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πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσης
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
και κατάρτισης
π ε ρ ι ε χ όνοσοκόµων
µ ε ν α έγινε

από τη βασίλισσα Όλγα το 1875 µε

την ίδρυση της πρώτης σχολής νοσοκόµων,
της σχολής του «Ευαγγελισµού», τρίτης
παγκοσµίως. Το 1884 ιδρύεται το θερα-

Ε.Ν.Ε.ντύπω
πευτήριο «Ευαγγελισµός» σκοπός του οποίε φ ητους
µ ε ρκανόνες
ί δ ε ς της επιου ήταν «… η κατά
στήµης µόρφωσις νοσοκόµων γυναικών».
Η φοίτηση στη σχολή είχε, αρχικά, διάρκεια 2 ετών και αργότερα έγινε τριετής.
Η Ελλάδα ήταν η πρώτη Ευρωπαϊκή

Ε.Ν.Ε.ργός
λευτικό πρόγραµµα, όπως η Αµερική και
πολίτης

Οι εξελίξεις γύρω από το θέµα της νοσηλευτικής εκπαίδευσης

H

εκπαίδευση
Ε.Ν.Ε.ργειες
έχει τη δική

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

λευτικής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών ως

δευση των Νοσηλευτών γινόταν ως τότε
Ε.Ν.Ε.χειρο

π ι φ υ λτου
λ ί δΥπουργείου
α
στις Ανώτερες εΣχολές
Αλήθεια, φίλοι και συνάδελφοι, τι έφται-

H

Τα δικαιώµατα της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία

Επιστολή προς όλους τους αρµόδιους φορείς απέστειλε το ∆.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος,
για την µη εφαρµογή των όρων υγιεινής και ασφάλειας στο Νοσοκοµείο ∆ιδυµοτείχου. Μετά από καταγγελίες ενός σηµαντικού αριθµού νοσηλευτών, οι οποίοι έκαναν λόγο για πληµµελή τήρηση και εφαρµογή των κανόνων

ασφαλείας κατά την διενέργεια επεµβάσεων κυτταροµειωτικής χειρουργικής και υπέρθερµης ενδοπεριτοναϊκής διεγχειρητικής χηµειοθεραπείας, η Ε.Ν.Ε. ξεκαθάρισε µε κάθε τρόπο, ότι εναντιώνεται σε κάθε προσπάθεια
αλλοίωσης και χειροτέρευσης των όρων υγιεινής και ασφάσελ. 7
λειας των νοσηλευτών όλης της χώρας.
σελ.7

▲
▲

Υγείας και στα Τ.Ε.Ι.

τα Ιατρικών Σχολών,
προκειµένου να υπάρξει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή,

∆εν διαπραγµατεύονται!

Το 1979 ιδρύεται το Τµήµα της Νοση-

το τµήµα λειτουργεί αυτόνοµα, ενώ η εκπαί-

στη- µιακών Τµηµάτων Νοσηλευτικής σε
όλες τις πόλεις που
λειτουργούν Τµήµα-

απόψεις

ο Καναδάς πολλά χρόνια πριν.

τµήµα της Ιατρικής Σχολής. Από το 1983

επικαιρότητα

της ιστορία...
Και οι σηµαντικές
εξελίξεις γύρω από
το θέµα της ενιαίας
νοσηλευτικής εκπαίδευσης, γράφουν ένα
από τα πιο σηµαντιπληροφορίες
κά κεφάλαια της ιστορίας αυτής. «Η 61η
Σύνοδος των Πρυτάνεων και Προέδρων
των ∆.Ε.ενέκρινε οµό- για ενιαία πανεπιστηφωνα αίτηµα της Ένω- µιακή νοσηλευτική
σης Νοσηλευτών - εκπαίδευση και για
τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) δηµιουργία Πανεπι-

αλλά και η επάρκεια
σε διδακτικό προσωπικό». Η ανακοίνωση
λιτή, σαφής και...ιστορική! Με την απόφαση αυτή, η χώρα µας
απαντά εποικοδοµητικά στις προκλήσεις
που εµφανίζονται στο
νέο διεθνές περιβάλλον της εκπαίδευσης
και κάνει τα πρώτα,
σηµαντικά βήµατα,που
θα την φέρουν στο
δρόµο των διεθνών
προτύπων και διαδικασιών...
σελ. 6

▲

χώρα που εφάρµοσε γενικευµένο νοση-

άρθρα / επιστολές

ξε και από πρωτοστάτες της τριτοβάθµιας
Νοσηλευτικής εκπαίδευσης γίναµε ουραγοί;
Με βάση τη διακήρυξη του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τη Νοσηλευτι-

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ

ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Σας περιµένουµε όλους στην Πάτρα!

σελ. 9

κή (WHO 2000), την οποία έχει συνυπο-

Ενστάσεις υπό...αξιολόγηση...

σελ. 10

γράψει και η χώρα µας, η εκπαίδευση των

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Καλωσορίζοντας και επισηµαίνοντας... σελ. 11

Νοσηλευτών θα πρέπει να παρέχεται στο

Κανένας λόγος ανησυχίας

Περί αρµοδιοτήτων ο λόγος…

▲

πανεπιστήµιο...

σελ. 4

σελ. 8

σελ. 17
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

Α∆ΕΙΑ

Μία ηµέρα
ανά δίµηνο

Αναφορικά µε την χορήγηση της ειδικής άδειας ένεκα χειρισµού οθόνης οπτικής καταγραφής επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
50§6 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
(Νόµος 3528/2007), υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή
και απασχολείται µπροστά σε οθόνη
οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών
του ηµερήσιου ωραρίου εργασίας, δικαιούται µηχανογραφική άδεια, µετά αποδοχών, µίας (1) ηµέρας ανά δίµηνο. Η
άδεια χορηγείται υποχρεωτικά µέσα στο
δίµηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια
αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστηµα αυτό,
δεν µεταφέρεται ούτε καταβάλλεται
αποζηµίωση στον υπάλληλο.
Με βάση την πιο πάνω νοµοθετική
διάταξη και κατόπιν υποβολής σχετικού
ερωτήµατος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Οµοσπονδίας
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), προς τις αρµόδιες υπηρεσίες
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, εξεδόθη η υπ’ αριθµ. πρωτ.
1364/13-09-2007 Ερµηνευτική Εγκύκλιος
του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Υγείας, απευθυνόµενη… σελ. 7

Αύγουστος 2009

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ

Το (ηλεκτρονικό) ταξίδι της Υγείας...

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Η Νοσηλευτική πάντα σχετιζόταν µε την επεξεργασία δεδοµένων. Πρώτη η Florence
Nightingale το 1857 καθιέρωσε ένα σύστηµα
ε φ η στατιστικής
µ ε ρ ί δ ε ςεπεξεργασίας νοσηλευτικών
δεδοµένων στο στρατό και έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής Πληροφορικής. Το 1890 ο πρώτος υποτυπώδης υπολογιστής χρησιµοποιήθηκε στο χώρο
της υγείας και αρκετά χρόνια αργότερα χρησιµοποιήθηκαν οι διάτρητες κάρτες στη
δηµόσια υγεία και στις επιδηµιολογικές µελέτες (1920-1930).
Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1960 έκανε την εµφάνιση του το πρώτο Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου στις ΗΠΑ. Αναφέρονταν σε µαιευτική κλινική και
χρησιµοποιήθηκε για την εκπαίδευση νέων µαιών. Έξι χρόνια αργότερα η κυβέρνηση
των ΗΠΑ ξεκίνησε την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκειµένου να µπορέσει
να επεξεργαστεί τυποποιηµένες φόρµες, που απαιτούνται για την αποζηµίωση υπηρεσιών υγείας που παρέχονταν στους υπερήλικες.
του ’70 συνέβη µια
π ο λ ί τΤηη δεκαετία
ς
θεαµατική αλλαγή στην χρήση της πληροφορικής στην υγεία. Έκαναν την εµφάνιση
τους οι προσωπικοί υπολογιστές, µε αποτέλεσµα… σελ. 12

Ε.Ν.Ε.ργός

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47
π λ η10676,
ρ ο φΑθήνα,
ορίες
Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr
ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ηµήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο χρόνος έχει τη δική του ερµηνεία…

Ε.Ν.Ε.χειρο

Αναφορικά µε την αξιολόγηση του προσωπικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, άρα και των νοσηλευτών που απασχολούνται σε νοσηλευτικά ιδρύεπιφυλλίδα
µατα του δηµόσιου τοµέα, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18§1 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 318/1992,
οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται τον Ιανουαρίο κάθε έτους για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, µε εξαίρεση τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ, για
τους οποίους συντάσσονται κάθε δύο χρόνια. Η συµπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούµενο και πρέπει να γίνεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του
Ιανουαρίου. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης
για όλους τους υπαλλήλους, που υπηρέτησαν στην οργανική µονάδα, στην οποία
προΐσταται, κατά το προηγούµενο έτος για πέντε τουλάχιστον µήνες, ανεξάρτητα
αν είχαν τοποθετηθεί µε έγγραφο ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των
εκθέσεων υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες... σελ. 14

Ε.Ν.Ε.ΧΕΙΡΟ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

«Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ:
πάντα επίκαιρος»

Οι φύλακες και οι...
«φυλακές» των νοσηλευτών

«Γεννήθηκα στην Αθήνα σε ένα από τα τέσσερα γωνιακά σπίτια των οδών Ακαδηµίας και Θεµιστοκλέους. ∆εν
σας λέω, όµως, σε ποιό. Και το κάνω επίτηδες αυτό, για
να µπλέξω άγρια-σε αυτό το αθηναϊκό σταυροδρόµι- τους
διαφόρους “αρµοδίους”, όταν έρθει η στιγµή να εντοιχισθεί η αναµνηστική πλάκα. Εγώ βέβαια θα τα έχω τινάξει προ πολλού, και θα σπάω κέφι καλά στον ουρανό, µε
τη µεταθανάτια φάρσα µου. Θα έχω παρέα το Σολωµό,
που θα µου λέει κουνώντας το κεφάλι: “Τράβα και σύ
Καραγάτση, όσα τράβηξα εγώ από τον Καιροφύλλα, τον
Αποστολάκη και το Σπαταλά”».
Μ’ αυτά τα λόγια ξεκινάει το αυτοβιογραφικό του
σηµείωµα ο Μ. Καραγάτσης, ο πρωτοστάτης- κατά πολλούς- της λογοτεχνικής γενιάς του τριάντα, δίνοντας, έτσι
απλά, το στίγµα της αµεσότητας και της έλλειψης κάθε
είδους επιτήδευσης, στοιχεία θεµελιώδη στο πλούσιο και
σηµαντικό του έργο... σελ. 21

Η αρχή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία είναι θεµελιώδης αρχή του εργατικού
δικαίου σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, η αρχή αυτή έχει ως συνταγµατική βάση τη διάταξη ευρύτατης εφαρµογής του άρθρου 4 παρ.2 του Συντάγµατος, η οποία
εξειδικεύεται µε τις συνταγµατικές διατάξεις των άρθρων 22
παρ.1 εδ. β’ και 116 παρ.2 εδ. α.
Με το νόµο, όµως, 3488/2006 δηµιουργήθηκε ένα νέο ειδικό πλαίσιο ρύθµισης για την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες
εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις. Με αυτόν τον τρόπο η
Ελλάδα εναρµονίστηκε πλήρως µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία
και τις κοινοτικές οδηγίες, ανταποκρινόµενη στις κατευθύνσεις
της νέας πολιτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
όπως εκφράζεται στον χάρτη Πορείας της Ε.Ε. για την ισότητα
των φύλων 2006-2010. Πιο συγκεκριµένα… σελ. 15
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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.

Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης», το επίσηµο επιστηµονικό περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος εισέρχεται στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθµισης δηµιουργήσαµε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.nursingjournal.gr στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστηµονικού 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 αντίγραφο 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, η τιµή εκάστου τεύχους περιοδικού ορίστηκε στα επτά ευρώ (7p) και οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να τα προµηθεύονται ταχυδροµικώς, είτε ξεχωριστά, είτε ανά έτος, αφού προηγουµένως προσκοµίσουν ή
αποστείλουν στα γραφεία της Ε.Ν.Ε. τη σχετική απόδειξη
επώνυµης κατάθεσης στην τράπεζα EUROBANK, στο λογα-

ριασµό µε αριθµό 0026.0002.65.0201035402 (µε αιτιολογία
«Για το Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης»).
Επίσης, θα µπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γραφεία της Ε.Ν.Ε., καταβάλλοντας το παραπάνω τίµηµα µετρητοίς.
Το Περιοδικό της Ε.Ν.Ε., λοιπόν, στην κατεύθυνση της αναγνώρισής του από την Πολιτεία ως το επίσηµο νοσηλευτικό
επιστηµονικό περιοδικό της χώρας, παραµένει πιστό στους
πρωταρχικούς του στόχους:
• Την προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήµης και τέχνης
• Την συµβολή στην ποιότητα φροντίδας ατόµων, οµάδων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας
• Την ανάδειξη και επιστηµονική διερεύνηση επιστηµονικών νοσηλευτικών θεµάτων
• Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και
• Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας
και δεσµεύεται σε µία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήµης στην
Ελλάδα. Το περιοδικό έχει καταχωρηθεί στον ∆ιεθνή
Συλλογικό Κατάλογο Εκδόσεων σε σειρές στο Παρίσι µε
ISSN 1791-9002.
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editorial

Ε.Ν.Ε.γραψαν

άρθρα / επιστολές

Alea Ε.Ν.Ε.πίγραφα
jacta est…Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

περιεχόµενα

«Σ

ήµερα, οι περισσότερες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της
Αµερικανικής Ηπείρου, της
Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας
έχουν ήδη εντάξει τη Νοσηλευτική
εκπαίδευση στο Πανεπιστήµιο, µε αποτέλεσµα τη βελτίωσης της παρεχόµενης φροντίδας, αλλά και τη βελτίωση
της κοινωνικής αποδοχής για το Νοσηλευτικό επάγγελµα. ∆υστυχώς, στη
χώρα µας πάσχουν και τα δύο», καταλήγει στην επιστολή του προς τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Άρη Σπηλιωτόπουλο, ο
πρόεδρος του τµήµατος Νοσηλευτικής

µάτων Νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. Στα ήδη
υπάρχοντα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα
Νοσηλευτικής Αθηνών και Σπάρτης,
θα πρέπει να προστεθούν τα ακόλουθα τµήµατα, που θα ανήκουν και θα
εποπτεύονται από τις αντίστοιχες Σχο λές Επισετηφµώ
ηνµΥεγρείίαδς εήςτις Ιατρικές
Σ χολές :
Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής
Θράκης στην Αλεξανδρούπολη
Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής
Μ ακεδονί ας στην Θεσσαλονί κη
Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής
Πελοποννήσου στην Πάτρα
Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής
σ τ η Θ εσ σα λ ί α .
Πανεπιστηµιακόπ ΤοµλήίµταηΝςοσηλευτικής
Η π ε ίρο υ στ α Ιωά ννι να
Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής
σ την Κρήτ η.
Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής
Α ιγαίου στη Ρόδο.
Προς αυτή την κατεύθυνση, εργαστήκαµε επίµονα και µεθοδικά µε την
αµέριστη βοήθεια του κου Γ. Μπαλτόπουλου. Με την διακριτική µας παρουεπιφυλλίδα
σία στα Γιάννενα, ακολουθώντας την
πολιτική του συγκεκριµένου, καταφέραµε, όχι µόνο να συµπεριληφθεί η
πρόταση της Ε.Ν.Ε. στην ηµερήσια διάταξη της 61ης συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων των ∆.Ε., αλλά
και να οµοφωνήσουν εκδίδοντας την
ΑΠΟΦΑΣΗ 22»:
ιστορική «Α

Ε.Ν.Ε.ντύπω

∆ηµήτρης Σκουτέλης
Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

«Αν θέλουµε να αλλάξουµε
τα πράγµατα,
ας κάνουµε κι ένα κόπο
να κάνουµε την αυτοκριτική µας»
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθηγητής, κος Γ. Μπαλτόπουλος.

Ε.Ν.Ε.χειρο

Με λεβεντιά, ο κ. Αθανάσιος Λεβέντης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, φέρνει
επερώτηση στην βουλή και αφού αναλύει λεπτοµερώς την αναγκαιότητα της
άρσης του κατακερµατισµού της τριτοβάθµιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης
καταλήγει ρωτώντας, αν υπάρχει σχεδιασµός για την ενοποίηση και ποιά
µέτρα θα ληφθούν για την ταχύτερη
υλοποίησή της.
Η εξέλιξη της Νοσηλευτικής επιστήµης, της τεχνολογίας, το ευρωπαϊκό καθεστώς στα κράτη – µέλη µε την
ενιαία Πανεπιστηµιακή Νοσηλευτική
εκπαίδευση (πλην της Γερµανίας και
Αυστρίας), η δήλωση του ενιαίου τίτλου Νοσηλευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε το άρθρο 5 του Ν.1579/85 και
η ψήφιση του Νόµου 3204/2003 περί
άσκησης ελευθέρου επαγγέλµατος,
καθώς επίσης και οι βασικές τοµεακές Κοινοτικές Οδηγίες (77/451, 77/452,
77/453 Ε.Ο.Κ.), επιβάλλουν την ανάπτυξη τ η ς Π α ν ε π ι σ τ η µ ι α κ ή ς Ν ο σ η λευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
και την δηµιουργία αντίστοιχων Τµη-

Θέµα Η.∆. : Λοι πά θεσµι κά θέµα τα – Αί τηµα για ενι αία παν επι στηµια κή νο σ ηλευτι κή εκπ αί δ ευσ η
«Η 61η Σύνοδος των Πρυτάνεων
και Προέδρων των ∆.Ε. ενέκρινε οµόφωνα αίτηµα της Ένωσης Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) για ενιαία
πανεπιστηµιακή νοσηλευτική εκπαίδευση και για δηµιουργία Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Νοσηλευτικής
σε όλες τις πόλεις που λειτουργούν
Τµήµατα Ιατρικών Σχολών, προκειµένου να υπάρξει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή, αλλά και η επάρκεια
σε διδακτικό προσωπικό».
Η πρόταση της Ε.Ν.Ε. έχει προωθηθεί και στο διοικητικό συµβούλιο

της Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης(ΣΑΠΕ), προκειµένου να ληφθεί
απόφαση για το συγκεκριµένο αίτηµα.
Θέλω να πιστεύω, ότι φτάνουµε στο
τέλος αυτής της πολύχρονης εκκρεµότητας, ώστε να µπορούµε να νοιώθουµε συνεπείς και χρήσιµοι
π λ η ρ οωςφπρος
ορίες
την στοχοθεσία. Παρακάµψαµε τα επιµέρους συντεχνιακά µικροσυµφέροντα, που συσκοτίζουν τις λύσεις και
µόνο σύγχυση µπορούν να προκαλέσουν.
Οι ατυχείς επικλήσεις του κινδύνου µιας τυχόν ενοποίησης, µάλλον,
φοβική άρνηση, για την όποια µετατόπιση των ορίων του εκπαιδευτικού
συστήµατος, υποδηλώνουν, παρά
α πουσιαόψεις
στική και εµπεριστατωµένη θέση και
άποψη εκφράζουν.
Οι προωθούµενες έως τώρα κραυγές αγωνίας περί ενοποίησης της τριτοβάθµιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης,
µε το ψεύτικο πρόσηµο του άκρατου
ενδιαφέροντος προέβλεπαν, µάλλον,
στον «βανδαλισµό», παρά στην υλοποίηση της συγκεκριµένης πρότασης.
Αν θέλουµε να αλλάξουµε τα πράγµατα, ας κάνουµε κι ένα κόπο να κάνουµε την αυτοκριτική µας. Συχνά πυκνά
βλέπουν το φως της δηµοσιότητας γνώµες και απόψεις, που είναι γεµάτες µε
αµφίσηµες εκφράσεις και θολές αιτιάσεις,παραπέµποντας στο «Ήξεις αφί(ή)ξεις
ού θνήξεις εν πολέµω». Είναι ουτοπικό, βέβαια, να περιµένει κανείς την απόλυτη συναίνεση, ιδίως όταν θίγονται
προσωπικά συµφέροντα.

