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3ο Πανελλήνιο & 2ο Πανευρωπαϊκό 

Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο ΕΝΕ 

 

 

«ΔΕ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΠΟΥΘΕΝΑ» 

Ρεκόρ συμμετοχής σημείωσε το 3ο Πανελλήνιο και 2ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό 

και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στα 

Ιωάννινα. Περισσότεροι από 5.000 συμμετέχοντες (για την ακρίβεια οι εγγραφές 

ήταν 5089), ανάμεσά τους διακεκριμένοι εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

ερευνητές και διευθυντικά στελέχη οργανισμών υγείας έδωσαν το παρών σε αυτή 

τη σημαντική συνάντηση για τη Δημόσια Υγεία. 

Κατά την τελετή έναρξης του μεγαλύτερου συνεδρίου του χώρου της Υγείας

Στα πλαίσια της τελετής έναρξης, το ΔΣ της ΕΝΕ βράβευσε την Διευθύντρια 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ευαγγελισμού κ. Κατερίνα Μόνιου για τη συνολική 

της προσφορά στο επάγγελμα και για την αποφασιστική της συμβολή στην 

παραχώρηση χώρου της παλιάς νοσηλευτικής σχολής του ιδρύματος στην ΕΝΕ για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επίσης, την κ. Λαμπρινή Παπαχρυσανθάκη, 

Νοσηλεύτρια, πρόεδρο του συλλόγου «Αγκαλιάζω» Αχαΐας και τέως καθηγήτρια 

Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Πάτρας, για την πολύ σημαντική της ανθρωπιστική δράση 

πανελληνίως. 

, 

μεταξύ των άλλων ξεχώρισε ο συγγραφέας κ. Βασίλης Βασιλικός ο οποίος έκλεψε 

την παράσταση με τις εύστοχες παρατηρήσεις του περί του επαγγέλματος του 

νοσηλευτή, αλλά και ξεσήκωσε το ακροατήριο με τις επιτυχημένες αναφορές του 

στο χώρο της τέχνης. Σημαντική και η παρουσία της κ. Αλκυόνης Παπαδάκη, η οποία 

μετά το συνέδριο της Ρόδου δήλωσε ότι θα υποστηρίζει όλες τις εκδηλώσεις της 

ΕΝΕ, όπου κι αν αυτές πραγματοποιηθούν. 

Παρούσα στις εργασίες του συνεδρίου μας ήταν η πρόεδρος της FEPI Ann Cariggy 

και ο πρόεδρος της Ένωσης Σέρβων Νοσηλευτών Dragan Sacic. 

Αξιοσημείωτες ήταν η παρουσίες του Τομεάρχη υγείας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή 

Θεσπρωτίας κ. Κατσούρα, του Τομεάρχη υγείας της Ν.Δ και βουλευτή 
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Αιτωλοακαρνανίας κ. Σαλμά και του εκπροσώπου του ΚΚΕ κ. Τασιούλα. 

Η πρόεδρος των Special Olympics κ. Δεσποτοπούλου, τίμησε με την παρουσία της το 

συνέδριο της ΕΝΕ, θεμελιώνοντας μια αισιόδοξη προοπτική προσφοράς στα πλαίσια 

του εθελοντισμού υπέρ των συνανθρώπων μας που τον έχουν ανάγκη.  

Ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γουδέβενος, χωρίς 

περιστροφές αναφέρθηκε στην οικτρή κατάσταση των υπηρεσιών υγείας και στον 

θεμελιώδη ρόλο των νοσηλευτών στο ΕΣΥ, κάτι που επιβεβαίωσε με παρρησία και ο 

Διευθυντής εκπαίδευσης κι έρευνας του Υπουργείου Υγείας κ. Κομματάς, 

εξαίροντας το ρόλο της ΕΝΕ αναφορικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων μέσω του ΕΣΠΑ και την ίδρυση του ΚΕΚ της ΕΝΕ.  

Παρών ήταν και ο διοικητής του Γ.Ν. Χατζηκώστα κ. Μεσσήνης, η Υποδιοικήτρια της 

4ης ΥΠΕ κ. Δημητριάδου, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων κ. Γκόντας και η Γενική Γραμματέας 

της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου κ. Κιτσάνου. 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος & της ΟΕ του Συνεδρίου κ. 

Δημήτρης Σκουτέλης τόνισε ότι για τους νοσηλευτές το σύνθημα δεν μπορεί να 

είναι άλλο από την δράση, την αφύπνιση και κυρίως την συμμετοχή όλων στην 

κοινή προσπάθεια. Προβλήματα μόνιμα, που μιλάμε γι’ αυτά δεκαετίες τώρα, χωρίς 

λύση, υποβαθμίζουν την ποιότητα της νοσηλευτικής  ζωής βασανιστικά, 

εξακολουθητικά, επίμονα – δείκτες  ενός αδυσώπητου εργασιακού  αδιεξόδου.  

