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πρωτοτυπία βολική
κι επιθυµούν «διακαώς» τη διαιώνισή
της. Κάποιοι άλλοι,
βλέπουν τα προβλήµατα που δηµι-

ουργεί στην καθηµερινή εργασιακή
πραγµατικότητα των
νοσηλευτών και
ζητούν αλλαγές. Ο
«Ρυθµός της Υγείας»

ανοίγει τον «Φάκελο
Εκπαίδευση» και
ρίχνει φως σε όλες
τις απόψεις που υπάρχουν γύρω από το
θέµα αυτό.Καλεί,επίσης,όλους τους νοσηλευτές που αναρωτιούνται,αµφιβάλλουν
ή πιστεύουν κάτι που
θα συµβάλλει στη
δηµιουργία ενός γόνιµου διαλόγου, να
στείλουν τις απόψεις
τους και να καταθέσουν τη δική τους
αλήθεια και εµπειρία...
σελ. 12

▲

ροβληµατισµός, διαφορετικές
επικαιρότητα
απόψεις,έντονες αντιδράσεις, κρυφές και
φανερές αιτίες…Το
θέµα της Ενιαίας Πανεπιστηµιακής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης,απασχόλησε και
πληροφορίες
απασχολεί έντονα
όλη τη Νοσηλευτική κοινότητα.Η Ένω- σης, ως ένα φαινόση Νοσηλευτών Ελλά- µενο που, αποτελεί
δος, χαρακτηρίζει τη πανευρωπαϊκή (αν
«διπολικότητα» της όχι παγκόσµια) πρωΤριτοβάθµιας Νοση- τοτυπία…Κάποιοι
λευτικής Εκπαίδευ- θεωρούν αυτοί την

απόψεις

Σ

Ε.Ν.Ε.χειρο

STOP στην αυθαιρεσία!
Και την κατάχρηση του όρου «Νοσηλευτής»

«H

χρήση του όρου «Νοσηλευτής» από τον
φορέα σας έρχεται σε αντίθεση µε το
γράµµα και το πνεύµα των διατάξεων του
Νόµου 1579/1985 και είναι παράνοµη και καταχρηστική. Επιπλέον, δηµιουργεί αναπόφευκτα σύγχυση
στους σπουδαστές που φοιτούν στο εν λόγω Ι.Ε.Κ.,

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Σ.Η.
Επιλεκτικά και αναίτια…

καθώς και στους υποψήφιους σπουδαστές, παραπλανώντας τους αναφορικά µε τον επαγγελµατικό
τίτλο και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που αποκτούν
κατά την αποφοίτησή τους», αναφέρει το εξώδικο
που απέστειλε η Ε.Ν.Ε. σε Ινστιτούτο Επαγγελµατισελ. 7
κής Κατάρτισης που εδρεύει στην Αθήνα...
σελ.7

▲▲

το νησί που ξέρει να ζει, να αγαπά και να σέβεται. Στο νησί που σύµφωνα µε τον Πίνδαρο, όταν
ο ∆ίας επικράτησε των Γιγάντων, αποφάσισε να
µοιράσει τη γη στους Ολύµπιους Θεούς. Ο Ήλιος όµως,
έλειπε από τη µοιρασιά κι έµεινε χωρίς γη. Ο ∆ίας για
να µην τον αδικήσει είπε να ξανακάνουν τη µοιρασιά
αλλά ο Ήλιος τότε είπε πως η γη που θα αναδύονταν
ε π ιθα
φυ
λ λ ί δ α το επόµενο πρωαπό τη θάλασσα όταν
ανατέλλει
ινό θα γινόταν δική του. Έτσι αναδύθηκε ένα πανέµορφο και καταπράσινο νησί, η Ρόδος. Ο Ήλιος συνεπαρµένος από την οµορφιά της την έλουσε µε τις
ακτίνες του. Από τότε η Ρόδος είναι το νησί του Ήλιου, το πιο φωτεινό και λαµπερό. Ένας άλλος µύθος
αναφέρει ότι η Ρόδος ήταν νύµφη, κόρη του Ποσειδώνα, και γυναίκα του Ήλιου.
Όποια εκδοχή όµως και να ισχύει, σας προσκαλώ
να γνωρίσετε τη διαχρονικότητά της, το γοητευτικό
παρελθόν της, το σύγχρονο πρόσωπό της. Φυσικό περιβάλλον, µνηµεία, πολιτισµός, παράδοση, τέχνες, ψυχαγωγία, υπηρεσίες σας παρέχουν τη δυνατότητα να
ταξιδέψετε σε άλλες εποχές και στο σήµερα, άκοπα
κι ευχάριστα...
σελ. 4

σελ. 11

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
Η υπόθεση χρειάζεται διερεύνηση… σελ. 10

- Προστατεύοντας τον ασθενή…
- Με «σειρά» προτεραιότητας
- Κοινοτική Νοσηλευτική
- Το Ε.Σ.Υ. στη µάχη της (Ανά) Σύνταξης

σελ. 6
σελ. 9
σελ. 14
σελ. 20

▲
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

ΩΡΑΡΙΟ

Επιβάλλεται
«κυκλική»
λειτουργία…

Επιστολή προς όλους τους αρµόδιους
φορείς απέστειλε η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος, εκφράζοντας τη θέση της αναφορικά µε το ζήτηµα της ένταξης των µαιών στο κυκλικό ωράριο λειτουργίας των
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και Κέντρων
Υγείας. «Ως γνωστόν, σε όλα τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας της χώρας εφαρµόζεται το κυκλικό ωράριο, ως ο πλέον
ορθολογικός τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας δηµόσιων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Το κυκλικό ωράριο συνδέεται άµεσα µε την φύση των
υπηρεσιών υγείας, ενώ συµβάλλει καθοριστικά στον σεβασµό και την πιστή εφαρµογή της αρχής της συνέχειας των δηµοσίων υπηρεσιών.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, η δηµόσια υπηρεσία, υπό
την ουσιαστική ή λειτουργική έννοια αυτής,
είναι η δραστηριότητα των δηµόσιων νοµικών προσώπων ή ακόµη και ιδιωτών που
ενεργούν κατά παραχώρηση, η οποία έχει
ως αντικείµενο την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών προς τους πολίτες, για την ικανοποίηση ορισµένων βασικών αναγκών τους,
όπως εκπαίδευση, συγκοινωνία, ύδρευση κλπ. Στις ανωτέρω βασικές... σελ. 8

Απρίλιος 2009

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για τις κανονικές άδειες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Αναφορικά µε τον τρόπο χορήγησης της κανονικής άδειας επισηµαίνονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού
ε φ η µ ε Κώδικα
ρ ί δ ε ς(Νόµος 3528/2007), σύµφωνα µε τις οποίες, «οι δηµόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια µε αποδοχές δύο
(2) µήνες µετά το διορισµό τους. Η άδεια που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε δύο (2) ηµέρες για κάθε µήνα υπηρεσίας και δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθµό των ηµερών κανονικής άδειας που δικαιούνται µε τη συµπλήρωση ενός
(1) έτους δηµόσιας πραγµατικής υπηρεσίας. Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά µία (1) εργάσιµη ηµέρα για κάθε έτος απασχόλησης και µέχρι τη συµπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίµων ηµερών
προκειµένου για πενθήµερη ή εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας, αντίστοιχα».
Με βάση τους ανωτέρω απλούς κανόνες πραγµατοποιείται ... σελ.10

Ε.Ν.Ε.ργός

πολίτης

Αποφάσεις εν αναµονή!

Αναφορικά µε τις προϋποθέσεις και τους όρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος ως ελεύθερου επαγγέλµατος επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόµου 1579/1985, «µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται
ε π ι φοιυόροι,
λ λ ί δοιαπροϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλµατος νοσηλευτή αποφοίτους Τµηµάτων Πανεπιστηµίων ή Τεχνολογικών Ιδρυµάτων, και ορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές οικήµατος και
εξοπλισµού για τη συγκρότηση και οργάνωση του επαγγελµατικού καταστήµατος
των νοσηλευτών, µέσα στο οποίο µπορεί να εφαρµόζονται νοσηλευτικές µέθοδοι
και πράξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας γίνεται η κοστολόγηση
των νοσηλευτικών πράξεων».
Σε συνέχεια των πάνω εξουσιοδοτικών διατάξεων δεν υπήρξε έκδοση των προβλεποµένων υπουργικών αποφάσεων, µε αποτέλεσµα… σελ. 9

«Αντικρίστε τον
αληθινό κόσµο!»

Εκµεταλλευόµενος, από τη µία την αποδοχή του περιεχοµένου της επιφυλλίδας από πάρα πολλούς συναδέλφους
που επιθυµούν να ξεφύγουν για λίγο από τα τετριµµένα
και από την άλλη τη συγκυρία της επικείµενης παρουσίας
της κυρίας Αλκυόνης Παπαδάκη στο συνέδριό µας στη
Ρόδο, θα τολµήσω να ρίξω το βλέµµα µου µε τη δέουσα
συστολή, στη σηµαντικότατη λογοτεχνική παραγωγή της
συγγραφέως, µε την ελπίδα να περιορίσω το δυνατόν περισσότερο τις τυχόν αστοχίες στην εν λόγω προσπάθεια.
Η κυρία Αλκυόνη Παπαδάκη, έχοντας ως επίκεντρο του
έργου της τον άνθρωπο σε όλες του τις µεταπτώσεις και
τα πάθη, λέει χαρακτηριστικά µέσω της Ρόζυ, της ηρωίδας
του έργου της «Σκισµένο Ψαθάκι» ότι, «δεν της πάει η
κοστουµιά του κανονικού ανθρώπου». Με τον τρόπο αυτό,
περιγράφει την αποστροφή της στον κατεστηµένο τρόπο
ζωής, δίνοντας παράλληλα µια µεταφυσική διάσταση στον
ξεστρατισµένο ρόλο των ανθρώπων, που για αλλού ξεκίνησαν και αλλού κατέληξαν... σελ. 18

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ηµήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Ε.Ν.Ε.ΧΕΙΡΟ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47
π λ η10676,
ρ ο φΑθήνα,
ορίες
Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Μετά την κατσαρίδα
ήρθε ο αρουραίος!

«Ποντικός επιτέθηκε και δάγκωσε επανειληµµένα χειρουργηµένο ασθενή στο νοσοκοµείο του Ρεθύµνου. Το τραγελαφικό, αλλά και πρωτόγνωρο στα ελληνικά και ίσως διεθνή χρονικά γεγονός, αποκαλύπτεται από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη
Καρχιµάκη. Ο κ. Καρχιµάκης δέχθηκε καταγγελίες από γιατρούς
και από τους συγγενείς του ασθενούς, που...σκότωσαν επί τόπου
τον απρόσκλητο και επικίνδυνο εισβολέα.
Από τους ίδιους, επίσης, καταγγέλλεται ότι, το πεπαλαιωµένο
νοσοκοµείο είναι «ξέφραγο αµπέλι», καθώς πέρα από τις ελλείψεις και τα λειτουργικά του προβλήµατα καθηµερινά κάνουν...παρέλαση τα ποντίκια, οι γάτες αλλά και πάσης φύσεως ζωύφια.
Ο βουλευτής «φωτίζοντας» το συµβάν σε ερώτησή του στη
Βουλή αναφέρει ότι: «Χειρουργηµένος ασθενής την 1.4.09 σε
δωµάτιο του 1ου ορόφου του νοσοκοµείου Ρεθύµνου, αφού
ευχαριστούσε τον γιατρό του για την επιτυχηµένη επέµβασή του
και ενώ συζητούσε µε συγγενείς του που είχαν πάει να τον επισκεφθούν, δέχθηκε την επίθεση ποντικού... σελ. 16

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριστείδης ∆άγλας
Γενικός Γραµµατέας
α π ό ψ ε∆.Σ.
ι ς Ε.Ν.Ε
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
- ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ∆ΗΣ Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 102
16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002
Fax: 210-8941551
e-mail: info@pitsilidis.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικόλαος Ορφανός
Α’ Αντιπρόεδρος
∆ηµήτριος Πιστόλας
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
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
∆ηµήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.
CREDIT: visualphotos.com
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 8376

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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Σας καλωσορίζω
στη
Ρόδο
...
Ε.Ν.Ε.ργειες
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
επικαιρότητα

περιεχόµενα

M

ε ιδιαίτερη χαρά δέχτηκα τη βούλη- δρίου της Ε.Ν.Ε. στη Ρόδο, ευελπιστώντας ότι
ση των εκλεγµένων αντιπροσώπων εφεξής το ετήσιο, Πανευρωπαϊκό πλέον, συνέµας, να διεξαχθεί το 2ο πανελλήνιο δριο της Ε.Ν.Ε. θα αποτελεί πόλο έλξης και συζήνοσηλευτικό επαγγελµατικό και επιστηµονικό τησης των θεµάτων που αφορούν τη Νοσηλευσυνέδριο στη Ρόδο στις 12 έως και 15 Μαΐου τική και τον συνάνθρωπό µας, τόσο στην Ελλάδα,
µ εκαι
ρίδ
ς
όσο
σεεολόκληρη
την Ευρώπη.
στο Hotel Capsis. Ένα συνέδριο που έχει προ-ε φ η
Οι οµάδες εργασίας του συνεδρίου, οι µελέετοιµαστεί µε περισσή επιµέλεια και του οποίου η επιτυχία, µε τη δική σας συµµετοχή, είναι τες, τα κλινικά φροντιστήρια, οι έρευνες και τα
πλήρως εξασφαλισµένη. Η επιστηµονική αυτή επιστηµονικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν,
κίνηση διεξήχθη µε απόλυτη επιτυχία πέρυσι θα προσφέρουν αναµφίβολα σε όλους τους συµστην Λευκάδα µε 4.000 συνέδρους και αποτε- µετέχοντες, πολλαπλά οφέλη ενώ παράλληλα
∆ηµήτρης Σκουτέλης
λεί τον κορυφαίο Επαγγελµατικό, Επιστηµονι- θα συµβάλλουν ακόµη περισσότερο στην επιΠρόεδρος ∆.Σ. Ε.Ν.Ε.
κό και Νοσηλευτικό θεσµό της χώρας µας σε στηµονική επιτυχία του Συνεδρίου και στην
εξειδικευµένη, αλλά και ολόπλευρη ενηµέρωεπίπεδο συνεδρίων.
ολίτης
Η ικανοποίηση που αισθάνοµαι διπλασιά- σήπσας.
Είµαι βέβαιος ότι, ο διάλογος, ο οποίος θα
ζεται µόνο µε τη σκέψη ότι προσφάτως, στη Θεσαναπτυχθεί
µεταξύ των εισηγητών και των συνέσαλονίκη, 27-29 του Νοέµβρη διεξήχθη το 4ο
δρων - Ελλήνων και αλλοδαπών συναδέλφων
- θα αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµος και στις δύο
«Το ετήσιο, Πανευρωπαϊκό πλέον, πλευρές, τα δε συµπεράσµατα τα οποία θα συνασυνέδριο της Ε.Ν.Ε. θα αποτελεί πόλο έλξης και χθούν από τις επιµέρους συζητήσεις, θα αποτελέσουν χρήσιµα εφόδια, αναφορικά µε την άσκησυζήτησης των θεµάτων που αφορούν τη ση του επαγγέλµατός µας.
επιφυλλίδα
Έχουν προσκληθεί και θα παραβρεθούν διαΝοσηλευτική και τον συνάνθρωπό µας, τόσο
κεκριµένοι επιστήµονες από την Ευρώπη και
στην Ελλάδα, όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη»
την Αµερική, ώστε να µας µεταφέρουν το διαφορετικό κλίµα που επικρατεί στις χώρες τους,
Ετήσιο ∆ιεθνές Συνέδριο της FEPI, της οµο- τόσο από πλευράς γνώσης και εκπαίδευσης, όσο
σπονδίας των Νοµικών Προσώπων των Νοση- και από πλευράς επιτέλεσης του νοσηλευτικού
λευτών της Ευρώπης, συνέδριο όπου µε επιτυ- έργου.
Θερµά συγχαρητήρια στους εισηγητές που
χία διοργανώσαµε. Στην πρωτεύουσα του βορρά
λοιπόν, αφουγκραστήκαµε την διεθνή ανάγκη µοιράζονται µε ευαισθησία και καλή θέληση τη
για µια πανευρωπαϊκή επαγγελµατική και επι- γνώση τους µαζί µας.
Πολλές ευχαριστίες στα µέλη της επιστηµοστηµονική συγκέντρωση που να αφορά όχι µόνο
τα Νοµικά Πρόσωπα (τους ρυθµιστές του επαγ- νικής, οργανωτικής και τοπικής επιτροπής του
γέλµατος δηλαδή) αλλά και τους ίδιους τους συνεδρίου.
Σας προσκαλώ να δώσετε - και ιδιαίτερα εσείς
Νοσηλευτές όπου βρίσκονται µπροστά στη νέα
πρόκληση των καιρών: την κινητικότητα µετα- νέοι συνάδελφοι - δυναµικό παρόν στις επιξύ των χωρών της Ευρώπης, τόσο των Επαγ- στηµονικές εκδηλώσεις του συνεδρίου µας συµγελµατιών Νοσηλευτών, όσο και των ασθενών βάλλοντας έτσι για µια ακόµη φορά στην επιτυπου αναζητούν περίθαλψη σε χώρες της Ευρώ- χία του.
Με αυτές τις σκέψεις, εύχοµαι ολόψυχα να
πης. Καταγράφοντας λοιπόν τον παλµό, και µε
την παρακίνηση και υποστήριξη της FEPI, τολ- νιώσετε τις µεγαλύτερες δυνατές συγκινήσεις και
µούµε την διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου να έχετε µια από τις καλύτερες διαµονές στο
& 1ου Πανευρωπαϊκού Νοσηλευτικού Συνε- σµαραγδένιο νησί της Ρόδου. ❘❚
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προστασία του ασθενούς στα
σύγχρονα συστήµατα περίθαλψης εξαρτάται από πολλούς και συχνά αλληλένδετους παράπ ι φ υ λκαι
λίδα
γοντες. Η αναγνώριση, ηεανάλυση
η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων
τους, αποτελούν τις βάσεις της πολιτικής και στρατηγικής της προστασίας
των ασθενών.
1. Σ χ έ σ ε ι ς κ α ι ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α γ ι α τ ρ ο ύ
και ασθεν ούς
Η ορθή επικοινωνία µεταξύ γιατρού
και ασθενή επηρεάζει άµεσα την ασφάλεια του ασθενούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διάγνωσης και περίθαλψης σε
νοσοκοµειακό ή άλλο περιβάλλον.
2. Η πληροφόρηση: Τι πρέπει να ζητά
ο ασθενής από το γιατρό;
Η πληροφόρηση στην οποία έχει
δικαίωµα ο κάθε ασθενής πρέπει να
είναι όσο το δυνατό πληρέστερη και
ολοκληρωµένη. Επιβάλλεται να περιλαµβάνει όλα όσα η πρόσφατη ιατρική εξέλιξη µπορεί να προσφέρει σαν
θεραπευτικές επιλογές στο πρόβληµα
του ασθενούς.
3. Η παρουσία τρίτου προσώπου
Η παρουσία κάποιου τρίτου ατόµου, είτε συγγενικού είτε φιλικού, µπορεί να είναι βοηθητική και για το λόγο
αυτό ένας αριθµός ασθενών, όταν πηγαίνει στο γιατρό επιθυµεί τη συνοδεία
κάποιου δικού του ανθρώπου. Οι ασθενείς πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόµενο να έχουν κάποιο άτοµο της εµπιστοσύνης τους όταν επισκέπτονται το