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Φίλοι του ∆.Σ. του ΕΣΝΕ, η επιστηµονική τιµιότητα συνίσταται στο να
µην παραποιείς και να αποσιωπάς επιλεκτικά τα γεγονότα, στο να δηµιουργείς ψευδείς εντυπώσεις και να µην
λες συνειδητά ψεύδη. Και παρότι τα
όρια µεταξύ αλήθειας και ψεύδους είναι
δυσδιάκριτα, το χοντρό ψεύδος είναι
διακριτό. Ας διοχετεύσουµε λοιπόν
όλη µας την ενεργητικότητα, στο να
βγει το κύηµα αρτιµελές, αφήνοντας
προσώρας το κυνήγι της πατρότητας!
O tempora! O mores! ❘❚
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ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ 61Η ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆.Ε.

Ε.Ν.Ε.
Ακολουθώντας
µια «ενιαία» διαδροµή...

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

AΕ.Ν.Ε.ργός

πληροφορίες

ποτελεί αναµφισβήτητο γεγονός
ότι, οι εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό, αλλά και στον παγκόσµιο
χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης είναι
ραγδαίες και επιτακτικές. Η χώρα µας
καλείται να απαντήσει εποικοδοπµοητλικίάτ η ς
στις νέες προκλήσεις που εµφανίζονται
στο νέο διεθνές περιβάλλον της εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα να προσαρµόσει τις δικές της δοµές στα αντίστοιχα
πρότυπα και διαδικασίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), που ιδρύθηκε
µε το Ν. 3252/2004, αποτελεί σήµερα τον
επαγγελµατικό σύλλογο τε
ωπ
νΝ
ι φοσυηλλελυ-ί δ α
τών της χώρας, υπό την µορφή Νοµικού
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό δεκαετιών τόσο
σε θεσµικό, όσο και σε επαγγελµατικό
αλλά και επιστηµονικό επίπεδο.
Μεταξύ των σκοπών της Ε.Ν.Ε.,όπως αναβάθµιση του ανθρωπιστικού επαγαυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 του γέλµατος του Νοσηλευτή και θα τεθεί
Ν.3252/2004, συµπεριλαµβάνεται και η τροχοπέδη στην ολοένα αυξανόµενη
διατύπωση εισηγήσεων επί θεµάτων απαξίωση,που αποτρέπει τους νέους από
Νοσηλευτικής εκπαίδευσης, ήτοι ενός το να ασχοληθούν µε τη Νοσηλευτική
τοµέα εξαιρετικά ευαίσθητου, ο οποίος Επιστήµη και τους ωθεί να επιλέξουν
περιέρχεται πλέον στο αποκλειστικό πεδίο άλλες επαγγελµατικά υπερκορεσµένες
ευθύνης της Ε.Ν.Ε., ως καθ’ ύλην αρµό- Υγειονοµικές Επιστήµες.
Η λειτουργία – ίδρυση των Πανεπιδιου φορέα, νοµοθετικώς κατοχυρωµένου, για κάθε ζήτηµα που άπτεται της στηµιακών Τµηµάτων λοιπόν, µπορεί να
Νοσηλευτικής Επιστήµης και Τέχνης. εξαγγελθεί µε τον ακόλουθο προγραµΗ εξέλιξη της Νοσηλευτικής επιστή- µατισµό:
µης, της τεχνολογίας, το ευρωπαϊκό καθεστώς στα κράτη – µέλη µε την ενιαία Ι. Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Πανεπιστηµιακή Νοσηλευτική εκπαί - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Τα νέα Πανεπιστηµιακά τµήµατα θα
δευση (πλην της Γερµανίας και Αυστρίας),
η δήλωση του ενιαίου τίτλου Νοσηλευ- πρέπει να λειτουργήσουν σε υγειονοµιτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε το άρθρο κές περιφέρειες, που θα συµβάλλουν
5 του Ν.1579/85 και η ψήφιση του Νόµου στην κάλυψη της Πρωτοβάθµιας Φρο3204/2003 περί άσκησης ελευθέρου επαγ- ντίδας Υγείας και στην προαγωγή της
γέλµατος και οι βασικές τοµεακές Κοι- υγείας, επιλύνοντας χρόνια προβλήµανοτικές Οδηγίες (77/451, 77/452, 77/453 τα της περιφέρειας. Κατά συνέπεια στα
Ε.Ο.Κ.), επιβάλλουν την ανάπτυξη της ήδη υπάρχοντα Πανεπιστηµιακά ΤµήΠανεπιστηµιακής Νοσηλευτικής Εκπαί- µατα Νοσηλευτικής Αθηνών και Σπάρδευσης στην Ελλάδα και την κατάργηση της, θα πρέπει να προστεθούν τα ακότων αντιστοίχων Τµηµάτων Νοσηλευτι- λουθα τµήµατα, που θα ανήκουν και θα
εποπτεύονται από τις αντίστοιχες Σχολές
κής των Τ.Ε.Ι..
Με τον τρόπο αυτό, θα επέλθει η Επιστηµών Υγείας ή τις Ιατρικές Σχολές:
ζητούµενη εκπαιδευτική και κοινωνική • Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεις

Ε.Ν.Ε.χειρο

Θράκης µε έδρα την Αλεξανδρούπολη: Το σκεπτικό ίδρυσης στηρίζεται
στο γεγονός ότι το εν λόγω τµήµα θα
καλύψει τις ανάγκες της Υγειονοµικής
Περιφέρειας Θράκης, θα συµβάλλει
στην ανάπτυξη των πέριξ νοµών και θα
προάγει τη διακρατική συνεργασία µε
τα Βαλκανικά κράτη και το κράτος της
γείτονος Τουρκίας, για την οργάνωση
δικτύων πρόληψης λόγω του ότι η εν
λόγω περιοχή της Ελλάδος αποτελεί
πύλη εισόδου Πολυεθνικού Μεταναστευτικού στοιχείου.
• Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής
Μακεδονίας µε έδρα την Θεσσαλονίκη: Η ίδρυση αυτή θα συµβάλλει στην
κάλυψη των αναγκών υγειονοµικής
φροντίδας όλων των όµορων νοµών
της Μακεδονίας και στην διακρατική
συνεργασία µε το κράτος των Σκοπίων
και τα λοιπά Βαλκανικά κράτη.Η Θεσσαλονίκη προσφέρεται λόγω της πληθώρας Γενικών - Ειδικών νοσοκοµείων,Πανεπιστηµιακών κλινικών,ιδιωτικών
πολυκλινικών υψηλής στάθµης,πολυιατρείων και δοµών κοινοτικής ψυχικής υγείας, για την άρτια θεωρητική
και κλινική εκπαίδευση των Νοσηλευτών, την ανάπτυξη της νοσηλευτι-

κής έρευνας και της εξειδίκευσης σε
νέα δεδοµένα.
• Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής
στη Θεσσαλία: Η ίδρυση - λειτουργία
ενός Νοσηλευτικού τµήµατος µε παράλληλη υποστήριξη Τµηµάτων Ιατρικών
και Βιολογικών επιστηµών, θα συµβάλλει τα µέγιστα στην κάλυψη φροντίδας υγείας σε πρωτογενές κυρίως
επίπεδο της ευρύτερης περιοχής (Πιερία- Θεσσαλία- Φθιώτιδα), λόγω της
ύπαρξης βιοµηχανικών µονάδων και
αγροτικών-αλιευτικών δραστηριοτήτων, υψηλής επικινδυνότητας για τη
δηµόσια υγεία.
• Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής
Ηπείρου στα Ιωάννινα, για την ευρύτερη κάλυψη αναγκών υγείας όλων
των επιπέδων φροντίδας της Ηπείρου,
της ∆υτικής Στερεάς και των Ιονίων
Νήσων.
• Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής
στην Κρήτη: Η άρτια οργάνωση του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, η αξιόλογη
ερευνητική δραστηριότητα και η καταξίωση αυτού στον ελληνικό και διεθνή χώρο, επιβάλλουν την παράλληλη συµβίωση του Νοσηλευτικού Τµήµατος
για την προαγωγή της κλινικής έρευνας σε ποιοτικό και ανταγωνιστικό επίπεδο.
• Πανεπιστηµιακό Τµήµα Νοσηλευτικής
Αιγαίου µε έδρα την Ρόδο: Η ίδρυσηλειτουργία αυτού του τµήµατος, αφενός θα συµβάλλει στην κάλυψη των
αναγκών φροντίδας υγείας του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου σε όλα επίπεδα, αφετέρου θα προωθήσει την ανάπτυξη συστηµάτων τηλε-υγείας λόγω
των ιδιαζόντων συνθηκών διαβίωσης
και επικοινωνίας µεταξύ των νήσων.
Μ ε τη β εβαι ότητα ότι όλα όσα σας
εκθέσαµε ανωτέρω θα αποτελέσουν την
αφετηρία για έναν γόνιµο και ευδόκιµο
διάλογο, αναµένουµε για τις δικές σας
πρωτοβουλίες και ενέργειες, παραµένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
διευκρίνιση... ❘❚
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ε.Ν.Ε. στην Υγεία
∆ικαίωµα
και την Ασφάλεια

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

E Ε.Ν.Ε.ργός

πληροφορίες

πιστολή προς όλους τους αρµό- που είναι ικανά να προστατεύσουν µε
διους φορείς απέστειλε το ∆.Σ. της αποτελεσµατικό τρόπο την υγεία και την
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ασφάλεια των υπαλλήλων στο εργασιαγια την µη εφαρµογή των όρων υγιεινής κό τους περιβάλλον.
και ασφάλειας στο Νοσοκοµείο ∆ιδυΗ διάταξη αυτή συµπληρώνεται από
µοτείχου. «Σε συνέχεια καταγγελιώπ
νσ
οηλµαί -τ η ςένα πλέγµα λοιπών νοµοθετηµάτων,
ντικού αριθµού νοσηλευτών του Νοσο- που εξειδικεύουν τα µέτρα προστασίας,
κοµείου ∆ιδυµοτείχου αναφορικά µε την ακόµη και για ειδικές κατηγορίες εργαπληµµελή τήρηση και εφαρµογή των ζοµένων.
Ενδεικτικώς, αναφέρονται ο Νόµος
κανόνων ασφαλείας κατά την διενέργεια
επεµβάσεων κυτταροµειωτικής χειρουρ- 1568/1985 για την υγιεινή και ασφάλεια
γικής και υπέρθερµης ενδοπεριτοναϊκής των εργαζοµένων, η εφαρµογή του οποίδιεγχειρητικής χηµειοθεραπείας, η Ένω- ου έχει επεκταθεί και στο προσωπικό
ση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) επι- του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ,
σηµαίνει τα ακόλουθα:
ε π ι φ υ λ λ ί δ ατο Π∆ 307/1986 για την προστασία της
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται
44§11 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα σε χηµικούς παράγοντες, το Π∆ 399/1994
(Νόµος 3528/2007), οι υπάλληλοι έχουν για την προστασία των εργαζοµένων από
δικαίωµα στη διασφάλιση συνθηκών υγι- κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας ση σε καρκινογόνους παράγοντες, το Π∆
τους. Η θεµελιώδης αυτή διάταξη του 186/1995 για την προστασία των εργαΚώδικα καθιστά επιτακτική και υποχρε- ζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν
ωτική την λήψη όλων εκείνων των µέτρων, λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς

παράγοντες, το Π∆ 17/1996 για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων, το Π∆ 176/1997 για την
βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων
και αγαπλό
ουψ
χεεισιώ
ςν εργαζοµένων και το
Π∆ 338/2001 για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων
κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες.
Υπογραµµίζεται, ότι τα περισσότερα
από τα παραπάνω νοµοθετήµατα έχουν
εκδοθεί σε συµµόρφωση προς το περιεχόµενο κοινοτικών οδηγιών,στο πλαίσιο
της ενσωµάτωσης των ευρωπαϊκών κανόνων δικαίου στην εθνική έννοµη τάξη.
Επιπλέον, τονίζεται ότι, η διάταξη του
άρθρου 44 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα αναγνωρίζει δηµόσιο δικαίωµα
υπέρ των υπαλλήλων,το οποίο είναι αγώγιµο,δηλαδή θεµελιώνει την αξίωση ενώπιον δικαστηρίου, για την παροχή της
νόµιµης προστασίας σε περίπτωση άρνη-

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

σης ή παράλειψης της διοίκησης να λάβει
τα προσήκοντα µέτρα.
Με βάση όλα τα πιο πάνω, καθίσταται σαφές ότι, οι νοσηλευτές του Νοσοκοµείου ∆ιδυµοτείχου έχουν κάθε δικαίωµα να διεκδικούν και να απαιτούν την
διενέργεια επεµβάσεων κυτταροµειωτικής χειρουργικής και υπέρθερµης ενδοπεριτοναϊκής διεγχειρητικής χηµειοθεραπείας µε βάση τα διεθνή πρότυπα
ασφαλείας, ώστε να µην εκτίθενται σε
κινδύνους επιβλαβείς για την υγεία τους
κατά την συµµετοχή τους σε παρόµοιες
επεµβάσεις.
Η Ε.Ν.Ε. δηλώνει απερίφραστα, ότι
εναντιώνεται σε κάθε προσπάθεια αλλοίωσης και χειροτέρευσης των όρων υγιεινής και ασφάλειας των νοσηλευτών
όλης της χώρας και πράττει ότι είναι
δυνατόν για την πιστή τήρηση και εφαρµογή των σχετικών διατάξεων», αναφέρει η επιστολή της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος. ❘❚

ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΛΟΓΩ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

A

Μία ηµέρα ανά δίµηνο

ναφορικά µε την χορήγηση της ειδικής άδειας ένεκα χειρισµού οθόνης οπτικής καταγραφής επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50§6
6 του
∆ ηµοσιοϋπαλ ληλικού Κώδικα ( Νόµος 3528/2007),
υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπο λογιστή και απασχολείται µπροστά σε οθόνη οπτι κής καταγραφής για χρονικό διάστηµα µεγαλύτε ρο των πέντε (5) ωρών του ηµερήσιου ωραρίου
εργασία ς, δικαιούται µηχανογραφική άδεια, µετά
αποδοχών, µίας (1) ηµέρας ανά δίµηνο. Η άδεια

χορηγείται υποχρεωτικά µέσα στο δίµ ηνο το οποίο
αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξ αντληθεί στο
διάστηµα αυτό, δεν µεταφέρεται ούτε καταβάλλε ται αποζ ηµί ωση στο ν υπάλληλο.
Με βάση την πιο πάνω νοµοθετική διάταξη και
κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήµατος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Οµοσπονδίας
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εξεδόθη η υπ’ αριθµ.
πρωτ. 1364/13-09-2007 Ερµηνευτική Εγκύκλιος του

Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας, απευθυνόµενη προς τους Προέδρους και Αντιπροέδρους
των Υγειονοµικών Περιφερειών, καθώς και τους
∆ιοικητές και Υποδιοικητές όλων των Νοσοκοµείων, σύµφωνα µε την οποία οι διατάξεις του άρθρου
50§6 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα τυγχάνουν
εφαρµογής και για το νοσηλευτικό προσωπικό.
Συµπερασµατικά, κάθε Νοσηλευτής που χειρί ζεται οθόν η οπτικής καταγραφής, δικαιούται ε ιδι κής αδείας µετ’ αποδοχών, διάρκειας µιας (1) ηµέ ρας ανά δίµηνο. ❘❚

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

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Σαπουντζή ∆έσποινα
Καθηγήτρια

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη:
Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρµογών

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

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

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β΄
Υπεύθυνη: Ευαγγελία Αδαλή
Επίκουρος Καθηγήτρια
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Εν αρχή ην
η εκπαίδευση…
Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

A

πληροφορίες

ναφορικά µε τον θεσµό της εισα- ουσιαστικών προσόντων».
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάγωγικής εκπαίδευσης και της
εν συνεχεία µονιµοποίησης των ξεις του άρθρου 47§2 του ∆ηµοσιοϋυπαλλήλων, που διανύουν την διετή παλληλικού Κώδικα, «η εισαγωγική
δοκιµαστική περίοδο, επισηµαίνονται εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο
τα ακόλουθα:
για την υπηρεσία όσο και για τον υπάλΣύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ληλο. Γίνεται κατά την πρώτη διετία από
40§2 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδι- το διορισµό του υπαλλήλου και έχει
κα (Νόµος 3528/2007),«οι δόκιµοι υπάλ- ως σκοπό την εξοικείωση του υπαλπ ο λ ί τ η ςλήλου µε τα αντικείµενα της υπηρεσίας
ληλοι, κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής υπηρεσίας τους, παρακολουθούν του και τα καθήκοντα του ως δηµοσίπρογράµµατα εισαγωγικής εκπαίδευσης, ου υπαλλήλου γενικότερα. Οι αρµόδιες
που οργανώνονται σύµφωνα µε όσα υπηρεσίες υποχρεούνται να φροντίζουν
ορίζονται στο άρθρο 47 του παρόντος». για την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώΣύµφωνα, δε, µε την παράγραφο 3 σεων στον οικείο προϋπολογισµό. ∆εν
του ιδίου ως άνω άρθρου,«µε τη συµπλή- γίνεται προαγωγή υπαλλήλου στον επόρωση της διετούς δοκιµαστικής υπη- µενο του εισαγωγικού βαθµό, εάν δεν
ρεσίας οι υπάλληλοι µονιµοποιούνται έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισααυτοδίκαια, µε εξαίρεση τους
ε π ι υπαλλήφ υ λ λ ί δ αγωγική εκπαίδευση. Ευθύς ως ο υπάλλους, στους οποίους έχει επιβληθεί πει- ληλος ολοκληρώσει την εισαγωγική
θαρχική ποινή ή για τους οποίους υφί- εκπαίδευση, η προαγωγή διενεργείται
σταται πειθαρχική εκκρεµότητα ή υπάρχει αναδροµικώς µε όλες τις συνέπειες».
δυσµενής έκθεση αξιολόγησης των
Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις

Ε.Ν.Ε.ργός

καθίσταται σαφές ότι, η εισαγωγική
εκπαίδευση, ως συνδεόµενη άρρηκτα
µε την δοκιµαστική περίοδο, είναι υποχρεωτική και αποτελεί τυπική, αλλά
και ουσιαστική προϋπόθεση για την
θετική κρίση προς µονιµοποίηση του
υπαλλήλου. Με άλλα λόγια, η ανεξαρτήτως αιτίας µη παρακολούθηση
των προγραµµάτων εισαγωγικής εκπαία πσυνεπάγεται
ό ψ ε ι ς την αδυναµία µονιδευσης
µοποίησης του υπαλλήλου.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι, η δοκιµαστική περίοδος διακρίνεται για δύο χαρακτηριστικά της,ήτοι
ένα ποσοτικό,που αφορά την διετή διάρκειά της και ένα ποιοτικό, που αφορά
την επιτυχή παρακολούθηση των προγραµµάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης.
Η ικανοποίηση και των δύο πιο πάνω
χαρακτηριστικών,αθροιστικώς,αποτελεί
και την βασική προϋπόθεση για την
περαιτέρω µονιµοποίηση του υπαλλήλου.Ειδικότερα,πέραν της παρόδου της

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1076/1980

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MSc IN HEALTH MANAGEMENT

Κανένας λόγος
ανησυχίας

T

ο µεταπτυχιακό πρόγραµµα ∆ιοίκησης
Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας (MSc
in Health Management), που προσφέρεται µέσω δικαιόχρησης µε ίδρυµα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από τον εκπαιδευτικό οργανισµό Atheneum – Liberal Studies, έχει τεθεί,
ως γνωστόν, υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έδωσε την
ευκαιρία σε περίπου 150 νοσηλευτές που το
παρακολούθησαν, να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ανέλθουν σε ένα εκπαιδευτικό επίπεδο, που για πάρα πολλά χρόνια ήταν
απαγορευτικό για αυτούς, από κάθε άποψη.
Επιπροσθέτως, το εν λόγω µεταπτυχιακό
πρόγραµµα έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Οµίλου UNESCO για τον
Πολιτισµό της Ειρήνης.
Το συγκεκριµένο µεταπτυχιακό πρόγραµµα τέθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοση-

λευτών Ελλάδος, µε γνώµονα την επιστηµονική του αρτιότητα, αφού πληροί όλα τα ποιοτικά κριτήρια που έχει θέσει η Ε.Ν.Ε., και ως εκ
τούτου αναγνωρίζεται ως επαγγελµατικός τίτλος από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος,
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 6
του Ν 3754/2009.
Με βάση τα παραπάνω, η Ένωση Νοση λευτών Ελλάδος διαβεβαιώνει όλους τους φοιτητές του εν λόγω προγράµµατος, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας και καταγγέλλει
δηµόσια κάθε κατευθυνόµενη, ψευδή και συκοφαντική ενέργεια ή δηµοσίευση, από όπου κι
αν αυτή προέρχεται.
Τέλος, το ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε. είναι εκ των πραγµάτων αναγκασµένο να ενεργήσει τα δέοντα,
προκειµένου να προασπίσει τα συµφέροντα
των µελών της, αλλά και το κύρος του νοµικού
προσώπου εν γένει, µε κάθε προσφερόµενο
νόµιµο µέσον. ❘❚

χρονικής διάρκειας δύο ετών, ο νοµοθέτης απαιτεί, παράλληλα, και την πραγµατική εισαγωγική εκπαίδευση διάρκειας δύο ετών,προκειµένου να επιτρέψει
την µονιµοποίηση και την προαγωγή
στον επόµενο του εισαγωγικού βαθµό.
Εντεύθεν, η µακρά απουσία του
υπαλλήλου κατά την δοκιµαστική περίοδο, λόγω της χορήγησης σε αυτόν
οποιασδήποτε µορφής επιτρεποµένης
αδείας, που συνεπάγεται την αποχή
από τα προγράµµατα εισαγωγικής εκπαίδευσης, κωλύει κατά νόµον την µονιµοποίησή του.
Τονίζεται ότι, µετά την συµπλήρωση της διετούς πραγµατικής εισαγωγικής εκπαίδευσης, είτε αυτή συµπίπτει,
είτε όχι µε την πάροδο της διετούς δοκιµαστικής περιόδου, ο υπάλληλος µονιµοποιείται και προάγεται στον επόµενο βαθµό αναδροµικώς, δηλαδή από
την ηµεροµηνία συµπλήρωσης δύο
ετών από τον διορισµό του. ❘❚

Ισχύει
µέχρι νεοτέρας…

H

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), προσεγγί ζοντας ερµηνευτικά τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Νόµου 1076/1980, έχει επανειληµµένως τονίσει ότι,
α υτές παραµέ νου ν σε ισχ ύ ακ όµη κα ι µ ετά τ ην έ να ρξη ι σχύος
του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Η παραµονή τους, δε,
σε ισχύ δικαιολογείται από τον ειδικό χαρακτήρα τους, εν
σχέσει µε τις γενικές διατάξεις του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα.
Η Ε.Ν.Ε. έχει ήδη ανακινήσει το ζήτηµα αυτό και βρίσκεται
σε διαρκή επικοινωνία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, προκειµένου να υπάρξει ενιαία αντιµετώπιση
και εφαρµογή των επίµαχων διατάξεων.
Σε κάθε περίπτωση υπογραµµίζεται ότι, η πράξη απόρριψης του αιτήµατος χορήγησης της εν λόγω ειδικής αδείας,
ως εκτελεστή διοικητική πράξη, επιδέχεται δικαστικής προσβολής ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών ∆ικαστηρίων.
Η Ε.Ν.Ε. παρακολουθεί στενά το συγκεκριµένο ζήτηµα
και θα ενηµερώσει τα µέλη της για οποιαδήποτε εξέλιξη.»». ❘❚
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Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΣΤΟ 10Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Ε.Ν.Ε.
Σας περιµένουµε
όλους
στην Πάτρα!

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

A

πληροφορίες

γ α π η τ ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι - ι σ σ ε ς , στο χώρο της Υγείας.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
Έτσι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι
το ∆.Σ. της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, έχει θεµατικές ενότητες που θα αναπτυχτούν
την τιµή και τη χαρά να σας προσκα- διεξοδικά από ειδικούς προσκεκληµέλέσει στο 10ο Συνέδριο των Νοση - νους, µε τη συµµετοχή όλων των παρευλευτών του ΕΣΥ, που θα πραγµατο - ρισκοµένων, είναι οι εξής:
πολίτης
ποιηθεί στην Πάτρα στις 24 και 25 1. Εργασιακά, επαγγελµατικά και υπαλΝοεµβρίου 2009.
ληλικά θέµατα των Νοσηλευτών
Τα συνέδρια της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, της 2. Νοσηλευτική Εκπαίδευση
µοναδικής κλαδικής οµοιοεπαγγελµα- 3. Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους
εργασίας
τικής συνδικαλιστικής οµοσπονδίας των
νοσηλευτών, έχουν πλέον καταστεί 4. Νοµικά θέµατα κατά την άσκηση του
επαγγέλµατος του Νοσηλευτή
θεσµός στην επαγγελµατική µας κοιΕπιπλέον, θα διεξαχθεί συζήτηση
νότητα.
Φέτος στην Πάτρα, την πόλη που µε το ∆Σ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για θέµαέχει στηρίξει τα µέγιστα ετοπσιηφµαυνλτικλόί δ ατα της επικαιρότητας, κατά την πρώτη
έργο της οµοσπονδίας µας, έχοντας να µέρα του συνεδρίου και µέσα σε ευρεία
π α ρ ο υ σ ι ά σ ε ι τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο σ ε α ρ ι θ µ ό χρονικά περιθώρια, ώστε να επιτραπεί
µελών σωµατείο της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, η ανάλυση όλων των σηµαντικών ζητηαποφασίσαµε να εισάγουµε µια καινο- µάτων που θα τεθούν από τους παρευτοµία: Την αναλυτική και ολόπλευρη ρισκοµένους συναδέλφους.
παρουσίαση των πιο σηµαντικών θεµαΤέλος, στα πλαίσια του συνεδρίου
τικών ενοτήτων που συνδέονται άρρη- θα διεξαχθεί η ετήσια Γενική Συνέλευκτα µε το επάγγελµα του νοσηλευτή, ση των Αντιπροσώπων των πρωτοαπό ειδικούς επιστήµονες, αλλά µε τη βάθµιων σωµατείων και οι εκλογές για
σύγχρονη δυνατότητα της ανεµπόδι - την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµστης συµµετοχής του ακροατηρίου µε βουλίου της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.
ερωτήσεις και τοποθετήσεις στο τέλος
κάθε στρογγυλού τραπεζιού.
Σας περιµένουµε λοιπόν στην Πάτρα
Παράλληλα, οι συνάδελφοι που επι- στις 24 του Νοέµβρη.
θυµούν, θα µπορούν να συµµετέχουν
στο συνέδριο µε εργασίες όλων των Ο Πρόεδρος του ∆Σ
θεµατικών πεδίων που είναι σχετικοί της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
µε το χώρο της Υγείας, οι οποίες θα Αριστείδης ∆άγλας
π αρο υσι α στο ύν ω ς αν αρτ ηµ έν ες α να κ οινώσε ις µ ετ ά την αξιολόγ ησ ή τ ους
από την αρµόδια επιτροπή.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Έως 31/10 Από 1/11
Η απόφαση αυτή, έρχεται να εγκαινιάσει ένα νέο τρόπο διεξαγωγής επαγ- - Mέλη
γελµατικών και συνδικαλιστικών συνε- ΠΑΣΥΝΟ / ΕΣΥ
50 ευρώ
70 ευρώ
δρίων, όπου η επανάληψη ήδη εκτενώς - Μη µέλη και
αναλυθέντων κλινικών θεµάτων και η λοιπό προσωπικό
κατάχρηση του υπερπολύτιµου χρόνου ∆ηµοσίου Τοµέα
90 ευρώ
120 ευρώ
των συνέδρων, θα δώσουν τη θέση τους (νοσοκοµεία, Κ.Υ.,
στην ενεργό συµµετοχή του νοσηλευ- ∆.Υ.Π.Ε., Νοµαρχίες, Ι.Κ.Α., κ.λ.π)
τικού κόσµου και στην ενασχόλησή - Νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό
του µε ζωντανά θέµατα της εργασιακής Ιδιωτικού Τοµέα
50 ευρώ
70 ευρώ
µας καθηµερινότητας, αλλά και µε πολι- (εταιρείες, ιδιωτικές κλινικές, ιατρεία, κ.λ.π.)
τικές θέσεις και αποφάσεις που θα σκο- - Φοιτητές (µόνον για φοιτητές σε
πεύουν να διαµορφώσουν το νέο τοπίο πρώτο πτυχίο)
∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Η εγγραφή περιλαµβάνει:
- Είσοδο σε όλες τις εργασίες του συνεδρίου
- Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
- Συµµετοχή στην τελετή έναρξης
- Προσφορά καφέ
απόψεις
- Υλικό συνεδρίου (τσάντα, µπλοκ, στυλό, βιβλίο ή cd περιλήψεων)

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Σηµείωση: Οι φοιτητές δεν δικαιούνται υλικό συνεδρίου (τσάντα, µπλοκ,
στυλό, βιβλίο ή cd περιλήψεων) παρά
µόνον Βεβαίωση Παρακολούθησης. Σε
περίπτωση που κάποιος φοιτητής θέλει
να παραλάβει το υλικό του συνεδρίου
θα πρέπει να καταβάλει κανονικά την
εγγραφή που αφορά νοσηλευτές µέλη
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.
Όροι Πληρωµών Αντικαταστάσεων και
Ακυρώσεων
1. Ακυρώσεις εγγραφών χωρίς χρέωση ακυρωτικών γίνονται δεκτές έως
και 31 Οκτωβρίου 2009
2. Μετά την 31 Οκτωβρίου 2009, η χρέωση των ακυρωτικών είναι 100%
3. Αντικαταστάσεις ονοµάτων γίνονται
δεκτές έως και την 21 Νοεµβρίου
2009, χωρίς καµία απολύτως χρέωση.
4. Για την έκδοση τιµολογίου επιβαρύνεσθε µε ΦΠΑ 19%.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εγγραφές
- Οι εγγραφές γίνονται στην γραµµατεία του συνεδρίου µέχρι και την 25
Νοεµβρίου ’09.
- Το κόστος εγγραφής ποικίλει ανάλογα µε τον τύπο της εγγραφής και την
ηµεροµηνία καταβολής του χρηµατικού ποσού της εγγραφής.
- Για τους φοιητητές απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού στοιχείου ιδιότητας και αφορά µόνον τους φοιτητές
σε πρώτο πτυχίο
Γλώσσα
- Η επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική

Παρουσιάσεις/Εισηγήσεις
Λόγω του επαγγελµατικού χαρακτήρα του συνεδρίου θα συζητηθούν
οργανωµένες θεµατικές ενότητες µε τη
συµµετοχή ειδικών στα προκαθορισµένα στρογγυλά τραπέζια. Οι νοσηλευτές που επιθυµούν µπορούν να αποστέλλουν τις περιλήψεις των εργασιών
τους από όλα τα θεµατικά πεδία, αποκλειστικά όµως και µόνο για αναρτηµένες ανακοινώσεις (posters), µέχρι τις
15 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση tnt@tnt-executive.gr. Για περισσότερες λεπτοµέρειες αποταθείτε στην
Γραµµατεία του Συνεδρίου, Τηλ.
+30 210 8055393,Φαξ :+30 210 6984294.
Πιστοποιητικά
Τα πιστοποιητικά είναι αυστηρά προσωπικά και παρακαλούνται οι σύνεδροι
όπως τα παραλαµβάνουν αυτοπροσώπως.
Η παράδοση των πιστοποιητικών θα γίνει
µόνον την Τετάρτη, 25 Νοεµβρίου 2009
από τις 09.00 πµ.και µέχρι την ώρα λήξης
των εργασιών του συνεδρίου.
Μοριοδότηση
Το συνέδριο µοριοδοτείται από την
ΕΝΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 3754/2009 µε 12 µεταπτυχιακές εκπαιδευτικές µονάδες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
-Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής εργασίας 15 Οκτωβρίου 2009
-Απάντηση για αποδοχή κατατεθειµένων εργασιών 25 Οκτωβρίου 2009
-Καταληκτική ηµεροµηνία εγγραφών
µε χαµηλότερο κόστος εγγραφής
31 Οκτωβρίου 2009
-Τελική ηµεροµηνία αποδοχής εγγραφών 24 Νοεµβρίου 2009
Οργάνωση -Γραµµατεία:
Τ&Τ Executive A.E.,
Λεωφ. Κηφισίας 193 & Ι. ∆ούση 24,
151 24 Αθήνα
Τηλ. +30 210 8055393,
Φαξ : +30 210 6984294
Ε.mail : tnt@tnt-executive.gr ❘❚
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Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Η Ε.Ν.Ε. ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ε.Ν.Ε.... αξιολόγηση...
Ενστάσεις υπό

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

πληροφορίες

Ό

πως έχει τονιστεί πολλές φο ρές, σύ µφωνα
µε τις διατάξεις του
άρθρου 19 του Προεδρικού
∆ιατάγµατος 318/1992, ο αξιολογούµενος δικαιούται να ασκήσει τις ακόλουθες εντάσεις για
τις οποίες αποφαίνεται το υπηρεσιακό συµβούλιο.
πολίτης
α) Ένσταση διόρθωσης της
βαθµολογίας, στην περίπτωση
που η διαφορά βαθµολογίας στις
ο µ ά δ ε ς κ ρ ιτ η ρ ί ω ν µ ε τ α ξ ύ τ ο υ
πρώτου και δεύτερου αξιολογητή είναι µεγαλύτερη των δύο (2)
βαθµών, µε αίτηση τη διόρθωση της βαθµολογίας στις οµάδες
αυτές κριτηρίων στον ανώτερο
επιφυλλίδα
βαθµό του άλλου προϊσταµένου.
β) Ένσταση διόρθωσης της
βαθµολογίας του επιθεωρητή αν
αυτή είναι κατώτερη του πρώτου
ή του δεύτερου αξιολογητή κατά
τρεις (3) τουλάχιστον βαθµούς
στις αντίστοιχες οµάδες κριτηρίων
γ) Ένσταση µεροληψίας του
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις
ενός ή και των δύο αξιολογηδιατάξεις
του άρθρου 22 του
τών ή του επιθεωρητή µε αίτηση την εξολοκλήρου διαγρα - ιδίου πιο πάνω Προεδρικού
φ ή τ η ς έ κ θ ε σ η ς µ ό ν ο σ ε ∆ιατάγµατος, η ένσταση κατατίπερίπτωση που ο αξιολογού- θεται στην υπηρεσία που ο υπάλµενος βαθµολογήθηκε µε βαθ- ληλος υπηρετεί. Αντίγραφο ή
µό 6 ή κατώτερο σε δύο (2) φωτοτυπικό αντίτυπο παραδίτουλάχιστον οµάδες κριτηρίων. δεται ή αποστέλλεται µε τη φροδ) Ένσταση διαγραφής γεγο- ντίδα της υπηρεσίας στους αξιονότων που τυχόν διαλαµβάνο- λογητές, των οποίων η
νται στην αιτιολογία της αξιο - βαθµολόγηση αµφισβητείται
λόγησής τους ως ανακριβών, σε από τον υπάλληλο και οι οποίπεριπτώσεις βαθµολόγησης µε οι υποχρεούνται σε δέκα εργάβαθµό 4 και κάτω, µε αίτηµα τη σιµες ηµέρες από τη λήψη του
διόρθωση της βαθµολογίας. αντίτυπου της ένστασης,να παραΟι ενστάσεις ασκούνται µέσα δώσουν ή να αποστείλουν στην
σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από υπηρεσία ειδικό καθένας σηµείτην κατά την παρ. 1 του άρθρου ωµα, στο οποίο διατυπώνονται
21 γνωστοποίηση της έκθεσης οι απαντήσεις στους ισχυριστον υπάλληλο ή από τη συµπλή- σµούς του υπαλλήλου. Το ειδιρωση τριµήνου από τότε που κό αυτό σηµείωµα µαζί µε την
έλαβε γνώση. Η ένσταση πρέ- ένσταση διαβιβάζονται στην
πει να περιλαµβάνει αναλυτι - αρµόδια υπηρεσία προσωπικά τα συγκεκριµένα στοιχεία κού, για την εισαγωγή τους στο
και πραγµατικά περιστατικά στα υπηρεσιακό συµβούλιο. ∆εν
οποία ο υπάλληλος θεµελιώ- απαιτείται ειδικό σηµείωµα αν
στο µεταξύ έχει λυθεί η υπαλνει τους ισχυρισµούς του.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεις

Ε.Ν.Ε.χειρο

ληλική σχέση του προϊσταµένου. Οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών, κατά τη διαβίβαση της
ένστασης, βεβαιώνουν την ηµεροµηνία που έλαβε ο υπάλληλος γνώση της έκθεσης αξιολόγησής του,αν τούτο προκύπτει
από στοιχεία της υπηρεσίας τους.
Αν ο αξιολογητής, του οποίου αµφισβητείται µε την ένσταση η βαθµολογία, υπηρετεί
εκτός της έδρας της υπηρεσίας
του υπαλλήλου που ασκεί την
ένσταση, η υπηρεσία του υπαλλήλου µπορεί να διαβιβάσει
την ένσταση στην αρµόδια υπηρεσία προσωπικού, κοινοποιώντας το έγγραφό της και συναποστέλλοντας ταυτόχρονα και
στον οικείο προϊστάµενο, αντίτυπο της ένστασης µε την υπόδειξη, να αποστέλλει το ειδικό
σηµείωµά του, απευθείας στην
υπηρεσία προσωπικού.
Σε περίπτωση απουσίας του
υπαλλήλου από την υπηρεσία
του (λόγω ασθένειας, εκπαι-

