
ΜΜετά από µια µακρά περίοδο επαγγελ-
µατικής ακινησίας και ανέξοδης ετε-
ροεκπροσώπησης, οι Νοσηλευτές φαί-

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

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

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

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

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

ΤΟ ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

Νοσηλευτής

ΤΤο πολυσήµαντο
έργο του καθορι-
σµού των νοση-

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

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

αποτελέσει πρόταση Προ-
εδρικού ∆ιατάγµατος.

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

Περιγραφή και κοστολόγηση νοσηλευτικών πράξεων 

Η ανάγκη γίνεται
πραγµατικότητα 
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ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ
Νόµιµη χρήση του επαγγελµατικού 
τίτλου του Νοσηλευτή  σελ. 11

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

Νοσηλευτική Εκπαίδευση σελ. 12

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

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

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

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 

Ανασυγκρότηση του Ε.Σ.Α.Ν.
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166 74 ΓΛΥΦΑ∆Α - e-mail: info@pitsilidis.gr

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  
«Είστε η ραχοκοκαλιά του 

Συστήµατος Υγείας» σελ. 5

ΚΡΙΣΕΙΣ & ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  
Όχι στις διακρίσεις
µεταξύ Νοσηλευτών σελ. 8
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ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΗΗ  

ΣΣττοονν ΡΡυυθθµµόό ττωωνν εεξξεελλίίξξεεωωνν 
Αναζητώντας τη χρήση «τεχνολογίας» για θεραπευτικούς σκοπούς οδηγούµαστε

χιλιάδες χρόνια πίσω στον χρόνο, όταν ο άνθρωπος χρησιµοποιώντας τα εργαλεία
που είχε στη διάθεσή του (αιχµηρές πέτρας, κλαδιά κοκ) προσπαθούσε να πραγµα-
τοποιήσει πρωτόγονες χειρουργικές επεµβάσεις. Υπάρχουν εντυπωσιακά ευρήµατα
από ανασκαφές (Ν. Αµερική, Ευρώπη κοκ) που έφερναν στο φως κρανία τα οποία
είχαν υποστεί «κρανιοανατρήσεις» µε διάµετρο αρκετών εκατοστών. Είναι εντυπω-
σιακό ότι πολλοί από αυτούς που υπέστησαν τέτοιες επεµβάσεις επέζησαν για αρκε-
τά χρόνια, αφού η αρχική οπή περιορίστηκε σηµαντικά. 

Η τεχνολογία στην υγεία εξελισσόταν αργά µέσα στο χρόνο, ακολουθώντας τους
γενικότερους ρυθµούς εξέλιξης της τεχνολογίας. Για πολλούς αιώνες αποτέλεσε στε-
ρεότυπο η εικόνα του γιατρού µε το µαύρο βαλιτσάκι, µέσα στο οποίο χωρούσε όλη
η «Βιοϊατρική Τεχνολογία» της εποχής: ένα στηθοσκόπιο, µια λαβίδα, ένα νυστέρι,
µια γυάλινη σύριγγα και µερικές βεντούζες.

Τα τελευταία 150 χρόνια παρουσιάζεται ραγδαία ανάπτυξη στην τεχνολογία υγεί-
ας. Αν προσπαθήσει κανείς να αποτιµήσει µε δίκαιο τρόπο τους σταθµούς… σελ. 20
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ΑΑττυυχχήήµµαατταα σσττηηνν 
ΤΤρρίίττηη ΗΗλλιικκίίαα

Τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυ-
σµός του κόσµου έχει ακολουθήσει
πορεία µεταλλαγής από τάσεις υψη-
λού ρυθµού γεννητικότητας και θνη-
σιµότητας, σε κατάσταση υπογεννη-
τ ικότητας  και  χαµηλού ρυθµού
θνησιµότητας. Αποτέλεσµα αυτών των
τάσεων είναι η σταδιακή γήρανση του
πληθυσµού της γης.

Οι τραυµατισµοί στην τρίτη ηλικία
αποτελούν µεγάλο κοινωνικό και οικο-
νοµικό πρόβληµα. Υπολογίζεται ότι,
κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
περίπου 85.000 άτοµα άνω των 65
ετών χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας ενός
τραυµατισµού, ενώ σχεδόν οι µισοί
από τους θανάτους αυτούς οφείλονται
σε πτώσεις. Σε ετήσια βάση, ένα µεγά-
λο ποσοστό  του συνολικού πληθυ-
σµού ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών
θα δεχτούν τη φροντίδα ενός γιατρού
λόγω κάποιου τραυµατισµού. Ένας
σοβαρός τραυµατισµός µπορεί να οδη-
γήσει σε βραχεία ή σε µακροπρόθε-
σµη φυσική αναπηρία, εκδήλωση άγχους
ή και κατάθλιψης, απώλεια της εµπι-
στοσύνης στον εαυτό του και κοινω-
νική αποµόνωση. Οι ειδικοί εκτιµούν
ότι, περίπου το 50% των θανάτων από
ατυχήµατα θα µπορούσαν να έχουν
προληφθεί... σελ. 18

ΚΚ .. ΥΥ ..  ΣΣ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΜΜ ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΣΣ  

ΖΖηηττεείίττααιι……γγρρααµµµµααττέέααςς!!
Την έντονη αντίδραση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος προκάλεσε έγγραφο

της ∆ιευθύντριας - Συντονίστριας του Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας, σύµφωνα µε το
οποίο η τοποθέτηση και η συλλογή των βιβλίων κίνησης των ασθενών στα γραφεία
κάθε ιατρείου ανατίθεται στην υπεύθυνη νοσηλεύτρια.

«Με αφορµή το εν λόγω έγγραφο, το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. αισθάνεται την ανάγκη να
παρέµβει, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του να επιτύχει την προαγωγή και
ανάπτυξη της Νοσηλευτικής, ακολούθως προς τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόµου
3252/2004. Επισηµαίνονται τα κάτωθι: Είναι σαφές, ότι η τοποθέτηση των βιβλίων
κίνησης των ασθενών στα γραφεία κάθε ιατρείου στις 7:30 το πρωί και η συλλογή
αυτών στις 2:30 το µεσηµέρι αποτελεί κατ’ εξοχήν εργασία γραµµατειακής φύσε-
ως, η οποία ουδόλως συνάδει µε τα θεσµοθετηµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα και
υποχρεώσεις των Νοσηλευτών, όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις του Προε-
δρικού ∆ιατάγµατος 351/1989... σελ. 9

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΥΥ ΘΘ ΕΕ ΤΤ ΩΩ  

ΥΥππεερρωωρριιαακκήή ααππαασσχχόόλληησσηη 
Αναφορικά µε την υπερωριακή απασχόληση των Νοσηλευτών επισηµαίνονται τα
ακόλουθα:
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 29§2 του Υπαλληλικού Κώδικα, εφόσον έκτακτες και εξαι-

ρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί
και πέρα από το χρόνο εργασίας ή σε µη εργάσιµες ηµέρες. Στην περίπτωση αυτή
καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζηµίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, η υποχρέωση προσφοράς υπηρεσίας
για πρόσθετες ώρες, σε εργάσιµες ηµέρες (υπερωρίες) και σε µη εργάσιµες ηµέ-
ρες, προϋποθέτει ότι συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές θα
πρέπει να είναι έκτακτες, δηλαδή µη προβλεφθείσες, και να εµφανίσθηκαν απρό-
οπτα, πέρα από τον κανονικό προγραµµατισµό εργασίας. Επιπλέον, οι εν λόγω
υπηρεσιακές ανάγκες πρέπει να είναι εξαιρετικές, δηλαδή ιδιαίτερης σηµασίας
και όχι συνηθισµένες. Η κρίση και η ευθύνη για τη συνδροµή των προϋποθέσε-
ων αυτών ανήκει στον προϊστάµενο που επιβάλλει... σελ. 15

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΞΞ ΕΕ ΛΛ ΙΙ ΞΞ ΕΕ ΙΙ

ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ --ΕΕΣΣΥΥ

«Θεωρώντας σκόπιµο αλλά και ανα-
γκαίο το να επικοινωνήσουµε εκ νέου
µαζί σας σχετικά µε τη διεξαγωγή του 9ου

Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
στη Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεµβρίου 2008,
επιθυµούµε να καταστήσουµε σαφές προς
κάθε κατεύθυνση, ότι η αντιπροσωπευ-
τικότητα και η ευρεία συµµετοχή της πλει-
οψηφίας στις εκδηλώσεις όλων των συλ-
λογικών οργάνων, αποτελεί το θεµέλιο
λίθο της παραγωγής θετικών αποτελε-
σµάτων υπέρ του συνόλου και δίνει στις
εκδηλώσεις αυτές την αίγλη...  σελ. 22

ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
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Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣ -- ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ 
∆ηµήτριος Σκουτέλης
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Αριστείδης ∆άγλας

Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ
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ΗΗδηµιουργία της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδας, εκτός από ένα αίτηµα δεκα-
ετιών που διεκδικήθηκε από το σύνο-

λο της νοσηλευτικής κοινότητας και κυρίως από
τη βάση της, αποτέλεσε αναµφίβολα και µια µέγι-
στη πολιτική, κοινωνική και οικονοµική τοµή
στον ευρύτερο χώρο της Υγείας.

Η πολύπλευρη οριοθέτηση του νοσηλευτι-
κού επαγγέλµατος, που παλεύει εδώ και χρό-
νια να εξέλθει µιας παρατεταµένης κρίσης, η
οποία το κρατάει καθηλωµένο σε αναχρονι-
στικές αντιλήψεις, χωρίς να το αφήνει να εξε-
λιχθεί και να προσαρµοστεί στα δεδοµένα της
σύγχρονης πραγµατικότητας και η ταυτόχρονη
ανάδειξη της ανάγκης για συνολική αναβάθµι-
σή του, φαίνεται να θεµελιώνονται για πρώτη
φορά πάνω στο νεοπαγές πλαίσιο της Ε.Ν.Ε..

Η ανάληψη δράσης αναφορικά µε σηµαντι-
κούς τοµείς της Νοσηλευτικής επιστήµης και
τέχνης, όπως η µετεκπαίδευση, η επιµόρφωση,
ο επαγγελµατικός επαναπροσδιορισµός, η διε-
θνής εκπροσώπηση, η εφαρµογή ευδόκιµων
πρακτικών από άλλες χώρες, η ενεργός συµµε-
τοχή σε όλα τα ανάλογα όργανα, αλλά πρωτίστως
η ανάδειξη της ανάγκης για ίση αντιµετώπιση
όλων των νοσηλευτών από την Πολιτεία και η
εγκαθίδρυση ενός συστήµατος αξιοκρατίας που
θα διέπει όλους τους τοµείς της άσκησης του
επαγγέλµατος του νοσηλευτή, είναι τα βασικά
ζητούµενα για την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας.

Χωρίς να χρειάζεται να ψάξουµε πολύ στο
παρελθόν, για να ανακαλύψουµε τις αιτίες της
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής µας κακοδαι-
µονίας, θεωρούµε απαραίτητο να τονίσουµε ότι,
είναι καιρός να αναδιανεµηθούν τα συσσω-
ρευµένα προνόµια των ολίγων προς όφελος
των νοσηλευτών της βάσης.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, µένοντας
µακριά από κοµµατικές και παραταξιακές λογι-
κές και αποτελώντας τον επίσηµο επαγγελµα-
τικό φορέα των νοσηλευτών, ήδη έχει αρχίσει
την παραγωγή συγκεκριµένου έργου, κάτι που
οπωσδήποτε θα φανεί ξεκάθαρα το αµέσως επό-
µενο διάστηµα.

ΜΜεε ττηηνν ααννάάλληηψψηη ππρρωωττοοββοουυλλιιώώνν γγιιαα µµεείίζζοο--
νναα ζζηηττήήµµαατταα,, όόππωωςς εείίννααιι::
l η διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα της

υγείας

l ο χαρακτηρισµός του επαγγέλµατος ως βαρύ
και ανθυγιεινό µε την επέκτασή του και στο
δηµόσιο

l η ενεργοποίηση των επτά Περιφερειακών
Τµηµάτων 

l ο καθορισµός και η κοστολόγηση των νοση-
λευτικών πράξεων (που σχεδόν έχει ολο-
κληρωθεί) 

l οι ενέργειες για τη νοµοθετική πρόβλεψη των
ιδιαιτεροτήτων του νοσηλευτικού επαγγέλ-
µατος µε το σχέδιο τροποποίησης του ∆ηµο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα (όπως π.χ. µοριο-
δότηση νοσηλευτικών ειδικοτήτων) 

l η καταγγελία στη ∆ικαιοσύνη όσων αυθαί-
ρετα και παράνοµα καπηλεύονται τον επαγ-
γελµατικό µας τίτλο (όπως η τετραετούς φοί-
τησης σχολή του ΕΕΣ ή διάφορα ΙΕΚ) και η
προστασία των πτυχίων µας

l η συµµετοχή σε διεθνή προγράµµατα και
οργανισµούς

l η µελέτη για την επαγγελµατική και οικονο-
µική αναβάθµιση και αύξηση των νοσηλευ-
τικών ειδικοτήτων 

l η έκδοση του επίσηµου επιστηµονικού περιο-
δικού της Νοσηλευτικής στη χώρα µας

l η προσπάθεια για έκδοση κοινών επαγγελ-
µατικών δικαιωµάτων των νοσηλευτών ΠΕ
και ΤΕ

l και κυρίως, οι ενέργειες του ∆Σ της ΕΝΕ για
δηµιουργία ενιαίας πανεπιστηµιακής νοση-
λευτικής εκπαίδευσης,

θεωρούµε ότι, µε τη συµµετοχή όλων των νοση-
λευτών,θα επιτευχθεί η πολυπόθητη αλλαγή του
σηµερινού άγονου σκηνικού και ο νοσηλευτής,
αφού µπορέσει να επιλύσει τις πρωτογενείς του
ανάγκες, θα αποκτήσει τη δυνατότητα να κοιτάξει
και λίγο πιο πέρα, συντελώντας στην άνοδο του
επιπέδου του επαγγέλµατος που ασκεί.

Έτσι, η ΕΝΕ παίρνοντας τα ηνία από τα χέρια,
όλων όσων µέχρι σήµερα «ελάνθαναν ηγού-
µενοι» του άρµατος της ελληνικής νοσηλευτι-
κής, επιθυµεί να διαµηνύσει προς κάθε κατεύ-
θυνση, ότι τίποτα πλέον δεν θα είναι το ίδιο.

Όλοι οι νοσηλευτές ενωµένοι, πρέπει να
έχουµε στόχο την ατοµική µας ευηµερία, που
θα προκύψει, όµως, µόνο µέσα από την ευη-
µερία και την πρόοδο του κλάδου και του συνό-
λου των νοσηλευτών.

Σας περιµένουµε δίπλα µας.

Στόχος τής Ε.Ν.Ε. είναι η ολόπλευρη
αναβάθµιση του Νοσηλευτή 

∆∆ηηµµήήττρρηηςς ΣΣκκοουυττέέλληηςς
Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Ν.Ε.

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς
Γεν. Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε.

«Έτσι, η ΕΝΕ 
παίρνοντας τα
ηνία από τα
χέρια, όλων
όσων µέχρι
σήµερα 
«ελάνθαναν
ηγούµενοι» του
άρµατος της
ελληνικής
νοσηλευτικής,
επιθυµεί να 
διαµηνύσει προς
κάθε κατεύθυνση,
ότι τίποτα πλέον
δεν θα είναι το
ίδιο»



ΤΤ ο ανθρώπινο δυναµικό είναι η
ψυχή και το πιο σηµαντικό κεφά-
λαιο για το Εθνικό µας Σύστηµα

Υγείας. Ιδιαίτερα δε το νοσηλευτικό προ-
σωπικό αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των
δοµών παροχής φροντίδας Υγείας και
Πρόνοιας,καθώς µε το υψηλό και ανθρώ-
πινο λειτούργηµα που επιτελούν οι νοση-
λευτές µας,βρίσκονται στην πρώτη γραµ-
µή του αγώνα για προσφορά στο πάσχοντα
άνθρωπο. Εκεί, όπου οι συνάνθρωποί
µας συναντιούνται µε το κοινωνικό κρά-
τος, τη θεµελίωση και διεύρυνση του
οποίου έχουµε θέσει ως έναν εκ των
βασικών µας στόχων.

Στον σχεδιασµό µας για την Υγεία
φροντίζουµε για τη διαρκή και ουσια-
στική θεσµική αναβάθµιση του ρόλου
των Νοσηλευτών.∆ιαµορφώνουµε ένα
ανθρώπινο και αξιοπρεπές εργασιακό
περιβάλλον, που στηρίζει τους Νοση-
λευτές στην επιτέλεση των δύσκολων
και απαιτητικών καθηκόντων τους,ώστε
να µπορούν να προσφέρουν απρό-
σκοπτα από το πλεόνασµα της ανθρω-
πιάς και της ευαισθησίας τους στον
πάσχοντα άνθρωπο.

Στηρίζουµε τη δια βίου εκπαίδευ-
ση του Νοσηλευτικού προσωπικού,
µέσα από επιστηµονικές πρωτοβου-
λίες διαρκούς επιµόρφωσης.

Οι πολιτικές επιλογές του Υπουρ-
γείου µας κατάφεραν να πραγµατο-
ποιήσουν ουσιαστικές τοµές και να
θέσουν τις βάσεις µίας νέας πολιτικής
για το ανθρώπινο δυναµικό της Υγεί-
ας.Μιας πολιτικής που σέβεται την προ-
σφορά των λειτουργών της υγείας αλλά
και τα δικαιώµατα των πολιτών.

Συνεχίζουµε µε εντατικούς ρυθµούς,
ανταποκρινόµενοι και στα προβλήµα-
τα αλλά και στις ανάγκες, που τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν συσσωρευτεί.
l ∆ιασφαλίζουµε τις εργασιακές σχέ-

σεις του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού

l ∆ιασφαλίζουµε τον δηµόσιο χαρα-
κτήρα του Ε.Σ.Υ.

l Η εξυγίανση του Ε.Σ.Υ.ξεκίνησε επί των
ηµερών µας και συνεχίζεται σε βάθος.

ΒΒαασσιικκήή ππρροοττεερρααιιόόττηητταα ηη ααννααββάάθθµµιισσηη
ττοουυ ρρόόλλοουυ ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν

Μέσα από τον γόνιµο και εποικοδο-
µητικό διάλογο, στηρίζουµε την προ-
σπάθειά µας για αναµόρφωση και δηµι-
ουργία ενός πραγµατικού Εθνικού
Συστήµατος Υγείας, αντάξιου των προσ-
δοκιών και των κόπων του λαού µας.
Με τη αναβάθµιση της νοσηλευτικής φρο-
ντίδας και του ρόλου των νοσηλευτών
µας, να αποτελεί βασική προτεραιότητα
για τη θεµελίωση του νέου Ε.Σ.Υ..

Αναγκαίο πλαίσιο για την εφαρµογή
της µεταρρυθµιστικής πολιτικής µας ήταν
η αναδιοργάνωση του Περιφερειακού
Συστήµατος Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Την αναδιοργάνωση αυτή σε πρώ-
το χρόνο την πετύχαµε µε τη συγχώ-
νευση και περιορισµό των ∆.Υ.ΠΕ.από
17 σε 7 και την ενδυνάµωση και ανά-
δειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου των
νοσοκοµειακών µονάδων στην εφαρ-
µογή της πολιτικής µας στην Υγεία.

ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη ππεερριιφφεερρεειιαακκήήςς σσυυγγκκρρόό--
ττηησσηηςς ττηηςς ΥΥγγεείίααςς

Με τη δράση µας αυτή, αναµορφώ-
σαµε την περιφερειακή συγκρότηση της
Υγείας και ενισχύουµε την περιφερεια-
κή συγκρότηση του Κράτους.Ταυτόχρονα,
εξοικονοµήσαµε σηµαντικούς πόρους,
περί τα 70 εκατοµµύρια Ευρώ σε ετήσια
βάση και κάναµε το σύστηµα πιο ευέλι-
κτο,εξαλείφοντας γραφειοκρατικές δοµές.

Έχοντας διαµορφώσει το νέο περι-
βάλλον οργάνωσης του συστήµατος
Υγείας, προχωρήσαµε σε µια καθορι-
στική τοµή µε το νόµο για τις προµή-
θειες των νοσοκοµείων της χώρας, µία
τοµή που εξασφαλίζει στην ουσία την
εξυγίανση και τη βιωσιµότητα του Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας.

Με το νέο Σύστηµα Προµηθειών
πιστεύουµε ότι θα εξοικονοµήσουµε
περί τα 500 εκατοµµύρια Ευρώ σε ετή-

σια βάση. Συγχρόνως, ενισχύουµε τη
διαφάνεια και καταπολεµούµε τη δια-
σπάθιση του δηµοσίου χρήµατος.

ΘΘεεττιικκέέςς ππααρρεεµµββάάσσεειιςς σσττηηνν ΠΠρρωωττοοββάάθθ--
µµιιαα φφρροοννττίίδδαα

Οι δοµικές, θεσµικές µας παρεµβά-
σεις συνεχίζονται µε την κατάρτιση του
νόµου για την Πρωτοβάθµια Φροντί-
δα, µε τον οποίο αλλάζουµε την καθη-
µερινή επαφή του Έλληνα πολίτη µε το
δηµόσιο  σύστηµα υγείας, εκτονώνου-
µε την πίεση στα νοσοκοµεία, απο-
συµφορούµε τις περιττές δαπάνες σε
αυτά και εξασφαλίζουµε πρόσβαση µε
όµοιους όρους, σε όλους τους κατοί-
κους της Επικράτειας,στο σύστηµα παρο-
χής υπηρεσιών υγείας.

Με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής
κάρτας πληρωµών, εξαλείφουµε χρονο-
βόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,αξιο-
ποιούµε τις νέες τεχνολογίες στην παρο-
χή Υπηρεσιών Υγείας και απελευθερώνουµε
πολύτιµες εργατοώρες του προσωπικού
των νοσηλευτικών µας µονάδων.

ΚΚοοιιννωωννιικκήή ΣΣυυννοοχχήή && ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη
Αλλά και στο πεδίο της κοινωνικής

αλληλεγγύης, κάναµε βήµατα µπροστά,
παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραµµα
«Κοινωνική Συνοχή και Αλληλεγγύη».

Με την συµµετοχή των πολιτών και
την ενεργό υποστήριξη του ανθρώπι-
νου δυναµικού που προσφέρει στον
χώρο της Υγείας, είµαστε βέβαιοι ότι θα
ανταποκριθούµε στις προσδοκίες της
ελληνικής κοινωνίας, γιατί η υπόθεση
της υγείας είναι ανώτερη, ευγενής, κοι-
νωνική και πάνω απ’ όλα εθνική.

Και εύχοµαι κάποτε, να φτάσουµε
στο σηµείο, στο οποίο προσβλέπου-

µε, δηλαδή την υπόθεση της υγείας
να την αφήσουµε έξω και µακριά από
οτιδήποτε µπορεί να χωρίζει την ελλη-
νική κοινωνία.

Χαιρετίζουµε και συγχαίρουµε
την Ε.Ν.Ε. για την πρωτοβουλία
της να εκδίδει τη µηνιαία εφη-
µερίδα ενηµέρωσης των εργα-
ζοµένων και των πολιτών που
ασχολούνται µε τα θέµατα της
υγείας,συµβάλλοντας στην καλύ-
τερη ενηµέρωση του κοινού,
στην επαφή των εργαζοµένων
του χώρου και ειδικότερα των
νοσηλευτών µε τους ασθενείς
και στην αµοιβαία κατανόηση
της κοινωνίας και του Ε.Σ.Υ., για
τα ειδικά προβλήµατα, που αντι-
µετωπίζει και που όλοι µαζί,
κυβέρνηση και εργαζόµενοι, επι-
διώκουµε να λύσουµε το ταχύ-
τερο δυνατόν. xz
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κ. ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Οι Νοσηλευτές
είναι η ραχοκοκαλιά τού Ε.Σ.Υ.

