ανοι-
χτής διαβούλευσης.Εκεί είναι που οφεί-
λουν την τεράστια επιτυχία τους μέχρι
σήμερα κι έχουν καταφέρει να ανασύ-
ρουν από την αφάνεια ένα υπουργείο-
δευτεράντζα, όπως είναι αυτό της Υγεί-
ας. Με ποιόν τρόπο δεν έχει σημασία,
αρκεί να βρίσκονται στην επικαιρότητα.

Ακόμα κι ο αντιπρόεδρος, ειδήμων στη
γευσιγνωσία, ασχολείται με τη βαθμο-
λόγηση της ηγεσίας, μπας και το σαλα-
τικό μπαγιατέψει πριν την ώρα του και
πάει σούμπιτο για τη χωματερή…

Τι κι αν από τους 171 διοικητές και
υποδιοικητές που διορίστηκαν με «δια-
φάνεια» και «αξιοκρατία», μόνον οι 24
έχουν πτυχία σχετικά με διοίκηση της
υγείας;

Τι κι αν το ΕΣΥ βρίσκεται στο χειρό-
τερο σημείο του από το 1983 που ιδρύ-
θηκε, ξεπερνώντας σε μακροβούτι κάθε
προηγούμενο διαχειριστή του;

Τι κι αν η ατσαλάκωτη οικοδέσποι-
να αναβιώνει με τις πρακτικές της το
παλαιολιθικό ΠΑΣΟΚ, νεκρανασταίνο-
ντας ημιθανή σμήνη συνδικαλιστικών
κηφήνων με τα οποία επιλέγει να συν-
διοικήσει το σάπιο σκαρί που της ανα-
τέθηκε;

Τι κι αν οι «βίοι παράλληλοι» της ηγε-
τικής ομάδας οδηγούν σε παλινωδίες
και χαμόγελα γεμάτα…κυνόδοντες;

Τι κι αν οι πολίτες αντιμετωπίζονται
σαν τελάρα με ζαρ-

ζαβατικά στοιβαγμένα στα- άδεια από
προσωπικό και ηθικό- ιατρεία των δημό-
σιων νοσοκομείων;

Τι κι αν ο Λουδοβίκος ο 14ος φαντά-
ζει απλός φαντάρος μπροστά στην καθε-
στωτική νοοτροπία αυτών που θεωρούν
ότι, «το κράτος είναι το κόμμα»;

Τι κι αν με το πρόσχημα της κυβερ-
νητικής πλειοψηφίας καταπίνουμε αμά-
σητα πραξικοπηματάκια και γράφουμε
στα παλαιότερα των υποδημάτων μας το
Ελληνικό Σύνταγμα, εισάγοντας αναί-
σχυντα το θεσμό της «ντροπολογίας», με
μόνο στόχο να εξυπηρετήσουμε τα όποια
κομματόσκυλα, μας τάζουν ψήφους;

Τι κι αν μας γυρίζουν στο μεσαίωνα
σε επίπεδο δικαιωμάτων και μας πετσο-
κόβουν απροσχημάτιστα τα πάντα, με
παρατηρητές τις πράσινες καλοταϊσμέ-
νες σαύρες της κυβερνητικής συνδικα-
λιστικής ηγεσίας;

Μήπως νομίζετε ότι θα τους κοπεί η
όρεξη; Όχι βέβαια.

Αναλογιζόμενοι, όμως, εμείς όλα τα
παραπάνω, είναι στο χέρι μας να τους
την κόψουμε. Καλοκαιράκι είναι εξάλ-
λου, ας πέσουν οι κοιλιές και οι περι-
φέρειες. Let’s get fit…

Ιούνιος 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

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.καΕ.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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Τα ζαρζαβατικά στην
Αριστοτέλους επιλέγονται

μέσω…Open Gov

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας 

Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

«Είναι στο χέρι
μας να τους

κόψουμε την όρε-
ξη. Καλοκαιράκι

είναι εξάλλου, ας
πέσουν οι κοιλιές

και οι περιφέρειες.
Let’s get fit…»



Γράφει ο Γεώργιος Δραχτίδης 

ΑΑ
φορμή για την σύντα-
ξη του παρόντος κει-
μένου έγινε ένας κατά-

λογος που συντάχθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
Ρυθμιστών Νοσηλευτικού Επαγ-
γέλματος (FEPI-EFNR).

Σε συνεχείς διαβουλεύ-
σεις και στην προσπάθεια της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος να γνωρίζει ποιος είναι
ο αντίστοιχος και αρμόδιος
φορέας στις Ευρωπαϊκές χώρες
που είναι και ρυθμιστική αρχή
(Regulatory Body), όπως προ-
βλέπεται και στις  κοινοτικές
οδηγίες, για το επάγγελμα του
νοσηλευτή «γενικής φροντί-
δας» (κάτι σαν το δικό μας
ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ),
διαπιστώθηκε πως, αναφέρε-
ται για την Ελλάδα η Διεύ-
θυνση Επαγγελμάτων Υγεί-
ας-Πρόνοιας του Υ.Υ.ΚΚΑ.
Σε όλες τις άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης «ρυθμι-
στής» (Regulator) είναι ο επαγ-
γελματικός- επιστημονικός
Σύλλογος ή Συμβούλιο
(Council) του κράτους-μέλους
(NMC, IPASVI, Ordem dos
Infermeros).

Όλοι γνωρίζουμε πως,
μέχρι το 2005 δεν υπήρχε
φορέας ελέγχου του επαγγέλ-
ματος μας σε επίπεδο Νομι-
κού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου (Επιμελητήριο). Αυτό
είχε σαν συνέπεια απόφοιτοι
αλλοδαπών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, ερχόμενοι για
εργασία σε Κλινικές και Νοσο-
κομεία να παίρνουν ισοτιμία
τίτλου σπουδών, με την Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση στην
Ελλάδα και όπως αποδείχτη-
κε, με άσχετα μαθήματα και
λιγότερες ώρες διδασκαλίας.

Και το χειρότερο, ανυπόγρα-
φα πρακτικά του  Ι.Τ.Ε. ή ακό-
μη και πλαστά πτυχία.

Είναι αξιέπαινο το γεγο-
νός πως, η αρμόδια Διεύθυν-
ση Επαγγελμάτων του
Υπουργείου Υγείας έκανε και
κάνει σοβαρή δουλειά, βασι-
σμένη στην ελληνική και ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία. Με τις
«παλιές» ισοτιμίες όμως και
την αντιστοιχία τίτλων σπου-
δών, τι μέλλει γενέσθαι;
Όπως συμβαίνει και σε άλ-
λους τομείς της Δημόσιας Δι-
οίκησης και το πληρώνουμε
ακριβά αυτό με αρκετά πρό-
στιμα από τα Ευρωπαϊκά Δι-
καστήρια, η Ελλάδα καθυστε-
ρεί να προσαρμόσει τις ευ-
ρωπαϊκές οδηγίες στην ελλη-
νική νομοθεσία!

Οι βαθμίδες εκπαίδευσης
και τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα των Ευρωπαίων συνα-
δέλφων,δεν συμφωνούν πλή-
ρως με το δικό μας υπόβαθρο
και το εργασιακό-μισθολογι-
κό επίπεδο. Ίσως, άραγε για
αυτό ο «θεσμός» των «Αποκλει-
στικών» υπάρχει μόνο στην
Ελλάδα και επιβαρύνει την
τσέπη ασθενών και ασφαλι-
στικών Ταμείων. Για αυτό το
φαινόμενο, απαντούν οι πολι-
τικοί της Υγείας, δεν ευθύνε-
ται πλήρως η εκάστοτε πολι-
τική ηγεσία, αλλά επιβάλλεται

ή, μάλλον, διαιωνίζεται από
την υποχρηματοδότηση και
την υποστελέχωση. Φαίνεται
πως, επειδή διανύουμε και-
ρούς χαλεπούς στα οικονομι-
κά μας και η κρίση διογκώ-
νεται, θα περάσουν πολλά
«πέτρινα» χρόνια μέχρι την

ανοικοδόμηση του υπό κατάρ-
ρευση Ε.Σ.Υ.!

Πρόσφατα μάλιστα (28 Απρι-
λίου), ο Υπουργός Εσωτερι-
κών της χώρας μας δήλωσε
σε Υπουργικό Συμβούλιο για
το σχέδιο «Καλλικράτης», πως
δημιουργείται «καλύτερο κρά-

τος στην υπηρεσία του πολί-
τη»! Στην Ελλάδα του Ομή-
ρου, όμως, είναι πολλοί οι
«μνηστήρες» της Πηνελόπης,
που εχθρεύονται τον πολύ-
παθο Οδυσσέα. Και η Οδύσ-
σεια της Νοσηλευτικής συνε-
χίζεται. Ίσως, με το σχέδιο
«Διογένης», που περπατούσε
λέγοντας «άνθρωπον αιτού-
μαι», οι Νοσηλευτές να φτά-
σουν σύντομα στην Ιθάκη
τους, απαγγέλλοντας νοσταλ-
γικά στίχους του Καβάφη ή
από άλλους ποιητές.

Εκείνο που προέχει σήμε-
ρα, τώρα, είναι όλες οι δυνά-
μεις του τόπου και οι πολιτι-
κές, που με ευκολία
ανταλλάσσουν ύβρεις και αλλη-
λοκατηγορίες, αλλά και οι συν-
δικαλιστικές, να δημιουργή-
σουμε ένα αρραγές μέτωπο,
για να σώσουμε τα επαγγελ-
ματικά-εργασιακά δικαιώματα
και τις κοινωνικές μας κατα-
κτήσεις. Αυτό έχει ανάγκη ο
εργαζόμενος, ο άνθρωπος του
καθημερινού μόχθου και η
ελληνική κοινωνία. Αλίμονο,
αν συνεχίσουμε να ανεχόμα-
στε την αδιαφάνεια, την ανα-
ξιοκρατία, την φαυλότητα! Τότε
ο δρόμος μας, το ταξίδι μας
θα είναι γεμάτο με θύελλες
και λακκούβες λάσπης. Είναι
εύκολο να κατηγορείς, με υπο-
ψίες και σενάρια, αν έχεις χρή-

ματα να φτάνεις ως τα Δικα-
στήρια, να συζητάς σαν την
κυρά-Κατίνα της γειτονιάς και
μετά να φτάνεις να ζητάς δημό-
σια συγνώμη. Καλή η μετά-
νοια, καλύτερη και πολυτιμό-
τερη η σιωπηρή αντίσταση και
δράση, ενάντια σε αυτούς που
«ελέγχουν» τα μέσα ενημέρω-
σης και διαθέτουν τα όπλα της
προπαγάνδας.

Στα αιτήματα των Νοσηλευ-
τών για την ένταξη της εκπαί-
δευσής μας αποκλειστικά στα
Πανεπιστήμια και την «μοδά-
τη» απαίτηση των καιρών μας
για τη «Διά βίου Μάθηση» είμα-
στε ενωμένοι και δυνατοί! 

Αλλάζει η κυβέρνηση ή αν
αλλάξει η υπουργός, όλα πάλι
από την αρχή! Υπάρχουν έτοι-
μες λύσεις-προτάσεις της Ε.Ν.Ε,
χωρίς επιβάρυνση του Κρατι-
κού Προϋπολογισμού, ξεχα-
σμένες ή πεταμένες στα συρ-
τάρια ενός «ειδικού» Γραμματέα
ή μιας «Γενικής» Διεύθυνσης
του Υ.Υ.Κ.Κ.Α.! Υπάρχει ομό-
φωνη απόφαση της Συνόδου
των Πρυτάνεων (Γιάννενα 2009)
και, όμως, κανείς δεν ενδια-
φέρεται ή δεν τους δίνει σημα-
σία! Είναι δίκαιο να απορεί
κανείς και να αναφωνεί με
ποιητική διάθεση: «Ως πότε
παλικάρια, ως πότε αδελφοί,
θα ζούμε στα Στενά, μονάχοι
σαν λιοντάρια»...

Τελικά, μόνο μια Επανά-
σταση θα μας σώσει! Μόνο μη
σκάσει το μπαρούτι ή το όπλο
στα χέρια μας, όπως συνέβη
στην Ελληνική Οικονομία,που
τόσα χρόνια ζούσαμε με δανει-
κά και δεν παράγουμε τίποτα
ποιοτικό για εξαγωγή. Εκτός
αν εφαρμόσουμε τις αρχές του
«Ερρίκου Ντυνάν» και του «Καλού
Σαμαρείτη» στην Νοσηλευτική
και στην Οικονομία...

Ιούνιος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη
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Ο «Ρυθμιστής» 
του επαγγέλματος...

ΟΟ  ««ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΣΣ»»  κκάάθθεε  ννοοσσηηλλεευυττήή

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

Υπάρχουν έτοι-
μες λύσεις-προ-
τάσεις της Ε.Ν.Ε,
χωρίς επιβάρυνση
του Κρατικού
Προϋπολογι-
σμού, ξεχασμέ-
νες ή πεταμένες
στα συρτάρια
ενός «ειδικού»
Γραμματέα ή
μιας «Γενικής»
Διεύθυνσης του
Υ.Υ.Κ.Κ.Α.!



ΣΣ
εε  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  ααππόό  0088--0066--22001100
ψψηηφφίίσσεεωωςς  ααππόό  ττηηνν  ΟΟλλοομμέέλλεειιαα  ττηηςς
ΒΒοουυλλήήςς  ττωωνν  ΕΕλλλλήήννωωνν  ττηηςς  ττρροοπποο--

λλοογγίίααςς  ––  ππρροοσσθθήήκκηηςς  σσττοο  άάρρθθρροο  66  ττοουυ
ΝΝόόμμοουυ  33225522//22000044,,  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμ--
ββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))  αανναακκοοιιννώώννεειι,,  όόττιι  οοιι  εεππιικκεείί--
μμεεννεεςς  σστταα  ττέέλληη  ΙΙοουυννίίοουυ  εεκκλλοογγέέςς  γγιιαα  ττηηνν
ααννάάδδεειιξξηη  ααιιρρεεττώώνν  οορργγάάννωωνν  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ααννααββάάλλλλοοννττααιι  γγιιαα  οοκκττώώ  ((88))  μμήήννεεςς..

ΣΣττοο  σσηημμεείίοο  ααυυττόό  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποο--
γγρρααμμμμιισσττεείί  όόττιι,,  ηη  ππααρρααππάάννωω  ααννααββοολλήή
ττωωνν  εεκκλλοογγώώνν  ααπποοττεελλεείί  ππρροοϊϊόόνν  μμιιααςς  ππρρωω--
ττοοφφααννοούύςς  κκααιι  ααννττιισσυυννττααγγμμααττιικκήήςς  ππααρρέέμμ--
ββαασσηηςς  σσττιιςς  κκαατταασσττααττιικκέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  κκααιι
σσττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρρ--
γγίίαα  ττοουυ  ΝΝοομμιικκοούύ  ΠΠρροοσσώώπποουυ  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,
πποουυ  ππρροοκκάάλλεεσσεε  ττηηνν  εεύύλλοογγηη  ααννττίίδδρραασσηη
κκααιι  ααγγααννάάκκττηησσηη  ππλλήήθθοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,
εεννώώ  κκααττααδδιικκάάσσττηηκκεε  μμεε  ααππεερρίίφφρραασσττοο  ττρρόό--
πποο  ααππόό  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  κκοομμμμάάττωωνν  ττηηςς
ααννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς..      

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστη-
μα των οκτώ μηνών, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ε.Ν.Ε. θα συνεργαστεί με
την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,καταθέτοντας
συγκεκριμένες προτάσεις, αφενός για
την προσαρμογή της διοικητικής δομής
και οργάνωσης της Ε.Ν.Ε. στα δεδομέ-
να της νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης),
αφετέρου για την κατάρτιση του ήδη
ανακοινωθέντος σχεδίου νόμου περί
της αναβάθμισης του Εθνικού Συστή-
ματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Κατά το στάδιο των παραπάνω διερ-
γασιών το ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  θθαα  κκααττααββάάλλλλεειι  κκάάθθεε  δδυυννααττήή  ππρροο--
σσππάάθθεειιαα,,  ώώσσττεε  νναα  εεννδδυυννααμμωωθθεείί  ηη  θθέέσσηη
ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  σσττοο  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..,,  νναα  αανναα--
ββααθθμμιισσττεείί  οο  ρρόόλλοοςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκααιι  νναα
ββεελλττιιωωθθοούύνν  οοιι  όόρροοιι  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς..

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ε.Ν.Ε. δηλώνει, ότι θα συνεχίσει με τον
ίδιο αμείωτο ζήλο το μέχρι σήμερα πολυ-
σχιδές έργο του,χωρίς τεχνητά εμπόδια
των όποιων αντιδημοκρατικών παρεμ-
βάσεων και πρακτικών και θα οδηγή-
σει σε οκτώ μήνες το σώμα των νοση-
λευτών σε εκλογές,για την ανάδειξη των
νέων αιρετών οργάνων διοίκησης.

Σας παραθέτουμε ενδεικτικά απο-
σπάσματα από τις ομιλίες βουλευτών
της αντιπολίτευσης,κατά τη διάρκεια της
συζήτησης για την ψήφιση της επίμα-
χης τροπολογίας.

ΑΑΠΠΟΟΣΣΠΠΑΑΣΣΜΜΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  
ΟΟΜΜΙΙΛΛΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΤΤΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ
ΛΛΑΑ..ΟΟ..ΣΣ    κκ..  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΥΥΛΛΗΗ  

«Ωμή παρέμβαση»
«Επιτρέψτε μου να πω σε σχέση με την
τροπολογία αυτή που φέρατε, για την
αναστολή των εκλογών στα επιμελητή-
ρια, ότι ετοιμάζεται να κάνει και κάτι το
παρεμφερές η Κυβέρνηση, να αναστεί-
λει δηλαδή τις εκλογές στην Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος.Το λέω αυτό, για
να ακουστεί και να το ακούσει η Κυβέρ-
νηση. Δεν αφορά εσάς, είναι αρμοδιό-
τητας άλλου Υπουργείου, του Υπουρ-
γείου Υγείας, αλλά πρέπει ως
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του
ΛΑ.Ο.Σ., να θέσω το ζήτημα, το οποίο
αφορά ένα νομικό πρόσωπο δημοσί-
ου δικαίου, που έχει πλήρη διοικητι-
κή και οικονομική αυτοτέλεια. Έρχεται
η Κυβέρνηση, θέλει να κατεβάσει τρο-
πολογία σε επόμενο νομοσχέδιο, έχει

κατατεθεί
τροπολογία,
που λέει ότι
θα πρέπει
να αναστα-
λούν οι
εκλογές για
οκτώ μήνες
στην Ένω-
ση Νοση-
λ ε υ τ ώ ν
Ελλάδος,να
επιμηκυν-
θεί το διά-

στημα της αιρετής διοίκησης που υπάρ-
χει, από τρία χρόνια συν οκτώ μήνες,
με την αιτιολογία –άκουσον, άκουσον-
ότι θα πρέπει να υπάρξει λέει αντιστοί-
χιση με την νέα διοικητική διάρθρωση
της χώρας, με τις νέες περιφέρειες που
προβλέπει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. ΜΜαα,,  ααπποο--
ρρώώ  κκααιι  εεξξααννίίσσττααμμααιι  ττααυυττόόχχρροονναα..  ΤΤιι  σσχχέέ--
σσηη  μμπποορρεείί  νναα  έέχχεειι  ηη  υυγγεειιοοννοομμιικκήή  ππεερριι--
φφέέρρεειιαα  μμεε  ττιιςς  κκααλλλλιικκρράάττεειιεεςς    ππεερριιφφέέρρεειιεεςς;;
ΔΔιιόόττιι  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  έέχχεειι  σσχχέέσσηη  κκααιι  ααννττιισσττοοίί--
χχιισσηη  μμεε  ττιιςς  εεππττάά  υυγγεειιοοννοομμιικκέέςς  ππεερριιφφέέ--

ρρεειιεεςς  ττηηςς  χχώώρρααςς..  ΔΔεενν  έέχχεειι  κκααμμίίαα  σσχχέέσσηη
μμεε  ττηη  δδιιοοιικκηηττιικκήή  ααννααμμόόρρφφωωσσηη  πποουυ  εεππιι--
χχεειιρρεείίττααιι  μμεε  ττοονν  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗ..  

ΞΞέέρρεεττεε  ττιι  ππιισσττεεύύοουυνν  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι
ααυυττοοίί;;  ΌΌττιι  θθέέλλεεττεε  νναα  κκάάννεεττεε  μμιιαα  ωωμμήή
ππααρρέέμμββαασσηη  ωωςς  ΠΠΑΑ..ΣΣΟΟ..ΚΚ  σστταα  εεσσωωττεερριι--
κκάά  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  κκεερρδδίί--
σσεεττεε  χχρρόόννοο  --κκααιι  ττοο  λλέέωω  ααυυττόό  γγιιαα  νναα  ττοο
αακκοούύσσοουυνν  τταα  ώώτταα  άάλλλλωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν--,,
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  μμεεττααββάάλλεεττεε  ττοο  εεκκλλεε--
κκττοορριικκόό  ΣΣώώμμαα  κκααιι  έέττσσιι  νναα  εελλέέγγξξεεττεε  ττηηνν
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....  Άρα, λοιπόν, περιμένουμε να
δοθεί μια απάντηση,να σας έρθει κάποιο
σημειωματάκι και να πείτε πέντε λόγια.
Αν δεν ακούνε κακό του κεφαλιού
τους. Εμείς λέμε να μην τολμήσουν να
κατεβάσουν την τροπολογία αυτή τις
επόμενες δύο ημέρες, στο επόμενο
νομοσχέδιο».

ΑΑΠΠΟΟΣΣΠΠΑΑΣΣΜΜΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΙΙΑΑ
ΤΤΟΟΥΥ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΕΕΑΑΣΣ
ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΡΡΧΧΗΗ
ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  κκ..  ΜΜΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΑΑΛΛΜΜΑΑ

«Η τροπολογία 
είναι αιτία πολέμου»
«Σήμερα ξεπεράσαμε τα εσκαμμένα,
κύριε Πρόεδρε.Έρχεται τροπολογία σε

νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος,άσχετο,που δεν το συνυπογρά-
φει αυτό το νομοσχέδιο η Υπουργός
Υγείας και, μάλιστα, ηη  ττρροοπποολλοογγίίαα  ααυυττήή
δδεενν  ήήρρθθεε  οούύττεε  κκαανν  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή..  ΌΌχχιι
μμόόννοο  δδεενν  ττηη  δδιιααββοουυλλεεύύθθηηκκεε,,  ωωςς  όόφφεειι--
λλεε  κκααιι  όόππωωςς  οο  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόόςς  ττηηςς  χχώώρρααςς
εεππααννεειιλληημμμμέέννωωςς  έέχχεειι  δδιιαακκηηρρύύξξεειι,,  ααλλλλάά
δδεενν  ττηηνν  έέφφεερρεε  οούύττεε  κκαανν  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή
ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν,,  ώώσσττεε  όόιι  ΒΒοουυ--
λλεευυττέέςς  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυμμεε  σσεε  ααυυττήήνν,,
ττοουυλλάάχχιισσττοονν,,  νναα  εεκκφφρράάσσοουυμμεε  ττηηνν  άάπποο--
ψψήή  μμααςς  κκααιι  ππάάννωω  ααππόό  όόλλαα  νναα  δδοοθθεείί  ηη
εευυκκααιιρρίίαα  σσττηηνν  ΥΥπποουυρργγόό  νναα  ττηηνν  ππάάρρεειι
ππίίσσωω  κκααιι  νναα  ππρροοσσττααττεεύύσσεειι  ττοονν  ίίδδιιοο  ττηηςς
ττοονν  εεααυυττόό..  Αλλά, την έφερε στην Ολο-
μέλεια σήμερα σε άσχετο νομοσχέδιο.