δευτικής άδειας κ.λπ.) η ένσταση αποστέλλεται και ταχυδροµικά επί αποδείξει.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο
23 του Π∆ 318/1992, το υπηρεσιακό συµβούλιο, αφού εκτιµήσει τα σχετικά στοιχεία, αποφασίζει, είτε την απόρριψη της
ένστασης, είτε τη διόρθωση ή
την εξολοκλήρου διαγραφή της
έκθεσης, ανάλογα µε το αίτηµα της ένστασης. ∆ικαιούται να
ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον αξιολογητή ή
τον αξιολογούµενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλοµένων
ισχυρισµών. Το υπηρεσιακό
συµβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει αποφανθεί για
τις ενστάσεις εντός δύο µηνών
από την εισαγωγή τους σ’ αυτό.
Αν το υπηρεσιακό συµβούλιο κάνει δεκτή την ένσταση διόρθωσης, σηµειώνεται το αποτέλεσµα στον ειδικό χώρο του εντύπου,

καθώς και τα στοιχεία του πρακτικού του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Στη συνέχεια ο αρµόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας
προσωπικού αναγράφει τη βαθµολογία του υπηρεσιακού συµβουλίου στην οικεία στήλη,όπως
αναγράφεται η οριστική βαθµολογία κατά οµάδα κριτηρίων.
Αν το υπηρεσιακό συµβούλιο
αποφασίσει την εξολοκλήρου
διαγραφή της έκθεσης, ο αρµόδιος υπάλληλος ενεργεί, όπως
στ ο π ρο ηγ ού µε ν ο ε δά φ ι ο. Η
διαγραφή µπορεί να αφορά τη
βαθµολογία του ενός µόνο αξιολογητή ή και των δύο, ανάλογα µε το αίτηµα της ένστασης.
Στην περίπτωση που το υπηρεσιακό συµβούλιο επιλαµβάνεται ένστασης η οποία στρέφεται κατά της βαθµολογίας του
ενός µόνο αξιολογητή, η τυχόν
διόρθωση της βαθµολογίας του
ενός µόνο αξιολογητή, η τυχόν
διόρθωση της βαθµολογίας του
ή η απόρριψη της ένστασης από
το υπηρεσιακό συµβούλιο, δεν
επηρεάζει τη βαθµολογία του
άλλου αξιολογητή.
Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει µε
σαφήνεια ότι, κάθε υπάλληλος
π ο υ υ π ο β ά λλ ε ι έ ν σ τ α σ η κ α τ ά
της έκθεσης αξιολόγησης έχει
προφανές έννοµο συµφέρον,
όπως του κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου επί της
ενστάσεώς του. Για τον λόγο
αυτό ο υπάλληλος νοµιµοποιείται όπως καταθέσει σχετική
αίτηση µε ανάλογο περιεχόµενο, ήτοι την εις αυτόν κοινοποίηση της απόφασης του
υπηρεσιακού συµβουλίου.
Η παράλειψη κοινοποίησης
της ως άνω απόφασης στον
ενδιαφερόµενο υπάλληλο, από
τα αρµόδια όργανα, είναι δυνατόν να δηµιουργήσει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες παντός
εµπλεκοµένου προσώπου. ❘❚
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Ε.Ν.Ε.υθέτω

δικαιώµατα

Ε.Ν.Ε.ws
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Ε.Ν.Ε.ργώ

Καλωσορίζοντας
Ε.Ν.Ε.ποχή
και επισηµαίνοντας...

πρόσωπα

αφιέρωµα

Επιµέλεια: Λάµπρος Μπίζας
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τα πλαίσια των σκοπών
του «Ρυθµού της Υγείας»e
, ditorial
η παρούσα στήλη φιλοδοξεί, εφεξής, να ενηµερώνει
τους συναδέλφους νοσηλευτές
για διεθνή ζητήµατα που αφορούν την νοσηλευτική κοινότητα. Θα φιλοξενούνται λοιπόν,
άρθρα των Ευρωπαίων (κυρίως)
συναδέλφων µας αλλά, θα γίνεται και µια όσο το δυνατόπν επλρηι-ε χ ό µ ε ν α
ρέστερη ενηµέρωση για ενέργειες και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για θέµατα υγείας. Τέλος,
από αυτή τη στήλη θα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος παίων πολιτών,εξασφαλίζοντας
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως υψηλού επιπέδου νοσηλευτική
διαµέσου της συµµετοχήεςφτηης µ εεκπαίδευση
ρ ί δ ε ς και κατάρτιση,επαγστις οµάδες εργασίας της FEPI, γελµατικά πρότυπα,συνεχή επιδηλαδή, του Ευρωπαϊκού Συµ- µόρφωση και εκπαίδευση και
βουλίου των Ρυθµιστών του κώδικες δεοντολογίας.
Νοσηλευτικού Επαγγέλµατος
Η FEPI καλωσορίζει τη δηµο(European Council of Nursing σίευση της Πράσινης Βίβλου για
Regulators).
το ευρωπαϊκό υγειονοµικό προΓια πρώτη φορά, στη στήλη σωπικό.Θα θέλαµε να προβούµε
φιλοξενείται το αποτέλεσµα της στις εξής επισηµάνσεις και εισηΟµάδας Εργασίας για την Πολι- γήσεις, που σχετίζονται µε τη
τική της FEPI, στην οποία προ- π ονοµοθετική
λ ί τ η ς ρύθµιση του επαγεδρεύει ο Πρόεδρος του Αγγλι- γέλµατος του νοσηλευτή σε ολόκού ρυθµιστικού οργάνου των κληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
νοσηλευτών (NMC) Prof. Tony Γήρανση των πληθυσµών
Hazell, και αποτελεί την απά- και φροντίδα των ηλικιωµένων
ντηση της FEPI επί της ΠράσιΗ γήρανση του πληθυσµού
νης Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επι- της Ευρώπης εντείνει την ανάτ ρ ο π ή ς γ ι α τ ο Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό γκη οι επαγγελµατίες της υγειΥγειονοµικό ∆υναµικό.
ονοµικής περίθαλψης στην ΕΕ
«Η FEPI είναι το Ευρωπαϊκό να αναπτύξουν συγκεκριµένες
επιφυλλίδα
Συµβούλιο των Ρυθµιστών του ικανότητες, που σχετίζονται µε
Νοσηλευτικού Επαγγέλµατος,το τις ανάγκες των ηλικιωµένων
οποίο συγκεντρώνει υπό την ατόµων.Για το λόγο αυτό,η FEPI
αιγίδα του τις αρµόδιες αρχές ζητά την ανάπτυξη πολιτικών
που ευθύνονται για τη νοµοθε- υψηλού επιπέδου σε σχέση µε
τική ρύθµιση του επαγγέλµατος την φροντίδα των ηλικιωµένων
του νοσηλευτή σε εννέα κράτη ατόµων στην ΕΕ. Αυτοί οι κανόµέλη.Ο βασικός στόχος της FEPI νες θα πρέπει να αντικατοπτρίείναι η προστασία των ευρω- ζουν την απαίτηση, οι επαγ-
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νείς και κοινότητες.
Συνεχής Επαγγελµατική
δευση σε σχέση
π λ µε
η ρτιςοανάγκες
φ ο ρ ί ε ς Ανάπτυξη (CPD)
επικοινωνίας των ηλικιωµένων
Είναι προφανές ότι, η σταατόµων και τις συγκεκριµένες διοδροµία των επαγγελµατιών
ανησυχίες τους, όσον αφορά της υγειονοµικής περίθαλψης θα
την αξιοπρέπεια και τη συναί- έχει µεγαλύτερη χρονική διάρνεση.Οι επαγγελµατίες της υγει- κεια, όσο αυξάνονται ο χρόνος
ονοµικής περίθαλψης πρέπει, προϋπηρεσίας και η ηλικία συνταεπίσης, να λαµβάνουν εξειδι- ξιοδότησης σε πολλά Κράτη Μέλη.
κευµένη εκπαίδευση σε τοµείς, Το γεγονός αυτό καθιστά τα συστήόπως η αντιµετώπιση της άνοι- µατα CPD όλο και πιο ζωτικά.
ας και των χρόνιων παθήσεων
α π ό ψ ε ι ς Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι
(βλ. κατωτέρω).
βέβαιοι, ότι οι επαγγελµατίες της
υγειονοµικής περίθαλψης είναι
Αντιµετώπιση
ενήµεροι για τις τρέχουσες πραχρόνιων παθήσεων
Επίσης,οι δηµογραφικές µετα- κτικές και να εκπαιδεύονται κατά
βολές στην Ευρώπη οδηγούν τακτά χρονικά διαστήµατα.Η FEPI
σε µια αύξηση της εξάπλωσης θα επιθυµούσε να δει όλα τα
των χρόνιων νοσηµάτων. Το κράτη µέλη της ΕΕ να αναπτύσγεγονός αυτό αποτελεί πρό- σουν συστήµατα CPD και να
κληση,η οποία απαιτεί την αντα- ανταλλάσσουν πληροφορίες σχεπόκριση των συστηµάτων δηµό- τικά µε τις βέλτιστες πρακτικές,
σιας υγείας,που αντικατοπτρίζει όσον αφορά την υλοποίηση συνατο ρόλο των ασθενών στη δια- φών εθνικών συστηµάτων.
χείριση των δικών τους συν- Επαγγελµατικοί Κώδικες
θηκών. Είναι σηµαντικό η εκπαί- ∆εοντολογίας
δευση και το πλαίσιο εξάσκησης
Οι ασθενείς σε ολόκληρη
των νοσηλευτών, να αντικατο- την Ευρώπη έχουν το δικαίωπτρίζουν την ανάγκη για σύµπρα- µα να αναµένουν από τους επαγξη κατά την ενασχόληση µε ασθε- γελµατίες της υγειονοµικής περί-

θαλψης να ασκούν το επάγγελµά
τους,σύµφωνα µε σαφείς κατευθυντήριες γραµµές δεοντολογίας. Η FEPI ζητά την ανάπτυξη
κανόνων σε επίπεδο ΕΕ σε σχέση µε τις ηθικές ευθύνες όλων
των εργαζοµένων στον τοµέα
της υγειονοµικής περίθαλψης
(η FEPI έχει ήδη καταρτίσει έναν
Κώδικα ∆εοντολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Αυτοί οι κανόνες θα πρέπει, επίσης, να καλύπτουν οµάδες, όπως οι βοηθοί
του τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης και το προσωπικό υποστήριξης,οι οποίοι προς το παρόν
δεν υπόκεινται σε ρύθµιση ή
κώδικες δεοντολογίας σε όλα
τα κράτη µέλη.
Ανταλλαγή Βέλτιστων
Πρακτικών και
Πληροφοριών
Τα µέλη της FEPI προβαίνουν σε εκτεταµένη ανταλλαγή
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Θα καλωσορίζαµε την
επέκταση αυτών των ανταλλαγών, ώστε να περιλαµβάνουν
τον διεπαγγελµατικό διάλογο σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό πρέπει να περιλαµβάνει τη λήψη
αποφάσεων για την ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά µε την
καταλληλότητα άσκησης του
επαγγέλµατος των εργαζοµένων
στον τοµέα της υγειονοµικής
περίθαλψης, ειδικότερα εν όψει
της αυξανόµενης κινητικότητας
επαγγελµατιών και ασθενών.
Οι νοσηλευτές ως
ελεύθεροι επαγγελµατίες
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι,
κατά την παρούσα περίοδο,πολλοί νοσηλευτές σε ολόκληρη
την ΕΕ εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή ως επιχειρηµατίες, για παράδειγµα στους
τοµείς της ταξιδιωτικής υγείας,
των αισθητικών θεραπειών και
της σχολικής νοσηλευτικής». ❘❚
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Νοσηλευτική πάντα
σχετιζόταν µε την επεξεργασία δεδοµένων.
Πρώτη η Florence Nightingale
το 1857 καθιέρωσε ένα σύστηµα στατιστικής επεξεργασίας
νοσηλευτικών δεδοµένωενφ
στη
οµερίδες
στρατό και έθεσε τις βάσεις για
την ανάπτυξη της Νοσηλευτι κ ής Πλ η ρ οφ ορ ι κ ής . Το 1 8 9 0
ο πρώτος υποτυπώδης υπο λογιστής χρησιµοποιήθηκε στο
χώρο της υγείας και αρκετά
χρόνια αργότερα χρησιµοποιήθηκαν οι διάτρητες κάρτες στη
δηµόσια υγεία και στις επιδηµιολογικές µελέτες (1920-1930). π ο λ ί τ η ς
Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1960 έκανε την εµφάνιση του το πρώτο Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου
στις ΗΠΑ. Αναφέρονταν σε µαι- ότι η χρήση των πληροφοριών
ευτική κλινική και χρησιµο- είναι απαραίτητη για την παροποιήθηκε για την εκπαίδευση χή νοσηλευτικής φροντίδας και
νέων µαιών. Έξι χρόνια αργό- ότι τα δεδοµένα σχετικά µε τους
τερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασθενείς πρέπει να τεκµηριώε π ι φ υνονται
λ λ ί δµέσα
α σε έναν νοσηλευξεκίνησε την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, προκει- τικό φάκελο, ασχολήθηκαν µε
µένου να µπορέσει να επεξερ- την οργάνωση των πληροφογαστεί τυποποιηµένες φόρµες, ριών για την συνεχιζόµενη φροπου απαιτούνται για την απο- ντίδα υγείας. Στη Σουηδία, γνωζηµίωση υπηρεσιών υγείας που ρίζοντας ότι η νοσηλευτική
παρέχονταν στους υπερήλικες. παρέµβαση πρέπει να τεκµηΤη δεκαετία του ’70 συνέβη µια ριώνεται για να µπορέσει να
θεαµατική αλλαγή στην χρήση καλύψει τις ανάγκες του ασθετης πληροφορικής στην υγεία. νούς, ασχολήθηκαν µε την ταξιΈκαναν την εµφάνιση τους οι νόµηση της νοσηλευτικής οροπροσωπικοί υπολογιστές, µε λογίας, έτσι ώστε να µπορεί να
αποτέλεσµα την ευκολότερη ενσωµατωθεί και µε τις υπόπρόσβαση του νοσηλευτή στις λοιπες ειδικότητες που ασχοπληροφορίες ακόµα και από λούνται µε την υγεία.
Η αναγκαιότητα για «σωστά»
το γραφείο του. Από εκείνη την
στιγµή άρχισε το κίνηµα της συστήµατα υγείας, που προ Νοσηλευτικής Πληροφορικής. σ φ έ ρ ο υ ν υ ψ η λ ή ς π ο ι ό τ η τ α ς
Το 1974 στο πρώτο συνέδριο φροντίδα υγείας είναι προφαΙατρικής Πληροφορικής παρου- νής, αφού χωρίς την δυνατόσιάστηκαν πέντε διατριβές από τητα πρόσβασης στις κατάλλητρεις διαφορετικές χώρες, σχε- λες πληροφορίες, δεν µπορεί
τικά µε την χρήση ηλεκτρονι- να είναι δυνατή η σωστή και
κών υπολογιστών στην νοση- ολοκληρωµένη φροντίδα του
ασθενή. Οι επαγγελµατίες υγείλευτική πρακτική.
Στην Νορβηγία,γνωρίζοντας ας που ασχολούνται µε τις τεχνο-
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λογίες πληροφορικής και επικοινωνίας έχουν επιτύχει ένα
ιδιαίτερο οικονοµικό πλεονέκτηµα, µε τη δηµιουργία των
πληροφοριακών συστηµάτων.
Έχοντας αυτό υπ’ όψιν µπορούµε να αναγνωρίσουµε τη
συνεισφορά τους στην συστηµατική επεξεργασία δεδοµένων, πληροφοριών και γνώσεων για την ποιοτική και
αποδοτικότερη παροχή φροντίδας υγείας.
Η ανάπτυξη νοσηλευτικών
πληροφοριακών συστηµάτων,
σκοπό έχει να βοηθήσει τους
επαγγελµατίες υγείας στην συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Η εισαγωγή
των συστηµάτων αυτών στο
χώρο της υγείας είχε σαν αποτέλεσµα την διαφοροποίηση
του τρόπου επεξεργασίας των
δ εδ οµ έ ν ων . Υ πή ρξ ε µ ί α τρ ο µα κτικ ή αλ λα γή α πό τη ν χει ρόγραφη επεξεργασία και συλλογή δεδοµένων, στην
ηλεκτρονική συλλογή και επεξεργασία. Αυτό βέβαια συνοδεύεται, τόσο από το πλεονέκτηµα της καλύτερη λειτουργίας

και τις πολύ καλύτερες ευκαιρίες στην διαχείριση των στοιχείων του ασθενή ή της νοσηλευτικής γνώσης, όσο και από
το µειονέκτηµα της µεγαλύτερη
πολυπλοκότητας, που µπορεί
να έχει ένα σύστηµα τέτοιας
τεχνολογίας.Παράλληλα βέβαια
µε αυτό,παρατηρήθηκε µια αύξηση των δεδοµένων που έπρεπε να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν, κυρίως, λόγω της
αύξησης των θεραπευτικών και
διαγνωστικών διαδικασιών και
λόγω των νέων τεχνολογιών
που επιτρέπουν την επαφή µε
περισσότερα δεδοµένα.
Σκοποί των ηλεκτρονικών
νοσηλευτικών αρχείων των
ασθενών
1. Επικοινωνία
2. Προγραµµατισµός της φροντίδας
3. Ποιοτικός έλεγχος
4. Έρευνα
5. Ανάλυση των αποφάσεων
6. Εκπαίδευση
7. Νοµική τεκµηρίωση
8. Ιστορική τεκµηρίωση
9. Αποζηµίωση.

