
ΠΠ
εριπλανώµενος στις ιστορικές πτυχές της
διαµορφωµένης επαγγελµατικής µας πραγ-
µατικότητας, θα επιχειρήσω µια διαφορετι-

κή προσέγγιση στο κοινωνικό και επαγγελµατικό
προφίλ του Έλληνα νοσηλευτή, µε µόνο σκοπό να
στρέψω τα φώτα στα αίτια που δηµιούργησαν τη
σηµερινή επαγγελµατική µας ιδιαιτερότητα.

Αν ανατρέξουµε στα τέλη του 19ου αιώνα, θα δια-
πιστώσουµε ότι η Νοσηλευτική, ξεκίνησε να υπάρ-
χει πολύ νωρίτερα από τους Νοσηλευτές, µε τη
σηµερινή επαγγελµατική έννοια του όρου και βασί-
στηκε περισσότερο στην ετυµολογική της σηµα-
σία, παρά στην περιγεγραµµένη και καθορισµέ-
νη δοµή ενός ελεγχόµενου και αυτορυθµιζόµενου
ανθρωπιστικού επαγγέλµατος. Αυτή ακριβώς η
ανθρωπιστική διάσταση του ρόλου του νοσηλευ-
τή και η στενή του ενασχόληση µε τον ανθρώπι-
νο παράγοντα, έχρισε το Νοσηλευτή σε «λει-
τουργό», αναγορεύοντάς τον σε «άοκνο αρωγό»
του ανθρώπινου πόνου,   χωρίς όµως να συνυ-
πάρξει γι’ αυτόν και η ανάλογη ακολουθία των
υλικών και ηθικών προνοµίων…

Έτσι, η στενή και άστοχη σύνδεση της Νοσηλευτι-
κής µε τη µονοµερή και «ανιδιοτελή» προσφορά,
η ταύτισή της µε διάφορες στρεβλές θεοκρατικές
αντιλήψεις, η ενοχοποίηση κάθε προσµονής για
υλική ανταµοιβή και η κακώς εννοούµενη  δευτε-
ρεύουσα και επικουρική υπόσταση των νοσηλευ-
τών, σε ένα χώρο όπου δέσποζε (και δεσπόζει) το
ιατρικό επάγγελµα και οι εκπρόσωποί του, βύθι-
σαν αρχικά τη Νοσηλευτική και µετέπειτα τους
Νοσηλευτές που ακολούθησαν, στον επαγγελµα-
τικό τέναγος που γνωρίζουµε.

ΌΌλοι εκφράζουν
απόψεις, όλοι
έχουν κάτι να

υποδείξουν, όλοι έχουν
µία λύση για κάθε πρό-
βληµα, αλλά και ένα πρό-
βληµα για κάθε λύση. Το
«έκαστος στο είδος του»
δεν έχει και µεγάλη σηµα-
σία για τα ελληνικά δεδο-
µένα, αφού ο καθένας
είναι ό,τι δηλώσει και
µπορεί να πει ό,τι θέλει,
για θέµατα που, πολλές
φορές…ούτε καν «πλη-
σιάζουν» στις αρµοδιό-
τητές του! Όταν το όρα-
µα της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος έγι-
νε πραγµατικότητα, τέθη-
καν τα ισχυρά θεµέλια
για την ενιαία και δυνα-
µική διεκδίκηση των δικαι-
ωµάτων των νοσηλευ-
τών.Με τη συµπαράσταση
και την καθοδήγηση της
Ε.Ν.Ε.,οι νοσηλευτές αγω-
νίζονται, για το δικό τους
καλύτερο αύριο. Μπο-
ρούν πλέον να καθορί-
σουν το δικό τους 

µέλλον, χωρίς να στηρί-
ζονται στις υποσχέσεις
και τις απόψεις ατόµων,
που καµία σχέση δεν
έχουν µε το σηµαντικό
λειτούργηµα που ασκούν
οι νοσηλευτές. Τα νοµο-
θετικά κενά που υπάρ-
χουν,πρέπει και µπορούν
να καλυφθούν και αυτός
είναι ένας ακόµη λόγος
που «επιβάλλει» αυτή την
ενιαία και δυναµική διεκ-
δίκηση.

Τα ανοιχτά «µέτωπα» των νοσηλευτών
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επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
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XXιλιάδες νεκροί, χιλιάδες τραυ-
µατίες…Τη στιγµή που γρά-
φονται αυτές οι γραµµές, οι

«πράξεις φρίκης» συνεχίζουν να
«παίζονται», πάνω σε µια σκηνή
γεµάτη από αίµα και ανθρώπινο
πόνο… Ακόµη κι αν τώρα που δια-
βάζετε αυτές τις γραµµές, «η παρά-
σταση έλαβε τέλος», το σενάριό της,

θα εξακολουθεί να πληγώνει… Οι
αξίες της ανθρώπινης ζωής, της ελευ-
θερίας και της αδιαπραγµάτευτης
αξιοπρέπειας έχουν θυσιαστεί. Τα
δάκρυα των παιδιών που έζησαν
αυτή τη φρίκη, είναι αρκετά για να
µας αφυπνίσουν και να µας οδηγή-
σουν στην αναζήτηση της «περιβόη-
της» κάθαρσης…

Με το βλέµµα στραµµένο στην Παλαιστίνη  

s

σελ. 12
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166 74 ΓΛΥΦΑ∆Α - e-mail: info@pitsilidis.gr

Ε.Ν.Ε.ργοποίηση
δυνάµεωνΝοσηλευτές:

«Επίκουροι» 
ή Επιστήµονες;   
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σελ. 4

∆ηµοκρατία, Ανθρωπιά,
Ψυχή…

ΚΚοοππήή ΠΠίίττααςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. 
Το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.  προσκαλεί όλους τους Νοσηλευτές στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης

πίτας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2009 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα

18:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
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ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ    

ΜΜεε ττοο ββλλέέµµµµαα σσττρρααµµµµέέννοο 
σσττηηνν ΠΠααλλααιισσττίίννηη   

Η περιπέτεια του παλαιστινιακού λαού είναι άρρηκτα
δεµένη µε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ στην περιο-
χή και τη µάχη των µεγάλων δυνάµεων για τη µοιρασιά
των εδαφών και των ζωνών επιρροής στη Μέση Ανατο-
λή, µετά τη διάλυση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.

Η τραγική ιστορία του παλαιστινιακού λαού δεν άρχι-
σε βέβαια χθες. Από το τέλος του 19ου αιώνα ξεκίνησε
µια συστηµατική προσπάθεια εποικισµού της Παλαιστί-
νης, παρά το γεγονός ότι, στις αρχές του Πρώτου Παγκο-
σµίου Πολέµου οι Εβραίοι  κατείχαν λιγότερο από το 2%
της παλαιστινιακής γης.

Προς το τέλος του Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου ξεσπά εξέ-
γερση των Αράβων της Παλαιστίνης, η περιοχή, όµως,
µετά τον πόλεµο, τέθηκε υπό Βρετανική διοίκηση και
παρέµεινε έτσι, µέχρι την ίδρυση του…    σελ. 18
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ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΤΤ ΑΑ ΞΞ ΙΙ ΜΜ ΑΑ  ΕΕ ΤΤ ΗΗ    

ΣΣύύννττααξξηη……
εεππίί ππττυυχχίίωω……

Αναφορικά µε το ζήτηµα του χρόνου
φοίτησης στα νοσηλευτικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα που αναγνωρίζεται ως συντά-
ξιµος και µε δεδοµένη τη σύγχυση που
επικρατεί µεταξύ των συναδέλφων που
σχεδιάζουν να συνταξιοδοτηθούν, η Ε.Ν.Ε.
επισηµαίνει τα ακόλουθα:

Ο υπολογισµός της σύνταξης των δηµο
σίων υπαλλήλων, συµπεριλαµβανοµένων
των Νοσηλευτών, πραγµατοποιείται µε
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών
και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως αυτός
εγκρίθηκε από το Προεδρικό ∆ιάταγµα
166/2000. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 12§1 περίπτω-
ση µθ του εν λόγω Κώδικα, όπως τροπο-
ποιήθηκε από το άρθρο 10§9 του Νόµου
3075/2002, ως συντάξιµη υπηρεσία θεω-
ρείται και προσµετράται στις υπηρεσίες
του προηγούµενου άρθρου: ..... µθ) Ο χρό-
νος πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια
της φοίτησης των διπλωµατούχων αδελ-
φών νοσοκόµων, επισκεπτριών αδελφών
και µαιών στις οικείες Σχολές από τη
συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας
τους, αν το πτυχίο χρησίµευσε ως προ-
σόν διορισµού στην υπηρεσία από την
οποία αποµακρύνθηκαν και έχουν θεµε-
λιώσει δικαίωµα σύνταξης σε βάρος του
∆ηµοσίου. Για την εφαρµογή του προη-
γούµενου εδαφίου ο χρόνος που προ-
σµετράται ορίζεται:…                   σελ. 7

ΕΕ ΓΓ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΕΕ ΣΣ  

ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς µµεε ΤΤααυυττόόττηητταα……    
Ο Νοσηλευτής και η Νοσηλεύτρια µε την εγγραφή τους στην Ε.Ν.Ε. αποκτούν την

ατοµική τους Ταυτότητα. Η Ταυτότητα αυτή, που έχει τη µορφή πιστωτικής κάρτας,
στην εµπρόσθια πλευρά φέρει τη φωτογραφία του κατόχου, τον αριθµό µητρώου
του στην Ε.Ν.Ε., το ονοµατεπώνυµό του και στην αγγλική γλώσσα και τέλος την υπο-
γραφή του Προέδρου της Ε.Ν.Ε.. 

Στην πίσω πλευρά η ταυτότητα φέρει τετράγωνο αυτοκόλλητο σήµα, στο οποίο
αναγράφεται το έτος για το οποίο ισχύει, καθώς και το περιφερειακό  τµήµα στο
οποίο ανήκει ο κάτοχός της. Τέλος, φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και Γραµ-
µατέα του Π.Τ..

Η Ταυτότητα του Νοσηλευτή επέχει θέση επίσηµου εγγράφου, που πιστοποιεί
ότι, τα στοιχεία του κατόχου είναι αληθή, όπως π.χ. το δίπλωµα οδήγησης.

Κάθε χρόνο τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, όλα τα µέλη οφείλουν να
ανανεώσουν εγγραφή τους στην Ε.Ν.Ε.. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το
κάθε µέλος χρειάζεται να προσκοµίσει την απόδειξη πληρωµής των...       σελ. 10

∆∆ ΙΙ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΙΙ    

ΣΣιιωωππηηρρώώςς ήή ««ηηχχηηρρώώςς…… 
Αναφορικά µε την διαδικασία διορισµού των δηµοσίων υπαλλήλων, το ∆ιοικητι-

κό Συµβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος

3528/2007), (§1) περίληψη της πράξης διορισµού δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον διοριζόµενο το αργότερο εντός τριάντα
(30) ηµερών από τη δηµοσίευση. (§2) Η κοινοποίηση στον διοριζόµενο γίνεται µε
έγγραφο της οικείας αρχής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθµός του Φύλλου της Εφη-
µερίδας της Κυβερνήσεως όπου δηµοσιεύθηκε η περίληψη της πράξης διορισµού
και το οποίο επιδίδεται επί αποδείξει στην κατοικία του, είτε στον ίδιο, είτε σε πρό-
σωπο που συνοικεί µε αυτόν. Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και εύλογη προθεσµία
τριάντα (30) το πολύ ηµερών, για ορκωµοσία του διοριζοµένου και ανάληψη υπη-
ρεσίας. Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσµία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί έως έξι (6) µήνες,
µόνο µία φορά, για εξαιρετικούς λόγους. (§3) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
της παρ. 1, η πράξη διορισµού θεωρείται ότι, έχει κοινοποιηθεί...                      σελ. 14

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ

ΗΗππααττίίττιιδδεεςς:: 
ΜΜιιαα σσιιωωππηηλλήή ααππεειιλλήή……     

Ένα από τα σηµαντικότερα όργανα του ανθρώπινου οργανι-
σµού, το οποίο είναι κυριολεκτικά η «βαριά βιοµηχανία» µετα-
βολισµού του, είναι το ήπαρ. Όταν αυτό το σηµαντικό όργανο
φλεγµαίνει λόγω προσβολής του από τον ιό της ηπατίτιδας απαι-
τούνται γρήγορες και σωστές ενέργειες.

Οι ηπατίτιδες χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα µε τον
ιό που ανιχνεύεται στις αιµατολογικές εξετάσεις και είναι η Α, η
Β  και η C. Οι σηµαντικότερες είναι η Β και η C. Πρόκειται για νόσους
που οφείλονται στους δύο οµώνυµους ιούς και προσβάλλουν το
ήπαρ, προκαλώντας φλεγµονή. Παγκοσµίως, ένας στους δώδεκα
ανθρώπους είναι φορέας των ιών αυτών. Στη χώρα µας εκτιµάται
ότι, ένας στους είκοσι Έλληνες - περίπου 500.000 άτοµα - είναι
φορείς και οι περισσότεροι από αυτούς δεν το γνωρίζουν. 

Η χρόνια ηπατίτιδα Β είναι διπλάσια σε συχνότητα από την
ηπατίτιδα C και δεκαπλάσια από το AIDS.…              σελ. 20

ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr
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∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης ∆άγλας

Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ
-- ∆∆ΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ 

ΜΜ.. ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙ∆∆ΗΗΣΣ ΑΑ..ΕΕ..
Αγίου Νικολάου 102

16674 Γλυφάδα
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την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευµένα ή µη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του κειµένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.





Ιανουάριος 2009

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.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

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

4

OOι περισσότερες επιστήµες, δηµιουργήθηκαν
από τους επιστήµονες που τις εδραίωσαν και
προήλθαν από τον πειραµατισµό, την παρα-

τήρηση, την ορθολογική ερµηνεία των φυσικών φαι-
νοµένων και τη θέσπιση ενός ενιαίου και κοινώς απο-
δεκτού πλαισίου έρευνας και παραγωγής της γνώσης.

Στη δική µας περίπτωση, η Νοσηλευτική ήταν αυτή
που «γέννησε» τους Νοσηλευτές, αρχικά (και επί µακρόν)
ως βοηθούς του ιατρικού έργου, χωρίς σαφή επαγ-
γελµατικό προσανατολισµό και χωρίς κανένα είδος
πλαισίου άσκησης του εκκολαπτόµενου επαγγέλµατος.

Όσο κι αν µας σοκάρει η αντιµετώπιση και η απο-
δοχή της πραγµατικότητας, οφείλουµε να παραδε-
χτούµε ότι οι Νοσηλευτές, µε την ετυµολογική σηµα-
σία του όρου, προέκυψαν από µια κοινωνικά
υποβαθµισµένη ενασχόληση, µε το µέλλον τους υπο-
θηκευµένο στο ιατροκεντρικά προσανατολισµένο υγει-
ονοµικό σύστηµα και εµφανιζόµενοι ως δέσµιοι των
ισχυρών συντηρητικών καταβολών, των εµπνευστών
της επιστήµης που εκπροσωπούσαν.

Ακριβώς αυτά τα δυο στοιχεία, η ασφυκτική παρου-
σία του ιατρικού κλάδου και η άβουλη υιοθέτηση του
«βοηθητικού πάρεργου», από την πλευρά της πλειο-
ψηφίας των αγκυλωµένων εκπροσώπων της Νοση-
λευτικής, δηµιούργησαν ένα συνεχώς  επιδεινούµενο
κοινωνικό εκτόπλασµα, που µέχρι πρότινος φάνταζε
ανίκητο: Αυτό της µειωµένης κοινωνικής αναγνώρι-
σης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος και της  χαµηλής
αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης των ίδιων των
Νοσηλευτών.

Για του λόγου το αληθές, αν ρίξουµε µια µατιά στο
σηµερινό τοπίο, θα διαπιστώσουµε ότι, οι έλληνες
νοσηλευτές βρίσκονται σε έναν πρωτοφανή αναβρα-
σµό συλλογής προσόντων, προκειµένου να εµπλου-
τίσουν το βιογραφικό τους. Ψάχνουν απεγνωσµένα
για επιµόρφωση και µεταπτυχιακές σπουδές, πληρώ-
νοντας όσο όσο από το υστέρηµά τους «για µια θέση
στον ήλιο»… 

Αναρωτηθήκαµε αλήθεια, αν και σε ποιο βαθµό,
άλλοι πτυχιούχοι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, άλλων

κλάδων, διακατέχονται από παρόµοιο πυρετό απόκτη-
σης µεταπτυχιακών τίτλων;Μήπως µαντεύουµε το γιατί;

Η ανάγκη για κοινωνική άνοδο και για αναγνώ-
ριση µέσα στο  στερούµενο κάθε έννοιας αξιοκρατίας
εργασιακό µας περιβάλλον, καθώς επίσης και η µει-
ωµένη επαγγελµατική µας αναγνώριση, παρακινηµέ-
νη από πιθανά ενυπάρχοντα ψήγµατα προσωπικής
µαταιοδοξίας, µας οδηγούν στην αέναη αναζήτηση
προσόντων, εµποδίζοντάς µας να επικεντρωθούµε
στην πραγµατική βελτίωση των προπτυχιακών µας
γνώσεων και στην άσκηση πίεσης εκεί που πρέπει:
Στη σκουριασµένη κρατική µηχανή που παράγει ηµι-
µαθείς υποψήφιους επαγγελµατίες, µε τις ευλογίες
όλων όσων ελλοχεύουν, προκειµένου να επωφελη-
θούν από την αρρωστηµένη τούτη κατάσταση.

Έτσι, µας δίνεται ολοένα και περισσότερο η εντύ-
πωση, ότι, πάνω που µάθαµε επιτέλους την απάντη-
ση, κάποιος µας άλλαξε την ερώτηση…

Από την άλλη µεριά, η επιστηµονική υπόσταση της
ελληνικής νοσηλευτικής, ευρισκόµενη στα χέρια µιας
µερίδας νοσηλευτών που διδάσκουν στα τριτοβάθµια
ιδρύµατα, φαίνεται σα να είναι αεροστεγώς κλεισµένη
σε κάποιο είδος ενυδρείου, χωρίς σαφή επαφή µε την
πραγµατικότητα και ξεκάθαρα αποκοµµένη από την
κλινική πράξη.

Το επιστηµονικοφανές τούτο υδροκέφαλο µοντέ-
λο, αδυνατώντας (ίσως και αδιαφορώντας) να µεταβι-
βάσει την όποια παραγόµενη γνώση στη βάση της
ελληνικής νοσηλευτικής κοινότητας, δηλαδή στους
κλινικούς νοσηλευτές, φαίνεται σαν να αυτοκαταργεί-
ται και να µην ενδιαφέρεται για το τί πραγµατικά συµ-
βαίνει στην πράξη.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω,ως µόνη λύση,φαντά-
ζει η άµεση άρση των εµποδίων που αποτρέπουν την
πλειονότητα των νοσηλευτών από τη γνώση, µε την
παράλληλη θέσπιση δελεαστικών κινήτρων για την
συνειδητή επιλογή του νοσηλευτικού επαγγέλµατος.
Γιατί, µόνον ο ικανοποιηµένος επιστήµονας και επαγ-
γελµατίας, επιθυµεί πραγµατικά να προάγει την επι-
στήµη του και να την οδηγήσει ένα βήµα πιο πέρα.

Για να το κάνει όµως αυτό, θα πρέπει προηγουµέ-
νως να έχει επιλύσει βασικά ζητήµατα επιβίωσης, ασφά-
λειας, αξιοκρατίας,οικονοµικής και επαγγελµατικής ανά-
τασης, ηθικής και υλικής ανταµοιβής, προσωπικής και
οικογενειακής ευηµερίας.