Πραγματικά, αυτό είναι πρωτοφα-
νές, κυρία Υπουργέ. Είπατε ότι αυτήν
την τροπολογία, τη ρύθμιση τη φέρνε-
τε, επειδή ψηφίστηκε ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑ-
ΤΗΣ», η αλλαγή της διοικητικής μεταρ-
ρύθμισης της χώρας.Εγώ δεν το πιστεύω.
Και δεν  το πιστεύω για τον απλούστα-
το λόγο ότι, έπρεπε να γίνουν οι αρχαι-
ρεσίες και, όταν με το καλό εσείς δρο-
μολογήσετε τα υπόλοιπα θέματα του
Υπουργείου σας, σε σχέση με τη διοι-
κητική αλλαγή της χώρας, τότε μπο-

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αναβάλλονται για 

Ιούνιος 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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οκτώ μήνες οι εκλογές 

ρούσατε να ρυθμίσετε να ξαναγίνουν
εκλογές.

ΑΑλλλλάά,,  ααυυττήή  ηη  ππααρρέέμμββαασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρρ--
γγεείίοουυ  σσεε  μμίίαα  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδααςς,,  πποουυ  ππρρααγγμμααττιικκάά  έέχχεειι  ττηη  μμέέγγιισσττηη
ααννααγγννώώρριισσηη  ααππόό  όόλλοο  ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
κκλλάάδδοο,,  ηη  ππααρρέέμμββαασσηη  σσααςς  ααυυττήή  πποουυ  ββρρίί--
σσκκεειι  κκααιι  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς  ααννττίίθθεεττοουυςς  κκααιι  πποουυ
δδεενν  έέχχεειι  κκααννέένναα  οουυσσιιαασσττιικκόό  λλόόγγοο,,  ννοομμίί--
ζζωω  όόττιι  ππρρέέππεειι  νναα  σσααςς  ππρροοββλληημμααττίίσσεειι  κκααιι
νναα  ττηηνν  ππάάρρεεττεε  ππίίσσωω..

Εμείς κυρία Υπουργέ,
οχτώ μήνες είμαστε εδώ
με συναίνεση και στην
Επιτροπή και στην Ολο-
μέλεια. Αυτήν τη φορά,
όμως,σας λέω ότι αυτή η
τροπολογία είναι αιτία
πολέμου,διότι κρύβονται
άλλα πίσω από αυτά. Δεν
μπορεί μία Υπουργός να
μπλέκει πίσω από τα συν-
δικαλιστικά και τα επιμε-
λητηριακά και από τις κομ-
ματικές παρατάξεις.Πρέπει
να μείνετε μακριά και να τους αφήσε-
τε να κάνουν μόνοι τους τις εκλογές.
Και σας καλώ πραγματικά να την  πάρε-
τε πίσω,δείχνοντας ότι, ακούτε σύσσω-

μη την Αντιπολίτευση, διότι πρέπει να
ακούτε τι σας λένε σήμερα και τα άλλα
κόμματα. Γιατί δεν είναι τόσο μείζονος
σημασία αυτή η ρύθμιση, αυτή η διά-
ταξη, για να επιμείνετε και να συγκρου-
στείτε με όλη την Αντιπολίτευση.

Πραγματικά, επειδή ξέρω το χαρα-
κτήρα σας, ξέρω ότι στις κρίσιμες στιγ-
μές πρέπει να βάλετε πάνω το συμφέ-
ρον του τόπου κι όχι τις μικροκομματικές
εξυπηρετήσεις, σας καλώ να την πάρε-

τε πίσω.
Ας υποθέσουμε ότι το

πιστεύετε αυτό που λέτε
για τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Δηλαδή, τι λέτε; Λέτε ότι,
επειδή δεν έχει ξεκαθα-
ριστεί ακόμη το τοπίο της
διοικητικής μεταρρύθμι-
σης στη χώρα,εσείς νοση-
λευτές να μην κάνετε τις
εκλογές. ΕΕ,,  κκααλλάά,,  κκιι  εεσσεείίςς
γγιιααττίί  ττοοπποοθθεεττήήσσααττεε  ττόόττεε
δδιιοοιικκηηττέέςς  ττωωνν  υυγγεειιοοννοομμιι--
κκώώνν  ππεερριιφφεερρεειιώώνν;;  ΓΓιιααττίί

ττοοπποοθθεεττήήσσααττεε  ΥΥΠΠΕΕάάρρχχεεςς;;  ΈΈππρρεεππεε  νναα
ππεείίττεε  κκααιι  σσττοουυςς  ΥΥΠΠΕΕάάρρχχεεςς,,  ππρρώώττηη  δδιιοοιι--
κκηηττιικκήή  ααρρχχήή  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ,,  εεππέέκκτταα--
σσηη  δδιικκήή  σσααςς,,  όόττιι  ««εεππεειιδδήή  εεμμεείίςς  έέχχοουυμμεε

ππεειι  ττοονν  ««ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗ»»,,  δδεενν  θθαα  σσααςς
δδιιοορρίίσσωω,,  δδεενν  θθαα  ββάάλλωω  ΥΥΠΠΕΕάάρρχχεεςς  κκιι
όότταανν  μμεε  ττοο  κκααλλόό  έέλλθθοουυνν  οοιι  υυγγεειιοοννοομμιι--
κκέέςς  ππεερριιφφέέρρεειιεεςς  σσττιιςς  δδιιοοιικκηηττιικκέέςς,,  ττόόττεε
θθαα  οορρίίσσοουυμμεε  κκααιι  ΥΥΠΠΕΕάάρρχχεεςς»»..  Εσείς,
όμως, βάλατε ΥΠΕάρχες,διοικητές των
υγειονομικών περιφερειών,αλλά θέλε-
τε η Ε.Ν.Ε.να μην κάνει εκλογές.Δηλα-
δή,είναι πιο σπουδαίο πράγμα η Ε.Ν.Ε.
που επηρεάζεται από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑ-
ΤΗ» και όχι οι διοικητές των υγειονο-
μικών περιφερειών που βάλατε εσείς.

Κυρία Υπουργέ, πρώτον, γιατί δεν
κρατήσατε τη διαδικασία και δεν το
φέρατε σε νομοσχέδιο σχετικό του
Υπουργείου σας;

Δεύτερον, είναι αντιφατικό να διο-
ρίζετε διοικητές υγειονομικών περιφε-
ρειών, αναγνωρίζοντας τη διοικητική
επέκταση του Υπουργείου,αλλά την ίδια
ώρα να μην αφήνετε την Ε.Ν.Ε.να κάνει
εκλογές με αυτό το πρόσχημα.

Και τρίτον,σας το ζητούμε για πρώ-
τη φορά -έχουμε συζητήσει τόσα νομο-
σχέδια- αυτό να το πάρετε πίσω».

ΑΑΠΠΟΟΣΣΠΠΑΑΣΣΜΜΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  
ΟΟΜΜΙΙΛΛΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΤΤΗΗ  
ΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΕΕΑΑΣΣ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑΣΣ  κκ..  
ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  

«Τροπολογούμε 
ή νομοθετούμε εδώ;»
«Φέρνετε για τις προμήθειες τροπολο-
γία, για τα φάρμακα τροπολογία. Φέρ-
νετε δεύτερη τροπολογία για τα φάρ-
μακα, τρίτη τροπολογία για τα φάρμακα,
τροπολογία για την Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος. Τροπολογούμε ή νομο-
θετούμε εδώ,κυρία Υπουργέ; Εάν τρο-
πολογούμε, πείτε μας να το κάνουμε
εδώ, ένα Κοινοβούλιο τροπολογιών.
Εάν θέλετε να νομοθετήσετε, παρακα-
λώ ελάτε να συζητήσετε.

Σήμερα τι κάνετε; ΚΚάάννεεττεε  μμίίαα  ααννοούύ--
σσιιαα  ττρροοπποολλοογγίίαα,,  μμεε  κκάάπποοιιαα  δδιικκααιιοολλοο--
γγηηττιικκήή  ββάάσσηη,,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  αακκόόμμαα  αανναα--
ρρωωττιιέέμμααιι,,  γγιιααττίί  γγίίννεεττααιι  ααυυττήή  ηη  κκοουυββέένντταα..
ΤΤαα  ββάάζζεεττεε  μμεε  ττοο  ππιιοο  εευυααίίσσθθηηττοο,,  ττοο  ππιιοο
λλεειιττοουυρργγιικκόό,,  ττοο  ππιιοο  κκααττααλλυυττιικκόό  κκοομμμμάά--
ττιι  ττηηςς  υυγγεείίααςς,,  ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  ττοουυςς  κκρρίί--
κκοουυςς  εεκκεείίννοουυςς  ττηηςς  εεππιισσττηημμοοννιικκήήςς  ααλλυυ--
σσίίδδααςς  ττωωνν  εελλλληηννιικκώώνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν,,
πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύνν  μμέέρραα  κκααιι  ννύύχχτταα,,

μμεε  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  μμόόχχθθοο  κκααιι  μμεε  ττιιςς  λλιιγγόό--
ττεερρεεςς  ααπποολλααββέέςς,,  μμεε  ττηηνν  εευυθθύύννηη  όόλλωωνν
μμααςς,,  έένναα  έέρργγοο  γγιιαα  ττοο  οοπποοίίοο  όόλλοοιι  δδεενν
ππρρέέππεειι  νναα  εείίμμαασσττεε  ππεερρήήφφααννοοιι..  ΚΚααιι  ττοουυςς
λλέέττεε  ««όόχχιι  ττώώρραα  εεκκλλοογγέέςς,,  μμεεθθααύύρριιοο,,  γγιιαα--
ττίί  κκάάννοουυμμεε  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗ»»..  

Αν η Κυβέρνηση θέλει να κάνει
συνδικαλιστικό ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ,ας φέρει
σχέδιο νόμου,να εξηγήσει σ’ εμάς τους
Βουλευτές, να εξηγήσουμε και εμείς
στους πολίτες.Δεν είναι κακό,δεν είναι
προς κατηγόρια. Ξέρετε τι είναι κακό;
Κακός είναι ο αιφνιδιασμός,κακό είναι

το να προ-
σπαθε ί τ ε
από την
πίσω πόρ-
τα,να κατα-
λάβετε ένα
οχυρό, για
το οποίο
δεν είμαστε
αντίπαλοι.
Μαζί τους
είμαστε και
μαζί μας
είναι, κοι-

νό δρόμο έχουμε.Στο ίδιο πλοίο επά-
νω είμαστε στον τομέα της υγείας. Για-
τί δημιουργείτε αυτές τις αντιπαλότητες;
Γιατί δημιουργείτε τέτοια ζιζάνια σ’αυτήν
την εποχή, την εποχή που έχουμε ανά-
γκη το κοινωνικό σύνολο, όλους τους
πολίτες, όλες τις κοινωνικές ομάδες;
Τη στιγμή κατά την οποία αποφασίσα-
με εδώ -άσχετο αν εμείς διαφωνήσα-
με, έχετε τους δικούς σας συνεταίρους,
πήρατε τις αποφάσεις σας, είναι νόμος
του κράτους- να τους μειώσουμε τις
αμοιβές, να τους μειώσουμε τις προσ-
δοκίες, να τους κατεβάσουμε την έντα-
ση του οράματος, να μην τους αφήσου-
με δηλαδή, να έχουν και την
εκπροσώπηση τους; Γιατί να το κάνου-
με αυτό;Υπάρχει κάποιος λόγος; ΠΠάάρρ--
ττεε  ττοο  ππίίσσωω..  ΚΚάάννττεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  εεννέέρργγεειιαα
κκααιι  μμηηνν  ααιισσθθααννθθεείίττεε  όόττιι  εείίννααιι  μμίίαα  εεννέέρρ--
γγεειιαα  ήήττττααςς..  ΕΕίίννααιι  μμίίαα  εεννέέρργγεειιαα  ααππόόδδοο--
σσηηςς  δδιικκααιιοοσσύύννηηςς  σσεε  έένναα  κκλλάάδδοο..  ΚΚααιι
δδεείίξξττεε  εεππιιττέέλλοουυςς,,  ττοο  δδρρόόμμοο  σσ’’  ααυυττήήνν  ττηηνν
ΚΚυυββέέρρννηησσηη,,  νναα  ννοομμοοθθεεττεείί  κκααιι  όόχχιι  νναα
ττρροοπποολλοογγεείί..  Κάντε ό,τι αλλαγές θέλετε!
Έχετε την κυβερνητική πλειοψηφία.
Προχωρήστε όμως με σωστά  βήματα».
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ΣΣ
ύμφωνα με το άρθρο 56 του
Π.Δ.38/2010 και μετά από αίτη-
μα του Υπουργείου Παιδείας

διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμά-
των προς την Ε.Ν.Ε. σχετικά με την
αναγνώριση επαγγελματικών προσό-
ντων των νοσηλευτών, τόσο σε επίπε-
δο ανώτατης, όσο και λοιπής επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης, ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  όόρριισσεε
εεκκππρρόόσσωωπποο  σσττοο  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΑΑννααγγννωω--
ρρίίσσεεωωςς  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ΠΠρροοσσόόννττωωνν
((ΣΣ..ΑΑ..ΕΕ..ΠΠ..))  ττοονν  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΔΔρρααχχττίίδδηη,,
ωωςς  κκύύρριιοο  μμέέλλοοςς,,  μμεε  ααννααππλληηρρωωμμααττιι--
κκόό  ττηηνν  κκ..  ΚΚωωννσσττααννττίίαα  ΜΜππεελλααλλήή..

Σας παραθέτουμε το πλήρες κεί-
μενο που απέστειλε η υπουργός
Παιδείας διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, κα Άννα Διαμα-
ντοπούλου.

««ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  ΟΟρριισσμμόόςς  εεκκππρροοσσώώ--

ππωωνν  σσττοο  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΑΑννααγγννώώρριισσηηςς
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ΠΠρροοσσόόννττωωνν  ((ΣΣ..ΑΑ..ΕΕ..ΠΠ..))

Σας ενημερώνουμε ότι το Π.Δ,
38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσία στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρί-
ου 2005, σχετικά με την αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων» δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ 78/25-5-2010 τ. Α'.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 «Συγκρό-
τηση και λειτουργία του Συμβουλίου
Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προ-
σόντων» παρ.1,3 και 4 του Π.Δ.38/2010,
το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγ-
γελματικών Προσόντων λειτουργεί σε
δύο Τμήματα και σε Ολομέλεια. Το
Τμήμα Α' αποφαίνεται επί αιτήσεων
αναγνωρίσεως επαγγελματικών προ-
σόντων επιπέδου ανώτατης εκπαίδευ-

σης και το Τμήμα Β' αποφαίνεται επί
αιτήσεων αναγνωρίσεως επαγγελμα-
τικών προσόντων λοιπών βαθμίδων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, σας παρα-
καλούμε όπως ορίσετε εκπρόσωπο
με τον αναπληρωτή του στο Συμβού-
λιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο
56 παρ. 5 και 6, το αργότερο έως και
τις 20 Ιουνίου 2010.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο
άρθρο 8 του ίδιου Π.Δ., σύμφωνα με
το οποίο: ‘Εάν οι οικείες αρχές και
επαγγελματικές οργανώσεις δεν υπο-
δείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός
ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού
αιτήματος ή εάν δεν υπάρχουν αντί-
στοιχες επαγγελματικές οργανώσεις,
το Συμβούλιο μπορεί να συγκροτηθεί
και χωρίς τους εκπροσώπους τους’».

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΣΤΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΤΕ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΕΕ
ίναι γεγονός ότι, μετά την θέση σε
ισχύ του Νόμου 3839/2010 (Σύστη-
μα επιλογής προϊσταμένων οργα-

νικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιο-
κρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ Α΄
51/2010) ορίστηκε, δυνάμει των διατάξε-
ων του άρθρου Πέμπτου, ότι «από τη δημο-
σίευση του νόμου αυτού λήγει αυτοδικαί-
ως η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών
Συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών,
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαί-
ου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέλη
του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που
προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του
Υ.Κ., όπως ίσχυαν πριν να αντικαταστα-

θούν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτε-
ρου του παρόντος νόμου».

Λόγω της βίαιης λήξεως της θητείας των
μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων είναι
μοιραίο να παραμένουν σε εκκρεμότητα
μια σειρά αιτήσεων υπηρεσιακών μεταβο-
λών. Ωστόσο, στο συνέδριο της Ε.Ν.Ε. στα
Ιωάννινα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κατόπιν ισχυρών πιέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., δεσμεύτηκε ότι, οι
αμοιβαίες αιτήσεις θα προωθηθούν άμε-
σα προς διευκόλυνση των υπαλλήλων.

Η Ε.Ν.Ε. θα παρακολουθεί στενά την
εξέλιξη του ζητήματος, προκειμένου να
είναι σε θέση να ενημερώνει έγκαιρα και
έγκυρα τα μέλη της. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Εκκρεμότητες 
και δεσμεύσεις

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Η Ε.Ν.Ε. αποκλειστικά 
υπεύθυνη
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ΌΌ
πως είναι γνωστό, το
σύνολο των νομοθε-
τικών διατάξεων που

αφορούν την υπηρεσιακή μετα-
βολή της μετάταξης θέτουν,κατ’
αρχάς, ως βασική προϋπόθε-
ση για την διενέργειά της, την
ύπαρξη κενής οργανικής θέσης
στον φορέα υποδοχής του υπαλ-
λήλου.Επομένως κκάάθθεε  ααίίττηησσηη
μμεεττάάττααξξηηςς,,  χχάάρριινν  ττηηςς  οοιικκοοννοο--
μμίίααςς  ττηηςς  όόλληηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  δδέέοονν
όόππωωςς  σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  ααππόό  σσχχεεττιι--
κκήή  ααίίττηησσηη  ττοουυ  φφοορρέέαα  υυπποοδδοο--
χχήήςς  ππεερρίί  ττηηςς  ύύππααρρξξηηςς  κκεεννώώνν
οορργγααννιικκώώνν  θθέέσσεεωωνν..

Κατά τα λοιπά όλες οι δια-
τάξεις περί μετάταξης καθιερώ-
νουν αναμφισβήτητα μια δια-
δικασία διακριτικής ευχέρειας
της διοίκησης. Με άλλα λόγια
ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  δδεενν  δδεεσσμμεεύύεεττααιι  ααππόό
ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ααιιττήήσσεεωωςς  μμεεττάάτταα--
ξξηηςς  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεειι  εελλεεύύθθεερραα
εεππ’’  ααυυττήήςς,,  ττηηρροουυμμέέννοουυ  ττοουυ  γγννωω--
μμοοδδοοττιικκοούύ  σσττααδδίίοουυ  ττοουυ  οοιικκεείί--
οουυ  υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ
κκααιι  ππααρρααττιιθθεεμμέέννηηςς  σσχχεεττιικκήήςς
ααιιττιιοολλοογγίίααςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααππόόρρ--
ρριιψψηηςς  ττοουυ  ααιιττήήμμααττοοςς..  

Εάν η αίτηση μετάταξης
απορριφθεί, κατά της απορρι-
πτικής πράξης χωρεί αίτηση
ακυρώσεως ενώπιον των αρμο-
δίων Διοικητικών Δικαστηρίων
εντός προθεσμίας εξήντα (60)
ημερών. Σε περίπτωση όπου
η αίτηση μετάταξης δεν κριθεί
και δεν υπάρξει απάντηση, τότε
τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρ-
ριψή της μετά την πάροδο χρο-
νικής περιόδου τριών μηνών
από την υποβολή της.Και στην
περίπτωση αυτή χωρεί αίτηση
ακυρώσεως κατά της τεκμαι-
ρομένης σιωπηρής απορρίψε-
ως της αίτησης μετάταξης.

Οι ανωτέρω παρατηρήσεις
αποτυπώνουν με σαφήνεια τις

δυνατότητες που παρέχει η ελλη-
νική νομοθεσία και ειδικότε-
ρα η διοικητική δικονομία για
την διεκδίκηση της επιτυχούς
έκβασης της αίτησης μετάταξης.

Υπογραμμίζεται, ωστόσο,
για ακόμη μια φορά,ότι οι μετα-
τάξεις διενεργούνται κατ’ από-
λυτη διακριτική ευχέρεια της
διοίκησης.

ΜΜεεττάάττααξξηη  σσεε  ππααρρααμμεεθθόόρριιοο......  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72§1 του Δημοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα (Νόμος
3528/2007), ««κκεεννέέςς  θθέέσσεειιςς  δδηημμοο--
σσίίωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..
ττωωνν  ππααρρααμμεεθθόόρριιωωνν  ππεερριιοοχχώώνν
εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  κκααλλύύππττοοννττααιι
μμεε  μμεεττάάττααξξηη  υυππααλλλλήήλλωωνν  πποουυ
δδιιααθθέέττοουυνν  ττοονν  ττίίττλλοο  σσπποουυδδώώνν
πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττηη  θθέέσσηη  σσττηηνν
οοπποοίίαα  μμεεττααττάάσσσσοοννττααιι..  ΗΗ  μμεεττάά--
ττααξξηη  ααυυττήή  δδιιεεννεερργγεείίττααιι  σσεε  κκλλάά--
δδοο  ίίδδιιααςς  ήή  ααννώώττεερρηηςς  κκααττηηγγοο--
ρρίίααςς,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ααίίττηησσηη  ττοουυ
υυππααλλλλήήλλοουυ,,  οοπποοττεεδδήήπποοττεε,,
χχωωρρίίςς  γγννώώμμηη  υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν
σσυυμμββοουυλλίίωωνν,,  μμεε  κκοοιιννήή  ααππόό--
φφαασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΕΕσσωωττεε--
ρριικκώώνν,,  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς
κκααιι  ΑΑπποοκκέέννττρρωωσσηηςς  κκααιι  ττωωνν
κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  σσυυννααρρμμόόδδιιωωνν
ΥΥπποουυρργγώώνν»»..  

Σύμφωνα με τα παραπάνω
προκύπτει ότι και η συγκεκρι-
μένη μορφή μετάταξης ενεργεί-
ται κατά την διακριτική ευχέ-
ρεια της διοίκησης,η οποία δεν
δεσμεύεται από την υποβολή
σχετικής αιτήσεως του υπαλ-
λήλου. Κατά τα λοιπά εισάγε-
ται μια σημαντική εξαίρεση,μη
απαιτουμένης της προηγούμε-
νης γνώμης του οικείου υπη-
ρεσιακού συμβουλίου.

Περαιτέρω,σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω
άρθρου, ««εειιδδιικκάά  γγιιαα  ττοο  ννοοσσηη--

λλεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ννοοσσοοκκοο--
μμεείίωωνν  κκααιι  ττοο  φφυυλλαακκττιικκόό  ππρροο--
σσωωππιικκόό  φφυυλλαακκώώνν,,  ηη  δδιιααδδιικκαα--
σσίίαα  μμεεττάάττααξξηηςς  δδεενν  ππρροοωωθθεείίττααιι
χχωωρρίίςς  ππλλήήρρωωςς  ααιιττιιοολλοογγηημμέέννηη
ββεεββααίίωωσσηη  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  δδιιεευυ--
θθυυννττήή  κκααιι  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ
ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ήή  ττοουυ  ααννττίίσσττοοιι--
χχοουυ  δδιιεευυθθυυννττήή  ττωωνν  φφυυλλαακκώώνν
όόττιι  ηη  μμεεττάάττααξξηη  οουυδδεεμμίίαα  εεππιιφφέέ--
ρρεειι  σσυυννέέππεειιαα  γγιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα
ττηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  ττοουυ»»..  

