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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕ ΑΠΟ 01/01/2009
Το ΔΣ της ΕΝΕ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν. 3252/2004 και προσανατολισμένο
στους στόχους που καθορίστηκαν τόσο από το άρθρο 2 του παραπάνω Νόμου, όσο και
από την προηγούμενη Συνέλευση των Αντιπροσώπων της ΕΝΕ, προέβη σε όλες εκείνες
τις ενέργειες που δικαιολογούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ως επίσημο θεσμικό και
επαγγελματικό εκπρόσωπο των νοσηλευτών της χώρας.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και με γνώμονα την αναβάθμιση του επαγγέλματος και
του ρόλου του νοσηλευτή στην Ελλάδα, το ΔΣ της ΕΝΕ, κατά το διάστημα που
διανύθηκε από την 01/01/2009, προέβη αδρομερώς στις παρακάτω ενέργειες:
•

Λειτουργία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και εκδίκαση υποθέσεων
που παραπέμπονται είτε από τα πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια των Π.Τ.,
είτε κατόπιν προσφυγής των ενδιαφερομένων.

•

Διοργάνωση και διεξαγωγή του ετήσιου Πανευρωπαϊκού συνεδρίου της ΕΝΕ.

•

Ενδελεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των Π.Τ. και συμμετοχή στις
εκδηλώσεις ενημέρωσής τους για τους νοσηλευτές της περιφέρειας.

•

Συμμετοχή σε ανθρωπιστικές εκδηλώσεις (εθελοντισμός στα πλαίσια των
Special Olympics, συνεργασία με φορείς ατόμων με ειδικές ανάγκες), και
εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα (συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ για την
αντιμετώπιση της νέας γρίπης), στο πλαίσιο της προάσπισης και της προαγωγής
της δημόσιας υγείας.

•

Στενή και τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ΚΚΑ
αναφορικά με τον έλεγχο των πιστοποιητικών και των τίτλων των νοσηλευτών

κατά τη διαδικασία της εγγραφής τους στην ΕΝΕ, για την απόκτηση άδειας
άσκησης επαγγέλματος.
Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού για το 2009 πραγματοποιήθηκαν τα
ακόλουθα:
•

Καταγραφή νοσηλευτικών πράξεων: Η σύνθεση και η αξιολόγηση του έργου
έχει ολοκληρωθεί και έχει κατατεθεί ως πρόταση προς υλοποίηση τόσο στην
πρώην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το υπ’
αριθ. πρωτ.: 470/19-6-2009 έγγραφο, όσο και στην νυν με το υπ’ αριθ. πρωτ.:
44/14-1-2010 έγγραφό μας.

•

Νοσηλευτική Εκπαίδευση: Έχουν συσταθεί και λειτουργούν υποομάδες
εργασίας της Επιτροπής Εκπαίδευσης ενώ η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται υπό
αναδιοργάνωση λόγω των πρόσφατων ανακοινώσεων του Υπουργείου
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, για την ανάθεση στις
Επαγγελματικές Ενώσεις, της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων
και της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005.

•

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Νοσηλευτικών Υπηρεσιών: Λόγω του
μεγέθους και της σημαντικότητας του έργου η ομάδα εργασίας επεξεργάζεται
συγκεκριμένο ευέλικτο πλάνο προκειμένου τα αποτελέσματά της να έχουν τη
δυνατότητα εφαρμογής σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας,
ανεξαρτήτως της όποιας χωροταξικής ή άλλης ιδιομορφίας τους.

•

Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας: Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας ή οποία
βρίσκεται κοντά στην περάτωση του έργου. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στο
στάδιο της τελικής καταγραφής των προτάσεων με την εμπλοκή όλων των
ενδιαφερομένων (νοσηλευτές, στελέχη νοσηλευτικής, εκπαιδευτικοί φορείς,
εκπρόσωποι ασθενών κ.λπ.).

Επίσης, εκτός από τα θεμελιώδη τούτα θέματα έχουν αναπτυχθεί και οι ακόλουθες
δράσεις:
•

Ως επακόλουθο της έκδοσης, του «Ελληνικού Περιοδικού της Νοσηλευτικής
Επιστήμης» έρχεται η αναγνώρισή του από το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας

με την υπ’ αριθμ. ΔΥ2α/οικ. 122259/7-9-2009 υπουργική απόφαση, ως το
μοναδικό

νοσηλευτικό

περιοδικό

με

Εθνική

αναγνώριση,

όπου

η

δημοσιευμένες εργασίες αποτελούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης, στα
πλαίσια της εγχώριας νομοθεσίας.
•

Πρόταση για τη δημιουργία Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στο Υπουργείο Υγείας
ΚΚΑ, στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας με τα υπ’ αριθ.
πρωτ.: 443/11-6-2009 και 44/14-1-2010 έγγραφα της ΕΝΕ.

•

Τον Ιούνιο του 2009 η ΕΝΕ προσκλήθηκε και παρέστη στην 61η Σύνοδο
Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε, η οποία ενέκρινε ομόφωνα (απόφαση 22) το
αίτημα της ΕΝΕ για ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση και για δημιουργία
Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νοσηλευτικής σε όλες τις πόλεις που
λειτουργούν Τμήματα Ιατρικών Σχολών, προκειμένου να υπάρξει η
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

•

Μετά από το υπ’ αριθ. πρωτ.: 247ΓΔΥ/1-7-2009 αίτημα του Υπουργείου
Υγείας ΚΚΑ, η ΕΝΕ κατέθεσε πρόταση, με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 529/6-7-2009
έγγραφο, για την κατανομή χιλίων τετρακοσίων (1400) θέσεων νοσηλευτών
σε όλη τη χώρα, προκειμένου να υλοποιηθεί η προκήρυξη διαγωνισμού
προσλήψεων νοσηλευτών μέσω ΑΣΕΠ, πάνω στην οποία στηρίχτηκε η
προκήρυξη 7Κ.

