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ΜΜ
ε τα παραπάνω λόγια ο Ζωρζής ∆ροµο-

καΐτης, τόνισε στη διαθήκη του την επι-

θυµία του για την ίδρυση «φρενοκοµεί-

ου» στην Αθήνα. Από τότε, µετά από 122 χρόνια

λειτουργίας, το ∆ροµοκαΐτειο έχει ανακατασκευα-

σθεί εκ βάθρων,  συντηρείται και λειτουργεί µε κον-

δύλια του ελληνικού κράτους, αλλά  ταλανίζεται

διοικητικά υπό τη σκιά της βαρύγδουπης λέξης «κλη-

ροδότηµα». Το προσωπικό του προσλαµβάνεται και

µισθοδοτείται από το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο

καλύπτει εξολοκλήρου τα έξοδα του ιδρύµατος.

Κυρίαρχο ρόλο στις αποφάσεις, ωστόσο, διαδρα-

µατίζει το διοικητικό συµβούλιο που υποδεικνύε-

ται από τους εκπροσώπους του κληροδοτήµατος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, τα έσοδα από τα ακίνητα

που έχουν δοθεί δωρεά στο ίδρυµα εισπράττονται

από τους εκπροσώπους του κληροδοτήµατος και

όχι από το κράτος που το συντηρεί!

Παρεµφερής είναι η κατάσταση και στο νοσο-

κοµείο της Παµµακαρίστου. Το δηµόσιο καταβάλ-

λει ως ενοίκιο 70.000 ευρώ µηνιαίως στους Ουνί-

τες εκπροσώπους της µονής, για να χρησιµοποιεί

τις κτιριακές του εγκαταστάσεις. Κι ενώ έχει ανα-

λάβει, επίσης, τη συντήρηση και τον εξοπλισµό,

ούτε εδώ έχει δικαίωµα ουσιαστικής παρέµβασης

στη λειτουργία του.

KKαθηκοντο-
λόγιο νοση-
λ ε υ τ ώ ν ,

νοσηλευτικές πρά-
ξεις, σύσταση ∆ιεύ-
θυνσης Νοσηλευτι-
κής στο υπουργείο
Υγείας,νοσηλευτικές
ειδικότητες. Μέχρι
πριν από λίγο και-
ρό, όλα αυτά έµοια-
ζαν µε, εµπνευσµέ-
νο µεν, σενάριο δε,
που θα µπορούσε
να δώσει στο επάγ-
γελµα των νοση-
λευτών τις σωστές
βάσεις,για µια συνε-

χή εξέλιξη και ανα-
βάθµιση.Σήµερα, τα
σενάρια δίνουν τη
θέση τους σε σηµα-

ντικές εξελίξεις, οι
οποίες, στην πράξη
πλέον, κατοχυρώ-
νουν και εξελίσσουν

το νοσηλευτικό επάγ-
γελµα. Σύµφωνα µε
τις πρόσφατες ανα-
κοινώσεις του υπουρ-

γού Υγείας,κ.∆ηµή-
τρη Αβραµόπουλου,
δίκαια και χρόνια
αιτήµατα των νοση-
λευτών, βρίσκονται
λίγο πριν από την
υλοποίησή τους και
θα στοχεύσουν,µαζί
µε άλλες, παράλλη-
λες ενέργειες,στη γενι-
κότερη αναβάθµιση
του Εθνικού Συστή-
µατος Υγείας.Οι αδρά-
νειες, οι προχειρό-
τητες και οι αµηχανίες
του παρελθόντος
γίνονται...απλά παρελ-
θόν! .
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σελ. 7

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 

Νοσηλευτική εκπαίδευση… σελ. 7

Προβλεπόµενα και...απρόβλεπτα    σελ. 14

Αξιολογήσεις: Ενίσταµαι γιατί...  σελ. 15

HHΈνωση Νοσηλευτών Ελλάδoς, στο προσεχές
διάστηµα, πρόκειται να υλοποιήσει το έργο:
Ευαισθητοποίηση του Νοσηλευτικού Προ-

σωπικού της Χώρας για την Επιτάχυνση της Υιοθέ-
τησης των ΤΠΕ στην Παροχή Ποιοτικών ∆ιοικητικών,
Νοσηλευτικών και Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας.

Για την υλοποίηση του έργου αυτού θα απαι-
τηθεί η συµµετοχή εισηγητών, καθώς και ένα
Ενδεικτικό Πρόγραµµα Συναντήσεων. Σας παρα-
θέτουµε όλες τις σχετικές πληροφορίες και
καλούµε όλα τα µέλη της Ε.Ν.Ε. να συµβάλλουν
ενεργά στην επιτυχία του έργου. 

Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από την Ε.Ν.Ε.  
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σελ. 12
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Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
166 74 ΓΛΥΦΑ∆Α - e-mail: info@pitsilidis.gr

∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ           
Οριστική ήττα           σελ. 8

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά σελ. 9

Νοσηλευτική 
ΕΝ Εµπνεύσει Άλλος

«κερνάει»
άλλος
πληρώνει...

s

σελ. 4

Εκπαίδευση και Αναβάθµιση 

Σηµαντικές, νέες σελίδες στο «βιβλίο» των νοσηλευτών
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ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ      

ΟΟ δδιιάάλλοογγοοςς ππεερρίί ηηθθιικκήήςς
κκααιι δδιικκααίίοουυ......      

Είναι γεγονός, ότι η άσκηση του νοσηλευτικού επαγ-
γέλµατος, πέραν της καλλιέργειας της Νοσηλευτικής ως
επιστήµης και τέχνης, εγείρει µια σειρά ζητηµάτων, τόσο
νοµικών, όσο και δεοντολογικών. Τα νοµικά ζητήµατα
συνδέονται αναπόφευκτα µε την άσκηση οιουδήποτε
επαγγέλµατος, ενώ τα ζητήµατα της δεοντολογίας ανα-
κύπτουν προεχόντως κατά την άσκηση ιδιαίτερων επαγ-
γελµάτων, όπως είναι και το επάγγελµα του νοσηλευτή,
που αναγκαστικά αγγίζει ευαίσθητες πτυχές της ανθρώ-
πινης ζωής. Συµπληρωµατικά θα µπορούσε να ειπωθεί,
ότι η θέσπιση κανόνων δεοντολογίας συνδέεται περισ-
σότερο µε επαγγέλµατα, που δύνανται να χαρακτηρι-
σθούν ως λειτουργήµατα, όπως για παράδειγµα το ιατρι-
κό λειτούργηµα, το δικαστικό λειτούργηµα, ή το δικηγορικό
λειτούργηµα. Στο ίδιο πλαίσιο µπορεί να γίνει λόγος και
για το νοσηλευτικό λειτούργηµα, σαν µια δραστηριότη-
τα ή ένα έργο καθαρά ανθρωπιστικό… σελ. 22
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ΜΜ ΕΕ ΣΣ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΓΓ ΙΙ       

ΣΣωωσσττήή κκρρίίσσηη 
γγιιαα ττιιςς κκρρίίσσεειιςς......   

«Αναφέρω ότι, µε το υπ’ αρ. πρωτ.
6770/16 Ιουλ. 09 Υπηρεσιακό Σηµείω-
µα µου γνωστοποιήθηκε η κατάσταση
των υπό κρίση Νοσηλευτών ως Προϊ-
στάµενοι στα Νοσηλευτικά τµήµατα του
Νοσοκοµείου. 

Στην παραπάνω κατάσταση διαπί-
στωσα ότι, εκτός των Νοσηλευτών είναι
εγγεγραµµένη προς κρίση και η µαία
Λ.Κ.. Η εν λόγω µαία, φρονώ ότι δεν
δύναται να κριθεί ως Προϊστάµενη Νοση-
λευτικού τµήµατος διότι: α) δεν είναι
εγγεγραµµένη στα µητρώα της Ε,Ν.Ε.,
β) δεν κατέχει πτυχίο Νοσηλευτικής
(φέρει πτυχίο Μαιευτικής), γ) αποδε-
δειγµένα δεν είναι διορισµένη µε το
νόµο 580/77 και, δ) δεν έχει άδεια ασκή-
σεως του Νοσηλευτικού Επαγγέλµατος. 

Σύµφωνα µε την υπ’.αρ. ∆ 891 Γνω-
µοδότηση, µε αρ. πρωτ. 29501/22 ∆εκ.
08, από τον Νοµικό Σύµβουλο της 6ης
Υ.ΠΕ, δεν δύναται να συµπεριληφθεί
στις κρίσεις Προϊστάµενων των Νοση-
λευτικών τµηµάτων του Γ.Ν. Νοσοκο-
µείου Μεσολογγίου η παραπάνω µαία.
Επιπλέον, στους Νόµους υπ’ αριθµ.
2071/ΦΕΚ 123/15 Ιουλ. 1992/ Άρθρο 103
«Εκσυγχρονισµός και Οργάνωση του
Συστήµατος Υγείας» και υπ’ αριθµ.
3252/ΦΕΚ 132/16 Ιουλίου... σελ. 8

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ  

ΣΣτταα µµυυσσττιικκάά µµεεζζεεδδοοππωωλλεείίαα       
Ζούµε τις πρώτες ηµέρες της καπνοαπαγόρευσης. Εµείς, στην  Ελλάδα, και οι Ιτα-

λοί στη χώρα τού Μπερλουσκόνι, τόσο αυστηρά. Εγνωσµένου κύρους κυβερνήτης ο
Σίλβιο. Αλίµονο. Κι αν ήταν στην εξουσία ο Μουσολίνι, ασφαλώς τα αντικαπνιστικά
µέτρα θα ήταν ακόµα πιο αυστηρά και πιο τελεσφόρα. Ευτυχώς, η δηµοκρατία µάς
προφυλάσσει (προς το παρόν…) από τη συγκινητική και ανιδιοτελή φροντίδα των για-
τρών-θεολόγων και των πολιτικών-κηδεµόνων που θυµούνται ότι µπορούν πλέον να
είναι πολύ αυστηροί και µάλιστα µε συνταγή γιατρού. Άλλωστε, την εποχή της ποτο-
απαγόρευσης , κυκλοφορούσαν στους δρόµους του Σικάγου µικτές περίπολοι, αστυ-
νοµικών και γιατρών.  Γιατί όχι και σήµερα στις καφετέριες και στα µπαρ;

Η λεγόµενη «προληπτική ιατρική» διολισθαίνει όλο και περισσότερο προς αυταρ-
χικές συµπεριφορές ολοκληρωτικής νοοτροπίας. Η κατοχή απαγορευµένων βιβλίων
και η ακρόαση µουσικής απαγορευµένων συνθετών µπορούσαν,  στο σχετικά πρό-
σφατο παρελθόν,  να οδηγήσουν τον τολµητία στη φυλακή. Σε λίγο, πολίτες θα συγκε-
ντρώνονται σε µυστικά µεζεδοπωλεία για να καπνίσουν...   σελ.6

ΕΕ ΠΠ ΙΙ ∆∆ ΟΟ ΜΜ ΑΑ       

ΜΜεε σσααφφήήννεειιαα κκααιι σσυυννάάφφεειιαα     
Αναφορικά µε την καταβολή επιδόµατος λόγω κατοχής µεταπτυχιακού τίτλου

σπουδών επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1β του Κεφαλαίου Α του άρθρου 8

του Νόµου 3205/2003, «εκτός από το βασικό µισθό του κάθε µισθολογικού κλιµα-
κίου, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής επι-
δόµατα κατά µήνα: 1. Μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόµενο ως εξής: α. … β. Για κατό-
χους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε σαράντα πέντε
ευρώ (45 ΕΥΡΩ). Το επίδοµα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µε
ξεχωριστές σπουδές, µετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Το επίδο-
µα µεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται µόνο στην περίπτωση που το περιεχόµενο
των µεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης του
υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και
την περιγραφή της εργασίας, από τον Οργανισµό της Υπηρεσίας...     σελ. 9

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

ΕΕππάάγγγγεελλµµαα...... µµηηττέέρραα......

Αναφορικά µε τις διευκολύνσεις που παρέχονται στον υπάλ-
ληλο, που έχει ανήλικο τέκνο, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53§1 του ∆ηµοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα (νόµος 3528/2007), η προβλεπόµενη από
την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του αυτού Κώδικα άδεια άνευ
αποδοχών χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού
συµβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως
και έξι (6) ετών. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω
άρθρου, ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου µειώνεται
κατά δύο (2) ώρες ηµερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως
δύο (2) ετών και κατά µία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας
από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Στην περίπτωση που ο γονέ-
ας είναι άγαµος, τότε το µειωµένο ωράριο προσαυξάνεται κατά
έξι (6) µήνες. 

Υπογραµµίζεται, ότι η ανωτέρω ευεργετική διάταξη εφαρ-
µόζεται στις περιπτώσεις, που ο υπάλληλος δεν έχει... σελ. 14

ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ
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Fax.: 210 3617 859
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∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης ∆άγλας

Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ
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Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευµένα ή µη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του κειµένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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HHίδια ή παρόµοια κατάσταση συνα-
ντάται και σε άλλα οκτώ νοσο-
κοµεία της χώρας, τα οποία δια-

τηρούν το χαρακτήρα του κληροδοτήµατος.
Έτσι το δηµόσιο, αν και καταβάλλει αστρο-
νοµικά ποσά για τη λειτουργία τους και τη
µισθοδοσία του προσωπικού τους, εν τού-
τοις είναι δέσµιο του ιδιότυπου καθεστώ-
τος που τα διέπει.

Τρανό παράδειγµα της
άλογης τούτης κατάστασης,
αποτελεί η εµπλοκή που
δηµιουργήθηκε (και εξα-
κολουθεί να υπάρχει ακό-
µη) στη διαδικασία των κρί-
σεων για διευθυντές,µεταξύ
των υπαλλήλων της 1ης και
2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (ΥΠΕ). Οι
πρόεδροι του ∆ροµοκαΐτειου και  του Ερυ-
θρού Σταυρού δεν συµµορφώθηκαν µε σχε-
τικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, σύµ-
φωνα µε το οποίο οι κρίσεις έπρεπε να γίνουν
συνολικά από τα υπηρεσιακά συµβούλια των
ΥΠΕ,αξιώνοντας να υποδείξουν οι ίδιοι τους

διευθυντές των υπηρεσιών τους… 
Ο πρόεδρος του ∆Σ του ∆ροµοκαΐτει-

ου µάλιστα, προχώρησε ένα βήµα παρα-
πέρα: Άλλαξε τη σφραγίδα του ιδρύµατος,
αφαιρώντας τον κύκλο που όριζε ότι το
νοσοκοµείο ανήκει την 2η ΥΠΕ, γεγονός
που προκάλεσε την αντίδραση του υπουρ-
γείου, χωρίς αποτέλεσµα. Επιπλέον, τον

τελευταίο καιρό στο ∆ροµοκαΐτειο παρατη-
ρούνται αρκετές µετακινήσεις νοσηλευτι-
κού προσωπικού σε αλλότρια καθήκοντα,
µε λακωνικές αποφάσεις του προέδρου,
κάτι που έχει αποδυναµώσει ακόµα περισ-
σότερο τα τµήµατα. Την πρώτη εβδοµάδα
του Ιουνίου, σε ένα τµήµα του ∆ροµο-

καΐτειου,δέκα ασθενείς νοσηλεύονταν δεµέ-
νοι,µιας και τα δυο άτοµα της πρωινής βάρ-
διας αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στις
ανάγκες της νοσηλείας.

Η κατάσταση που επικρατεί µε τα νοσο-
κοµεία ειδικού καθεστώτος αποτελεί δυσβά-
σταχτη πλέον δυσλειτουργία στο πλαίσιο
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.Είναι εύκο-

λο ίσως να επικρίνουµε το
ΕΣΥ και τις υπηρεσίες που
προσφέρει. Θα ήταν όµως
πιο δίκαιο αυτό να γίνεται
αφού έχει ληφθεί υπόψη ο
απίστευτος διοικητικός Γολ-
γοθάς που καλείται κάθε
µέρα να αντιµετωπίσει. Το
Υπουργείο Υγείας οφείλει

να αντιµετωπίσει ριζικά το πρόβληµα µε τις
κατάλληλες νοµοθετικές ρυθµίσεις.∆ιαφο-
ρετικά θα πρέπει οι διοικήσεις που δια-
χειρίζονται τα χρήµατα των φορολογουµέ-
νων και των ασφαλιστικών ταµείων να
αναλάβουν και τις δαπάνες των κληροδο-
τηµάτων. xz

Την πρώτη εβδοµάδα του Ιουνίου,
σε ένα τµήµα του ∆ροµοκαΐτειου,  

δέκα ασθενείς νοσηλεύονταν δεµένοι, 
µιας και τα δυο άτοµα της πρωινής βάρδιας 

αδυνατούσαν να αντaπεξέλθουν
στις ανάγκες της νοσηλείας. 

Άλλος «κερνάει»,
άλλος πληρώνει...  

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

Νοσοκοµεία ειδικού νοµικού καθεστώτος 

∆∆ρροοµµοοκκααΐΐττεειιοο Ίδρυση: 1887,από το Ζωρζή ∆ροµοκαΐτη. Ανήκει στο κληροδότηµα, έχει ενταχθεί λειτουργικά στο ΕΣΥ,
κατέχει ακίνητα από δωρεές που εκµεταλλεύεται το ίδιο κι όχι το κράτος.

ΠΠααµµµµαακκάάρριισσττοοςς Ίδρυση: 1943. Ανήκει στη µονή «Παµµακαρίστου», µπήκε στο ΕΣΥ το 1990 και έχει ιδιότυπο καθεστώς
διοίκησης µε την πλειοψηφία των µελών του ∆Σ διορισµένα από τους Ουνίτες.

ΑΑΧΧΕΕΠΠΑΑ Αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσιακή µονάδα µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Ιδρύθηκε µε κονδύλια
της ελληνικής οµογένειας. Με το Ν.2889/2001 είναι ανεξάρτητη µονάδα, µε δικό του νοµικό καθεστώς.

ΆΆγγιιοοςς ΣΣάάββββααςς Ίδρυση: 1935. Είναι πραγµατοποίηση σκοπού του Καθηγητή Αρ. Κούζη. Τελικά εντάχθηκε στο δηµόσιο µε
το Π∆ 384/89. Παράλληλα εκδίδεται ο νέος Οργανισµός του Νοσοκοµείου ως ΝΠ∆∆, (Υπ. αποφ .
Α3ρ7οικ. 9971/15- 6-89 και Α3ρ7οικ. 10326/24-6-90 - ΦΕΚ 424/Β/90).

ΚΚοορργγιιααλλέέννεειιοο ΜΜππεεννάάκκεειιοο Είναι Ν.Π.∆.∆. και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1397/83. Μετά τη δηµοσίευση του Ν. 2889/01,
((ΕΕρρυυθθρρόόςς ΣΣττααυυρρόόςς)) διατήρησε το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς του. Επίσης συστήθηκε µία οργανική θέση ∆ιοικητή, µε πεντα-

ετή θητεία. Έτσι το ∆.Σ. είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης.
ΑΑσσκκλληηππιιεείίοο ΒΒοούύλλααςς Ίδρυση: 1921 από τον ΕΕΣ. Το 1985 µε το Π.∆.594/85 εντάσσεται στο ΕΣΥ.Με το Ν.1821/88 κυρώνεται η

υπογραφείσα σύµβαση της 28/5/85 µε το Υπουργείο Υγείας, για τη χρήση των υποδοµών του, η κυριότη-
τά τους όµως, παραµένει στον ΕΕΣ.

ΚΚααρρααµµααννδδάάννεειιοο Ίδρυση: 1938 από τον Ι. Καραµανδάνη. Ανήκει στο κληροδότηµα.
ΣΣππηηλλιιοοπποούύλλεειιοο Ίδρυση:1916. Το 1922 µε την διαθήκη του ο Χ Σπηλιόπουλος, δώρισε χρηµατικό ποσό στο ίδρυµα. Το

1973 ιδρύεται το ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ως ΝΠΙ∆. Το 1982 το ΝΠΙ∆ µε το
646/82 Π.∆. µετατρέπεται σε ΝΠ∆∆, διατηρώντας όµως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κληροδοτήµατος.

ΕΕλλππίίςς Ιδρύθηκε το 1842 ως ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο. ∆ιαθέτει διοικητή που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας,
αλλά και πρόεδρο του ∆.Σ που ορίζεται από το ∆ήµο Αθηναίων. Συχνές οι αλληλοκαλύψεις ρόλων.

ΠΠ.. κκ΄́ΑΑ.. ΚΚυυρριιαακκοούύ Ίδρυση: 1933 από δωρεά της Αγλαΐας Κυριακού. Είναι ανεπτυγµένο πλήρως µετά την οικονοµική συµβολή
του ελληνικού δηµοσίου.



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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Γράφει ο ΜΜιιχχάάλληηςς ΠΠιιττσσιιλλίίδδηηςς

ΖΖούµε τις πρώτες ηµέρες της καπνοαπαγόρευ-
σης. Εµείς, στην  Ελλάδα, και οι Ιταλοί στη
χώρα τού Μπερλουσκόνι, τόσο αυστηρά.Εγνω-

σµένου κύρους κυβερνήτης ο Σίλβιο.Αλίµονο.Κι αν
ήταν στην εξουσία ο Μουσολίνι, ασφαλώς τα αντικα-
πνιστικά µέτρα θα ήταν ακόµα πιο αυστηρά και πιο
τελεσφόρα. Ευτυχώς, η δηµοκρατία µάς προφυλάσ-
σει (προς το παρόν…) από τη συγκινητική και ανι-
διοτελή φροντίδα των γιατρών-θεολόγων και των
πολιτικών-κηδεµόνων που θυµούνται ότι µπορούν
πλέον να είναι πολύ αυστηροί και µάλιστα µε συντα-
γή γιατρού. Άλλωστε, την εποχή της ποτοαπαγόρευ-
σης , κυκλοφορούσαν στους δρόµους του Σικάγου
µικτές περίπολοι, αστυνοµικών και γιατρών. Γιατί όχι
και σήµερα στις καφετέριες και στα µπαρ;

Η λεγόµενη «προληπτική ιατρική» διολισθαίνει
όλο και περισσότερο προς αυταρχικές συµπεριφο-
ρές ολοκληρωτικής νοοτροπίας. Η κατοχή απαγο-
ρευµένων βιβλίων και η ακρόαση µουσικής απαγο-
ρευµένων συνθετών µπορούσαν, στο σχετικά πρόσφατο
παρελθόν, να οδηγήσουν τον τολµητία στη φυλακή.
Σε λίγο,πολίτες θα συγκεντρώνονται σε µυστικά µεζε-
δοπωλεία για να καπνίσουν,όπως παλαιότερα για να
ακούσουν Θεοδωράκη και Φαραντούρη. Από την
ώρα που η προληπτική ιατρική έχασε το δηµόσιο
προσανατολισµό της και επικεντρώνεται στις ατοµι-
κές συµπεριφορές (τυπικό γνώρισµα του ολοκλη-
ρωτισµού), κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσει ο
κατήφορος των ατοµικών περιορισµών. Αναζητού-
νται πλέον,σε συνθήκες αντικαπνισµατικού πογκρόµ,
οι νέοι αντιστασιακοί, επιστήµονες µε ανοιχτούς ορί-
ζοντες, κυβερνήτες µε αψεγάδιαστες δηµοκρατικές
πεποιθήσεις και φιλελεύθεροι δηµοσιογράφοι να
υπερασπιστούν το ιερό δικαίωµα της αυτοδιάθεσης.

Μέχρι πριν µερικούς µήνες,η παχυσαρκία λογιζό-
ταν – όπως όλοι θυµόµαστε – ως η παγκόσµια σιω-
πηλή επιδηµία,ο µεγαλύτερος φονιάς των δυτικών κοι-
νωνιών και άλλα ηχηρά συναφή ευτράπελα.Οι σχετικές
καµπάνιες υποστηρίζονταν από «αδιάσειστα επιστηµο-
νικά δεδοµένα» του τύπου «µε κάθε παραπάνω κιλό
βάρους χάνεις έξι µήνες ζωής»,όπως άλλωστε σήµερα
χάνεις 4 ή 11 λεπτά ζωής µε κάθε τσιγάρο. Εταιρείες
που προωθούσαν φάρµακα και µεθόδους, χειρουργι-
κές ή άλλες, για το αδυνάτισµα,γίνονταν πρόθυµοι και
γαλαντόµοι χορηγοί κάθε σχετικής καµπάνιας.Παγκό-

σµιες και εθνικές επιστηµονικές εταιρείες, πρόθυµοι
γιατροί, αφελείς «επώνυµοι», παγκόσµιες ηµέρες και
άλλα εργαλεία µάρκετινγκ επιστρατεύτηκαν.Υπουργεία
και δήµοι έδωσαν την αιγίδα τους και Μη Κυβερνητι-
κές Οργανώσεις δραστηριοποιήθηκαν, όπως συµβαί-
νει παντού όπου λιµνάζει χρήµα προς διανοµή. Λίγο
αργότερα, καθώς γινόταν όλο και πιο φανερό π.χ. ότι
τα φάρµακα δεν είναι αποτελεσµατικά, η χρηµατοδό-
τηση µειώθηκε δραστικά.Άλλωστε, αν πράγµατι παχυ-
σαρκία σηµαίνει νοσηρότητα, τότε το συµφέρον του
συστήµατος ασθένειας είναι να την αφήσει ανεξέλεγκτη.