Εν προκειμένω, καθιερώ-

νεται η σύνταξη πλήρως αιτιο-
λογημένης βεβαίωσης της διοί-
κησης του νοσοκομείου, ότι η
κένωση της θέσης του μετα-
τασσομένου υπαλλήλου δεν
θα επιφέρει δυσμενείς συνέ-
πειες στην εύρυθμη λειτουρ-
γία της υπηρεσίας. Η ως άνω
θετική βεβαίωση αποτελεί ανα-
γκαία προϋπόθεση για την
νομιμότητα της μετάταξης, η
οποία δεν προωθείται διαφο-
ρετικά,με αποτέλεσμα την απόρ-
ριψη της σχετικής αιτήσεως του
υπαλλήλου.

Σε περίπτωση κατά την οποία
η βεβαίωση είναι αρνητική για
τον υπάλληλο,με συνέπεια την
απόρριψης της αιτήσεώς του,
αυτός διατηρεί το δικαίωμα να
προσφύγει στη διοικητική δικαι-

οσύνη,προβάλλοντας ως λόγο
ακύρωσης την ενδεχόμενη
πλημμελή αιτιολογία της ανω-
τέρω βεβαίωσης της διοίκησης
του νοσοκομείου.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ηη
κκωωλλυυσσιιεερργγίίαα  ττωωνν  δδιιοοιικκηηττιικκώώνν
οορργγάάννωωνν,,  ααλλλλάά  κκααιι  οοιι  σσηημμααννττιι--
κκέέςς  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς  πποουυ  ππααρραα--
ττηηρροούύννττααιι  εεκκ  μμέέρροουυςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρρ--
γγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  σσττοονν  δδιιοορριισσμμόό
ννέέωωνν  δδιιοοιικκηηττώώνν  κκααιι  σσττηηνν  ααννάά--
δδεειιξξηη  ννέέωωνν  δδιιοοιικκηηττιικκώώνν  σσυυμμ--
ββοουυλλίίωωνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν  σσυυμμ--
ββοουυλλίίωωνν  έέχχοουυνν  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα
ττηηνν  εεππίί  μμαακκρρόόνν  ππααρρααμμοοννήή  σσεε
εεκκκκρρεεμμόόττηητταα  ττεερράάσσττιιοουυ  όόγγκκοουυ
ααιιττήήσσεεωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  ππεερρίί  υυππηη--
ρρεεσσιιαακκώώνν  μμεεττααββοολλώώνν..        

ΜΜεεττάάττααξξηη  υυππααλλλλήήλλοουυ  ΔΔΕΕ
σσττηηνν  κκααττηηγγοορρίίαα  ΤΤΕΕ  
Αναφορικά με την διενέργεια
μετάταξης σε οργανική θέση
ανώτερης κατηγορίας η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος επι-
σημαίνει τα ακόλουθα: ΣΣύύμμ--
φφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  7700§11  ττοουυ  ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋ--
ππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ((ΝΝόόμμοοςς
33552288//22000077)),,  μμεεττάάττααξξηη  υυππααλλ--
λλήήλλοουυ  σσεε  κκεεννήή  θθέέσσηη  κκλλάάδδοουυ
ααννώώττεερρηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ττοουυ  ίίδδιι--
οουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ήή  ττηηςς  ίίδδιιααςς
δδηημμόόσσιιααςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  ήή  ττοουυ  ίίδδιι--
οουυ  ννοομμιικκοούύ  ππρροοσσώώπποουυ  δδηημμοο--
σσίίοουυ  δδιικκααίίοουυ  ααννττίίσσττοοιιχχαα,,  εεππιι--
ττρρέέππεεττααιι  μμεεττάά  ααππόό  ααίίττηησσηη  ττοουυ
υυππααλλλλήήλλοουυ  κκααιι  ύύσσττεερραα  ααππόό
γγννώώμμηη  ττοουυ  υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ  σσυυμμ--
ββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  σσττοονν
οοπποοίίοο  μμεεττααττάάσσσσεεττααιι..  ΟΟ  μμεετταα--
τταασσσσόόμμεεννοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττέέ--
χχεειι  ττοονν  ττίίττλλοο  σσπποουυδδώώνν  πποουυ
ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττοονν  κκλλάάδδοο  σσττοονν
οοπποοίίοο  μμεεττααττάάσσσσεεττααιι..  

Περαιτέρω, σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του ιδίου
ως άνω άρθρου, ο υπάλληλος

μετατάσσεται με το βαθμό που
κατέχει.Αν ο εισαγωγικός βαθ-
μός του κλάδου στον οποίο
μετατάσσεται είναι ανώτερος
του βαθμού που κατέχει, μετα-
τάσσεται με τον εισαγωγικό
αυτό βαθμό. Ο χρόνος υπη-
ρεσίας που έχει διανυθεί στο
βαθμό με τον οποίο ο υπάλ-
ληλος μετατάσσεται, θεωρείται
ότι, έχει διανυθεί στο βαθμό
της θέσης στην οποία μετατάσ-
σεται, εφόσον έχει διανυθεί
με τον τίτλο σπουδών που
απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

Προκύπτει με σαφήνεια,
λοιπόν, ότι στις περιπτώσεις
μετάταξης σε θέση κλάδου ανώ-
τερης κατηγορίας, αφενός ο
υπάλληλος μετατάσσεται με τον
βαθμό που κατέχει, αφετέρου
η αναγνώριση του χρόνου προ-
ϋπηρεσίας στον βαθμό αυτό
εξαρτάται από τον χρονική στιγ-
μή απόκτησης του ανώτερου
πτυχίου,που απαιτείται ως τυπι-
κό προσόν για την διενέργεια
της μετάταξης.

Υπογραμμίζεται,ότι οι προ-
αναφερθείσες νομοθετικές δια-
τάξεις κάνουν σαφώς λόγο περί
του χρόνου απόκτησης του ανώ-
τερου πτυχίου, ως κριτηρίου
για τον υπολογισμό των ανα-
γνωρίσιμων ετών πλεονάζο-
ντος χρόνου στον βαθμό μετά-
ταξης,και όχι περί της χρονικής
στιγμής κατάθεσης του ανώτε-
ρου πτυχίου στην υπηρεσία.

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
υυπποογγρρααμμμμίίζζεειι  γγιιαα  μμιιαα  αακκόόμμηη
φφοορράά,,  όόττιι  ηη  κκααλλύύττεερρηη  χχρροοννιι--
κκήή  σσττιιγγμμήή  γγιιαα  ττηηνν  μμεεττάάττααξξηη  σσεε
ααννώώττεερρηη  κκααττηηγγοορρίίαα  εείίννααιι  ααμμέέ--
σσωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  εεννόόςς
ββααθθμμοούύ,,  ααφφοούύ  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν
ππεερρίίππττωωσσηη  οο  υυππάάλλλληηλλοοςς  έέχχεειι
ττηηνν  ππλλέέοονν  οομμααλλήή  ππρροοααγγωωγγιικκήή
εεξξέέλλιιξξηη..  

ΟΙ «ΜΟΡΦΕΣ» - ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Τα πάντα γύρω 
από τις μετατάξεις...

Υπογραμμίζεται,
για ακόμη μια
φορά, ότι οι
μετατάξεις 
διενεργούνται
κατ’ απόλυτη 
διακριτική ευχέ-
ρεια της διοίκη-
σης.     
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ΜΜ
εε  ααφφοορρμμήή  ττοο  ααππόό  1111--
0055--22001100  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ
ΔΔιιοοιικκηηττήή  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ

ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΚΚααττεερρίίννηηςς  ηη  ΈΈννωω--
σσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  εεππιι--
θθυυμμεείί  νναα  εεππιισσηημμάάννεειι  τταα  αακκόόλλοουυ--
θθαα,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααπποοσσααφφηηννιισσττεείί
ππλλήήρρωωςς  ττοο  κκααννοοννιισσττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο
πποουυ  ρρυυθθμμίίζζεειι  ττοονν  ττρρόόπποο  οορργγάά--
ννωωσσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ΤΤΕΕΠΠ..

Ειδικότερα, δυνάμει της υπ’
αριθμ.Υ4α/οικ 4472/15-01-2003
Απόφασης του Υπουργού Υγεί-
ας και Πρόνοιας καθορίσθηκε
η οργάνωση και ο τρόπος λει-
τουργίας και στελέχωσης του
Τμήματος Επειγόντων Περιστα-
τικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων
του ΕΣΥ.Σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 6 της ως

άνω Υπουργικής Απόφασης,σσττοο
χχώώρροο  δδιιααλλοογγήήςς,,  υυπποοδδέέχχοοννττααιι  ττοονν
αασσθθεεννήή  εειιδδιικκεευυμμέέννοοιι  ιιααττρροοίί  κκααιι
ννοοσσηηλλεεύύττρριιεεςς  κκααιι  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη
ββααρρύύττηητταα  ττηηςς  κκααττάάσστταασσήήςς  ττοουυ  ττοονν
κκααττεευυθθύύννοουυνν  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ
ΤΤΕΕΠΠ..  Όπως σαφώς προκύπτει
από την ανωτέρω διάταξη,η βαρύ-
νουσας σημασίας διαδικασία της
υποδοχής και διαλογής των ασθε-
νών πραγματοποιείται υποχρε-
ωτικώς εν τη παρουσία ειδικευ-
μένου ιατρού,συνεπικουρούμενου
από Νοσηλευτές, προκειμένου
η διαλογή των διαφόρων περι-
στατικών να γίνεται με τον πλέ-
ον ασφαλή για την υγεία των
ασθενών τρόπο.Σε καμία περί-
πτωση δεν δύναται να υποστη-
ριχθεί, ότι η διαλογή των ασθε-

νών μπορεί να ανατεθεί απο-
κλειστικά στους Νοσηλευτές με
ευθύνη και όχι παρουσία,ιατρού.
Κάτι τέτοιο είναι οπωσδήποτε
αντίθετο με την ρητή διατύπω-
ση της προαναφερθείσας Υπουρ-
γικής Απόφασης,ενώ έρχεται και
σε αντίθεση με την λογική και
την κοινή πείρα,που επιτάσσουν
την αξιολόγηση της βαρύτητας
της κατάστασης των ασθενών
που προσκομίζονται στα ΤΕΠ
από ειδικευμένο ιατρό.

Με βάση τα παραπάνω, τονί-
ζεται ότι,ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυ  ααννωω--
ττέέρρωω  εεγγγγρράάφφοουυ  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττήή  ττοουυ
ΓΓεεννιικκοούύ  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ΚΚααττεερρίί--
ννηηςς  εείίννααιι  ππααρράάννοομμοο,,  ααλλλλάά  κκααιι
εεππιικκίίννδδυυννοο  γγιιαα  ττηηνν  δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα..
Το μείζον,δε,ερώτημα,που ανα-

κύπτει εν προκειμένω, είναι η
απόδοση ευθυνών σε περίπτω-
ση εσφαλμένης αξιολόγησης της
κατάστασης ενός ασθενούς από
τους Νοσηλευτές του ΤΕΠ.Σε μια
τέτοια περίπτωση θεωρείται δεδο-
μένο ότι, οι ευθύνες θα βαρύ-
νουν και την Διοίκηση του Νοσο-
κομείου,που επέτρεψε την λειτουργία
του ΤΕΠ και ειδικότερα την δια-
λογή των ασθενών χωρίς την
παρουσία ειδικευμένου ιατρού.
Συνοψίζοντας, ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
θθεεωωρρεείί,,  όόττιι  ηη  ππεερριιγγρρααφφεείίσσαα  ππρραα--
κκττιικκήή  υυπποοδδοοχχήήςς  κκααιι  δδιιααλλοογγήήςς
ττωωνν  αασσθθεεννώώνν  σσττοο  ΤΤΕΕΠΠ  ττοουυ  ΓΓ..ΝΝ..
ΚΚααττεερρίίννηηςς  εείίννααιι  ααππααρράάδδεεκκττηη  κκααιι
εεππιικκίίννδδυυννηη,,  εεννώώ  ππρροοσσββάάλλλλεειι
ββάάννααυυσσαα  ττηηνν  ααξξιιοοππιισσττίίαα  ττωωνν  ππααρρεε--
χχοομμέέννωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  φφρροοννττίίδδααςς

κκααιι  υυγγεείίααςς.. Παράλληλα,θίγει ανε-
πανόρθωτα τα επαγγελματικά
δικαιώματα των Νοσηλευτών,οι
οποίοι καλούνται να διαχειρι-
στούν καταστάσεις πέραν των
ορίων των αρμοδιοτήτων τους,
επωμιζόμενοι τις δυσβάσταχτες
ευθύνες που απορρέουν από την
άσκηση, κατ’ ουσίαν, του ιατρι-
κού επαγγέλματος.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. θεωρεί,
εντεύθεν,επιβεβλημένη και αυτο-
νόητη την πλήρη εφαρμογή των
διατάξεων της υπ’αριθμ.Υ4α/οικ
4472/15-01-2003 Απόφασης του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοι-
ας,προκειμένου να αποκαταστα-
θεί άμεσα η εύρυθμη και ασφα-
λής λειτουργία του ΤΕΠ του ΓΝ
Κατερίνης.

ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Eπικίνδυνη απόφαση...

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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ΗΗ
εφαρμογή και λειτουργία των προ-
γραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» προ-
βλέπεται και ρυθμίζεται από τις δια-

τάξεις του άρθρου 13 του Νόμου 3106/2003
(Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις). Σύμ-
φωνα με τις ανωτέρω διατάξεις τα προγράμ-
ματα αυτά εγκρίνονται, συντονίζονται και
εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, ενώ έχουν ως περιεχό-
μενό τους : α) τη διερεύνηση, καταγραφή, επε-
ξεργασία και μελέτη των αναγκών των κατηγοριών
που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο
και την κοινωνική χαρτογράφησή τους, β) την
κάλυψη βασικών αναγκών των εξυπηρετουμέ-
νων με την οργάνωση και συστηματική παρο-
χή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοι-
νωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας,
φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικογε-
νειακής βοήθειας, γ) την ενημέρωση των εξυ-
πηρετουμένων για τα δικαιώματά τους και την
επαφή τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας

– πρόνοιας και δ) τη διευκόλυνση των εξυπη-
ρετουμένων για τη συμμετοχή τους στις θρη-
σκευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και κοι-
νωνικές δραστηριότητες.

Με βάση τους παραπάνω σκοπούς τους και
για την ασφαλή υλοποίησή τους, στα προγράμ-
ματα «Βοήθεια στο Σπίτι» μετέχουν, μεταξύ
άλλων, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές.

Υπογραμμίζεται ότι, ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττωωνν  εεππίί--
μμααχχωωνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  μμεε  ττρρόό--
πποο  ππεερριιοορριισσττιικκόό  ααππόό  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  δδιιααττάάξξεειιςς,,
ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  εείίννααιι  δδυυννααττήή  οούύττεε  ηη  σσυυρρρρίίκκννωωσσήή
ττοουυ,,  οούύττεε  όόμμωωςς  ηη  δδιιεεύύρρυυννσσήή  ττοουυ..  

ΠΠεερρααιιττέέρρωω  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  ρρηηττήή  ππρρόόββλλεεψψηη  γγιιαα
ττηηνν  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  λλήήψψεεωωςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  εεππίί  ττηηςς
λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ααππόό  σσυυγγκκεεκκρριι--
μμέέννοο  μμόόννοονν  κκλλάάδδοο  ααππαασσχχοολλοουυμμέέννωωνν  εειιςς  ααυυττάά.
Εντεύθεν, δεν προκύπτει η δυνατότητα ένταξης
νέων περιστατικών στο πρόγραμμα διά της λήψε-
ως σχετικής μονομερούς απόφασης, προερχο-
μένης από τους υπαλλήλους μόνον του κλάδου
των κοινωνικών λειτουργών.

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

Μέτρο εσωτερικής
φύσεως

ΣΣ
τις διατάξεις του άρθρου 66 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα (Νόμος 3528/2007) καθιερώνεται το διοικητικό μέτρο της
μετακίνησης υπαλλήλου από μια οργανική μονάδα σε άλλη

της ίδιας αρχής. Η μετακίνηση ενεργείται με απόφαση του προϊστα-
μένου της. Ειδικώς για το προσωπικό των νοσοκομείων και των εις
αυτά υπαγομένων κέντρων υγείας ισχύουν συμπληρωματικώς οι
διατάξεις του άρθρου 7§8 περίπτωση 11 του Νόμου 3329/2005,
σύμφωνα με τις οποίες ο διοικητής του νοσοκομείου «αποφασίζει
για τις μετακινήσεις προσωπικού εντός των διοικητικών ορίων της
ευθύνης του». Κατά την ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων, όπως
αυτή έχει παγιωθεί από την σχετική νομολογία των Διοικητικών Δικα-
στηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκύπτει ότι, η μετα-
κίνηση αντιμετωπίζεται ως μέτρο εσωτερικής φύσεως, που λαμβά-
νεται αναλόγως των αναγκών εκάστης υπηρεσίας, ενώ για την
νομιμότητά του δεν απαιτείται, κατ’ αρχήν, παράθεση ειδικής αιτιο-
λογίας. Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι καμία νομοθετική διάταξη δεν
θέτει κάποιας μορφής χρονικούς περιορισμούς αναφορικά με την
ελάχιστη ή την μέγιστη διάρκεια της μετακίνησης. Με άλλα λόγια
ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  μμεετταακκίίννηησσηηςς  ττεελλεείί  σσεε  ααππόόλλυυττηη  σσυυννάάρρττηησσηη  μμεε  ττιιςς  υυππηη--
ρρεεσσιιαακκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  πποουυ  κκααλλεείίττααιι  νναα  κκααλλύύψψεειι,,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  ααξξιιοολλοογγοούύ--
ννττααιι  κκάάθθεε  φφοορράά  ααππόό  ττοουυςς  οοιικκεείίοουυςς  ππρροοϊϊσσττααμμέέννοουυςς..  ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιι--
κκάά,,  σσττηηνν  ππρράάξξηη  μμεετταακκίίννηησσηηςς  υυππααλλλλήήλλοουυ  δδεενν  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκόόςς  οο
αακκρριιββήήςς  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  ττωωνν  χχρροοννιικκώώνν  οορρίίωωνν  ααυυττήήςς,,  δδυυννααμμέέννηηςς  ττηηςς
δδιιάάρρκκεειιααςς  ααυυττήήςς  νναα  οορρίίζζεεττααιι  ωωςς  ααόόρριισσττοοςς..    

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Ούτε συρρίκνωση, 
ούτε διεύρυνση



Ιούνιος 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 

11

Γράφει ο Σταύρος 
Θεοδωράκης (αναδημοσίευση από
το www.protagon.gr) 

ΤΤ
ην μέρα που κάποιοι στο
Σύνταγμα φώναζαν «έξω οι
κλέφτες», μια νέα βουλευτής

σχεδόν κλαίγοντας με ρωτούσε «τι
φταίω;». Και μάλλον
είχε δίκιο. Πώς να
φταίει μια βουλευτής
οκτώ μηνών, για όλα
που έχουν συμβεί στη
πολιτική τα τελευταία
35 χρόνια; Κάποιοι
άλλοι, όμως, φταίνε.
Κάποιοι που παριστά-
νουν τους ανήξερους,
ενώ υποπίπτουν συνε-
χώς σε κάποια (ή σε

όλα) τα θανάσιμα αμαρ-
τήματα της ελληνικής

πολιτικής. Και ποια είναι αυτά; Ας τα
θυμηθούμε συνοπτικά.

11ΑΑττιιμμωωρρηησσίίαα

Ένα από τα πιο προσφιλή σπορ των
ελλήνων πολιτικών είναι να μιλάνε
συνεχώς για τα σκάνδαλα (των άλλων).
Ω του θαύματος,όμως,κανείς εν ενερ-
γεία πολιτικός δεν έχει τιμωρηθεί γι'
αυτά. Συνήθως… παραγράφονται ή
στην έσχατη περίπτωση την πληρώ-
νει κάποιος συνταξιούχος πολιτικός
ή κάποιος πρώην Γενικός Γραμματέ-
ας. Ένας παλιός κοινοβουλευτικός
είχε επί αυτού προτείνει: Αν είναι να
συνεχίσουμε έτσι, ας αλλάξουμε τον
«νόμο περί ευθύνης υπουργών» και
να τον κάνουμε «νόμο περί αθωότη-
τας υπουργών».

22 ΚΚοομμμμααττοοκκρρααττίίαα

Ο Λουδοβίκος (ο 14ος!) είναι αυτός
που κατά πάσα πιθανότητα είχε πει
πρώτος: «Το κράτος είμαι εγώ». Στην
Ελλάδα η αντίστοιχη ιστορική φρά-
ση είναι: «Το κράτος είναι το κόμμα»
και για την διατήρησή της αγωνίζο-
νται απαξάπαντες οι πολιτικοί ηγέτες
και, βεβαίως, οι πέντε διατελέσαντες
πρωθυπουργοί:Καραμανλής-Παπαν-
δρέου- Μητσοτάκης- Σημίτης – Καρα-
μανλής. Το κόμμα είχε παντού και

πάντα προτεραιότητα. Από τις επιχει-
ρηματικές αποφάσεις του κράτους
μέχρι τις συνθέσεις των δικαστηρίων.
Και από τις προσλήψεις καθαριστριών
μέχρι τους διορισμούς διοικητών στα
νοσοκομεία.

33ΠΠόόθθεενν  έέσσχχεεςς

Υπήρξαν υπουργοί που δήλωναν,
ότι έχουν συνολικές τραπεζικές κατα-
θέσεις 6.000 ευρώ (όσο στοιχίζει ένα
Σαββατοκύριακό τους στο Παρίσι),
αγόραζαν οικόπεδο στα βόρεια προ-
άστια έναντι 30.000 και πουλούσαν
διαμέρισμα στο κέντρο έναντι 300.000
ευρώ.Γενικώς,στη δική τους παράλ-
ληλη οικονομία πωλούν πάντα ακρι-
βά - αγοράζουν πάντα φθηνά και
ζουν με κέρματα. Χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση Πελοποννήσιου
βουλευτή με ιστορικό δεξιό όνομα,
που τον πρώτο χρόνο της πολιτικής
καριέρας δήλωσε ότι, ζούσε με 600
ευρώ το μήνα. Ο καφές στον δικό
του κόσμο έκανε 10 λεπτά, ενώ το

ντεπόζιτο για τον γύρο της Πελοπον-
νήσου τα γέμιζε με 4 ευρώ.

44ΑΑσσυυλλίίαα

Από τη μεταπολίτευση και μέχρι το
1998 από τις 637 αιτήσεις άρσης ασυ-
λίας, είχαν γίνει δεκτές μόλις τρεις!
Και έπρεπε να φτάσουμε στο 2002
για να θεσπιστεί (παρά τη διαφωνία
ΝΔ και ΚΚΕ!) η φανερή ψηφοφορία
στις υποθέσεις άρσης ασυλίας.Παρ'
όλα αυτά υπάρχει περίπτωση (σοσια-
λιστή) Βουλευτή που ζήτησε και
πήρε ασυλία για να γλιτώσει το ΙΚΑ,
ενώ κάποιος άλλος κρύφτηκε πίσω
από την ασυλία για φόνο (εξ αμε-
λείας μεν – φόνο δε).

