
ΣΣε µια περίοδο που κανείς δεν έχει το δικαί-
ωµα να κλείνει τα µάτια στα όσα πρωτό-
γνωρα διαδραµατίζονται παγκοσµίως και

επηρεάζουν αναµφίβολα όλα τα επίπεδα της
καθηµερινής µας ζωής, το να βλέπουµε και να
αντιµετωπίζουµε τον κλάδο µας κοντόφθαλ-
µα και µεµονωµένα από τις διεθνείς εξελίξεις,
είναι το λιγότερο αφελές.

Η πολυθρύλητη παγκοσµιοποίηση ή µάλλον η
σκοτεινή της πλευρά, που κάποιοι επέλεξαν να
µας εµφανίζουν µονοµερώς, ως αξιωµατικά
και άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πεµπτουσία
της πιο επιθετικής µορφής καπιταλισµού, µοι-
άζει να έχει κάνει τον κύκλο της, µη µπορώ-
ντας να δώσει εξηγήσεις για την  επικαιροποί-
ηση του έργου του Καρλ Μαρξ, δηλαδή την
ανάγκη για περισσότερο κράτος. Η παγκο-
σµιοποίηση, σύµφωνα µε τα προσφάτως συµ-
βαίνοντα, συνδέεται µε τη διάβρωση της κυριαρ-
χίας, ως έννοιας σύµφυτης µε το κράτος - έθνος
και µε την αποδόµηση του κοινωνικού κράτους.

Η βασική αιτία της αποτυχίας της παγκοσµιο-
ποίησης και η αιτία της ασυµµετρίας της είναι
το δηµοκρατικό της έλλειµµα, η έκπτωση και ο
περιορισµός του κοινωνικού κράτους και η δήθεν
βεβαιότητα της καθολικής της υπεροχής και της
ισόβιας εγκαθίδρυσής της. Με βάση τα µέχρι
τώρα γεγονότα λοιπόν, δεν έχω παρά να συµ-
φωνήσω µε το παρακάτω χωρίο της οµιλίας της
κ. Σεγκολέν Ρουαγιάλ, κατά την πρόσφατη επί-
σκεψή της στη χώρα µας, όπως δηµοσιεύεται
στο «Βήµα», στις 12-10-08:  «Ναι στην παρέµ-
βαση του κράτους και στη δηµόσια εξουσία, διό-
τι το κράτος πρέπει να είναι ικανό να θέτει κανό-
νες εν ονόµατι των λαών. Όχι σε όσους µας λένε,
ότι δεν χρειάζεται η κρατική παρέµβαση και ότι
ο φιλελευθερισµός θα βρει µόνος του τους κανό-
νες αυτοοργάνωσής του...»… 

OOι εφηµερίες…
εφηµερεύουν
ασταµάτητα στα

πρωτοσέλιδα των εφηµε-
ρίδων τον τελευταίο χρό-
νο, µε τα νοσοκοµεία να
βρίσκονται σε συνεχή ανα-
βρασµό.Το θέµα αυτό ανα-
µένεται να συνεχίσει να
απασχολεί το χώρο της
Υγείας,καθώς και οι νοση-
λευτές µε τη σειρά τους
θα διεκδικήσουν,όχι κάτι
επιπλέον από αυτά που
έχουν, αλλά τα απολύτως
απαραίτητα, όπως είναι η
νοµοθετική κατοχύρωση
της εφηµερίας, που θα
προσφέρει ασφάλεια στον
νοσηλευτή,ένα σαφές πλαί-
σιο αρµοδιοτήτων, αλλά
και την ηθική και οικο-
νοµική αναγνώριση που
συνεπάγονται οι επιπλέ-
ον ευθύνες. Η Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος
(Ε.Ν.Ε.) και η Πανελλή-
νια Συνδικαλιστική Νοση-
λευτική Οµοσπονδία του
Εθνικού Συστήµατος Υγεί-
ας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), απο-

φάσισαν να δώσουν τέλος
στο «εφήµερο» καθεστώς

της νοσηλευτικής εφηµε-
ρίας, ενηµερώνοντας την

ηγεσία του υπουργείου
Υγείας για την παγιωµέ-
νη πλέον πραγµατικότη-
τα στο χώρο των νοσο-
κοµείων,που δηµιουργεί
ένα αίσθηµα ανασφάλει-
ας και υπηρεσιακής αβε-
βαιότητας στους νοση-
λευτές, προτείνοντας,
παράλληλα, ένα συγκε-
κριµένο κανονιστικό πλαί-
σιο,υπό την µορφή Υπουρ-
γικής Απόφασης, που θα
ρυθµίζει εφεξής µε κάθε
λεπτοµέρεια τον ρόλο του
εφηµερεύοντος νοση-
λευτή...

Σηµαντικές ενέργειες για τις εφηµερίες των νοσηλευτών 
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Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Φόρα κατηφόρα… σελ. 7

- Το «Βοήθεια στο Σπίτι» ζητά βοήθεια! σελ. 10

- Και εργαζόµενη και µητέρα       σελ. 11

- Επιστροφή στην ασφάλεια            σελ. 14

EEξώδικο απέστειλε η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος προς τον Όµι-
λο Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας

«ΟΜΗΡΟΣ», για την αυθαίρετη και
καταχρηστική χρήση του όρου «Νοση-
λευτής». «Προσφάτως πληροφορη-
θήκαµε το περιεχόµενο ιστοσελίδας,
σύµφωνα µε το οποίο, ο Όµιλος Εκπαί-
δευσης και Τεχνολογίας «Όµηρος»

παρουσιάζει την ειδικότητα «Νοση-
λευτής Χειρουργείου», ως δυνάµενη
να αποκτηθεί κατόπιν παρακολού-
θησης του προγράµµατος σπουδών
του αντίστοιχου Ι.Ε.Κ. του πιο πάνω
Οµίλου. Η χρήση του όρου «Νοση-
λευτής» είναι εντελώς αυθαίρετη»,
αναφέρει χαρακτηριστικά το εξώδικο
που απέστειλε η Ε.Ν.Ε...

Αντιποίηση επαγγελµατικού τίτλου 
Νοσηλευτές σε «Οµηρία» 

s

σελ. 12

s
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ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ   
Ποιος έχει χρέος να σταµατήσει 
την ανοδική πορεία; σελ. 8

Ε.Ν.Ε.ΚΡΙΘΗ   
Τα τραγικά…«Μ.Ε.Θ.εόρτια» σελ. 16

Τέλος στο… «εφηµέρευε
και µη ερεύνα»

s

σελ. 5

Κοινωνία… 
εν κράτει 
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ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΚΚ ΡΡ ΙΙ ΘΘ ΗΗ    

ΙΙδδιιωωττιικκάά ββίίττσσιιαα,, δδηηµµόόσσιιεεςς ααρρεεττέέςς
Η Μ.Σ., σε ηλικία 21 ετών προσβλήθηκε από πολλαπλή σκλήρυνση. Μετά το πρώ-

το σοκ, η κοπέλα προσπάθησε, µε τη βοήθειά των δικών της ανθρώπων, να προ-
σαρµόσει τη ζωή της στα νέα δεδοµένα. Ο αρραβωνιαστικός της «αποσύρθηκε», µε
πρόσχηµα κάποιες σπουδές στην Αγγλία – στην πραγµατικότητα επειδή πείστηκε
από τους γονείς του, από τη µητέρα του, ότι θα ήταν καλύτερα να µη συνδέσει τη
ζωή του µε µία «άρρωστη». Μερικούς µήνες αργότερα, η Μ.Σ. βγήκε προς αναζήτη-
ση εργασίας και θεώρησε σκόπιµο, στις ελάχιστες προσωπικές συνεντεύξεις που
ακολούθησαν τις δεκάδες αποστολές βιογραφικών, να αναφέρει το πρόβληµά της.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την έκφραση συµπάθειας και τη σιωπηρή απόρριψή της.
Εκείνη την περίοδο της ζωής της, για ένα διάστηµα περίπου ενός έτους, η Μ.Σ. βρέ-
θηκε στη δύσκολη θέση να πρέπει να ανακαλύψει εκείνη την πλευρά των ανθρώπων
που κρύβεται επιµελώς όταν όλα πάνε καλά και έρχεται στην επιφάνεια όταν οι δυσκο-
λίες ξεπεράσουν το ανεκτό επίπεδο της καθηµερινότητας. Να ψηλαφίσει επώδυνα
τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Η αυτοκτονία πέρασε, ευτυχώς φευγαλέα, από
το µυαλό της όταν οι δυσκολίες την έφεραν σε απόγνωση… σελ. 17
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ΓΓ .. ΝΝ ..  ΦΦ ΛΛ ΩΩ ΡΡ ΙΙ ΝΝ ΑΑ ΣΣ  

ΤΤοο µµεεττάά µµιιααςς
ππααρρέέµµββαασσηηςς 

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η
Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτι-
κή Οµοσπονδία του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ)
για την αποκατάσταση της τάξης στη
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού
Νοσοκοµείου Φλώρινας. Το κλίµα στην
εν λόγω µονάδα ήταν ιδιαίτερα τεταµέ-
νο, αφού, όπως κατήγγειλε επανειληµ-
µένα η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, λαµβάνονταν
αυθαίρετες αποφάσεις που αφορούσαν
στα καθήκοντα και το ωράριο εργασίας
των νοσηλευτών, ενώ παράλληλα, υπήρ-
χαν µεγάλα προβλήµατα χώρου, εξο-
πλισµού και ελλείψεων προσωπικού.  

«Το πρόβληµα που από καιρό υπήρ-
χε στη λειτουργία της Μονάδας Τεχνη-
τού Νεφρού του Γ.Ν. Φλώρινας µετά τις
αυθαιρεσίες που προσπάθησε να επι-
βάλλει ο διευθυντής ιατρός του τµή-
µατος, υπό την ανοχή της διοίκησης και
την ανικανότητα της ∆ιεύθυνσης της
Ν.Υ. να υπερασπιστεί το προσωπικό στο
οποίο προΐσταται, έπαψε πλέον να υφί-
σταται, µετά την αποφασιστική παρέµ-
βαση της οµοσπονδίας µας, που προ-
κάλεσε την άµεση παρέµβαση του
Σώµατος Επιθεωρητών Υγείας και την
αξιόλογη και αξιοπρεπή στάση των νοση-
λευτών της µονάδας.

Έτσι, από σήµερα το εβδοµαδιαίο
πρόγραµµα εργασίας, επανέρχεται
στην προβλεπόµενη ... σελ. 10

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΫΫ ΠΠ ΟΟ ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ  

ΑΑµµοοιιββααίίαα µµεεττάάθθεεσσηη 
Αναφορικά µε τα ισχύοντα περί αµοιβαίων µεταθέσεων η Ένωση Νοσηλευτών

Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) επισηµαίνει τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 67§8 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007),

κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 5, µετάθεση πριν
από την παρέλευση δύο ετών, είτε σε περίπτωση αµοιβαίας αίτησης υπαλλήλων του
ίδιου κλάδου, είτε για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.

Η ανωτέρω διάταξη καθιερώνει την λεγόµενη αµοιβαία µετάθεση µεταξύ δηµο-
σίων υπαλλήλων. Η συγκεκριµένη µορφή µετάθεσης εισάγεται ως εξαίρεση στη διά-
ταξη του άρθρου 67§7 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, η οποία προβλέπει ότι, οι
υπάλληλοι δεν µετατίθενται πριν συµπληρώσουν την διετή δοκιµαστική περίοδο
στην υπηρεσία που τοποθετήθηκαν κατά το διορισµό τους. 

Η εν λόγω «κατ’ εξαίρεση» αµοιβαία µετάθεση δεν είναι υποχρεωτική για την
∆ιοίκηση, αλλά ενεργείται κατά διακριτική ευχέρεια... σελ. 11

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ  

ΤΤοο οοφφεείίλλοουυµµεε σσττοονν εεααυυττόό µµααςς…… 
Τέσσερες καρδιές πλεγµένες κυκλικά, ένα διαφηµιστικό spot στην τηλεόραση µε
την Elizabeth Hurley να µας ενηµερώνει ζεστά και φιλικά για τον καρκίνο του µαστού.
Ως γυναίκα, µε απόλυτη ευαισθητοποίηση στο θέµα, κουβαλώντας και εγώ τα προ-
σωπικά µου βιώµατα, επισκέφθηκα την ιστοσελίδα που ακολουθούσε το µήνυµά
της : www.anticancer.gov.gr   και βρέθηκα στην Εθνική Αντικαρκινική Εκστρατεία
2008-2012 : «Η ζωή νικά τον καρκίνο» του υπουργείου Υγείας, όπου για πρώτη φορά
αποτυπώνεται ένα σχέδιο εθνικής δράσης, βάση του οποίου κάθε µήνας γίνεται µια
ευκαιρία για ενηµέρωση και καταπολέµηση κάθε τύπου καρκίνου.
Η πρώτη µου σκέψη, διαβάζοντας ότι κάθε µήνας αφιερώνεται σε διαφορετικό τύπο
καρκίνου ήταν, ότι αυτό το υπουργείο τελικά θα µας τρελάνει! Έχουµε ακούσει για
αφιερώµατα και αφιερώµατα, αλλά  για αφιερώµατα στον καρκίνο µου φαίνεται
κάπως Βέβαια, εστιάζοντας κυρίως στο θετικό κοµµάτι της ενηµέρωσης θα µπο-
ρούσαµε ίσως να το θεωρήσουµε  έως και πρωτοποριακό.  
Σύµφωνα µε τα επιδηµιολογικά δεδοµένα στην Ευρώπη κάθε χρόνο… σελ. 15

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΗΗ δδιιααχχρροοννιικκόόττηητταα
ττοουυ µµύύθθοουυ ττωωνν 
υυππεερρααννθθρρώώππωωνν 

Ο τίτλος του παρόντος πονήµατος, δεν
έχει κανέναν άλλο σκοπό, παρά µόνο να
καταδείξει την παγιωµένη νοοτροπία και
την εµµονή των εκάστοτε κατόχων, των
όποιων µέσων άσκησης της κάθε εξου-
σίας, σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση:
Στη διατήρηση δηλαδή της αχλής του
µύθου, που περιβάλλει κάθε τί το οποίο
ο λαός έχει συµπεριλάβει στην κατηγο-
ρία των δυσπρόσιτων νοητικών κατακτή-
σεων, µε µόνο στόχο βέβαια τη διαιώνι-
ση της απόλαυσης...  σελ. 20
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Ταµίας
Ελένη Αλµπάνη

Οργανωτική Γραµµατέας 
Λάµπρος Μπίζας

Αναπληρωτής Γραµµατέας 
∆ηµοσθένης Σαληκίδης
Αναπληρωτής Ταµίας
Κωνσταντία Μπελαλή

Μέλος ∆.Σ.
Γεώργιος ∆ραχτίδης

Μέλος ∆.Σ.
Γεωργία Μπλάντα

Μέλος ∆.Σ. 
Γεώργιος ∆όντσιος

Μέλος ∆.Σ. 
Ευτέρπη Βασιλειάδου

Μέλος ∆.Σ.
Νικόλαος Σαββίδης

Μέλος ∆.Σ.
Απόστολος Κωτσής

Μέλος ∆.Σ. 
Αντώνης Θεοδωρίδης

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ ΤΤΟΟΝΝ ΝΝΟΟΜΜΟΟ 

∆ηµήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ 
ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε. 

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευµένα ή µη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του κειµένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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ΌΌταν λέµε ενιαία τριτοβάθµια εκπαί-
δευση εννοούµε ενιαία τριτοβάθµια
πανεπιστηµιακή νοσηλευτική εκπαί-

δευση. Γιατί δεν είναι λίγες οι φωνές συνα-
δέλφων, που τεχνηέντως διατρανώνουν την
άποψή τους, ότι η νοσηλευτική εκπαίδευση θα
πρέπει να παραµείνει στα ΑΤΕΙ.

Με δεδοµένο το ενδεχόµενο ότι, οι συνθήκες
έχουν ωριµάσει πλέον,όσο ποτέ άλλοτε,η Ε.Ν.Ε.
µε αίσθηµα ευθύνης θα αναλάβει την πρωτοβου-
λία να συγκαλέσει τους εµπλεκόµενους φορείς σ’
ένα διάλογο από µηδενική βάση, χωρίς προη-
γούµενες συµφωνίες. Χωρίς προαπαιτούµενα.
Χωρίς στεγανά. Ελεύθερα, δηµοκρατικά.

Εστιάζοντας λοιπόν στο γεγονός ότι, οι νοση-
λευτές είτε αποφοιτούν από το ΑΕΙ, είτε από τα
ΑΤΕΙ, έχουν τον ίδιο επαγγελµατικό τίτλο, έχουν
τον ίδιο αριθµό ωρών εκπαίδευσης (4600 περί-
που), έχουν τα ίδια ουσιαστικά επαγγελµατικά
δικαιώµατα, ανήκουν στον ίδιο κλάδο, οι δια-
φορές µεταξύ των αποφοίτων περιορίζονται στο
ότι, οι νοσηλευτές του ΑΕΙ (όπως µερικοί υπο-
στηρίζουν) έχουν καλύτερη θεωρητική κατάρ-
τιση και µικρότερη υπεροχή στην κλινική άσκη-
ση, ενώ µε τους νοσηλευτές των ΑΤΕΙ συµβαίνει
το αντίθετο.

Επιπλέον,οι Νοσηλευτές που αποφοιτούν από
το ΑΕΙ, καταλαµβάνουν τον Α΄ βαθµό της ιεραρ-
χίας 2 έτη νωρίτερα από τους συναδέλφους τους
των ΑΤΕΙ,µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται πολ-
λά προβλήµατα στον εργασιακό τοµέα, οφειλό-
µενα,πρωτίστως,στο ισχύον κοινωνικά και επαγ-
γελµατικά άδικο καθεστώς για τους αποφοίτους
των Τµηµάτων Νοσηλευτικής των ΑΤΕΙ.

Στην κατεύθυνσή  αυτή θεωρώ,ότι οι νέες συν-
θήκες υπαγορεύουν την αναγκαιότητα της ίδρυ-
σης και λειτουργίας Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων
Νοσηλευτικής σε όλες τις πόλεις που λειτουργούν
Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία,µε ταυτόχρονη ανα-
στολή εισαγωγής σπουδαστών στα Τµήµατα Νοση-
λευτικής των ΑΤΕΙ και οριστική διακοπή της λει-
τουργίας τους µετά την αποφοίτηση των ήδη
σπουδαζόντων εκεί.

Στη συνέχεια, πρέπει να υπάρξουν µεταβατι-
κές διατάξεις ισοτίµησης των πτυχίων,όπως συνέ-
βη στις περιπτώσεις των δασκάλων, νηπιαγωγών
κτλ. Η σχετική διαδικασία µπορεί να καθοριστεί
µε τη συµµετοχή όλων των φορέων της Νοση-
λευτικής Κοινότητας (ΥΠΕΠΘ, ΥΥΚΚΑ, Πανεπι-
στήµιο, ΑΤΕΙ, Ε.Ν.Ε.).

Ταυτόχρονα,θα πρέπει να διασφαλιστεί η µετά-
ταξη του διδακτικού προσωπικού των Νοσηλευ-
τικών Τµηµάτων των ΑΤΕΙ στα νέα Πανεπιστη-
µιακά Τµήµατα που θα προκύψουν, ανάλογα,
βέβαια, µε τα προσόντα του καθενός.

Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι, ενώ η χώρα
µας πριν από 120 περίπου χρόνια πρωτοστάτησε
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδρύοντας Τριτοβάθµιες
Νοσηλευτικές Σχολές (Ευαγγελισµός, Ερυθρός
Σταυρός),σήµερα φαίνεται να παραµένει στάσιµη
και να υπολείπεται σηµαντικά των ευρωπαϊκών
και διεθνών εξελίξεων.

Η εξέλιξη της Νοσηλευτικής επιστήµης, της
τεχνολογίας, το ευρωπαϊκό καθεστώς στα κράτη
– µέλη µε την ενιαία Πανεπιστηµιακή Νοσηλευ-
τική εκπαίδευση (πλην της Γερµανίας), η δήλω-
ση του ενιαίου τίτλου Νοσηλευτή στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση µε το άρθρο 5 του Ν.1579/85 και η
ψήφιση του Νόµου 3204/2003 περί άσκησης ελευ-
θέρου επαγγέλµατος, καθώς επίσης και οι βασι-
κές τοµεακές Κοινοτικές Οδηγίες (77/451,77/452,
77/453 Ε.Ο.Κ.), επιβάλλουν την ανάπτυξη της
Πανεπιστηµιακής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα και τη συνακόλουθη κατάργηση των αντι-
στοίχων Τµηµάτων Νοσηλευτικής των ΑΤΕΙ.

Τέλος, επισηµαίνω ότι η Νοσηλευτική, λόγω
των ιδιαζούσης φύσεως χαρακτηριστικών της,
απαιτεί µια ιδιαίτερη αντιµετώπιση, τόσο από επι-
στηµονικής όσο και από επαγγελµατικής απόψε-
ως και σε τίποτα δεν πρέπει να συγκρίνεται µε τις
υπόλοιπες σχολές των ΑΤΕΙ.