Το «επιστηµονικό ενδιαφέρον» εξανεµίστηκε µε τη
σειρά του, επιτρέποντας τις φωνές των πιο ψύχραιµων
επιστηµόνων να βρουν διέξοδο έκφρασης. Έτσι, αλλε-
πάλληλες δηµοσιεύσεις έδειξαν ότι, τελικά,µόνο η νοσο-
γόνος, η παθολογική, βαριά παχυσαρκία, συνδέεται
κάπως µε αυξηµένη νοσηρότητα.Οι 95 στους 100 παχύ-
σαρκους αντιµετωπίζουν - αν το νιώθουν έτσι - µόνο
αισθητικής φύσεως προβλήµατα. Ωστόσο, ουδείς από
αυτούς που επιδόθηκαν στην µαύρη προπαγάνδα για
την επικινδυνότητα της παχυσαρκίας, ένιωσε την ανά-
γκη µιας δηµόσιας απολογίας. Οι ίδιοι επιστήµονες
που συνέδεαν «χωρίς αµφιβολία» την παχυσαρκία µε
τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες, στράφηκαν ανερυ-
θρίαστα σε άλλους τοµείς δράσης, για να χρησιµοποι-
ήσουν κι εκεί τα ίδια επιχειρήµατα.Το ένα µετά το άλλο
πέφτουν τα κάστρα τής δήθεν προληπτικής ιατρικής,
αλλά δεν µειώθηκε ούτε κατ’ ελάχιστο η αλαζονεία…

Το οικοδόµηµα των διώξεων κατά των καπνιστών
στηρίζεται στην εφεύρεση του παθητικού καπνίσµα-
τος: βλάπτεις τον διπλανό σου, άρα νοµιµοποιείται η
πολιτεία να σε διώξει.Καταπληκτική ανακάλυψη.Τόσο
βολική και χρήσιµη, ώστε κανένας δεν σκέφτηκε να
την προσδιορίσει ποσοτικά. Τι ορίζεται, λοιπόν, ως
παθητικό κάπνισµα; Η συνύπαρξη µε έναν καπνιστή
στο εσωτερικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ή µε
τρεις θεριακλήδες σε ταξί µε κλειστά παράθυρα; Τα
πόσα ppm (µέρη ανά εκατοµµύριο) ποιων συστατι-
κών του καπνού θεωρούνται ότι συνιστούν κίνδυνο
και για πόσο χρόνο; Πώς η δράση τού πολύ αραιού
καπνού διαχωρίζεται από εκείνην των φονικών ρύπων
της ατµόσφαιρας; Γιατί ο καρκίνος των πνευµόνων
ήταν άγνωστη νόσος πριν τη δεκαετία 1920;

Η πρόθυµη δηµοσιογραφική παπαγαλία αναµετα-
δίδει ανεξέλεγκτα αριθµούς:700 νεκροί το χρόνο στην
Ελλάδα από το παθητικό κάπνισµα. Όχι 720. Ποτέ
κανείς και µε κανένα τρόπο δεν θα µπορούσε να υπο-
λογίσει κάτι τέτοιο.Είναι σαν να ψάχνεις απάντηση στο
ερώτηµα πόσα τροχαία ατυχήµατα οφείλονται στη µει-
ωµένη ορατότητα λόγω αυξηµένη συννεφιάς.Κι όµως.
Ο αριθµός καταγράφεται στη συλλογική µνήµη,όπως
και οι 20.000 νεκροί ετησίως από το κάπνισµα, οι
700.000 ηµέρες νοσηλείας στα νοσοκοµεία κοκ.Εργα-
σίες που διαφωνούν µε την επίσηµη άποψη οδηγού-
νται στο πυρ το εξώτερο (π.χ. η καναδική µελέτη για
το παθητικό κάπνισµα) και δεν χρηµατοδοτείται έρευ-
να αν δεν στοχεύει στην απόδειξη της βλαπτικότητας
του καπνίσµατος. Επιστηµονικός Μεσαίωνας!

Το µεγαλύτερο πείραµα επιβολής πειθαρχίας βρί-
σκεται λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη.Η υγεία αποτελεί την
πρόφαση για την εξασφάλιση ευρύτερης συναίνεσης.
Ο πειθαρχικός πολίτης που τρέφεται υγιεινά, γυµνά-
ζεται καθηµερινά, δεν καπνίζει και δεν πίνει, κάνει
τακτικά τσεκάπ ψάχνοντας σπιθαµή προς σπιθαµή το
σώµα του, είναι το επιθυµητό µοντέλο του ανθρώπου
ο οποίος εθίζεται στην αυτο-ενοχοποίηση και τον
αυταρχισµό. Και όχι µόνο. Ήδη «σοβαρές φωνές»
ζητούν τη λήψη χαπιού κατά της υπέρτασης από το
σύνολο του πληθυσµού.Οι «φυσιολογικές τιµές» σακ-
χάρου και χοληστερίνης χαµηλώνουν όλο και περισ-
σότερο, µε αποτέλεσµα σχεδόν όλοι οι ενήλικοι να
θεωρούνται ήδη προδιαβητικοί ή δυσλιπιδαιµικοί,
χωρίς λόγο.

Μετά από 35 χρόνια κάπνισµα, έκοψα το τσιγάρο
πριν από 6 µήνες-πιστεύω οριστικά. Ωστόσο, παρα-
φράζοντας τον Βολτέρο θα ήθελα να σηµειώσω το εξής.
∆ιαφωνώ µε το γεγονός ότι καπνίζεις, αλλά θα υπερα-
σπιστώ το δικαίωµά σου να το κάνεις…  xz

Στα µυστικά µεζεδοπωλεία



««HHΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή εείίννααιι µµιιαα ττααχχέέωωςς εεξξεελλιισσσσόό--
µµεεννηη εεππιισσττήήµµηη υυγγεείίααςς πποουυ σσττοοχχεεύύεειι σσττηη
θθεερρααππεείίαα ττοουυ σσυυννόόλλοουυ ττωωνν ααννθθρρωωππίίννωωνν

ααννττιιδδρράάσσεεωωνν ((οορργγααννιικκέέςς,, ψψυυχχοο--ννοοηηττιικκέέςς,, κκοοιιννωωννιικκέέςς))
σστταα φφααιιννόόµµεενναα ττηηςς ννόόσσοουυ κκααιι ττηηςς υυγγεείίααςς.. ΟΟιι ττεεχχννιικκέέςς
κκλλιιννιικκέέςς δδιιααδδιικκαασσίίεεςς ααπποοττεελλοούύνν ττµµήήµµαα µµόόννοονν ττοουυ
εεύύρροουυςς ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς.. ΣΣυυννεεππαακκόόλλοουυθθαα,, ηη ττεεχχννοο--
λλοογγιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη δδεενν εεππααρρκκεείί γγιιαα ττηη δδιιααµµόόρρφφωωσσηη
οολλοοκκλληηρρωωµµέέννωωνν εεππααγγγγεελλµµααττιιώώνν κκααιι εεππιισσττηηµµόόννωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,, ιικκααννώώνν νναα ααννττααπποοκκρριιθθοούύνν σσττηηνν πποολλυυ--
ππλλοοκκόόττηητταα κκααιι ττοο εεύύρροοςς ττωωνν ααννααγγκκώώνν ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
φφρροοννττίίδδααςς ττωωνν ααπποοδδεεκκττώώνν ττωωνν υυππηηρρεεσσιιώώνν υυγγεείίααςς σσττοο
σσύύγγχχρροοννοο σσύύσσττηηµµαα υυγγεείίααςς.. Πλήθος δηµοσιευµένων
µελετών στον διεθνή και Ελλαδικό χώρο καταδει-
κνύουν ότι, η στελέχωση των υπηρεσιών υγείας µε
Νοσηλευτές Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, συνεπά-
γεται σηµαντική ελάττωση του ποσοστού νοσηρότητας
(επιπλοκών) και θνητότητας των νοσηλευοµένων,
καθώς και της διάρκειας και του κόστους Νοσηλείας
(Parahoo 2000,Levy et al 2000,Παπαθανάσογλου και
συν. 2002,Aiken et al 2002, Luyt et al. 2002, Curley
2002, Papathanassoglou et al 2003,Aiken et al 2003).

ΣΣττηη ∆∆ιιαακκήήρρυυξξηη ττοουυ ΜΜοοννάάχχοουυ ((WWHHOO 22000000)) γγιιαα ττοουυςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς κκααιι ΜΜααιιεευυττέέςς ττοο ΣΣυυµµββοούύλλιιοο ΥΥπποουυρργγώώνν
ΥΥγγεείίααςς ττωωνν ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν χχωωρρώώνν ααννααγγννωωρρίίζζεειι κκααιι δδίίννεειι

έέµµφφαασσηη σσττοονν οουυσσιιαασσττιικκόό κκααιι ιιδδιιααίίττεερροο ρρόόλλοο πποουυ δδιιαα--
δδρρααµµααττίίζζοουυνν οοιι ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς σσττηηνν ππρροοααγγωωγγήή ττηηςς ΥΥγγεείί--
ααςς ττωωνν πποολλιιττώώνν,, σσττηη δδιιαασσφφάάλλιισσηη πποοιιόόττηηττααςς ττωωνν ππααρρεε--
χχοοµµέέννωωνν υυππηηρρεεσσιιώώνν ΥΥγγεείίααςς κκααιι σσττηηνν ππρρόόλληηψψηη ττηηςς
ννόόσσοουυ.. Ως εκ τούτου δεσµεύεται να διασφαλίσει την
αναβάθµιση της εκπαίδευσης Νοσηλευτών και Μαιευ-
τών µε Πανεπιστηµιακά Προγράµµατα Εκπαίδευσης.
Επίσης, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, ενόψει της
αυξανόµενης πολυπλοκότητας των αναγκών υγείας των
πολιτών και της αυξανόµενης ζήτησης για εξειδικευ-
µένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, καθό-
ρισε πως όλα τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίσουν
Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση για τους Νοσηλευτές και
Μαιευτές των χωρών τους.

ΗΗ ∆∆ιιεεθθννήήςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήή κκοοιιννόόττηητταα ππρροοττεείίννεειι ωωςς εελλάά--
χχιισσττοο ππρροοσσόόνν γγιιαα ττηηνν άάσσκκηησσηη ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ττοο
ππααννεεππιισσττηηµµιιαακκόό ππττυυχχίίοο κκααιι ωωςς εελλάάχχιισσττηη ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα
γγιιαα ττηηνν ττεεχχννιικκήή ((ββοοηηθθηηττιικκήή)) ππρραακκττιικκήή ττοο δδίίππλλωωµµαα δδεευυ--
ττεερροοββάάθθµµιιααςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς ((ββοοηηθθοοίί ννοοσσηηλλεευυττώώνν)).. ΕΕίίννααιι
ππλλέέοονν σσααφφέέςς όόττιι,, ηη πποοιικκιιλλίίαα ττωωνν δδιιααθθέέσσιιµµωωνν ππρροο--
γγρρααµµµµάάττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα
δδηηµµιιοουυρργγεείί σσύύγγχχυυσσηη σσττοουυςς φφοοιιττηηττέέςς,, σσττοουυςς εερργγααζζόόµµεε--
ννοουυςς κκααιι σσττοο γγεεννιικκόό ππλληηθθυυσσµµόό.. Επιπλέον,όπως συγκρι-
τικές µελέτες µεταξύ ευρωπαϊκών χωρών υποστηρί-
ζουν,η ποιότητα της παρεχόµενης νοσηλευτικής φροντίδας

στους Έλληνες πολίτες είναι κατά πολύ χαµηλότερη
(Scott et al. 2003, Schopp et al. 2003α, Schopp et al.
2003b, Suhonen et al 2003, Leino-Kilpi et al. 2003,
Suhonen et al. 2008).

ΣΣήήµµεερραα,, οοιι ππεερριισσσσόόττεερρεεςς χχώώρρεεςς ττηηςς ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς ΈΈννωω--
σσηηςς,, ττηηςς ΑΑµµεερριικκααννιικκήήςς ΗΗππεείίρροουυ,, ττηηςς ΑΑσσίίααςς,, ττηηςς ΑΑφφρριικκήήςς
κκααιι ττηηςς ΩΩκκεεααννίίααςς,, έέχχοουυνν ήήδδηη εεννττάάξξεειι ττηη ννοοσσηηλλεευυττιικκήή
εεκκππααίίδδεευυσσηη σσττοο ππααννεεππιισσττήήµµιιοο µµεε ααπποοττέέλλεεσσµµαα ττηη ββεελλ--
ττίίωωσσηη ττηηςς ππααρρεεχχόόµµεεννηηςς φφρροοννττίίδδααςς,, ααλλλλάά κκααιι ττηη ββεελλττίίωω--
σσηη ττηηςς κκοοιιννωωννιικκήήςς ααπποοδδοοχχήήςς γγιιαα ττοο ννοοσσηηλλεευυττιικκόό εεππάάγγ--
γγεελλµµαα.. ∆∆υυσσττυυχχώώςς σσττηη χχώώρραα µµααςς ππάάσσχχοουυνν κκααιι τταα δδύύοο..
Αν οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας στα
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης έχουν βάση, θα αποτελέ-
σουµε παγκόσµια πρωτοτυπία µε την υποβάθµιση,αντί
την αναβάθµιση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης.ΣΣεε µµιιαα
χχώώρραα µµεε µµόόλλιιςς 33,,33 ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ ααννάά 11000000
κκααττοοίίκκοουυςς,, ((σσυυγγκκρριιττιικκάά µµεε ττοο µµέέσσοο όόρροο ττωωνν χχωωρρώώνν ττοουυ
ΟΟΟΟΣΣΑΑ πποουυ εείίννααιι 99,,88)),, ηη υυπποοββάάθθµµιισσηη ττηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς
θθαα µµεειιώώσσεειι ππεερρααιιττέέρρωω ττηηνν πποοιιόόττηητταα ττηηςς φφρροοννττίίδδααςς ττωωνν
πποολλιιττώώνν,, ααλλλλάά κκααιι ττηηνν ππρροοσσέέλλκκυυσσηη ττωωνν ννέέωωνν σσττηη ννοοσσηη--
λλεευυττιικκήή.. ΑΑςς ππρροοββλληηµµααττιισσττοούύµµεε πποοιιοοιι εεππιιθθυυµµοούύµµεε νναα
µµααςς ννοοσσηηλλεεύύοουυνν»»,, ααννααφφέέρρεειι ηη εεππιισσττοολλήή ττοουυ ΠΠρροοέέδδρροουυ
ττοουυ ΤΤµµήήµµααττοοςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,, ΚΚααθθηηγγηηττήή,, ΓΓεεώώρργγιιοουυ ΜΜππααλλ--
ττόόπποουυλλοουυ,, ππρροοςς ττοονν υυπποουυρργγόό ΕΕθθννιικκήήςς ΠΠααιιδδεείίααςς κκααιι
ΘΘρρηησσκκεευυµµάάττωωνν,, κκ.. ΆΆρρηη ΣΣππηηλλιιωωττόόπποουυλλοο.. xz
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Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

«Νοσηλευτική Εκπαίδευση»

Οι αντιπρόσωποι της Ε.Ν.Ε. σε όλη την Ελλάδα 
ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΣΟΦΙΑ, ΑΓΟΥΡΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ, ΑΛΕΞΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΑΛΙΑΓΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΒΑΛΑ-
ΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ, ΒΑΧΑΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΙ∆ΑΚΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΒΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΑΡ-
ΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΟΦΤΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΙΩΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, ΓΚΙ-
ΤΕΡΣΟΥ 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, ΘΕΟΦΑ-
ΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΦΑΙ∆ΡΑ, ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ,
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙ-
ΝΗ, ΚΕΜΑΝΕ-ΛΑΖΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΚΕΣΙ∆ΟΥ-ΚΟΤΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΛΙ-
ΟΥ-ΠΛΕΞΙ∆Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ ΜΕΡΩΠΗ, ΚΟΝΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ, ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ, ΚΟΣΜΑ∆ΑΚΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ, ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΥΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΚΟΥΝΕΛΗΣ-

ΜΥΚΗΡΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΚΟΥΤΣΟΒΑΪΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΦΑ-
ΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑ∆ΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΩΤΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΛΕΜΟΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΜΑΝΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΕΤΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΕΡΑΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΗΤΚΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΡ-
ΦΑΚΙ∆ΟΥ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΜΟΥΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΜΠΑΓΙΑΤΗ-ΛΕΒΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑ-
ΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΜΠΑΦΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΑ, ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΜΠΛΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡ-
ΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΟΥΤΖΙΩΝΑ-ΝΤΑΛΙΟΥ ΧΑΪΜΑ∆Η, ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΑΟΥΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΕΟΦΥΤΙ∆ΟΥ
ΣΟΦΙΑ, ΝΗΣΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΟΥ∆Η-ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΤΖΙΛΕΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΝΤΟΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ -ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΤΩ-
ΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΙ∆ΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΠΑΛΑΙ-
ΟΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΪΑ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΑΣΧΑΛΗ-ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΑΝΕΖΙΝΑ, ΠΙΛΑ-
ΛΗ 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 ∆ΗΜΟΣΘΕ-
ΝΗΣ, ΣΑΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ, ΣΕΛΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ, ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ, ΣΙΜΟΣ ΣΩΤΗ-
ΡΙΟΣ, ΣΙΩΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΝ∆ΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΥΛΤΟΥΚΗ-ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΑΚΑΚΟΥ 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 ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΣΙΡΑΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΤΣΟΛΚΑΣ ΘΩΜΑΣ,
ΤΣΟΥΚΑΛΑ-ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΛΟΥ∆Α ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΗ, ΧΑΒΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΧΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΙ-
∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

HH Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στα πλαίσια
της υλοποίησης των εκ του νόµου καθορι-
σµένων αρµοδιοτήτων της, σχετικά µε τη

συνεχιζόµενη εκπαίδευση και επιµόρφωση των
νοσηλευτών, αλλά και µετά την ανάθεση της υλο-

ποίησης ανάλογων προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αποφάσισε να καταρτίσει µητρώο νοση-
λευτών που επιθυµούν να αναλάβουν το ρόλο του
εκπαιδευτή στις ενέργειες επιµόρφωσης και µητρώο
νοσηλευτών ειδικών στην πληροφορική.

Ως εκ τούτου, παρακαλούµε τους ενδιαφερο-
µένους όπως αποστείλουν τις αιτήσεις τους στα γρα-
φεία της Ε.Ν.Ε., συνοδευόµενες από τα σχετικά
πιστοποιητικά και από ένα φωτοαντίγραφο της ταυ-
τότητας µέλους.  xz

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΜΜηηττρρώώοο ννοοσσηηλλεευυττώώνν -- εεκκππααιιδδεευυττώώνν  



Ιούνιος - Ιούλιος 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

8

««HH
ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))

ιιδδρρυυθθεείίσσαα µµεε ττοονν ΝΝ.. 33225522//22000044 εείίννααιι ΝΝοοµµιι--
κκόό ΠΠρρόόσσωωπποο ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ ∆∆ιικκααίίοουυ ((ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆..)),,

ααπποοττεελλεείί ττοονν µµοοννααδδιικκόό εεππααγγγγεελλµµααττιικκόό φφοορρέέαα ττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν κκααιι ττηηνν εεππίίσσηηµµηη ρρυυθθµµιισσττιικκήή ααρρχχήή ττοουυ
εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς σστταα ππρρόόττυυππαα ττοουυ ΙΙααττρριικκοούύ ΣΣυυλλλλόόγγοουυ,,
ττοουυ ∆∆ιικκηηγγοορριικκοούύ ΣΣυυλλλλόόγγοουυ κκααιι άάλλλλωωνν εεππααγγγγεελλµµααττιι--
κκώώνν εεππιιµµεελληηττηηρρίίωωνν.. Εκπροσωπούµε το σύνολο των
Ελλήνων Νοσηλευτών (30.000 µέλη) και σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο είµαστε µέλη του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Ρυθµιστι-
κών Αρχών του Νοσηλευτικού Επαγγέλµατος,European
Council of Nursing Regulators (FEPI), από το οποίο
εκπροσωπούνται περισσότεροι από 1,5 εκατοµµύρια
νοσηλευτές της Ευρώπης.

ΣΣττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα µµεε ττηηνν ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, όόππωωςς κκααιι σσττιιςς ππεερριισσ--
σσόόττεερρεεςς χχώώρρεεςς ττηηςς ΕΕΕΕ,, ττοο εεππάάγγγγεελλµµαα ππεερριιββάάλλλλεεττααιι ααππόό
ττοουυςς ρρυυθθµµιισσττιικκοούύςς οορργγααννιισσµµοούύςς εεξξοουυσσιιοοδδοοττηηµµέέννοουυςς
ααππόό ττηηνν πποολλιιττεείίαα,, ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα εεγγγγυυώώννττααιι ττηηνν ααυυσσττηη--
ρρήή εεφφααρρµµοογγήή ττωωνν δδεεοοννττοολλοογγιικκώώνν//ηηθθιικκώώνν κκωωδδίίκκωωνν
κκααιι ττηηνν εερργγαασσίίαα σσττηηνν κκααττεεύύθθυυννσσηη γγιιαα µµιιαα σσυυννεεχχήή,, πποοιι--
οοττιικκήή εεππααγγγγεελλµµααττιικκήή ααννάάππττυυξξηη ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ εεππααγγ--

γγέέλλµµααττοοςς.. Ενός επαγγέλµατος, που είναι το πολυπλη-
θέστερο στον τοµέα της υγείας ανά την Ευρώπη, ενώ
παρέχει υπηρεσίες υγείας και φροντίδα στον ασθενή
και στον πολίτη πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλο
επαγγελµατία υγείας.

Είναι γεγονός ότι, ακόµη, σε διάφορα έγγραφα
της ΕΕ,όπως λ.χ. την υπό συζήτηση «Πράσινη Βίβλο»
για το ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό στην υγεία, ο
ρόλος των νοσηλευτών δεν αναδεικνύεται επαρκώς.
Επίσης, στα πλαίσια της τρέχουσας πολιτικής της ΕΕ

περί ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και στρατηγικού σχε-
διασµού για ζητήµατα σχετικά µε την υγεία, επιβάλ-
λεται να επισηµανθούν ζητήµατα, που αφορούν τους
νοσηλευτές όπως, η ασφάλεια της εργασίας, η ελεύ-
θερη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, η
συνεχής ποιοτική επαγγελµατική ανάπτυξη, η πανε-
πιστηµιακή εκπαίδευση, η βελτίωση των συνθηκών
εργασίας, η επαρκής στελέχωση κ.λπ. Ζητήµατα που
είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την  ποιοτική φρο-
ντίδα των ασθενών και την καλή κατάσταση της δηµό-
σιας υγείας γενικότερα.

ΑΑππεευυθθυυννόόµµαασσττεε σσεε εεσσάάςς,, εεππιιθθυυµµώώννττααςς νναα εεννηηµµεε--
ρρώώσσοουυµµεε τταα µµέέλληη µµααςς,, δδηηλλ.. όόλλοουυςς ττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς
ττηηςς χχώώρρααςς γγιιαα ττιιςς ααππόόψψεειιςς κκααιι ττιιςς θθέέσσεειιςς σσααςς σσχχεεττιικκάά
µµεε ττοο ρρόόλλοο ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν µµέέσσαα σσεε έένναα σσύύσσττηηµµαα
υυγγεείίααςς όόλλοο κκααιι ππεερριισσσσόόττεερροο εεξξααρρττώώµµεεννοο ααππόό ττηηνν εευυρρωω--
ππααϊϊκκήή ννοοµµοοθθεεσσίίαα,, εευυεελλππιισσττώώννττααςς σσεε µµεελλλλοοννττιικκήή σσυυννεερρ--
γγαασσίίαα γγιιαα ττηηνν ααννάάππττυυξξηη κκααιι ππρροοάάσσππιισσηη ττόόσσοο ττοουυ ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς όόσσοο κκααιι ττηηςς δδηηµµόόσσιιααςς υυγγεείίααςς
σσεε εεθθννιικκόό κκααιι εευυρρωωππααϊϊκκόό εεππίίππεεδδοο»»,, ααννααφφέέρρεειι ηη εεππιι--
σσττοολλήή ττηηςς ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,, ππρροοςς ττοουυςς
έέλλλληηννεεςς ΕΕυυρρωωββοουυλλεευυττέέςς.. xz

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Ευρω-βολιδοσκοπώντας...   