γιατρό τους. Η συµβολή του τρίτου ατόµου στη σχέση γιατρού και ασθενούς
µπορεί να είναι ευεργετική τόσο για
τον ασθενή όσο και για το γιατρό.
4. Το ιατρικό απόρρητο
Η εµπιστευτικότητα µεταξύ γιατρού
και ασθενούς και το ιατρικό απόρρητο διασφαλίζουν ότι ο ασθενής µπορεί να µιλά ελεύθερα και να αποκαλύπτει ό,τι χρειάζεται για την περίθαλψή
του στις συνοµιλίες του µε το γιατρό.
Αυτό αφαιρεί οποιοδήποτε αίσθηµα
φόβου και επιτρέπει στον ασθενή να
είναι ειλικρινής µε το γιατρό του. Όλες
οι συζητήσεις και οι ανταλλαγές πληροφοριών µε το γιατρό είναι εµπιστευτικές. Ο γιατρός δεν πρέπει να
µοιράζεται την πληροφόρηση αυτή µε
άλλους εκτός εάν έχει την εξουσιοδότηση του ασθενούς.

5. Οι νοσηλευτές
Η φροντίδα που προσφέρεται από
το νοσηλευτικό προσωπικό στους
ασθενείς µέσα στο νοσοκοµείο έχει
καθοριστικό ρόλο στο ποσοστό των
θανάτων και των επιπλοκών που
παρουσιάζουν οι ασθενείς. Η ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας, αλλά
και η ποσότητα, µε την έννοια του
αριθµού ωρών που προσφέρονται
προς τον κάθε ασθενή, µπορούν να
µειώνουν τους θανάτους στα νοσοκοµεία και να διαφυλάττουν τους ασθενείς από σοβαρές επιπλοκές κατά την
ενδονοσοκοµειακή περίθαλψή τους.
6. Η π ρ ο σ τ α σ ί α α π ό µ ο λ ύ ν σ ε ι ς σ ε
νοσοκοµεία
Οι µολυσµατικές ασθένειες είναι
η κυριότερη αιτία θανάτων παγκοσµίως. ∆υστυχώς οι µολυσµατικές

ασθένειες που έχουν γίνει ανθεκτικές στα αντιβιοτικά αυξάνονται. Οι
ασθενείς στα νοσοκοµεία κινδυνεύουν ιδιαίτερα από τις µεταδιδόµενες
ανθεκτικές νοσοκοµειακές µολύνσεις
από διάφορα µικρόβια όπως ο πολυανθεκτικός χρυσίζων σταφυλόκοκκος.
Είναι σηµαντικό όλοι να γνωρίζουν
τα βασικά µέτρα πρόληψης της µετάδοσης, διότι µε τον τρόπο αυτό ο καθένας µπορεί να συµβάλλει, στο µέτρο
των δυνατοτήτων του, στην καταπολέµηση του απειλητικού αυτού προβλήµατος. Στα νοσοκοµεία και άλλους
χώρους φροντίδας ασθενών, είναι
απαραίτητο να γίνεται µια συνεχής
εκπαίδευση του προσωπικού όλων
των ειδικοτήτων και βαθµίδων. Επίσης, χρειάζεται προσεκτική επιτήρηση των δεδοµένων σχετικά µε τα
µικρόβια, τις απολυµάνσεις που απαιτούνται και τις µολύνσεις που συµβαίνουν.
7. Ο µ ά δ ε ς ά µ ε σ η ς ε π έ µ β α σ η ς ε ν τ ό ς
των νοσοκοµείων
Οι οµάδες άµεσης επέµβασης για
την ανάνηψη ασθενών ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής είναι
άκρως απαραίτητες στα νοσοκοµεία.
Έχουν µέχρι σήµερα σώσει πολλές
ανθρώπινες ζωές και η παρουσία τους
προσφέρει τα µέγιστα στην ασφάλεια
των ασθενών.
8. Ν ο σ ο κ ο µ ε ί α κ α ι φ υ σ ι κ έ ς κ α τ α στροφές
Για να σώζονται ζωές σε καταστάσεις κρίσεων απαιτείται τα νοσοκοµεία να είναι επαρκώς προστατευµένα και προετοιµασµένα για να µπορούν
να συνεχίζουν να εκπληρώνουν το
ρόλο τους. Οι αρχές δηµόσιας υγείας πρέπει να εκπονούν σχέδια δράσης, για να προετοιµάζουν τα νοσοκοµεία έτσι ώστε, να είναι ικανά να
αντιµετωπίζουν τις αυξηµένες επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν σε
καταστάσεις κρίσης. ❘❚
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STOP στην αυθαιρεσία!

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

E

ξώδικο απέστειλε η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος προς το Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης «Ιπποκράτειος», που εδρεύει στην Αθήνα, για την αυθαίρετη χρήση του όρου «Νοσηλευτής»,
στο πρόγραµµά σπουδών του.
«Προσφάτως πληροφορηθήκαµε το περιεχόµενο
της ιστοσελίδας http://www.ipokratiosπ.grο/IEλKί/τinη
deςx.php?id=29,
σύµφωνα µε το οποίο το ΙΕΚ «Ιπποκράτειος» παρουσιάζει τις ειδικότητες «Νοσηλευτής Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας», «Νοσηλευτής Ογκολογικών Παθήσεων»
και «Νοσηλευτής Χειρουργείου» ως δυνάµενες να αποκτηθούν κατόπιν παρακολούθησης του προγράµµατος
σπουδών του ως άνω Ι.Ε.Κ.. Επί του περιεχοµένου της
ανωτέρω ιστοσελίδας αναφέρονται τα ακόλουθα.
Η χ ρ ή ση τ ο υ όρ ο υ « Ν οσ η λ ευ τ ής » ε ί ν α ι ε ν τ ελ ώ ς
αυθαίρετη και µη συνάδοευπ
σαι φ
µευτολ σ
λαίφδέας νοµοθετικό πλαίσιο, που ρυθµίζει την απονοµή του επαγγελµατικού τίτλου του Νοσηλευτή. Ειδικότερα, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόµου 1579/1985,
από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθιερώνεται ο επαγγελµατικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωµατούχους των:
α) Τµηµάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών
τµηµάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών
νοσοκόµων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόµων,αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιµων σχολών
αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
5§2 Β του Νόµου 1579/1985, για τους νοσηλευτές και
νοσηλεύτριες ορίζονται οι παρακάτω ειδικότητες: α)
Ειδικότητα νοσηλευτικής παθολογικής. β) Ειδικότητα νοσηλευτικής χειρουργικής. γ) Ειδικότητα νοσηλευτικής παιδιατρικής. δ) Ειδικότητα νοσηλευτικής
ψυχικής υγείας. (…) Για την άσκηση της νοσηλευτικής ειδικότητας απαιτείται ειδική εκπαίδευση και χορήγηση αντίστοιχου τίτλου ειδικού νοσηλευτή. Τίτλος
ειδικού νοσηλευτή χορηγείται σε απόφοιτους των
ανώτερων νοσηλευτικών σχολών, των αντίστοιχων
τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. των Α.Ε.Ι. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ύστερα από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση τίτλου ειδικού
νοσηλευτή, η διάρκεια και το περιεχόµενο της αντίστοιχης εκπαίδευσης, ο αριθµός των εκπαιδευοµένων κατά ειδικότητα, οι µονάδες όπου παρέχεται η
εκπαίδευση, ο τρόπος και η διαδικασία τοποθέτησης
των ειδικευόµενων νοσηλευτών στις µονάδες αυτές
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, η
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χρήση του επαγγελµατικού τίτλου του Νοσηλευτή
προβλέπεται για συγκεκριµένες κατηγορίες πτυχιούχων των ως άνω περιοριστικώς απαριθµουµένων
σχολών, µεταξύ των οποίων δεν συµπεριλαµβάνεται
κανένα Ι.Ε.Κ..
Εντεύθεν, η χρήση του όρου «Νοσηλευτής» από
τον φορέα «Ι.Ε.Κ. Ιπποκράτειος» έρχεται σε αντίθεση
µε το γράµµα και το πνεύµα των διατάξεων του Νόµου
1579/1985 και είναι παράνοµη και καταχρηστική. Επιπλέον, δηµιουργεί αναπόφευκτα σύγχυση στους σπουδαστές που φοιτούν στο εν λόγω Ι.Ε.Κ., καθώς και
στους υποψήφιους σπουδαστές, παραπλανώντας τους
αναφορικά µε τον επαγγελµατικό τίτλο και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που αποκτούν κατά την αποφοίτησή τους, συµβάλλοντας κατ’αυτόν τον τρόπο αποφασιστικά στην αντιποίηση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος.
Περαιτέρω, τονίζεται ότι, η ειδικότητα νοσηλευτικής χειρουργικής απονέµεται µόνο σε αποφοίτους
των ανωτέρω περιοριστικώς αναφεροµένων σχολών,
κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. Υ7/οικ. 3095/96 Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων ειδικής
εκπαίδευσης στη νοσηλευτική χειρουργείου για νοσηλευτές-τριες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 424/Β'/96)».
Στο σηµείο, δε, αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3§2 του Νόµου
3252/2004, «τακτικά µέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: α) Τµηµάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τµηµάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών
Νοσοκόµων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόµων,

αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τµηµάτων
της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώµατα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα µε τα πτυχία των νοσηλευτικών
σχολών της ηµεδαπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες»,
ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 31Λ3 του ιδίου ως άνω
Νόµου, «εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος υποχρεούνται όλοι οι νοσηλευτές να εγγραφούν στα µητρώα της Ε.Ν.Ε. Μετά την πάροδο αυτού
του χρονικού διαστήµατος η άσκηση του επαγγέλµατος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε. συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα».
Η κ ατα χρη στι κ ή, δε, αν αφ ορ ά του επα γ γ ελ µατ ι κού τίτλου του «Νοσηλευτή» και η εν γένει παραπλάνηση του κοινού καθίσταται έτι περισσότερο εµφανής, δοθέντος ότι στην επίµαχη ιστοσελίδα αναφέρεται,
ότι «το επάγγελµα της νοσηλευτικής είναι κατοχυρωµένο µε επαγγελµατικά δικαιώµατα και άδεια άσκησης επαγγέλµατος (προεδρικό διάταγµα 210 ΦΕΚ 165
Τεύχος Α΄, 24/7/2001)».
Ανατρέχοντας, ωστόσο, στο ως άνω υπ’ αριθµ.
210/2001 Προεδρικό ∆ιάταγµα, διαπιστώνεται, ότι αυτό
αφορά τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των «Βοηθών
Νοσηλευτών». Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 1 του εν λόγω Προεδρικού ∆ιατάγµατος,
«στους κατόχους ∆ιπλώµατος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης, των ειδικοτήτων Νοσηλευτική Τραυµατολογία, Νοσηλευτική
Ογκολογικών Παθήσεων, Νοσηλευτής Χειρουργείου, Νοσηλευτική Ατόµων µε Ψυχικές Παθήσεις, και
Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των
I.Ε.Κ. και στους κατόχους πτυχίου των Τ.Ε.Ε. Α' και
Β' κύκλου της ειδικότητας «Βοηθών Νοσηλευτών»
χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος Βοηθού
Νοσηλευτή».
Επειδή, η χρήση του επαγγελµατικού τίτλου του
Νοσηλευτή από τον Όµιλό σας είναι παράνοµη και
καταχρηστική.
Επειδή, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχει εκ
του Νόµου 3252/2004 ως σκοπό της, µεταξύ άλλων,
τον περιορισµό της αντιποίησης της άσκησης του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος.
Για τους λόγους αυτούς:
Η Ε. Ν. Ε. , έ χον τας προφ ανέ ς ένν οµο συµφ έρ ον
όπως παρέµβει, διαµαρτύρεται εντόνως για όσα ανωτέρω αναφέρονται και µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός της, ζητά την άµεση διακοπή κάθε
περαιτέρω µελλοντικής χρήσης του επαγγελµατικού
τίτλου του Νοσηλευτή από το ΙΕΚ Ιπποκράτειος», αναφέρει το κείµενο του εξωδίκου. ❘❚
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Ε.Ν.Ε.
Η Υγεία
επιβάλλει
«κυκλική» λειτουργία...