Και δυστυχώς,ο Έλληνας νοσηλευτής, υπό τις επικρα-
τούσες συνθήκες, δεν ανήκει στην παραπάνω κατηγορία.
Για το τι πρέπει να γίνει, ο λόγος ανήκει σε µας και µόνο
σε µας. xz

«Μόνον ο ικανοποιηµένος επιστήµονας
και επαγγελµατίας, επιθυµεί πραγµατικά

να προάγει την επιστήµη του 
και να την οδηγήσει ένα βήµα πιο πέρα» 

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

Νοσηλευτές:
«Επίκουροι» ή Επιστήµονες;
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Γράφει ο ΣΣααλληηκκίίδδηηςς ∆∆ηηµµοο--
σσθθέέννηηςς, Νοσηλευτής Ν.Θ.Π.
«Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΆΆναυδος και µε κοµµέ-
νη την ανάσα παρα-
κολουθεί ο κόσµος τις

απίστευτες και απάνθρωπες
αγριότητες που διαπράττονται
για τόσες ηµέρες στην πολύ-
παθη Παλαιστίνη. Για πολλο-
στή φορά, είµαστε θεατές στο
ίδιο θλιβερό χολιγουντιανό
θρίλερ,µε το πραγµατικό όµως
αίµα των αθώων γυναικόπαι-
δων να ρέει ποτάµι στο χώµα
αυτού του βασανισµένου τόπου.
Μέχρι αυτή τη στιγµή υπάρ-
χουν εννιακόσιοι νεκροί και
τέσσερις χιλιάδες τραυµατίες -
δυνητικά νεκροί - αφού η αντι-
µετώπιση που θα τύχουν στα
Νοσοκοµεία της Παλαιστίνης
είναι ανύπαρκτη, µε τις τερά-
στιες ελλείψεις σε φάρµακα και
υγειονοµικό υλικό να δεσπό-
ζουν και να τα µετατρέπουν σε
χώρο απλής φιλοξενίας, µέχρι
να αποφασίσουν κάποιοι να
τα βοµβαρδίσουν αλύπητα και
απάνθρωπα ακόµα κι αυτά,
όπως άλλωστε έκαναν και µε
τα σχολεία αυτής της χώρας.

Η ανθρωπότητα των απα-
νταχού ελεύθερων ψυχών ανα-
ρωτιέται µε τρόµο,πότε θα στα-
µατήσει αυτό το θανατικό;Αυτό
το απίστευτο, ακόµα και για τα
άγρια ζώα - που κυνηγούν όµως
για να ζήσουν -, δολοφονικό

έργο «ανθρώπων» στη µατωµέ-
νη γη της Γάζας. Η αιµατοχυ-
σία, όµως, δεν έχει τέλος. Ακό-
µα και το ψήφισµα του Ο.Η.Ε.,
µε αποχή όµως του µεγάλου
συνενόχου ( Η.Π.Α. ), για άµε-
ση κατάπαυση του πυρός και
εκεχειρία, έπεσε στο κενό ή
καλύτερα στις βρώµικες αρβύ-
λες των φονιάδων αθώων ψυχών,
που όµως,κάποιοι ίσως κι από
αυτούς,να είναι παραπλανηµέ-
νες και πονεµένες ψυχές.

Σίγουρα υπάρχουν ευθύ-
νες και στην άλλη πλευρά. Τα
πολιτικά παιχνίδια φανατικών
µουσουλµάνων άνοιξαν την
πόρτα, δίνοντας την ευκαιρία
που ψάχνουν συνεχώς οι
Ισραηλινοί. Ο φανατισµός
αυτός βοηθά και δίνει άλλο-
θι σε προαποφασισµένες ενέρ-
γειες των στρατιωτικών και
πολιτικών κανιβάλων του
Ισραήλ. ∆εν θα κατηγορή-
σουµε τον λαό αυτής της χώρας,

ο οποίος εκφοβίζεται και εγκλω-
βίζεται µέσα στα πολιτικά παι-
χνίδια που στήνουν ύπουλα
και αθόρυβα φανατικοί Σιω-
νιστές, που πιστεύουν ότι ήρθε
η ώρα τους, να κυβερνήσουν
τον κόσµο και να εκπληρώ-
σουν το όνειρο χιλιάδων ετών.

Αλήθεια, πού κρύβεται η
έννοια της ∆ηµοκρατίας µέσα σε
αυτή την αθλιότητα,που για άλλη
µια φορά στηρίχτηκε από τους
πολιτικούς των Η.Π.Α.;Πώς ανέ-

χεται ο ελεύθερος αµερικανικός
λαός να εξευτελίζονται και να
περιφρονούνται οι έννοιες της
∆ηµοκρατίας και της Ανθρωπιάς
που συνεχώς και εντέχνως τους
πιπιλίζουν τα µυαλά τα κατευ-
θυνόµενα Μ.Μ.Ε. των Η.Π.Α.,
αλλά και των άλλων «ελεύθε-
ρων χωρών » του κόσµου;Γνω-
ρίζουν σε αυτή τη µεγάλη χώρα,
πού βρίσκεται η Γάζα,η Σερβία,
το Αφγανιστάν,το Ιράκ,η Κορέα,
το Βιετνάµ ή βλέπουν πόλεµο
µόνο στις κινηµατογραφικές ται-
νίες και τα video games στο χρό-
νο που τους αφήνουν,ανάµεσα
στις πολλές ώρες δουλειάς και
της λήψης αλκοόλ;

Οι νοσηλευτές της χώρας
µας,παρακολουθώντας τις σκη-
νές από την Γάζα, µατώνει η
ψυχή τους, γιατί ξέρουν τι θα
πει έλλειψη φαρµάκων και
υγειονοµικού υλικού, τι θα πει
νοσοκοµείο και ανθρώπινος
πόνος, τι θα πει αδιαφορία και
απανθρωπιά. Όλοι οι νοση-
λευτές µας, θα ήθελαν να βοη-
θήσουν µε κάθε µέσο. Όλοι
γνωρίζουν Παλαιστίνιους για-
τρούς που δουλεύουν στη
χώρα µας και διηγούνται τα
δεινά, που για χρόνια ζει ο
λαός τους. Οι Νοσηλευτές της
Ελλάδος µε µια φωνή φωνά-
ζουν δυνατά ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ,
µήπως και ακούσουν οι πολι-
τικοί όλου του κόσµου και της
χώρας µας. Τα παιδιά όλου
του κόσµου είναι παιδιά µας,
που τα δηλητηριάζετε µε λόγια,
µε έργα, µε µίσος και πόλε-
µο και τα οδηγείτε όταν µεγα-
λώσουν να κάνουν τα ίδια.

Έλεος άνθρωποι! Έχετε
ψυχή µέσα σας! xz

Αναζητώντας τη
∆ηµοκρατία, την Ανθρωπιά

και τη Ψυχή…

«Τα παιδιά όλου του κόσµου είναι παιδιά µας, 
που τα δηλητηριάζετε µε λόγια, µε έργα, 

µε µίσος και πόλεµο και τα οδηγείτε 
όταν µεγαλώσουν να κάνουν τα ίδια» 
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OO∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Της 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 και ειδικότερα

του άρθρου 4 παρ. 19 και 20 καθώς και τα
άρθρα 4,8, 11,20 και 42.

2. Την υπ’αριθµ.∆Υ1δ/οικ.35989/26/3/07 (ΦΕΚ
487/5-4-07 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά
τη συγκρότηση Υπηρεσιακού Συµβουλίου
στην έδρα κάθε ∆ιοίκησης Υγειονοµικής Περι-
φέρειας.

3. Το υπ’αριθµ.∆Ι∆Α∆/Φ.37.11/818/οικ.12889/21-
5-07 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ια-
κυβέρνησης µε θέµα «∆ιευκρινήσεις για τα
υπηρεσιακά συµβούλια µε βάση τις διατάξεις
του υπαλληλικού Κώδικα».

4. Τις διατάξεις του Ν.3528/07 και ειδικότερα
του άρθρου 159.

5.Τις διατάξεις του άρθρου 3527/07,τρίτο άρθρο
παρ.11 περ.25 σύµφωνα µε την οποία: «25.Τις αρµο-
διότητες που ασκούσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
∆.Υ.ΠΕ και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου της ∆.Υ.ΠΕ και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου της ∆.Υ.ΠΕ όπως τροποποιού-
νται µε το παρόν, ασκούν εφεξής ο ∆ιοικητής και οι
Υποδιοικητές της ∆.Υ.ΠΕ».

6. Το υπ’ αριθµ. Πρωτ.∆Ι∆Α∆/Φ.37.11/817/7462/16-5-
07 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,σύµφωνα µε το οποίο
αρµόδιο όργανο για τον ορισµό µελών των υπηρε-
σιακών συµβουλίων των ∆ΥΠΕ είναι ο ∆ιοικητής
αυτών ως το ανώτατο µονοµελές όργανο ∆ιοίκησης.

7. Τους πίνακες υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας
και των Νοσοκοµείων αρµοδιότητας της 1ης Υγειο-
νοµικής Περιφέρειας Αττικής που πληρούν τις ανω-
τέρω προϋποθέσεις.

8. Την διεξαγωγή εκλογών που διεξήχθησαν στις
15/11/08 για ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων εργα-
ζοµένων στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Κεντρικής
Υπηρεσίας.

9.Το γεγονός ότι, η ιδιότητα του εισηγητή στο Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιό-
τητα του µέλους του Υπηρεσιακού Συµβουλίου,σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 162 του
Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/07).

ΟΟΡΡΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ
Ως µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου της 1ης Υγει-
ονοµικής Περιφέρειας Αττικής, η θητεία των οποίων
είναι διετής και λήγει την 31-12-2010 τους κάτωθι:

ΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ ΜΜΕΕΛΛΗΗ
ΦΦιιλλιιππππάάττοουυ ΒΒαασσιιλλιικκήή,µόνιµη υπάλληλο του Γ.Ν.Πατη-
σίων,Προϊσταµένη Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης,κλάδου
ΠΕ Νοσηλευτών-τριών, µε βαθµό Α΄.
ΣΣππααννόό ΚΚωωννσσττααννττίίννοο,µόνιµο υπάλληλο του Γ.Ν.Πατη-
σίων, Προϊστάµενο ∆ιοικητικής ∆ιεύθυνσης, κλάδου
ΠΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού µε βαθµό Α΄.
ΜΜόόννιιοουυ ΑΑιικκααττεερρίίννηη,µόνιµη υπάλληλο του Γ.Ν.Α Ευαγ-
γελισµός,Προϊσταµένη Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης,κλά-
δου ΤΕ Νοσηλευτών-τριών, µε βαθµό Α΄.
ΣΣππύύρρηη ΓΓεεωωρργγίίαα, µόνιµη υπάλληλο της Κ.Υ. της 1ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του κλάδου ∆Ε Χει-
ριστών Η/Υ,µε βαθµό Α΄,ως αιρετό εκπρόσωπο εργα-
ζοµένων.
ΖΖήήρροο ΘΘεεόόδδωωρροο, µόνιµο υπάλληλο της Κ.Υ. της 1ης
Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του κλάδου ΤΕ
Μηχανικών µε βαθµό Α΄,ως αιρετό εκπρόσωπο εργα-
ζοµένων
Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζεται η
ΦΦιιλλιιππππάάττοουυ ΒΒαασσιιλλιικκήή,µόνιµη υπάλληλος του Γ.Ν.Πατη-
σίων, Προϊσταµένη Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης.

ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙ--
ΚΚΑΑ ΜΜΕΕΛΛΗΗ
ΣΣππααννόό ΚΚωωννσσττααννττίίννοο,
µόνιµο υπάλληλο
του Γ.Ν. Πατησίων,
Προϊστάµενο ∆ιοι-
κητικής ∆ιεύθυνσης,
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητι-
κού-Λογιστικού µε
βαθµό Α΄, ως ανα-
πληρωτή της Προέδρου
Φιλιππάτου Βασιλικής.
ΤΤσσααρροουυχχάά ΧΧρρήήσσττοο,µόνι-
µο υπάλληλο του Γ.Ν.Α.
«Ευαγγελισµός», Προϊ-
στάµενο ∆ιοικητής ∆ιεύ-
θυνσης,κλάδου ΠΕ Πλη-
ροφορικής,µε βαθµό Α΄,
ως αναπληρωτή του Σπα-
νού Κωνσταντίνου.
ΒΒααµµββαακκοούύλλαα ΚΚοοννδδυυλλίίαα,
µόνιµη υπάλληλο του Γ.Ν.
Μελισσίων Αµαλία Φλέ-
µιγκ,Προϊσταµένη Νοση-

λευτικής ∆ιεύθυνσης κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών- τριών,
ως αναπληρώτρια της Μόνιου Αικατερίνης.
ΜΜππλληηζζιιώώττηη ΚΚωωννσσττααννττίίννοο, µόνιµο υπάλληλο της Κ.Υ.
της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του κλάδου
ΤΕ Μηχανικών µε βαθµό Α΄, ως αιρετό εκπρόσωπο
εργαζοµένων,ως αναπληρωτή των αιρετών εκπροσώ-
πων εργαζοµένων.
Εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου ορίζεται ο Προϊ-
στάµενος Υπηρεσίας Προσωπικού,µε αναπληρωτή τον
Προϊστάµενο Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.
Ειδικά κατά την εξέταση των πειθαρχικών υποθέσεων,
ως εισηγητής µε δικαίωµα ψήφου,ορίζεται ένα από τα
µέλη του υπηρεσιακού συµβουλίου σύµφωνα µε τη
διαδικασία της παρ.1. του άρθρου 133 του Ν.3528/07.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται η ΚΚααττοοσσττάάρραα ΝΝίίκκηη,
υπάλληλος της Κ.Υ. της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρει-
ας Αττικής,κλάδου ΠΕ Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επι-
χειρήσεων, µε αναπληρώτριά της την ΒΒοορρύύλλλλαα ΓΓεεωωρρ--
γγίίαα,υπάλληλο της Κ.Υ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
Αττικής, κλάδου ΠΕ Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επι-
χειρήσεων.

Ο ∆ιοικητής
Σταύρος Πεντέας xz

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Συγκρότηση
Υπηρεσιακού Συµβουλίου 



ΜΜε ένα σύντοµο, αλλά
περιεκτικότατο κεί-
µενο,ο Νοµικός Σύµ-

βουλος της 6ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας «κόβει το δρόµο»
σε κάθε άσχετο κλάδο, όσον
αφορά στο θέµα των κρίσεων
και στην επιλογή προϊσταµέ-
νης σε νοσηλευτικό τµήµα,
δικαιώνοντας έτσι τις σχετικές
προσπάθειες και παρεµβάσεις
της Ε.Ν.Ε.. Ακολουθεί το πλή-

ρες κείµενο της εν λόγω γνω-
µοδότησης.

«Σύµφωνα µε το άρθρο 103
Ν. 2071/1992 και δη την παρά-
γραφο 1 ορίζεται ότι: «1.Θέσεις
νοσηλευτικών, καταλαµβά-
νουν µόνο όσοι φέρουν τίτ-
λο και άδεια άσκησης επαγ-
γέλµατος νοσηλευτή.Οργανικές
θέσεις νοσηλευτών ΠΕ και
ΤΕ, δεν µεταφέρονται σε υπο-
δεέστερο κλάδο.

Θέσεις διευθυντών, τοµε-
αρχών,προϊσταµένων και υπευ-
θύνων της νοσηλευτικής υπη-
ρεσίας,νοσηλευτικών ιδρυµάτων
και κέντρων υγείας, καταλαµ-
βάνονται από νοσηλευτές ΠΕ
και ΤΕ, µε εξαίρεση τα µαιευ-
τικά τµήµατα και τα κοινωνι-
κής ιατρικής στα οποία προΐστα-
νται µαίες και επισκέπτες
αντιστοίχως».

Κατόπιν της ως άνω σαφούς,

ειδικής και συγκεκριµένης
διατάξεως καθίσταται σαφές
ότι, σε τµήµατα της νοσηλευ-
τικής υπηρεσίας Νοσοκοµεί-
ου για τις θέσεις διευθυντών,
προϊσταµένων κλπ., δύνανται
να επιλεγούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ-
ΚΑ νοσηλευτές και όχι υπάλ-
ληλοι άλλων κλάδων, που
ενδεχοµένως (ασχέτως της
νοµιµότητας), έχουν επιτύχει
την µετάταξή τους σε θέσεις

κλάδου Νοσηλευτών.
Στην κρινοµένη περίπτωση

της κας Λάµπρου εµφανίζεται
ως µη δυνατή νοµικά η επι-
λογή της για θέση προϊσταµέ-
νης,ασχέτως του ζητήµατος της
µη δυνατότητας εξελίξεώς της,
µετά την εµφιλοχωρήσασα µετά-
ταξή της ζήτηµα, για το οποίο
πρέπει να αναζητηθεί κατά νόµον
λύση –εάν είναι επιθυµητή-µε
διαφορετικό τρόπο». xz
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Έκαστος στο είδος του…

ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. Η 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Επιµέλεια: 
ΒΒαασσιιλλιικκήή ΦΦιιλλιιππππάάττοουυ,,
αντιπρόσωπος 1ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

ΑΑναφορικά µε το ζήτηµα του
χρόνου φοίτησης στα νοση-
λευτικά εκπαιδευτικά ιδρύ-

µατα που αναγνωρίζεται ως
συντάξιµος και µε δεδοµένη τη
σύγχυση που επικρατεί µεταξύ
των συναδέλφων που σχεδιάζουν
να συνταξιοδοτηθούν, η Ε.Ν.Ε.
επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Ο υπολογισµός της σύνταξης των
δηµοσίων υπαλλήλων, συµπερι-
λαµβανοµένων των Νοσηλευτών,
πραγµατοποιείται µε βάση τις δια-
τάξεις του Κώδικα Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως
αυτός εγκρίθηκε από το Προεδρι-
κό ∆ιάταγµα 166/2000. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 12§1 περί-
πτωση µθ του εν λόγω Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 10§9 του Νόµου
3075/2002, ως συντάξιµη υπηρε-
σία θεωρείται και προσµετράται
στις υπηρεσίες του προηγούµε-
νου άρθρου: ..... µθ) Ο χρόνος
πρακτικής άσκησης κατά τη διάρ-
κεια της φοίτησης των διπλωµα-
τούχων αδελφών νοσοκόµων, επι-
σκεπτριών αδελφών και µαιών
στις οικείες Σχολές από τη
συµπλήρωση του 17ου έτους της
ηλικίας τους, αν το πτυχίο χρησί-
µευσε ως προσόν διορισµού στην
υπηρεσία από την οποία αποµα-
κρύνθηκαν και έχουν θεµελιώσει
δικαίωµα σύνταξης σε βάρος του
∆ηµοσίου. Για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου ο χρόνος
που προσµετράται ορίζεται: αα)
Σε τριάµισι (3 1/2) έτη για τις
απόφοιτες των Σχολών Επισκε-
πτριών Αδελφών τετραετούς φοί-
τησης και Μαιών αποφοίτων των
Σχολών Μαιών µέχρι και το έτος
1977. ββ) Σε τρία (3) έτη για τις
αδελφές νοσοκόµες τριετούς φοί-
τησης και επισκέπτριες αδελφές
απόφοιτες αντίστοιχων Σχολών

µέχρι και το έτος 1955. γγ) Σε
δυόµισι (2 1/2) έτη για τις από-
φοιτες των Σχολών Αδελφών
Νοσοκόµων ετών 1956-1973, Επι-
σκεπτριών Αδελφών ετών 1956-
1974 και Μαιών έτους 1978 και
µετά ή Μαιών αποφοίτων ΚΑΤΕΕ ή
Τ.Ε.I. οποτεδήποτε. δδ) Σε δύο (2)
έτη για τις απόφοιτες των Σχολών
Αδελφών Νοσοκόµων τριετούς

φοίτησης έτους 1974 και µετά,
καθώς και τις απόφοιτες των Σχο-
λών Αδελφών Νοσοκόµων ΚΑΤΕΕ ή
Τ.Ε.I. Υπουργείου Παιδείας.
Με βάση την παραπάνω διάταξη,
υπολογίζεται και προσδιορίζεται ο
χρόνος φοίτησης σε εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, ο οποίος υπολογίζεται
ως συντάξιµη υπηρεσία προς όφε-
λος των Νοσηλευτών. xz

Σύνταξη… επί πτυχίω…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
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ΓΓεγονότα σαν αυτό που
ακολουθεί, θεωρούµε
ότι αφενός δείχνουν την

αχαρακτήριστη και συντεχνιακή
νοοτροπία ορισµένων γιατρών
και αφετέρου φανερώνουν µε
τον πιο πανηγυρικό τρόπο,
την ύπαρξη νοσηλευτριών που
έχουν βαθειά γνώση του ρόλου
τους και µπορούν να βάλουν
στη θέση τους κάθε επίδοξο
«µοναρχίσκο».