«AA ννααφφέέρρωω όόττιι,, µµεε ττοο υυππ’’ ααρρ.. ππρρωωττ..
66777700//1166 ΙΙοουυλλ.. 0099 ΥΥππηηρρεεσσιιαακκόό
ΣΣηηµµεείίωωµµαα µµοουυ γγννωωσσττοοπποοιιήήθθηη--

κκεε ηη κκααττάάσστταασσηη ττωωνν υυππόό κκρρίίσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ωωςς ΠΠρροοϊϊσσττάάµµεεννοοιι σστταα ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκάά ττµµήήµµαατταα
ττοουυ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ.. 

ΣΣττηηνν ππααρρααππάάννωω κκααττάάσστταασσηη δδιιααππίίσσττωωσσαα
όόττιι,, εεκκττόόςς ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν εείίννααιι εεγγγγεεγγρρααµµ--
µµέέννηη ππρροοςς κκρρίίσσηη κκααιι ηη µµααίίαα ΛΛ..ΚΚ.... ΗΗ εενν λλόόγγωω
µµααίίαα,, φφρροοννώώ όόττιι δδεενν δδύύννααττααιι νναα κκρριιθθεείί ωωςς
ΠΠρροοϊϊσσττάάµµεεννηη ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ττµµήήµµααττοοςς δδιιόό--
ττιι:: αα)) δδεενν εείίννααιι εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννηη σστταα µµηηττρρώώαα
ττηηςς ΕΕ,,ΝΝ..ΕΕ..,, ββ)) δδεενν κκααττέέχχεειι ππττυυχχίίοο ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήήςς ((φφέέρρεειι ππττυυχχίίοο ΜΜααιιεευυττιικκήήςς)),, γγ)) ααπποοδδεε--
δδεειιγγµµέένναα δδεενν εείίννααιι δδιιοορριισσµµέέννηη µµεε ττοο ννόόµµοο
558800//7777 κκααιι,, δδ)) δδεενν έέχχεειι άάδδεειιαα αασσκκήήσσεεωωςς ττοουυ
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ΕΕππααγγγγέέλλµµααττοοςς.. 

Σύµφωνα µε την υπ’.αρ. ∆ 891 Γνωµο-
δότηση, µε αρ. πρωτ. 29501/22 ∆εκ. 08, από

τον Νοµικό Σύµβουλο της 6ης Υ.ΠΕ, δεν
δύναται να συµπεριληφθεί στις κρίσεις Προϊ-
στάµενων των Νοσηλευτικών τµηµάτων του
Γ.Ν. Νοσοκοµείου Μεσολογγίου η παραπά-
νω µαία. Επιπλέον, στους Νόµους υπ’ αριθµ.
2071/ΦΕΚ 123/15 Ιουλ. 1992/ Άρθρο 103
«Εκσυγχρονισµός και Οργάνωση του Συστή-
µατος Υγείας» και υπ’ αριθµ. 3252/ΦΕΚ 132/16
Ιουλ. 2004/ Άρθρο 31 «Σύσταση Ε.Ν.Ε.», διευ-
κρινίζονται οι προϋποθέσεις και τα προσό-
ντα των υπό κρίση Νοσηλευτών.

ΜΜεε ββάάσσηη τταα ππααρρααππάάννωω εεννίίσσττααµµααιι γγιιαα ττηηνν
σσυυµµµµεεττοοχχήή σσττιιςς κκρρίίσσεειιςς ττηηςς µµααίίααςς ΛΛ..ΚΚ.. κκααιι
ππααρραακκααλλώώ γγιιαα ττηηνν ππιισσττήή ττήήρρηησσηη ττηηςς ιισσχχύύ--
οουυσσααςς ννοοµµοοθθεεσσίίααςς»»,, ααννααφφέέρρεειι ηη εεππιισσττοολλήή
πποουυ ααππέέσσττεειιλλεε ηη ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιαα ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκήήςς ΥΥππηηρρεεσσίίααςς ττοουυ ΓΓεεννιικκοούύ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ
ΜΜεεσσοολλοογγγγίίοουυ,, κκ.. ΑΑγγγγεελλιικκήή ΑΑκκρριιββοοπποούύλλοουυ,,
ππρροοςς όόλλοουυςς ττοουυςς ααρρµµόόδδιιοουυςς φφοορρεείίςς.. xz

Η Ε.Ν.Ε. ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ   

ΣΣωωσσττήή κκρρίίσσηη
γγιιαα ττιιςς κκρρίίσσεειιςς...... 

««ΤΤ
ο Πρωτοβάθµιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο της 2ης
Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου στα πλαίσια της επιλογής
προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και

τοµέων των Νοσοκοµείων αρµοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ. Πει-
ραιώς & Αιγαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3528/07
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.» (ΦΕΚ 26/Α'/9-
2-2007) & την αριθµ. πρωτ. ∆ΑΑ∆ 12513/19-5-09 εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού της 2ης
Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου, καλεί τους υποψήφιους σε συνέ-
ντευξη την 26/6/09 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10π.µ. σε
αίθουσα της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου. (2ος όροφος).

Παρακαλούµε όπως ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι ενυ-
πογράφως και τεθούν µε ευθύνη της ∆/νσης ∆ιοικητικού του
Νοσοκοµείου - υπόψη του Υ.Σ., φάκελοι καθ' ενός εξ' αυτών
που θα περιέχουν αντίγραφα των όσων αναφέρονται στο Υπη-
ρεσιακό σηµείωµα που έχει ήδη σταλεί από το Νοσοκοµείο
σας και συγκεκριµένα στην παράγραφο Γ2. «Ειδικές δραστη-
ριότητες», αναφέρει το σχετικό έγγραφο που απέστειλε η ∆ιοί-
κηση της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαί-
ου, που απεστάλη προς το Ψ.Ν.Α. «∆ροµοκαΐτειο»». xz

ΟΟρριισσττιικκήή ήήτττταα!!  

ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ - 
ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.ΠΕ. 



Ιούνιος - Ιούλιος 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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HH
ΙΙααττρριικκήή ΣΣχχοολλήή ττοουυ ΠΠααννεεππιισσττηη--
µµίίοουυ ΑΑθθηηννώώνν σσεε σσύύµµππρρααξξηη µµεε
τταα ΤΤµµήήµµαατταα ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΒΒ’’

κκααιι ∆∆ηηµµόόσσιιααςς ΥΥγγιιεειιννήήςς ττοουυ ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ.. ΑΑθθήή--
ννααςς αανναακκοοιιννώώννεειι ττηη λλεειιττοουυρργγίίαα ΠΠρροο--
γγρράάµµµµααττοοςς ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκώώνν ΣΣπποουυδδώώνν
δδιιάάρρκκεειιααςς δδύύοο εεττώώνν,, ττοο οοπποοίίοο οοδδηηγγεείί
σσττηηνν ααπποοννοοµµήή ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοούύ ΤΤίίττλλοουυ
ΣΣπποουυδδώώνν ((ΜΜ..∆∆..ΕΕ..--MMaasstteerr)) σσττηηνν ««ΕΕΡΡΓΓΑΑ--
ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗ--
ΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ ΚΚΑΑΡΡ∆∆ΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ»»..ΤΤοο ππρρόό--
γγρρααµµµµαα ππρροοσσφφέέρρεειι εεππίίσσηηςς κκααιι ττηη δδυυννααττόόττηητταα
λλήήψψηηςς ∆∆ιιδδαακκττοορριικκοούύ ∆∆ιιππλλώώµµααττοοςς..

ΗΗ έέννααρρξξηη ττωωνν µµααθθηηµµάάττωωνν ττοουυ ΜΜεετταα--
ππττυυχχιιαακκοούύ ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς θθαα γγίίννεειι ττοο
ΟΟκκττώώββρριιοο // ΝΝοοέέµµββρριιοο ττοουυ 22000099.. Το
πρόγραµµα περιλαµβάνει τέσσερα διδα-
κτικά εξάµηνα προκειµένου για την ολο-
κλήρωση του Μ.∆.Ε..

ΣΣττοο ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκόό ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα γγίίννοο--

ννττααιι δδεεκκττοοίί,, εεφφόόσσοονν ππλληηρροούύνν ττιιςς ααππααρρααίί--
ττηηττεεςς ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς γγιιαα ττηηνν εεππιιττυυχχήή ππααρραα--
κκοολλοούύθθηησσηη ττωωνν µµααθθηηµµάάττωωνν,, ππττυυχχιιοούύχχοοιι
ΤΤµµηηµµάάττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ.. ττηηςς ηηµµεε--
δδααππήήςς,,  ππττυυχχιιοούύχχοοιι  ααννττίίσσττοοιιχχωωνν ΤΤµµηηµµάά--
ττωωνν ααννααγγννωωρριισσµµέέννωωνν οοµµοοττααγγώώνν ΙΙδδρρυυ--
µµάάττωωνν ττηηςς ααλλλλοοδδααππήήςς,,  κκααθθώώςς κκααιι ππττυυχχιιοούύχχοοιι
ΤΤµµηηµµάάττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ττωωνν ΤΤ..ΕΕ..ΙΙ.. 

Ο αριθµός των εισακτέων θα είναι
20 ανά έτος.

Η εγγραφή στο Πρόγραµµα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνει-
σφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λει-
τουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε
3.250  Ευρώ ανά Έτος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαπί-
στωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλι-
κής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθε-
ση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υπο-
βάλουν από 1 Μαΐου έως και 31 Ιου-
λίου 2009 στη Γραµµατεία των Μετα-
πτυχιακών Προγραµµάτων,Υπόψη κας
Μ.Νικολούτσου,Παπουλάκειο Κτίριο,
Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ.
115 27, Γουδί και τις ηµέρες ∆ευτέρα-
Τετάρτη-Παρασκευή από 11:00 π.µ. –
14:00 µ.µ. (πληροφορίες στα τηλέφω-
να 210-7462032 και 210-7462035) τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
11.. Αίτηση υποψηφίου
22.. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος
33.. Αναλυτική βαθµολογία προτπυχια-

κών µαθηµάτων 
44.. Αντίγραφο σχετικού µεταπτυχιακού

τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
55.. Αναλυτική βαθµολογία µεταπτυχιακών

µαθηµάτων,για όσους έχουν µεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών (εάν υπάρχει)

66.. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το
∆ΙΚΑΤΣΑ, για όσους έχουν τίτλους
σπουδών από Α.Ε.Ι της αλλοδαπής

77.. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
88.. Βιογραφικό σηµείωµα
99.. Επιστολή έκφρασης των λόγων επι-

λογής του συγκεκριµένου µεταπτυ-
χιακού προγράµµατος 

1100.. ∆ύο συστατικές επιστολές
1111.. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπει-

ρίας και επιστηµονικής δραστηριό-
τητας (δηµοσιεύσεις, ερευνητικές
εργασίες κ.ά.) 

1122.. Υποτροφία εσωτερικού του Ιδρύ-
µατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).
Σηµείωση:Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ.
γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του
προβλεπόµενου αριθµού.
Η προφορική συνέντευξη θα γίνει

µέσα στο Σεπτέµβριο του 2009. xz

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑ»

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά 

AA ννααφφοορριικκάά µµεε ττηηνν κκααττααββοολλήή εεππιι--
δδόόµµααττοοςς λλόόγγωω κκααττοοχχήήςς µµεετταα--
ππττυυχχιιαακκοούύ ττίίττλλοουυ σσπποουυδδώώνν εεππιι--

σσηηµµααίίννοοννττααιι τταα αακκόόλλοουυθθαα::
ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττηηςς ππααρραα--
γγρράάφφοουυ 11ββ ττοουυ ΚΚεεφφααλλααίίοουυ ΑΑ ττοουυ άάρρθθρροουυ
88 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 33220055//22000033,, ««εεκκττόόςς ααππόό
ττοο ββαασσιικκόό µµιισσθθόό ττοουυ κκάάθθεε µµιισσθθοολλοογγιι--
κκοούύ κκλλιιµµαακκίίοουυ,, όόππωωςς ααυυττόόςς οορρίίζζεεττααιι σσττοο
ππρροοηηγγοούύµµεεννοο άάρρθθρροο,, χχοορρηηγγοούύννττααιι κκααιι
τταα εεξξήήςς εεππιιδδόόµµαατταα κκααττάά µµήήνναα:: 11.. ΜΜεετταα--
ππττυυχχιιαακκώώνν σσπποουυδδώώνν,, οορριιζζόόµµεεννοο ωωςς εεξξήήςς::
αα.. …… ββ.. ΓΓιιαα κκααττόόχχοουυςς µµεεττααππττυυχχιιαακκοούύ
δδιιππλλώώµµααττοοςς εεττήήσσιιααςς,, ττοουυλλάάχχιισσττοονν,, φφοοίί--
ττηησσηηςς σσεε σσααρράάνντταα ππέέννττεε εευυρρώώ ((4455 ΕΕΥΥΡΡΩΩ))..
ΤΤοο εεππίίδδοοµµαα ααυυττόό ππααρρέέχχεεττααιι γγιιαα ττίίττλλοουυςς
πποουυ έέχχοουυνν χχοορρηηγγηηθθεείί µµεε ξξεεχχωωρριισσττέέςς
σσπποουυδδέέςς,, µµεεττάά ττηη λλήήψψηη ττοουυ ππττυυχχίίοουυ ααννώώ--
ττααττηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς.. ΤΤοο εεππίίδδοοµµαα µµεετταα--
ππττυυχχιιαακκώώνν σσπποουυδδώώνν χχοορρηηγγεείίττααιι µµόόννοο
σσττηηνν ππεερρίίππττωωσσηη πποουυ ττοο ππεερριιεεχχόόµµεεννοο
ττωωνν µµεεττααππττυυχχιιαακκώώνν σσπποουυδδώώνν εείίννααιι σσυυνναα--
φφέέςς µµεε ττοο ααννττιικκεείίµµεεννοο ααππαασσχχόόλληησσηηςς
ττοουυ υυππααλλλλήήλλοουυ,, όόππωωςς ππρροοκκύύππττεειι ααππόό
ττηηνν ππρροοκκήήρρυυξξηη ττηηςς θθέέσσεεωωςς κκααττάά ττηηνν
ππλλήήρρωωσσηη κκααιι ττηηνν ππεερριιγγρρααφφήή ττηηςς εερργγαα--

σσίίααςς,, ααππόό ττοονν ΟΟρργγααννιισσµµόό ττηηςς ΥΥππηηρρεεσσίίααςς..
Για τη συνδροµή ή όχι της προϋπόθε-
σης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπη-
ρεσιακό Συµβούλιο. Η καταβολή του

επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κατά-
θεσης των σχετικών τίτλων στο αρµό-
διο όργανο για την αναγνώριση ή συνά-
φειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον

του ενός των ανωτέρω τίτλων, κατα-
βάλλεται το επίδοµα που προβλέπεται
για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. 
ΌΌππωωςς ππρροοκκύύππττεειι ααππόό τταα ππααρρααππάάννωω,, ααρρµµόό--
δδιιοο όόρργγααννοο νναα κκρρίίννεειι ππεερρίί ττηηςς σσυυννάάφφεειι--
ααςς ήή µµηη εεννόόςς µµεεττααππττυυχχιιαακκοούύ ττίίττλλοουυ σσπποουυ--
δδώώνν µµεε ττοο ααννττιικκεείίµµεεννοο ττηηςς ααππαασσχχόόλληησσηηςς
ττοουυ υυππααλλλλήήλλοουυ εείίννααιι ττοο οοιικκεείίοο ΥΥππηηρρεε--
σσιιαακκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο.. Προκειµένου, δε, το
ως άνω συµβούλιο να εκφέρει ασφαλή
κρίση, δέον να προσκοµίζονται από τον
ενδιαφερόµενο υπάλληλο όλα εκείνα
τα στοιχεία, που συνηγορούν υπέρ της
συνάφειας του µεταπτυχιακού τίτλου,
όπως για παράδειγµα το πρόγραµµα
σπουδών και µια εν γένει αναλυτική περι-
γραφή της διδακτέας ύλης. 
ΥΥπποογγρρααµµµµίίζζεεττααιι όόττιι,, εειιδδιικκώώςς σσεε ππεερρίί--
ππττωωσσηη ααρρννηηττιικκήήςς κκρρίίσσηηςς ττοουυ οοιικκεείίοουυ
υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ σσυυµµββοουυλλίίοουυ,, ααυυττήή θθαα ππρρέέ--
ππεειι νναα εείίννααιι εεππααρρκκώώςς κκααιι εεππιισσττηηµµοοννιι--
κκώώςς ααιιττιιοολλοογγηηµµέέννηη κκααιι νναα µµηηνν ααρρκκεείίττααιι
σσττηηνν ααππλλήή δδιιααππίίσσττωωσσηη ττηηςς µµηη σσυυννάά--
φφεειιααςς,, χχωωρρίίςς ττηηνν ππααρράάθθεεσσηη σσυυγγκκεεκκρριι--
µµέέννωωνν σσττοοιιχχεείίωωνν πποουυ νναα ττεεκκµµηηρριιώώννοουυνν
ττηηνν εενν λλόόγγωω κκρρίίσσηη.. xz

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΜΜεε σσααφφήήννεειιαα κκααιι σσυυννάάφφεειιαα  



Ιούνιος - Ιούλιος 2009

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

10

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ευαισθητοποίηση και  
HH

ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδααςς
σσττοο ππρροοσσεεχχέέςς δδιιάάσσττηηµµαα ππρρόό--
κκεειιττααιι νναα υυλλοοπποοιιήήσσεειι ττοο έέρργγοο::

ΕΕυυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ ττηηςς ΧΧώώρρααςς γγιιαα ττηηνν ΕΕππιι--
ττάάχχυυννσσηη ττηηςς ΥΥιιοοθθέέττηησσηηςς ττωωνν ΤΤΠΠΕΕ σσττηηνν
ΠΠααρροοχχήή ΠΠοοιιοοττιικκώώνν ∆∆ιιοοιικκηηττιικκώώνν,, ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν κκααιι ΙΙααττρριικκώώνν ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν
ΥΥγγεείίααςς..

ΓΓιιαα ττηηνν υυλλοοπποοίίηησσηη ττοουυ έέρργγοουυ ααυυττοούύ
θθαα ααππααιιττηηθθεείί ηη σσυυµµµµεεττοοχχήή εειισσηηγγηηττώώνν,,
κκααθθώώςς κκααιι έένναα ΕΕννδδεειικκττιικκόό ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα
ΣΣυυννααννττήήσσεεωωνν..

ΠΠααρραακκάάττωω ππααρρααττίίθθεεννττααιι 22 σσχχέέδδιιαα πποουυ
ααφφοορροούύνν ττοο ππρροοφφίίλλ ττωωνν εειισσηηγγηηττώώνν κκααιι
έένναα εεννδδεειικκττιικκόό ππρρόόγγρρααµµµµαα σσυυννααννττήήσσεε--
ωωνν,, κκααθθώώςς κκααιι οο κκααττάάλλοογγοοςς µµεε τταα ννοοσσοο--
κκοοµµεείίαα ππααρρέέµµββαασσηηςς..

ΗΗ ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. γγιιαα ττηηνν µµεεγγααλλύύττεερρηη εεππιιττυυ--
χχίίαα ττοουυ έέρργγοουυ µµεεττάά ααππόό ααννοοιικκττήή δδιιαα--
ββοούύλλεευυσσηη µµεε τταα µµέέλληη ττηηςς θθαα ππρροοσσππαα--
θθήήσσεειι νναα δδιιααµµοορρφφώώσσεειι ττιιςς κκααλλύύττεερρεεςς
ααππόόψψεειιςς γγιιαα τταα ππααρρααππάάννωω ααννααφφεερρόόµµεε--
νναα κκεείίµµεενναα.. 

ΠΠααρραακκααλλοούύµµεε τταα µµέέλληη µµααςς νναα µµααςς
ααπποοσσττεείίλλοουυνν ττιιςς ααππόόψψεειιςς ττοουυςς γγιιαα τταα 22
ππρρώώτταα θθέέµµαατταα κκααιι µµεε ττηηνν εεννεερργγήή σσυυµµ--
µµεεττοοχχήή ττοουυςς ααππόό ττηη θθέέσσηη ττωωνν εειισσηηγγηη--
ττώώνν νναα ββοοηηθθήήσσοουυνν σσττηηνν εεππιιττυυχχίίαα ττωωνν
σσυυννααννττήήσσεεωωνν.. 

ΠΠρροοφφίίλλ ττωωνν ΕΕιισσηηγγηηττώώνν
Οι εισηγητές/τριες των συναντήσε-

ων εργασίας – ηµερίδων στα πλαίσια
του έργου θα πρέπει να πληρούν το
σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος των
παρακάτω:
• να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
• να διαθέτουν εµπειρία στη χρήση

Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών
Συστηµάτων Υγείας (Ο.Π.Σ.Υ.) 

• να εργάζονται σε κοµβικές θέσεις
Μονάδων Υγείας / Νοσοκοµείων που
εφαρµόζουν Ο.Π.Σ.Υ. στη λειτουρ-
γία/οργάνωση των υπηρεσιών τους

• να έχουν συµµετάσχει ως στελέχη
οµάδας έργου εφαρµογής και λει-
τουργίας Ο.Π.Σ.Υ. σε Υγειονοµικές
Περιφέρειες της χώρας 

• να έχουν εκπαιδευτική εµπειρία σε
εκπαίδευση ενηλίκων

• να γνωρίζουν τα θετικά και αρνη-
τικά σηµεία που απορρέουν από την
εφαρµογή των Ο.Π.Σ.Υ. και την

παραγωγική λειτουργία των συστη-
µάτων στα Νοσοκοµεία µέσω της
πρακτικής εµπειρία τους

• να έχουν γνώση οριζόντιων θεµά-
των που αφορούν τα Ο.Π.Σ.Υ.(πόροι,
θεσµικό πλαίσιο, σχεδιασµός, υλο-
ποίηση, λειτουργία)

• να γνωρίζουν σε βάθος πρακτικά
θέµατα που σχετίζονται µε τη δια-
χείριση του νοσηλευτικού έργου µέσω
των Ο.Π.Σ.Υ. όπως:
- ∆ιαχείριση δεδοµένων του ηλε-
κτρονικού φακέλου ασθενή.

- Οδηγίες-λογοδοσία.
- Παραγγελίες εξετάσεων-παραλαβή
αποτελεσµάτων.

- Παραγγελίες φαρµάκων-υγειονο-
µικού υλικού στο φαρµακείο-απο-
θήκη του νοσοκοµείου-παραλαβή.

- ∆ιαχείριση µεταφοράς.
- Παραγγελία διαιτολογίου.
- ∆ιαχείριση πλάνου ορόφου.
- Αναφορές Νοσηλευτικής Υπηρε-
σίας (ηµερήσια κίνηση κλπ)

- Κατάστρωση Προγράµµατος Εργα-
σίας  Προσωπικού

• να γνωρίζουν τρόπους διαχείρισης

και µετάβασης µιας Μονάδας Υγείας
σε πραγµατικές συνθήκες λειτουρ-
γίας,κατά την εισαγωγή ενός Ο.Π.Σ.Υ.

• να γνωρίζουν τον βαθµό ανταπό-
κρισης του Νοσηλευτικού προσωπι-
κού από την µέχρι τώρα εφαρµογή
των Ο.Π.ΣΥ στα Νοσοκοµεία της
χώρας µε ανάλυση είτε θετικών σηµεί-
ων (π.χ µείωση του αριθµού των
λαθών, µεγάλη µείωση του χρόνου
εξυπηρέτησης και του αριθµού παρα-
πόνων κλπ), είτε αρνητικών σηµεί-
ων (π.χ έλλειψη ενδιαφέροντος,έλλει-
ψη αντίστοιχης εµπειρίας, χαµηλό
επίπεδο γνώσης & χρήσης Η/Υ,άρνη-
ση αποδοχής ρόλων και αρµοδιο-
τήτων, έλλειψη κινήτρων κλπ) από
την αλλαγή αυτή,µε επικέντρωση στο
τι µπορεί να γίνει από εδώ και στο
εξής ώστε να αντιµετωπιστούν τα προ-
βλήµατα και να βελτιωθεί η ποιότη-
τα των Νοσηλευτικών υπηρεσιών 

• να είναι σε θέση να προτείνουν ενέρ-
γειες και µέτρα στήριξης για την περαι-
τέρω ωρίµανση και εξάπλωση των
Ο.Π.Σ.Υ. στις Μονάδες Υγείας όλης
της χώρας.