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

E Ε.Ν.Ε.ργός

πληροφορίες

πιστολή προς όλους τους αρµόδιους φορείς απέστειλε η Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος, εκφράζοντας τη θέση της αναφορικά µε τοπζήοτηλµίατ η ς
της ένταξης των µαιών στο κυκλικό ωράριο λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και Κέντρων Υγείας. «Ως γνωστόν,
σε όλα τα νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας της χώρας εφαρµόζεται το κυκλικό ωράριο,ως ο πλέον ορθολογικός τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας δηµόσιων φορέων
που παρέχουν υπηρεσίες υγείας.Το κυκλικό ωράριο συνδέεται άµεσα µε την φύση
ε πσυµβάλλει
ιφυλλίδα
των υπηρεσιών υγείας, ενώ
καθοριστικά στον σεβασµό και την πιστή
εφαρµογή της αρχής της συνέχειας των
δηµοσίων υπηρεσιών.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, η δηµόσια υπηρεσία, υπό
την ουσιαστική ή λειτουργική έννοια
αυτής, είναι η δραστηριότητα των δηµόσιων νοµικών προσώπων ή ακόµη και
ιδιωτών που ενεργούν κατά παραχώ- υπηρεσιών σχετίζεται άµεσα µε την λειρηση, η οποία έχει ως αντικείµενο την τουργική έννοια της δηµόσιας υπηρεπαροχή αγαθών ή υπηρεσιών προς τους σίας. Σύµφωνα µε την εν λόγω αρχή,
πολίτες, για την ικανοποίηση ορισµέ- δεν επιτρέπεται η διακοπή της λειτουρνων βασικών αναγκών τους,όπως εκπαί- γίας των δηµοσίων υπηρεσιών λόγω
δευση, συγκοινωνία, ύδρευση κλπ. Στις ακριβώς της σπουδαιότητας των βασιανωτέρω βασικές ανάγκες εµπεριέχο- κών αναγκών, στην ικανοποίηση των
νται σαφώς και οι υπηρεσίες υγείας. οποίων αποσκοπούν (ΣτΕ 957/1978,
Η αρχή της συνέχειας των δηµοσίων 687/1987). Η αρχή αυτή αναγνωρίζεται

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεις

Ε.Ν.Ε.χειρο

και από το Σύνταγµα και ειδικότερα από
το άρθρο 23§2.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω,
η λειτουργία των νοσοκοµείων και των
κέντρων υγείας, δεν δύναται να διακόπτεται, λόγω της υψίστης σηµασίας των
υπηρεσιών που παρέχουν και οι οποίες
αποσκοπούν στη διασφάλιση της υγείας
των πολιτών. Η µόνη, δε, ρεαλιστική λύση

για την αδιάκοπη λειτουργία των ανωτέρω φορέων είναι το κυκλικό ωράριο.
Υπό το πρίσµα τούτο, οι υπάλληλοι
π ο υ κ α τ έ χο υ ν ο ρ γ α ν ικ ή θ έ σ η µ α ιώ ν ,
εντάσσονται και ακολουθούν υποχρεωτικά το κυκλικό ωράριο. Αυτό άλλωστε αρµόζει στα θεσµοθετηµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα – καθήκοντα των
µαιών, όπως αυτά προβλέπονται από το
Προεδρικό ∆ιάταγµα 351/1989. Τονίζεται ότι, το συγκεκριµένο Προεδρικό ∆ιάταγµα καθορίζει και τα απολύτως συναφή καθήκοντα των Νοσηλευτών, οι
οποίοι εργάζονται µε βάση το κυκλικό
ωράριο.
Ως εκ τούτου, και για λόγους σεβασµού και τήρησης της συνταγµατικώς
κατοχυρωµένης αρχής της ισότητας, η
οποία µεταφράζεται και ως ισότητα µεταξύ των εργαζοµένων, επιβάλλεται, ως
αυτονόητη,η ένταξη των µαιών στο κυκλικό ωράριο και η συνακόλουθη άσκηση νοσηλευτικού έργου από τις µαίες.
Η άρνηση άσκησης νοσηλευτικού
έργου στα Κέντρα Υγείας από τις µαίες,
ακυρώνει την ανάγκη της εκεί απασχόλησής των και καθιστά ακατανόητη την
σκοπιµότητα της απόσπασής τους από
κεντρικά νοσοκοµεία στα εν λόγω Κέντρα,
µιας και –σύµφ ωνα µε τις ί διες- στε ρούνται αντικειµένου απασχόλησης». ❘❚

Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ν.Ε. σε όλη την Ελλάδα
ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΟΥΡΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΑΛΙΑΓΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΒΑΧΑΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΙ∆ΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΒΙ∆ΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΟΦΤΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΓΙΩΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΚΙΤΕΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΟΛΓΑ, ∆ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
∆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 ΕΥΣΤΑΘΙΑ, 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 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ,
ΚΟΥΝΕΛΗΣ-ΜΥΚΗΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΒΑΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑ∆ΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΡΑΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΤΚΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΡΦΑΚΙ∆ΟΥ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΓΙΑΤΗ-ΛΕΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΜΠΑ-

ΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΑΪΜΑ∆Η, ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΟΦΥΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΝΗΣΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥ∆Η-ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ -ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ,
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΙ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΪΑ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ,
ΠΑΣΧΑΛΗ-ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΕΖΙΝΑ, ΠΙΛΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΙΣΤΟΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ, ΠΟΙΜΕΝΙ∆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, ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΣΠΥΡΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΕΡΡΥΣ, ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΟΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ
ΖΩΪΤΣΑ, ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΥ ΧΑΪ∆Ω, ΤΣΑΜΠΙΡΑ-ΤΣΑΠΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΤΣΕΠΡΑΗΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ, ΤΣΙΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΣΙΡΑΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΣΟΛΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΛΟΥ∆Α ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ, ΧΑΒΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Α∆ΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αποφάσεις
εν αναµονή!

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

AΕ.Ν.Ε.ργός

ναφορικά µε τις προϋποθέσεις και τους
όρους άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος ως ελεύθερου επαγγέλµατος
επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π οάρθρου
λ ί τ η ς5 του
Νόµου 1579/1985, «µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για
την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους κατόχους
άδειας άσκησης επαγγέλµατος νοσηλευτή αποφοίτους Τµηµάτων Πανεπιστηµίων ή Τεχνολογικών Ιδρυµάτων, και ορίζονται οι ελάχιστες
τεχνικές προδιαγραφές οικήµατος και εξοπλισµού για τη συγκρότηση και οργάνωση του

Ε.Ν.Ε.χειρο

επιφυλλίδα

9

Ε.Ν.Ε.

πληροφορίες

Μετά από
αίτηση και
εφόσον…

επαγγελµατικού καταστήµατος των νοσηλευτών,
µέσα στο οποίο µπορεί να εφαρµόζονται νοσηύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51§1 του ∆ηµοσιοϋλευτικές µέθοδοι και πράξεις. Με κοινή απόπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), «επιτρέπεται η
φαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοχορήγηση στον υπάλληλο, µετά από αίτηση του, άδειας
µικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
α π ό ψ ε ι ς χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέκαι Υγείας και Πρόνοιας γίνεται η κοστολόγη- πουν. Η άδεια αυτή δεν µπορεί να υπερβεί τον ένα (1) µήνα
ση των νοσηλευτικών πράξεων».
εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους».
Σε συνέχεια των πάνω εξουσιοδοτικών διαΣύµφωνα µε την παράγραφο 2 του πιο πάνω άρθρου, «στους
τάξεων δεν υπήρξε έκδοση των προβλεποµέ- υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνονων υπουργικών αποφάσεων, µε αποτέλεσµα λικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώνα µην έχει ακόµη ρυθµιστεί µε κάθε απαιτού- µη του υπηρεσιακού συµβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους».
µενη λεπτοµέρεια το ζήτηµα της άσκησης ιδιωΠεραιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5
τικού έργου από τους φέροντες τον επαγγελ- του ιδίου ως άνω άρθρου, «ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγµατικής υπηρεσίας µόνο στις περιµατικό τίτλο του Νοσηλευτή. ❘❚
πτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου. ❘❚

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Σ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΕΠΑΝΑ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Με «σειρά»
Μέτρο
προτεραιότητας εσωτερικής
τάξης
Σ

ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
87§1 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), «τον προϊστάµενο, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά
βαθµό προϊστάµενος των υποκείµενων οργανικών µονάδων και επί οµοιοβάθµων ο προϊστάµενος, που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταµένου. Το αρµόδιο για
την τοποθέτηση προϊσταµένων όργανο µπορεί, τηρουµένου του προβαδίσµατος των βαθµών, να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταµένου οργανικής µονάδας, που απουσιάζει ή
κωλύεται, έναν από τους προϊσταµένους των
υποκείµενων οργανικών µονάδων».
Σύµφωνα, δε, µε την παράγραφο 2 του
ιδίου άρθρου 87, «αν δεν υπάρχουν υποκείµενες οργανικές µονάδες, τον προϊστάµενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο ανώτερος κατά βαθµό υπάλληλος που υπηρετεί

στην ίδια οργανική µονάδα, εφόσον ανήκει
σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι µπορούν να προΐστανται σύµφωνα µε τις οικείες οργανικές διατάξεις. Αν
υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι µε τον
ίδιο βαθµό, αναπληρώνει αυτός που έχει
περισσότερο χρόνο στο βαθµό ή αυτός που
ορίζεται από τον προϊστάµενο της αµέσως
υπερκείµενης µονάδας ή αρχής».
Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις γίνεται
αντιληπτό ότι, για τον ορισµό του αναπληρωτή προϊσταµένου έχει βαρύνουσα σηµασία αφενός ο βαθµός, αφετέρου, και επί οµοιοβάθµων υπαλλήλων, ο πλεονάζων χρόνος
προϋπηρεσίας στον συγκεκριµένο βαθµό.
Με άλλα λόγια, µεταξύ δύο υπαλλήλων που
φέρουν αµφότεροι τον Α΄ βαθµό, ως αναπληρωτής προϊσταµένου ορίζεται αυτός, που
έχει τον περισσότερο χρόνο προϋπηρεσίας
στον ως άνω βαθµό. ❘❚

Α

ναφορικά µε την διενέργεια µετακίνησης ενός δηµοσίου υπαλλήλου επισηµαίνονται, για µια ακόµη φορά (µε
αφορµή πολλά καινούρια ερωτήµατα νοσηλευτών), τα
ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66§1 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), µετακίνηση υπαλλήλου από µια οργανική µονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγµατοποιείται µε απόφαση του προϊσταµένου της.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω
άρθρου, το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση
υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου.
Σύµφωνα µε πάγια ερµηνευτική εκδοχή των ανωτέρω διατάξεων, που ρυθµίζουν το καθεστώς µετακίνησης των δηµοσίων υπαλλήλων, η µετακίνηση εκλαµβάνεται και θεωρείται ως
µέτρο εσωτερικής τάξης, ήτοι δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και για την έκδοσή της δεν απαιτείται αιτιολογία. ❘❚
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Για τις άδειες
των
συµβασιούχων

Η υπόθεση
χρειάζεται
διερεύνηση…
Π
Ε.Ν.Ε.ργός
Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

Ε.Ν.Ε.

πληροφορίες

Ό

πως προκύπτει από ταπυοπλ’αί-τ η ς
κύπτει ότι, από την έναρξη ισχύος του
ριθµ.πρωτ. 12041/13-05-2008 τελευταίου αυτού Νόµου 1579/1985 (23και 11473/07-05-2008 έγγραφα 12-1985) άδεια ασκήσεως του επαγτου Τµήµατος Προσωπικού Γενικού γέλµατος του νοσηλευτή χορηγείται µόνο
Νοσοκοµείου των Αθηνών, η κυρία Α. στους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι.,των Τ.Ε.Ι.
Π., κάτοχος Πτυχίου Νοσηλεύτριας της και των καταργηθέντων ΚΑΤΕΕ, καθώς
Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών του και σε εκείνους οι οποίοι έλαβαν µέχρι
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διορί - και το έτος 1984 πτυχίο από λειτουρσθηκε σε θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευ- γούσες κατά τη δηµοσίευση του Νόµου
τών του ως άνω Νοσοκοµείου την 7η- 1404/1983 Ανώτερες Σχολές Αδελφών
10-2002, κατόπιν απόκτησηες π
τηςι φ
σχυ
ετιλκήλςί δ α
Νοσοκόµων, µεταξύ των οποίων περιάδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, δυνά- λαµβάνεται και η Ανώτερη Σχολή Αδελµει της υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΥΠ/Β1/Φ.36Ατ. φών Νοσοκόµων και Επισκεπτριών του
/7984/26-08-1998 Απόφασης (∆ιεύθυνση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. ΣυνεΥγείας – Πρόνοιας, Τµήµα Υγείας). πώς,µετά την έναρξη ισχύος του Νόµου
Η ανωτέρω απόφαση ανακλήθηκε, 1579/1985, δεν επιτρέπεται η χορήγηδυνάµει της υπ’αριθµ.πρωτ.∆ΥΠ/Β1/Φ.36 ση άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος
του νοσηλευτή σε εκείνους οι οποίοι
Ατ/14284 απόφασης.
Εν προκειµένω, πρέπει να επιση- κατέστησαν σπουδαστές των τελευταίων
µανθεί το περιεχόµενο της υπ’αριθµ. αυτών Σχολών και έλαβαν πτυχίο από
4813/1995 απόφασης του Συµβουλίου αυτές µετά το έτος 1984.
Τα ανωτέρω νοµολογιακά πορίσµατα
της Επικρατείας, σύµφωνα µε την οποία
έχει κριθεί ότι, από το συνδυασµό των επανελήφθησαν και µε την πλέον πρόδιατάξεων των Νόµων 3711/1928, σφατη υπ’αριθµ. 1102/2008 απόφαση
683/1948,1404/1983 και 1579/1985 και, του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Με βάση όλα τα πιο πάνω, κρίνεται
ιδίως, εκείνων του Νόµου 1404/1983,
µε τον οποίο ρυθµίζονται τα της οργα- απαραίτητη η διερεύνηση της σηµερινής
νώσεως της ανώτερης επαγγελµατικής υπηρεσιακής κατάστασης της υπαλλήεκπαιδεύσεως,και του Νόµου 1579/1985, λου Α. Π., της οποίας ο αρχικός διοριµε τις οποίες ρυθµίζεται η άσκηση επαγ- σµός σε θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών
γέλµατος σχετικού µε την υγεία προ- είναι σε κάθε περίπτωση παράνοµος. ❘❚

ροκειµένου να δοθεί απάντηση
σε ερωτήµατα που αφορούν τον
προσδιορισµό των αδειών ή τυχόν
επιδοµάτων των Νοσηλευτών εκείνων,
απόψεις
που παρέχουν τις υπηρεσίες τους επί
τη βάσει σύµβασης, θα πρέπει να διευκρινίζεται ο τύπος της σύµβασης, όπως
για παράδειγµα αν πρόκειται για σύµβαση έργου ή εργασίας, σύµβαση ορι-

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι-Α.Ε.Ι
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α΄
Υπεύθυνη:
Μπαµπάτσικου Φωτεινή
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη:
Σαπουντζή ∆έσποινα
Καθηγήτρια

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη:
Θεοδωρακοπούλου
Γεωργία

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος:
Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρµογών

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη:
Νούλα Μαρία
Επίκουρος Καθηγήτρια
µέλος Ε.Π του Τµήµατος

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη:
Καλοκαιρινού Αθηνά
Επίκουρος Καθηγήτρια

Απρίλιος 2009

ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη:
Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β΄
Υπεύθυνη:
Ευαγγελία Αδαλή
Επίκουρος Καθηγήτρια

σµένου χρόνου ή αορίστου κλπ.
Επισηµαίνεται ότι, τα ανωτέρω στοιχεία
είναι δυνατόν να προκύπτουν και από το
ίδιο το σώµα της υπογραφείσας σύµβασης.
Σε κάθε περίπτωση για την εγκυρότερη και ασφαλέστερη απάντηση επί
παρόµοιων ερωτηµάτων, δέον η υποβολή ερωτήµατος να συνοδεύεται από
αντίγραφο της σύµβασης. ❘❚

Και για
τις κανονικές
άδειες…
Α

ναφορικά µε τον τρόπο χορήγησης της κανονικής άδειας επισηµαίνονται οι διατάξεις του
άρθρου 48 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα (Νόµος 3528/2007), σύµφωνα µε τις οποίες, «οι δηµόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια µε
αποδοχές δύο (2) µήνες µετά το διορισµό τους. Η άδεια που δικαιούνται
να λάβουν οι υπάλληλοι ορίζεται σε
δύο (2) ηµέρες για κάθε µήνα υπηρεσίας και δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθµό των ηµερών κανονικής άδειας που δικαιούνται µε τη
συµπλήρωση ενός (1) έτους δηµόσιας
πραγµατικής υπηρεσίας. Ο χρόνος της
κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά
µία (1) εργάσιµη ηµέρα για κάθε έτος
απασχόλησης και µέχρι τη συµπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι
πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίµων
ηµερών προκειµένου για πενθήµερη
ή εξαήµερη εβδοµάδα εργασίας, αντίστοιχα».
Με βάση τους ανωτέρω απλούς κανό-

νες πραγµατοποιείται ο υπολογισµός της
κανονικής άδειας, που δικαιούται να
λάβει ετησίως έκαστος δηµόσιος υπάλληλος.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο
49§4 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, η άδεια που δεν χορηγήθηκε λόγω
εκτάκτων αναγκών της υπηρεσίας, χορηγείται υποχρεωτικώς το επόµενο έτος.
Τέλος, η υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.51
/590/οικ.14346/02-07-2008 εγκύκλιος
του Υπουργείου Εσωτερικών επαναλαµβάνει κατ’ ουσίαν τις διατάξεις του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, αναφέροντας ότι δεν επιτρέπεται η µεταφορά κανονικής άδειας στο επόµενο έτος,
παρά µόνο αν αυτή ανακληθεί, περιοριστεί ή δεν χορηγηθεί λόγω εκτάκτων
υπηρεσιακών αναγκών.
Συµπερασµατικά, το επιτρεπτό ή
µη της µεταφοράς τυχόν υπολοίπου
κανονικής αδείας του έτους 2008 στο
έτος 2009 εξαρτάται από τους λόγους
για τους οποίους το υπόλοιπο αυτό δεν
χορηγήθηκε.

