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πρώτη ηµέρα του 2ου πανελλήνιου  συνε-

δρίου της Ε.Ν.Ε., συνέπεσε µε τον εορτα-

σµό της παγκόσµιας ηµέρας του Νοσηλευ-

τή. Μια ηµέρα που από το 1974 και µέχρι σήµερα,

αποτελεί σηµείο αναφοράς και αντικείµενο πολλών

εορταστικών εκδηλώσεων, σε κάθε σηµείο που

ασκείται η Νοσηλευτική.

Η 12η του Μάη,  επιλέχτηκε από όσους αποφά-

σισαν να θεσπίσουν αυτή την παγκόσµια ηµέρα,

επειδή συµπίπτει µε τα γενέθλια της Φλόρενς Νάι-

τηνγκεηλ, της γυναίκας που έθεσε τα επιστηµονι-

κά θεµέλια της νοσηλευτικής και καθόρισε τα όρια

του επαγγέλµατος του νοσηλευτή, σε µια εποχή

οµολογουµένως δύσκολη, τόσο εξαιτίας της  ευρω-

παϊκής ιστορικής συγκυρίας, αλλά κυρίως λόγω του

παραδοσιακού ρόλου τον οποίο κατείχε η γυναίκα

στο κοινωνικό σύστηµα.  

Όλοι µας ασφαλώς γνωρίζουµε, ότι οι περισσό-

τερες ηµέρες του έτους, ταυτίζονται µε εορτασµούς

παγκοσµίων ηµερών, όπως αυτή κατά του καρκί-

νου, κατά του καπνίσµατος, κατά του AIDS, η ηµέ-

ρα προστασίας του περιβάλλοντος, η ηµέρα κατά

της φτώχιας, η ηµέρα κατά της παιδικής εργασίας

και τόσες άλλες που υπενθυµίζουν την αναγκαιό-

τητα της εστίασης στο αναφερόµενο θέµα. Αν ρίξου-

µε µια πιο προσεκτική µατιά, θα δούµε ότι όλες

αυτές οι καθιερωµένες εορταστικές αναφορές, υπο-

κρύπτουν ένα µέγιστο ζητούµενο: Την άρση του αιτί-

ου που επέβαλε τον εορτασµό τους και ως εκ τού-

του την αυτοκατάργησή τους…

MMε αξιοθαύ-
µαστη επι-
τυχία που

δεν είχε προηγού-
µενο, πραγµατοποι-
ήθηκε από τις 12-
15 Μαΐου στη Ρόδο,
το 2ο Πανελλήνιο
και 1ο Πανευρωπαϊκό
Επιστηµονικό και
Επαγγελµατικό Νοση-
λευτικό Συνέδριο
της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος,µε
την υποστήριξη της
FEPI, της Οµο-
σπονδίας των Νοµι-
κών Προσώπων των

Νοσηλευτών της
Ευρώπης.

Το Συνέδριο τίµη-
σαν µε την παρου-
σία τους εξέχουσες

προσωπικότητες από
όλους τους χώρους.
Επίσηµη προσκε-
κληµένη ήταν η συγ-
γραφέας κ. Αλκυό-

νη Παπαδάκη που,
µε τον µοναδικό
µεστό της  λόγο,µετέ-
φερε στο πολυά-
ριθµο ακροατήριο

της τελετής έναρξης,
µηνύµατα ανθρω-
πιάς και µετέδωσε
µε τρόπο απαρά-
µιλλο, πληθώρα
αλτρουιστικών συναι-
σθηµάτων. Η εναρ-
κτήρια οµιλία µε θέµα:
«Ο ρόλος του σύγ-
χρονου νοσηλευτή
τον 21ο αιώνα», έγι-
νε από τον Καθη-
γητή Καρδιολογίας
του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και πρώην
Υπουργό Υγείας κ.
∆ηµήτριο Κρεµα-
στινό.
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Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
Νοσηλευτικές Ειδικότητες: 

παρόν και µέλλον σελ. 9

Στηρίζουµε την  Ψυχιατρική 

Μεταρρύθµιση   σελ. 10

Το ΕΣΥ... µας εξαντλεί σελ. 11

HHΈνωση Νοσηλευτών Ελλάδος ανακάλυψε
και κατήγγειλε έγκαιρα και ακαριαία µια
έκνοµη απόπειρα µετατροπής βοηθών

νοσηλευτών σε γραµµατείς και, µάλιστα, µε δια-
δικασίες συνοπτικές. Οι ενέργειες της Ε.Ν.Ε.
προκάλεσαν την άµεση αντίδραση του υπουρ-

γείου Υγείας, η παρέµβαση του οποίου επανέ-
φερε την τάξη. Στο «∆ροµοκαΐτειο», οι εµπλε-
κόµενοι συνδικαλιστές πήραν το µάθηµα που
τους άξιζε και κατάλαβαν πως, όταν «παίζεις»
µεταξύ νοµιµότητας και ανοχής, κάποια στιγ-
µή...θα χάσεις. 

Επιτυχηµένη παρέµβαση της Ε.Ν.Ε. στο «∆ροµοκαΐτειο» 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ          
Ερµηνεύοντας τους νόµους         σελ. 7

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΑΝ         
Τροποποίηση ειδικοτήτων σελ. 8

Κολοσσιαίες 
στιγµές στη Ρόδο!   Στοχεύοντας

σε µία...
κατάργηση!  

s

σελ. 4

Το «άβατο» βρήκε το δρόµο του...

Το συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 
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ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ      

ΕΕίίδδεε ττοονν κκόόσσµµοο µµέέσσαα 
ααππόό έένναα µµιικκρρόό ππααρράάθθυυρροο......      

Εκατό χρόνια συµπληρώνονται φέτος από τη γέννηση
του Γιάννη Pίτσου (1909-1990), µίας από τις µεγαλύτερες
ποιητικές µορφές της Eλλάδας, αλλά και ολόκληρου του
20ού αιώνα. 

Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεµβασιά. Ο πατέ-
ρας του ήταν κτηµατίας, αλλά έχασε την περιουσία του
και πολύ νωρίς ο ποιητής δυστύχησε οικονοµικά. Γρήγο-
ρα το ενδιαφέρον του στράφηκε στην ποίηση και στα
µεγάλα κοινωνικοπολιτικά προβλήµατα της εποχής του.
Οι νέες ιδέες του ήταν µαρξιστικές. Αυτές οι ιδέες στά-
θηκαν αφορµή για περιπέτειες. Φυλακίστηκε, εξορίστη-
κε και εκτοπίστηκε πολλές φορές. Τόποι εξορίας του υπήρ-
ξαν η Μακρόνησος και ο Άγιος Ευστράτιος παλιά, η Γυάρος,
η Λέρος και η Σύρος στην επταετία της χούντας. Η ζωή
του ποιητή υπήρξε ταραγµένη και περιπετειώδης. Χαρα-
κτηρίζεται από ασθένειες και πολιτικές διώξεις. Σίγουρα
όλη αυτή η ένταση, επηρέασε την ποίηση του. Τίποτε γι’
αυτόν δεν ήταν ασήµαντο… σελ. 22
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ΑΑ ∆∆ ΕΕ ΙΙ ΑΑ      

ΕΕρρµµηηννεεύύοοννττααςς
ττοουυςς ννόόµµοουυςς......   

Επιστολή προς όλους τους αρµόδιους
φορείς απέστειλε η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος, σε µία προσπάθεια να ξεκαθα-
ρίσει τη σύγχυση που προκλήθηκε για το
θέµα της ισχύος ή µη του άρθρου 10 του
Ν. 1076/1980.

«Προσφάτως και µε αφορµή το θέµα
που προέκυψε µε το αίτηµα της κ. Α. ∆.,
Νοσηλεύτριας ΤΕ νοσοκοµείου των Αθη-
νών, να λάβει τριετή εκπαιδευτική άδεια
προκειµένου να φοιτήσει στο Πανεπιστη-
µιακό Τµήµα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, ανέ-
κυψε ένα ερµηνευτικό ζήτηµα, αναφορι-
κά µε την διατήρηση ή µη σε ισχύ της
διάταξης του άρθρου 10 του Νόµου 1076/1980
(περί ενοποιήσεως των θέσεων Κλάδων
προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυµά-
των Ν.∆. 2592/1953 και ρυθµίσεως άλλων
θεµάτων αρµοδιότητος του Υπουργείου
Κοινωνικών Υπηρεσιών, ΦΕΚ Α  ́224/1980),
µετά την θέση σε ισχύ του ∆ηµοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα. 

Σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη,
«εις τας επιτυγχανούσας εις τας κατακτη-
ρίους εξετάσεις του τµήµατος της νοση-
λευτικής ιατρικής σχολής πανεπιστηµίου
ηµεδαπής και υπηρετούσας εις ∆ηµοσίας
Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. ή Ι. ∆ικαίου δύνα-
ται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινω-
νικών Υπηρεσιών και…   σελ. 7

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ  

ΜΜάάλλλλοονν έέχχωω κκααρρκκίίννοο ττοουυ ππρροοσσττάάττηη……      
Όχι, δεν το γράφω για να µε λυπηθείτε. ∆εν υπάρχει λόγος, άλλωστε, αφού το ίδιο

ισχύει για το 50% των ανδρών της ηλικίας µου (είµαι 53 ετών). Οι ιατροδικαστές το
γνωρίζουν καλά αυτό, από τις µικροσκοπικές εξετάσεις των προστατών αντρών που
υποβάλλονται σε νεκροψία µετά από ατύχηµα. Νεκροψίες σε 70άρηδες έχουν δείξει
ότι περίπου το…80% από αυτούς είχαν καρκίνο του προστάτη (στο εξής ΚτΠ) και σχε-
δόν όλοι το αγνοούσαν. Παρ’ όλα αυτά είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα πεθάνω από
ΚτΠ ή, σωστότερα, η πιθανότητα να µου συµβεί αυτό είναι µόλις 3%. 

Αυτές οι παρατηρήσεις ανάγκασαν τους (σοβαρούς) γιατρούς να επανεξετάσουν
το θέµα που κάποιοι παροµοίασαν µε παγόβουνο. Στο παρελθόν βλέπαµε µόνο το
µέρος που εξείχε από το νερό – τους καρκίνους δηλαδή που προκαλούσαν νόσο και
θάνατο. Με την πρώιµη διάγνωση µπορούµε να βλέπουµε και κάτω από το νερό  

Αλλά οι γιατροί δε µπορούν να ξεχωρίσουν ποιος καρκίνος είναι καλύτερα να µεί-
νει αδιάγνωστος κι έτσι σχεδόν πάντα επεµβαίνουν. Το µεγαλύτερο ποσοστό των
αντρών που θα…   σελ.5

∆∆ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΩΩ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ      

ΗΗ ««πποορρεείίαα»» ππρροοςς ττηηνν  ΈΈφφεεσσηη......  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29§1 του Νόµου 3252/2004, «ο νοσηλευ-

τής που καταδικάστηκε και το Περιφερειακό Τµήµα που άσκησε τη δίωξη έχουν
δικαίωµα µέσα σε τρεις (3) µήνες από την επίδοση της απόφασης να την εκκαλέ-
σουν ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου». Σύµφωνα, δε, µε την παρά-
γραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, «η έφεση κατατίθεται στον Γραµµατέα του Πει-
θαρχικού Συµβουλίου που εξέδωσε την απόφαση και συντάσσεται πράξη κατάθεσης,
η οποία υπογράφεται από τον εκκαλούντα και τον Γραµµατέα». Σύµφωνα, τέλος, µε
την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου 29, «για το παραδεκτό της έφεσης απαιτείται
η καταβολή του ποσού των δέκα (10) ευρώ ως έξοδα έφεσης, εκτός εάν εκκαλών
είναι το Περιφερειακό Συµβούλιο. Η απόδειξη καταβολής εκδίδεται από το Περι-
φερειακό Τµήµα και αποδίδεται στον εκκαλούντα σε περίπτωση παραδοχής της έφε-
σης»...     σελ. 8

ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ      

ΤΤοο ΕΕΣΣΥΥ...... µµααςς εεξξααννττλλεείί 

Την επαγγελµατική εξουθένωση ως φαινόµενο περιέγραψε
για πρώτη φορά ο Αµερικανός ψυχαναλυτής Dr Herbert j.
Freudenberger το 1975.

Σύµφωνα µε τον ορισµό του, επαγγελµατική εξουθένωση
είναι µια κατάσταση κόπωσης και µαταίωσης. Η Maslach και οι
συνεργάτες της σε έρευνα τους το 1982, που διήρκησε περίπου
8 χρόνια, έδωσαν ένα πληρέστερο ορισµό. Όρισαν την επαγ-
γελµατική εξουθένωση ως «σύνδροµο», που χαρακτηρίζεται
από συναισθηµατική εξουθένωση, αποπροσωποποίηση και µει-
ωµένη προσωπική επίτευξη, το οποίο µπορεί να εκδηλωθεί σε
άτοµα που ασχολούνται επαγγελµατικά, µε οποιονδήποτε τρό-
πο, µε ανθρώπους.

Έχει παρατηρηθεί ότι, οι νοσηλευτές, περισσότερο από όλους
τους επαγγελµατίες υγείας, βρίσκονται σε συνεχή κίνδυνο εµφά-
νισης του συνδρόµου, το οποίο έχει περιγραφεί ως ο «επαγ-
γελµατικός καρκίνος»  των νοσηλευτών (Maslach 1996, Koivula
et al. 2000), καθώς οι συνθήκες εργασίας τους είναι σκληρές
µε συνεχή σωµατική και ψυχική καταπόνηση… σελ. 11
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Το ««ΕΕλλλληηννιικκόό ΠΠεερριιοοδδιικκόό ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΕΕππιισσττήήµµηηςς»», το επί-
σηµο επιστηµονικό περιοδικό της ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς εισέρχεται στο δδεεύύττεερροο χχρρόόννοο λλεειιττοουυρργγίίααςς ττοουυ. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθµισης δηµιουργήσαµε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.nursingjournal.gr στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστηµο-
νικού περιοδικού,από την αρχή λειτουργίας του έως σήµερα,θα
είναι διαθέσιµα δωρεάν σε όλους τους νοσηλευτές της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο και λόγω της διεθνούς του διάστασης θα
υπάρχει και αντίστοιχη αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας.

Όσοι, όµως, από τους ενδιαφερόµενους επιθυµούν αντίγρα-
φο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα
µπορούν να το λαµβάνουν ταχυδροµικώς στη διεύθυνση που
θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συµβολικό τίµηµα, που
αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και  στα ταχυδροµικά
έξοδα της αποστολής. Έτσι, ηη ττιιµµήή εεκκάάσσττοουυ ττεεύύχχοουυςς ππεερριιοο--
δδιικκοούύ οορρίίσσττηηκκεε σστταα εεππττάά εευυρρώώ ((77pp)) κκααιι οοιι εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοιι
µµπποορροούύνν νναα τταα ππρροοµµηηθθεεύύοοννττααιι ττααχχυυδδρροοµµιικκώώςς,, εείίττεε ξξεεχχωωρριι--
σσττάά,, εείίττεε ααννάά έέττοοςς,, ααφφοούύ ππρροοηηγγοουυµµέέννωωςς ππρροοσσκκοοµµίίσσοουυνν ήή
ααπποοσσττεείίλλοουυνν σστταα γγρρααφφεείίαα ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ττηη σσχχεεττιικκήή ααππόόδδεειιξξηη
εεππώώννυυµµηηςς κκααττάάθθεεσσηηςς σσττηηνν ττρράάππεεζζαα EEUURROOBBAANNKK,, σσττοο λλοογγαα--

ρριιαασσµµόό µµεε ααρριιθθµµόό 00002266..00000022..6655..00220011003355440022 ((µµεε ααιιττιιοολλοογγίίαα
««ΓΓιιαα ττοο ΕΕλλλληηννιικκόό ΠΠεερριιοοδδιικκόό ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΕΕππιισσττήήµµηηςς»»))..
Επίσης, θα µπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γρα-
φεία της Ε.Ν.Ε.,καταβάλλοντας το παραπάνω τίµηµα µετρητοίς.

ΤΤοο ΠΠεερριιοοδδιικκόό ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, λλοοιιππόόνν,, σσττηηνν κκααττεεύύθθυυννσσηη ττηηςς αανναα--
γγννώώρριισσήήςς ττοουυ ααππόό ττηηνν ΠΠοολλιιττεείίαα ωωςς ττοο εεππίίσσηηµµοο ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
εεππιισσττηηµµοοννιικκόό ππεερριιοοδδιικκόό ττηηςς χχώώρρααςς,, ππααρρααµµέέννεειι ππιισσττόό σσττοουυςς
ππρρωωττααρρχχιικκοούύςς ττοουυ σσττόόχχοουυςς::

• Την προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήµης και τέχνης
• Την συµβολή στην ποιότητα φροντίδας ατόµων, οµά-

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστηµονική διερεύνηση επιστηµονι-
κών νοσηλευτικών θεµάτων

• Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και   
• Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας

και δεσµεύεται σε µία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής ανα-
βάθµισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήµης στην
Ελλάδα. ΤΤοο ππεερριιοοδδιικκόό έέχχεειι κκααττααχχωωρρηηθθεείί σσττοονν ∆∆ιιεεθθννήή
ΣΣυυλλλλοογγιικκόό ΚΚααττάάλλοογγοο ΕΕκκδδόόσσεεωωνν σσεε σσεειιρρέέςς σσττοο ΠΠααρρίίσσιι µµεε
IISSSSNN 11779911--99000022.. 
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YY πάρχει άραγε παγκόσµια ηµέ-
ρα του πλούτου και των πλου-
σίων; Υπάρχει παγκόσµια ηµέ-

ρα των ιατρών; Η απάντηση βεβαίως,
είναι όχι. Και ο λόγος είναι ότι για το
σκοπό αυτό, κατάλληλες είναι εξίσου,
όλες οι µέρες του χρόνου…

Θεωρώ λοιπόν, ότι η καλύτερη µέρα
για τους νοσηλευτές και δη τους εργα-
ζόµενους στην Ελλάδα, θα είναι η ηµέ-
ρα που η 12η  του Μάη δεν θα σηµαί-
νει τίποτε περισσότερο από τις υπόλοιπες
364 µέρες του χρόνου…

Μέχρι να έρθει όµως αυτή η µέρα,
µένουν να γίνουν πολλά για τον κλά-
δο µας.

Η ακούσια εκπροσώπηση των Νοση-
λευτών κατά τις προηγούµενες δεκα-
ετίες, από συντηρητικές κάστες που
πλέον αποτελούν είδος µουσειακό,
όσο και γραφικό και η δόλια εκµε-
τάλλευση της αριθµητικής υπεροχής
τους, από κοµµατικοδίαιτους συνδι-
καλιστικούς κύκλους που σήµερα έχουν
τεθεί αµετάκλητα στο περιθώριο από
την πλειοψηφία των νοσηλευτών, απο-
τέλεσαν τροχοπέδη στην ταυτόχρονη
συµβάδιση της  ελληνικής νοσηλευτι-
κής µε τις αντίστοιχες άλλων ευρω-
παϊκών κρατών.

Η προδιαγεγραµµένη πορεία του
κλάδου, θεµελιωµένη πλέον πάνω στη
µαζική συµµετοχή και τη δυνατότητα
για αυτοοργάνωση και πλήρη ανεξαρ-
τησία, αποδιώχνει στα σίγουρα κάθε
πονηρή σκέψη για εκµετάλλευση των
όποιων κενών από τους γνωστούς σε

όλους µας «επιτήδειους» και δίνει το
έναυσµα για την έναρξη των µεγάλων
αλλαγών που έχει ανάγκη η νοσηλευ-
τική µας κοινότητα.

Η ενιαία πανεπιστηµιακή νοσηλευ-
τική εκπαίδευση, η εφαρµογή ασφαλών
όρων εργασίας, η επαρκής στελέχωση
των υπηρεσιών υγείας, η αύξηση των
αποδοχών, η αξιοκρατική ιεραρχική
εξέλιξη όλων, η ισότητα των ευκαιριών
στην εκπαίδευση και την επιµόρφωση,
η θωράκιση του επαγγέλµατος και η
αποφυγή της αντιποίησής του και κυρίως
η διατήρηση και ενίσχυση του δηµό-
σιου και δωρεάν χαρακτήρα του ΕΣΥ,
είναι καιρός να αρχίσουν να διεκδι-
κούνται από το σύνολο των νοσηλευ-

τών και όχι να ανα-
τίθενται σε κλειστές
κάστες ιδιοτελούς
προσανατολισµού.