ΕΕννδδεειικκττιικκόό ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα ΣΣυυννααννττήήσσεεωωνν
Οι θεµατικές ηµερίδες µε τη µορφή

συναντήσεων εργασίας (workshops) θα
αποτελέσουν το χώρο για την ανάπτυξη
διαλόγου και την δηµιουργία προβλη-
µατισµού επί της εφαρµογής των Ο.Π.Σ.Υ.
στις Μονάδες Υγείας.

∆∆οοµµήή ΕΕννηηµµεερρωωττιικκώώνν ΣΣυυννααννττήήσσεεωωνν

11.. ΤΤόόπποοςς δδιιεεξξααγγωωγγήήςς ΗΗµµεερρίίδδωωνν:: Οι ηµε-
ρίδες θα υλοποιηθούν σε 40 διαφο-
ρετικά Νοσοκοµεία της χώρας – σε
αίθουσες των Νοσοκοµείων - τα οποία
κάνουν χρήση Ο.Π.Σ.Υ.στην λειτουρ-
γία/οργάνωση των υπηρεσιών τους.

22.. ΕΕιισσηηγγήήσσεειιςς::
AA.. Οι Εισηγήσεις θα είναι δοµηµέ-

νες µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ενι-
σχύεται ο λόγος των συµµετεχό-
ντων. Η οµιλία κάθε εισηγητή θα
διαρκεί 10 µε 15 λεπτά και θα ακο-
λουθεί συζήτηση µε τους συµµε-
τέχοντες,που θα περιλαµβάνει ανοι-
χτό διάλογο µε ερωτήσεις και
απαντήσεις επί των εισηγµένων
της ενηµερωτικής συνάντησης.

BB.. Η διάρκεια κάθε συνάντησης –
ηµερίδας θα είναι περίπου 4 ώρες.
Κάθε συνάντηση θα περιλαµβάνει
οµιλία των εκπροσώπων/στελε-
χών της διοίκησης της Ε.Ν.Ε. για
τον σκοπό της ηµερίδας µε βασι-
κή επιδίωξη την ενηµέρωση – ευαι-
σθητοποίηση των νοσηλευτών/επαγ-
γελµατιών υγείας σε θέµατα
σχεδιασµού – υλοποίησης – υιο-
θέτησης Ο.Π.Σ.Υ. στην παροχή
νοσηλευτικών και ιατρικών υπη-
ρεσιών υγείας.

33.. ΘΘεεµµααττοολλοογγίίαα
Κάθε συνάντηση θα περιλαµβάνει

διαφορετικά θεµατικά αντικείµενα προς
συζήτηση, προσαρµοσµένα στις ιδιαίτε-
ρες ανάγκες και στα συγκεκριµένα χαρα-
κτηριστικά κάθε Νοσοκοµείου,λόγω του
ότι κάθε Νοσοκοµείο έχει εγκαταστήσει
διαφορετικό τύπο εφαρµογής Ο.Π.Σ.Υ.
µε διαφορετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας
και απαιτήσεων.

Η γενική θεµατολογία πάνω στην
οποία θα διαµορφωθούν τα θέµατα των



εισηγήσεων εστιάζεται στα εξής:
A. Οι Βασικές λειτουργίες των Ο.Π.Σ.Υ.

σε σχέση µε το Νοσηλευτικό Τοµέα
(διαχειριστικές  – ιατρικές υπη-
ρεσίες)

B. Οι Ανάγκες / προβλήµατα που αφο-
ρούν σε διαδικασίες  υποστηρι-
ζόµενες από τα εγκατεστηµένα Ολο-
κληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα
Υγείας στα Νοσοκοµεία σε σχέση
µε το Νοσηλευτικό Τοµέα - προ-
τάσεις

C.Η τρέχουσα κατάσταση της αξιο-
ποίησης των Ολοκληρωµένων
Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγεί-
ας στα Νοσοκοµεία

D. Τα Θετικά και Αρνητικά σηµεία
από την λειτουργία των Ο.Π.Σ.Υ.
σε σχέση µε τις νοσηλευτικές υπη-
ρεσίες στα Νοσοκοµεία

E.Η προσαρµογή των Ο.Π.Σ.Υ. στις
ιδιαιτερότητες και το θεσµικό πλαί-
σιο λειτουργίας των ελληνικών
νοσοκοµείων

F. Η Ανταπόκριση του Νοσηλευτικού

προσωπικού στην αλλαγή (εισα-
γωγή Ο.Π.Σ.Υ.)

G. Οι καλές πρακτικές που εφαρµό-
ζονται σε σχέση µε τα Ο.Π.Σ.Υ.
στα Νοσοκοµεία

44.. ΕΕρρωωττήήµµαατταα ππρροοςς ααππάάννττηησσηη
Στις ηµερίδες θα γίνει προσπάθεια

να απαντηθούν ερωτήµατα όπως:
• Ποιες οι προκλήσεις από την εισα-

γωγή των Ο.Π.Σ.Υ.στα Νοσοκοµεία;
• Ποια είναι µέχρι σήµερα τα αποτελέ-

σµατα (θετικά και αρνητικά) από την
εισαγωγή των Ο.Π.Σ.Υ. στα Νοσο-
κοµεία για τον ασθενή, τον επαγγελ-
µατία υγείας, τον πολίτη;

• Ποιες είναι οι µέθοδοι διαχείρισης
του Νοσηλευτικού έργου µέσω των
Ο.Π.Σ.Υ.;

• Ποιες είναι οι επιχειρησιακές διαδι-
κασίες για τη χρήση Ο.Π.Σ.Υ.και προ-
ϋποθέσεις προσαρµογής σε συνθή-
κες πραγµατικής,καθηµερινής λειτουργίας
των µονάδων υγείας;

• Ποια είναι τα θέµατα που διέπουν την

εισαγωγή των Ο.Π.Σ.Υ.στις µονάδες
υγείας (πόροι, θεσµικό πλαίσιο,σχε-
διασµός, υλοποίηση, λειτουργία);

• Ποιοι είναι οι στόχοι σχετικά µε την
εφαρµογή των Ο.Π.Σ.Υ. στις Υ.ΠΕ.,
που είµαστε σήµερα, τι έχουµε πετύ-
χει, πόση απόσταση έχουµε να δια-
νύσουµε,ποια είναι τα επόµενα βήµα-
τα;

• Ποιες είναι οι καλές ελληνικές πρα-
κτικές στη διοίκηση και παραγωγική
λειτουργία των Ο.Π.Σ.Υ.;

• Ποια η άποψη των χρηστών (νοση-
λευτών);

• Ποια τα κρίσιµα ζητήµατα και πρω-
τοβουλίες δράσης που έχουν αναλη-
φθεί ή αναλαµβάνονται για την επί-
λυση των προβληµάτων που απορρέουν
από την εισαγωγή των Ο.Π.Σ.Υ. στις
µονάδες υγείας;

• Ποια η συµβολή των Ο.Π.Σ.Υ. στην
υποστήριξη των θεσµικών και οργα-
νωτικών παρεµβάσεων και µεταρ-
ρυθµίσεων, µε απώτερο στόχο την
αναβάθµιση της ποιότητας των υπη-

ρεσιών,την αναδιοργάνωση των εσω-
τερικών διεργασιών και την εξυπη-
ρέτηση του πολίτη, που αποτελούν
στρατηγικό στόχο της Πολιτείας;

• Ποιες είναι οι ανάγκες διαχείρισης
της πληροφορίας σε ένα Νοσοκοµείο;

• Ποια τα πλεονεκτήµατα που απορρέ-
ουν από την εισαγωγή ολοκληρω-
µένων πληροφοριακών συστηµάτων
στα Νοσοκοµεία;

• Ποιες είναι οι υπηρεσίες που ενσω-
µατώνονται στα Ο.Π.Σ.Υ.σε σχέση µε
το Νοσηλευτικό Τοµέα (∆ιαχειριστι-
κές υπηρεσίες, ιατρικές υπηρεσίες);

• Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες των
εφαρµογών των Ο.Π.Σ.Υ. που αφο-
ρούν τους Νοσηλευτές;

55.. ΣΣεε πποοιιοουυςς ααππεευυθθύύννοοννττααιι:: 
• Στο Νοσηλευτικό Προσωπικό των

Μονάδων Υγείας 
• Σε επαγγελµατίες υγείας των Μονά-

δων Υγείας
• Στις διοικήσεις των Νοσοκοµείων
• Στις διοικήσεις των ∆.Υ.ΠΕ.. xz
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣH ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Εκπαίδευση= Αναβάθµιση 

ΕΕΝΝ∆∆ΕΕ ΙΙΚΚΤΤ ΙΙΚΚΟΟ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  
09.00 – 09.15 Προσέλευση συµµετεχόντων – ∆ιανοµή ενηµερωτικού υλικού
09.15 – 09.30 ΈΈννααρρξξηη ΗΗµµεερρίίδδααςς –– ΣΣκκοοππόόςς ττηηςς ΗΗµµεερρίίδδααςς –– σσυυµµµµεεττοοχχήή ττωωνν ΝΝοοσσηη--

λλεευυττώώνν σσττιιςς εεφφααρρµµοογγέέςς ΟΟ..ΠΠ..ΣΣ..ΥΥ.. 
Μέλη ∆ιοίκησης Ε.Ν.Ε.

09.30 – 09.50 ««ΤΤαα ΘΘεεττιικκάά && ΑΑρρννηηττιικκάά σσηηµµεείίαα πποουυ ααπποορρρρέέοουυνν ααππόό ττηη ΛΛεειιττοουυρρ--
γγίίααςς ττηηςς ΥΥππηηρρεεσσίίααςς ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς δδεεδδοοµµέέννωωνν ττοουυ ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ φφαακκέέ--
λλοουυ αασσθθεεννήή σσττοο ΟΟ..ΠΠ..ΣΣ..ΥΥ.. ττοουυ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ …………………………....»»

09.50 – 10.10 Συζήτηση – Ερωτήσεις – Απαντήσεις
10.10 – 10.20 ««ΝΝοοµµιικκάά κκααιι δδεεοοννττοολλοογγιικκάά θθέέµµαατταα πποουυ ππρροοκκύύππττοουυνν ααππόό ττηη ΛΛεειι--

ττοουυρργγίίααςς ττηηςς ΥΥππηηρρεεσσίίααςς ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς δδεεδδοοµµέέννωωνν ττοουυ ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ
φφαακκέέλλοουυ αασσθθεεννήή σσττοο ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο ………………………………»»

10.20 – 10.40 Συζήτηση – Ερωτήσεις - Απαντήσεις
10.40 – 11.00 ««ΠΠρροοββλλήήµµαατταα κκααιι κκααλλέέςς ππρραακκττιικκέέςς πποουυ έέχχοουυνν ππρροοκκύύψψεειι ααππόό ττηη

ΛΛεειιττοουυρργγίίαα ττηηςς ΥΥππηηρρεεσσίίααςς ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς δδεεδδοοµµέέννωωνν ττοουυ ηηλλεεκκττρροοννιι--
κκοούύ φφαακκέέλλοουυ αασσθθεεννήή»»

11.00 - 11.20 Συζήτηση – Ερωτήσεις - Απαντήσεις
11.20 - 11.45 ∆∆ιιάάλλεειιµµµµαα-- ΚΚααφφέέςς
11.45 – 11.55 ««ΟΟιι ββαασσιικκέέςς ΛΛεειιττοουυρργγίίεεςς ττηηςς εεφφααρρµµοογγήήςς ττηηςς ΠΠααρρααγγγγεελλίίααςς εεξξεεττάάσσεε--

ωωνν –– ππααρρααλλααββήή ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν κκααιι ΟΟ ΒΒααθθµµόόςς ΑΑννττααππόόκκρριισσηηςς ττοουυ
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ»»

11.55 – 12.15 Συζήτηση – Ερωτήσεις – Απαντήσεις
12.15 - 12.30 ««ΗΗ ττωωρριιννήή κκααττάάσστταασσηη κκααιι ηη ααννττααππόόκκρριισσηη ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροο--

σσωωππιικκοούύ σσττηηνν ααλλλλααγγήή σσεε όόττιι ααφφοορράά ττηηνν εεφφααρρµµοογγήή ΠΠααρρααγγγγεελλίίεεςς
φφααρρµµάάκκωωνν--υυγγεειιοοννοοµµιικκοούύ υυλλιικκοούύ σσττοο φφααρρµµαακκεείίοο--ααπποοθθήήκκηη ττοουυ
ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ--ππααρρααλλααββήή»»

12.30 - 12.50 Συζήτηση – Ερωτήσεις – Απαντήσεις
12.50 – 13.00 ΛΛΗΗΞΞΗΗ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ –– CCAATTEERRIINNGG

ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΟΟΜΜΉΉ ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΊΊΩΩΝΝ ΠΠΟΟΥΥ ΘΘΑΑ ΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΘΘΟΟΎΎΝΝ ΟΟΙΙ ΗΗΜΜΕΕΡΡΊΊ∆∆ΕΕΣΣ::

ΥΥ..ΠΠΕΕ ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΑΑ

11ηη • Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ» • Γ.Ν.

ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» • Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

• Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΥΛΑΣ • Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΙΚΟ» 

• Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 

• Γ.Ν. ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ.ΣΟΦΙΑ» • ΓΕΝ.ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ»

22ηη • Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» • Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 

• Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» • Ψ.Ν.Α. «∆ΑΦΝΙ»  

• Γ.Ν. ΡΟ∆ΟΥ • Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ

33ηη  • Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» • Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ • Ψ.Ν.ΘΕΣ/ΚΗΣ

44ηη • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Ν.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ • Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

• Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ • Γ.Ν.∆ΡΑΜΑΣ • Γ.Ν.ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»

55ηη • Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ • Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ

• Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ • Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ • Γ.Ν. ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ

66ηη • ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ Γ.Ν. • Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ • Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.ΠΑΤΡΑΣ • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • Γ.Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ • Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

77ηη • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ • Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ -

ΠΑΝΑΝΕΙΟ» • Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ • Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
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Νοσηλευτική    ΕΝ Εµπνεύσει 
OOιι ααδδρράάννεειιεεςς,, οοιι ππρροοχχεειιρρόόττηη--

ττεεςς κκααιι οοιι ααµµηηχχααννίίεεςς ττοουυ
ππααρρεελλθθόόννττοοςς γγίίννοοννττααιι......ααππλλάά

ππααρρεελλθθόόνν!! ΑΑυυττόό ττόόννιισσεε γγιιαα µµίίαα αακκόό--
µµηη φφοορράά οο υυπποουυρργγόόςς ΥΥγγεείίααςς κκ.. ∆∆ηηµµήή--
ττρρηηςς ΑΑββρρααµµόόπποουυλλοοςς,, σσεε ππρρόόσσφφααττηη
σσυυννέέννττεευυξξηη ττύύπποουυ πποουυ ππααρρέέθθεεσσεε,, ττοοννίί--
ζζοοννττααςς ττιιςς σσηηµµααννττιικκέέςς ααλλλλααγγέέςς πποουυ
δδρροοµµοολλοογγήήθθηηκκαανν κκααιι σσττόόχχοο έέχχοουυνν
ττηηνν σσηηµµααννττιικκήή ααννααββάάθθµµιισσηη ττοουυ ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς.. ««ΜΜεε δδιιάάττααξξηη
ννόόµµοουυ,, σσττοο ΝΝόόµµοο 33775544 θθυυµµίίζζωω όόττιι
ππρροοββλλέέπποουυµµεε ττηηνν ππρρόόσσλληηψψηη 55,,55 χχιιλλιιάά--
δδωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν µµεε εειιδδιικκέέςς δδιιααδδιικκαα--
σσίίεεςς κκααιι ππέέρραανν ααππόό ττοονν σσυυννήήθθηη ππρροο--
γγρρααµµµµααττιισσµµόό.. ΟΟιι ΚΚαασσσσάάννδδρρεεςς πποουυ
ήήθθεελλαανν ττοο ννόόµµοο ααυυττόό νναα µµηηνν εεφφααρρ--
µµόόζζεεττααιι κκααιι ιισσχχυυρρίίζζοονντταανν όόττιι,, ""ττοο θθέέµµαα
ττωωνν ππρροοσσλλήήψψεεωωνν ππααρρααππέέµµππεεττααιι σσττιιςς
εελλλληηννιικκέέςς κκααλλέέννδδεεςς"",, ττεελλιικκάά δδιιααψψεεύύ--
δδοοννττααιι,, κκααθθώώςς ήήδδηη σσυυγγκκρροοττήήθθηηκκεε ΕΕππιι--
ττρροοππήή πποουυ σσυυννεεδδρριιάάζζεειι γγιιαα ττηηνν κκαατταα--
ννοοµµήή σστταα ννοοσσοοκκοοµµεείίαα ττηηςς χχώώρρααςς ττωωνν
ππρροοσσλλήήψψεεωωνν ααυυττώώνν ττωωνν 55,,55 χχιιλλιιάάδδωωνν
κκααιι ττηη σσύύννττααξξηη ττωωνν σσχχεεττιικκώώνν ππρροοκκηη--
ρρύύξξεεωωνν»»,, υυπποοσσττήήρριιξξεε οο κκ.. ΑΑββρρααµµόό--
πποουυλλοοςς.. ΕΕππιιππλλέέοονν,, οο υυπποουυρργγόόςς αανναα--
φφέέρρθθηηκκεε σσττιιςς εεννέέρργγεειιεεςς πποουυ γγίίννοοννττααιι
κκααιι ααφφοορροούύνν σσττοο κκααθθηηκκοοννττοολλόόγγιιοο ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν κκααιι σσττιιςς ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς
ππρράάξξεειιςς,, σσττηη σσύύσστταασσηη ττηηςς ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς σσττοο υυπποουυρργγεείίοο ΥΥγγεείίααςς
κκααιι σσττιιςς ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς εειιδδιικκόόττηηττεεςς,, ττοοννίί--
ζζοοννττααςς ππωωςς,, όόλλαα ααυυττάά θθαα σσυυµµββάάλλοουυνν
σσττηη γγεεννιικκόόττεερρηη ααννααββάάθθµµιισσηη ττοουυ ΕΕθθννιι--
κκοούύ ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς ΥΥγγεείίααςς.. 

∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς 
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς

ΟΟ υυπποουυρργγόόςς ΥΥγγεείίααςς,, κκ.. ∆∆ηηµµήήττρρηηςς
ΑΑββρρααµµόόπποουυλλοοςς,, σσεε κκάάθθεε εευυκκααιιρρίίαα ττοοννίί--
ζζεειι ττηηνν ααξξίίαα ττηηςς σσττεεννήήςς κκααιι σσυυννεεχχοούύςς
σσυυννεερργγαασσίίααςς πποουυ έέχχεειι µµεε ττοο ∆∆ιιοοιικκηη--
ττιικκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο ττηηςς ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,, γγεεγγοοννόόςς πποουυ οοδδηη--
γγεείί σσττηηνν εεππίίσσππεευυσσηη ττηηςς ααννττιιµµεεττώώππιισσηηςς
χχρρόόννιιωωνν ππρροοββλληηµµάάττωωνν,, πποουυ ««ττααλλααιι--
ππωωρροούύνν»» ττοο ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό εεππάάγγγγεελλµµαα..
ΜΜέέσσαα σστταα ππλλααίίσσιιαα ααυυττήήςς ττηηςς σσυυννεερρ--
γγαασσίίααςς,, ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ααππέέσσττεειιλλεε ππρριινν ααππόό
λλίίγγεεςς µµέέρρεεςς εεππιισσττοολλήή ππρροοςς ττοο υυπποουυρρ--
γγεείίοο,, µµεε ττηηνν ττεελλιικκήή ττηηςς εειισσήήγγηησσηη,, σσχχεε--

ττιικκάά µµεε ττοο θθέέµµαα ττηηςς δδηηµµιιοουυρργγίίααςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς σσττοο ΥΥπποουυρργγεείίοο
ΥΥγγεείίααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,
σστταα ππλλααίίσσιιαα ττηηςς ΓΓεεννιικκήήςς ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς
ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν ΥΥγγεείίααςς..

«∆ιά της παρούσης, η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), ενεργώντας
στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Νόµου
3252/2004 το οποίο της δίνει τη δυνα-
τότητα να διατυπώνει εισηγήσεις για
νοσηλευτικά θέµατα µε δική της πρω-
τοβουλία, επιθυµεί να καταθέσει µια
ρεαλιστική πρόταση, η υλοποίηση της
οποίας δύναται µετά βεβαιότητας να
αποτελέσει παράγοντα ποιοτικής βελ-
τίωσης αλλά και ταχύτερης διευθέτη-
σης των πάσης φύσεως ζητηµάτων
που άπτονται της επαγγελµατικής δρα-
στηριότητας του συνόλου του νοση-
λευτικού προσωπικού.

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,, ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. εειισσηηγγεείίττααιι κκααιι
υυπποοσσττηηρρίίζζεειι ττηη δδηηµµιιοουυρργγίίαα ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς σσττοο ΥΥπποουυρργγεείίοο
ΥΥγγεείίααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,
σστταα ππλλααίίσσιιαα ττηηςς ΓΓεεννιικκήήςς ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς
ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν ΥΥγγεείίααςς..

ΗΗ εενν λλόόγγωω ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη
δδύύννααττααιι νναα ααππααρρττίίζζεεττααιι ααππόό τταα κκάάττωω--
θθιι εεππιιµµέέρροουυςς ΤΤµµήήµµαατταα::

11.. ΤΤµµήήµµαα εελλέέγγχχοουυ,, δδιιοοίίκκηησσηηςς κκααιι
ααννάάππττυυξξηηςς ααννθθρρώώππιιννωωνν ππόόρρωωνν..

ΤΤοο εενν λλόόγγωω ΤΤµµήήµµαα θθαα χχεειιρρίίζζεεττααιι
ζζηηττήήµµαατταα ττηηςς εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς ααππαα--
σσχχόόλληησσηηςς ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωω--
ππιικκοούύ,, ττόόσσοο σσττοονν δδηηµµόόσσιιοο,, όόσσοο κκααιι
σσττοονν ιιδδιιωωττιικκόό ττοοµµέέαα.. Επιπλέον, θα
συµβάλλει στη ρύθµιση της άσκησης
του ελεύθερου επαγγέλµατος και θα
επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που σχε-
τίζεται µε την εκτίµηση των αναγκών
σε νοσηλευτικό προσωπικό και θα
προτείνει την ανάλογη  στελέχωση.
Αρµοδιότητες του τοµέα αποτελούν
ακόµη:
• ο έλεγχος της παρεχόµενης ποιό-

τητας της νοσηλευτικής φροντίδας 
• η συνολική διαχείριση των πόρων 
• η υλοποίηση των προγραµµατι-

σθέντων στόχων
• η µέτρηση, η ανάλυση και η βελ-

τίωση των νοσηλευτικών υπηρε-
σιών

• η εκπόνηση και η έκδοση εσωτε-
ρικού κανονισµού λειτουργίας των
νοσοκοµείων.

22.. ΤΤµµήήµµαα έέρρεευυννααςς,, εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,, εεππιι--
µµόόρρφφωωσσηηςς κκααιι πποοιιόόττηηττααςς..

ΤΤοο ΤΤµµήήµµαα ααυυττόό θθαα δδρραασσττηηρριιοοπποοιι--
εείίττααιι σσττοονν ττοοµµέέαα ττηηςς έέρρεευυννααςς κκααιι ααννάά--
ππττυυξξηηςς ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς εεππιισσττήήµµηηςς
κκααιι ττέέχχννηηςς,, µµεε εειιδδιικκόόττεερραα ααννττιικκεείίµµεε--
νναα ααππαασσχχόόλληησσηηςς ττηηνν σσυυννεεχχιιζζόόµµεεννηη

εεκκππααίίδδεευυσσηη,, ττηη χχοορρήήγγηησσηη ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκώώνν εειιδδιικκοοττήήττωωνν κκααιι εεξξεειιδδιικκεεύύσσεεωωνν,,
ττοονν κκααθθοορριισσµµόό ττωωνν όόρρωωνν κκααιι ττωωνν ππρροο--
ϋϋπποοθθέέσσεεωωνν ττηηςς λλεειιττοουυρργγίίααςς ττωωνν γγρραα--
φφεείίωωνν εεκκππααίίδδεευυσσηηςς ααννααφφοορριικκάά µµεε ττηη
χχοορρήήγγηησσηη ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν εειιδδιικκοο--
ττήήττωωνν,, κκααθθώώςς κκααιι ττηηνν εεππιιµµόόρρφφωωσσηη
όόλλοουυ ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ..
Επιπλέον θα έχει υπό τον έλεγχό της
τις Επαγγελµατικές Σχολές Βοηθών
Νοσηλευτών (ΕΠΑΣ) των νοσοκο-
µείων, αναφορικά µε τον καταρτισµό
των κανονισµών λειτουργίας και τα
προγράµµατα σπουδών τους. Ακόµη
θα ασχολείται µε τον καθορισµό των
προτύπων ποιότητας και την πιστο-
ποίηση των µεθόδων και των διαδι-
κασιών, ώστε να διασφαλιστεί η ποι-
ότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών
υγείας στον πολίτη. Τέλος, θα παρα-
κολουθεί και θα συµβαδίζει µε τα διε-
θνή πρότυπα ποιότητας.