 

Σε πέντε χρόνια δεν θα υπάρχει ΕΣΥ, αν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός 

αποχώρησης και προσλήψεων νοσηλευτών. Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε Ο 

Γεν. Γραμματέας της ΕΝΕ & Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου 

κ. Αριστείδης Δάγλας τονίζοντας ότι ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της Υγείας 

τίθεται εν αμφιβόλω. Η επί σειρά ετών πολυθρύλητη απόπειρα ανασυγκρότησης 

και ενίσχυσης του ΕΣΥ – είπε – δεν ήταν παρά μία αρρώστια που παρίστανε τη 

θεραπεία και δεν ωφέλησε κανέναν άλλον, παρά μόνο τους επιχειρηματίες της 

ιδιωτικής Υγείας, που είδαν τα κέρδη τους να εκτινάσσονται στα ύψη. 

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κ. 

Νίκος Πολύζος ανακοίνωσε ότι έχουν προωθηθεί αρμοδίως τα αιτήματα της ΕΝΕ. Ο 
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κ. Πολύζος εξέφρασε την εκτίμηση ότι όπως δημιουργήθηκαν οι διαδικασίες για να 

πιστοποιηθεί η ΕΝΕ, έτσι η ΕΝΕ μπορεί να φτιάξει πρότυπες διαδικασίες (και 

καθηκοντολόγιο) σε μια πρότυπη διεύθυνση Ν.Υ. νοσοκομείου. «Γι αυτό, αλλά και 

για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών, είμαστε πρόθυμοι 

να βοηθήσουμε με το πιο πρόσφορο τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.  Ο γενικός 

γραμματέας επεσήμανε, επίσης, τους στόχους του Υπουργείου στη δημόσια υγεία 

και ανέφερε ότι οι νοσηλευτές είναι το πιο κρίσιμο ίσως κομμάτι για τη βελτίωση 

του ΕΣΥ.  

 

Ενδιαφέρον 

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τις δαπάνες και τις προοπτικές στον τομέα 

χρηματοδότησης του συστήματος Υγείας, έδωσε ο κ. Μανιαδάκης. Ο ομιλητής 

υπογράμμισε ότι η Υγεία απασχολεί  έντονα τους πολίτες.  

 

Σε έρευνα του «Ευρωβαρόμετρου», η οποία πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2009 

και σε ερώτηση «ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα που σας απασχολεί», οι 

συμμετέχοντας απάντησαν «η υγεία». Σε άλλο ερώτημα, για το «που πρέπει να 

διατεθούν περισσότεροι ανθρώπινοι πόροι και χρήματα», απάντησαν εκ νέου 

«στην υγεία». 

 

Πολύ σημαντική επίσης, ήταν η παρουσία και η διάλεξη του κοσμήτορα της ΕΔΣΥ κ. 

Ιωάννη Κυριόπουλου ο οποίος αναφέρθηκε ενδελεχώς στα αίτια της αποτυχίας της 

αγοράς και της αναποτελεσματικότητας της κρατικής παρέμβασης στον υγειονομικό 

τομέα, εστιάζοντας στην αναγκαιότητα της σύζευξης κράτους και αγοράς 

λαμβανομένων υπόψη των τοπικών μας ιδιαιτεροτήτων. Ακολούθησε συζήτηση με 

τους παρισταμένους νοσηλευτές επί των βασικότερων σημείων της διάλεξης του 

καθηγητή, αλλά το καλύτερο ήρθε στο τέλος. Ο κ. Κυριόπουλος, ανακοίνωσε στο 

ακροατήριο την ωρίμανση των διαδικασιών για την επικείμενη συνεργασία ΕΝΕ και 

ΕΣΔΥ επί όλων των εκπαιδευτικών θεμάτων που μας απασχολούν (επιμόρφωση, 

κατάρτιση, μεταπτυχιακή εκπαίδευση). 

Στα πλαίσια του συνεδρίου, εκπονήθηκαν με τεράστια συμμετοχή και 7 ειδικά και 

κλινικά φροντιστήρια, ανεβάζοντας τον πήχη πολύ ψηλά…  
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Κατά την τελετή λήξης, αφού εκφράστηκε ο προβληματισμός για το που θα χωρέσει 

το 4ο συνέδριο της ΕΝΕ, ακούστηκαν διάφοροι πιθανοί προορισμοί με 

επικρατέστερους την Κέρκυρα και τα Χανιά. 

Ακολούθησε η βράβευση των καλύτερων και πιο πρωτότυπων εργασιών από την 

πρόεδρο της επιτροπής βραβεύσεων κ. Σοφία Ζυγά και στους νικητές μαζί με το 

βραβείο δόθηκαν ως έπαθλο τέσσερα laptops ως ελάχιστο δείγμα τιμής και 

ενθάρρυνσης για τη συνέχει;. 

Με αυτές τις διαπιστώσεις, το 3ο Πανελλήνιο και 2ο Πανευρωπαϊκό  Επαγγελματικό 

κι Επιστημονικό Συνέδριο της ΕΝΕ, το πιο επιτυχημένο βς τώρα κατά γενική 

ομολογία, δίνει τη θέση του στις πυρετώδεις προετοιμασίες για το επόμενο. 

Σας περιμένουμε. 
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