Οι λειτουργίες ενός Νοση λευτικού Πληροφοριακού
Σ υστ ήµ ατο ς
Ουσιαστικά, τα Νοσηλευτικά Πληροφοριακά Συστήµατα
αποτελούν µέρος ενός Πληροφοριακού Συστήµατος Υγείας
που ασχολείται µε νοσηλευτικά θέµατα και, κυρίως, µε την
διατήρηση νοσηλευτικών αρχείων. Η ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών µπορεί να οδηγήσει
σε µια εντελώς διαφορετική µατιά
σε ό,τι αφορά τη νοσηλευτική
πρακτική.
Οι κυριότερες λειτουργίες
ενός τέτοιου συστήµατος σχετίζονται µε τα βασικά καθήκοντα του νοσηλευτή. Αυτές είναι:
• Νοσηλευτικές διεργασίες που
αφορούν τον ασθενή
• Οργανωτικές και διοικητικές διεργασίες που αφορούν
την νοσηλευτική υπηρεσία
• ∆ιαδικασίες που σχετίζονται
µε την επικοινωνία, τόσο µε
τον ασθενή, όσο και µε άλλα
θέµατα σχετικά µε τα νοσηλευτικά καθήκοντα
• ∆ιαδικασίες που βοηθούν
στην εκπαίδευση, αλλά και
στην έρευνα.
Όταν αναφερόµαστε στις
νοσηλευτικές διεργασίες, µιλάµε για οποιαδήποτε πράξη γίνεται στον ασθενή ή για τον ασθενή από τους νοσηλευτές.Πρόκειται
δηλαδή για το σύνολο του νοσηλευτικού έργου, που περιλαµβάνει όλο το φάσµα των νοσηλευτικών πράξεων. Ξεκινούν
από την πρώτη επαφή µε τον
ασθενή και την καταγραφή των
δηµογραφικών του στοιχείων,
καθώς και του ιατρικού του
ιστορικού και συνεχίζονται µε
την νοσηλευτική διεργασία. Η
νοσηλευτική διεργασία είναι
εφαρµογή επιστηµονικής µεθόδου εκτίµησης των αναγκών
και προβληµάτων του αρρώστου, συστηµατικού προγραµ-
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µατισµού και διεκπεραίωσης στον ασθενή. Τέτοιες είναι οι
της νοσηλευτικής φροντίδας εντολές που σχετίζονται µε το
και µελέτης των αποτελεσµά- θεραπευτικό σχήµα ή την φαρτων της. Σκοπός της νοσηλευ- µακευτική αγωγή που θα ακοτικής διεργασίας είναι η διατή- λουθήσει ο ασθενής,µε τα ραντερηση της υγείας, η πρόληψη βού και τα χρονοδιαγράµµατα.
της ασθένειας, η ολοκληρωµέ- Ακόµα, πρόκειται για ανασκόε φ ηη µ επηση
ρ ί δ ετων
ς δεδοµένων, καθώς
νη φροντίδα του αρρώστου,
προώθηση της ανάρρωσης, η και την ενηµέρωση των νοσηαποκατάσταση της υγείας και η λευτών που αναλαµβάνουν
προαγωγή αυτής. Η νοσηλευ- εργασία.
Τέλος, µια ακόµα λειτουρτική διεργασία περιλαµβάνει τα
γία των συστηµάτων αυτών είναι
εξής στάδια:
η συλλογή και η καταγραφή
• Τη νοσηλευτική εκτίµηση, των πληροφοριών και δεδο• Τη νοσηλευτική διάγνωση, µένων, που σχετίζονται µε τις
• Τον προγραµµατισµό της στερεότυπες λειτουργίες και διαπ οδικασίες
λ ί τ η ςτων νοσηλευτών. Αυτό
νοσηλείας,
• Την εφαρµογή της νοσηλεί- συµβάλλει στην καλύτερη εκπαίδευση των νέων νοσηλευτών
ας και
• Την αξιολόγηση των αποτε- και στην έρευνα.
λεσµάτων.
Οι οργανωτικές και διοι- Οφέλη από την χρήση Πλη κητικές διεργασίες αποτελού- ροφοριακών Συστηµάτων στην
νται από τις δραστηριότητες, νοσηλευτική πρακτική
που είναι σχετικές µε την καλή
Η εισαγωγή στο νοσηλευλειτουργία της νοσηλευτική
ε π ι φ υτικό
λ λ ίχώρο,
δ α Πληροφοριακών
µονάδας και µε την αποτελε- Συστηµάτων, είχε σαν σκοπό
σµατική χρήση των διαθέσι- τη διευκόλυνση της διαχείριµων πόρων,στην επίτευξη συγκε- σης των ποικίλων πληροφοκριµένων προγραµµατισµένων ριών και δεδοµένων, τη διευστόχων. Αυτές οι δραστηριό- κόλυνση της ροής των
τητες µετατρέπουν λειτουργικές πληροφοριών, της λήψης κλιπληροφορίες σε πληροφορίες νικών αποφάσεων και την παροπου αφορούν την οργάνωση χή στοιχείων για µακροπρόκαι την διοίκηση, προκειµένου θεσµο προγραµµατισµό και
να βοηθήσουν στην διαδικα- έρευνα.
σία λήψης απόφασης. ΠεριΑναλυτικότερα, τα κυριότελαµβάνουν:
ρα οφέλη από την χρήση τους
• Την διασφάλιση της ποιό- µπορεί να είναι εξής:
τητας
• Παρουσίαση των νοσηλευ- I. Αύξηση της αποδοτικότητας
τικών δραστηριοτήτων
Η χρήση νοσηλευτικών πλη• Την διαχείριση των ανθρώ- ροφοριακών συστηµάτων επιπινων πόρων
τυγχάνει την αύξηση της απο• Το οργανόγραµµα
δοτικότητας µε ποικίλους τρόπους.
• Την οικονοµική διαχείριση Καταρχήν ελαχιστοποιείται ο
• Τον έλεγχο των λοιµώξεων. χρόνος που απαιτείται για την
Οι διαδικασίες που σχετί- λήψη κάποιας απόφασης και τα
ζονται µε την επικοινωνία, αφο- λάθη που µπορεί να γίνουν
ρούν όλες εκείνες τις δραστη- κατά την διαδικασία αυτή. Οι
ριότητες που προσανατολίζονται νοσηλευτές κερδίζουν χρόνο,

Ε.Ν.Ε.ντύπω
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Ε.Ν.Ε.χειρο

αφού περιορίζονται οι χειρό- και τον ασθενή. Ο νοσηλευτής
γραφες διαδικασίες και ελαχι- έχει περισσότερο χρόνο για να
στοποιούν το χρόνο που χάνουν πραγµατοποιήσει ουσιαστική
από τις τηλεφωνικές συνδιαλέ- νοσηλευτική φροντίδα,αλλά και
ξεις, για την επιβεβαίωση ή την για να επικοινωνήσει µε τον
ανάθεση εντολών. Μπορούν ασθενή και το περιβάλλον του.
πια να οργανώσουν και να εντοπ λ η ρ οκαι
φ ογρηρ ί ε ς III. Μέτρηση της ποιότητας
πίσουν ευκολότερα
γορότερα ιατρικές εντολές,καθώς,
Τα Νοσηλευτικά Πληροεπίσης, γίνεται πραγµατικότητα φοριακά Συστήµατα επιτρέπουν
η ολοκληρωµένη καταγραφή την εύκολη εντόπιση και συσχέτων δεδοµένων, που απαιτού- τιση δεδοµένων που χειρίζενται για την σωστή λειτουργία ται η νοσηλευτική υπηρεσία,
του νοσηλευτικού τµήµατος. µε λιγότερο χρόνο χαµένο σε
Η ύπαρξη τερµατικών, που διαδικασίες ψαξίµατος και οργάβρίσκονται στο κρεβάτι του νωσης των δεδοµένων. Προασθενή (bedside terminals), σφέρει, ουσιαστικά, περισσότεα π ό ψ ε ι ς ρες ευκαιρίες στο νοσηλευτή
οδηγούν στην εξοικονόµηση
χρόνου και την έγκυρη τεκ- να αναλύσει δεδοµένα που σχεµηρίωση, αφού οι νοσηλευτές τίζονται µε την ποιότητα φροκάνουν την καταγραφή των ντίδας.
νέων πληροφοριών δίπλα στον
ασθενή, αντί για την αρχική χει- IV. ∆ιατήρηση πληροφοριών
ρόγραφη καταγραφή της πλη- καθώς και παραγόµενων αποροφορίας και στην συνέχεια τελεσµάτων που βοηθούν σε
την εισαγωγή της στον ηλε- ερευνητικά πονήµατα και διευκολύνουν στην διεξαγωγή
κτρονικό υπολογιστή.
συµπερασµάτων
II. Αύξηση της ασφάλειας και
Επιτρέπεται έτσι στον νοσητης ικανοποίησης των ασθενών λευτή να διεξάγει έρευνα. Τα
Η χρήση των συστηµάτων συστήµατα αυτά δίνουν στο νοσηαυτών οδηγεί στην ελαχιστο- λευτή τη δυνατότητα να διατηποίηση των λαθών κατά την ρήσει δεδοµένα και να µπορεί
νοσηλευτική τεκµηρίωση και να τα επεξεργαστεί ευκολότερα
πράξη. Η ολοκληρωµένη κατα- και γρηγορότερα. Η γρήγορη
γραφή όλων των δεδοµένων, αυτή καταγραφή των δεδοµέοι διαδικασίες που βοηθούν νων και η επίσης γρήγορη ανάστην λήψη απόφασης, η παρο- κτηση, τους µειώνει τους χρόχή επιπλέον πληροφοριών από νους που απαιτούσαν παλαιότερα
άλλες πηγές γνώσης (διαδί- οι ερευνητικές διαδικασίες,κάνοκτυο, ηλεκτρονικές βιβλιοθή- ντας πλέον την έρευνα πεδίο
κες, βάσεις δεδοµένων) και η δράσης και του νοσηλευτή.
ολοκληρωµένη παρουσίαση Ενθαρρύνεται η διαδικασία έρευτων ιατρικών οδηγιών, προ- νας,αφού διευκολύνεται η πρόστατεύουν τόσο τους νοση- σβαση σε εργαστηριακά και κλιλευτές, όσο και τους ασθενείς, νικά δεδοµένα. Ολόκληρος ο
οργανισµός υγείας µπορεί να
προσφέροντας ασφάλεια.
Η ελαχιστοποίηση των λαθών ωφεληθεί από την διατήρηση
και η αύξηση του χρόνου του πληροφοριών, αφού µπορεί να
νοσηλευτή για την ουσιαστική γίνει καλύτερη διαχείριση,τόσο
νοσηλευτική φροντίδα ικανο- του κόστους, όσο και της φροποιεί, τόσο τον νοσηλευτή, όσο ντίδας που προσφέρεται.

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

V. Βε λτισ το ποιε ί την πα ρα γω γικότητα του ανθρώπινου δυναµ ικ ού
VI. Εξασφάλιση της ακρίβειας της
νοσηλευτικής πράξης, επιτυγχάνοντας έγκυρη και έγκαιρη παρέµβαση και αποδοτικότητα.
VII. Προσφέρει διαδικασίες υποστήριξης λήψης απόφασης, οδηγώντας σε υψηλότερης ποιότητ α ς φ ρ ο ντ ί δ α ς σ ε σ υ ν δ υ α σ µ ό
µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος
V III. Ε π ιτ υγ χά νει µ ε ίωσ η της
απόστασης µεταξύ εκπαίδευσης
και πρακτικής. ❘❚
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ΟΕ.Ν.Ε.ντύπω
χρόνος έχει τη
Ε.Ν.Ε.δική του ερµηνεία…
εφηµερίδες

A

πληροφορίες

ναφορικά µε την αξιολόγηση του
προσωπικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, άρα
και των νοσηλευτών που απασχολούνται
σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του δηµόσιου
τοµέα, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
18§1 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος
318/1992, οι εκθέσεις αξιολόγησης
π οέτους
λίτης
συντάσσονται τον Ιανουαρίο κάθε
για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, µε εξαίρεση τους υπαλλήλους
της κατηγορίας ΥΕ, για τους οποίους
συντάσσονται κάθε δύο χρόνια.Η συµπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική
για τον αξιολογούµενο και πρέπει να
γίνεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του
Ιανουαρίου. Κάθε αξιολογητής υπο- θεί µε έγγραφο ή όχι, έστω και αν κατά
ε π ι φ υαξιολ λ ί δ ατο χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηχρεούται να συντάσσει εκθέσεις
λόγησης για όλους τους υπαλλήλους, ρετούν σε άλλες υπηρεσίες.
που υπηρέτησαν στην οργανική µονάΚατόπιν ερµηνείας των ανωτέρω διαδα,στην οποία προΐσταται,κατά το προη- τάξεων, καθίσταται σαφές ότι, αφενός η
γούµενο έτος για πέντε τουλάχιστον σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης είναι
µήνες, ανεξάρτητα αν είχαν τοποθετη- υποχρεωτική, αφετέρου, για να υπάρξει

Ε.Ν.Ε.ργός

έκθεση αξιολόγησης, θα πρέπει ο υπάλληλος να έχει υπηρετήσει στη συγκεκριµένη οργανική µονάδα,όπου προΐσταται ο αξιολογητής του,για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον πέντε (5) µηνών.
Εν προκειµένω,η διάταξη που θεσπίζει ως προϋπόθεση για την σύνταξη της
έκθεσης αξιολόγησης την πεντάµηνη
υπηρεσία, απαιτεί µια ορθή ερµηνευτιπ ό ψ ε ι ς ικανή να φανερώσει
κή απροσέγγιση,
την αληθή βούληση του νοµοθέτη. Ειδικότερα, δια του όρου «υπηρέτησαν στην
οργανική µονάδα» εννοείται η ύπαρξη
του υπαλληλικού δεσµού, που δηµιουργείται µεταξύ ενός υπαλλήλου και
του φορέα απασχόλησής του, είτε δια
του διορισµού, είτε δια της µετάταξης
κλπ. Με άλλα λόγια, η προϋπόθεση της
πεντάµηνης υπηρεσίας δεν θα πρέπει
να συγχέεται µε την εν τοις πράγµασι
παροχή εργασίας για χρονική περίοδο
πέντε µηνών. Κι αυτό γιατί ο υπαλληλικός δεσµός, που συνδέει τον υπάλληλο µε την οργανική του µονάδα, δεν

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

διακόπτεται κατά τις περιόδους, όπου
ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς οιασδήποτε µορφής άδειας, ρητώς προβλεποµένης από τις διατάξεις του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Συνεπώς, είναι εντελώς διαφορετική η έννοια του όρου «υπηρετώ» από
την πραγµατική παροχή εργασίας. Αν,
µάλιστα, δεχθούµε, ότι οι δύο ως άνω
έννοιες ταυτίζονται, τότε θα πρέπει να
γίνει δεκτό, ότι ο χρόνος κατά τον οποίο
ένας υπάλληλος βρίσκεται σε άδεια, είτε
κανονική, είτε αναρρωτική κλπ, οπότε
και δεν παρέχει εργασία, δεν προσµετράται στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας
του λόγω πρόσκαιρης διακοπής του
υπαλληλικού δεσµού, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την προαγωγική του εξέλιξη και την συνταξιοδότησή του. Όπως
γίνεται αντιληπτό, η ανωτέρω ερµηνευτική εκδοχή είναι εντελώς στρεβλή και
λανθασµένη, ενώ δεν συνάδει διόλου
µε την αληθή βούληση του νοµοθέτη
του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. ❘❚

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Θεωρητικά
και πρακτικά...

«Εκπαιδεύοντας»
την προαγωγή…

O

θεσµός της αναπλήρωσης ή άλλως της αντικατάστασης προϊσταµένου ρυθµίζεται από τις διατάξεις του
άρθρου 87 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος
3528/2007).
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις η αναπλήρωση λαµβάνει χώρα, όταν ο αρχικώς ορισθείς προϊστάµενος απουσιάζει ή κωλύεται. Στην περίπτωση αυτή, όπου ο αναπληρωτής προϊστάµενος εκτελεί στην πράξη καθήκοντα προϊσταµένου,
εξοµοιώνεται πλήρως αναφορικά µε τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις κάθε προϊσταµένου, µη υπαγόµενος πλέον στο
κυκλικό ωράριο.
Με άλλα λόγια ο ορισµός και µόνον κάποιου υπαλλήλου
ως αναπληρωτή προϊσταµένου, χωρίς ο συγκεκριµένος υπάλληλος να ασκεί στην πράξη τα σχετικά καθήκοντα λόγω µη
απουσίας ή κωλύµατος του αρχικού προϊσταµένου, δεν τον
εξαιρεί από την εφαρµογή όλων εκείνων των διατάξεων, που
διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση και το ωράριο απασχόλησης των υπαλλήλων του αυτού κλάδου και κατηγορίας. ❘❚

Σ

ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82§3
του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος
3528/2007), «για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος σπουδών διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους,
ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για
τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος,ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική εξέλιξη
µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη.Αν ο υπάλληλος κατέχει µεταπτυχιακό και διδακτορικό
δίπλωµα,η κατά τα ανωτέρω µείωση του χρόνου
δεν γίνεται αθροιστικά».
Οι παραπάνω διατάξεις είναι σαφώς ευεργετικές για τους φιλοµαθείς υπαλλήλους, δίδοντάς τους την ευκαιρία να έχουν µια πιο γρήγορη προαγωγική εξέλιξη για την απόκτηση
του Α΄ βαθµού.

∆οθέντος ότι, ο Α΄ βαθµός είναι και ο καταληκτικός για όλες τις κατηγορίες των δηµοσίων
υπαλλήλων, τεκµαίρεται ότι, το πιο πάνω ευεργέτηµα θεσπίζεται υπέρ εκείνων των υπαλλήλων,
που δεν έχουν εισέτι καταλάβει τον ανώτερο αυτό
βαθµό. Με άλλα λόγια η κτήση µεταπτυχιακού
τίτλου ή διδακτορικού,µετά την κατάληψη του Α΄
βαθµού δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη προσµέτρηση δύο επιπλέον ετών ως πλασµατικού
πλεονάζοντος χρόνου,υπέρ του υπαλλήλου στον
βαθµό αυτό.
Σε κάθε περίπτωση η πλέον αρµόδια υπηρεσία για την ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων
είναι η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών,δια της εκδόσεως σχετικών ερµηνευτικών εγκυκλίων και
φυσικά, σε περίπτωση αµφιβολίας, τα αρµόδια
ελληνικά ∆ικαστήρια. ❘❚
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Οι φύλακες και οι...
Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.
«φυλακές»
των νοσηλευτών
εφηµερίδες

πληροφορίες

ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Γράφει ο Μπαλιόζογλου
Γεώργιος

Ε.Ν.Ε.ργός

Η

πολίτης

µη, χωρίς να ενδιαφέρεται ή να
κάνει διαχωρισµό µε βάση την
εκπαίδευσή τους,τη σχόλη που
έχουν τελειώσει και το πτυχίο
που έχουν πάρει.
Πιο αναλυτι κά. Σε όλα τα
α π ό ψ ε ι ς νοσοκοµεία της Ελλάδος, στο
πρόγραµµα του νοσηλευτικού
προσωπικού, τα ονόµατα αναφέρονται σύµφωνα µε το πτυχίο, το βαθµό και την αρχαιότητα, ενώ στα ψυχιατρεία,
άντρες-γυναίκες είναι χωριστά.
Άλλο πρόγραµµα έχουν οι µεν,
άλλο οι δε. Η διάκριση λοιπόν
σε όλο της το µεγαλείο.
Σε όλα τα τµήµατα ανεξαιρέτως και σε όλες τις βάρδιες πρέπει να υπάρχει ένας άνδρας
για...τον φόβο των Ιουδαίων…Αυτός ο φόβος µερικές
φορές είναι υπαρκτός, αλλά όχι
βέβαια για όλες τις περιπτώσεις.
Φυσικά,µε δεδοµένο το γεγονός πως οι άνδρες είναι λιγότεροι σε σχέση µε τις γυναίκες,το
πρόβληµα της άνισης µεταχει-