33.. ΤΤµµήήµµαα εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς ααππαασσχχόόλληη--
σσηηςς κκααιι υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν µµεεττααββοολλώώνν..

ΤΤοο εενν λλόόγγωω ΤΤµµήήµµαα θθαα εεππιιφφοορρττιι--
σσττεείί µµεε ττοονν έέλλεεγγχχοο κκααιι σσττηη δδιιεεννέέρργγεειιαα
ττωωνν ααπποοσσππάάσσεεωωνν,, µµεετταακκιιννήήσσεεωωνν,, µµεετταα--
θθέέσσεεωωνν κκααιι µµεεττααττάάξξεεωωνν ττοουυ ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ,, ααννάάλλοογγαα µµεε ττιιςς
εεκκάάσσττοοττεε υυππηηρρεεσσιιαακκέέςς ααννάάγγκκεεςς ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ιιδδρρυυµµάάττωωνν κκααιι ττωωνν
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   ΣΤΟ «ΒΙΒΛΙΟ» ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  

ΕΝ Εµπνεύσει 
κκέέννττρρωωνν υυγγεείίααςς όόλληηςς ττηηςς χχώώρρααςς.. Επί-
σης, στα καθήκοντά του, είναι η τήρη-
ση µητρώου του νοσηλευτικού προ-
σωπικού ώστε να καταρτιστεί ένας
επικαιροποιηµένος χάρτης µε σκοπό
των προγραµµατισµό των µελλοντι-
κών προσλήψεων και τη χάραξη της
ευρύτερης πολιτικής υγείας.

ΣΣττεελλέέχχωωσσηη
ΟΟ ππρροοϊϊσσττάάµµεεννοοςς ττηηςς εενν λλόόγγωω ∆∆ιιεεύύ--

θθυυννσσηηςς,, κκααθθώώςς εεππίίσσηηςς κκααιι  οοιι ππρροοϊϊ--

σσττάάµµεεννοοιι ττωωνν ΤΤµµηηµµάάττωωνν,, θθαα ππρρέέππεειι
νναα εείίννααιι ααπποοκκλλεειισσττιικκάά κκααιι µµόόννοονν ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς ((οο ττίίττλλοοςς ππεερριιγγρράάφφεεττααιι ααππόό ττοο
ΝΝ.. 11557799//8855,, άάρρθθρροο 55,, ππααρρ.. 22)).. 

Επιπλέον κάθε Τµήµα θα πρέπει
να στελεχωθεί µε δυο Νοσηλευτές και
έναν υπάλληλο του κλάδου ΤΕ ή ∆Ε
Λογιστικού- ∆ιοικητικού. Στη ∆ιεύ-
θυνση επίσης θα απασχοληθεί ένας
υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ή ∆Ε ∆ιοι-
κητικού, που θα εκτελεί  χρέη του
γραµµατείας στο γραφείο του ∆ιευ-

θυντή και ένας υπάλληλος ΥΕ Γενι-
κών Καθηκόντων.

Η παρούσα εισήγηση της Ε.Ν.Ε.
είναι άκρως ρεαλιστική και εύκολα
υλοποιήσιµη, λόγω και του µηδαµι-
νού κόστους της, µιας και το προβλε-
πόµενο προσωπικό θα προέλθει από
µετατάξεις ήδη υπηρετούντων υπαλ-
λήλων. Επιπλέον, θα διευκολύνει τα
µέγιστα την άµεση προώθηση και την
ορθολογική διεκπεραίωση όλων των
ζητηµάτων που σχετίζονται µε το νοση-

λευτικό προσωπικό, προς όφελος µιας
ολοκληρωµένης και ποιοτικής παρο-
χής φροντίδας και υγείας στο κοινω-
νικό σύνολο.

ΗΗ ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ππααρρααµµέέννεειι σσττηη δδιιάάθθεεσσηη
ττηηςς πποολλιιττιικκήήςς ηηγγεεσσίίααςς ττοουυ ΥΥπποουυρργγεείί--
οουυ ΥΥγγεείίααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΑΑλλλληηλλεεγγ--
γγύύηηςς γγιιαα ππεερρααιιττέέρρωω δδιιάάλλοογγοο κκααιι ααννττααλλ--
λλααγγήή ααππόόψψεεωωνν εεππίί ττηηςς ππααρροούύσσααςς
εειισσηηγγήήσσεεωωςς»»,, ααννααφφέέρρεειι ηη εεππιισσττοολλήή ––
εειισσήήγγηησσηη ττηηςς ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς.. xz

««ΕΕίστε ενήµερες και
ενήµεροι για την προ-
σπάθεια που κατα-

βάλλαµε τα τελευταία χρόνια,
ώστε ναλύσουµε µερικά από τα
χρόνια προβλήµατα ή και τις πρό-
χειρες αντιµετωπίσεις στο παρελ-
θόν, θεµάτων που αφορούν,
κυρίως, στην υποστελέχωση των
ελληνικών νοσοκοµείων.

ΓΓιιαα τταα θθέέµµαατταα λλοοιιππόόνν ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν,, έέχχοουυµµεε ήήδδηη ππρρααγγ--
µµααττοοπποοιιήήσσεειι σσεειιρράά εεννεερργγεειιώώνν,,
πποουυ κκααλλύύππττοουυνν αακκρριιββώώςς ααυυττέέςς
ττιιςς ααδδρράάννεειιεεςς ττιιςς ααµµηηχχααννίίεεςς κκααιι
ππρροοχχεειιρρόόττηηττεεςς ττοουυ ππααρρεελλθθόό--
ννττοοςς.. ΜΜεε δδιιάάττααξξηη ννόόµµοουυ,, σσττοο
ΝΝόόµµοο 33775544 θθυυµµίίζζωω όόττιι ππρροοββλλέέ--
πποουυµµεε ττηηνν ππρρόόσσλληηψψηη 55,,55 χχιιλλιιάά--
δδωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν µµεε εειιδδιικκέέςς δδιιαα--
δδιικκαασσίίεεςς κκααιι ππέέρραανν ααππόό ττοονν
σσυυννήήθθηη ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµόό.. 

Οι Κασσάνδρες που ήθελαν
το νόµο αυτό να µην εφαρµό-
ζεται και ισχυρίζονταν ότι, "το
θέµα των προσλήψεων παρα-
πέµπεται στις ελληνικές καλέν-
δες", τελικά διαψεύδονται,
καθώς ήδη συγκροτήθηκε Επι-

τροπή που συνεδριάζει για την
κατανοµή στα νοσοκοµεία της
χώρας των προσλήψεων αυτών
των 5,5 χιλιάδων και τη σύντα-
ξη των σχετικών προκηρύξεων.

ΕΕππιιππλλέέοονν,, έέχχεειι εεττοοιιµµαασσττεείί
κκααιι ττοο κκααθθηηκκοοννττοολλόόγγιιοο ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν κκααιι ττοο σσχχεεττιικκόό
ΠΠρροοεεδδρριικκόό ∆∆ιιάάττααγγµµαα,, µµεε ττοο
οοπποοίίοο ππρροοσσδδιιοορρίίζζοοννττααιι οοιι ννοοσσηη--
λλεευυττιικκέέςς ππρράάξξεειιςς,, όόπποουυ κκααττααρρ--
ττίίσσττηηκκεε κκααιι µµέέσσωω ττωωνν υυππηηρρεε--
σσιιώώνν ττοουυ ΥΥπποουυρργγεείίοουυ µµααςς
ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι σστταα σσυυννααρρµµόό--
δδιιαα ΥΥπποουυρργγεείίαα κκααιι ττοο ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
ττηηςς ΕΕππιικκρρααττεείίααςς γγιιαα εεππεεξξεερρ--
γγαασσίίαα κκααιι δδηηµµοοσσίίεευυσσηη..

ΈΈνναα ααίίττηηµµαα εεττώώνν ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν ιικκααννοοπποοιιεείίττααιι κκααιι ηη εεππααγγ--
γγεελλµµααττιικκήή ττοουυςς ππρροοοοππττιικκήή κκααττοο--
χχυυρρώώννεεττααιι.. ΟΟιι ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς
εειιδδιικκόόττηηττεεςς,, µµεε ρρύύθθµµιισσηη ννόόµµοουυ,,
πποουυ εεννττάάσσσσοουυµµεε σσττοο ννοοµµοο--
σσχχέέδδιιόό µµααςς πποουυ ααυυττέέςς ττιιςς µµέέρρεεςς
σσυυζζηηττεείίττααιι σσττηη ΝΝοοµµοοππααρραα--
σσκκεευυαασσττιικκήή ΕΕππιιττρροοππήή,, ααυυξξάά--
ννοοννττααιι ααππόό ττέέσσσσεερριιςς σσεε εεννννέέαα..
Παρέχουµε έτσι στους νοση-
λευτές µας τη δυνατότητα να

εξειδικευθούν επαρκώς και να
ανταποκριθούν στις εξελίξεις
της ιατρικής και της επιστήµης.

ΜΜεε ττοο ίίδδιιοο ννοοµµοοσσχχέέδδιιόό µµααςς
σσυυσσττήήννοουυµµεε,, κκάάττιι πποουυ,, εεππίίσσηηςς,,
ήήτταανν ππάάγγιιοο χχρρόόννιιοο ααίίττηηµµαα ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν,, ττηη ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς σσττοο ΥΥπποουυρργγεείίοο ΥΥγγεείί--
ααςς,, ππρροοκκεειιµµέέννοουυ µµεε ττρρόόπποο άάµµεε--
σσοο νναα ππρροοωωθθοούύµµεε κκααιι νναα εεππιιλλύύοουυµµεε
τταα ζζηηττήήµµαατταα ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν
κκααιι ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς.. Αναγνω-
ρίζουµε έτσι, την ιδιαίτερη προ-
σφορά τους και διευκολύνου-
µε στην καθηµερινότητά τους
τον ρόλο τους και, βεβαίως, ενι-
σχύουµε µε αυτόν τον τρόπο
θετικά τη λειτουργία του Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας και την
προοπτική του.

Έκρινα σκόπιµο να σας το
γνωστοποιήσω αυτό, γιατί είµαι
βέβαιος ότι είναι ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος από πλευράς
των νοσηλευτών. 

Και µου θυµίζει ο κ. Καλογε-
ρόπουλος ότι, παράλληλα τρέ-
χει η διαδικασία για την πρό-
σληψη των 4,5 χιλιάδων γιατρών,

οι 2,5 χιλιάδες εκ των οποίων θα
προσληφθούν άµεσα και οι υπό-
λοιποι 2 µε προκήρυξη που ξεκι-
νάει από την 1η Ιανουαρίου, δηλα-
δή σε έξι µήνες από τώρα. 

Έτσι, µέσα σε χρονικό διά-
στηµα εννέα και δέκα µηνών,
θα έχουµε προσλάβει αυτόν τον
πολύ σηµαντικό αριθµό, που θα
ανακουφίσει το Eθνικό Σύστη-
µα Υγείας κι όπως είπαµε είναι
έκτακτες πέραν των κανονικών
προσλήψεων που αυτές έχουν
δροµολογηθεί και υλοποιού-
νται, ανέφερε ο υπουργός Υγεί-
ας κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος. 

Επιπλέον, απαντώντας σε
διευκρινιστική ερώτηση δηµο-
σιογράφου σχετικά µε το τι
προβλέπει το Προεδρικό ∆ιά-
ταγµα που ανέφερε ο υπουρ-
γός, ο Γενικός Γραµµατέας του
υπουργείου Υγείας, κ. Αρι-
στείδης Καλογερόπουλος εξή-

γησε: «Προβλέπει ότι, οοιι ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς γγίίννοοννττααιι σσττηηνν οουυσσίίαα
έέννααςς εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς ααννεεξξάάρρ--
ττηηττοοςς φφοορρέέααςς,, όόππωωςς εείίννααιι οοιι
γγιιααττρροοίί,, ττοουυςς δδίίδδοοννττααιι εειιδδιικκόό--
ττηηττεεςς όόππωωςς έέχχοουυνν οοιι γγιιααττρροοίί,,
ώώσσττεε νναα έέχχοουυνν κκααιι ππεερριισσσσόόττεε--
ρρηη εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη κκααιι κκααλλύύττεερρηη
ααππόόδδοοσσηη σσττηη δδοουυλλεειιάά ττοουυςς κκααιι
εεππιιππλλέέοονν ττοουυςς κκααττοοχχυυρρώώννοουυ--
µµεε δδιιάάφφοορραα εεππααγγγγεελλµµααττιικκάά
δδιικκααιιώώµµαατταα,, πποουυ δδεενν εείίχχαανν µµέέχχρριι
σσήήµµεερραα,, µµεεττααξξύύ ττωωνν οοπποοίίωωνν
νναα έέχχοουυνν κκιι ααυυττήή ττηηνν ίίδδιιαα αανν
θθέέλλεεττεε µµεεττααχχεείίρριισσηη ήή ααννττίίσσττοοιιχχηη
µµεε ττοουυςς γγιιααττρροούύςς..

Αυτό χωρίς να µπορούµε
µέχρι στιγµής, κάτι που θέλα-
µε δυστυχώς αλλά δεν επιτυγ-
χάνεται να µπορούσαµε και
αυτούς να τους πληρώναµε ειδι-
κές υπερωρίες, όπως στις εφη-
µερίες, όπως παίρνουν οι για-
τροί».  xz
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EEππιισσττοολλήή ππρροοςς ττηη ∆∆ιιοοίίκκηησσηη ττοουυ
ΓΓεεννιικκοούύ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ ΆΆρρττααςς
κκααιι όόλλοουυςς ττοουυςς ααρρµµόόδδιιοουυςς φφοορρεείίςς

ααππέέσσττεειιλλεε ηη ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάά--
δδοοςς,, δδιιααµµααρρττυυρρόόµµεεννηη γγιιαα εεννέέρργγεειιεεςς
πποουυ θθίίγγοουυνν ττοο εεππάάγγγγεελλµµαα ττοουυ ννοοσσηη--
λλεευυττήή.. ««ΜΜεε ααφφοορρµµήή τταα όόσσαα ππεερριιγγρράά--
φφοοννττααιι σσττοο 1122οο ππρραακκττιικκόό ττοουυ ∆∆..ΣΣ.. ττοουυ
ΓΓ..ΝΝ.. ΆΆρρττααςς ααππόό 99--44--0099 σσχχεεττιικκάά µµεε ττηηνν
σσυυννοοδδεείίαα ττωωνν δδιιαακκοοµµιιζζοοµµέέννωωνν αασσθθεε--
ννώώνν ααππόό ννοοσσηηλλεευυττέέςς,, ττοοννίίζζοουυµµεε όόττιι,,
σσεε κκααµµίίαα ππεερρίίππττωωσσηη ηη ππααρροούύσσαα εεννέέρρ--
γγεειιαα δδεενν ααπποοττεελλεείί ννοοσσηηλλεευυττιικκόό κκααθθήή--
κκοονν ((ΠΠ..∆∆.. 335511//11998899)).. 

Μάλιστα, οι νοσηλευτές, όχι µόνο
δεν µπορούν να υποχρεωθούν να
εκτελέσουν την εν λόγω πράξη, αλλά
δεν καλύπτονται νοµικά να ασκήσουν
οποιαδήποτε αρµοδιότητα εκτός των
ορίων του νοσοκοµείου.

Ως εκ τούτου, παρακαλούµε όπως
ανακαλέσετε άµεσα την εν λόγω πρά-
ξη, άλλως η Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος είναι υποχρεωµένη να πράξει τα
νόµιµα υπέρ των µελών της. Αναµέ-
νουµε για τις δικές σας ενέργειες», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η επιστολή της
Ε.Ν.Ε.. xz

Σε καµία περίπτωση! 

∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΝΑ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΣΟΥΝ ∆ΙΑΚΟΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

∆εν είναι καθήκον
των νοσηλευτών 

AAναφορικά µε την διενέργεια αιµο-
ληψιών από Νοσηλευτές επιση-
µαίνονται τα ακόλουθα:

Όπως είναι ήδη γνωστό, τα επαγ-
γελµατικά δικαιώµατα των νοσηλευτών
έχουν κατοχυρωθεί δυνάµει των δια-
τάξεων του Προεδρικού ∆ιατάγµατος
351/1989. Μεταξύ, δε, των πιο πάνω
δικαιωµάτων δεν συγκαταλέγεται η διε-
νέργεια αιµοληψίας. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω τεκ-
µαίρεται ότι, µε βάση το µέχρι σήµερα
ισχύον νοµοθετικό καθεστώς, η αιµολη-

ψία δεν αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον
των νοσηλευτών. Η παραβίαση του ανω-
τέρω κανόνα αποτελεί στην ουσία κατά-
λυση της γενικής διάταξης του άρθρου
30§1 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
(Νόµος 3528/2007), σύµφωνα µε την
οποία ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκο-
ντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του.

Είναι προφανές ότι, ουδείς νοση-
λευτής δύναται να υποχρεωθεί, όπως
διενεργήσει αιµοληψία, αφού δεν είναι
ο κατά νόµο αρµόδιος προς τούτο
υπάλληλος. xz

Η ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Προβλεπόµενα
και...απρόβλεπτα

AAννααφφοορριικκάά µµεε ττιιςς ααµµοοιιββααίίεεςς µµεετταα--
ττάάξξεειιςς δδιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι γγιιαα µµιιαα
αακκόόµµηη φφοορράά,, όόττιι οο σσυυγγκκεεκκρριι--

µµέέννοοςς όόρροοςς δδεενν σσυυννααννττάάττααιι σσεε κκααµµίίαα
δδιιάάττααξξηη ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ
ΚΚώώδδιικκαα ((ΝΝόόµµοοςς 33552288//22000077)),, όόππωωςς
ααυυττόόςς ιισσχχύύεειι σσήήµµεερραα.. 

ΟΟ µµόόννοοςς σσυυννααφφήήςς όόρροοςς,, εείίννααιι ααυυττόόςς
ττηηςς ααµµοοιιββααίίααςς µµεεττάάθθεεσσηηςς,, ηη οοπποοίίαα
µµάάλλιισστταα εείίννααιι εεππιιττρρεεππττήή αακκόόµµηη κκααιι
ππρριινν ττηηνν σσυυµµππλλήήρρωωσσηη ττηηςς δδιιεεττοούύςς
δδοοκκιιµµαασσττιικκήήςς ππεερριιόόδδοουυ,, εείίττεε γγιιαα σσοοββαα--
ρροούύςς υυππηηρρεεσσιιαακκοούύςς ήή ππρροοσσωωππιικκοούύςς
λλόόγγοουυςς,, αακκοολλοούύθθωωςς ππρροοςς ττηηνν δδιιάάτταα--
ξξηη ττοουυ άάρρθθρροουυ 6677§88 ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋ--
ππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα..

Περαιτέρω, σε περίπτωση υποβο-
λής αιτήσεως µετάταξης οιασδήποτε
µορφής εκ των προβλεποµένων στις
σχετικές διατάξεις του ∆ηµοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα (άρθρα 69 επό-
µενα), για την πραγµατοποίηση της
οποίας απαιτείται η προηγούµενη γνώ-
µη του οικείου Υπηρεσιακού Συµ-
βουλίου, τότε η διαβίβαση της υπό
κρίση αιτήσεως στο αρµόδιο Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο είναι υποχρεωτική
για την υπηρεσία, που παραλαµβά-

νει την αίτηση. ΜΜεε άάλλλλαα λλόόγγιιαα ττόόσσοο
ηη ααπποοδδοοχχήή,, όόσσοο κκααιι ηη ααππόόρρρριιψψηη ππάάσσααςς
υυπποοββααλλλλοοµµέέννηηςς ααιιττήήσσεεωωςς µµεεττάάττααξξηηςς
οοφφεείίλλεειι νναα λλααµµββάάννεειι χχώώρραα µµεεττάά ττηηνν
εεκκφφοορράά ττηηςς ππρροοββλλεεπποοµµέέννηηςς γγννώώµµηηςς
εεκκ ττοουυ ααρρµµοοδδίίοουυ ΥΥππηηρρεεσσιιαακκοούύ ΣΣυυµµ--
ββοουυλλίίοουυ.. Σε κάθε διαφορετική περί-
πτωση υπάρχει παραβίαση ουσιώδους
τύπου της διαδικασίας, που αποτελεί
βάσιµο λόγο ακύρωσης της όποιας
εκδοθησοµένης διοικητικής πράξε-
ως αποδοχής ή απόρριψης του αιτή-
µατος για µετάταξη. 

ΕΕππιικκοουυρριικκώώςς ααννααφφέέρρεεττααιι,, όόττιι ηη ααδδιι--
κκααιιοολλόόγγηηττηη άάρρννηησσηη δδιιααββίίββαασσηηςς ααίίττηη--
σσηηςς µµεεττάάττααξξηηςς σσττοο οοιικκεείίοο ΥΥππηηρρεεσσιιαα--
κκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  εε ίίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα
χχααρραακκττηηρριισσττεείί ωωςς ππααρράάββαασσηη κκααθθήή--
κκοοννττοοςς ππααννττόόςς εεµµππλλεεκκοοµµέέννοουυ υυππααλλ--
λλήήλλοουυ,, εεππιισσύύρροοννττααςς,, όόππωωςς εείίννααιι φφυυσσιιοο--
λλοογγιικκόό,, ππεειιθθααρρχχιικκέέςς ήή αακκόόµµηη κκααιι
πποοιιννιικκέέςς κκυυρρώώσσεειιςς εειιςς ββάάρροοςς ττοουυ.. 

Τέλος, ο χρόνος απάντησης της
διοίκησης επί αιτήσεων µετάταξης
δεν είναι νοµοθετικώς ορισµένος,
εξαρτάται ωστόσο από την συχνότη-
τα των συνεδριάσεων των οικείων
Υπηρεσιακών Συµβουλίων. xz

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

AAννααφφοορριικκάά
µµεε ττιιςς
δδιιεευυκκοο--

λλύύννσσεειιςς πποουυ ππααρρέέ--
χχοοννττααιι σσττοονν υυππάάλλ--
λληηλλοο,, πποουυ έέχχεειι
ααννήήλλιικκοο ττέέκκννοο,, εεππιι--
σσηηµµααίίννοοννττααιι τταα αακκόό--
λλοουυθθαα::

ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε
ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ
άάρρθθρροουυ 5533§11 ττοουυ
∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληη--
λλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα ((ννόόµµοοςς 33552288//22000077)),, ηη
ππρροοββλλεεππόόµµεεννηη ααππόό ττηηνν ππααρράάγγρρααφφοο 22
ττοουυ άάρρθθρροουυ 5511 ττοουυ ααυυττοούύ ΚΚώώδδιικκαα άάδδεειιαα
άάννεευυ ααπποοδδοοχχώώνν χχοορρηηγγεείίττααιι υυπποοχχρρεεωω--
ττιικκάά,, χχωωρρίίςς γγννώώµµηη υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ σσυυµµ--
ββοουυλλίίοουυ,, όότταανν ππρρόόκκεειιττααιι γγιιαα ααννααττρροοφφήή
ππααιιδδιιοούύ ηηλλιικκίίααςς έέωωςς κκααιι έέξξιι ((66)) εεττώώνν.. 

ΕΕππιιππλλέέοονν,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττηηνν ππααρράά--
γγρρααφφοο 22 ττοουυ ιιδδίίοουυ ωωςς άάννωω άάρρθθρροουυ,,
οο χχρρόόννοοςς εερργγαασσίίααςς ττοουυ γγοοννέέαα υυππααλλ--
λλήήλλοουυ µµεειιώώννεεττααιι κκααττάά δδύύοο ((22)) ώώρρεεςς
ηηµµεερρηησσίίωωςς εεφφόόσσοονν έέχχεειι ττέέκκνναα ηηλλιικκίίααςς
έέωωςς δδύύοο ((22)) εεττώώνν κκααιι κκααττάά µµίίαα ((11))

ώώρραα,, εεφφόόσσοονν έέχχεειι
ττέέκκνναα ηηλλιικκίίααςς ααππόό
δδύύοο ((22)) έέωωςς ττεεσσ--
σσάάρρωωνν ((44)) εεττώώνν..
ΣΣττηηνν ππεερρίίππττωωσσηη
πποουυ οο γγοοννέέααςς εείίννααιι
άάγγααµµοοςς,, ττόόττεε ττοο
µµεειιωωµµέέννοο ωωρράάρριιοο
ππρροοσσααυυξξάάννεεττααιι
κκααττάά έέξξιι ((66)) µµήήννεεςς.. 