«Στον σχεδιασµό µας για την Υγεία φροντίζουµε
για τη διαρκή και ουσιαστική θεσµική 

αναβάθµιση του ρόλου των Νοσηλευτών»
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Του ΜΜιιχχάάλληη ΠΠιιττσσιιλλίίδδηη

ΉΉταν αρχές της δεκαε-
τίας του 1970 και ήµουν
µαθητής στις πρώτες

τάξεις του γυµνασίου.Την κατα-
θλιπτική σιγή τής χούντας διέ-
κοπταν µόνο οι ποδοσφαιρι-
κές ιαχές µιας Ελλάδας που
αναστέναζε στα γήπεδα, για να
θυµηθούµε το ∆ιονύση Σαβ-
βόπουλο.Στη µνήµη µου έχουν
καταγραφεί οι µορφές κάποι-
ων από τους καθηγητές. Σοβα-
ροί αλλά όχι αυστηροί, αγωνι-
ούσαν για το «χάλι της νεολαίας»
και προσπαθούσαν να µας
µάθουν γράµµατα.Θυµάµαι τα
ρούχα τους. Τριµµένα από τον
καιρό κοστούµια και ταγέρ,γρα-
βάτες τόσο πολυφορεµένες που
ήταν έτοιµες να καταρρεύσουν.
Παπούτσια στα οποία µπορού-
σες να διακρίνεις τα περίφηµα
«µπαλώµατα» στη σόλα. Μόνο
τα τακούνια άλλαζαν.Τότε ήταν
που άκουσα για πρώτη φορά
για την «έντιµο πενία» της «πτω-
χής πλην τιµίας Ελλάδος» και,
φυσικά,των κατοίκων της.Όλων
των κατοίκων της;Όχι.Πάντως,
αναλογικά πολύ περισσότερων
από σήµερα. Όλα αυτά τα ανα-
φέρω για να φτάσω στην εικό-
να ενός εκπληκτικού φιλόλο-
γου, ο οποίος πάσχιζε να
µεγαλώσει τρία παιδιά µε το
µισθό του και κολάτσιζε στο
προτελευταίο διάλλειµα µε ντο-
µάτα, φέτα, ελιές και ψωµί που
έφερνε από το σπίτι του,σε ένα
αλουµινένιο σκεύος σαν τα
σηµερινά τάπερ (κάπως το έλε-
γαν αυτό αλλά δεν το θυµάµαι).
Όταν κάποτε τον ρώτησα,µε το
ασύγγνωστο (κι όµως συγχω-
ρητέο!) θράσος της εφηβείας,

γιατί δεν αγόραζε µια καινούργια
τσάντα, θυµάµαι την απάντησή
του σαν να είναι τώρα: «το ελλη-
νικό κράτος, παιδί µου, κατα-
δίκαζε πάντα στη φτώχια,όσους
αποκαλούσε λειτουργούς».

Κάπως έτσι είναι τα πράγ-
µατα και σήµερα. Ο δάσκα-
λος, ο καθηγητής, ο γιατρός
του ΕΣΥ,ο νοσηλευτής,ο αστυ-
φύλακας και πολλοί άλλοι απο-
καλούµενοι «λειτουργοί»,καλού-
νται να ζήσουν τις οικογένειές
τους και να µεγαλώσουν τα
παιδιά τους µε µισθούς που
είναι περισσότερο από βέβαιο
ότι δεν επαρκούν. Καλούνται
επίσης να είναι απολύτως έντι-
µοι, αδέκαστοι, αδιάφθοροι,
αφιλοκερδείς, αλτρουιστές και
φιλεύσπλαχνοι. Το καταπλη-

κτικό είναι ότι, τις πατριωτικές
αυτές προ(σ)κλήσεις απευθύ-
νουν άνθρωποι, πολιτικοί και
άλλοι, εν µέσω µιας γενικευ-
µένης κραιπάλης και οινοπο-
σίας, εις υγείαν των κορόιδων.
Η δοκιµασία είναι πλέον διπλή.
Η εντιµότητα και ο ανθρωπι-
σµός καλούνται να επιβιώσουν
και να εκφραστούν σε ένα κοι-
νωνικό περιβάλλον,όπου εκα-
τοντάδες χιλιάδες άλλοι απο-
λαµβάνουν, χωρίς φόβο και
χωρίς αιδώ, τους χυµώδεις
καρπούς της λεηλασίας του
κράτους και των συνανθρώ-
πων τους. Αναζητούνται, µε
άλλα λόγια, διαµάντια στη
λάσπη, άγιοι σε µοναστήρια,
αγνές παρθένες σε µπορντέ-
λο! Αυτή είναι η αλήθεια…

Τι σηµαίνει νοσηλευτής;Ας
αφήσουµε στην άκρη τις σπου-
δές, τις αµοιβές, τις βασανιστι-
κές ελλείψεις προσωπικού. Ας
ξεχάσουµε ακόµα και την «κόλα-
ση του ΕΣΥ» (ΜΜΕ), τις φήµες
και τις αλήθειες, τη νεποκρατία
και τη διαφθορά. Ας φωτίσου-
µε µερικές πλευρές από αυτές
που συνήθως ασφυκτιούν,καθώς
δεν βρίσκουν την ατραπό προς
το φως της δηµοσιότητας.Απο-
τελούν τη σκοτεινή πλευρά του
φεγγαριού.Ο νοσηλευτής,λοι-
πόν, αντιµετωπίζει τον ασθενή
και τους οικείους του σε πολύ
δύσκολες γι’αυτούς ώρες.Κάθε
ένας από αυτούς τοποθετεί τον
εαυτό του στο κέντρο του σύµπα-
ντος και απαιτεί τα µέγιστα,ανε-
ξάρτητα από τη βαρύτητα της

πάθησης για την οποία νοση-
λεύεται. Ο ίδιος άνθρωπος, ο
οποίος στωικά υποµένει τους
άπειρους βασανιστές της καθη-
µερινότητάς του, απαιτεί ένα
νοσηλευτή στο προσκέφαλό
του 24 ώρες το 24ωρο και δεν
αποδέχεται ούτε καν τη δια-
βάθµιση της ανάγκης,στην οποία
οφείλει, σχεδόν µηχανικά, να
υπακούει κάθε επαγγελµατίας
νοσηλευτής.Κι αυτό γίνεται κάθε
µέρα, όλο το χρόνο, σε όλη τη
διάρκεια µιας σταδιοδροµίας
κοντά στον ασθενή.

Που δουλεύει ο νοση-
λευτής; Σχεδόν καθηµερινά
ακούµε και βλέπουµε εικόνες
δραµατικές που συχνά παρα-
µένουν τέτοιες ακόµα κι αν
αφαιρεθεί από αυτές η γνω-
στή τηλεοπτική/δηµοσιογρα-
φική υπερβολή. Τα µέσα εστιά-
ζουν στον ασθενή και στην
ταλαιπωρία του, στις κακές
συνθήκες οι οποίες συνει-
σφέρουν αρνητικά στο ηθικό
και στη ψυχολογία του πάσχο-
ντος.Όµως, ο ασθενής θα αντι-
µετωπίσει για λίγες ώρες ή
µέρες αυτό που υποχρεούνται
να υπερβαίνουν οι νοσηλευ-
τές κάθε µέρα. Οι συνθήκες
εργασίας διαδραµατίζουν καθο-
ριστικό ρόλο, όχι µόνο στην
απόδοση του εργαζοµένου
αλλά, ας το πούµε κάποτε, και
στην ψυχή του µέσω της τρα-
γικής αισθητικής που υπηρε-
τεί τη µιζέρια, την προχειρό-
τητα και το µάταιο των
προσπαθειών. Σε περιβάλλο-
ντα που δεν σέβονται τον
άνθρωπο είναι ηρωισµός (ακό-
µα ένας αιτούµενος ηρωι-
σµός…), να απαιτείς από τους
ανθρώπους να το σέβονται.

Ένα είναι βέβαιο. Ο νοση-
λευτής καλείται να υπερβεί
εαυτόν. Αλλά ακόµα και τότε
δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι
θα εισπράξει την ανάλογη,ηθι-
κή έστω, επιβράβευση…   xz

Πώς λειτουργεί ο λειτουργός;

«Τα µέσα εστιάζουν στον ασθενή και στην ταλαιπωρία
του, στις κακές συνθήκες οι οποίες συνεισφέρουν

αρνητικά στο ηθικό και στη ψυχολογία του πάσχοντος.
Όµως, ο ασθενής θα αντιµετωπίσει για λίγες ώρες ή
µέρες αυτό που υποχρεούνται να υπερβαίνουν οι 

νοσηλευτές κάθε µέρα»
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ΗΗκινητοποίηση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, η οποία επανειληµµέ-
νως είχε εκφράσει την ανησυχία της  για την αδράνεια στην οποία έχει
περιέλθει το Εθνικό Συµβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.),

γεγονός που δηµιουργούσε αναπόφευκτα σηµαντική καθυστέρηση στην προώ-
θηση ζητηµάτων που άπτονται της νοσηλευτικής,απέδωσε καρπούς.ΣΣττιιςς 0099//1100//22000088
εεκκδδόόθθηηκκεε ΥΥπποουυρργγιικκήή ΑΑππόόφφαασσηη γγιιαα ττηηνν αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηη ττοουυ ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΝΝ.. κκααιι ττοο δδιιοο--
ρριισσµµόό ττωωνν µµεελλώώνν.. Παραθέτουµε το πλήρες κείµενο της απόφασης.

«ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου Ανάπτυξης
Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.).

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ
ΟΟ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣ
ΈΈχχοοννττααςς υυππόόψψηη::
11.. ΤΤιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 110066 ττοουυ ΝΝ.. 22007711//11999922 ((ΦΦΕΕΚΚ 112233 //11999922 ττεεύύχχοοςς

ΑΑ΄́)) ««ΕΕκκσσυυγγχχρροοννιισσµµόόςς κκααιι ΟΟρργγάάννωωσσηη ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς ΥΥγγεείίααςς»»..
22.. ΤΤιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττωωνν άάρρθθρρωωνν 1133,, 1144 κκααιι 1155 ττοουυ ΝΝ..22669900//11999999 ((ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ.. 4455//ΑΑ΄́//99--

33--11999999)) ««ΚΚύύρρωωσσηη ττοουυ ΚΚώώδδιικκαα ∆∆ιιοοιικκηηττιικκήήςς ∆∆ιιααδδιικκαασσίίααςς κκααιι άάλλλλεεςς δδιιααττάάξξεειιςς»»..
33.. ΤΤιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττηηςς ΥΥ77//33114477//2200--88--9933 ((ΦΦΕΕΚΚ..770000//99--99--11999933 ττεεύύχχοοςς ΒΒ΄́)) υυπποουυρρ--

γγιικκήήςς ααππόόφφαασσηηςς ««ΣΣύύννθθεεσσηη κκααιι λλεειιττοουυρργγίίαα ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ ΑΑννάά--
ππττυυξξηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ((ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΝΝ..))»»,, όόππωωςς ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε κκααιι σσυυµµππλληηρρώώ--
θθηηκκεε µµεε ττηηνν ΥΥ77ββ//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ.. 1166555566//1144--22--22000033 ((ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ..119911//1199--22--22000033 ττεεύύχχοοςς
ΒΒ΄́)) υυπποουυρργγιικκήήςς ααππόόφφαασσηηςς..

44.. ΤΤοο ΑΑρριιθθµµ.. ΠΠρρωωττ.. 22440011//3311--77--22000077 έέγγγγρρααφφοο ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ κκααιι ΚΚααπποοδδιισσττρριιαα--
κκοούύ ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ ΑΑθθηηννώώνν µµεε θθέέµµαα:: ««∆∆ιιοορριισσµµόόςς µµεελλώώνν ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ ΣΣυυµµ--
ββοουυλλίίοουυ ΑΑννάάππττυυξξηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ((ΕΕ..ΣΣ..ΑΑ..ΝΝ..))»»..

55.. ΤΤοο ΑΑρριιθθµµ.. ΠΠρρωωττ.. 660022//3311--77--22000077 έέγγγγρρααφφοο ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ ΣΣυυννδδέέσσµµοουυ ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς..

66.. ΤΤοο γγεεγγοοννόόςς όόττιι ττοο ΥΥπποουυρργγεείίοο ΕΕθθννιικκήήςς ΠΠααιιδδεείίααςς κκααιι ΘΘρρηησσκκεευυµµάάττωωνν δδεενν
ππρρόόττεειιννεε ττοουυςς εεκκππρρόόσσωωπποουυςς ττοουυ,, οοιι οοπποοίίοοιι έέχχοουυνν ζζηηττηηθθεείί µµεε ττοο ∆∆ΥΥ11δδ//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..
9955004499//2233--77--22000077 έέγγγγρρααφφόό µµααςς..

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ
1. Ανασυγκροτούµε το Εθνικό Συµβούλιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)

και διορίζουµε µέλη τα κατωτέρω πρόσωπα:
α1. ΚΚοούύκκιιαα ΕΕυυµµοορρφφίίαα, Λέκτορα Νοσηλευτικής στο Εθνικό και Καποδιστρια-

κό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε αναπληρωτή της τον ΣΣττεερργγιιάάννννηη ΠΠααννττεελλήή,
Νοσηλευτή ΠΕ που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής «ΚΑΤ»

α2. ∆∆άάγγλλαα ΑΑρριισσττεείίδδηη, Νοσηλευτή ΤΕ, Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου της Ένωσης Νοσηλευτών -τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) µε αναπληρωτή του
τον ΜΜππίίζζαα ΛΛάάµµππρροο,Νοσηλευτή ΤΕ,αναπληρωτή γραµµατέα του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

β. ΜΜααννωωλλάά ΜΜααρροούύσσαα, Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αναπληρώτριά της την
ΠΠρροοσσιιννιικκλλήή ΕΕυυααγγγγεελλίίαα, Προϊσταµένη της ∆/νσης Επαγγελµάτων Υγείας και
Πρόνοιας του Υπουργείου.

γ. ΛΛεεµµοοννίίδδοουυ ΧΧρρυυσσοούύλλαα, Καθηγήτρια της Νοσηλευτικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως εκπρόσωπο µέλος ∆ΕΠ
του ιδίου Τµήµατος µε αναπληρώτριά της την ΕΕλλέέννηη ΑΑπποοσσττοολλοοπποούύλλοουυ,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ιδίου Πανεπιστηµίου, οµοίως.

δ. ΓΓοουυρρννήή ΜΜααρρίίττσσαα, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος Αθήνας µε αναπληρώτριά της την ΧΧααρριισσοοπποούύλλοουυ ΙΙωωάάνν--
νναα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του ιδίου Τ.Ε.Ι.

ε. ΦΦιιλλιιππππάάττοουυ ΒΒαασσιιλλιικκήή, Προϊσταµένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενι-
κού Νοσοκοµείου Πατησίων µε αναπληρώτριά της την ΠΠιισσιιµµίίσσηη ΕΕλλέέννηη,

Προϊσταµένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου «ΑΤΤΙΚΟΝ».

στ. ΜΜοούύγγιιαα ΒΒαασσιιλλιικκήή, Προϊσταµένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ψυχια-
τρικού Νοσοκοµείου Αττικής µε αναπληρώτριά της την ΤΤσσοορρµµππααττζζοούύδδηη
ΕΕλλέέννηη, Τοµεάρχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ψυχιατρικού Νοσοκο-
µείου Θεσσαλονίκης.

ζ. ΛΛααµµππάάκκηη ΣΣοοφφίίαα,Προϊσταµένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσο-
κοµείου Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» µε αναπληρώτριά της την ΜΜππααρρ--
µµππήή ΣΣττααµµααττίίαα,Τοµεάρχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ιδίου Νοσοκοµείου.

η. ΚΚοουυττααλλίίδδαα ΕΕλλέέννηη, τοµεάρχη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσο-
κοµείου Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» µε αναπληρώτριά της την
ΜΜππααγγιιάάττηη ΜΜααρρίίαα, τοµεάρχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσο-
κοµείου Αθηνών «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

θ. ΧΧααρρααλλααµµππίίδδοουυ ΕΕλλιισσάάββεεττ, ∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενι-
κού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., Πρό-
εδρο του Εθνικού Συνδέσµου ∆ιπλωµατούχων Νοσηλευτών της Ελλάδας,
ως εκπρόσωπο του, µε αναπληρώτριά της την ΚΚυυρρίίττσσηη ΕΕλλέέννηη, καθηγήτρια
στο Α' Τµήµα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών, Α' Αντιπρόεδρο του ιδίου Συν-
δέσµου, οµοίως.

ι. ΚΚααψψιιώώττηη ΗΗλλίίαα, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής, που υπηρετεί στο
Γενικό Νοσοκοµείο Μαιευτήριο Αθηνών «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» µε ανα-
πληρώτριά του την ΓΓιιαακκοουυµµήή ΑΑνναασστταασσίίαα, οµοίως.

ια. ∆∆ήήµµοουυ ΠΠοολλυυξξέέννηη, Επισκέπτρια Υγείας, που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκο-
µείο Πατησίων µε αναπληρώτριά της την ΠΠααππααγγεεωωρργγίίοουυ ΑΑλλεεξξάάννδδρραα, υπάλ-
ληλο κλάδου ΤΕ Επισκεπτριών που υπηρετεί στο Κέντρο Κοινοτικής Ψυχι-
κής Υγιεινής Βύρωνα.

2. ΠΠρρόόεεδδρροο ττοουυ ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ οορρίίζζοουυµµεε ττηηνν ΦΦιιλλιιππππάάττοουυ ΒΒαασσιιλλιικκήή κκααιι ααννττιι--
ππρρόόεεδδρροο ττοονν ∆∆άάγγλλαα ΑΑρριισσττεείίδδηη..

3. ΓΓρρααµµµµααττέέαα ττοουυ ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ οορρίίζζοουυµµεε ττηηνν ΚΚόόκκκκιιζζαα ΣΣττααυυρροούύλλαα, υπάλληλο
του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού µε Β' Βαθµό που υπηρετεί στο Γραφείο του
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας µε αναπληρώτριά της την ΝΝιικκοολλάάοουυ
ΜΜααλλααµµααττέέννιιαα, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής µε Α' βαθµό, που
υπηρετεί στη ∆/νση Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας.

4. Η θητεία του Συµβουλίου θα είναι για τρία (3) χρόνια». xz

ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Ανασυγκρότηση του Ε.Σ.Α.Ν.
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ΗΗδδιιααδδιικκαασσίίαα εεππιιλλοογγήήςς
ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν εεκκεείί--
ννωωνν,, πποουυ θθαα κκααλλύύψψοουυνν

θθέέσσεειιςς εευυθθύύννηηςς σσττιιςς δδιιάάφφοορρεεςς
οορργγααννωωττιικκέέςς µµοοννάάδδεεςς ττοουυ δδηηµµόό--
σσιιοουυ ττοοµµέέαα,, εείίννααιι ιιδδιιααίίττεερραα κκρρίί--
σσιιµµηη κκααιι ααππόό ααυυττήήνν εεξξααρρττάάττααιι,,
σσεε µµεεγγάάλλοο ββααθθµµόό,, ηη εεύύρρυυθθµµηη
κκααιι ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήή λλεειιττοουυρρ--
γγίίαα κκάάθθεε υυππηηρρεεσσίίααςς.. Η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος θεω-
ρεί, ότι η πιο πάνω διαδικασία
θα πρέπει να ακολουθεί ορθο-
λογικά κριτήρια, πλήρως αντα-
ποκρινόµενα στις ανάγκες κάθε
υπηρεσίας και στις ιδιαιτερό-
τητες κάθε κλάδου. ΜΜεε ααφφοορρ--
µµήή ττηηνν υυππ’’ ααρριιθθµµ.. ∆∆ΟΟΑΑ//ΦΦ..1133//118800//
οοιικκ..1155772255//1188--0066--22000077 εεγγκκύύ--
κκλλίίοο ττοουυ ΤΤµµήήµµααττοοςς ΠΠρροογγρρααµµ--
µµααττιισσµµοούύ ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ ∆∆υυνναα--
µµιικκοούύ && ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς ΘΘέέσσεεωωνν
ττοουυ ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,
∆∆ηηµµόόσσιιααςς ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς κκααιι ΑΑπποο--
κκέέννττρρωωσσηηςς,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττηηνν
οοπποοίίαα δδεενν εείίννααιι εεππιιττρρεεππττόό νναα
σσυυννττρρέέχχοουυνν γγιιαα ττηηνν ίίδδιιαα θθέέσσηη
ππρροοϊϊσσττααµµέέννοουυ υυππάάλλλληηλλοοιι δδιιαα--
φφόόρρωωνν κκααττηηγγοορριιώώνν εεππίί ίίσσοοιιςς
όόρροοιιςς,, ααλλλλάά ααννααγγννωωρρίίζζεεττααιι
ππρροοββάάδδιισσµµαα ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν
ττηηςς ααννώώττεερρηηςς κκααττηηγγοορρίίααςς,, ηη
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. εεξξέέφφρραασσεε εεγγγγρράάφφωωςς ττηηνν
ααννττίίθθεεσσήή ττηηςς ππρροοςς ττοο υυπποουυρρ--
γγεείίοο ΥΥγγεείίααςς,, ττοοννίίζζοοννττααςς όόττιι,, οο
ττίίττλλοοςς ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττήή,, ααννεε--
ξξααρρττήήττωωςς αανν ααυυττόόςς εείίννααιι ΠΠΕΕ ήή
ΤΤΕΕ,, εείίννααιι εεννιιααίίοοςς,, υποστηρί-
ζοντας παράλληλα την κατάρ-
γηση κάθε µορφής διάκρισης.

«Ειδικότερα, κατά το µέρος
που αφορά την κατάληψη θέσε-
ων ευθύνης των Νοσηλευτι-
κών Υπηρεσιών, εφαρµόζο-
ντα οι διατάξεις του άρθρου
103§1 του Νόµου 2071/1992,
σύµφωνα µε τις οποίες, θέσεις
διευθυντών, τοµεαρχών, προϊ-
σταµένων και υπευθύνων της
νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοση-
λευτικών ιδρυµάτων και κέντρων
υγείας, καταλαµβάνονται από

νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, µιας
και ο τίτλος του Νοσηλευτή,
ανεξαρτήτως αν αυτός είναι
ΠΕ ή ΤΕ, είναι ενιαίος. Εν προ-
κειµένω, ο νοµοθέτης εισάγει
ειδική ρύθµιση, που αφορά
αποκλειστικά και µόνον τον
κλάδο των υπαλλήλων, που
φέρουν τον δια του άρθρου
5§2Α του Νόµου 1579/1985
θεσµοθετηµένο επαγγελµατι-
κό τίτλο του Νοσηλευτή. Εκ
της ως άνω, δε, σαφούς δια-
τυπώσεως της επίµαχης ειδι-
κής νοµοθετικής διάταξης,
προκύπτει ότι, ουδεµία διά-
κριση καθιερώνεται µεταξύ
των Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ,
οι οποίοι συµµετέχουν επί
ίσοις όροις στη διαδικασία
των κρίσεων.

Τονίζεται, δε, ότι η ως άνω
καθιερωθείσα ίση αντιµετώ-
πιση των Νοσηλευτών ΠΕ και
ΤΕ επαναλαµβάνεται και µε
τον νεότερο Νόµο 3252/2004,
όπου προβλέπεται ρητώς η
εγγραφή αµφοτέρων στα µητρώα
της Ε.Ν.Ε. (άρθρο 3§2), ως

φερόντων τον αυτό επαγγελ-
µατικό τίτλο.