ΗΗ υυππεεύύθθυυννηη ττηηςς ΝΝ..ΥΥ.. ττοουυ
ΚΚ..ΥΥ.. ΑΑλλεεξξάάννδδρρεειιααςς ΗΗµµααθθίίααςς κκ..
ΠΠ.. ΜΜααββίίδδοουυ,, εεννώώ εεκκττεελλοούύσσεε
ττηηνν εερργγαασσίίαα ττηηςς σσττοο ττµµήήµµαα ττωωνν
εεππεειιγγόόννττωωνν ππεερριισσττααττιικκώώνν,, δδέέχχττηη--
κκεε ττοουυςς ππρροοππηηλλαακκιισσµµοούύςς,, κκααιι
ττιιςς αακκααττοοννόόµµαασσττεεςς ύύββρρεειιςς εεννόόςς
γγιιααττρροούύ πποουυ υυππηηρρεεττεείί σσττοο εενν
λλόόγγωω ΚΚέέννττρροο ΥΥγγεείίααςς,, εεππεειιδδήή
ααυυττήή ααρρννήήθθηηκκεε νναα δδιιαακκόόψψεειι
ττηη ννοοσσηηλλεείίαα αασσθθεεννοούύςς ααππόό
ττρροοχχααίίοο ααττύύχχηηµµαα κκααιι νναα ττοουυ
δδιιααθθέέσσεειι ττηη ννοοσσηηλλεεύύττρριιαα πποουυ
εεκκττεελλοούύσσεε ττηη σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη
εεππεείίγγοουυσσαα ννοοσσηηλλεείίαα,, γγιιαα νναα
σσυυννττααγγοογγρρααφφήήσσεειι φφάάρρµµαακκαα
σσττοο ιιααττρρεείίοο ττοουυ..

ΗΗ κκ.. ΠΠ.. ΜΜααββίίδδοουυ ττόόννιισσεε
όόττιι,, ηη σσυυννττααγγοογγρράάφφηησσηη,, ααφφεε--
ννόόςς δδεενν σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι
σσττιιςς ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς ααρρµµοοδδιιόόττηη--
ττεεςς κκααιι ααφφεεττέέρροουυ εείίννααιι µµιιαα εερργγαα--
σσίίαα ρροουυττίίννααςς,, πποουυ δδεενν µµπποορρεείί
σσεε κκααµµίίαα ππεερρίίππττωωσσηη νναα ππρροοηη--
γγηηθθεείί ττηηςς ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς εεννόόςς
εεππεείίγγοοννττοοςς ππεερριισσττααττιικκοούύ..

ΟΟ γγιιααττρρόόςς ττόόττεε άάρρχχιισσεε νναα

ααππεειιλλεείί ττηη σσωωµµααττιικκήή αακκεερρααιιόό--
ττηητταα ττηηςς κκ.. ΠΠ.. ΜΜααββίίδδοουυ µµεε ττρρόό--
πποο ααππααρράάδδεεκκττοο κκααιι νναα κκάάννεειι
ααχχααρραακκττήήρριισσττεεςς χχεειιρροοννοοµµίίεεςς,
προτάσσοντας τη γροθιά του
µπροστά στο πρόσωπό της µε
ύφος έξαλλο.

ΗΗ κκ.. ΠΠ.. ΜΜααββίίδδοουυ,, χχωωρρίίςς νναα
δδιισσττάάσσεειι,, κκάάλλεεσσεε ττηηνν αασσττυυννοο--
µµίίαα κκααιι οο γγιιααττρρόόςς σσυυννεελλήήφφθθηη
κκααιι εειιςς ββάάρροοςς ττοουυ αασσκκήήθθηηκκεε
ααυυττόόφφωωρρηη δδιιααδδιικκαασσίίαα.. ∆∆ιικκάά--
σσττηηκκεε ααππόό ττοο ΤΤρριιµµεελλέέςς ΠΠρρωω--
ττοοδδιικκεείίοο ΒΒέέρροοιιααςς κκααιι κκααττααδδιι--

κκάάσσττηηκκεε σσεε έένναα µµήήνναα φφυυλλάά--
κκιισσηη µµεε ττρριιεεττήή αανναασσττοολλήή.. Η
ποινή δεν ήταν εφέσιµη, αλλά
τελεσίδικη. Επιπλέον σε βάρος
του, εκκρεµεί µήνυση για απει-
λή και εξύβριση εναντίον της
κ. Π. Μαβίδου και του λοιπού

νοσηλευτικού προσωπικού.
Να σηµειωθεί ότι, µάρτυ-

ρας υπεράσπισης του γιατρού
ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Βέροιας, υπενθυ-
µίζοντάς µας για µια ακόµη
φορά την καταγέλαστη συντε-
χνιακή νοοτροπία που επι-
κρατεί στους κόλπους του εν
λόγω επαγγέλµατος…

Υπέρ της νοσηλεύτριας,
εκτός από τις συναδέλφισσες
του Κ.Υ., τάχθηκε από την πρώ-
τη στιγµή η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, η
οποία ανέλαβε και τα δικα-
στικά έξοδα και ο ΣΥΝΟ Ηµα-
θίας, ο οποίος εκπροσωπή-
θηκε στο δικαστήριο από τον
Γενικό του Γραµµατέα κ. Ζήση
Τζήκα.

ΗΗ εεννέέρργγεειιαα ααυυττήή ττηηςς κκ.. ΠΠ..
ΜΜααββίίδδοουυ,, εευυχχόόµµαασσττεε νναα ααπποο--
ττεελλέέσσεειι ππααρράάδδεειιγγµµαα ππρροοςς µµίίµµηη--
σσηη ππρροοςς κκάάθθεε κκααττεεύύθθυυννσσηη,,
ώώσσττεε νναα εεξξααλλεειιφφθθεείί εεξξοολλοο--
κκλλήήρροουυ ηη ααυυθθααιιρρεεσσίίαα κκάάθθεε
ααξξιιοολλύύππηηττοουυ εεππίίδδοοξξοουυ ηηγγεεττίί--
σσκκοουυ,, ααππ’’ όόπποουυ κκιι αανν ααυυττόόςς
ππρροοέέρρχχεεττααιι..

Όσο για το γιατρό, µάλλον
θα πρέπει να προσέχει πολύ
περισσότερο από δω και πέρα,
γιατί δεν τελεί µόνο υπό δικα-
στική αναστολή, αλλά και υπό
τη δοκιµαστική ανοχή των
νοσηλευτριών του Κ.Υ. Αλε-
ξάνδρειας…

Μπράβο λοιπόν στην κυρία
Μαβίδου.. xz

Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ 

ΠΠααρραακκααλλοούύµµεε ττοουυςς σσυυννααδδέέλλφφοουυςς πποουυ έέχχοουυνν εεκκκκρρεεµµόόττηητταα σσχχεεττιικκάά µµεε ττηηνν ααννααννέέωωσσηη ττηηςς εεγγγγρρααφφήήςς ττοουυςς γγιιαα ττοο έέττοοςς 22000088,,

ααλλλλάά κκααιι γγιιαα ττυυχχόόνν ππρροοηηγγοούύµµεενναα έέττηη,, νναα φφρροοννττίίσσοουυνν άάµµεεσσαα γγιιαα ττηηνν τταακκττοοπποοίίηησσήή ττηηςς,, 

σσεε σσυυννεεννννόόηησσηη µµεε τταα ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκάά ΣΣυυµµββοούύλλιιαα ττωωνν ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκώώνν ΤΤµµηηµµάάττωωνν πποουυ ααννήήκκοουυνν,, 

ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα εευυκκοολλυυννθθεείί ττοο έέρργγοο ττοουυ εεττήήσσιιοουυ οοιικκοοννοοµµιικκοούύ ααπποολλοογγιισσµµοούύ κκααιι ττοουυ ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµοούύ γγιιαα ττοο έέττοοςς 22000099..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΚΚααιι µµηηνν αακκοούύσσωω κκιιχχ!!  



Ιανουάριος 2009
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απόψεις
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Γράφει ο ΜΜππααλλιιόόζζοογγλλοουυ 
ΓΓεεώώρργγιιοοςς,, Πρόεδρος 
3ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

ΤΤο ότι ζούµε σε µία χώρα
µε πρωτοτυπίες, όλοι το
γνωρίζουµε.Απλώς,ορι-

σµένες φορές διαπιστώνουµε
πως, συµβαίνουν ορισµένα
πράγµατα ακόµα και δίπλα µας,
τα οποία, είτε τα αγνοούµε ηθε-
ληµένα, είτε τα παρακολου-
θούµε παγερά αδιάφοροι.

ΈΈχχεειι ππεερρίίπποουυ µµίίαα δδεεκκααεεττίίαα,,
πποουυ σσττοονν δδηηµµόόσσιιοο ττοοµµέέαα έέχχοουυνν

ππρροοσσλληηφφθθεείί κκααιι δδοουυλλεεύύοουυνν
υυππάάλλλληηλλοοιι οορριισσµµέέννοουυ χχρρόόννοουυ
κκααιι ααοορρίίσσττοουυ χχρρόόννοουυ.. ΉΉ υυππάάλλ--
λληηλλοοιι,, πποουυ ηη σσύύµµββαασσήή ττοουυςς ααππόό
οορριισσµµέέννοουυ χχρρόόννοουυ έέχχεειι εεξξεελλιι--
χχθθεείί σσεε ααοορρίίσσττοουυ χχρρόόννοουυ.. ΕΕίίννααιι
όόλλοοιι ααυυττοοίί,, πποουυ ααννααφφέέρροοννττααιι όόττιι,,
έέχχοουυνν σσύύµµββαασσηη ιιδδιιωωττιικκοούύ δδιικκααίί--
οουυ.. Έχουν δηλαδή το ΙΚΑ, ως
ασφαλιστικό τους φορέα.Τέτοι-
οι υπάλληλοι εργάζονται και στο
υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΌΌλλοοιι ααυυττοοίί,, λλοοιιππόόνν,, οοιι υυππάάλλ--
λληηλλοοιι,, εεννώώ ααµµεείίββοοννττααιι κκααννοοννιι--
κκάά όόππωωςς κκααιι οοιι σσυυννάάδδεελλφφοοίί ττοουυςς
-- οοιι δδηηµµοοσσίίοουυ δδιικκααίίοουυ -- κκααιι ππααίίρρ--
ννοουυνν όόλλαα τταα κκλλιιµµάάκκιιαα,, εεππιιδδόό--
µµαατταα,, χχρροοννοοεεππιιδδόόµµαατταα,, ππααρρόόλλαα

ααυυττάά,, δδεενν έέχχοουυνν κκααµµίίαα µµαα κκααµµίίαα
εεξξέέλλιιξξηη.. Αυτό συµβαίνει,διότι ο
νοµοθέτης δεν είχε προνοήσει
πως, στο δηµόσιο τοµέα µετά
από κάποια χρόνια θα εργάζο-
νταν και κάποιοι άνθρωποι,που
δεν θα έχουν την ίδια σύµβα-
ση εργασίας.Και η αδικία γίνε-
ται πιο έντονη στους υπαλλή-
λους ΠΕ και ΤΕ,οι οποίοι µετά
από δέκα,δεκαπέντε χρόνια δου-
λειάς, βλέπουν συναδέλφους
τους µε λιγότερα χρόνια υπη-
ρεσίας να εξελίσσονται,ενώ αυτοί
παραµένουν στάσιµοι.

ΤΤοο θθέέµµαα εείίννααιι γγννωωσσττόό σσττηηνν
ΑΑ∆∆ΕΕ∆∆ΥΥ ααππόό ττηηνν έέννααρρξξηη ττοουυ ππρροο--
ββλλήήµµααττοοςς,, ααλλλλάά πποοττέέ δδεενν ττοο εείίχχεε
σσττιιςς ππρροοττεερρααιιόόττηηττέέςς ττηηςς.. Αργό-

τερα βέβαια,όταν άλλαξε η Κυβέρ-
νηση, έλεγε, ότι προσπαθεί να
το επιλύσει, αλλά στην ουσία
δεν ήθελε, για λόγους καθαρά
πολιτικούς.

ΠΠρρέέππεειι ββέέββααιιαα νναα σσηηµµεειιωωθθεείί
ππωωςς,, οο ααρρµµόόδδιιοοςς ΥΥπποουυρργγόόςς κκ..
ΠΠααυυλλόόπποουυλλοοςς,, ππρροοσσππάάθθηησσεε νναα
δδώώσσεειι λλύύσσηη σσττοο θθέέµµαα,, εεξξιισσώώννοο--
ννττααςς όόλλοουυςς ττοουυςς υυππααλλλλήήλλοουυςς µµεε
ββάάσσηη ττηηνν ααρρχχήή ττηηςς ιισσόόττηηττααςς κκααιι
ττοουυ ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ ∆∆ιικκααίίοουυ.. Έκα-
νε µάλιστα και σχετικές δηλώσεις
στον τύπο, στις οποίες παρου-
σίαζε τις προθέσεις του.ΤΤοο θθέέµµαα,,
όόµµωωςς,, κκάάπποουυ κκόόλλλληησσεε µµεεττααξξύύ
ΑΑρρεείίοουυ ΠΠάάγγοουυ κκααιι υυπποουυρργγεείίοουυ
κκααιι λλύύσσηη αακκόόµµαα δδεενν δδόόθθηηκκεε.. Έτσι,
ενώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση δεν υπάρχει καµία
διάκριση ανάµεσα στους υπαλ-
λήλους δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, στην Ελλάδα έχουµε
υπαλλήλους δύο ταχυτήτων.Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση,µάλιστα,δεν
υπάρχει καν τέτοιος διαχωρισµός.

ΤΤοο θθέέµµαα ααυυττόό,, ββέέββααιιαα,, ααππαα--
σσχχοολλεείί κκααιι ττηηνν ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, ααλλλλάά κκααιι
ττηηνν ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ –– ΕΕΣΣΥΥ,, ηη οοπποοίίαα
µµέέρραα µµεε ττηη µµέέρραα γγιιγγααννττώώννεεττααιι
σσττοο σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό κκίίννηηµµαα.. Με
προσεκτικές και µεθοδευµένες
παρεµβάσεις,η αδικία αυτή πρέ-
πει να λάβει τέλος και να προ-
χωρήσουµε µπροστά, µε βάση
πάντα  την αρχή της ισότητας,
όπως ισχύει σε όλες τις πολιτι-
σµένες χώρες. xz

Υπάλληλοι δύο ταχυτήτων…
ΟΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

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.

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,

Θεοδωρίδης Αντώνης

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.



Γράφει ο ΚΚωωττσσήήςς ΑΑππόόσσττοολλοοςς,
Πρόεδρος 5ου Π.Τ.
Ε.Ν.Ε. ΟΟΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς

κκααιι ηη ΝΝοοσσηη--
λλεεύύττρριιαα µµεε ττηηνν

εεγγγγρρααφφήή ττοουυςς σσττηηνν
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ααπποοκκττοούύνν ττηηνν
ααττοοµµιικκήή ττοουυςς ΤΤααυυ--
ττόόττηητταα.. ΗΗ ΤΤααυυττόόττηη--
τταα ααυυττήή,, πποουυ έέχχεειι ττηη
µµοορρφφήή ππιισσττωωττιικκήήςς
κκάάρρττααςς,, σσττηηνν εεµµππρρόό--
σσθθιιαα ππλλεευυρράά φφέέρρεειι
ττηη φφωωττοογγρρααφφίίαα ττοουυ
κκααττόόχχοουυ,, ττοονν ααρριιθθ--
µµόό µµηηττρρώώοουυ ττοουυ σσττηηνν
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, ττοο οοννοοµµααττεε--
ππώώννυυµµόό ττοουυ κκααιι σσττηηνν
ααγγγγλλιικκήή γγλλώώσσσσαα κκααιι

ττέέλλοοςς ττηηνν υυπποογγρρααφφήή ττοουυ
ΠΠρροοέέδδρροουυ ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.... 

ΣΣττηηνν ππίίσσωω ππλλεευυρράά ηη
ττααυυττόόττηητταα φφέέρρεειι ττεεττρράάγγωω--

ννοο ααυυττοοκκόόλλλληηττοο σσήήµµαα,, σσττοο
οοπποοίίοο ααννααγγρράάφφεεττααιι ττοο έέττοοςς

γγιιαα ττοο οοπποοίίοο ιισσχχύύεειι,, κκααθθώώςς κκααιι
ττοο ππεερριιφφεερρεειιαακκόό  ττµµήήµµαα σσττοο οοπποοίίοο

ααννήήκκεειι οο κκάάττοοχχόόςς ττηηςς.. ΤΤέέλλοοςς,, φφέέρρεειι
ττιιςς υυπποογγρρααφφέέςς ττοουυ ΠΠρροοέέδδρροουυ κκααιι ΓΓρρααµµ--
µµααττέέαα ττοουυ ΠΠ..ΤΤ....

ΗΗ ΤΤααυυττόόττηητταα ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττήή εεππέέχχεειι
θθέέσσηη εεππίίσσηηµµοουυ εεγγγγρράάφφοουυ,, που πιστο-
ποιεί ότι, τα στοιχεία του κατόχου είναι
αληθή,όπως π.χ. το δίπλωµα οδήγησης.

ΚΚάάθθεε χχρρόόννοο ττοουυςς µµήήννεεςς ΙΙααννοουυάά--
ρριιοο κκααιι ΦΦεεββρροουυάάρριιοο,, όόλλαα τταα µµέέλληη οοφφεείί--
λλοουυνν νναα ααννααννεεώώσσοουυνν εεγγγγρρααφφήή ττοουυςς
σσττηηνν ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.... Για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, το κάθε µέλος χρειάζε-
ται να προσκοµίσει την απόδειξη πλη-
ρωµής των 45e, από την τράπεζα που
έχει ορισθεί από το Περιφερειακό
Τµήµα και να συµπληρώσει το έντυ-
πο ανανέωσης εγγραφής, το οποίο
µπορεί να αποστείλει  ταχυδροµικά,
ή ιδιοχείρως στα γραφεία του οικεί-
ου Π.Τ., το οποίο και πιστοποιεί την
ανανέωση εγγραφής.

ΗΗ ΓΓρρααµµµµααττεείίαα ττοουυ ΠΠ..ΤΤ.. δδίίννεειι σσττοο
ΝΝοοσσηηλλεευυττήή ααππόόδδεειιξξηη εείίσσππρρααξξηηςς,, σσττρροογγ--
γγυυλλόό σσήήµµαα ααυυττοοκκιιννήήττοουυ,, κκααθθώώςς κκααιι
ττοο ττεεττρράάγγωωννοο ααυυττοοκκόόλλλληηττοο σσήήµµαα γγιιαα
ττηηνν ππίίσσωω ππλλεευυρράά ττηηςς ΤΤααυυττόόττηηττααςς..

Ο Νοσηλευτής οφείλει να επικολ-
λήσει το σήµα αυτό στην ταυτότητά
του, να φωτοτυπήσει και τις δύο πλευ-
ρές της και να καταθέσει τη φωτοτυ-
πία, µέσω αίτησης, στο Γραφείο πρω-

τοκόλλου του φορέα που εργάζεται,
ώστε να καταχωρηθεί αυτή στον Υπη-
ρεσιακό ατοµικό του φάκελο. Έτσι,
ανά πάσα στιγµή του έτους η υπηρε-
σία του θα µπορεί να ελέγξει ότι, είναι
οικονοµικά τακτοποιηµένος στο Ν.Π.∆.∆.
του κλάδου του.