Μπορούµε να το πετύχουµε.Όλοι εµείς,το υγιές
τµήµα των νοσηλευτών.Όλοι εµείς,που µας εµπνέ-
ουν τα ίδια πιστεύω, που µας ενώνουν οι κοινοί
στόχοι. Όλοι εµείς και όλα τα νοσηλευτικά στελέ-
χη  που διαθέτουν νοσηλευτικό κεφάλαιο αξό-
δευτο, για να επενδύσει στις πλάτες τους η νοση-
λευτική κοινότητα, απαξιώνοντας τους «λουδίτες»,
εκείνους τους κοντόφθαλµους εργαζόµενους  του
19ου αιώνα,που πίστευαν ότι θα σταµατήσουν την
πρόοδο καταστρέφοντας µηχανές. xz

Οι εξελίξεις το επιβάλλουν...
Eµείς τι περιµένουµε;

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

«Μπορούµε να το πετύχουµε. 
Όλοι εµείς, το υγιές τµήµα των νοσηλευτών.
Όλοι εµείς, που µας εµπνέουν τα ίδια
πιστεύω, που µας ενώνουν οι κοινοί στόχοi».
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ΑΑπ’ ότι φαίνεται, ο καπιταλισµός και ο
άκρατος φιλελευθερισµός δεν αποτελεί
«το υπέρτατο στάδιο της κοινωνικής εξέ-

λιξης», όπως υποστήριζε προ δεκαετίας ο κ.
Φράνσις Φουκουγιάµα, αλλά µόνο την αιχµή
µιας κρίσης που δεν καταφέρνει τίποτε άλλο,
παρά να µας κάνει περισσότερο υποψιασµένους
στις  περισπούδαστες εξαγγελίες από άµβωνος,
που εκµηδενίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
και θεοποιούν τους αριθµούς και τους δείκτες…

Ας ρίξουµε µια µατιά, όµως, στη χώρα µας
και στο πολυδιαφηµιζόµενο και περιβόητο από
όλες τις κυβερνήσεις (που θυµάµαι), κοινωνι-
κό κράτος. Όταν µιλάµε για «κοινωνικό κρά-
τος», εννοούµε τη µορφή εκείνη του σύγχρο-
νου αστικού κράτους, που προέκυψε µετά τον

Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και αποβλέπει στη δια-
σφάλιση, µέσα από µηχανισµούς δικαιότερης
αναδιανοµής του πλούτου, ενός ικανοποιητι-
κού επιπέδου κοινωνικής δικαιοσύνης και
συνοχής.Η πραγµάτωση των κοινωνικών δικαι-
ωµάτων (λ.χ. δηµόσια υγεία, παιδεία, κοινωνι-
κή ασφάλιση, εργασία, προστασία ευπαθών κατη-
γοριών πολιτών κ.ά.) αποτελεί το βασικότερο
µέσο για την επίτευξη των στόχων του κοινω-
νικού κράτους.

Στην Ελλάδα, όµως, το κοινωνικό κράτος
είναι υποτυπώδες και οι παροχές του ασήµα-
ντες. Για µια µεγάλη περίοδο µεταπολεµικά, η
κοινωνική πολιτική χαρακτηρίζεται από στασι-
µότητα στο θεσµικό επίπεδο. ∆εν αναπτύσσε-
ται καµιά βασική νοµοθεσία για τον κοινωνι-
κό προγραµµατισµό, εκτός από αυτή που αφορά
θέµατα φορολογίας και θέσπιση επιδοµάτων,
ενώ τα περισσότερα προγράµµατα κοινωνικής
πρόνοιας στηρίζονται σε νοµοθετικές ρυθµί-
σεις των δεκαετιών του '30 και  του '40. Πολ-
λές κοινωνικές οµάδες φαίνεται να είναι εκτός
των τειχών του κοινωνικού κράτους, όπως γυναί-
κες, νέοι, µετανάστες, ΑΜΕΑ, µακροχρόνια άνερ-

γοι, µονογονεϊκές οικογένειες κτλ. Η αναποτε-
λεσµατικότητα και οι αδικίες του συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης αναπαράγουν τις ανι-
σότητες. Συνολικά, το εγχώριο σύστηµα κοι-
νωνικής προστασίας είναι πελατειακό, αναπο-
τελεσµατικό και διάτρητο.

Τίθεται δε σε αµφισβήτηση, η ίδια η ηθική
και πολιτική του νοµιµοποίηση. Οι εξαγγελίες
της Κυβέρνησης για σύσταση «Ταµείου Φτώ-
χειας», αναπροσαρµογή των µισθών σε ορι-
σµένες κατηγορίες εργαζοµένων και προσλή-
ψεις στο δηµόσιο τοµέα, βεβαιώνουν κατά τον
πανηγυρικότερο τρόπο του λόγου το αληθές.
Αόριστες αναφορές, αφενός για «Επιτροπές» που
θα κρίνουν ποιος θεωρείται «φτωχός» και αφε-
τέρου για άµεσες χρηµατικές καταβολές των
1.000 ευρώ ετησίως ή καταβολή επιδόµατος
θέρµανσης (και µάλιστα µε διακύµανση µετα-
ξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας αναλό-
γως µε το… υψόµετρο), θυµίζουν περισσότε-
ρο µεσαιωνική φιλανθρωπία (όσο κι αν γίνεται
προσπάθεια να εµφανιστεί ως «µεσσιανική»…),
παρά συγκροτηµένες και σοβαρές κοινωνικές
πολιτικές. Επιπλέον, πλήττουν την καθολικότη-
τα της κοινωνικής προστασίας και διχάζουν µε
τρόπο ανήθικο την εξαθλιωµένη βάση της κοι-
νωνικής µας πυραµίδας. Η κοινωνική πολιτι-
κή λοιπόν στην Ελλάδα, ποτέ δεν σχεδιάστη-
κε µε συγκροτηµένο τρόπο για να απαντήσει
σε κάποιο κοινωνικό πρόβληµα. Στην καλύτε-
ρη µεν περίπτωση αποτελεί αποτέλεσµα υπο-
χώρησης στις πιέσεις της επικαιρότητας, στη χει-
ρότερη δε, µια από τις επαχθέστερες µορφές
πελατειακής συνδιαλλαγής.

Η µεταρρύθµιση πρέπει να σηµατοδοτήσει
τη µετάβαση από το πελατειακό κράτος σ’ ένα
αποτελεσµατικό κοινωνικό κράτος. Από την
ασφάλιση των εργαζοµένων, στην ασφάλεια
όλων των πολιτών. Από την επικέντρωση απο-
κλειστικά στις συντάξεις, σε µια διευρυµένη κοι-
νωνική δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό, δεν πρέ-
πει να συρρικνωθεί σε λύσεις προσωρινού
χαρακτήρα, είτε λόγω εσωτερικών ισορροπιών,
είτε λόγω ελλιπούς προετοιµασίας της κοινής
γνώµης από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Στην κρίσιµη αυτή φάση επανέρχεται στο προ-
σκήνιο το θέµα των κοινωνικών οργανώσεων,
µε την πρόθεση να διαδραµατίσουν αποφασι-
στικό ρόλο για την κοινωνική στήριξη και την
αλλαγή του σκηνικού, µακριά από κοµµατικές
εξαρτήσεις και προαπαιτούµενα, µε γνώµονα
πάντοτε το συµφέρον των µη προνοµιούχων.

Χρέος µας λοιπόν να σηκώσουµε το γάντι
και να δηλώσουµε παρόντες. xz

Κοινωνία… εν κράτει 

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

«Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα 
στην καλύτερη µεν περίπτωση αποτελεί

αποτέλεσµα υποχώρησης στις πιέσεις 
της επικαιρότητας, στη χειρότερη δε, 

µια από τις επαχθέστερες µορφές 
πελατειακής συνδιαλλαγής»
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ΕΕξξώώδδιικκοο ααππέέσσττεειιλλεε ηη ΈΈννωω--
σσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάά--
δδοοςς ππρροοςς ττοονν ΌΌµµιιλλοο

ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς κκααιι ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς
««ΟΟΜΜΗΗΡΡΟΟΣΣ»»,, γγιιαα ττηηνν ααυυθθααίίρρεε--
ττηη κκααιι κκααττααχχρρηησσττιικκήή χχρρήήσσηη
ττοουυ όόρροουυ ««ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς»».. 

«Προσφάτως πληροφορη-
θήκαµε το περιεχόµενο της
ιστοσελίδας http://iek-
omiros.gr/portal/iek/omorfia-
ygeia/oz_20070629323.php3,
σύµφωνα µε το οποίο ο Όµι-
λος Εκπαίδευσης και Τεχνο-
λογίας «Όµηρος» παρουσιάζει
την ειδικότητα «Νοσηλευτής
Χειρουργείου» ως δυνάµενη
να αποκτηθεί κατόπιν παρα-
κολούθησης του προγράµ-
µατος σπουδών του αντίστοι-
χου Ι.Ε.Κ. του ως άνω Οµίλου.
Επί του περιεχοµένου της ανω-
τέρω ιστοσελίδας αναφέρο-
νται τα ακόλουθα.

Εν προκειµένω, ηη χχρρήήσσηη
ττοουυ όόρροουυ ««ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς»» εείίννααιι
εεννττεελλώώςς ααυυθθααίίρρεεττηη κκααιι µµηη
σσυυννάάδδοουυσσαα µµεε ττοο σσααφφέέςς ννοοµµοο--
θθεεττιικκόό ππλλααίίσσιιοο,, πποουυ ρρυυθθµµίίζζεειι
ττηηνν ααπποοννοοµµήή ττοουυ εεππααγγγγεελλµµαα--
ττιικκοούύ ττίίττλλοουυ ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττήή..
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 5§2 Α
του Νόµου 1579/1985, από τη
δηµοσίευση του παρόντος
νόµου κκααθθιιεερρώώννεεττααιι οο εεππααγγ--
γγεελλµµααττιικκόόςς ττίίττλλοοςς ττοουυ ννοοσσηη--
λλεευυττήή κκααιι ννοοσσηηλλεεύύττρριιααςς σσττοουυςς
ππττυυχχιιοούύχχοουυςς ήή δδιιππλλωωµµααττοούύ--
χχοουυςς ττωωνν:: αα)) ΤΤµµηηµµάάττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ.. ββ)) ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκώώνν ττµµηηµµάάττωωνν ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ.. γγ)) ΤΤέέωωςς
ααννώώττεερρωωνν σσχχοολλώώνν ααδδεελλφφώώνν
ννοοσσοοκκόόµµωωνν εεππιισσκκεεππττρριιώώνν
ααδδεελλφφώώνν ννοοσσοοκκόόµµωωνν,, ααρρµµοο--
δδιιόόττηηττααςς ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΥΥγγεείίααςς,,
ΠΠρρόόννοοιιααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν
ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν κκααιι ΚΚ..ΑΑ..ΤΤ..ΕΕ..ΕΕ..
δδ)) ΙΙσσόόττιιµµωωνν σσχχοολλώώνν ααλλλλοο--
δδααππήήςς ττωωνν ααννττίίσσττοοιιχχωωνν σσχχοο--
λλώώνν αα,, ββ,, γγ..

Όπως προκύπτει από την
παραπάνω διάταξη, η χρήση
του επαγγελµατικού τίτλου του
Νοσηλευτή προβλέπεται για
συγκεκριµένες κατηγορίες πτυ-
χιούχων των ως άνω περιο-
ριστικώς απαριθµουµένων σχο-
λών, µεταξύ των οποίων δεν
συµπεριλαµβάνεται κανένα
Ι.Ε.Κ. του Οµίλου «Όµηρος».

ΕΕννττεεύύθθεενν,, ηη χχρρήήσσηη ττοουυ όόρροουυ
««ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς»» ααππόό ττοονν φφοορρέέαα
««ΌΌµµιιλλοοςς ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς κκααιι ΤΤεεχχννοο--

λλοογγίίααςς ΟΟΜΜΗΗΡΡΟΟΣΣ»» έέρρχχεεττααιι σσεε
ααννττίίθθεεσσηη µµεε ττοο γγρράάµµµµαα κκααιι ττοο
ππννεεύύµµαα ττωωνν δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ
ΝΝόόµµοουυ 11557799//11998855 κκααιι εείίννααιι
ππααρράάννοοµµηη κκααιι κκααττααχχρρηησσττιικκήή..
Επιπλέον, δηµιουργεί αναπό-
φευκτα σύγχυση στους σπου-
δαστές που φοιτούν στο εν
λόγω Ι.Ε.Κ., παραπλανώντας
τους αναφορικά µε τον επαγ-
γελµατικό τίτλο και τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα που απο-
κτούν κατά την αποφοίτησή

τους, συµβάλλοντας κατ’αυτόν
τον τρόπο αποφασιστικά στην
αντιποίηση του νοσηλευτικού
επαγγέλµατος.

Στο σηµείο, δε, αυτό αξί-
ζει να σηµειωθεί, ότι σσύύµµφφωω--
νναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ
33§22 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 33225522//22000044
««τταακκττιικκάά µµέέλληη ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. εείίννααιι
υυπποοχχρρεεωωττιικκάά όόλλοοιι οοιι ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς πποουυ εείίννααιι ααππόόφφοοιιττοοιι::
αα)) ΤΤµµηηµµάάττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
AA..EE..II..,, ββ)) ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ΤΤµµηη--

µµάάττωωνν TT..EE..II..,, γγ)) ΠΠρρώώηηνν ΑΑννώώ--
ττεερρωωνν ΣΣχχοολλώώνν ΑΑδδεελλφφώώνν ΝΝοοσσοο--
κκόόµµωωνν,, ΕΕππιισσκκεεππττρριιώώνν ΑΑδδεελλ--
φφώώνν ΝΝοοσσοοκκόόµµωωνν,, ααρρµµοοδδιιόόττηηττααςς
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΥΥγγεείίααςς,, ΠΠρρόόννοοιι--
ααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν ΑΑσσφφααλλίί--
σσεεωωνν,, δδ)) ΠΠρρώώηηνν ΝΝοοσσηηλλεευυττιι--
κκώώνν ΣΣχχοολλώώνν ΚΚΑΑΤΤΕΕΕΕ,, εε))
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ΣΣχχοολλώώνν ήή ΤΤµµηη--
µµάάττωωνν ττηηςς ααλλλλοοδδααππήήςς,, ττωωνν
οοπποοίίωωνν τταα δδιιππλλώώµµαατταα έέχχοουυνν
ααννααγγννωωρριισσττεείί ωωςς ιισσόόττιιµµαα µµεε
τταα ππττυυχχίίαα ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
σσχχοολλώώνν ττηηςς ηηµµεεδδααππήήςς ααππόό ττιιςς
ααρρµµόόδδιιεεςς υυππηηρρεεσσίίεεςς»»,, εεννώώ σσύύµµ--
φφωωνναα µµεε ττοο άάρρθθρροο 3311§33 ττοουυ
ιιδδίίοουυ ωωςς άάννωω ΝΝόόµµοουυ,, ««εεννττόόςς
έέξξιι ((66)) µµηηννώώνν ααππόό ττηη δδηηµµοο--
σσίίεευυσσηη ττοουυ ππααρρόόννττοοςς υυπποο--
χχρρεεοούύννττααιι όόλλοοιι οοιι ννοοσσηηλλεευυ--
ττέέςς νναα εεγγγγρρααφφοούύνν σστταα µµηηττρρώώαα
ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. Μετά την πάροδο
αυτού του χρονικού διαστή-
µατος η άσκηση του επαγ-
γέλµατος χωρίς εγγραφή στην
Ε.Ν.Ε. συνιστά πειθαρχικό
παράπτωµα».

Επειδή, η χρήση του επαγ-
γελµατικού τίτλου του Νοση-
λευτή από τον Όµιλό σας είναι
παράνοµη και καταχρηστική.

Επειδή, η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος έχει εκ του
Νόµου 3252/2004 ως σκοπό
της, µεταξύ άλλων, τον περιο-
ρισµό της αντιποίησης της
άσκησης του νοσηλευτικού
επαγγέλµατος.

ΗΗ ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, έέχχοοννττααςς ππρροοφφαα--
ννέέςς έέννννοοµµοο σσυυµµφφέέρροονν όόππωωςς
ππααρρέέµµββεειι,, δδιιααµµααρρττύύρρεεττααιι εεννττόό--
ννωωςς,, γγιιαα όόσσαα ααννωωττέέρρωω αανναα--
φφέέρροοννττααιι κκααιι µµεε ττηηνν εεππιιφφύύ--
λλααξξηη ππααννττόόςς ννοοµµίίµµοουυ
δδιικκααιιώώµµααττόόςς ττηηςς,, ζζηηττεείί ττηηνν
άάµµεεσσηη δδιιαακκοοππήή κκάάθθεε ππεερρααιι--
ττέέρρωω µµεελλλλοοννττιικκήήςς χχρρήήσσηηςς ττοουυ
εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ ττίίττλλοουυ ττοουυ
ΝΝοοσσηηλλεευυττήή ααππόό ττοονν ΌΌµµιιλλοο»»,,
ααννααφφέέρρεειι ττοο εεξξώώδδιικκοο πποουυ ααππέέ--
σσττεειιλλεε ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.... xz

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Νοσηλευτές σε…«Οµηρία» 



ΓΓιιαα ««άάννααννδδρρηη τταακκττιικκήή»» κκααιι
««µµααύύρρηη ππρροοππααγγάάννδδαα»» κκάάννεειι
λλόόγγοο ηη ΠΠααννεελλλλήήννιιαα ΣΣυυνν--

δδιικκααλλιισσττιικκήή ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή ΟΟµµοο--
σσπποοννδδίίαα ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ ((ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ ––
ΕΕΣΣΥΥ)),, ααππααννττώώννττααςς σσττιιςς υυππόόγγεειι--
εεςς εεννέέρργγεειιεεςς ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ ΣΣυυνν--
δδέέσσµµοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς
((ΕΕ..ΣΣ..ΝΝ..ΕΕ..)),, πποουυ ααππέέσσττεειιλλεε εεππιι--
σσττοολλήή σσττηηνν ππρρόόεεδδρροο ττηηςς FFEEPPII,,
ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα ««ππρροοφφυυλλάάξξεειι»»
ττηηνν εενν λλόόγγωω οοµµοοσσπποοννδδίίαα,, ααππόό
ττοονν ««κκαακκόό ααννττίίκκττυυπποο»» πποουυ θθαα
έέχχεειι ηη σσυυννδδιιοορργγάάννωωσσηη ττοουυ 44οουυ
σσυυννεεδδρρίίοουυ ττηηςς,, µµεε ααυυττόό ττηηςς ΠΠΑΑΣΣΥΥ--
ΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..

«Το ∆.Σ. του Ε.Σ.Ν.Ε., «on
behalf of the board of directors»
όπως διαβάζουµε, στις 14-10-
08,αποφάσισε να αποστείλει µια
«εγκάρδια» επιστολή στην πρό-
εδρο της FEPI,προκειµένου να
προφυλάξει την εν λόγω οµο-
σπονδία από τη «ρετσινιά» που
θα της επέφερε η  συνδιοργά-
νωση του 4ου συνεδρίου της,
µε αυτό της  ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ στη
Θεσσαλονίκη.

ΣΣττηηνν ππρροοσσππάάθθεειιάά ττοουυςς ααυυττήή,,
εεξξααννττλλώώννττααςς κκάάθθεε άάννααννδδρρηη τταακκττιι--
κκήή ττωωνν ππρροοσσκκυυννηηµµέέννωωνν κκααττοο--
χχιικκώώνν δδρρααγγοουυµµάάννωωνν ττωωνν ΓΓεερρ--
µµααννώώνν,, πποουυ κκαατταασσκκεεύύααζζαανν
ααννεεννδδοοίίαασστταα ααννύύππααρρκκττεεςς κκααττηη--
γγοορρίίεεςς ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα εεππιιττύύ--
χχοουυνν τταα ύύπποουυλλαα έέρργγαα ττοουυςς,, µµεεττήήλλ--
θθαανν κκααιι ττώώρραα ππλλήήθθοουυςς αανναακκρριιββεειιώώνν,,
χχωωρρίίςς όόµµωωςς ττοο ττεελλιικκόό ααπποοττέέλλεε--
σσµµαα νναα ττοουυςς δδιικκααιιώώσσεειι……

Η µαύρη προπαγάνδα που
µαγειρεύεται µε µαεστρία στα
καζάνια του «µυθικού» Πύργου
από τους µαιτρ του είδους και
τα τσιράκια τους, εκτός από τη
συντήρηση, τη δουλοπρέπεια
και την καθολική οσφυοκαµ-
ψία,εµπλούτισε εσχάτως µε νέα
υλικά το «γαστρονοµικό» της
παλµαρέ. Υλικά που στο πρό-
σφατο παρελθόν ήταν κάπως
δυσεύρετα, ή έστω ήταν καλά
κλειδωµένα από την απελθού-

σα κλειδοκράτει-
ρα του Πύργου.

Το ψέµα, η
µισαλλοδοξία,το
πηχτό µίσος, η
τυφλή και άνευ
αντικειµένου επι-
θυµία για εκδίκη-
ση, η πικρή αίσθη-
ση του παρία, η
απροκάλυπτη επιθε-
τικότητα και η ξεδιά-
ντροπη υποκρισία,είναι
µερικά µόνο από τα νέα
συστατικά της φρεσκο-
µαγειρεµένης αντιδρα-
στικής µαύρης προπα-
γάνδας,που σερβίρεται σε
ξέχειλες µερίδες από τα
δώµατα της νέας ηγεσίας.

ΜΜεε ππρρόόσσφφααττηη αακκόόµµαα
ττηη γγεεύύσσηη ττηηςς χχυυλλόόππιιττααςς
((σσυυγγννώώµµηη,, ««ααπποοδδοοκκιιµµαασσίίααςς»»
θθέέλλααµµεε νναα πποούύµµεε)) ααππόό ττοο
ννοοσσηηλλεευυττιικκόό κκόόσσµµοο σσττιιςς εεκκλλοο--
γγέέςς ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, οοιι ππννεευυµµααττιικκοοίί
εευυννοούύχχοοιι ττηηςς ααυυλλήήςς,, ««έέχχοουυννεε
µµοούύττρραα»» αακκόόµµαα νναα µµιιλλάάννεε κκααιι
νναα οοννεειιρρεεύύοοννττααιι ττηη ννεεκκρρααννάά--
σστταασσηη ττοουυ µµααρρµµααρρωωµµέέννοουυ ββαασσιι--
λλιιάά,, λλεεςς κκααιι οοιι ννοοσσηηλλεευυττέέςς δδεενν
µµπποορροούύνν νναα κκρρίίννοουυνν γγιιαα ττοο πποοιι--
οοςς φφττααίίεειι γγιιαα ττοο κκααττάάννττηηµµαα ττηηςς
εελλλληηννιικκήήςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς..