Ολόκληρη η
νοσηλευτική κοινό-
τητα,κλινικός χώρος,
εκπαίδευση και νόµι-
µα εκλεγµένοι νοση-

λευτικοί φορείς, ήρθε η ώρα να οµο-
νοήσουν για να κερδίσουν ευκολότερα
τον κοινό στόχο της ολόπλευρης κλα-
δικής αναβάθµισης.

Κλείνοντας, θεωρώ ότι πριν µερικά
χρόνια, αν έλεγες ότι οι νοσηλευτές στη
χώρα µας θα είχαν το δικό τους επιµε-
λητήριο, τα δικά τους ενηµερωτικά και
επιστηµονικά έντυπα, το δικό τους φορέα
που θα τους κάλυπτε σε κάθε νοµικό
ή εργασιακό ζήτηµα, τη δική τους ανε-
ξάρτητη συνδικαλιστική οµοσπονδία
και ότι βεβαίως θα συνδιαλέγονταν απευ-
θείας µε την Πολιτεία για τα κλαδικά
τους θέµατα, µάλλον θα σε έπαιρναν,
για αγαθό.

Αν συνεχίσουµε λοιπόν µε αυτό το
ρυθµό, σύντοµα η 12η του Μάη θα απο-
τελεί απλώς µια όµορφη, ανοιξιάτικη
µέρα. xz

Ολόκληρη η νοσηλευτική κοινότητα, κλινικός
χώρος, εκπαίδευση και νόµιµα εκλεγµένοι 

νοσηλευτικοί φορείς, ήρθε η ώρα να οµονοήσουν
για να κερδίσουν ευκολότερα τον κοινό στόχο της

ολόπλευρης κλαδικής αναβάθµισης

Στοχεύοντας 
σε µία... κατάργηση!  

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



Του ΜΜιιχχάάλληη ΠΠιιττσσιιλλίίδδηη

ΌΌχι, δεν το γράφω για
να µε λυπηθείτε. ∆εν
υπάρχει λόγος,άλλω-

στε, αφού το ίδιο ισχύει για το
50% των ανδρών της ηλικίας
µου (είµαι 53 ετών). Οι ιατρο-
δικαστές το γνωρίζουν καλά
αυτό, από τις µικροσκοπικές
εξετάσεις των προστατών αντρών
που υποβάλλονται σε νεκρο-
ψία µετά από ατύχηµα.Νεκρο-
ψίες σε 70άρηδες έχουν δείξει
ότι περίπου το…80% από αυτούς
είχαν καρκίνο του προστάτη
(στο εξής ΚτΠ) και σχεδόν όλοι
το αγνοούσαν. Παρ’ όλα αυτά
είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα
πεθάνω από ΚτΠ ή, σωστότε-
ρα, η πιθανότητα να µου συµ-
βεί αυτό είναι µόλις 3%.

Αυτές οι παρατηρήσεις ανά-
γκασαν τους (σοβαρούς) για-
τρούς να επανεξετάσουν το
θέµα που κάποιοι παροµοία-
σαν µε παγόβουνο.Στο παρελ-
θόν βλέπαµε µόνο το µέρος
που εξείχε από το νερό – τους
καρκίνους δηλαδή που προ-
καλούσαν νόσο και θάνατο.
Με την πρώιµη διάγνωση µπο-
ρούµε να βλέπουµε και κάτω
από το νερό – και εκεί υπάρ-
χουν απείρως περισσότεροι
καρκίνοι. Πολλοί απ’ αυτούς
δε θα προκαλέσουν ποτέ πρό-
βληµα. Καλύτερα λοιπόν να
έµεναν αδιάγνωστοι για πάντα.
Αλλά δεν µένουν.Προστατικό
αντιγόνο (PSA) προληπτικά,
τσιµπηµένη τιµή, δακτυλική
εξέταση προστάτη, βιοψία και
…να ο καρκίνος και ο καρκι-
νοπαθής! Θρήνος!

Αλλά οι γιατροί δε µπορούν
να ξεχωρίσουν ποιος καρκί-
νος είναι καλύτερα να µείνει
αδιάγνωστος κι έτσι σχεδόν
πάντα επεµβαίνουν. Το µεγα-
λύτερο ποσοστό των αντρών
που θα υποβληθεί σε θερα-
πεία δεν θα ωφεληθεί γιατί δεν

την χρειαζόταν. Όµως, πολλοί
από αυτούς θα υποστούν σοβα-
ρές βλάβες, µε πιο συχνές την
ελάττωση της σεξουαλικής λει-
τουργίας, την απώλεια ούρων
και/ή τον ερεθισµό του πρω-
κτού. Ο προσυµπτωµατικός
έλεγχος («προληπτική ιατρική»)
µπορεί να «σώζει ζωές», αλλά
βλάπτει πολύ περισσότερες!

∆ηµοσιεύθηκαν τα αποτε-
λέσµατα δύο µεγάλων κλινι-
κών δοκιµών αξιολόγησης του

προσυµπτωµατικού ελέγχου για
τον ΚτΠ.Πρόκειται για µία τερά-
στια ερευνητική προσπάθεια:
20 χρόνια δουλειάς µε πάνω
από 250.000 άντρες και πολλά
εκατοµµύρια.Κι όµως υπάρχει
ακόµα αβεβαιότητα σχετικά µε
το αν ο προσυµπτωµατικός έλεγ-
χος σώζει ζωές.Η Ευρωπαϊκή
µελέτη είπε ναι,η Αµερικανική
είπε όχι. Αυτό από µόνο του
λέει κάτι: αν υπάρχει κάποιο
όφελος,αναµφίβολα αυτό είναι
πολύ µικρό.

Ας δεχτούµε ότι υπάρχει ένα
οριακό όφελος από τον έλεγ-
χο για καρκίνο του προστάτη.
Συνοδεύεται όµως από βέβαιο
και σηµαντικό ανθρώπινο κόστος.
Ας υποθέσουµε ότι η Ευρω-
παϊκή µελέτη είναι η σωστή.Τα
στοιχεία της µας δίνουν κάποια
ιδέα του µεγέθους αυτού του
κόστους: για κάθε άντρα που
αποφεύγει το θάνατο από ΚτΠ,
50 άλλοι υποβάλλονται χωρίς
λόγο σε θεραπεία.

Το να είµαι ο ένας που θα

αποφύγει τον θάνατο από ΚτΠ,
απέναντι στην 50 φορές µεγα-
λύτερη πιθανότητα να υποβλη-
θώ άνευ λόγου σε θεραπεία,
δεν µου φαίνεται καλή ζαριά.
Στο βαθµό που θα µπορούσα
να ελέγξω την αιτία του θανά-
του µου, το να αποφύγω το
θάνατο από καρκίνο του προ-
στάτη δεν είναι η πρώτη µου
επιλογή. Πιο πολύ ανησυχώ
για την πιθανότητα να καταλή-
ξω µε παρατεταµένη απώλεια

διανοητικών ικανοτήτων σε
κάποιον γηροκοµείο.Άλλωστε,
ο θάνατος δεν είναι η µόνη
έκβαση που έχει σηµασία για
µένα. Εκτιµώ επίσης πολύ το
να µην αναγκάζοµαι να παίρ-
νω βαριά φάρµακα και να υφί-
σταµαι τραγικές παρενέργειες.
Αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη να
πλουτίσουν γιατροί και εταιρείες
πάσης φύσεως, αλλά θα προτι-
µούσα να θυσιάσω τον εαυτό
µου για τα συµφέροντά τους,
µε λιγότερο οδυνηρό τρόπο.

Κυκλοφορούν κάποια «επι-
χειρήµατα» υπέρ των προσυ-
µπτωµατικών ελέγχων.Ας δού-
µε δυο από αυτά.

1. Γιατροί που «εξοργίζο-
νται»: δεν θα ήθελες να επι-
στρέψουµε στην εποχή που
όλοι όσοι είχαν καρκίνο του
προστάτη, έπασχαν από προ-
χωρηµένη µορφή της νόσου.
Είναι αλήθεια ότι ο τυπικός
καρκινοπαθής στο παρελθόν
έπασχε από προχωρηµένο καρ-
κίνο του προστάτη. Όµως ο

κύριος λόγος που οι ασθενείς
αυτοί είναι σήµερα στατιστικά
σπάνιοι είναι ότι χάνονται ανά-
µεσα στους χιλιάδες «νέους
καρκινοπαθείς» που ποτέ δε
θα διαγνώσκονταν στο παρελ-
θόν γιατί είχαν καρκίνους που
ποτέ δε θα εξελίσσονταν.

2.Μηνύµατα στα ΜΜΕ που
τονίζουν τις καταπληκτικές επι-
δόσεις στην «επιβίωση». Είναι
αλήθεια ότι τα τελευταία 50 χρό-
νια, η πενταετής επιβίωση από
τον ΚτΠ αυξήθηκε περισσότε-
ρο από οποιονδήποτε άλλον
καρκίνο (από λιγότερο του 50%,
σε σχεδόν 100%).Αλλά οι επι-
βιώσαντες είναι δηµιουργήµα-
τα της υπερδιάγνωσης: γίνεται
διάγνωση και θεωρούνται ως
πάσχοντες από ΚτΠ άντρες οι
οποίοι δεν επρόκειτο ποτέ να
νοσήσουν ή να πεθάνουν από
αυτόν.Κάποιοι ονόµασαν αυτό
το φαινόµενο «το παράδοξο της
δηµοφιλίας του προσυµπτω-
µατικού ελέγχου»: Όσο περισ-
σότερη υπερδιάγνωση προκα-
λεί ο προσυµπτωµατικός έλεγχος,
τόσο περισσότεροι άνθρωποι
αισθάνονται ότι οφείλουν σε
αυτόν τη ζωή τους και τόσο πιο
δηµοφιλής γίνεται!!!

∆εν υπάρχει λοιπόν λόγος
για να υποβληθεί κανείς σε προ-
συµπτωµατκό έλεγχο για ΚτΠ.
Η µόνη επιτακτική ανάγκη είναι
οι άνθρωποι να είναι ενηµε-
ρωµένοι για τις συνέπειες της
όποιας επιλογής τους. Ευχαρι-
στώ τον κ.Η.G.Welch,καθηγη-
τή ιατρικής στο Ινστιτούτο Πολι-
τικής Υγείας και Κλινικής Πρακτικής
του Dartmouth και συγγραφέα
του συγκλονιστικού βιβλίου
«Πρέπει να Ελεγχθώ για Καρ-
κίνο; Ίσως όχι και Να το Γιατί.»
Το παρόν κείµενο βασίζεται
100% σε δικό του άρθρο που
δηµοσιεύτηκε στους Los Angeles
Times, την 1η Απριλίου 2009. xz

Μάλλον έχω
καρκίνο του προστάτη…

Μάιος 2009

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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Ο προσυµπτωµατικός έλεγχος
(«προληπτική ιατρική») 
µπορεί να «σώζει ζωές», 

αλλά βλάπτει πολύ περισσότερες!



Μάιος 2009

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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OOρισµένοι συνδικαλιστές ή διαχειριστές ανθρώ-
πινων αγωνιών και ηθών,που επί σειρά ετών
έµαθαν να λειτουργούν στο ηµίφως της δια-

χωριστικής γραµµής µεταξύ νοµιµότητας και ανοχής,
πήραν επιτέλους το µάθηµα που τους άξιζε, όταν η
Ε.Ν.Ε.ανακάλυψε και κατήγγειλε έγκαιρα και ακαριαία

µια έκνοµη απόπειρα µετατροπής βοηθών νοσηλευ-
τών σε γραµµατείς και µάλιστα µε διαδικασίες συνο-
πτικές.

Η υπόθεση πήρε άµεσα το δρόµο της αποκατάστα-
σης διά της παρέµβασης του Υπουργείου και οι επί-
δοξοι διαχειριστές του ανθρώπινου δυναµικού του εν

λόγω ιδρύµατος (το οποίο µισθοδοτείται από το ελλη-
νικό δηµόσιο και όχι από τους πάλαι ποτέ ευεργέτες),
ανέκρουσαν πρύµναν…

∆ιαβάστε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα µε τη σει-
ρά που δηµοσιεύονται και βγάλτε τα δικά σας συµπε-
ράσµατα. xz

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΣΤΟ ΑΒΑΤΟ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ

Το «άβατο» 
βρήκε το δρόµο του...

Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ν.Ε. σε όλη την Ελλάδα 
ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΟΥΡΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΑΛΙΑΓΑΣ ∆ΙΟΝΥ-
ΣΙΟΣ, ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ, 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, ΙΩΑΝ-
ΝΙ∆ΟΥ ΦΑΙ∆ΡΑ, ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙ-
ΝΗ, ΚΕΜΑΝΕ-ΛΑΖΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΚΕΣΙ∆ΟΥ-ΚΟΤΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΛΙΟΥ-ΠΛΕΞΙ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΝΙ∆Α-
ΡΗ ΜΕΡΩΠΗ, ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ, ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ,
ΚΟΥΝΕΛΗΣ-ΜΥΚΗΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΒΑΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΥ-
ΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑ∆ΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΩΣΤΑ-
ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΙΑ, 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, ΜΠΑ-
ΓΙΑΤΗ-ΛΕΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΜΠΑ-

ΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡ-
ΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΑΪΜΑ∆Η, ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΑΟΥΜ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΟΦΥΤΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΝΗΣΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥ∆Η-ΜΕΡ-
ΚΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ -ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ,
ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΙ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ 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 ΒΑΣΙ-
ΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ, ΧΑΒΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΟΝΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.



EEππιισσττοολλήή ππρροοςς όόλλοουυςς ττοουυςς ααρρµµόόδδιιοουυςς φφοορρεείίςς
ααππέέσσττεειιλλεε ηη ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,, σσεε
µµίίαα ππρροοσσππάάθθεειιαα νναα ξξεεκκααθθααρρίίσσεειι ττηη σσύύγγχχυυσσηη

πποουυ ππρροοκκλλήήθθηηκκεε γγιιαα ττοο θθέέµµαα ττηηςς ιισσχχύύοοςς ήή µµηη ττοουυ
άάρρθθρροουυ 1100 ττοουυ ΝΝ.. 11007766//11998800..

««ΠΠρροοσσφφάάττωωςς κκααιι µµεε ααφφοορρµµήή ττοο θθέέµµαα πποουυ ππρροοέέ--
κκυυψψεε µµεε ττοο ααίίττηηµµαα ττηηςς κκ.. ΑΑ.. ∆∆..,, ΝΝοοσσηηλλεεύύττρριιααςς ΤΤΕΕ
ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ ττωωνν ΑΑθθηηννώώνν,, νναα λλάάββεειι ττρριιεεττήή εεκκππααιι--
δδεευυττιικκήή άάδδεειιαα ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα φφοοιιττήήσσεειι σσττοο ΠΠααννεεππιι--
σσττηηµµιιαακκόό ΤΤµµήήµµαα ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ττοουυ ΕΕΚΚΠΠΑΑ,, ααννέέκκυυψψεε
έένναα εερρµµηηννεευυττιικκόό ζζήήττηηµµαα,, ααννααφφοορριικκάά µµεε ττηηνν δδιιααττήή--
ρρηησσηη ήή µµηη σσεε ιισσχχύύ ττηηςς δδιιάάττααξξηηςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 1100 ττοουυ
ΝΝόόµµοουυ 11007766//11998800 ((ππεερρίί εεννοοπποοιιήήσσεεωωςς ττωωνν θθέέσσεεωωνν
ΚΚλλάάδδωωνν ππρροοσσωωππιικκοούύ ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ΙΙδδρρυυµµάάττωωνν
ΝΝ..∆∆.. 22559922//11995533 κκααιι ρρυυθθµµίίσσεεωωςς άάλλλλωωνν θθεεµµάάττωωνν ααρρµµοο--
δδιιόόττηηττοοςς ττοουυ ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,,
ΦΦΕΕΚΚ ΑΑ΄́ 222244//11998800)),, µµεεττάά ττηηνν θθέέσσηη σσεε ιισσχχύύ ττοουυ ∆∆ηηµµοο--
σσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα.. 

ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττηηνν ααννωωττέέρρωω δδιιάάττααξξηη,, ««εειιςς ττααςς εεππιι--
ττυυγγχχααννοούύσσααςς εειιςς ττααςς κκαατταακκττηηρρίίοουυςς εεξξεεττάάσσεειιςς ττοουυ ττµµήή--
µµααττοοςς ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ιιααττρριικκήήςς σσχχοολλήήςς ππααννεεππιισσττηη--
µµίίοουυ ηηµµεεδδααππήήςς κκααιι υυππηηρρεεττοούύσσααςς εειιςς ∆∆ηηµµοοσσίίααςς ΥΥππηηρρεεσσίίααςς
ήή ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆.. ήή ΙΙ.. ∆∆ιικκααίίοουυ δδύύννααττααιι,, δδιι'' ααπποοφφάάσσεεωωςς ττοουυ
ΥΥπποουυρργγοούύ ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν κκααιι ττοουυ κκααττάά ππεερρίί--
ππττωωσσιινν ΥΥπποουυρργγοούύ,, νναα ππααρρέέχχεεττααιι εεκκππααιιδδεευυττιικκήή άάδδεειιαα
µµεεττάά ήή άάννεευυ ααπποοδδοοχχώώνν ιισσόόχχρροοννοοςς ππρροοςς ττηηνν δδιιάάρρ--
κκεειιαανν ττωωνν σσπποουυδδώώνν»».. 

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση της ανωτέρω
διατάξεως,δι’ αυτής επιχειρείται η ρύθµιση ενός εντε-
λώς ειδικού ζητήµατος, που αφορά µια πολύ συγκε-
κριµένη κατηγορία υπαλλήλων,απασχολουµένων σε
νοσηλευτικά ιδρύµατα. Το ειδικό αυτό ζήτηµα σχετί-
ζεται µε την χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας µετά ή
άνευ αποδοχών εις τους υπαλλήλους εκείνους του
νοσηλευτικού προσωπικού, που επιτυγχάνουν στις
κατατακτήριες εξετάσεις πανεπιστηµιακού τµήµατος
Νοσηλευτικής.

ΥΥπποοσσττηηρρίίζζεεττααιι όόττιι,, ηη ιισσχχύύςς ττηηςς ππιιοο ππάάννωω δδιιάάττααξξηηςς
έέχχεειι κκααττααρργγηηθθεείί µµεεττάά ττηηνν θθέέσσηη σσεε ιισσχχύύ ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσιιοο--
ϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα.. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την
διάταξη του άρθρου 168§10 του νέου ∆ηµοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα (Νόµος 3528/2007), που αποτελεί
επανάληψη της διάταξης του άρθρου 172Λ7 του προ-
γενέστερου Κώδικα (Νόµος 2683/1999), «κάθε διάτα-
ξη που είναι αντίθετη µε τον παρόντα Κώδικα ή ρυθ-
µίζει θέµατα που διέπονται από αυτόν καταργείται».