ΜΜεε ττηηνν ίίδδιιαα δδιιααδδιικκαασσίίαα,, ααλλλλάά µµεε
εεππιικκύύρρωωσσηη ττηηςς φφωωττοοττυυππίίααςς,, µµπποορροούύνν
κκααιι οοιι άάννεερργγοοιι σσυυννάάδδεελλφφοοιι νναα ππιισσττοο--
πποοιιήήσσοουυνν όόττιι,, εείίννααιι εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννοοιι κκααιι
οοιικκοοννοοµµιικκάά τταακκττοοπποοιιηηµµέέννοοιι σσττηηνν ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,
ώώσσττεε νναα κκααττααθθέέσσοουυνν τταα δδιικκααιιοολλοογγηη--
ττιικκάά ττοουυςς γγιιαα ππρρόόσσλληηψψηη..

Παρακαλούνται όσοι Νοσηλευτές
και Νοσηλεύτριες δεν έχουν παρα-
λάβει την ταυτότητα, είτε έχουν οποι-
οδήποτε πρόβληµα µε αυτή, να επι-
κοινωνήσουν τηλεφωνικά το συντοµότερο
µε τη Γραµµατεία του Περιφερειακού
τους Τµήµατος, ώστε να δροµολογη-
θεί επίλυση του προβλήµατός τους.

ΌΌλλοοιι µµααςς οοφφεείίλλοουυµµεε,, µµεε ααννααππττυυγγ--
µµέέννηη ττηη ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή µµααςς σσυυννεείίδδηησσηη
νναα λλεειιττοουυρργγοούύµµεε ττοο δδυυννααττόό κκααλλύύττεερραα
µµέέσσαα σσττοουυςς κκόόλλπποουυςς ττηηςς µµεεγγάάλληηςς ππλλέέ--
οονν ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς οοιικκοογγέέννεειιααςς ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.... xz

Ιανουάριος 2009

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.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

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

10

Εδώ ο κόσµος χάνεται…
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΙΑ ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ 

Νοσηλευτές µε Ταυτότητα…

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Ε.Ν.Ε.  

Σε καταγγελία προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζο-
µένων του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης µε αφορµή τη,
χωρίς σοβαρό λόγο, µετακίνηση νοσηλεύτριας

από τη Μ.Ε.Θ., στο γραφείο του ∆ιοικητή. «Τα τελευ-
ταία χρόνια στο Νοσοκοµείο µας το νοσηλευτικό προ-
σωπικό αγωνίζεται να αντέξει τις σοβαρές ελλείψεις
που υπάρχουν ή δηµιουργούνται και αξιοπρεπώς να
αντεπεξέλθει στις ανάγκες. Παρά το γεγονός ότι έγι-
ναν προσλήψεις, η αναλογία µεταξύ νοσηλευτών -
ασθενών δεν είναι ιδανική. Αδιαµαρτύρητα οι νοση-

λευτές επωµίζονται όσες βάρδιες τους αναλογούν και
προσπαθούν να εναρµονίσουν την ανισότητα, προ-
σφέροντας επαρκώς ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα.

∆υστυχώς όµως, δεν το βλέπουν όλοι µε τον ίδιο
τρόπο. Αναφερόµαστε στο διοικητή του Νοσοκοµεί-
ου, ο οποίος µε τη στάση και τις αποφάσεις του παρερ-
µηνεύει την ακριβή διάσταση του ρόλου του και καταρ-
ρίπτει τις αρχές, που θα έπρεπε να τον διακατέχουν.

Έτσι, ενώ οφείλει να έχει το Νοσοκοµείο το απα-
ραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την καλύτερη

εξυπηρέτηση των ασθενών, µε την µετακίνηση της
νοσηλεύτριας της Μ.Ε.Θ., που αποτελεί δύναµη εξει-
δικευµένη, απαραίτητη και αναγκαία, προκαλεί
χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος.

Γι’ αυτό θεωρούµε απαράδεκτη την ενέργειά του
να αποσπά νοσηλεύτρια και οποιονδήποτε υπάλ-
ληλο της υπηρεσίας σε αλλότρια καθήκοντα και
ζητούµε, να ανακληθεί άµεσα η µετακίνηση της
συναδέλφου», τονίζουν στην καταγγελία τους οι
εργαζόµενοι. xz
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Νοσηλευτές εν δράσει…  
ΑΑννααφφοορριικκάά µµεε ττιιςς θθεεσσµµοοθθεεττηηµµέέννεεςς

ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς κκααιι τταα εεππααγγγγεελλµµααττιι--
κκάά δδιικκααιιώώµµαατταα ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν

ΤΤΕΕ κκααιι ΠΠΕΕ,, ττοο ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο ττηηςς
ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))
εεππιισσηηµµααίίννεειι τταα αακκόόλλοουυθθαα::

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
1 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 351/1989,
περί του καθορισµού των επαγγελµατι-
κών δικαιωµάτων των Πτυχιούχων των
Τµηµάτων Νοσηλευτικής,οοιι φφέέρροοννττεεςς ττοονν
ττίίττλλοο ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττήή,, όπως αυτός καθιε-
ρώθηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νόµου
1579/1985, εείίννααιι ααρρµµόόδδιιοοιι γγιιαα ττηη δδιιεεννέέρρ--
γγεειιαα ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ππρράάξξεεωωνν,, πποουυ γγίίννοο--
ννττααιι µµεε δδιικκήή ττοουυςς ααππόόφφαασσηη κκααιι εευυθθύύννηη
εεκκττέέλλεεσσηηςς,, ππρροοςς κκάάλλυυψψηη ττωωνν ααννααγγκκώώνν
ττοουυ ααννθθρρώώπποουυ,, σσαανν ββιιοοψψυυχχοοκκοοιιννωωννιικκήή
οοννττόόττηητταα,, σσττοουυςς ττοοµµεείίςς υυγγιιεειιννήήςς ττοουυ ίίδδιι--
οουυ κκααιι ττοουυ ππεερριιββάάλλλλοοννττόόςς ττοουυ,, αασσφφάάλλεειι--
ααςς,, άάννεεσσηηςς,, υυπποοββοοήήθθηησσηηςς οορργγααννιικκώώνν λλεειι--
ττοουυρργγιιώώνν,, δδιιααττήήρρηησσηηςς ιισσοοζζυυγγίίωωνν ττοουυ.. 

Στις πράξεις αυτές περιλαµβάνoνται:
• η παροχή ολοκληρωµένης και εξατο-
µικευµένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώ-
στους,όλων των ηλικιών,που πάσχουν
από διάφορα νοσήµατα • η λήψη νοση-
λευτικών µέτρων και επίβλεψη ανάπαυ-
σης και ύπνου • η λήψη µέτρων για πρό-
ληψη και φροντίδα επιπλοκών από
µακροχρόνια κατάκλιση •  η κάλυψη
των αδυναµιών αυτοφροντίδας • η υπο-
βοήθηση και φροντίδα λειτουργιών εντέ-
ρου και ουροδόχου κύστης • η λήψη
νοσηλευτικών µέτρων για παραγωγή ανα-
πνευστικής λειτουργίας • η στενή παρα-
κολούθηση αρρώστων για έγκαιρη δια-
πίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από
τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και
τα θεραπευτικά σχήµατα • η λήψη µέτρων
για πρόληψη ατυχηµάτων στο χώρο παρο-
χής νοσηλευτικής φροντίδας • η απο-
µόνωση και δήλωση αρρώστου µε λοι-
µώδες νόσηµα • η προθανάτια υποστήριξη
και φροντίδα του αρρώστου και µετα-
θανάτια φροντίδα του αρρώστου στο
θάλαµο και υποστήριξη της οικογένειας
•  η σίτιση αρρώστου µε όλους τους τρό-
πους •  η εφαρµογή φυσικών µέσων
για πρόκληση υποθερµίας • η εκπαί-
δευση και παροχή βοήθειας στον άρρω-

στο µε σκοπό την αυτοφροντίδα, • η
εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους
οικείους του αρρώστου, µε σκοπό τη
συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι • η
φροντίδα και υποστήριξη του αρρώστου,
όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσηµα
• η βοήθεια στην επικοινωνία µεταξύ
αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προ-
σωπικού του νοσοκοµείου και άλλων
κοινωνικών ιδρυµάτων • η διενέργεια
γραπτής και προφορικής ενηµερωτικής
επικοινωνίας µε τα µέλη της υγειονοµι-
κής οµάδας και άλλους συναφείς Οργα-
νισµούς. ΣΣεε ααπποουυσσίίαα γγιιααττρροούύ,, οοιι ΝΝοοσσηη--
λλεευυττέέςς εεφφααρρµµόόζζοουυνν ττιιςς ππρρώώττεεςς ββοοήήθθεειιεεςς..
Περαιτέρω, έχουν την ικανότητα, λόγω
σπουδών και πρακτικής εµπειρίας, να
εκτελούν και πιο περίπλοκες πράξεις κατ’
εφαρµογή του θεραπευτικού προγράµ-
µατος,όπως:µετρήσεις διαφόρων παρα-
µέτρων που εµπίπτουν στις αρµοδιότη-
τες του νοσηλευτή,χορήγηση φαρµάκων
από όλες τις οδούς, πλήρης παρεντερι-
κή θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχι-
κή παροχέτευση εκκρίσεων.

ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε ααννάάθθεεσσηη άάλλλληηςς ππρράάξξηηςς
σσεε ΝΝοοσσηηλλεευυττήή δδεενν δδύύννααττααιι νναα υυππααχχθθεείί
σσττοο σσυυννήήθθηη κκύύκκλλοο κκααθθηηκκόόννττωωνν ττοουυ κκααιι
έέρρχχεεττααιι σσεε ππλλήήρρηη ααννττίίθθεεσσηη µµεε ττοο σσααφφέέ--
σσττααττοο ππλλααίίσσιιοο ττοουυ ωωςς άάννωω ΠΠρροοεεδδρριικκοούύ
∆∆ιιααττάάγγµµααττοοςς 335511//11998899.. xz

Η Ε.Ν.Ε. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Γράφει ο ΣΣααββββίίδδηηςς ΝΝίίκκοοςς,
Πρόεδρος 7ου Περιφερειακού 
Τµήµατος Ε.Ν.Ε.

ΣΣε κάθε αλλαγή χρόνου επα-
νέρχεται η ελπίδα ότι, στις
επόµενες 360 ηµέρες η ζωή

µας θα είναι καλύτερη.
Πρόκειται για µια τεχνητή αισιοδο-
ξία. Για µια ηµερολογιακή ελπίδα.
Παραµένει, όµως, το ερώτηµα, αν
είµαστε εµείς έτοιµοι να κάνουµε
τη ζωή µας καλύτερη. Αλλά αυτό
δεν έχει καµία σχέση  µε το ηµερο-
λόγιο, µε επαναλαµβανόµενες
πανοµοιότυπα ευχές, µε σύµβολα
και έθιµα που ξορκίζουν τις ενοχές
µας και εξωραΐζουν τις ψυχικές
µας ανεπάρκειες.

Το µυαλό του ανθρώπου είναι
βέβαιο ότι, εξελίσσεται και µάλι-

στα αλµατωδώς, δίνοντας θεαµατι-
κές ωθήσεις στην επιστήµη και
διευρύνοντας εντυπωσιακά τα
πεδία της γνώσης. Η γνώση προχω-
ράει και αυτό ιδιαίτερα υπογραµµί-
ζεται στα επιτεύγµατα των επιστη-
µόνων, όπως προκύπτει από άρθρα
που έχουν επανειληµµένως δει το
φως της δηµοσιότητας.

Θυµάµαι  το στοχασµό του
σοφού ανθρώπου Στέλιου Ράµφου
σε µια εκποµπή στην ΝΕΤ («Στα
άκρα»): Όταν οι κρατούντες παίρ-
νουν αποφάσεις και εφαρµόζουν
µέτρα, να µην ξεχνούν τις ψυχές
των ανθρώπων. Περισσότερη ψυχή
στο µυαλό µας, περισσότερο
αίσθηµα στη γνώση, περισσότερη
φαντασία για να γίνει ο άνθρω-
πος… ανθρωπινότερος. 

Η ευχή µου για τον καινούργιο
χρόνο. Για όλα τα χρόνια.  xz

Μια ευχή για τον
καινούριο χρόνο…
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Γράφει ο 
∆∆ηηµµήήττρριιοοςς ΧΧ.. ΠΠιισσττόόλλααςς,
Νοσηλευτής ΤΕ Mcs,
Μέλος ∆.Σ. Ε.Ν.Ε.

ΦΦοοββάάµµααιι όόλλαα ααυυττάά πποουυ
θθαα γγίίννοουυνν γγιιαα µµέένναα,,
χχωωρρίίςς εεµµέένναα……ΤΤαα γγννωω--

σσττάά σσεε όόλλοουυςς µµααςς λλόόγγιιαα ττοουυ
ΈΈλλλληηνναα σσττιιχχοουυρργγοούύ εεκκφφρράά--
ζζοουυνν ττιιςς σσκκέέψψεειιςς όόλλωωνν µµααςς γγιιαα
ττοο εεππααγγγγεελλµµααττιικκόό µµααςς µµέέλλλλοονν..

ΣΣυυννεεχχώώςς λλααµµββάάννοοννττααιι ααπποο--
φφάάσσεειιςς γγιιαα ττηηνν ββεελλττίίωωσσηη ττηηςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,
ττωωνν σσυυννθθηηκκώώνν εερργγαασσίίααςς,, ττηηνν
εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή µµααςς κκααττααξξίίωω--
σσηη,, ααλλλλάά κκααιι ττηη µµιισσθθοολλοογγιικκήή
µµααςς ααννααββάάθθµµιισσηη ααππόό σσττεελλέέχχηη
ττηηςς πποολλιιττεείίααςς,, πποουυ δδυυσσττυυχχώώςς
όόµµωωςς,, κκααµµίίαα σσχχέέσσηη δδεενν έέχχοουυνν
µµεε ττηηνν ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή εεππιισσττήή--
µµηη.. Αν κάποιος κάνει µια απλή
ερώτηση στους ειδικούς των
υπουργείων, που τόσα χρό-
νια τώρα προσπαθούν να δικαι-
ώσουν τους Νοσηλευτές, «τι
είναι Νοσηλευτής/τρια;», πολύ

φοβάµαι ότι, δεν θα είναι σε
θέση να απαντήσουν, αν και
η απάντηση είναι ξεκάθαρη
και δεδοµένη για εµάς. ΣΣττοονν
όόρροο ττοουυ εεππααγγγγεελλµµααττίίαα ΝΝοοσσηη--
λλεευυττήή έέχχοουυνν εεννττάάξξεειι ττηηνν ααπποο--
κκλλεειισσττιικκήή,, ττοονν ττρρααυυµµααττιιοοφφοο--
ρρέέαα,, ττοονν ββοοηηθθόό θθααλλάάµµοουυ,, ααλλλλάά
κκααιι έένναα σσωωρρόό άάλλλλοουυςς εεππααγγ--
γγεελλµµααττίίεεςς υυγγεείίααςς,, πποουυ οουυδδεε--
µµίίαα σσχχέέσσηη έέχχοουυνν µµεε ττηηνν ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήή εεππιισσττήήµµηη,, όόππωωςς ααυυττήή
αασσκκεείίττααιι,, ααλλλλάά κκααιι όόππωωςς ττηηνν
οορρίίζζεειι οο ΈΈλλλληηννααςς ννοοµµοοθθέέττηηςς..
Γιατί όµως, γίνονται όλα αυτά;
Χωρίς λόγο άραγε ή υπάρ-
χουν πίσω από όλα αυτά συµ-
φέροντα, που εσκεµµένα προ-
σπαθούν να αποκρύψουν;

Πριν από καιρό διάβαζα
στην εφηµερίδα «το Βήµα» και
πιο συγκεκριµένα στη σελίδα
Α3 της 1ης/12/2007 το άρθρο

του κ. Στέλιου Χατζηγάκη για
τις πληγές του ΕΣΥ. ΟΟ σσεεββαα--
σσττόόςς κκ.. ΧΧααττζζηηγγάάκκηηςς ααννααφφέέρρεειι
όόττιι,, γγιιαα ττηηνν έέλλλλεειιψψηη ττοουυ ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ,, πποουυ
ααπποοττεελλεείί ττοο µµεεγγααλλύύττεερροο ππρρόό--
ββλληηµµαα όόλλωωνν ττωωνν ννοοσσοοκκοοµµεείί--
ωωνν,, θθαα ππρρέέππεειι νναα εεππααννέέλλθθοουυνν
οοιι ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς σσχχοολλέέςς σστταα
ννοοσσοοκκοοµµεείίαα.. ∆∆ηηλλααδδήή,, θθαα ππρρέέ--
ππεειι οοιι ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς σσχχοολλέέςς,,
ααννττίί νναα ααννααββααθθµµιισσθθοούύνν κκααιι
νναα γγίίννοουυνν όόλλεεςς ππααννεεππιισσττηη--
µµιιαακκέέςς,, νναα υυπποοββααθθµµιισσττοούύνν κκααιι
νναα γγυυρρίίσσοουυνν µµέέσσαα σσττοουυςς χχώώρροουυςς
ττωωνν ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν.. Γιατί ο κ.
Χατζηγάκης δεν προτείνει στην
πολιτεία, να διορισθούν όλοι
οι αδιόριστοι νοσηλευτές,ώστε
να καλυφθούν τα κενά που
αποτελούν µείζον πρόβληµα
στο ΕΣΥ; Γιατί δεν αναφέρει
κανείς ότι, ενώ στην Ευρω-

παϊκή Ένωση η αναλογία των
ιατρών προς τους  νοσηλευ-
τές είναι ένας (1) ιατρός προς
δύο (2) νοσηλευτές,στην χώρα
µας η αναλογία αυτή είναι δύο
(2) ιατροί προς ένα (1) νοση-
λευτή; ΓΓιιααττίί δδεενν ααννααφφέέρρεειι κκααννεείίςς
όόττιι,, σσττηηνν ααννεεππττυυγγµµέέννηη ΕΕυυρρωω--
ππααϊϊκκήή ΈΈννωωσσηη ηη χχώώρραα µµααςς κκαατταα--
λλααµµββάάννεειι ττηηνν ττεελλεευυττααίίαα θθέέσσηη,,
όόσσοονν ααφφοορράά ττηηνν ααννττιισσττοοιιχχίίαα
ννοοσσηηλλεευυττώώνν ααννάά πποολλίίττεεςς,, όόπποουυ
ττοο πποοσσοοσσττόό ααυυττόό ααννέέρρχχεεττααιι
σσττοουυςς 22,,44 ννοοσσηηλλεευυττέέςς ααννάά 11000000
πποολλίίττεεςς,, όότταανν σσττηηνν ΙΙρρλλααννδδίίαα
ηη σσχχέέσσηη ααυυττήή εείίννααιι 1177 ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς ππρροοςς 11000000 πποολλίίττεεςς;; 

ΕΕίίννααιι ττυυχχααίίοο άάρρααγγεε πποουυ
µµέέχχρριι σσήήµµεερραα δδεενν υυππάάρρχχεειι έένναα
ννοοµµοοθθεεττιικκάά κκααττοοχχυυρρωωµµέέννοο
κκααθθηηκκοοννττοολλόόγγιιοο,, ττοο οοπποοίίοο νναα
ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι σσττηηνν ππρρααγγµµαα--
ττιικκήή ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή εεκκππααίίδδεευυ--
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Ήρθε η ώρα για… 



TTα πολλά ερωτήµατα που αφορούν στις αρµοδιότητες των νοσηλευτών (βλ.
σελίδα 11), στις εξελίξεις σχετικά µε την ενιαία τριτοβάθµια εκπαίδευση και
διάφορα άλλα επαγγελµατικά ζητήµατα, δείχνουν ότι πλέον οι νοσηλευτές,

διεκδικούν, αναζητούν και αγωνίζονται, µε τη συµπαράσταση και καθοδήγηση
της Ε.Ν.Ε., για ένα καλύτερο αύριο. Τα ερωτήµατα, γίνονται αφορµή για γόνιµες
συζητήσεις, αλλά κυρίως για ανάληψη κοινής δράσης, µε στόχο την επίλυση όσο
το δυνατό περισσότερων επαγγελµατικών εκκρεµοτήτων. Τα νοµοθετικά κενά
που υπάρχουν, πρέπει και µπορούν να καλυφθούν και αυτός είναι ένας ακόµη
λόγος που «επιβάλλει» την ενιαία και δυναµική διεκδίκηση των νοσηλευτών. 
Αναφορικά µε τον θεσµό του εφηµερεύοντος Νοσηλευτή, το ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο της Ε.Ν.Ε. επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Είναι γεγονός ότι, η εφηµερία του Νοσηλευτή αντιµετωπίζεται µε διαφορετι-
κό τρόπο σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα, φαινόµενο που οφείλεται στην έλλει-
ψη σαφούς νοµοθετικού πλαισίου, που να ρυθµίζει ενιαία τον εν λόγω θεσµό.