55 ΚΚρρααττιικκήή  δδιιααφφήήμμιισσηη

Το δημόσιο είναι και ο μεγαλύτερος
διαφημιζόμενος της χώρας. Η κατα-
νομή όμως της διαφημιστικής πίτας
γίνεται με κριτήρια, που κανείς δεν
γνωρίζει. Χαρακτηριστική είναι η

περίπτωση πράσινου υπουργού Αμύ-
νης,που συντηρούσε δυο ημερήσιες
εφημερίδες (μια πρωινή και μια απο-
γευματινή) συνολικής ημερήσιας
κυκλοφορίας 550 φύλλων (και οι
δύο εφημερίδες).Τα χρόνια του Καρα-
μανλή δε, υπήρχε εφημερίδα που
πουλούσε 2.400 φύλλα (μαζί με το
καπέλο) και έπαιρνε διπλάσια κρα-
τική διαφήμιση από την Κυριακάτι-
κη Ελευθεροτυπία,που διέθετε 193.470
φύλλα.Ενώ άλλη εφημερίδα,με 4.020
φύλλα (μαζί με το καπέλο) έπαιρνε
την ίδια με την Καθημερινή,που διέ-
θετε 140.050 φύλλα.

66ΧΧρρηημμααττοοδδοοττήήσσεειιςς

Ο ανυπόφορος (αφού ξεζουμίστη-
κε) Μιχάλης Χριστοφοράκος το καλο-
καίρι του 2009 και αφού το είχε σκά-
σει από την χώρα, αποκάλυψε ότι τα
κόμματα εξουσίας, έπαιρναν από την
Siemens (μέχρι και το 2006) δωρε-
ές ίσες με το 2% του τζίρου της. Και
τον Χριστοφοράκο να μη θέλεις να
πιστέψεις δεν υπάρχει πειστική απά-
ντηση στο ερώτημα, πού βρίσκονται
τόσα πολλά εκατομμύρια για τους
προεκλογικούς τους αγώνες.Αν εξαι-
ρέσεις τις τελευταίες εκλογές, που ο
Παπανδρέου απαγόρευσε τις ατομι-
κές καμπάνιες (για να ακολουθήσει
εξ ανάγκης και ο Καραμανλής) το
ίδιο ερώτημα ίσχυε και για τις προ-
σωπικές προεκλογικές δαπάνες των
υποψήφιων βουλευτών.

77ΔΔιιοορριισσμμοοίί

Όλοι οι πολιτικοί συμφωνούν,ότι το
ελληνικό κράτος έχει πολλούς (αντι-
πάλους) δημόσιους υπαλλήλους,
αλλά όποτε περνάει από το χέρι τους
διορίζουν (δικούς τους) δημοσίους
υπαλλήλους. Χαρακτηριστική περί-
πτωση η Βουλή η οποία το 2000 είχε
643 υπαλλήλους και σήμερα έχει
1.340 (και 75 ειδικούς φρουρούς)!
Το μεγάλο άλμα δεν έγινε στα χρό-
νια του Καραμανλή,όπως θα υπέθε-
τε κανείς, αλλά την τετραετία 2000-
2004 όπου (επί προεδρίας Απόστολου
Κακλαμάνη) από 643 εργαζόμενους
φτάσαμε στους 1.093 (και 75 ειδι-
κούς φρουρούς).

Επτά θανάσιμα αμαρτήματα

«Τα χρόνια του Καραμανλή δε, υπήρχε εφη-
μερίδα που πουλούσε 2.400 φύλλα (μαζί με
το καπέλο) και έπαιρνε διπλάσια κρατική
διαφήμιση από την Κυριακάτικη Ελευθερο-
τυπία, που διέθετε 193.470 φύλλα»

Του Σταύρου 

Θεοδωράκη
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ΕΕ
ννόόψψεειι  ττωωνν  ππρροοττεειιννόόμμεεννωωνν  ρρυυθθ--
μμίίσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ
ΕΕθθννιικκοούύ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΥΥγγεείίααςς,,

οοιι  οοπποοίίεεςς  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκαανν  ππρροοσσφφάά--
ττωωςς  ααππόό  ττηηνν  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ
ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,
ηη  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..)),,
ωωςς  φφοορρέέααςς  εελλέέγγχχοουυ  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  εεππιιθθυυμμεείί  νναα
κκααττααθθέέσσεειι  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττηηςς  ππρροοττάάσσεειιςς,,  ππρροο--
κκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  άάμμεεσσαα  έένναα
ππεεδδίίοο  δδιιααλλόόγγοουυ  κκααιι  ααννττααλλλλααγγήήςς  ααππόό--
ψψεεωωνν..  ΟΟιι  ππρροοττάάσσεειιςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν
ααφφοορροούύνν,,  ττόόσσοο  ττηηνν  δδιιάά  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
33225522//22000044  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα
ττοουυ  ννοομμιικκοούύ  ππρροοσσώώπποουυ  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,
μμεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  εεννδδυυννάάμμωωσσηη  κκααιι  εεξξύύ--
ψψωωσσηη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμαα--
ττοοςς  κκααιι  ττωωνν  λλεειιττοουυρργγώώνν  ττοουυ,,  οοιι  οοπποοίί--
οοιι  εεππίί  σσεειιρράά  εεττώώνν  σσττηηρρίίζζοουυνν  κκααιι  δδίίδδοουυνν
ζζωωήή  σσττοο  πποολλύύππααθθοο  ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..,,  όόσσοο  κκααιι
γγεεννιικκόόττεερραα,,  ππρροοττάάσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  σσχχεε--
δδιιααζζόόμμεεννωωνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  σσττοο  υυππόό  κκααττάά--
θθεεσσηη  ννοομμοοσσχχέέδδιιοο..  

11ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ηη  ααπποοσσύύννδδεεσσηη  ττωωνν
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  ΤΤμμηημμάάττωωνν  ττηηςς

ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ττόόσσοο  ααππόό  ττοονν  θθεεσσμμόό  ττωωνν  ΥΥγγεειι--
οοννοομμιικκώώνν  ΠΠεερριιφφεερρεειιώώνν,,  όόσσοο  κκααιι  ααππόό
ττηηνν  εενν  γγέέννεειι  δδιιοοιικκηηττιικκήή  δδιιάάρρθθρρωωσσηη
ττηηςς  χχώώρρααςς..  Δεν νοείται και δεν δημι-
ουργεί την απαιτούμενη ασφάλεια
δικαίου η συνεχής αυξομείωση των
Περιφερειακών Τμημάτων ενός επαγ-
γελματικού συλλόγου με αιρετή διοί-
κηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τα
λεγόμενα ΠΕΣΥΠ ήταν 17. Μετέπει-
τα, το έτος 2004, οπότε και ψηφίστη-
κε και ετέθη σε ισχύ ο Νόμος 3252/2004,
οι Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας
ήταν 13, οπότε και τα Περιφερειακά
Τμήματα της Ε.Ν.Ε.σχεδιάστηκαν για
να είναι 13.Εν συνεχεία,δυνάμει των
διατάξεων του Νόμου 3527/2007, οι
Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας
μειώθηκαν σε 7, οπότε υπήρξε και
αντίστοιχη μείωση των Περιφερεια-
κών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε.σε 7.Σήμε-
ρα, εν έτει 2010, σχεδιάζεται η προ-
σαρμογή του χάρτη της υγείας στο
νέο διοικητικό χάρτη της χώρας (σχέ-
διο «Καλλικράτης»), όπου προβλέπε-
ται η δημιουργία 13 Περιφερειών.
Αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι και
τα Περιφερειακά Τμήματα της Ε.Ν.Ε.

θα αυξηθούν από 7 σε 13.
Όπως προκύπτει από τα παραπά-

νω,εντός των τελευταίων  ετών ο αριθ-
μός των Περιφερειακών Τμημάτων
της Ε.Ν.Ε.έχει μεταβληθεί ήδη 4 φορές,
ενώ ουδείς δύναται να εγγυηθεί ότι,
ο αριθμός αυτός πρόκειται να σταθε-
ροποιηθεί, όσο παραμένει σε σχέση
αλληλεξάρτησης είτε με τον υγειονο-
μικό, είτε με τον διοικητικό χάρτη της
χώρας, ο οποίος μεταβάλλεται διαρ-
κώς, ανάλογα με τον προγραμματι-
σμό και πολιτικό σχεδιασμό εκάστης
Κυβερνήσεως.

Υπογραμμίζεται, δε, ότι οι παρα-
πάνω μεταβολές δημιουργούν μείζο-
να προβλήματα στην Ε.Ν.Ε., τόσο σε
επίπεδο οικονομικού προϋπολογι-
σμού, όσο και σε επίπεδο προσωπι-
κού, δοθέντος ότι στο άρθρο 34 του
Νόμου 3252/2004 προβλέπονται συγκε-
κριμένες θέσεις απασχόλησης σε κάθε
Περιφερειακό Τμήμα που προκηρύσ-
σονται μέσω του ΑΣΕΠ.

Με βάση τα παραπάνω και δοθέ-
ντος ότι, ουδείς επαγγελματικός σύλ-
λογος επηρεάζεται, όσον αφορά την
δομή του, από την διοικητική διάρ-
θρωση της χώρας, ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ππρροοττεείί--
ννεειι  ττηηνν  κκααθθιιέέρρωωσσηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ
ααρριιθθμμοούύ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  ΤΤμμηημμάάττωωνν,,
μμεε  ββάάσσηη  ττοο  ππλλέέοονν  αασσφφααλλέέςς  κκρριιττήήρριιοο
ττοουυ  γγεεωωγγρρααφφιικκοούύ  ππρροοσσδδιιοορριισσμμοούύ  κκααιι
μμεε  δδεεδδοομμέέννηη  ττηηνν  εεξξοομμάάλλυυννσσηη  ττωωνν
σσυυγγκκοοιιννωωννιιαακκώώνν  δδυυσσχχεερρεειιώώνν,,  μμεε  ττοουυςς
ννέέοουυςς  οοδδιικκοούύςς  άάξξοοννεεςς  ττηηςς  ΕΕγγννααττίίααςς
κκααιι  ττηηςς  ΙΙόόννιιααςς  οοδδοούύ..  ΈΈττσσιι,,  μμεε  ββάάσσηη
κκααιι  ττοο  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΓΓ΄́  ττοουυ  ΚΚααλλλλιικκρράάττηη
ππεερρίί  ««ΣΣύύσστταασσηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίί--
κκηησσηηςς»»  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττοο  άάρρθθρροο  66  ππεερρίί
εεννιιααίίωωνν  ααπποοκκεεννττρρωωμμέέννωωνν  μμοοννάάδδωωνν,,
ππρροοττεείίννοουυμμεε  τταα  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκάά  ΤΤμμήή--
μμαατταα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  νναα  εείίννααιι  εεππττάά  ((77))  κκααιι
νναα  δδιιααμμοορρφφωωθθοούύνν  ωωςς  εεξξήήςς::  ΚΚεεννττρριι--
κκήήςς,,  ΑΑννααττοολλιικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  κκααιι  ΘΘρράά--
κκηηςς  μμεε  έέδδρραα  ττηηνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  ΔΔυυττιι--
κκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  κκααιι  ΗΗππεείίρροουυ  μμεε  έέδδρραα
τταα  ΙΙωωάάννννιινναα,,  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  κκααιι  ΣΣττεερρεεάάςς
ΕΕλλλλάάδδααςς  ((ππλληηνν  ΑΑττττιικκήήςς))  μμεε  έέδδρραα  ττηη
ΛΛάάρριισσαα,,  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ  κκααιι  ΙΙοοννίίωωνν
ννήήσσωωνν  μμεε  έέδδρραα  ττηηνν  ΠΠάάττρραα,,  ΚΚρρήήττηηςς
μμεε  έέδδρραα  ττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο,,  ΑΑττττιικκήήςς  μμεε  έέδδρραα
ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  κκααιι,,  ττέέλλοοςς,,  ΠΠεειιρρααιιώώςς  &&
ΝΝήήσσωωνν  ΑΑιιγγααίίοουυ  μμεε  έέδδρραα  ττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά..  

Εκπρόσωποι των Περιφερειακών
Συμβουλίων της Ε.Ν.Ε., μπορεί να
ορίζονται από αυτά και στα «Συμβού-
λια Διαβούλευσης, Διαφάνειας και
Λογοδοσίας Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας», που προβλέπεται από το
σχέδιο του ΥΥΚΑ να λειτουργήσουν
στα πλαίσια των Καλλικρατικών Δήμων,
αλλά και στα «Συμβούλια Προγραμ-
ματισμού Υγείας και Κοινωνικής Πρό-
νοιας» που θα λειτουργήσουν στις 13
Περιφέρειες.

22ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ηη  εεννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  γγννωω--
μμοοδδοοττιικκοούύ  ρρόόλλοουυ  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  δδιιάά

ττηηςς  κκααθθιιεερρώώσσεεώώςς  ττηηςς  ωωςς  ττοουυ  ππλλέέοονν
εεππίίσσηημμοουυ  σσυυννοομμιιλληηττήή  ––  ααννττααπποοκκρριι--
ττήή  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ΚΚοοιι--
ννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  γγιιαα  κκάάθθεε  ζζήήττηη--
μμαα  πποουυ  άάππττεεττααιι,,  εείίττεε  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
εεππιισσττήήμμηηςς,,  εείίττεε  ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς.. Η ενδυνά-
μωση του παραπάνω θεσμοθετημέ-
νου ρόλου της Ε.Ν.Ε. δύναται να γίνει
διά της καθιέρωσης της εκφοράς γνώ-
μης της Ε.Ν.Ε., είτε απλής, είτε σύμ-
φωνης,ως προπαρασκευαστικής ενέρ-
γειας στο πλαίσιο διοικητικών
διαδικασιών,που σχετίζονται με νοση-
λευτικά ζητήματα (π.χ. στην διαδικα-
σία επιλογής νοσηλευτών για την
παρακολούθηση νοσηλευτικής ειδι-
κότητας με τη σύσταση ειδικού μητρώ-
ου νοσηλευτικής επετηρίδας).

33ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ηη  θθεεσσμμιικκήή  εεννίίσσχχυυσσηη
ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  σσεε  ζζηηττήήμμαα--

τταα  σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  κκααιι
εεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ππρροο--
σσωωππιικκοούύ..  Προς την κατεύθυνση αυτή
ενδείκνυται η καθιέρωση της υπο-
χρεωτικής αξιολόγησης των πάσης
φύσεως επιστημονικών – επιμορφω-
τικών εκδηλώσεων του χώρου της
νοσηλευτικής και η αντίστοιχη μοριο-
δότησή τους με μεταπτυχιακές εκπαι-
δευτικές μονάδες από την Ε.Ν.Ε..

Το ανωτέρω μέτρο προτείνεται,
διότι πολύ συχνά παρατηρείται το φαι-
νόμενο της διοργάνωσης νοσηλευτι-
κών «επιστημονικών» εκδηλώσεων
αμφιβόλου ποιότητας, τις οποίες σπεύ-
δει να παρακολουθήσει πλήθος νοση-
λευτών, ζητώντας και λαμβάνοντας

άδειες του άρθρου 59 του Δημοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα.

Με την καθιέρωση ενός συστήμα-
τος αξιολόγησης των εκδηλώσεων
αυτών, με βάση συγκεκριμένα και
σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια,δια-
σφαλίζοντας το στοιχείο της αντικει-
μενικότητας,προστατεύεται ο φιλομα-
θής νοσηλευτής και ενισχύεται η κατά
το δυνατόν ποιοτικότερη συνεχιζό-
μενη εκπαίδευσή του.

Επιπλέον,σύμφωνα και με το πρό-
γραμμα του ΥΥΚΑ και ειδικότερα στο
χωρίο που αναφέρεται η «Αναβάθμι-
ση του ανθρώπινου δυναμικού», είναι
απαραίτητη η πρόβλεψη για επέκτα-
ση και αναβάθμιση του θεσμού των
νοσηλευτικών ειδικοτήτων καθώς επί-
σης και η προσμέτρηση του χορη-
γούμενου τίτλου στο προσοντολόγιο
του προς κρίση νοσηλευτή. Σχετικά
με τα παραπάνω, ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  έέχχεειι  εεκκπποο--
ννήήσσεειι  κκααιι  κκααττααθθέέσσεειι  ααρρμμοοδδίίωωςς  αανναα--
λλυυττιικκόό  σσχχέέδδιιοο  γγιιαα  ττιιςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς
εειιδδιικκόόττηηττεεςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  κκααιι  θθαα  σσααςς  κκαατταα--
ττεεθθεείί  εεκκ  ννέέοουυ,,  ωωςς  ππααρράάρρττηημμαα  σσττιιςς
ππααρροούύσσεεςς  ππρροοττάάσσεειιςς..  Εδώ αξίζει να

σημειωθεί η πρόταση της Ε.Ν.Ε. για
χορήγηση ειδικότητας στους νοση-
λευτές αμέσως μετά την απόκτηση του
βασικού τους τίτλου σπουδών, κάτι
που θα επιτρέψει στους ίδιους να
εκμεταλλευτούν το χρόνο αναμονής
τους μέχρι να διοριστούν, αλλά και
το ΕΣΥ,καθώς οι ειδικευόμενοι νοση-
λευτές θα προσφέρουν σημαντική
βοήθεια στις υπηρεσίες όπου θα ειδι-
κεύονται.

Ακόμη,αναφορικά με το «Σχεδια-
σμό και την υλοποίηση προγραμμά-
των εκπαίδευσης και κατάρτισης» που

περιγράφεται στο σχέδιο του ΥΥΚΑ,
η Ε.Ν.Ε. ως γνωστόν απόκτησε Δια-
χειριστική Επάρκεια Β’ Κατηγορίας,
για υλοποίηση έργων στα πλαίσια της
Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
για την Υγεία και την Κοινωνική Αλλη-
λεγγύη της περιόδου 2007-2013, σε
συνδυασμό με το Εθνικό Στρατηγι-
κό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Επί-
σης από την 31/7/2009, πιστοποιή-
θηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008 οι παρα-
κάτω υπηρεσίες της Ε.Ν.Ε.:
� Οργάνωση και Διαχείριση μητρώ-
ου μελών.
� Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιστη-
μονικών και Επαγγελματικών Εκπαι-
δευτικών Δραστηριοτήτων.
� Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συγ-
χρηματοδοτούμενων Πράξεων για
έργα Χωρίς Τεχνικό Αντικείμενο.

44ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ηη  άάμμεεσσηη  έέννααρρξξηη  δδιιαα--
λλόόγγοουυ  γγιιαα  ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττωωνν

όόρρωωνν  άάσσκκηησσηηςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ωωςς  εελλεεύύθθεερροουυ  εεππααγγ--
γγέέλλμμααττοοςς.. Η διαδικασία αυτή γίνεται

ακόμη πιο επιτακτική στη σημερινή
εποχή, που προωθείται με γοργούς
ρυθμούς το άνοιγμα ακόμη και κλει-
στών μέχρι σήμερα επαγγελμάτων.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημει-
ωθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του Νόμου 1579/1985,
«με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις και κάθε σχετική
λεπτομέρεια για την άσκηση ιδιωτι-
κού έργου από τους κατόχους άδει-
ας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευ-
τή αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων
ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων,και ορί-
ζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδια-
γραφές οικήματος και εξοπλισμού για
τη συγκρότηση και οργάνωση του
επαγγελματικού καταστήματος των
νοσηλευτών,μέσα στο οποίο μπορεί
να εφαρμόζονται νοσηλευτικές μέθο-
δοι και πράξεις. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-
νομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοι-
ας γίνεται η κοστολόγηση των νοση-
λευτικών πράξεων».

Σε συνέχεια των ως άνω εξουσιο-
δοτικών διατάξεων, που αποτυπώ-
νουν και το όραμα της τότε κυβερνη-
τικής πλειοψηφίας για τον νοσηλευτικό
κλάδο,δεν υπήρξε έκδοση των προ-
βλεπομένων υπουργικών αποφάσε-
ων, με αποτέλεσμα να μην έχει εισέ-
τι ρυθμιστεί με κάθε απαιτούμενη
λεπτομέρεια το ζήτημα της άσκησης
ιδιωτικού έργου από τους φέροντες
τον επαγγελματικό τίτλο του Νοση-
λευτή. Μετέπειτα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Νόμου 3204/2003,
προβλέπεται «η άσκηση του ελεύθε-
ρου νοσηλευτικού επαγγέλματος κατό-
πιν της περιγραφής και της κοστολό-
γησης των νοσηλευτικών πράξεων».
Όμως δυστυχώς, δεν έχει υπάρξει
μέχρι τις ημέρες μας περιγραφή κοστο-
λόγηση των νοσηλευτικών πράξεων,
παρότι αμφότερα συμπεριλαμβάνο-
νται στους σκοπούς της Ε.Ν.Ε.από το
άρθρο 2 του Νόμου 3252/2004.

55ΣΣυυννααφφώώςς  μμεε  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη
σσκκέέψψηη  κκααιι  δδοοθθέέννττοοςς  όόττιι  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..

ααπποοττεελλεείί  ΝΝΠΠΔΔΔΔ  --    εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  σσύύλλ--

λλοογγοο,,  κκααθθίίσσττααττααιι  εεππιιτταακκττιικκήή  ηη  μμηη  ααπποο--
δδοοχχήή  γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν  ττηηςς  υυππ’’  ααρριιθθμμ..
110077//22000099  ΓΓννωωμμοοδδόόττηησσηηςς  ττοουυ  ΝΝοομμιι--
κκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΚΚρράάττοουυςς,,  ηη
οοπποοίίαα  εείίννααιι  εεννττεελλώώςς  ααννεεδδααφφιικκήή  κκααιι
ccoonnttrraa  lleeggeemm,,  ππααρρααγγννωωρρίίζζοουυσσαα  ππλλήή--
ρρωωςς  ττηηνν  φφύύσσηη  κκααιι  ττοονν  σσκκοοππόό  ννοομμιι--
κκώώνν  ππρροοσσώώππωωνν  δδηημμοοσσίίοουυ  δδιικκααίίοουυ
πποουυ  λλεειιττοουυρργγοούύνν  ωωςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοοίί
σσύύλλλλοογγοοιι..  

66ΟΟμμοοίίωωςς  ββαασσιικκόό  ααίίττηημμαα  κκααιι  ααννυυ--
πποοχχώώρρηηττηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ααπποο--

ττεελλεείί  ηη  δδιιααττήήρρηησσηη  ττοουυ  εεννιιααίίοουυ  ψψηηφφοο--
δδεελλττίίοουυ  κκααττάά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααννάάδδεειιξξηηςς
ττωωνν  ααιιρρεεττώώνν  οορργγάάννωωνν  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  ωωςς
θθεεμμεελλιιώώδδοουυςς  εεγγγγύύηησσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιαα--
σσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  κκλλααδδιικκήήςς  εεννόόττηηττααςς  κκααιι
σσυυννααδδεελλφφιικκήήςς  εειιρρήήννηηςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν..  Κατά τα λοιπά,η Ε.Ν.Ε.
επιθυμεί την έναρξη διαλόγου με την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προ-
κειμένου να τροποποιηθούν συγκε-
κριμένες διατάξεις του Νόμου 3252/2004,
με βασικό στόχο την απλούστευση
της εκλογικής διαδικασίας και τον
δραστικό περιορισμό του υπερβολι-
κού κόστους της (π.χ. η υποχρεωτι-
κή αποστολή ατομικών προσκλήσε-
ων κ.τ.λ).Σημειωτέον,ότι οι παραπάνω
προτάσεις, έχουν κατατεθεί και στο
παρελθόν στην ηγεσία του ΥΥΚΑ,
προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια
τροποποίηση,κάτι που,όμως,δυστυ-
χώς δεν έγινε.