ΩΩσσττόόσσοο,, ηη γγεεννιικκήή κκααττααρργγηηττιικκήή ρρήήττρραα ττηηςς ααννωωττέέρρωω
δδιιααττάάξξεεωωςς δδεενν εείίννααιι δδυυννααττόόνν νναα θθεεωωρρηηθθεείί,, όόττιι κκαατταα--
λλααµµββάάννεειι κκααιι ττηηνν δδιιάάττααξξηη ττοουυ άάρρθθρροουυ 1100 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ

11007766//11998800,, δδοοθθέέννττοοςς όόττιι ηη ττεελλεευυττααίίαα,, δδεενν εείίννααιι ααννττίί--
θθεεττηη ππρροοςς ττοονν ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκόό ΚΚώώδδιικκαα,, ααλλλλάά
σσυυµµππλληηρρώώννεειι θθέέµµαατταα πποουυ ρρυυθθµµίίζζοοννττααιι ααππόό ααυυττόόνν.. ΕΕιιδδιι--
κκόόττεερραα,, δδιιάά ττηηςς εεππίίµµααχχηηςς δδιιάάττααξξηηςς,, ρρυυθθµµίίζζεεττααιι ηη χχοορρήή--
γγηησσηη εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς άάδδεειιααςς σσεε ννοοσσηηλλεευυττιικκόό ππρροοσσωωππιι--
κκόό ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ιιδδρρυυµµάάττωωνν,, γγιιαα ττηηνν ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη
ττοουυ ππρροογγρράάµµµµααττοοςς σσπποουυδδώώνν ππααννεεππιισσττηηµµιιαακκοούύ ττµµήή--
µµααττοοςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς.. ΗΗ δδιιάάττααξξηη ααυυττήή ααφφεεννόόςς δδεενν εείίννααιι
ααννττίίθθεεττηη µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ
ΚΚώώδδιικκαα,, ααφφεεττέέρροουυ κκρρίίννεεττααιι οοππωωσσδδήήπποοττεε ωωςς σσυυµµππλληη--
ρρωωµµααττιικκήή,, δδοοθθέέννττοοςς όόττιι κκααµµίίαα µµοορρφφήή ππρροοββλλεεππόόµµεεννηηςς
εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς άάδδεειιααςς δδεενν ρρυυθθµµίίζζεειι ππααρρόόµµοοιιοο ζζήήττηηµµαα,,
ααφφοούύ όόλλεεςς ααφφοορροούύνν ππρροογγρράάµµµµαατταα µµεεττεεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,
µµεεττααππττυυχχιιαακκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς ήή εεκκππόόννηησσηηςς δδιιδδαακκττοορριι--
κκήήςς δδιιααττρριιββήήςς.. Με βάση τα πιο πάνω, βασίµως, υπο-
στηρίζεται ότι, η διάταξη του άρθρου 10 του Νόµου
1076/1980 παραµένει σε ισχύ, ως ειδική, ακόµη και
µετά την ψήφιση του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Προς επίρρωση της παραπάνω θέσεως µνηµο-
νεύεται πιο κάτω ενδεικτική νοµολογία, που απε-
φάνθη υπέρ της διατήρησης της ισχύος ειδικών δια-
τάξεων παρά την γενική καταργητική ρήτρα του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Πιο συγκεκριµένα, όπως έχει κριθεί από την υπ’
αριθµ. 1517/2003 απόφαση του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας,η διάταξη του άρθρου 77 του Νόµου 2071/1992,
καθ’ ο µέρος προβλέπεται η επιβολή της ποινής της
οριστικής παύσης, δεν εθίγη ως ειδική από τις δια-
τάξεις του Νόµου 2683/1999. Επιπλέον, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 166/2002 Γνωµοδότηση του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, η παράγραφος 30 του
άρθρου 9 του Νόµου 2266/1994, που ρυθµίζει την
µετάταξη υπαλλήλων ΝΠΙ∆ σε ΝΠ∆∆ που εποπτεύ-
ονται από το ίδιο Υπουργείο δεν καταργήθηκε µε το
άρθρο 20§1 του Νόµου 2515/1997, εξακολούθησε
δε να ισχύει και µετά την εφαρµογή του νέου Υπαλ-
ληλικού Κώδικα.

Οµοίως,σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.242/2002 Γνω-
µοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η
διάταξη του άρθρου 7§4 του Νόµου 1339/1983,όπως
σήµερα ισχύει,ως εισάγουσα ειδικά όρια ηλικίας διο-
ρισµού στο ∆ηµόσιο για συγκεκριµένες κατηγορίες
προσώπων,εξακολουθεί ισχύουσα και µετά την έναρ-
ξη ισχύος του Νόµου 2683/1999.

Τέλος,σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.1808/2000 Από-
φαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, η διάταξη
του άρθρου 56§1 του Νόµου 2065/1992, περί των
προϋποθέσεων που απαιτούνται για την θέση σε υπο-
χρεωτική αργία των υπαλλήλων του Υπουργείου
Οικονοµικών, δεν καταργήθηκε µε το νέο Υπαλλη-
λικό Κώδικα (Ν. 2683/1999).
Από τις παραπάνω ενδεικτικώς µνηµονευόµενες περι-
πτώσεις καθίσταται σαφές ότι, οι ειδικές διατάξεις δια-
τήρησαν την ισχύ τους και µετά την θέση σε ισχύ του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. ΕΕίίννααιι,, δδεε,, ππρροοφφααννέέςς,,
όόττιι κκααιι ηη δδιιάάττααξξηη ττοουυ άάρρθθρροουυ 1100 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 11007766//11998800,,
ωωςς εειιδδιικκήή,, ππααρρααµµέέννεειι σσεε ιισσχχύύ κκααιι δδεενν δδύύννααττααιι εερρµµηη--
ννεευυττιικκώώςς νναα θθεεωωρρηηθθεείί ωωςς κκααττααρργγηηµµέέννηη,, λλόόγγωω ττηηςς
µµεεττααγγεεννέέσσττεερρηηςς θθέέσσεεωωςς σσεε ιισσχχύύ ττωωνν δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ
∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα.. 

ΗΗ εερρµµηηννεευυττιικκήή ααυυττήή ππρροοσσέέγγγγιισσηη εείίννααιι ααππόόλλυυτταα
λλοογγιικκήή,, εεννώώ εεξξυυππηηρρεεττεείί ππρρωωττίίσσττωωςς ττηηνν ααρρχχήή ττηηςς ιισσόό--
ττηηττααςς,, δδοοθθέέννττοοςς όόττιι έέχχοουυνν ήήδδηη χχοορρηηγγηηθθεείί άάδδεειιεεςς σσεε
µµέέλληη ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ κκααττ’’ εεφφααρρµµοογγήή
ττηηςς εεππίίµµααχχηηςς δδιιάάττααξξηηςς,, αακκόόµµηη κκααιι µµεεττάά ττηηνν έέννααρρξξηη
ιισσχχύύοοςς ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα.. 

Παρακαλούµε λοιπόν, όπως µεριµνήσετε για την
επανεξέταση του όλου θέµατος,στην κατεύθυνση της
δικαίωσης των νοσηλευτών εκείνων που συνεχίζουν
να αναβαθµίζουν το επίπεδο των σπουδών τους,παρά
τις γνωστές αντιξοότητες που αντιµετωπίζουν», ανα-
φέρει η επιστολή της Ε.Ν.Ε.. xz
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει
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Ερµηνεύοντας 
τους νόµους...
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««ΤΤ
ο ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.λαµβάνοντας
υπόψη: 1. Το  Νόµο 1579/1985,
ΦΕΚ Α΄, 217 (άρθρο 5, παρ. 2

Β΄)  2. Αριθ. Υ7β/Γ.Π.οικ.16556 (ΦΕΚ
Β΄ 191/19-2-2003): Εθνικό    Συµβού-
λιο Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Τροπ.
της ΥΑ Υ7/3147/93) 3. Το άρθρου 106
του Ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισµός και
Οργάνωση Συστήµατος Υγείας» (ΦΕΚ
Α/123/92).

Αποφάσισε να προτείνει την αντικα-
τάσταση της παρ.2 του άρθρου 5 του
Ν.1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α΄) ως εξής:
ΒΒ.. ΓΓιιαα ττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς κκααιι ννοοσσηηλλεεύύττρριιεεςς
οορρίίζζοοννττααιι οοιι ππααρραακκάάττωω εειιδδιικκόόττηηττεεςς::
11.. ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΠΠααθθοολλοογγιικκήήςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
22.. ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
33.. ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΠΠααιιδδιιααττρριικκήήςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
44.. ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΨΨυυχχιικκήήςς ΥΥγγεείίααςς
55.. ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΚΚοοιιννοοττιικκήήςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς

66.. ΟΟγγκκοολλοογγιικκήήςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΕΕιιδδιικκόόττηηττααςς
77.. ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΜΜΕΕΘΘ κκααιι ΕΕππεείί--

γγοουυσσααςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
88.. ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΛΛοοιιµµώώξξεεωωνν
99.. ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΝΝεεφφρροολλοογγιικκήήςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιι--

κκήήςς
Η επιλογή των εκπαιδευοµένων νοση-

λευτών, θα γίνεται στο εξής από ειδικό
µητρώο που θα τηρείται από την Ε.Ν.Ε.
κατά ειδικότητα,ώστε να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη εκπαίδευση όλων των νοση-
λευτών µε βασικό κριτήριο επιλογής την
αρχαιότητα (τα έτη προϋπηρεσίας) του
υποψήφιου εκπαιδευόµενου στο αντι-
κείµενο της κάθε ειδικότητας.Κάθε τµή-
µα θα λειτουργεί τουλάχιστον µε 10 εκπαι-
δευόµενους.

Κατά τα άλλα, ισχύουν οι διατάξεις
του Ν 1579/85»,αναφέρει η επιστολή της
Ε.Ν.Ε. προς το Ε.Σ.Α.Ν.. xz

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Τροποποίηση
ειδικοτήτων 

ΣΣύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
29§1 του Νόµου 3252/2004, «ο
νοσηλευτής που καταδικάστηκε

και το Περιφερειακό Τµήµα που άσκη-
σε τη δίωξη έχουν δικαίωµα µέσα σε
τρεις (3) µήνες από την επίδοση της από-
φασης να την εκκαλέσουν ενώπιον του
Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου».
Σύµφωνα, δε, µε την παράγραφο 2 του
ιδίου ως άνω άρθρου, «η έφεση κατατί-
θεται στον Γραµµατέα του Πειθαρχικού
Συµβουλίου που εξέδωσε την απόφα-
ση και συντάσσεται πράξη κατάθεσης,η
οποία υπογράφεται από τον εκκαλούντα
και τον Γραµµατέα». Σύµφωνα, τέλος, µε
την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου
29, «για το παραδεκτό της έφεσης απαι-
τείται η καταβολή του ποσού των δέκα
(10) ευρώ ως έξοδα έφεσης, εκτός εάν
εκκαλών είναι το Περιφερειακό Συµ-
βούλιο. Η απόδειξη καταβολής εκδίδε-
ται από το Περιφερειακό Τµήµα και απο-
δίδεται στον εκκαλούντα σε περίπτωση
παραδοχής της έφεσης».

Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις προ-
κύπτει µε σαφήνεια, ότι ο νοσηλευτής
που επιθυµεί την τροποποίηση του περιε-

χοµένου της πειθαρχικής απόφασης που
τον αφορά, έχει το δικαίωµα να ασκή-
σει έφεση,υπό τους ανωτέρω όρους και
προϋποθέσεις,προβάλλοντας κάθε λόγο
που θεωρεί βάσιµο, νόµιµο και αληθή.

Υπογραµµίζεται, τέλος, ότι η παρα-
πάνω διαδικασία είναι και η µόνη που
καθιερώνει ο Νόµος 3252/2004 για την
προβολή ενστάσεων κατά των αποφά-
σεων των Πειθαρχικών Συµβουλίων,µη
προβλεποµένης της υποβολής αιτήσεων
για παροχή διευκρινίσεων αναφορικά
µε το διατακτικό των πειθαρχικών απο-
φάσεων ή  τη νοµιµότητα της εν γένει
πειθαρχικής διαδικασίας. xz

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η «πορεία»
προς την Έφεση...

AAναφορικά µε την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας ως υπευθύνου
νοσηλευτικής υπηρεσίας η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος επισηµαί-
νει τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του άρθρου 85 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα (Νόµος 3528/2007), κατά τον σχηµατισµό κρίσης για την επιλογή
προϊσταµένων διεύθυνσης, τµήµατος κλπ µοριοδοτείται, µεταξύ άλλων, η
εργασιακή – διοικητική εµπειρία, στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος
υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου διεύθυνσης, τµήµατος κλπ.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.35.16/959/οικ.
34623/21-12-2007 ερµηνευτική εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης Ανθρώ-
πινου ∆υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών, στον χρόνο υπηρεσίας σε
θέση προϊσταµένου διεύθυνσης ή τµήµατος υπολογίζονται και τα χρονικά
διαστήµατα που αφορούν την µε οιονδήποτε νόµιµο τρόπο άσκηση των
καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέπει να προκύπτει από σχετική
πράξη του αρµοδίου οργάνου.

Με βάση όλα τα πιο πάνω προκύπτει, ότι η βασική προϋπόθεση για την
αναγνώριση και εν συνεχεία µοριοδότηση του χρόνου κατάληψης θέσης
ευθύνης είναι η ύπαρξη σχετικής διοικητικής πράξης, είτε δηλαδή τυπικής
κρίσης, είτε πράξης ανάθεσης. z

ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 

ΚΚρρίίσσηη,, ππρράάξξηη,,
ααννααγγννώώρριισσηη......

AAναφορικά µε την διενέργεια µετά-
ταξης σε παραµεθόριο περιοχή
προ της παρόδου της διετούς

δοκιµαστικής περιόδου επισηµαίνονται
τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου
73§1 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα (Νόµος 3528/2007), δεν επιτρέπε-
ται µετάταξη υπαλλήλου πριν την
συµπλήρωση δύο (2) ετών από το
διορισµό του. Η ανωτέρω διάταξη,
λόγω της γενικότητας της διατύπωσής
της, καταλαµβάνει το σύνολο των περι-
πτώσεων µετάταξης, ήτοι όλες τις επι-
τρεπόµενες µορφές µετάταξης, όπως
αυτές περιγράφονται από τις διατάξεις

των άρθρων 69, 70, 71 και 72 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Συµπερασµατικά, η γενική απαγό-
ρευση µετάταξης κατά το στάδιο της
δοκιµαστικής περιόδου αφορά και την
µετάταξη σε παραµεθόριο περιοχή.

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι
ο ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας ορί-
ζει ως υποχρεωτική την µετάθεση υπαλ-
λήλου σε παραµεθόριο περιοχή µε
σκοπό την συνυπηρέτηση συζύγων,
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου
67§9. Οπωσδήποτε η διαδικασία της
µετάθεσης είναι διαφορετική από αυτή
της µετάταξης, µη επιτρεποµένης της
αλλαγής κατηγορίας ή κλάδου. xz

ΗΗ µµεεττάάττααξξηη......
δδοοκκιιµµάάζζεεττααιι
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Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
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Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω
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αφιέρωµα
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Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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Επιµέλεια: ΛΛάάµµππρροοςς ΜΜππίίζζααςς,
Αναπληρωτής Γραµµατέας του
∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

MM
εε ττοο ννόόµµοο 11557799//11998855,,
ΦΦΕΕΚΚ ΑΑ’’ 221177,, όόπποουυ
κκααθθιιεερρώώννεεττααιι κκααιι οο

εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς ττίίττλλοοςς ττοουυ
ΝΝοοσσηηλλεευυττήή,, οορρίίζζοοννττααιι ααππόό ττοο
άάρρθθρροο 55 ππααρράάγγρρααφφοοςς ΒΒ’’ οοιι
εεξξήήςς ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς εειιδδιικκόόττηη--
ττεεςς:: 

1. Ειδικότητα νοσηλευτι-
κής παθολογικής

2. Ειδικότητα νοσηλευτι-
κής χειρουργικής 

3. Ειδικότητα νοσηλευτι-
κής παιδιατρικής

4. Ειδικότητα νοσηλευτι-
κής ψυχικής υγείας.

Από τον ίδιο νόµο απορ-
ρέει και η αρµοδιότητα του
εκάστοτε Υπουργού Υγείας,
ύστερα από τη γνώµη του
Κεντρικού Συµβουλίου Υγεί-
ας (ΚΕ.Σ.Υ.), για τον ορισµό
και άλλων ειδικοτήτων, τον
ορισµό όρων και προϋποθέ-
σεων για την χορήγηση τίτ-
λου ειδικού νοσηλευτή, την
διάρκεια και το περιεχόµενο
της αντίστοιχης εκπαίδευσης,
τον αριθµό των εκπαιδευο-
µένων καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.Να σηµει-

ωθεί ότι, κατά ένα µεγάλο
µέρος, τον συµβουλευτικό
ρόλο του ΚΕ.Σ.Υ. για θέµατα
των νοσηλευτικών ειδικοτή-
των, έχει αναλάβει πλέον από
την ίδρυσή του µε το νόµο
2071/1992,ΦΕΚ Α’ 123, άρθρο
106, το Εθνικό Συµβούλιο
Ανάπτυξης Νοσηλευτικής
(Ε.Σ.Α.Ν.) το
οποίο µεταξύ
άλλων είναι υπεύ-
θυνο για τον
καθορισµό των
εξεταστικών επι-
τροπών των
νοσηλευτικών
ειδικοτήτων.

ΑΑννααφφοορριικκάά µµεε ττηηνν οουυσσιιαα--
σσττιικκήή κκααιι όόχχιι ττηηνν ττυυππιικκήή ππρρααγγ--
µµααττιικκόόττηητταα,, οοιι ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς
εειιδδιικκόόττηηττεεςς λλεειιττοουυρργγοούύνν κκάάττωω
ααππόό ααννττίίξξοοεεςς σσυυννθθήήκκεεςς µµεε
εεκκππααιιδδεευυττιικκάά ππρροογγρράάµµµµαατταα
δδιιάάρρκκεειιααςς εεννόόςς έέττοουυςς πποουυ εεκκπποο--
ννοούύννττααιι µµεε ττιιςς φφιιλλόόττιιµµεεςς ππρροο--
σσππάάθθεειιεεςς ττωωνν σσυυννααδδέέλλφφωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν ττωωνν ααννττίίσσττοοιιχχωωνν
γγρρααφφεείίωωνν εεκκππααίίδδεευυσσηηςς σστταα
ννοοσσοοκκοοµµεείίαα όόπποουυ ααυυττέέςς δδίίδδοο--
ννττααιι,, εεννώώ ηη εεππιιλλοογγήή ττωωνν εεκκππααιι--
δδεευυοοµµέέννωωνν,, µµεεττάά ααππόό ααίίττηησσήή
ττοουυςς,, γγίίννεεττααιι ααππόό ττοονν ααννττίί--
σσττοοιιχχοο ∆∆ιιεευυθθυυννττήή ττηηςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς ΥΥππηηρρεεσσίίααςς.. Φυσικά
ο τίτλος του ειδικού νοση-
λευτή χορηγείται από τις αρµό-
διες Νοµαρχίες αλλά, εκτός
της απαλλαγής, κατά τη διάρ-
κεια της εκπαίδευσης, από τα
καθήκοντα του τµήµατος και
από το κυκλικό ωράριο εργα-
σίας, στην ουσία τίποτε άλλο
δεν παρέχεται και κανένα επι-
πλέον προνόµιο δεν έχει εφαρ-
µογή για τον ειδικό νοση-

λευτή από πλευράς  οικονο-
µικής και επαγγελµατικής εξέ-
λιξης, εκτός της αποκτηθείσας
γνώσης που θα προστεθεί
στην άσκηση του επαγγέλµα-
τος και την παροχή φροντί-
δας προς τον άρρωστο. Και
αυτό όµως πολλές φορές είναι
αµφίβολο αφού παρατηρείται

το φαινόµενο της τοποθέτη-
σης ειδικών νοσηλευτών σε
τµήµατα εργασίας διαφορετι-
κά από την ειδικότητά τους.
Σηµαντικό πλεονέκτηµα για
τους εκπαιδευόµενους είναι
η απεµπλοκή τους από την
καθηµερινότητα του επαγ-
γέλµατος και η ευκαιρία που
τους δίνεται να δουν το επάγ-
γελµα του νοσηλευτή αλλά
και το σύστηµα παροχής υγεί-
ας ως παρατηρητές, κάτι που
πολλές φορές µπορεί να οδη-
γήσει σε επαναπροσδιορισµό,
τόσο του ρόλου του νοση-
λευτή στο σύστηµα υγείας, όσο
και στον εκ νέου καθορισµό
προσωπικών και επαγγελµα-
τικών στόχων.