Συνέπεια της απουσίας ειδικών δια-
τάξεων στην ελληνική νοµοθεσία,
δεν υπάρχει κατοχυρωµένο καθηκο-
ντολόγιο για τον εφηµερεύοντα
νοσηλευτή.
Ωστόσο, η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος θεωρεί και υποστηρίζει
ορισµένες βασικές αρχές, που θα
πρέπει να διέπουν την εφηµερία του νοσηλευτή. Ειδικότερα, ο εφηµερεύ-
ων νοσηλευτής οφείλει να απασχολείται µε ζητήµατα που άπτονται απο-
κλειστικά της λειτουργίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας, δεν θα πρέπει να
εκτελεί και βάρδια σε τµήµα παράλληλα µε την εφηµερία, ενώ θα πρέπει
να διαθέτει επαρκή επαγγελµατική εµπειρία, ήτοι να έχει διανύσει την διε-
τή δοκιµαστική υπηρεσία.  xz

σσηη,, ααλλλλάά κκααιι σσττηηνν ππρροοσσφφοορράά
ττοουυ ΈΈλλλληηνναα ννοοσσηηλλεευυττήή ππρροοςς
ττοονν αασσθθεεννήή;; Πως άραγε θα
αποκτήσουµε επαγγελµατική
ταυτότητα, χωρίς να είµαστε
νοµικά κατοχυρωµένοι για
νοσηλευτικές πράξεις, που
έχουµε διδαχθεί και καθη-
µερινά ασκούµε; ΜΜήήππωωςς άάρραα--
γγεε,, εεάάνν γγίίννεειι ππρράάξξηη ττοο κκααθθηη--
κκοοννττοολλόόγγιιοο,, πποουυ ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι
σσττηηνν σσηηµµεερριιννήή µµααςς εεκκππααίί --
δδεευυσσηη,, θθαα θθιιχχθθοούύνν τταα σσυυµµ--
φφέέρροονντταα πποολλλλώώνν άάλλλλωωνν εεππααγγ--
γγεελλµµααττιιώώνν υυγγεείίααςς;;

ΓΓιιααττίί άάρρααγγεε σσεεββαασσττοοίί κκααθθηη--
γγηηττέέςς ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς σσχχοο--
λλήήςς ττοουυ ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ ΑΑθθηη--
ννώώνν,, σσεε εεππιισσττοολλήή ττοουυςς ππρροοςς
ττοονν υυφφυυπποουυρργγόό ΠΠααιιδδεείίααςς κκααιι
ΘΘρρηησσκκεευυµµάάττωωνν κκ.. ΣΣππύύρροο ΤΤααλλιιαα--
δδοούύρροο κκάάννοουυνν οουυσσιιαασσττιικκάά
ππρρόότταασσηη γγιιαα δδιιααφφοορρεεττιικκόό κκααθθηη--
κκοοννττοολλόόγγιιοο µµεεττααξξύύ ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν ΠΠΕΕ κκααιι ΤΤΕΕ,, δδιιααχχωωρρίίζζοο--
ννττααςς έέττσσιι ττηηνν ττέέχχννηη ααππόό ττηηνν
εεππιισσττήήµµηη;; Μια πρόταση, που
προσωπικά πιστεύω ότι, απο-
τελεί απονενοηµένο εγχείρη-

µα, ένα εγχείρηµα  που µόνο
την νοσηλευτική δεν εξυπη-
ρετεί.

ΕΕίίννααιι ώώρραα,, λλοοιιππόόνν,, ααγγαα--
ππηηττοοίί σσυυννάάδδεελλφφοοιι νναα ππάάρροουυ--
µµεε ττηηνν ννοοσσηηλλεευυττιικκήή σστταα χχέέρριιαα
µµααςς.. Όλες οι προτάσεις ή οι
αποφάσεις που µας αφορούν,
θα πρέπει να λαµβάνονται από
νοσηλευτές, οι οποίοι γνωρί-
ζουν τα πραγµατικά προβλή-
µατα  και τις ανάγκες µας καλύ-
τερα από κάθε άλλο ειδικό.

ΜΜέέχχρριι ππόόττεε άάρρααγγεε θθαα σσυυννεε--
χχίίσσοουυµµεε ααµµέέττοοχχοοιι νναα δδεεχχόό--
µµαασσττεε ππρροοττάάσσεειιςς κκααιι νναα µµααςς
εεππιιββάάλλλλοοννττααιι ααπποοφφάάσσεειιςς γγιιαα
ττηηνν εεππίίλλυυσσηη ττωωνν ππρροοββλληηµµάά--
ττωωνν µµααςς,, ααππόό ααννθθρρώώπποουυςς σσεεββαα--
σσττοούύςς σσττοουυςς ττοοµµεείίςς ττοουυςς,, πποουυ
όόµµωωςς,, οουυδδεεµµίίαα σσχχέέσσηη έέχχοουυνν
µµεε ττηηνν ννοοσσηηλλεευυττιικκήή;;

∆∆ιιεεθθννεείίςς εερρεευυννηηττέέςς,, όόππωωςς
οοιι CCllaarrkkee aanndd AAiikkeenn ππεερριιέέ--
γγρρααψψαανν ττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς ωωςς ττοο
άάγγρρυυππννοο µµάάττιι ττωωνν ννοοσσοοκκοοµµεείί--
ωωνν,, πποουυ έέχχοουυνν ωωςς ββαασσιικκόό ττοουυςς
ρρόόλλοο ττηηνν ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήή ππααρραα--
κκοολλοούύθθηησσηη ττηηςς κκααττάάσστταασσηηςς ττωωνν

αασσθθεεννώώνν.. Ένας ρόλο που απαι-
τεί κατάλληλη εκπαίδευση,
εµπειρία,υψηλό κύρος και αξιο-
πιστία. Ένας ρόλος που απαι-
τεί εκτός των άλλων ψυχική
δύναµη και εκπροσωπείται στη
χώρα µας από την πλειονότη-
τα των Ελλήνων νοσηλευτών.
ΗΗ ΕΕλλλληηννιικκήή ΠΠοολλιιττεείίαα,, σσεεββόό--
µµεεννηη ττοονν πποολλιιττιισσµµόό,, ττηηνν ιισσττοο--
ρρίίαα ττηηςς κκααιι ττοονν ΈΈλλλληηνναα ννοοσσηη--
λλεευυόόµµεεννοο,, έέχχεειι ττηηνν υυπποοχχρρέέωωσσηη
νναα υυπποοσσττηηρρίίξξεειι ττοονν κκααθθοορριισσττιι--
κκόό ααυυττόό ννοοσσηηλλεευυττιικκόό ρρόόλλοο..
Τον ίδιο, όµως, ρόλο πρέπει
και επιβάλλεται να τον απαιτή-
σουµε και εµείς οι ίδιοι από
την πολιτεία, εάν θέλουµε να
σεβόµαστε την έννοια της νοση-
λευτικής επιστήµης και τον
Έλληνα νοσηλευόµενο.

Αγαπητοί συνάδελφοι, προ-
τάσεις υπάρχουν πολλές από
αξιόλογους επαγγελµατίες
Νοσηλευτές, από εµάς, όµως,
εξαρτάται εάν θα ληφθούν
σοβαρά υπόψιν από το υπουρ-
γείο ή και ακόµη καλύτερα,
εάν θα υλοποιηθούν.

ΚΚααθθηηµµεερριιννάά ππρρέέππεειι νναα δδιιεεκκ--
δδιικκοούύµµεε ααυυττάά πποουυ µµααςς οοφφεείίλλεειι
ηη ΕΕλλλληηννιικκήή ΠΠοολλιιττεείίαα,, ώώσσττεε νναα
εείίµµαασσττεε εεππααγγγγεελλµµααττιικκάά κκααττοοχχυυ--
ρρωωµµέέννοοιι.. ΠΠάάννωω ααππόό όόλλαα,, όόµµωωςς,,
εεππιιββάάλλλλεεττααιι νναα σσεεββόόµµαασσττεε ττηηνν
εεππιισσττήήµµηη  µµααςς,, κκααθθώώςς κκααιι ττοονν
αασσθθεεννήή ττοονν οοπποοίίοο υυππηηρρεεττοούύµµεε
κκααθθηηµµεερριιννάά,, µµεε ττοονν κκααλλύύττεερροο
δδυυννααττόό ττρρόόπποο,, έέσσττωω κκααιι κκάάττωω
ααππόό ααννττίίξξοοεεςς σσυυννθθήήκκεεςς.. 

Ήρθε η ώρα λοιπόν να
διεκδικήσουµε και να απαι-
τήσουµε από την Ελληνική
Πολιτεία:
• τη σύσταση Νοσηλευτικής

∆ιεύθυνσης στο Υπουργείο
Υγείας 

• τη νοµοθετική κατοχύρω-
ση των νοσηλευτικών πρά-
ξεων µε βάση την σηµερι-
νή εκπαίδευση και προσφορά
µας 

• την ενιαία τριτοβάθµια νοση-
λευτική εκπαίδευση

• την ένταξή µας στα βαρέα
και ανθυγιεινά 

• τη µισθολογική βελτίωσή
µας 

• καθώς επίσης και µια σειρά
από άλλα δίκαια αιτήµατά
µας,που χρόνια τώρα,δυστυ-
χώς,κατέληγαν στον…κάλα-
θο των αχρήστων.
ΕΕππιιττέέλλοουυςς,, µµεεττάά ααππόό ααγγώώ--

ννεεςς εεττώώνν κκααιι µµεε ττηηνν ββοοήήθθεειιαα
ττοουυ ππρρώώηηνν υυπποουυρργγοούύ υυγγεείίααςς
κκ.. ΚΚαακκλλααµµάάννηη έέγγιιννεε ππρρααγγµµαα--
ττιικκόόττηητταα ηη ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν ωωςς ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆..,, ττοο ∆∆..ΣΣ.. ττηηςς
οοπποοίίααςς,, ααπποοττεελλοούύµµεεννοο ααππόό
ννέέοουυςς ααννθθρρώώπποουυςς µµεε ιιδδααννιικκάά
κκααιι όόννεειιρραα,, ππρροοσσππααθθεείί κκάάττωω
ααππόό δδύύσσκκοολλεεςς αακκόόµµηη σσυυνν--
θθήήκκεεςς,, νναα κκααθθιιεερρώώσσεειι ττοονν
ΈΈλλλληηνναα ΝΝοοσσηηλλεευυττήή κκααιι ΝΝοοσσηη--
λλεεύύττρριιαα ωωςς σσύύγγχχρροοννοο εεππααγγ--
γγεελλµµααττίίαα.. Είναι ανάγκη να γίνει
µια νέα αρχή, µια αρχή που
θα έχει συνέχεια. Η αιρετή
διοίκηση  της Ε.Ν.Ε. έχει την
θέληση, µα και την δύναµη,
να κάνει πράξεις. Για το λόγο
αυτό, όόλλοοιι µµααζζίί ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς
κκααιι ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιεεςς εεννιισσχχύύοοννττααςς
ττηηνν ΈΈννωωσσήή µµααςς,, ααςς ααγγωωννιι --
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∆ΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ – ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ «ΜΕΤΩΠΑ» ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

Ανάγκη για κατοχύρωση…
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Ε.Ν.Ε.ργοποίηση δυνάµεων 



Ιανουάριος 2009

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.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

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

14

ΑΑναφορικά µε την δια-
δικασία διορισµού των
δηµοσίων υπαλλήλων,

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος (Ε.Ν.Ε.) επισηµαίνει τα
ακόλουθα:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 17 του ∆ηµοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος
3528/2007), ((§11)) ππεερρίίλληηψψηη ττηηςς
ππρράάξξηηςς δδιιοορριισσµµοούύ δδηηµµοοσσιιεεύύ--
εεττααιι σσττηηνν ΕΕφφηηµµεερρίίδδαα ττηηςς ΚΚυυββεερρ--
ννήήσσεεωωςς κκααιι κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι σσττοονν

δδιιοορριιζζόόµµεεννοο ττοο ααρργγόόττεερροο εεννττόόςς
ττρριιάάνντταα ((3300)) ηηµµεερρώώνν ααππόό ττηη
δδηηµµοοσσίίεευυσσηη.. ((§22)) ΗΗ κκοοιιννοο--
πποοίίηησσηη σσττοονν δδιιοορριιζζόόµµεεννοο γγίίννεε--
ττααιι µµεε έέγγγγρρααφφοο ττηηςς οοιικκεείίααςς
ααρρχχήήςς,, σσττοο οοπποοίίοο ααννααγγρράάφφεε--
ττααιι οο ααρριιθθµµόόςς ττοουυ ΦΦύύλλλλοουυ ττηηςς
ΕΕφφηηµµεερρίίδδααςς ττηηςς ΚΚυυββεερρννήήσσεε--
ωωςς όόπποουυ δδηηµµοοσσιιεεύύθθηηκκεε ηη ππεερρίί--
λληηψψηη ττηηςς ππρράάξξηηςς δδιιοορριισσµµοούύ
κκααιι ττοο οοπποοίίοο εεππιιδδίίδδεεττααιι εεππίί
ααπποοδδεείίξξεειι σσττηηνν κκααττοοιικκίίαα ττοουυ,,
εείίττεε σσττοονν ίίδδιιοο,, εείίττεε σσεε ππρρόόσσωω--
πποο πποουυ σσυυννοοιικκεείί µµεε ααυυττόόνν.. ΜΜεε

ττοο έέγγγγρρααφφοο ααυυττόό ττάάσσσσεεττααιι κκααιι
εεύύλλοογγηη ππρροοθθεεσσµµίίαα ττρριιάάνντταα ((3300))
ττοο πποολλύύ ηηµµεερρώώνν,, γγιιαα οορρκκωω--
µµοοσσίίαα ττοουυ δδιιοορριιζζοοµµέέννοουυ κκααιι
ααννάάλληηψψηη υυππηηρρεεσσίίααςς.. Αν δεν
καθορίζεται τέτοια προθεσµία,
θεωρείται ότι έχει ταχθεί προ-
θεσµία τριάντα (30) ηµερών.
ΗΗ ππρροοθθεεσσµµίίαα ααυυττήή µµπποορρεείί νναα
ππααρρααττααθθεείί έέωωςς έέξξιι ((66)) µµήήννεεςς,,
µµόόννοο µµίίαα φφοορράά,, γγιιαα εεξξααιιρρεεττιι--
κκοούύςς λλόόγγοουυςς.. ((§33)) ΑΑνν ππααρρέέλλ--
θθεειι άάππρραακκττηη ηη ππρροοθθεεσσµµίίαα ττηηςς
ππααρρ.. 11,, ηη ππρράάξξηη δδιιοορριισσµµοούύ θθεεωω--

ρρεείίττααιι όόττιι,, έέχχεειι κκοοιιννοοπποοιιηηθθεείί
ττηηνν ττρριιαακκοοσσττήή ηηµµέέρραα ααππόό ττηη
δδηηµµοοσσίίεευυσσηη κκααιι ααππόό ττηηνν ηηµµέέ--
ρραα ααυυττήή ααρρχχίίζζεειι ηη ππρροοθθεεσσµµίίαα
γγιιαα οορρκκωωµµοοσσίίαα ττοουυ δδιιοορριιζζοοµµέέ--
ννοουυ κκααιι ααννάάλληηψψηη υυππηηρρεεσσίίααςς..  

Με βάση τις πιο πάνω δια-
τάξεις προκύπτει ότι, ο υπάλ-
ληλος οφείλει εντός προθε-
σµίας τριάντα (30) ηµερών από
την κοινοποίηση εις αυτόν της
πράξεως διορισµού του, να
προσέλθει στην υπηρεσία προ-
κειµένου να ορκισθεί.ΑΑνν ππααρρέέλλ--
θθεειι άάππρραακκττηη ηη ππιιοο ππάάννωω ππρροο--
θθεεσσµµίίαα γγιιαα ττηηνν ααπποοδδοοχχήή ττοουυ
δδιιοορριισσµµοούύ,, ττόόττεε ττεεκκµµααίίρρεεττααιι ηη
σσιιωωππηηρρήή ααππόόρρρριιψψήή ττοουυ.. Έχει,
πάντως, κριθεί, σύµφωνα µε

την υπ’ αριθµ. 3367/1989 από-
φαση του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας, ότι η ∆ιοίκηση µπο-
ρεί να δεχθεί τον διορισθέντα
για ορκωµοσία και ανάληψη
υπηρεσίας και µετά την εκπνοή

της ταχθείσας προθεσµίας,
εντός όµως εύλογου χρόνου,
εφόσον ληφθούν υπόψη οι
λόγοι που επικαλείται ο ενδια-
φερόµενος, το συµφέρον της
υπηρεσίας, αλλά και το ενδε-
χόµενο προσβολής δικαιω-
µάτων άλλων προσώπων.