ΑΑςς µµααςς ααππααννττήήσσεειι ττοο ∆∆..ΣΣ.. ττοουυ
ΕΕ..ΣΣ..ΝΝ..ΕΕ.. λλοοιιππόόνν,, ααννττίί νναα υυπποο--
δδύύεεττααιι ττοουυςς µµεελλααννοοχχίίττωωννεεςς ππλληη--
ρροοφφοορριιοοδδόόττεεςς,, µµεε πποοιιοο ττρρόόπποο
ααννααββάάθθµµιισσεε ττοο εεππίίππεεδδοο ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν ττόόσσαα χχρρόόννιιαα µµεε τταα εευυχχοο--
λλόόγγιιάά ττοουυ κκααιι ππωωςς ππέέρραασσεε σσττοο
σσώώµµαα ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς µµααςς κκοοιι--
ννόόττηηττααςς,, ηη κκάάθθεε λλοογγήήςς δδρραασσττηη--
ρριιόόττηητταα κκααιι σσυυµµµµεεττοοχχήή ττωωνν ααυυλλιι--
κκώώνν ττοουυ,, σστταα δδιιεεθθννήή όόρργγαανναα
ττύύπποουυ ΕΕ..ΣΣ..ΝΝ..ΕΕ..;;

ΠΠοοιιοο ήήτταανν ττοο κκέέρρδδοοςς ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν ααππόό ττοο IICCNN κκααττάά τταα
ττεελλεευυττααίίαα 7799 χχρρόόννιιαα πποουυ οο ΕΕ..ΣΣ..ΝΝ..ΕΕ..
εείίννααιι µµέέλλοοςς ττοουυ;; Μήπως οι 34,5
µονάδες στο συνέδριο της Βου-
λιαγµένης;Φανταστείτε τι θα δώσει 

για τη Μύκονο…
Για να σοβαρευτούµε όµως,

τα πρωτοκλασάτα µέλη του
Ε.Σ.Ν.Ε., δεν ήταν αυτά που
απαξίωναν τη FEPI και διατυ-
µπάνιζαν σε κάθε ευκαιρία,ότι
δεν έχει καµία ισχύ,ειδικά όταν
στο ∆ιοικητικό της Συµβούλιο
εξελέγη ο πρόεδρος της Ε.Ν.Ε.;

ΜΜήήππωωςς ττοουυςς δδιιααφφεεύύγγεειι,, όόττιι

σσττοο IICCNN,, εεξξααιιττίίααςς ττοουυ όόττιι
ααπποοττεελλεείίττααιι ααππόό ««σσυυννδδέέ--
σσµµοουυςς»» ήή ««aassssoocciiaattiioonnss»»
((πποουυ λλέέννεε κκααιι οοιι ααγγγγλλοο--
µµααθθεείίςς σσυυννττάάκκττεεςς ττηηςς εεππίί--
µµααχχηηςς εεππιισσττοολλήήςς……)),,
εεκκππρροοσσωωππεείί µµόόλλιιςς ττοο
1144%% ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν
ττωωνν χχωωρρώώνν µµεελλώώνν ττοουυ,,
εεννώώ ηη FFEEPPII ππεερριιλλααµµ--
ββάάννεειι ττοο ααππόόλλυυττοο σσύύννοο--
λλοο ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν
ττωωνν εευυρρωωππααϊϊκκώώνν
κκρρααττώώνν πποουυ ττηηνν ααπποο--
ττεελλοούύνν;;

Προς τί λοιπόν
η τόση πρεµούρα
να παρέµβουν µε
«οµόφωνη» από-
φαση του ∆Σ
τους,επιχειρώ-
ντας να δυνα-

µιτίσουν τη συνδιοργάνωση των
δυο συνεδρίων;

Ποιος απαγορεύει την κοινή
διεξαγωγή δυο νοσηλευτικών
συνεδρίων,ακόµα κι αν πρόκει-
ται για ένα επαγγελµατικό κι ένα
επαγγελµατικό-συνδικαλιστικό;

Μήπως θα έπρεπε να ζητη-
θεί η άδεια από την κ.Κυρίτση
και τους παρατρεχάµενούς της,
πριν η ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ σχε-
διάσει τη δράση της; Αν επι-
θυµεί κάτι τέτοιο, την καλούµε

να εγγραφεί άµεσα στο σωµα-
τείο µας, µόνο που δεν γνωρί-
ζουµε αν θα τη βολέψει το εκλο-
γικό µας σύστηµα, καθότι
στερούµαστε, τόσο τσουβαλιών,
όσο και αχθοφόρων… 

Κατά τα άλλα κι επειδή έχου-
µε σοβαρότερα πράγµατα να
κάνουµε και γιατί ππρρέέππεειι κκάάπποοιι--
οοιι νναα χχωωννέέψψοουυνν,, όόττιι  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. κκααιι
ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ εείίννααιι ττοο µµέέλλλλοονν,
συµβουλεύουµε τους συνα-
δέλφους δηλωσίες «µαχητές»
και οπαδούς του Νενέκου, να
προσέχουν περισσότερο.όταν
θαµπώνονται από τη µικρο-
ψυχία τους και δεν βλέπουν
πέρα από την κοιλιά τους...

Στον αντίποδα, οι εγγραφές
στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης,
το οποίο θα πραγµατοποιηθεί,
όπως ακριβώς σχεδιάστηκε,έχουν
ξεπεράσει κάθε προσδοκία και
η διεθνής συµµετοχή είναι ήδη
πέραν του αναµενοµένου.

ΚΚααλλοούύµµεε λλοοιιππόόνν κκααιι ττοο ∆∆..ΣΣ..
ττοουυ ΕΕ..ΣΣ..ΝΝ..ΕΕ.. νναα ππρρααγγµµααττοοπποοιι--
ήήσσεειι ττηηνν εεγγγγρρααφφήή ττοουυ άάµµεεσσαα,,
γγιιααττίί οοιι εεννααπποοµµεείίνναασσεεςς θθέέσσεειιςς
εείίννααιι λλίίγγεεςς.. ΕΕκκττόόςς κκιι αανν µµιιµµοούύ--
µµεεννοοιι κκάάπποοιιαα ««ggoollddeenn ggiirrllss»»
εεγγγγρρααφφοούύνν ααππεευυθθεείίααςς µµέέσσωω ττηηςς
FFEEPPII……»»,, ααννααφφέέρρεειι χχααρραακκττηηρριι--
σσττιικκάά ττοο κκεείίµµεεννοο –– ααππάάννττηησσηη
ττηηςς ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ –– ΕΕΣΣΥΥ.. xz
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Το ∆.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3252/04 σχε-
τικά µε την υποχρέωση εγγραφής όλων των Νοσηλευτών, όπως ακριβώς περιγράφεται από το 3ο
άρθρο του παρόντος νόµου, ανακοινώνει ότι, έχει ήδη ενεργοποιηθεί από τα οικεία Πειθαρχικά
Συµβούλια, η δέουσα διαδικασία κλήσης σε απολογία των νοσηλευτών που δεν έχουν ακόµα εγγρα-
φεί στο µητρώο της Ε.Ν.Ε..

Οι πρώτες κλήσεις σε απολογία έχουν ήδη αποσταλεί και το αµέσως επόµενο διάστηµα θα ολο-
κληρωθεί η προβλεπόµενη πειθαρχική διαδικασία.

Το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. επισηµαίνει, ότι ουδείς νοσηλευτής δύναται να εξαιρεθεί από τις περιοριστι-
κές διατάξεις του νόµου και τονίζει ότι, η εγγραφή όλων των συναδέλφων στο µητρώο της ένω-
σης, είναι τόσο υποχρεωτική, όσο και αυτονόητη, θεωρώντας κάθε άρνηση εγγραφής, εκτός από
πειθαρχικώς ελέγξιµη παράλειψη και βαρύτατη προσβολή στο πρόσωπο των 23.500 συναδέλφων
που έχουν φροντίσει να τακτοποιήσουν την εγγραφή τους.

ΤΟ ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Φόρα κατηφόρα…
ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ ΣΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ν.Ε.
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Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΟΥΣ

Από τη ΧΧααρρααλλάάµµπποουυςς –– ΤΤζζααννννίίδδοουυ
ΑΑνναασστταασσίίαα, Νοσηλεύτρια στο
Γ.ΟΓΚ.Ν. «Άγιοι Ανάργυροι» 

ΌΌλλοοιι γγννωωρρίίζζοουυνν,, όόττιι ηη σσυυσσ--
σσώώρρεευυσσηη χχρρεεώώνν γγίίννεεττααιι µµεε
ιιλλιιγγγγιιώώδδεειιςς ρρυυθθµµοούύςς σστταα

∆∆ηηµµόόσσιιαα ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίαα ττηηςς χχώώρρααςς.. ΜΜόόλλιιςς
ττέέσσσσεερραα χχρρόόννιιαα µµεεττάά ττηηνν ππρροοηηγγοούύµµεε--
ννηη ρρύύθθµµιισσηη ττωωνν χχρρεεώώνν ααππόό ττοονν ππρροο--
ϋϋπποολλοογγιισσµµόό ττοουυ κκρράάττοουυςς κκααιι κκααττάά--
φφεερραανν ππάάλλιι τταα ∆∆ηηµµόόσσιιαα ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίαα
νναα δδηηµµιιοουυρργγήήσσοουυνν χχρρέέηη ττηηςς ττάάξξηηςς ττωωνν
44,,33 δδιισσεεκκααττοοµµµµυυρρίίωωνν εευυρρώώ.. Στο παρελ-
θόν, οι κυβερνήσεις δήλωναν, ότι για

τα υπέρογκα χρέη των Νοσοκοµείων
έφταιγαν οι ∆ιοικήσεις, οι οποίες δεν
ήταν «ειδικές» κι έτσι δεν µπορούσαν
να χειριστούν τα τεράστια έξοδα, αφού
δεν διέθεταν τις απαραίτητες οικονο-
µικές γνώσεις και δεν µπορούσαν να

εκπονήσουν υλικοτεχνικές µελέτες
αξιολόγησης των εξόδων, πρακτικές
και αποτελεσµατικές.

ΘΘεεωωρρήήθθηηκκεε εεππιιββεεββλληηµµέέννηη ααννάάγγκκηη
νναα ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν σσττιιςς θθέέσσεειιςς ττωωνν ∆∆ιιοοιι--
κκηηττώώνν κκααιι ΥΥπποοδδιιοοιικκηηττώώνν ττωωνν ∆∆ηηµµόό--
σσιιωωνν ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίωωνν εεππιισσττήήµµοοννεεςς,, οοιι
οοπποοίίοοιι ππέέρραα ααππόό ττιιςς οοιικκοοννοοµµιικκέέςς σσπποουυ--
δδέέςς πποουυ δδιιέέθθεετταανν,, θθαα µµπποορροούύσσαανν λλόόγγωω
εεµµππεειιρρίίααςς κκααιι γγννώώσσηηςς νναα ααννττιισσττρρέέψψοουυνν
ττοο ααρρννηηττιικκόό κκλλίίµµαα πποουυ εείίχχεε δδηηµµιι--
οουυρργγηηθθεείί ααππόό ττιιςς ππααλλααιιόόττεερρεεςς ∆∆ιιοοιι--

κκήήσσεειιςς.. ΤΤαα ααπποοττεελλέέσσµµαατταα ττηηςς ααννααγγκκααίίααςς
σσίίγγοουυρραα ααλλλλααγγήήςς σσττιιςς δδιιοοιικκήήσσεειιςς δδεενν
ήήτταανν τταα ααννααµµεεννόόµµεενναα:: δδεενν µµεειιώώθθηηκκαανν
τταα έέξξοοδδαα,, δδεενν ααυυξξήήθθηηκκαανν τταα έέσσοοδδαα,,
δδεενν άάλλλλααξξαανν οοιι οορργγααννιισσµµοοίί όόππωωςς εεππιι--
ββααλλλλόότταανν.. 

Η συσσώρευση χρεών συνεχίστηκε
µε αµείωτους ρυθµούς προς τους προ-
µηθευτές και αντανακλά αφενός την
απουσία ελέγχου στις δαπάνες υγεί-
ας, αφ ετέρου τη στάση πληρωµών
που έχει κηρύξει το ∆ηµόσιο για να
συγκρατήσει τις δαπάνες. ΤΤααυυττόόχχρροο--
νναα,, δδιιοογγκκώώννοοννττααιι κκααιι τταα χχρρέέηη ττωωνν
αασσφφααλλιισσττιικκώώνν ττααµµεείίωωνν ππρροοςς τταα ννοοσσοο--
κκοοµµεείίαα,, τταα οοπποοίίαα υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι ππεερρίί
ττοο 11,,55 δδιισσεεκκααττοοµµµµύύρριιαα εευυρρώώ,, µµεε τταα
ττααµµεείίαα νναα ζζηηττοούύνν ααππόό ττηηνν κκυυββέέρρννηησσηη
νναα κκααττααββάάλλεειι ττιιςς υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς ττηηςς,, γγιιαα
νναα ααπποοππλληηρρώώσσοουυνν ττιιςς οοφφεειιλλέέςς ττοουυςς.. 

ΣΣττοο ππρροοσσχχέέδδιιοο ττοουυ ππρροοϋϋπποολλοογγιι--
σσµµοούύ ττοουυ 22000099 πποουυ κκααττέέθθεεσσεε ττοο ΥΥπποουυρρ--
γγεείίοο ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν,, δδεενν ππρροοββλλέέππεεττααιι
σσααφφώώςς ηη τταακκττοοπποοίίηησσηη ττωωνν χχρρεεώώνν
ααυυττώώνν,, γεγονός το οποίο έχει δηµι-
ουργήσει ανησυχία, ότι τα 4,3 δισε-
κατοµµύρια ευρώ θα συνεχίσουν να
αυξάνονται.Φυσικά, τα παραπάνω χρέη
δεν καταγράφονται στο ∆ηµόσιο έλλειµ-
µα, κάτι που «συµφέρει» την αναβολή
των αποφάσεων για τη ρύθµισή τους.
Ο λόγος, που δεν συµπεριλαµβάνο-

ΠΠοοιιοοςς έέχχεειι…… χχρρέέοοςς

«Τα αποτελέσµατα της αναγκαίας σίγουρα αλλαγής στις διοικήσεις 
δεν ήταν τα αναµενόµενα: δεν µειώθηκαν τα έξοδα, δεν αυξήθηκαν

τα έσοδα, δεν άλλαξαν οι οργανισµοί όπως επιβαλλόταν»
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νται στο έλλειµµα είναι ότι µέχρι την
εξόφλησή τους χαρακτηρίζονται ως
εµπορικές πιστώσεις. Στην πραγµατι-
κότητα,πρόκειται για ένα κρυφό έλλειµ-
µα που ανέρχεται στο ύψος του 1,7%
του ΑΕΠ.

Με τον φόβο µιας νέας επιτήρη-
σης να πλανάται πάνω από την ελλη-
νική οικονοµία, το Υπουργείο Οικο-
νοµίας υποστηρίζει, ότι δεν εγκρίνει
πληρωµές οφειλών των Νοσοκοµεί-
ων, έως ότου εφαρµοστεί ο νόµος που
προβλέπει την υποχρέωση των Νοσο-
κοµείων να καταρτίζουν προϋπολο-
γισµούς και ισολογισµούς. Τότε µόνο
υποστηρίζουν θα αναζητηθεί µια λύση
για την τακτοποίηση των οφειλών. ΜΜίίαα
ααππόό ττιιςς λλύύσσεειιςς πποουυ έέχχεειι ππρροοττααθθεείί,, ααλλλλάά
δδεενν φφααίίννεεττααιι νναα έέχχεειι ααπποοφφαασσιισσττεείί,, εείίννααιι
κκααιι ηη έέκκδδοοσσηη οοµµοολλόόγγωωνν.. ΆΆρρααγγεε υυππεεκκ--
φφεεύύγγεειι ττοο ΥΥπποουυρργγεείίοο ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν ήή
ββρρήήκκεε µµιιαα κκααλλήή δδιικκααιιοολλοογγίίαα νναα ααπποο--
φφύύγγεειι ττοουυςς ππρροοµµηηθθεευυττέέςς κκααιι νναα κκααθθυυ--
σσττεερρήήσσεειι ττιιςς ππλληηρρωωµµέέςς κκααιι ττηηνν εεκκκκαα--
θθάάρριισσηη ττωωνν χχρρεεώώνν;; 

Από το Υπουργείο Υγείας, που δέχε-
ται τις πιέσεις των φαρµακοβιοµηχα-
νιών, οι οποίες απειλούν συχνά -
πυκνά να αφήσουν τα Νοσοκοµεία
χωρίς φάρµακα, θεωρούν ότι πρό-
κειται για προφάσεις εν αµαρτίαις και

πίσω από την άρνηση εξόφλησης οφει-
λών βρίσκονται οι δηµοσιονοµικές
αδυναµίες. Ταυτόχρονα, σηµειώνουν
ότι, οι πραγµατικές οφειλές των Νοσο-
κοµείων είναι µικρότερες, αφού τα
ασφαλιστικά ταµεία τους οφείλουν κάτι
παραπάνω από 1,5 εκατοµµύρια ευρώ.
ΤΤιι εείίννααιι ααλλήήθθεειιαα κκααιι ττιι ψψέέµµαατταα σσεε ααυυττήή
ττηη µµεεγγάάλληη ιισσττοορρίίαα ττωωνν υυππεερρχχρρεεωωµµέέ--
ννωωνν ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίωωνν;; Μπορούν και µε
ποιούς τρόπους να αντεπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους και µέχρι ποιο βαθ-
µό το κράτος, οφείλει να συντηρεί τις
διοικήσεις των «ειδικών», που διόρι-
σε στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία;

ΟΟ ννέέοοςς ννόόµµοοςς 33558800//22000077 ππρροο--
ββλλέέππεειι ττηη σσύύσστταασσηη µµιιααςς εεννννεεααµµεελλοούύςς
εεππιιττρροοππήήςς ΠΠρροοµµηηθθεειιώώνν ΥΥγγεείίααςς ((ΕΕ..ΠΠ..ΥΥ..))
σσττοο ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΥΥγγεείίααςς.. ΗΗ ΕΕ..ΠΠ..ΥΥ.. θθαα
εείίννααιι ααρρµµόόδδιιαα γγιιαα τταα ππάάνντταα,, θθαα µµεερριι--
µµννάά γγιιαα ττοονν εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό κκααιι σσττρραα--
ττηηγγιικκόό σσχχεεδδιιαασσµµόό,, ττοονν κκααθθοορριισσµµόό
όόλλωωνν ττωωνν δδιιααδδιικκαασσιιώώνν δδιιεεννέέρργγεειιααςς
εεννόόςς δδιιααγγωωννιισσµµοούύ,, ττηη σσύύννττααξξηη ττοουυ
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ,, ττηηνν εεκκττέέλλεεσσηη ττωωνν
ππλληηρρωωµµώώνν,, ττηηνν εεξξεεύύρρεεσσηη ππόόρρωωνν γγιιαα
ττηηνν έέγγκκααιιρρηη εεξξόόφφλληησσηη ττωωνν οοφφεειιλλώώνν..
ΗΗ ΕΕ..ΠΠ..ΥΥ.. όόµµωωςς,, δδεενν θθαα δδιιεεννεερργγεείί
ττοουυςς δδιιααγγωωννιισσµµοούύςς,, δδεενν θθαα ττηηρρεείί ττοο
µµηηττρρώώοο ττωωνν ππρροοµµηηθθεευυττώώνν,, ααλλλλάά οούύττεε
κκααιι θθαα σσυυννττάάσσσσεειι ττιιςς ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς

ττωωνν ππρροοϊϊόόννττωωνν.. Αυτά θα τα υλοποι-
ούν τρείς φορείς: το Ι.Φ.Ε.Τ.(Ινστι-
τούτο Φαρµακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας) για την προµήθεια προϊ-
όντων της παρ.1 και υπηρεσιών παρ.5
του άρθρου 10, η ∆.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.(∆ηµό-
σια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοση-
λευτικών Μονάδων) για την προµή-
θεια προϊόντων της παρ.2 και υπηρεσιών
παρ.4 του άρθρου 10 και  το
Ε.ΚΕ.Β.ΥΛ.(Ερευνητικό Κέντρο Βιο-
λογικών Υλικών) για τη δηµιουργία
και τήρηση Μητρώου Εγκεκριµένων
Προϊόντων και Υπηρεσιών, τον καθο-
ρισµό των αποδεκτών τιµών, την
τήρηση Μητρώου Εγκεκριµένων Προ-
µηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών,
την σύνταξη προδιαγραφών ανά προϊ-
όν και υπηρεσία καθώς και προτύ-
πων αναγνώρισης - ανάγκης ανά
µονάδα αναφοράς.