Όπως  καταλαβαίνουµε από
τα παραπάνω το ζήτηµα των
νοσηλευτικών ειδικοτήτων
χρήζει επαναπροσδιορισµού
και αντιµετώπισης που µόνο
τµηµατική δεν πρέπει να είναι.
ΓΓννωωρρίίζζοοννττααςς ττοο µµέέγγεεθθοοςς ττοουυ
ππρροοββλλήήµµααττοοςς,, ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ααννέέ--

λλααββεε δδρράάσσηη ααππόό ττοονν ΟΟκκττώώ--
ββρριιοο ττοουυ 22000066 µµεε εεππιισσττοολλήή ττηηςς
σσττοο ΥΥπποουυρργγεείίοο ΥΥγγεείίααςς ππρροο--
ττεείίννοοννττααςς ττοονν εεµµππλλοουυττιισσµµόό ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν εειιδδιικκοοττήήττωωνν,,
ττηηνν εεππέέκκτταασσηη ττηηςς εεφφααρρµµοογγήήςς
ττωωνν εειιδδιικκοοττήήττωωνν γγιιαα όόλλοουυςς
ττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ
κκααιι ΙΙδδιιωωττιικκοούύ ττοοµµέέαα,, ττοονν κκααθθοο--

ρριισσµµόό ττοουυ χχρρόό--
ννοουυ ππρροοϋϋππηηρρεε--
σσίίααςς ωωςς κκύύρριιοουυ
κκρριιττηηρρίίοουυ γγιιαα ττηηνν
εεππιιλλοογγήή ττωωνν
εεκκππααιιδδεευυοοµµέέννωωνν,,
ττηηνν ππααρροοχχήή εειιδδιι--
κκόόττηηττααςς σσττοουυςς
άάννεερργγοουυςς ννοοσσηη--

λλεευυττέέςς οοιι οοπποοίίοοιι θθαα δδιιοορρίίζζοο--
ννττααιι µµεε σσύύµµββαασσηη οορριισσµµέέννοουυ
χχρρόόννοουυ ((γγιιαα όόσσοο δδιιααρρκκεείί ηη
εειιδδιικκόόττηητταα)),, εεννώώ ππρροοττεείίννεεττααιι
ηη µµιισσθθοολλοογγιικκήή ααννααββάάθθµµιισσηη
ίίσσηη µµεε 1155%% ττοουυ ββαασσιικκοούύ µµιισσθθοούύ
κκααιι ηη ιιεερρααρρχχιικκήή ααννααββάάθθµµιισσηη
κκααττάά έένναα έέττοοςς.. ΕΕππίίσσηηςς κκρρίίννεε--
ττααιι ααννααγγκκααίίαα ηη ααξξιιοολλόόγγηησσηη
ττωωνν µµοοννάάδδωωνν ππααρροοχχήήςς ννοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς εειιδδιικκόόττηηττααςς κκααιι ηη αανναα--
δδιιοορργγάάννωωσσηη ττωωνν εεκκππααιιδδεευυττιι--
κκώώνν ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν ώώσσττεε νναα
ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι σσττιιςς ππααρροούύ--
σσεεςς ααλλλλάά κκααιι σσττιιςς µµεελλλλοοννττιικκέέςς
ααππααιιττήήσσεειιςς ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
εεππιισσττήήµµηηςς.. 

Επιπροσθέτως, η Ε.Ν.Ε. µε
έγγραφά της τον Φεβρουάριο
και τον Οκτώβριο του 2008
προς όλες τις ∆ιευθύνσεις
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, τις
∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού και
τα Υπηρεσιακά Συµβούλια
όλων των νοσοκοµείων της
χώρας, καθώς και στα Υπουρ-
γεία Υγεία και Εσωτερικών,
προτείνει την ένταξη των νοση-

λευτικών ειδικοτήτων ως συνυ-
πολογιζόµενων τυπικών προ-
σόντων στο ήδη καθιερωµέ-
νο σύστηµα µοριοδότησης
κατά τη διάρκεια των κρίσε-
ων του νοσηλευτικού προ-
σωπικού. Συγκεκριµένα, η
πρόταση της Ε.Ν.Ε. µεταξύ
άλλων, προέβλεπε την απο-
τύπωση σε σχέδιο νόµου (στο
δηµοσιοϋπαλληλικό κώδικα)
την µοριοδότηση της κάθε
ειδικότητας µε 50 µόρια και
25 µόρια η ειδίκευση.Η τελευ-
ταία ενέργεια της Ε.Ν.Ε. προς
αυτή την κατεύθυνση αφορά
πρόταση προς το Ε.Σ.Α.Ν. τον
Μάιο του 2009 για τον εµπλου-
τισµό των ειδικοτήτων εντάσ-
σοντας εκτός των υπαρχου-
σών και τις εξής: ειδικότητα
κοινοτικής νοσηλευτικής, ογκο-
λογικής νοσηλευτικής, νοση-
λευτικής Μ.Ε.Θ. και επείγου-
σας νοσηλευτικής,νοσηλευτικής
λοιµώξεων και νεφρολογικής
νοσηλευτικής, ενώ η επιλογή
των εκπαιδευοµένων νοση-
λευτών προτείνεται να γίνεται
από ειδικό µητρώο ανά ειδι-
κότητα   που θα τηρείται από
την Ε.Ν.Ε..

ΣΣυυµµππεερρααίίννοουυµµεε λλοοιιππόόνν όόττιι,,
ααφφεεννόόςς υυππάάρρχχοουυνν πποολλλλάά νναα
γγίίννοουυνν γγιιαα ττιιςς ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς
εειιδδιικκόόττηηττεεςς κκααιι ααφφεεττέέρροουυ,, ππααρραα--
δδόόξξωωςς,, όόττιι ηη σσυυµµµµεεττοοχχήή όόλλωωνν
σστταα δδρρώώµµεενναα ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκήήςς κκοοιιννόόττηηττααςς,, µµπποορρεείί νναα
ααννααδδεειικκννύύεειι τταα ππρροοββλλήήµµαατταα
ττηηςς,, όόππωωςς σσυυννέέββηη µµεε ττηη σσυυγγ--
γγρρααφφήή ττοουυ ππααρρόόννττοοςς άάρρθθρροουυ,,
ττοο οοπποοίίοο ήήτταανν ααίίττηηµµαα ττοουυ σσυυνναα--
δδέέλλφφοουυ κκ.. ∆∆ηηµµήήττρρηη ΡΡηηγγάάττοουυ,,
ννοοσσηηλλεευυττήή ττοουυ ΚΚ..ΥΥ.. ΑΑγγ.. ΝΝιικκοο--
λλάάοουυ ΚΚααλλααµµάάττααςς..  xz

Νοσηλευτικές Ειδικότητες:
παρόν και µέλλον

«Το ζήτηµα των νοσηλευτικών
ειδικοτήτων χρήζει

επαναπροσδιορισµού και
αντιµετώπισης που µόνο

τµηµατική δεν πρέπει να είναι»



Μάιος 2009

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση
Επιδοτούµενης Κατάρτισης

HH
Ένωση Νοσηλευτών

Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.),Ν.Π.∆.∆.,
µε τη συνεργασία τεσ-

σάρων ΚΕΚ του χώρου της υγεί-
ας πρόκειται να υλοποιήσει 18
ενέργειες Συνεχιζόµενης Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης στα πλαί-
σια του µέτρου 2.4 του Ε.Π.
«ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2008
του Yπουργείου Υγείας & Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.Το αντι-
κείµενο κατάρτισης αφορά την
εκπαίδευση µελών της Ε.Ν.Ε.
στην «Κατάρτιση νοσηλευτών
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην
κοινοτική ψυχιατρική – Πρώι-
µη διάγνωση της ψυχικής ασθέ-

νειας - για τη στήριξη της ψυχια-
τρικής µεταρρύθµισης».Οι εκπαι-
δευόµενοι θα επιδοτηθούν µε
5,3 W την ώρα,επί συνόλου 120
ωρών θεωρητικής και πρακτι-
κής κατάρτισης. Η διεξαγωγή
των προγραµµάτων κατάρτισης
θα πραγµατοποιηθεί στις 7 (επτά)
υγειονοµικές περιφέρειες από
τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρ-
τισης των παρακάτω νοσοκο-
µείων:
•• ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ •• ΤΤΖΖΑΑΝΝΕΕΙΙΟΟ 
•• ΠΠΑΑΝΝΑΑΡΡΚΚΑΑ∆∆ΙΙΚΚΟΟ •• ΠΠΑΑΝΝΕΕ--
ΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΑΑΚΚΟΟ ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ ΝΝΟΟΣΣΟΟ--
ΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ

Τόποι διεξαγωγής των ενερ-

γειών κατάρτισης θα είναι οι
παρακάτω πόλεις: Αθήνα, Πει-
ραιάς, Θεσσαλονίκη, Καβάλα,
Κοζάνη,Βόλος,Λάρισα,Λαµία,
Πάτρα, Τρίπολη, Ιωάννινα και
Ηράκλειο.

Στα πλαίσια αυτά καλούνται
τα µέλη της Ε.Ν.Ε. που εργάζο-
νται σε Κέντρα και Μονάδες Υγεί-
ας του Ε.Σ.Υ και ενδιαφέρονται
να συµµετάσχουν στα παραπά-
νω προγράµµατα, να αποστεί-
λουν ταχυδροµικώς ή να προ-
σκοµίσουν ιδιοχείρως στα κεντρικά
γραφεία της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος,Β.Σοφίας 47,Αθή-
να,Τ.Κ.10676, µέχρι τις 15 Ιου-

λίου 2009 τα παρακάτω δικαιο-
λογητικά:
1. Αίτηση (υπάρχει στην ιστο-

σελίδα της Ε.Ν.Ε.www.enne.gr) 
2.Σύντοµο Βιογραφικό σηµείωµα 
3. Βεβαίωση ανανέωσης συν-

δροµής για το 2009 στην Ε.Ν.Ε.,
ή επικυρωµένη φωτοτυπία
ταυτότητας µέλους Ε.Ν.Ε δυο
όψεων.

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86, στην οποία θα ανα-
γράφεται: «επιθυµώ τη συµ-
µετοχή µου σε επιδοτούµενο
πρόγραµµα κατάρτισης µε
θέµα:«Κατάρτιση νοσηλευτών
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην

κοινοτική ψυχιατρική – Πρώ-
ιµη διάγνωση της ψυχικής
ασθένειας - για τη στήριξη της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης»
και δηλώνω επίσης ότι τα
δικαιολογητικά που καταθέ-
τω είναι γνήσια.Επίσης, παρα-
χωρώ την άδεια για κοινο-
ποίηση και στατιστική
επεξεργασία των στοιχείων
µου στους αρµόδιους επο-
πτικούς φορείς».

Πληροφορίες:Αριστείδης ∆άγλας,
Γενικός Γραµµατέας Ε.Ν.Ε.Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας:210 3648044,
048 (9:30πµ έως 13:00 µµ) 
E-mail: info@enne.gr. xz

ΤΤο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, µε βάση
την µε αριθ. 19/13-05-2009
απόφαση του Συµβουλίου

του, προκηρύσσει την πρόσλη-
ψη εκπαιδευτικού προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για
κάλυψη διδακτικών, ερευνητι-
κών ή άλλων επιστηµονικών ανα-
γκών των Τµηµάτων της Σχολής
Επαγγελµάτων Υγείας και Πρό-
νοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) για το ακαδη-
µαϊκό έτος 2009 - 2010.

Η σύµβαση µπορεί να διαρ-
κεί µέχρι ένα ακαδηµαϊκό έτος
και µπορεί να ανανεώνεται µέχρι
δύο ακόµη ακαδηµαϊκά έτη.

Το εκπαιδευτικό αυτό προ-
σωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις
Επιστηµονικού Συνεργάτη και
Εργαστηριακού Συνεργάτη, για
τις οποίες ως ελάχιστα προσό-
ντα ορίζονται τα ίδια µε αυτά
των βαθµίδων Επίκουρου Καθη-
γητή και Καθηγητή Εφαρµογών,
αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις.

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑ΄́ ((445500
ώώρρεεςς))
(Οδός Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 -

Αιγάλεω) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ  Τηλ. 210 5385613 
Απόφαση Συµβουλίου Τµήµα-
τος µε αρ. 5/04-05-2009.
Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΤΙΚΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟ-
ΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΙΙ ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ 
Γνωστικά αντικείµενα: (Εργα-
στήρια Νοσηλευτικής)
(Ειδικότητα Νοσηλευτική)
1. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι, 
2. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ
3. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική

Επιστήµη
4. Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής
Β  ́ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗ-
ΛΙΚΑ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡ-
ΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΙΙ ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ 
Γνωστικά αντικείµενα: (Εργα-
στήρια Νοσηλευτικής)
(Ειδικότητα Νοσηλευτική)
1. Παθολογική Νοσηλευτική Ι
2. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι
3. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ
4. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

5. Επείγουσα Νοσηλευτική Ι
Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙ∆Ι-
ΚΟΤΗΤΩΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΙΙ ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ 
Γνωστικά αντικείµενα (Εργα-
στήρια Νοσηλευτικής)
(Ειδικότητα Νοσηλευτική)
1. Παιδιατρική Μαιευτική Νοση-

λευτική 
2. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΒΒ΄́ ((445500
ώώρρεεςς))
(Οδός Αγ. Σπυρίδωνος 122 10 -
Αιγάλεω) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ Τηλ. 210 5385616
Απόφαση Συµβουλίου Τµήµα-
τος µε αρ. 6/09-04-2009
Α΄ ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΕΡΡΓΓAAΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΙΙ ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
Πτυχίο: Νοσηλευτικής
Γνωστικά αντικείµενα (Εργα-
στήρια Νοσηλευτικής)
Ειδικότητα Νοσηλευτικής
1. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική
Επιστήµη
2. Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής

3. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι
Β΄ ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΕΡΡΓΓAAΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΙΙ ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
Πτυχίο: Νοσηλευτικής
Γνωστικά αντικείµενα (Εργα-
στήρια Νοσηλευτικής)
Ειδικότητα Νοσηλευτικής, Χει-
ρουργικής
1.Παθολογική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ
2.Χειρουργική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ
3.Επείγουσα Νοσηλευτική 
Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ 
ΕΕΡΡΓΓAAΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΙΙ ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ
Πτυχίο: Νοσηλευτικής
Γνωστικά αντικείµενα (Εργα-
στήρια Νοσηλευτικής)
Ειδικότητα Νοσηλευτικής
1. Παιδιατρική Μαιευτική Νοση-

λευτική
2. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
3. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ
4. Γεροντολογική Νοσηλευτική 

Οι αιτήσεις, µαζί µε όλα τα
αναγκαία δικαιολογητικά των
υποψηφίων πρέπει να κατατε-
θούν µέσα σε αποκλειστική προ-
θεσµία εείίκκοοσσιι ((2200)) ηµερών, αρχό-

µενη από την εποµένη της τελευ-
ταίας δηµοσίευσης στον ηµε-
ρήσιο Τύπο στην Γραµµατεία του
Τµήµατος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, δηλα-
δή, όλες τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες, ααππόό 2288--0055--22000099 µέχρι
και 1166--0066--22000099.

Στις αιτήσεις των υποψηφίων
πρέπει να αναφέρονται κατά
σειρά προτίµησης οι Τοµείς (όπου
υπάρχουν) και τα γνωστικά αντι-
κείµενα. 

Η προκήρυξη καθώς και αντί-
γραφο της αίτησης υποψηφιό-
τητας, θα ευρίσκονται από την
ηµέρα έναρξης υποβολής αιτή-
σεων και στην ιστοσελίδα του
Τ.Ε.Ι. Αθήνας:

hhttttpp::////wwwwww..tteeiiaatthh..ggrr (Επι-
λογή Προκηρύξεις) &, επίσης,
hhttttpp::////wwwwww..tteeiiaatthh..ggrr (Επιλογή
∆ιοικητικές Υπηρεσίες-∆ιεύ-
θυνση ∆ιοικητικού-Τµήµα Ε.Π.-
Προκηρύξεις)

Γίνεται γνωστό ότι, επειδή
µε το υφιστάµενο νοµοθετικό
καθεστώς οι διαδικασίες είναι
χρονοβόρες, η πρώτη πληρωµή
θα γίνει µετά την ολοκλήρωση
των από το νόµο προβλεποµέ-
νων διαδικασιών. xz

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠIΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 

ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ.. ΑΑθθήήννααςς 



TTην επαγγελµατική εξουθένωση ως φαινόµενο
περιέγραψε για πρώτη φορά ο Αµερικανός ψυχα-
ναλυτής Dr Herbert j. Freudenberger το 1975.

Σύµφωνα µε τον ορισµό του, επαγγελµατική εξου-
θένωση είναι µια κατάσταση κόπωσης και µαταίωσης.
Η Maslach και οι συνεργάτες της σε έρευνα τους το
1982, που διήρκησε περίπου 8 χρόνια, έδωσαν ένα
πληρέστερο ορισµό. Όρισαν την επαγγελµατική εξου-
θένωση ως «σύνδροµο»,που χαρακτηρίζεται από συναι-
σθηµατική εξουθένωση, αποπροσωποποίηση και µει-
ωµένη προσωπική επίτευξη,το οποίο µπορεί να εκδηλωθεί
σε άτοµα που ασχολούνται επαγγελµατικά,µε οποιον-
δήποτε τρόπο, µε ανθρώπους.

Έχει παρατηρηθεί ότι, οι νοσηλευτές, περισσότερο
από όλους τους επαγγελµατίες υγείας, βρίσκονται σε
συνεχή κίνδυνο εµφάνισης του συνδρόµου, το οποίο
έχει περιγραφεί ως ο «επαγγελµατικός καρκίνος»  των
νοσηλευτών (Maslach 1996,Koivula et al.2000),καθώς
οι συνθήκες εργασίας τους είναι σκληρές µε συνεχή
σωµατική και ψυχική καταπόνηση.

Εργασιακοί παράγοντες που θεωρούνται ότι συµ-
βάλλουν στην εµφάνιση της επαγγελµατικής εξουθέ-
νωσης είναι  η µακροχρόνια έλλειψη προσωπικού, ο
υπερβολικός φόρτος εργασίας, οι επικίνδυνες εργα-
σιακές συνθήκες και ο εξοπλισµός, ο περιορισµένος
εργασιακός χώρος,η ακατάλληλη θερµοκρασία,ο εξα-
ερισµός,ο θόρυβος,καθώς και το εξαντλητικό ωράριο,
η ρουτίνα, η ασάφεια των επαγγελµατικών υποχρεώ-
σεων, η δύσκαµπτη διοικητική πρακτική και, πολλές
φορές,η άδικη αντιµετώπιση από τους προϊσταµένους.

Το κόστος του αυξηµένου άγχους που βιώνουν οι
νοσηλευτές φαίνεται καθαρά στα σωµατικά και ψυχο-
λογικά συµπτώµατα και στη συµπεριφορά τους.

Οι πονοκέφαλοι, τα προβλήµατα ύπνου, τα γαστρε-

ντερικά προβλήµατα και οι πόνοι στο στήθος είναι οι
πιο συχνές σωµατικές εκδηλώσεις άγχους και στρες.
Η ευερεθιστότητα, η κόπωση, η απογοήτευση, η αγω-
νία, η ελλιπής συγκέντρωση κατά την εργασία και η
κατάθλιψη είναι οι κυριότερες ψυχολογικές εκδηλώ-
σεις του άγχους.

Πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε συµ-
µετοχή στελεχών από έξι νοσοκοµεία µε σκοπό τα απο-
τελέσµατα της να παρουσιαστούν στο Παγκόσµιο Συνέ-
δριο Νοσοκοµείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας
αναφέρει υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες (80,4%)
στους νοσηλευτές.

Σύµφωνα µε άλλη έρευνα για το ίδιο συνέδριο, η
πλειονότητα των νοσηλευτών (73%) εκτίθεται σε κάποια
µορφή βίαιης συµπεριφοράς, συνήθως λεκτικής.

Οι δυνατότητες βοήθειας αντιµετώπισης τους στρες
στα ελληνικά νοσοκοµεία είναι ανύπαρκτες. Μόνο σε
ειδικά τµήµατα (αντικαρκινικά ή ψυχιατρικά) είναι δυνα-
τό να συναντήσει κανείς οµάδες στήριξης του προσω-
πικού.