ΤΤοο ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ββαασσίίµµωωςς θθεεωωρρεείί,,
όόττιι οοιι δδιιααττάάξξεειιςς ττηηςς εεγγκκυυκκλλίί--
οουυ ττοουυ ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΕΕσσωωττεερριι--
κκώώνν,, ∆∆ηηµµόόσσιιααςς ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς κκααιι
ΑΑπποοκκέέννττρρωωσσηηςς δδεενν δδύύννααννττααιι
νναα ββρροουυνν ππεεδδίίοο εεφφααρρµµοογγήήςς
σσττηηνν ππεερρίίππττωωσσηη κκρρίίσσεεωωνν ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν.. Οι λόγοι που στηρί-
ζουν την ανωτέρω θέση είναι
οι ακόλουθοι:

ΑΑρρχχιικκώώςς,, εείίννααιι γγεεγγοοννόόςς όόττιι,,
οοιι σσπποουυδδέέςς ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΤΤΕΕ,, ττόόσσοο ωωςς ππρροοςς ττοο γγννωωσσττιι--
κκόό ααννττιικκεείίµµεεννοο,, όόσσοο κκααιι ττηηνν
χχρροοννιικκήή δδιιάάρρκκεειιαα,, ππρροοσσοο--
µµοοιιάάζζοουυνν µµεε ττιιςς σσπποουυδδέέςς ττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΠΠΕΕ.. Αυτό, άλλω-
στε, εξηγεί και το γεγονός, ότι
στην καθηµερινή νοσοκοµει-
ακή πρακτική όλοι οι Νοση-
λευτές, ανεξαρτήτως κατηγο-
ρίας, εκτελούν ταυτόσηµα
υπηρεσιακά καθήκοντα. ΕΕπποο--
µµέέννωωςς,, κκάάθθεε µµοορρφφήήςς ππρροοββάά--
δδιισσµµαα ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΠΠΕΕ,,
κκααττάά ττηηνν δδιιααδδιικκαασσίίαα ττωωνν κκρρίί--

σσεεωωνν,, ααδδιικκεείί κκααττάάφφωωρραα ττοουυςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς ΤΤΕΕ,, οοιι οοπποοίίοοιι
οουυδδόόλλωωςς υυσσττεερροούύνν ααυυττώώνν σσεε
εεππίίππεεδδοο ππρροοσσόόννττωωνν, ώστε να
δύναται να θεωρηθεί ότι θίγε-
ται η αρχή της ισότητας ή της
αξιοκρατίας. Τουναντίον, οι
δύο ως άνω αρχές κάµπτο-
νται, οσάκις ευνοούνται αδι-
καιολογήτως οι Νοσηλευτές
ΠΕ εις βάρος των ΤΕ.

Περαιτέρω, η ίδια η εγκύ-
κλιος αναφέρει χαρακτηρι-
στικά, ότι η προτεραιότητα των
υπαλλήλων της κατηγορίας
ΠΕ για την κατάληψη θέσεων
προϊσταµένων επιβάλλεται,
εφόσον κρίνεται ότι οι λει-
τουργίες της συγκεκριµένης
οργανικής µονάδας απαιτούν
γνωστική υποδοµή πανεπι-
στηµιακού επιπέδου. Εν προ-
κειµένω υπογραµµίζεται, ότι
σσττηηνν ππρράάξξηη έέχχεειι ααπποοδδεειιχχθθεείί
µµεε ααννααµµφφιισσββήήττηηττοο ττρρόόπποο,, όόττιι
ηη εεύύρρυυθθµµηη λλεειιττοουυρργγίίαα ττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν
δδύύννααττααιι νναα δδιιαασσφφααλλιισσττεείί µµεε
ααππόόλλυυττηη εεππιιττυυχχίίαα,, αακκόόµµηη κκιι

όότταανν οοιι θθέέσσεειιςς ππρροοϊϊσσττααµµέέννωωνν
κκααττααλλααµµββάάννοοννττααιι ααππόό ΝΝοοσσηη--
λλεευυττέέςς ΤΤΕΕ. Εξάλλου, δεν είναι
τυχαίο ότι και σήµερα η συντρι-
πτική πλειονότητα των θέσε-
ων ευθύνης των Νοσηλευτι-
κών Υπηρεσιών έχουν
πληρωθεί από Νοσηλευτές
ΤΕ. Στα 133 νοσοκοµεία του
ΕΣΥΚΑ, στα 126, οι ∆ιευθύν-
σεις των Νοσηλευτικών Υπη-
ρεσιών στελεχώνονται από
Νοσηλευτές ΤΕ. Συµπερα-
σµατικά, ειδικώς για την οµα-
λή λειτουργία των υπηρεσιών
που στελεχώνονται από Νοση-
λευτές, δεν απαιτείται γνωστι-
κή υποδοµή πανεπιστηµια-
κού επιπέδου για τους
υποψήφιους προϊσταµένους.

Οµοίως, στην έκτη παρά-
γραφο της επίµαχης εγκυκλί-
ου, αναφέρεται ότι, σε ορι-
σµένες περιπτώσεις, όταν η
γνωστική υποδοµή υπαλλή-
λων κατηγορίας ΠΕ θεωρεί-
ται υπερβολική για την άσκη-
ση καθηκόντων συγκεκριµένων
υπηρεσιακών µονάδων, ιεραρ-
χικά κατώτερου επιπέδου ∆ιεύ-
θυνσης, θα µπορούσε να προ-
βλέπεται από τ ις οικείες
οργανικές διατάξεις ότι, οι προϊ-
στάµενοι αυτών των οργανι-
κών µονάδων θα προέρχο-
νται αποκλειστικά από κατώτερη
της ΠΕ κατηγορίας. Με βάση
τα πιο πάνω, καθίσταται σαφές
ότι η εγκύκλιος επιτρέπει ρητώς
ορισµένες εξαιρέσεις, που
µετριάζουν το απόλυτο προ-
βάδισµα των υπαλλήλων ΠΕ.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ε.Ν.Ε. θεωρεί, ότι οι εξαιρέ-
σεις αυτές βρίσκουν πεδίο
εφαρµογής στις Νοσηλευτικές
Υπηρεσίες, συµπεριλαµβανο-
µένου, µάλιστα, και του ανώ-
τερου επιπέδου της ∆ιεύθυν-
σης.»,αναφέρει η σχετική επιστολή
της Ε.Ν.Ε., που απεστάλη στο
υπουργείο Υγείας. xz

Η Ε.Ν.Ε. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

Κρίσεις και διακρίσεις…

«Η Ε.Ν.Ε. τονίζει ότι, ο τίτλος του Νοσηλευτή,
ανεξαρτήτως αν αυτός είναι ΠΕ ή ΤΕ, είναι ενιαίος»
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ΠΠααρράάννοοµµεεςς κκααιι αακκυυρρωω--
ττέέεεςς»» χχααρραακκττήήρριισσεε ηη
ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν

ΕΕλλλλάάδδοοςς ττιιςς κκρρίίσσεειιςς ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν πποουυ έέλλααββαανν χχώώρραα σσττοο
ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο ΚΚΑΑΤΤ,, κκααθθώώςς δδιιαα--
ππιισσττώώθθηηκκεε όόττιι,, µµεεττααξξύύ ττωωνν ττεελλιι--
κκώώςς κκρριιθθέέννττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν
σσυυγγκκααττααλλέέγγοοννττααιι κκααιι ΝΝοοσσηη--
λλεευυττέέςς,, οοιι οοπποοίίοοιι κκααττάά ττηηνν χχρροο--
ννιικκήή σσττιιγγµµήή ττωωνν κκρρίίσσεεωωνν δδεενν
ήήτταανν εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννοοιι σστταα µµηηττρρώώαα
ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....

«Όπως είναι ήδη γνωστό,
η εγγραφή όσων φέρουν τον
επαγγελµατικό τίτλο του Νοση-
λευτή στα µητρώα της Ε.Ν.Ε.
είναι υποχρεωτική, δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου
3§2 του Νόµου 3252/2004.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το
άρθρο 31§1 του Νόµου
3252/2004, για την έκδοση

από τις κατά τόπους Νοµαρ-
χίες της άδειας άσκησης του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος
απαιτείται βεβαίωση εγγραφής
στο οικείο Περιφερειακό Τµή-
µα της Ε.Ν.Ε., ενώ σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του ιδί-
ου ως άνω άρθρου, όποιος
ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς
άδεια διώκεται ποινικά σύµ-
φωνα µε το άρθρο 458 του
Ποινικού Κώδικα. Τέλος, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 31§3 του
Νόµου 3252/2004, η άσκηση
του νοσηλευτικού επαγγέλ-
µατος χωρίς εγγραφή στην
Ε.Ν.Ε. συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα.

Υπό το πρίσµα των ανω-
τέρω διατάξεων και σε συνέ-
χεια του υπ’ αριθµ. πρωτ.
7952/03-10-2005 εγγράφου
της Ε.Ν.Ε., εξεδόθη το υπ’

αριθµ. πρωτ. Υ10β/Γ.Π.οικ.
112882/24-10-2005 έγγραφο
της ∆ιεύθυνσης Προσωπικού
Νοµικών Προσώπων του
Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης µε απο-
δέκτες όλους τους ∆ιοικητές
των ∆.Υ.ΠΕ. και των Νοση-
λευτικών Ιδρυµάτων, όπου
αναφέρεται  ρητώς, ότ ι  

ππρροοκκεειιµµέέννοουυ οοιι ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς
ττοουυ ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ.. νναα σσυυµµππεερριιλληη--
φφθθοούύνν σσττοουυςς κκααττααλλόόγγοουυςς ττωωνν
υυππόό κκρρίίσσηη υυππααλλλλήήλλωωνν γγιιαα
ττηηνν κκααττάάλληηψψηη θθέέσσεεωωνν δδιιεευυ--
θθυυννττώώνν,, ττοοµµεεααρρχχώώνν,, ππρροοϊϊ--
σσττααµµέέννωωνν κκααιι υυππεευυθθύύννωωνν ττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν
ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ΙΙδδρρυυµµάά--
ττωωνν κκααιι ΚΚέέννττρρωωνν ΥΥγγεείίααςς,, εείίννααιι
εεκκ ττοουυ ννόόµµοουυ εεππιιββεεββλληηµµέέννηη
ηη εεγγγγρρααφφήή ττοουυςς σστταα µµηηττρρώώαα
ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....

Στο ίδιο πνεύµα κινείται
και το υπ’αριθµ.πρωτ.16602/26-
10-2007 έγγραφο της Ε.Ν.Ε.,
που θέτει ως λογικό εκ του
νόµου προαπαιτούµενο για
την διενέργεια οιασδήποτε
υπηρεσιακής µεταβολής Νοση-
λευτή την έγκυρη εγγραφή
αυτού στα µητρώα της Ε.Ν.Ε.,
ως µοναδικής οδού διασφά-
λισης της νοµίµου ασκήσεως
του νοσηλευτικού επαγγέλ-
µατος. Οµοίως ορίζει και το
υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ.6978/04-
04-2008 έγγραφο του ∆ιοικη-
τή της Α΄ Υγειονοµικής Περι-
φέρειας, που απευθύνεται σε
όλους τους ∆ιοικητές Νοσο-
κοµείων αρµοδιότητας Α΄ ΥΠΕ,

στις ∆ιευθύνσεις Νοσηλευτι-
κών Υπηρεσιών και τα Γρα-
φεία Προσωπικού.

ΜΜεε ββάάσσηη,, λλοοιιππόόνν,, ττοο σσααφφέέςς
ννοοµµιικκόό ππλλααίίσσιιοο,, πποουυ δδιιέέππεειι
ττηηνν άάσσκκηησσηη ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκοούύ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς κκααιι κκααθθιιεε--
ρρώώθθηηκκεε σσεε σσυυννέέχχεειιαα ττηηςς θθέέσσεε--
ωωςς σσεε ιισσχχύύ ττοουυ ΝΝόόµµοουυ
33225522//22000044,, ττοο ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό ΣΣυυµµ--
ββοούύλλιιοο ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. θθεεωωρρεείί,, όόττιι
οοιι κκρρίίσσεειιςς πποουυ έέλλααββαανν χχώώρραα
σσττιιςς 2277--1122--22000077 σσττοο ννοοσσοοκκοο--
µµεείίοο ««ΚΚΑΑΤΤ»» εείίννααιι ππααρράάννοοµµεεςς
κκααιι αακκυυρρωωττέέεεςς,, κκααττάά ττοο µµέέρροοςς
πποουυ σσυυµµππεερριιεελλήήφφθθηησσαανν εειιςς
ααυυττέέςς ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς µµηη εεγγγγεε--
γγρρααµµµµέέννοοιι σστταα µµηηττρρώώαα ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....

Για τον λόγο αυτό οι επί-
µαχες κρίσεις θα πρέπει να
επαναληφθούν, µε συµµετο-
χή αυστηρώς και µόνον εκεί-
νων των Νοσηλευτών,οι οποί-
οι κατά την 27η-12-2007 διέθεταν
το σύνολο των απαιτουµένων
τυπικών προσόντων, µεταξύ
δε αυτών και βεβαίωση εγγρα-
φής στην Ε.Ν.Ε.», τονίζει το
έγγραφο που απέστειλε η Ένω-
ση Νοσηλευτών σε όλους τους
αρµόδιους φορείς. xz

ΤΤηηνν έέννττοοννηη ααννττίίδδρραασσηη ττηηςς ΈΈννωω--
σσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς ππρροο--
κκάάλλεεσσεε έέγγγγρρααφφοο ττηηςς ∆∆ιιεευυθθύύ--

ννττρριιααςς –– ΣΣυυννττοοννίίσσττρριιααςς ττοουυ ΚΚέέννττρροουυ
ΥΥγγεείίααςς ΣΣααλλααµµίίννααςς,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο
οοπποοίίοο ηη ττοοπποοθθέέττηησσηη κκααιι ηη σσυυλλλλοογγήή
ττωωνν ββιιββλλίίωωνν κκίίννηησσηηςς ττωωνν αασσθθεεννώώνν
σστταα γγρρααφφεείίαα κκάάθθεε ιιααττρρεείίοουυ ααννααττίίθθεεττααιι
σσττηηνν υυππεεύύθθυυννηη ννοοσσηηλλεεύύττρριιαα..

«Με αφορµή το εν λόγω έγγραφο,
το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. αισθάνεται την ανά-
γκη να παρέµβει, στο πλαίσιο της διαρ-
κούς προσπάθειάς του να επιτύχει την
προαγωγή και ανάπτυξη της Νοση-
λευτικής, ακολούθως προς τις διατά-
ξεις του άρθρου 2 του Νόµου 3252/2004.
Επισηµαίνονται τα κάτωθι: ΕΕίίννααιι σσααφφέέςς,,
όόττιι ηη ττοοπποοθθέέττηησσηη ττωωνν ββιιββλλίίωωνν κκίίννηη--
σσηηςς ττωωνν αασσθθεεννώώνν σστταα γγρρααφφεείίαα κκάάθθεε
ιιααττρρεείίοουυ σσττιιςς 77::3300 ττοο ππρρωωίί κκααιι ηη σσυυλλ--
λλοογγήή ααυυττώώνν σσττιιςς 22::3300 ττοο µµεεσσηηµµέέρριι ααπποο--

ττεελλεείί κκααττ’’ εεξξοοχχήήνν εερργγαασσίίαα γγρρααµµµµααττεειι--
αακκήήςς φφύύσσεεωωςς,, ηη οοπποοίίαα οουυδδόόλλωωςς σσυυννάά--
δδεειι µµεε τταα θθεεσσµµοοθθεεττηηµµέένναα εεππααγγγγεελλµµαα--
ττιικκάά δδιικκααιιώώµµαατταα κκααιι υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς ττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν,, όόππωωςς ααυυττάά ππεερριιγγρράάφφοο--
ννττααιι σσττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ ΠΠρροοεεδδρριικκοούύ
∆∆ιιααττάάγγµµααττοοςς 335511//11998899..

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο
10§5 της υπ’αριθµ. 3420/1990 κοινής
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων περί της συστάσεως του

Κέντρου Υγείας Σαλαµίνας, η φροντί-
δα για κάθε θέµα που έχει σχέση µε
την οργάνωση της γραµµατειακής στή-
ριξης του Κ.Υ., την υπηρεσιακή κατά-
σταση του προσωπικού του, την τήρη-
ση των αρχείων και βιβλίων κίνησης
των Ιατρείων του Κ.Υ. ανήκει στις
αρµοδιότητες του Γραφείου Γραµµα-
τείας και όχι σ’ αυτές του Γραφείου
Νοσηλευτικής, που είναι επιφορτι-
σµένο αποκλειστικά µε την παροχή
νοσηλείας στους αρρώστους, σύµφω-
να και µε την παράγραφο 3 του ιδί-

ου ως άνω άρθρου.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο

30§1 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα (Νόµος 3528/2007), ο υπάλληλος
εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της
ειδικότητάς του. ΜΜεε άάλλλλαα λλόόγγιιαα οο ΝΝοοσσηη--
λλεευυττήήςς εεκκττεελλεείί ααπποοκκλλεειισσττιικκάά κκααιι µµόόννοονν
ννοοσσηηλλεευυττιικκάά κκααθθήήκκοονντταα,, µµεεττααξξύύ ττωωνν
οοπποοίίωωνν δδεενν σσυυγγκκααττααλλέέγγοοννττααιι εερργγαασσίίεεςς
γγρρααµµµµααττεειιαακκήήςς φφύύσσεεωωςς..

Με βάση τα πιο πάνω το ∆.Σ. της
Ε.Ν.Ε. θεωρεί εν προκειµένω επιβε-
βληµένη και αυτονόητη την ανάγκη
άµεσης ανάκλησης του υπ’ αριθµ.πρωτ.
1287/21-08-2008 εγγράφου της ∆ιευ-
θύντριας του Κ.Υ. Σαλαµίνας, ώστε να
υπάρξει πλήρης εναρµόνιση των αρµο-
διοτήτων του Γραφείου Νοσηλευτικής
του ως άνω Κ.Υ. µε τις προαναφερ-
θείσες διατάξεις», αναφέρει η σχετική
επιστολή της Ε.Ν.Ε.. xz

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΕΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε. ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ   

Cut στις κρίσεις
του ΚΑΤ

Ζητείται…
γραµµατέας! 



ΤΤοο ∆∆..ΣΣ ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,, εεφφααρρ--
µµόόζζοοννττααςς τταα όόσσαα οορρίίζζεειι

οο ΝΝόόµµοοςς 33225522//0044 ααννααφφοορριικκάά
µµεε ττοουυςς σσκκοοπποούύςς πποουυ ππρρέέππεειι
νναα εεππιιττεελλέέσσεειι,, ααλλλλάά κκααιι δδιιαα--
ππιισσττώώννοοννττααςς ττηηνν εεππίί δδεεκκααεεττίίεεςς
υυππααρρκκττήή κκααιι  εεππιιτταακκττιικκήή ααννάά--
γγκκηη ττηηςς εενν γγέέννεειι οορριιοοθθέέττηησσηηςς
ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ εεππααγγγγέέλλ--
µµααττοοςς,, ππρροοέέββηη σσεε µµιιαα σσεειιρράά
εεννεερργγεειιώώνν,, ξξεεκκιιννώώννττααςς ααππόό ττοο
σσχχεεδδιιαασσµµόό ττηηςς ππεερριιγγρρααφφήήςς
ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ππρράάξξεεωωνν
κκααιι ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν..

Στην κατεύθυνση αυτή,ορί-
στηκε πολυµελής επιτροπή
από κλινικούς νοσηλευτές,
αλλά και από νοσηλευτές της
εκπαίδευσης υπό την καθο-
δήγηση του ∆.Σ. της Ένωσης
και έγινε ο διαχωρισµός της
σε οµάδες εργασίας, ανά νοση-
λευτικό τοµέα και ειδικότητα.

Έτσι, το πολυσήµαντο έργο
του καθορισµού των νοση-
λευτικών πράξεων θα αντι-
µετωπιστεί µε την ανάλογη
προσοχή και οι οµάδες εργα-
σίας, θα προσφέρουν απερί-
σπαστες τις επιστηµονικές και
τις τεχνικές τους γνώσεις επί
του θέµατος που ανέλαβαν να
διεκπεραιώσουν.

Στο σηµείο αυτό, αξίζει να
σηµειωθεί ότι, η επιτροπή σε
καµία περίπτωση δεν αποτε-
λεί «κλειστό κλαµπ» νοση-
λευτών, αλλά δύναται να
εµπλουτίζεται συνεχώς µε νέα
άτοµα που επιθυµούν να βοη-
θήσουν.

ΜΜεεττάά ττοο ππέέρρααςς ττωωνν εερργγαα--
σσιιώώνν,, ττοο άάθθρροοιισσµµαα ττοουυ έέρργγοουυ
ττωωνν οοµµάάδδωωνν εερργγαασσίίααςς,, θθαα ππρροο--
ωωθθηηθθεείί σσττοο ΥΥπποουυρργγεείίοο ΥΥγγεείί--
ααςς κκααιι θθαα ααπποοττεελλέέσσεειι ππρρόότταα--
σσηη ΠΠρροοεεδδρριικκοούύ ∆∆ιιααττάάγγµµααττοοςς..

ΑΑκκοολλοούύθθωωςς,, µµεεττάά ττηηνν οολλοο--
κκλλήήρρωωσσηη ττοουυ έέρργγοουυ ττηηςς εεππιι--
ττρροοππήήςς,, θθαα ααρρχχίίσσοουυνν οοιι εερργγαα--
σσίίεεςς κκοοσσττοολλόόγγηησσηηςς ττωωνν
κκααθθοορριισσµµέέννωωνν ππρράάξξεεωωνν κκααιι
θθαα αακκοολλοουυθθήήσσεειι ηη ννοοµµοοθθεεττιι--
κκήή ττοουυςς εεππιικκύύρρωωσσηη, ώστε οι
νοσηλευτές που επιθυµούν,
να µπορούν να ιδιωτεύουν
νοµίµως, ή να λειτουργούν το
δικό τους νοσηλευτικό κατά-
στηµα (η ακριβής ονοµασία
του οποίου ήδη απασχολεί
την επιτροπή).

Λαµβανοµένης υπόψη της
προόδου των εργασιών και
διαπιστώνοντας το ζήλο και
την αφοσίωση των νοσηλευ-
τών που απαρτίζουν τις οµά-
δες εργασίας, υπολογίζεται
ότι το έργο της επιτροπής και
η σύνθεση των επί µέρους
εργασιών θα έχει ολοκλη-
ρωθεί µέσα στον προσεχή

Νοέµβριο, ώστε να αρχίσει η
κοστολόγηση όσο το δυνα-
τόν συντοµότερα.

Τέλος, µε το σκεπτικό ότι
η Νοσηλευτική είναι µια ζωντα-
νή και ολοένα εξελισσόµενη
επιστήµη και τέχνη, ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..

ττοοννίίζζεειι όόττιι,, οοιι ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς
ππρράάξξεειιςς θθαα ααννααννεεώώννοοννττααιι κκααιι
θθαα σσυυµµππλληηρρώώννοοννττααιι ααννάά 55 έέττηη
µµεε σσχχεεττιικκάά υυπποοµµννήήµµαατταα, µετά
την εισήγηση των αντίστοιχων
οµάδων εργασίας που θα παρα-
µείνουν ενεργές. xz
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Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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Η ανάγκη
γίνεται

πραγµατικότητα 

ΌΌπως είναι ήδη γνωστό, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου
50§6 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού

Κώδικα (Νόµος 3528/2007), υπάλλη-
λος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό
υπολογιστή και απασχολείται µπροστά
σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρο-

νικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε
(5) ωρών του ηµερήσιου ωραρίου εργα-
σίας, δικαιούται µηχανογραφική άδεια
µετά πλήρων αποδοχών, µίας (1) ηµέ-
ρας ανά δίµηνο. Η άδεια χορηγείται
υποχρεωτικά µέσα στο δίµηνο το οποίο
αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξα-

ντληθεί στο διάστηµα αυτό, δεν µετα-
φέρεται ούτε καταβάλλεται αποζη-
µίωση στον υπάλληλο.
Με βάση την πιο πάνω νοµοθετική διά-
ταξη και κατόπιν υποβολής σχετικού ερω-
τήµατος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστι-
κής Νοσηλευτικής Οµοσπονδίας του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξε-
δόθη η υπ’αριθµ.πρωτ. 1364/13-09-2007
Ερµηνευτική Εγκύκλιος του Γενικού Γραµ-
µατέα του Υπουργείου Υγείας, απευθυ-

νόµενη προς τους Προέδρους και Αντι-
προέδρους των Υγειονοµικών Περιφε-
ρειών, καθώς και τους ∆ιοικητές και Υπο-
διοικητές όλων των Νοσοκοµείων, σύµφωνα
µε την οποία, οι διατάξεις του άρθρου
50§6 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
τυγχάνουν εφαρµογής και για το νοση-
λευτικό προσωπικό.
Συµπερασµατικά, κάθε Νοσηλευτής που
χειρίζεται οθόνη οπτικής καταγραφής,
δικαιούται χωρίς περαιτέρω διατύπω-
σης, ειδικής αδείας µετ’ αποδοχών, διάρ-
κειας µιας (1) ηµέρας ανά δίµηνο. xz

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΘΟΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

Άδεια
µετ’ αποδοχών

Η Ε.Ν.Ε.Ν. ανταποκρίθηκε άµεσα στο κάλεσµα της Ε.Ν.Ε. για την
περιγραφή των νοσηλευτικών πράξεων
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∆∆εενν δδύύννααννττααιι νναα φφέέρροουυνν
ττοονν εεππααγγγγεελλµµααττιικκόό ττίίττ--
λλοο ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττήή ήή ττηηςς

ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιααςς οοιι ππττυυχχιιοούύχχοοιι
ττηηςς ΑΑννωωττέέρρααςς ΣΣχχοολλήήςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττρριιώώνν ττοουυ ΕΕλλλληηννιικκοούύ ΕΕρρυυ--
θθρροούύ ΣΣττααυυρροούύ»»,, υυπποοσσττηηρρίίζζεειι ηη
ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,
µε αφορµή την έκδοση και
χορήγηση πτυχίων από την εν
λόγω σχολή, επιγραφοµένων
«Πτυχίο Νοσηλευτή / Νοση-
λεύτριας».Με την επιστολή που
απέστειλε η Ε.Ν.Ε. στην Ανω-
τέρα Σχολή Νοσηλευτριών του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
εκφράζει την έντονη αντίθεσή
της στην καταχρηστική και αυθαί-
ρετη χρήση του επαγγελµατι-
κού τίτλου του Νοσηλευτή –
Νοσηλεύτριας, τονίζοντας ότι,
αποσκοπώντας στον δραστικό
περιορισµό της αντιποίησης του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος,
επιφυλάσσεται για κάθε νόµι-
µο δικαίωµά της. Ακολουθεί
ένα χαρακτηριστικό απόσπα-
σµα της επιστολής.