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία,
οο ΟΟΓΓΑΑ κκααττέέχχεειι ττηηνν ππρρώώττηη θθέέσσηη σσττοονν
κκααττάάλλοογγοο ττωωνν οοφφεειιλλεεττώώνν µµεε 552288 εεκκαα--

ττοοµµµµύύρριιαα εευυρρώώ.. ∆∆εεύύττεερροο σσττηη σσχχεεττιικκήή
λλίίσστταα εείίννααιι ττοο ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό ΤΤααµµεείίοο ττοουυ
∆∆ηηµµοοσσίίοουυ µµεε 337755,,33 εεκκααττοοµµµµύύρριιαα εευυρρώώ
κκααιι αακκοολλοουυθθοούύνν ττοο ΙΙΚΚΑΑ µµεε 336655 εεκκαα--
ττοοµµµµύύρριιαα εευυρρώώ,, οο ΟΟίίκκοοςς ΝΝααύύττοουυ µµεε
8866,,55εεκκααττοοµµµµύύρριιαα εευυρρώώ,, οο ΟΟΑΑΕΕΕΕ µµεε
6688 εεκκααττοοµµµµύύρριιαα εευυρρώώ,, τταα ΤΤΑΑΠΠΟΟΣΣΕΕ--
ΤΤΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕ µµεε 4444,,22 εεκκααττοοµµµµύύρριιαα εευυρρώώ,,
ττοο ΤΤΣΣΑΑΥΥ µµεε 1144,,22 εεκκααττοοµµµµύύρριιαα εευυρρώώ,,
ττοο ΤΤΣΣΜΜΕΕ∆∆ΕΕ µµεε 1122 εεκκααττοοµµµµύύρριιαα εευυρρώώ
κκααιι τταα υυππόόλλοοιιππαα ΤΤααµµεείίαα µµεε 9922,,66 εεκκαα--
ττοοµµµµύύρριιαα εευυρρώώ..

∆εν ήρθε ακόµα η ώρα σοβαρών,
υπευθύνων, βαθιών αλλαγών και
τοµών που έχει ανάγκη αυτό το άρρω-
στο σύστηµα που διέπει τα ∆ηµόσια
Νοσοκοµεία; Πόσες δεκαετίες ακόµα
θα πρέπει να περάσουν, ούτως ώστε
η πολιτικοί αυτής της χώρας να κατα-
λάβουν, ότι δεν είναι υπάλληλοι επι-
χειρηµατιών, αλλά οφείλουν σοβαρά
και υπεύθυνα να δώσουν λύσεις στα
οικονοµικά προβλήµατα αυτής της
χώρας; xz

«Στο προσχέδιο του προϋπολογισµού
του 2009 που κατέθεσε το Υπουργείο

Οικονοµικών, δεν προβλέπεται σαφώς
η τακτοποίηση των χρεών αυτών,

γεγονός το οποίο έχει δηµιουργήσει ανησυχία, 
ότι τα 4,3 δισεκατοµµύρια ευρώ
θα συνεχίσουν να αυξάνονται»

ααππέέννααννττιι σστταα χχρρέέηη;; 
ΡΥΘΜΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ



ΤΤην ικανοποίησή της εξέ-
φρασε η Πανελλήνια
Συνδικαλιστική Νοση-

λευτική Οµοσπονδία του ΕΣΥ
(ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ) για την απο-
κατάσταση της τάξης στη Μονά-
δα Τεχνητού Νεφρού του Γενι-
κού Νοσοκοµείου Φλώρινας.
Το κλίµα στην εν λόγω µονά-
δα ήταν ιδιαίτερα τεταµένο,αφού,
όπως κατήγγειλε επανειληµ-
µένα η ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, λαµ-

βάνονταν αυθαίρετες αποφά-
σεις που αφορούσαν στα καθή-
κοντα και το ωράριο εργασίας
των νοσηλευτών, ενώ παράλ-
ληλα, υπήρχαν µεγάλα προ-
βλήµατα χώρου, εξοπλισµού
και ελλείψεων προσωπικού.

«Το πρόβληµα που από και-
ρό υπήρχε στη λειτουργία της
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του
Γ.Ν. Φλώρινας µετά τις αυθαι-
ρεσίες που προσπάθησε να επι-

βάλλει ο διευθυντής ιατρός του
τµήµατος, υπό την ανοχή της
διοίκησης και την ανικανότητα
της ∆ιεύθυνσης της Ν.Υ.να υπε-
ρασπιστεί το προσωπικό στο
οποίο προΐσταται, έπαψε πλέον
να υφίσταται, µετά την αποφα-
σιστική παρέµβαση της οµο-
σπονδίας µας, που προκάλεσε
την άµεση παρέµβαση του Σώµα-
τος Επιθεωρητών Υγείας και την
αξιόλογη και αξιοπρεπή στάση

των νοσηλευτών της µονάδας.
Έτσι, από σήµερα το εβδο-

µαδιαίο πρόγραµµα εργασίας,
επανέρχεται στην προβλεπό-
µενη κανονική του µορφή,
παρά την αντίθετη θέση του
διευθυντή ιατρού.

Επιπλέον, σηµειώθηκαν
οι ακόλουθες σηµαντικές βελ-
τιώσεις σχετικά µε τη γενικό-
τερη λειτουργία της µονάδας:
1. Ξεκαθαρίστηκε ότι,στο µηχά-

νηµα µε τους ηπατικούς
ασθενείς, θα υπάρχει µόνον
ένας αποκλειστικά εργαζό-
µενος νοσηλευτής, ο οποί-
ος δεν θα εµπλέκεται στη
νοσηλεία των άλλων.

2. Θα υπάρχει εργάτης, ο οποί-
ος θα µεταφέρει το υγειο-
νοµικό υλικό από την απο-
θήκη της ΜΤΝ στο χώρο
αιµοκάθαρσης.

3. «Ξεθάφτηκε» ο απινιδωτής και
τοποθετήθηκε σε εµφανές
σηµείο για πιθανή χρήση.

4. Τοποθετήθηκε εφεδρικό
µηχάνηµα στο ηπατικό χώρο
αιµοκάθαρσης.

5. Τοποθετήθηκε στη ΜΤΝ  µια
ακόµη νοσηλεύτρια κι έτσι
τώρα είναι  9 νοσηλευτές.

6. Από το Νοέµβρη θα υπάρ-
ξει και δεύτερος επιµελη-
τής νεφρολόγος.
Από τις παραπάνω θετικές

αλλαγές λοιπόν, προκύπτει
αβίαστα το συµπέρασµα ότι,
οι Νοσηλευτές ενωµένοι και
κινούµενοι συντονισµένα και
κλαδικά, έχουν απεριόριστες
δυνατότητες επιτυχίας στη διεκ-
δίκηση της βελτίωσης της εργα-
σιακής τους πραγµατικότητας»,
αναφέρει το σχετικό δελτίο
τύπου. xz
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Το µετά µιας
παρέµβασης 

AAµεση ήταν η αντίδραση
της Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) στην

επιστολή που απέστειλε το
Πανελλήνιο Συντονιστικό
όργανο του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι» και στην
οποία καταγράφονται οι τρα-
γικές συνθήκες εργασίας
και η µόνιµη πλέον ανα-
σφάλεια των εργαζοµένων
σε αυτό. Οι εργαζόµενοι
διεκδικούν «µόνιµη, κρα-
τική, δωρεάν, «Βοήθεια
στο Σπίτι», µόνιµη και 100%
εξασφάλιση της χρηµα-
τοδότησης από τον κρα-
τικό προϋπολογισµό προς
τους ∆ήµους, µόνιµη κατο-
χύρωση όλων των θέσε-
ων εργασίας για όλους
τους εργαζόµενους, που

ήδη απασχολούνται σε αυτές και άµε-
ση καταβολή των δεδουλευµένων».
Το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. έστειλε έγγραφο
προς τον Πρωθυπουργό της χώρας και
τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας
και Απασχόλησης, υποστηρίζοντας τα
δίκαια αιτήµατα των εργαζοµένων στο
πρόγραµµα. 
«Με αφορµή το υπάρχον πλαίσιο λει-
τουργίας του προγράµµατος «Βοήθεια
στο σπίτι», που παρά τις πάµπολλες
αντιξοότητες αναµφίβολα έχει ανα-
κουφίσει µια µεγάλη µερίδα του ελλη-
νικού πληθυσµού, τόσο στην περιφέ-
ρεια όσο και στα αστικά κέντρα, η
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος σηµειώ-
νει τα ακόλουθα:
Το προσφερόµενο έργο των συντελε-
στών του προγράµµατος (νοσηλευτές,
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί,
βοηθοί νοσηλευτών, βοηθητικό προ-
σωπικό κ.ά.), βασίζεται µάλλον στην

υπέρβαση των φυσικών και ηθικών
τους δυνατοτήτων, παρά στην αρτιό-
τητα της οργάνωσής του από τους αρµό-
διους φορείς.
Η Ε.Ν.Ε., αφού εξέτασε προσεκτικά
και σε βάθος χρόνου όλα τα καταγ-
γελλόµενα από τους εργαζοµένους,
θεωρεί ότι η µόνη λύση είναι η άµεση
καταβολή των δεδουλευµένων τους
και η άµεση και χωρίς αναβολή µονι-
µοποίησή τους.
Εν κατακλείδι, η Ε.Ν.Ε. ως ο επίσηµος
εκπρόσωπος όλων των νοσηλευτών
της χώρας, συντάσσεται ανεπιφύλα-
κτα µε τους εργαζοµένους του προ-
γράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» και
δηλώνει ότι θα συµµετάσχει µε αντι-
προσωπεία του ∆ιοικητικού της Συµ-
βουλίου στην κινητοποίηση της 13ης
Νοεµβρίου ως ένδειξη συµπαράστα-
σης», αναφέρει χαρακτηριστικά η επι-
στολή της Ε.Ν.Ε.. xz

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ 

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» ζητά βοήθεια!
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Επιµέλεια:
ΕΕυυααγγγγεελλίίαα ΤΤσσιιόόττσσιιοουυ,, 
Γεν. Γραµµατέας 2ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

Α
ναφορικά µε το ζήτηµα
της άδειας µητρότητας
και του ειδικού µειωµέ-

νου ωραρίου απασχόλησης επι-
σηµαίνονται τα ακόλουθα :
ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττοο άάρρθθρροο 5522 ττοουυ
∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα
((ΝΝόόµµοοςς 33552288//22000077)),, σσττιιςς υυππααλλ--
λλήήλλοουυςς οοιι οοπποοίίεεςς κκυυοοφφοορροούύνν,,
χχοορρηηγγεείίττααιι άάδδεειιαα µµηηττρρόόττηηττααςς µµεε
ππλλήήρρεειιςς ααπποοδδοοχχέέςς δδύύοο ((22)) µµήήννεεςς
ππρριινν κκααιι ττρρεειιςς ((33)) µµήήννεεςς µµεεττάά
ττοονν ττοοκκεεττόό.. ΣΣεε ππεερρίίππττωωσσηη ααππόό--
κκττηησσηηςς ττέέκκννοουυ ππέέρραανν ττοουυ 33οουυ,,
ηη µµεεττάά ττοονν ττοοκκεεττόό άάδδεειιαα ππρροο--
σσααυυξξάάννεεττααιι κκάάθθεε φφοορράά κκααττάά δδύύοο
((22)) µµήήννεεςς.. Η άδεια λόγω κυο-
φορίας χορηγείται ύστερα από
βεβαίωση του θεράποντος ιατρού
για τον πιθανολογούµενο χρό-
νο τοκετού.
ΌΌτταανν οο ττοοκκεεττόόςς ππρρααγγµµααττοοπποοιι--
εείίττααιι σσεε χχρρόόννοο µµεεττααγγεεννέέσσττεερροο
ααππόό ααυυττόόνν πποουυ εείίχχεε ππιιθθααννοο--
λλοογγηηθθεείί ααρρχχιικκάά,, ηη άάδδεειιαα πποουυ
εείίχχεε χχοορρηηγγηηθθεείί,, ππααρρααττεείίννεεττααιι
µµέέχχρριι ττηηνν ππρρααγγµµααττιικκήή ηηµµεερροο--
µµηηννίίαα ττοουυ ττοοκκεεττοούύ,, χχωωρρίίςς ααυυττήή
ηη ππααρράάτταασσηη νναα σσυυννεεππάάγγεεττααιι
ααννττίίσσττοοιιχχηη µµεείίωωσσηη ττοουυ χχρρόόννοουυ
ττηηςς άάδδεειιααςς πποουυ χχοορρηηγγεείίττααιι µµεεττάά
ττοονν ττοοκκεεττόό.. Όταν ο τοκετός πραγ-
µατοποιηθεί σε χρόνο προγε-
νέστερο από αυτόν που είχε
αρχικά πιθανολογηθεί, το υπό-
λοιπο της άδειας χορηγείται
µετά τον τοκετό, ώστε να εξα-
σφαλιστεί συνολικός χρόνος
άδειας πέντε (5) µηνών.
Όπως προκύπτει από τις παρα-
πάνω διατάξεις οο ννοοµµοοθθέέττηηςς
θθέέλλεειι σσεε κκάάθθεε ππεερρίίππττωωσσηη νναα
χχοορρηηγγεείίττααιι άάδδεειιαα ππέέννττεε ((55)) µµηηννώώνν
σσττιιςς κκυυοοφφοορροούύσσεεςς υυππααλλλλήήλλοουυςς,,
ηη οοπποοίίαα κκααιι κκααττααννέέµµεεττααιι γγιιαα ττιιςς

ππεερριιόόδδοουυςς ππρριινν κκααιι µµεεττάά ττοονν
ττοοκκεεττόό.. 
Περαιτέρω,σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 53§2 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,
οο χχρρόόννοοςς εερργγαασσίίααςς ττοουυ γγοοννέέαα
υυππααλλλλήήλλοουυ µµεειιώώννεεττααιι κκααττάά δδύύοο
((22)) ώώρρεεςς ηηµµεερρηησσίίωωςς εεφφόόσσοονν
έέχχεειι ππααιιδδιιάά ηηλλιικκίίααςς έέωωςς δδύύοο ((22))
εεττώώνν κκααιι κκααττάά µµίίαα ((11)) ώώρραα,, εεφφόό--
σσοονν έέχχεειι ππααιιδδιιάά ηηλλιικκίίααςς ααππόό
δδύύοο ((22)) έέωωςς ττεεσσσσάάρρωωνν ((44)) εεττώώνν.. 
Με βάση την πιο πάνω διάτα-
ξη,εφόσον µία υπάλληλος κάνει
ήδη χρήση του µειωµένου ωρα-
ρίου και εγκυµονήσει,δύναται
να συνεχίσει την χρήση του
µειωµένου ωραρίου µέχρι να
της χορηγηθεί η άδεια του
άρθρου 52. Μετά δε την γέν-
νηση του παιδιού η υπάλλη-
λος έχει την δυνατότητα να επι-
λέξει µεταξύ του εννεαµήνου
ανατροφής ή του µειωµένου
ωραρίου, όπως οι διευκολύν-
σεις αυτές προβλέπονται στο
άρθρο 53. xz
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Και εργαζόµενη και µητέρα

Η Ε.Ν.Ε. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΥΟ ΕΤΩΝ ΑΛΛΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ 

AAναφορικά µε τα
ισχύοντα περί αµοι-
βαίων µεταθέσε-

ων η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) επιση-
µαίνει τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε το άρθρο
67§8 του ∆ηµοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα (Νόµος
3528/2007), κατ' εξαίρε-
ση επιτρέπεται, σύµφω-
να µε τη διαδικασία της
παρ. 5, µετάθεση πριν από
την παρέλευση δύο ετών,
είτε σε περίπτωση αµοι-
βαίας αίτησης υπαλλήλων
του ίδιου κλάδου, είτε για
σοβαρούς υπηρεσιακούς

ή προσωπικούς λόγους.
Η ανωτέρω διάταξη

καθιερώνει την λεγόµε-
νη αµοιβαία µετάθεση
µεταξύ δηµοσίων υπαλ-
λήλων. Η συγκεκριµένη
µορφή µετάθεσης εισά-
γεται ως εξαίρεση στη διά-
ταξη του άρθρου 67§7 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα, η οποία προβλέπει ότι,
οι υπάλληλοι δεν µετατί-
θενται πριν συµπληρώ-
σουν την διετή δοκιµα-
στική περίοδο στην υπηρεσία
που τοποθετήθηκαν κατά
το διορισµό τους. 

Η εν λόγω «κατ’ εξαί-

ρεση» αµοιβαία µετάθε-
ση δεν είναι υποχρεωτι-
κή για την ∆ιοίκηση, αλλά
ενεργείται κατά διακριτι-
κή ευχέρεια, σύµφωνα µε
την διαδικασία της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 67.
Εξυπακούεται ότι, η τυχόν
άρνηση της ∆ιοίκησης πρέ-
πει να είναι πλήρως αιτιο-
λογηµένη, καθώς η παρά-
γραφος 8 αναγνωρίζει
δηµόσιο δικαίωµα του
υπαλλήλου να υπαχθεί
στην εν λόγω εξαίρεση.

Περαιτέρω, η πιο πάνω
αµοιβαία µετάθεση ενερ-
γείται, κατά τα οριζόµε-

να στην παράγραφο 5 του
άρθρου 67 του ∆ηµοσιο-
ϋπαλληλικού Κώδικα, µε
απόφαση του αρµόδιου
οργάνου διοίκησης, π.χ.
του ∆ιοικητή, εφόσον πρό-
κειται περί νοσοκοµείου,
η οποία λαµβάνεται µετά
από σύµφωνη γνώµη του
υπηρεσιακού συµβουλί-
ου. Η σύµφωνη γνώµη του
υπηρεσιακού συµβουλί-
ου δεσµεύει το όργανο
που αποφασίζει, υπό την
έννοια ότι, το όργανο αυτό
δύναται, είτε να εκδώσει
την πράξη σύµφωνα µε
την γνωµοδότηση, είτε,
εάν δεν αποδέχεται την
γνωµοδότηση, µε ειδική
αιτιολογία να µην εκδώ-

σει την πράξη.
Συµπερασµατικά, η

αµοιβαία µετάθεση είναι
επιτρεπτή ακόµη και για
δόκιµο υπάλληλο, ο οποί-
ος δεν έχει ακόµη ολο-
κληρώσει την προβλε-
πόµενη διετή δοκιµαστική
περίοδο, παραµένει ωστό-
σο δυνητική για την διοί-
κηση, η οποία ενεργεί εν
προκειµένω επί τη βάσει
διακριτικής ευχέρειας.

Πέραν της ως άνω δυνα-
τότητας αλλαγής του φορέα
απασχόλησης κατά την
δοκιµαστική περίοδο, ο
∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδι-
κας δεν προβλέπει άλλη
δυνατότητα για τον δόκι-
µο υπάλληλο.  xz

Αµοιβαία µετάθεση
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ΤΤον τελευταίο χρόνο, οι
γιατροί ξεχύθηκαν
κυριολεκτικά στους

δρόµους διεκδικώντας τα δικαι-
ώµατά τους όσον αφορά στο
θέµα των εφηµεριών. Η φρά-
ση «επικείµενο εφηµεριακό
κραχ» έγινε το σλόγκαν που
«διακόσµησε» πολλές φορές
τα πρωτοσέλιδα των εφηµε-
ρίδων,συνοδεύοντας ένα γενι-
κότερο κλίµα αναστάτωσης
και αποδιοργάνωσης που επι-
κρατούσε στα νοσοκοµεία, τα
οποία βρίσκονται σε συνεχείς
στάσεις εργασίας. Το θέµα των
εφηµεριών αναµένεται να απα-
σχολήσει και πάλι το χώρο
της Υγείας, καθώς οι νοση-
λευτές διεκδικούν, όχι κάτι
επιπλέον από αυτά που έχουν,
αλλά τα απολύτως απαραίτη-
τα, όπως είναι η νοµοθετική
κατοχύρωση της εφηµερίας,
που θα προσφέρει ασφάλεια
στον νοσηλευτή, ένα σαφές
πλαίσιο αρµοδιοτήτων, αλλά
και την ηθική και οικονοµι-
κή αναγνώριση που συνεπά-
γονται οι επιπλέον ευθύνες.

Οι νοσηλευτές µέχρι τώρα,
εφηµέρευαν σε ένα… «εφή-
µερο» περιβάλλον, χωρίς καµία
εξασφάλιση, γεγονός που οδή-
γησε την Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) και την Πανελ-
λήνια Συνδικαλιστική Νοση-
λευτική Οµοσπονδία του Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας
(ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) στη λήψη
άµεσων µέτρων, µε στόχο την
άµεση λύση του προβλήµα-
τος. Παραθέτουµε ένα πρώτο
κείµενο – πρόταση της Ε.Ν.Ε.

και της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ για
το θέµα των εφηµερεύοντων
νοσηλευτών.

«Όπως είναι ήδη γνωστό,
στα νοσοκοµεία όλης της χώρας
έχει καθιερωθεί ο θεσµός της
εφηµερίας του νοσηλευτή ή
αλλιώς του εφηµερεύοντος
νοσηλευτή, ο οποίος χρίζεται
υπεύθυνος για την οµαλή λει-
τουργία της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας για την απογευµατινή
ή τη νυχτερινή βάρδια του
κυκλικού ωραρίου. Η ανωτέ-

ρω συνήθης πρακτική δεν
είναι, ωστόσο, νοµοθετικώς
κατοχυρωµένη, µε αποτέλε-
σµα να µην υπάρχουν συγκε-
κριµένες διατάξεις που να περι-
γράφουν, έστω και σε γενικές
γραµµές, τις αρµοδιότητες του
εφηµερεύοντος νοσηλευτή.
Κατά συνέπεια, δοθέντος του
ανεπαρκούς έως και ανύπαρ-
κτου κανονιστικού πλαισίου
που θα έπρεπε να διέπει την
δράση και την ευθύνη του
εφηµερεύοντος νοσηλευτή,

υφέρπει πάντα ο κίνδυνος της
αυθαιρεσίας, αλλά και της µετα-
κύλισης ευθυνών αναφορικά
µε τις υπηρεσιακές ενέργειες
κάθε νοσηλευτή που χρίζεται
εφηµερεύων.