Σε ατοµικό επίπεδο, σηµαντικό για την καταπολέ-
µηση της επαγγελµατικής εξουθένωσης είναι η κατα-
νόηση της κατάστασης από το ίδιο το άτοµο.Όταν απο-
κτήσει την δυνατότητα να κατανοήσει και να αξιολογήσει
τα εξωτερικά ερεθίσµατα, αλλά και τις επιπτώσεις που
αυτά έχουν σε ψυχικό και σωµατικό επίπεδο,έχει συµ-
βάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση της κατάστασης
που βιώνει. Το επόµενο στάδιο προϋποθέτει την ριζι-
κή επανεκτίµηση και αναθεώρηση των µη λειτουργι-
κών στόχων,προσδοκιών και κινήτρων που έχει θέσει
το άτοµο, ακόµα και πριν την επαγγελµατική του δρα-
στηριοποίηση.

Η δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης των νοση-
λευτών,από εξειδικευµένο επαγγελµατία στις εργασια-
κές σχέσεις,µέσα στον χώρο εργασίας,µπορεί να βοη-
θήσει αποφασιστικά στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία
της εξουθένωσης.

Ο Robert Holden,ψυχολόγος και συγγραφέας του
βιβλίου «Stress Busters», θεωρεί το γέλιο και τα αστεία,
καλά αντίδοτα στο άγχος και την κόπωση.

Για αυτό οι νοσηλευτές είναι αναγκαίο να έχουν µια
«τρισδιάστατη ζωή»,πράγµα που σηµαίνει δουλειά,σπί-
τι και κάτι άλλο (πάρκο, γυµναστήριο, µουσική, σινε-
µά, θέατρο, εκκλησία, pub).

Οι απλές αλλαγές είναι αυτές που θα φέρουν τη
µεγάλη και πραγµατική αλλαγή… xz
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Το ΕΣΥ... µας εξαντλεί

«Αξιολογώντας» την Υγεία...

AAναφορικά µε την ύπαρξη κωλύ-
µατος διορισµού δηµοσίου υπαλ-
λήλου για λόγους αναγοµένους

στην υγεία του επισηµαίνονται τα ακό-
λουθα:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
7 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,
«υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την
υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλε-
ση των καθηκόντων της αντίστοιχης
θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωµατικών
δεξιοτήτων δεν εµποδίζει το διορισµό,

εφόσον ο υπάλληλος, µε την κατάλ-
ληλη και δικαιολογηµένη τεχνική υπο-
στήριξη, µπορεί να ασκήσει τα καθή-
κοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές
διατάξεις για το διορισµό ατόµων µε
αναπηρία δεν θίγονται. Η υγεία και η
φυσική καταλληλότητα των υποψή-
φιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθή-
κοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστο-
ποιούνται από τις αρµόδιες υγειονοµικές
επιτροπές, µε βάση παραπεµπτικό
έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται

από την υπηρεσία, σε γενικές γραµ-
µές, τα καθήκοντα της θέσης που πρό-
κειται να καταληφθεί».

Το άρθρο 7 του ∆ηµοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα εντάσσεται στο κεφάλαιο
που αφορά τα προσόντα και τα κωλύ-
µατα διορισµού. Με βάση την πιο πάνω
διάταξη προκύπτει µε σαφήνεια, ότι
οι λόγοι υγείας δύνανται να αποτελέ-
σουν κώλυµα για τον διορισµό ορι-
σµένου προσώπου ως δηµοσίου υπαλ-
λήλου, εφόσον οι λόγοι αυτοί είναι

τέτοιας φύσεως, που να µην του επι-
τρέπουν την εκτέλεση των καθηκό-
ντων που αντιστοιχούν στην προς πλή-
ρωση θέση. 

Περαιτέρω, η πιστοποίηση της καλής
υγείας και της φυσικής καταλληλότη-
τας κάποιου προσώπου ενεργείται από
τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές,
οι οποίες κρίνουν και αξιολογούν την
κατάσταση της υγείας σε σχέση µε τα
καθήκοντα που πρόκειται να ασκήσει
ο υποψήφιος υπάλληλος.  xz
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Κολοσσιαίες στιγµές στη Ρόδο! 
ΜΜεε ααξξιιοοθθααύύµµαασσττηη εεππιιττυυχχίίαα πποουυ

δδεενν εείίχχεε ππρροοηηγγοούύµµεεννοο,, ππρρααγγ--
µµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό ττιιςς 1122--

1155 ΜΜααΐΐοουυ  σσττηη ΡΡόόδδοο,, ττοο 22οο ΠΠααννεελλλλήή--
ννιιοο κκααιι 11οο ΠΠααννεευυρρωωππααϊϊκκόό ΕΕππιισσττηηµµοο--
ννιικκόό κκααιι ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόό ΝΝοοσσηηλλεευυττιι--
κκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο ττηηςς ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  µµεε ττηηνν υυπποοσσττήήρριιξξηη ττηηςς FFEEPPII,,
ττηηςς ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς ττωωνν ΝΝοοµµιικκώώνν ΠΠρροο--
σσώώππωωνν ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ττηηςς ΕΕυυρρώώ--
ππηηςς..  

ΤΤοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ττίίµµηησσαανν µµεε ττηηνν ππααρροουυ--
σσίίαα ττοουυςς εεξξέέχχοουυσσεεςς ππρροοσσωωππιικκόόττηηττεεςς
ααππόό όόλλοουυςς ττοουυςς χχώώρροουυςς.. ΣΣύύσσσσωωµµηη ηη
ττοοππιικκήή ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη µµεε εεκκππρρόόσσωωπποο
ττοο ∆∆ήήµµααρρχχοο ΡΡόόδδοουυ κκ.. ΧΧααττζζηηεευυθθυυµµίί--
οουυ,, κκααιι ττοο ΝΝοοµµάάρρχχηη κκ.. ΜΜααχχααιιρρίίδδηη,, οο
ααννττιιππρρόόεεδδρροοςς ττηηςς ΒΒοουυλλήήςς ττωωνν ΕΕλλλλήή--
ννωωνν κκααιι ββοουυλλεευυττήήςς ττηηςς ΝΝέέααςς ∆∆ηηµµοο--
κκρρααττίίααςς ΠΠεειιρρααιιώώςς κκ.. ΜΜεελλάάςς,, οο ββοουυ--
λλεευυττήήςς ττοουυ ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ κκ.. ΖΖωωίίδδηηςς,, οο
ππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς κκ.. ΚΚόόκκκκιιννοοςς,, οο κκααθθηη--
γγηηττήήςς κκααιι ππρρώώηηνν ΥΥπποουυρργγόόςς ΥΥγγεείίααςς κκ..
ΚΚρρεεµµαασσττιιννόόςς,, οο ΓΓεεννιικκόόςς ΕΕππιιθθεεωωρρηηττήήςς
ΣΣΕΕΥΥΥΥΠΠ κκ.. ΣΣααµµππαατταακκάάκκηηςς,, οο δδιιοοιικκηη--
ττήήςς ττηηςς 33ηηςς ΥΥΠΠΕΕ κκ.. ΒΒααρρττζζόόπποουυλλοοςς,, οοιι
υυπποοδδιιοοιικκηηττέέςς ττηηςς 22ηηςς ΥΥΠΠΕΕ κκ..κκ.. ΣΣυυννοο--
δδιιννόόςς κκααιι ΝΝοούύσσιιααςς,, οο δδιιοοιικκηηττήήςς ττοουυ
ττοοππιικκοουυ ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ κκ.. ΚΚοοσσιιώώρρηηςς,,
ηη ∆∆ΝΝΥΥ κκ.. ΚΚαακκάάµµπποουυρραα,, οο εεκκππρρόόσσωω--
πποοςς ττηηςς µµηηττρρόόπποολληηςς κκααιι ππλλήήθθοοςς κκόόσσµµοουυ..

ΑΑκκόόµµηη,, σσύύσσσσωωµµηη ήήτταανν κκααιι ηη ηηγγεε--
σσίίαα ττωωνν εευυρρωωππααϊϊκκώώνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν
εεππιιµµεελληηττηηρρίίωωνν:: ΟΟιι PPrrooff.. LLoorreeddaannaa
SSaassssoo ππρρόόεεδδρροοςς ττοουυ ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ ΣΣυυµµ--
ββοουυλλίίοουυ ττωωνν ΡΡυυθθµµιισσττιικκώώνν ΑΑρρχχώώνν ττοουυ
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ΕΕππααγγγγέέλλµµααττοοςς ((FFEEPPII))
κκααιι εεκκππρρόόσσωωπποοςς ττηηςς IIPPAASSVVII,, ττοουυ ΙΙτταα--
λλιικκοούύ ΝΝοοµµιικκοούύ ΠΠρροοσσώώπποουυ ττωωνν ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν,, ηη κκαα..AAnnnnee CCaarrrriiggyy µµέέλλοοςς ττοουυ
∆∆ΣΣ ττηηςς FFEEPPII κκααιι ππρρόόεεδδρροοςς ττοουυ ΙΙρρλλαανν--
δδιικκοούύ ΝΝοοµµιικκοούύ ΠΠρροοσσώώπποουυ ττωωνν ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν ((AAnn BBoorrdd AAllttrraannaaiiss)),, ηη κκαα..
DDrraaggiiccaa SSiimmuunneecc µµέέλλοοςς ττοουυ ∆∆ΣΣ ττηηςς
FFEEPPII κκααιι ππρρόόεεδδρροοςς ττοουυ ΚΚρροοααττιικκοούύ
ΝΝοοµµιικκοούύ ΠΠρροοσσώώπποουυ ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν ((HHKKMMSS)),, οο κκ.. NNiiccuussoorr TTiimmooffttee
µµέέλλοοςς ττοουυ ∆∆ΣΣ ττηηςς FFEEPPII κκααιι ππρρόόεεδδρροοςς
ττοουυ ΡΡοουυµµααννιικκοούύ ΝΝοοµµιικκοούύ ΠΠρροοσσώώπποουυ
ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ((OOAAMMMMRR)),, ηη PPrrooff..

JJuuddiitthh EElllliiss εεκκππρρόόσσωωπποοςς ττοουυ ΒΒρρεετταα--
ννιικκοούύ ΝΝοοµµιικκοούύ ΠΠρροοσσώώπποουυ ττωωνν ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν ((NNMMCC)),, οο κκ..RRaaffaaeell LLlleettggeett
AAgguuiillaarr εεκκππρρόόσσωωπποοςς ττοουυ ΙΙσσππααννιικκοούύ
ΝΝοοµµιικκοούύ ΠΠρροοσσώώπποουυ ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν ((CCGGEE)),, oo κκ.. DDrraaggaann SSaacciicc ππρρόόεε--
δδρροοςς ττοουυ ΣΣεερρββιικκοούύ ΝΝοοµµιικκοούύ ΠΠρροο--
σσώώπποουυ ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ((KKMMSSZZTTSS))
κκααιι ηη κκαα.. ΕΕυυρριιδδίίκκηη ΠΠααππαασσττααύύρροουυ ππρρόό--
εεδδρροοςς ττοουυ ΚΚυυππρριιαακκοούύ ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν κκααιι ΜΜααιιώώνν.. 

ΕΕππίίσσηηµµηη ππρροοσσκκεεκκλληηµµέέννηη ήήτταανν ηη
σσυυγγγγρρααφφέέααςς κκ.. ΑΑλλκκυυόόννηη ΠΠααππααδδάάκκηη
πποουυ µµεε ττοονν µµοοννααδδιικκόό µµεεσσττόό ττηηςς  λλόόγγοο,,
µµεεττέέφφεερρεε σσττοο πποολλυυάάρριιθθµµοο αακκρροοααττήή--
ρριιοο ττηηςς ττεελλεεττήήςς έέννααρρξξηηςς,, µµηηννύύµµαατταα
ααννθθρρωωππιιάάςς κκααιι µµεεττέέδδωωσσεε µµεε ττρρόόπποο
ααππααρράάµµιιλλλλοο,, ππλληηθθώώρραα ααλλττρροουυϊϊσσττιικκώώνν
σσυυννααιισσθθηηµµάάττωωνν.. ΗΗ εεννααρρκκττήήρριιαα οοµµιιλλίίαα
µµεε θθέέµµαα:: ««ΟΟ ρρόόλλοοςς ττοουυ  σσύύγγχχρροοννοουυ
ννοοσσηηλλεευυττήή ττοονν 2211οο ααιιώώνναα»»,, έέγγιιννεε ααππόό
ττοονν ΚΚααθθηηγγηηττήή ΚΚααρρδδιιοολλοογγίίααςς ττοουυ ΠΠααννεε--
ππιισσττηηµµίίοουυ ΑΑθθηηννώώνν κκααιι ππρρώώηηνν ΥΥπποουυρρ--
γγόό ΥΥγγεείίααςς κκ.. ∆∆ηηµµήήττρριιοο ΚΚρρεεµµαασσττιιννόό..

Στο πλαίσιο του Επιστηµονικού
Προγράµµατος που παρακολούθησαν
πάνω από 4000 σύνεδροι, εκτός των
περίπου 300 ελεύθερων και 210 αναρ-
τηµένων ανακοινώσεων, αναπτύχθη-
καν 19 στρογγυλά τραπέζια, 9 διαλέ-
ξεις , 3 παρουσιάσεις ειδικού
ενδιαφέροντος, 2 ειδικά φροντιστήρια
και 1 κλινικό φροντιστήριο. Στο Συνέ-
δριο επίσης αναπτύχθηκε ελεύθερη
συζήτηση µε το ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο της Ε.Ν.Ε. και εκπροσώπους της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για θέµα-
τα εκπαίδευσης (τριτοβάθµιας και συνε-
χιζόµενης), καθώς και για σύγχρονα
εργασιακά και επαγγελµατικά θέµατα.

Αναφορικά µε το διεθνές σκέλος
του συνεδρίου η προσέλευση ήταν
ικανοποιητική από τουλάχιστον δέκα
χώρες της Ευρώπης και το Ισραήλ, µε
συµµετοχή σε επιστηµονικό επίπεδο,
τόσο µε ελεύθερες, όσο και µε αναρ-
τηµένες ανακοινώσεις. ∆∆ιιεεξξήήχχθθηη δδιιεε--
θθννέέςς σσττρροογγγγυυλλόό ττρρααππέέζζιι όόπποουυ σσυυζζηη--
ττήήθθηηκκαανν εεκκττόόςς ττηηςς ττααυυττόόττηηττααςς,, ττηηςς

δδρράάσσηηςς κκααιι ττηηςς ππρροοοοππττιικκήήςς ττηηςς FFEEPPII
κκααιι ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς σσττηηνν ΕΕυυρρώώππηη,,
οο ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόόςς ΚΚώώδδιικκααςς ΗΗθθιικκήήςς κκααιι
∆∆εεοοννττοολλοογγίίααςς,, ηη αασσφφάάλλεειιαα ττωωνν αασσθθεε--
ννώώνν σσττηη δδιιαασσυυννοορριιαακκήή ππεερρίίθθααλλψψηη
υυγγεείίααςς,, ηη εευυρρωωππααϊϊκκήή εεννααρρµµόόννιισσηη ττηηςς
εεκκππααίίδδεευυσσηηςς ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν σσττηηνν
υυππηηρρεεσσίίαα ττωωνν αασσθθεεννώώνν κκααιι οοιι θθέέσσεειιςς
ττωωνν εεππααγγγγεελλµµααττιιώώνν υυγγεείίααςς ααππέέννααννττιι

σσττηηνν ««ππρράάσσιιννηη ββίίββλλοο»» ττηηςς ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς
ΕΕππιιττρροοππήήςς γγιιαα ττοο εευυρρωωππααϊϊκκόό εερργγααττιι--
κκόό δδυυννααµµιικκόό υυγγεείίααςς..  

Η συµµετοχή σε όλες τις εκδηλώ-
σεις του Συνεδρίου ήταν µαζική και
τα βασικότερα συµπεράσµατα που εξή-
χθησαν, κυρίως από τις τοποθετήσεις
των συνέδρων, ήταν τα ακόλουθα:
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Σ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

τιγµές στη Ρόδο! 

• ∆ιαφαίνεται έντονη ανησυχία και
αβεβαιότητα µεταξύ των νοσηλευ-
τών για την Ενιαία Τριτοβάθµια Πανε-
πιστηµιακή Νοσηλευτική Εκπαί-
δευση, µολονότι η πλειοψηφία την
επιζητεί.

• Έντονος είναι ο προβληµατισµός
των νέων συναδέλφων σχετικά µε

την νοµική  κατοχύρωση των επαγ-
γελµατικών δικαιωµάτων και των
νοσηλευτικών πράξεων κάτι που
καθιστά επιτακτική την εκ του νόµου
περιγεγραµµένη παρέµβαση της
Ε.Ν.Ε..

• Οι σύγχρονοι νοσηλευτές διαπι-
στώνουν έλλειµµα γνώσης σχετικά

µε την µεθοδολογία της νοσηλευ-
τικής έρευνας και την ερµηνεία και
αξιοποίηση ερευνητικών δεδοµέ-
νων, ιδιαίτερα στον κλινικό χώρο.

• Οι κλινικοί νοσηλευτές και οι φοι-
τητές Νοσηλευτικής χρειάζονται ενί-
σχυση    σχετικά µε την ορθή αξιο-
λόγηση  κλινικών παραµέτρων που
χρησιµοποιούν στην καθηµερινή
κλινική πρακτική.

• Ενδιαφέρον εξέφρασαν οι νοση-
λευτές για το Ευρωπαϊκό πρόγραµ-
µα EUNETPAS. Έγινε  αναφορά στο
θέµα των 7 «καλών πρακτικών» για
την βελτίωση της ασφάλειας του
ασθενούς, τα οποία έχουν επιλεγεί
σήµερα από το έργο, για να εφαρ-
µοσθούν πιλοτικά σε τµήµατα Νοσο-
κοµείων των χωρών που συµµετέ-
χουν στο δίκτυο, καθώς και στα
«Συστήµατα Αναφοράς και Εκπαί-
δευσης» που έχουν αναπτυχθεί σε

διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες για
την καταγραφή των περιστατικών
που σχετίζονται µε θέµατα ασφά-
λειας του ασθενούς.

• Τονίστηκε ότι, η προαγωγή της υγεί-
ας στους χώρους εργασίας αποτε-
λεί ουσιαστικό παράγοντα κοινω-
νικής και οικονοµικής ευηµερίας
και προόδου και ως εκ τούτου συνι-
στά βασική µέριµνα κάθε ευνο-
µούµενης σύγχρονης κοινωνίας. Η
υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
προάγει καθοριστικά τη βελτίωση

των συνθηκών εργασίας και ζωής
των εργαζόµενων, αυξάνει την απο-
δοτικότητά τους, µειώνει σηµαντικά
τις επαγγελµατικές ασθένειες και τα
εργατικά ατυχήµατα. ∆ιαπιστώθηκε
ότι είναι επιτακτική ανάγκη να οργα-
νωθεί σε κάθε Νοσοκοµείο Υπη-
ρεσία Υγιεινής και Ασφάλειας των
Εργαζοµένων αφού, τόσο οι Νοση-
λευτές, όσο και οι άλλοι εργαζόµε-
νοι εκτίθενται καθηµερινά σε επαγ-
γελµατικούς κινδύνους. Επίσης,
αρκετοί Νοσηλευτές έχουν λάβει
Μεταπτυχιακό τίτλο στην «Υγιεινή
και Ασφάλεια της Εργασίας» και θα
πρέπει να αξιοποιηθούν σε αυτό το
αντικείµενο από τις ∆ιοικήσεις των
Νοσοκοµείων.