Υπογραµµίζε-
ται, ότι η ανωτέ-
ρω ευεργετική διά-

ταξη εφαρµόζεται στις περιπτώσεις,
που ο υπάλληλος δεν έχει κάνει χρή-
ση της εννεαµήνου αδείας ανατρο-
φής τέκνου.

Τέλος,ο ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδι-
κας, πέραν των ανωτέρω,δεν προβλέ-
πει κάποιας άλλης µορφής διευκό-
λυνση, αναφορικά µε την ένταξη στο
κυκλικό ωράριο,για τις µητέρες υπαλ-
λήλους. Εντεύθεν, η χορήγηση οιασ-
δήποτε διευκόλυνσης,πέραν των θεσµο-
θετηµένων,εναπόκειται στην διακριτική
ευχέρεια του οικείου προϊσταµένου. xz

Επάγγελµα... 
µητέρα...

ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΤΕΡΑ - ΥΠΑΛΛΗΛΟ



AAννααφφοορριικκάά µµεε ττηηνν υυπποο--
ββοολλήή εεννσσττάάσσεεωωνν εεκκ
µµέέρροουυςς ττωωνν υυππααλλλλήή--

λλωωνν κκααττάά ττοο σσττάάδδιιοο ττηηςς ααξξιιοο--
λλόόγγηησσήήςς ττοουυςς,, ττοο ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο ττηηςς ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς εεππιισσηηµµααίίννεειι
τταα αακκόόλλοουυθθαα::

ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ άάρρθθρροουυ 1199 ττοουυ ΠΠρροοεεδδρριι--
κκοούύ ∆∆ιιααττάάγγµµααττοοςς 331188//11999922,, οο
ααξξιιοολλοογγοούύµµεεννοοςς δδιικκααιιοούύττααιι νναα
αασσκκήήσσεειι ττιιςς αακκόόλλοουυθθεεςς εεννττάά--
σσεειιςς γγιιαα ττιιςς οοπποοίίεεςς ααπποοφφααίίννεε--
ττααιι ττοο υυππηηρρεεσσιιαακκόό σσυυµµββοούύλλιιοο..

αα)) ΈΈννσστταασσηη δδιιόόρρθθωωσσηηςς ττηηςς
ββααθθµµοολλοογγίίααςς,, σσττηηνν ππεερρίίππττωωσσηη
πποουυ ηη δδιιααφφοορράά ββααθθµµοολλοογγίίααςς σσττιιςς
οοµµάάδδεεςς κκρριιττηηρρίίωωνν µµεεττααξξύύ ττοουυ
ππρρώώττοουυ κκααιι δδεεύύττεερροουυ ααξξιιοολλοογγηη--
ττήή εείίννααιι µµεεγγααλλύύττεερρηη ττωωνν δδύύοο ((22))
ββααθθµµώώνν,, µµεε ααίίττηησσηη ττηη δδιιόόρρθθωω--
σσηη ττηηςς ββααθθµµοολλοογγίίααςς σσττιιςς οοµµάάδδεεςς
ααυυττέέςς κκρριιττηηρρίίωωνν σσττοονν ααννώώττεερροο
ββααθθµµόό ττοουυ άάλλλλοουυ ππρροοϊϊσσττααµµέέννοουυ..

ββ)) ΈΈννσστταασσηη δδιιόόρρθθωωσσηηςς ττηηςς
ββααθθµµοολλοογγίίααςς ττοουυ εεππιιθθεεωωρρηηττήή
αανν ααυυττήή εείίννααιι κκααττώώττεερρηη ττοουυ
ππρρώώττοουυ ήή ττοουυ δδεεύύττεερροουυ ααξξιιοο--
λλοογγηηττήή κκααττάά ττρρεειιςς ((33)) ττοουυλλάά--
χχιισσττοονν ββααθθµµοούύςς σσττιιςς ααννττίίσσττοοιι--
χχεεςς οοµµάάδδεεςς κκρριιττηηρρίίωωνν..

γγ)) ΈΈννσστταασσηη µµεερροολληηψψίίααςς ττοουυ
εεννόόςς ήή κκααιι ττωωνν δδύύοο ααξξιιοολλοο--
γγηηττώώνν ήή ττοουυ εεππιιθθεεωωρρηηττήή µµεε
ααίίττηησσηη ττηηνν εεξξοολλοοκκλλήήρροουυ δδιιαα--
γγρρααφφήή ττηηςς έέκκθθεεσσηηςς µµόόννοο σσεε
ππεερρίίππττωωσσηη πποουυ οο ααξξιιοολλοογγοούύ--
µµεεννοοςς ββααθθµµοολλοογγήήθθηηκκεε µµεε ββααθθ--

µµόό 66 ήή κκααττώώττεερροο σσεε δδύύοο ((22))
ττοουυλλάάχχιισσττοονν οοµµάάδδεεςς κκρριιττηηρρίίωωνν..

δδ)) ΈΈννσστταασσηη δδιιααγγρρααφφήήςς γγεεγγοο--
ννόόττωωνν πποουυ ττυυχχόόνν δδιιααλλααµµββάάννοο--
ννττααιι σσττηηνν ααιιττιιοολλοογγίίαα ττηηςς ααξξιιοο--
λλόόγγηησσήήςς ττοουυςς ωωςς αανναακκρριιββώώνν σσεε
ππεερριιππττώώσσεειιςς ββααθθµµοολλόόγγηησσηηςς µµεε
ββααθθµµόό 44 κκααιι κκάάττωω,, µµεε ααίίττηηµµαα ττηη
δδιιόόρρθθωωσσηη ττηηςς ββααθθµµοολλοογγίίααςς..

Οι ενστάσεις ασκούνται
µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέ-

ρες από την κατά την παρ. 1
του άρθρου 21 γνωστοποίη-
ση της έκθεσης στον υπάλλη-
λο ή από τη συµπλήρωση τρι-
µήνου από τότε που έλαβε
γνώση. Η ένσταση πρέπει να
περιλαµβάνει αναλυτικά τα
συγκεκριµένα στοιχεία και
πραγµατικά περιστατικά στα
οποία ο υπάλληλος θεµελιώ-
νει τους ισχυρισµούς του. xz

Ενίσταµαι γιατί...
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

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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Τα πρέπει 
και τα δεν 

ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 5511§22 ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋ--
ππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα ((ΝΝόόµµοοςς 33552288//22000077)),, σσττοουυςς υυππααλλλλήήλλοουυςς
εεππιιττρρέέππεεττααιι ηη χχοορρήήγγηησσηη άάδδεειιααςς χχωωρρίίςς ααπποοδδοοχχέέςς,, σσυυννοολλιικκήήςς

δδιιάάρρκκεειιααςς έέωωςς δδύύοο ((22)) εεττώώνν,, ύύσσττεερραα ααππόό ααίίττηησσηη ττοουυςς κκααιι γγννώώµµηη
ττοουυ υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ σσυυµµββοουυλλίίοουυ,, γγιιαα σσοοββααρροούύςς ιιδδιιωωττιικκοούύςς λλόόγγοουυςς..

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 5533§11
ττοουυ ιιδδίίοουυ ΚΚώώδδιικκαα,, ηη ππρροοββλλεεππόόµµεεννηη ααππόό ττηηνν ππααρρ.. 22 ττοουυ άάρρθθρροουυ
5511 ττοουυ ππααρρόόννττοοςς άάδδεειιαα χχοορρηηγγεείίττααιι υυπποοχχρρεεωωττιικκάά,, χχωωρρίίςς γγννώώ--
µµηη υυππηηρρεεσσιιαακκοούύ σσυυµµββοουυλλίίοουυ,, όότταανν ππρρόόκκεειιττααιι γγιιαα ααννααττρροοφφήή
ππααιιδδιιοούύ ηηλλιικκίίααςς έέωωςς κκααιι έέξξιι ((66)) εεττώώνν.. ∆∆ιιάάσσττηηµµαα ττρριιώώνν ((33)) µµηηννώώνν
ττηηςς άάδδεειιααςς ααυυττήήςς χχοορρηηγγεείίττααιι µµεε ππλλήήρρεειιςς ααπποοδδοοχχέέςς σσττηηνν ππεερρίί--
ππττωωσσηη γγέέννννηησσηηςς ττρρίίττοουυ ((33οουυ)) ππααιιδδιιοούύ κκααιι άάννωω.. 

Όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξε-
ων, η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών µε σκοπό την ανατρο-
φή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών, κατόπιν υποβολής σχετικής
αιτήσεως εκ µέρους του ενδιαφεροµένου υπαλλήλου, είναι υπο-
χρεωτική για την διοίκηση, η οποία ενεργεί εν προκειµένω βάσει
δέσµιας αρµοδιότητας, µη απαιτουµένης µάλιστα και της προη-
γούµενης γνώµης του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 

ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 5511§55 ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋ--
ππααλλλληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα,, οο χχρρόόννοοςς ττηηςς άάδδεειιααςς χχωωρρίίςς ααπποοδδοοχχέέςς ααπποο--
ττεελλεείί χχρρόόννοο ππρρααγγµµααττιικκήήςς υυππηηρρεεσσίίααςς,, µµόόννοο σσττιιςς ππεερριιππττώώσσεειιςς
ττωωνν ππααρρααγγρράάφφωωνν 11 κκααιι 44 ττοουυ ππααρρόόννττοοςς άάρρθθρροουυ.. ΌΌππωωςς ππρροοκκύύ--
ππττεειι ααππόό ττηηνν ππααρρααππάάννωω δδιιάάττααξξηη,, οο χχρρόόννοοςς ττηηςς άάδδεειιααςς άάννεευυ
ααπποοδδοοχχώώνν γγιιαα ττηηνν ααννααττρροοφφήή ττέέκκννοουυ δδεενν λλοογγίίζζεεττααιι ωωςς χχρρόόννοοςς
ππρρααγγµµααττιικκήήςς δδηηµµόόσσιιααςς υυππηηρρεεσσίίααςς,, µµεε όό,,ττιι ααυυττόό σσυυννεεππάάγγεεττααιι
γγιιαα ττηηνν µµιισσθθοολλοογγιικκήή κκααιι ππρροοααγγωωγγιικκήή εεξξέέλλιιξξηη ττοουυ υυππααλλλλήήλλοουυ.. 

Τέλος, ο ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας προβλέπει την υπο-
χρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών µόνον για
τους υπαλλήλους που λαµβάνουν την άδεια άνευ αποδοχών
της παραγράφου 4 του άρθρου 51, ήτοι την άδεια που χορη-
γείται σε υπαλλήλους που αποδέχονται θέση στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση ή σε διεθνή Οργανισµό, στον οποίο µετέχει και η
Ελλάδα. Εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι δεν προβλέπεται η
υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τους
υπαλλήλους εκείνους, στους οποίους χορηγείται η άδεια άνευ
αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 53 για την ανα-
τροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών. xz

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ Α∆ΕΙΑ
ΑΝΕΥ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ

Μόνο µε διετή προϋπηρεσία 
AAννααφφοορριικκάά µµεε ττιιςς ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς εεππιιλλοογγήήςς κκάάπποοιι--

οουυ ννοοσσηηλλεευυττήή γγιιαα ττηηνν ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη οορριι--
σσµµέέννηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς εειιδδιικκόόττηηττααςς εεππιισσηηµµααίίννοο--

ννττααιι τταα αακκόόλλοουυθθαα::
ΣΣύύµµφφωωνναα µµεε ττηηνν δδιιάάττααξξηη ττοουυ άάρρθθρροουυ 11 σσττοοιιχχεείίοο

ββ ττηηςς υυππ’’ ααρριιθθµµ.. ΑΑ44//220033//11998888 ΑΑππόόφφαασσηηςς ττοουυ ΥΥπποουυρρ--
γγοούύ ΥΥγγεείίααςς,, ΠΠρρόόννοοιιααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν,,

γγιιαα ττηηνν εεππιιλλοογγήή ππρροοςς ααππόόκκττηησσηη µµιιααςς ααππόό ττιιςς ααννααφφεε--
ρρόόµµεεννεεςς σσττοο άάρρθθρροο 55 ττοουυ ΝΝ.. 11557799//8855 εειιδδιικκόόττηηττεεςς,,
ααππααιιττεείίττααιι δδιιεεττήήςς ττοουυλλάάχχιισσττοονν εευυδδόόκκιιµµοοςς υυππηηρρεεσσίίαα
ννοοσσηηλλεευυττοούύ,, σσττοονν εευυρρύύττεερροο χχώώρροο ττηηςς ΥΥγγεείίααςς ((ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκάά ήή ΠΠρροοννοοιιαακκάά ΙΙδδρρύύµµαατταα ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ ήή ΙΙδδιιωωττιικκοούύ
∆∆ιικκααίίοουυ,, ΙΙΚΚΑΑ,, ΠΠΙΙΚΚΠΠΑΑ,, ΞΞεεννώώννεεςς ΨΨυυχχιικκήήςς ΥΥγγεείίααςς κκ..λλ..ππ..))..

Όπως σαφώς προκύπτει από την παραπάνω διά-

ταξη, προκειµένου ένας νοσηλευτής να θεµελιώσει
δικαίωµα παρακολούθησης µιας ειδικότητας, θα πρέ-
πει υποχρεωτικώς να έχει συµπληρώσει διετή του-
λάχιστον υπηρεσία νοσηλευτού στον χώρο της υγεί-
ας. Εντεύθεν, προ της παρόδου της διετούς δοκιµαστικής
περιόδου είναι αδύνατη η επιλογή τινός νοσηλευτή
για την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας.  xz

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΟΟθεσµός των Απο-
κλειστικών Νοσοκό-
µων αποτελεί φαινό-

µενο άρρηκτα συνδεδεµένο µε
την καθηµερινότητα των ελλη-
νικών δηµόσιων νοσοκοµεί-
ων. Ο κλάδος των αποκλει-
στικών νοσοκόµων καλείται
να παράσχει φροντίδα στους
νοσηλευόµενους, δίχως όµως
να διαθέτει την επιστηµονική
κατάρτιση των πτυχιούχων
Νοσηλευτών και δίχως να απο-
τελεί κοµµάτι του ενεργού δυνα-
µικού του νοσοκοµείου.

ΣΣκκοοππόόςς -- ΜΜέέθθοοδδοοιι
Σκοπός της παρούσας µελέ-

της είναι να αποτιµηθεί το οικο-
νοµικό κόστος του θεσµού των
Αποκλειστικών Νοσοκόµων.Η
έρευνα διενεργήθηκε στο Π.Γ.Ν.

«Αττικόν» για χρονική περίοδο
οκτώ µηνών (Αύγουστος 2008-
Μάρτιος 2009) και αξιολογή-
θηκε το µέσο κόστος των Απο-
κλειστικών Νοσοκόµων ανά
τµήµα και βάρδια για τους ασθε-
νείς και τα ασφαλιστικά ταµεία.
Η  επεξεργασία των δεδοµένων
έγινε µε το στατιστικό πακέτο
SPSS 17 και θεωρήσαµε ότι το
επίπεδο σηµαντικότητας α ισού-
ται µε 0,05.

ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα
Οι αποκλειστικές/οι νοσο-

κόµες/οι που είναι καταχω-
ρηµένες/οι στην κατάσταση
εργασίας του Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ανέρχονται στις 90.Το 94% είναι
γυναίκες και µόλις το 6% είναι
άνδρες. Οι χώρες καταγωγής
τους είναι η Ελλάδα (58,89%),

η Βουλγαρία (20%), η Αλβα-
νία(13,13%),η Ουκρανία(5,56%),
η Πολωνία (1,11%) και η Βρα-
ζιλία (1,11%), όπως απεικονί-
ζεται στο ∆ιάγραµµα 3.Σε χρο-
νικό διάστηµα οκτώ µηνών
εργάστηκαν και είχαν απολα-
βές που αντιστοιχούν σε 11592
βάρδιες, εκ των οποίων 2359
πρωινές, 1735 απογευµατινές
και 7498 νυχτερινές (βλ ∆ιά-
γραµµα 1,Πίνακα 1).Η νυχτε-
ρινή βάρδια απασχολεί περισ-
σότερες αποκλειστικές νοσοκόµες,
σε σύγκριση µε την απογευ-
µατινή και την πρωινή και οι
βάρδιες διαφοροποιούνται µετα-
ξύ των τµηµάτων (F=15.58,
pvalue<0.001, βλ ∆ιάγραµµα 2).
Το µέσο κόστος των αποκλει-
στικών για τους ασφαλισµέ-
νους και τα ασφαλιστικά ταµεία

ανέρχεται στα 800.000 ευρώ,
για το εν λόγω χρονικό διά-
στηµα. Κάνοντας µια αναγωγή
του ποσού που καταβάλλεται
µηνιαία για τις δαπάνες των
αποκλειστικών νοσοκόµων
προς το µέσο µικτό µηνιαίο
µισθό πτυχιούχου νοσηλευτή,
καταλήγουµε στο ότι αυτά τα
χρήµατα θα µπορούσαν να
καλύψουν το βασικό µισθό 70
και πλέον πτυχιούχων Νοση-
λευτών.

ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα
Τα αποτελέσµατα συνηγο-

ρούν στο ότι κρίνεται ανα-
γκαία η ορθολογική κατανο-
µή των οικονοµικών πόρων
στον ευαίσθητο χώρο της υγεί-
ας, προκειµένου να επιτευχθεί
ανώτερη ποιότητα φροντίδας

και να εξασφαλιστεί µείωση
του φόρτου εργασίας και υψη-
λότεροι δείκτες ικανοποίησης
για το νοσηλευτικό προσω-
πικό και τους ασθενείς. Κρί-
νεται λοιπόν απαραίτητη η
κατάρτιση ενιαίας στρατηγικής
που θα εξασφαλίσει τη µετά-
βαση από άκαµπτες και ανα-
χρονιστικές δοµές σε σύγ-
χρονους, ευέλικτους και
λειτουργικούς µηχανισµούς.
Μηχανισµοί οι οποίοι θα εστιά-
ζουν στην επιστηµονική κατάρ-
τιση, την εξειδίκευση, την απο-
δοτικότητα και την
αποτελεσµατικότητα και µακρο-
πρόθεσµα θα συµβάλλουν
στην ποιοτική αναβάθµιση των
παρεχόµενων υπηρεσιών, ενι-
σχύοντας παράλληλα τη µεί-
ωση του συνολικού κόστους.xz
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ΒΒάάρρδδιιαα ΣΣυυχχννόόττηητταα ΣΣχχεεττ.. ΣΣυυχχννόόττηητταα((%%)) ΑΑθθρροοιισσττ.. ΣΣχχεεττιικκήή ΣΣυυχχννόόττηητταα ((%%))

πρωινή 2.359 20.35 20.35

απογευµατινή 1.735 14.97       35.32

νυχτερινή 7.498 64.68      100

Σύνολο 11.592 100 -

∆∆ιιάάγγρρααµµµµαα 11:: Ποσοστά Αποκλειστικών
Νοσοκόµων ανά βάρδια

∆∆ιιάάγγρρααµµµµαα 22:: Bar Chart για το συνολικό αριθµό
αποκλειστικών ανά βάρδια και τµήµα

∆∆ιιάάγγρρααµµµµαα 33:: Chart για τη χώρα
καταγωγής Αποκλειστικών Νοσοκόµων



ΗΗεφαρµογή του διπλο-
γραφικού λογιστικού
συστήµατος στις µονά-

δες υγείας αποτελεί µέρος
φιλόδοξης προσπάθειας, που
στοχεύει στην ενίσχυση της
διαφάνειας του κρατικού προ-
ϋπολογισµού, στην αναδιάρ-
θρωση και εξυγίανση του δηµό-
σιου τοµέα και στον έλεγχο
των δηµοσίων δαπανών. Η
τήρηση της Γενικής Λογιστι-
κής και των Λογαριασµών
Τάξεως και ∆ηµοσίου Λογι-
στικού του άρθρου 3 του Π.∆.
146/2003(ΦΕΚ 122 Α΄) για τα
Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.Κ.Α.
άρχισε να ισχύει από την 1η
Ιανουαρίου 2006. Η µελέτη
των Χαραλαµπιδου Α., Ξαν-
θακη Ε., Ζουγρη Π., Αθανα-
σοπούλου Π.,Μυταρά Β.,Καρα-
µπέκιου Ε.,Γράσσου Ν.,Πισιµίση
Ε., «Η ∆ιπλογραφική Λογιστι-
κή Μέθοδος σε ∆ηµόσια Νοσο-
κοµεία: Αξιολόγηση σε Νοσο-
κοµείο της Αττικής» στοχεύει
στην αποτύπωση των παρα-
τηρούµενων αποτελεσµάτων
από τη χρήση της διπλογρα-
φικής λογιστικής µεθόδου στο
Π.Γ.Ν. «Αττικόν». Η µελέτη
παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελ-
λήνιο & 1ο Πανευρωπαϊκό
Επαγγελµατικό και Επιστη-
µονικό Συνέδριο της Ε.Ν.Ε.
στη Ρόδο. και κύριο στόχο της
αποτελεί η παρουσίαση του
ενδεδειγµένου πλαισίου εκπαί-
δευσης του νοσηλευτικού προ-
σωπικού, η διερεύνηση των
εµποδίων κατά την εφαρµο-
γή του νέου συστήµατος και
η υποβολή προτάσεων για τη
βέλτιστη αξιοποίησή του στον
τοµέα της χάραξης πολιτικής
υγείας.O πληθυσµός της µελέ-
της αφορά στους προϊστάµε-
νους και τους αναπληρωτές
προϊστάµενους των νοσηλευ-

τικών τµηµάτων του Πανεπι-
στηµιακού Γενικού Νοσοκο-
µείου «Αττικόν» και ως εργα-
λείο αξιολόγησης των
αποτελεσµάτων χρησιµοποι-
ήθηκε δοµηµένο ερωτηµατο-
λόγιο, µε χρήση ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής κλειστού
τύπου. Η  επεξεργασία των
δεδοµένων βασίζεται σε 40
δοµηµένα ερωτηµατολόγια
που συµπληρώθηκαν από τον
προϊστάµενο ή τον αναπλη-
ρωτή προϊστάµενο της Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας και η ανά-
λυση των δεδοµένων έγινε
µε το στατιστικό πακέτο SPSS
17. Το επίπεδο σηµαντικότη-
τας α θεωρήθηκε ότι, ισούται
µε 0,05. Σύµφωνα λοιπόν µε
τα αποτελέσµατα της έρευνας
πιστοποίηση γνώσης χειρι-
σµού Η/Υ κατέχει το 42,5%
των προϊστάµενων, ενώ το 80%
δήλωσε ότι χρησιµοποιεί Η/Υ
και στο σπίτι.Όσον αφορά στο
νέο πληροφοριακό σύστηµα

που αναπτύχθηκε στο Π.Γ.Ν.
«Αττικόν» το 82,5% θεωρεί ότι
είναι αρκετά ή πολύ εύκολο
στη χρήση και το 72,5% θεω-
ρεί ότι, πληροί τις προϋποθέ-
σεις ασφαλείας αρκετά ή πολύ.
Αρνητικά υπόλοιπα στο ηλε-
κτρονικό ισοζύγιο εµφανί-
στηκαν κατά το τρέχον οικο-
νοµικό έτος στο 33% των
περιπτώσεων και το 57% εξ’
αυτών θεωρεί ότι, οφείλονται
σε καθυστερηµένες χορηγή-
σεις από τις αποθήκες του
νοσοκοµείου, το 21% σε λάθος
πληκτρολόγηση κατά τη διε-
νέργεια των ηλεκτρονικών
αποχρεώσεων και το 22% σε
αποχρέωση σε λάθος κωδι-
κό. Εντοπίστηκαν εσφαλµένες
εγγραφές στην απογραφή έναρ-
ξης στο 26% και κρίθηκε σκό-
πιµη η διόρθωσή της. Με την
εφαρµογή µοντέλου απλής
λογιστικής παλινδρόµησης
καταλήγουµε στο ότι τα odds
να εµφανίσουν αρνητικά υπό-

λοιπα τα τµήµατα στα οποία
έγινε διόρθωση της απογρα-
φής έναρξης είναι ίσα µε 4,6
φορές τα odds των τµηµάτων
για τα οποία δε διενεργήθη-
κε διόρθωση της απογραφής
έναρξης (OR=0.22 CI:0.05
0.89).Η εκπαίδευση που αφο-
ρούσε στη χρήση του ηλε-
κτρονικού ισοζυγίου θεω-
ρείται από το 93% των
προϊσταµένων ότι συνετέλεσε
καθοριστικά στη µείωση του
απαιτούµενου χρόνου για τη
διενέργεια των ηλεκτρονικών
αποχρεώσεων και πλέον το
88% των ερωτηθέντων αφιε-
ρώνει λιγότερες από οκτώ
ώρες το µήνα για την ηλε-
κτρονική καταχώρησή τους.
Το σύνολο των προϊστάµενων
δήλωσε πως είχε την υπο-
στήριξη της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας όταν αντιµετώπιζε κάποιο
πρόβληµα κατά τη διενέργεια
των ηλεκτρονικών αποχρεώ-
σεων ή της απογραφή έναρ-

ξης και ότι τα φυλλάδια µε τις
οδηγίες που διανεµήθηκαν
από τη Νοσηλευτική Υπηρε-
σία για τα βήµατα υλοποίησης
της διαδικασίας ήταν πολύ ή
πάρα πολύ χρήσιµα. Τα απο-
τελέσµατα συνηγορούν στο
ότι οι Νοσηλευτές διαθέτουν
πλέον την τεχνική κατάρτιση
και τις γνώσεις να ανταπεξέλ-
θουν επάξια στις απαιτήσεις
των σύγχρονων πληροφο-
ριακών συστηµάτων που εφαρ-
µόζονται στα νοσοκοµεία της
χώρας. Από την άλλη πλευρά
συµπεραίνουµε ότι µέσω της
εφαρµογής της διπλογραφι-
κής λογιστικής µεθόδου εξα-
σφαλίζεται η διαφάνεια, η
αποφυγή των υπέρογκων
παραγγελιών, η οργάνωση, ο
προγραµµατισµός καθώς και
η ορθολογική και τεκµηριω-
µένη διαχείριση του υγειο-
νοµικού υλικού και των φαρ-
µακευτικών σκευασµάτων,που
µακροπρόθεσµα συντελούν
στη µείωση του συνολικού
κόστους. xz
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«Σε ύψιστη ετοιµότητα βρίσκονται
οι υγειονοµικές Αρχές των χωρών του
πλανήτη µετά την απόφαση του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Υγείας να κηρύξει
πανδηµία, ύστερα από 41 χρόνια, λαµ-
βάνοντας υπόψη τη ραγδαία εξάπλω-
ση του ιού της νέας γρίπης σε Ευρώ-
πη, Ασία, Αµερική, Χιλή και Αυστραλία.
Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν ήδη
µολυνθεί από τον ιό σε 74 χώρες και
145 υπέκυψαν από τη νόσο.