Ε.Ν.Ε.κρίθη

αρχή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία είναι θεµελιώδης
αρχή του εργατικού δικαίου σε
διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο. Στην Ελλάδα, η αρχή
αυτή έχει ως συνταγµατική βάση
τη διάταξη ευρύτατης εφαρµεοπ
γήιςφ υ λ λ ί δ α
του άρθρου 4 παρ.2 του Συντάγµατος, η οποία εξειδικεύεται µε
τις συνταγµατικές διατάξεις των
άρθρων 22 παρ.1 εδ. β’ και 116
παρ.2 εδ. α.
Με το νόµο,όµως,3488/2006
δηµιουργήθηκε ένα νέο ειδικό
πλαίσιο ρύθµισης για την ίση
µεταχείριση ανδρών και γυναικών, όσον αφορά στην πρόσβαση, στην απασχόληση, στην
επαγγελµατική εκπαίδευση και
ανέλιξη, στους όρους και στις «Πολλοί µπαίνουν στο περιθώριο, κάνοντας για χρόνια
συνθήκες εργασίας και άλλες τον «φύλακα» και η εξέλιξή τους είναι τόσο αργή,
συναφείς διατάξεις.Με αυτόν τον όσο και η εξέλιξη των ψυχιατρείων»
τρόπο η Ελλάδα εναρµονίστηκε πλήρως µε την Ευρωπαϊκή στασης όσον αφορά στους όρους υπό το φόβο της επικινδυνότη- ρίσεις ανδρών –γυναικών µεγανοµοθεσία και τις κοινοτικές πρόσβασης στη µισθωτή ή µη τας. Αυτή βεβαία η αντίληψη και λώνει.Έτσι στη πράξη,οι άνδρες
οδηγίες, ανταποκρινόµενη στις απασχόληση,ή γενικά στην επαγ- η πρακτική έχει τις ρίζες της στην µπορεί να δουλεύουν συνεχόκατευθύνσεις της νέας πολιτικής γελµατική ζωή, περιλαµβανο- εποχή που τα ψυχιατρεία ήταν µενα Σαββατοκύριακα, ενώ οι
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής µένων των κριτηρίων επιλογής άσυλα, δηλαδή πολλές δεκαε- γυναίκες όχι, να µην παίρνουν
Ένωσης (Ε.Ε.), όπως εκφράζε- και των ορίων πρόσληψης,ανε- τίες πριν. Από τότε µέχρι σήµε- κανονικές άδειες όποτε αυτοί
ται στον χάρτη Πορείας της Ε.Ε. ξαρτήτως κλάδου δραστηριότη- ρα, µε την Ψυχιατρική µεταρ- επιθυµούν,ενώ οι γυναίκες µπογια την ισότητα των φύλων 2006- τας και σε όλα τα επίπεδα της ρύθµιση, έχει κυλήσει πολύ ρούν, γιατί ακριβώς εφαρµόζενερό στο µύλο και τα ψυχιατρεία ται ο άγραφος νόµος που λέει
2010.Πιο συγκεκριµένα,σε δύο επαγγελµατικής ιεραρχίας.
Και ενώ ο νόµος είναι σαφής στην Ελλάδα έχουν αλλάξει πραγ- πως, σε κάθε βάρδια πρέπει να
βασικά άρθρα του ανωτέρου
νόµου αναφέρεται ότι: 1) απα- και δεν επιδέχεται παρερµηνεί- µατικά µορφή. Εκείνο πού δεν υπάρχει οπωσδήποτε ένας άνδρας.
γορεύεται κάθε µορφής άµεση ες, στην πράξη όλα είναι δια- έχει αλλάξει, είναι το µυαλό και Λες και στη προκήρυξη πρόή έµµεση διάκριση λόγω φύλου, φορετικά. Στα Ψυχιατρικά Νοσο- η νοοτροπία της ∆ιοίκησης, να σληψης, τους προσέλαβαν µε
σε συσχετισµό ιδίως µε την οικο- κοµεία και, κυρίως, στο Ψυχιατρικό αντιµετωπίζει τους άνδρες σαν αυτό το κριτήριο. Στην πραγµαγενειακή κατάσταση και,2) απα- Ν ο σ ο κ ο µ ε ί ο Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς σωµατοφύλακες ή σύµφωνα µε τικότητα δεν υπήρχε καν.
γορεύεται κάθε µορφής άµεση (Ψ.Ν.Θ.) γίνεται κατάφωρη παρα- την παλιά ορολογία, φύλακες
Από όλα τα παραπάνω φαίή έµµεση διάκριση λόγω φύλου βίαση του νόµου περί ίσης µετα- ασθενών. Τους χρησιµοποιεί νεται ξεκάθαρα το µέγεθος του
ή λόγω οικογενειακής κατά- χείρισης ανδρών και γυναικών, µόνο για την µυϊκή τους δύνα- προβλήµατος. Ενός προβλήµα-

Ε.Ν.Ε.χειρο

τος που παίρνει τραγικές διαστάσεις για τους νοσηλευτές ΠΕ
(είναι λίγοι στα ψυχιατρεία) και
ΤΕ, οι οποίοι αυτά που έχουν
σπουδάσει,µε αυτά που ασκούν,
είναι η µέρα µε τη νύχτα. Πολλοί µπαίνουν στο περιθώριο,
κάνοντας για χρόνια τον «φύλακα» και η εξέλιξή τους είναι τόσο
αργή, όσο και η εξέλιξη των
ψυχιατρείων.Αργούν ακόµα να
γίνουν και υπεύθυνοι τµηµάτων,προκειµένου να µην φύγουν
εκτός κυκλικού ωραρίου και η
διοίκηση χάσει έναν άνδρα.Για
θέση προϊστάµενου δεν τίθεται
καν θέµα. Γίνονται µόνο, όταν
δεν υπάρχει το «αντίπαλο δέος».
Και όλα αυτά τα θλιβερά γίνονται εν αγνοία της Ευρωπαϊκής
Έ ν ω σ η ς , α φο ύ η κ ύ π ρ ι α Ε π ί τροπος Υγείας κ. Ανδρούλα Βασιλείου, σε σχετικό ερώτηµα, µιλά
για κατάφωρη παραβίαση των
νόµων και πρακτικές πέρα και
α ντ ίθετ ες µε του ς νόµ ους τ ης
Ε.Ε.. Ευτυχώς που όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις εξωνοσοκοµειακές δοµές, (ξενώνες-οικοτροφεία), οι οποίες
λειτουργούν κάτω από σύγχρονο
καθεστώς, σύµφωνα µε τις αρχές
τις Ε.Ε.. ∆ιαφορετικά, ως χώρα
θα καταλήγαµε για άλλη µία
φορά στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, ως κατηγορούµενοι.
Η Ε.Ν.Ε. ως θεµατοφύλακας του νοσηλευτικού επαγγέλµατος και κινούµενη προς
την κατεύθυνση της τήρησης της
κείµενης νοµοθεσίας, στηρίζει
τους νοσηλευτές που εδώ και
καιρό ζήτησαν τη συνδροµή του
Συνηγόρου του Πολίτη και µέσα
από τις δυνατότητες που της δίνει
ο νόµος,θα απαιτήσει την αλλαγή της ρατσιστικής συµπεριφοράς,που εφαρµόζεται έως τώρα
στους νοσηλευτές, µε στόχο να
µπει ένα τέλος και να αλλάξουν
επιτέλους τα πράγµατα... ❘❚
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«Ειδικές»
προϋποθέσεις
Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

A

εφηµερίδες

πληροφορίες

ναφορικά µε τις προϋποθέσεις
απόκτησης του τίτλου του ειδικού νοσηλευτή επισηµαίνο ντ α ι τ α α κ ό λ ο υ θ α :
Σ ύ µ φ ω να µ ε τ ι ς δ ι α τ ά ξ ει ς τ ης υ π ’ α ριθµ. Α4/203/1988 Απόφασης του
Υ π ο υ ρ γ ο ύ Υ γ ε ί α ς , Π ρ ό ν ο ι α ς κ α ι Κο ι ν ω ν ι κ ώ ν Α σ φ α λ ί σ ε ω ν , γ ι α τ η ν επ ι λο γή προς απόκτη ση µιας α πό τ ις ανα οµλοίυτ η ς
φερόµενες στο άρθρο 5 του π
Νό
1 5 79 / 8 5 ε ι δ ι κ ό τ η τ ες , α π α ι τ ο ύ ντ α ι :
α. Πτυχίο ή δίπλωµα µιας από τις αναφερόµενες Σχολές της παρ. 2 Κεφ.Α
του προαναφερθέντος άρθρου ή ισοτίµων σχολών της αλλοδαπής.
β. ∆ιετής τουλάχιστον ευδόκιµος υπηρεσία νοσηλευτού, στον ευρύτερο µετά από γνώµη του ΚΕΣΥ και αφου
χώρο της Υγείας (Νοσηλευτικά ή συνεκτιµήσουν τα εξής:
Προνοιακά Ιδρύµατα ε∆ηµοσίου
π ι φ υ λ λήί δ αα. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Ιδιωτικού ∆ικαίου, ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ, Ξενώ- β. Την υφισταµένη στελέχωση του νοσοκοµείου τόσο από ιατρικό όσο και
νες Ψυχικής Υγείας κ.λ.π.).
από νοσηλευτικό προσωπικό ανωγ. Ο ενδιαφερόµενος να υπηρετεί κατά
τέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης.
το χρόνο επιλογής για ειδικότητα στα
πιο πάνω ιδρύµατα και να ασχολεί- γ. Την ύπαρξη ειδικευµένου ήδη νοσηλευτικού προσωπικού της αντίστοιται µε έργα νοσηλευτή.
χης ειδικότητας.
δ. Ο ενδιαφερόµενος να µην έχει υπερβεί κατά το χρόνο της επιλογής το δ. Τη στελέχωση και την γενική υποδοχή του νοσοκοµείου (χώρος, ιδι45ο έτος της ηλικίας του.
αιτερότητες, απασχόληση εκπαιδευΤις κατά τις διατάξεις της παρούσας
τικού προσωπικού κ.λπ.).
ειδικότητες παρέχουν όλα τα νοσηΓια την παρακολούθηση του προλευτικά ή λοιπά Ιδρύµατα που έχουν
κριθεί, κατά νόµο για να δίνουν πλή- γράµµατος για κάθε ειδικότητα της
ρη ειδικότητα ιατρών στις ιατρικές ειδι- παρούσας απαιτούνται:
κότητες παθολογίας, χειρουργικής, παι- α. Αίτηση του ενδιαφερόµενου σε τρία
κατ' ανώτατο όριο ιδρύµατα του άρθρου
διατρικής και ψυχιατρικής. Ειδικά την
2 της παρούσας.
ειδικότητα της ψυχιατρικής νοσηλευτιβ.
Πιστοποιητικό ευδόκιµης διετούς
κής παρέχουν και όλα τα νοσηλευτικά
προϋπηρεσίας νοσηλευτικού, χορηή λοιπά ιδρύµατα (Γενικά νοσοκοµεία,
γούµενο από τη Νοσηλευτική Επιψυχιατρικοί τοµείς και ψυχιατρεία, Κέντρα
τροπή ή την ∆ιευθύνουσα η ΠροϊΨυχικής Υγείας) εφόσον είναι ανασταµένη ή εν ελλείψει τούτων από
γνωρισµένα για ειδικότητα ιατρών στην
τον Προϊστάµενο Ιατρικής Υπηρεψυχιατρική).
σίας..
Ο αριθµός των ειδικευοµένων νοσηΑντίγραφο
τίτλου σπουδών κατά τα
γ.
λευτών στα υπό των διατάξεων του
ειδικώτερα οριζόµενα από το άρθρο
π ρ ο η γ ο υ µ έ ν ο υ ά ρ θ ρ ο υ ιδ ρ ύ µ α τ α δ ε ν
1 της παρούσας.
µ π ο ρ εί να υ π ε ρ β α ί ν ει τ ο ν α ρ ι θ µ ό τ ω ν
θέσεων των ειδικευοµένων ιατρών, δ. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ότι δέχεται να υπηρετήσει για
κ α τ ά α ν τ ίσ τ ο ι χ η ε ι δ ι κ ό τ η τ α .
τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στον
Επιφυλασσοµένων των διατάξεων
φορέα απ' τον οποίο προέρχεται.
της προηγούµενης παραγράφου, αρµόΠιστοποιητικό
ή άλλο νόµιµο αποε.
διοι για τον καθορισµό του αριθµού
δεικτικό στοιχείο ηλικίας.
των ειδικευµένων νοσηλευτών είναι τα
ιδρύµατα του άρθρου 2 της παρούσας στ. Πιστοποιητικό η υπεύθυνη δήλω-
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ση για στοιχειώδεις γνώσεις ξένης
γλώσσας.
ζ. Βεβαίωσης του φορέα προέλευσης
ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτρέπουν την απουσία του ενδιαφερόµενου για ειδικότητα. Σε περίπτωση
άρνησης η άρνηση αυτή θα είναι ειδικά αιτιολογηµένη.
η. Πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο
υπηρετεί ότι ασκεί τα καθήκοντα του
νοσηλευτή κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησης και ότι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή τα άσκησε επιτυχώς.
Αρµόδια για την επιλογή είναι η

∆ιεύθυνση Υγιεινής της έδρας του νοσοκοµείου, στο οποίο ο ενδιαφερόµενος
υπέβαλε την αίτηση και τα δικαιολογητικά της προηγούµενης παραγράφου,
στην οποία διαβιβάζεται ο σχηµατισθείς
φάκελος του ενδιαφερόµενου µε γνώµη του ∆.Σ. του νοσηλευτηρίου και της
Νοσηλευτικής Επιτροπής όπου υπάρχει το νοσοκοµείο στο οποίο υπηρετεί ο ενδιαφερόµενος.
Για την επιλογή λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
α. Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος (αριθµός µορίων 1-10).
β. Τόπος υπηρεσίας, (αριθµός µορίων
1-3).
γ. Βαθµός επίδοσης του νοσηλευτή στα
καθήκοντα του νοσηλευτή (αριθµός
µορίων 1-10).
δ. Οικογενειακή του κατάσταση (αριθµός µορίων 1-3).
ε. Προϋπηρεσία σε ιδρύµατα, εξειδικευµένα για τη συναφή ειδικότητα
(αριθµός µορίων 1-5).
στ. Τυχόν πρόσθετη επιµόρφωση σε
θέµατα της αντίστοιχης ειδικότητας
(αριθµός µορίων 1-5).
Για την ειδικότητα προτιµάται αυτός
που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο αριθµό µορίων. ❘❚

Τα «ειδικά» όρια

Σ

ύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 της υπ’αριθµ. Α4/203/Β'
106/1988 Υπουργικής Απόφασης,
για την απόκτηση µιας εκ των προβλεποµένων νοσηλευτικών ειδικοτήτων απαιτείται ο ενδιαφερόµενος να
µην έχει υπερβεί κατά την χρονική στιγµή της επιλογής του το 45ο έτος της
ηλικίας του.
Το γράµµα της ανωτέρω διάταξης
δεν αφήνει περιθώριο ερµηνευτικών
αµφιβολιών ως προς την εφαρµογή
της. Με άλλα λόγια καθιστά απόλυτα
σαφές, ότι µετά την συµπλήρωση του
45ου έτους της ηλικίας απαγορεύεται
η επιλογή τινός νοσηλευτή για την απόκτηση κάποιας εκ των προβλεποµένων νοσηλευτικών ειδικοτήτων.

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα
η επιτυχία της ενδεχόµενης δικαστικής προσβολής της πράξης απόρριψης
της αίτησης για παρακολούθηση νοσηλευτικής ειδικότητας λόγω παρόδου
του 45ου έτους της ηλικίας του αιτούντος καθίσταται εξαιρετικά αµφίβολη.
Εντεύθεν, ως µοναδική οδός για την
παρακολούθηση και απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας εµφανίζεται η
τροποποίηση της σχετικής υπουργικής
απόφασης δια του αναπροσδιορισµού
του επίµαχου ορίου ηλικίας. Όπως είναι
αυτονόητο η πρωτοβουλία για µια τέτοια
τροποποίηση του καθεστώτος που διέπει την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας ανήκει στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Περί αρµοδιοτήτων
ο λόγος…
Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

A

εφηµερίδες

πληροφορίες

ναφορικά µε τις θεσµοθετηµένες αρµοδιότητες και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ, η Ε.Ν.Ε. επισηµαίνει
τα ακόλουθα :
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
1 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 351/1989,
περί του καθορισµού των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Πτυχιούχων των
Τµηµάτων Νοσηλευτικής, οι φπ
έρο
ονλτείςτ η ς
τον τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός
καθιερώθηκε από το άρθρο 5§22 Α του
Νόµου 1579/1985, είναι αρµόδιοι για τη
διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων που
γίνονται µε δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης, προς κάλυψη των αναγκών
του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική
οντότητα, στους τοµείς υγιεινής του ίδι- και ουροδόχου κύστης, η λήψη νοσηου και του περιβάλλοντόςετοπυ,ι αφσυ
φάλλλ
ει-ί δ αλευτικών µέτρων για παραγωγή αναας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λει- πνευστικής λειτουργίας, η στενή παρατουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του. κολούθηση αρρώστων για έγκαιρη
Στις πράξεις αυτές περιλαµβάνεται η διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών
παροχή ολοκληρωµένης και εξατοµι- από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις
κευµένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώ- και τα θεραπευτικά σχήµατα, η λήψη
στους, όλων των ηλικιών, που πάσχουν µέτρων για πρόληψη ατυχηµάτων στο
από διάφορα νοσήµατα, η λήψη νοση- χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας,
λευτικών µέτρων και επίβλεψη ανάπαυ- η αποµόνωση και δήλωση αρρώστου
σης και ύπνου, η λήψη µέτρων για πρό- µε λοιµώδες νόσηµα,η προθανάτια υποληψη και φροντίδα επιπλοκών από στήριξη και φροντίδα του αρρώστου και
µακροχρόνια κατάκλιση, η κάλυψη των µεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο
αδυναµιών αυτοφροντίδας, η υποβοή- θάλαµο και υποστήριξη της οικογένειας,
θηση και φροντίδα λειτουργιών εντέρου η σίτιση αρρώστου µε όλους τους τρό-
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πους, η εφαρµογή φυσικών µέσων για
πρόκληση υποθερµίας, η εκπαίδευση
και παροχή βοήθειας στον άρρωστο µε
σκοπό την αυτοφροντίδα, η εκπαίδευση
και παροχή βοήθειας στους οικείους του
αρρώστου µε σκοπό τη συνέχιση της
φροντίδας στο σπίτι,η φροντίδα και υποστήριξη του αρρώστου όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο νόσηµα,η βοήθεια στην επικοινωνία µεταξύ αρρώστου,οικογένειας,
γιατρού, προσωπικού του νοσοκοµείου
και άλλων κοινωνικών ιδρυµάτων,η διενέργεια γραπτής και προφορικής ενηµερωτικής επικοινωνίας µε τα µέλη της
υγειονοµικής οµάδας και άλλους συνα-

φείς Οργανισµούς. Σε απουσία γιατρού,
οι Νοσηλευτές εφαρµόζουν τις πρώτες
βοήθειες. Περαιτέρω, έχουν την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εµπειρίας να εκτελούν και πιο περίπλοκες
πράξεις κατ’εφαρµογή του θεραπευτικού
προγράµµατος, όπως: µετρήσεις διαφόρων παραµέτρων που εµπίπτουν στις
αρµοδιότητες του νοσηλευτή,χορήγηση
φαρµάκων από όλες τις οδούς, πλήρης
παρεντερική θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.
Με βάση την παραπάνω απαρίθµηση των νοσηλευτικών πράξεων, οι οποίες διενεργούνται από τους νοσηλευτές,
δεν προκύπτει αρµοδιότητα αυτών, όπως
προβαίνουν στην πράξη του χειρισµού
τ ου µ η χα ν ήµ ατ ος α ι µο πε τ αλ ι ο αφ α ί ρ ε σης. Η ανωτέρω πρ άξη ε κφε ύγε ι τ ου
πεδίου των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων των Νοσηλευτών, ενώ αν εκτελεσθεί από Νοσηλευτή, γεννώνται µείζονα ζητήµατα ευθύνης σε περίπτωση
ανεπιτυχούς εκβάσεως.
Όπως προκύπτει λοιπόν από την
ισχύουσα νοµοθεσία, «περί επαγγελµατικών δικαιωµάτων των νοσηλευτών», ο
χειρισµός του µηχανήµατος αιµοπεταλιοαφαίρεσης, δεν αποτελεί νοσηλευτική κλινική αρµοδιότητα και ως εκ τούτου η ανάθεσή του σε νοσηλευτές,αποτελεί
προδήλως παράνοµη πράξη. ❘❚