• Η απόκτηση νέας γνώσης και ικα-
νοτήτων αποτελεί ιδιαίτερα σηµα-
ντικό στοιχείο ώστε οι νοσηλευτές
να ανταποκριθούν στην επέκταση
του ρόλου τους αλλά και να υιο-

θετήσουν νέους ρόλους σύµφω-
νους µε τα διεθνή κριτήρια. Η τάση
αυτή των νοσηλευτών διαφάνηκε
µε τον καλύτερο τρόπο στη θερµή
υποδοχή και την ειλικρινή συµµε-
τοχή των συναδέλφων νοσηλευτών
στο στρογγυλό τραπέζι της «Ψυχι-
κής Υγείας», το οποίο αφορούσε στη
συνεχιζόµενη εκπαίδευση των νοση-
λευτών. Το έκδηλο ενδιαφέρον για
περαιτέρω γνώση στην κλινική ψυχια-
τρική πρακτική σε συνδυασµό µε
την ψυχοθεραπευτική διάσταση του
νοσηλευτικού ρόλου, θα πρέπει να

Στο πλαίσιο του Επιστηµονικού
Προγράµµατος που παρακολούθησαν

πάνω από 4000 σύνεδροι, 
εκτός των περίπου 300 ελεύθερων και 

210 αναρτηµένων ανακοινώσεων, 
αναπτύχθηκαν 19 στρογγυλά τραπέζια,

9 διαλέξεις, 3 παρουσιάσεις ειδικού 
ενδιαφέροντος, 2 ειδικά φροντιστήρια 

και 1 κλινικό φροντιστήριο 



O ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΣΑΝ κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ

««ΗΗ ΥΥγγεείίαα ππεερρννάάεειι µµέέσσαα ααππόό ττοουυςς ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς»» 
Το Συνέδριό µας, το 2ο Συνέδριο της Ε.Ν.Ε., σηµατοδοτεί τον εκσυγχρονισµό του Νοση-

λευτικού κλάδου µετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας  λόγω της απουσίας Νοµικού πλαι-
σίου και Πολιτικής Βούλησης.

Η δηµιουργία της Ε.Ν.Ε. ήταν και παρέµενε για πάρα πολλά χρόνια ένα όραµα…Ένα όρα-
µα που έκανε πράξη ο Νικήτας Κακλαµάνης µε το 1ο Νοµοσχέδιο που έφερε στη Βουλή ως
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Ε.Ν.Ε. σήµερα είναι γεγονός… Ένα γεγο-
νός, που ο Υπουργός Υγείας ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος σταθερά υλοποιεί τους στόχους του,
τονίζοντας καθηµερινά ότι η Νοσηλευτική ως επιστήµη και τέχνη είναι άµεσα συνυφασµένη
µε την ποιότητα στο χώρο της Υγείας.

Το ΕΣΑΝ ως συµβουλευτικό όργανο του Υπουργού αποτελεί το συνδετικό κρίκο του
Υπουργείου Υγείας µε τους Νοσηλευτές και είναι πάντα έτοιµο σε συνεργασία µε την Ε.Ν.Ε.
να προτείνει καινοτόµες ιδέες και δοκιµασµένες πρακτικές για την εδραίωση του ρόλου
των Νοσηλευτών όχι µόνο στο ΕΣΥ.

Κύριοι εκπρόσωποι της Πολιτείας, η Υγεία δεν περνάει µόνο µέσα από σωληνάκια και
ΜRI. Περνάει µέσα από τους Νοσηλευτές…και η βελτίωση των Υπηρεσιών της δεν µπορεί
να επιτευχθεί χωρίς σωστή από εσάς αντιµετώπιση του Νοσηλευτικού κλάδου.

Ευχόµαστε να συνεχίσετε να είσθε αρωγοί στη λύση των προβληµάτων µας και να εξε-
τάσετε µε την ίδια ευαισθησία που σας διακρίνει πάντα τα συµπεράσµατα και τις προτά-
σεις που θα σας αποσταλούν.

Συνάδελφοι Νοσηλευτές,
Κάθε χρόνο, κάθε µήνα, κάθε µέρα η Ε.Ν.Ε. µεγαλώνει, γιγαντώνεται! Όµως, η Οδύσ-

σειά της συνεχίζεται. Και έχουµε πολύ αγώνα ώσπου να φτάσουµε στην Ιθάκη. Γι’ αυτό
χρειάζεται αγώνας. Αγώνας σήµερα. Αύριο Αγώνας! Με σύνεση και αισιοδοξία. Αυτό ας
είναι το καθηµερινό αναβολικό µας!  
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αποτελέσει σηµείο αναφοράς για
την οργάνωση και διατήρηση παρό-
µοιων προγραµµάτων. Όπως επί-
σης, να µας κινητοποιήσει στην αξιο-
ποίηση των συναδέλφων που ήδη
κατέχουν ανάλογους τίτλους συνε-
χιζόµενης εκπαίδευσης.Η σύγχρονη
προσέγγιση µε στόχο την πληρο-
φόρηση ως προς τους φορείς και
τις διαδικασίες εισαγωγής των νοση-
λευτών σε προγράµµατα, ιδιαίτερα
στον τοµέα των ψυχοθεραπειών,
αποτελεί µήνυµα προς όλη τη νοση-
λευτική κοινότητα.

• Η Νοσηλευτική, καλείται σήµερα να
διαδραµατίσει ένα ρόλο ουσιαστι-
κό στην σύγχρονη πραγµατικότη-
τα, που οι µαζικές µετακινήσεις πλη-
θυσµών (µετανάστες, πρόσφυγες)
και η δραµατική αύξηση των ταξι-
διωτών για επαγγελµατικούς λόγους
και τουρισµού δηµιουργούν επι-
πτώσεις που αφορούν την Υγεία του
ταξιδιώτη και κατ’ επέκταση την
∆ηµόσια Υγεία για τα οποία  χρει-
άζονται µελέτη και νέες προσεγγί-
σεις. Εποµένως, ο διαρκώς αυξα-Ο καθηγητής και πρώην Υπουργός Υγείας κ. ∆ηµήτρης Κρεµαστινός



νόµενος αριθµός των ταξιδιωτών
και η αύξηση του εύρους των προ-
ορισµών σε συνδυασµό µε την ελάτ-
τωση του απαιτούµενου χρόνου για
την κάλυψη των αποστάσεων, δηµι-
ούργησαν παγκοσµίως την ανάγκη
ανάπτυξης ενός νέου τοµέα στη
Υγεία, την Ταξιδιωτική και ∆ιεθνή
Υγεία. Οι Νοσηλευτές ειδικευµένοι
στην Ταξιδιωτική Ιατρική  ανταπο-
κρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες
της Νοσηλευτικής Επιστήµης σε ένα
νέο πολυεθνικό περιβάλλον στις
Υπηρεσίες Παροχής Υγείας  και στην
Κοινότητα . Έχουν την ικανότητα να
σχεδιάζουν και να εκπονούν έρευ-
να  µετέχοντας και ερµηνεύοντας
ερευνητικά προγράµµατα και τα απο-
τελέσµατά τους και την ικανότητα
οργάνωσης, λειτουργίας και δια-
χείρισης Ιατρείου Ταξιδιωτικής Ιατρι-
κής συµφώνως µε τα πρότυπα των
διεθνών οργανισµών.

• Σύγχρονα κλινικά θέµατα που ευαι-
σθητοποίησαν και προβληµάτισαν
τους νοσηλευτές ήταν η  αναγκαι-
ότητας γνώσης της επίπτωσης και
των χαρακτηριστικών του σηπτικού
συνδρόµου στην Ελλάδα. Τονίστη-
κε η αξία της νοσηλευτικής παρα-
κολούθησης και επαγρύπνησης µε
σκοπό την εκτίµηση προδιαθεσι-
κών παραγόντων και σηµείων που

να οδηγούν στην έγκαιρη διάγνω-
σή της. Αναγνωρίζοντας την πολύ-
τιµη συνεισφορά του νοσηλευτή
στην έγκαιρη και άµεση έναρξη της
φαρµακευτικής αγωγής στην σήψη
συνεχίζεται η προσπάθεια κατα-
γραφής της γνώσης του νοσηλευ-
τικού προσωπικού στη σήψη, µε
συµµετοχή νοσηλευτών πανελλα-
δικά από την Ελληνική Οµάδα Μελέ-
της της Σήψης.

• Επίσης η ασφάλεια της µετάγγισης
αίµατος, η προσέλκυση των αιµο-
δοτών, η αιµοεπαγρύπνηση δια-
φαίνεται ότι, απασχολούν τον έλλη-
να νοσηλευτή και αποτελούν πεδίο
κοινωνικής επαγγελµατικής ευαι-
σθητοποίησης και ανησυχίας.

• Η ολιστική φροντίδα για την αντι-
µετώπιση του πόνου, η βιοψυχο-
κοινωνική προσέγγιση της νοση-
λευτικής φροντίδας, η ιδιαίτερη
φροντίδα παιδιατρικών ασθενών
λίγο πριν και λίγο µετά το θάνατο
αποτέλεσαν θέµατα που συγκίνη-
σαν τους νοσηλευτές και ανέδειξαν
τον ξεχωριστό και δύσκολο ρόλο
τους.

• Ενδιαφέρον υπήρξε και στα θέµα-
τα που αφορούσαν ειδικές λοιµώ-
ξεις στις ΜΕΘ και τις Μονάδες Εξω-
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Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΈΈνναα µµεεγγάάλλοο εευυχχααρριισσττώώ
Ο κ. Θεόδωρος Σολδάτος, γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 1957. Είναι πτυχιούχος του Πανεπι-

στηµίου Ιωαννίνων και του «Melbourne University» της Αυστραλίας. Εξελέγη βουλευτής Λευκά-
δας µε τη Νέα ∆ηµοκρατία το 2007.

Είναι Αναπληρωτής Υπεύθυνος Τοµέα, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ν.∆. Γραµµατέ-
ας στην Κοινοβουλευτική Οµάδα Φιλίας µε την Αυστραλία. 

Μετέχει στη ∆ιαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, στη ∆ιαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υπο-
θέσεων, στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και
στην υποεπιτροπή για τη Μελέτη και την Αντιµετώπιση του προβλήµατος των Ναρκωτικών. 

Από τη θέση του αυτή, διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στη µάχη της Ε.Ν.Ε. αναφορικά µε την
υπερψήφιση κατ’ άρθρο του Ν 3754/2009 και ειδικότερα όσον αφορά τις διατάξεις περί της δυνα-
τότητας της Ε.Ν.Ε. να θέτει υπό την επίβλεψή της, όλο το φάσµα της νοσηλευτικής εκπαίδευσης
και επιµόρφωσης.

∆εν ξεχνούµε επίσης, τη σηµαντική του βοήθεια και σε πολλές δευτερεύουσες υποθέσεις της
Ε.Ν.Ε., αλλά και την αξιοσηµείωτη συµβολή του στο περυσινό συνέδριο της Ε.Ν.Ε. στη Λευκάδα.

Όπως και να’ χει, ο κ. Θεόδωρος Σολδάτος, αποτελεί πλέον για µας έναν παραδοσιακό υπο-
στηρικτή των θέσεων των νοσηλευτών της χώρας και τον ευχαριστούµε δηµοσίως για τη µέχρι
τώρα στάση του στα θέµατα που αφορούσαν το επιµελητήριό µας.

Το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. 

Η συγγραφέας κ. Αλκυόνη Παπαδάκη



νεφρικής Κάθαρσης. ∆ιαπιστώθηκε
η αναγκαιότητα πρόληψης, έγκαι-
ρης  και σωστής αντιµετώπισης των
λοιµώξεων, καθώς και εφαρµογής
απαιτούµενων προληπτικών µέτρων.

• Η αναγκαιότητα φροντίδας ασθε-
νών µε σακχαρώδη διαβήτη απο-
τέλεσε σηµείο προβληµατισµού για
τους κλινικούς νοσηλευτές και εκφρά-
στηκε η επιθυµία να πραγµατοποι-
ούνται κλινικά φροντιστήρια προ-
κειµένου να επικαιροποιείται η
γνώση  και η κλινική προσέγγιση
και να εφαρµόζονται  σύγχρονες
κατευθυντήριες οδηγίες.

• Η διεπιστηµονική προσέγγιση απο-
κατάστασης αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου αποκάλυψε την ανα-

γκαιότητα της συνεργασίας των επαγ-
γελµατιών υγείας προκειµένου να
παρέχουν ολιστική φροντίδα και
αποκατάσταση στα πάσχοντα άτοµα
µε σοβαρές νευρολογικές και κινη-
τικές διαταραχές σε βιολογικό και
ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

• Θέµατα, επίσης, που προσέλκυσαν
το ενδιαφέρον ιδιαίτερα των φοιτη-
τών  αλλά και των επαγγελµατιών
υγείας ήταν η προσέγγιση της σεξου-
αλικής και αναπαραγωγικής υγείας,
η πολιτισµική ικανότητα στην υγεία,
η επίδραση της ηλιακής και γεωµα-
γνητικής δραστηριότητας στην ανθρώ-
πινη υγεία. Τα θέµατα αυτά θεωρή-
θηκαν πρωτότυπα και ζητήθηκε
περαιτέρω ανάπτυξή τους και συζή-
τηση τους σε επόµενα συνέδρια.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ

ΣΣυυγγχχααρρηηττήήρριιοο µµήήννυυµµαα
Η Πρόεδρος του Κυπριακού Συµβουλίου Νοσηλευτών και Μαιών, κα Ευρι-

δίκη Παπασταύρου απέστειλε συγχαρητήριο µήνυµα σε όλα τα µέλη του ∆.Σ.
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος για την επιτυχηµένη διοργάνωση του Συνε-
δρίου. «Οι συνεργασία της Ε.Ν.Ε. µε διεθνή όργανα και οι προσπάθειες επί-
λυσης προβληµάτων µέσω εποικοδοµητικού διαλόγου και συζητήσεων λαµ-
βανοµένων υπόψη των τεκταινοµένων στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο,
αποδεικνύει το έµπρακτο ενδιαφέρον σας για την πρόοδο και την ανάπτυξη
της νοσηλευτικής στο επίπεδο που της αξίζει! Είµαι στη διάθεση σας για συνερ-
γασία», αναφέρει χαρακτηριστικά το µήνυµα της κυρίας Παπασταύρου.  

Η Νοσηλευτική, καλείται σήµερα 
να διαδραµατίσει ένα ρόλο ουσιαστικό

στην σύγχρονη πραγµατικότητα, 
που οι µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών

(µετανάστες, πρόσφυγες) 
και η δραµατική αύξηση των ταξιδιωτών 

για επαγγελµατικούς λόγους και τουρισµού
δηµιουργούν επιπτώσεις που αφορούν 

την Υγεία του ταξιδιώτη και 
κατ’ επέκταση την ∆ηµόσια Υγεία 
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• Η µεγάλη συµµετοχή στα  θέµατα
∆ικαίου της Υγείας και Βιοηθικής
τονίζει την ευαισθησία και το ενδια-
φέρον των νοσηλευτών για ηθικά
ζητήµατα και όχι µόνο για κλινικά
θέµατα και εκφράστηκε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την ευθανασία, το
ηθικό σκέλος της οποίας φαίνεται
ότι απασχολεί έντονα το νοσηλευ-
τικό κλάδο.

• Επίσης παρουσιάστηκαν έρευνες µε
εξαιρετικό ενδιαφέρον για το σύνο-
λο της Νοσηλευτικής  σε παγκό-
σµιο επίπεδο. Ερευνητικές µελέτες

από το Ισραήλ παρουσίασαν την
διαπολιτισµική ικανότητα των νοση-
λευτών. Υπήρξε ανταπόκριση από
τους Έλληνες νοσηλευτές και διά-
θεση για µελλοντική συνεργασία.
Σηµαντική υπήρξε η παρουσίαση
του  προβλήµατος, το οποίο αντι-
µετωπίζεται και στην Ελλάδα και
αφορά τους λόγους που οι Φοιτη-
τές Νοσηλευτικής εγκαταλείπουν το
Πανεπιστήµιο. Υπήρξαν πολλά κοι-
νά σηµεία προβληµατισµού µε τους
συναδέλφους του εξωτερικού, γεγο-
νός που καταδεικνύει την ύπαρξη
κοινών προβληµάτων και ανησυ-

χιών από τους νοσηλευτές διαφό-
ρων χωρών.

ΗΗ θθεεττιικκήή ααξξιιοολλόόγγηησσηη ττοουυ ΕΕππιισσττηη--
µµοοννιικκοούύ ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς κκααιι ττηηςς ΟΟρργγάά--
ννωωσσηηςς ττοουυ ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ,, ααππλλάά εεππιιββεε--
ββααιιώώννοουυνν ττηηνν εεππιιττυυχχίίαα εεννόόςς σσύύγγχχρροοννοουυ
ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ πποουυ σσχχεεδδιιάάζζεεττααιι κκααιι υυλλοο--
πποοιιεείίττααιι ααππόό ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς,, ααππεευυθθύύννεε--
ττααιι σσεε ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς κκααιι ππρροοσσεελλκκύύεειι
µµέέλληη ττηηςς εεππιισσττηηµµοοννιικκήήςς κκοοιιννόόττηηττααςς
όόλλωωνν ττοουυ φφάάσσµµααττοοςς ττωωνν εεππιισσττηηµµώώνν
υυγγεείίααςς,, ααπποοττεελλώώννττααςς ππλλέέοονν ττοο εεππίίσσηη--
µµοο σσυυννέέδδρριιοο ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν ττηηςς
χχώώρρααςς..

ΈΈχχοοννττααςς ωωςς δδύύννααµµηη ττηηνν εεµµππιισσττοο--
σσύύννηη ττωωνν σσυυννέέδδρρωωνν µµααςς κκααιι ωωςς σσττόό--
χχοο ττηηνν ππρροοααγγωωγγήή ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΕΕππιισσττήήµµηηςς κκααιι ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ΕΕππααγγ--
γγέέλλµµααττοοςς,, ααππλλάά ααννααννεεώώννοουυµµεε ττηη σσυυννάά--
ννττηησσήή µµααςς ττοο εερρχχόόµµεεννοο έέττοοςς,, γγεεµµάάττοοιι
εελλππίίδδεεςς,, οορράάµµαατταα κκααιι ξξεεκκάάθθααρροουυςς σσττόό--
χχοουυςς..

ΕΕυυχχααρριισσττώώννττααςς όόλλοουυςς όόσσοουυςς σσυυννεε--
ττέέλλεεσσαανν σσττηηνν εεξξααιιρρεεττιικκήή ττοούύττηη δδιιοορρ--
γγάάννωωσσηη,, ααννααννεεώώννοουυµµεε ττοο ρρααννττεεββοούύ
µµααςς γγιιαα ττοουυ χχρρόόννοουυ,, µµεε ττηη ββεεββααιιόόττηη--
τταα µµιιααςς αακκόόµµηη εεππιιττυυχχηηµµέέννηηςς δδιιοορργγάά--
ννωωσσηηςς.. xz



«Εντείνονται τα προβλήµα-
τα των ασφαλισµένων σε όλα
τα ταµεία µετά την άρνηση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους να αναγνωρίσει 87 ιατρι-
κές πράξεις που τιµολογούνται
µε υπουργικές αποφάσεις και
όχι µε τα ισχύοντα προεδρικά
διατάγµατα.

Το πρόβληµα κατήγγειλε η
Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων
Αθηνών - Πειραιώς, σηµειώ-
νοντας πως, οι εξαιρούµενες
πράξεις αφορούν όχι µόνο τους
ασφαλισµένους του δηµοσί-
ου, αλλά όλους τους ασφαλι-
σµένους και συνταξιούχους
όλων των ταµείων, είτε προς
το δηµόσιο, είτε προς τον ιδιω-
τικό τοµέα υγείας. 

Κατήγγειλε ακόµη, ότι οι
επιβαρύνσεις φθάνουν µέχρι
και τα 2.045 ευρώ και πρόσθεσε
πως, τέτοιες αποφάσεις απο-
τελούν προάγγελο νέων περι-
κοπών για τους ασφαλισµέ-
νους και συνταξιούχους στο
όνοµα της εξυγίανσης των οικο-
νοµικών της υγείας.

Από την πλευρά του ο Σύν-
δεσµος Ελλήνων Ιδιωτών Πυρη-
νικών Ιατρών κατήγγειλε ότι,
στις παραπάνω εξετάσεις περι-
λαµβάνονται σπινθηρογραφή-
µατα, αντισώµατα, σειρά ορµο-
νικών ή αντικαρκινικών εξετάσεων,
που βρίσκονται εκτός τιµολό-
γησης, απροειδοποίητα», τονί-
ζεται στο άρθρο της εφηµερί-
δας «Ναυτεµπορική». 
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«∆έσµη προτάσεων για να µπορέσει η κυβέρ-
νηση να ξαναδεί µε πιο δίκαιο τρόπο και µε πνεύ-
µα ισότητας τη λίστα των εργαζοµένων σε βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (ΒΑΕ) προτείνει η Εθνι-
κή Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου
(ΕΕ∆Α).