ΣΣεε ππεερρίίππττωωσσηη,, λλοοιιππόόνν,, πποουυ
ηη ∆∆ιιοοίίκκηησσηη ααδδρρααννεείί ήή άάλλλλωωςς
δδεενν ππρροοωωθθεείί ττηηνν δδιιααδδιικκαασσίίαα
οορρκκωωµµοοσσίίααςς κκααττάά ττηηνν δδιιάάρρ--
κκεειιαα ήή µµεεττάά ττοο ππέέρρααςς ττηηςς ααννωω--
ττέέρρωω ππρροοθθεεσσµµίίααςς,, κκρρίίννεεττααιι
σσκκόόππιιµµοο οο δδιιοορριισσθθεείίςς υυππάάλλ--
λληηλλοοςς νναα ππρροοββααίίννεειι σσεε εεννέέρρ--
γγεειιεεςς ππρροοςς ττοο φφοορρέέαα όόπποουυ δδιιοο--
ρρίίσσθθηηκκεε,, ααπποοσσττέέλλλλοοννττααςς,, γγιιαα
ππααρράάδδεειιγγµµαα,, σσυυσσττηηµµέέννηη εεππιι--

σσττοολλήήςς ήή εεξξώώδδιικκηη δδήήλλωωσσηη,,
όόττιι εεππιιθθυυµµεείί νναα οορρκκιισσθθεείί κκααιι
νναα ααννααλλάάββεειι κκααθθήήκκοονντταα,, ππρροο--
κκεειιµµέέννοουυ νναα µµηηνν δδύύννααττααιι νναα
θθεεωωρρηηθθεείί,, όόττιι ααπποοπποοιιεείίττααιι σσιιωω--
ππηηρρώώςς ττοονν δδιιοορριισσµµόό ττοουυ.. xz

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σιωπηρώς
απορρίπτω ή

«ηχηρώς»
αποδέχοµαι…

Άδεια ανατροφής Νοσηλευτές; Τι είναι αυτό; 

« ε απάντηση της καταγγελίας σας προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαµίας, η οποία δια-
βιβάσθηκε στην υπηρεσία µας λόγω αρµοδιότητας, σας γνωρίζουµε ότι, από αστυνοµικό της
υπηρεσίας µας, καταλήφθηκε την 29/10/2008 η…….., η οποία εργαζόταν στην…… χωρίς να

έχει προσκοµίσει άδεια άσκησης Νοσηλευτή, κατά παράβαση του άρθρου 31 Ν. 3252/2004 σε συν.
µε το άρθρο 458 Π.Κ. (Πταίσµα) και η υπόθεση θα ενταχθεί στο Πταισµατοδικείο Λαµίας προς εκδί-
καση», αναφέρει έγγραφο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Φθιώτιδος. Άλλη µια περίπτωση, λοιπόν,
αντιποίησης νοσηλευτικό επαγγέλµατος πιάστηκε… στη φάκα! xz

Στη φάκα…
ΣΣ

« ε απάντηση του εγγράφου που µας αποστείλατε την 09/09/2008 Αρ. Πρωτ. 16841, σας 
αναφέρουµε ότι, δεν απασχολούµε στην Κλινική µας νοσηλευτικό προσωπικό ΤΕ – ΠΕ». 
Αυτή ήταν η απάντηση της Γενικής Κλινικής Χίου «Οι Άγιοι Ανάργυροι» σε σχετικό ερώτη-

µα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. Είναι γνωστό σε όλους, ότι οι νοσηλευτές είναι…«είδος
πολυτελείας» και µε τη γενικότερη οικονοµική κρίση που υπάρχει, δεν είναι καιρός για έξοδα! Τι
πιο φυσικό, άλλωστε, από το να λειτουργεί µια κλινική χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό; Τα σχόλια
είναι περιττά…xz

ΣΣAAναφορικά µε το ζήτηµα της χορήγησης άδειας ανατροφής
τέκνου η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) επισηµαίνει
τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53§2 εδάφιο β’ του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), ο γονέας
υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) µήνες άδεια µε αποδοχές για
ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προη-
γούµενο εδάφιο µειωµένου ωραρίου.

Οι διατάξεις περί µειωµένου ωραρίου κάνουν λόγο περί
τέκνων ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών. Ερµηνευτικώς θα πρέ-
πει να γίνει δεκτό ότι και η εννεάµηνος άδεια ανατροφής, χορη-
γείται για τέκνα ηλικίας µέχρι τεσσάρων (4) ετών.

Περαιτέρω, ο ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας δεν περιέχει κάποια
ειδική ρύθµιση σε σχέση µε τους νεοδιοριζόµενους υπαλλήλους,
που δικαιούνται να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου
53. Συνεπώς και γι’ αυτούς θα ισχύσει ο γενικός κανόνας, που προ-
βλέπει, όπως προαναφέρθηκε, την χορήγηση εννεαµήνου αδείας
ανατροφής για τέκνα ηλικίας µέχρι τεσσάρων (4) ετών. xz

«ο υπάλληλος οφείλει εντός 
προθεσµίας τριάντα ηµερών από

την κοινοποίηση της πράξεως 
διορισµού του, να προσέλθει στην

υπηρεσία προκειµένου να ορκισθεί» 
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Εκπαίδευση µετ’ αποδοχών…
ΟΛΑ ΟΣΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

AAναφορικά µε την επιλογή προϊσταµένου των
Μονάδων Τεχνητού Νεφρού των ιδιωτικών
κλινικών, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε.

επισηµαίνει τα ακόλουθα: 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγ-
µατος 235/2000, όπως αυτό τροποποιήθηκε δυνά-

µει των διατάξεων του Προεδρικού ∆ιατάγµατος
198/2007, στη σύνθεση του προσωπικού που στε-
λεχώνει τις µονάδες τεχνητού νεφρού των ιδιωτι-
κών κλινικών ανήκει ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια)
Τ.Ε.Ι. ή Ισοτίµων Σχολών της Ηµεδαπής ή Αλλοδα-
πής, ως Προϊστάµενος της Μονάδας. 

Με βάση την πιο πάνω διάταξη καθίσταται σαφές
ότι, στις µονάδες τεχνητού νεφρού των ιδιωτικών
κλινικών προΐσταται υποχρεωτικώς, υπάλληλος του
κλάδου Νοσηλευτών ΤΕ. Εποµένως, ο ορισµός ως
προϊσταµένου υπαλλήλου του κλάδου Βοηθών Νοση-
λευτών ∆Ε είναι σε κάθε περίπτωση παράνοµος.   xz

Υποχρεωτικά Νοσηλευτής ΤΕ
ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΤΤΕΕΙΙ ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑ΄́

Υπεύθυνη: Μπαµπάτσικου Φωτεινή
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρµογών 

ΤΤΕΕΙΙ ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Σαπουντζή ∆έσποινα
Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

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

ΤΤΕΕΙΙ ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  
Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΠΠΟΟ∆∆ΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ
ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ -- ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝ//ΜΜΙΙΟΟ ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜ..ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΒΒ΄́

Υπεύθυνη: Ευαγγελία Αδαλή
Επίκουρος Καθηγήτρια

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

ΑΑναφορικά µε την προσαύξηση
του βασικού µισθού, που συν-
δέεται µε την χορήγηση εκπαι-

δευτικής άδειας, το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο της Ε.Ν.Ε.επισηµαίνει τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
58§5 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα (Νόµος 3528/2007), οο υυππάάλλλληηλλοοςς
σσττοονν οοπποοίίοο χχοορρηηγγεείίττααιι άάδδεειιαα υυππηηρρεε--
σσιιαακκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς λλααµµββάάννεειι ττιιςς ααπποο--
δδοοχχέέςς ττοουυ.. ΣΣττοουυςς υυππααλλλλήήλλοουυςς πποουυ χχοορρηη--
γγεείίττααιι άάδδεειιαα γγιιαα µµεεττεεκκππααίίδδεευυσσηη ήή
µµεεττααππττυυχχιιαακκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη σσττοο εεσσωωττεερριι--
κκόό,, ππααρρέέχχοοννττααιι ααπποοδδοοχχέέςς ααυυξξηηµµέέννεεςς
κκααττάά 2200%%.. ΑΑνν ηη µµεεττεεκκππααίίδδεευυσσηη ήή µµεετταα--
ππττυυχχιιαακκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη γγίίννεεττααιι εεκκττόόςς ττηηςς
ππεερριιοοχχήήςς ττοουυ δδήήµµοουυ πποουυ εεδδρρεεύύεειι ηη υυππηη--
ρρεεσσίίαα ττοουυ υυππααλλλλήήλλοουυ,, µµπποορρεείί νναα οορρίί--
ζζεεττααιι ππρροοσσααύύξξηησσηη έέωωςς κκααιι 4400%% µµεε ααππόό--
φφαασσηη ττοουυ υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ σσυυµµββοουυλλίίοουυ..

ΣΣττηηνν κκααθθηηµµεερριιννήή ππρραακκττιικκήή,, λλόόγγωω ττωωνν
σσοοββααρρώώνν εελλλλεείίψψεεωωνν ππρροοσσωωππιικκοούύ,, ππααρραα--
ττηηρρεείίττααιι ττοο φφααιιννόόµµεεννοο νναα χχοορρηηγγεείίττααιι εεκκππααιι--
δδεευυττιικκήή άάδδεειιαα µµόόννοονν γγιιαα ττιιςς ηηµµέέρρεεςς εεκκεείί--
ννεεςς πποουυ οο υυππάάλλλληηλλοοςς υυπποοχχρρεεοούύττααιι νναα
ππααρραακκοολλοουυθθήήσσεειι ττιιςς ππααρρααδδόόσσεειιςς µµααθθηη--
µµάάττωωνν ττοουυ ππρροογγρράάµµµµααττοοςς µµεεττααππττυυχχιιαακκώώνν
σσπποουυδδώώνν ττοουυ.. ΣΣττιιςς ππεερριιππττώώσσεειιςς ααυυττέέςς,,
ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα ττύύχχεειι εεφφααρρµµοογγήήςς ηη ααννωω--
ττέέρρωω δδιιάάττααξξηη,, θθαα ππρρέέππεειι οο υυππάάλλλληηλλοοςς νναα
λλααµµββάάννεειι ττηηνν ππρροοσσααύύξξηησσηη,, ααννααλλόόγγωωςς
ττωωνν ηηµµεερρώώνν πποουυ ττεελλεείί σσεε εεκκππααιιδδεευυττιικκήή
άάδδεειιαα.. ∆∆ιιααφφοορρεεττιικκάά,, αανν δδηηλλααδδήή λλάάββεειι

ππρροοσσααύύξξηησσηη γγιιαα όόλλεεςς ττιιςς ηηµµέέρρεεςς ττοουυ µµήήνναα,,
υυππάάρρχχεειι ββάάσσιιµµηη ππιιθθααννόόττηητταα οοιι ααυυξξηηµµέέ--
ννεεςς ααπποοδδοοχχέέςς ττοουυ γγιιαα ττιιςς ηηµµέέρρεεςς πποουυ
εερργγααζζόότταανν,, νναα θθεεωωρρηηθθοούύνν ωωςς ααχχρρεεωω--
σσττήήττωωςς κκααττααββλληηθθεείίσσεεςς εεκκ µµέέρροουυςς ττοουυ ΕΕλλεε--
γγκκττιικκοούύ ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ κκααιι νναα ττοουυ ζζηηττηηθθεείί
νναα ττιιςς εεππιισσττρρέέψψεειι..

Περαιτέρω,σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 8§5 του Νόµου 3205/2003,
χορηγείται επίδοµα νοσοκοµειακό και
τροφής, για το προσωπικό των Νοσο-
κοµείων, των Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας της χώρας,του Εθνικού Κέντρου
Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),των Κέντρων

Υγείας, των Ν.Π.∆.∆. του Τοµέα Πρό-
νοιας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 κεφάλαιο Β παράγραφος 1
του ιδίου ως άνω Νόµου 3205/2003,
τα επιδόµατα των παραγράφων 4, 5, 6,
7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 και 21
κκααττααββάάλλλλοοννττααιι µµεε ττηηνν ααππααρρααίίττηηττηη ππρροο--
ϋϋππόόθθεεσσηη όόττιι οοιι δδιικκααιιοούύχχοοιι ααυυττώώνν ππρροο--
σσφφέέρροουυνν υυππηηρρεεσσίίαα µµεε ππλλήήρρηη κκααιι ααπποο--
κκλλεειισσττιικκήή ααππαασσχχόόλληησσηη σσττοουυςς χχώώρροουυςς
κκααιι σσττιιςς εειιδδιικκόόττηηττεεςς πποουυ δδιικκααιιοολλοογγοούύνν
ττηηνν κκααττααββοολλήή ττοουυςς.. Επίσης, καταβάλ-
λονται και για όσο διάστηµα οι υπάλ-

ληλοι τελούν σε θεσµοθετηµένες άδει-
ες (κανονικές,συνδικαλιστικές, ειδικές,
εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας έως δύο
(2) µηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων
µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρό-
τητας και ανατροφής παιδιού), σε βρα-
χυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6)
ηµέρες κατ' έτος, καθώς και αυτής που
χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία,
κέντρα υγείας του ∆ηµοσίου, πανεπι-
στηµιακές κλινικές,νοσηλευτικούς σχη-
µατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλι-
νικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία
σε αυτές,η οποία αποδεικνύεται µε σχε-
τικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή,
εξιτήριο κ.λπ.). Για τη συνδροµή όλων
των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδε-
ται κάθε µήνα βεβαίωση του οικείου
προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη
µισθοδοτική κατάσταση.

Με βάση τα πιο πάνω προκύπτει ότι,
ττοο ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκόό εεππίίδδοοµµαα ππεερριικκόόππττεεττααιι
γγιιαα ττοουυςς υυππααλλλλήήλλοουυςς πποουυ ττεελλοούύνν σσεε
µµαακκρροοχχρρόόννιιαα εεκκππααιιδδεευυττιικκήή άάδδεειιαα.. ΑΑννττιι--
σσττοοίίχχωωςς,, ββέέββααιιαα,, θθαα ππρρέέππεειι νναα γγίίννεειι δδεεκκττόό,,
όόττιι σσεε ππεερρίίππττωωσσηη χχοορρήήγγηησσηηςς εεκκππααιι--
δδεευυττιικκήήςς άάδδεειιααςς γγιιαα σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς ηηµµέέ--
ρρεεςς ααννάά µµήήνναα,, ηη ππεερριικκοοππήή ττοουυ ννοοσσοο--
κκοοµµεειιαακκοούύ εεππιιδδόόµµααττοοςς θθαα ααφφοορράά ααννααλλοογγιικκώώςς
µµόόννοονν ττιιςς ηηµµέέρρεεςς ααυυττέέςς κκααιι όόχχιι κκααιι ττιιςς
υυππόόλλοοιιππεεςς,, κκααττάά ττιιςς οοπποοίίεεςς οο υυππάάλλλληηλλοοςς
ππααρρεείίχχεε κκααννοοννιικκάά ττιιςς υυππηηρρεεσσίίεεςς ττοουυ σσττοονν
φφοορρέέαα ααππαασσχχόόλληησσήήςς ττοουυ.. xz



«Την αντίδραση των κλινι-
κών χηµικών που εργάζονται
στα βιοχηµικά εργαστήρια νοσο-
κοµείων της χώρας µας, προ-
κάλεσε η καταγγελία της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Ιατρικής
Βιοπαθολογίας, που τον περα-
σµένο ∆εκέµβριο κατέθεσε ανα-
φορά στον Εισαγγελέα του Αρεί-

ου Πάγου, διαµαρτυρόµενη για
την τακτική διοικήσεων µεγά-
λων νοσοκοµείων του Λεκανο-
πεδίου, να ανέχονται τη λει-
τουργία εργαστηριακών τµηµάτων,
δίχως την παρουσία ειδικευµέ-
νου γιατρού αντίστοιχης ειδι-
κότητας και µε επιστηµονικούς
υπευθύνους µη γιατρούς.

Η Ένωση Κλινικών Χηµικών
σε ανακοίνωσή της αναφέρει
ότι, οι κλινικοί χηµικοί (που
στελεχώνουν τα εργαστήρια)
ανήκουν στην ιατρική υπηρε-
σία των νοσοκοµείων, εκλέ-
γονται στο Επιστηµονικό Συµ-
βούλιο των νοσοκοµείων,
εφηµερεύουν και σύµφωνα µε

τη νοµοθεσία, µπορούν να
λάβουν θέση επιστηµονικού
υπευθύνου στα τµήµατά τους.

Όπως επισηµαίνεται στην
ανακοίνωση, στα περισσότε-
ρα βιοχηµικά τµήµατα των δηµό-
σιων νοσοκοµείων της χώρας
προΐστανται βιοχηµικοί, κλινι-
κοί χηµικοί, χηµικοί ή βιολό-

γοι και σχεδόν όλα τα βιοχη-
µικά τµήµατα στελεχώνονται
από µέλη της Ένωσης, γεγο-
νός που αποδεικνύει ότι, δεν
αµφισβητείται από την πολι-
τεία η επιστηµονική επάρκεια
των µελών της», αναφέρει το
δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«Καθηµερινή».

Ιανουάριος 2009

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

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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«Ερωτήµατα προκαλούν οι
ασυνήθιστα ταχείς -για τα δεδο-
µένα του ∆ηµοσίου- ρυθµοί στην
επιλογή αναδόχων για τη διαχεί-
ριση των νοσοκοµειακών απο-
βλήτων, δεδοµένου ότι εκκρεµεί
η συζήτηση προσφυγής στο Συµ-
βούλιο της Επικρατείας που θα
εκδικαστεί στις 19 Ιανουαρίου και
αφορά τη νοµιµότητα στις κατε-
πείγουσες διαδικασίες προκή-
ρυξης του διαγωνισµού από τη
νεοσύστατη Επιτροπή Προµη-
θειών Υγείας (ΕΠΥ). 

Σηµείο-κλειδί πάντως είναι το
κόστος διαχείρισης των επικίν-
δυνων απόβλητων, το οποίο σχε-
δόν θα διπλασιαστεί αν επιβε-
βαιωθούν οι πληροφορίες σύµφωνα

µε τις οποίες οι ανάδοχοι ζητούν
2,2 ευρώ ανά κιλό. Σήµερα µεγά-
λα νοσοκοµεία όπως ο «Ευαγγε-
λισµός» και το «Ωνάσειο» δια-
χειρίζονται τα απόβλητά τους µε
περίπου ένα ευρώ. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός,
µε βάση την προκήρυξη του δια-
γωνισµού, ανέρχεται σε 8,58 εκατ.
ευρώ για ένα εξάµηνο. Προβλέ-
πεται, όµως, εξάµηνη παράταση,
που µπορεί να επιµηκυνθεί και
για µεγαλύτερο διάστηµα, αν
υπάρξει συµφωνία ανάµεσα στο
∆ηµόσιο και τους αναδόχους.
Αυτό και µόνο το στοιχείο επι-
βάλλει από την κοινοτική νοµο-
θεσία την προκήρυξη διεθνούς
διαγωνισµού.

Παρ' όλα αυτά, η ΕΠΥ επέλε-
ξε την «κλειστή» διαδικασία, ενώ
ο πρόεδρός της Ευάγγελος Αρα-
µπατζής, είχε δικαιολογήσει τις
επείγουσες διαδικασίες, επικα-
λούµενος το υπαρκτό πρόβληµα
των νοσοκοµειακών αποβλήτων
που έχει οδηγήσει πολλές φορές
τη χώρα µας στο Ευρωπαϊκό ∆ικα-
στήριο. 

Στα τέλη ∆εκεµβρίου, σύµ-
φωνα όλες τις ενδείξεις, η επι-
τροπή του διαγωνισµού προχώ-
ρησε στην επιλογή αναδόχων για
τις επτά υγειονοµικές περιφέ-
ρειες της χώρας, αφού προη-
γουµένως µε απόφασή της είχε
αποκλείσει µία από τις συνολικά
τρεις εταιρείες, που είχαν προ-
σκληθεί να πάρουν µέρος. Να
σηµειωθεί ότι, η πρόσκληση προς
τις συγκεκριµένες εταιρείες έγι-
νε µε βάση το έγγραφο του υπουρ-
γείου ΠΕΧΩ∆Ε, αλλά στη συνέ-
χεια η ΕΠΥ έθεσε πρόσθετους
όρους σχετικά µε τα πιστοποιη-
τικά που οφείλουν να προσκοµί-
σουν οι διαγωνιζόµενοι. Το ενδια-
φέρον εστιάζεται στο γεγονός
ότι, καθορίζονται αυστηρά κρι-
τήρια για την αποστείρωση, ενώ
δεν είναι ανάλογες οι απαιτήσεις
για την αποτέφρωση, παρότι η
δεύτερη µέθοδος επεξεργασίας
θεωρείται πιο επιβαρυντική για
το περιβάλλον», τονίζεται στο
δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«Ελευθεροτυπία».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»   

Αντιδράσεις για τις αντιδράσεις!  

«ΕΠΥσοδιακές» προµήθειες!

«Σύµφωνα µε δικαστική από-
φαση - τοµή για το ζήτηµα του
καπνίσµατος, ο εργοδότης που
δεν έχει εξασφαλίσει τις κατάλ-
ληλες συνθήκες εργασίας από
άποψη υγιεινής για να προστα-
τεύσει τους εργαζόµενους από
το κάπνισµα θα είναι υποχρεω-
µένος να καταβάλει αποζηµίω-
ση, σε όποιον εµφανίσει γι' αυτόν
το λόγο προβλήµατα υγείας.