77ΠΠρροοττεείίννεεττααιι  ηη  εεννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  ρρόόλλοουυ
ττωωνν  ππεειιθθααρρχχιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττηηςς

ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  δδιιάά  ττηηςς  κκααθθιιέέρρωωσσηηςς,,  μμεεττααξξύύ
άάλλλλωωνν,,  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ττρρόόπποο  εείίσσππρραα--
ξξηηςς  ττωωνν  εεππιιββααλλλλοομμέέννωωνν  ππρροοσσττίίμμωωνν..
Είναι χαρακτηριστικό ότι, μέχρι σήμε-
ρα δεν έχουν εισπραχθεί ορισμένα
από τα επιβληθέντα πρόστιμα για πει-
θαρχικές παραβάσεις των μελών της
Ε.Ν.Ε.,λόγω μη ύπαρξης τρόπου βεβαι-
ώσεως αυτών στις αρμόδιες Δημό-
σιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

88ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ
άάρρθθρροουυ  3311§44  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  33225522//22000044

««μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΥΥγγεείίααςς
κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,  πποουυ
εεκκδδίίδδεεττααιι  μμεεττάά  ααππόό  ππρρόότταασσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,

θθεεσσππίίζζοοννττααιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  αανναα--
ννέέωωσσηη  ττηηςς  άάδδεειιααςς  άάσσκκηησσηηςς  εεππααγγγγέέλλ--
μμααττοοςς»»..  

ΗΗ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  έέχχεειι  ήήδδηη  δδιιααμμοορρφφώώσσεειι
σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππρρόότταασσηη  γγιιαα  ττηηνν  κκααθθιιέέ--
ρρωωσσηη  εειιδδιικκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ααννααννέέωω--
σσηηςς  ττηηςς  άάδδεειιααςς  αασσκκήήσσεεωωςς  ττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς,,  άάρρρρηηκκτταα
σσυυννδδεεδδεεμμέέννηη  μμεε  ττηηνν  σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηη
εεκκππααίίδδεευυσσηη,, την οποία και σας επι-
συνάπτει με το παρόν υπόμνημα,επι-
θυμώντας την έναρξη διαλόγου με
την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,
προκειμένου να αποκρυσταλλωθεί
το τελικό κείμενο.

99ΒΒαασσιικκόόττααττοο  ααίίττηημμαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εείίννααιι
ηη  κκααθθιιέέρρωωσσηη  ττηηςς  ππεερριιγγρρααφφήήςς  ττωωνν

ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  κκλλιιννιικκώώνν  ααρρμμοοδδιιοοττήή--
ττωωνν  ((jjoobb  ddeessccrriippttiioonn)),,  ττοο  αανναακκρριιββώώςς
ααπποοκκααλλοούύμμεεννοο  ««κκααθθηηκκοοννττοολλόόγγιιοο»»,,
κκάάττιι  πποουυ  ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ττοο
άάρρθθρροο  22  ττοουυ  ΝΝ..  33225522//22000044.. Έτσι, θα
μπει μια τάξη στο άναρχο τοπίο των
νοσηλευτικών υπηρεσιών και θα μπο-
ρέσει να εκπονηθεί η ομοίως περι-
γραφόμενη κοστολόγηση των νοση-
λευτικών πράξεων, προκειμένου να
αρχίσει και η άσκηση του νοσηλευ-
τικού έργου ως ιδιωτικού επαγγέλ-
ματος (όπως συμβαίνει σχεδόν σε
όλα τα  κράτη της ευρωζώνης). Εδώ,
είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι, το
παρόν έργο έχει ολοκληρωθεί από
την Ε.Ν.Ε.και έχει κατατεθεί προ τετρα-
μήνου στο γραφείο του Γενικού Γραμ-
ματέα Υγείας.

Ακόμη, σχετικά με την περιγρα-
φόμενη από το σχέδιο του ΥΥΚΑ
«Ενιαία κωδικοποίηση των νόσων και
των ιατρικών πράξεων», είναι καλό να
γίνει κάτι ανάλογο και με τις νοση-
λευτικές πράξεις.

Επιπλέον, στο ίδιο σχέδιο προ-
βλέπεται η διαδικασία εκπόνησης
θεραπευτικών πρωτοκόλλων σε συνερ-
γασία του ΥΥΚΑ με τις επιστημονι-
κές εταιρείες, καθώς επίσης και δια-
δικασίες για τον έλεγχο και την
αξιολόγηση του συστήματος. Εδώ, η
Ε.Ν.Ε.,ως ο ρυθμιστικός φορέας της
νοσηλευτικής (Regulatory Βody) θα
πρέπει να διαδραματίσει πρωτεύοντα
ρόλο, στην εκπόνηση, παρακολού-
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Ο δρόμος προς την αναβάθμιση... 

Προτείνεται η θεσμι-
κή ενίσχυση του
ρόλου της Ε.Ν.Ε. σε
ζητήματα συνεχιζό-
μενης εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης
του νοσηλευτικού
προσωπικού. 



θηση και επικαιροποίηση των εν λόγω
πρωτόκολλων και των βέλτιστων πρα-
κτικών, ένα αντικείμενο που την έχει
ήδη απασχολήσει μέσα από τις διαδι-
κασίες της FEPI (European Council of
Nursing Regulators,www.fepi.org), της
οποίας αποτελεί ενεργό μέλος και κατέ-
χει τη μια από τις επτά θέσεις του Διοι-
κητικού της Συμβουλίου. Στο πλαίσιο
αυτό, η Ε.Ν.Ε. θα πρέπει να έχει την
εφάπαξ εξουσιοδότηση να αναθεωρεί
και να τροποποιεί τα παραπάνω,χωρίς
περαιτέρω διαδικασίες και με βάση
πάντα την τρέχουσα διεθνή επιστημο-
νική πρακτική.

1100 ΣΣττοο    υυππόό  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ννοομμοο--
σσχχέέδδιιοο,,  δδέέοονν  νναα  ππεερριιλληηφφθθεείί

σσααφφήήςς  ππρρόόββλλεεψψηη  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμοούύ  ττωωνν
ααππααρρχχααιιωωμμέέννωωνν  οορργγααννιισσμμώώνν  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν  ττηηςς  χχώώρρααςς  γγιιαα
λλόόγγοουυςς  πποουυ  εεύύκκοολλαα  γγίίννοοννττααιι  ααννττιιλληη--
ππττοοίί.. Ακόμα και μεταγενέστεροι οργα-
νισμοί πανεπιστημιακών νοσοκομείων
(Λάρισας,Ρίου Πατρών κτλ), έχουν πλέ-
ον ξεπεραστεί από την πραγματικότητα
και σήμερα λειτουργούν δεκάδες τμή-
ματα που δεν υπάρχουν πουθενά στους
αρχικούς οργανισμούς,κατέστησαν όμως
αναγκαία από τις ολοένα αυξανόμενες
ανάγκες περίθαλψης των πολιτών.

1111 ΕΕκκππρροοσσώώππηησσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  σσττοο
ΚΚΕΕΣΣΥΥ  ((κκααττόόππιινν  σσχχεεττιικκήήςς  ΥΥ..ΑΑ))..

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύ--
λλιιοο  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  εειισσηηγγεείίττααιι  ττηηνν  ττρροοπποοπποοίί--
ηησσηη  ττοουυ  σσττοοιιχχεείίοουυ  ΣΣΤΤ΄́  ττηηςς  ππααρρααγγρράά--
φφοουυ  11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  22  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  11227788//11998822,,
((ΣΣΤΤ''..  ΔΔύύοο  ((22))  τταακκττιικκοούύςς  κκααιι  δδύύοο  ((22))  αανναα--
ππλληηρρωωμμααττιικκοούύςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττοουυ  ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  όόλλωωνν  ττωωνν  ννοοσσοο--
κκοομμεείίωωνν  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  πποουυ  οορρίίζζοοννττααιι  ααππόό
ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  κκοορρυυφφααίίααςς  εεννιιααίίααςς  σσυυνν--
δδιικκααλλιισσττιικκήήςς  οορργγάάννωωσσηηςς  ααυυττοούύ..  Εάν
δεν υπάρχει ενιαία συνδικαλιστική οργά-
νωση,ορίζονται από τον Υπουργό Υγεί-
ας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων από υποψήφιους που προτείνονται
ένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδι-
καλιστική οργάνωση του προσωπικού
αυτού),ώστε οι δύο τακτικοί και οι δύο
αναπληρωματικοί εκπρόσωποι του νοση-
λευτικού προσωπικού όλων των νοσο-
κομείων της χώρας,που μετέχουν στην
σύνθεση του ΚΕΣΥ, να ορίζονται από
το ΔΣ της Ε.Ν.Ε.. Σημειωτέον, ότι κατά
το χρόνο ψήφισης του 1278/82, δεν
υπήρχε η Ε.Ν.Ε.. Άρα η ύπαρξη της,
τροποποιεί τα δεδομένα και καθιστά
αναγκαία τη συμμετοχή της στο ΚΕΣΥ.

1122 ΟΟυυσσιιαασσττιικκήή  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ΠΠρρωω--
ττοοββάάθθμμιιααςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΥΥγγεείίααςς  μμεε

άάμμεεσσεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν,,  σσττεε--
λλέέχχωωσσηη  ττωωνν  υυππααρρχχοουυσσώώνν  δδοομμώώνν  κκααιι
δδηημμιιοουυρργγίίαα  ννέέωωνν..  Η σταδιακή ένταξη
των μονάδων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ θεω-
ρούμε ότι είναι προς την ορθή κατεύ-
θυνση,με την προϋπόθεση της εξασφά-
λισης της ολοήμερης φροντίδας προς
τους πολίτες από εξειδικευμένο προ-
σωπικό. Εδώ είναι σημαντικό να τονι-
στεί ότι, θα πρέπει να προστεθεί στις
τέσσερις υπάρχουσες Νοσηλευτικές Ειδι-
κότητες και η Ειδικότητα του Κοινοτι-
κού Νοσηλευτή, ο οποίος θα έχει ιδι-
αίτερο ρόλο στην ανάπτυξη των εν λόγω
μονάδων υγείας και θα πλαισιώνει τον
οικογενειακό γιατρό.

Αναφορικά με την πρόβλεψη για τη
λειτουργία συμβουλίων,ενόψει της νέας
αρχιτεκτονικής της υγείας και του σχε-
διαζόμενου υγειονομικού διοικητικού
χάρτη,ο ορισμός και νοσηλευτή σε αυτά

από την Ε.Ν.Ε., θεωρείται επιβεβλημέ-
νη.Το ίδιο είναι απαραίτητο να ισχύσει
και για τα συμβούλια των μονάδων απο-
κατάστασης.

Επίσης,στα πλαίσια της ανάθεσης τμή-
ματος της Π.Φ.Υ. στους Δήμους και τη
συνακόλουθη δημιουργία των νέων οργα-
νισμών των μονάδων αυτών, είναι ανα-
γκαίο να γίνει διάκριση μεταξύ των όρων
«Βοήθεια στο σπίτι» και «Νοσηλεία στο
σπίτι», μιας και η πρώτη περιγράφει ένα
επικουρικό έργο διεκπεραιωτικού  χαρα-
κτήρα,ενώ η δεύτερη μια ουσιαστική επι-
στημονική θεραπευτική παρέμβαση από
εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλλη-
λα εκπαιδευμένη θεραπευτική ομάδα.

Στο σημείο αυτό, σημαντική βοή-
θεια στην Π.Φ.Υ. θα έδιδε και η ελεύ-
θερη άσκηση του νοσηλευτικού επαγ-
γέλματος σύμφωνα με τα προαναφερθέντα,
αποσυμφορώντας σημαντικό τμήμα των
δημόσιων υπηρεσιών από πολίτες που
μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον
ελεύθερο επαγγελματία νοσηλευτή.

1133 ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ττοουυ  ΥΥΥΥΚΚΑΑ
ππρροοββλλέέππεεττααιι  ηη  οολλοοήήμμεερρηη  λλεειι--

ττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν..  ΑΑννααμμφφίίββοο--
λλαα  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  μμιιαα  ρρηηξξιικκέέλλεευυθθηη  ππρρόό--

τταασσηη,,  ηη  οοπποοίίαα,,  όόμμωωςς,,  γγιιαα  νναα  εευυδδοοκκιιμμήή--
σσεειι,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοηηγγηηθθεείί  ηη  κκάάλλυυψψηη
όόλλωωνν  ττωωνν  κκεεννώώνν  οορργγααννιικκώώνν  θθέέσσεεωωνν
ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ,,  ππααρρααϊϊααττρριικκοούύ  κκααιι
ιιααττρριικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  κκααιι  μμάάλλιισστταα  άάμμεε--
σσαα..  Να σημειωθεί, ότι οι άνεργοι νοση-
λευτές είναι κατά πολύ λιγότεροι αριθ-
μητικά από τις κενές οργανικές θέσεις.
Με δεδομένο το μειωμένο ρυθμό προ-
σλήψεων κατά τα τελευταία χρόνια,φαί-
νεται ότι οι νέοι δεν προτιμούν το επάγ-
γελμα του νοσηλευτή, τόσο εξαιτίας της
χαμηλής του κοινωνικής αναγνώρισης,
όσο και λόγω των χαμηλών οικονομι-
κών απολαβών. ΗΗ  δδιιχχοοττόόμμηησσηη  ττηηςς  ττρριι--
ττοοββάάθθμμιιααςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς
εεκκττρρααχχύύννεειι  τταα  ππρράάγγμμαατταα  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγεείί
ππάάμμπποολλλλαα  ππρροοββλλήήμμαατταα  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιιώώνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,  ττόόσσοο  σσεε  ιιεερρααρρ--
χχιικκόό,,  όόσσοο  κκιι  σσεε  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  εεππίίππεε--
δδοο.. Εξ’ αυτών, προκύπτει η ανάγκη
επανασχεδιασμού της νοσηλευτικής
εκπαίδευσης και την υπαγωγή της στο

Πανεπιστήμιο και μόνον εκεί.Επ’αυτού,
αξίζει να μνημονευθεί ότι το αίτημα της
Ε.Ν.Ε. για ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση στο πανεπιστήμιο με σχετικό ανα-
λυτικό υπόμνημα,έγινε ομοφώνως δεκτό
από την 61η σύνοδο των πρυτάνεων,
στις 26 Ιουνίου 2009 στα Ιωάννινα.

Αναφορικά με την περιγραφόμενη
«αναβάθμιση της διοίκησης της Ιατρι-
κής Υπηρεσίας»,σημειώνουμε ότι παρό-
μοια αναβάθμιση πρέπει να προβλε-
φθεί και για τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.

Οι προβλεπόμενοι κυλιόμενοι πίνα-
κες προσλήψεων, αναμφίβολα είναι
προς τη θετική κατεύθυνση, αρκεί να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες που ακο-
λουθούν την ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων από τους τελικούς πίνακες.
Για παράδειγμα,σε νοσοκομεία της περι-
φέρειας (Σπάρτη,Άγιος Νικόλαος κ.α.)
ακόμα δεν έχουν προσληφθεί νοση-
λευτές επιτυχόντες με την προκήρυξη
5Κ λόγω έλλειψης πιστώσεων.

1144 ΣΣχχοολλιιάάζζοοννττααςς  ττοο  χχωωρρίίοο  ττοουυ  σσχχεε--
δδίίοουυ  ττοουυ  ΥΥΥΥΚΚΑΑ  μμεε  ττίίττλλοο  ««ΟΟ  άάννθθρρωω--

πποοςς  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείί--
ααςς--  ππρρόόννοοιιααςς»»,,  ηη  ππρρώώττηη  εεννττύύππωωσσηη  εείίννααιι
ααννααμμφφίίββοολλαα  θθεεττιικκήή.. Συμπληρωματικά

θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την
ανάγκη  αλλαγής του Π.Δ. 216/2001
(Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας)
και την εναρμόνισή του με τα ευρωπαϊ-
κά πρότυπα, με τη συμμετοχή ομάδων
ασθενών στα ελεγκτικά όργανα.

ΈΈνναα  ππεεδδίίοο  πποουυ  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  θθαα  μμπποορροούύ--
σσεε  νναα  δδιιααδδρρααμμααττίίσσεειι  ππρρωωττααγγωωννιισσττιικκόό
ρρόόλλοο,,  εείίννααιι  ααυυττόό  ττοουυ  εεθθεελλοοννττιισσμμοούύ..  Ήδη
βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την
πρόεδρο και το ΔΣ των Special Olympics.
Επίσης πολλοί νοσηλευτές μέλη της,
έχουν προστρέξει για βοήθεια σε αρκε-
τές περιοχές της χώρας  (εμβολιασμοί
αθιγγάνων,αιμοδοσία,πυρκαγιές κτλ).
Έτσι η δημιουργία και η τήρηση μητρώ-
ου εθελοντών και η ανάληψη πρωτο-
βουλίας για την εκπαίδευσή τους, μπο-
ρεί να αποτελέσει μια σημαντική
πρωτοβουλία για την ένωσή μας.

1155ΗΗ  εεννίίσσχχυυσσηη  κκααιι  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττηηςς
ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς  ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς  εείίννααιι

εεππιιββεεββλληημμέέννηη  μμεε  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς
δδιικκττύύοουυ  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ψψυυχχιικκήήςς  υυγγεείίααςς  σσττηηνν
κκοοιιννόόττηητταα,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  ττοονν
αασσθθεεννήή  μμεε  ψψυυχχιικκήή  δδιιααττααρρααχχήή  νναα  ππααρραα--
μμεείίννεειι  εεννεερργγόόςς  πποολλίίττηηςς..

Η ανάπτυξη των κοινοτικών υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας, δίνοντας έμφαση
στην πρόληψη και στην αποφυγή του
κοινωνικού στίγματος που αφορά την
ψυχική ασθένεια και τους ψυχικά ασθε-
νείς, είναι μονόδρομος αναφορικά με
την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία όλου
του σχεδίου του ΥΥΚΑ, καθώς επίσης
και η  εφαρμογή προγραμμάτων στήρι-
ξης της οικογένειας του ατόμου με ψυχι-
κή διαταραχή καθώς και  ευαισθητοποί-
ηση – ενημέρωση εκπαιδευτικών λειτουργών
για την έγκαιρη και πρώιμη διάγνωση
παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές.

Έτσι, η δημιουργία ενός υποστηρι-
κτικού πλαισίου που θα αφορά την
επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχι-
κά ασθενών και την αυτόνομη διαβίω-
σή τους, θα επιτευχθεί με μεγαλύτερη
ασφάλεια και με απόλυτο σεβασμό στην
προσωπικότητα των συμπολιτών μας.

ΑΑυυττέέςς  εείίννααιι  ααδδρροομμεερρώώςς  οοιι  ππρροοττάά--
σσεειιςς  μμααςς,,  ττόόσσοο  εεππίί  ττοουυ  δδιιααμμοορρφφοούύμμεε--
ννοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  ννόόμμοουυ  ττοουυ  ΥΥΥΥΚΚΑΑ,,  όόσσοο
κκααιι  εεππίί  ττωωνν  εειιδδιικκόόττεερρωωνν  ζζηηττηημμάάττωωνν
πποουυ  ααππαασσχχοολλοούύνν  ττηηνν  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....  ΣΣττηη  μμεετταα--
ξξύύ  μμααςς  σσυυννάάννττηησσηη  πποουυ  θθαα  εεππαακκοολλοουυ--
θθήήσσεειι,,  θθαα  έέχχοουυμμεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  αανναα--
φφεερρθθοούύμμεε  ααννααλλυυττιικκόόττεερραα  σσεε  ααυυττάά,,
εεμμββααθθύύννοοννττααςς  σστταα  σσηημμεείίαα  πποουυ  χχρρήή--
ζζοουυνν  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  ππρροοσσοοχχήήςς..
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Προτείνεται η άμεση έναρξη διαλόγου για τον
προσδιορισμό των όρων άσκησης του νοση-
λευτικού επαγγέλματος ως ελεύθερου επαγγέλ-
ματος.



Ιούνιος 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 

15

Του Ηλία Ι. Τσιαμήτρου*,
(Αναδημοσίευση από την εφη-
μερίδα «Ελευθεροτυπία») 

ΠΠ
ρόσφατα, ολοκληρώ-
θηκαν (επιτέλους) οι
τοποθετήσεις των νέων

διοικητών στα νοσοκομεία του
ΕΣΥ.

Υποτίθεται πως, για την επι-
λογή τους, που διήρκεσε για
ένα βασανιστικό διάστημα 6
περίπου μηνών, επιλέχτηκαν
μέσω της διαδικασίας ηλεκτρο-
νικής υποβολής αιτήσεων και
βιογραφικών οι καλύτεροι υπο-
ψήφιοι.Πέραν του ότι σε αυτό
το μεγάλο χρονικό διάστημα
που τα νοσοκομεία ήταν ουσια-
στικά «ακέφαλα» το συνολικό
τους χρέος φαίνεται να αυξή-
θηκε κατά 1 (ένα) ολόκληρο
δισ. ευρώ, ας δούμε, αν τελι-
κά τουλάχιστον επιτεύχθηκε
ο αντικειμενικός στόχος της
χρονοβόρου διαδικασίας, η
επιλογή δηλαδή των πλέον
κατάλληλων υποψηφίων.Ένας
τρόπος για να εξεταστεί αυτό
το ζήτημα grosso modo είναι
η απλή καταγραφή των αντι-
κειμενικών προσόντων όσων
επιλέχτηκαν. Επειδή ο σχετι-
κός νόμος είναι πολύ γενικός,
το μόνο απαραίτητο αντικειμε-
νικό προσόν που καθορίζει
είναι το πτυχίο ΑΕΙ. Ας δούμε
λοιπόν συνοπτικά τα πτυχία
των νέων διοικητών, σύμφω-
να με τις ανακοινώσεις του ίδι-
ου του υπουργείου Υγείας.

Από τα 127 νοσοκομεία για
τα οποία διαθέτουμε στοιχεία,
προκύπτουν συνολικά 171 διοι-
κητές και αναπληρωτές διοι-
κητές. Ανάμεσά τους, μονάχα
24 έχουν πτυχίο σχετικό με τη
Διοίκηση Υγείας. Από αυτούς,
οι 17 στην περιοχή της Αττι-
κής και μόνο 7 στην υπόλοι-
πη Ελλάδα! Κατά τα άλλα, το
υπουργείο κατέφυγε πάλι στη
γνωστή λύση της τοποθέτησης
ιατρών ως διοικητών (συνο-
λικά 38), αλλά και οικονομο-

λόγων (συνολικά 22). Υπάρ-
χουν, επίσης, 16 από τα επαγ-
γέλματα υγείας (8 οδοντίατροι,
3 φαρμακοποιοί, 2 κτηνίατροι,
2 νοσηλεύτριες και 1 τεχνο-
λόγος εργαστηρίων). Έχουν
τοποθετηθεί, επίσης, 17 με πτυ-
χίο Διοίκησης γενικά, σύνολο
117 άτομα με πτυχίο που έχει
από πολλή έως κάποια σχέση
με το αντικείμενο. Υπάρχουν
όμως και 54 άτομα (ποσοστό
32%), που έχουν πτυχία εντε-
λώς άσχετα με τη θέση (πολ-
λοί δικηγόροι, μαθηματικοί,
μηχανικοί, εκπαιδευτικοί, αξιω-
ματικοί κ.α., ακόμη και ένας
τελωνειακός υπάλληλος).