Με βάση την πιο πάνω,
παγιωµένη πλέον πραγµατι-
κότητα στο χώρο των νοσο-
κοµείων, η οποία δηµιουργεί
ένα δικαιολογηµένο αίσθηµα
ανασφάλειας και υπηρεσια-
κής αβεβαιότητας στους νοση-
λευτές, η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) σε συνερ-
γασία µε την Πανελλήνια Συν-
δικαλιστική Νοσηλευτική Οµο-
σπονδία του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας (ΠΑΣΥ-
ΝΟ-ΕΣΥ) σκοπεύουν να ενη-

µερώσουν σχετικώς την ηγε-
σία του υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
προτείνοντας παράλληλα ένα
συγκεκριµένο κανονιστικό
πλαίσιο,υπό την µορφή Υπουρ-
γικής Απόφασης, που θα ρυθ-
µίζει εφεξής µε κάθε λεπτο-
µέρεια τον ρόλο του
εφηµερεύοντος νοσηλευτή.

Μέχρι την ανάληψη της σχε-
τικής πρωτοβουλίας εκ µέρους
της ηγεσίας του υπουργείου
επισηµαίνονται ορισµένα στοι-
χεία, που είναι ικανά ήδη από
τώρα να οριοθετήσουν το πεδίο
δράσης και ευθύνης ενός εφη-
µερεύοντος νοσηλευτή.

1. Ειδικότερα, δοθέντος ότι
κάθε νοσοκοµείο απαρτίζεται
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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Τέλος στο…«εφηµέρευε και µη ερεύνα»! 

«Ο εφηµερεύων νοσηλευτής δεν είναι δυνατόν,
παράλληλα µε την διενεργούµενη εφηµερία, να εκτελεί

κανονικά και βάρδια σε κάποιο τµήµα του νοσοκοµείου»



από συγκεκριµένες και σαφώς
διακριτές µεταξύ τους υπηρε-
σίες, ήτοι την ιατρική, την νοση-
λευτική, την διοικητική και
την τεχνική, εξυπακούεται ότι,
ο εφηµερεύων νοσηλευτής
ευθύνεται αποκλειστικώς και
µόνον για την εύρυθµη λει-
τουργία της νοσηλευτικής υπη-
ρεσίας, στην οποία και ανή-
κει οργανικώς. ∆εν νοείται,
δηλαδή, ανάληψη οιασδήπο-
τε πρωτοβουλίας εκ µέρους
του εφηµερεύοντος νοσηλευτή,
είτε αυτοβούλως, είτε κατόπιν
εντολής ή παραίνεσης υπαλ-
λήλου ιεραρχικώς προϊστα-
µένου, η οποία να άπτεται της
λειτουργίας άλλης υπηρεσίας,
πλην της Νοσηλευτικής. Η

δικαιολογητική βάση της ανω-
τέρω διαπίστωσης εντοπίζεται
πρωτίστως στη νοµοθετικώς
κατοχυρωµένη ανεξαρτησία
των διαφόρων υπηρεσιών ενός
νοσοκοµείου, όπως αυτή προ-
κύπτει από τις διατάξεις του
Προεδρικού ∆ιατάγµατος
87/1986.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε
το άρθρο 10 του Προεδρικού
∆ιατάγµατος 87/1986, οι αρµο-
διότητες της νοσηλευτικής υπη-
ρεσίας είναι η παροχή νοση-
λείας στους αρρώστους,
σύµφωνα µε τα διδάγµατα της
νοσηλευτικής και στο πλαί-
σιο των κατευθύνσεων των
υπευθύνων σε κάθε περίπτωση
ιατρών, η προώθηση και προ-
αγωγή της νοσηλευτικής και
της εκπαίδευσης στον τοµέα

αυτό, και ο προγραµµατισµός
και ο έλεγχος των παρεχοµέ-
νων υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω σαφείς διατά-
ξεις δεν αφήνουν περιθώριο
αµφιβολιών,ως προς τον ανα-
γκαίο περιορισµό της δράσης
ενός εφηµερεύοντος νοση-
λευτή αυστηρά γύρω από ζητή-
µατα, που άπτονται αποκλει-
στικώς της αρµοδιότητας της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

2. Περαιτέρω, ο ορισµός
ενός νοσηλευτή ως εφηµε-
ρεύοντος συνεπάγεται αυτο-
µάτως την ανάληψη αυξηµέ-
νων ευθυνών, που εκφεύγουν
του συνήθους κύκλου καθη-
κόντων του. Η θέση του εφη-
µερεύοντος νοσηλευτή είναι

σε κάθε περίπτωση µια θέση
ευθύνης, που απαιτεί εµπει-
ρία, ικανότητα χειρισµού πάσης
φύσεως καταστάσεων, ικανό-
τητα συντονισµού της δράσης
του λοιπού νοσηλευτικού προ-
σωπικού, οργανωτικό πνεύ-
µα και δυνατότητα διαχείρι-
σης του ανθρώπινου δυναµικού
κατά τον πλέον παραγωγικό
τρόπο.Με βάση όλα αυτά,καθί-
σταται σαφές ότι ο εφηµερεύ-
ων νοσηλευτής δεν είναι δυνα-
τόν, παράλληλα µε την
διενεργούµενη εφηµερία, να
εκτελεί κανονικά και βάρδια
σε κάποιο τµήµα του νοσο-
κοµείου.

Η εκτέλεση παράλληλης µε
την εφηµερία βάρδιας αφαιρεί
αυτοµάτως από το νοσηλευτή
τη δυνατότητα αποτελεσµατι-

κού ελέγχου και εποπτείας επί
της συνολικής λειτουργίας της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Για
τον λόγο αυτό, η Ε.Ν.Ε. και η
ΠΑΣΥΝΟ -ΕΣΥ θεωρούν ότι,
ο εφηµερεύων νοσηλευτής θα
πρέπει να εκτελεί τα καθήκο-
ντά του απρόσκοπτα, χωρίς να
είναι επιφορτισµένος µε την
εκτέλεση βάρδιας, ρόλος που
δεν συνάδει µε την έννοια της
εφηµερίας.

3. Επιπλέον, µε βάση τα πιο
πάνω ιδιαίτερα προσόντα που
θα πρέπει να διακρίνουν κάθε
νοσηλευτή που ορίζεται ως
εφηµερεύων, δεν νοείται η
ανάθεση εφηµερίας σε νεο-
διοριζόµενο νοσηλευτή, που
διανύει ακόµη τη διετή δοκι-

µαστική περίοδο και δεν δια-
θέτει την απαιτούµενη εργα-
σιακή και επαγγελµατική
εµπειρία. Εξάλλου, θα πρέπει
να επισηµανθεί ότι, η θέση
του εφηµερεύοντος προσο-
µοιάζει µε την θέση του υπευ-
θύνου της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας, για την κατάληψη της
οποίας ελέγχεται σε κάθε περί-
πτωση η συνδροµή αυξηµέ-
νων τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων, πρωτίστως δε,
απαιτείται η συµπλήρωση ικα-
νού χρόνου προϋπηρεσίας.
Ανάλογα και ο εφηµερεύων
νοσηλευτής, ως υπεύθυνος
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας,
έστω και για µια µόνο βάρ-
δια, οφείλει να διαθέτει επαρ-
κή επαγγελµατική εµπειρία,
προκειµένου να ανταπεξέλθει

επιτυχώς στα καθήκοντά του.
4. Όλες οι ανωτέρω παρα-

τηρήσεις και επισηµάνσεις
αναφορικά µε την φύση, τον
ρόλο και τις αρµοδιότητες ενός
εφηµερεύοντος νοσηλευτή ενι-
σχύουν το νόµιµο και βάσι-
µο χαρακτήρα τους, εφόσον
ανατρέξουµε στον αντίστοιχο
θεσµό των εφηµεριών των
ιατρών, των φαρµακοποιών,
των χηµικών, των βιοχηµι-
κών, των βιολόγων και των

λοιπών ειδικοτήτων, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 88 του
Νόµου 2071/1992.

Σχετικά µε τα παραπάνω,
επισηµαίνουµε την αναγκαι-
ότητα καταβολής αναλόγου
επιδόµατος υπό τη µορφή εφη-
µερίας, αναγνωρίζοντας εµπρά-
κτως την ουσιαστική συµβο-
λή των νοσηλευτών στην
εύρυθµη λειτουργία του νοσο-
κοµείου, αλλά και εφαρµό-
ζοντας εις το ακέραιο την
συνταγµατικώς κατοχυρωµέ-
νη αρχή της ισότητας.

Με άλλα λόγια, εφόσον
κατά την εκτέλεση εφηµερίας
των προαναφερθεισών κατη-
γοριών προσωπικού,που απα-
σχολούνται σε ένα νοσηλευ-
τικό ίδρυµα, ακολουθούνται
οι ανωτέρω κανόνες, κατ’ ανα-

λογία θα πρέπει να εφαρµό-
ζονται και για τους εφηµε-
ρεύοντες νοσηλευτές.

5. Ε.Ν.Ε. και ΠΑΣΥΝΟ-
ΕΣΥ, διακατεχόµενες από την
πεποίθηση ότι διεκδικούν το
αυτονόητο για το σύνολο των
νοσηλευτών, προτίθενται να
αποστείλουν προς την ηγε-
σία του υπουργείου Υγείας
σχετικό ενηµερωτικό σηµεί-
ωµα, που θα συνοδεύεται από
µια ολοκληρωµένη πρόταση

για άµεση έκδοση Υπουργι-
κής Απόφασης, που θα ρυθ-
µίζει µε ορθολογικό τρόπο
κάθε ζήτηµα που άπτεται της
εκτέλεσης εφηµεριών εκ
µέρους του νοσηλευτικού
προσωπικού. Θα επιδιώξουν
να θέσουν ένα φραγµό στην
αυθαιρεσία που επικρατεί
γύρω από µια πρακτική, η
οποία θίγει την επαγγελµα-
τική αξιοπρέπεια των νοση-
λευτών. Παράλληλα, θα χαρα-
χτε ί  µ ια εν ια ία πολι τ ική
θεσµικής και οικονοµικής
αντιµετώπισης των εφηµε-
ριών των νοσηλευτών, κοι-
νή για όλα τα νοσοκοµεία
και ικανή να προσδώσει το
απαιτούµενο κύρος και αξιο-
πιστία στη λειτουργία των
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών».xz
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ρευε και µη ερεύνα»! 

«Ο εφηµερεύων νοσηλευτής, ως υπεύθυνος της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, έστω και για µια µόνο βάρδια,

οφείλει να διαθέτει επαρκή επαγγελµατική εµπειρία, προ-
κειµένου να ανταπεξέλθει επιτυχώς στα καθήκοντά του»
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ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ  «ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΗΗ«µάχη» της Πανελλήνιας
Συνδικαλιστικής Νοση-
λευτικής Οµοσπονδίας

του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ) για
την επίλυση του προβλήµατος
µε τις παράνοµες διαλύσεις κυτ-
ταροστατικών φαρµάκων, κερ-
δήθηκε σε ένα ακόµη νοσο-
κοµεία της χώρας και
συγκεκριµένα στο Ογκολογι-
κό Τµήµα του νοσοκοµείου
Παίδων Αθηνών «Αγλαΐα Κυρια-
κού». «Είµαστε στην ευχάριστη

θέση να σας ενηµερώσουµε ότι,
το δυσεπίλυτο και χρόνιο πρό-
βληµα των παρανόµων διαλύ-
σεων των κυτταροστατικών φαρ-
µάκων στο Ογκολογικό Τµήµα
του νοσοκοµείου Παίδων Αθη-
νών «Αγλαΐα Κυριακού», βρήκε
οριστικά τη λύση του µετά από
την καταλυτική παρέµβαση της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ και τη συνερ-
γασία µε όλους τους νοσηλευ-
τές του συγκεκριµένου τµήµα-
τος. Τόσο η διοίκηση του

νοσοκοµείου, όσο και η ∆ιεύ-
θυνση της Ν.Υ, δεχόµενοι τα
επιχειρήµατα της οµοσπονδίας
µας και ασχολούµενοι µε µεγα-
λύτερη προσοχή,αναγνωρίζο-
ντας τη σοβαρότητα του προ-
βλήµατος, αποδέχτηκαν και
εφάρµοσαν τα οριζόµενα από
την ελληνική νοµοθεσία περί
υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας», αναφέρει το
σχετικό δελτίο τύπου της ΠΑΣΥ-
ΝΟ - ΕΣΥ. xz

Επιστροφή στην ασφάλεια! 

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, Στέφανος

Παπουτσάκης

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

Γ. Γραµµατέας: Φαίδρα Ιωαννίδου

Αν. Γραµµατέας : Κων/νος
Μπουµπάρης

Ταµίας: Όλγα ∆ηµητριάδου
Μέλη: Τριαντάφυλλος Παγκαλίδης,

Μελανία Κοσµαδάκη

55οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Απόστολος Κωτσής

Αντιπρόεδρος: Μαρία Σουλτούκη
Γ. Γραµµατέας: Μαγδαληνή

Σελαµανίδου
Αν. Γραµµατέας: Μαρία Γκιτέρσου

Ταµίας: Κων/νος Νιανιόπουλος
Μέλη: Γεώργιος Ρότσας, Νικόλαος

Κιούσης

66οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Γεωργία
Θεοδωρακοπούλου

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ορφανός
Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος Αρβανίτης
Αν. Γραµµατέας: Γεώργιος Σιώχος

Ταµίας: Ελένη Αλµπάνη
Μέλη: Κυριάκος Κούφαλης, ∆ήµητρα

Τσίλη, Γεώργιος Τζιτζίκος, Χρήστος
Μαρνέρας

77οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Νικόλαος Σαββίδης

Αντιπρόεδρος: Πηνελόπη Ντζιλέπη
Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος

Μεραµβελιωτάκης
Αν. Γραµµατέας: Εµµανουήλ

Αστυρακάκης
Ταµίας: Μιχαήλ Ζωγραφάκης-

Σφακιανάκης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Ν.Ε.

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»
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

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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Γράφει η ΜΜππεελλααλλήή ΚΚωωννσσττααννττίίαα,,
Μέλος του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

ΤΤέέσσσσεερρεεςς κκααρρδδιιέέςς ππλλεεγγµµέέννεεςς κκυυκκλλιι--
κκάά,, έένναα δδιιααφφηηµµιισσττιικκόό ssppoott σσττηηνν
ττηηλλεεόόρραασσηη µµεε ττηηνν EElliizzaabbeetthh

HHuurrlleeyy νναα µµααςς εεννηηµµεερρώώννεειι ζζεεσσττάά κκααιι
φφιιλλιικκάά γγιιαα ττοονν κκααρρκκίίννοο ττοουυ µµαασσττοούύ..

Ως γυναίκα, µε απόλυτη ευαισθητο-
ποίηση στο θέµα,κουβαλώντας και εγώ
τα προσωπικά µου βιώµατα,επισκέφθη-
κα την ιστοσελίδα που ακολουθούσε το
µήνυµά της: www.anticancer.gov.gr και
βρέθηκα στην Εθνική Αντικαρκινική
Εκστρατεία 2008-2012: «Η ζωή νικά τον
καρκίνο» του υπουργείου Υγείας, όπου
για πρώτη φορά αποτυπώνεται ένα σχέ-
διο εθνικής δράσης, βάση του οποίου
κάθε µήνας γίνεται µια ευκαιρία για ενη-
µέρωση και καταπολέµηση κάθε τύπου
καρκίνου.

ΗΗ ππρρώώττηη µµοουυ σσκκέέψψηη,, δδιιααββάάζζοοννττααςς όόττιι
κκάάθθεε µµήήννααςς ααφφιιεερρώώννεεττααιι σσεε δδιιααφφοορρεεττιι--
κκόό ττύύπποο κκααρρκκίίννοουυ ήήτταανν,, όόττιι ααυυττόό ττοο υυπποουυρρ--
γγεείίοο ττεελλιικκάά θθαα µµααςς ττρρεελλάάννεειι!! ΈΈχχοουυµµεε αακκοούύ--
σσεειι γγιιαα ααφφιιεερρώώµµαατταα κκααιι ααφφιιεερρώώµµαατταα,, ααλλλλάά
γγιιαα ααφφιιεερρώώµµαατταα σσττοονν κκααρρκκίίννοο µµοουυ φφααίί--
ννεεττααιι κκάάππωωςς ΒΒέέββααιιαα,, εεσσττιιάάζζοοννττααςς κκυυρρίίωωςς
σσττοο θθεεττιικκόό κκοοµµµµάάττιι ττηηςς εεννηηµµέέρρωωσσηηςς θθαα
µµπποορροούύσσααµµεε ίίσσωωςς νναα ττοο θθεεωωρρήήσσοουυµµεε
έέωωςς κκααιι ππρρωωττοοπποορριιαακκόό..  

Σύµφωνα µε τα επιδηµιολογικά δεδο-
µένα στην Ευρώπη κάθε χρόνο διαγι-

γνώσκονται 430.000 γυναίκες µε καρ-
κίνο του µαστού ενώ περισσότερες από
130.000 πεθαίνουν από τη νόσο. Στη
χώρα µας εµφανίζονται κάθε χρόνο
περίπου 4.500 νέα περιστατικά ενώ σχε-
δόν 1.600 ελληνίδες χάνουν τη ζωή
τους από την ασθένεια.

ΌΌµµωωςς,, ηη ζζωωήή χχααµµοογγεελλάά ξξααννάά σσττιιςς
γγυυννααίίκκεεςς µµεε κκααρρκκίίννοο ττοουυ µµαασσττοούύ,, κκααθθώώςς
έέγγκκυυρρεεςς µµεελλέέττεεςς δδεείίχχννοουυνν όόττιι,, ηη θθννηη--
σσιιµµόόττηητταα γγιιαα ππρρώώττηη φφοορράά σσττηη χχώώρραα µµααςς
έέχχεειι µµεειιωωθθεείί κκααττάά 3300%% µµεε ττηη χχρρήήσσηη ττηηςς

µµαασσττοογγρρααφφίίααςς,, ααλλλλάά κκααιι λλόόγγωω ττοουυ όόττιι
τταα ττεελλεευυττααίίαα χχρρόόννιιαα γγίίννεεττααιι κκιιννηηττοοπποοίί--
ηησσηη γγιιαα ττηηνν εεννηηµµέέρρωωσσηη ττωωνν γγυυννααιικκώώνν.

Υπάρχουν πολλά κέντρα πρόλη-
ψης όπου οι γυναίκες µπορούν να
υποβληθούν στις απαραίτητες εξετά-
σεις, να ενηµερωθούν για τον καρκί-
νο του µαστού και τους τρόπους πρό-
ληψης, αλλά και να απευθύνονται σε
αυτά για ψυχολογική υποστήριξη, η
οποία είναι ζωτικής σηµασίας για τη
θεραπεία της νόσου.

ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττοουυςς εειιδδιικκοούύςς,, ηη µµεείίωω--
σσηη ττηηςς θθννηησσιιµµόόττηηττααςς οοφφεείίλλεεττααιι σσττηηνν
έέγγκκααιιρρηη δδιιάάγγννωωσσηη κκααττάά 1111%% κκααιι σσεε
πποοσσοοσσττόό 1199%% σστταα ννέέαα φφάάρρµµαακκαα χχηηµµεειι--
οοθθεερρααππεείίααςς,, οορρµµοοννοοθθεερρααππεείίααςς ήή σσττοο--
χχεευυµµέέννωωνν θθεερρααππεειιώώνν.. Αν ο καρκίνος
διαγνωστεί έγκαιρα, τότε το ποσοστό επι-
βίωσης των ασθενών που ζουν πάνω
από πέντε χρόνια αγγίζει το 95%. ΗΗ
έέγγκκααιιρρηη δδιιάάγγννωωσσηη λλοοιιππόόνν ααπποοττεελλεείί ττοο
σσηηµµεείίοο--κκλλεειιδδίί γγιιαα όόλλαα τταα εείίδδηη κκααρρκκίίννοουυ
κκααιι κκύύρριιαα γγιιαα ττοονν κκααρρκκίίννοο ττοουυ µµαασσττοούύ
που αναφέρεται ότι είναι κατά 98% θερα-
πεύσιµος αν διαγνωστεί έγκαιρα.

ΕΕίίννααιι λλοοιιππόόνν πποολλύύ ααππλλόό γγιιαα µµααςς ττιιςς
γγυυννααίίκκεεςς,, έένναα ππρρώώττοο ββήήµµαα ππρρόόλληηψψηηςς
σσεε κκααθθηηµµεερριιννήή ββάάσσηη,, ηη ααυυττοοεεξξέέτταασσηη µµεε
ψψηηλλάάφφηησσηη ττοουυ σσττήήθθοουυςς µµααςς.. Επίσης, ο
προγραµµατισµός επισκέψεων στο για-
τρό και συχνός έλεγχος του στήθους
και αν είµαστε πάνω από 40 χρονών
να κάνουµε µαστογραφία κάθε χρόνο.

Ας ακολουθήσουµε το παράδειγµα
της Elizabeth Hurley,που όπως λέει στο
µήνυµά της, κάθε χρόνο στα γενέθλιά
της κλείνει ραντεβού για µαστογραφία
και  δεν το ξεχνάει ποτέ. Ας αρχίσου-
µε και εµείς να φροντίζουµε για την
υγεία µας και να κάνουµε κάθε χρόνο
στα γενέθλιά µας αυτό το δώρο ζωής
στον εαυτό µας.