Η δικαστική απόφαση, πέρα
από την αποζηµίωση που µπορεί να αφορά τις νοσηλευτικές δαπά-
νες, αναγνωρίζει ότι, ο εργαζόµενος που υπέστη κάποια βλάβη
στην υγεία του λόγω του καπνίσµατος και της µη λήψης των κατάλ-
ληλων µέτρων υγιεινής, µπορεί να αξιώσει από τον εργοδότη και
επιπλέον χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέ-
στη. Μπορεί, δηλαδή, να αποζηµιωθεί και για την ψυχική ταλαι-
πωρία που δοκίµασε εξαιτίας τού ότι ασθένησε.

Αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά το δικαίωµα εργαζόµενης
να αποζηµιωθεί, επειδή υπέστη στον εργασιακό της χώρο βρογ-
χικό άσθµα εξαιτίας της αποπνικτικής ατµόσφαιρας από το κάπνι-
σµα, ο Άρειος Πάγος συµφώνησε ότι, ο εργοδότης οφείλει να της
καταβάλει ποσό 10.000 ευρώ (συν τους νόµιµους τόκους µιας
5ετίας) ως χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη της.

Έτσι ανάβει πράσινο φως για τη δικαστική διεκδίκηση παρό-
µοιων αποζηµιώσεων (για ηθική βλάβη και δαπάνες νοσηλείας)
από πολλούς εργαζόµενους που έχουν βρεθεί σε παρόµοια κατά-
σταση, αφού το ανώτατο δικαστήριο δέχεται ότι, έπρεπε να είχε
προβλεφθεί ειδικά διαµορφωµένος χώρος για τους καπνίζοντες
και να έχουν διαρρυθµιστεί οι εργασιακές εγκαταστάσεις µε τρό-
πο τέτοιο, που να µην τίθεται καθόλου σε κίνδυνο η υγεία των
εργαζοµένων λόγω του καπνίσµατος», υποστηρίζει δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «Έθνος».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΘΝΟΣ» 

Όπου υπάρχει
καπνός, υπάρχει

και…αποζηµίωση! 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»  



«Την αλήθεια για την ερωτι-
κή τους ζωή είναι υποχρεωµέ-
νοι να δηλώνουν οι αιµοδότες
στους γιατρούς, προκειµένου
να αποτρέπεται ο κίνδυνος µετά-
δοσης του ΑΙDS. 

Κι αυτό, διότι τα παρεχόµε-
να µέσα στα νοσοκοµεία δεν
µπορούν να εντοπίσουν τον θανα-
τηφόρο ιό, αν η επιµόλυνση του
αιµοδότη έχει συµβεί πριν από
λίγες εβδοµάδες ή ηµέρες. 

Στη βασική αυτή αρχή στη-
ρίζεται διάταξη της Εισαγγελίας
Εφετών Θεσσαλονίκης, που επι-
χειρεί να προσδιορίσει τα όρια
της ποινικής ευθύνης αιµοδο-
τών και γιατρών, µε απώτερο
στόχο την προστασία των ασθε-
νών, που σε καθηµερινή βάση
έχουν ανάγκη από µεταγγίσεις
αίµατος. Η υπόθεση έφτασε στη
∆ικαιοσύνη µε αφορµή τη µετάγ-
γιση µολυσµένου µε τον ιό του

ΑΙDS αίµατος σε δύο ασθενείς
σε νοσοκοµείο της Θεσσαλονί-
κης. Πριν από περίπου τρία χρό-
νια αιµοδότης εµφανίστηκε στο
νοσοκοµείο και έδωσε αίµα που,
όπως ετεροχρονισµένα διαπι-
στώθηκε, ήταν µολυσµένο. 

Εις βάρος του αιµοδότη κινή-
θηκε ποινική διαδικασία και
έχει παραπεµφθεί να λογοδο-
τήσει για τα αδικήµατα της σωµα-
τικής βλάβης από αµέλεια και
της παραβίασης των µέτρων
πρόληψης µετάδοσης ασθε-
νειών από αµέλεια. Εκείνος
όµως, από την πλευρά του, οργα-
νώνοντας και την υπεράσπισή
του...έστρεψε τα βέλη του στους
υπευθύνους της αιµοδοσίας
του νοσοκοµείου, «κατηγορώ-
ντας» τους ότι, δεν έλαβαν τα
ενδεδειγµένα µέτρα που επι-
βάλλει η ιατρική επιστήµη, µε
αποτέλεσµα να επιµολυνθούν

δύο ασθενείς, ενώ αν είχε προη-
γηθεί µοριακός έλεγχος στο
αίµα του δεν θα επιβαρυνόταν
η κατάσταση των ασθενών. 

Ο δότης υποστήριξε από την
πλευρά του ότι, λίγες ηµέρες
πριν από την κρίσιµη αιµοδοσία
ήρθε σε επαφή µε τη σύντρο-
φό του, λαµβάνοντας όλα τα
απαραίτητα µέτρα προφύλαξης,
αλλά παρόλα αυτά µολύνθηκε
µε τον ιό του ΑΙDS. Ο ισχυρισµός
του, όµως, ετέθη υπό αµφι-
σβήτηση, καθώς η επιµόλυνση
µπορεί να επέλθει µόνο µε την
ερωτική επαφή. Εξάλλου, κατά
τη διάρκεια της αιµοδοσίας παρα-
δόθηκε στον δότη το σχετικό
έντυπο, που αφορούσε την ερω-
τική του ζωή, το οποίο και υπέ-
γραψε, χωρίς να αναφέρει οτι-
δήποτε στον εφηµερεύοντα
γιατρό», τονίζει δηµοσίευµα της
εφηµερίδας «Τα Νέα». 

Αιµοδοσία µετά από…
εξοµολόγηση!  

«Αρνητικό ισοζύγιο παρουσιάζει η γνώ-
µη των πολιτών για την παροχή υπηρεσιών
υγείας του συστήµατος της χώρας µας. Ποσο-
στό 65,6 % των πολιτών διατυπώνει αρνητι-
κή ή µάλλον αρνητική άποψη για τις υπηρε-
σίες και µόλις το 31,2 % εκφράζεται θετικά.
Γενική εκτίµηση αποτελεί ότι, η εξυπηρέτη-
ση στον τοµέα της δηµόσιας υγείας εξαρτά-
ται από παρέµβαση πολιτικού ή διοικητικού
προσώπου, αφού το 75,2 % των πολιτών εκτι-
µά ότι υπάρχει άµεση εξάρτηση της εξυπη-
ρέτησης και του πολιτικού ή διοικητικού µέσου.

Αλλά και στην περίπτωση των χειρουργι-
κών επεµβάσεων σε δηµόσια νοσοκοµεία οι
πολίτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία,
κρίνουν ότι, η ποιότητα των υπηρεσιών και
το επίπεδο εξυπηρέτησης εξαρτάται από το
φιλοδώρηµα ή αλλιώς «φακελάκι». Σε ποσο-
στό 81,6% πιστεύουν ότι το «φακελάκι» καθο-
ρίζει την ποιότητα των υπηρεσιών και την εξυ-
πηρέτησή τους και µόλις το 17,4% πιστεύει
ότι, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση είναι ανε-

ξάρτητη του σχετικού φιλοδωρήµατος.
Οι πολίτες πάντως για ακόµη µια φορά

δίνουν «ψήφο εµπιστοσύνης» στα δηµόσια
νοσοκοµεία. Το 42,3 % των πολιτών θα επε-
δίωκε κατά πρώτο λόγο να πραγµατοποιήσει
µια δύσκολη και απαιτητική επέµβαση σε δηµό-
σιο νοσοκοµείο, το 33,0 % σε ιδιωτικό και ένα
ποσοστό της τάξεως του 20,5 % θα επεδίωκε
να µεταβεί σε χώρα του εξωτερικού. 

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από
Παγκρήτια δηµοσκόπηση που διενεργήθηκε
υπό την εποπτεία του καθηγητή Κ. Ζοπουνίδη,
διευθυντή των εργαστηρίων Ανάλυσης ∆εδο-
µένων και Πρόβλεψης και Συστηµάτων Χρη-
µατοοικονοµικής ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης και του υποψηφίου ∆ιδάκτορα στην
Ανάλυση ∆εδοµένων Γ. I. Ματαλλιωτάκη. Η
έρευνα έγινε την περίοδο 24-26 Νοεµβρίου
του 2008 σε 1.021 νοικοκυριά της Κρήτης, η
οποία σε ό,τι αφορά τις δοµές υγείας αποτε-
λεί µια «µικρογραφία» της χώρας», αναφέρει
σε δηµοσίευµά της η εφηµερίδα «Ηµερησία». 

Ιανουάριος 2009

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

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

17

«Ούτε ψύχραιµη είναι, ούτε σύγχρονη κοινωνική αντίληψη αναδύει η
ανακοίνωση που εξέδωσε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς (∆ΣΠ), µε αφορ-
µή τη συµπλοκή και τη δολοφονία χρήστη ναρκωτικών έξω από τη µονάδα
θεραπείας του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), στη συµβολή
των οδών Νοταρά και 2ας Μεραρχίας, στον Πειραιά. 

Αντί να ζητήσει το προφανές και το αυτονόητο, δηλαδή την καλύτερη
αστυνόµευση του χώρου και της περιοχής γύρω από τη µονάδα του ΟΚΑΝΑ
στον Πειραιά, ο ∆ΣΠ ζητεί την αποµάκρυνση της µονάδας! 

Με µία αξιοσηµείωτη λαθροχειρία, µάλιστα, ο ∆ΣΠ, δια του προέδρου
του Στ. Μανουσάκη, επιχειρεί να συνδέσει τη λειτουργία της µονάδας του
ΟΚΑΝΑ µε «εκατοντάδες διαρρήξεις γραφείων, κλοπές και σωµατικές βλά-
βες που έχουν υποστεί οι πολίτες του Πειραιά»!... 

Στην ανακοίνωσή του, ο σύλλογος «καλεί τους υπευθύνους να διασφα-
λίσουν καταρχήν τις ανάγκες των θεραπευοµένων και παράλληλα να εγγυη-
θούν την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών του Πειραιά, για όσο
χρόνο τουλάχιστον παραµείνει η συγκεκριµένη µονάδα υποκατάστασης
στην πόλη µας». Ουδείς εχέφρων άνθρωπος θα µπορούσε να διαφωνήσει
µε αυτή την έκκληση του ∆ΣΠ. 

Εκείνο, όµως, που προκαλεί ερωτήµατα για την αποστολή ενός επιστηµο-
νικού - επαγγελµατικού σωµατείου είναι το υπόλοιπο µέρος του αιτήµατος
του ∆ΣΠ, που ζητεί την εκδίωξη µίας υγειονοµικής µονάδας, αυτής του 
ΟΚΑΝΑ, από την περιοχή», τονίζει σε δηµοσίευµά της η εφηµερίδα «Αυγή» .

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» 

Το κατηγορούν
και το εµπιστεύονται!  

Ζητούν…«έξωση» 
του ΟΚΑΝΑ…

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΥΓΗ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΤΑ ΝΕΑ» 
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Με το βλέµµα στραµµένο 
Του ΑΑρριισσττεείίδδηη ∆∆άάγγλλαα,
Γενικού Γραµµατέα 
του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

ΗΗπεριπέτεια του παλαι-
στινιακού λαού είναι
άρρηκτα δεµένη µε την

ίδρυση του κράτους του Ισραήλ
στην περιοχή και τη µάχη των
µεγάλων δυνάµεων για τη µοι-
ρασιά των εδαφών και των
ζωνών επιρροής στη Μέση Ανα-
τολή,µετά τη διάλυση της Οθω-
µανικής Αυτοκρατορίας.

Η τραγική ιστορία του παλαι-
στινιακού λαού δεν άρχισε
βέβαια χθες. Από το τέλος του
19ου αιώνα ξεκίνησε µια συστη-
µατική προσπάθεια εποικισµού
της Παλαιστίνης,παρά το γεγο-
νός ότι, στις αρχές του Πρώτου
Παγκοσµίου Πολέµου οι Εβραί-
οι κατείχαν λιγότερο από το 2%

της παλαιστινιακής γης.
Προς το τέλος του Α΄ Παγκό-

σµιου Πολέµου ξεσπά εξέγερ-
ση των Αράβων της Παλαιστί-
νης, η περιοχή, όµως, µετά τον
πόλεµο, τέθηκε υπό Βρετανι-
κή διοίκηση και παρέµεινε έτσι,
µέχρι την ίδρυση του κράτους
του Ισραήλ το 1948. Με την
απόφαση 194 του ΟΗΕ το έδα-
φος της περιοχής διχοτοµείται,
για να µοιραστεί σε Εβραίους
και Άραβες.

Λίγο αργότερα,ξεκινά ο πρώ-
τος αραβοϊσραηλινός πόλεµος,
ο οποίος καταλήγει σε κατα-
στροφή για τον παλαιστινιακό
λαό.Το κράτος του Ισραήλ προ-
σαρτά τα εδάφη όπου ζούσαν

οι Παλαιστίνιοι και η Ιερου-
σαλήµ διχοτοµείται. Εφτακό-
σιες χιλιάδες Παλαιστίνιοι ξερι-
ζώνονται από τις εστίες τους
και βρίσκουν καταφύγιο σε
καταυλισµούς στη Λωρίδα της
Γάζας, το Λίβανο και τη Συρία.

Το 1964 ιδρύεται η Οργά-
νωση για την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης (PLO),η οποία
συνενώνει πολλές διαφορετι-
κές παλαιστινιακές πολιτικές
οργανώσεις,µε στόχο την ανε-
ξαρτησία των Αράβων της Παλαι-
στίνης από την ισραηλινή κατο-
χή,το δικαίωµα των Παλαιστινίων
στην αυτοδιάθεση και την επι-
στροφή στις εστίες τους.Το 1969
πρόεδρός της αναδεικνύεται ο

Γιασέρ Αραφάτ,ηγέτης της Φατάχ,
µια µορφή που σφράγισε τον
αγώνα του παλαιστινιακού λαού.
Η PLO, αναγνωρίστηκε επίση-
µα από τον ΟΗΕ το 1974.

Με τη συµφωνία του Εθνι-
κού Παλαιστινιακού Συνεδρί-
ου, που αποτελεί το νοµικό
σώµα της Οργάνωσης για την
Απελευθέρωση της Παλαιστί-
νης – (PLO), στις 15 Νοεµβρί-
ου του 1988, το Κράτος της
Παλαιστίνης διακήρυξε ανε-
ξαρτησία. Ωστόσο, το ισχυρι-
ζόµενο «Κράτος της Παλαιστί-
νης», δεν είναι και ούτε υπήρξε
ανεξάρτητο κράτος, ούτε είχε
κυριαρχία σε κάποια εδάφη.
Επίσης,η διακήρυξη αυτή αγνοή-



στην Παλαιστίνη…  
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θηκε και εν τέλει απορρίφθη-
κε από το Κράτος του Ισραήλ.
Το Ισραήλ ελέγχει την περιο-
χή από τον Πόλεµο των Έξι
Ηµερών, όταν την πήρε από
την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Εσχάτως, η Εθνική Παλαι-
στινιακή Αρχή (ΕΠΑ) οραµα-
τίζεται την ίδρυση ενός Παλαι-
στινιακού κράτους, το οποίο θα
περιλαµβάνει όλη ή µέρος της
∆υτικής Όχθης, τη Λωρίδα της
Γάζας και την ανατολική Ιερου-
σαλήµ, ζώντας ειρηνικά µε το
Ισραήλ υπό µια δηµοκρατικά
εκλεγµένη και αξιόπιστη κυβέρ-
νηση.Η ΕΠΑ ωστόσο,δεν διεκ-
δικεί κυριαρχία πάνω σε κανέ-
να έδαφος και, εποµένως, δεν
είναι η κυβέρνηση του διακη-
ρυγµένου το 1988 «Κράτους της
Παλαιστίνης».

Η διακήρυξη του 1988 εγκρί-
θηκε σε µια συνάντηση στο
Αλγέρι. Η διακήρυξη επικαλέ-
στηκε την Συνθήκη της Λωζάν-
νης (1923) και την Απόφαση
181 της Γενικής Συνέλευσης
του ΟΗΕ υπέρ του ισχυρισµού
για ένα «Κράτος της Παλαιστί-
νης στη δικά µας παλαιστινια-
κά εδάφη µε πρωτεύουσα την
Ιερουσαλήµ».

Το νέο «Κράτος της Παλαι-
στίνης» αναγνωρίσθηκε αµέσως
από τον Αραβικό Σύνδεσµο και
περίπου οι µισές κυβερνήσεις
του κόσµου το αναγνωρίζουν
σήµερα. ∆ιατηρεί πρεσβείες σε
αυτές τις χώρες (που αποτε-
λούνται συνήθως από αποστο-
λές της ΟΑΠ). Το Κράτος της
Παλαιστίνης δεν αναγνωρίζεται
από τα Ηνωµένα Έθνη, παρότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση,όπως και
τα περισσότερα κράτη-µέλη της,
διατηρούν διπλωµατικούς δεσµούς
µε την Παλαιστινιακή Αρχή.

Για περισσότερα από 60 χρό-
νια λοιπόν,οι Παλαιστίνιοι ζουν
υπό διωγµό.Υπάρχουν πολλές
αποφάσεις επί σειρά ετών,που

δίνουν δίκαιη λύση στο παλαι-
στινιακό ζήτηµα,αλλά πριν ακό-
µη εφαρµοστούν, καταπατήθη-
καν µε το χειρότερο τρόπο,όχι
µόνο από το Ισραήλ, αλλά κι
από αυτούς που τις έλαβαν.

Σήµερα, ο παλαιστινιακός
λαός έχει να αντιµετωπίσει τον
απάνθρωπο αποκλεισµό του
από τον ισραηλινό στρατό,που
απειλεί 1,5 εκατοµµύριο Παλαι-
στίνιους µε αφανισµό και ένα
τείχος που τον κυκλώνει για να
τον στραγγαλίσει και, ίσως, να
ανοίξει τις πόρτες για τη δηµι-
ουργία παλαιστινιακών κρατι-
δίων, εύκολα ελέγξιµων από
την ισραηλινή ηγεσία και τους
προστάτες της.

Σήµερα, ο παλαιστινιακός
λαός βρίσκεται κάτω από την
ισραηλινή κατοχή και στερείται
το δικαίωµά του να ζήσει ελεύ-
θερος στη γη του. Οι περιοχές
που υποτίθεται ότι βρίσκονται
στη διοίκηση της Παλαιστινια-
κής Αρχής, είναι η περιοχή της
∆υτικής Όχθης του ποταµού Ιορ-
δάνη και η Λωρίδα της Γάζας

στις όχθες της Μεσογείου που
συνορεύει µε την Αίγυπτο.Αυτές
οι περιοχές βρίσκονται στο έλε-
ος του ισραηλινού στρατού κατο-
χής, ο οποίος πραγµατοποιεί
συνεχείς επιδροµές εναντίον
παλαιστινιακών στόχων, επι-
διώκοντας να κάµψει την αντί-
σταση του Παλαιστινιακού λαού.
Η ισραηλινή κυβέρνηση,παράλ-
ληλα, προωθεί όλο και περισ-
σότερο τους εποικισµούς στη ∆.
Όχθη.Σε όλα αυτά προστίθεται
και ο ισραηλινός έλεγχος των
υδάτινων πόρων της περιοχής.

Στις εκλογές για την κυβέρ-
νηση της Παλαιστινιακής Αρχής
το 2006,ο παλαιστινιακός λαός,
όχι γιατί συµφωνούσε µε την
πολιτική της Χαµάς,αλλά λόγω
της απογοήτευσης που ένιωσε
από τις αποτυχηµένες προσπά-
θειες ειρήνευσης και τις υπο-
χωρήσεις απέναντι στις ΗΠΑ
και το Ισραήλ από την κυβέρ-
νηση της Φατάχ, εξέλεξε την
ισλαµιστική «Χαµάς».Χαµάς και
Φατάχ δεν κατάφεραν ποτέ να
συνεννοηθούν.