Επειδή,κατά τεκμήριο,ουδείς
εγγυάται πως, κάποιος με πτυ-
χίο Ιατρικής ή άλλου επαγγέλ-
ματος υγείας έχει την παραμι-
κρή σχέση με τη διοίκηση ενός
μεγάλου οργανισμού, όπως
είναι το νοσοκομείο, θα κατέ-
τασσε κανείς χωρίς δεύτερη
σκέψη και όλους αυτούς τους
διοικητές σε αυτούς των οποί-

ων τα τυπικά προσόντα δεν
συνάδουν κατά πολύ με τις
θέσεις που έχουν καταλάβει.
Έτσι, ο αριθμός των συνολικά
«ολίγον σχετικών» έως «τελεί-
ως άσχετων», με το αντικείμε-
νο πτυχίων ανεβαίνει στους
108 ή ποσοστό 63%. Για να
έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης,
είναι σαν να προσελάμβανε η
Εθνική Τράπεζα 171 διευθυ-
ντές για τα υποκαταστήματά της

και από αυτούς οι 108 να ήταν
γιατροί, καθηγητές, αξιωματι-
κοί, κτηνίατροι, γεωπόνοι, κοι-
νωνιολόγοι κ.ά.άσχετοι! Φαντα-
στείτε τη θυμηδία που θα
προκαλούσε μια τέτοια επιλο-
γή και συγκρίνετέ τη με την
αδιαφορία που προκάλεσε η
επιλογή των νέων διοικητών
των νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Αυτή η αδιαφορία και απάθεια,
δυστυχώς, οφείλεται στο γεγο-
νός πως,οι περισσότεροι πολί-
τες, παρασυρμένοι από δεκα-
ετίες κομματικής τύφλωσης και
εμπάθειας, τείνουν να θεωρούν
αυτές τις άκρως σημαντικές και
τεχνοκρατικές θέσεις ως «πολι-
τικές», πράγμα που δεν συμ-
βαίνει σε κανένα κράτος του
ανεπτυγμένου πολιτικά, οικο-
νομικά και υγειονομικά κόσμου.

Η παρούσα κυβέρνηση,
δυστυχώς, φαίνεται πως διά-
λεξε, παρά τις αρχικές διακη-
ρύξεις της, την εύκολη οδό
των συμβιβασμών και των κομ-
ματικών ισορροπιών κυρίως

στην Περιφέρεια, όσον αφο-
ρά την επιλογή των διοικητών
νοσοκομείων. Ενώ στα νοσο-
κομεία της Αττικής οι επιλο-
γές (πλην εξαιρέσεων) μοιά-
ζουν πιο προσεγμένες και
αξιοκρατικές, η Περιφέρεια για
μία ακόμη φορά «πλήρωσε το
μάρμαρο» της κομματικής επιρ-
ροής.Και αυτό,δυστυχώς, έρχε-
ται να προστεθεί ως ακόμα μία
ανισορροπία στο -γενικά «εμπρο-
σθοβαρές» υπέρ του Κέντρου-
Εθνικό Σύστημα Υγείας, που
ακόμη, έπειτα από 30 σχεδόν
χρόνια, δεν έχει καταφέρει να
κάνει πράξη τις αρχικές του
επιδιώξεις, που ήταν οι ισότι-
μες - δωρεάν - ποιοτικές υπη-
ρεσίες υγείας για όλους τους
πολίτες, ανεξάρτητα από τον
τόπο κατοικίας, την κοινωνι-
κή τους θέση και την οικονο-
μική τους δύναμη.

Ανακεφαλαιώνοντας, πρέ-
πει να σημειώσουμε πως,κανο-
νικά, οι θέσεις των διοικητών
των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα
πρέπει κάποτε να πάψουν να
θεωρούνται «πολιτικές», ώστε
να επιλέγονται για αυτές άτο-
μα καταρτισμένα και τυπικώς
κατάλληλα. Τέτοια κατάλληλα
άτομα θεωρούνται διεθνώς,
όσα έχουν σπουδάσει τη Διοί-
κηση Υγείας ως πρώτη επι-
στήμη, αλλά και όσοι έχουν
πρώτο πτυχίο στην Οικονο-
μία, στις επιστήμες Υγείας ή
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων,
με έναν τουλάχιστον μεταπτυ-
χιακό τίτλο επιπέδου μάστερ
στην ειδικότητα της Διοίκη-
σης Υγείας. Και, ευτυχώς, τέτοι-
οι επιστήμονες υπάρχουν στη
χώρα μας αρκετοί, ώστε ανά-
μεσά τους να μπορεί να επι-
λέξει κανείς τους πιο κατάλ-
ληλους,ακόμη και αν τα κριτήριά
του, εκτός από αμιγώς τεχνο-
κρατικά, είναι τελικά και «ολί-
γον» κομματικά.

* O Ηλίας Τσιαμήτρος είναι
Ιατρικός βιοχημικός, MSc.

Διοικητές με...τι προσόντα;

Η παρούσα
κυβέρνηση,
δυστυχώς, φαίνε-
ται πως διάλεξε,
παρά τις αρχικές
διακηρύξεις της,
την εύκολη οδό
των συμβιβα-
σμών και των
κομματικών
ισορροπιών.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, Δρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Επανάσταση 
στην τεχνητή
γονιμοποίηση 
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ 

Μια νέα μέθοδο, που επιτρέ-
πει την επιλογή του καλύτε-
ρου σπερματοζωαρίου για
χρήση στην εξωσωματική γονι-
μοποίηση, ανέπτυξαν αμερι-
κανοί ερευνητές. Σύμφωνα με
τους ειδικούς από το Πανεπι-
στήμιο Γέιλ, η μέθοδος είναι
εξίσου αποτελεσματική με τη
φυσική διαδικασία επιλογής
του κατάλληλου σπερματοζω-
άριου, που χρησιμοποιεί το
ωάριο. Ουσιαστικώς, με βάση
την τεχνική, επιλέγεται το σπερ-
ματοζωάριο με τη μεγαλύτε-
ρη ακεραιότητα σε ό, τι αφο-
ρά το γενετικό υλικό του,
γεγονός που, σύμφωνα με
τους ειδικούς, θα δώσει σημα-
ντική ώθηση στο θέμα της
ανδρικής γονιμότητας.

Εξέταση εντοπίζει
τον καρκίνο, 
πριν εμφανιστεί!
Πηγή: Τα Νέα

Μία εξέταση αίματος που ανι-
χνεύει τον καρκίνο πριν καν
δημιουργηθεί ένας ανιχνεύ-
σιμος όγκος, επινοήθηκε από
ομάδα Βρετανών και Αμερι-
κανών ειδικών. Η εξέταση,
που ονομάζεται Early CDT-
Lung, είναι η πρώτη που ανα-
γνωρίζει με ακρίβεια τα «μηνύ-
ματα» που εκπέμπει το
ανοσοποιητικό σύστημα, όταν
κάπου στον οργανισμό αρχί-
σει να δημιουργείται καρκί-
νος. Οι πρώτες δοκιμές της
εξέτασης υποδηλώνουν ότι,
με την βοήθειά της μπορεί να

ανιχνεύεται ο καρκίνος, έως
πέντε χρόνια πριν γίνει εμφα-
νής με τις υπάρχουσες απει-
κονιστικές εξετάσεις.

Φως στο 
μηχανισμό δράσης
του βελονισμού
Πηγή: http://www.alfavita.gr 

O βελονισμός καταστέλλει τον
πόνο, απελευθερώνοντας μια
φυσική ουσία, που προσφέ-
ρει αντιφλεγμονώδη δράση,
αποκαλύπτουν πειράματα σε
ποντίκια.Η αμερικανική έρευ-
να δεν αποκλείεται, μάλιστα,
να ανοίγει το δρόμο για την

ανάπτυξη φαρμάκων,που αυξά-
νουν την αποτελεσματικότη-
τα της παραδοσιακής κινεζι-
κής μεθόδου.

Οι Έλληνες 
έχουν την τάση 
να μετατρέπουν
τα σπίτια τους 
σε «φαρμακεία»
Πηγή:www.myhealthnews.gr

Η τάση των Ελλήνων να μετα-
τρέπουν τα σπίτια τους σε «φαρ-
μακεία» επισημάνθηκε κατά
τη διάρκεια ημερίδας του Φαρ-
μακευτικού Συλλόγου Αττι-
κής.Τρεις στους τέσσερις Έλλη-

νες αγοράζουμε τακτικά φάρ-
μακα, τα οποία τις περισσότε-
ρες φορές δεν χρησιμοποι-
ούμε καν, ενώ πολύ υψηλό
είναι το ποσοστό όσων προ-
μηθεύονται κάποιο σκεύασμα
χωρίς συνταγή γιατρού.

Κίνδυνος 
καρδιακής νόσου
για όσους αμελούν
τη στοματική 
υγιεινή 
Πηγή: www.kathimerini.gr

Ο κίνδυνος καρδιακής νόσου
είναι αυξημένος κατά 70% σε
άτομα με κακή στοματo-οδο-

ντική υγιεινή, σε σχέση με
εκείνα που βουρτσίζουν τα
δόντια τους δύο φορές την
ημέρα, σύμφωνα με μια μελέ-
τη που δημοσιεύτηκε σήμε-
ρα από το ειδικευμένο περιο-
δικό British Medical Journal
(BMJ ). Τα άτομα με ανεπαρ-
κή στοματική υγιεινή είχαν,
επίσης, δείκτες φλεγμονής στο
αίμα (C αντιδρώσας πρωτεΐνης,
ινωδογόνου).

Κάθε τρία τσιγάρα
και μια γονιδιακή
μετάλλαξη 
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Δεκάδες χιλιάδες μεταλλάξεις
παρουσιάζονται σε έναν βαρύ
καπνιστή, σύμφωνα με νέα
μελέτη, που δημοσιεύεται στην
επιθεώρηση «Νature». Ερευ-
νητική ομάδα στην Καλιφόρ-
νια συνέκρινε όλες τις γενε-
τικές μεταλλάξεις στον όγκο
πνεύμονα ενός ασθενούς, που
κάπνιζε περί τα 25 τσιγάρα
την ημέρα, επί 15 χρόνια.Όπως
ανακάλυψαν έκπληκτοι οι επι-
στήμονες, στον όγκο του ασθε-
νούς εμφανίζονταν περί τις
50.000 μεταλλάξεις! 

Δημιούργησαν
ζωντανό κύτταρο
από συνθετικό
DNA 
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Ένα σημαντικό βήμα προς την
κατεύθυνση της δημιουργίας
τεχνητών οργανισμών πραγ-
ματοποίησαν επιστήμονες, οι
οποίοι κατάφεραν να δημι-
ουργήσουν ένα ζωντανό κύτ-
ταρο από συνθετικό DNA. Το
ημι-τεχνητό βακτήριο, που
παρουσιάζεται στο περιοδι-
κό Science, αποτελείται από
το «σασί» ενός ζωντανού μικρο-
βίου, μέσα στο οποίο μετα-
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Τυπορυχείο… 

Φάτε ψωμί για να μην...παχύνετε 
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Μπορεί να αποτελεί μία από τις τελευταίες τάσεις σε ό, τι αφορά τις δίαιτες, ωστόσο η
αποφυγή κατανάλωσης τροφών, που περιέχουν γλουτένη, όπως είναι το ψωμί, δεν απο-
τελεί «σύμμαχο» στη μάχη με τα περιττά κιλά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, εκτός από
τις περιπτώσεις που υπάρχει ιατρικός λόγος για αποφυγή κατανάλωσης της πρωτεΐνης,
οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν πρέπει να την...εξοστρακίζουν από τη διατροφή τους. Η
έλλειψη της γλουτένης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του βάρους, σε κόπωση, σε πονο-
κεφάλους και σε έλλειψη σημαντικών θρεπτικών στοιχείων.



μοσχεύθηκε γενετικό υλικό
που δημιούργησαν οι ερευ-
νητές.

Ελλάδα: Όλο και
πιο νέους ανθρώ-
πους προσβάλλουν
τα φλεγμονώδη
νοσήματα του
εντέρου
Πηγή:www.myhealthnews.gr 

Σύμφωνα με την Ελληνική
Γαστρεντερολογική Εταιρεία
όλο και πιο νέους ανθρώπους
προσβάλλουν τα φλεγμονώ-
δη νοσήματα του εντέρου. Η
νόσος «Κρον» και η ελκώδης
κολίτιδα εκδηλώνονται αρκε-
τά συχνά σε άτομα από 15 έως
40 ετών, επιβαρύνοντας σημα-
ντικά την ποιότητα της ζωής
τους. Καπνιστές και γυναίκες
πλήττονται περισσότερο, ενώ
στις ομάδες υψηλού κινδύ-
νου ανήκουν κι όσοι έχουν
στρες και κακή διατροφή.

Τους…κοντούς
προσβάλλουν
περισσότερο οι
καρδιοπάθειες
Πηγή: Αδέσμευτος τύπος

Σύμφωνα με μια νέα φιλαν-
δική επιστημονική έρευνα, οι
γυναίκες  που έχουν ύψος
κάτω των 1,53 μέτρων και οι
άνδρες κάτω των 1,65 μέτρων
εμφανίζονται σημαντικά πιο
επιρρεπείς και, μάλιστα, σε
ποσοστό 50% σε καρδιαγγει-
ακά ή προβλήματα στεφανιαί-
ας αρτηρίας. Η σχέση ανάμε-
σα στο ύψος και την καρδιά

έχει ήδη εξεταστεί σε σχεδόν
2.000 μελέτες ανά τον κόσμο
τα τελευταία 60 έτη, όμως τα
συμπεράσματα ήταν αντιφατι-
κά. Οι Φιλανδοί επαναξιολό-
γησαν όλες αυτές τις μελέτες,
καταλήγοντας στο αδιαμφι-
σβήτητο, πλέον, συμπέρασμα
ότι το χαμηλό ύψος συνιστά
αυξημένο κίνδυνο για την καρ-
διά.Παρόλα αυτά, το ύψος δεν
είναι παρά ένας μόνο παρά-
γων κινδύνου.

Περιστατικό
τύφλωσης από
φορητό δείκτη
λέιζερ στη
Βρετανία
Πηγή:To Βήμα

Ένας έφηβος στη Βρετανία
προκάλεσε μόνιμες βλάβες
στους αμφιβληστροειδείς του,
παίζοντας με έναν δείκτη λέι-
ζερ, που είχε αγοράσει από

το Διαδίκτυο, αναφέρουν
οφθαλμίατροι στο Brit ish
Medical Journal. Η πράσινη
δέσμη του λέιζερ έκαψε μικρές
περιοχές της ωχράς κηλίδας
του αμφιβληστροειδή. Δύο
μήνες αργότερα η οπτική οξύ-
τητα είχε επανέλθει στα φυσιο-
λογικά επίπεδα, οι βλάβες
όμως δεν είχαν αποκαταστα-
θεί. Οι γιατροί προειδοποι-
ούν, ότι η θερμότητα του λέι-
ζερ μπορεί να οδηγήσει σε
μόνιμο σκότωμα στο σημείο
που υπέστη έγκαυμα.

Τα γαλακτοκομικά
προϊόντα ωφελούν
την καρδιά
Πηγή:www.skai.gr

Σύμφωνα με την Αμερικανι-
κή Επιθεώρηση Κλινικής Δια-
τροφής του πανεπιστημίου της
Ουψάλας τα γαλακτοκομικά
μπορούν, ουσιαστικά, να ωφε-

λήσουν την καρδιά μας, για
παράδειγμα μειώνοντας την
αρτηριακή πίεση ή τα επίπε-
δα της χοληστερόλης. Επίσης,
έχει αποδειχτεί ότι, αυξάνουν
τα επίπεδα της «καλής» χολη-
στερόλης (HDL). Σε μελέτες
που πραγματοποιήθηκαν, οι
ερευνητές διαπίστωσαν ότι,
εκείνοι που κατανάλωναν τη
μεγαλύτερη ποσότητα γαλα-
κτοκομικού λίπους, είχαν
ουσιαστικά μικρότερο κίνδυ-
νο να υποστούν καρδιακή
προσβολή: για τις γυναίκες ο
κίνδυνος μειωνόταν κατά 26%,
ενώ για τους άνδρες ήταν 9%
χαμηλότερος.

Ελπίδες για 9 
μορφές καρκίνου
Πηγή:www.newsit.gr

Ελπίδες για την καλύτερη αντι-
μετώπιση πολλών μορφών
καρκίνου άφησε το μεγαλύτε-
ρο και σημαντικότερο συνέ-

δριο Ογκολογίας στον κόσμο.
Στο 46ο Ετήσιο Συνέδριο της
Αμερικανικής Εταιρείας Κλι-
νικής Ογκολογίας (ASCO)
παρουσιάστηκαν πειραματικές,
αλλά υποσχόμενες θεραπεί-
ες, για πολλές από τις 200 δια-
φορετικές μορφές καρκίνου,
όπως για τον προχωρημένο
καρκίνο του πνεύμονα, για το
πολλαπλούν μυέλωμα, για ορι-
σμένους καρκίνους του εγκε-
φάλου, για το μελάνωμα και
για τον προχωρημένο καρκί-
νο του προστάτη. Παρουσιά-
στηκαν, επίσης, μέθοδοι και
τεχνικές που χρησιμοποιούν
τους μηχανισμούς επικοινω-
νίας των καρκινικών κυττά-
ρων, για να δημιουργήσουν
εξατομικευμένες θεραπείες.

Αυστραλία: γιατρός
μόλυνε με ηπατί-
τιδα C 44 γυναίκες
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Στις 44 ανέρχονται, έως τώρα,
οι γυναίκες που, επιβεβαιω-
μένα, μολύνθηκαν από τον ιό
της ηπατίτιδας C, από τον ίδιο
γιατρό, ενώ οι αρχές εκφρά-
ζουν φόβους πως, ο τελικός
αριθμός θα αυξηθεί, μιας και
θα πρέπει να εξεταστούν χιλιά-
δες γυναίκες ακόμα.Οι περισ-
σότερες από τις γυναίκες ήταν
έγκυες και πήγαν στην ίδια
ιδιωτική κλινική, για να υπο-
βληθούν σε άμβλωση.Ο αναι-
σθησιολόγος Τζέϊμς Λάθαμ
Πίτερς φέρεται να είναι το άτο-
μο που μόλυνε τις άτυχες
γυναίκες με την ηπατίτιδα.Σύμ-
φωνα με τις υγειονομικές αρχές
θα πρέπει να εξεταστούν πάνω
από 3600 γυναίκες.

Ιούνιος 2010
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Η μαύρη σοκολάτα 
μειώνει τη χοληστερίνη 
Πηγή: Τα Νέα 

Η κατανάλωση σοκολάτας, πλούσιας σε
κακάο, μπορεί να μειώσει τη χοληστε-
ρίνη, αλλά σε συγκεκριμένα άτομα, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα οκτώ μελε-
τών. Σύμφωνα με τις μελέτες από την
Κινεζική Ακαδημία Ιατρικών Επιστη-
μών και του Ιατρικού Κολεγίου της
Ένωσης του Πεκίνου, «οι λογικές ποσό-
τητες σοκολάτας μπορούν να μειώσουν
τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης
(LDL)». Περαιτέρω ανάλυση των οκτώ
μελετών κατέδειξε πως, μόνο όσοι κατα-

νάλωναν μικρές ποσότητες σοκολάτας, είχαν μείωση της χοληστερίνης. Όσοι κατανάλω-
ναν αρκετή σοκολάτα, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα.

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρμογών 

ΤΤΕΕΙΙ  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Σαπουντζή Δέσποινα
Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία
Επίκουρος Καθηγήτρια μέλος Ε.Π του Τμήματος

ΤΤΕΕΙΙ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  
ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  --  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά

Επίκουρος Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΒΒ΄́

Υπεύθυνη: Ευαγγελία Αδαλή
Επίκουρος Καθηγήτρια

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



««ΝΝ
οσηλευτές έκα-
ναν κατάληψη στο
υπουργείο Υγεί-

ας, εμποδίζοντας την είσοδο στο
κτίριο, για να διαμαρτυρηθούν
για την τροπολογία που κατέθε-
σε η υπουργός Υγείας Μαριλί-
ζα Ξενογιαννακοπούλου σε νομο-
σχέδιο του υπουργείου
Περιβάλλοντος (!), η οποία προ-
βλέπει την 8μηνη αναβολή των
εκλογών της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.). Τη διαμαρ-
τυρία πραγματοποίησαν η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος και η
Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοση-
λευτική Ομοσπονδία (ΠΑΣΥΝΟ). 

«Η υπουργός επικαλείται το
σχέδιο ‘Καλλικράτης’, σύμφω-
να με το οποίο οι αρμοδιότητες
των υγειονομικών υπηρεσιών
θα περάσουν στις διοικητικές
περιφέρειες. Το παράδοξο στη
δική μας περίπτωση είναι ότι, η
Ε.Ν.Ε. έχει ένα περιφερειακό
τμήμα σε κάθε μία από τις 7
υγειονομικές περιφέρειες που
υπάρχουν τώρα, με τον ‘Καλλι-
κράτη’ γίνονται 13 οι διοικητι-

κές περιφέρειες, άρα θα έχου-
με 13 τμήματα, αυτό δεν έρχε-
ται σε αντίθεση με τη γενικότε-
ρη αντίληψη του ‘Καλλικράτη’
για συνενώσεις;», είπε στην «Ε»
ο πρόεδρος της Ε.Ν.Ε. Δημή-
τρης Σκουτέλης. Τονίζοντας ότι,
«δεν μας ενημέρωσε κανείς για
την κατάθεση της τροπολογίας,
το μάθαμε τυχαία και η απάντη-
ση της υπουργού ήταν ότι, ‘δεν
προλάβαμε να σας ενημερώ-
σουμε’, όταν η κατάθεση τρο-
πολογίας υπουργού σε νομο-
σχέδιο άλλου υπουργείου είναι
πράξη αντισυνταγματική». 

Οι συγκεντρωμένοι αναφέρ-
θηκαν και στις σοβαρότατες
ελλείψεις νοσηλευτικού προσω-
πικού σε όλα τα νοσοκομεία της
χώρας. «Με τις αλλαγές στο
Ασφαλιστικό έχουν κάνει αίτη-
ση 1ης παραίτησης για συντα-
ξιοδότηση 5.000 νοσηλευτές
μόνο τους τελευταίους 3 μήνες,
ενώ δεν έχει γίνει καμία πρόσλη-
ψη», μας είπε ο κ. Σκουτέλης»,
γράφει στο δημοσίευμά της η
εφημερίδα «Ελευθεροτυπία». 

Ιούνιος 2010
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

Οι νοσηλευτές αντιστέκονται!