ΤΤόόσσοο ωωςς γγυυννααίίκκεεςς,, όόσσοο κκααιι ωωςς εεππααγγ--
γγεελλµµααττίίεεςς σσττοο χχώώρροο ττηηςς υυγγεείίααςς οοφφεείί--
λλοουυµµεε νναα φφρροοννττίίζζοουυµµεε ττηηνν υυγγεείίαα µµααςς
κκααιι νναα κκάάννοουυµµεε ττηη δδιιααφφοορράά σσττηη ζζωωήή
µµααςς ααλλλλάά κκααιι σσττηη ζζωωήή ααυυττώώνν πποουυ εείίννααιι
γγύύρρωω µµααςς.. xz

Το οφείλουµε 
στον εαυτό µας…

ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΣΤΟΥ

ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο ««ΟΟ ΑΑγγ.. ΣΣάάββββααςς»» Λεωφ. Αλεξάνδρας 171,
Αθήνα,τηλ: 210-6409397-8, 210-6409406

ΜΜοοννάάδδαα ΜΜαασσττοούύ ΒΒ΄́ ΠΠρροοππααιιδδεευυττιικκήήςς ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς
ΚΚλλιιννιικκήήςς,, ΛΛααϊϊκκόό ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο,,Αγ.Θωµά 17, Αθήνα, 
τηλ: 210-074 56 000

ΜΜοοννάάδδαα ΜΜαασσττοούύ ΑΑ΄́ ΠΠρροοππααιιδδεευυττιικκήήςς ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς
ΚΚλλιιννιικκήήςς ττηηςς ΙΙααττρριικκήήςς ΣΣχχοολλήήςς ττοουυ ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ 
ΑΑθθηηννώώνν,, ΓΓ.. ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο ΙΙπππποοκκρράάττεειιοο,,
Βασ. Σοφίας 114, Αθήνα, τηλ: 210-7772331, 
213-2088000

ΠΠααννεεππιισσττηηµµιιαακκήή ΜΜααιιεευυττιικκήή κκααιι ΓΓυυννααιικκοολλοογγιικκήή ΚΚλλιιννιι--

κκήή ττοουυ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ ««ΑΑλλεεξξάάννδδρραα»», Βασ. Σοφίας 80,
Αθήνα,τηλ: 210-3381171,  210-3381100 

Τα κέντρα στα οποία µπορεί να απευθύνεται όποιος
χρειάζεται βοήθεια είναι:

ΆΆλλµµαα ΖΖωωήήςς -- ΠΠααννεελλλλήήννιιοοςς ΣΣύύλλλλοογγοοςς ΓΓυυννααιικκώώνν µµεε
ΚΚααρρκκίίννοο ττοουυ ΜΜαασσττοούύ.. Αριστοτέλους 79-81, Πλ.
Βικτωρίας, Αθήνα, τηλ. 210-4180006, 210-4180016, 
Γραµµή Στήριξης: 210-8253 253, 
Εξαδακτύλου 6, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310- 285181,
www.breastcancerhellas.gr 

ΚΚέέννττρροο ΈΈλλλληη ΛΛααµµππέέττηη,, Λεωφ. Κηφισίας 18, Αθήνα,
τηλ: 210-7470257, www.mastologia.gr 

ΣΣππίίττιι ττοουυ ΣΣττόόχχοουυ, Τίρυνθος 2, Άνω Πατήσια, 
τηλ: 210-2521418, www.ftbc.gr 

ΑΑγγκκααλλιιάάζζωω, Λεωσθένους 21-23, Πειραιάς, 
τηλ: 210-4181641, www.oekk.gr

ΕΕλλλληηννιικκήή ΑΑννττιικκααρρκκιιννιικκήή ΕΕττααιιρρεείίαα, Α.Τσόχα 18-20,
Αθήνα,τηλ: 210 6456 713, www.cancer-society.gr

ΣΣύύλλλλοογγοοςς ΦΦίίλλωωνν ΓΓεεννιικκοούύ ΟΟγγκκοολλοογγιικκοούύ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ
««ΟΟιι ΆΆγγιιοοιι ΑΑννάάρργγυυρροοιι»», Tηλ: 210-2521418, 
210-2521943, www.sfgonk.gr 

«Ας αρχίσουµε και εµείς να
φροντίζουµε για την υγεία µας και

να κάνουµε κάθε χρόνο στα 
γενέθλιά µας αυτό το δώρο ζωής»
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Γράφει ο ΣΣααλληηκκίίδδηηςς ∆∆ηηµµοο--
σσθθέέννηηςς, Νοσηλευτής, Μέλος
του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

ΓΓυρέψαµε την αξία της
ζωής απέναντι στο θάνα-
το, ψάξαµε την τιµή της

υγείας απέναντι στην αρρώ-
στια… Η έρευνα αυτή µοιάζει
να µην έχει αρχή και τέλος.
Οι µελέτες και οι έρευνες δεν
χωρούν στην αρρώστια και
τον πόνο, γιατί η ζωή είναι
ανεκτίµητη, γιατί τα ποσοστά,
οι αναλύσεις και οι στατιστι-
κές φαντάζουν χυδαιότητα
µπροστά στο θάνατο. Το πέρα-
σµα στις κλειστές µονάδες εντα-
τικής θεραπείας, αποδεικνύει
τη βαρβαρότητα των αριθµών
στο µέτρηµα των ανθρώπων
που θα είχαν σωθεί. Σύµφω-
να µε το υπουργείο Υγείας
υπάρχουν 123 κρεβάτια κλει-
στά σήµερα. Για 147 µιλάει,
όµως, η αντιπολίτευση και όλα
αυτά ισχυρίζονται κάποιοι, ότι
µεταφράζονται σε 1.700 νεκρούς,
µπορεί και 3000 για κάποιους
άλλους, τον χρόνο. Τι σηµα-
σία έχουν οι αριθµοί, όταν
αυτός που πεθαίνει είναι ο
πατέρας, ο αδελφός, η µάνα ή
το παιδί µας; Τι νόηµα έχουν
οι στατιστικές των επιστηµό-
νων,ότι επτά στους δέκα αρρώ-
στους µπορούν να σωθούν;

Η λίστα του ΕΚΑΒ, που
«ξηµερώνει» µε είκοσι πέντε
ανθρώπους να αναζητούν κάθε
µέρα κρεβάτι - σωτηρία στις
Μ.Ε.Θ., είναι η αδιαµφισβή-
τητη αποτυχία της πολιτείας.

Εδώ, το Εθνικό Σύστηµα Υγεί-
ας συνορεύει επικίνδυνα µε
τον ποταµό Αχέροντα. Τα επεί-
γοντα στις εφηµερίες των νοσο-
κοµείων µε τους γιατρούς να
δίνουν τη µάχη χωρίς πολε-
µοφόδια, τους νοσηλευτές να
τρέχουν ο καθένας για 50 και
60 ασθενείς και τους αρρώ-
στους να πατούν την κόκκινη
γραµµή της απελπισίας, µας
οδηγεί, όντως, µε µαθηµατική
ακρίβεια στον αφανισµό. Οι
αριθµοί αυτοί, κάποιες ηµέρες
πέφτουν και άλλες, ιδιαίτερα
το καλοκαίρι, όταν παρατη-
ρείται αύξηση στα τροχαία και
κλείνουν και κρεβάτια στις
Μ.Ε.Θ. λόγω αδειών του προ-
σωπικού, ανεβαίνουν κατα-
κόρυφα, φτάνοντας στα 40 ή
και τα 50 περιστατικά. Πόσοι
απ αυτούς θα βρουν τελικά
κρεβάτι και πότε είναι άγνω-
στο, τουλάχιστον τέτοιου είδους
στατιστικά στοιχεία δεν υπάρ-
χουν σήµερα. Κάθε πρωί στις
8 ανοίγει στο ΕΚΑΒ µια λίστα
µε τα περιστατικά, που χρειά-
ζεται να µεταφερθούν σε Μ.Ε.Θ.,
η λίστα αναµονής έχει διάρ-

κεια µιας ηµέρας, καθώς την
επόµενη ανοίγεται καινούρια.

Για να µπει ένας ασθενής
που είναι σήµερα στη λίστα
και αύριο και τις επόµενες ηµέ-
ρες (αν επιβιώσει), θα πρέπει
το νοσοκοµείο στο οποίο νοση-
λεύεται, εφόσον δεν διαθέτει
µονάδα ή κλίνη στη δική του
Μ.Ε.Θ., να επικοινωνεί καθη-
µερινά µε το ΕΚΑΒ δίνοντας
τα στοιχεία του. Ταυτόχρονα,
προστίθενται και τα καινούρ-
για περιστατικά και έτσι, τρείς
φορές την ηµέρα οι Μ.Ε.Θ. της
Αττικής επικοινωνούν µε το
ΕΚΑΒ, για να δηλώσουν, αν
βέβαια έχουν, τα κενά κρεβά-
τια στις µονάδες τους. Το ποι-
ός από όσους είναι καταγε-
γραµµένοι στη λίστα θα
διακοµισθεί σε µια συγκε-
κριµένη Μ.Ε.Θ. έχει να κάνει
µε το ποιό περιστατικό µπο-
ρεί να αντιµετωπίσει η συγκε-
κριµένη Μ.Ε.Θ.. Έχει να κάνει
µε την ιατρική κατάσταση του
ασθενούς και αποφασίζεται
αποκλειστικά από το νοσο-
κοµείο που διαθέτει το δια-
θέσιµο κρεβάτι, επισηµαίνουν

από την πλευρά τους πηγές
του ΕΚΑΒ. Αν το περιστατικό
χρειάζεται νευροχειρουργό
και δεν διαθέτει το νοσοκο-
µείο, έστω και αν η Μ.Ε.Θ. έχει
κενό κρεβάτι, τότε δεν µπορεί
να µεταφερθεί σε αυτή.

Ένας χρόνος έχει περάσει
από τότε που ο υπουργός Υγεί-
ας εξήγγειλε ότι, στο πρώτο
εξάµηνο θα λειτουργούν χωρίς
πρόβληµα όλες οι Μ.Ε.Θ. και
τα κέντρα που υπολειτουργούν
από χρόνια, όπως η Ειδική
Μονάδα Εγκαυµάτων του «Θριά-
σιου» Νοσοκοµείου. Οι αριθ-
µοί και τα µεγάλα προβλήµα-
τα που παρατηρούνται στη
λειτουργία των Μ.Ε.Θ. σε όλη
την Ελλάδα τον διαψεύδουν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του
υπουργείου Υγείας 123 κλί-
νες Μ.Ε.Θ. είναι κλειστές σε
όλη τη χώρα, σε σύνολο 720
εξοπλισµένων. Το µεγαλύτε-
ρο πρόβληµα παρατηρείται
στην περιφέρεια, αφού στο
λεκανοπέδιο από τις συνολι-
κά 328 εξοπλισµένες κλίνες
είναι σε λειτουργία οι 315 και
ανενεργές οι 13. Πριν λίγους

µήνες τα πράγµατα ήταν χει-
ρότερα και στην Αττική, από
τον Ιούλιο, όµως, µέχρι σήµε-
ρα άνοιξαν 34 κλίνες.

Αρµόδιες πηγές του υπουρ-
γείου σηµείωναν ότι, προχώ-
ρησαν στην πρόσληψη 486
Νοσηλευτών Τ.Ε. και 460 Β.
Νοσηλευτών (∆.Ε.) για την ενί-
σχυση των Μ.Ε.Θ.και το άνοιγ-
µα νέων κλινών στην Αττική
και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Με αυτόν τον τρόπο σχεδόν
θα εξαλειφθεί η λίστα, η οποία
κυµαίνεται περίπου στα 25-35
άτοµα. Οι ελλείψεις, όµως, σε
νοσηλευτές είναι τεράστιες και
σύµφωνα µε τους εντατικο-
λόγους 4.500 επιπλέον ασθε-
νείς θα µπορούσαν να νοση-
λευτούν ετησίως και από αυτούς,
τουλάχιστον 3.000 θα µπο-
ρούσαν να σωθούν, εάν άνοι-
γαν µόνο τα κλειστά κρεβάτια,
που σήµερα παραµένουν έτσι,
λόγω έλλειψης νοσηλευτικού,
κυρίως, προσωπικού. Σήµερα
µόνο το 2,2% των νοσηλευτι-
κών κλινών πανελλαδικά καλύ-
πτει την εντατική φροντίδα
όταν, σύµφωνα µε τον Παγκό-
σµιο Οργανισµό Υγείας, θα
έπρεπε να φτάνουν το 12%.

Τελειώνοντας, θα λέγαµε
ότι, ο αριθµός και η ποιότητα
των παρεχόµενων υπηρεσιών
των Μ.Ε.Θ. σε κάθε χώρα,
εκφράζει και το επίπεδο του
υγειονοµικού πολιτισµού της.
∆υστυχώς, τα επιτεύγµατα της
χώρας µας στον τοµέα αυτό
είναι πενιχρά, χρειαζόµαστε
ταχύτερους ρυθµούς και εξά-
λειψη των ελλείψεων σε υλι-
κοτεχνική υποδοµή και σε
εξειδικευµένο προσωπικό.
Πρέπει κάποτε να φτάσουµε
στα επίπεδα της Ε.Ε., ξεκινώ-
ντας από όσα νοσοκοµεία
έχουν πάνω από 200 κλίνες,
αλλά και όσα βρίσκονται σε
νησιωτικές και αποµακρυ-
σµένες περιοχές. xz

Τα τραγικά… «Μ.Ε.Θ.εόρτια»



Του ΜΜιιχχάάλληη ΠΠιιττσσιιλλίίδδηη

ΗΗΜ.Σ., σε ηλικία 21 ετών προ-
σβλήθηκε από πολλαπλή
σκλήρυνση. Μετά το πρώτο

σοκ, η κοπέλα προσπάθησε, µε τη
βοήθειά των δικών της ανθρώπων, να
προσαρµόσει τη ζωή της στα νέα δεδο-
µένα. Ο αρραβωνιαστικός της «απο-
σύρθηκε», µε πρόσχηµα κάποιες σπου-
δές στην Αγγλία – στην πραγµατικότητα
επειδή πείστηκε από τους γονείς του,
από τη µητέρα του, ότι θα ήταν καλύ-
τερα να µη συνδέσει τη ζωή του µε
µία «άρρωστη». Μερικούς µήνες αργό-
τερα, η Μ.Σ. βγήκε προς αναζήτηση
εργασίας και θεώρησε σκόπιµο, στις
ελάχιστες προσωπικές συνεντεύξεις
που ακολούθησαν τις δεκάδες απο-
στολές βιογραφικών, να αναφέρει το
πρόβληµά της. Αυτό είχε ως αποτέλε-
σµα την έκφραση συµπάθειας και τη
σιωπηρή απόρριψή της. Εκείνη την
περίοδο της ζωής της, για ένα διά-
στηµα περίπου ενός έτους, η Μ.Σ. βρέ-
θηκε στη δύσκολη θέση να πρέπει να
ανακαλύψει εκείνη την πλευρά των
ανθρώπων που κρύβεται επιµελώς
όταν όλα πάνε καλά και έρχεται στην
επιφάνεια όταν οι δυσκολίες ξεπερά-
σουν το ανεκτό επίπεδο της καθηµε-
ρινότητας. Να ψηλαφίσει επώδυνα τη
σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Η
αυτοκτονία πέρασε, ευτυχώς φευγα-
λέα, από το µυαλό της όταν οι δυσκο-
λίες την έφεραν σε απόγνωση. Μέχρι
που η πρόσληψη σε µια εταιρεία απέ-
δειξε ότι το τούνελ µπορεί να έχει ένα
φωτεινό άκρο…

∆εν ήταν κάτι σπουδαίο. Θέση στη
ρεσεψιόν της εταιρείας.Θέση από αυτές

που λέµε των «επτακοσίων ευρώ».Αλλά
συχνά η εργασία σηµατοδοτεί κάτι
περισσότερο από τις οικονοµικές της
απολαβές. Αποτελεί µια γέφυρα απο-
µάκρυνσης από την απαξίωση της προ-
σωπικότητας, µια είσοδο στην κοι-
νωνία, µια ευκαιρία δηµιουργικότητας.
Μια αρχή. Φυσικά, την ασφάλιση ανέ-
λαβε το ΙΚΑ. Από την αρχή, από τους
πρώτους µήνες, το ΙΚΑ κλήθηκε να
καταβάλλει, ως φαρµακευτική περί-
θαλψη, ποσά µεγαλύτερα από τις συνο-
λικές αποδοχές της ασφαλισµένης Μ.Σ.
Ποσά, µε άλλα λόγια, πολύ µεγαλύ-
τερα από τις ασφαλιστικές εισφορές

της.Κι αυτό θα εξακολουθήσει να συµ-
βαίνει µέχρι το τέλος του εργασιακού
και βιολογικού βίου της συγκεκριµέ-
νης ασφαλισµένης. Το ΙΚΑ δεν ζήτη-
σε λεπτοµερές ιατρικό ιστορικό πριν
την ασφαλίσει και, φυσικά, δεν εξαί-
ρεσε την πολλαπλή σκλήρυνση από
τις καλύψεις,ως «προϋπάρχουσα νόσο».
Αυτή είναι η πεµπτουσία της κοινω-
νικής ασφάλισης, η έκφραση της κοι-
νωνικής αλληλεγγύης µιας κοινωνίας
ανθρώπων που δεν φλερτάρει µε τις
αγριότητες που εγχωρίως παρουσιά-
ζονται – µεταξύ των άλλων – ως δήθεν
«φιλελεύθερες πρακτικές» ενώ πρό-

κειται για εκφράσεις απορρυθµισµέ-
νων κρατών και αχαλίνωτων (εξ αυτού
του λόγου) άπληστων ιδιωτών. Εννο-
είται πως µια ιδιωτική ασφαλιστική
εταιρεία θα δραπέτευε από το παρά-
θυρο και θα αρνιόταν να συµπεριλά-
βει την Μ.Σ. στο πελατολόγιό της.Πριν,
λοιπόν, ρίξουµε στον καιάδα το ΙΚΑ
και τα άλλα ασφαλιστικά ταµεία, ας
έχουµε υπόψη µας ότι αποτελούν το
πιο ουσιαστικό βήµα έκφρασης της
κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το ίδιο συµβαίνει και στο επίπε-
δο της νοσοκοµειακής περίθαλψης.
Οι πόρτες των ελληνικών νοσοκο-
µείων δεν κλείνουν για τον άστεγο,
τον άνεργο, τον άπορο. Όλοι χωρίς
εξαίρεση θα τύχουν περίθαλψης στο
βαθµό που αυτή είναι αναγκαία, χωρίς
κανείς να ρωτήσει, ήδη επί του φορεί-
ου, ποιος θα χρεωθεί το λογαριασµό.
Τα ράντζα µπορεί κανείς να τα δει µε
δυο τρόπους. Ο ένας είναι ο συνήθης
των ΜΜΕ και της διαµορφωµένης από
αυτά κοινής γνώµης: ως αποκρουστι-
κές αδυναµίες του συστήµατος, ως
ντροπή, ως προσβολή της ανθρώπι-
νης αξιοπρέπειας. Σύµφωνοι. Ισχύει
και αυτό. Αλλά υπάρχει και µια άλλη
πλευρά. Εκείνη που υποδηλώνει ότι
στα ελληνικά νοσοκοµεία θα βρεθεί
θέση για όλους. Ότι οι πόρτες δεν
κλείνουν µε κρεµασµένη την ταµπέ-
λα «πλήρες» - ποιος θα το παρεξη-
γούσε αν συνέβαινε; Κι όλο αυτό το
βάρος πέφτει στα νοσοκοµεία, επειδή
στη χώρα µας δεν υπάρχει Εθνικό
Σύστηµα Υγείας. Όταν ο πολίτης µπο-
ρεί να καταφύγει µόνο στα νοσοκο-
µεία αν τύχει να ασθενήσει εκτός συνή-
θους ωραρίου εργασίας και όταν τα
νοσοκοµεία καλούνται να ασκήσουν
πρωτοβάθµια περίθαλψη, οι δύσκο-
λες ώρες είναι αναπόφευκτες. Το γεγο-
νός, λοιπόν, ότι, µε αυτούς τους όρους,
οι µηχανισµοί και οι άνθρωποι του
συστήµατος στενάζουν κάτω από το
βάρος των αλλεπάλληλων εφηµεριών
που θυµίζουν στρατιωτικά νοσοκο-
µεία εν καιρώ πολέµου, αξίζει να το
δει κανείς και από ανθρωπιστική πλευ-
ρά-εκτός από εκείνη της σκανδαλο-
θηρικής κάµερας… xz
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Ιδιωτικά βίτσια, δηµόσιες αρετές

«Όλοι χωρίς εξαίρεση θα τύχουν περίθαλψης
στο βαθµό που αυτή είναι αναγκαία,

χωρίς κανείς να ρωτήσει, ήδη επί του φορείου,
ποιος θα χρεωθεί το λογαριασµό»



«Κραυγή αγωνίας για τα
προβλήµατα υποστελέχωσης
των τµηµάτων του «Αττικόν»
στο Χαϊδάρι, εκφράζουν για-
τροί και νοσηλευτές του νοσο-
κοµείου, που βρίσκονται τις
τελευταίες επτά εβδοµάδες
σε κινητοποιήσεις. Μάλιστα,
χθες, 28 προϊστάµενοι νοση-
λευτικών τµηµάτων του νοσο-
κοµείου υπέγραψαν έγγραφο,
µε το οποίο γνωστοποιούν στη
διοίκηση του «Αττικόν» την
πρόθεσή τους να παραιτηθούν

από τις θέσεις τους, αφού δεν
τηρούνται τα όρια ασφαλείας
στη στελέχωση των τµηµάτων.

Όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρουν στο εν λόγω έγγρα-
φο, «οποιαδήποτε σύνθεση
προσωπικού σε κλινικά τµή-
µατα που αριθµεί λιγότερο
από 14 νοσηλευτές και οποι-
αδήποτε υποστελέχωση των
ειδικών τµηµάτων και µονά-
δων αποτελεί αιτία παραίτη-
σής µας, γιατί δεν διασφαλί-
ζονται από την πλευρά της

διοίκησης του νοσοκοµείου οι
συνθήκες εκείνες που θα επι-
τρέπουν στους νοσηλευτές να
εργάζονται µε αξιοπρέπεια,
να µην καταστρατηγούνται τα
στοιχειώδη εργασιακά δικαι-
ώµατά τους και οι ασθενείς να
απολαµβάνουν το δικαίωµά
τους για ασφαλή και ποιοτική
παροχή νοσηλευτικής φρο-
ντίδας». Σύµφωνα µε τους ίδι-
ους, οι νοσηλευτές δεν ξεπερ-
νούν τους 9-10 ανά τµήµα,
αριθµός που δεν επαρκεί για

να βγουν εβδοµαδιαία προ-
γράµµατα εργασίας. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι, αυτή τη στιγ-
µή στο «Αττικόν» υπάρχουν
670 κενές οργανικές θέσεις
νοσηλευτικού και παραϊατρι-
κού προσωπικού.

Στο ίδιο έγγραφο, οι προϊ-
στάµενοι των τµηµάτων καλούν
τη διευθύντρια της νοσηλευ-
τικής υπηρεσίας και τη διοί-
κηση του νοσοκοµείου να πάρουν
θέση «για τη λύση του προ-
βλήµατος, που σαν αποτέλε-
σµα έχει την πληµµελή νοση-
λευτική φροντίδα, τον κίνδυνο
παραλείψεων και λαθών και
εν τέλει την επισφαλή νοση-

λεία των ασθενών».
Υπενθυµίζεται ότι, οι εργα-

ζόµενοι βρίσκονται από τις 29
Σεπτεµβρίου σε κινητοποιή-
σεις, µε κλείσιµο της εφηµε-
ρίας και αναστολή λειτουργίας
των τακτικών εξωτερικών ιατρεί-
ων και τακτικών χειρουργείων.

Μάλιστα, αστυνοµικοί µετέ-
βησαν στο νοσοκοµείο στο
πλαίσιο προανακριτικής έρευ-
νας -κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας- για τις ενδε-
χόµενες επιπτώσεις των κινη-
τοποιήσεων στη νοσηλεία των
ασθενών», αναφέρει το δηµο-
σίευµα της εφηµερίδας «Καθη-
µερινή».

«Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία,
κάθε τρεις ηµέρες πεθαίνει ένας εργα-
ζόµενος και κάθε 15 λεπτά συµβαίνει
ένα εργατικό ατύχηµα, µε αποτέλεσµα
ο συνολικός αριθµός των εργατικών ατυ-
χηµάτων να ξεπερνά στη χώρα µας τα
25.000 ετησίως. 

Την ίδια στιγµή, πάνω από το 50%
των εργαζοµένων δηλώνει ότι, δεν υπάρ-
χουν µέτρα ασφαλείας στη δουλειά του,
όπως γάντια, γυαλιά, κράνος και ζώνη

δεσίµατος, ενώ το 60% επισηµαίνει ότι,
δεν υπάρχει οργανωµένη µορφή φρο-
ντίδας στο χώρο εργασίας. 

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από
µελέτη που έγινε σε ασθενείς που προ-
σήλθαν στο ΤΕΠ του νοσοκοµείου «Παπα-
γεωργίου» ως εργατικά ατυχήµατα από
20/12/2007 έως 15/09/2008 σε τυχαί-
ες εφηµερίες. Τη µελέτη πραγµατοποί-
ησαν οι νοσηλευτές του ΤΕΠ Αθανάσιος
Τασιούδης, Παρασκευή Μπλάγα, Μαρία

Φράγγη, Σοφία Αδαµίδου και Αναστα-
σία Τσιβίκη. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη, η συντρι-
πτική πλειονότητα των ατόµων που υπέ-
στησαν εργατικό ατύχηµα είναι άνδρες,
ενώ 1 στους 3 αλλοδαπός. Οι νέες ηλι-
κίες, έως 40 ετών, έχουν την πρωτοκα-
θεδρία στα ατυχήµατα. Τα θλαστικά
τραύµατα κυρίως των άκρων κυριαρ-
χούν, ενώ ακολουθούν πτώσεις, εγκαύ-
µατα, πτώσεις αντικειµένων και κατα-
πλακώσεις. 

Πριν να συµβεί το ατύχηµα, περίπου
1 στους 3 δηλώνει ότι δεν είχε αντιτε-
τανική κάλυψη και περίπου 1 στους 3
δεν ήξερε αν είχε. Επίσης, πάνω από το
40% υπήρξαν θύµατα εργατικών ατυ-
χηµάτων και στο παρελθόν. 

Όπως προκύπτει από τη µελέτη, οι
εργαζόµενοι πιστεύουν, ότι η ενηµέ-
ρωσή τους από την πλευρά της εργο-
δοσίας, όσον αφορά στους επικείµε-
νους κινδύνους, ήταν υπαρκτή. Ωστόσο,
χαρακτηρίζουν ανύπαρκτη την επιτή-
ρησή τους, για την τήρηση των προ-
στατευτικών µέτρων. 

Ένας στους 4 ερωτηθέντες απάντη-
σε ότι, τηρούσε τα µέτρα ασφαλείας
όπου υπήρχαν και 1 στους 5 δεν θέλη-
σε να απαντήσει. Επίσης, σε πάνω από
τους µισούς, το ατύχηµα έλαβε χώρα 4
- 8 ώρες µετά την έναρξη της εργασίας. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη, πάνω από το

60% των εργαζοµένων που προσήλθαν
στα ΤΕΠ δήλωσε ότι, δεν υπάρχει οργα-
νωµένη µορφή φροντίδας στο χώρο
εργασίας. Επίσης, 1 στους 4 παραδέχε-
ται ότι, θα το δηλώσει ως εργατικό ατύ-
χηµα και 1 στους 3 ότι δεν έχει πρόθε-
ση δήλωσης. Επιπλέον, µόνο 1 στους 3
θα ζητήσει άδεια από την εργοδοσία,
ενώ σχεδόν 2 στους 3 δεν µπορούν να
σκεφτούν ότι, θα µπορούσαν να ζητή-
σουν κάποια µορφή αποζηµίωσης. Εντυ-
πωσιακό είναι το γεγονός ότι µόνο το
30% των ερωτηθέντων προτίθεται να
διεκδικήσει µέτρα προστασίας. 

Σύµφωνα µε άλλη εργασία, που πραγ-
µατοποίησαν οι νοσηλευτές του ΤΕΠ του
«Παπαγεωργίου» Κυριακή Μεϊµαρίδου,
Κυριακή Ασλανίδου, Γιώργος Γεωργιά-
δης και Αναστασία Τσιβίκη, παρατηρεί-
ται αύξηση της σωµατικής κακοποίη-
σης. Συγκεκριµένα, εξετάστηκαν 71
ασθενείς που προσήλθαν στο ΤΕΠ από
1/1/2007 έως και 10/9/2008 µε σωµα-
τικό τραυµατισµό µετά από αναφερό-
µενο ξυλοδαρµό. Ο µέσος όρος ηλικίας
των θυµάτων ήταν 35,8 έτη και τα 3/5
αυτών είναι άνδρες. Οι γυναίκες συνή-
θως πέφτουν θύµατα ξυλοδαρµού από
οικείους τους, ενώ οι άνδρες από αγνώ-
στους. Πάνω από 80% των θυµάτων είχε
πολλαπλές κακώσεις και συνδυαστικά
τραύµατα», αναφέρει το δηµοσίευµα
της εφηµερίδας «Μακεδονία».
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Το «Αττικόν» στο κόκκινο! 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

Ανθυγιεινή εργασία 



«Η 13χρονη Χάνα Τζόουνς, που βρίσκεται στο τελικό
στάδιο ασθένειας, επέλεξε τελικά τον θάνατο µε αξιο-
πρέπεια στο σπίτι της, αντί για επίπονες θεραπείες αµφί-
βολης αποτελεσµατικότητας στο νοσοκοµείο. Αλλά ο Γολ-
γοθάς της δεν σταµάτησε εκεί: Έπρεπε στη συνέχεια να
πείσει τους γιατρούς, που ήθελαν να την υποχρεώσουν
να υποβληθεί σε επέµβαση η οποία µπορεί να της έσω-
ζε τη ζωή, ότι ήταν δικαίωµά της να αποφασίσει να την
αρνηθεί.

Η Χάνα πάσχει από λευχαιµία από την ηλικία των πέντε
ετών και έκτοτε µπαινοβγαίνει στα νοσοκοµεία. Η χηµειοθεραπεία προκάλεσε τρύπα στην καρ-
διά της και, ως αποτέλεσµα, το κορίτσι έχει ήδη υποβληθεί σε τρεις επεµβάσεις για την τοποθέ-
τηση βηµατοδότη. Οι γιατροί τής είπαν ότι της είχαν αποµείνει έξι µήνες ζωής, εκτός αν έκανε
µεταµόσχευση καρδιάς. Ωστόσο, την προειδοποίησαν για τους κινδύνους της επέµβασης και ότι,
ακόµα και αν ήταν επιτυχής, τα φάρµακα που θα ελάµβανε για να αποτραπεί η απόρριψη του
µοσχεύµατος ενδέχεται να οδηγούσαν σε νέα έξαρση της λευχαιµίας.

Η Χάνα αποφάσισε ότι προτιµούσε να περάσει τις τελευταίες ηµέρες της ζωής της στο σπίτι
της µε την οικογένειά της, αντί να υποβληθεί σε µια επικίνδυνη και επίπονη επέµβαση. «Μου εξή-
γησαν τα πάντα, αλλά απλώς δεν ήθελα να µου κάνουν άλλες εγχειρήσεις. Είχα περάσει αρκετά
στα νοσοκοµεία και ήθελα να πάω στο σπίτι», είπε η 13χρονη στην «Ντέιλι Μέιλ».

Η οικογένειά της ειδοποιήθηκε πρόσφατα, ότι οι γιατροί είχαν κινήσει δικαστική διαδικασία
που θα υποχρέωνε τους γονείς της να τη φέρουν στο νοσοκοµείο για να υποβληθεί στη µεταµό-
σχευση. Ωστόσο, αφού η Χάνα εξήγησε την απόφασή της στους αρµόδιους, οι γιατροί αποφάσι-
σαν να τη σεβαστούν και να σταµατήσουν τη νοµική διαδικασία. Όπως είπε ο πατέρας της, Άντρι-
ου, στην «Ντέιλι Μίρορ», η Χάνα γνωρίζει, ότι µπορεί να αλλάξει γνώµη όποτε θέλει και να µπει
σε λίστα αναµονής για µόσχευµα», αναφέρει το δηµοσίευµα της «Ελευθεροτυπίας», παρουσιά-
ζοντας µια ανθρώπινη ιστορία που προκάλεσε παγκόσµια συγκίνηση. 
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«Ένας... πάπυρος, ένας διοικητής
και το µέγαρο Μαξίµου! Κάπως έτσι
θα µπορούσε να τιτλοφορείται κινη-
µατογραφική ταινία. Πρόκειται, όµως,
για... επεισόδιο που εξελίχθηκε στο
ΕΣΥ και κόστισε, τελικώς, τη θέση του
διοικητή µεγάλου νοσοκοµείου της
Αθήνας. 

Πρωταγωνιστής, ο µέχρι πρότινος
επικεφαλής του «Ιπποκρατείου» ∆ηµ.
Βανδώρος που είδε εν τω µέσω της
νυκτός την πόρτα εξόδου µε εντολή
του ίδιου του υπουργού Υγείας ∆. Αβρα-
µόπουλου. Αφορµή που ξεχείλισε το
ποτήρι αποτέλεσε η πρωτοβουλία του
∆. Βανδώρου να τυπώσει σε ειδικό χαρ-
τί τύπου πάπυρου τις διοικητικές του...
επιτυχίες και να τις αποστείλει στον
ίδιο τον πρωθυπουργό Κ. Καραµανλή. 

Ο «πάπυρος» κοινοποιήθηκε και
στον άµεσο προϊστάµενό του, υπουρ-
γό Υγείας, που έγινε έξω φρενών, τόσο

για την ιεραρχική παράκαµψη, όσο
και για την πρωτοβουλία. Εξάλλου, ο
υπουργός αµφισβητεί πολλά από τα

«επιτεύγµατα» που επικαλείται ο τέως
διοικητής του «Ιπποκρατείου». 

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εδώ

και καιρό υπήρχε δυσαρέσκεια προς
το πρόσωπο του ∆. Βανδώρου. Στην
επιστολή του αναφέρει: «Είµαι στην
ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιή-
σω ότι σήµερα ολοκληρώθηκε η ανα-
καίνιση όλων των θαλάµων (450 κλί-
νες) του Νοσοκοµείου, και όχι µόνον,
αφού ανακαινίστηκαν επίσης οι µονά-
δες Τεχνητού Νεφρού, Εµφραγµάτων
και Αυξηµένης Φροντίδας [...]. Το έργο
αυτό αποκτά άλλη διάσταση αν σταθ-
µιστεί το, χαµηλό κόστος του των 2,2
εκατ. ευρώ, γεγονός που µας επιτρέ-
πει να κοιτάζουµε τον έλληνα φορο-
λογούµενο στα µάτια». 

Παράγοντες του υπουργείου έλε-
γαν ότι και αν είχε υλοποιηθεί όλο
αυτό το έργο έπρεπε να θεωρείται
αυτονόητο και να µην παρουσιάζεται
στον πρωθυπουργό ως επίτευγµα»,
αναφέρει το δηµοσίευµα της εφηµε-
ρίδας «Ελευθεροτυπία». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 

Μετά παπύρων και κλάδων! 

«Πανικό της κυβέρνησης
µπρος στα τροµακτικά κενά
των δηµόσιων νοσοκοµείων
προδίδει η απόφαση της Β΄
Υγειονοµικής Περιφέρειας
(ΥΠΕ) Πειραιώς και Νήσων να
καλύψουν τα κενά στο «Τζά-
νειο» νοσοκοµείο και στο
Ίδρυµα Βρεφών «Μητέρα»
µε τις µετακινήσεις δύο νευ-
ρολόγων και µιας φυσικοθε-
ραπεύτριας -αντίστοιχα - από
το «Θριάσιο» νοσοκοµείο.

Για την απόφαση αυτή η
Β΄ ΥΠΕ αξιοποιεί το αντιδη-
µοκρατικό νοµοθετικό πλαί-
σιο των κυβερνήσεων της Ν∆
και του ΠΑΣΟΚ για τις µετα-
κινήσεις των εργαζοµένων,
ακόµα και παρά τη θέλησή
τους, για την κάλυψη ανα-
γκών. Εκτός από την πρα-
κτική να «βουλώνουν τρύ-

πες», οι µετακινήσεις έχουν
και το στοιχείο της τροµο-
κρατίας, καθώς στην περί-
πτωση της φυσικοθεραπεύ-
τριας -όπως καταγγέλλουν
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο
«Θριάσιο» νοσοκοµείο - η
µετακίνηση έγινε γιατί η
συγκεκριµένη εργαζόµενη
και πρωτοστάτησε σε κινη-
τοποιήσεις, αλλά και γιατί
εγγράφως κατάγγειλε οικο-
νοµικές ατασθαλίες, καθώς
και παραβίαση των δικαιω-
µάτων των εργαζοµένων. Για
τις καταγγελίες αυτές η διοί-
κηση του νοσοκοµείου αδια-
φορεί επιδεικτικά, καθώς
έχει και την ανοχή της πλει-
οψηφίας του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Σωµατείου»,
τονίζει το δηµοσίευµα της
εφηµερίδας «Ριζοσπάστης».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» 

Έτοιµη για το «αντίο» στα 13 της Πέρα δώθε οι
ελλείψεις! 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» 



Νοέµβριος 2008

Του ΑΑρριισσττεείίδδηη ∆∆άάγγλλαα,
Γ.Γ. ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

ΟΟτίτλος του παρόντος πονή-
µατος, δεν έχει κανέναν άλλο
σκοπό, παρά µόνο να κατα-

δείξει την παγιωµένη νοοτροπία και
την εµµονή των εκάστοτε κατόχων,
των όποιων µέσων άσκησης της κάθε
εξουσίας, σ’ αυτήν ακριβώς την κατεύ-
θυνση: Στη διατήρηση δηλαδή της
αχλής του µύθου, που περιβάλλει κάθε
τί το οποίο ο λαός έχει συµπεριλάβει
στην κατηγορία των δυσπρόσιτων νοη-
τικών κατακτήσεων, µε µόνο στόχο

βέβαια τη διαιώνιση της απόλαυσης
συγκεκριµένων υλικών και κοινωνι-
κών προνοµίων.

Όπως τόσο εύστοχα σηµειώνει ο
συγγραφέας, αναφορικά µε την επο-
χή του δεύτερου µισού του 19ου αιώ-
να όπου λαµβάνει χώρα το προανα-
φερθέν διήγηµα,ο κάτοχος της γνώσης
«χονδρός της συνοικίας κουρεύς»,
σπεύδει να προσφέρει τις αµφιβόλου
αποτελεσµατικότητας υπηρεσίες του,
έναντι βεβαίως της προκαθορισµένης

υλικής αµοιβής, την οποία έχει ορί-
σει ο ίδιος…

ΟΟλλόόκκλληηρρηη λλοοιιππόόνν ηη εελλλληηννιικκήή µµυυθθιι--
σσττοορρηηµµααττιικκήή κκααιι δδιιηηγγηηµµααττιικκήή ππααρραα--
γγωωγγήή,, εείίννααιι δδιιάάσσττιικκττηη ααππόό ππεερριισσττααττιι--
κκάά εεππιιττήήδδεειιωωνν,, ((όόλλοοιι θθυυµµόόµµαασσττεε ττοο
ΤΤζζιιρριιττόόκκωωσστταα,, σσττοο ««ΖΖηηττιιάάννοο»» ττοουυ ΑΑννδδρρέέαα
ΚΚααρρκκααββίίττσσαα)) πποουυ εεκκµµεεττααλλλλεευυόόµµεεννοοιι
ττοονν ππόόννοο κκααιι ττηηνν εεξξ ααυυττοούύ ππρροοεερρχχόό--
µµεεννηη ααφφέέλλεειιαα ττωωνν ααννθθρρώώππωωνν,, δδεενν
δδιισσττάάζζοουυνν νναα ααπποοµµυυζζοούύνν µµέέχχρριιςς εεσσχχάά--
ττωωνν,, αακκόόµµαα κκααιι τταα λλιιγγοοσσττάά εεννααπποοµµεείί--

Η διαχρονικότητα του 
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«Η επιστήµη, 
συνδεδεµένη 

(καθόλου τυχαία) 
µε τα ανώτερα 

κοινωνικά στρώµατα,
από πολύ νωρίς…

έδειχνε την 
προτίµησή της 

στους εύπορους
γόνους των 

εµπνευστών της»

«Ο χονδρός της συνοικίας κουρεύς, αυτός µας επεσκέπτετο αυτόκλητος και δικαιωµατικώς. Ήτον ο µόνος επίσηµος
ιατρός εν τη περιφερεία µας. Άµα τον έβλεπον εγώ έπρεπε να τρέχω εις τον µπακάλην. ∆ιότι ποτέ δεν επλησίαζε την
ασθενή, πριν ή καταπίη τουλάχιστον πενήντα δράµια ρακής. – Είµαι γέρος, µωρή, έλεγε προς την ανυπόµονον µητέ-
ρα, είµαι γέρος, και αν δεν το τσούξω κοµµάτι, δεν βλέπουν καλά τα µάτια µου. Και φαίνεται, ότι δεν εψεύδετο. ∆ιό-
τι όσω περισσότερον έπινε, τόσον ευκολώτερον ηδύνατο να διακρίνη ποία είναι η παχυτέρα της αυλής µας όρνιθα,
διά να την λάβη απερχόµενος. Η µήτηρ µου, αν και έπαυσε πλέον να µεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εν τούτοις τον
επλήρωνε τακτικά και αγογγύστως. Τούτο µεν, διά να µη τον δυσαρεστήση, τούτο δε, διότι πολύ συχνά διισχυρίζε-
το παρηγορών αυτήν, ότι η πορεία της ασθενείας είναι καλή, και ακριβώς τοιαύτη, οποίαν εδικαιούτο να την περι-
µένη η επιστήµη από τας συνταγάς του. Το τελευταίον τούτο ήτο δυστυχώς λίαν αληθές. Η κατάστασις της Αννιώς
έβαινεν αργά µεν και απαρατηρήτως, αλλ’ ολονέν επί τα χείρω. Και η παράτασις αύτη της αορίστου καχεξίας έκαµνε
την µητέρα µας άλλην εξ άλλης. Πάσα νόσος, άγνωστος εις τον λαόν, διά να θεωρηθή ως φυσικόν πάθος, πρέπει, ή
να υποχωρήση εις τας στοιχειώδεις ιατρικάς του τόπου γνώσεις, ή να επιφέρη εντός ολίγου τον θάνατον. Ευθύς ως
παραταθή και χρονίση, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας, και χαρακτηρίζεται ως εξωτικόν. Ο ασθενής εκάθησεν εις
άσχηµον τόπον. Επέρασε νύκτα τον ποταµόν, καθ’ ην στιγµήν αι Νηρηίδες ετέλουν αόρατοι τα όργιά των. Εδιασκέ-
λισε µαύρον γάτον, ο οποίος ήτο κυρίως ο έξω από εδώ µεταµορφωµένος.»

(Απόσπασµα από το έργο του Γεωργίου Βιζυηνού «Το αµάρτηµα της µητρός µου»).