•

Στα πλαίσια της εκπροσώπησης των νοσηλευτών της χώρας σε διεθνείς
οργανισμούς, η ΕΝΕ μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, βρίσκεται πλέον στο
Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου της FEPI (European Council of
Nursing Regulators), του Ευρωπαϊκού συμβουλίου των ρυθμιστών του
νοσηλευτικού επαγγέλματος, κατέχοντας τη θέση του Ταμία. Επίσης
ουσιαστική είναι η συμμετοχή της ΕΝΕ στις ομάδες εργασίας της FEPI
(εκπαίδευση, πολιτική στρατηγική της FEPI, κ.λπ.) τα αποτελέσματα των
οποίων θα δημοσιευτούν στο «Ρυθμό της Υγείας».

•

Συμμετοχή της ΕΝΕ στις επιτροπές πιστοποίησης του ΕΛΟΤ και συνεργασία με
συναφείς οργανισμούς (ΕΚΕΒΥΛ, ΙΦΕΤ κ.λπ.).

•

Από την 31/7/2009, πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008 οι παρακάτω υπηρεσίες της ΕΝΕ:

o Οργάνωση και Διαχείριση μητρώου μελών.
o Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιστημονικών και Επαγγελματικών
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων.
o Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για έργα
Χωρίς Τεχνικό Αντικείμενο.
•

Η ΕΝΕ απόκτησε Διαχειριστική Επάρκεια Β’ Κατηγορίας, για υλοποίηση έργων
στα πλαίσια της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Υγεία και την
Κοινωνική Αλληλεγγύη της περιόδου 2007-2013, σε συνδυασμό με το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που έχει σαν στόχο ένα αποδοτικό και
οικονομικά βιώσιμο Σύστημα Υγείας, που θα προσφέρει αποτελεσματική
πρόληψη και φροντίδα σε όλους τους πολίτες. Αξίζει να σημειωθεί στο
σημείο αυτό, ότι κανένας φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας
ΚΚΑ και κανένα επιμελητήριο δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια Β’
κατηγορίας, παρά μόνον η ΕΝΕ.

•

Δημιουργία μητρώου εκπαιδευτών (ανά νοσηλευτικό επιστημονικό πεδίο),
αρκετοί από τους οποίους έχουν αξιοποιηθεί, ενώ θα αξιοποιηθούν και στο
μέλλον, σε όλες τις εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές δραστηριότητες που θα
υλοποιηθούν από την ΕΝΕ.

•

Στα πλαίσια των παραπάνω δυνατοτήτων της ΕΝΕ εκπονήθηκαν δύο μεγάλα
έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) με εκπαιδευτικό χαρακτήρα:
o «Κατάρτιση Νοσηλευτών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κοινοτική
ψυχιατρική – Πρώιμη διάγνωση της ψυχικής ασθένειας – για τη
στήριξη

της

ψυχιατρικής

πραγματοποίηση

μεταρρύθμισης».

επιδοτούμενου

Διοργάνωση

εκπαιδευτικού

και

προγράμματος

διάρκειας 120 ωρών, με τη συμμετοχή πεντακοσίων (500)
νοσηλευτών από όλη τη χώρα.
o «Ευαισθητοποίηση του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Χώρας για την
Επιτάχυνση της Υιοθέτησης των ΤΠΕ στην Παροχή Ποιοτικών
Διοικητικών,

Νοσηλευτικών

&

Ιατρικών

Υπηρεσιών

Υγείας».

Διοργανώθηκαν σαράντα (40) ημερίδες στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα

της χώρας με τη συμμετοχή περίπου τριών χιλιάδων (3000)
νοσηλευτών.
•

Σχεδιασμός και εκπόνηση προτάσεων για την εκτέλεση έργων από το Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με σκοπό την προαγωγή του
νοσηλευτικού επαγγέλματος και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.
Επιπροσθέτως, τα παρακάτω, βρίσκονται σε διαδικασία εκπόνησης και

υλοποίησης για το έτος 2010, ενώ αποτελεί πάγιο αίτημα και στόχο της ΕΝΕ, η
θεσμοθέτησή τους από την πολιτεία:
•

Σύσταση ομάδας εργασίας για την κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων
και εφαρμογή του Νόμου 3204/2003 για την άσκηση του ελεύθερου
επαγγέλματος του νοσηλευτή.

•

Θεσμοθέτηση των νοσηλευτικών πράξεων με Προεδρικό Διάταγμα ή Νόμο.

•

Αναμόρφωση του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.

•

Δημιουργία Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στο Υπουργείο Υγείας ΚΚΑ, στο
πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας.

•

Εκπροσώπηση της ΕΝΕ στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

•

Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

•

Δημιουργία νοσηλευτικών τομέων ανά ειδικότητα και σύσταση μητρώου
νοσηλευτών ανά τομέα.

•

Μελέτη για την εκπόνηση επιστημονικού ερευνητικού προγράμματος,
σχετικό με την στελέχωση (που θα πρέπει να θεσμοθετηθεί) στα Δημόσια
Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

•

Επίσης, μελέτη για την ενεργοποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του
Ν. 3252/2004, σχετικά με την θέσπιση διαδικασιών για την ανανέωση της
άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΕ
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