«∆ια του Νόµου 3252/2004,
συστήθηκε, υπό την µορφή

Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσί-
ου ∆ικαίου, η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος, λειτουργού-
σα έκτοτε ως επαγγελµατικός
σύλλογος των Νοσηλευτών.
Μεταξύ των σκοπών της, όπως
αυτοί περιγράφονται στο άρθρο
2 του Νόµου 3252/2004, ανα-
φέρεται και ο περιορισµός της
αντιποίησης της άσκησης του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος.

ΥΥπποογγρρααµµµµίίζζεεττααιι,, όόττιι ααννττιι--
πποοίίηησσηη σσυυννιισσττάά κκααιι ηη ααυυθθααίί--
ρρεεττηη χχρρήήσσηη ττοουυ εεππααγγγγεελλµµααττιι--
κκοούύ ττίίττλλοουυ ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττήή..

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε
τη διάταξη του άρθρου 5§2Α
του Νόµου 1579/1985, από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου
καθιερώνεται οο εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς
ττίίττλλοοςς ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττήή κκααιι ννοοσσηη--
λλεεύύττρριιααςς σσττοουυςς ππττυυχχιιοούύχχοουυςς ήή
δδιιππλλωωµµααττοούύχχοουυςς ττωωνν:: αα)) ΤΤµµηη--
µµάάττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ.. ββ))
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ττµµηηµµάάττωωνν ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ..
γγ)) ΤΤέέωωςς ααννώώττεερρωωνν σσχχοολλώώνν ααδδεελλ--
φφώώνν ννοοσσοοκκόόµµωωνν εεππιισσκκεεππττρριιώώνν
ααδδεελλφφώώνν ννοοσσοοκκόόµµωωνν,, ααρρµµοο--
δδιιόόττηηττααςς ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΥΥγγεείίααςς,,

ΠΠρρόόννοοιιααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν ΑΑσσφφαα--
λλίίσσεεωωνν κκααιι ΚΚ..ΑΑ..ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ.. δδ)) ΙΙσσόό--
ττιιµµωωνν σσχχοολλώώνν ααλλλλοοδδααππήήςς ττωωνν
ααννττίίσσττοοιιχχωωνν σσχχοολλώώνν αα,, ββ,, γγ..

Περαιτέρω,όπως προκύπτει
από το υπ’ αριθµ. πρωτ.
109077α/Β1/14-12-2006 έγγρα-
φο της ∆ιεύθυνσης Μελετών
Στατιστικής & Οργάνωσης Α.Ε.
του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευµάτων,καθώς
και από το υπ’ αριθµ. πρωτ.
Φ2/132338/Β3/07-12-2006 έγγρα-
φο της ∆ιεύθυνσης Τεχνολο-
γικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων,
η Σχολή Νοσηλευτριών του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
δεν ανήκει στην αρµοδιότητα
του Υπουργείου Παιδείας, δεν
περιλαµβάνεται στην τριτοβάθ-

µια εκπαίδευση και δεν υπά-
γεται στο σύστηµα εισαγωγής
µέσω των µαθηµάτων που εξε-
τάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, όπως προκύπτει
από το υπ’αριθµ.πρωτ.Υ7β/
Γ.Π.128245/06-12-2005 έγγρα-
φο της ∆ιεύθυνσης Επαγγελ-
µάτων Υγείας και Πρόνοιας του
Υπουργείου Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης,η Ανω-
τέρα Σχολή Νοσηλευτριών του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
δεν υπάγεται στην αρµοδιότη-
τα του ως άνω Υπουργείου.

ΜΜεε ββάάσσηη τταα ππιιοο ππάάννωω,, κκααθθίί--
σσττααττααιι σσααφφέέςς,, όόττιι οοιι ππττυυχχιιοούύχχοοιι
ττηηςς ΑΑννωωττέέρρααςς ΣΣχχοολλήήςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττρριιώώνν ττοουυ ΕΕλλλληηννιικκοούύ ΕΕρρυυ--
θθρροούύ ΣΣττααυυρροούύ δδεενν δδύύννααννττααιι νναα
υυππααχχθθοούύνν σσεε κκααµµίίαα ττωωνν ππεερριι--
ππττώώσσεεωωνν αα,, ββ,, γγ κκααιι δδ ττοουυ άάρρθθρροουυ
55§22ΑΑ ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 11557799//11998855..
Ως εκ τούτου, δεν δύνανται να

φέρουν τον επαγγελµατικό τίτ-
λο του Νοσηλευτή ή της Νοση-
λεύτριας. ΟΟµµοοίίωωςς,, ηη εεππιιγγρρααφφήή
««ΠΠττυυχχίίοο ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιααςς»»,, εεππίί ττωωνν
ππττυυχχίίωωνν πποουυ χχοορρηηγγεείί ηη ΑΑννωω--
ττέέρραα ΣΣχχοολλήή ΝΝοοσσηηλλεευυττρριιώώνν ττοουυ
ΕΕλλλληηννιικκοούύ ΕΕρρυυθθρροούύ ΣΣττααυυρροούύ,,
ττίίθθεεττααιι κκααττααχχρρηησσττιικκάά κκααιι έέρρχχεε--
ττααιι σσεε ππλλήήρρηη ααννττίίθθεεσσηη µµεε ττιιςς
ππρροοααννααφφεερρθθεείίσσεεςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ
ΝΝόόµµοουυ 11557799//11998855.. 

Πέραν του καταχρηστικού
χαρακτήρα της εν λόγω επι-
γραφής, προκαλείται αναπό-
φευκτη σύγχυση µεταξύ των
νοµίµως κατεχόντων τον επαγ-
γελµατικό τίτλο του Νοσηλευ-
τή και των πτυχιούχων της Ανω-
τέρας Σχολής Νοσηλευτριών
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-
ρού. Η σύγχυση αυτή ευνοεί
σαφώς την παρουσίαση φαι-
νοµένων αντιποίησης του νοση-
λευτικού επαγγέλµατος». xz

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ 

Αυθαίρετα και
καταχρηστικά

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Ε.Ν.Ε. και µε το νόµο… 
ΤΤο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, αφού εξέτασε τα επιχειρήµατα των ενστάσε-

ων µελών της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία
που προσέφυγαν µε ασφαλιστικά µέτρα, προκειµένου αρχικά να µπλοκάρουν τις

εκλογές της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και κατόπιν να τις κηρύξουν άκυρες, δέχτη-
κε τελικά το υπόµνηµα του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. κι επικύρωσε την εγκυρότητα των διενεργη-
θεισών εκλογών, απορρίπτοντας τις όποιες ενστάσεις είχαν υποβληθεί.
Για την ιστορία να αναφέρουµε, ότι το βασικό αίτηµα των ενιστάµενων, ήταν η κατάρ-
γηση του ενιαίου ψηφοδελτίου και η κατίσχυση της δυνατότητας δηµιουργίας παρατά-
ξεων κατά την εκλογική διαδικασία. «Η απόφαση αυτή της ελληνικής δικαιοσύνης, απο-
κτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αν αναλογιστούµε τα δεινά που έχουν επιφέρει στα εργασιακά
συλλογικά όργανα ο κοµµατικός και ο παραταξιακός συνδικαλισµός», τόνισε σε ανα-
κοίνωσή του, το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε..
Περισσότερες πληροφορίες για το ιστορικό, αλλά και αποσπάσµατα των αποφάσεων
µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να διαβάσουν στην ιστοσελίδα wwwwww..eennnnee..ggrr.. xz
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ΤΤοο ααίίττηηµµαα γγιιαα µµιιαα ΕΕννιιααίίαα
ΠΠααννεεππιισσττηηµµιιαακκήή ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήή ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη,,

πποουυ θθαα έέχχεειι ωωςς ααπποοττέέλλεεσσµµαα
κκααιι τταα εεννιιααίίαα εεππααγγγγεελλµµααττιικκάά
δδιικκααιιώώµµαατταα γγιιαα ττοουυςς ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς,, ααππαασσχχοολλεείί εεδδώώ κκααιι
ααρρκκεεττόό κκααιιρρόό ττηη ννοοσσηηλλεευυττιικκήή
κκοοιιννόόττηητταα.. Το εκπαιδευτικό
«µπέρδεµα» που επικρατεί, µε
τη «διπολικότητα» της Τριτο-
βάθµιας Νοσηλευτικής Εκπαί-
δευσης, προκαλεί πολλά προ-
βλήµατα που σχετίζονται µε
όλες τις πτυχές της εργασια-
κής καθηµερινότητας των νοση-
λευτών. Επηρεάζει τις κρίσεις,
τα εργασιακά δικαιώµατα, ακό-
µη και την άποψη της κοινής
γνώµης για το λειτούργηµα
του νοσηλευτή.ΗΗ ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,, ααππέέσσττεειιλλεε
σσχχεεττιικκόό υυππόόµµννηηµµαα ππρροοςς ττοο
ΥΥπποουυρργγεείίοο ΠΠααιιδδεείίααςς κκααιι ΘΘρρηη--
σσκκεευυµµάάττωωνν,, ζζηηττώώννττααςς ττηηνν έέννααρρ--
ξξηη εεννόόςς γγόόννιιµµοουυ δδιιααλλόόγγοουυ,,
πποουυ θθαα οοδδηηγγήήσσεειι σσττηηνν αανναα--
ββάάθθµµιισσηη ττοουυ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς ττοουυ

ννοοσσηηλλεευυττήή.. Ακολουθεί το πλή-
ρες κείµενο της Ε.Ν.Ε..

«∆ια του παρόντος επιθυ-
µούµε να σας καταστήσουµε
κοινωνούς στους -από καιρό
προκύψαντες- προβληµατι-
σµούς όλης της Νοσηλευτι-
κής Κοινότητας, σχετικά µε τη
«διπολικότητα» της Τριτοβάθ-
µιας Νοσηλευτικής Εκπαί-
δευσης, ήτοι ενός φαινοµέ-

νου που,όπως γνωρίζετε, απο-
τελεί πανευρωπαϊκή (αν όχι
παγκόσµια) πρωτοτυπία.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος ιδρύθηκε µε το Ν.3252/2004
και αποτελεί τον επαγγελµα-
τικό σύλλογο των Νοσηλευ-
τών της χώρας, υπό την µορ-
φή Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου, καλύπτο-
ντας ένα τεράστιο κενό δεκα-
ετιών τόσο σε θεσµικό, όσο
και σε επαγγελµατικό αλλά και
επιστηµονικό επίπεδο.

Μεταξύ των σκοπών της
Ε.Ν.Ε., όπως αυτοί περιγρά-
φονται στο άρθρο 2 του
Ν.3252/2004, συµπεριλαµβά-
νεται και η διατύπωση ειση-
γήσεων επί θεµάτων Νοση-
λευτικής εκπαίδευσης,ήτοι ενός
τοµέα εξαιρετικά ευαίσθητου,
ο οποίος περιέρχεται πλέον
στο αποκλειστικό πεδίο ευθύ-
νης της Ε.Ν.Ε., ως καθ’ ύλην
αρµόδιου φορέα, νοµοθετικώς
κατοχυρωµένου,για κάθε ζήτη-
µα που άπτεται της Νοσηλευ-

τικής Επιστήµης και Τέχνης.
Κινούµενοι εντός του ανω-

τέρω πλαισίου σκοπών και
αρµοδιοτήτων της Ε.Ν.Ε., επι-
θυµούµε να επισηµάνουµε τα
κάτωθι. ΘΘεεωωρροούύµµεε,, όόττιι τταα ννεεόό--
ττεερραα δδεεδδοοµµέένναα σσττοονν χχώώρροο ττηηςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς υυππααγγοορρεεύύοουυνν
εεππιιτταακκττιικκώώςς ττηηνν ααννααγγκκααιιόόττηη--
τταα ίίδδρρυυσσηηςς κκααιι λλεειιττοουυρργγίίααςς
ΠΠααννεεππιισσττηηµµιιαακκώώνν ΤΤµµηηµµάάττωωνν

ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς σσεε όόλλεεςς ττιιςς
ππόόλλεειιςς,, όόπποουυ λλεειιττοουυρργγοούύνν
ΠΠααννεεππιισσττηηµµιιαακκάά ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίαα,,
µµεε ττααυυττόόχχρροοννηη αανναασσττοολλήή εειισσαα--
γγωωγγήήςς σσπποουυδδαασσττώώνν σστταα ΤΤµµήή--
µµαατταα ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ττωωνν ΑΑΤΤΕΕΙΙ
κκααιι οορριισσττιικκήή δδιιαακκοοππήή ττηηςς λλεειι--
ττοουυρργγίίααςς ττοουυςς µµεεττάά ττηηνν ααπποο--
φφοοίίττηησσηη ττωωνν ήήδδηη σσπποουυδδααζζόό--
ννττωωνν εεκκεείί..

Με τον τρόπο αυτό, αφε-
νός θα επέλθει η ζητούµενη
εκπαιδευτική και κοινωνική
αναβάθµιση του ανθρωπιστι-
κού επαγγέλµατος του Νοση-
λευτή, αφετέρου θα τεθεί τρο-
χοπέδη στην ολοένα
αυξανόµενη απαξίωσή του,
που αποτρέπει τους νέους από
την ενασχόληση µε τη Νοση-
λευτική Επιστήµη, ωθώντας
τους να επιλέξουν άλλες, επαγ-

γελµατικά υπερκορεσµένες,
Υγειονοµικές Επιστήµες.

ΕΕππιιππλλέέοονν,, εεννώώ οοιι ΝΝοοσσηη--
λλεευυττέέςς πποουυ ααπποοφφοοιιττοούύνν ααππόό
ττοο ΑΑΕΕΙΙ ααννήήκκοουυνν σσττοονν ίίδδιιοο κκλλάά--
δδοο µµεε ααυυττοούύςς πποουυ ααπποοφφοοιιττοούύνν
ααππόό τταα ΑΑΤΤΕΕΙΙ,, κκααττααλλααµµββάάννοουυνν
ττοονν ΑΑ΄́ ββααθθµµόό ττηηςς ιιεερρααρρχχίίααςς 22
έέττηη ννωωρρίίττεερραα,, µµεε ααπποοττέέλλεεσσµµαα
νναα δδηηµµιιοουυρργγοούύννττααιι πποολλλλάά ππρροο--
ββλλήήµµαατταα σσττοονν εερργγαασσιιαακκόό ττοοµµέέαα,,
οφειλόµενα πρωτίστως στο
ισχύον κοινωνικά και επαγ-
γελµατικά άδικο καθεστώς των
αποφοίτων των Τµηµάτων ΑΤΕΙ
Νοσηλευτικής.

ΤΤοο ππααρράάδδοοξξοο ττοουυ ππρροοηη--
γγοούύµµεεννοουυ ππααρρααδδεείίγγµµααττοοςς,, εεννιι--
σσχχύύεειι κκααιι ττοο γγεεγγοοννόόςς όόττιι,, ττόόσσοο
οοιι ααππόόφφοοιιττοοιι ττοουυ ΑΑΕΕΙΙ,, όόσσοο κκααιι
ααυυττοοίί ττωωνν ΑΑΤΤΕΕΙΙ σσπποουυδδάάζζοουυνν
44 χχρρόόννιιαα κκααιι οο ααρριιθθµµόόςς ττωωνν

δδιιδδαακκττιικκώώνν ωωρρώώνν ααρριιθθµµηηττιικκάά
εείίννααιι σσχχεεδδόόνν ττααυυττόόσσηηµµοοςς..

Επιπλέον, είναι απορίας
άξιο το γεγονός ότι, ενώ η
χώρα µας πριν από 120 περί-
που χρόνια πρωτοστάτησε σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδρύο-
ντας Τριτοβάθµιες Νοσηλευ-
τικές Σχολές (Ευαγγελισµός,
Ερυθρός Σταυρός), σήµερα
φαίνεται να παραµένει στάσι-
µη και να υπολείπεται σηµα-
ντικά των ευρωπαϊκών και διε-
θνών εξελίξεων.

ΗΗ ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ππιισσττεεύύεειι,, όόττιι µµεε ττηηνν
δδηηµµιιοουυρργγίίαα ττηηςς ΕΕννιιααίίααςς ΠΠααννεεππιι--
σσττηηµµιιαακκήήςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΕΕκκππααίί--
δδεευυσσηηςς,, ηη ΕΕλλλληηννιικκήή ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήή θθαα ββγγεειι ααππόό ττοο ααδδιιέέξξοοδδοο σσττοο
οοπποοίίοο έέχχεειι ππεερριιέέλλθθεειι,, γγεεγγοοννόόςς
πποουυ θθαα έέχχεειι άάµµεεσσοο ααννττίίκκττυυπποο κκααιι
σσττοο κκοοιιννωωννιικκόό σσύύννοολλοο..

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
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Πρώτα εκπαιδεύεται  και µετά… παιδεύεται…

«Οποιαδήποτε απόπειρα
διαχωρισµού της Νοσηλευτικής

σε Επιστήµη και Τέχνη,
θα αποβεί καταστροφική

για το µέλλον
της Ελληνικής Νοσηλευτικής 

και τους λειτουργούς της»



Ταυτόχρονα, θα πρέπει να
διασφαλιστεί η µετάταξη του
διδακτικού προσωπικού των
Νοσηλευτικών Τµηµάτων των
ΑΤΕΙ στα νέα Πανεπιστηµια-
κά Τµήµατα που θα προκύ-
ψουν, ανάλογα βέβαια µε τα
προσόντα του καθενός.

Στη συνέχεια, πρέπει να
υπάρξουν µεταβατικές διατά-
ξεις ισοτίµησης των πτυχίων,
όπως συνέβη στις περιπτώσεις
των δασκάλων, νηπιαγωγών,
διαιτολόγων, κτλ. Η σχετική
διαδικασία δεν είναι του παρό-
ντος, αλλά µπορεί να καθορι-
στεί µε τη συµµετοχή όλων
των φορέων της Νοσηλευτι-
κής Κοινότητας (ΥΠΕΠΘ,ΥΥΚ-
ΚΑ,Πανεπιστήµιο,ΑΤΕΙ, ΕΝΕ).

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,, ααξξίίζζεειι νναα σσηηµµεειι--
ωωθθεείί,, όόττιι ηη ππρροοττεειιννόόµµεεννηη κκααθθιιέέ--
ρρωωσσηη εεννιιααίίααςς ΤΤρριιττοοββάάθθµµιιααςς
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς γγιιαα ττοο σσύύννοολλοο
ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν δδεενν ννοοεείίττααιι
χχωωρρίίςς ττηηνν ααππόόλλυυττηη εεξξοοµµοοίίωω--
σσηη ττωωνν εεππααγγγγεελλµµααττιικκώώνν δδιικκααιι--
ωωµµάάττωωνν ττωωνν µµέέχχρριι σσήήµµεερραα
ααπποοκκααλλοουυµµέέννωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΠΠΕΕ κκααιι ΤΤΕΕ.. Ειδικότερα, είναι
γενικώς παραδεκτό και απο-
δεικνύεται καθηµερινά στην
πράξη, ότι τόσο οι Νοσηλευ-
τές της κατηγορίας ΠΕ, όσο
και οι συνάδελφοί τους της

κατηγορίας ΤΕ, κατά την εκτέ-
λεση των υπηρεσιακών καθη-
κόντων τους, ενεργούν ακρι-
βώς τις ίδιες πράξεις, για τις
οποίες έχουν άπαντες οµοί-
ως εκπαιδευθεί. Παραδόξως,
ωστόσο, ενώ τα επαγγελµατι-
κά δικαιώµατα των Νοσηλευ-
τών ΤΕ περιγράφονται από το
Προεδρικό ∆ιάταγµα 351/1989,
δεν υπάρχει αντίστοιχο νοµο-
θέτηµα για τους Νοσηλευτές
ΠΕ. ΜΜεε ββάάσσηη τταα ππααρρααππάάννωω,, ηη
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. θθεεωωρρεείί,, όόττιι σσυυννττρρέέχχοουυνν
εενν ττοοιιςς ππρράάγγµµαασσιι όόλλεεςς εεκκεείί--
ννεεςς οοιι ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς,, πποουυ εεππιι--
ττρρέέπποουυνν,, ααλλλλάά κκααιι εεππιιββάάλλλλοουυνν
ττηηνν εεξξοοµµοοίίωωσσηη ττωωνν εεππααγγγγεελλ--
µµααττιικκώώνν δδιικκααιιωωµµάάττωωνν όόλλωωνν
όόσσωωνν φφέέρροουυνν ττοονν εεππααγγγγεελλ--
µµααττιικκόό ττίίττλλοο ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττήή..
Εξάλλου, τονίζεται ότι ο Νόµος
1579/1985, δια των διατάξε-
ων του άρθρου 5§2 Α, καθιε-
ρώνει έναν ενιαίο επαγγελ-
µατικό τίτλο του Νοσηλευτή,
ανεξαρτήτως αποφοιτήσεως
από ΑΕΙ ή ΤΕΙ. ∆εδοµένου,
λοιπόν, ότι ο ως άνω τίτλος
είναι κοινός, δεν νοείται δια-
φοροποίηση των επαγγελµα-
τικών δικαιωµάτων όσων
φέρουν τον αυτό τίτλο.

ΟΟιι ππααρρααππάάννωω ααππόόψψεειιςς µµααςς
εεννιισσχχύύοοννττααιι σσηηµµααννττιικκάά κκααιι

ααππόό ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττηηςς υυππ’’ααρριιθθµµ..
22000055//3366//ΕΕΚΚ ΟΟδδηηγγίίααςς ττοουυ ΕΕυυρρωω--
ππααϊϊκκοούύ ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ κκααιι ττοουυ
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ ππεερρίί ααννααγγννώώρριι--
σσηηςς εεππααγγγγεελλµµααττιικκώώνν ππρροοσσόό--
ννττωωνν.. Ειδικότερα, το άρθρο
31 της ως άνω Κοινοτικής
Οδηγίας είναι αφιερωµένο
στους Νοσοκόµους που είναι
υπεύθυνοι για γενική περί-
θαλψη.Από τις διατάξεις αυτές,
καθώς και από το περιεχό-
µενο του υπό στοιχείο V παραρ-
τήµατος όπου και παραπέ-
µπουν, προκύπτει αβίαστα, ότι

ο κοινοτικός νοµοθέτης αντι-
µετωπίζει µε ενιαίο τρόπο,
αναφορικά µε τα επαγγελµα-
τικά δικαιώµατα, το σύνολο
των εργαζοµένων που φέρουν
τον τίτλο του Νοσηλευτή, περι-
γράφοντας τις ελάχιστες απαι-
τήσεις του αντίστοιχου προ-
γράµµατος σπουδών, καθώς
και τους τίτλους σπουδών ανά
χώρα, που αρκούν για την

απονοµή του επαγγελµατικού
τίτλου του Νοσηλευτή. Για την
Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών
είναι τόσο το πτυχίο Νοση-
λευτικής του Πανεπιστηµίου,
όσο και το πτυχίο Νοσηλευ-
τικής ΤΕΙ, χωρίς την παραµι-
κρή µεταξύ των διάκριση.