Απρίλιος 2009
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα

επικαιρότητα

περιεχόµενα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣHΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩ∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Επιλεκτικά
Ε.Ν.Ε.και αναίτια…

Ε.Ν.Ε.ντύπω

«Μ

εφηµερίδες

οποία κατόπιν κινήσεως της
ε βάση την από 15αυτόφωρης διαδικασίας είχε ως
0 4 - 2 0 0 9 ε ξ ώ δ ικ η ς
αποτέλεσµα την ποινική καταδήλωσης – πρό δίκη του εµπλεκοµένου ιατρού
σκλησης του Ν.Π.∆.∆. µε την
από το Τριµελές Πρωτοδικείο
επωνυµία «Ιατρικός Σύλλογος
Ηµαθίας» προς την Ένωση Νοση- Βέροιας και την πλήρη δικαίωλευτών Ελλάδος και τον Πρόε- ση της Υπευθύνου της Νοσηδρο αυτής κύριο ∆ηµήτριο Σκου- λευτικής Υπηρεσίας κυρίας Παρτέλη, η οποία επιδόθηκε εις τους θένας Μαββίδου.
µε προσοχή το
αποδέκτες της στις 23-042009, π ο λ ί∆ιαβάζοντας
της
επίµαχο
δηµοσίευµα
ο µέσος
επι σηµαί νον ται τα ακ όλουθα:
άνθρωπος,
αµέσως
αντιλαµβάΑφορµή για την σύνταξη και
αποστολή της ως άνω εξωδίκου νεται ότι, αυτό αφορά την προδηλώσεως – προσκλήσεως στά- βολή και στιγµατισµό µιας µεµοθηκε δηµοσίευµα της σελίδας 8 νωµένης υπόθεσης και ενός
του φύλλου 4 του µηνός Ιανου- συγκεκριµένου ιατρού,του οποίαρίου 2009 της εφηµερίδας της ου η συµπεριφορά σαφώς και
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος δεν τιµά τον Ιατρικό Σύλλογο
Σε καµία αποστροφή
(Ε.Ν.Ε.) «Ο ρυθµός της υγεεπ
ίαςι»φ υΗµαθίας.
λ
λ
ί
δ
α
µε τίτλο «Και µην ακούσω κιχ» του εν λόγω δηµοσιεύµατος δεν
και επικεφαλίδα «Η υπόθεση γίνεται η παραµικρή προσπάτου γιατρού στο Κ.Υ. Αλεξάν- θεια ή δεν διαφαίνεται ουδεµία
δρειας Ηµαθίας που λόγω ανάρ- τάση ή πρόθεση του συντάκτη
µοστης συµπεριφοράς κατέλη- να θιγεί συλλήβδην το ιατρικό
λειτούργηµα ή να υπονοµευτεί
ξε στο αυτόφωρο».
Το ανωτέρω δηµοσίευµα καθ’οιονδήποτε τρόπο η συνερπεριγράφει και αναλύει τα πραγ- γασία µεταξύ της ιατρικής και της
µατικά περιστατικά συγκεκριµέ- νοσηλευτικής υπηρεσίας του
νης υπόθεσης στο Κέντρο Υγεί- Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας
ας Αλεξάνδρειας Ηµαθίας, η Ηµαθίας.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

πληροφορίες

Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα θειας του συντάκτη του, ουδεαπό την συνολική ανάγνωση µία σχέση έχουν µε την παρουτου δηµοσιεύµατος, που δεν σιαζόµενη υπόθεση, η οποία
αφήνει περιθώριο αµφιβολιών έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
ως προς την αληθή πρόθεση και αφορά συγκεκριµένα πρότου συντάκτη,που δεν είναι άλλη σωπα.Υπογραµµίζεται,µάλιστα,
από την ανάδειξη ενός θλιβε- ότι επί των µνηµονευοµένων
ρού περιστατικού,οφειλοµένου εγγράφων υπάρχει ισχυρότατος
στην ανάρµοστη, απαράδεκτη αντίλογος, που αποτυπώνεται
και ποινικώς κολάσιµη συµπε- εξάλλου και στο υπ’αριθµ.πρωτ.
απόψεις
ριφορά ενός συγκεκριµένου 186/14-04-2009 έγγραφο της
ιατρού.
Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής
Τα περιγραφόµενα γεγονό- Νοσηλευτικής Οµοσπονδίας του
τα αποδίδονται όπως ακριβώς Εθνικού συστήµατος Υγείας.
συνέβησαν και όπως αποτυπώΣ υ ν ο ψ ίζ ο ντ α ς , τ ο ε π ί µ α χ ο
θηκαν και στην ακροαµατική δηµοσίευµα, εξεταζόµενο από
διαδικασία, που οδήγησε στην την αρχή ως το τέλος του, εκθέποινική καταδίκη του εµπλεκο- τει τα πραγµατικά περιστατικά
µένου ιατρού, χωρίς καµία προ- πολύ συγκεκριµένης ποινικής
σπάθεια στρεβλής απόδοσης της υπόθεσης, η επ’ ακροατηρίω
αλήθειας ή δηµιουργίας πρό- συζήτηση της οποίας υπήρξε
σκαιρων εντυπώσεων, όπως εντε- δηµοσία. Το κείµενο του δηµολώς αβασάνιστα αναφέρει η προ- σιεύµατος δεν περιέχει γενι µνησθείσα εξώδικη δήλωση – κεύσεις, που να βάλλουν συλπρόσκληση. Τα δε επισυναπτό- λήβδην κατά του κύρους του
µενα εις αυτήν έγγραφα, που ιατρικού επαγγέλµατος, παρά
κοινοποιούνται προς απόδειξη επιχειρείται η ανάδειξη ενός προτης δήθεν ανακρίβειας του περιε- βλήµατος µε αίσια δικαστική
χοµένου του επίµαχου δηµο- έκβαση για την υπεύθυνη της
σιεύµατος και της δήθεν εµπά- Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Ν.Ε.
1ο Περιφερειακό Συµβούλιο
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
2ο Περιφερειακό Συµβούλιο
Πρόεδρος:
Βασιλική Μούγια
Αντιπρόεδρος:
Ελένη Πισιµίση
Γ. Γραµµατέας:
Ευαγγελία Τσιότσιου
Αν. Γραµµατέας:
Παναγιώτης Ψας
Ταµίας: Ελένη Σπυριδοπούλου
Μέλη: Αριστείδης ∆άγλας,
Μαρία Μελετιάδου

3ο Περιφερειακό Συµβούλιο
Πρόεδρος:
Γεώργιος Μπαλιόζογλου
Αντιπρόεδρος:
∆ηµήτριος Παλητζήκας
Γ. Γραµµατέας:
Γεώργιος Χρυσοµαλλίδης
Αν. Γραµµατέας:
Ιωάννης Κουτσονίκος
Ταµίας: Χρήστος Καργιώτης
Μέλη: Φίλιππος Κακάνης,
Θεοδωρίδης Αντώνης
4ο Περιφερειακό Συµβούλιο
Πρόεδρος:
Γεώργιος ∆όντσιος
Αντιπρόεδρος:
Ελένη Αβράµη
Γ. Γραµµατέας:
Φαίδρα Ιωαννίδου
Αν. Γραµµατέας:
Κων/νος Μπουµπάρης
Ταµίας: Όλγα ∆ηµητριάδου
Μέλη: Τριαντάφυλλος
Παγκαλίδης, Μελανία
Κοσµαδάκη

5ο Περιφερειακό Συµβούλιο
Πρόεδρος:
Απόστολος Κωτσής
Αντιπρόεδρος:
Μαρία Σουλτούκη
Γ. Γραµµατέας:
Μαγδαληνή Σελαµανίδου
Αν. Γραµµατέας:
Μαρία Γκιτέρσου
Ταµίας:
Κων/νος Νιανιόπουλος
Μέλη: Γεώργιος Ρότσας,
Νικόλαος Κιούσης
6ο Περιφερειακό Συµβούλιο
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

7ο Περιφερειακό Συµβούλιο
Πρόεδρος:
Νικόλαος Σαββίδης
Αντιπρόεδρος:
Πηνελόπη Ντζιλέπη
Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος
Μεραµβελιωτάκης
Αν. Γραµµατέας:
Εµµανουήλ Αστυρακάκης
Ταµίας:
Μιχαήλ ΖωγραφάκηςΣφακιανάκης

Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας.
Η αποµόνωση συγκεκριµένων χωρίων του εν λόγω δηµοσιεύµατος και η τεχνητή αποξένωσή τους από το συνολικό
γράµµα και πνεύµα του κειµένου, που επιχειρείται από την
εξώδικη δήλωση – πρόσκληση,οδηγεί αναπόφευκτα σε λανθασµένα συµπεράσµατα, ενώ
εξυπηρετεί αδιευκρίνιστες σκοπιµότητες.
Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ν.Ε.
διερωτάται αν, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηµαθίας, πέραν της καταδίωξης φαντασµάτων και της
αναίτιας προσπάθειας πόλωσης
του κλίµατος µεταξύ ιατρών και
νοσηλευτών, που στηρίζεται
στην ακατανόητη παρερµήνευση, κατά τα διδάγµατα και της
κοινής πείρας, της σαφέστατης
διατύπωσης του συνόλου ενός
κειµένου, κίνησε κάποιας µορφής πειθαρχική διαδικασία κατά
του ιατρού, ο οποίος κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιακών του
καθηκόντων υπέπεσε σε ποινικό αδίκηµα και εντέλει καταδικάστηκε. ❘❚

ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΗΡΕ ISSN

12

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

Απρίλιος 2009

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – Ο «ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

Ε.Ν.Ε.

Οι µεν, οι δε

πληροφορίες

O

προβληµατισµός υπάρχει εδώ
και καιρό. Το ίδιο και οι διαφορετικές απόψεις. Το ίδιο και
οι έντονες αντιδράσεις. Το ίδιο και οι
κρυφές και φανερές αιτίες, που προκαλούν αυτή τη «διπολικότητα» των απόψ εω ν, γύ ρω από το θ έµα της Εν ια ίας
Πανεπιστηµιακής Νοσηλευτικής Εκπαίπολίτης
απόψεις
δευσης. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, χαρακτηρίζει τη «διπολικότητα» της
Τριτοβάθµιας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, ως ένα φαινόµενο που, αποτελεί
πανευρωπαϊκή (αν όχι παγκόσµια) πρωτ ο τυ π ί α … Κ ά π οι ο ι θ εω ρ ού ν αυ τ οί τ η ν
πρωτοτυπία βολική κι επιθυµούν «διακαώς» τη διαιώνισή της. Κάποιοι άλλοι,
βλέπουν τα προβλήµατα που δηµιουργεί στην καθηµερινή εργε
ασπιαικφή υπρλαλγ-ί δ α
µατικότητα των νοσηλευτών αυτός ο κατακερµατισµός της εκπαίδευσης και ζητούν
αλλαγές, που θα είναι προς το συµφέρον όλης Νοσηλευτικής Κοινότητας. Η
αλήθεια είναι ότι, το εκπαιδευτικό «µπέρδεµα» που επικρατεί, προκαλεί πολλά
προβλήµατα που σχετίζονται µε όλες τις
πτυχές της εργασιακής καθηµερινότητας
των νοσηλευτών. Επηρεάζει τις κρίσεις,
τα εργασιακά δικαιώµατα, ακόµη και την
«Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, χαρακτηρίζει τη «διπολικότητα»
άποψη της κοινής γνώµης για το επάγτης Τριτοβάθµιας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, ως ένα φαινόµενο
γελµα του νοσηλευτή. Για άλλους η αλήπου, αποτελεί πανευρωπαϊκή (αν όχι παγκόσµια) πρωτοτυπία…
θεια είναι διαφορετική.
Ο «Ρυθµός της Υγείας» ανοίγει τον
Κάποιοι θεωρούν αυτοί την πρωτοτυπία βολική κι επιθυµούν
«Φάκελο Εκπαίδευση» και ρίχνει φως σε
«διακαώς» τη διαιώνισή της»
όλες τις απόψεις που υπάρχουν γύρω
από το θέµα αυτό. Καλεί, επίσης, όλους
τους νοσηλευτές που αναρωτιούνται, Λεβέντης, προς τους υπουργούς Υγείας έχουµε συνυπογράψει, η τάση είναι η ται, αλλά και αξιοποίηση των ήδη υπαραµφιβάλλουν ή πιστεύουν κάτι που θα και Παιδείας.
εκπαίδευση των νοσηλευτών να γίνεται χουσών δοµών θα γίνεται.
συµβάλλει στη δηµιουργία ενός γόνι«Οι σύγχρονες ανάγκες των νοσο- στο Πανεπιστήµιο. Πάγιο, επίσης, αίτηΤον Ιούνιο του 2004 κατά τη συζήµου διαλόγου, να στείλουν τις απόψεις κοµείων, απαιτούν σήµερα µια υψηλής µα του νοσηλευτικού κόσµου είναι η τηση του Ν. 3252 «περί ίδρυσης Ένωσης
τους και να καταθέσουν τη δική τους ποιότητας εκπαίδευση των νοσηλευτών. κατάργηση των ΤΕΙ νοσηλευτικής και η Νοσηλευτών Ελλάδας» του Υπουργείου
αλήθεια και εµπειρία.
Εδώ και είκοσι χρόνια όλοι οι φορείς ένταξή της τριτοβάθµιας νοσηλευτικής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Ο διάλογος πάντα µπορεί να προ- των νοσηλευτών ζητούν να επιλυθεί το εκπαίδευσης στα ΑΕΙ.
υπήρξε δέσµευση του Υπουργού Υγείσφέρει τα µέγιστα και να φωτίσει όσα πρόβληµα της διχοτόµησης της τριτοΗ ενοποίηση της τριτοβάθµιας νοση- ας ότι σε συνεργασία µε το ΥΠΕΠΘ
επιµελώς κρύβονται, αλλά και όσα από βάθµιας εκπαίδευσής τους στα ΤΕΙ και λευτικής εκπαίδευσης και η ένταξή της σύντοµα θα έφερνε νοµοσχέδιο για τη
το υπερβολικό «φως», χάνονται χωρίς να ΑΕΙ. Οι απόφοιτοι των δυο ιδρυµάτων στα ΑΕΙ, ως απαίτηση των σύγχρονων συνολική επίλυση του προβλήµατος της
εξεταστούν µε τη δέουσα προσοχή… αξιοποιούνται στην πλειονότητά τους µε αναγκών, πρέπει να γίνει µε την προ- πολυδιασπασµένης Νοσηλευτικής εκπαίτον ίδιο τρόπο, χωρίς µάλιστα να υπάρ- ϋπόθεση ότι, θα ιδρυθούν τµήµατα νοση- δευσης.
Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή
χουν και ξεχωριστά επαγγελµατικά δικαι- λευτικής στα πανεπιστήµια που υπάρΚατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι
Ερώτηση µε θέµα «Κατακερµατισµός ώµατα.
χουν αντίστοιχα τµήµατα ιατρικής, µε κ. κ. Υπουργοί:
της νοσηλευτικής εκπαίδευσης», κατέΜε βάση τη διακήρυξη του Παγκό- πρόσβαση σε τριτοβάθµιο νοσοκοµείο. 1. Υπάρχει σχεδιασµός για την ενοποίθεσε πριν από λίγες µέρες στη Βουλή, σµιου Οργανισµού Υγείας για τη Νοση- Με αυτόν τον τρόπο και ουσιαστική θα
ηση της τριτοβάθµιας νοσηλευτικής
ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αθανάσιος λευτική (WHO 2000),την οποία ως χώρα είναι η εκπαίδευση που θα προσφέρεεκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο; Ποια
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Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΙΑΛΟΓΟ

καιΕ.Ν.Ε.ντύπω
τα… ∆ΕΝΕ.Ν.Ε.
εφηµερίδες

πληροφορίες

1. β) Ο 4ετής αναπτυξιακός προγραµµατισµός των ΤΕΙ και η σύναψη
συµφωνιών µε το ΥΠΕΠΘ εµπεριέχουν πτυχές ανάπτυξης σε υποΟι απόψεις των Προέδρων των ΤΕΙ για
δοµές,σε επιστηµονικά,τεχνικά και
την Ενιαία Εκπαίδευση
διοικητικά στελέχη και λοιπό προσωπικό, σε καινοτοµίες, καθώς και
Η 2η Σύνοδος των Προέδρων των
στην επίτευξη αξιόλογων επιδόσεΤΕΙ,κατά την διάρκεια των εργασιών της,
π ο λµε
ί τ η ς ων στην παροχή εκπαιδευτικού και
11 - 13 Mαρτίου 2ΟΟ9, ασχολήθηκε
ερευνητικού έργου. Το ΥΠΕΠΘ
τα γενικότερα προβλήµατα, που εντάσπρέπει να υιοθετήσει τα 4-ετή Ανασονται στο πλέον επίκαιρο ζήτηµα,όπως
πτυξιακά Προγράµµατα, συνεργααυτό του Στρατηγικού Σχεδιασµού της
ζόµενο µε τις Προεδρίες των ΤΕΙ
Ενιαίας και ∆ηµόσιας Ανώτατης Εκπαίστην ιεράρχηση & προτεραιότητες
δευσης. Η Σύνοδος συζήτησε τις προ(σήµερα το ΥΠΕΠΘ,απλά µας ζητά
ϋποθέσεις και τις διαδικασίες µετεξέλινα υπογράψουµε αυξηµένους κατά
ξης των ΤΕΙ σε Παν/µια και κατέληξε να
4% προϋπολογισµούς).
ζητηθεί από την Κυβέρνηση να ορισθούν
1.
γ)
Άµεση
έκδοση των υπολειπόµετα ΤΕΙ ως Πανεπιστηµιακά
Ιδρύµατα.
επιφυλλίδα
νων Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων
«Ειδικότερα, ο καθορισµός των ΤΕΙ
µε περιεχόµενο αντίστοιχο των προως Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα είναι αναγραµµάτων σπουδών των Τµηµάγκαίος, λόγω του φαινοµένου της εισβοτων τους, χωρίς διαφοροποιήσεις
λής των Κολλεγίων, που θα απονέµουν
από τα αντίστοιχα Πανεπιστηµιακά.
Πανεπιστηµιακά Πτυχία µέσω συµφωΤα Πτυχία των ΤΕΙ και των Παν/µίων
νιών δικαιόχρησης.
1. Πάγια αιτήµατα που εκκρεµούν για τα µε ισόχρονες σπουδές πρέπει να έχουν
οποία απαιτείται άµεση λήψη µέτρων: την ίδια ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική
1. α) Για την εκπλήρωση των κριτηρίων αξία, αφού αυτή είναι η αρχή σε Ευρω∆ιασφάλισης της Ποιότητας των ΤΕΙ παϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο,που έχει αποστην πορεία σύγκλισης µε τα Παν/µια, δεχθεί και υιοθετήσει το ΥΠΕΠΘ, στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
απαιτείται:
Η Σύνοδος απαιτεί, να γίνει γνωστό
• Η ενίσχυση των Υποδοµών
• Μαζική κάλυψη θέσεων Επιστηµονι- σε κάθε αρχή, ότι τα Πτυχία ΤΕΙ και
κού Προσωπικού, µε επιτάχυνση των Παν/µίων που βασίζονται σε ισόχρονες
σχετικών διαδικασιών. Το ΥΠΕΠΘ σπουδές είναι ισότιµα και αντίστοιχα.
δηµιουργεί καθυστερήσεις και προ- 1. δ) Αύξηση της χρηµατοδότησης για
την έρευνα στα ΤΕΙ, όχι µόνον µε
βλήµατα.
τον «Αρχιµήδη»,ζητείται άµεση προ• ∆ραστική αύξηση χρηµατοδότησης
κήρυξη αυτής της δράσης µε ενίτων ΤΕΙ, τόσο από τον τακτικό προϋσχυση του Προϋπολογισµού της,
πολογισµό, όσο και από τις δηµόσιες
αλλά και µε νέες δράσεις,που προεπενδύσεις και το ΕΣΠΑ, µε ενιαίο
ωθούν την Εφαρµοσµένη Έρευνα
αλγόριθµο µε τα Παν/µια και σταδιακαι τις Καινοτοµίες,πεδία στα οποία
κό κλείσιµο της ψαλίδας µεταξύ Παν/µίων
τα ΤΕΙ έχουν τον κύριο λόγο.
και ΤΕΙ.
• Επιτάχυνση των ρυθµών αξιολόγη- 2. Σε εναρµόνιση µε την απόφαση της
προηγούµενης Συνόδου στη Λάρισα,
σης/διαπίστευσης ακαδηµαϊκής επάρη παρούσα Σύνοδος στα πλαίσια του
κειας των Τµηµάτων ΤΕΙ,ως αναγκαίο
Στρατηγικού Σχεδιασµού της Ενιαίας
βήµα για την απονοµή σταδιακά των
Ανώτατης Εκπαίδευσης και της διαυπολειπόµενων ακαδηµαϊκών χαραδικασίας µετεξέλιξης των ΤΕΙ σε Παν/µια,
κτηριστικών.
ζητά από την Πολιτεία:
Άλλωστε, η Αξιολόγηση/διαπίστευση είναι αναγκαία και για όλα τα νέα 2.α. Ψήφιση ενός ενιαίου Νόµου για τα
Τµήµατα Παν/µίων και ΤΕΙ.
Παν/µια και τα ΤΕΙ.
µέτρα θα ληφθούν για την ταχύτερη
υλοποίησή της;», αναφέρει το κείµενο
της ερώτησης του κ. Λεβέντη.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

2.β. Να διατυπωθούν µεταβατικές διατάξεις για την άµεση έγκριση και συνέχιση των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων,έως ότου ολοκληρωθούν
οι διαδικασίες αξιολόγησης των Τµηµάτων.
Ειδικότερα, για την παρούσα κατάσταση, όταν ένα Τµήµα έχει καταθέσει
π ό ψ ε ι ςΑξιολόγηση, να µπορεί
την αΕσωτερική
να λειτουργήσει και Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών.
2.γ. Να εισαχθεί τροπολογία για την δυνατότητα απονοµής ∆ιδ. ∆ιπλώµατος
από τα ΤΕΙ, εφόσον διαπιστώνεται,
εκάστοτε, ότι ικανοποιούνται τα ίδια
κριτήρια και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα Παν/µια ή διαπιστωθούν
από το κατάλληλο αρµόδιο όργανο
(π.χ. το Τµήµα Πιστοποίησης του
ΕΣΥΠ) ή όταν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης.
2.δ. Η θεσµική ολοκλήρωση των ΤΕΙ
ως Παν/µια θα γίνει µε διαδικασίες
και σχέδιο που θα εγκρίνει µία επόµενη Σύνοδός µας.
Πρέπει να προωθηθούν άµεσα νοµοθετικά µέτρα,καθώς η αναγνώριση Κολλεγίων θα στρεβλώσει το Εκπαιδευτικό
σύστηµα, αλλά και θα επηρεάσει αρνητικά αυτά τα ίδια τα ΑΕΙ και την Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
Κρίνεται σκόπιµο να συγκροτηθεί
µία µεικτή επιτροπή Πρυτάνεων –Προέδρων για να εισηγηθεί επί του θέµατος µέχρι τέλους του Ακαδηµαϊκού Έτους.
3. Σειρά προτάσεων για την αντιµετώπιση στρεβλώσεων.
• Να καταργηθούν οι µετεγγραφές και
να δοθούν οικονοµικά κίνητρα στους
σπουδαστές,ώστε να παραµείνουν στα
Τµήµατα εισαγωγής τους.
• Να µην εγκριθούν ή προωθηθούν
προτάσεις νέων Τµηµάτων ή Παραρτηµάτων µέχρι το 2012 από τις Συνελεύσεις των Τ.Ε.Ι. , εκτός εάν τεκµηριώνεται η πρόταση µε βάση κριτήρια
που θα διατυπωθούν µετά και από
κοινή συνεδρίαση ΣΑΤΕ,ΣΑΠΕ µέχρις
ότου θεσµοθετηθούν και λειτουργήσουν τα ενιαία όργανα.
• Να διατηρηθεί η βάση του 10 στο 50%

Ε.Ν.Ε.κρίθη

της υψηλότερης επιτευχθείσης βαθµολογίας στο αντίστοιχο τµήµα (Η
απόφαση αυτή ελήφθη κατά πλειοψηφία).
4. Προτάσεις για άµεση µελέτη επει γόντων θεσµικών θεµάτων των ΑΕΙ:
• Να δηµιουργηθεί φορέας Ακαδηµαϊκής Πιστοποίησης ενιαίος για
όλη την Ανώτατη Εκπαίδευση.
• Να λειτουργήσει το σχετικό τµήµα
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης του
ΕΣΥΠ του ν. 2327/95.
• Να δηµιουργηθεί φορέας Προώθησης, Πιστοποίησης και Αξιολόγησης της Έρευνας.
• Να ιδρυθούν νέοι επαγγελµατικοί
φορείς – ινστιτούτα για τους Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά
Σχολή που θα κατοχυρώνουν την
Ποιότητα του επαγγελµατικού έργου
και θα απονέµουν τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα και την άδεια εξασκήσεως επαγγέλµατος ανά ειδικότητα».
Όλα τα πιο πάνω, αποτελούν σε
γ ε νι κ έ ς γ ρ α µ µ έ ς τ η ν ά π ο ψ η τ ω ν Π ρ ο έ δ ρ ω ν τ ω ν Τ Ε Ι , γ ια τ η ν Ε ν ι α ί α Ε κ π α ί δε υ ση κα ι κ ατ α γρ άφο ντ αι σ το ∆ ε λ τίο
Τύπου, που εξέδωσαν αµέσως µετά την
π ρ ό σ φ α τ η 2η Σ ύ ν ο δ ό τ ο υ ς .
Α υτή είναι η µία άποψη, η οποία
δ ε ν θ έ λε ι να φ ύ γ ο υ ν τ µ ή µ α τ α α π ό τ α
ΤΕΙ (ανάµεσά τους φυσικά και αυτό της
Νοσηλευτικής), αλλά να αναβαθµιστούν
µέ σω τ ου ο ρι σµ ού τ ω ν Τ ΕΙ , ω ς Παν ε πιστηµιακά Ιδρύµατα. Κάτι, φυσικά,
πο υ ε ί ν αι πο λ ύ δ ύσκ ολ ο, δ εδ οµέ ν ω ν
κα ι τ ω ν µε γάλ ω ν πρ ακ τι κ ώ ν προ βλ η µά τω ν , πο υ οι ί δ ι οι Πρ όε δρ οι αν έ δε ι ξ αν στη Σ ύν οδό του ς.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος τονίζει πως, η θέση της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης είναι στο Πανεπιστήµιο και
µόνον εκεί. Τα επιχειρήµατα που υποσ τ η ρί ζο υν τ η ν ά π ο ψ η α υτ ή , α λ λά κα ι
« αν τ ι κρ ούο υν » τι ς πρ οτά σε ι ς τω ν Π ρο έδρων των ΤΕΙ, θα παρουσιαστούν αναλ υ τ ι κ ά σ τ α ε π ό µ ε να φ ύ λλ α τ η ς ε φ η µ ε ρίδας (όπως και όλες οι δικές σας
προτάσεις – απόψεις πάνω στο εν λόγω
θέµα). ❘❚
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Ανάγκη και
της κοινοτικής

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

περιεχόµενα

εφηµερίδες

Ε.Ν.Ε.ργός

πολίτης

επικαιρότητα

πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεις

Ε.Ν.Ε.χειρο

« Η νοσηλευτική
κοινοτικής υγείας
σε επίπεδο
εφαρµογής
προάγει και
προστατεύει
την υγεία των
πληθυσµών,
ενοποιώντας
τις δεξιότητες και
τη γνώση που
σχετίζονται τόσο µε
τη νοσηλευτική όσο
και µε τη δηµόσια
υγεία»

επιφυλλίδα

H

άσκηση της νοσηλευτικής
έξω από τον χώρο του νοσοκοµείου έχει σε µερικές χώρες
ιστορία πολλών δεκαετιών. Στη Μ.
Βρετανία συµβαδίζει σχεδόν µε την
εµφάνιση της νοσηλευτικής ως επάγγελµα. Ήδη από τον προηγούµενο
αιώνα υπήρχαν στη χώρα αυτή νοσηλεύτριες εργαζόµενες σε εργοστάσια
και σχολεία ή απασχολούµενες στην
κατ’ οίκον φροντίδα των ασθενών,
ενώ στα τέλη του ίδιου αιώνα πραγµατοποιήθηκε η ίδρυση µιας υπηρεσίας επισκεπτριών υγείας, µε σκοπό
την προαγωγή της υγείας των νηπίων
και των µικρών παιδιών, µέσω της
εκπαίδευσης και της υποστήριξης των
µητέρων.
Για άλλα κράτη, όπως η ∆ανία, η
Φιλανδία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και
η Ολλανδία, αναφέρεται η ύπαρξη
µακράς παράδοσης στο χώρο της νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι. Σε όλες
τις περιπτώσεις, ωστόσο η παρεχόµενη φροντίδα στο σπίτι. Σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο η παρεχόµενη φρο-

ντίδα δεν είχε καθολικό χαρακτήρα
µε την έννοια ότι δεν απευθυνόταν
στο σύνολο του πληθυσµού και αυτό
διότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες
αποτελούσαν πρωτοβουλία φιλαν-

εφαρµογή του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, αν και οι µεµονωµένες ρυθµίσεις για επιµέρους ιατρικές ειδικότητες (ψυχιατρική) είχαν εφαρµοστεί
ήδη από την δεκαετία του 1930 στη
Μ. Βρετανία και προέβλεπαν την ίδρυση εξωνοσοκοµειακών µονάδων για
την φροντίδα των ψυχιατρικών ασθενών. Στην ίδια χώρα η κοινοτική νοσηλευτική δοκιµάστηκε µέσα από την
αλλαγή της παρεχόµενης φροντίδας
από το νοσοκοµειακό µοντέλο στο
πρότυπο της εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης.