Ένα 24ωρο µετά την αύξηση του
επιπέδου συναγερµού, η ελβετική φαρ-
µακοβιοµηχανία Novartis ανακοίνωσε
ότι παρήγαγε την πρώτη παρτίδα εµβο-
λίων κατά του ιού Η1Ν1. Οι κλινικές
δοκιµές θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο και,
όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της
εταιρείας, µέχρι το φθινόπωρο το εµβό-
λιο θα µπορεί να διατεθεί στην αγορά.
Η παραγωγή µέσω καλλιέργειας των
κυττάρων είναι πιο γρήγορη, γεγονός
που επέτρεψε την παραγωγή της πρώ-
της παρτίδας των εµβολίων πολύ νωρί-
τερα από το χρονοδιάγραµµα που είχε
ορίσει η φαρµακοβιοµηχανία.

Η Novartis έχει ήδη λάβει από το
υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ 289 εκ.
δολάρια για τις κλινικές δοκιµές και
την παραγωγή του εµβολίου.

Η αύξηση του επιπέδου του συνα-
γερµού, τόνισε η επικεφαλής του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Υγείας Μάργκαρετ
Τσαν, έχει να κάνει µε τη γεωγραφική
εξάπλωσή του Η1Ν1 και όχι µε τη σοβα-
ρότητα της κατάστασης. Προειδοποίη-

σε ακόµα για ένα δεύτερο κύµα εξά-
πλωσης του ιού καλώντας τις κυβερνή-
σεις να βρίσκονται σε επαγρύπνηση.

Αν και ο ιός δεν έχει προς το παρόν
υποστεί µεταλλάξεις και είναι ήπιας
µορφής, παρόλα αυτά δρα ανεξέλε-
γκτα. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των
ειδικών, µία πανδηµία γρίπης ήπιας
µορφής µπορεί να επιφέρει τον θάνα-
το έως 2 εκατ. ανθρώπων. Κάτι ανά-

λογο συνέβη το 1957, όπου η γρίπη
προκάλεσε τον θάνατο δύο εκατ. ανθρώ-
πων και το 1968 που σκότωσε ενάµι-
σι εκατοµµύριο.

Με βάση τις γενετικές αναλύσεις του
ιού, η νέα γρίπη είναι δύο µε τρεις φορές
πιο θανατηφόρα απ ό,τι η εποχική γρί-
πη, από την οποία πεθαίνουν κάθε χρό-
νο 250.000 έως 500.000 άνθρωποι.

Στη Βρετανία η κατάσταση είναι ιδι-
αίτερα ανησυχητική, καθώς ο αριθµός
των κρουσµάτων αυξάνεται ραγδαία
(822). Η κυβέρνηση βάζει «λουκέτο»
σε πολλά σχολεία, όπου έχουν ήδη
εντοπιστεί κρούσµατα.

Σύµφωνα µε προβλέψεις ιολόγων,
µέσα στους επόµενους τρεις µε τέσ-
σερις µήνες το 35% των Βρετανών θα
έχει νοσήσει από τον Η1Ν1. Στη Γαλ-
λία, η κυβέρνηση αποφάσισε να δια-
τηρήσει στο πέντε το επίπεδο του συνα-
γερµού, καθώς -όπως ανακοίνωσε η
υπουργός Υγείας της χώρας- ο ιός δεν
είναι ιδιαίτερα δραστήριος τη Γαλλία»,
αναφέρει το δηµοσίευµα της εφηµε-
ρίδας «Έθνος».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΘΝΟΣ»  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»   

Συγκρατηµένα... απαισιόδοξοι...  

«Ο συνδυασµός ελλείψεων γιατρών και νοση-
λευτών, η εφαρµογή του ορίου εφηµεριών γιατρών
από την 1η Ιουλίου και οι θερινές έκτακτες απαι-
τήσεις οδηγούν την κατάσταση στα δηµόσια νοσο-
κοµεία στο «κόκκινο», µε τις µονάδες τουριστικών
περιοχών να αντιµετωπίζουν το οξύτερο πρόβλη-
µα. Οι προσλήψεις 2.000 γιατρών για τις οποίες
είχε δεσµευθεί το υπουργείο Υγείας δεν αναµέ-
νονται πριν από το φθινόπωρο, και στην περίπτω-
ση που τα νοσοκοµεία δεν ενισχυθούν άµεσα µε
επικουρικούς γιατρούς, το υπάρχον προσωπικό θα
κληθεί να περάσει στην κυριολεξία όλο το καλο-
καίρι µέσα στα τµήµατα. «Ουδέν νεότερο», όµως
και για τις 5.500 προσλήψεις νοσηλευτικού προ-
σωπικού, ένα θέµα που «καίει» τα νοσοκοµεία Αθή-
νας και Θεσσαλονίκης. 

Η ζοφερή εικόνα αποτυπώνεται στις καταγραφές
του υπουργείου Υγείας και της Οµοσπονδίας Ενώ-
σεων Νοσοκοµειακών Γιατρών Ελλάδος. Όπως τόνι-

σε στην «Κ» ο κ. Σπύρος Παπαδόπουλος, µέλος της
Επιτροπής Προσλήψεων του υπ. Υγείας και της Οµο-
σπονδίας, αναπληρωτής διευθυντής της Β΄ Παθολο-
γικής Κλινικής του νοσοκοµείου Τρικάλων, από την
επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι, τα σοβα-
ρότερα προβλήµατα καταγράφονται στη νησιωτική
χώρα καθώς και σε ειδικές µονάδες. Ειδικότερα:
- Σε οριακή κατάσταση είναι αυτή τη στιγµή οι µονά-

δες Εντατικής των νοσοκοµείων Κοζάνης (µόλις ένας
γιατρός για να καλύψει τη µονάδα!), Κατερίνης, Καβά-
λας, Κορίνθου, Λαµίας, «Χατζηκώστα» Ιωαννίνων,
Τρικάλων, Σάµου, Χανίων, και των πανεπιστηµιακών
νοσοκοµείων Αλεξανδρούπολης και Ρίου.

- Στη Ρόδο µε δυσκολία υλοποιούνται τα προγράµ-
µατα εφηµεριών και σοβαρότατες ελλείψεις παρα-
τηρούνται στο καρδιολογικό τµήµα, το παθολογικό,
το χειρουργικό, το αναισθησιολογικό, το ορθοπε-
δικό, το γυναικολογικό και το νεφρολογικό.

- Στην Κέρκυρα, ο παθολογικός τοµέας, το παιδια-

τρικό τµήµα, το χειρουργικό, το ακτινολογικό, το
βιοπαθολογικό, το γυναικολογικό και το πνευµο-
νολογικό έχουν ελλείψεις.

- Στην Κω σχεδόν όλες οι κλινικές είναι σε οριακή
λειτουργία.

- Στη Σύρο άµεση ενίσχυση χρειάζονται το καρδιο-
λογικό, το παθολογικό, το χειρουργικό, το παιδια-
τρικό, το αναισθησιολογικό, το ακτινολογικό, το
µικροβιολογικό, το νεφρολογικό και η αιµοδοσία.

- Αντίστοιχα προβλήµατα σε µονάδες υγείας υπάρ-
χουν σε: Λήµνο, Λευκάδα, Σάµο, Χίο, Λέρο, Σαµο-
θράκη, Κάλυµνο, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Μυτιλήνη,
Χαλκιδική, Ρέθυµνο, Χανιά.

Πώς αντιµετωπίζονται οι ελλείψεις; «Εκ των ενό-
ντων» απαντά ο κ. Παπαδόπουλος. Άλλωστε, στα
νοσοκοµεία και τα Κέντρα Υγείας των τουριστικών
περιοχών οι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια του καλο-
καιριού δεν παίρνουν άδεια», αναφέρει το ρεπορ-
τάζ της εφηµερίδας «Καθηµερινή».



«Το ΣτΕ, επικυρώνοντας εφετειακή απόφαση, επιδίκασε
αποζηµίωση σχεδόν 150.000 ευρώ (συν τους νόµιµους τόκους
µιας δεκαετίας) στους συγγενείς ασθενούς από AIDS, που δεν
είχε την κατάλληλη ιατρική φροντίδα, µε συνέπεια να κατα-
λήξει µόλις δύο ώρες µετά την είσοδό του στην παθολογική
κλινική νοσοκοµείου, έχοντας πρόβληµα έντονης δύσπνοιας.

Η δικαστική απόφαση «τιµωρεί» ουσιαστικά τα φαινόµε-
να παθογένειας που συχνά παρατηρούνται στον τοµέα της
υγείας στη χώρα µας, όπου το βάρος της ευθύνης µπορεί να
σηκώνει ένας ειδικευόµενος ιατρός, γιατί ο ειδικός ιατρός
απουσιάζει και βρίσκεται αλλού ή εφηµερεύει στο σπίτι του,
και γιατί δεν γίνονται άµεσα όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για
τη διάγνωση του προβλήµατος, καθώς το ειδικό τµήµα του
νοσοκοµείου είναι κλειστό και πρόκειται να λειτουργήσει την
εποµένη το πρωί, όταν µπορεί πλέον να είναι πολύ αργά.

Ο 30χρονος µε τον ιό του AIDS µπήκε στις αρχές του 1996
σε νοσοκοµείο, παραπονούµενος για δύσπνοια και γνωστο-
ποιώντας αµέσως την πάθησή του. Λίγο αργότερα, µε ασθε-
νοφόρο και συνεχή παροχή οξυγόνου, µεταφέρθηκε στο Γενι-
κό Νοσοκοµείο Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» ΕΕΣ.

Οι δικοί του κατήγγειλαν, µέσω της αγωγής τους, ότι ο ειδι-
κευόµενος ιατρός διέγνωσε κύστη στον πνεύµονα, χωρίς να
τον εξετάσει, ότι αυτή ήταν η µόνη τους επαφή, χωρίς να τον
επισκεφθεί πάλι, ενώ ο αρµόδιος επιµελητής παθολόγος απου-
σίαζε και ασκούσε ιατρικά καθήκοντα από την κατοικία του,
αν και το νοσοκοµείο εφηµέρευε», αναφέρει η εφηµερίδα
«Ηµερησία».

Ιούνιος - Ιούλιος 2009
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Λάθη που
στοιχίζουν...

«Τα τελευταία χρόνια, οι δηλητη-
ριάσεις ανηλίκων στη χώρα µας λαµ-
βάνουν ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς
δεν είναι λίγες οι φορές που πολλά παι-
διά -συχνά από λάθος- καταπίνουν διά-
φορες ουσίες, µε αποτέλεσµα να κατα-
λήγουν στο νοσοκοµείο. 

Η πλέον ευαίσθητη ηλικία είναι αυτή
κάτω των πέντε ετών, οπότε συµβαίνει
το 78,4% των δηλητηριάσεων. Σχεδόν
το 100% των περιπτώσεων λαµβάνει
χώρα µέσα στο σπίτι. Οι επιστήµονες
αναφέρουν ότι, οι δηλητηριάσεις συµ-
βαίνουν ως επί το πλείστον στο σαλόνι
από τις εννέα το βράδυ έως τις δύο τα
ξηµερώµατα. Το 95,4% αφορά λήψη από
το στόµα. Σύµφωνα µε στοιχεία του
Κέντρου ∆ηλητηριάσεων, τα φάρµακα
αποτελούν την κύρια αιτία δηλητηριά-
σεων στα παιδιά. Ακολουθεί η κατάπο-

ση τσιγάρων. Μάλιστα,
όπως επισηµαίνουν οι
ειδικοί, κάθε χρό-
νο περισσότε-
ρα από χίλια
π α ι δ ι ά
µασούν
και κατα-
πίνουν τσι-
γάρα.   

«Οι δηλητη-
ριάσεις, µαζί µε άλλα
ατυχήµατα, αποτελούν
την πρώτη αιτία θανάτου
στα παιδιά έως την ηλικία των τεσσά-
ρων ετών. Όπως προκύπτει από στοι-
χεία των εξωτερικών ιατρείων των νοσο-
κοµείων, για µία στις δέκα δηλητηριάσεις
ευθύνεται η κατάποση τσιγάρου», εξη-
γεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδια-

τρικής Εταιρείας, καθη-
γητής Παιδιατρικής

της Ιατρικής σχο-
λής του

Πανεπι-
στηµί-
ου Αθη-

ν ώ ν ,
Α ν δ ρ έ α ς

Κωνσταντό-
πουλος. 

Σύµφωνα µε στοι-
χεία του Εργαστηρί-

ου Υγιεινής και Επιδη-
µιολογίας της Ιατρικής σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, η ετήσια επί-
πτωση των δηλητηριάσεων στην Ελλά-
δα από κατάποση τσιγάρου σε παιδιά
ηλικίας από 0 έως 3 ετών είναι περίπου
13 ανά 10.000 παιδιά ηλικίας 1-36 µηνών.

Συνήθως παρατηρείται µικρή υπεροχή
στα αγόρια, ενώ η πλειοψηφία των περι-
στατικών αφορά νήπια ηλικίας 12-23
µηνών. Περισσότερα από τα µισά παι-
διά βρίσκονται υπό την επίβλεψη κάποι-
ου ενήλικα τη στιγµή του ατυχήµατος,
ενώ στις 9 από τις 10 περιπτώσεις απαι-
τείται νοσηλεία των παιδιών. 

Εκτός από την κατάποση τσιγάρων,
καταδεικνύεται ότι τα φάρµακα αποτε-
λούν την κύρια αιτία των δηλητηριάσε-
ων των παιδιών. «Είναι σηµαντικό οι
γονείς ή οι παππούδες που αναλαµβά-
νουν τη φύλαξη των παιδιών να τοπο-
θετούν τα φάρµακα σε µέρος µη προ-
σπελάσιµο στα παιδιά», εξηγεί ο πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,
Παιδίατρος, κ. Νικολαΐδης», υποστηρί-
ζεται στο δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«Μακεδονία». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»  

«Εντυπωσιακή άνθη-
ση γνωρίζει στην Ελλά-
δα ο «τουρισµός της
εξωσωµατικής», ο οποί-
ος εµφανίζεται αλώ-
βητος ακόµη και από
την οικονοµική ύφεση.
Αιτία για το φαινόµενο
αυτό είναι η προοδευ-
τική ελληνική νοµοθε-
σία που -σε αντίθεση
µε άλλα κράτη- επιτρέπει
την τεκνοποίηση µε τις τεχνικές της υποβοηθού-
µενης αναπαραγωγής, καθώς και τον προεµφυ-
τευτικό έλεγχο των γονιµοποιηµένων ωαρίων, για
ιατρικούς πάντοτε λόγους και όχι κοινωνικούς,
όπως είναι η επιλογή φύλου. Κύρια χώρα προέ-
λευσης των υπογόνιµων ζευγαριών που µας επι-
σκέπτονται είναι η γειτονική Ιταλία, στην οποία
δυστυχώς εξακολουθεί να ισχύει απαρχαιωµένο
νοµικό πλαίσιο, παρότι η υπογονιµότητα εξελίσ-
σεται διεθνώς σε σύγχρονη επιδηµία. Ακολου-
θούν η Τουρκία και ο αραβικός κόσµος, όπου η
εξωσωµατική απαγορεύεται από τη θρησκεία,
ενώ αµέσως µετά έρχεται η Γερµανία. Στην τελευ-
ταία, η σχετική απαγόρευση οφείλεται σε κοινω-
νικούς λόγους και οι πολίτες της καταφεύγουν
επίσης στην Ισπανία και το Βέλγιο προκειµένου
να γίνουν γονείς µε τη βοήθεια της επιστήµης. «Η

εισροή όλων αυτών των
ζευγαριών στη χώρα µας
προκαλεί συνωστισµό
στα ειδικά κέντρα των
δηµόσιων νοσοκοµεί-
ων, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται µεγά-
λες λίστες αναµονής»,
εξηγεί ο Βασίλης Ταρ-
λατζής, καθηγητής Μαι-
ευτικής-Γυναικολογίας
στο ΑΠΘ και αν. πρόε-

δρος της Εθνικής Αρχής για την Ιατρικώς Υπο-
βοηθούµενη Αναπαραγωγή. Το πρόβληµα επι-
δεινώνεται από την εγχώρια αύξηση της υπογονιµότητας
(ένα στα έξι ζευγάρια Ελλήνων δεν µπορεί να απο-
κτήσει παιδί µε φυσιολογικό τρόπο), οδηγώντας
έτσι τους ενδιαφερόµενους στα ιδιωτικά κέντρα,
προκειµένου να µη χαθεί κι άλλος πολύτιµος χρό-
νος. Ήδη στα δύο µεγάλα δηµόσια κέντρα υπο-
βοηθούµενης αναπαραγωγής, «Έλενα» και «Αλε-
ξάνδρα», η αναµονή φτάνει τους επτά µήνες, αλλά
αναµένεται να µειωθεί µε τη λειτουργία του νέου
κέντρου στο «Αρεταίειο». Ανάλογο φαινόµενο
παρατηρείται στα υπόλοιπα δηµόσια κέντρα των
πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων της Κρήτης, της
Λάρισας, των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης και
της Αλεξανδρούπολης», τονίζεται στο άρθρο της
εφηµερίδας «Ελεύθερος Τύπος». 

Η Ελλάδα των... παιδιών!  

∆ηλητηριάσεις ανηλίκων  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»   ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» 



q 24ο Συνέδριο του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου
Νοσηλευτών (ICN)  

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Νοσηλευτών (International
Council of Nurses-ICN) διοργανώνει το 24ο ∆ιεθνές
Συνέδριο µε θέµα: ««LLeeaaddiinngg CChhaannggee:: BBuuiillddiinngg
HHeeaalltthhiieerr NNaattiioonnss»». Το Συνέδριο θα πραγµατοποι-
ηθεί στο International Convention Centre, του
Durban της Νότιας Αφρικής από 2277 ΙΙοουυννίίοουυ µµέέχχρριι
1122 ΙΙοουυλλίίοουυ 22000099 και απευθύνεται στους Νοση-
λευτές. Πληροφορίες: 210 7702861, 210 7485307. 

q Παγκόσµιο Συνέδριο
Γεροντολογίας στο Παρίσι

Το 19ο Παγκόσµιο Συνέδριο Γεροντολογίας και
Γηριατρικής πραγµατοποιείται στο Παρίσι της Γαλ-
λίας από 55 έέωωςς 99 ΙΙοουυλλίίοουυ. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες:  https://www.colloquium.fr/ei/cm.esp?id=
371&pageid=_2E51DYLZT. 

q ∆ιεθνές Συνέδριο για 
τη Νοσηλευτική Έρευνα
στο Μεξικό

Το 20ο ∆ιεθνές Συνέδριο Νοσηλευτικής Έρευ-
νας Βασισµένη σε Ενδείξεις, πραγµατοποιείται από
1122 έέωωςς 1177 ΙΙοουυλλίίοουυ 22000099, στο Cancun του Μεξικού.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.nursingsociety.org/STTIEVENTS/RE
SEARCHCONGRESS/Pages/congress.aspx.

q Ευρωπαϊκό Παιδιατρικό
Συνέδριο στη Μόσχα

Το 4ο Ευρωπαϊκό Παιδιατρικό Συνέδριο πραγ-
µατοποιείται από  33 µµέέχχρριι 66 ΙΙοουυλλίίοουυ 22000099 στη
Μόσχα της Ρωσίας στο Συνεδριακό Κέντρο: World
Trade Center Mosco.Πληροφορίες: Firstevent
Τηλ.:210 8228950, Fax:210 8228901 E-mail:
info@firstevent.gr. Website: www.firstevent.gr,
www.europaediatrics2009.org.  

q Αθλητισµός και 
Θάλασσα στον Πόρο   
Το 6ο Σεµινάριο Αθλητισµός και Θάλασσα πραγ-

µατοποιείται στις 44 κκααιι 55 ΙΙοουυλλίίοουυ 22000099 σσττοονν ΠΠόόρροο.
Πληροφορίες : Travel&Congress,Tηλ.: 210 6721004,
Fax: 210 6721044, E-mail: info@businessandpleasure.gr
Website: www.businessandpleasure.gr.

q ∆ιεθνές Νοσηλευτικό
Συνέδριο Πληροφορικής
στη Φινλανδία

Το 10ο ∆ιεθνές Νοσηλευτικό Συνέδριο Πλη-
ροφορικής µε θέµα ««ΠΠλληηρροοφφοορριικκήή:: σσυυννδδέέοοννττααςς
ττηηνν ΥΥγγεείίαα κκααιι ττοονν ΆΆννθθρρωωπποο»» πραγµατοποιείται στο
Ελσίνκι της Φινλανδίας από 2288//66//22000099 έέωωςς 11//77//22000099
στο Συνεδριακό κέντρο: Helsinki Fair Centre. Πλη-
ροφορίες: http://www.ni2009.org. 

q Συνάντηση Χειρουργικής
Ογκολογίας

Η Χειρουργική Κλινική του Νοσοκοµείου Μεσο-
λογγίου διοργανώνει την 4η Συνάντηση Χειρουρ-
γικής Ογκολογίας από 2277 έέωωςς 3300 ΑΑυυγγοούύσσττοουυ 22000099
στα Καµένα Βούρλα στο Ξενοδοχείο GALINI WELLNESS
SPA & RESORT. Πληροφορίες : E.T.S. Events & Travel
Solutions,Tηλ: 210 9880032,Fax: 210 9881303,Εmail:
ets@otenet.gr Website: www.events.gr, www.ets.gr.

q Εγγραφή Μαθητών-
Μαθητριών

Η ΕΠΑ. Σ. Βοηθών Νοσηλευτών –τριών του Γενι-
κού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» προ-
κειµένου να προβεί στην εγγραφή 25 {είκοσι πέντε}
Μαθητών –τριών, µετά από την υπ’ αριθµό Υ7β /
Γ.Π. οικ. 68090 / 20/05/2009 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Καλεί:
Τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν αιτήσεις
και δικαιολογητικά από την ηµεροµηνία λήξης του
τρέχοντος διδακτικού έτους µέχρι 30 Ιουνίου και
από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι 15 Σεπτεµβρίου (ανε-
ξεταστέοι) στο Πρωτόκολλο της Σχολής µας, πλη-
ροφορίες στα τηλέφωνα 210-6392148 και
2132037624. Επίσης για οποιαδήποτε πληροφο-
ρία µπορείτε να απευθύνεστε και στην ιστοσελί-
δα του Νοσοκοµείου µας www.Gna–gennimatas.gr.