««ΒΒ
ελτίωση της καθημερινότητας του πολί-
τη στην επαφή του με τις δημόσιες υπη-
ρεσίες υγείας, επιχειρεί το υπουργείο

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το σχέδιο νόμου
«Αναβάθμιση του ΕΣΥ», τους βασικούς άξονες του οποί-
ου παρουσίασε η υπουργός κ. Μαριλίζα Ξενογιαννα-
κοπούλου, στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου -που θα είναι έτοιμο
σε δύο εβδομάδες αφού προηγηθεί διάλογος με κοι-
νωνικούς φορείς- «εισάγει» την ολοήμερη λειτουρ-
γία των νοσοκομείων του ΕΣΥ, δηλαδή την επέκταση
και το απόγευμα της λειτουργίας των εξωτερικών
ιατρείων και της διενέργειας διαγνωστικών, θεραπευ-
τικών και επεμβατικών πράξεων για εξωτερικούς
ασθενείς. Στο νέο σύστημα ενσωματώνονται τα «απο-
γευματινά ιατρεία» (θεσμός που εισήχθη στα νοσο-
κομεία το 2001), ενώ από 1ης Ιανουαρίου οι πανεπι-

στημιακοί γιατροί θα πρέπει να έχουν «κλείσει» τα
ιδιωτικά τους ιατρεία και να παρακολουθούν τους
ασθενείς εντός του νοσοκομείου ή σε χώρο που τους
εξασφαλίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η δαπάνη για τις εξετάσεις και τις ιατρικές πρά-
ξεις θα βαρύνει τον ασφαλιστικό φορέα του ασθε-
νούς, με βάση τις προγραμματικές συμβάσεις που θα
υπογράψουν τα νοσοκομεία με τους φορείς κοινωνι-
κής ασφάλισης.

Παράλληλα, δίνονται κίνητρα για τον διορισμό για-
τρών σε απομακρυσμένες περιοχές (προκήρυξη θέσε-
ων σε ανώτερη βαθμίδα ύστερα από δύο άγονες προ-
κηρύξεις, προσαύξηση μισθού 10%, μοριοδότηση),
ενώ προβλέπεται ειδική διαδικασία του ΑΣΕΠ με ετή-
σιους κυλιόμενους πίνακες για την άμεση κάλυψη
θέσεων μονίμου νοσηλευτικού προσωπικού. Συνίστα-
ται γραφείο υποστήριξης Πολίτη σε κάθε νοσοκο-

μείο, αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση, παρα-
κολούθηση της διακίνησης των ασθενών και τη συλ-
λογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων.

Επίσης, προβλέπεται μείωση των μελών των Δ.Σ.
των νοσοκομείων κατά δύο και κατάργηση της θέσης
του αντιπροέδρου στα νοσοκομεία άνω των 400 κλι-
νών, από τις αρχές του 2011.

Η κ. Ξενογιαννακοπούλου έκανε απολογισμό της
οικονομικής διαχείρισης στα νοσοκομεία, επισημαί-
νοντας ότι, το πρώτο τετράμηνο του 2010 επιτεύχθη-
κε μείωση των μηνιαίων δαπανών υλικών κατά 10%
σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των ετών 2007-
2009 (186,5 εκατ. ευρώ το 2010, έναντι 206,5 εκατ.
ευρώ κατά μέσο όρο το 2007-2009). Η μεγαλύτερη
μείωση αφορά την αγορά ορθοπεδικών υλικών (18%)
και η μικρότερη στα φάρμακα (3%)», τονίζεται στο
δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή».  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Όλη μέρα...ΕΣΥ



««““ΑΑ
νθεκτικές”
στην οικονο-
μική κρίση

αποδεικνύονται οι δαπάνες Υγεί-
ας στην Ελλάδα. Οι εκτιμήσεις
είναι ότι, θα συνεχίσουν και
φέτος την αυξητική τους πορεία,
φτάνοντας έως και στο 11,6%
του ακαθάριστου εγχώριου προϊ-
όντος (ΑΕΠ), από 10% που ήταν
πριν από δύο χρόνια. Η συνεχι-
ζόμενη αύξηση είναι χαρακτη-
ριστικό χωρών με υψηλό ποσο-
στό ιδιωτικών δαπανών Υγείας,
όπως είναι και η χώρα μας.

Αυτές τις προβλέψεις κάνουν
στελέχη του Οργανισμού Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ), σε πρόσφατη
ανάλυσή τους για την επίπτω-
ση της κρίσης στη χρηματοδό-
τηση των υπηρεσιών περίθαλ-
ψης. Οι ειδικοί του Οργανισμού
εξετάζουν δύο «σενάρια»: 

Το πρώτο προβλέπει σταθε-
ροποίηση ή μικρή αύξηση των
δαπανών κατά 0,2% του ΑΕΠ
τη διετία 2008-2010. Το δεύτε-
ρο, που θεωρούν και πιο ρεα-
λιστικό, προβλέπει αύξηση κατά
1,6%, με τις δαπάνες Υγείας να
φτάνουν φέτος στο 11,6% του
ΑΕΠ.

Ακόμη και τα πιο χαμηλά
ποσοστά αύξησης παραπέμπουν
σε τεράστια ποσά. Το 0,2% του
ΑΕΠ σημαίνει 500 εκατ. ευρώ,
το 1,6% είναι 3,8 δισ. ευρώ. Αν
οι δαπάνες φτάσουν τελικά στο
11,6% του ΑΕΠ, θα έχουν ανέλ-
θει σε 27,5 δισ. Σε αυτά δεν υπο-
λογίζονται τα 40 έως 50 δισ.,
τα οποία αποτελούν τη «μαύ-
ρη» οικονομία της Υγείας.

«Αν δεν υπήρχε η παραοι-
κονομία, θα είχαμε ως οικονο-
μία σημαντικά μεγαλύτερα πρω-
τογενή πλεονάσματα και

μικρότερο δανεισμό», σχολιά-
ζει ο καθηγητής Οργάνωσης
και Οικονομικών της Υγείας, κ.
Λυκούργος Λιαρόπουλος.

Ακόμη κι έτσι -αναφέρει-
δεν είναι σωστό να μειωθούν
οι δαπάνες Υγείας στην Ελλά-
δα. Η τυφλή περιστολή των
δαπανών δεν οδηγεί πουθενά

και, ενδέχεται, να προκαλέσει
έντονο κοινωνικό πρόβλημα σε
ομάδες του πληθυσμού που
αντιμετωπίζουν οικονομική πίε-
ση.

Σύμφωνα με τον καθηγητή,
η κυβέρνηση πρέπει να λάβει
οργανωτικά, κυρίως, μέτρα και
να μην επιτρέψει τη συνέχιση

της οικονομικής αιμορραγίας:
«Ένα βασικό θέμα είναι ποιοι
προμηθευτές νοσοκομείων θα
εξοφληθούν με την προωθού-
μενη ρύθμιση. Μεταξύ αυτών
που διεκδικούν σήμερα τερά-
στια ποσά είναι και εκείνοι που
διαθέτουν στο ΕΣΥ τα υλικά τους
δέκα ή περισσότερες φορές
πάνω από την τιμή που ισχύει
σε άλλες χώρες».

Ο κ. Λιαρόπουλος θεωρεί
ότι, πολλά από τα νοσοκομεία
πρέπει να συγχωνευτούν με
άλλα, προκειμένου να λειτουρ-
γήσουν και να στελεχωθούν
καλύτερα: ‘Από τα 16 νοσοκο-
μεία της Α’ Περιφέρειας Αττι-
κής πρέπει να μείνουν 12. Στο
Λασίθι υπάρχουν τέσσερα νοσο-
κομεία και πρέπει να λειτουρ-
γεί ένα ή το πολύ δύο’», κατα-
γράφει το ρεπορτάζ της
εφημερίδας «Έθνος».

««ΔΔ
εν υπάρχει μεγαλύτερο σκάν-
δαλο στην Ελλάδα από αυτά
που έχουν γίνει στο χώρο της

υγείας. Είναι σκάνδαλο Siemens επί 40,
για να μην πω επί 150, ανάλογα με το
πόσα χρόνια θα πάμε πίσω’, δήλωσε  ο
αντιπρόεδρος του Ομίλου Υγεία κ. Α.
Βγενόπουλος, με θέμα οι εξελίξεις στον
όμιλο Υγεία και στο χώρο της ιδιωτικής
και δημόσιας υγείας. Κάλεσε δε των
πρωθυπουργό να παρέμβει, ώστε να
γίνουν τρία απλά πράγματα στο χώρο
της υγείας, για να δουλέψει αποτελε-
σματικά το σύστημα και αυτά είναι:
1. Ελεγκτικές εταιρίες να εξετάσουν τα
οικονομικά των νοσοκομείων.
2. Να υπάρξει μηχανογραφικό σύστη-
μα σε όλα τα νοσοκομεία.
3. Απογραφή των αποθηκών.

Αν αυτό ξεκινήσει σήμερα, σε τέσ-
σερις μήνες η κατάσταση θα έχει ομα-
λοποιηθεί και οι διαγωνισμοί για προ-
μήθειες θα μπορούν να γίνονται ηλε-

κτρονικά. Όπως είπε, η κ. Ξενογιαννα-
κοπούλου είναι μία υπουργός με ήθος,
όμως, δεν μπορεί να προχωρήσει στο έρ-
γο της.

Ο κ. Βγενόπουλος έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στη ρύθμιση που προωθεί το
υπουργείο Υγείας, για την εξόφληση
των χρεών στους προμηθευτές. ‘Η ρύθ-
μιση είναι η επιβράβευση των απατεώ-
νων απέναντι στους τίμιους’, είπε. 

Γιατί υπάρχουν δύο ειδών προμηθευ-
τές: Αυτοί που έπαιρναν τις προμήθει-
ες με απευθείας αναθέσεις και είχαν
800-1200% κέρδος και εκείνοι που συμ-
μετείχαν στους διαγωνισμούς και το
περιθώριο κέρδους τους ήταν 3-5%. Οι
περισσότερες από αυτές τις εταιρίες θα
πτωχεύσουν, είπε ο κ. Βγενόπουλος και
διερωτήθηκε, γιατί οι απευθείας ανα-
θέσεις και υπερτιμολογήσεις, δεν έχουν
πάει μέχρι σήμερα στον εισαγγελέα»,
αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερί-
δας «Ημερησία».

««ΌΌ λοι οι έλληνες πολίτες θα μπορούν να νοσηλευτούν στα στρατιω-
τικά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ευ. Βενι-
ζέλος ανακοίνωσε δέσμη 13 μέτρων, για την ένταξη των στρατιω-

τικών νοσοκομείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)- κάτι που είχε προαναγγείλει
ήδη από τις αρχές του έτους. 

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα καταβληθεί προ-
σπάθεια για συμμάζεμα των δαπανών των στρατιωτικών νοσοκομείων, τα χρέη
των οποίων ανέρχονται σήμερα σε 255 εκατ. ευρώ. Σημείωσε όμως ότι υπάρ-
χουν και οφειλές περίπου 210 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΑΔ και τα ασφαλιστικά
ταμεία προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τα βασικότερα μέτρα που ανακοίνω-
σε ο κ. Βενιζέλος είναι: 
1. Όλοι οι πολίτες αποκτούν πρόσβαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία στην Αθή-
να και στη Θεσσαλονίκη. 
2. Ο διαθέσιμες καθημερινά κλίνες των στρατιωτικών νοσοκομείων θα ανακοι-
νώνονται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). 
3. Η απόφαση για ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ επεκτείνεται
και στα στρατιωτικά νοσοκομεία. 
4. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία βρίσκονται σε διαρκή εφημερία και ετοιμότητα. 
5. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής θα υποστηρίζουν την περίθαλψη των
κατοίκων των νήσων της άγονης γραμμής του Αιγαίου. 
6. Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την προμήθεια και διακίνηση φαρμά-
κων και υλικών, επεκτείνονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία», αναφέρει στο δημο-
σίευμά της η εφημερίδα «Το Βήμα».

Με ήθος μεν...αλλά! Εμπρός...Μαρς!
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Οι δαπάνες...αντέχουν

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΟΣ»



Ιούνιος 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 

20

Γράφει η Άννα Μπίθα,
Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΓΝΝΘΑ  
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΜΜ
ια αξεπέραστη, αρι-
στουργηματική ταινία
με έντονα συναισθη-

ματικά και εικαστικά στοιχεία
προβάλλεται σε επανέκδοση
στις κινηματογραφικές αίθου-
σες της Αθήνας.Μια ταινία που
30 χρόνια μετά από την πρώ-
τη προβολή της μοιάζει σαν να
γυρίστηκε χθες. Ατμόσφαιρα,
στιλ, τρόμος,συναίσθημα, εξαι-
ρετική φωτογραφία και σπου-
δαίες ερμηνείες.Πάνω από όλα,
όμως, ανθρωπιά…

Η πιο σημαντική δημιουρ-
γία του σκηνοθέτη David Lynch,
πριν χαθεί στους δαίδαλους
των εμμονών του, μας παρου-
σιάζει την ουσία της αληθι-
νής ιστορίας του φρικτά παρα-
μορφωμένου John Merrick
(John Hurt), ο οποίος σώθη-
κε από έναν περιπλανώμενο
θίασο ανθρώπινων τεράτων,
στη Βικτοριανή Αγγλία από
τον γιατρό Frederick Treves
(Anthony Hopkins). Από την
πλανόδια χλεύη,ο John Merrick
έγινε το αγαπημένο ανέκδο-
το της καλής κοινωνίας. Η
εμπορευματοποίηση της δια-
φορετικότητας! Οι λούμπεν
εμπορεύονται τον άνθρωπο
ελέφαντα για να κερδίσουν
πέντε δεκάρες, οι αστοί και οι
ευγενείς τον εμπορεύονται για
τη σωτηρία της ψυχής τους,
της εικόνας τους ως εύσπλα-
χνων φιλάνθρωπων και της
υστεροφημίας τους.

Η ταινία χαρακτηρίζεται ως
ποιητικό μανιφέστο πάνω στο
δικαίωμα της διαφορετικότη-

τας, σε ευθεία σύγκρουση με
τις κυρίαρχες κοινωνικές προ-
σλαμβάνουσες απέναντι σε
έννοιες όπως η ομορφιά, ο
έρωτας, η επικοινωνία, η ελπί-
δα,η ανθρωπιά, η τέχνη, τυλιγ-
μένο σε ασπρόμαυρο περιτύ-
λιγμα υψηλού κοντράστ και
μοναδικής γοτθικής αισθητι-
κής και τοποθετημένο στην
πιο ραφινάτη συνοριακή γραμ-
μή της πραγματικότητας με τη
φαντασία και του παραδείσου
με την κόλαση.

Η σκηνή στον σταθμό τρέ-
νου του Λονδίνου,με τον John
Merrick να καταδιώκεται από
τον όχλο που τον κοροϊδεύει
και τον ίδιο να φωνάζει: “I am
not an animal! I am a human
being! I... am …a.. man!”, είναι
συγκλονιστική και ανατριχια-
στική.Ο άνθρωπος αποδεικνύε-
ται σκληρότερος από το πιο
άγριο ζώο!

Κύριο ρόλο στην ταινία έχει
η νοσηλεύτρια Mothershead
(Wendy Hiller),η οποία παρου-
σιάζεται ως η πιο ισορροπημέ-

νη περσόνα της ταινίας. Ανα-
δεικνύει την έννοια της φρο-
ντίδας και λειτουργεί ουσιαστι-
κά ως συνήγορος του John
Merrick,όπως φαίνεται και στον
παρακάτω διάλογό της με τον
γιατρό Frederick Treves, που
διαδραματίστηκε μετά από αλλε-
πάλληλες επισκέψεις ατόμων
της υψηλής κοινωνίας του Λον-
δίνου στον John Merrick:

MMootthheerrsshheeaadd::  Sir! I don't quite...I
don't quite understand why it

is you allow  that sort of people
in there.
DDrr..  FFrreeddeerriicckk  TTrreevveess::  Why?
Because he enjoys it, and I
think it's very good for him. 
MMootthheerrsshheeaadd::  Yes, but, sir, you
saw the expression on their
faces. They didn't hide their
disgust. They don't care anything
about John! They only want
to impress their friends! 
DDrr..  FFrreeddeerriicckk  TTrreevveess::  I think
you're being rather harsh on
them, don't you, Mrs.
Mothershead? 
MMootthheerrsshheeaadd:: I beg your pardon! 
Dr. Frederick Treves: You
yourself hardly showed him
much loving kindness when
he first arrived, did you? 
MMootthheerrsshheeaadd::  I bathed him, I
fed him, and I cleaned up after
him, didn't I? And I see that
my nurses do the same. And
if loving kindness can be called
care and practical concern,
then I did show him loving
kindness, and I am not ashamed
to admit it!

Η αξιοπρέπεια,ο σεβασμός
στη διαφορετικότητα,η φροντί-
δα χωρίς προκαταλήψεις και
το ενδιαφέρον απέναντι στον
ασθενή, δοσμένα με έναν ατμο-
σφαιρικό και δυνατό διάλογο
σε μια τόσο σημαντική ταινία,
αναδεικνύουν το μεγαλείο των
νοσηλευτών σε μια κοινωνία
σκληρή και απάνθρωπη, που
λειτουργεί ρατσιστικά απέναντι
σε ανθρώπους με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.

Η ταινία «ο άνθρωπος ελέ-
φαντας» αποτελεί τη μέγιστη
απόδειξη, για το ατόφιο συναί-
σθημα που κρύβεται στους
δημιουργούς της ταινίας, αλλά
και στους θεατές. Σαν άλλος
Κουασιμόδος στην Παναγία
των Παρισίων, ο Άνθρωπος
Ελέφαντας, σταδιακά, μας απο-
καλύπτει τον απωθημένο ανθρω-
πισμό, που κρύβουμε όλοι
μέσα μας.

Αν δεν προλάβετε την προ-
βολή της ταινίας στις κινημα-
τογραφικές αίθουσες, κυκλο-
φορεί και σε DVD και ειλικρινά
αξίζει να την παρακολουθή-
σετε, γιατί είναι από αυτές τις
μοναδικές ταινίες που, βλέπο-
ντάς τες, έχουμε πολλές ελπί-
δες να γίνουμε καλύτεροι
άνθρωποι…

ΙΙσσττοοσσεελλίίδδεεςς :http://www.myfilm.gr
http://www.imdb.com
http://www.allmovie.com
http://www.nyt.com
http://en.wikipedia.org
http://www.google.gr
http://www.lifomag.gr 
http://www.rottentomatoes.com
http://www.efilmcritic.com
http://www.protothema.gr
http://www.cine.gr 

Ο άνθρωπος ελέφαντας: 
Ένα ποιητικό μανιφέστο πάνω στο
δικαίωμα της διαφορετικότητας

Στοιχεία ταινίας
Τίτλος: The Elephant Man
Σκηνοθεσία: David Lynch
Σενάριο: Christopher De Vore, Eric Bergren, David Lynch
Φωτογραφία: Freddie Francis
Πρωταγωνιστές: Anthony Hopkins, John Hurt, Anne
Bancroft, John Gielgud, Wendy Hiller
Είδος: Δράμα
Ημερομηνία παραγωγής: Οκτώβριος 1980
Διάρκεια: 124 λεπτά
Βραβεύσεις: 8 βραβεύσεις, 8 υποψηφιότητες για Oscar

Μία από τις 1000 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών
σύμφωνα με τους New York Times.
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ΕΕππιιμμέέλλεειιαα::  Μαρία Αθανασοπού-
λου, Νοσηλεύτρια, MSc, Υπο-
ψήφια διδάκτωρ του Πανεπι-
στημίου Αθηνών,Γ.Ν.Μ «Έλενα
Βενιζέλου»

>>  ΔΔοορρυυφφοορριικκόό  ΣΣυυμμππόόσσιιοο  
γγιιαα  ττηηνν  ΥΥππέέρρτταασσηη
Το Καρδιολογικό τμήμα του
Ασκληπιείου Βούλας οργανώ-
νει το Δορυφορικό Συμπόσιο
Συνεδρίου Ευρωπαϊκής εται-
ρείας Υπέρτασης στις 15-18 Ιου-
λίου 2010 στο Ξενοδοχείο
«Costa Navarino»,Πύλος.Πλη-
ροφορίες:EVENT MAKERS,κα
Σούλα Παπαδοπούλου Τηλ.
210 9311004-06, Φαξ. 210
9370208, spapadopoulou@
eventmakers.gr.

>>  ΘΘεερριιννόό  ΣΣχχοολλεείίοο  
γγιιαα  ττηηνν  ΑΑθθηηρροοσσκκλλήήρρωωσσηη
Η Ελληνική Εταιρεία Αθηρο-
σκλήρωσης διοργανώνει το 3Ο
Θερινό Σχολείο Ελλ.Εταιρείας
Αθηροσκλήρωσης στο Ξενο-
δοχείο «Stratos Vassilikos»,Αθή-
να στις 1-3 Ιουλίου 2010.Πλη-
ροφορίες: τηλ: 210-9311004-6,
fax: 210-9370207 - 208, e-mail:
congress@eventmakers.gr,
www.eventmakers.gr.

>>  ΚΚαατταατταακκττήήρριιεεςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  
ττμμήήμμααττοοςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν
Υποβολή αιτήσεων:1-15/11/2010,
Εξετάσεις: 1-20/12/2010
Πληροφορίες: 210 7461441,
2107461502 (Αθήνα)
Μαθήματα προς εξέταση:α) Βιο-
λογία κυττάρου β) Βιοστατιστι-
κή γ) Βασική Νοσηλευτική.

>>  ΚΚαατταατταακκττήήρριιεεςς  εεξξεεττάάσσεειιςς
ττμμήήμμααττοοςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΣΣππάάρρττηηςς
Υποβολή αιτήσεων:1-15/11/2010,
Εξετάσεις: 1-20/12/2010
Μαθήματα προς εξέταση:α) Βιο-
λογία-Βιοχημεία Ι β) Ανατομία
Ι γ) Εισαγωγή στη Νοσηλευτι-
κή.

>>  ΔΔιιεεθθννήή  ΣΣυυννέέδδρριιαα  
γγιιαα  ττοο  ΣΣεεππττέέμμββρριιοο  
11--44//99//22001100:: 11th International
Conference of the International
Association for the Treatment
of Sexual Offenders (IATSO),
Oslo,Norway.Πληροφορίες:e-
mail: norway2010@iatso.org,
http://www.iatso.org.

66--1100//99//22001100:: 3rd International
Summer School on Care Pathways

and the Organization of Care
Process,Lago D' Orta,Italy.Πλη-
ροφορίες:http://www.e-p-a.org.

77--1100//99//22001100::  International
Conference on Communication
in Healthcare 2010,Verona,Italy.
Πληροφορίες: European
Association for Communication
in Healthcare (EACH),http://www.
each-conference.com.

88--1100//99//22001100::  Nordic Conference
of Mental Health Nursing,
Helsinki, Finland. Πληροφο-
ρίες:Finnish Nurses Association,
http://www.nurses.fi/fna_congress
_academy/nordic_conference_of_
mental_heal.

99--1122//99//22001100::  International
Conference «From Adolescence
to Adulthood», Larnaca,Cyprus.
Πληροφορίες: Tel. +35
722713716, e-mail: synedrio@
topkinisis.com,http://www.top
kinisis.com/AANP.

1166--1177//99//22001100::  1st International
Conference of the International
Collaboaration of Orthopaedic
Nursing: «Fording the streams
of international orthopaedic

and trauma care»,Crowne Plaza,
Northwood Park,Dublin,Ireland.
Πληροφορίες:http://www.icon
2010.com.

1177--1188//99//22001100::  The 11th European
Doctoral Conference in Nursing
Science, Charite-Universität
smedizin, Berlin, Germany.
Πληροφορίες: http://www.

unimaas. nl/edcns.