Τέλος, επισηµαίνουµε ότι ηη
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή,, λλόόγγωω ττωωνν ιιδδιιαα--
ζζοούύσσηηςς φφύύσσεεωωςς χχααρραακκττηηρριισσττιι--
κκώώνν ττηηςς,, ααππααιιττεείί µµιιαα ιιδδιιααίίττεερρηη
ααννττιιµµεεττώώππιισσηη,, ττόόσσοο ααππόό εεππιι--
σσττηηµµοοννιικκήήςς όόσσοο κκααιι ααππόό εεππααγγ--
γγεελλµµααττιικκήήςς ααππόόψψεεωωςς κκααιι σσεε ττίίπποο--

τταα δδεενν ππρρέέππεειι νναα σσυυγγκκρρίίννεεττααιι µµεε
ττιιςς υυππόόλλοοιιππεεςς σσχχοολλέέςς ττωωνν ΑΑΤΤΕΕΙΙ..

Πάγια θέση εξάλλου όλων
των εµπλεκοµένων, είναι ότι
η θέση της είναι στο Πανεπι-
στήµιο και µόνον εκεί.

Υπογραµµίζουµε, µάλιστα,
ότι οποιαδήποτε απόπειρα δια-
χωρισµού της Νοσηλευτικής
σε Επιστήµη και Τέχνη,θα απο-
βεί καταστροφική για το µέλ-

λον της Ελληνικής Νοσηλευ-
τικής και τους λειτουργούς της.

Με τη βεβαιότητα ότι όλα
όσα σας εκθέσαµε ανωτέρω
θα αποτελέσουν την αφετηρία
για έναν γόνιµο και ευδόκι-
µο διάλογο, αναµένουµε για
τις δικές σας πρωτοβουλίες
και ενέργειες, παραµένοντας
στη διάθεσή σας για οποια-
δήποτε διευκρίνιση». xz

Οκτώβριος 2008
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ΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ι  και µετά… παιδεύεται…

«Η Ε.Ν.Ε. πιστεύει, ότι µε την δηµιουργία της
Ενιαίας Πανεπιστηµιακής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, 
η Ελληνική Νοσηλευτική θα βγει από το αδιέξοδο
στο οποίο έχει περιέλθει»

Την Τετάρτη 8-10-08, αντιπροσωπία της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδας, συναντήθηκε µε τον
Υφυπουργό Παιδείας κ. Σπύρο Ταλιαδούρο, µε θέµα
την ενιαία τριτοβάθµια νοσηλευτική εκπαίδευση
και την άµεση ισοτίµηση των πτυχίων των νοση-
λευτών ΤΕ και ΠΕ, µε ανάλογη εξοµοίωση των επαγ-
γελµατικών τους δικαιωµάτων. Κατόπιν της κατά-
θεσης του σχετικού υποµνήµατος και της ανάλυσης
όλων των απαραίτητων επιχειρηµάτων, εξασφα-
λίστηκε αφενός η θετική άποψη του Υφυπουργού
και αφετέρου η υποστήριξή του στις ενέργειες της
Ε.Ν.Ε., µε έγγραφό του που θα απευθύνεται στον
Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο σχε-

τικά µε τη συνολική εκτίµηση και τη θετική έκβα-
ση του θέµατος. Επ’ αυτού δε, εντός των προσε-
χών ηµερών, θα πραγµατοποιηθεί ανάλογη συνά-
ντηση και µε το Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΣ κ.
Βασίλειο Ανδρονόπουλο. 

Επιπλέον, ο Υφυπουργός πρότεινε την άµεση
κρούση από µέρους της Ε.Ν.Ε., στους προέδρους
των δυο πανεπιστηµιακών νοσηλευτικών τµηµά-
των, µε σκοπό να διερευνηθεί αρχικά η βούλησή
τους και στη συνέχεια να ακολουθήσει ανάλογη
πρόσκληση και στους υπευθύνους των αντιστοί-
χων νοσηλευτικών τµηµάτων των ΤΕΙ. Με δεδο-
µένη λοιπόν την πολυδιάστατη υπόσταση του χρό-

νιου αιτήµατος του συνόλου των νοσηλευτών της
χώρας για ενιαία τριτοβάθµια νοσηλευτική εκπαί-
δευση, η Ε.Ν.Ε, αναλαµβάνει πλέον την πρωτο-
βουλία για άµεση εξεύρεση λύσης, καλώντας σε
διάλογο όλους τους συναρµόδιους φορείς, από
µηδενική αφετηρία και χωρίς κανένα προαπαι-
τούµενο. Οι όποιες αποτυχηµένες απόπειρες του
απώτερου ή εγγύτερου παρελθόντος, ανεξαρτή-
τως από το αποτέλεσµά τους ή από το πόσο ειλι-
κρινείς ήταν ή όχι, δεν δεσµεύουν σε τίποτα το ∆Σ
της Ε.Ν.Ε, το οποίο καλείται εκ του θεσµικού του
ρόλου να προασπίσει τα επαγγελµατικά και ακα-
δηµαϊκά συµφέροντα των µελών του. 

Οι τελευταίες εξελίξεις 
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ΜΜεε εεππιισσττοολλήή ττηηςς ππρροοςς
ττηηνν 44ηη ∆∆ιιοοίίκκηησσηη ΥΥγγεειι--
οοννοοµµιικκήήςς ΠΠεερριιφφέέρρεειι--

ααςς ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς κκααιι ΘΘρράάκκηηςς ηη
ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς
δδιιεευυκκρριιννίίζζεειι ττοο θθέέµµαα πποουυ ααφφοο--
ρράά σσττιιςς υυππηηρρεεσσιιαακκέέςς µµεεττααββοο--
λλέέςς ΜΜααιιώώνν--ΜΜααιιεευυττώώνν πποουυ υυππηη--
ρρεεττοούύνν σσεε θθέέσσεειιςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
ππρροοσσωωππιικκοούύ..

«Αναφορικά µε τις κρίσεις
του νοσηλευτικού προσωπι-
κού, οι ειδικές διατάξεις του
άρθρου 103 του Νόµου
2071/1992, που προβλέπουν
ότι θέσεις διευθυντών, τοµε-
αρχών,προϊσταµένων και υπευ-
θύνων της νοσηλευτικής υπη-
ρεσίας,νοσηλευτικών ιδρυµάτων
και κέντρων υγείας, καταλαµ-

βάνονται από νοσηλευτές ΠΕ
και ΤΕ, υπερισχύουν πάσης
άλλης αντιθέτου διατάξεως,
όπως έχει ήδη γίνει δεκτό και
από το υπ’ αριθµ. πρωτ.
Υ10β/Γ.Π. 32048/07-04-2006
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προ-
σωπικού Νοµικών Προσώ-
πων του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε συνέχεια της συστάσε-
ως της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος εξεδόθη το υπ’ αριθµ.
πρωτ.Υ10β/Γ.Π.οικ.112882/24-
10-2005 έγγραφο της ∆ιεύ-
θυνσης Προσωπικού Νοµι-
κών Προσώπων του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης,σύµφωνα µε το οποίο,
προκειµένου οι νοσηλευτές
του ΕΣΥ να συµπεριληφθούν
στους καταλόγους των υπό
κρίση υπαλλήλων για την κατά-
ληψη θέσεων διευθυντών,
τοµεαρχών, προϊσταµένων και
υπευθύνων των Νοσηλευτι-
κών Υπηρεσιών των Νοσο-
κοµείων και Κέντρων Υγείας,
είναι εκ του Νόµου επιβε-
βληµένη η εγγραφή τους στα
µητρώα της Ε.Ν.Ε.. Η προϋ-
πόθεση αυτή δεν απαιτείται
για τις µαίες που έχουν προ-
σληφθεί σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις του Νόµου 580/1977 σε
οργανικές θέσεις νοσηλευτών.

ΕΕννττεεύύθθεενν,, µµόόννοονν οοιι ΜΜααίίεεςς
κκααιι οοιι ΜΜααιιεευυττέέςς πποουυ έέχχοουυνν ππρροο--
σσλληηφφθθεείί κκααττ’’ εεφφααρρµµοογγήή ττωωνν
δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 558800//11997777
δδύύννααννττααιι νναα σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν σσεε
κκρρίίσσεειιςς γγιιαα ττηηνν κκααττάάλληηψψηη θθέέσσεε--
ωωνν εευυθθύύννηηςς σσττιιςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκέέςς
ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς όόπποουυ υυππηηρρεεττοούύνν.. 

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,, γγιιαα ττιιςς λλοοιιππέέςς
υυππηηρρεεσσιιαακκέέςς µµεεττααββοολλέέςς ((ααπποο--
σσππάάσσεειιςς,, µµεεττααττάάξξεειιςς,, µµεετταακκιι--
ννήήσσεειιςς κκλλππ)) µµααιιώώνν κκααιι µµααιι--
εευυττώώνν,, πποουυ υυππηηρρεεττοούύνν σσεε
θθέέσσεειιςς ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωω--
ππιικκοούύ,, ααννεεξξααρρττήήττωωςς ττρρόόπποουυ
ππρροοσσλλήήψψεεωωςς,, ααυυττέέςς δδιιεεννεερρ--
γγοούύννττααιι κκααννοοννιικκάά σσύύµµφφωωνναα
µµεε ττηηνν κκεείίµµεεννηη ννοοµµοοθθεεσσίίαα,,
χχωωρρίίςς νναα ααππααιιττεείίττααιι ππρροοηη--
γγοούύµµεεννηη εεγγγγρρααφφήή σστταα µµηηττρρώώαα
ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..»», αναφέρει η σχετι-
κή επιστολή. xz

Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ν.Ε.
σε όλη την Ελλάδα  

ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΟΥΡΙ-
∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΛΕ-
ΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΑΛΙΑΓΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ,
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΛΑ-
ΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΒΑΧΑ-
ΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΙ∆Α-
ΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΒΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΑΚΟΥ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΑΡΜΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΟΦΤΣΙ-
∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΩΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΓΛΑΣ ΑΡΙ-
ΣΤΕΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΟΛΓΑ, ∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ, ∆ΟΓΑΝΚΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, ∆ΟΝΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΡΑΧΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΚΑΡΠΙ-
∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΖΙΩΓΑ ΑΓΛΑΪΑ,
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΘΕΟ-
∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ-
∆ΩΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΦΑΙ∆ΡΑ,
ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑ-
ΘΙΑ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ,
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΕΜΑΝΕ-ΛΑΖΟΥ ΑΦΡΟ-
∆ΙΤΗ, ΚΕΣΙ∆ΟΥ-ΚΟΤΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΛΙΟΥ-ΠΛΕΞΙ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,
ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΜΕΡΩΠΗ, ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ,
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ, ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗ ΜΕΛΑ-
ΧΡΟΙΝΗ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΚΗ ΒΙΡ-
ΓΙΝΙΑ, ΚΟΥΝΕΛΗΣ-ΜΥΚΗΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ,
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΒΑΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΡΗΤΙ-
ΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑ∆ΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΩΣΤΑ-
ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΑ-
ΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ, ΜΕΡΑΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΤΚΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΡΦΑΚΙ∆ΟΥ ΛΟΥΛΟΥ-
∆ΙΑ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ, ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΓΙΑΤΗ-ΛΕΒΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΖΟ-
ΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ, ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ,
ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥ-
ΤΖΙΩΝΑ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΑΪΜΑ∆Η, ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΑΟΥΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΟ-
ΦΥΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΝΗΣΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΙΑ-
ΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥ∆Η-
ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ,
ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ -ΒΡΕΤΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΙ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ,
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ, ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥ-
ΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΤΕ-

ΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙ-
ΚΗ, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΪΑ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙ-
ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΗ-ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΕΖΙ-
ΝΑ, ΠΙΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΙΣΤΟ-
ΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΠΟΙ-
ΜΕΝΙ∆ΟΥ-ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΟΛΥΖΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΟΝΤΙΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΥΡΓΙΛΗ-
ΜΠΙΣΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΡΟΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΡΟΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΛΗΚΙ∆ΗΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΣΑΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ, ΣΕΛΑΜΑΝΙ-
∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ,
ΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΙΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΝ-
∆ΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΥΛ-
ΤΟΥΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΠΥΡΙ∆Ο-
ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΕΡΡΥΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΟ-
ΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΖΩΪΤΣΑ, ΤΑΜΠΟΥ-
ΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΑ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ ΧΑΪ∆Ω, ΤΣΑΜΠΙΡΑ-ΤΣΑΠΑΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ, ΤΣΕΠΡΑΗΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ, ΤΣΙΛΗ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ, ΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΑ, ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΣΙΡΑΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΤΣΟΛΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΛΟΥ∆Α
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ, ΧΑΒΕΛΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΟΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Υπηρεσιακές
µεταβολές

Μαιών - Μαιευτών

11οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Σοφία Κωσταδιού

Αντιπρόεδρος: Γεωργία Κουτσοβάϊου
Γ. Γραµµατέας: Μιχαήλ Κουράκος

Αν. Γραµµατέας: Κωνσταντία
Μπελαλή

Ταµίας: Λάµπρος Μπίζας
Μέλη: ∆ηµήτριος Σκουτέλης,
Γεώργιος ∆ραχτίδης, Γεωργία

Μπλάντα, ∆ηµήτριος Πιστόλας

22οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Βασιλική Μούγια

Αντιπρόεδρος: Ελένη Πισιµίση
Γ. Γραµµατέας: Ευαγγελία Τσιότσιου

Αν. Γραµµατέας: Παναγιώτης Ψας
Ταµίας: Ελένη Σπυριδοπούλου

Μέλη: Αριστείδης ∆άγλας, Μαρία
Μελετιάδου

33οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος
Παλητζήκας

Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος
Χρυσοµαλλίδης

Αν. Γραµµατέας: Ιωάννης
Κουτσονίκος

Ταµίας: Χρήστος Καργιώτης
Μέλη: Φίλιππος Κακάνης, Στέφανος

Παπουτσάκης

44οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Γεώργιος ∆όντσιος
Αντιπρόεδρος: Ελένη Αβράµη

Γ. Γραµµατέας: Φαίδρα Ιωαννίδου

Αν. Γραµµατέας : Κων/νος
Μπουµπάρης

Ταµίας: Όλγα ∆ηµητριάδου
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, ∆ήµητρα

Τσίλη, Γεώργιος Τζιτζίκος, Χρήστος
Μαρνέρας

77οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Νικόλαος Σαββίδης

Αντιπρόεδρος: Πηνελόπη Ντζιλέπη
Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος

Μεραµβελιωτάκης
Αν. Γραµµατέας: Εµµανουήλ

Αστυρακάκης
Ταµίας: Μιχαήλ Ζωγραφάκης-

Σφακιανάκης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Ν.Ε.
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ΑΑναφορικά µε την υπε-
ρωριακή απασχόληση
των Νοσηλευτών επι-

σηµαίνονται τα ακόλουθα:

1. Σύµφωνα µε το άρθρο
29§2 του Υπαλληλικού Κώδι-
κα, εφόσον έκτακτες και εξαι-
ρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το
επιβάλλουν, οο υυππάάλλλληηλλοοςς οοφφεείί--
λλεειι νναα εερργγαασσττεείί κκααιι ππέέρραα ααππόό ττοο
χχρρόόννοο εερργγαασσίίααςς ήή σσεε µµηη εερργγάά--
σσιιµµεεςς ηηµµέέρρεεςς.. ΣΣττηηνν ππεερρίίππττωωσσηη
ααυυττήή κκααττααββάάλλλλεεττααιι σσττοονν υυππάάλλ--
λληηλλοο ααπποοζζηηµµίίωωσσηη σσύύµµφφωωνναα µµεε
ττιιςς ιισσχχύύοουυσσεεςς δδιιααττάάξξεειιςς.. 

2.Κατά την έννοια της ανω-
τέρω διατάξεως, ηη υυπποοχχρρέέωωσσηη
ππρροοσσφφοορράάςς υυππηηρρεεσσίίααςς γγιιαα ππρρόό--
σσθθεεττεεςς ώώρρεεςς,, σσεε εερργγάάσσιιµµεεςς ηηµµέέ--
ρρεεςς ((υυππεερρωωρρίίεεςς)) κκααιι σσεε µµηη εερργγάά--
σσιιµµεεςς ηηµµέέρρεεςς,, ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι όόττιι
σσυυννττρρέέχχοουυνν υυππηηρρεεσσιιαακκέέςς ααννάά--
γγκκεεςς.. ΟΟιι ααννάάγγκκεεςς ααυυττέέςς θθαα ππρρέέ--
ππεειι νναα εείίννααιι έέκκτταακκττεεςς, δηλαδή
µη προβλεφθείσες,και να εµφα-

νίσθηκαν απρόοπτα,πέρα από
τον κανονικό προγραµµατισµό
εργασίας.Επιπλέον,οι εν λόγω
υπηρεσιακές ανάγκες πρέπει
να είναι εξαιρετικές, δηλαδή
ιδιαίτερης σηµασίας και όχι
συνηθισµένες. ΗΗ κκρρίίσσηη κκααιι ηη
εευυθθύύννηη γγιιαα ττηη σσυυννδδρροοµµήή ττωωνν
ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν ααυυττώώνν ααννήήκκεειι
σσττοονν ππρροοϊϊσσττάάµµεεννοο πποουυ εεππιι--
ββάάλλλλεειι ττηηνν ππρρόόσσθθεεττηη εερργγαασσίίαα
κκααιι σσεε ττεελλεευυττααίίοο ββααθθµµόό σσττοο
δδιικκαασσττήήρριιοο.. Εφόσον συντρέ-
χουν οι παραπάνω προϋπο-
θέσεις, ο µεν υπάλληλος υπο-
χρεούται να εκτελέσει την
πρόσθετη υπηρεσία,η δε διοί-
κηση οφείλει να καταβάλει τη
νόµιµη αποζηµίωση.

3. Σύµφωνα µε το άρθρο
16§1 του Ν.3205/2003 (Μισθο-
λογικές ρυθµίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του ∆ηµοσί-
ου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονί-
µων στελεχών των Ενόπλων
∆υνάµεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνοµίας, του
Πυροσβεστικού και Λιµενικού
Σώµατος και άλλες συναφείς
διατάξεις), ηη κκααθθιιέέρρωωσσηη µµεε
ααµµοοιιββήή εερργγαασσίίααςς ππέέρραα ααππόό ττιιςς
ώώρρεεςς ττηηςς υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς ααππαα--
σσχχόόλληησσηηςς ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν ττοουυ
∆∆ηηµµοοσσίίοουυ,, ττωωνν ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆.. κκααιι
ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ.. εεππιιττρρέέππεεττααιι µµόόννοο γγιιαα
ττηηνν ααννττιιµµεεττώώππιισσηη εεπποοχχιικκώώνν,,
έέκκτταακκττωωνν ήή εεππεειιγγοουυσσώώνν υυππηη--
ρρεεσσιιαακκώώνν ααννααγγκκώώνν.. Η υπε-
ρωριακή απασχόληση του προ-
σωπικού εγκρίνεται µε απόφαση
του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουρ-
γού, στην οποία αναφέρονται
σαφή και συγκεκριµένα στοι-
χεία που δικαιολογούν την
ανωτέρω εργασία πέρα από το
κανονικό ωράριο.Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται ο αριθ-
µός των υπαλλήλων, το χρο-
νικό διάστηµα και οι ώρες υπε-
ρωριακής απασχόλησης τους
µέσα στα όρια των πιστώσε-
ων του Προϋπολογισµού τους,

µη επιτρεποµένης της επιβά-
ρυνσης του Προϋπολογισµού
∆ηµοσίων Επενδύσεων. ΟΟιι
κκααττάά τταα ωωςς άάννωω ώώρρεεςς ααπποο--
γγεευυµµααττιιννήήςς υυππεερρωωρριιαακκήήςς εερργγαα--
σσίίααςς δδεενν µµπποορρεείί νναα υυππεερρββααίί--
ννοουυνν ττ ιιςς εεξξήήνντταα ((6600)) ααννάά
υυππάάλλλληηλλοο µµηηννιιααίίωωςς.. Με την
ίδια διαδικασία και προϋπο-
θέσεις επιτρέπεται η καθιέ-
ρωση υπερωριακής εργασίας
µε αµοιβή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιµες ηµέρες ή κατά
τις νυχτερινές ώρες, προς
συµπλήρωση της υποχρεωτι-
κής εβδοµαδιαίας εργασίας
είτε καθ' υπέρβαση αυτής, σε
υπαλλήλους που ανήκουν σε
υπηρεσίες που λειτουργούν,
βάσει νόµου, όλες τις ηµέρες
του µήνα ή σε δωδεκάωρη ή
εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά,
στην καθ' υπέρβαση εργασία
οι ώρες νυκτερινής,Κυριακών
και εξαιρέσιµων ηµερών δεν
µπορεί να υπερβούν τις δεκα-
έξι (16) ώρες κατά περίπτωση
το µήνα.