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

A

Ισχύει ειδικό καθεστώς

ναφορικά µε την ισχύο υ σ α ν ο µ ο θ ε σ ία , π ο υ
διέπει το καθεστώς αποσπά σεω ν τω ν σ υζ ύγω ν στρ α τιωτικών, προκειµένου να συνυπηρετούν στον ίδιο τόπο,
επι σηµαί νον ται τα ακόλ ουθα:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 21 του Νόµου 2946/2001,
τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών προσώπων
δ η µ ο σ ί ο υ δ ι κ α ίο υ , π ο υ κ α τ έ χουν οργανικές θέσεις και είναι

σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων ∆υνάµεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και
Λιµενικού Σώµατος, επιτρέπεται
να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων,
σε υπηρεσίες του στενού δηµόσιου τοµέα κατά προτεραιότητα
και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους. Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή από-

φαση των συναρµόδιων Υπουργών,που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και
σύµφωνης γνώµης του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου.
Αρνητική γνωµοδότηση δικαιολογείται µόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από
το υπηρεσιακό συµβούλιο.
∆οθέντος ότι, σύµφωνα µε
τα παραπάνω,η απόσπαση ενεργείται κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων, τεκµαίρεται ότι, οι ανωτέρω επίµαχες

διατάξεις καθιερώνουν ένα ειδικό προνοµιακό καθεστώς υπέρ
των υπαλλήλων εκείνων, που
είναι σύζυγοι στρατιωτικών των
Ενόπλων ∆υνάµεων, ένστολου
προσωπικού της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος. Το ειδικό αυτό καθεστώς,
ως εκ της φύσεώς του αλλά και
των γενεσιουργών λόγων του,
υπ ε ρ ισ χ ύ ε ι τ ων γ ε ν ικ ώ ν δι α τάξεων του ∆ηµοσιοϋπαλληλικο ύ Κ ώδ ικ α, π ο υ α πα γ ορ ε ύ ουν την απόσπαση προ της

παρόδου διετούς δοκιµαστικής
περιόδου.
Τέλος υπογραµµίζεται ότι,
τυχόν αντίθετη ερµηνευτική εγκύκλιος εκ µέρους του Υπουργείου Εσωτερικών δεν υπερισχύει των νοµοθετικών διατάξεων,
ενώ η ενδεχόµενη απόρριψη
της αίτησης απόσπασης για συνυπηρέτηση στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 21 του Νόµου
2946/2001, ως εκτελεστή διοικητική πράξη,προσβάλλεται ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών
δικαστηρίων. ❘❚

επικαιρότητα

περιεχόµενα
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΘΝΟΣ»

Τετράδιο, µολύβι και... µάσκες!
«Στις πλάτες των δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών θα πέσει από την
11η Σεπτεµβρίου το βάρος της προστασίας περίπου 1.500.000 µαθητών από
τον ιό της νέας γρίπης. Όσο για τα παιδιά, την πρώτη µέρα στα σχολεία δεν
θα πάρουν µόνο τα βιβλία τους, αλλά
και µάσκες, πλαστικά ποτήρια, χάρτινες
χειροπετσέτες και... αντιγριπικά µαθήµατα.
Η φετινή έναρξη της σχολικής χρονιάς θα είναι διαφορετική, αφού κατά
την πρώτη εβδοµάδα όλες οι µονάδες
είναι υποχρεωµένες να αφιερώσουν
χρόνο για τη λεπτοµερή ενηµέρωση των
µαθητών, σχετικά µε τον ιό της γρίπης
και γενικότερα θέµατα υγιεινής.
Ήδη το υπουργείο Παιδείας έστειλε
εγκύκλιο, που αφορά στα µέτρα πρόληψης κατά της διασποράς της γρίπης,
σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες.
Οι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης, παρά το γεγονός ότι δηλώνουν
πρόθυµοι να εφαρµόσουν τα µέτρα,
υπογραµµίζουν ότι, ορισµένα είναι ανέφικτα, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό και κυρίως καθαρίστριες,
αλλά και γιατί τα σχολεία έχουν σοβα-

Ε.Ν.Ε.ργός

πολίτης

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ
Ε.Ν.Ε.κρίθη
ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

απόψεις

Ε.Ν.Ε.χειρο

επιφυλλίδα

ρά προβλήµατα στην υποδοµή τους.
Χαρακτηριστικά επισηµαίνουν ότι,
δεν µπορούν για παράδειγµα να αποµακρύνουν τα θρανία µεταξύ τους, αφού
σε πολλές αίθουσες µόλις και µετά βίας
χωράνε τα παιδιά, ούτε και να καθαρίζονται µετά από κάθε διάλειµµα όλα τα
πόµολα, οι τουαλέτες, οι µπάλες ή οτιδήποτε χρησιµοποιούν οι µαθητές ή να
αερίζονται διαρκώς οι αίθουσες και ιδιαίτερα όταν κάνει κρύο.
Σε κάθε σχολείο θα συσταθεί µια τριµελής επιτροπή και θα υπάρχει ένας

«συντονιστής γρίπης», που θα έχουν την
ευθύνη για την εφαρµογή των προληπτικών µέτρων.
Οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει, πριν ακόµη ανοίξουν τα σχολεία, να
αναρτήσουν σε εµφανή σηµεία συγκεκριµένες οδηγίες για παιδιά και εκπαιδευτικούς, να αγοράσουν διάφορα υλικά (σαπούνια, καθαριστικά, πλαστικά
ποτήρια, γιατί οι µαθητές δεν θα πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τις
βρύσες), γάντια, να απολυµάνουν τις
αίθουσες κλπ.

• Θερµόµετρα (µη υδραργυρικά)
ή ταινίες θερµοµέτρησης.
• Χάρτινες χειροπετσέτες µίας
χρήσης
• Γάντια µίας χρήσης
• Απλές χειρουργικές µάσκες µίας χρήσης
• Προστατευτικές ποδιές
• Πλαστικές σακούλες για την
απόρριψη των χρησιµοποιηµένων
µέσων ατοµικής προστασίας και των
χαρτοµάντιλων ή για τη συλλογή µολυσµένων αντικειµένων που πρέπει να
πλυθούν ή να απολυµανθούν.
• Πλαστικά ποτήρια µίας χρήσης
• Μπουκάλια ή σωληνάρια µε αντισηπτικό διάλυµα χεριών µε αντλία
έγχυσης.
• Απολυµαντικά για χώρους και επιφάνειες (π.χ. οικιακή χλωρίνη) και
απολυµαντικά για αντικείµενα που
εξατµίζονται εύκολα (π.χ. οινόπνευµα)
• Σιρόπι και χάπια παρακεταµόλης»,
αναφέρει το ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Έθνος».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Γρίπη σε... τιµή ευκαιρίας!
«Το εµπορικό δαιµόνιο ορισµένων επιτήδειων, δεν
άφησε τον πανικό της νέας γρίπης να µείνει ανεκµετάλλευτος. Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν στο ∆ιαδίκτυο διαφηµίσεις προϊόντων που υπόσχονται πρόληψη και θεραπεία από τον ιό της νέας γρίπης Η1Ν1.
Σαµπουάν, γυαλιά, µάσκες, συµπληρώµατα διατροφής, ακόµα και κλιµατιστικά που «σκοτώνουν τον ιό»,
κυρίως κινεζικής προέλευσης, είναι τα βασικά «αντιγριπικά» είδη που...ευαγγελίζονται την καταπολέµηση της νέας γρίπης.
Προφανής πρόθεση των διακινητών τους, η κερδοφορία µέσω της εµπορευµατοποίησης της ανησυχίας των καταναλωτών. Ήδη, η ΕΚΠΟΙΖΩ (Ενωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα Ζωής») έχει δεχθεί πολλά
τηλεφωνήµατα, στα οποία οι πολίτες θέτουν εν αµφιβόλω την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων. «Τέτοιου
είδους ενέργειες συνιστούν αθέµιτες πρακτικές ορισµένων επιτηδείων µε στόχο την αποκόµιση κέρδους.
Οι καταναλωτές θα πρέπει να εµπιστεύονται µόνο εγκε-

κριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων σκευάσµατα και να µην παρασύρονται από την παραπλανητική προώθηση αµφίβολης ποιότητας προϊόντων,
που όχι µόνο είναι αναποτελεσµατικά για την καταπολέµηση της νέας γρίπης, αλλά είναι πολύ πιθανό να
θέσουν την υγεία τους σε κίνδυνο», επισηµαίνει σε
σχετική ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ.
Στο µεταξύ, µια άλλη διαφήµιση, αυτή τη φορά ενός
νέου τεστ ανίχνευσης της γρίπης, επιχειρείται µέσω

γραπτών µηνυµάτων σε κινητά τηλέφωνα. Γιατρός µικροβιολόγος αποστέλλει τα στοιχεία του µέσω SMS
λέγοντας ότι διαθέτει άµεσο και οικονοµικό τεστ για
τη γρίπη. Η «Κ» επικοινώνησε µαζί του και αποσαφήνισε το περιεχόµενο αυτού του µηνύµατος. Πρόκειται
για ένα γαλλικό τεστ, το οποίο σύµφωνα µε τον ίδιο
είναι πιστοποιηµένο και εφαρµόζεται στη Γαλλία. Ωστόσο, δεν αφορά ειδικά τον ιό Η1Ν1, αλλά κάθε είδος γρίπης, δηλαδή δεν ανιχνεύει ειδικά τη νέα γρίπη. Κοστίζει 40 ευρώ και η διάγνωση γίνεται µε λήψη φαρυγγικού
επιχρίσµατος. Σε περίπτωση που το τεστ αποδειχθεί
θετικό, η διάγνωση ισχύει, ωστόσο δεν είναι βέβαιο
ότι αν δείξει αρνητικό είναι όντως αρνητικό. Εποµένως, το συγκεκριµένο τεστ δεν είναι αξιόπιστο 100%.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, µόνο τα επίσηµα εργαστηριακά τεστ
από τα κέντρα αναφοράς της γρίπης έχουν απόλυτη
αξιοπιστία», αναφέρει το ρεπορτάζ της εφηµερίδας
«Καθηµερινή».
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

Κάθε λιµάνι
και καηµός...
«Το ψαροκάικο... που θα πρέπει
να έρθει από τη Νάξο σε δυόµισι
ώρες και να εκτελέσει δροµολόγιο
µιάµισης ώρας ακόµη µέχρι τη Σύρο
–εκτός αν, µε σύµµαχο τις καιρικές
συνθήκες, εκτελέσει τη διακοµιδή
το πλωτό του Λιµενικού Σώµατος,
αν τυγχάνει βέβαια να βρίσκεται
στην Τήνο- είναι η µόνη λύση για τη
διακοµιδή ασθενών από το νησί.
Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής και η επιστηµονική διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Τήνου
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
για τις τριτοκοσµικές συνθήκες µεταφοράς ασθενών. Στο πλευρό τους
ο δήµαρχος Εξωµβούργου Παναγιώτης Κροντηράς, ο οποίος εκφράζει την ανησυχία του για τις υπηρεσίες υγείας στην Τήνο, εν όψει
της νέας γρίπης, µε επιστολή στον
υπουργό Υγείας ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο, τη διοίκηση της 2ης ∆ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και του ΕΚΑΒ.
«Με έκπληξη για ακόµη µία φορά
διαπιστώνουµε ότι, οι κάτοικοι και
οι επισκέπτες του νησιού µας συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν τριτοκοσµικές καταστάσεις στον τοµέα της
υγείας. Σε δύσκολες περιόδους,
όπως η εποχή έξαρσης της νέας γρί-
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»

«Κινούµενη άµµος...»!
«Σύγχυση επιΕ.Ν.Ε.ργός
κρατεί στην επι-

πης που διανύουµε, διοίκηση, ιατροί
και νοσηλευτές σηκώνουν τα χέρια
ψηλά καθώς δεν γνωρίζουν πως σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα
πραγµατοποιείται η διακοµιδή του
ασθενούς στο Γενικό Νοσοκοµείο
Σύρου ή σε νοσηλευτικό ίδρυµα της
πρωτεύουσας! Είναι πραγµατικά
λυπηρό που για ακόµη µια φορά
βρισκόµαστε στο ίδιο έργο θεατές.
Στα τόσα προβλήµατα υπηρεσιών
υγείας που αντιµετωπίζει το όχι και
τόσο "αποµακρυσµένο" νησί µας,
έρχεται να προστεθεί ένα ακόµα
πιο επικίνδυνο για την υγεία των
κατοίκων και επισκεπτών µας».
Ο κ. Κροντηράς υπογραµµίζει
πως, η εφαρµογή ειδικών πολιτικών υγείας και η αναδιοργάνωση
της λειτουργίας του συστήµατος
διακοµιδής των ασθενών και δηµιουργία ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες, που
αποτελεί προτεραιότητα στον τοµέα
της υγείας, στο νοµό µας έχει καταντήσει να είναι ένα όνειρο απατηλό και µια υπόσχεση που µεταφέρεται από βουλευτές και υπουργούς
σε τοπικές αρχές και πολίτες, χωρίς
ποτέ να υλοποιηθεί», τονίζεται στο
ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Ελευθεροτυπία».

πολίτης
στηµονική κοινότητα διεθνώς για
τη νέα γρίπη, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, ∆.
Αβραµόπουλος,
µετά τη συνεδρίαση της διευρυµένης Εθνικής Επιτροπής Πανδηµίας Γρίε π ι φ υ λ λ ί δ α την υπόθεση ως
πης, χαρακτηρίζοντας
«κινούµενη άµµο».
Η σύγχυση αφορά τις ευπαθείς οµάδες
πληθυσµού, καθώς µονοµερώς υπάρχουν
χώρες που χρησιµοποιούν δικές τους συνταγές, τα εµβόλια σε ό,τι αφορά το πότε θα
δοθούν και πότε θα επιτραπεί η χρήση τους,
την επιδηµιολογική επιτήρηση του φαινοµένου, αλλά και την κλινική αντιµετώπιση
των κρουσµάτων.
∆εδοµένων των παραπάνω, ο κ. Αβραµόπουλος ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Υγείας προχωρεί στις ακόλουθες ενέργειες:
- εξετάζονται τα επιχειρησιακά σχέδια
των Νοµαρχιών για την πανδηµία και ειδικά τα σχέδια εµβολιασµού,
- συνεχίζεται η επιδηµιολογική, δειγµατοληπτική καταµέτρηση από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Ο αριθµός των κρουσµάτων στη χώρα
µας µέχρι στιγµής είναι 1.839,
- ολοκληρώθηκε η επιχειρησιακή συνεργασία της διοίκησης του ΙΚΑ µε το Εθνικό

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΕπιχειρήΕ.Ν.Ε.κρίθηΚέντρο
σεων Υγείας (ΕΚΕ-

α π όΠΥ)
ψ εκαι
ι ςτο ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ
και
αποφασίστηκε το
ΙΚΑ να συνδράµει
µε 158 εµβολιαστικά κέντρα και
100 πρωτοβάθµια
ιατρεία γρίπης,
ολοκληρώνοντας τον επιχειρησιακό του σχεδιασµό µέσα στην εβδοµάδα και υποβάλλοντας συγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο στο ΕΚΕΠΥ,
- συνεχίζεται η ένταξη των ιατρικών συλλόγων της χώρας στο πρωτοβάθµιο δίκτυο
γρίπης µε τη λειτουργία ιατρείων γρίπης,
- δήµοι από ολόκληρη την επικράτεια,
όπως το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, η Θεσσαλονίκη, το Ωραιόκαστρο ζήτησαν την τεχνογνωσία του ΕΚΕΠΥ, για τη λειτουργία ιατρείων γρίπης και την ένταξή τους στο δίκτυο
πρωτοβάθµιας περίθαλψης. Ήδη ο ∆ήµος
Αθηναίων έχει θέσει σε λειτουργία 7 ∆ηµοτικά Ιατρεία Γρίπης, τα οποία εντάχθηκαν
στο δίκτυο πρωτοβάθµιων ιατρείων γρίπης,
- στο πλαίσιο των στατικών εκτιµήσεων
από το ΕΚΕΠΥ, µόνο το 1% από τα επιβεβαιωθέντα κρούσµατα Η1Ν1 εισάγεται για
νοσηλεία στο νοσοκοµείο και το 95% όσων
έχουν καταγραφεί, έχουν ήδη ιαθεί πλήρως», τονίζει στο ρεπορτάζ της η εφηµερίδα «Ναυτεµπορική».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»

Ο «Άγιος Παύλος» να βάλει το χέρι του...
«Με µονάδα εντατικής θεραπείας αποδεκατισµένη από γιατρούς, µε σοβαρές ελλείψεις γιατρών στη χειρουργική κλινική και ακτινολόγων για
το χειρισµό του νέου αξονικού τοµογράφου, αλλά
και µε ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς, που ανά πάσα
στιγµή µπορεί να τινάξει στον αέρα τη λειτουργία
του, προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες
απαιτήσεις το νοσοκοµείο “Άγιος Παύλος”.
Παρότι είναι το µοναδικό δηµόσιο νοσοκοµείο
που καλύπτει την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχώς επεκτείνεται πληθυσµιακά, τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει υψώνουν εµπόδια στην επέκταση και τον
εκσυγχρονισµό του.

“Η ΜΕΘ του νοσοκοµείου έχει αποδεκατιστεί
από γιατρούς, αφού έµεινε µε δύο επιµελητές και
έναν διευθυντή. Το πρόβληµα είναι ότι, το υπουργείο και οι υγειονοµικές περιφέρειες δεν προχωρούν τη διαδικασία της κρίσης γιατρών. Μάλιστα,
µία κρίση γιατρού για τη ΜΕΘ έγινε εδώ και πολύ
καιρό, αλλά δεν υπογράφεται. Όσο για τους επικουρικούς της ΜΕΘ, η θητεία τους τελείωσε”, δηλώνει στην “Μ” ο παθολόγος Στρατής Πλωµαρίτης.
Ο ίδιος καταγγέλλει και τις εργασιακές σχέσεις
του προσωπικού στο νοσοκοµείο. Όπως λέει, υπάρχουν άτοµα που εργάζονται µε το πρόγραµµα Stage
για 18 µήνες και άλλα που απασχολούνται µε οκτάµηνες συµβάσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν

στο νοσοκοµείο και παίρνουν 500 ευρώ το µήνα,
ενώ είναι και ανασφάλιστοι.
Προσωπικό δεν υπάρχει ούτε για να χειριστεί
τον αξονικό τοµογράφο, που είναι ζωτικής σηµασίας για το νοσοκοµείο, ο οποίος επιτέλους εγκαταστάθηκε ύστερα από προσπάθειες πολλών ετών.
“Είχε έλθει ένας γιατρός µε τρίµηνη απόσπαση από
το Ιπποκράτειο, αλλά επέστρεψε στο νοσοκοµείο
του, ενώ υπήρχε και ένας δικός µας γιατρός. Τώρα
έχει µείνει ο δικός µας και µία επικουρική, της οποίας θα λήξει η σύµβαση. Εδώ και δύο χρόνια έχει
προκηρυχθεί θέση ακτινολόγου, αλλά δεν καλύφθηκε”, επισηµαίνει ο κ. Πλωµαρίτης», υποστηρίζει σε δηµοσίευµά της η εφηµερίδα «Μακεδονία».
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσει
ζωή - αναψυχή

Επιµέλεια: Μαρία Αθανασοπούλου , Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου»

❑ Πανελλήννιο
Καρδιολογικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο

❑ Πανελλήνιο
Γαστρεντερολογικό
Ε.Ν.Ε.πιστήµη
Συνέδριο ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς

Το 15ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Νοσηλευτικό Συνέδριο διοργανώνει ο Πανελλήνιος Καρδιολογικός
Νοσηλευτικός Τοµέας στις 29-30 Οκτωβρίου 2009,
στο Ξενοδοχείο Hilton, στην Αθήνα. Πληροφορίες:
www.hcs.gr, 6977440402, κα Σταµατοπούλου.
λευτές. Πληροφορίες: 210 7702861, 210 7485307.