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ:: 
11.. Αίτηση εγγραφής. 22.. Επικυρωµένο αντίγραφο
απολυτηρίου Α’ τάξης Λυκείου. 33.. Υπεύθυνη
δήλωση για την κηδεµονία του µαθητή σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του
Π.∆. 952/80. 44.. Πιστοποιητικό γεννήσεως του
δήµου στα µητρώα του οποίου είναι γραµµένος
ο µαθητής ή Αντίγραφο επικυρωµένο της αστυ-
νοµικής ταυτότητας, ώστε να καταχωρηθούν τα
στοιχεία του µαθητή, που ορίζει στο άρθρο 9
του Π.∆. 294/79 {Α. 87}. 55.. Υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/89 ότι δεν φοιτά σε άλλη Σχολή.
66.. Τρεις [3] φωτογραφίες.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
10ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο – ΕΣΥ
ΠΠρρόόεεδδρροοςς:: Αλµπάνη Ελένη, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. Αχαΐας
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς:: Αρβανίτης Γεώργιος, Γεν. Γραµµατέας ΣΥ.ΝΟ.
–ΕΣΥ Ν. Αχαΐας
ΜΜέέλληη:: ∆άγλας Αριστείδης, Πρόεδρος ∆.Σ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο -ΕΣΥ,
Κωσταδιού Σοφία, Αντιπρόεδρος Α’ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. -ΕΣΥ, Χαρα-
ντζά Ιωάννα,  Αντιπρόεδρος Β’ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. -ΕΣΥ, Ορφανός
Νίκος,  Γεν. Γραµµατέας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. -ΕΣΥ, Σκουτέλης ∆ηµή-
τριος, Αν. Γεν. Γραµµατέας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο -ΕΣΥ, ∆ραχτίδης Γεώρ-
γιος, Ταµίας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. -ΕΣΥ, Ευκαρπίδης Απόστολος, Πρό-
εδρος ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. Κυκλάδων, Κούρτης Γιώργος, Μέλος
∆Σ  ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. -ΕΣΥ, Μούγια Βασιλική, Μέλος ∆Σ  ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.
-ΕΣΥ, Μπίζας Λάµπρος, Μέλος ∆Σ  ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. -ΕΣΥ, Πιστό-
λας ∆ηµήτριος, Μέλος ∆Σ  ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. -ΕΣΥ, Σιώχος Γιώργος,
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. -ΕΣΥ Ν. Ηπείρου, Κωτσής Απόστολος,
Μέλος ∆Σ  ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. -ΕΣΥ, Σαρίδη Μαρία, Μέλος ∆Σ  ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.
-ΕΣΥ, Κυρκίρης Θεόφιλος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. Λακω-
νίας, Τζήκας Ζήσης, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. Ηµαθίας,
Κιούσης Νικόλαος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. -ΕΣΥ Ν. Ευβοίας, Οικο-
νόµου Φώτης, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. -ΕΣΥ Ν. Λέσβου, Γεωργίου
Ευάγγελος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ.- ΕΣΥ Ν. Λάρισας, Ζαγουρτζής
Συµεών, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. -ΕΣΥ Ν. Ροδόπης, Παλητζήκας
∆ηµήτριος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. -ΕΣΥ Ν. Θεσσαλονίκης, Παπα-
δηµητρίου Βάγια, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. -ΕΣΥ Ν. Ευρυτανίας,
Φθιώτιδας & Φωκίδας, Μήνος Χρήστος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ.
-ΕΣΥ Ν. Κορινθίας, Αβραµίδης Γεώργιος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ
- ΕΣΥ Ν. Αττικής, Κοσκινάς Παναγιώτης, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ.
– ΕΣΥ Ν. Αρκαδίας, Αστυρακάκης Εµµανουήλ, Πρόεδρος
ΣΥ.ΝΟ. -ΕΣΥ Ν. Λασιθίου, Μπακέλας Ιωάννης, Πρόεδρος
ΣΥ.ΝΟ. -ΕΣΥ Ν. Αιτωλοακαρνανίας
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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.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»

w ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση από
το Π.Γ.Ν. Ηρακλείου σε νοσοκοµείο στην Λαµία,
Αθήνα, Ευρυτανία, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα,
Βόλο, Λιβαδιά, Θήβα, Άµφισσα και Πειραιά.
Επικοινωνία: email: kiountora@yahoo.gr και  τηλ.
6977282385.

Νοσηλεύτρια ζητεί αµοιβαία µετάθεση από Ν.Μ.Υ.
σε Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης ή Λάρισας. Τηλ: 24310
71479, 6945879075.

Νοσηλεύτρια ΠΕ που εργάζεται στο Γενικό
Νοσοκοµείο της Κορίνθου, επιθυµεί αµοιβαία
µετάθεση σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο της
Αθήνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977470141.

ΟΟ ««ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΣΣ»» κκάάθθεε ννοοσσηηλλεευυττήή
Η εφηµερίδα ««ΟΟ ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ»» δίνει
ρυθµό και λόγο σε όλους τους Νοσηλευτές.
Άρθρα, απόψεις, επιστολές, αγγελίες για εργα-
σιακά θέµατα και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι θα
συµβάλει στην καλύτερη ενηµέρωση των
Νοσηλευτών, µπορείτε να το αποστείλετε στο
e-mail: iinnffoo@@ppiittssiilliiddiiss..ggrr 
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Γράφει ο ΑΑλλέέξξιιοοςς ΠΠααρρααρράάςς,
∆ικηγόρος, ∆ηµοσιολόγος

ΕΕίναι γεγονός,ότι η άσκη-
ση του νοσηλευτικού
επαγγέλµατος,πέραν της

καλλιέργειας της Νοσηλευτικής
ως επιστήµης και τέχνης, εγεί-
ρει µια σειρά ζητηµάτων, τόσο
νοµικών, όσο και δεοντολογι-
κών. Τα νοµικά ζητήµατα συν-
δέονται αναπόφευκτα µε την
άσκηση οιουδήποτε επαγγέλ-
µατος,ενώ τα ζητήµατα της δεο-
ντολογίας ανακύπτουν προε-
χόντως κατά την άσκηση
ιδιαίτερων επαγγελµάτων,όπως
είναι και το επάγγελµα του νοση-
λευτή, που αναγκαστικά αγγί-
ζει ευαίσθητες πτυχές της ανθρώ-
πινης ζωής. Συµπληρωµατικά
θα µπορούσε να ειπωθεί,ότι η
θέσπιση κανόνων δεοντολο-
γίας συνδέεται περισσότερο µε
επαγγέλµατα, που δύνανται να
χαρακτηρισθούν ως λειτουρ-
γήµατα, όπως για παράδειγµα
το ιατρικό λειτούργηµα, το δικα-
στικό λειτούργηµα, ή το δικη-
γορικό λειτούργηµα. Στο ίδιο
πλαίσιο µπορεί να γίνει λόγος
και για το νοσηλευτικό λει-
τούργηµα, σαν µια δραστηριό-
τητα ή ένα έργο καθαρά ανθρω-
πιστικό,που απαιτεί καθηµερινές
θυσίες,µικρές ή µεγάλες,καθώς
και µια ισχυρή δόση αλτρουι-
σµού και αλληλεγγύης απένα-
ντι σε συνανθρώπους µας,που
είτε υποφέρουν οι ίδιοι από
ασθένειες, είτε δοκιµάζονται
από προβλήµατα υγείας των
οικείων τους προσώπων.

Όπως είναι αντιληπτό,η δεο-
ντολογία και οι κανόνες της
ξεφεύγουν από το στενό πλαί-
σιο της νοµικής επιστήµης και
προσεγγίζουν περισσότερο την
έννοια της ηθικής, όπως αυτή
διαµορφώνεται και διαρκώς εξε-
λίσσεται στις σύγχρονες και µε
γοργούς ρυθµούς αναπτυσσό-

µενες κοινωνίες. Τις τελευταί-
ες, ωστόσο, δεκαετίες παρατη-
ρείται µια γενικευµένη τάση και
προσπάθεια µιας οµαλής και
ισορροπηµένης ενσωµάτωσης
των δεοντολογικών και ηθικών
κανόνων στις έννοµες τάξεις
πολλών κρατών. Ο διάλογος
περί ηθικής και δικαίου εντεί-
νεται ολοένα και περισσότερο,
οδηγώντας πλέον στην θέσπι-
ση κανόνων δικαίου,που απο-
τυπώνουν το µέχρι σήµερα άγρα-
φο δίκαιο,συχνά αποκαλούµενο
και εθιµικό δίκαιο.

Έτσι, λοιπόν,και στην Ελλά-
δα, ο νοµοθέτης δεν διστάζει
πλέον να θεσπίζει κανόνες δικαί-
ου,που έχουν ως πηγή τους και
ως γενεσιουργό αιτία,τους µέχρι
πρότινος άγραφους δεοντολο-
γικούς κανόνες, που η ίδια η
κοινωνία είχε θέσει ως όριο
στην ανθρώπινη συµπεριφορά,
µε κύριο στόχο την προστασία
της καθηµερινά πληττόµενης
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
την αποτελεσµατική απόλαυση
του συνόλου των ατοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων.

Στο χώρο της νοσηλευτικής
το βασικό νοµοθέτηµα,που επι-
χειρεί την εδραίωση κανόνων
δεοντολογίας κατά την άσκηση
του νοσηλευτικού επαγγέλµα-

τος είναι ο Κώδικας Νοσηλευ-
τικής ∆εοντολογίας (Π∆ 216/2001).
Το ως άνω Προεδρικό ∆ιάταγ-
µα αποτελεί καρπό της εξου-
σιοδοτικής διάταξης του άρθρου
114 του Νόµου 2071/1992 περί
εκσυγχρονισµού και οργάνω-
σης του Ε.Σ.Υ. Η εν λόγω διά-
ταξη έχει το ακόλουθο περιε-
χόµενο:«Με προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Υγείας,Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά
από γνώµη του ΚΕ.Σ.Υ.,συντάσ-
σεται και εκδίδεται κώδικας νοση-
λευτικής δεοντολογίας και κώδι-
κας δεοντολογίας επισκεπτών
υγείας. Οι κανόνες που πρέπει
να διέπουν το νοσηλευτικό λει-
τούργηµα και αυτό των επισκε-
πτών υγείας, οι σχέσεις µεταξύ
των νοσηλευτών, των επισκε-
πτών υγείας, οι σχέσεις µε τους
ασθενείς, τους ιατρούς και λοι-
πό προσωπικό που συνεργά-
ζεται η νοσηλευτική υπηρεσία,
καθώς και οι επισκέπτες υγείας
καθορίζονται µε τον κώδικα
νοσηλευτικής δεοντολογίας και
τον κώδικα δεοντολογίας των
επισκεπτών υγείας».

Όπως προκύπτει από την
παραπάνω διάταξη ο ίδιος ο
νοµοθέτης κάνει λόγο περί
νοσηλευτικού λειτουργήµατος,

αναγνωρίζοντας ρητά την βαθιά
και αναµφισβήτητη κοινωνική
προσφορά του κλάδου των
νοσηλευτών.

Στο σηµείο αυτό αξίζει να
αναφερθούν οι πλέον χαρα-
κτηριστικές διατάξεις του Κώδι-
κα Νοσηλευτικής ∆εοντολογίας,
που αποτυπώνουν και το συνο-
λικότερο πνεύµα του νοµοθέ-
τη. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ως άνω Κώδικα,ο
Νοσηλευτής οφείλει να αποτε-
λεί υπόδειγµα έντιµου και άµε-
µπτου ατόµου, να µεριµνά για
την κάλυψη των αναγκών του
ανθρώπου, να χρησιµοποιεί το
σύνολο των επιστηµονικών και
επαγγελµατικών γνώσεών του
µε αποκλειστικό γνώµονα το
συµφέρον του ασθενούς,να απέ-
χει από κάθε πράξη ή παράλει-
ψη που δηµιουργεί την υπόνοια
ότι, παραπλανά ή εξαπατά τον
ασθενή, να σέβεται την προσω-
πικότητα, την αξιοπρέπεια και
την τιµή του ασθενούς και,µάλι-
στα, ανεξάρτητα από τις θρη-
σκευτικές, ιδεολογικές ή άλλες
πεποιθήσεις του,να σέβεται την
αξία της ανθρώπινης ζωής, να
ενηµερώνεται και να βελτιώνει
τις δεξιότητές του στα πλαίσια
της συνεχιζόµενης εκπαίδευ-
σης, να ενηµερώνει ορθώς τον

ασθενή αναφορικά µε την πρό-
γνωση, την διάγνωση και την
θεραπεία,να σέβεται την ιδιωτι-
κή ζωή του ασθενούς και τον
απόρρητο χαρακτήρα κάθε είδους
πληροφοριών, να έχει άριστες
σχέσεις µε τους συναδέλφους
του και το λοιπό προσωπικό
τηρώντας την ιεραρχία,να συνερ-
γάζεται µε τους ιατρούς διατη-
ρώντας την επιστηµονική του
ανεξαρτησία και την ιδιότητά του
ως ισότιµου µέλους της θερα-
πευτικής οµάδας,να απέχει από
επικρίσεις ή αποδοκιµασίες του
έργου των συναδέλφων του,να
λαµβάνει υπόψη την προσωπι-
κότητα και την βούληση του παι-
διού – ασθενούς και να σέβεται
την προσωπικότητα του ψυχια-
τρικού ασθενούς.

Πέραν των ανωτέρω διατά-
ξεων είναι δυνατόν να υποστη-
ριχθεί, ότι κανόνες δεοντολο-
γίας,που αφορούν την άσκηση
και του νοσηλευτικού λειτουρ-
γήµατος,καθιερώνονται και από
άλλα νοµοθετήµατα. Μεταξύ
αυτών συγκαταλέγεται οπωσ-
δήποτε ο ∆ηµοσιοϋπαλληλικός
Κώδικας (Νόµος 3528/2007).
Ειδικότερα,σύµφωνα µε το άρθρο
26Λ1 του ως άνω Κώδικα, «ο
υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχε-
µύθεια για θέµατα που χαρα-
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κτηρίζονται ως απόρρητα από
τις κείµενες διατάξεις. Οφείλει,
επίσης, να τηρεί εχεµύθεια σε
κάθε περίπτωση που αυτό επι-
βάλλεται από την κοινή πείρα
και λογική,για γεγονότα ή πλη-
ροφορίες των οποίων λαµβά-
νει γνώση κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του ή επ' ευκαι-
ρία αυτών».Σύµφωνα,δε,µε την
παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω
άρθρου, «µαρτυρία ή πραγµα-
τογνωµοσύνη για θέµατα απόρ-
ρητα επιτρέπεται µόνο µε άδεια
του οικείου Υπουργού».

Περαιτέρω,σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 27, «ο
υπάλληλος οφείλει να συµπε-
ριφέρεται εντός και εκτός της
υπηρεσίας κατά τρόπο, ώστε
να καθίσταται άξιος της κοινής
εµπιστοσύνης. Ο υπάλληλος
οφείλει κατά την άσκηση των
καθηκόντων του να συµπερι-
φέρεται µε ευπρέπεια στους
διοικούµενους και να τους εξυ-
πηρετεί κατά τη διεκπεραίωση
των υποθέσεων τους.Κατά την
άσκηση των καθηκόντων του,
ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται
να κάνει διακρίσεις σε όφε-
λος ή σε βάρος των πολιτών,
εξαιτίας των πολιτικών, των
φιλοσοφικών ή των θρη-
σκευτικών τους πεποιθήσεων».

Επιπλέον, δεοντολογικοί
κανόνες εξάγονται και από ορι-
σµένες διατάξεις του Π∆ 351/1989
περί της καθιέρωσης των επαγ-
γελµατικών δικαιωµάτων των
νοσηλευτών. Ειδικότερα ανα-
φέρεται, ότι ο νοσηλευτής έχει
ως έργο και αποστολή του,µετα-
ξύ άλλων καθαρά νοσηλευτι-
κών πράξεων,την πληροφόρη-
ση του αρρώστου και των οικείων
του σε θέµατα που αφορούν τη
λειτουργία του νοσοκοµείου -
τη νοµοθεσία των υπηρεσιών
υγείας - την εφαρµοζόµενη θερα-
πευτική αγωγή,την εκπαίδευση
και παροχή βοήθειας στον άρρω-
στο µε σκοπό την αυτοφροντί-

δα, την εκπαίδευση και παροχή
βοήθειας στους οικείους του
αρρώστου µε σκοπό την συνέ-
χιση της φροντίδας στο σπίτι,
την φροντίδα και υποστήριξη
του αρρώστου όταν υπάρχει χρό-
νιο ή ανίατο νόσηµα και, τέλος,
την βοήθεια στην επικοινωνία
µεταξύ αρρώστου, οικογένειας,
γιατρού,προσωπικού του νοσο-
κοµείου και άλλων κοινωνικών
και κοινοτικών ιδρυµάτων.

Έχοντας παρουσιάσει, έστω
και µε συνοπτικό τρόπο,το γενι-
κό πλαίσιο των κανόνων δεο-
ντολογίας,που διέπουν την άσκη-
ση του νοσηλευτικού
λειτουργήµατος, γεννάται πλέ-
ον ένα πολύ κρίσιµο ερώτηµα:
Ποια είναι η δεσµευτική ισχύς
των κανόνων αυτών; Με άλλα
λόγια, οι διατάξεις που καθιε-
ρώνουν δεοντολογικούς κανό-
νες εφαρµόζονται απαρέγκλιτα
ή αποτελούν απλώς ευχολόγιο;

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει
να τονιστεί, ότι κάθε φορά που
γίνεται λόγος για δεσµευτική
ισχύ ορισµένων κανόνων δικαί-
ου, µοιραία τίθεται αφενός το
ζήτηµα του τρόπου εξαναγκα-
σµού των πολιτών ως προς την
πιστή τήρηση και εφαρµογή
τους, αφετέρου το ζήτηµα της
επιβολής κυρώσεων σε περί-
πτωση παραβίασης των κανό-
νων αυτών. Τα δύο αυτά ζητή-
µατα συνδέονται,βέβαια,άρρηκτα
µεταξύ τους, αφού στις περισ-
σότερες περιπτώσεις η επαπει-
λούµενη κύρωση είναι αυτή
που παροτρύνει ή άλλως εξα-
ναγκάζει κάποιον στον σεβα-
σµό των κανόνων δικαίου.

Εν προκειµένω, µια πρώτη
µορφή εγγύησης για την εφαρ-
µογή των κανόνων του Κώδι-
κα Νοσηλευτικής ∆εοντολογίας

είναι οι πειθαρχικές διατάξεις
του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδι-
κα. Ενδεικτικώς αναφέρεται, ότι
σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 107 του ∆ηµοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα,αποτελούν πει-
θαρχικό παράπτωµα η παράβα-
ση της υποχρέωσης εχεµύθειας,
µε την επιφύλαξη των διατάξε-
ων του άρθρου 26 του παρό-
ντος, η ανάρµοστη συµπεριφο-
ρά προς τους πολίτες, η

αδικαιολόγητη µη εξυπηρέτηση
τους και η µη έγκαιρη διεκπε-
ραίωση των υποθέσεών τους,η
αποδοχή οποιασδήποτε υλικής
εύνοιας ή ανταλλάγµατος για το
χειρισµό υπόθεσης από τον
υπάλληλο κατά την άσκηση των
καθηκόντων του και η άρνηση
παροχής πληροφόρησης στους
πολίτες.

Ενδεχόµενη παραβίαση των
ανωτέρω κανόνων είναι δυνα-
τόν να επισύρει την πειθαρχι-
κή δίωξη και τον πειθαρχικό
κολασµό παντός εµπλεκοµέ-
νου νοσηλευτή,κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του πειθαρχι-
κού δικαίου του ∆ηµοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα.

Σε κάθε περίπτωση, ειδικό-
τερη και πλέον συναφής κρίνε-
ται η διάταξη του άρθρου 25 του
Νόµου 3252/2004,δηλαδή του
ιδρυτικού Νόµου της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος.Σύµφω-
να µε αυτήν, πειθαρχικά παρα-
πτώµατα είναι ιδίως «η παράβα-
ση των καθηκόντων και
υποχρεώσεων που προβλέπο-
νται για τους νοσηλευτές από τις
διατάξεις του παρόντος,του Κώδι-
κα Νοσηλευτικής ∆εοντολογίας,
του εσωτερικού κανονισµού λει-
τουργίας της Ε.Ν.Ε., των απο-
φάσεων του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. και
του Περιφερειακού Συµβουλί-

ου του Περιφερειακού Τµήµα-
τος στο οποίο ανήκει ο νοση-
λευτής».Εν προκειµένω,για πρώ-
τη ίσως φορά µετά την θέση σε
ισχύ του Κώδικα Νοσηλευτικής
∆εοντολογίας,γίνεται ρητή µνεία
του σε κείµενο νοµοθετικής διά-
ταξης.Το γεγονός αυτό αναµφί-
βολα αναβαθµίζει και φέρνει
στην επιφάνεια τις εν πολλοίς
ξεχασµένες διατάξεις του Κώδι-
κα Νοσηλευτικής ∆εοντολογίας.

Σύµφωνα, λοιπόν, µε την
παραπάνω διάταξη, ο Κώδικας
Νοσηλευτικής ∆εοντολογίας
αποκτά δεσµευτική ισχύ, ικανή
να επιβάλει τον απόλυτο σεβα-
σµό των διατάξεών του, ένεκα
των επαπειλούµενων πειθαρ-
χικών κυρώσεων από τα αρµό-
δια Πειθαρχικά Συµβούλια της
Ε.Ν.Ε.,κατ’ εφαρµογή των σχε-
τικών διατάξεων του Νόµου
3252/2004. Είναι, δε, χαρακτη-
ριστικό,ότι ήδη το Ανώτατο Πει-
θαρχικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε.,
εις το οποίο µετέχει ως Πρόε-
δρος Εφέτης των Πολιτικών
∆ικαστηρίων,έχει επιβάλει πει-
θαρχική ποινή σε µέλος της
Ε.Ν.Ε.µε αφορµή,µεταξύ άλλων,
και την παραβίαση συγκεκρι-
µένων διατάξεων του Κώδικα
Νοσηλευτικής ∆εοντολογίας.

Συνεπώς,µε την διάταξη του
άρθρου 25 του Νόµου 3252/2004,
ο Κώδικας Νοσηλευτικής ∆εο-
ντολογίας έρχεται στο προσκή-
νιο και αποκτά ιδιαίτερη σηµα-
σία, αφού καλύπτεται πλέον το
υπαρκτό νοµικό κενό, που τον
καθιστούσε στην πράξη ανε-
φάρµοστο.Και το κενό αυτό δεν
ήταν άλλο από την παντελή έλλει-
ψη πρόβλεψης κάποιας µορφής
κύρωσης για τους παραβάτες των
διατάξεών του.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέ-

πει να τονιστεί, ότι η προσπά-
θεια θέσπισης κανόνων δεο-
ντολογίας για την άσκηση του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος ξεκί-
νησε πολύ πρόσφατα, µε απο-
τέλεσµα να απέχει πολύ από το
στάδιο της ολοκλήρωσης ή της
τελειοποίησης.Βέβαια,όταν γίνε-
ται λόγος περί δεοντολογίας,
ίσως δεν αρµόζει να µιλάµε για
ολοκλήρωση ή πόσο µάλλον
για τελειοποίηση,αφού οι κανό-
νες δεοντολογίας οφείλουν να
εξελίσσονται και να µεταλλάσ-
σονται διαρκώς,ώστε να έχουν
την δυνατότητα προσαρµογής
στους πάσης φύσεως µετασχη-
µατισµούς της δοµής και της
καθηµερινότητας των σύγχρο-
νων κοινωνιών.

Επιπλέον κρίνεται σκόπιµη
και πιο αποτελεσµατική η θέσπι-
ση ειδικών και λεπτοµερών
κανόνων, που να ρυθµίζουν
µε σαφήνεια την συµπεριφορά
κάθε νοσηλευτή,και όχι η θέσπι-
ση γενικόλογων κανόνων µε
ασαφές περιεχόµενο,που δηµι-
ουργούν ερµηνευτικά κενά και
αδυνατούν να αναπτύξουν δεσµευ-
τική ισχύ.Αν ο νοµοθέτης απο-
φασίσει να κινηθεί προς αυτή
την κατεύθυνση,τότε είναι σίγου-
ρο ότι θα γεννηθεί η ελπίδα για
την διαµόρφωση ενός σαφούς
δεοντολογικού πλαισίου, που
θα συµβάλει στην καλυτέρευ-
ση των όρων άσκησης του νοση-
λευτικού επαγγέλµατος, προς
όφελος πάντα του κοινωνικού
συνόλου.

Κλείνοντας θα πρέπει να επι-
σηµανθεί,ότι η ίδρυση της Ε.Ν.Ε.
και η ανάπτυξη των δράσεών
της µπορούν και πρέπει να βγά-
λουν από την ακινησία και την
χρόνια στασιµότητα τη νοση-
λευτική κοινότητα, συµβάλλο-
ντας αποφασιστικά στην καθιέ-
ρωση σύγχρονων δεοντολογικών
κανόνων, που να χαίρουν του
απολύτου σεβασµού όλων των
νοσηλευτών. xz

«Οι διατάξεις που καθιερώνουν δεοντολογικούς
κανόνες εφαρµόζονται απαρέγκλιτα

ή αποτελούν απλώς ευχολόγιο;»