Παράλληλα διαπιστώνει ότι, το όλο σύστη-
µα χωλαίνει, οι κατάλογοι επαγγελµατικών
ασθενειών είναι ελλιπείς και παρωχηµένοι, οι
ιατροί εργασίας και τεχνικών ασφαλείας ανε-
παρκείς, όπως και οι σχετικές επιθεωρήσεις
εργασίας. Σε ειδική έκθεσή της η ΕΕ∆Α εντο-
πίζει και νοµοθετικές παραλείψεις, σηµειώ-
νοντας ότι, οφείλει να προχωρήσει σε άµεση
επικύρωση του Αναθεωρηµένου Κοινωνικού
Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης, αλλά και
της ∆ιεθνούς Σύµβασης (αρ. 155) «για την ασφά-
λεια, την υγεία των εργαζοµένων και το περι-
βάλλον εργασίας».

Ταυτόχρονα, για να αντιµετωπιστεί το όλο

ζήτηµα σε δικαιότερη βάση, η ΕΕ∆Α θεωρεί
αναγκαία την άµεση προώθηση νοµοθετικών
ρυθµίσεων, που θα προβλέπουν την αύξηση
του αριθµού ιατρών εργασίας και τεχνικών
ασφαλείας, καθώς και την υποχρέωση µείω-
σης του ηµερήσιου ωραρίου εργασίας ή επι-
πρόσθετες άδειες µετ’ αποδοχών στους εργαζoµέ-
νους σε επικίνδυνες εργασίες.

Στην πολυσέλιδη έκθεσή της η Ολοµέλεια
της ΕΕ∆Α τονίζει ότι, η ένταξη στη λίστα ΒΑΕ
πρέπει να ελέγχεται ανά ειδικότητα, χώρο εργα-
σίας, νοσηρότητα, είδος και συχνότητα ασθε-
νειών και ατυχηµάτων, θνησιµότητα εργαζο-
µένων κ.λπ., υπογραµµίζοντας ότι ο κατάλογος
των ΒΑΕ δεν περιλαµβάνει πλήθος ασθενειών
που εµφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς
χρονολογείται από το 1979 και χρειάζεται σηµα-
ντικές προσθήκες στις 52 επαγγελµατικές ασθέ-
νειες», αναφέρει το δηµοσίευµα της εφηµε-
ρίδας «Έθνος». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΘΝΟΣ»  

87 εξετάσεις...
αγνοούνται! 

Ανθυγιεινή
η λίστα των Βαρέων!

«Πάνω από 25.000 κουτιά αντιγρι-
πικών φαρµάκων πουλήθηκαν στην
Ελλάδα την πρώτη εβδοµάδα του συνα-
γερµού για τη νέα γρίπη και πριν καν
εµφανιστεί η νόσος στη χώρα! Την ώρα
που οι επιστήµονες έλεγαν όχι στην
άσκοπη χρήση των φαρµάκων, οι Έλλη-
νες έσπευδαν κατά εκατοντάδες να…στο-
κάρουν φάρµακα! 

Τη δεύτερη εβδοµάδα, εκτός του
ότι απαγορεύτηκε η διάθεση των φαρ-
µάκων από τα φαρµακεία, οι αρµόδιες
αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση επιστρο-
φής των αγορασµένων κουτιών, αλλά
κατάφεραν να «διασώσουν» περί τα
5.000 κουτιά. Τα υπόλοιπα 20.000 βρί-
σκονται αποθηκευµένα σε οικιακά ντου-
λάπια και συρτάρια για ώρα ανάγκης!
Οι ειδικοί επιστήµονες είναι κατηγο-
ρηµατικοί ως προς την αλόγιστη χρή-
ση των αντιγριπικών και αντιβιοτικών:
«Απαιτείται µεγάλη προσοχή, διότι η
χρήση αυτών των φαρµάκων, όπως και
των αντιβιοτικών, οδηγεί σε αντοχή
των µικροοργανισµών και αυξάνει την

επικινδυνότητά τους, αφού περιορίζει
τη δραστικότητα της θεραπείας», ανέ-
φερε στον Ε.Τ. η καθηγήτρια Παθολο-

γίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών κυρία
Ελένη Γιαµαρέλλου. Όπως εξήγησε η
κυρία Γιαµαρέλλου, «δεν αποκλείεται

η εµφάνιση κι άλλων περιστατικών σε
ταξιδιώτες, όµως στη διάρκεια του καλο-
καιριού η µετάδοση εντός της χώρας
είναι πιο δύσκολη. Αυτό που δεν πρέ-
πει να ξεχνάµε είναι το φθινόπωρο,
όταν οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο
ευνοϊκές για την εξάπλωση του ιού στο
βόρειο ηµισφαίριο. Μέχρι τότε κανείς
δεν µπορεί να αποκλείσει και µια πιθα-
νή µετάλλαξη του ιού, η οποία µπορεί
να τον κάνει πιο λοιµογόνο». 

Για την ώρα, πάντως, η νέα γρίπη
φαίνεται να είναι ήπιας µορφής και µε
ποσοστά θνητότητας ελαφρώς χαµη-
λότερα ακόµη και από την εποχική γρί-
πη. Στη χώρα µας, κάθε χειµώνα 25%
µε 30% του πληθυσµού προσβάλλε-
ται από την εποχική γρίπη. Η θνησι-
µότητα από τον ιό της εποχικής γρίπης
υπολογίζεται σε 0,03% των ασθενών
και συνήθως αφορά σε ανθρώπους µε
επιβαρυµένη υγεία από χρόνια νοσή-
µατα ή άλλες παθήσεις», αναφέρει το
δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ελεύ-
θερος Τύπος». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»  

Για µια ώρα ανάγκης... 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»  



Το Αίµα δεν θέλει διακοπές... 
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«Με ελλιπέστατο ιατρι-
κό προσωπικό συνεχίζουν
να λειτουργούν τα νοσοκο-
µεία της χώρας, ενώ οι προ-
σλήψεις 2.000 γιατρών για
τις οποίες έχει δεσµευθεί
το υπουργείο Υγείας ακόµη
δεν έχουν δροµολογηθεί.
Αποτέλεσµα είναι νευραλ-
γικά τµήµατα νοσοκοµείων,
όπως Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας, καρδιολογικά
και αναισθησιολογικά τµή-
µατα, να εξακολουθούν να
αντιµετωπίζουν σοβαρές
δυσκολίες εξαιτίας της υπο-
στελέχωσής τους.

Ενώ στον πρόσφατο
νόµο του υπουργείου Υγεί-
ας για τη Συλλογική Σύµ-
βαση των γιατρών προ-
βλέπονται 2.000 προσλήψεις
νέων γιατρών εντός του πρώτου εξαµήνου του 2009
(1.500 ειδικευµένων και 500 ειδικευόµενων), 40 ηµέ-
ρες πριν από τη λήξη της διορίας, δεν έχει γίνει ούτε
ο καθορισµός των αναγκών από την κοινή Επιτροπή
Προσλήψεων υπουργείου Υγείας και νοσοκοµειακών
γιατρών. Η επιτροπή συνεδριάζει αύριο για δεύτερη
φορά και αναµένεται το υπουργείο Υγείας να παρου-

σιάσει στοιχεία για τις ανά-
γκες σε ιατρικό προσωπικό
των νοσοκοµείων. Σηµειώ-
νεται ότι στην πρώτη συνά-
ντηση των µελών της, που
έγινε πριν από περίπου ένα
µήνα, το υπουργείο είχε
εµφανιστεί µάλλον «αδιά-
βαστο», αφού δεν ήταν σε
θέση να παρουσιάσει τα σχε-
τικά στοιχεία. Τη δική της
καταµέτρηση των αναγκών
έχει αρχίσει η Οµοσπονδία
Ενώσεων Νοσοκοµειακών
Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ).
Όπως είπε στην «Κ» ο ανα-
πληρωτής διευθυντής της
Β  ́Παθολογικής Κλινικής του
Nοσοκοµείου Τρικάλων και
µέλος της Επιτροπής Προ-
σλήψεων -εκπρόσωπος της
ΟΕΝΓΕ- κ. Σάκης Παπαδό-

πουλος, έχουν απαντήσει 76 νοσοκοµεία και το ΕΚΑΒ,
που έχουν ζητήσει» συνολικά 2.007 ειδικούς γιατρούς
και 907 ειδικευόµενους. Επιπλέον, απάντησαν 63 Κέντρα
Υγείας που ζητούν 208 γιατρούς. Εάν απαντήσουν όλα
τα νοσοκοµεία, εκτιµάται ότι ο συνολικός αριθµός για-
τρών που θα ζητήσουν θα αγγίζει τις 4.500», αναφέ-
ρεται στο δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Καθηµερινή». 

Το... 40ήµερο των προσλήψεων! 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 

«Ποσοστό µεγαλύτερο από το 7% των µηνιαί-
ων εξόδων των ελληνικών νοικοκυριών απορρο-
φούν σταθερά, τα τελευταία χρόνια, οι υπηρεσίες
Υγείας! Αυτό ανακοινώθηκε µεταξύ άλλων κατά
τη διάρκεια του 35ου ετήσιου Πανελληνίου Ιατρι-
κού Συνεδρίου, το οποίο διοργάνωσε η Ιατρική
Εταιρεία Αθηνών.

Στο ίδιο συνέδριο ανακοινώθηκε επίσης ότι η
χώρα µας έχει το µεγαλύτερο ποσοστό ιδιωτικών
δαπανών Υγείας στην Ευρώπη και ένα από τα υψη-
λότερα στον ΟΟΣΑ, δηλαδή σταθερά πάνω από το
40% των συνολικών δαπανών Υγείας τα τελευταία
χρόνια.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν
σε συζήτηση για τις ανισότητες στην Υγεία, η Ελλά-
δα έχει ακόµη µία αρνητική διάκριση, αυτή που
αφορά το υψηλό ποσοστό των «καταστροφικών
δαπανών Υγείας», οι οποίες στερούν από τα νοι-
κοκυριά ακόµη και βασικά αγαθά προκειµένου να
αντιµετωπίσουν επειγόντως ένα πολύ σοβαρό πρό-
βληµα υγείας.

Οι κατηγορίες των Ελλήνων που πλήττονται περισ-
σότερο από αυτές τις συνθήκες είναι οι ηλικιωµένοι
και τα άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα, οι οποίοι, επει-
δή αδυνατούν να ανταποκριθούν στο οικονοµικό
κόστος, αντισταθµίζουν αυτή την αδυναµία τους µε
µεγαλύτερη αναµονή για κατανάλωση υπηρεσιών
Υγείας», αναφέρει η εφηµερίδα «Αυγή».

∆απανώντας...
Υγιαίνουµε! 

«∆ανεικό αίµα από το εξωτερικό
είναι αναγκασµένοι να περιµένουν
κάθε καλοκαίρι χιλιάδες ασθενείς
µε µεσογειακή αναιµία σε όλη την
Ελλάδα, προκειµένου να κάνουν τις
απαραίτητες µεταγγίσεις. 

Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν στη
«ΜτΚ» οι ίδιοι οι πάσχοντες, πολλές
φορές αναγκάζονται να µένουν χωρίς
µετάγγιση έως και 25 µέρες, αν και
θα έπρεπε να µεταγγίζονται κάθε
10-15 µέρες, ενώ δεν λείπουν και οι
περιπτώσεις ακύρωσης των µεταγ-
γίσεων, γεγονός που µπορεί να θέσει
σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των ασθε-
νών. Αιτία για την κατάσταση αυτή
είναι οι δραµατικές ελλείψεις σε αίµα
που παρατηρούνται συνήθως τους

θερινούς µήνες. Χειρότεροι µήνες
θεωρούνται ο Ιούλιος και ο Αύγου-
στος, καθώς την περίοδο αυτή οι
περισσότεροι εγκαταλείπουν τις µεγα-
λουπόλεις µε θερινή άδεια, ενώ όσοι
παραµένουν σε αυτές περιορίζουν
τις µετακινήσεις τους εξαιτίας των
υψηλών θερµοκρασιών. Κατά συνέ-
πεια, το καλοκαίρι συλλέγεται µικρό-
τερη ποσότητα αίµατος σε σύγκρι-
σηµετονυπόλοιποχρόνο,µε«θύµατα»
της έλλειψης αυτής τους πάσχοντες
από µεσογειακή αναιµία, τα παιδιά
και τους ηλικιωµένους. «Το καλο-
καίρι οι ανάγκες σε αίµα αυξάνονται,
κυρίως λόγω των περισσότερων ατυ-
χηµάτων στους δρόµους. Την ίδια
στιγµή, ωστόσο, δεν προγραµµατί-

ζονται οµαδικές αιµοδοσίες από
φορείς και συλλόγους εξαιτίας των
διακοπών. Αυτό δηµιουργεί προ-
βλήµατα σε όσους πάσχουν από µεσο-
γειακή αναιµία, καθώς, ενώ χρειά-
ζονται δύο φιάλες αίµα κάθε 10-15
µέρες, παίρνουν µόνο µία. Συνεπώς,
µετά από 3-4 µέρες πρέπει να µετα-
βούν ξανά για µετάγγιση. Η αναβο-
λή των µεταγγίσεων επιβαρύνει τον
οργανισµό των πασχόντων και προ-
καλεί επιπλοκές”, δηλώνει ο πρόε-
δρος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών
και Πασχόντων από Μεσογειακή Αναι-
µία Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης ∆ήµος»,
αναφέρει χαρακτηριστικό απόσπα-
σµα από το ρεπορτάζ της εφηµερί-
δας «Μακεδονία».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΥΓΗ»  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»



Μάιος 2009

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελΕ.Ν.Ε.ξελίξειίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

20

Επιµέλεια: ΜΜααρρίίαα ΑΑθθαανναασσοοπποούύλλοουυ Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Γ. Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»

q Πανελλήνιο Καρδιολογικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανελλήνιου Καρδιο-
λογικού Νοσηλευτικού Τοµέα και η οργανωτική επι-
τροπή µε ιδιαίτερη χαρά και τιµή σας προσκαλεί στο
1155οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΚΚααρρδδιιοολλοογγιικκόό ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό ΣΣυυννέέ--
δδρριιοο µµεε θθέέµµαα:: ««ΑΑννααγγννωωρρίίζζοοννττααςς ττηηνν ααννάάγγκκηη γγιιαα εεκκππααίί--
δδεευυσσηη σσττηηνν ππρρόόλληηψψηη ττωωνν κκααρρδδιιααγγγγεειιαακκώώνν ππααθθήήσσεε--
ωωνν»» που οργανώνεται στην ΑΑθθήήνναα,, σσττοο ξξεεννοοδδοοχχεείίοο
HHiillttoonn,, 2299 –– 3300 ΟΟκκττωωββρρίίοουυ 22000099, υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Υποστηρίζοντας θερµά την αξία της συνεχιζόµενης
νοσηλευτικής εκπαίδευσης και την ανάγκη για ενη-
µέρωση και κοινωνία των σύγχρονών εξελίξεων,
ελπίζουµε για άλλη µια φορά στη συνολική και ενερ-
γή συµµετοχή των µελών και φίλων του Τοµέα µας. 

ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ ΤΤΩΩΝΝ ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΕΕΩΩΝΝ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ
1. Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν προς

έγκριση µέχρι τις 3311 ΑΑυυγγοούύσσττοουυ 22000099 στα e-mail:
pistols1@otenet.gr, stamevan@otenet.gr

2. Κάθε συγγραφέας έχει το δικαίωµα παρουσίασης
µόνο µίας εργασίας, ενώ µπορεί να συµµετάσχει
σε περισσότερες.

3. Στην Ανασκόπηση δεν µπορούν να συµµετέχουν
πάνω από δύο (2) συγγραφείς, ενώ στην Έρευνα
ο αριθµός των συγγραφέων δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τους επτά (7).

4. Οι συγγραφείς µπορούν να υποδείξουν την προ-
τίµησή τους, για τον τρόπο παρουσίασης της εργα-
σίας τους συµπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο
στη Φόρµα Υποβολής Εργασίας. Ωστόσο η αξιο-
λόγηση των εργασιών θα γίνει από την Επιστη-
µονική Επιτροπή, η οποία θα λάβει και την τελική
απόφαση για τον τρόπο παρουσίασης της.

5. Οι αναρτηµένες ανακοινώσεις θα πρέπει να έχουν
διαστάσεις 100 x 80 cm ενώ θα γίνει επιτόπιος
σχολιασµός παρουσία της Επιτροπής Αξιολόγη-
σης σε ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.

6. Ο χρόνος που θα παραχωρείται για την παρου-
σίαση κάθε ελεύθερης ανακοίνωσης είναι 10 λεπτά
µαζί µε τη συζήτηση. 

7. Οι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν το πλή-
ρες κείµενο της εργασίας τους το αργότερο µέχρι
τις 1100 ΟΟκκττωωββρρίίοουυ 22000099 για να συµπεριληφθεί στο
CD-ROM οµιλιών-εισηγήσεων.

8. Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν µετά τη λήξη
της προθεσµίας υποβολής δε θα γίνονται δεκτές.   

9. Μετά την παραλαβή της εργασίας τυχόν αλλαγές,
διορθώσεις ή προσθήκες δε θα γίνονται δεκτές.

10. Στην Τελετή Λήξης του συνεδρίου θα βραβευ-
τούν η καλύτερη ελεύθερη ανακοίνωση και η
καλύτερη αναρτηµένη ανακοίνωση.

11. Για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία
ή διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τοµέα. 

12. Τη φόρµα περίληψης µπορείτε να βρείτε στο site
της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας www.hcs.gr,

(Οµάδες Εργασίας – Νοσηλευτικής στην Καρ-
διολογία – Νέα & Ανακοινώσεις).

ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ ΤΤΩΩΝΝ ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΕΕΩΩΝΝ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ
1. Το κείµενο της περίληψης θα πρέπει να είναι δακτυ-

λογραφηµένο εντός του πλαισίου της Φόρµας. 
2. Οι χαρακτήρες να είναι δακτυλογραφηµένοι σε

γραµµατοσειρά Times New Roman, χρώµα µαύ-
ρο, µέγεθος 12 και διάστιχο µονό.

3. Η έκταση του κειµένου να κυµαίνεται από 250
έως 300 λέξεις.

4. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραµµένος µε κεφα-
λαία γράµµατα.

5. Τα ονόµατα των συγγραφέων να είναι στην ονο-
µαστική, µε πεζά γράµµατα και να προηγείται το
όνοµα ολογράφως και να ακολουθεί το επώνυµο.

6. Να υπογραµµίζεται το όνοµα του συγγραφέα που
θα παρουσιάσει την εργασία.

7. Μετά τα ονόµατα των συγγραφέων να αναφέρε-
ται µε πεζά γράµµατα το κέντρο προέλευσης. 

8. Η Ανασκόπηση να είναι δοµηµένη ως εξής: Εισα-
γωγή / Σκοπός / Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας /
Συµπεράσµατα.

9. Η Έρευνα να είναι δοµηµένη ως εξής: Εισαγωγή
/ Σκοπός / Υλικό και Μέθοδος / Αποτελέσµατα /
Συµπεράσµατα.