νναανντταα υυλλιικκάά ααγγααθθάά ααυυττώώνν πποουυ ββρρίί--
σσκκοοννττααιι σσττηηνν ααννάάγγκκηη..

Η επιστήµη, συνδεδεµένη (καθό-
λου τυχαία) µε τα ανώτερα κοινωνι-
κά στρώµατα, από πολύ νωρίς…έδει-
χνε την προτίµησή της στους εύπορους
γόνους των εµπνευστών της και απο-
τελούσε µε συνέπεια θαυµαστή, µια
αυστηρώς κληρονοµούµενη και κλη-
ροδοτούµενη δέσµη κατακτήσεων,
ορίζουσα σε µέγιστο βαθµό και όλες
τις άλλες εξουσίες.

Σήµερα, που φαινοµενικά όλες οι
συνιστώσες του (υπερβατικά) καλού-
µενου κοινωνικού κράτους και οι
παράµετροι του κατ’ επίφαση αξιο-
κρατικού εκπαιδευτικού µας συστή-
µατος, έχουν περίτεχνα δηµιουργήσει
έναν αντικατοπτρισµό ισότητας ευκαι-
ριών, είναι περισσότερο επίκαιρο από
ποτέ το διαχρονικό έργο των P.Bourdieu
& J.-Cl. Passeron «Οι Κληρονόµοι: Οι
φοιτητές και η κουλτούρα». Συνδεδε-
µένο άρρηκτα µε τη «Θεωρία της ανα-
παραγωγής», επισηµαίνει ότι, ττοο εεκκππααιι--
δδεευυττιικκόό σσύύσσττηηµµαα,, εεννώώ ααρρέέσσκκεεττααιι νναα
δδιιαακκηηρρύύσσσσεειι όόττιι λλεειιττοουυρργγεείί ωωςς δδηηµµοο--
κκρρααττιικκόό όόρργγααννοο γγιιαα ττηηνν κκοοιιννωωννιικκήή
κκιιννηηττιικκόόττηητταα,, εεννττοούύττοοιιςς λλεειιττοουυρργγεείί ττααυυ--
ττόόχχρροονναα γγιιαα νναα ννοοµµιιµµοοπποοιιεείί κκααιι νναα
δδιιααιιωωννίίζζεειι ττιιςς ααννιισσόόττηηττεεςς ωωςς ππρροοςς ττιιςς
εευυκκααιιρρίίεεςς ααππέέννααννττιι σσττηη µµόόρρφφωωσσηη,,
κκααθθώώςς µµεεττααττρρέέππεειι ((σσ..σσ ααννααββααππττίίζζεειι))
τταα ππρροοννόόµµιιαα,, πποουυ ξξεεκκιιννοούύνν ααππόό ττιιςς
κκοοιιννωωννιικκέέςς σσυυννθθήήκκεεςς,, σσεε ααττοοµµιικκέέςς
ααξξίίεεςς κκααιι ααττοοµµιικκάά ««χχααρρίίσσµµαατταα»».

Η θεωρία του «µορφωτικού κεφα-
λαίου» που καθηµερινά επιβεβαιώνεται
πανηγυρικά, αποτελεί µια πειστικότατη
εξήγηση για τη διοχέτευση των προνο-
µίων προς συγκεκριµένες κατευθύνσεις
και µε συγκεκριµένους τρόπους.

ΕΕσσττιιάάζζοοννττααςς σσττηηνν ιιααττρριικκήή εεππιισσττήήµµηη
ήή αανν θθέέλλεεττεε σσττιιςς εεππιισσττήήµµεεςς πποουυ κκααλλοούύ--
ννττααιι ππλλέέοονν ««ααννθθρρωωππιισσττιικκέέςς»»,, δδεενν έέχχοουυ--
µµεε ππααρράά νναα εεππιισσηηµµάάννοουυµµεε τταα εεµµφφααννήή
κκααιι ααννεεξξίίττηηλλαα σσττοοιιχχεείίαα ττηηςς ττααξξιικκήήςς κκααιι
οοιικκοογγεεννεειιοοκκρρααττιικκήήςς ««κκλληηρροοννοοµµιικκόόττηη--
ττααςς»»,, πποουυ αακκόόµµαα κκααιι σσήήµµεερραα κκααθθοορρίί--
ζζοουυνν ττηηνν εεξξέέλλιιξξήή ττηηςς.. Ειδικότερα στη
χώρα µας, ο διαχωρισµός της διττής
φύσης του ιατρού-Θεού καθίσταται
ενίοτε δυσχερής, ανεξαρτήτως εάν η

αναµενόµενη (αλλά όχι απαραιτήτως
και συνακόλουθη) επιστηµονική απο-
τελεσµατικότητα εµφανίζεται διαλει-
πτικά και χωρίς συνέπεια.

ΤΤαα ««ττζζάάκκιιαα»» ττωωνν µµεεγγααλλοοδδιιεευυθθυυννττώώνν
ττωωνν ππααννεεππιισσττηηµµιιαακκώώνν κκυυρρίίωωςς κκλλιιννιι--

κκώώνν κκααιι οο ((έέσσττωω ττρρααυυµµααττιισσµµέέννοοςς)) ννεεπποο--
ττιισσµµόόςς,,  πποουυ κκααττααττρρύύχχεειι αακκόόµµαα κκααιι
σσήήµµεερραα ττοο ηηµµιιθθααννέέςς σσώώµµαα ττοουυ ΕΕθθννιι--
κκοούύ ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς ΥΥγγεείίααςς,, ααπποοττεελλοούύνν
ααπποοκκλλεειισσττιικκάά εεθθννιικκάά χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά,,
ιικκααννάά νναα κκαατταασσττρρέέψψοουυνν κκάάθθεε εεππίίδδοο--
ξξοο ήή φφέέρρεελλππιι εεξξυυγγιιααννττήή,, ααππ’’ όόπποουυ κκιι
αανν ααυυττόόςς ππρροοέέρρχχεεττααιι..

Το διαµορφωµένο σκηνικό της
στρεβλής και αρρωστηµένης τούτης
κατάστασης, έχοντας λάβει τον παρα-
δοσιακό χαρακτήρα εθνικού εθίµου
και καταφέρνοντας να τυπωθεί ανεξί-
τηλα στη λαϊκή συνείδηση ως αξίω-

µα, διατηρεί ακόµα τις προσοδοφό-
ρες ρίζες του στην ανθρώπινη αγωνία
και στο φόβο της επικείµενης απώ-
λειας της υγείας ή και της ίδιας της
ζωής που δοκιµάζεται.

ΗΗ οοιικκοοννοοµµιικκήή ααιιµµοορρρρααγγίίαα ττωωνν οοιικκοο--
γγεεννεειιαακκώώνν εειισσοοδδηηµµάάττωωνν κκααιι µµάάλλιισστταα
ααυυττήή πποουυ δδεενν ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι σσεε εεππίί--

σσηηµµεεςς εεκκθθέέσσεειιςς,, µµιιααςς κκααιι εείίννααιι κκααττάά ττοο
κκοοιιννώώςς λλεεγγόόµµεεννοο ««µµααύύρρηη»»,, εεππιιδδεειιννώώ--
ννεεττααιι σσυυννεεχχώώςς,, µµεε ττοο κκρράάττοοςς νναα έέχχεειι
ααππόό χχρρόόννιιαα εεππιιλλέέξξεειι ττοο ρρόόλλοο ττοουυ ααµµέέ--
ττοοχχοουυ θθεεααττήή κκααιι νναα ππρροοσσππααθθεείί µµεε
εευυχχοολλόόγγιιαα νναα εεξξοοµµααλλύύννεειι ττηηνν ααλλγγεειι--
ννήή ττοούύττηη εειικκόόνναα..

Ίσως κάποιος βέβαια, να αντιτείνει
ότι, σήµερα η ιατρική δεν ασκείται
µόνον από γόνους µεγαλογιατρών,
πράγµα το οποίο θα µε βρει απολύ-
τως σύµφωνο. Πολλοί είναι οι άνερ-
γοι και οι χαµηλόµισθοι γιατροί. Σίγου-
ρα,όµως,στην ελληνική πραγµατικότητα,
το εν λόγω επάγγελµα ακόµα διεγεί-
ρει την ατοµική και οικογενειακή ευα-
ρέσκεια των επιτυχόντων στις ιατρι-
κές σχολές, ασχέτως αν πλέον η
επαγγελµατική τους εξασφάλιση είναι
εξαιρετικά επισφαλής.

ΜΜέέσσαα σσ’’ ααυυττόό ττοο ιιααττρροοκκεεννττρριικκάά σσφφυυ--
ρρηηλλααττηηµµέέννοο ππλλααίίσσιιοο ττοουυ υυγγεειιοοννοοµµιι--
κκοούύ µµααςς σσυυσσττήήµµααττοοςς,, οοιι οολλίίγγοοιι εείίννααιι
ααυυττοοίί πποουυ ααπποοφφαασσίίζζοουυνν γγιιαα ττηη λλεειι--
ττοουυρργγίίαα ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ιιδδρρυυµµάάττωωνν
κκααιι δδιιααχχεειιρρίίζζοοννττααιι ααππόόλλυυτταα ττηη δδηηµµόό--
σσιιαα ππεερριιοουυσσίίαα σσαανν οοιικκοογγεεννεειιαακκόό φφέέοουυ--
δδοο,, ααπποολλααµµββάάννοοννττααςς όόλλαα τταα κκοοιιννωωννιι--
κκάά,, υυλλιικκάά κκααιι ηηθθιικκάά ππρροοννόόµµιιαα πποουυ
ααπποορρρρέέοουυνν ααππόό ττηηνν άάρριισσττηη δδιιααχχεείίρριι--
σσηη ττηηςς υυππααρρξξιιαακκήήςς ααγγωωννίίααςς ττωωνν µµααζζώώνν,,
ααλλλλάά κκααιι ττωωνν κκυυββεερρννώώννττωωνν……

Κατακλύζοντας ασφυκτικά και ελέγ-
χοντας απόλυτα την εκπαίδευση, την
κλινική εφαρµογή, τη χρήση των υπο-
δοµών, την οικονοµία των ιδρυµάτων
και τη διαχείριση των ανθρώπινων
πόρων του συστήµατος, σαν πραγµα-
τικοί ιδιοκτήτες, µονοπωλούν την εξει-
δικευµένη γνώση και επιβεβαιώνουν
τέλεια το ρόλο του θαυµατοποιού που
ανέλαβαν και που τελεί υπό την ανο-
χή της εθιµικής εθνικής µας πλέον
παράδοσης.

ΠΠααρρόόττιι λλοοιιππόόνν έέχχοουυνν ππααρρέέλλθθεειι
δδεεκκααεεττίίεεςς ααππόό ττηηνν εεπποοχχήή ττοουυ ΓΓ.. ΒΒιιζζυυηη--
ννοούύ,, µµεε ττοονν έένναα ήή ττοονν άάλλλλοο ττρρόόπποο,, οοιι
εευυρριισσκκόόµµεεννοοιι ((κκααττάά κκύύρριιοο λλόόγγοο)) σσττηηνν
κκοορρυυφφήή ττοουυ ιιααττρροοκκεεννττρριικκάά ππρροοσσαανναα--
ττοολλιισσµµέέννοουυ σσυυσσττήήµµααττοοςς,,  αακκόόµµαα εεξξεε--
ττάάζζοουυνν ««πποοίίαα εείίννααιι ηη ππααχχυυττέέρραα ττηηςς
ααυυλλήήςς µµααςς όόρρννιιθθαα,, δδιιάά νναα ττηηνν λλάάββοουυνν
ααππεερρχχόόµµεεννοοιι»»…… xz

µύθου των υπερανθρώπων

Νοέµβριος 2008
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«οι ευρισκόµενοι (κατά κύριο λόγο) στην 
κορυφή του ιατροκεντρικά προσανατολισµένου

συστήµατος, ακόµα εξετάζουν ποία είναι η
παχυτέρα της αυλής µας όρνιθα, διά να την

λάβουν απερχόµενοι…»
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Η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας
(Τοµέας Οικονοµικών της Υγείας) διορ-
γανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
για τη ∆ιοίκηση τα Oικονοµικά και τις
Πολιτικές Υγείας, το οποίο θα πραγµα-
τοποιηθεί από 3 έως 6 ∆εκεµβρίου,
στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hiltοn,
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μετά τη θετική ανταπόκριση και τη
µεγάλη προσέλευση των επιστηµόνων
υγείας στα Συνέδρια που προηγήθη-
καν, η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας
(Τοµέας Οικονοµικών της Υγείας) µε
την πραγµατοποίηση του 4oυ Πανελ-
ληνίου Συνεδρίου επιχειρεί να διευ-
ρύνει τους όρους και τις προϋποθέσεις
για τη διεπιστηµονική συζήτηση και
ανάλυση των µειζόνων προβληµάτων
του υγειονοµικού τοµέα στη χώρα µας,
µε κύριο σκοπό την ανάδειξη εναλλα-
κτικών λύσεων στην υπόθεση της υγει-
ονοµικής µεταρρύθµισης.

Ειδικότερα, το 4ο Συνέδριο εστιάζει
το ενδιαφέρον του στα µεγάλα ερωτή-
µατα και τα µείζονα προβλήµατα, που
αφορούν στην υγεία και την υγειονο-
µική φροντίδα.Η επιλογή της κατάλλη-
λης βιοϊατρικής και φαρµακευτικής τεχνο-
λογίας στη διαχείριση των χρονίων
νοσηµάτων και οι επιπτώσεις στο κόστος
της υγείας,η αναζήτηση της ιατρικής απο-
τελεσµατικότητας και της αποδοτικότη-
τας στις υγειονοµικές υπηρεσίες και στην

κοινωνική ασφάλιση,καθώς και οι επι-
λογές των καταναλωτών στην ιατρική
περίθαλψη θα αποτελέσουν τους βασι-
κούς άξονες της συζήτησης.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ανα-
ζήτηση των κατευθυντήριων γραµµών
στην πολιτική υγείας µε βάση την επι-
στηµονική τεκµηρίωση για τη βελτίω-
ση της αποτελεσµατικότητας και της απο-
δοτικότητας και η αξιοποίησή τους στη
διαµόρφωση της εθνικής υγειονοµικής
πολιτικής στις κλινικές πρακτικές, στις
υγειονοµικές παρεµβάσεις και στην ανα-
συγκρότηση των υπηρεσιών υγείας.

Η επιστηµονική θεµατολογία του
Συνεδρίου περιλαµβάνει Συµπόσια,
Εργαστήρια, Φροντιστήρια, Ελεύθερες
Ανακοινώσεις και Στρογγυλά Τραπέζια,
όπου θα συζητηθούν εξειδικευµένα
θέµατα υψηλού ενδιαφέροντος,µε ειση-
γήσεις διακεκριµµένων επιστηµόνων
από τον ελληνικό και διεθνή χώρο και
σε συνεργασία µε οργανισµούς, υπη-
ρεσίες και πανεπιστήµια αναγνωρισµέ-
νου κύρους. Επιπλέον, εκτιµάται ότι η
διεξαγωγή Ειδικών Φροντιστηρίων τα
οποία απευθύνονται σε νέους επαγ-
γελµατίες του χώρου της υγείας,θα συµ-
βάλλουν σηµαντικά στην επιστηµονική
κατάρτιση και ενηµέρωσή τους.

Πληροφορίες:AC&C International,
τηλ: 210-6889100, fax: 210-6844777,
e-mail: hheeaalltthhccoonnggrreessss@@aaccnncc..ggrr,,
wwwwww..hheeaalltthhccoonnggrreessss..ggrr 

∆ιοίκηση, Οικονοµικά και
Πολιτικές Υγείας 

Το Περιοδικό της Ποιότητας Eco-Q,διοργανώνει στην Αθήνα, το 5ο ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» την Παρασκευή
12 και το Σάββατο 13 ∆εκεµβρίου 2008. Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στο
ξενοδοχείο Stratos Vassilikos (Μιχαλακοπούλου 114, 115 27 Αθήνα).

Benchmarking Νοσοκοµείων, Quality Management στην Υγεία, Υγιεινή
και Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, Risk Management for Healthcare & Μετρή-
σεις – ∆ιαπίστευση, Αποτίµηση και Ασφάλεια στον χώρο των Νοσοκοµείων,
Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίµων στα Νοσοκοµεία κ.λπ. θα αποτελέσουν
µερικές από τις κύριες θεµατικές ενότητες του συνεδρίου.

Το συνέδριο απευθύνεται και αφορά: Προέδρους και ∆ιοικητές Νοσοκο-
µείων, ∆ιευθυντές Κλινικών και Ιατρικών Τµηµάτων, Υπ/νους ∆ιασφάλισης
Ποιότητας & Πιστοποίησης, Νοσηλευτές, ∆/ντές & Υπ/νους ΜΕΘ, ∆/ντές &
Στελέχη των ∆ιοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, Προϊσταµένους Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων, ∆ιοικητικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό Νοσοκο-
µείων, Υπευθύνους των Εργαστηρίων, Υπ/νους Εκπαίδευσης & Προσωπικού
& Οικονοµικού των Νοσοκοµείων, Ακαδηµαϊκό Προσωπικό Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων, Manager Φαρµακευτικών και Εταιρειών Ιατρικού Εξοπλισµού,
Ανώτερα Στελέχη ∆ηµοσίων Υπηρεσιών,Manager Ασφαλιστικών Εταιρειών &
Οργανισµών,Quality Managers,Προϊσταµένους Τµ.Κοινωνικών Υπηρεσιών,
Φορείς Πιστοποίησης & Συµβούλων,Ερευνητές, Ιατρούς & Νοσηλευτές ∆ηµό-
σιων & Ιδιωτικών Κλινικών. Για περισσότερες πληροφορίες – συµµετοχή, επι-
κοινωνήσατε µε την Οργανωτική Επιτροπή (Κα Βίκυ Παπανικολάου,Τηλ: 210
6026454 & 210 6627868 – Τηλ: & Fax: 210 6026412 – E-mail: ecoq@otenet.gr 

Πραγµατοποιείται το 4ο Ετήσιο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα «Εξελίξεις & Προ-
οπτικές στην Καρδιολογία 2008-2009»,  στις 12 - 13 ∆εκεµβρίου 2008 στο
Ξενοδοχείο «Divani Caravel», στην Αθήνα.
Πληροφορίες: The Mastermind Group, τηλ: 210-6827405, 6839690, 
fax: 210-6827409, e-mail: estasinou@tmg.gr , www.mastermind.gr 

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

Συνέδριο για την «Ποιότητα
στις υπηρεσίες Υγείας» 

Εξελίξεις και προοπτικές στην
Καρδιολογία 

Η Οµάδα Εργασίας της Καρδιολογικής Νοσηλευτικής και η Ελληνική Καρ-
διολογική Εταιρεία διοργανώνουν το 4th Nursing Session, Ioannina Cardiovascular
education ICE 2008., 5 - 6 ∆εκεµβρίου 2008, στο Ξενοδοχείο «Du Lac», στα
Ιωάννινα. Πληρ.: τηλ: 26510 68610. e-mail: info@conferre.gr , http://www.ice2008.gr 

Οµάδα Εργασίας Καρδιολογικής
Νοσηλευτικής 

Η Ογκολογική Μονάδα Γ΄ Παν. Παθολ. Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 
και το ΓΝΝΘ ΣΩΤΗΡΙΑ, διοργανώνουν στις 5 - 6 ∆εκεµβρίου 2008, στην Αθήνα, 
Ξενοδοχείο Divani Caravel το  2ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθµια Περί-
θαλψη.  Πληροφορίες: Triaena tours & congress τηλ: 210 -7499304, 7499300 
fax: 210 - 7713795, e - mail:pennyh@triaenatours.gr, www.triaenatours.gr

Η Ογκολογία στην Πρωτοβάθµια
Περίθαλψη 

Προαγωγή και Αγωγή Υγείας
στην Κοινότητα 

Η Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής & Αγωγής Υγείας και το Εθνικό ∆ίκτυο
∆ήµων Προαγωγής Υγείας συνδιοργανώνουν το 5o Πανελλήνιο Συνέδριο
Προαγωγής και Αγωγής Υγείας & 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής Υγεί-
ας στην Κοινότητα το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 15 - 16 ∆εκεµβρίου
2008 στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Divani Caravel», υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Πληροφορίες: Erasmus Conferences Tours & Travel SA, τηλ: 210-7257693, 
fax: 210-7257532, www.neahygeia.gr.

Επιµέλεια: ΜΜααρρίίαα ΑΑθθαανναασσοοπποούύλλοουυ,, Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.



Σύσταση της ΕΝΕ
Η ΕΝΕ συστήθηκε δια του Νόµου

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

Κυριότεροι σκοποί της ΕΝΕ
Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι

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

λευτικής ως ανεξάρτητης και αυτό-
νοµης επιστήµης και τέχνης 

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

l τη διατύπωση εισηγήσεων για νοση-
λευτικά θέµατα

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

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

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

l τον περιορισµό της αντιποίησης του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος

l την αξιολόγηση της παρεχόµενης
νοσηλευτικής φροντίδας

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

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

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

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

l τον καθορισµό και κοστολόγηση των
νοσηλευτικών πράξεων και

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

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

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

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

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

Κεντρική ∆ιοίκηση
Η Κεντρική ∆ιοίκηση αποτελείται

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

Περιφερειακά Τµήµατα
Τα επτά Περιφερειακά Τµήµατα (Π.Τ)

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

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

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

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

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

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

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

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

Εγγραφή και συνδροµή των µελών
Κάθε Νοσηλευτής υποχρεούται να

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

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

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

Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
Για την έκδοση από τις κατά τόπους

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

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

ΕΕππιιττοοµµήή χχρρήήσσιιµµωωνν ππλληηρροοφφοορριιώώνν
γγιιαα ττηηνν ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
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