θρωπικών οργανώσεων, χωρίς την
κρατική παρέµβαση.
Η θεσµοθέτηση της παροχής κοινοτικής νοσηλευτικής φροντίδας πραγµατοποιήθηκε, κυρίως, µέσα από την

Στην Ελλάδα η πρώτη νοµοθετική
ρύθµιση στο πεδίο της κοινοτικής
φροντίδας εµφανίστηκε το 1937 και
αφορούσε την ίδρυση της ΑΣΕΑΝ
(Ανώτερη Σχολή Επισκεπτριών Αδελ-
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– ΤΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΣ

πραγµατικότητες
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.ργειες
νοσηλετικής
επικαιρότητα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ελληνικού
φών και Νοσοκόµων) µε εσκοπό
φ η µ ετην
ρ ί δ εκός περιβάλλον και την τήρηση στοι-π λ ητουρ ο
φ ο ρ ί ε ςΕρυθρού Σταυρού (ΕΕΣ).
Σήµερα δεν θα µπορούσαµε να
υγειονοµική διαφώτιση του πληθυ- χείων ατοµικής υγείας των µαθητών
σµού και την αντιµετώπιση προβλη- της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας πούµε πως, η Ελλάδα σε όλη την επιµάτων δηµόσιας υγείας. Πολύ αργό- εκπαίδευσης. Η στελέχωση των παρα- κράτειά της καλύπτεται από υπηρεσίες
τερα, το 1983, ψηφίστηκε νόµος, ο πάνω υπηρεσιών γίνεται µε την τοπο- κατ’ οίκον νοσηλείας µε ένα οργαοποίος καθόρισε την ίδρυση κέντρων θέτηση ιατρών, οδοντιάτρων, ψυχο- νωµένο τρόπο. Σε µερικές περιοχές
υγείας και έδωσε την δυνατότητα και λόγων, νοσηλευτών, κοινωνικών (π.χ. Βόλος) η φροντίδα αυτή προσε νοσηλευτές να εµπλακούν σε θέµα- λειτουργών, επισκεπτών υγείας. Παράλ- σφέρεται µέσω υπηρεσιών των νοµαρτα κοινοτικής νοσηλευτικής, δεδοµέ- ληλα, δηµιουργούνται θέσεις επιστη- χιακών νοσοκοµείων από νοσηλευνου ότι, ως τότε αρµοδιότητα απα- µόνων για την εφαρµογή της σχολι- τές που εργάζονται σ’ αυτά, ενώ στις
πολίτης
α π ό ψπόλεις
ε ι ς (Αθήνα- Θες/νίκη)
σχόλησης στο περιβάλλον της κοινότητας κής υγείας κατά περιφέρεια, στις οποίες µεγάλες
πάνω σε θέµατα δηµόσιας υγείας είχαν όµως, δεν συµπεριλαµβάνονται θέσεις παρέχεται κατά κύριο λόγο από ιδιωτικούς φορείς.
κατά κύριο λόγο οι επισκέπτες υγεί- νοσηλευτών.
ας, αφού είχαν αποφοιτήσει και από
σχολή νοσηλευτικής.
Με το νόµο 2071/1992 οριοθετήθηκε το περιεχόµενο της Πρωτοβάθ«Η κοινοτική νοσηλευτική
µιας Φροντίδας Υγείας, στο οποίο εντάπροσανατολίζεται περισσότερο προς την
χθηκαν οι ιατρικές, νοσηλευτικές και
επιφυλλίδα
υγεία παρά προς την ασθένεια,
οδοντιατρικές πράξεις και φροντίδες,
που αποσκοπούν στην πρόσληψη και
εµφανίζοντας βασική διαφοροποίηση στη
την αντιµετώπιση προβληµάτων της
φιλοσοφία που τη διέπει σε σχέση µε τη
υγείας, οι οποίες δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκοµείο. Με τον ίδιο νόµο
νοσηλευτική στο χώρο του νοσοκοµείου»
ορίστηκε η σύσταση νοσηλευτικής
υπηρεσίας στα κέντρα υγείας, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών του πληΣηµαντική εξάλλου είναι και η
Συνολικά, σύµφωνα µε την κείµεθυσµού καθ’ όλο το 24ώρο νοµοθετήµατος καθιερώθηκε σύστηµα κατ’ νη νοµοθεσία, η πρωτοβάθµια φρο- παροχή κατ’ οίκον φροντίδας σε ηλιοίκον νοσηλείας, εφαρµοζόµενο µε ντίδα υγείας και η κοινοτική νοση- κιωµένα, κυρίως, άτοµα από υπηρετη συµµετοχή ιατρών, νοσηλευτών, λευτική ασκούνται στην ελληνική σίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοκοινωνικών λειτουργών, επισκεπτών επικράτεια στο επίπεδο: κέντρων υγεί- διοίκησης. Αρκετοί τα τελευταία χρόνια,
ας και των περιφερειακών τους ιατρεί- µέσα από τις λειτουργίες των ΚΕΝΤΡΩΝ
υγείας.
Πρόσφατα, η ελληνική νοµοθεσία ων, ασφαλιστικών οργανισµών, εξω- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων,
προσανατολίστηκε στην κάλυψη ενός τερικών ιατρείων νοσηλευτικών δηµιούργησαν προγράµµατα (φροµη ενεργού τοµέα της Πρωτοβάθµιας ιδρυµάτων, σχολικών µονάδων και ντίδα στο σπίτι) κατ’ οίκον νοσηλείΦροντίδας Υγείας, αυτού της σχολικής ειδικών υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας ας µε σηµαντικό βαθµό προσφοράς
στους δηµότες τους. Τα προγράµµαυγείας. Με το άρθρο 7 του νόµου Φροντίδας Υγείας.
Από πλευράς εφαρµογής, η κοι- τα αυτά χρηµατοδοτούνται εν µέρει
2519/1997 αποφασίστηκε η δηµιουργία κεντρικής διεύθυνσης και περι- νοτική νοσηλευτική στην Ελλάδα ανα- από την Ε.Ε., ενώ δεν αποτελούν,
φερειακών διευθύνσεων σχολικής πτύχθηκε, κυρίως, µε τη µορφή της δυστυχώς, παγιωµένο θεσµό. Λειυγείας, µε αποστολή την κατάρτιση και νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι. τουργικά περιλαµβάνουν Κοινωνικό
Τέτοιες υπηρεσίες προσφέρονταν Λειτουργό, Νοσηλευτή, Οικιακή Βοηυλοποίηση προγραµµάτων πρόληψης,
αγωγής και προαγωγής της υγείας, τη ήδη από το 1970, δηλαδή πολύ πριν θό που εκπονούν προγράµµατα παραµέριµνα για την εφαρµογή των κανό- από τη νοµική σύσταση των κέντρων κολούθησης ατόµων ηλικιωµένων
νων της δηµόσιας υγείας στο σχολι- υγείας, µέσω ανεξάρτητης υπηρεσίας κυρίως και µε ειδικές ανάγκες.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

∆υστυχώς, οι Νοσηλευτές που εργάζονται σ’ αυτά τα προγράµµατα είναι
µε ειδική ετήσια σύµβαση, χωρίς να
ανανεώνεται πολλές φορές, ενώ σε
αρκετές περιπτώσεις τα άτοµα που
καλύπτουν τις θέσεις αυτές διαθέτουν
αµφίβολα πτυχία (Βοηθοί Νοσηλευτών, Νοσηλευτές από ανατολικές χώρες
κ.λ.π).
Σύµφωνα µε τον ορισµό που έδωσε ο Αµερικανικός Σύνδεσµος Νοσηλευτών το 1986, « Η νοσηλευτική κοινοτικής υγείας σε επίπεδο εφαρµογής
προάγει και προστατεύει την υγεία των
πληθυσµών, ενοποιώντας τις δεξιότητες και τη γνώση που σχετίζονται
τόσο µε τη νοσηλευτική όσο και µε
τη δηµόσια υγεία. Η εφαρµογή της
κοινοτικής νοσηλευτικής είναι ευρεία
και γενική και δεν περιορίζεται σε
αποσπασµατική φροντίδα. Αν και η
νοσηλευτική κοινοτικής υγείας σε επίπεδο εφαρµογής απευθύνεται προς
άτοµα, οικογένειες και οµάδες, η κυρίαρχη ευθύνη της είναι προς τον πληθυσµό ως σύνολο».
Τα κεντρικά σηµεία του παραπάνω ορισµού είναι, ότι η κοινοτική
νοσηλευτική αποτελεί σύνθεση θεωριών και εφαρµογής της νοσηλευτικής και της δηµόσιας υγείας και απευθύνεται σε άτοµα, οικογένειες και
οµάδες µε σκοπό τη διατήρηση και
την προαγωγή της υγείας ολόκληρου
του πληθυσµού. Φαίνεται, εποµένως
ότι, η κοινοτική νοσηλευτική προσανατολίζεται περισσότερο προς την
υγεία παρά προς την ασθένεια, εµφανίζοντας βασική διαφοροποίηση στη
φιλοσοφία που τη διέπει σε σχέση µε
τη νοσηλευτική στο χώρο του νοσοκοµείου. Προς τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της κοινοτικής νοσηλευτικής συγκλίνουν πολλοί
ερευνητές, καθώς και ο Καναδικός
Σύνδεσµος ∆ηµόσιας Υγείας. ❘❚

επικαιρότητα

περιεχόµενα
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Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΘΝΟΣ»

πληροφορίες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Μετά την κατσαρίδα
Ε.Ν.Ε.ργός
ήρθε ο αρουραίος!
«Ποντικός επιτέθηκε και δάγκωσε επανειληµµένα χειρουργηµένο ασθενή στο νοσοκοµείο
του Ρεθύµνου. Το τραγελαφικό, αλλά και πρωτόγνωρο στα ελληνικά και ίσως διεθνή χρονικά
γεγονός, αποκαλύπτεται από τον βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Καρχιµάκη. Ο κ. Καρχιµάκης δέχθηκε καταγγελίες από γιατρούς και από τους συγγενείς του ασθενούς, που...σκότωσαν επί τόπου
τον απρόσκλητο και επικίνδυνο εισβολέα.
Από τους ίδιους, επίσης, καταγγέλλεται ότι,
το πεπαλαιωµένο νοσοκοµείο είναι «ξέφραγο
αµπέλι», καθώς πέρα από τις ελλείψεις και τα
λειτουργικά του προβλήµατα καθηµερινά
κάνουν...παρέλαση τα ποντίκια, οι γάτες αλλά
και πάσης φύσεως ζωύφια.
Ο βουλευτής «φωτίζοντας» το συµβάν σε
ερώτησή του στη Βουλή αναφέρει ότι: «Χειρουργηµένος ασθενής την 1.4.09 σε δωµάτιο
του 1ου ορόφου του νοσοκοµείου Ρεθύµνου,
αφού ευχαριστούσε τον γιατρό του για την επι-

Ε.Ν.Ε.

Απρίλιος 2009

πολίτης

τυχηµένη επέµβασή του και ενώ συζητούσε µε
συγγενείς του που είχαν πάει να τον επισκεφθούν, δέχθηκε την επίθεση ποντικού µεγάλου µεγέθους πιθανώς αρουραίου, ο οποίος
δάγκωσε επανειληµµένα τον πρόσφατα χειρουργηµένο ασθενή. Από τις φωνές των παρισταµένων συγκεντρώθηκαν νοσηλεύτριες, οι
οποίες τροµαγµένες µπροστά στο µέγεθος του
ποντικού προσέθεσαν και αυτέςε τις
π ι δικές
φ υ λ τους
λίδα
εκκλήσεις για βοήθεια ανεβασµένες στις καρέκλες µέχρι τη στιγµή που την κατάσταση «έσωσαν» οι συγγενείς του ασθενούς, που κυνήγησαν, αποµόνωσαν και σκότωσαν τον ποντικό
στις τουαλέτες του νοσοκοµείου».
Μέλη της διοίκησης του νοσοκοµείου «παραδέχονται» το συµβάν και το αποδίδουν στην «κακή
συγκυρία», στην ύπαρξη στον γειτνιάζοντα χώρο
εργοταξίου για την επέκταση του νοσηλευτικού
ιδρύµατος», αναφέρει το δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Έθνος».

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

Επίσηµη πρώτη στο «ΑΧΕΠΑ»
«Το δικό της ιατρείο για την αντιµετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών
ενηλίκων και πνευµονικής υπέρτασης πρόκειται να αποκτήσει σύντοµα η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια
Ελλάδα. Το ιατρείο αναµένεται να
λειτουργήσει σε περίπου δύο µήνες
στην Α’ καρδιολογική κλινική του
νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ».
Το νέο ιατρείο θα λειτουργεί µε
ραντεβού, αρχικά µια-δυο φορές το
µήνα και στη συνέχεια µία φορά την
εβδοµάδα, ενώ θα συνεργάζεται µε
το αντίστοιχο τµήµα της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκοµείου Royal Brompton του Λονδίνου, που διευθύνει ο έλληνας καθηγητής Καρδιολογίας Μιχάλης Γκατζούλης.
Τα στοιχεία αυτά ανακοίνωσε ο καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ Χαράλαµπος Καρβούνης
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Στη χώρα µας 1 στα 100 παιδιά γεννιέται µε συγγενή καρδιοπάθεια. Έως την ηλικία των
17 ετών, τα παιδιά αυτά παρακολουθούνται από παιδίατρους ή παιδοκαρδιολόγους. Όταν
όµως ενηλικιωθούν, χρειάζονται καρδιολόγο, αλλά δυστυχώς στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχει οργανωµένο ιατρείο που να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Το κενό, λοιπόν, έρχεται να
καλύψει το ιατρείο του «ΑΧΕΠΑ», εξήγησε ο κ. Καρβούνης.
Παράλληλα ανέφερε ότι το ίδιο ιατρείο θα αντιµετωπίζει και τα περιστατικά πνευµονικής υπέρτασης, η οποία θεωρείται σπάνια πάθηση, από την οποία πάσχουν 1.000 - 2.000
Έλληνες», τονίζεται στο άρθρο της εφηµερίδας «Μακεδονία».

Και νεκρούς
Ε.Ν.Ε.κρίθη
ανασταίνουν!
απόψεις

«Στις 11 Ιουνίου του 2008 µε
εντολή του
υποδιοικητή
του ΙΚΑ κ. Κυρζόπουλου προς
τις µονάδες του
ΙΚΑ επισηµαίνεται ότι, «από τον
έλεγχο νοσηλίων
που υποβάλλουν οι
συµβεβληµένες ιδιωτικές κλινικές διαπιστώσαµε (σ.σ.: το ΙΚΑ)
ότι, κατά τη διενέργεια
ορθοπεδικών επεµβάσεων γίνεται χρήση - χρέωση διαφόρων υλικών, τα
οποία αυξάνουν κατά πολύ
το κόστος των επεµβάσεων,
χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο
όφελος για τον ασθενή…».
Στις οδηγίες που δίνονται
στα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ
τονίζεται ότι, δεν δικαιολογείται «η χρήση ολικής αρθροπλαστικής για ασθενείς άνω
των 70 ετών…».
Ένας µεγάλος προµηθευτής υπόψη του οποίου θέσαµε την εγκύκλιο – θέλει να
διατηρήσει τη ανωνυµία του,
έβαλε τα γέλια: «Μου έχει
τύχει να έχει πεθάνει ο ασθενής και να συνεχίζουν να του
βάζουν υλικά αρθροπλαστικής για να πάρουν τα ποσοστά…»! Είναι χαρακτηριστικό
ότι, το ΙΚΑ ζητούσε µε την
αρχική του εγκύκλιο από τις
ενώσεις των χειρουργών-ορθοπεδικών να πάρουν θέση στο
ζήτηµα του µεγάλου αριθµού
των υλικών που χρησιµοποιούνται στις επεµβάσεις. Φυσικά η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής και
Tραυµατολογίας δεν αντέδρασε τότε. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2009 επανέρχεται
και πλέον λειτουργεί ως διατιµητής των αντίστοιχων επεµ-

βάσεων: δεν δικαιολογεί σε
καµία περίπτωση τη χρήση οστικών µοσχευµάτων
στην ολική και ηµιολική
αρθροπλαστική αρθρώσεων και εκεί που τη
δικαιολογεί, δηλαδή σε
εγχειρήσεις καταγµάτων και στατικής σπονδυλοδεσίας, την τιµολογεί.
Τό τ ε
κινητοποιoύνται οι εκπρόσωποι των ορθοπεδικών. Στις 11 Μαρτίου
του 2009, η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπεδικής
και
Τραυµατολογίας
γράφει στη διοίκηση του ΙΚΑ:
«Ειλικρινά είναι
δύσκολο να αντιληφθούµε, πώς
είναι δυνατόν οι
ανάγκες σε υλικά
ενός ασθενούς να κρίνονται
διοικητικά και µάλιστα ποσοστικά, ενώ θα έπρεπε να κρίνονται ποιοτικά µετά από επιστηµονική κρίση κατά
περίπτωση. Μήπως είµαστε
σε µία εποχή, που ο ασθενής
θα πρέπει να καταβάλλει το
υπερβάλλον κόστος για κάθε
ιατρική πράξη;».
Φυσικά το ερώτηµα είναι
εντελώς ρητορικό σε µία χώρα
που ο κάθε ασθενής πληρώνει τον γιατρό που τον χειρουργεί. Αυτό εξηγεί και το
γεγονός ότι, η µεταβολή του
κόστους για τα υλικά στα κρατικά νοσοκοµεία ήταν µηδενική τη διετία 2007 - 2008,
ενώ στις συνεργαζόµενες µε
το ΙΚΑ κλινικές σηµειώθηκε
-λόγω του ΙΚΑ- µία µείωση
από 43,8 σε 33%», αναφέρει
στο ρεπορτάζ της η εφηµερίδα «Καθηµερινή».