4.Σύµφωνα δε µε το άρθρο
16§4 του Ν.3205/2003, ηη ωωρριι--
ααίίαα ααµµοοιιββήή ττωωνν υυππααλλλλήήλλωωνν
πποουυ ααππαασσχχοολλοούύννττααιι σσύύµµφφωω--
νναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττωωνν ππααρραα--
ππάάννωω ππααρρααγγρράάφφωωνν οορρίίζζεεττααιι
ωωςς εεξξήήςς:: αα.. ΓΓιιαα υυππεερρωωρριιαακκήή
εερργγαασσίίαα ααπποογγεευυµµααττιιννώώνν ωωρρώώνν
κκααιι µµέέχχρριι ττηηνν 2222ηη ώώρραα,, ίίσσηη
µµεε ττοο ωωρροοµµίίσσθθιιοο.. ββ.. ΓΓιιαα ννυυκκττεε--
ρριιννήή εερργγαασσίίαα εερργγάάσσιιµµωωνν ηηµµεε--
ρρώώνν πποουυ ππααρρέέχχεεττααιι ααππόό ττηηνν
2222ηη ώώρραα µµέέχχρριι ττηηνν 66ηη ππρρωωιι--
ννήή,, ππέέρραα ααππόό ττηηνν υυπποοχχρρεεωωττιι--
κκήή,, ίίσσηη µµεε ττοο ωωρροοµµίίσσθθιιοο ααυυξξηη--
µµέέννοο κκααττάά δδεεκκααππέέννττεε ττοοιιςς εεκκααττόό
((1155%%)).. γγ.. ΓΓιιαα εερργγαασσίίαα ηηµµεερρήή--
σσιιαα ήή ννυυκκττεερριιννήή,, πποουυ ππααρρέέ--
χχεεττααιι ΚΚυυρριιαακκέέςς κκααιι εεξξααιιρρέέσσιι--
µµεεςς ηηµµέέρρεεςς ππέέρραανν ττηηςς
υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς:: ιι.. ΑΑππόό ττηηνν 66ηη
ππρρωωιιννήή µµέέχχρριι ττηηνν 2222ηη ώώρραα,,
ίίσσηη µµεε ττοο ωωρροοµµίίσσθθιιοο ααυυξξηηµµέέ--
ννοο κκααττάά εείίκκοοσσιι ππέέννττεε ττοοιιςς εεκκαα--

ττόό ((2255%%)).. ιιιι.. ΑΑππόό ττηηνν 2222ηη ώώρραα
µµέέχχρριι ττηηνν 66ηη ππρρωωιιννήή,, ίίσσηη µµεε
ττοο ωωρροοµµίίσσθθιιοο ααυυξξηηµµέέννοο κκααττάά
ττρριιάάνντταα ττοοιιςς εεκκααττόό ((3300%%)).. δδ..
ΓΓιιαα εερργγαασσίίαα ννυυκκττεερριιννήή εερργγάά--
σσιιµµωωνν ηηµµεερρώώνν πποουυ ππααρρέέχχεε--
ττααιι γγιιαα ττηη σσυυµµππλλήήρρωωσσηη ττηηςς
υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς εεββδδοοµµααδδιιααίίααςς
εερργγαασσίίααςς,, ίίσσηη µµεε ττοο σσααρράάνντταα
ππέέννττεε ττοοιιςς εεκκααττόό ((4455%%)) ττοουυ
ωωρροοµµιισσθθίίοουυ.. εε.. ΓΓιιαα εερργγαασσίίαα
ννυυκκττεερριιννήή ήή ηηµµεερρήήσσιιαα ΚΚυυρριιαα--
κκώώνν κκααιι λλοοιιππώώνν εεξξααιιρρέέσσιιµµωωνν
ηηµµεερρώώνν,, πποουυ ππααρρέέχχεεττααιι γγιιαα ττηη
σσυυµµππλλήήρρωωσσηη ττηηςς υυπποοχχρρεεωωττιι--
κκήήςς εεββδδοοµµααδδιιααίίααςς εερργγαασσίίααςς,,
ίίσσηη µµεε ττοο εεξξήήνντταα ττοοιιςς εεκκααττόό
((6600%%)) ττοουυ ωωρροοµµιισσθθίίοουυ.. σσττ..
ΓΓιιαα ττοο ππρροοσσωωππιικκόό ττωωνν ΥΥππηη--
ρρεεσσιιώώνν πποουυ λλεειιττοουυρργγοούύνν,, ββάάσσεειι
ννόόµµοουυ,, σσεε δδωωδδεεκκάάωωρρηη ήή εειικκοο--
σσιιττεεττρράάωωρρηη ββάάσσηη ήή όόλλεεςς ττιιςς
ηηµµέέρρεεςς ττοουυ µµήήνναα,, ηη ωωρριιααίίαα
ααµµοοιιββήή ττωωνν ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν
ππεερριιππττώώσσεεωωνν ββ'',, γγ'',, δδ'' κκααιι εε''
ππρροοσσααυυξξάάννεεττααιι κκααττάά δδεεκκααππέέ--
ννττεε ττοοιιςς εεκκααττόό ((1155%%)).. 

5.Η παράγραφος 5 του ίδι-
ου άρθρου συµπληρώνει, ότι
ττοο ωωρροοµµίίσσθθιιοο οορρίίζζεεττααιι σσττοο έένναα
δδιιαακκοοσσιιοοσσττόό ((11//220000)) ττοουυ ββαασσιι--
κκοούύ µµιισσθθοούύ ττοουυ µµιισσθθοολλοογγιι--
κκοούύ κκλλιιµµαακκίίοουυ ττηηςς κκααττηηγγοορρίίααςς
ττοουυ κκάάθθεε υυππααλλλλήήλλοουυ.. Το ίδιο
ωροµίσθιο ισχύει και για υπαλ-
λήλους αποσπασµένους σε
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου,
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µε βάση
το µισθολογικό κλιµάκιο που
αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας
τους, σε συνάρτηση και µε τα
τυπικά τους προσόντα.

6. Με βάση τις παραπάνω
διατάξεις πραγµατοποιείται ο
ακριβής υπολογισµός της νόµι-
µης αποζηµίωσης, την οποία
οφείλει να καταβάλει η διοί-
κηση στους υπαλλήλους που
προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους πέραν του θεσµοθετη-
µένου ωραρίου. xz

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 

Υπερωριακή απασχόληση

«Οι κατά τα ως άνω ώρες 
απογευµατινής υπερωριακής εργασίας 

δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις 
εξήντα (60) ανά υπάλληλο µηνιαίως»



«Η εφαρµογή µειωµένου ωραρίου για τους νοσοκοµει-
ακούς γιατρούς δεν «σηκώνει» άλλη αναβολή και πλέον
είναι στο χέρι των γιατρών να αποφασίσουν, αν θα δου-
λεύουν παραπάνω ή όχι. Αν η απόφαση των γιατρών είναι
να εργαστούν µε το νέο µειωµένο ωράριο, πολλά τµήµατα
του ΕΣΥ κινδυνεύουν να µένουν… κλειστά για αρκετές µέρες
κάθε µήνα! Ήδη σε κάποια νοσοκοµεία της περιφέρειας,
αλλά και στο Κρατικό της Νίκαιας, οι γιατροί έχουν απο-
φασίσει να εφαρµόσουν το νέο ωράριο από τον ερχόµενο
µήνα. 

Το υπουργείο Υγείας «πετάει το µπαλάκι» της ευθύνης
στις διοικήσεις των νοσοκοµείων, καλώντας τις να φροντί-
σουν για την απρόσκοπτη λειτουργία των εφηµεριών. Το
νέο ωράριο προβλέπει 48 ώρες την εβδοµάδα για τους ειδι-
κευµένους γιατρούς και 56 για τους ειδικευόµενους - σήµε-
ρα η εβδοµαδιαία εργασία φτάνει και τις 100 ώρες. Με αυτά
τα δεδοµένα, οι ειδικοί γιατροί θα κάνουν κατά µέσο όρο
2 εφηµερίες το µήνα και οι ειδικευόµενοι όχι πάνω από 4.
Η ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε πως
κανένας δεν µπορεί να επιβάλει στους γιατρούς να δου-
λεύουν πέρα από το ωράριο αυτό. Αντίθετα, σύµφωνα µε
την ίδια απόφαση, όποιος γιατρός θέλει να δουλέψει παρα-
πάνω (άρα και να αµειφθεί παραπάνω) θα πρέπει να το
δηλώσει. 

Ήδη στα νοσοκοµεία της Πάτρας, του Κιλκίς, των Τρικά-
λων, της Ρόδου, των Σερρών και της Καλαµάτας οι γιατροί
έχουν αποφασίσει ότι από τον ερχόµενο µήνα θα εργάζο-
νται µέχρι 56 ώρες την εβδοµάδα και θα κάνουν και τις αντί-
στοιχες υπερωρίες», υποστηρίζει δηµοσίευµα της εφηµε-
ρίδας «Ελεύθερος Τύπος». xz

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» 

Κλειστά λόγω…
εφηµερίας! 

Οκτώβριος 2008

«Σε οριακό σηµείο βρίσκεται η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση στη χώρα
µας, παραµονές της 10ης Οκτωβρίου
- Παγκόσµιας Ηµέρας Ψυχικής Υγεί-
ας. ∆εκάδες µονάδες αποασυλοποί-
ησης του προγράµµατος «Ψυχαργώς»
αντιµετωπίζουν σοβαρά το ενδεχό-
µενο να αναστείλουν τη λειτουργία
τους, εξαιτίας των καθυστερήσεων
στη χρηµατοδότηση, µε αποτέλεσµα
ενοίκια, προµηθευτές αλλά και οι ίδι-
οι οι εργαζόµενοι των µονάδων να
µένουν για µήνες απλήρωτοι.

Όπως επεσήµανε στην «Κ» ο πρό-

εδρος του ∆ικτύου «ΑΡΓΟΣ» που αντι-
προσωπεύει τις εταιρείες ΝΠΙ∆ που
έχουν αναπτύξει 145 δοµές ψυχοκοι-
νωνικής αποκατάστασης, κ. Μενέλα-
ος Θεοδωρουλάκης, εξαιτίας της υπο-
χρηµατοδότησης οι φορείς καθυστερούν
τα ενοίκια 6-7 µήνες. Έχουν γίνει
περισσότερες από 30 αγωγές εξώσε-
ων σε δοµές (ξενώνες, οικοτροφεία,
προστατευόµενα διαµερίσµατα) και
µέχρι τώρα, τουλάχιστον τέσσερις
υποθέσεις εκδικάστηκαν κατά των
φορέων. Οι εταιρείες ΝΠΙ∆ έχουν προ-
χωρήσει σε διακανονισµό µε τη ∆ΕΗ

και τον ΟΤΕ, αφού δεν µπορούν να
πληρώσουν τους λογαριασµούς εγκαί-
ρως, ενώ κανένας προµηθευτής δεν
δέχεται να δώσει στις µονάδες πετρέ-
λαιο επί πιστώσει. Στο 70% των δοµών
οι εργαζόµενοι έχουν να πληρωθούν
από τον Ιούνιο, ενώ περισσότερο από
το 25% του προσωπικού έχει παραι-
τηθεί. «Το µεγάλο πρόβληµα αφορά
στο νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο
πολύ δύσκολα αντικαθίσταται», τονί-
ζει ο κ. Θεοδωρουλάκης. «Έκανα 30
συνεντεύξεις για τρεις θέσεις νοση-
λευτών και κανένας δεν δέχθηκε να

έρθει. Το τελευταίο διάστηµα έχω υπο-
γράψει 12 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
σε εργαζοµένους του ξενώνα που
έχουµε δηµιουργήσει (συνολικά είναι
25) οι οποίοι θέλουν να αποχωρή-
σουν», συµπληρώνει.

Έως τώρα, στις µονάδες που λει-
τουργούν οι φορείς ΝΠΙ∆ έχουν δοθεί
31 εκατοµµύρια ευρώ, έναντι των 72
εκατοµµυρίων ευρώ που σύµφωνα µε
το ∆ίκτυο «ΑΡΓΟΣ» χρειάζονται για
να καλυφθούν οι ανάγκες», σύµφω-
να µε το δηµοσίευµά της εφηµερίδας
«Καθηµερινή».  xz
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«Κλειστά κρεβάτια λόγω ελλείψεων σε νοση-
λευτικό προσωπικό και πόσα ακόµη που χρει-
άζονται για να καλύψουν τις ανάγκες. Γιατροί
που καλούνται να παίξουν τους... Θεούς ή τους
τραυµατιοφορείς. Που αναγκάζονται να πάρουν
αποφάσεις και να επιλέξουν, στη λογική «της
ιατρικής των καταστροφών», ποιο περιστατικό
θα πάρουν στη µονάδα όταν αδειάσει ένα κρε-
βάτι ή να µεταφέρουν οι ίδιοι τον ασθενή τους
για µια αξονική γιατί ακόµη και οι τραυµατιο-
φορείς είναι δυσεύρετοι στα δηµόσια νοσο-
κοµεία», αναφέρει δηµοσίευµα της εφηµερί-
δας «Ελυθεροτυπία», που καταγράφει τα
προβλήµατα στις Μονάδες Εντατικής Θερα-
πείας, µε έµφαση στο Νοσοκοµείο «Αττικόν».

«∆εν θα έπρεπε να είµαστε τριτοκοσµική
χώρα στο επείγον. ∆εν νοείται σε ευρωπαϊ-
κό κράτος προηγµένο να ψάχνεις να βρεις
κρεβάτι σε µονάδα και να είσαι σε λίστα ανα-
µονής. Ακόµη κι αν είσαι τόσο βαριά, που θα
πεθάνεις έτσι κι αλλιώς, νοµίζω ότι δικαιού-
σαι ένα κρεβάτι, µία ευκαιρία. Είναι παρά-
λογο το επείγον να µπαίνει σε λίστα αναµο-
νής», υποστηρίζει ο κ. Απόστολος Αρµαγανίδης,

διευθυντής της ΜΕΘ στο Αττικό Νοσοκοµείο,
αναπληρωτής καθηγητής στο πανεπιστήµιο
και αντιπρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία
Εντατικής Θεραπείας.

«Το µεγαλύτερο πρόβληµα αυτή τη στιγ-
µή που τα κρεβάτια παραµένουν κλειστά είναι
οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό. Αν
ξεπεραστεί αυτό, τότε θα φανούν και άλλα
προβλήµατα, που έχουν να κάνουν µε ελλεί-
ψεις σε γιατρούς και εξοπλισµό. Ήδη, και το
φαινόµενο είναι διεθνές, δεν είναι πολλοί
αυτοί που επιθυµούν να γίνουν εντατικολό-
γοι. Χρειάζεται, λέει ο κ. Αρµαγανίδης, να
δοθούν κίνητρα για να παραµείνουν γιατροί
και νοσηλευτές στις µονάδες.

Σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά στάνταρ για
να λειτουργήσει µια µονάδα πρέπει να έχει
εξαπλάσιο αριθµό νοσηλευτών από τα κρε-
βάτια προκειµένου να βγάλει τις βάρδιες όλες
τις ηµέρες του χρόνου, τις αργίες κ.λπ.. Στη
χώρα µας γίνεται προσπάθεια να υπάρχει του-
λάχιστον τριπλάσιος αριθµός νοσηλευτών,
αλλά πουθενά δεν συµβαίνει αυτό», τονίζει
το δηµοσίευµα. xz

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 

Χρειάζονται ΜΕΘ… οι ΜΕΘ!

Ψυχική Υγεία…
στα όρια

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 
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Γιατροί και νοσηλευτές προ-
γραµµατίζουν να κλείσουν τα
χειρουργεία του Γενικού Νοσο-
κοµείου της Νίκαιας από 1η Νοεµ-
βρίου, λόγω των µεγάλων ελλεί-
ψεων σε προσωπικό, αναφέρει
σε δηµοσίευµά της η εφηµερί-
δα «ΤΑ ΝΕΑ», µε αποτέλεσµα να
βρίσκονται στον αέρα τα προ-
γραµµατισµένα χειρουργεία ενός
εκ των µεγαλύτερων νοσοκο-
µείων της Αττικής, που εξυπη-
ρετεί 185.000 επείγοντα περι-
στατικά ετησίως!  Όπως
υπογραµµίζουν οι γιατροί, τον
τελευταίο ενάµιση χρόνο ανα-
γκάζονται να κλείνουν σταδια-
κά ένα προς ένα τα χειρουργικά
κρεβάτια, αφού οι νοσηλευτές
δεν επαρκούν. 

«Για να καλυφτούν οι βάρ-
διες των χειρουργείων χρειάζο-
νται 70 νοσηλεύτριες. Σήµερα

εργάζονται µόλις 25! Οι χει-
ρουργοί αποφάσισαν να κλεί-
σουν οριστικά τα χειρουργεία
από τον επόµενο µήνα, αφού
εκτιµούν ότι η λειτουργία τους
είναι πια επικίνδυνη για τους ίδι-
ους τους ασθενείς. Μάλιστα,
στην ίδια απόφαση προσανατο-
λίζονται και οι γιατροί άλλων
τµηµάτων- στον παθολογικό
τοµέα, στην αιµοδοσία και στα
εργαστήρια- σε περίπτωση που
δεν γίνουν άµεσες προσλήψεις. 

Ενδεικτικό της κατάστασης
που επικρατεί, είναι πως στη Β΄
Χειρουργική Κλινική οι ασθενείς
που αναγράφονται στη λίστα
αναµονής φτάνουν τους 185, ενώ
στο Νευροχειρουργικό Τµήµα η
αναµονή για τα τακτικά περι-
στατικά ξεπερνά τις 45 ηµέρες.
«Για να καλυφτούν οι βάρδιες
των χειρουργείων χρειάζονται

τουλάχιστον 70 νοσηλεύτριες.
Σήµερα όµως, εργάζονται µόλις
25. Και εξαιτίας του φόρτου εργα-
σίας, οι νοσηλευτές φεύγουν
στην πρώτη ευκαιρία- εάν δηλα-
δή διοριστούν σε άλλο νοσοκο-
µείο- ενώ παράλληλα οι συντα-
ξιοδοτήσεις συνεχίζονται αµείωτες»,
τονίζει ο νευροχειρουργός κ.
Πάνος Παπανικολάου. 

Έτσι, σε κάθε νοσηλευτή που
πιάνει δουλειά στο νοσοκοµείο,
αναλογούν τρεις µόνιµοι που
βγαίνουν σε σύνταξη ή αναζη-
τούν εργασία αλλού: το απο-
τέλεσµα, όπως τονίζει η πρόε-
δρος των γιατρών στο νοσοκοµείο
κ. Όλγα Κοσµοπούλου, είναι
πως λείπουν 240 µόνιµοι νοση-
λευτές, γεγονός που δυσχε-
ραίνει τη λειτουργία των κλι-
νικών συνολικά», τονίζει το
ρεπορτάζ της εφηµερίδας. xz

«Ράντσα επιστρατεύονται για
να καλύψουν τις ανάγκες εντα-
τικής θεραπείας µεταµοσχευ-
µένων ασθενών, τη στιγµή που
ο αριθµός των δοτών εκτοξεύ-
τηκε κατά... 20%, µετά τη δωρεά
οργάνων του Αυστραλού Ντου-
ζόν Ζάµιτ, που ξυλοκοπήθηκε
θανάσιµα στη Μύκονο! 

Το παράδοξο συµβαίνει
στο Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο
της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας
των σοβαρών ελλείψεων σε
υποδοµές και προσωπικό. Σαν
να µην έφτανε αυτό, το Μετα-
µοσχευτικό Κέντρο του, το
µεγαλύτερο στην Ελλάδα, µε
ποσοστά επιτυχίας που ξεπερ-
νούν το 80%-90%, κινδυνεύει
µε «λουκέτο» µέσα στην επό-
µενη πενταετία, σε περίπτω-
ση ψήφισης του νοµοσχεδί-
ου για την ίδρυση ∆ιεθνούς
Μεταµοσχευτικού Κέντρου
στην Αθήνα. 

«Oι φόβοι για το µέλλον
του Μεταµοσχευτικού Κέντρου
της Θεσσαλονίκης είναι ορα-
τοί, ενώ πολλές είναι και οι

επιφυλάξεις για το νοµοσχέ-
διο αυτό, ακόµη και από τον
ΕOΜ (Εθνικό Oργανισµό Μετα-
µοσχεύσεων). Την ώρα που η

ευαισθητοποίηση των πολι-
τών για την προσφορά οργά-
νων µας χαροποιεί, προβλη-
µατιζόµαστε διότι δεν επαρκεί

η υπερπροσπάθειά µας. O
αριθµός των ασθενών που
καταφεύγουν κατ’ ανάγκην
στο εξωτερικό θα µειωνόταν
σηµαντικά, αν ενισχύονταν οι
υποδοµές προκειµένου να
µπορούµε να καλύψουµε σε
επίπεδο ΜΕΘ τους µεταµο-
σχευµένους», επισήµανε η
εντατικολόγος, διευθύντρια
ΜΕΘ στο Ιπποκράτειο, Νικο-
λέτα Γερογιάννη. Η ΜΕΘ του
Ιπποκρατείου, η µοναδική που
δέχεται µεταµοσχευµένους
ασθενείς ήπατος από τη Βόρεια
Ελλάδα, µείωσε τις κλίνες της
από 10 σε 7 τον τελευταίο ενά-
µιση χρόνο, εξαιτίας έλλει-
ψης νοσηλευτικού προσωπι-
κού. Παρά τις επανειληµµένες
εκκλήσεις για ενίσχυση, καµία
βελτίωση δεν σηµειώνεται
στη ΜΕΘ», αναφέρει δηµο-
σίευµα της εφηµερίδας «Αγγε-
λιοφόρος».   xz
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Των ∆∆ιιοοννυυσσίίαα ΑΑγγγγέέλληη, Νοσηλεύτρια
Γ.Ν. Σπάρτης και ΜΜααρρίίαα ΚΚααρρααββαασσίίλληη,
Νοσηλεύτρια Γ.Ν.. ∆υτικής Αττικής
«Αγία Βαρβάρα»

ΤΤιιςς ττεελλεευυττααίίεεςς δδεεκκααεεττίίεεςς οο ππλληη--
θθυυσσµµόόςς ττοουυ κκόόσσµµοουυ έέχχεειι αακκοο--
λλοουυθθήήσσεειι πποορρεείίαα µµεεττααλλλλααγγήήςς

ααππόό ττάάσσεειιςς υυψψηηλλοούύ ρρυυθθµµοούύ γγεεννννηηττιι--
κκόόττηηττααςς κκααιι θθννηησσιιµµόόττηηττααςς,, σσεε κκααττάά--
σστταασσηη υυπποογγεεννννηηττιικκόόττηηττααςς κκααιι χχααµµηη--
λλοούύ ρρυυθθµµοούύ θθννηησσιιµµόόττηηττααςς.. Αποτέλεσµα
αυτών των τάσεων είναι η σταδιακή
γήρανση του πληθυσµού της γης.

ΟΟιι ττρρααυυµµααττιισσµµοοίί σσττηηνν ττρρίίττηη ηηλλιικκίίαα
ααπποοττεελλοούύνν µµεεγγάάλλοο κκοοιιννωωννιικκόό κκααιι οοιικκοο--
ννοοµµιικκόό ππρρόόββλληηµµαα.. Υπολογίζεται ότι,
κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
περίπου 85.000 άτοµα άνω των 65
ετών χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας ενός
τραυµατισµού, ενώ σχεδόν οι µισοί
από τους θανάτους αυτούς οφείλονται
σε πτώσεις. ΣΣεε εεττήήσσιιαα ββάάσσηη,, έένναα µµεεγγάά--
λλοο πποοσσοοσσττόό  ττοουυ σσυυννοολλιικκοούύ ππλληηθθυυ--
σσµµοούύ ααττόόµµωωνν ηηλλιικκίίααςς άάννωω ττωωνν 6655 εεττώώνν
θθαα δδεεχχττοούύνν ττηη φφρροοννττίίδδαα εεννόόςς γγιιααττρροούύ
λλόόγγωω κκάάπποοιιοουυ ττρρααυυµµααττιισσµµοούύ.. Ένας
σοβαρός τραυµατισµός µπορεί να οδη-
γήσει σε βραχεία ή σε µακροπρόθε-
σµη φυσική αναπηρία, εκδήλωση
άγχους ή και κατάθλιψης, απώλεια της
εµπιστοσύνης στον εαυτό του και κοι-
νωνική αποµόνωση. Οι ειδικοί εκτι-
µούν ότι, περίπου το 50% των θανά-
των από ατυχήµατα θα µπορούσαν να
έχουν προληφθεί.

ΟΟιι ππέέννττεε κκααττηηγγοορρίίεεςς ααιιττιιώώνν σσττιιςς οοπποοίί--
εεςς οοφφεείίλλοοννττααιι οοιι ττρρααυυµµααττιισσµµοοίί σσττηηνν ττρρίί--
ττηη ηηλλιικκίίαα εείίννααιι οοιι ππττώώσσεειιςς σσεε πποοσσοοσσττόό
4400%%,, οοιι ττρρααυυµµααττιισσµµοοίί ααππόό ττρροοχχααίίαα ααττυυ--
χχήήµµαατταα,, οοιι δδηηλληηττηηρριιάάσσεειιςς,, οοιι ππννιιγγµµοοίί
κκααιι τταα εεγγκκααύύµµαατταα ααππόό ππυυρρκκααγγιιέέςς..

Οι πτώσεις είναι από τα σοβαρότερα
προβλήµατα που µπορεί να συµβούν σε
άτοµα τρίτης ηλικίας,και οι οποίες µπο-
ρεί να έχουν σοβαρές ιατρικές, κοινω-
νικές και οικονοµικές επιπτώσεις. Πιο
ευάλωτοι είναι εκείνοι που είναι µεγα-
λύτεροι των 75 ετών και οι γυναίκες.