10. Είναι απαραίτητο να δηλωθεί το είδος της εργα-
σίας και η θεµατική ενότητα στην οποία ανήκει.

q Πανελλήνιο Συνέδριο
Νευροχειρουργικής

Η Ελληνική Εταιρεία Νευροχειρουργικής οργα-
νώνει το 2233οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΝΝεευυρροοχχεειιρροουυρρ--
γγιικκήήςς που θα διεξαχθεί στις 1100 -- 1133 ΙΙοουυννίίοουυ 22000099
στο Ξενοδοχείο «Thraki Palace» στην Αλεξανδρού-
πολη. Πληροφορίες: Artion Conferences & Events,
τηλ: 2310-250928, 252330, 272275, fax: 2310-
277964, e-mail: neurosurgery09@artion.com.gr,
www.neurosurgery09.gr.

q Πανελλήνιο Συνέδριο
Χειρουργικής της
Παχυσαρκίας

Η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας
οργανώνει το 66οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς
ττηηςς ΠΠααχχυυσσααρρκκίίααςς σσττιιςς 1122 -- 1133 ΙΙοουυννίίοουυ 22000099, στο Ξενο-
δοχείο «King George Palace» στην Αθήνα. Πληρο-
φορίες: Congress Excel, τηλ: 210-6049215, fax: 210-
6049724, e-mail: info@congressexcel.gr,
www.congressexcel.gr. 

q Μετεκπαιδευτικό 
Σεµινάριο 
Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας 

Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης
στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας οργανώνει το
44οο ΠΠοολλυυθθεεµµααττιικκόό ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκόό ΣΣεεµµιιννάάρριιοο ΠΠρρωω--
ττοοββάάθθµµιιααςς ΦΦρροοννττίίδδααςς ΥΥγγεείίααςς στις 1188 -- 2211 ΙΙοουυννίίοουυ
22000099 στο Ξενοδοχείο «Grecotel Olympia Riviera
Resort», στην Κυλλήνη Ηλείας. Πληροφορίες: ΚΕΓΜ
Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις, Congress
World - Μ. Παπαπαναγιώτου, τηλ: 210-7210052,
7210001, Fax: 210-7210051, e-mail: info
@congressworld.gr, http://www.congressworld.gr. 

q Συνέδριο Ροµποτικής
MED '09   
Το Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσσαλονίκης οργα-

νώνει το ΜΜεεσσοογγεειιαακκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο ΡΡοοµµπποοττιικκήήςς MMEEDD''0099
στις 2244 -- 2266 ΙΙοουυννίίοουυ 22000099 στο Ξενοδοχείο «Μakedonia
Palace», στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: Event
Makers, τηλ: 210-9311004-6, fax: 210-9370207-8,
e-mail:  congress@eventmakers.gr, www.eventmakers.gr.

w ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση από
το Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας, σε Νοσοκοµεία
των Νοµών Ηλείας - Αχαΐας. Τηλ. επικοινωνίας:
27210 - 89309 και 6979936308.

Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυµεί µετάταξη από το
Πανεπιστηµιακό Γ.Ν. Ηρακλείου, σε οποιοδήποτε
Νοσοκοµείο της Λάρισας ή των γύρω περιοχών
(Βόλος, Τρίκαλα, Κατερίνη). Τηλ. επικοινωνίας:
6939414209, 2810261603.

Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση από
το Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας, σε Νοσοκοµεία
των Νοµών Ηλείας - Αχαΐας. Τηλ. επικοινωνίας:
27210 – 89309, 6979936308.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση
από το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο «Οι Άγιοι
Ανάργυροι», προς το Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6956929550 – 6945719978.

Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση από
το Γ.Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» σε νοσοκοµείο
του Νοµού Ηλείας – Αχαΐας. Τηλ: 6972409927. 

Νοσηλεύτρια ΠΕ ζητά αµοιβαία µετάθεση από το
Γενικό Νοσοκοµείο της Κορίνθου σε οποιοδήποτε
νοσοκοµείο της Αθήνας. Τηλ. επικοινωνίας: 210-
2792228.
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Επιµέλεια: ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς

ΕΕκατό χρόνια συµπληρώνονται φέτος από τη γέννηση του Γιάννη Pίτσου
(1909-1990), µίας από τις µεγαλύτερες ποιητικές µορφές της Eλλάδας,
αλλά και ολόκληρου του 20ού αιώνα.

Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεµβασιά. Ο πατέρας του ήταν κτηµα-
τίας, αλλά έχασε την περιουσία του και πολύ νωρίς ο ποιητής δυστύχησε οικο-
νοµικά. Γρήγορα το ενδιαφέρον του στράφηκε στην ποίηση και στα µεγάλα
κοινωνικοπολιτικά προβλήµατα της εποχής του. Οι νέες ιδέες του ήταν µαρ-
ξιστικές. Αυτές οι ιδέες στάθηκαν αφορµή για περιπέτειες. Φυλακίστηκε, εξο-
ρίστηκε και εκτοπίστηκε πολλές φορές. Τόποι εξορίας του υπήρξαν η Μακρό-
νησος και ο Άγιος Ευστράτιος παλιά, η Γυάρος, η Λέρος και η Σύρος στην
επταετία της χούντας. Η ζωή του ποιητή υπήρξε ταραγµένη και περιπετειώ-
δης. Χαρακτηρίζεται από ασθένειες και πολιτικές διώξεις. Σίγουρα όλη αυτή
η ένταση, επηρέασε την ποίηση του. Τίποτε γι’ αυτόν δεν ήταν ασήµαντο:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ: ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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Είδε τον κόσµο µέσα από 

Η Αράχνη
Κάποτε, μιὰ τυχαία κι ἐντελῶς
ἀσήμαντη λέξη
προσδίδει μιὰ ἀπροσδόκητη σημασία στὸ
ποίημα,
ὅπως π.χ. στὸ ἐγκαταλειμμένο ὑπόγειο,
ὅπου
κανεὶς δὲν κατεβαίνει ἀπὸ καιρό, τὸ
μεγάλο, ἄδειο κιοῦπι.
στὸ σκοτεινό του χεῖλος περπατάει χωρὶς
νόημα μιὰ ἀράχνη,
(χωρὶς νόημα γιὰ σένα, μὰ ἴσως ὄχι γιὰ
κείνην).

Tο 2009 ανακηρύχτηκε ως έτος Pίτσου,
για να τιμηθεί ο ποιητής που όρισε την
ευαισθησία και την αγωνιστικότητα μιας
ολόκληρης εποχής, καθώς η ποίηση και
ο αγώνας για το σοσιαλιστικό όραμα
στάθηκαν οι δύο μεγάλοι πυλώνες
στους οποίους στηρίχθηκε. Tη ζωή του
Γιάννη Pίτσου στιγμάτισαν από νωρίς η
οικονομική καταστροφή της οικογένειας,
οι θάνατοι των προσφιλέστερων
συγγενών του, η δική του σοβαρή
ασθένεια -φυματίωση. Στην πορεία
προστέθηκαν οι εξορίες, η παρανομία, η
λογοκρισία, απόρροια της πολιτικής του
στράτευσης στην Aριστερά, σε μια από τις
δυσκολότερες περιόδους της ελληνικής
ιστορίας. H στάση του όμως απέναντι
στην αιωνιότητα του ανθρώπου, και το
ταλέντο του τον οδήγησαν όχι απλώς
στην επιβίωση αλλά στην αθανασία. O
Pίτσος είναι από τους ελάχιστους ποιητές
που εκφράζουνε στο έργο του τόσο την

προσωπική αγωνία όσο και το συλλογικό
όραμα. Kι αυτά με τον τρόπο που η μεγάλη
ποίηση γνωρίζει. Έτσι αποτύπωσε στους
στίχους του ανεπανάληπτες εικόνες
και ήχους και αισθήματα και όνειρα.
Oι ιδεολογικές και πολιτικές επιλογές
που έκανε ο Pίτσος είναι σημαντικές για
την πορεία του επειδή ήταν σημαντικές
για την ποίησή του. Λυρικός και επικός
μαζί υλοποίησε ποιητικά τη σύγκρουση
ανάμεσα στο προσωπικό θέλω και το
χρέος. Και δε νομίζω να το μετάνιωσε,
ούτε αυτός, αλλά ούτε και μεις:

«Tα βράδια κοιμάμαι έξω. Πάνω μου
ψιχαλίζουν τ’ άστρα. Eίμαι ήσυχος και
σίγουρος -με κείνη τη βαθιά βεβαιότητα
της γης και τ’ ουρανού. Δε σκέφτουμαι
στίχους -είμαι ένας στίχος μέσα στο
ποίημα της ανθρωπότητας -νιώθω τούτο
το δεσμό -τον ανασαίνω, τον ζω. Aν γίνει
κάποτε στίχος -τόσο το καλλίτερο. Kαι
θα γίνει. Δεν μπορεί να μη γίνει».
(Eπιστολή του Γιάννη Pίτσου προς την
Kαίτη Δρόσου, όταν ήταν εξόριστος
στη Λήμνο, το 1949).

O Γιάννης Pίτσος θυμίζει πως η ανθρώπινη
ύπαρξη έχει τη δύναμη να παλέψει με το
αδύνατο και να αποδείξει πως ο θάνατος,
έτσι παλεύοντας, δεν είναι μάταιος. Πως
ο έρωτας παραμένει ουσία ζωής. Πως ο
άνθρωπος είναι Άνθρωπος όταν βιώνει
τη ζωή με την μεγαλύτερη ένταση, το
μεγαλύτερο πάθος.

«Pωμιοσύνη»
Tράβηξαν ολόισια στην αυγή με την
ακαταδεξιά του ανθρώπου που πεινάει,
μέσα στ’ ασάλευτα μάτια τους είχε πήξει
ένα άστρο,
στον ώμο τους κουβάλαγαν το
λαβωμένο καλοκαίρι.
Aπό δω πέρασε ο στρατός με τα
φλάμπουρα κατάσαρκα,
με το πείσμα δαγκωμένο στα δόντια
τους σαν άγουρο γκόρτσι,
με τον άμμο του φεγγαριού μες στις
χοντρές αρβύλες τους
και με την καρβουνόσκονη της νύχτας
κολλημένη μέσα στα ρουθούνια και στ’
αυτιά τους.
Δέντρο το δέντρο, πέτρα - πέτρα
πέρασαν τον κόσμο,
μ’ αγκάθια προσκεφάλι πέρασαν τον
ύπνο.
Φέρναν τη ζωή στα δυο στεγνά τους
χέρια σαν ποτάμι.

O Pίτσος ένας σπουδαίος μεταφυσικός
υπερρεαλιστής, εξακολουθεί να αντι-
μετωπίζεται ακόμη και σήμερα ως ο
αντιπροσωπευτικότερος τύπος στρα-
τευμένου ποιητή. Aυτός ο αριστοτέχνης
της υποβλητικής ατμόσφαιρας και της
λεπτομέρειας χειροκροτείται ακόμη
ως ο ρήτορας των επάλξεων  που
τραγούδησε πολύμορφα και πολύχρωμα
τον άνθρωπο και τον βίο του.
Eαρινή Συμφωνία ΧVI
Χαρά χαρά.

Δε μας νοιάζει
τι θ’ αφήσει το φιλί μας
μέσα στο χρόνο και στο τραγούδι.
Αγγίξαμε
το μέγα άσκοπο
που δε ζητά το σκοπό του.
Ο Θεός
πραγματοποιεί τον εαυτό του
στο φιλί μας.
Περήφανοι εκτελούμε
την εντολή του απείρου.
‘Ενα μικρό παράθυρο

οικογενειακές περιπέτειες και πίκρες,
προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την
ποίησή του ως σωσίβιο για να κρατηθεί
από το κίνδυνο του τέλματος που τον
τραβούσε στο βυθό. Ο πατέρας του
αυταρχικός, μέθυσος και εσχάτως
παράφρων, ο αδελφός του προσβάλλεται
και παθαίνει από φυματίωση και η
αδελφή του κλείνεται στο Δρομοκαΐτειο
με βαριά ψυχική διαταραχή.

Το τραγούδι της αδελφής μου
Θυμάσαι;
Σού χε χαρίσει κάποτε η μητέρα
ένα ρόδινο φόρεμα
και μια μικρή ρόδινη ομπρέλα.
Ανέβαινες την ανθισμένη πλαγιά
το εαρινό πρωινό
ανάλαφρη και διάφανη
- ένα ρόδινο νέφος φωτός.
Κοιτούσες τον ουρανό
σαν κάτι από ψηλά να σε καλούσε.



Μόνο οι θλιμμένες πλεξίδες
των μαύρων μαλλιών σου
βάραιναν τη λεπτή σου ράχη.
Φοβόμουν
μήπως μιαν ώρα χαθείς
όμοια με ρόδινο φως
μέσα στη δύση.
Μάζευα τότε
όστρακα στιλπνά
και πολύχρωμα βότσαλα
απ’ τ’ ακρογιάλι του νησιού μας
για να δω τα μάτια σου
να χαμογελούν
και να μαγέψω την καρδιά σου
που διαλυόταν αθόρυβα
στη θλίψη του κόσμου.
Μα δεν ήξερες να γελάς.
Έκανα φτερά τα δάκρυά σου
κ’ έφευγα μακριά για να σου φέρω
τη γύρη του αιθέρα
να ραντίσω τη σιωπή σου.
Όμως δεν ήξερες να δέχεσαι.
Χάριζες.
Μόνο χάριζες.
Όλα τα δώρα σου
τα μοίρασες
κ’ έμειναν άδειες
οι παλάμες σου.
Έγειρες το κεφάλι
- πικραμένο πουλί,
στη σκοτεινή φτερούγα σου
και τραγούδησες το απίστευτο τραγούδι
του πληγωμένου σύμπαντος.
Αδελφή μου,
ύψωσε το κεφάλι.
Σκύβω σιμά σου και σου φέρνω
τους παιδικούς μας όρθρους
ν’ αναπνεύσεις βαθιά
την αλμύρα του νησιού μας,
τους βραδινούς φλοίσβους
και περνώντας την ομίχλη του νόστου
ν’ αράξεις κοντά μου.
Γύρισε, αδελφή μου,
στη μικρή Βηθλεέμ
που μας γέννησε ωραίους και ταπεινούς
κ’ εγώ, θα δεις, θα μαδήσω
τα όνειρα των Ιεροσολύμων
που μ’ έπαιρναν μακριά σου
και θα μείνω για πάντα στο πλάι σου
- ένα σεμνό τριζόνι,
για να σου τραγουδώ
τα βράδια του έαρος.
Δε μ’ ακούς;

Σε σχετικά μεγάλη για την εποχή ηλικία,
το 1957, αποκτά το μοναδικό του παιδί,
την Έρη, στην οποία αφοσιώνεται,
χωρίς όμως να αποστασιοποιείται από
τα κοινά και την πολυτάραχη και βίαιη
διακύμανση της εποχής εκείνης.

Ο Γ. Ρίτσος  για την κόρη του...
Κοριτσάκι μου,
θέλω νὰ σοῦ φέρω τὰ φαναράκια των
κρίνων
νὰ σοῦ φέγγουν τὸν ὕπνο σου.
Θέλω νὰ σοῦ φέρω ἕνα περιβολάκι
ζωγραφισμένο μὲ λουλουδόσκονη
πάνω στὸ φτερὸ μιᾶς πεταλούδας
νὰ σεργιανάει τὸ γαλανὸ ὄνειρό σου.
Θέλω νὰ σοῦ φέρω
ἕνα σταυρουλάκι αὐγινὸ φῶς
δυὸ ἀχτίνες σταυρωτὲς ἀπὸ τοὺς στίχους
μου
νὰ σοῦ ξορκίζουν τὸ κακὸ
νὰ σοῦ φωτᾶνε μὴ σκοντάψεις

Εαρινή συμφωνία
Βυθίζονται τ’ άστρα
στους βυθούς των ματιών σου
κι ανθίζουμε εμείς
έμπιστοι κι ωραίοι
καθώς τα πλάσματα
την πρώτη μέρα του Θεού
που δεν είχαν ρωτήσει κι’ απορήσει.
Από τη συγκεντρωτική έκδοση
Ποιήματα [Α’ Τόμος] (1978)

Κλείνοντας, θα ήθελα με μια ανάσα
να τρέξετε τη ματιά σας πάνω στα
δυο παρακάτω αραδιαστά βελούδινα
αποσπάσματα και κρατήστε καλά τη
γλυκιά αίσθηση που θα σας αφήσει το
πρώτο, αλλά κυρίως το σφίξιμο που
γεννάει μέσα μας η ακαριαία κατανόηση
της σημασίας της απλότητας και της
άδολης προσφοράς που αναβλύζει απ’
το τελευταίο…

Όνειρο καλοκαιρινού μεσημεριού
Χτὲς βράδυ δὲν κοιμήθηκαν καθόλου τὰ
παιδιά. Εἴχανε κλείσει ἕνα σωρὸ τζιτζίκια
στὸ κουτὶ τῶν μολυβιῶν, καὶ τὰ τζιτζίκια
τραγουδοῦσαν κάτου ἀπ’ τὸ προσκεφάλι
τους ἕνα τραγούδι ποὺ τὸ ξέραν τὰ
παιδιὰ ἀπὸ πάντα καὶ τὸ ξεχνοῦσαν μὲ
τὸν ἥλιο.
Χρυσὰ βατράχια κάθονταν στὶς ἄκρες
τῶν ποδιῶν χωρὶς νὰ βλέπουν στὰ νερὰ
τὴ σκιά τους. κι ἤτανε σὰν ἀγάλματα
μικρὰ τῆς ἐρημιᾶς καὶ τῆς γαλήνης.

Τότε τὸ φεγγάρι σκόνταψε στὶς ἰτιὲς κι
ἔπεσε στὸ πυκνὸ χορτάρι.
Μεγάλο σούσουρο ἔγινε στὰ φύλλα.
Τρέξανε τὰ παιδιά, πῆραν στὰ παχουλά
τους χέρια τὸ φεγγάρι κι ὅλη τη νύχτα
παίζανε στὸν κάμπο.
Τώρα τὰ χέρια τους εἶναι χρυσά, τὰ
πόδια τους χρυσά, κι ὅπου πατοῦν
ἀφήνουνε κάτι μικρὰ φεγγάρια
στὸ νοτισμένο χῶμα. Μά, εὐτυχῶς,
οἱ μεγάλοι ποὺ ξέρουν πολλά, δὲν
καλοβλέπουν. Μονάχα οἱ μάνες κάτι
ὑποψιάστηκαν.
Γι᾿ αὐτὸ τὰ παιδιὰ κρύβουνε τὰ
χρυσωμένα χέρια τους στὶς ἄδειες
τσέπες, μὴν τὰ μαλώσει ἡ μάνα τους
ποὺ ὅλη τη νύχτα παίζανε κρυφὰ μὲ τὸ
φεγγάρι.

Επιλογικό
Νὰ μὲ θυμόσαστε - εἶπε. Χιλιάδες χιλιό-
μετρα περπάτησα
χωρὶς ψωμί, χωρίς νερό, πάνω σὲ πέτρες
κι ἀγκάθια,
γιὰ νὰ σᾶς φέρω ψωμὶ καὶ νερὸ καὶ τρια-
ντάφυλλα.
Τὴν ὀμορφιὰ ποτές μου δὲν τὴν πρόδω-
σα. Ὅλο τὸ βιός μου τὸ μοίρασα δίκαια.
Μερτικὸ ἐγὼ δὲν κράτησα. Πάμπτωχος.
Μ᾿ ἕνα κρινάκι τοῦ ἀγροῦ
τὶς πιὸ ἄγριες νύχτες μας φώτισα. Νὰ μὲ
θυμᾶστε.

Καὶ συγχωρᾶτε μου αὐτὴ τὴν τελευταῖα
μου θλίψη:

Θἄ θελα ἀκόμη μιὰ φορὰ μὲ τὸ λεπτὸ
δρεπανάκι τοῦ φεγγαριοῦ νὰ θερίσω
ἕνα ὥριμο στάχυ. Νὰ σταθῶ στὸ κατώ-
φλι, νὰ κοιτάω,
καὶ νὰ μασῶ σπυρὶ σπυρὶ τὸ στάρι μὲ τὰ
μπροστινά μου δόντια
θαυμάζοντας κι εὐλογώντας τοῦτον τὸν
κόσμο ποὺ ἀφήνω,
θαυμάζοντας κι Ἐκεῖνον ποὺ ἀνεβαίνει
τὸ λόφο στὸ πάγχρυσο λιόγερμα. Δέστε:
Στὸ ἀριστερὸ μανίκι του ἔχει ἕνα πορ-
φυρὸ τετράγωνο μπάλωμα.

Αὐτὸ δὲν διακρίνεται πολὺ καθαρά. Κι
ἤθελα αὐτὸ προπάντων νὰ σᾶς δείξω.

Κι ἴσως γι᾿ αὐτὸ προπάντων θ᾿ ἄξιζε
νὰ μὲ θυμᾶστε.

Σημείωση: Το φωτογραφικό υλικό
είναι από το site του Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου (www.ekebi.gr),
που σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού, εγκαινίασαν και
διοργάνωσαν τις εκδηλώσεις για το
«Έτος Ρίτσου».

ένα µικρό παράθυρο...

Μάιος 2009
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