επικαιρότητα

περιεχόµενα

Απρίλιος 2009

Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

εφηµερίδες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

πληροφορίες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Η εγκύκλιος της…
Ε.Ν.Ε.ργός
καλής εφηµερίας!
«Ανά πάση στιγµή, ο ασθενής θα είναι σε
θέση να γνωρίζει το όνοµα και την ιδιότητα
του εργαζόµενου στο νοσοκοµείο, αφού γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό εφηµερίας
θα φέρουν σε εµφανές σηµείο «ταυτότητα».
Οι διοικήσεις των νοσοκοµείων υποχρεωτικά θα...εφηµερεύουν και θα πρέπει να
έχουν σφαιρική εικόνα όλων των τοµέων
αρµοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά τον τρόπο
λειτουργίας των έκτακτων περιστατικών και
των εφηµεριών και να ελέγχουν ενδεχόµενες καταγγελίες.
Τα παραπάνω µέτρα περιλαµβάνονται σε
εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, που εστάλη προς τις διοικήσεις όλων των νοσοκοµείων. Όπως αναφέρεται, οι διοικητές και οι
υποδιοικητές θα είναι παρόντες καθ’ όλη τη
διάρκεια των εφηµεριών. «Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος απουσίας ενός από τους δύο, για
µικρό χρονικό διάστηµα, θα υπάρχει συνεχής επαφή και αλληλοενηµέρωση µεταξύ
τους». Επίσης:
Θα ορίζεται «οµάδα υποδοχής» µε έναν
υπεύθυνο που θα κάνει τον διαχωρισµό µετα-
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Ακριβή µου Υγεία…
Η µέτρηση του σιδήρου, για
Ε.Ν.Ε.κρίθη
παράδειγµα, κοστίζει σε ιδιωτι-

«Χρυσάφι κοστίζει το ιατριπ ο λ ί τ η ς κό τσεκ απ στους ασφαλισµένους: Το κοστολόγιο των ιδιωξύ εκτάκτων και σοβαρών περιστατικών, µε
τικών διαγνωστικών κέντρων
αυτά «πρωτοβάθµιου χαρακτήρα» που χρήφτάνει σε ύψη δυσθεώρητα, µε
ζουν απλής εξέτασης και φαρµακευτικής
τιµές ως και 12 φορές υψηλόαγωγής.
τερες από το ∆ηµόσιο! Στο ΕΣΥ,
Κάθε περίπτωση πρέπει να κρίνεται ατοόµως, οι λίστες αναµονής για
µικά, µε σεβασµό στην προσωπικότητα του
εξετάσεις ρουτίνας ξεπερνούν
ασθενούς και µε κατανόηση και ευαισθησία.
τον ενάµιση µήνα!
Η σύνθεση των «οµάδων υποδοχής»
Έτσι, οι ασθενείς συνήθως
ε π ι φ υ λ λθαί δ α
κοινοποιείται από όλα τα νοσοκοµεία προς
βρίσκονται προ ενός δραµατικού
τις αντίστοιχες Υγειονοµικές Περιφέρειες και
διλήµµατος, καθώς πρέπει ή να
το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας µαζί
περιµένουν πότε θα έρθει η σειµε το απευθείας κινητό και σταθερό τους
ρά τους για να κάνουν τις εξετηλέφωνο.
τάσεις τους σε δηµόσια νοσο∆εν θα επιτρέπεται στους συγγενείς και
κοµεία ή να βάλουν βαθιά το χέρι
συνοδούς να παραµένουν στους χώρους αναστην τσέπη σε ιδιωτικά διαγνωµονής, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων και
στικά κέντρα. Ποιο είναι το κόστος
µετά από έγκριση της οµάδας υποδοχής. Στην
της επιλογής που θα κάνουν;
εγκύκλιο αναφέρεται ακόµη ότι οι διοικητές
Στον ιδιωτικό τοµέα, απλές
υποχρεούνται να αναλάβουν άµεσα µέτρα για
αιµατολογικές εξετάσεις, όπως
τον ευπρεπισµό των χώρων υποδοχής. Τέλος,
η γενική αίµατος, η µέτρηση
υπενθυµίζεται η υποχρεωτική τήρηση της
χοληστερίνης ή ο υπολογισµός
απαγόρευσης του καπνίσµατος στους χώρους
του σιδήρου στο αίµα κοστίζουν
του νοσοκοµείου για όλους», γράφει στο δηµοως και…12 φορές ακριβότερα
σίευµά της η εφηµερίδα «Ηµερησία».
σε σχέση µε το ∆ηµόσιο.

Ε.Ν.Ε.χειρο

απόψεις

κό εργαστήριο 43 ευρώ, ενώ το
κρατικό τιµολόγιο τη χρεώνει µε
µόλις τρεισήµισι ευρώ! Αντίστοιχα, η γενική αίµατος κοστολογείται στο ∆ηµόσιο µε λιγότερο από 3 ευρώ, για να φτάσει
στον ιδιωτικό τοµέα τα 28…
Η «κλασική» σειρά εξετάσεων που συνιστούν οι περισσότεροι παθολόγοι - γενική αίµατος,
βιοχηµικές αναλύσεις, γενική
ούρων και ορµόνες του θυρεοειδούς - µπορεί να κοστίσει συνολικά ως και πάνω από 800 ευρώ,
ενώ στο ∆ηµόσιο δεν φτάνει ούτε
τα 140! Εννοείται ότι, δεν αντέχει σε καµία σύγκριση το κόστος
της µίας και της άλλης υπηρεσίας.
Σε περίπτωση ανάγκης για
αξονική τοµογραφία ή εξειδικευµένες εξετάσεις πυρηνικής
ιατρικής, το κόστος «ξεφεύγει»
ακόµη περισσότερο…», αναφέρει το ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΥΓΗ»

Αδικαιολογήτως απών!
«Σε απολογία κάλεσε ο υπουργός
Υγείας ∆ηµ. Αβραµόπουλος τον διοικητή του νοσοκοµείου του Πειραιά «Τζάνειο» επειδή, τόσο ο Γ. Μισαηλίδης, όσο
και ο υποδιοικητής του νοσοκοµείου
«συνελήφθησαν» το βράδυ της Κυριακής των Βαϊων απόντες από τη γενική
εφηµερία του νοσοκοµείου.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, προσωρινά
απόντες από τη θέση τους «συνελήφθησαν» από τον ∆ηµ. Αβραµόπουλο και
γιατροί του «Τζανείου»...
Ο υπουργός Υγείας ζήτησε, επίσης,
εξηγήσεις από τον διοικητή του ιδρύµατος για την ανυπαρξία υπαλλήλων στο
τµήµα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ)
του νοσοκοµείου, αρµοδίων να φροντίζουν για την υποδοχή, την πληροφόρηση και την εξυπηρέτηση των ασθενών
και των συνοδών τους.
Ο υπουργός Υγείας έχει δώσει πολύ

πρόσφατα ρητή εντολή για υποχρεωτική παρουσία των διοικητών και των υπο-

διοικητών καθόλη τη διάρκεια της γενικής εφηµερίας των νοσοκοµείων, καθώς

και για τη συγκρότηση «οµάδων υποδοχής» στα ΤΕΠ των νοσοκοµείων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε αρκετές
περιπτώσεις, χρέη υποδοχής, πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των ασθενών
και των συνοδών τους στα ΤΕΠ αναλαµβάνουν οι άνδρες των ιδιωτικών εταιρειών...φύλαξης και ασφάλειας των νοσοκοµείων!
Είναι εύλογο και πασιφανές πια ότι η
δραµατική υποστελέχωση των νοσοκοµείων και των Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ
δεν µπορεί παρά να είναι αντιστρόφως
ανάλογη µε το επίπεδο και την ποιότητα της υποδοχής, της εξυπηρέτησης, αλλά
και της νοσηλείας στο δηµόσιο σύστηµα
Υγείας, παρά το γεγονός ότι υπάρχει πολύ
σοβαρό πρόβληµα σχετικά µε τη συνεπή και επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων των διοικούντων των νοσηλευτικών
µονάδων», γράφει η εφηµερίδα «Αυγή».
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«Αντικρίστε τον

Επιµέλεια: Αριστείδης ∆άγλας,
Γ.Γ. του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

E

κµεταλλευόµενος, από
τη µία την αποδοχή του
περιεχοµένου της επιφυλλίδας από πάρα πολλούς
συναδέλφους που επιθυµούν
να ξεφύγουν για λίγο από τα
τετριµµένα και από την άλλη τη
συγκυρία της επικείµενης παρουσίας της κυρίας Αλκυόνης Παπαδάκη στο συνέδριό µας στη Ρόδο,
θα τολµήσω να ρίξω το βλέµµα
µου µε τη δέουσα συστολή,στη
σηµαντικότατη λογοτεχνική παρα-

γωγή της συγγραφέως, µε την
ελπίδα να περιορίσω το δυνατόν περισσότερο τις τυχόν αστοχίες στην εν λόγω προσπάθεια.
Η κυρία Αλκυόνη Παπαδάκη, έχοντας ως επίκεντρο του
έργου της τον άνθρωπο σε όλες
του τις µεταπτώσεις και τα πάθη,
λέει χαρακτηριστικά µέσω της
Ρόζυ,της ηρωίδας του έργου της
«Σκισµένο Ψαθάκι» ότι, «δεν της
πάει η κοστουµιά του κανονικού ανθρώπου». Με τον τρόπο
αυτό, περιγράφει την αποστροφή της στον κατεστηµένο τρόπο ζωής, δίνοντας παράλληλα
µια µεταφυσική διάσταση στον
ξεστρατισµένο ρόλο των ανθρώπων, που για αλλού ξεκίνησαν
και αλλού κατέληξαν.Φροντίζει,
όµως,πάντα να αφήνει µια ελπίδα να τρυπώνει και να ξεγλιστρά,περιµένοντας έστω και την
τελευταία ώρα κάτι ν’ αλλάξει…
Κριτικάροντας αµείλικτα την

προσπάθεια χειραγώγησης των
συνειδήσεων,τη βλακεία και την
αλαζονεία, χρίζει κατασκόπους
και αδέκαστους παρατηρητές της
ζωής των ηρώων της τις κάργιες, στο οµώνυµο µυθιστόρηµα,δίνοντας µια υπαρξιστική διάσταση στο διάλογο της Ατόπης
και της Σαωτίας, όταν σχολιάζουν τόσο εύστοχα την αυτοκαταδίωξη ενός σύννεφου,χωρίς
σκοπό, µε µόνο νόηµα τη γλύκα της µαταιότητας…
Αποφεύγοντας συστηµατικά
τα πρότυπα κάθε είδους,κατόρθωσε µε τρόπο θαυµαστό να
δηµιουργήσει τη δική της λογοτεχνική «σχολή», παντρεύοντας
µε εξαιρετική δεξιοτεχνία τον
πεζό και τον ποιητικό λόγο και
δίνοντας παράλληλα καινούργιες διαστάσεις στην περιγραφή
και την πρόσληψη των εικόνων,
των ήχων και των συναισθηµάτων,µε την υπερενίσχυση των

ανθρώπινων αισθήσεων και την
απόδοση ανθρώπινων χαρακτηριστικών σε ζώα και άψυχα
αντικείµενα.
Χρησιµοποιώντας ρήµατα µε
βαθιά ενεργητική σηµασία και
βαρύ συναισθηµατικό φορτίο,
επιχειρεί µε τρόπο απαράµιλλο
να συγκινήσει, να προβληµατίσει, να παρακινήσει και τελικά
να επιτύχει την ολική αφύπνιση του αναγνώστη, οδηγώντας
τον µέσω κατακλυσµιαίων µεταπτώσεων στο τελικό ζητούµενο.
Την καθαρή, αληθινή και άδολη ζωή:
«– ∆ε φοβάσαι που θα πεθάνεις;
– Σήµερα πάντως ζω! Σου
σφίγγω τα χέρια,σε κοιτάζω στα
µάτια.Μην αφήνεις ποτέ σου το
σήµερα να µαραίνεται.Μην αφήνεις τη ζωή να χάνεται σαν την
άµµο µέσα από τα δάκτυλά σου.
Ζήσε.Κατάλαβες;Ζήσε! Μη βάζεις

το σήµερα ενέχυρο σ' αυτό που
εννοούνε µερικοί µουχλιασµένο Αύριο.Το Σήµερα είναι δικό
σου, φίλε. Αγάπησέ το!
Συγχωρώ!
– ∆ίνε το χέρι σου στον άλλο
χωρίς να κρίνεις.Κάνε του λίγο
χώρο µέσα σου να ξαποστάσει.
Να πιεί µια γουλιά νερό.Σ' αυτό
τον κόσµο,παλικάρι,όλοι έχουµε µερίδιο σε όλα. Μερίδιο στη
χαρά, στα λάθη στην απόγνωση.Κι εσύ,θα 'ρθουν φορές που
θα τα κάνεις θάλασσα στη ζωή
σου. Ε! ∆ε θα σηµάνει ποτέ γι'
αυτό το τέλος του κόσµου! Εγώ
είµαι γέρος, κι ακόµα κάποιες
φορές τα κάνω θάλασσα.∆ε βγαίνει µε συνταγές η ζωή.Άντε στην
υγειά σου!
Ελπίζω!
– Μην πικραίνεσαι,είπε.Και
βούρκωσε.Είναι όµορφη η ζωή.
Πίστεψε µε.Αξίζει να τη ζει κανείς,
έστω κι αν κάποτε γεµίζει πλη-
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αληθινό κόσµο!»
γές. Σε νιώθω. Λες να µην τα
ξέρω όλ' αυτά; Μα να θυµάσαι
πάντα,φιλαράκο,πως αύριο ξηµερώνει µια καινούρια µέρα. ∆ε
σταµατάει πουθενά η ζωή. Μη
σε µπερδέψουνε κάτι κακοµοίρηδες, που σφίγγουν σαν το
παραδοσάκουλο της ψυχής τους.
Κι ο άνθρωπος σαν τα δέντρα
είναι. Ανθίζει, κάνει καρπούς,
µαδάει, και πάλι από την αρχή.
Τώρα έχεις φουρτούνα εσύ, και
δεν καταλαβαίνεις τίποτα.Φύλαξέ τα όµως στο µυαλό σου αυτά
που ακούς. ∆εν σου κάνω το
δάσκαλο. Ένας γερο-ξεκούτης
είµαι. Μα αυτά τα πράγµατα έτσι
γίνονται.Το ξέρω καλά.Αν θέλεις
να φύγεις,φύγε.Κανείς δεν µπορεί να σε κρατήσει. Προχώρα
όρθιος όµως. Έτσι;». (Από το
βιβλίο «Το Χρώµα του Φεγγαριού»).
Αποκηρύσσοντας τον εφησυχασµό και δίνοντας µέγιστη
σηµασία στην ανάγκη για συνεχή κίνηση, µε θαυµάσιο τρόπο
περιγράφει την εσωτερική διαµάχη µεταξύ της στάσης (έστω
και για λίγο) και της αέναης ψυχικής ανανέωσης, όπως φαίνεται
ξεκάθαρα παρακάτω:
«Μια ζωή θυµάµαι τον εαυτό µου να φτιάχνει στέκια και
καταφύγια για την ψυχή µου.
Κι εκεί που είναι όλα έτοιµα
κι έχω αρχίσει να βολεύοµαι,
εκεί που είναι τα πάντα τακτοποιηµένα και κάθοµαι λίγο
να ξεκουραστώ και να κάµω
τσιγαράκι, µπαίνει ο διάολος
µέσα µου και µου την ανάβει.
-Τι 'ναι τούτα δω τα σκιάχτρα; µου λέει. ∆εν είναι για
σένα η λούφα, κορίτσι µου.
Πάλι πλαστογραφίες κάνεις;
Και βροντάω τότε ένα ασιχτίρ και τα κάνω όλα κεραµιδαριό.
Ύστερα κάθοµαι σταυροπόδι και γλείφω τις πληγές

θύµατος, σε µια έσχατη απόπειρα αφύπνισης της ατοµικής συνείδησης:

«Μη βάζεις το σήµερα ενέχυρο
σ' αυτό που εννοούνε µερικοί µουχλιασµένο Αύριο.
Το Σήµερα είναι δικό σου, φίλε. Αγάπησέ το!»
µου σαν το σκυλί. ∆εν πειράζει, λέω. Πάµε γι' άλλα. Όπως
και να 'χει το πράµα, η Ρόζυ
γεννήθηκε µε το βλέµµα καρφωµένο στο ξηµέρωµα. Όρτζα
τα πανιά λοιπόν». (Από το βιβλίο

«Σκισµένο ψαθάκι»).
Απογυµνώνοντας µε χαρακτηριστική απλότητα την ανερµάτιστη συλλογική συµπεριφορά και καυτηριάζοντας την
απουσία δοµηµένης κοινω-

νικής συνείδησης µε την ταυτόχρονη εµφάνιση µιας κακοήθους ατοµικής αβουλίας, προσπαθεί να δικαιολογήσει τελικώς
τον άνθρωπο θύτη, προσδίδοντάς του χαρακτηριστικά

«Τι φταις αλήθεια.
Κανείς δε σου 'µαθε το
δρόµο για το «εµείς».
Και το χειρότερο, κανένας
δε σε εκπαίδευσε να επενδύεις στο «εγώ».
Σαν επαίτης εκλιπαρείς
µπροστά στην πόρτα του "εσείς".
Έσπασες αµέτρητες φορές
τα µούτρα σου, προσπαθώντας ανάµεσα σε σκοτάδια ν'
ανακαλύψεις το «εσύ».
Σ' έπιασε πάντα πανικός
στη θέα και στη σκέψη του
«αυτοί».
Και στην απελπισία, στο
χαµό σου, φώναζε «Αυτός!
Αυτός!».
Κι έπιασες ένα πιστόλι, να
πολεµάς.
Τι φταις!».
(Από το βιβλίο «Ξεφυλλίζοντας τη σιωπή»)
Με την ελπίδα λοιπόν ότι,
κάποτε θα αλλάξει ο τρόπος
που βλέπουµε τον κόσµο και
δεν θα συνεχίσουµε να περιµένουµε «να βγει ο ήλιος από
τη δύση», όπως λέει η συγγραφέας στο τελευταίο της
βιβλίο «Αν ήταν όλα…αλλιώς»,
ας τολµήσουµε «Το ταξίδι που
λέγαµε» κι ας µας καταδιώκει
«Η µπόρα». Θα βρούµε καταφύγιο στο «Κόκκινο Σπίτι» µε
συνοδεία τον «Ίσκιο των πουλιών» και «Ξεφυλλίζοντας τη
σιωπή» θα αντικρύσουµε το
«Χρώµα του Φεγγαριού» στο
«Ακρογιάλι της Ουτοπίας»…
Όσο για τις «Κάργιες», χρειάζονται για να µας υπενθυµίζουν πως ό,τι κι αν κάνουµε,
απ’ το µικρότερο µέχρι το µεγαλύτερο, έχει τη δική του σηµασία και σίγουρα ποτέ δε θα
περάσει απαρατήρητο… ❘❚
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Το Ε.Σ.Υ. στη µάχη
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.ργειες
της (Ανά) Σύνταξης…
επικαιρότητα

περιεχόµενα

Γράφει ο Σαληκίδης
∆ηµοσθένης, Νοσηλευτής
Ν.Θ.Π. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

Ό Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.