Η αιτιολογία των πτώσεων οφεί-
λεται σε πολλούς παράγοντες φυσι-
κούς, ψυχολογικούς περιβαλλοντι-

κούς, ενδογενείς και εξωγενείς:
l Περιβαλλοντικοί: περιλαµβάνονται

τα ανασφαλή έπιπλα, τα χαλαρά πατά-
κια, σύρµατα, καλώδια, ακατάστατο
περιβάλλον, τουαλέτα και µπάνιο µε
σκαλοπάτια,ανεπαρκής φωτισµό κ.α..

l Ψυχολογικοί: κατάθλιψη, σύγχυση,
stress.

l Φάρµακα: ψυχότροπα  υπνωτικά,
ηρεµιστικά, αγγειοδιασταλτικά, αντι-
ϋπερτασικά, κορτικοειδή, αλκοόλ,
υπακτικά.

l Άλλοι: όπως για παράδειγµα µειω-
µένη οπτική οξύτητα,συγκοπτικά επει-
σόδια, αγγειακά εγκεφαλικά επεισό-
δια, επιληπτικές κρίσεις, ορθοστατική

υπόταση,υποξία,υπεργλυκαιµία,υπο-
θυρεοειδισµός, αυχενικό σύνδροµο,
πόνος αρθρώσεων κ.α..

l Ενδογενείς: ηλικία, κατάσταση υγεί-
ας, προβλήµατα εντέρου κ.α..

l Εξωγενείς:περιοριστικά µέτρα,ώρα της
ηµέρας που συµβαίνει η πτώση κ.α..

ΓΓιιαα ττηηνν ππρρόόλληηψψηη ττωωνν ππττώώσσεεωωνν οοιι ηηλλιι--
κκιιωωµµέέννοοιι θθαα ππρρέέππεειι::
l να φορούν παπούτσια µε χαµηλό

τακούνι που δεν γλιστρούν
l να επισκέπτονται συχνά τον οφθαλ-

µίατρο
l όταν παρουσιάζουν αστάθεια να

χρησιµοποιούν βοηθητικά µέσα
(µπαστούνι, τρίποδες κ.α.)

l να αποφεύγουν να περπατούν σε
χώρους µε µεγάλο συνωστισµό

l να εφαρµόζουν προσαρµοστικές
συµπεριφορές όπως:

l να µην σηκώνονται απότοµα από
το κρεβάτι

l να στηρίζονται σε σταθερά έπιπλα
όταν µετακινούνται µέσα στο σπίτι

l να µην φορούν µακριές ρόµπες
l να µην κρατούν βαριά και ογκώδη

αντικείµενα
l να τοποθετούν χειρολαβές στο µπά-

νιο και ειδικά στην µπανιέρα
l να έχουν τηλεφωνικές συσκευές

εύκολα προσβάσιµες 
l να επικοινωνούν καθηµερινά µε

φίλους και συγγενείς
l να διαθέτουν ειδική συσκευής ειδο-

ποίησης σε περίπτωση που κάποι-
ος µετά την πτώση δεν µπορεί να
σηκωθεί

l να στερεώνονται τα χαλιά προσε-
κτικά µε ταινία διπλής όψης

l να τοποθετούνται τα ρούχα σε χώρους
µε εύκολη πρόσβαση 

l να υπάρχει σωστός φωτισµός σε
όλο το σπίτι και κυρίως εκεί που
υπάρχουν σκαλοπάτια και,

l να ασκούνται πάντα σύµφωνα µε την
ιατρική οδηγία χωρίς υπερβολές.

Τα κατάγµατα, και κυρίως τα κατάγ-
µατα της λεκάνης, αποτελούν τις πιο
συχνές συνέπειες των πτώσεων, ενώ
ο µεγαλύτερος επιβαρυντικός παρά-
γοντας για πρόκληση κατάγµατος από
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Ατυχήµατα στην

«Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου
85.000 άτοµα άνω των 65 ετών χάνουν τη ζωή

τους εξαιτίας ενός τραυµατισµού,
ενώ σχεδόν οι µισοί από τους θανάτους

αυτούς οφείλονται σε πτώσεις»



πτώση είναι η οστεοπόρωση. Για την
πρόληψη των καταγµάτων ο ηλικιω-
µένος θα πρέπει:
l να διατηρεί κανονικό βάρος σώµατος
l να ακολουθεί πρόγραµµα υγιεινής

διατροφής,φαγητά πλούσια σε ασβέ-
στιο όπως γαλακτοκοµικά, πράσινα
φυλλώδη λαχανικά

l να µην αµελεί την καθηµερινή σωµα-
τική άσκηση όπως το περπάτηµα,
που βοηθά στην ενδυνάµωση του
µυϊκού συστήµατος και στην δια-
τήρηση της υγείας των οστών και
των αρθρώσεων

l να µην καπνίζει
l να επισκέπτεται τον γιατρό του,ώστε

να µετρά την οστική πυκνότητα και
αν υπάρχει πρόβληµα να θεραπεύ-
ει την οστεοπόρωση.
ΌΌτταανν οοιι ηηλλιικκιιωωµµέέννοοιι χχεειιρρίίζζοοννττααιι

µµόόννοοιι ττοουυςς τταα φφάάρρµµαακκαα,, ηη ππιιθθααννόόττηητταα
νναα ππάάρροουυνν δδιιππλλήή δδόόσσηη εείίννααιι µµεεγγάάλληη..
ΙΙδδιιααίίττεερραα δδεε τταα άάττοοµµαα πποουυ δδεενν έέχχοουυνν
κκααλλήή µµννήήµµηη εεννδδέέχχεεττααιι νναα ππάάρροουυνν δδιιππλλήή
δδόόσσηη ήή νναα µµηηνν ππάάρροουυνν κκααθθόόλλοουυ.. 

Γενικά, οι δηλητηριάσεις ευθύνο-
νται για σχεδόν 2.000 θανάτους ηλι-
κιωµένων στην Ε.Ε. ετησίως, µε τα
φαρµακευτικά προϊόντα και την εισπνοή
µονοξειδίου του άνθρακα να αποτε-
λούν τις κύριες αιτίες.

ΓΓιιαα ττηηνν ααπποοφφυυγγήή  ααυυττώώνν ττωωνν κκαατταα--
σσττάάσσεεωωνν εείίννααιι εεππιιββεεββλληηµµέέννηη ηη χχρρήήσσηη
δδιιααµµεερριισσµµααττοοπποοιιηηµµέέννωωνν κκοουυττιιώώνν κκααθθηη--
µµεερριιννήήςς δδόόσσηηςς κκααιι ηη εεππιιττήήρρηησσηη ττωωνν
ηηλλιικκιιωωµµέέννωωνν ααππόό ττοουυςς οοιικκεείίοουυςς ττοουυςς

ήή ααυυττοούύςς πποουυ ττοουυςς φφρροοννττίίζζοουυνν γγιιαα ττηηνν
σσωωσσττήή λλήήψψηη ττωωνν φφααρρµµάάκκωωνν κκααθθώώςς κκααιι
ηη κκααττάάλλλληηλληη σσήήµµααννσσηη κκααιι σσυυσσκκεευυαα--
σσίίαα ττωωνν φφααρρµµάάκκωωνν.. Ακόµη, ο ηλικιω-
µένος θα πρέπει να διαπαιδαγωγείται,
ώστε να γνωρίζει το σκοπό, τη δράση,
τις παρενέργειες του φαρµάκου τη δόση,
το χρόνο και τον τρόπο λήψεώς του.

Επιπρόσθετα, η σωστή εγκατάστα-
ση και συντήρηση των συσκευών γκα-
ζιού είναι αναγκαία ώστε να ελαχι-
στοποιείται ο κίνδυνος  εισπνοής
µονοξειδίου του άνθρακα.

ΟΟιι ππννιιγγµµοοίί εευυθθύύννοοννττααιι γγιιαα ππεερρίί--
πποουυ 11..880000 θθααννάάττοουυςς ηηλλιικκιιωωµµέέννωωνν σσττηηνν
ΕΕ..ΕΕ..,,  µµεε ττοουυςς άάννδδρρεεςς νναα ααπποοττεελλοούύνν
ττηηνν ππλλεειιοοννόόττηητταα ττωωνν θθααννααττηηφφόόρρωωνν
ττρρααυυµµααττιισσµµώώνν.. Η κατανάλωση αλκο-
όλ, η κολύµβηση και οι πτώσεις απο-
τελούν τις κύριες αιτίες πνιγµού τόσο
κατά τη διάρκεια των διακοπών όσο
και στα οικιακά µπάνια.

Απαραίτητη είναι η συνειδητοποίη-
ση της ανάγκης εγκράτειας από το αλκο-
όλ και η διατήρηση καλής υγείας.

ΤΤέέλλοοςς,, τταα εεγγκκααύύµµαατταα,, οοιι ππυυρρκκααγγιιέέςς
κκααιι ηη φφωωττιιάά εευυθθύύννοοννττααιι γγιιαα ππάάννωω ααππόό
11..880000 θθααννάάττοουυςς µµεεττααξξύύ ττωωνν ηηλλιικκιιωω--
µµέέννωωνν εεττηησσίίωωςς,, µµεε ππιιοο εευυάάλλωωττοουυςς ττοουυςς
µµεεγγααλλύύττεερροουυςς ((7755++)) κκααιι ττοουυςς άάννδδρρεεςς
νναα υυππόόκκεειιννττααιι ππάάννωω ααππόό 5599%% σσεε ααυυττόό
ττοο εείίδδοοςς ττρρααυυµµααττιισσµµοούύ..

Η εγκατάσταση συναγερµών καπνού,
η αποφυγή του καπνίσµατος στο κρε-
βάτι,ο προγραµµατισµός του θερµοστάτη
του ζεστού νερού κάτω από τους 50 βαθ-

µούς Κελσίου, η τοποθέτηση συναγερ-
µών και αυτόµατου διακόπτη στις συσκευ-
ές και η επίβλεψη των ηλικιωµένων από
όλους µας είναι απαραίτητα µέτρα  για
την πρόληψη τραυµατισµών από εγκαύ-
µατα και πυρκαγιές.

ΗΗ 11ηη ΟΟκκττωωββρρίίοουυ κκααθθιιεερρώώθθηηκκεε ααππόό
ττοονν ΟΟρργγααννιισσµµόό ττωωνν ΗΗννωωµµέέννωωνν ΕΕθθννώώνν

ωωςς ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα ΗΗµµέέρραα γγιιαα ττηηνν ΤΤρρίίττηη
ΗΗλλιικκίίαα.. Κύριος στόχος της Παγκόσµιας
Ηµέρας για την Τρίτη Ηλικία είναι η
ευαισθητοποίηση των κρατικών µηχα-
νισµών αλλά και της κοινής γνώµης
στις ανάγκες και τα προβλήµατα των
ατόµων της τρίτης ηλικίας, καθώς και
η προώθηση της στρατηγικής του ΟΗΕ
για την βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ηλικιωµένων ατόµων, η οποία
συνίσταται στις αρχές της ανεξαρτη-
σίας, της κοινωνικής συµµετοχής, της
φροντίδας, της προσωπικής πληρότη-
τας, και της αξιοπρέπειας.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα EUNESE
(Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Ασφάλεια
των Ηλικιωµένων Ατόµων) αποτελεί
µία πρωτοβουλία του Κέντρου Έρευ-

νας και Πρόληψης Ατυχηµάτων (ΚΕΠΑ),
του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδηµιο-
λογίας και Ιατρικής Στατιστικής της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.Ο κύριος στόχος του EUNESE,
στο οποίο συµµετέχουν 31 εταίροι
από 23 Κράτη Μέλη της ΕΕ, συνίστα-
ται στην προαγωγή της ασφάλειας και

της ευεξίας των πολιτών της τρίτης ηλι-
κίας, κυρίως µέσα από τη συστηµατι-
κή και συντονισµένη προσπάθεια πρό-
ληψης των ατυχηµάτων και των
τραυµατισµών.

ΣΣεε µµιιαα εεπποοχχήή όόπποουυ οο µµέέσσοοςς όόρροοςς
ζζωωήήςς ααυυξξάάννεεττααιι,, εείίννααιι σσηηµµααννττιικκόό νναα
λλααµµββάάννοοννττααιι όόλλαα τταα µµέέττρραα γγιιαα ττηη ββεελλ--
ττίίωωσσηη ττηηςς υυγγεείίααςς ττωωνν ααττόόµµωωνν ττρρίίττηηςς ηηλλιι--
κκίίααςς κκααιι ππρρόόλληηψψηηςς ττωωνν ααττυυχχηηµµάάττωωνν,,
ιιδδιιααίίττεερραα ττωωνν ππττώώσσεεωωνν πποουυ µµπποορροούύνν
νναα έέχχοουυνν κκαατταασσττρροοφφιικκέέςς σσυυννέέππεειιεεςς σσττηηνν
εευυάάλλωωττηη ααυυττήή φφάάσσηη ττηηςς ζζωωήήςς..

Τα απαράδεκτα υψηλά ποσοστά
θνησιµότητας ηλικιωµένων από τραυ-
µατισµούς που ισχύουν σήµερα, θα
πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε
να ελαχιστοποιηθούν. xz
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«Όταν οι ηλικιωµένοι χειρίζονται µόνοι τους
τα φάρµακα,  η πιθανότητα να πάρουν διπλή
δόση είναι µεγάλη»

Τρίτη Ηλικία 

ΟΟιι ττρρααυυµµααττιισσµµοοίί ααππόό ττρροοχχααίίαα,, ααπποοττεελλοούύνν ππεερρίίπποουυ ττοο 2200%% ττοουυ σσυυννόό--
λλοουυ ττωωνν θθααννααττηηφφόόρρωωνν ττρρααυυµµααττιισσµµώώνν ααππόό ααττύύχχηηµµαα,, µµεε ττοουυςς µµεεγγααλλύύττεερροουυςς
ττωωνν 7755 εεττώώνν  νναα εείίννααιι οοιι ππιιοο εευυάάλλωωττοοιι κκααιι ττοουυςς άάννδδρρεεςς νναα υυππόόκκεειιννττααιι σσεε
πποοσσοοσσττόό ππάάννωω ααππόό 6600%% σσεε ααυυττόό ττοο εείίδδοοςς ττρρααυυµµααττιισσµµοούύ.. 

ΟΟιι ηηλλιικκιιωωµµέέννοοιι έέχχοουυνν 11,,55 φφοορράά µµεεγγααλλύύττεερρηη σσυυµµµµεεττοοχχήή ααππόό ττοονν µµέέσσοο
όόρροο σστταα ττρροοχχααίίαα ααττυυχχήήµµαατταα,,  έέσσττωω κκααιι µµεε ττηη σσυυννττηηρρηηττιικκήή οοδδήήγγηησσήή ττοουυςς,,
εεξξααιιττίίααςς  κκαατταασσττάάσσεεωωνν πποουυ σσυυννδδέέοοννττααιι µµεε ττηηνν ηηλλιικκίίαα όόππωωςς µµεειιωωµµέέννοοςς χχρρόό--
ννοοςς ααννττίίδδρραασσηηςς,, ααιισσθθηηττιικκάά εελλλλεείίµµµµαατταα κκααιι ηη άάννοοιιαα..

Θα πρέπει να υπενθυµίζεται σε όλους τους ηλικιωµένους να φορούν ζώνη
ασφαλείας και να αποφεύγουν την οδήγηση όταν είναι υπό την επήρεια αλκο-
όλ ή ψυχοδραστικών φαρµάκων.

Τέλος, επειδή  οι ηλικιωµένοι πεζοί αποτελούν περίπου το µισό όλων
των θυµάτων από τροχαίο, η αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής κυκλο-
φορίας από όλους µας είναι δυνατό να εξασφαλίσει την ασφαλή διάβαση
του δρόµου από τους πεζούς.

TTρροοχχααίίαα ΑΑττυυχχήήµµαατταα



Οκτώβριος 2008

Του ΓΓιιώώρργγοουυ ΠΠααπππποούύ
MSc Βιοϊατρικής Τεχνολογίας,
MSc Ιατρικής Φυσικής, 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου
του Ερευνητικού Κέντρου
Βιολογικών Υλικών 
(ΕΚΕΒΥΛ)

ΙΙσσττοορρίίαα.. ΑΑννααζζηηττώώννττααςς ττηη
χχρρήήσσηη ««ττεεχχννοολλοογγίίααςς»» γγιιαα
θθεερρααππεευυττιικκοούύςς σσκκοοπποούύςς

οοδδηηγγοούύµµαασσττεε χχιιλλιιάάδδεεςς χχρρόόννιιαα
ππίίσσωω σσττοονν χχρρόόννοο,, όότταανν οο
άάννθθρρωωπποοςς χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς
τταα εερργγααλλεείίαα πποουυ εείίχχεε σσττηη δδιιάά--
θθεεσσήή ττοουυ ((ααιιχχµµηηρρέέςς ππέέττρρααςς,,
κκλλααδδιιάά κκοοκκ)) ππρροοσσππααθθοούύσσεε νναα
ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήσσεειι ππρρωωττόόγγοοννεεςς
χχεειιρροουυρργγιικκέέςς εεππεεµµββάάσσεειιςς.. Υπάρ-
χουν εντυπωσιακά ευρήµατα
από ανασκαφές (Ν. Αµερική,
Ευρώπη κοκ) που έφερναν
στο φως κρανία τα οποία είχαν
υποστεί «κρανιοανατρήσεις»
µε διάµετρο αρκετών εκατο-
στών. Είναι εντυπωσιακό ότι
πολλοί από αυτούς που υπέ-
στησαν τέτοιες επεµβάσεις επέ-
ζησαν για αρκετά χρόνια, αφού
η αρχική οπή περιορίστηκε
σηµαντικά.

ΗΗ ττεεχχννοολλοογγίίαα σσττηηνν υυγγεείίαα
εεξξεελλιισσσσόότταανν ααρργγάά µµέέσσαα σσττοο
χχρρόόννοο,, αακκοολλοουυθθώώννττααςς ττοουυςς
γγεεννιικκόόττεερροουυςς ρρυυθθµµοούύςς εεξξέέλλιι--
ξξηηςς ττηηςς ττεεχχννοολλοογγίίααςς.. Για πολ-
λούς αιώνες αποτέλεσε στερε-

ότυπο η εικόνα του γιατρού µε
το µαύρο βαλιτσάκι, µέσα στο
οποίο χωρούσε όλη η «Βιοϊα-
τρική Τεχνολογία» της εποχής:
ένα στηθοσκόπιο, µια λαβίδα,
ένα νυστέρι,µια γυάλινη σύριγ-
γα και µερικές βεντούζες.

ΤΤαα ττεελλεευυττααίίαα 115500 χχρρόόννιιαα
ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι ρρααγγδδααίίαα ααννάά--
ππττυυξξηη σσττηηνν ττεεχχννοολλοογγίίαα υυγγεείίααςς..
ΑΑνν ππρροοσσππααθθήήσσεειι κκααννεείίςς νναα ααπποο--
ττιιµµήήσσεειι µµεε δδίίκκααιιοο ττρρόόπποο ττοουυςς
σσττααθθµµοούύςς ααυυττήήςς ττηηςς ««κκοούύρρσσααςς
ττααχχύύττηηττααςς»» θθαα ππρρέέππεειι νναα σσττααθθεείί::

l στην ανακάλυψη των ακτί-
νων Χ στα τέλη του 19ου
αιώνα, που φέρνουν επα-
νάσταση στη διάγνωση

l στις επιστηµονικές ανακα-
λύψεις που προέκυψαν από
την πίεση των δύο παγκο-
σµίων πολέµων (νέα υλι-
κά, υπολογιστικές µέθοδοι
κοκ).

l στις διαστηµικές αποστολές
της δεκαετίας του ’60, για τις
ανάγκες των οποίων ανα-
πτύχθηκαν βιοαισθητήρες

καθώς και τεχνολογία τηλε-
µετάδοσης πληροφορίας
(που αποτελεί την αρχή της
τηλεϊατρικής)

ΣΣήήµµεερραα
ΤΤιιςς ττεελλεευυττααίίεεςς δδεεκκααεεττίίεεςς ηη

ΒΒιιοοϊϊααττρριικκήή ΤΤεεχχννοολλοογγίίαα ππααρροουυ--
σσιιάάζζεειι ρρααγγδδααίίαα εεξξέέλλιιξξηη. Είναι
ένας ταχύτατα αναπτυσσόµε-
νος κλάδος που επηρεάζει
σηµαντικά τις υπηρεσίες υγεί-
ας, έχοντας ταυτόχρονα όλο
και µεγαλύτερη συµµετοχή

στις υγειονοµικές δαπάνες. Τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει
αντιληπτό ότι, οι δαπάνες για
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
έχουν συγκρίσιµο µέγεθος µε
αυτές των φαρµάκων.

ΗΗ ππααγγκκόόσσµµιιαα ααγγοορράά ττωωνν
ιιααττρροοττεεχχννοολλοογγιικκώώνν ππρροοϊϊόόννττωωνν
εεκκττιιµµάάττααιι σστταα 220000 δδιιςς εευυρρώώ.. ΗΗ
εευυρρωωππααϊϊκκήή ααγγοορράά ααννττιιππρροο--
σσωωππεεύύεειι ππεερρίίπποουυ ττοο έένναα ττρρίίττοο
ττοουυ σσυυννόόλλοουυ ττηηςς δδιιεεθθννοούύςς ααγγοο--
ρράάςς,, ααπποοττεελλώώννττααςς έέττσσιι ττηη δδεεύύ--
ττεερρηη µµεεγγααλλύύττεερρηη µµεεττάά ααππόό ααυυττήή
ττωωνν ΗΗννωωµµέέννωωνν ΠΠοολλιιττεειιώώνν.. Η
αγορά των ΗΠΑ είναι η µεγα-
λύτερη διεθνώς κατέχοντας
περίπου το 40%. Η ευρωπαϊ-
κή αγορά µε ποσοστό περί-
που 32% βρίσκεται στη δεύ-
τερη θέση,µε τρίτη την Ιαπωνία.
Τα παραγόµενα προϊόντα διε-
θνώς ανέρχονται σε περίπου
1.000.000 διαφορετικά είδη,
µε ευρύτατη γκάµα που περι-
λαµβάνει από Σύριγγες έως
Συστήµατα Ποζιτρονιακής
Τοµογραφίας (PET).

ΣΣεε εευυρρωωππααϊϊκκόό εεππίίππεεδδοο,,
εεκκττιιµµάάττααιι οοττιι ηη ααγγοορράά ααννέέρρ--
χχεεττααιι σσεε ππεερριισσσσόόττεερραα ααππόό 6600
δδιιςς εευυρρώώ.. ∆∆ρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύ--
ννττααιι ππεερρίίπποουυ 1111..000000 ββιιοοµµηη--
χχααννίίεεςς ιιααττρριικκήήςς ττεεχχννοολλοογγίίααςς
οοιι οοπποοίίεεςς ααππαασσχχοολλοούύνν ππεερρίί--
πποουυ 445500..000000 εερργγααζζοοµµέέννοουυςς..

Αξιοσηµείωτη τα τελευταία
χρόνια είναι η ανάπτυξη της
παραγωγής σε χώρες της Άπω
Ανατολής (Κίνα, Ινδία, Μαλαι-
σία), ιδιαίτερα σε προϊόντα µια
χρήσης όπως γάντια, καθετή-
ρες και σύριγγες.

ΤΤοο µµέέγγεεθθοοςς ττηηςς εελλλληηννιικκήήςς
ααγγοορράάςς γγιιαα ττοο 22000066 ήήτταανν ττηηςς
ττάάξξηηςς ττωωνν 775500 εεκκααττ.. εευυρρώώ.. Οι
εισαγωγές ιατροτεχνολογικών
προϊόντων στην Ελλάδα καλύ-
πτουν περίπου το 95% της
εγχώριας αγοράς. ΕΕκκττιιµµάάττααιι
όόττιι τταα ΕΕλλλληηννιικκάά ννοοσσοοκκοοµµεείίαα
δδααππααννοούύνν γγιιαα ιιααττρροοττεεχχννοολλοο--
γγιικκάά ππρροοϊϊόόνντταα ((mmeeddiiccaall ddeevviicceess

«Βιοϊατρική Τεχνολογία: 
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«Η καθυστερηµένη είσοδος της χώρας µας στη ψηφιακή εποχή έχει
ένα πλεονέκτηµα: µας δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε

εµπειρίες και καλές πρακτικές χωρών που προηγήθηκαν»



κκααττάά ττοονν οορριισσµµόό πποουυ δδίίννοουυνν
οοιι ΕΕυυρρωωππααϊϊκκέέςς οοδδηηγγίίεεςς)) ττοονν
µµιισσόό σσχχεεδδόόνν ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό
πποουυ δδιιααθθέέττοουυνν γγιιαα ααγγοορρέέςς
ππρροοϊϊόόννττωωνν κκααιι υυππηηρρεεσσιιώώνν..