2288//99--22//1100//22001100:: IOHA (Interna-
tional Occupational Hygiene
Association) 2010:8th Interna-
tional Scientific Conference
«Health, Work and Social
Responsibility», Rome, Italy.
Πληροφορίες: http://www.
ioha2010 .org.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. του  Γ. Ν. Καλαμάτας ζητά αμοιβαία μετά-
θεση με  νοσηλευτή/τρια νοσοκομείου του Ν. Αχαϊας. Τηλ:
6979936308. 

Νοσηλεύτρια ΠΕ που εργάζεται στο νοσοκομείο Κορίνθου,
επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη με συνάδελφο που υπηρετεί
σε νοσοκομείο της Αθήνας, για σοβαρούς οικογενειακούς
λόγους. Τηλ: 6977639076.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε., διορισμένη στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας
(Αργοστόλι), ζητεί αμοιβαία μετάθεση για το Γ.Ν.
Χατζηκώστα Ιωαννίνων ή Π.Γ.Ν. Δουρούτης Ιωαννίνων ή
σε οποιοδήποτε κέντρο υγείας ή Νοσοκομείο της
Ηπείρου, Λευκάδας, Κέρκυρας, Δυτικής Μακεδονίας,
Πάτρας και Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6976738737

Επιθυμώ αμοιβαία μετάταξη από το Κρατικό νοσ/μείο της
Νίκαιας σε οποιοδήποτε της Θεσ/νίκης. Τηλ: 6979634404.

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ

11οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Σοφία Κωσταδιού

Αντιπρόεδρος: Γεωργία Κουτσοβάϊου

Γ. Γραμματέας: Μιχαήλ Κουράκος

Αν. Γραμματέας: Κωνσταντία Μπελαλή

Ταμίας: Λάμπρος Μπίζας

Μέλη: Δημήτριος Σκουτέλης, Γεώργιος Δραχτίδης, 

Γεωργία Μπλάντα, Δημήτριος Πιστόλας

22οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Βασιλική Μούγια

Αντιπρόεδρος: Ελένη Πισιμίση

Γ. Γραμματέας: Ευαγγελία Τσιότσιου

Αν. Γραμματέας: Παναγιώτης Ψας

Ταμίας: Ελένη Σπυριδοπούλου

Μέλη: Αριστείδης Δάγλας, 

Μαρία Μελετιάδου

33οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Παλητζήκας

Γ. Γραμματέας: Γεώργιος Χρυσομαλλίδης

Αν. Γραμματέας: Ιωάννης Κουτσονίκος

Ταμίας: Χρήστος Καργιώτης

Μέλη: Φίλιππος Κακάνης, 

Θεοδωρίδης Αντώνης

44οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Γεώργιος Δόντσιος

Αντιπρόεδρος: Ελένη Αβράμη

Γ. Γραμματέας: Φαίδρα Ιωαννίδου

Αν. Γραμματέας: Κων/νος Μπουμπάρης

Ταμίας: Όλγα Δημητριάδου

Μέλη: Τριαντάφυλλος Παγκαλίδης, 

Μελανία Κοσμαδάκη

55οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Απόστολος Κωτσής

Αντιπρόεδρος: Μαρία Σουλτούκη

Γ. Γραμματέας: Μαγδαληνή Σελαμανίδου

Αν. Γραμματέας: Μαρία Γκιτέρσου

Ταμίας: Κων/νος Νιανιόπουλος

Μέλη: Γεώργιος Ρότσας, 

Νικόλαος Κιούσης

66οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Γεωργία Θεοδωρακοπούλου

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ορφανός

Γ. Γραμματέας: Γεώργιος Αρβανίτης

Αν. Γραμματέας: Γεώργιος Σιώχος

Ταμίας: Ελένη Αλμπάνη

Μέλη: Κυριάκος Κούφαλης, Δήμητρα Τσίλη, 

Γεώργιος Τζιτζίκος, Χρήστος Μαρνέρας

77οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Νικόλαος Σαββίδης

Αντιπρόεδρος: Πηνελόπη Ντζιλέπη

Γ. Γραμματέας: Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης

Αν. Γραμματέας: Εμμανουήλ Αστυρακάκης

Ταμίας: Τρανόπουλος Χρήστος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Ν.Ε.
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Επιμέλεια: Αριστείδης Δάγλας 

ΤΤ
ο Όνειρο στο κύμα στη-
ρίζεται πάνω σε μια σει-
ρά αντιθέσεις. Βασικό-

τερη είναι αυτή της αντίθεσης
του «τότε» με το «τώρα».Το «τότε»
συνδέεται με την εφηβεία, την
ελευθερία, την ευτυχία, την ανε-
μελιά, την κυριαρχία, την αγραμ-
ματοσύνη, τη φύση, το όνειρο,
ενώ το «τώρα» με την ωριμότη-
τα, τη δυστυχία, την καταπίεση,
την εργασία, τον περιορισμό,
τα γράμματα, το αστικό περι-
βάλλον, την πραγματικότητα.

Αλήθεια, όμως, πώς έχασε
την ευτυχία; Την απάντηση τη
δίνει ο ίδιος. ΈΈμμααθθεε  γγρράάμμμμαατταα..
Αυτά τον έκαναν να παρατήσει
την απλή φυσική ζωή,να ανα-
ζητήσει ένα καλύτερο μέλλον
και να καταλήξει,όμως,στη μιζέ-
ρια,καθώς δε μπόρεσε ποτέ να
προσαρμοστεί στο νέο του περι-
βάλλον.Έτσι, ποθεί να υπερβεί
το ασφυκτικό παρόν και βρί-
σκει καταφύγιο στις παιδικές
αναμνήσεις και στα πρώτα ερω-
τικά σκιρτήματα.

Η ευτυχία γι’αυτόν έχει μόνο
πνευματικό περιεχόμενο,αλλά
είναι και τόσο μακρινή, σχε-
δόν άφταστη, καθώς δεν βρί-
σκεται στην καθημερινή ζωή
μας αλλά έχει μόνο υπερβατι-
κό χαρακτήρα.

Ή μήπως όχι;
Ο καθένας μας έχει σίγου-

ρα τη δική του απάντηση…

«Ήμην πτωχόν βοσκόπουλον
εις τα όρη.Δεκαοκτώ ετών, και
δεν ήξευρα ακόμη άλφα.Χωρίς
να το ηξεύρω, ήμην ευτυχής.
Την τελευταίαν φοράν οπού
εγεύθην την ευτυχίαν ήτον το
θέρος εκείνο του έτους 187...
Ήμην ωραίος έφηβος, κ' έβλε-
πα το πρωίμως στρυφνόν,ηλιο-

καές πρόσωπον μου να γυα-
λίζεται εις τα ρυάκια και τας
βρύσεις, κ' εγύμναζα το ευλύ-
γιστον, υψηλόν ανάστημα μου
ανά τους βράχους και τα βου-
νά.

Τον χειμώνα που ήρχισ'
ευθύς κατόπιν μ' επήρε πλη-
σίον του ο γηραιός πάτερ Σισώ-
ης,ή Σισώνης,καθώς τον ωνό-
μαζον οι χωρικοί μας, και μ'
έμαθε γράμματα. Ήτον πρώην
διδάσκαλος, και μέχρι τέλους
τον προσηγόρευον όλοι εις την
κλητικήν “δάσκαλε”. Εις τους
χρόνους της Επαναστάσεως
ήτον μοναχός και διάκονος.
Είτα ηγάπησε μίαν Τουρκοπού-
λαν, καθώς έλεγαν, την έκλε-
ψεν, από ένα χαρέμι της Σμύρ-
νης, την εβάπτισε και την
ενυμφεύθη (…).

*
* *

Η τελευταία χρονιά που ήμην
ακόμη φυσικός άνθρωπος ήτον
το θέρος εκείνο του έτους 187...
Ήμην ωραίος έφηβος, καστα-
νόμαλλος βοσκός, κ' έβοσκα
τας αίγας της Μονής του Ευαγ-
γελισμού εις τα όρη τα παρα-
θαλάσσια, τ' ανερχόμενα απο-
τόμως δια κρημνώδους ακτής,
ύπερθεν του κράτους του Βορ-
ρά και του πελάγους. Όλον το
κατάμερον εκείνο, το καλούμε-
νον Ξάρμενο, από τα πλοία τα
οποία κατέπλεον ξάρμενα ή
ξυλάρμενα, εξωθούμενα από
τας τρικυμίας,ήτον ιδικόν μου.

Η πετρώδης,απότομος ακτή
μου, η Πλατάνα, ο Μέγας Για-
λός, το Κλήμα, έβλεπε προς τον
Καικίαν, και ήτον αναπεπταμέ-
νη προς τον Βορράν. Εφαινό-
μην κ' εγώ ως να είχα μεγά-
λην συγγένειαν με τους δύο
τούτους ανέμους,οι οποίοι ανέ-
μιζαν τα μαλλιά μου,και τα έκα-
μναν να είναι σγουρά όπως οι

θάμνοι κ' αι αγριελαίαι, τας οποί-
ας εκύρτωναν με το ακούρα-
στον φύσημα των, με το αιώ-
νιον της πνοής των φραγγέλιον.

Όλα εκείνα ήσαν ιδικά μου
(…).Εγώ,χωρίς ποτέ να οργώ-
σω ή να σπείρω, το εθέριζα εν
μέρει. Εμιμούμην τους πεινα-
σμένους μαθητάς του Σωτήρος,
κ' έβαλλα εις εφαρμογήν τας
διατάξεις του Δευτερονομίου
χωρίς να τας γνωρίζω (…).

Μόνον διαρκή γείτονα,όταν
κατηρχόμην κάτω,εις την άκρην
της περιοχής μου, είχα τον κυρ
Μόσχον, ένα μικρόν άρχοντα
λίαν ιδιότροπον.Ο κυρ Μόσχος
εκατοίκει εις την εξοχήν,εις ένα
ωραίον μικρόν πύργον μαζί με
την ανεψιάν του την Μοσχού-

λαν, την οποίαν είχεν υιοθετή-
σει, επειδή ήτον χηρευμένος
και άτεκνος. Την είχε προσλά-
βει πλησίον του, μονογενή,
ορφανήν εκ κοιλίας μητρός,
και την ηγάπα ως να ήτο θυγά-
τηρ του (…).

*
* *
Ο κυρ Μόσχος είχεν ως

συντροφιάν το τσιμπούκι του,
το κομβολόγι του, το σκαλιστή-
ρι του και την ανεψιάν του την
Μοσχούλαν. Η παιδίσκη θα
ήτον ως δύο έτη νεωτέρα εμού.
Μικρή επήδα από βράχον εις
βράχον, έτρεχεν από κολπί-
σκον εις κολπίσκον, κάτω εις
τον αιγιαλόν, έβγαζε κοχύλια
κ' εκυνηγούσε τα καβούρια.

Ήτον θερμόαιμος και ανήσυ-
χος ως πτηνόν του αιγιαλού.
Ήτον ωραία μελαχροινή, κ'
ενθύμιζε την νύμφην του Άσμα-
τος την ηλιοκαυμένην, την οποί-
αν οι υιοί της μητρός της είχαν
βάλει να φυλάη τ' αμπέλιαα
“Ιδού εί καλή,η πλησίον μου,
ιδού εί καλήα οφθαλμοί σου
περιστεραί...”. Ο λαιμός της,
καθώς έφεγγε και υπέφωσκεν
υπό την τραχηλιάν της, ήτον
απείρως λευκότερος από τον
χρώτα του προσώπου της (…).

*
* *
Μίαν εσπέραν, καθώς είχα

κατεβάσει τα γίδια μου κάτω εις
τον αιγιαλόν, (…) ελαχτάρησα
να πέσω να κολυμβήσω.Ήτον
τον Αύγουστον μήνα (…).

Επέταξα αμέσως το υποκά-
μισον μου, την περισκελίδα
μου, κ' έπεσα εις την θάλασ-
σαν (…). Όσον αφορά την
Μοσχούλαν,διά να είμαι βέβαι-
ος,ότι δεν θα μου φύγη πάλιν,
καθώς μου είχε φύγει την άλλην
φοράν,οπότε ο άγνωστος κλέ-
πτης (ω να τον έπιανα) της είχε
κλέψει, ο ανόητος, τον επίχρυ-
σον κωδωνίσκον με το κόκκι-
νον περιδέραιον από τον λαι-
μόν, εφρόντισα να την δέσω μ'
ένα σχοινάκι εις την ρίζαν ενός
θάμνου ολίγον παραπάνω από
τον βράχον, εις την βάσιν του
οποίου είχα αφήσει τα ρούχα
μου πριν ριφθώ εις την θάλασ-
σαν.

Επήδησα ταχέως έξω, εφό-
ρεσα το υποκάμισον μου, την
περισκελίδα μου, έκαμα ένα
βήμα διά να ανάβω (…). Την
στιγμήν εκείνην, ενώ έκαμα το
πρώτον βήμα,ακούω σφοδρόν
πλατάγισμα εις την θάλασσαν,
ως σώματος πίπτοντος εις το
κύμα. Ο κρότος ήρχετο δεξιό-
θεν, από το μέρος του άντρου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
Όνειρο 
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του κογχυλοστρώτου και νυμ-
φοστολίστου,όπου ήξευρα,ότι
ενίοτε κατήρχετο η Μοσχούλα,
η ανεψιά του κυρ Μόσχου, κ'
ελούετο εις την θάλασσαν (…).

― Έκαμα δύο-τρία βήματα
χωρίς τον ελάχιστον θόρυβον,
ανερριχήθην εις τα άνω, έκυ-
ψα με άκραν προφύλαξιν προς
το μέρος του άντρου,καλυπτό-
μενος όπισθεν ενός σχοίνου
και σκεπόμενος από την κορυ-
φήν του βράχου,και είδα πράγ-
ματι ότι η Μοσχούλα είχε πέσει
αρτίως εις το κύμα γυμνή, κ'
ελούετο...

*
* *
Την ανεγνώρισα πάραυτα

εις το φως της σελήνης το μελι-
χρόν, το περιαργυρούν όλην
την άπειρον οθόνην του γαλη-
νιώντος πελάγους, και κάμνον
να χορεύουν φωσφορίζοντα
τα κύματα. Είχε βυθισθή άπαξ
καθώς ερρίφθη εις την θάλασ-
σαν, είχε βρέξει την κόμην της,
από τους βοστρύχους της οποί-
ας ως ποταμός από μαργαρίτας
έρρεε το νερόν, και είχεν ανα-
δύσεια έβλεπε κατά τύχην προς
το μέρος όπου ήμην εγώ, κ'
εκινείτο εδώ κ' εκεί προσπαί-
ζουσα και πλέουσα. Ήξευρε
καλώς να κολυμβά (…).

Ήτον απόλαυσις, όνειρον,
θαύμα.Είχεν απομακρυνθή ως
πέντε οργυιάς από το άντρον,
και έπλεε,κ' έβλεπε τώρα προς
ανατολάς, στρέφουσα τα νώτα
προς το μέρος μου.Έβλεπα την
αμαυράν και όμως χρυσίζου-
σαν αμυδρώς κόμην της, τον
τράχηλόν της τον εύγραμμον,
τας λεύκας ως γάλα ωμοπλά-
τας, τους βραχίονας τους τορ-
νευτούς,όλα συγχεόμενα,μελι-
χρά και ονειρώδη εις το φέγγος
της σελήνης.Διέβλεπα την οσφύν
της την ευλύγιστον, τα ισχία της,

τας κνήμας, τους πόδας της,
μεταξύ σκιάς και φωτός, βαπτι-
ζόμενα εις το κύμα. Εμάντευα
το στέρνον της, τους κόλπους
της, γλαφυρούς, προέχοντας,
δεχομένους όλας της αύρας τας
ριπάς και της θαλάσσης το θεί-
ον άρωμα. Ήτο πνοή, ίνδαλμα
αφάνταστον,όνειρον επιπλέον
εις το κύμαα ήτον νηρηίς, σει-
ρήν, πλέουσα, ως πλέει ναυς
μαγική, η ναυς των ονείρων...

*
* *
(…) Αίφνης εις τας ανάγκας

του πραγματικού κόσμου μ'
επανέφερεν η φωνή της κατσί-
κας μου. Η μικρή Μοσχούλα
ήρχισεν αίφνης να βελάζη!...

Έτρεξα τότε παράφορος να
σφίγξω το ρύγχος της με την
παλάμην, να μη βελάζη... Την
στιγμήν εκείνην ελησμόνησα
την κόρην την κολυμβώσαν
χάριν αυτής ταύτης της κόρης.
Δεν εσκέφθην αν ήτον φόβος
να με ίδη, και ημιωρθώθην
κυρτός πάντοτε, κ επάτησα επί
του βράχου, διά να προλάβω
και φθάσω πλησίον της κατσί-
κας.

Συγχρόνως μ' εκυρίευσε
και φόβος από την φιλοστορ-
γίαν την οποίαν έτρεφα προς
την πτωχήν αίγα μου.Το σχοι-
νίον με το όποιον την είχα δέσει
εις την ρίζαν του θάμνου ήτον

πολύ κοντόν.Τάχα μην “εσχοι-
νιάσθη”, μην εμπερδεύθη και
περιεπλάκη ο τράχηλος της,
μην ήτον κίνδυνος να πνίγη το
ταλαίπωρον ζώον;

*
* *
Δεν ηξεύρω αν η κόρη η

λουσμένη εις την θάλασσαν
ήκουσε την φωνήν της γίδας
μου.Αλλά και αν την είχε ακού-
σει, τί το παράδοξον; Ποίος
φόβος ήτον; Το ν' ακούη τις
φωνήν ζώου εκει που κολυμ-
βά, αφού δεν απέχει ειμή ολί-
γας οργυιάς από την ξηράν,δεν
είναι τίποτε έκτακτον.

Αλλ' όμως, η στιγμή εκεί-
νη, που είχα πατήσει εις την
κορυφήν του βράχου, ήρκε-
σεν. Η νεαρά κόρη, είτε ήκου-
σεν είτε όχι την φωνήν της
κατσίκας ―μάλλον φαίνεται ότι
την ήκουσε, διότι έστρεψε την
κεφαλήν προς το μέρος της
ξηράς...― είδε τον μαύρον
ίσκιον μου, τον διακαμόν μου,
επάνω εις τον βράχον, ανάμε-
σα εις τους θάμνους, και αφή-
κε μισοπνιγμένην κραυγήν
φόβου...

Τότε με κατέλαβε τρόμος,
συγκίνησις,λύπη απερίγραπτος.
Τα γόνατα μου εκάμφθησαν.
Έξαλλος εκ τρόμου,ηδυνήθην
ν' αρθρώσω φωνήν,κ' έκραξα:

― Μη φοβάσαι!... δεν είναι

τίποτε... δεν σου θέλω κακόν!
(…) Είδα το εύμορφον

σώμα να παραδέρνη κάτω,πλη-
σιέστερον εις τον βυθόν του
πόντου ή εις τον αφρόν του
κύματος, εγγύτερον του θανά-
του ή της ζωήςα εβυθίσθην,
ήρπασα την κόρην εις τας αγκά-
λας μου, και ανήλθον (…).

Ησθάνθην ότι προσεκολ-
λάτο το πλάσμα επάνω μουα
ήθελε την ζωήν τηςα ω! ας έζη,
και ας ήτον ευτυχής. Κανείς
ιδιοτελής λογισμός δεν υπήρ-
χε την στιγμήν εκείνην εις το
πνεύμα μου.Η καρδία μου ήτο
πλήρης αυτοθυσίας και αφιλο-
κερδείας.Ποτέ δεν θα εζήτουν
αμοιβήν!

Επί πόσον ακόμη θα το
ενθυμούμαι εκείνο το αβρόν,
το απαλόν σώμα της αγνής
κόρης, το οποίον ησθάνθην
ποτέ επάνω μου επ' ολίγα λεπτά
της άλλως ανωφελούς ζωής
μου! Ήτο όνειρον,πλάνη, γοη-
τεία.Και οπόσον διέφερεν από
όλας τας ιδιοτελείς περιπτύξεις,
από όλας τας λυκοφιλίας και
τους κυνέρωτας του κόσμου η
εκλεκτή,η αιθέριος εκείνη επα-
φή! Δεν ήτο βάρος εκείνο, το
φορτίον το ευάγκαλον,αλλ' ήτο
ανακούφισις και αναψυχή.Ποτέ
δεν ησθάνθην τον εαυτόν μου
ελαφρότερον ή εφ' όσον εβά-
σταζον το βάρος εκείνο...ΉΉμμηηνν

οο  άάννθθρρωωπποοςς,,  όόσσττιιςς  κκααττώώρρθθωω--
σσεε  νναα  σσυυλλλλάάββηη  μμεε  ττααςς  χχεείίρρααςς
ττοουυ  ππρροοςς  σσττιιγγμμήήνν  εενν  όόννεειιρροονν,,
ττοο  ίίδδιιοονν  όόννεειιρροονν  ττοουυ......

*
* *
Η Μοσχούλα έζησε, δεν

απέθανε.Σπανίως την είδα έκτο-
τε, και δεν ηξεύρω τί γίνεται
τώρα, οπότε είναι απλή θυγά-
τηρ της Εύας, όπως όλαι.

Αλλ' εγώ επλήρωσα τα λύτρα
διά την ζωήν της. Η ταλαίπω-
ρος μικρή μου κατσίκα, την
οποίαν είχα λησμονήσει προς
χάριν της,πράγματι “εσχοινιάσθη”α
περιεπλάκη κακά εις το σχοι-
νίον, με το οποίον την είχα
δεμένη, και επνίγη!... Μετρίως
ελυπήθην,και την έκαμα θυσίαν
προς χάριν της.

Κ' εγώ έμαθα γράμματα, εξ
ευνοίας και ελέους των καλο-
γήρων, κ' έγινα δικηγόρος...
Αφού επέρασα από δύο ιερα-
τικάς σχολάς, ήτον επόμενον!

(…) Ορθώς έλεγεν ο γηραι-
ός Σισώης ότι “αν ήθελαν να
με κάνουν καλόγερον,δεν έπρε-
πε να με στείλουν έξω από το
μοναστήρι...”.ΔΔιιάά  ττηηνν  σσωωττηηρρίίαανν
ττηηςς  ψψυυχχήήςς  μμοουυ  ήήρρκκοουυνν  τταα  οολλίί--
γγαα  εεκκεείίνναα  κκοολλλλυυββοογγρράάμμμμαατταα,,
τταα  όόπποοιιαα  ααυυττόόςς  μμεε  εείίχχεε  δδιιδδάάξξεειι,,
κκααιι  μμάάλλιισστταα  ήήσσαανν  κκααιι  πποολλλλάά!!......

Και τώρα,όταν ενθυμούμαι
το κοντόν εκείνο σχοινίον,από
το όποιον εσχοινιάσθη κ' επνί-
γη η Μοσχούλα,η κατσίκα μου,
και αναλογίζωμαι το άλλο σχοι-
νίον της παραβολής,με το οποι-
ον είναι δεμένος ο σκύλος εις
την αυλήν του αφέντη του,δια-
πορώ μέσα μου αν τα δύο δεν
είχαν μεγάλην συγγένειαν,και
αν δεν ήσαν ως “σχοίνισμα κλη-
ρονομίας”δι' εμέ, όπως η Γρα-
φή λέγει.

Ω ας ήμην ακόμη βοσκός
εις τα όρη!...».

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: 
στο κύμα...

Ιούνιος 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.ντύπω Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

23



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..  