πληροφορίες

ταν στα µέσα της δεκαετίας του ογδόντα,δηµιουργήθηκε το Εθνικό
Σύστηµα Υγείας στην Ελλάδα,
δεν ήταν πολλοί αυτοί που ήξεαπόψεις
ραν για το πώς θα χρηµατοδο- π ο λ ί τ η ς
τηθεί, πώς θα στελεχωθεί και
πώς τελικά θα λειτουργήσει προς
όφελος των µικροµεσαίων αυτής
της χώρας.Αναφερόµαστε στους
µικροµεσαίους γιατί, οι «οικονοµικά µεγάλοι»,δεν έχουν ανάγκη,ούτε το Ε.Σ.Υ.,ούτε την περίθαλψη που αυτό προσφέρει.Το
επιφυλλίδα
µόνο που έχουν ανάγκη είναι
η πολιτική-οικονοµική στήριξη
που τους παρέχει απλόχερα και
απροκάλυπτα αυτή η χώρα.Άλλω«Πλανάται ένα εύλογο ερώτηµα:
στε, η λογική αυτή κυριάρχησε
ήταν όλοι οι υπουργοί υγείας µέχρι σήµερα
τελικά σε όλη τη διαδροµή του
Ε.Σ.Υ.µέχρι σήµερα.Όσοι έχουν
ανίκανοι να διαχειριστούν τα προβλήµατα του Ε.Σ.Υ.;»
χρήµατα πηγαίνουν στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια,όπου τα πάντα σεις» των τελευταίων τριάντα µε πεπαλαιωµένο τεχνολογικό ρο. Βέβαια, ο χώρος της υγείας,
είναι ξενοδοχειακά τέλεια και ετών,δεν έχουν να κανένα άλλο εξοπλισµό (επιχορήγηση δίνε- όπως και αυτός της άµυνας,ήταν
όσοι δεν έχουν,καταλήγουν στα καταφύγιο.Μέχρι σήµερα µιλού- ται µόνο και πρώτα στους ιδιώ- ένα πρώτης τάξεως πεδίο για
δηµόσια νοσοκοµεία, τα οποία σαµε για την απογοητευµένη τες για καινούργιο εξοπλισµό) αρπαχτές από επιτήδειους, ενώ
λειτουργούν µε εθελοντές καρ- γενιά των 700 ευρώ,τους νέους και µε προµηθευτές, οι οποίοι ταυτόχρονα,υπήρχαν και οι «ύαιδιάς, κάτω από απερίγραπτα ανθρώπους που προσπαθούν αγωνιωδώς ψάχνουν να βρουν νες», που µε κάθε τρόπο αποδύσκολες συνθήκες, προσπα- να ζήσουν τα όνειρά τους µε τα χρήµατα που τους οφείλο- δοµούσαν πανηγυρίζοντας το
θώντας µέσα από τον καθηµε- ψίχουλα.Όµως,όταν µιλάµε για νται, προκειµένου και αυτή µε Ε.Σ.Υ.Πόσες ζωές χάθηκαν όλα
ρινό τους αγώνα να προσφέ- δηµόσια νοσοκοµεία ζούµε µια τη σειρά τους να προµηθεύσουν αυτά τα χρόνια,εξαιτίας της ανυρουν ανακούφιση στους πολίτες άλλη πραγµατικότητα, µε µια τα δηµόσια νοσοκοµεία,τα οποία παρξίας επαρκών κονδυλίων,
αυτής της χώρας.
άλλη γενιά των επτακοσίων (και εδώ και καιρό βρίσκονται στην αλλά και της ανεπαρκούς στεΤο Ε.Σ.Υ. στα είκοσι πέντε πολλά λέµε) ευρώ, αυτή των κόψη του ξυραφιού.
λέχωσης των δηµόσιων νοσοπερίπου χρόνια ζωής του, δεν γερόντων.Η απόµαχοι της ζωής
Πλανάται ένα εύλογο ερώ- κοµείων κανείς δεν µπορεί να
κατάφερε να ενηλικιωθεί αλλά σήµερα, εγκαταλείπονται σε ένα τηµα:ήταν όλοι οι υπουργοί υγεί- ξέρει.Εκείνο που ξέρουµε όλοι
να γεράσει απότοµα. Ίσως γι νοσοκοµείο, το οποίο φρόντι- ας µέχρι σήµερα ανίκανοι να είναι, ότι τα εθνικά συστήµατα
αυτό να υποδέχεται τους από- σαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις διαχειριστούν τα προβλήµατα στην Ευρώπη λειτουργούν σωστά,
µαχους της ζωής, οι οποίοι, µε µέχρι σήµερα να το αποδυνα- του Ε.Σ.Υ.;Αυτό δεν είναι πιθα- γιατί η πολιτική βούληση είναι
τις πενιχρές συντάξεις που τους µώσουν και να το αφήσουν, νό. Μήπως δεν δόθηκαν ποτέ αυτή που τα προστατεύει και τα
πέταξαν σαν ξεροκόµµατο οι χωρίς επαρκή προσωπικό, µε τα αναγκαία κονδύλια για το σπρώχνει προς το µέλλον.
εκάστοτε «φιλολαϊκές κυβερνή- κακή ξενοδοχειακή υποδοµή, Ε.Σ.Υ.;Αυτό είναι το µόνο σίγουΌσοι είχαν την ατυχία να
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ξενυχτήσουν σε ένα ∆ηµόσιο
νοσοκοµείο,αγωνιώντας για τους
ανθρώπους τους που εισήχθησαν ως επείγοντα περιστατικά,
βίωσαν την εµπειρία του τι σηµαίνει εφηµερία.Κατάλαβαν όµως,
ότι στο Εθνικό σύστηµα υγείας,
σαφώς και δεν είναι όλα µαύρα. Όσοι εργάζονται σε δηµόσια νοσοκοµεία ξέρουν από
πρώτο χέρι τι σηµαίνει εφηµερία, τι σηµαίνει πόνος, αδυναµία να ανταποκριθείς λόγω έλλειψης κρεβατιών, υποδοµής,
προµηθειών. Είναι πραγµατική
τύχη για όλους τους ασθενείς,
αλλά κυρίως για τους συνταξιούχους γέροντες σε ποιο νοσοκοµείο θα τους «εναποθέσει» το
Ε.Κ.Α.Β., σε ποιών γιατρών τα
χέρια θα πέσουν και ποιοί νοσηλευτές θα τους περιθάλψουν και
θα τους παρηγορήσουν.
Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας,
σίγουρα, χρειάζεται άµεσα στελέχωση µε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όµως δεν
αρκεί µόνο αυτό. Η υλικοτεχνική υποδοµή,τα σύγχρονα µέσα
διάγνωσης και θεραπείας,η σοβαρή αξιολόγηση γιατρών και νοσηλευτών, η ανάπτυξη επιτέλους
της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας,η δηµιουργία και άµεση
λειτουργία των κέντρων υγείας,
είναι µόνο µερικά από αυτά που
θα βελτίωναν δραστικά την σηµερινή απαράδεκτη κατάσταση. Η
αλλαγή νοοτροπίας όλων των
πολιτικών ηγεσιών είναι αυτή η
οποία θα δώσει ελπίδα στους
συνταξιούχους, οι οποίοι χρειάζονται το Ε.Σ.Υ.και πολύ συχνά
χρήζουν παρακολούθησης και
περίθαλψης.Είναι διατεθειµένοι
οι λαλίστατοι πολιτικοί να κάνουν
το καθήκον, που πάντα προεκλογικά διαλαλούν;
Οι άνθρωποι της σύνταξης
θέλουν Ε.Σ.Υ.,εσείς τι θέλετε; ❘❚
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Επιµέλεια: Μαρία Αθανασοπούλου, Νοσηλεύτρια, MSc Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Γ. Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

❑ Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, Ένωση
Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων διοργανώνει
το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής
στις 15 - 17 Μαΐου 2009 στην Αίγλη Ζαππείου,
στην Αθήνα. Πληροφορίες:
&
ε ξΚΕΓΜ
ε λ ί ξΤουριστικές
εις
Συνεδριακές Επιχειρήσεις, Congress World - Μ.
Παπαπαναγιώτου, τηλ: 210-7210052, 7210001,
Fax: 210-7210051, e-mail: info@congressworld.gr,
http://www.congressworld.gr.

Ε.Ν.Ε.πιστήµη

❑ Το Καρδιολογικό Τµήµα Παν/µίου Πατρών διορ-

Ε.Ν.Ε.υθέτω

γανώνει το 7o ∆ιεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο
στις 15 - 17 Μαΐου 2009, στο Ξενοδοχείο «Porto
δικαιώµατα
Rio»,στην Πάτρα. Πληροφορίες: Event Makers,
τηλ: 210-9311004-6, fax: 210-9370207-8, email: congress@eventmakers.gr, www.eventmakers.gr.

Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.κριθη

απόψεις

Ε.Ν.Ε.ws

διεθνή

❑ Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία
διοργανώνει το 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας στις 28 - 31 Μαΐου
2009 στο Ξενοδοχείο «Hilton», στην Αθήνα.
πρόσωπα
Πληροφορίες: MDcongress, τηλ:210-6074200,
fax:210-6074222, e-mail: md@mdcongress.gr,
www.11obgyn2009.mdcongress.gr.

Ε.Ν.Ε.ργώ

❑ 14o ∆ιεθνές Συνέδριο
Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
Η Εταιρεία Ψυχολογική Ψυχιατρική Ενηλίκου &
Παιδιού (Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.) διοργανώνει το 14o ∆ιεθνές
Συνέδριο το οποίο θα πραγµατοποιηθεί από τις 5
έως τις 8 Μαΐου, 2009 στο ξενοδοχείο Hilton στην
Αθήνα. Το θέµα του συνεδρίου είναι «Νευροψυχιατρικές, Ψυχολογικές και Κοινωνικές Εξελίξεις, σε
ένα Σύγχρονο Κόσµο». Η αποστολή της Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.
είναι να συµβάλλει στη πρόληψη και αντιµετώπιση
ψυχολογικών προβληµάτων και ψυχικών διαταραχών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, µε την εξειδίκευση και επιµόρφωση στελεχών ψυχικής υγείας,
µε την εφαρµογή πρότυπων θεραπευτικών προγραµµάτων καθώς επίσης και µε την οργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Πληροφορίες:
Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π : Αιγιαλείας 18, 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου Τηλ.:210 6842663, Fax210 6842079 Website:
www.epsep.org.gr, mailto:E-mail: appachelas@yahoo.gr.

❑ Η 3η επιστηµονική διηµερίδα: «Βελτίωση ποι-

ότητας και ∆ιαχείριση κινδύνου στα Νοσοκοµεία» πραγµατοποιείται στις 21- 22 Μαΐου 2009,
στο Ιωνικό Κέντρο, Αθήνα. Πληροφορίες:
2103834300, 2103831989.

❑ Το 2 Πανελλήνιο Συνέδριο Υγιεινής & Ασφάο

λειας της Εργασίας στους Χώρους του Νοσοκοµείου πραγµατοποιείται στις 15 - 17 Μαΐου 2009
στην Αλεξανδρούπολη. Πληροφορίες: Triaena,
τηλ: 210-7499300, fax: 210-7713795, e-mail:
info@triaenatours.gr , www.triaenatours.gr.

❑ Επιστηµονική Ηµερίδα πραγµατοποιείται µε
θέµα: «∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στις Υπηρεσίες Υγείας - Ικανοποίηση Εργαζοµένων» στις
29 Μαΐου 2009, στο Ξενοδοχείο "Odysseas",
e d i t o r i a l Πληστο Κατάκολο Ηλείας – Πελοπόννησος.
ροφορίες: τηλ: 210-6022470, 6026454, 2130342863, fax: 210-6022470, e-mail: ecoq@otenet.gr,
www.ecoq.eu.

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.ποχή

αφιέρωµα

◗ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Νοσηλεύτρια επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση από
το «Γ. Γεννηµατάς» (1ηΥΠΕ) στο Νοσοκοµείο
Μεσολογγίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Ε.Ν.Ε.γραψαν

6944370660, 6946465253, 2310158998.

ρ θ ρ α αµοιβαία
/ ε π ι σ τµετάθεση
ο λ έ ς από
Νοσηλεύτρια ΤΕάεπιθυµεί
το Γενικό Νοσοκοµείο «Λαϊκό» Αθηνών, σε
Νοσοκοµείο της Κρέστενας ή του Πύργου Ηλείας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972760571.
Ζευγάρι νοσηλευτών ΤΕ που υπηρετούν σε νοσο-

τµήµα Πελοποννήσου Ελλη❑ Το Περιφερειακό
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

νικής Ψυχιατρικής Εταιρείας διοργανώνει το 1o
περιεχόµενα
Mετεκπαιδευτικό Ψυχιατρικό Σεµινάριο στην
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στις 29 - 31
Μαΐου 2009 στο Ξενοδοχείο «Αmalia», στο Ναύπλιο. Πληροφορίες: e-VIP events & Congresses,
τηλ: 27550-22201, fax: 27550-23993, Κινητό:
6982820442, e-mail: mbrethe@otenet.gr.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

❑ Το Α΄ Παθολογικό Ογκολογικό Τµήµα Α.Ν.Θ.
Θεαγένειο διοργανώνει την 9η Ηµερίδα Νοσηλευτικής Ογκολογίας µε θέµα «Λοιµώξεις σε
ασθενείς µε Νεοπλασία» στις 30 Μαΐου 2009,
στο Αµφιθέατρο Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: E.T.S. Events& TravelSolutions,
τηλ: 210-9880032, fax: 210-9881303, e-mail:
ets@events.gr, www.events.gr.

Ε.Ν.Ε.ργός

πολίτης

Ε.Ν.Ε.ργειες

κοµεία της ΘΕΣ\ΝΙΚΗΣ (ΑΧΕΠΑ, ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ)
ζητά αµοιβαία µετάταξη µε συναδέρφους από το

επικαιρότητα
νοσοκοµείο ΞΑΝΘΗΣ ή ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
Τηλ. επικοινωνίας 6973535071.

Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αµοιβαία µετάθεση από
Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών ΚΑΤ σε Νοσοκοµείο
του Νοµού Ηλείας - Αχαΐας. Τηλ. 6955491509.

Ε.Ν.Ε.

Νοσηλεύτρια ΠΕ επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση από

πληροφορίες

το Γενικό Νοσοκοµείο «Ευαγγελιµσός» Αθηνών σε
οποιοδήποτε Νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης.
Τηλ. επικοινωνίας 6932328342.
Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυµεί αµοιβαία µετάταξη από
το Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά «Τζάνειο» σε οποιοδήποτε Νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης ή των

Ε.Ν.Ε.κρίθη

γύρω περιοχών. Τηλ. επικοινωνίας: 6976-845115.

απόψεις