ΠΠρροοοοππττιικκέέςς
ΗΗ ιιλλιιγγγγιιώώδδηηςς κκοούύρρσσαα ττααχχύύ--

ττηηττααςς πποουυ έέχχεειι ηη ββιιοοϊϊααττρριικκήή
ττεεχχννοολλοογγίίαα τταα ττεελλεευυττααίίαα χχρρόό--
ννιιαα ααννααµµέέννεεττααιι νναα σσυυννεεχχιισσττεείί..
Οι οικονοµολόγοι εκτιµούν
ρυθµούς ανάπτυξης που αγγί-
ζουν διεθνώς το 8% ετησίως.
Και αυτό είναι δικαιολογηµέ-
νο µιας και τα ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα ή οι εταιρίες παρά-
γουν διαρκώς καινοτοµία, η
οποία µετασχηµατίζεται σε

προϊόντα. ΤΤοο ffoorrccaassttiinngg rreeppoorrtt
ττοουυ ααξξιιόόππιισσττοουυ οορργγααννιισσµµοούύ
EECCRRII ππρροοββλλέέππεειι εεννττυυππωωσσιιαα--
κκέέςς εεξξεελλίίξξεειιςς τταα εεππόόµµεενναα χχρρόό--
ννιιαα.. ΑΑυυττέέςς εεννττοοππίίζζοοννττααιι σσεε
ττεεχχννοολλοογγίίεεςς hhoommee ccaarree,, σσεε
ρροοµµπποοττιικκόό εεξξοοππλλιισσµµόό χχεειι--
ρροουυρργγεείίωωνν,, σσεε ppaappeerr--lleessss ννοοσσοο--
κκοοµµεείίοο,, σσεε ππρροοϊϊόόνντταα ννααννοοττεε--
χχννοολλοογγίίααςς ,, κκααθθώώςς κκααιι  σσεε
ππρροοϊϊόόνντταα γγιιαα άάττοοµµαα µµεε εειιδδιι--
κκέέςς ααννάάγγκκεεςς..

ΟΟ ρρόόλλοοςς ττοουυ ΕΕΚΚΕΕΒΒΥΥΛΛ
Το Ερευνητικό Κέντρο Βιο-

λογικών Υλικών (www.ekevyl.gr)
είναι δηµόσιος οργανισµός
(∆ΕΚΟ), εποπτευόµενος από
το Υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης. ∆ρα-
στηριοποιείται στο χώρο της
τεχνολογίας υγείας µε κύρια
αντικείµενα την πιστοποίηση
προϊόντων και υπηρεσιών, τους

εργαστηριακούς ελέγχους, την
έρευνα στη διαχείριση βιοϊα-
τρικής τεχνολογίας. Είναι ο
µόνος Ελληνικός «Κοινοποιη-
µένος Οργανισµός» στην Ευρω-
παϊκή Ένωση για την οδηγία
των Ιατροτεχνολογικών Προϊ-
όντων.

ΤΤοο ΕΕΚΚΕΕΒΒΥΥΛΛ,, έέχχοοννττααςς ααπποο--
κκττήήσσεειι σσηηµµααννττιικκήή δδιιεεθθννήή εεµµππεειι--
ρρίίαα,, δδιιααθθέέττεειι σσήήµµεερραα ττηηνν ααππααιι--
ττοούύµµεεννηη ττεεχχννοογγννωωσσίίαα κκααιι
ωωρριιµµόόττηητταα γγιιαα νναα ααννττααπποοκκρριιθθεείί
σσττοο σσηηµµααννττιικκόό ρρόόλλοο πποουυ ττοουυ
έέχχεειι ααννααττεεθθεείί ααππόό ττοο ννόόµµοο γγιιαα
ττιιςς ππρροοµµήήθθεειιεεςς ττωωνν δδηηµµόόσσιιωωνν
ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν.. Για τις ανάγκες
του νέου συστήµατος ανέπτυ-
ξε τα Μητρώα Προϊόντων και

Προµηθευτών, χρησιµοποιώ-
ντας την διεθνώς αποδεκτή ονο-
µατολογία GMDN. Το µητρώο
είναι διαδικτυακή εφαρµογή
και βρίσκεται στη διεύθυνση
https://registry.ekevyl.gr.
Παράλληλα αναπτύσσει το
Παρατηρητήριο Τιµών για τη
τεχνολογία υγείας, το Μητρώο
Προδιαγραφών, το Μοντέλο
πρόβλεψης αναγκών και το
Σύστηµα Ποιότητας της συνο-
λικής διαδικασίας. ΟΟ κκεεννττρριι--
κκόόςς άάξξοοννααςς ττωωνν υυπποοδδοοµµώώνν
πποουυ ααννααππττύύσσσσεειι ττοο ΕΕΚΚΕΕΒΒΥΥΛΛ
γγιιαα ττιιςς ππρροοµµήήθθεειιεεςς εείίννααιι ηη δδιιαα--
φφάάννεειιαα ππρροοςς όόφφεελλοοςς ττοουυ πποολλίί--
ττηη.. Σε αυτή τη βάση χρησι-
µοποιούνται  οι  πλέον
σύγχρονες τεχνολογίες για
να εξασφαλισθεί η προσβα-
σιµότητα από όλα τα ενδια-
φερόµενα µέρη, χωρίς απο-
κλεισµούς.

Το ΕΚΕΒΥΛ σήµερα, απα-
ντώντας στην πρόκληση των
διεθνών εξελίξεων, σχεδιά-
ζει και πραγµατοποιεί δρα-
στηριότητες που ενισχύουν
την αποτελεσµατικότητα και
την καινοτοµία των εξειδι-
κευµένων υπηρεσιών του
για την διαρκή βελτίωση της
ποιότητας της Υγείας στην
χώρα µας.

ΟΟιι υυπποοδδοοµµέέςς πποουυ αανναα--
ππττύύσσσσοοννττααιι σσττηηρρίίζζοοννττααιι σσττιιςς
ττεεχχννοολλοογγίίεεςς δδιιααδδιικκττύύοουυ κκααιι
σσυυγγχχρρηηµµααττοοδδοοττοούύννττααιι ααππόό ττοο
ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό ππρρόόγγρρααµµµµαα ««ΚΚοοιι--
ννωωννίίαα ττηηςς ΠΠλληηρροοφφοορρίίααςς»».. Η
καθυστερηµένη είσοδος της
χώρας µας στη ψηφιακή επο-

χή έχει (πέρα από τα προφα-
νή µειονεκτήµατα) ένα πλεο-
νέκτηµα: µας δίνει τη δυνατό-
τητα να χρησιµοποιήσουµε
εµπειρίες και καλές πρακτικές
χωρών που προηγήθηκαν,
χωρίς να απαιτείται «µετάπτω-
ση» από τα παλαιότερα συστή-
µατα στα σύγχρονα.Όλη η προ-
σπάθεια θα πρέπει να έχει ως
αρχή ότι η πληροφορική δεν
είναι αυτοσκοπός, αλλά µέσο,
πάνω στο οποίο µπορεί να
στηριχθεί µια νέα προσέγγιση
που θα βελτιώσει την αποδο-
τικότητα των πόρων, που θα
επιτρέψει να «πιάσουν τόπο» τα
χρήµατα που διατίθενται στο
χώρο της υγείας. xz

Στο ρυθµό τών εξελίξεων 
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«Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
αντιληπτό ότι, οι δαπάνες για τα

ιατροτεχνολογικά προϊόντα
έχουν συγκρίσιµο µέγεθος µε

αυτές των φαρµάκων»
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«Θεωρώντας σκόπιµο αλλά και ανα-
γκαίο το να επικοινωνήσουµε εκ νέου
µαζί σας σχετικά µε τη διεξαγωγή του
9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ στη Θεσσαλονίκη,27-29 Νοεµ-
βρίου 2008, επιθυµούµε να καταστή-
σουµε σαφές προς κάθε κατεύθυνση,
ότι η αντιπροσωπευτικότητα και η ευρεία
συµµετοχή της πλειοψηφίας στις εκδη-
λώσεις όλων των συλλογικών οργά-
νων,αποτελεί το θεµέλιο λίθο της παρα-
γωγής θετικών αποτελεσµάτων υπέρ
του συνόλου και δίνει στις εκδηλώσεις
αυτές την αίγλη και την αναγνώριση
όλων των θεσµικών οργάνων της Πολι-
τείας», αναφέρει η επιστολή-κάλεσµα
του ∆.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ προς
όλους τους Νοσηλευτές.

Το 9o Συνέδριο της οµοσπονδίας,
µε θεµατολογία που καλύπτει το µεγα-
λύτερο φάσµα των παραµέτρων της
άσκησης του επαγγέλµατος του νοση-
λευτή και δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα
στη θεσµική του κατοχύρωση και την
εργασιακή του αναβάθµιση, θα προ-
σφέρει  τα µέγιστα, στη γενικότερη δια-
µόρφωση ενός αναβαθµισµένου κοι-
νωνικού και επαγγελµατικού ρόλου για
τον Έλληνα νοσηλευτή.

Με ποικιλία επαγγελµατικών-κυρίως-
θεµάτων και µε καλεσµένους από τον
ευρύτερο κοινωνικό χώρο της εργασίας,
το συνέδριό έχει σχεδιαστεί µε τέτοιον
τρόπο,ώστε να θίξει όλα τα θέµατα που
αφορούν τον Έλληνα Νοσηλευτή, αλλά

και να του δώσει την ευκαιρία να εκφρά-
σει τη δική του άποψη στα πλαίσια του
–θεσµοθετηµένου πλέον-αµφίδροµου
στρογγυλού τραπεζιού που διοργανώ-
νεται στην καρδιά του συνεδρίου.

Επιπλέον, το φετινό συνέδριο έχει
τη χαρά να φιλοξενήσει σε παράλλη-
λους χώρους και το 4ο ∆ιεθνές Συνέ-
δριο της Πανευρωπαϊκής Οµοσπον-
δίας των ΝΠ∆∆ των Νοσηλευτών (F.E.P.I.),
στο οποίο θα συµµετάσχουν Νοση-
λευτές από 10 ευρωπαϊκές χώρες, µε
κύριο σκοπό την ανταλλαγή απόψεων,
πρακτικών, εµπειριών και προτάσεων
για κοινού ενδιαφέροντος ζητήµατα
(www.fepi.org).

«Η ετήσια Γενική Συνέλευση της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ έχοντας πάντα ξεχωρι-
στή σηµασία για το σχεδιασµό της δρά-
σης µας για το νέο έτος, θα κληθεί να
λάβει υψηλής σηµασίας αποφάσεις για
επιτακτικά θέµατα της επικαιρότητας,
όπως η επέκταση του θεσµού των Β.Α.Ε.
στο δηµόσιο τοµέα, οι πιέσεις για άµε-
σες προσλήψεις µόνιµων νοσηλευτών,
η ενιαία τριτοβάθµια νοσηλευτική εκπαί-
δευση,η επιβολή αξιοκρατικού συστή-
µατος στις κρίσεις της ιεραρχίας σε νοσο-
κοµεία και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, η
ραγδαία αύξηση των πρωτοβάθµιων
σωµατείων της οµοσπονδίας µας και
όλα αυτά µέσα σε ένα δηµόσιο και
δωρεάν Εθνικό Σύστηµα Υγείας.

Τέλος,κάνοντας έκκληση στη –δεδο-
µένη-ευαισθησία όλων, σας καλούµε
να συµµετάσχετε µαζικά στην αιµοδο-
σία που θα διενεργηθεί στα πλαίσια του
συνεδρίου µας, σε συνεργασία µε το
νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ.

Με την πεποίθηση λοιπόν ότι στα
πλαίσια του 9ου Συνεδρίου της ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ θα γεννηθούν καινούργιες
πρωτοποριακές ιδέες από φρέσκα µυα-
λά µε δηµοκρατικές ευαισθησίες και
θα ληφθούν αποφάσεις πλουραλι-
στικές που θα εκπροσωπούν το σύνο-
λο των νοσηλευτών, σας περιµένου-
µε όλους στην όµορφη νύφη του
Θερµαϊκού», καταλήγει η επιστολή της
ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ. Περισσότερες πλη-
ροφορίες για το συνέδριο µπορείτε
να βρείτε στο site της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ
hhttttpp::////wwwwww..ppaassyynnoo..ggrr.. xz

Πανελλήνιο Συνέδριο 
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Το ««33οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο σσυυννέέδδρριιοο εεππιισσττηηµµόό--
ννωωνν φφρροοννττίίδδααςς χχρρόόννιιωωνν ππαασσχχόόννττωωνν»», θα
πραγµατοποιηθεί στις 18-20 Νοεµβρίου 2008
στο ξενοδοχείο Classical Larissa Imperial
µε θέµα: «Χρόνια Νόσος και ψυχική υγεία».

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το
Τµήµα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, το
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το 5ο Περιφε-
ρειακό Τµήµα της Ε.Ν.Ε. Θεσσαλίας-Στερε-
άς Ελλάδας. Η τρίτη χρονιά διεξαγωγής του
συνεδρίου δείχνει ότι, έχει πλέον καταξιω-
θεί ως ένας διεπιστηµονικός θεσµός στη
συνείδηση των επιστηµόνων που εµπλέκο-
νται στη φροντίδα των χρόνιων πασχόντων.

Γνωρίζοντας ότι, πολλές ασθένειες, ιδι-
αίτερα χρόνιες, συνδέονται άµεσα µε ψυχι-
κές διαταραχές η θεµατολογία του συνεδρίου επικεντρώνεται στη «χρόνια
νόσο και ψυχική υγεία».

∆ιακεκριµένοι επιστήµονες και ακαδηµαϊκοί µε εισηγήσεις και διαλέ-
ξεις θα προσεγγίσουν τη στενή σχέση µεταξύ των διαταραχών αυτών και
των προβληµάτων υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το
hhttttpp::////wwwwww..ccttss..ggrr//33oossyynneeddrriiooeeppiissttiimmoonnoonnllaarriissaass xz

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας και η νοσηλευτική κοι-
νότητα της χώρας αποκτούν το δικό τους Επιστηµονικό
Περιοδικό δοµηµένο και οργανωµένο µε διεθνή πρότυπα,
συνεισφέροντας µε τον καλύτερο τρόπο στην πρόοδο της
νοσηλευτικής επιστήµης. Το Ελληνικό Περιοδικό της Νοση-
λευτικής Επιστήµης θα συµβάλλει στην προαγωγή της νοση-
λευτικής επιστηµονικής γνώσης και θα ανοίξει ένα νέο
κεφάλαιο στην σύγχρονη νοσηλευτική ιστορία της Ελλά-
δας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Ν.Ε. στοχεύει στο να: συµ-
βάλλει στην ποιότητα φροντίδας ατόµων, οµάδων και του
κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση υγείας και αρρώ-

στιας, να αναδείξει και να διερευνήσει επιστηµονικά νοσηλευτικά θέµατα, να δηµι-
ουργήσει νοσηλευτική πολιτική, να ενισχύσει τη νοσηλευτική έρευνα και γενικό-
τερα να προάγει τη νοσηλευτική επιστήµη.

Το Επιστηµονικό Περιοδικό καλύπτει τους ακόλουθους τοµείς: την Νοσηλευ-
τική Έρευνα, την ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, την Νοσηλευτική Εκπαίδευση, την
Κλινική Νοσηλευτική, την Κοινοτική Νοσηλευτική, την Ηθική και ∆εοντολογία της
Νοσηλευτικής και τέλος την Νοσηλευτική Νοµοθεσία. xz

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

Πανελλήνιο Συνέδριο
επιστηµόνων φροντίδας

χρόνιων πασχόντων

Επιστηµονικό Περιοδικό
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 
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ð å ò é ï ä é ë Þ  ô è ÷
NïóèìåùôéëÜ÷
¶ ð é ó ô Ü í è ÷

Tο Eπιστηµονικό Περιοδικό της

                                         Ένωσης Nοσηλευτών Eλλάδος
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Σύσταση της ΕΝΕ
Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόµου

3252/2004 υπό την µορφή Νοµικού Προ-
σώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου και λειτουρ-
γεί ως επίσηµος επαγγελµατικός σύλ-
λογος των Νοσηλευτών. Η εγγραφή σε
αυτήν όλων των Νοσηλευτών, είναι υπο-
χρεωτική, όπως συµβαίνει σε κάθε αντί-
στοιχο επιµελητήριο άλλων επαγγελ-
µατιών που λειτουργεί ως ρυθµιστικός
φορέας και επίσηµος σύµβουλος της
Πολιτείας (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλ-
λογος, ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών,
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, κ.τ.λ).

Κυριότεροι σκοποί της ΕΝΕ
Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι

που πρέπει όλοι οι νοσηλευτές να είναι
εγγεγραµµένοι, παραθέτουµε τους βασι-
κότερους στόχους που περιγράφει ο
Νόµος 3252/2004 και που καλείται να
επιτελέσει η Ε.Ν.Ε.:
l την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοση-

λευτικής ως ανεξάρτητης και αυτό-
νοµης επιστήµης και τέχνης 

l την έρευνα, ανάλυση και µελέτη των
νοσηλευτικών θεµάτων και τη σύντα-
ξη και υποβολή επιστηµονικά τεκµη-
ριωµένων µελετών για τα διάφορα
νοσηλευτικά προβλήµατα της χώρας

l τη διατύπωση εισηγήσεων για νοση-
λευτικά θέµατα

l τη διαρκή εκπαίδευση, µετεκπαί-
δευση και επιµόρφωση των Νοση-
λευτών και την υλοποίηση και αξιο-
ποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων

l τη συµµετοχή στην υλοποίηση προ-
γραµµάτων που επιχορηγούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διε-
θνείς οργανισµούς

l την έκδοση πιστοποιητικών, απα-
ραίτητων για την άδεια άσκησης επαγ-
γέλµατος των Νοσηλευτών

l τον περιορισµό της αντιποίησης του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος

l την αξιολόγηση της παρεχόµενης
νοσηλευτικής φροντίδας

l την εκπροσώπηση της χώρας σε διε-
θνείς οργανισµούς του νοσηλευτι-
κού κλάδου

l την έκδοση περιοδικού, ενηµερωτι-
κού δελτίου, συγγραµµάτων και φυλ-
λαδίων για την ενηµέρωση των µελών
της αλλά και του κοινωνικού συνόλου

l τη µελέτη υγειονοµικών θεµάτων και
την οργάνωση επιστηµονικών συνε-
δρίων αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε
άλλους φορείς

l τη δηµιουργία επιτροπής δεοντολο-
γίας και ηθικής του επαγγέλµατος
του νοσηλευτή 

l τον καθορισµό και κοστολόγηση των
νοσηλευτικών πράξεων και

l την προστασία και προαγωγή της υγεί-
ας του Ελληνικού Λαού. 

Μέλη της Ε.Ν.Ε.
Μέλη της Ε.Ν.Ε είναι υποχρεωτι-

κώς όλοι οι νοσηλευτές που είναι από-
φοιτοι: α) Τµηµάτων Νοσηλευτικών
A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τµηµάτων T.E.I.,
γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών
Νοσοκόµων, Επισκεπτριών Αδελφών
Νοσοκόµων, αρµοδιότητας Υπουργεί-
ου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών
Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχο-
λών ή Τµηµάτων της αλλοδαπής, των
οποίων τα διπλώµατα έχουν αναγνω-
ριστεί ως ισότιµα µε τα πτυχία των
νοσηλευτικών σχολών της ηµεδαπής
από τις αρµόδιες υπηρεσίες και στ)
Στρατιωτικών Ανωτάτων Νοσηλευτι-
κών Σχολών.

∆ιάρθρωση της Ε.Ν.Ε.
Η Ε.Ν.Ε. διαρθρώνεται σε Κεντρική ∆ιοί-

κηση, που εδρεύει στην Αθήνα και σε επτά
Περιφερειακά Τµήµατα, που λειτουργούν
σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια της χώρας.

Κεντρική ∆ιοίκηση
Η Κεντρική ∆ιοίκηση αποτελείται

από 15µελές ∆.Σ και έχει έδρα την Αθή-
να. Η  διεύθυνση των γραφείων είναι:
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ.
10676, τηλ. 210 3648044, 048 και fax.
210 3617859 και 210 3648049. Η ιστο-
σελίδα της Ε.Ν.Ε είναι www.enne.gr και
το e-mail: info@enne.gr. 

Περιφερειακά Τµήµατα
Τα επτά Περιφερειακά Τµήµατα (Π.Τ)

της Ε.Ν.Ε, ακολουθούν τον αριθµό των
Υγειονοµικών Περιφερειών (Υ.Π.Ε) και
είναι τα ακόλουθα:
1ο. Π.Τ. Αττικής: Λεωφόρος Βασιλίσσης

Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676, τηλ. 210
3648044, 048 και fax. 210 3617859
και 210 3648049

2o. Π.Τ. Πειραιώς και Αιγαίου: Λεωφό-
ρος Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ. 10676,
τηλ. 210 3648044, 048 και fax. 210
3617859 και 210 3648049

3o. Π.Τ. Μακεδονίας: Μαβίλη 11, Θεσ-
σαλονίκη, Τ.Κ. 54630, τηλ. 2310522822
και fax. 2310522219

4o. Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης: Μαβί-
λη 11, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54630, τηλ.
2310522229 και fax. 2310522219

5o. Π.Τ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας: Ναυαρίνου 2, Λάρισα, Τ.Κ. 41223,
τηλ. 2410284866 και fax. 2410284871

6o. Π.Τ. Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων,
Ηπείρου και ∆υτικής Ελλάδας: Υπά-
της 1 και Ν.Ε.Ο Πάτρας-Αθήνας, Πάτρα,
Τ.Κ. 26441, τηλ και fax. 2610 423830

7o. Π.Τ. Κρήτης: Μενελάου Παρλαµά 116,
Ηράκλειο, Τ.Κ. 73105, τηλ. 2810310366,
2810311684 και fax. 2810310014

Εγγραφή και συνδροµή των µελών
Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να

υποβάλλει αίτηση εγγραφής στο οικείο
Περιφερειακό Τµήµα. Η αίτηση συνο-
δεύεται υποχρεωτικά από επικυρωµέ-
να αντίγραφα πτυχίου και αστυνοµικής
ταυτότητας, δυο έγχρωµες φωτογρα-
φίες, το αποδεικτικό της τραπεζικής
κατάθεσης των 65 ?, απλό φωτοαντί-
γραφο της άδειας άσκησης επαγγέλ-
µατος και προαιρετικά από τους τίτλους
που τυχόν  κατέχει το υποψήφιο µέλος
(µεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά
γνώσης ξένης γλώσσας, κοινωνικές δρα-
στηριότητες κ.τ.λ).

Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να
ανανεώνει την εγγραφή του ετησίως,
αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικώς (όχι µε
fax) µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, υπο-
βάλλοντας σχετική δήλωση στο Περι-
φερειακό Τµήµα όπου ανήκει. Η δήλω-
ση υποβάλλεται ταυτόχρονα µε την
καταβολή της ετήσιας συνδροµής, που
έχει οριστεί δια του Νόµου 3252/2004
στο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ. 

Σε κάθε Νοσηλευτή που εγγράφε-
ται ή ανανεώνει την εγγραφή του στην
Ε.Ν.Ε. χορηγείται ∆ελτίο Ταυτότητας
Νοσηλευτή.

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
Για την έκδοση από τις κατά τόπους

Νοµαρχίες της άδειας άσκησης του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος, οι νοση-
λευτές οφείλουν να συµπεριλάβουν,
µεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαί-
ωση εγγραφής στο οικείο Περιφερεια-
κό Τµήµα της Ε.Ν.Ε.. Με την παραλαβή
της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, υπο-
χρεούνται να καταθέσουν άµεσα αντί-
γραφο αυτής, στο Περιφερειακό Τµή-
µα όπου ανήκουν.

Βάσει του Νόµου 3252/2004, όποι-
ος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει
άδεια άσκησης επαγγέλµατος διώκε-
ται ποινικά σύµφωνα µε το άρθρο 458
του Ποινικού Κώδικα.  xz

ΕΕππιιττοοµµήή χχρρήήσσιιµµωωνν ππλληηρροοφφοορριιώώνν
γγιιαα ττηηνν ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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