Έτσι, το Ισραήλ και οι υπο-
στηρικτές τους στις ΗΠΑ, βρή-
καν την ευκαιρία να διχάσουν
τους Παλαιστίνιους, αναγνωρί-
ζοντας ως µόνη νόµιµη κυβέρ-
νηση, τη σχηµατισµένη από τη
Φατάχ. Η Χαµάς, αντιδρώντας,
καταλαµβάνει µε τη βία τη Λωρί-
δα της Γάζας,την οποία και διοι-
κεί µέχρι σήµερα,ενώ η κυβέρ-
νηση της Φατάχ περιορίζεται
στη ∆υτική Όχθη.

Το Ισραήλ βρήκε έτσι µια
άριστη ευκαιρία να τιµωρήσει
συλλογικά τον παλαιστινιακό
λαό και προχώρησε σε ενερ-
γειακό αποκλεισµό της Γάζας.
Ο αποκλεισµός αυτός, έχει εξε-
λιχθεί σε µια πραγµατική γενο-
κτονία, αφού απειλούνται µε
θάνατο 1,5 εκατοµµύριο Παλαι-
στίνιοι, που έχουν ανεπαρκή ή
µηδαµινή πρόσβαση σε καύσι-
µα,πόσιµο νερό, τρόφιµα,φάρ-
µακα,ακόµα και ηλεκτρικό ρεύ-
µα, αφού ο µοναδικός
ηλεκτροπαραγωγικός σταθµός
δεν έχει καύσιµα για να λει-
τουργήσει.Τραγική είναι η κατά-

σταση και στα νοσοκοµεία της
περιοχής, αφού οι νοσηλευτές
και οι γιατροί αναγκάζονται να
δουλέψουν κάτω από τις πιο
πρωτόγονες συνθήκες,σχεδόν
χωρίς ρεύµα και µε ελάχιστα
αποθέµατα σε φάρµακα. Στις 6
του Γενάρη µάλιστα, σκοτώθη-
καν τέσσερις νοσηλευτές από
οβίδα που έπληξε παλαιστινια-
κό νοσοκοµείο.

Τα ενεργειακά αποθέµατα
της περιοχής και η διέλευση
µεγάλων ενεργειακών αγωγών
από εκεί, είναι προφανής στό-
χος των µεγάλων δυνάµεων της
«δύσης» χρόνια τώρα. Σήµερα,
µετά την κήρυξη του πολέµου
ενάντια στην τροµοκρατία από
την κυβέρνηση Μπους το 2001,
οι Παλαιστίνιοι (κι όχι µόνο),
έρχονται αντιµέτωποι µε ένα νέο
σχέδιο για τη δηµιουργία της
«Νέας Μέσης Ανατολής», στην
οποία οι «µεγάλοι» του Βόρει-
ου Ηµισφαιρίου θα λάβουν τη
µερίδα του λέοντος.Ήδη µε από-
φαση του ΝΑΤΟ από το 2004
διαµορφώνεται ένα «ευαίσθητο»
σύστηµα µε στόχο τον «εκδη-
µοκρατισµό της Μέσης Ανατο-
λής», το οποίο θα στηρίζεται στα
στρατεύµατα του ΝΑΤΟ,τα οποία
θα µπορούν να επεµβαίνουν
όποτε κρίνουν ότι χρειάζεται,
για να διευκολυνθεί έτσι η απρο-
κάλυπτη διείσδυση των πολυε-
θνικών στην περιοχή.

Μετά λοιπόν από τη συνο-
πτική αυτή καταγραφή των γεγο-
νότων και την εκτίµηση του επι-
διωκόµενου στόχου από τους
ισχυρούς και στην περίπτωσή
µας, ηθικούς αυτουργούς του
συνεχιζόµενου εγκλήµατος κατά
του λαού της Παλαιστίνης,πιστεύω
ότι, πρέπει να αφυπνιστούµε
άµεσα και να πάρουµε τις όποι-
ες αποφάσεις µας, µε γνώµονα
την αξία της ανθρώπινης ζωής,
της ελευθερίας και της αδια-
πραγµάτευτης αξιοπρέπειας. xz

«Πρέπει να αφυπνιστούµε άµεσα  και να πάρουµε τις
όποιες αποφάσεις µας, µε γνώµονα την αξία 
της ανθρώπινης ζωής, της ελευθερίας και της 

αδιαπραγµάτευτης αξιοπρέπειας»
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Γράφει η ΧΧααρρααλλάάµµπποουυςς --
ΤΤζζααννννίίδδοουυ ΑΑνναασστταασσίίαα,
Νοσηλεύτρια Γ.Ο.Ν.Κ.
«Άγιοι Ανάργυροι»    

ΈΈνα από τα σηµαντικότε-
ρα όργανα του ανθρώ-
πινου οργανισµού, το

οποίο είναι κυριολεκτικά η
«βαριά βιοµηχανία» µεταβολι-
σµού του, είναι το ήπαρ. Όταν
αυτό το σηµαντικό όργανο
φλεγµαίνει λόγω προσβολής
του από τον ιό της ηπατίτιδας
απαιτούνται γρήγορες και
σωστές ενέργειες.

Οι ηπατίτιδες χωρίζονται σε
τρείς κατηγορίες ανάλογα µε
τον ιό που ανιχνεύεται στις αιµα-
τολογικές εξετάσεις και είναι η
Α, η Β  και η C. Οι σηµαντικό-
τερες είναι η Β και η C. Πρό-
κειται για νόσους που οφείλο-
νται στους δύο οµώνυµους ιούς
και προσβάλλουν το ήπαρ,προ-
καλώντας φλεγµονή. Παγκο-
σµίως,ένας στους δώδεκα ανθρώ-
πους είναι φορέας των ιών
αυτών. Στη χώρα µας εκτιµάται
ότι, ένας στους είκοσι Έλληνες

- περίπου 500.000 άτοµα - είναι
φορείς και οι περισσότεροι από
αυτούς δεν το γνωρίζουν.

Η χρόνια ηπατίτιδα Β είναι
διπλάσια σε συχνότητα από την
ηπατίτιδα C και δεκαπλάσια από
το AIDS.Είναι πολύ πιο συχνή
σε πληθυσµούς από την Αλβα-
νία και άλλες Βαλκανικές χώρες,
την Ανατολική Ευρώπη, την
Τουρκία και από χώρες της
Ασίας και της Αφρικής. Αυτές
οι δύο ηπατίτιδες αποτελούν
τον κυριότερο καρκινογόνο
παράγοντα µετά το κάπνισµα.
Είναι σηµαντικό, να ενηµερώ-
νεται ο πληθυσµός συστηµατι-
κά, προκειµένου να γνωρίζει,
ώστε να προφυλαχθεί από την
απειλή αυτή.Η Ηπατίτιδα Β µετα-
δίδεται πολύ πιο εύκολα από
τον HIV και αρκετοί ασθενείς
παρουσιάζουν έντονα συµπτώ-
µατα, όπως πυρετό, κόπωση,
ίκτερο, σκούρα ούρα και απο-
χρωµατισµένα κόπρανα. Μπο-
ρεί όµως, να νοσούν χωρίς να
παρουσιάζουν συµπτώµατα.

Η Ηπατίτιδα C σε ποσοστό
80% των πασχόντων δεν εµφα-
νίζει απολύτως κανένα σύµπτω-
µα. Αυτό είναι και το πιο επι-
κίνδυνο ζήτηµα,καθώς η αρρώστια
προχωράει, χωρίς να την αντι-
λαµβάνεται ο ασθενής και κατα-
στρέφει το ήπαρ αργά και ύπου-
λα.Όταν ο ασθενής  εµφανίσει
συµπτώµατα,συνήθως είναι πάρα
πολύ αργά, διότι το ήπαρ έχει
σχεδόν καταστραφεί.

Οι δύο αυτές µορφές ηπα-
τίτιδας µεταδίδονται,κυρίως,µε
το αίµα και την σεξουαλική επα-
φή χωρίς προφυλακτικό.Η πρό-
ληψη είναι πάντα η πρώτη γραµ-
µή άµυνας και ο τρόπος
µετάδοσης αυτών των ιών είναι
γνωστός, εποµένως θα πρέπει
να λαµβάνονται από τον πλη-
θυσµό τα ανάλογα προφυλα-

κτικά µέτρα. Προληπτική εξέ-
ταση θα πρέπει να γίνεται σε
όλες τις οµάδες υψηλού κιν-
δύνου όπως: Σε όσους έχουν
συχνές σεξουαλικές επαφές
χωρίς προφυλακτικό µε πολ-
λούς συντρόφους, σε όλους
τους συγγενείς πρώτου βαθµού
ασθενών µε ηπατίτιδα,στις εγκυ-
µονούσες γυναίκες,στους σεξου-
αλικούς συντρόφους ασθενών
µε ηπατίτιδα, στους οµοφυλό-
φιλους, στους χρήστες ενδο-
φλέβιων ναρκωτικών, στους
πολυµεταγγιζόµενους, στους
αιµοκαθαρόµενους,στους µετα-
µοσχευµένους, στο προσωπι-
κό και τους τροφίµους των
φυλακών,στους εργαζόµενους
σε υπηρεσίες καθαριότητας και
επεξεργασίας λυµάτων, στους
εργαζόµενους στις υπηρεσίες
υγείας και σε όσους έχουν γεν-
νηθεί σε χώρες µε µεγάλη
συχνότητα της νόσου ( Αλβα-
νία, Βαλκανικές χώρες, χώρες
Ανατολικής Ευρώπης, Ασία,
Αφρική και Λατινική Αµερική).

Υπάρχουν ειδικές εξετάσεις
αίµατος, προκειµένου να δια-
γνωστούν οι ηπατίτιδες και οι
οποίες γίνονται σχεδόν σε όλα
τα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία και τα
ιδιωτικά ιατρικά κέντρα. Είναι
ανώδυνες αιµατολογικές εξε-
τάσεις και το σηµαντικό είναι
να γίνει κατανοητό ότι,µια αρνη-
τική εξέταση σήµερα,δεν σηµαί-
νει ότι δεν θα κολλήσουµε στο
µέλλον.Για το λόγο αυτό,καλό
είναι να επαναλαµβάνονται οι
εξετάσεις, για όλα τα σεξουαλι-
κά µεταδιδόµενα νοσήµατα µια
φορά κάθε έτος.

Η καλύτερη θεραπεία για
κάθε νόσο,έτσι και για τις ηπα-
τίτιδες, είναι η πρόληψη και η
γνώση.Σήµερα,η θεραπεία για
την ηπατίτιδα Β είναι αποτελε-
σµατική µε φάρµακα που υπο-

βοηθούν το ανοσοποιητικό
σύστηµα στη µάχη του έναντι
του ιού ή µε αντιϊικά φάρµακα
που εµποδίζουν άµεσα τον πολ-
λαπλασιασµό του.Ένα νέο φάρ-
µακο που προστέθηκε στη µάχη
κατά της ηπατίτιδας ήρθε και
στην Ελλάδα και είναι η δισο-
προξιλική φουµαρική τενοφο-
βίρη, που χορηγείται και κατά
του ιού HIV και η οποία απο-
τελεί µια σηµαντική θεραπευτι-
κή επιλογή για ασθενείς σε όλα
τα στάδια της νόσου. Η χρόνια
ηπατίτιδα C,θεραπεύεται µε συν-
δυασµένη χορήγηση ενέσεων
Ιντερφερόνης, υποδόρια µια
φορά την εβδοµάδα και δισκίων
Ριµπαβιρίνης καθηµερινώς,
ασχέτως της λήψης φαγητού.

Σε ό,τι αφορά τα εµβόλια,
οι επιστήµονες µας πληρο-
φορούν ότι, για τη µεν ηπατί-
τιδα Β υπάρχει εµβόλιο, το
οποίο θα πρέπει να κάνουν
προληπτικά όλοι, βρέφη παι-
διά και ενήλικες, αφού εξετα-
στούν και διαγνωστούν ότι,
είναι αρνητικοί στον ιό.
∆υστυχώς για την ηπατίτιδα
C, δεν υπάρχει αντίστοιχο
εµβόλιο, εποµένως η πρόλη-
ψη είναι ακόµα πιο σηµαντι-
κή σε αυτήν τη µορφή.

Οι νοσηλευτές, τόσο στην
κοινότητα, όσο και στις δοµές
των ∆ηµόσιων Νοσοκοµείων
οφείλουν να γνωρίζουν
καλύτερα από τον καθένα για
τους τρόπους πρόληψης, µετά-
δοσης και θεραπείας από τις
ηπατίτιδες. Οφείλουν, επίσης,
να ενηµερώνουν µε κάθε
ευκαιρία, προγραµµατισµένα
ή όχι, όλο τον πληθυσµό µε
τον οποίο έρχονται σε επαφή.
Είναι υποχρέωση όλων των
επαγγελµατιών υγείας να βοη-
θούν και να προλαµβάνουν
τις ασθένειες. xz

Ηπατίτιδες:
Μια σιωπηλή απειλή… 



q Πολυθεµατικό
Ιατρικό Συνέδριο 

Το Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών διορ-
γανώνει το 12ο Πολυθεµατικό Ιατρικό
Συνέδριο του στις 5 και 6 Φεβρουαρί-
ου 2009 στο Πολεµικό Μουσείο. 
Πληροφορίες: Τηλ. 210 - 9854313,
210- 9851534.

q Συνεχιζόµενη
Εκπαίδευση στην
Αναισθησιολογία  
Το 3ο Σεµινάριο Συνεχιζόµενης

Εκπαίδευσης στην Αναισθησιολογία
διοργανώνεται στις 5, 6 και 7 Φεβρου-
αρίου 2009 στο ξενοδοχείο «Νεφέλη»
στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: Τηλ.
2310-350635.

q Κλινική  Μικρο-
βιολογία & 
Νοσοκοµειακές
Λοιµώξεις
Στο Πολεµικό Μουσείο στην Αθή-

να θα πραγµατοποιηθεί το 4ο Εθνικό
Συνέδριο Κλινικής Μικροβιο-λογίας και
Νοσοκοµειακών Λοιµώ-ξεων στις 12-
14 Φεβρουαρίου 2009. Πληροφορίες:
Τηλ. 210-7213225.

q Συνέδριο Ιατρών
& Νοσηλευτών 
ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
Οι Νοσηλευτές και οι γιατροί που

ανήκουν στον ασφαλιστικό φορέα του

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πραγµατοποιήσουν το πρώ-

το τους συνέδριο και συγκεκριµένα το

1ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο

Ιατρών & Νοσηλευτών ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στις 13

- 14 Φεβρουαρίου 2009 στη Θεσσαλο-

νίκη. Για περισσότερες πληροφορίες:

Triaena Tours & Congress, τηλ: 210-

7499300, fax: 210-7713795, e-mail:

info@triaenatours.gr, www.triaenatours.gr.

q Τραύµα & 
Επείγουσα 
χειρουργική
H Ελληνική Εταιρεία Τραύµατος

& Επείγουσας χειρουργικής διοργα-

νώνει το 5ο συνέδριό της. Πραγµατο-

ποιείται από την Πέµπτη 19 Φεβρου-

αρίου 2009 έως το Σάββατο 21

Φεβρουαρίου 2009 στο Ευγενίδειο

Ίδρυµα στην Αθήνα. Για περισσότερες

πληροφορίες: Era Ltd, τηλ: 210-3634944,

fax: 210-3631690, e-mail: info@era.gr,

www.era.gr.

q Συνέδριο για τη
νόσο ALZHEIMER
Στη Θεσσαλονίκη στο «Grand Hotel

Palace», 19 έως 22 Φεβρουαρίου 2009,

θα πραγµατοποιηθεί το 6ο Πανελλήνιο

∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο Νόσου

ALZHEIMER και Συγγενών ∆ιαταραχών.

Πληροφορίες: Καµπουρίδου Φωτεινή,

τηλ. 2310 810411, Fax: 2310 925802,

E-mail: elpida.alz@gmail.com, Website:

www.alzheimer-conference.gr.   

q Σεµινάριο 
αναπνευστικής
ανεπάρκειας και
αποκατάστασης 
Στη Θεσσαλονίκη στο Μουσείο

Αθλητισµού πραγµατοποιείται το 6ο

∆ιανοσοκοµειακό σεµινάριο ανα-

πνευστικής ανεπάρκειας και αποκα-

τάστασης  µε τίτλο «Ηθικά διλήµµατα

και αποφάσεις που αφορούν το τέλος

της ζωής». Την Παρασκευή 20 Φεβρου-

αρίου 2009 από τις 10.00 έως τις 18.00

θα πραγµατοποιηθεί ειδικό Νοσηλευ-

τικό Σεµινάριο. Η ηµερίδα µοριοδο-

τείται µε µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρι-

κής Εκπαίδευσης (CME- CPD) σύµφωνα

µε τα κριτήρια της EACCME – UEMS.

q Κλινικό 
φροντιστήριο
Αλλεργιολογίας 
Η Αλλεργιολογική Μονάδα του

ΠΓΝ «Αττικόν» διοργανώνει διατοµεα-

κό κλινικό φροντιστήριο µε θέµα: «Κλι-

νική ταξινόµηση και σύγχρονοι θερα-

πευτικοί χειρισµοί της Μαστοκύττωσης».Το

φροντιστήριο θα πραγµατοποιηθεί στο

Αµφιθέατρο του Νοσοκοµείου στις 21

και 22 Φεβρουαρίου 2009. Για περισ-

σότερες πληροφορίες: τηλ.210 5832450,

fax: 5832455, website: www.allergyattikon.gr.

q Πολυθεµατικό
Συµπόσιο 
Στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2009

στο 251 Γ.Ν. Αεροπορίας θα πραγµα-

τοποιηθεί το 18ο Πολυθεµατικό Συµπό-

σιο στο Αµφιθέατρο του Νοσοκοµεί-

ου. Πληροφορίες: Τηλ. 210-7772139,

7463816, 7464566.  

q Σεµινάρια του
Εθνικού Κέντρου
∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης
Το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης (ΙΝΕΠ)

του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης (ΕΚ∆∆) οργανώνει µια σειρά από
σεµινάρια για διοικητικό, ιατρικό, νοση-
λευτικό και τεχνικό προσωπικό (σε ανά-
λογες θέσεις εργασίας και ανάλογα µε
το σεµινάριο). Τα σεµινάρια θα πραγ-
µατοποιηθούν σε αίθουσες του Εθνι-
κού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΕΚ∆∆)
Πειραιώς 211, στον Ταύρο. Περισσό-
τερες πληροφορίες µπορείτε να βρεί-
τε στο www.ekdd.gr. Οι υπάλληλοι που
ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν
κάποιο από τα σεµινάρια µπορούν να
το δηλώσουν µε αίτησή τους στα Γρα-
φεία Εκπαίδευσης των Νοσοκοµείων
που εργάζονται, τουλάχιστον 25 ηµέ-
ρες πριν την έναρξη του κάθε προ-
γράµµατος.

q Πρόσκληση για
κοπή πίττας 
Το ∆.Σ. του 6ου Περιφερειακού

Τµήµατος της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος σας καλεί στην κοπή της Πρω-
τοχρονιάτικης πίτας, που θα γίνει την
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009 στις
9:00 µ.µ. στoν πολυχώρο τέχνης &
πολιτισµού «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»,  Ακτή ∆υµαί-
ων 84 στην Πάτρα. Η παρουσία σας θα
τιµήσει ιδιαίτερα την εκδήλωσή µας.

q Κοπή πίτας 3ου και
4ου Περιφερεια-
κού Τµήµατος 
Το ∆.Σ. του 3ου και 4ου Περιφερει-

ακού Τµήµατος της Ε.Ν.Ε., σας καλεί
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας,
που θα πραγµατοποιηθεί στις 23 Φεβρου-
αρίου 2009 και ώρα 19:00 στο ξενο-
δοχείο «Ανατόλια», στη Θεσσαλονί-
κη.Η παρουσία σας θα είναι ιδιαιτέρως
τιµητική για εµάς. Η είσοδος θα είναι
ελεύθερη.

Ιανουάριος 2009
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