Το 29ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέ δριο πραγµατοποιείται στην Χαλκιδική στις 1 - 4
Οκτωβρίου 2009. Πληροφορίες: Triaena, τηλ: 2107499300, fax: 210-7713795, e-mail: info@triaenatours.gr,
www.triaenatours.gr.

❑ Εκπαιδευτικό
Σεµινάριο για την
Οργάνωση Ιατρείων
∆ιακοπής Καπνίσµατος
Η Ελληνική Πνευµονολογική Εταιρεία διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεµινάριο στα πλαίσια της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης επαγγελµάτων Υγείας για
την οργάνωση Ιατρείων ∆ιακοπής Καπνίσµατος,
στις 2 - 4 Οκτωβρίου 2009 στο Ξενοδοχείο «Divani
Caravel», στην Αθήνα. Χορηγούνται 12 µόρια συνεχιζόµενης εκπαίδευσης (CME). Πληροφορίες: ΚΕΓΜ
- Congress World, τηλ: 210-7210001, 7210052,
Fax: 210-7210051, e-mail: info@congressworld.gr,
www.congressworld.gr.

Ε.Ν.Ε.υθέτω

❑ ∆ιεθνές Συνέδριο
δικαιώµατα
Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης
Το «1st International
Congress on Nursing
Education, Research &
P r a c t i c e » πραγµατοπρόσω
π α1 5 - 1 7
ποιείται
στις
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 2 0 0 9 στο
Ξενοδοχείο «Grand Hotel
Palace», στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες:
Global Events, τηλ:
2310- 247743, 34, Fax:
2310-247746, e-mail:
info@globalevents.gr,

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα
www.globalevents.gr.

editorial

❑ Πανελλήνιο
Συνέδιο Νοσηλευτών
Χειρουργείου

❑ Πανελλήνιο Συνέδριο
Management
Υπηρεσιών Υγείας

Ο Σύ λλ ογο ς Ν οσ η λε υτώ ν Χε ι ρ ουρ γε ί ου ( ΣΥ∆ ΝΟΧ) σε συνεργασία µε το Παγκόσµιο Φόρουµ
0ο ΠαγκόΑποστείρωσης (WFHSS) διοργανώνουν το 10
σµιο Συνέδριο Αποστείρωσης και το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής, και
θα πραγµατοποιηθεί από 7 έως 10 Οκτωβρίου
2009, στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου
«Creta & Terra Maris», στη Χερσόνησο της Κρήτης.
Πληροφορίες: AFEA S.A Travel & Congress Services,
Τηλ. 210 3668853- 854-877-893, Email:
info@creta2009.com.

Η Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ) διοργανώνει το 11ο Πανελλήνιο Συνέ δριο Management ΥπηρπεεσιρώινεΥχγεόίαµςεκν
αιαΚοινωνικής Φροντίδας, στις 22-25 Οκτωβρίου 2009, στα
Χανιά (Γεωργιούπολη), Ξενοδοχείο - Συνεδριακό
Κέντρο « P i l o t B e a c h R e s o r t » . Πληροφορίες:
210-6512.082 www.mediforce.gr.

Ο «ΡΥΘΜΟΣ» κάθε νοσηλευτή

Η Ελληνική Εταιρία Γενικής Ιατρικής (τµήµα Πελοποννήσου) και το Κέντρο Υγείας Άστρους διοργανώνουν το 5ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Γενικής Ιατρικής στις 24 - 27 Σεπτεµβρίου 2009, στα Ξενοδοχεία
«Club Hotel Casino Loutraki & Poseidon Resort»,
στο Λουτράκι Κορινθίας. Πληροφορίες: e-VIP events
and congresses, Υπεύθυνη Συµποσίου κα Μαίρη
Μπρεθέ, τηλ: 27550-22201, Fax: 27550-23993,
πολίτης
κιν.: 6982-820442, e-mail: mbrethe@otenet.gr.

Η εφηµερίδα «Ο ΡΥΘΜΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» δίνει
ρυθµό και λόγο σε όλους τους Νοσηλευτές.
Άρθρα, απόψεις, επιστολές, αγγελίες για εργασιακά θέµατα και ό,τι άλλο θεωρείτε ότι θα
συµβάλει στην καλύτερη ενηµέρωση των
Νοσηλευτών, µπορείτε να το αποστείλετε στο
e-mail: info@pitsilidis.gr

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω
❑ Επιστηµονικό
Συµπόσιο
εφηµερίδες
Γενικής Ιατρικής

Ε.Ν.Ε.ργός

❑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-ΕΣΥ
10ουΕ.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.κριθη
απόψεις

Ε.Ν.Ε.ws

διεθνή

Ε.Ν.Ε.ποχή

αφιέρωµα

Πρόεδρος: Αλµπάνη Ελένη, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. - ΕΣΥ
Ν. Αχαΐας Αντιπρόεδρος: Αρβανίτης Γεώργιος, Γεν.
Γραµµατέας ΣΥ.ΝΟ. - ΕΣΥ Ν. Αχαΐας
Μέλη: ∆άγλας Αριστείδης,
ά ρ θ ρ α Πρόεδρος
/ ε π ι σ τ ∆.Σ
ο λ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο
ές
-ΕΣΥ, Κωσταδιού Σοφία, Αντιπρόεδρος Α’ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.
-ΕΣΥ, Χαραντζά Ιωάννα, Αντιπρόεδρος Β’ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.
-ΕΣΥ, Ορφανός Νίκος, Γεν. Γραµµατέας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. ΕΣΥ, Σκουτέλης ∆ηµήτριος, Αν. Γεν. Γραµµατέας
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο -ΕΣΥ, ∆ραχτίδης Γεώργιος, Ταµίας ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.
-ΕΣΥ, Ευκαρπίδης Απόστολος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. - ΕΣΥ
Ν. Κυκλάδων , Κούρτης Γιώργος, Μέλος ∆Σ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.
-ΕΣΥ, Μούγια Βασιλική, Μέλος ∆Σ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. -ΕΣΥ,
-ΕΣΥ,
Μπίζας Λάµπρος, Μέλοςε∆Σ
π ιΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.
καιρότη
τ α Πιστόλας ∆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. Λακωνίας, Τζήκας Ζήσης, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. - ΕΣΥ Ν. Ηµαθίας, Κιούσης Νικόλαος,
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. - ΕΣΥ Ν. Ευβοίας, Οικονόµου Φώτης,
Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. - ΕΣΥ Ν. Λέσβου, Γεωργίου Ευάγπληροφορίες
γελος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. - ΕΣΥ Ν. Λάρισας, Ζαγουρτζής Συµεών, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. - ΕΣΥ Ν. Ροδόπης
Παλητζήκας ∆ηµήτριος, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. - ΕΣΥ Ν.
Θεσσαλονίκης, Παπαδηµητρίου 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 Ιωάνπόψεις
νης, Πρόεδρος ΣΥ.ΝΟ. - ΕΣΥ Ν. αΑιτωλοακαρνανίας

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Αύγουστος 2009

Ε.Ν.Ε.χειρο
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επιφυλλίδα

«Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ:
αντισυµβατικός,
πληθωρικός,
γοητευτικός και
πάντα επίκαιρος»

Γρά φει ο Αρι στεί δης ∆ άγλας

«Γ

εννήθηκα στην Αθήνα σε
ένα από τα τέσσερα γωνιακά σπίτια των οδών Ακαδηµίας και Θεµιστοκλέους. ∆εν σας
λέω, όµως, σε ποιό. Και το κάνω επίτηδες αυτό, για να µπλέξω άγρια-σε
αυτό το αθηναϊκό σταυροδρόµι- τους
διαφόρους “αρµοδίους”, όταν έρθει η
στιγµή να εντοιχισθεί η αναµνηστική
πλάκα. Εγώ βέβαια θα τα έχω τινάξει
προ πολλού, και θα σπάω κέφι καλά
στον ουρανό, µε τη µεταθανάτια φάρσα µου. Θα έχω παρέα το Σολωµό,
που θα µου λέει κουνώντας το κεφάλι: “Τράβα και σύ Καραγάτση, όσα τρά-

βηξα εγώ από τον Καιροφύλλα, τον
Αποστολάκη και το Σπαταλά”».
Μ’ αυτά τα λόγια ξεκινάει το αυτοβιογραφικό του σηµείωµα ο Μ. Καραγάτσης, ο πρωτοστάτης- κατά πολλούςτης λογοτεχνικής γενιάς του τριάντα,
δίνοντας, έτσι απλά, το στίγµα της αµεσότητας και της έλλειψης κάθε είδους
επιτήδευσης, στοιχεία θεµελιώδη στο
πλούσιο και σηµαντικό του έργο.
Αγαπηµένος συγγραφέας του Μ.
Καραγάτση ήταν ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι. Σε αυτόν οφείλει το «Μ» του
ψευδωνύµου του, καθώς οι φίλοι του

τον αποκαλούσαν Μίτια, λόγω της µεγάλης αγάπης που έτρεφε προς τον ρώσο
συγγραφέα και ειδικά στο έργο του
«Αδελφοί Καραµαζώφ». Το αληθινό του
όνοµα ήταν ∆ηµήτρης Ροδόπουλος.
Προσωπικά, έχοντας διαβάσει από
παλιά κάποια από τα έργα του και κουβαλώντας την αίσθηση µιας επίµονης
και περιοδικά επανερχόµενης αίσθησης, κινούµενης µεταξύ χρέους και
εκκρεµότητας, αποφάσισα να επανέλθω στο έργο του Μ. Καραγάτση, µε
αφορµή τη συµπλήρωση 100 χρόνων
από τη γέννησή του το 2008. Και δεν
το µετάνιωσα. Είχε αντιληφθεί την προσφορά των κλασικών µορφών του µυθιστορήµατος και αντιστάθηκε µε επιµονή στις νέες τάσεις µιας πεζογραφίας,
που διάλυσε το µύθο και τη φόρµα,
για χάρη µιας βαθύτερης ενδοσκόπησης της ανθρώπινης αγωνίας και ενός
λυρισµού, που εισόρµησε στις σελίδες
της από την περιοχή της ποίησης.
Η εκ νέου περιήγησή µου λοιπόν,
στη Σύρα της Μαρίνας Ρεΐζη, σε τίποτε δεν µου θύµιζε τη Μεγάλη Χίµαιρα
που γνώρισα στα εφηβικά µου χρόνια:
«Το όραµα τελειώνει. Τελειώνει; Η
Μαρίνα κοιτάει ολόγυρα πλέει η άσπρη
εκκλησία στον ήλιο, που µπαίνει ανεµπόδιστος από τα µεγάλα παράθυρα
οργιάζει στα χρώµατα και στη λαµπράδα ενός γιορτερού κόσµου. Το κεφάλι του γέρο-ιερέα, µε λυτά µαλλιά και
τα µακριά γένια έχει κάτι από την ήρε-

µη λάµψη µύστη ορφικού. Οι ψαλµοί,
πρωτόγονα µελωδικοί, αναβλύζουν από
ψυχές κρυστάλλινες. Στα έξυπνα, τ ανήσυχα και τυραγνισµένα πρόσωπα του
κόσµου ζωγραφίζεται χαµόγελο κρατηµένης χαράς κι αµυδρής ειρωνείας»...
...«Η τελετή τέλειωσε. Η Μαρίνα βγαίνει από την εκκλησία, στηριγµένη στο
µπράτσο του άντρα της. Ο πλακόστρωτος
περίβολος ξαπλώνεται θαµπωµένος από
φως κιτρινόχρυσο, εξαίσια αντίθεση
στον καταγάλανο θόλο τ’ ουρανού. Από
το πέλαγο ο µπάτης σιγοπνέει γεµάτος
αρµυρές οσµές κι αργοσαλεύει τα φύλλα των φοινικιών. ∆εξιά, σε κατανοµή
αµφιθεατρική, υψώνεται η ηλιόλουστη
πολιτεία, σµιλεύοντας το λευκό ασβέστη της µε τη ζαφειρόσκονη τ’ ουρανού. Η ζωή της χαµογελάει της ανοίγει την γλυκιάν αγκαλιά της να την
δεχτεί, να την βαφτίσει στις χαρές της.
Με στέρνο πληµµυρισµένο από ευτυχία µισοκλείνει τα µάτια µπροστά στην
εξαίσια εικόνα και το µεθυστικό όραµα. Χαµογελάει γλυκά και γέρνοντας
ολόκορµη προς τον άντρα της, του
παραδίδει το ριζικό της» (από το µυθιστόρηµα «Η µεγάλη χίµαιρα»).
Ο θηριώδης Ρώσος Συνταγµατάρχης Λιάπκιν και η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του έτερου εµιγκρέ Γιούγκερµαν,
αποτυπώθηκαν µέσα µου σαν να µην
είχα από τον καιρό της πρώτης µου ανάγνωσης κατανοήσει το αληθές πνεύµα,
που απέπνεαν οι προθέσεις του συγ-
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γραφέα. Ο συγγραφέας δείχνει καταγοητευµένος από τους χαρακτήρες που
έπλασε. Και πώς να µην προσελκυσθεί
από τους τύπους των τυχοδιωκτών, που
συνδυάζουν µια εξαιρετική γοητεία, το
απαραίτητο στοιχείο της επιτυχίας τους,
µε µια έλλειψη ηθικών φραγµών, και
κρατούν έτσι στα χέρια τους τα ατού για
να ξεχωρίσουν από τους κοινούς ανθρώπους; Ποιο θα είναι άραγε το τέλος του
Λιάπκιν, ποια η κατάληξη και το νόηµα
του µυθιστορήµατος; Θα συνδεθεί µε
µια ασήµαντη γυναίκα, την οποία θα
απατά, αλλά από την οποία δεν θα αποµακρυνθεί. Θα ζήσει µαζί της σ' ένα
άχαρο και ανούσιο σπίτι, κι ο άθλιος
θάνατός του, θα δώσει την κατάληξη
µιας γελοιογραφίας στη σπαταληµένη
του δυναµικότητα. Ανάλογος θα είναι κι
ο κλήρος του Γιούγκερµαν, του χαρακτήρα αυτού που έχει οµοιότητες µε τον
Λιάπκιν, αλλά που ο συγγραφέας τον
έχει πολύ περισσότερο ολοκληρώσει.
Όσο δε για την επάνοδό µου στο
«Χαµένο Νησί» και επισκεπτόµενος την
τρώγλη της γριάς Χουχούς, τα άπρεπα
και κολασµένα λόγια της, που σιχτίριζαν τους γεµάτους συµβατικότητες
συντοπίτες της, ακούστηκαν πιο λογικά στ’ αυτιά µου, χωρίς να επηρεαστώ
από τα γλυκά καρύδια που µου πρόσφερε µεγαλόκαρδα. Ποιος άραγε
µπορεί να αµφιβάλλει, ότι το «Χαµένο
Νησί» αποτελεί ένα διαµάντι της φαντασιακής προσέγγισης των πραγµάτων,
κινούµενο στο µεταίχµιο του σουρεαλισµού, του µύθου και της πεζής πραγµατικότητας;
Παραθέτω ένα µικρό απόσπασµα
από τους στοχασµούς του Γερόλυµου,
όταν αυτός βρίσκεται σε µία βουνοκορφή και αγναντεύει το πέλαγο :
«Κάθησα σε µια µεγάλη πέτρα, να
ξαποστάσω απ' τον ανήφορο πριν πάρω
την κατηφοριά της ρεµατιάς. Χάθηκε το
µάτι µου στην έκταση του πελάγου. Και
δεν ξέρω πως, - ήταν η ώρα στοχαστική, και η µοναξιά, κι' ο τόπος, - έφυγε κ΄ η ψυχή µου, πισωδρόµησε στα
υγρά και στεγνά µονοπάτια της περασµένης µου ζωής, γύµνωσε τον εαυτό
µου, και τον έκρινε και στοχάστηκε.
Τριανταοχτώ χρονών. Πέρασαν τα
νιάτα µε τα όνειρα, κυλάει ο χρόνος
που φέρνει το µεστωµένο άντρα στο
κατώφλι του χινοπώρου. Τα γερατιά;
Είναι ακόµα µακριά. Μα που είναι και
τα νιάτα; Τι αποµένει από την φλόγα

καθεωρινής, κουρντισµένης ωσάν ρολόι
µ΄ ελατήρια που δεν λένε να σπάσουν
ποτέ. Σπατάλησα τα κερδητά µου δίχως
να τα χαρώ. Κ' ήταν ζηµιές τα κέρδη,
κέρδη οι ζηµιές, που ισοσκέλιζαν απελπιστικά όλα τα φύλα του µεγάλου βιβλίου... Καµιά µεταφορά εις νέον. Καµιά
ανωµαλία στους λογαριασµούς. Κατάντησε µαγαζάκι η επιχείρηση, που πούλαγε αφιόνι µε δράµι’ όσους ήθελαν
να αποχτηνωθούν, όπως εγώ, όπως ο
κόσµος όλος....».
Επιπλέον, ποιος µπορεί να µείνει
ασυγκίνητος από τα βιώµατα του Κοτζάµπαση του Καστρόπυργου και από την
εξαιρετική προσέγγιση της πολύπαθης
ελληνικής ιστορικής συγκυρίας;
«Είναι το γεγονός ότι ο Καραγάτσης
δεν καταδέχεται να εξωραΐσει, να ευπρεπίσει, να εξιδανικεύσει. Ότι µέσα στις
σελίδες του παρουσιάζει τους ανθρώπους, όχι όπως θα έπρεπε, αλλά όπως
αληθινά είναι: Υψιπετείς και έρποντες,
µικρόψυχους και λεοντόκαρδους, ταυτόχρονα ικανούς για το υπέροχο και
για το απαίσιο. Συναρπαστικούς, δηλαδή, µέσα στις αξεπέραστές τους αντιφάσεις...». Με αυτά τα λόγια περιγράφει εύστοχα τους ήρωες του Μ. Καραγάτση
ένας σηµαντικός σύγχρονος συγγραφέας µας, ο Χ. Α. Χωµενίδης. Και συνεχίζει: «Ο Καραγάτσης είναι ο µοναδικός απ τη γενιά του 30 και ένας από
τους λίγους Έλληνες συγγραφείς του
20ού αιώνα, γενικά, που όσο περνάει ο χρόνος το όνοµά του κάθε άλλο
παρά ξεθωριάζει, που τα βιβλία του
όχι µόνο δεν αραχνιάζουν, αλλά κερδίζουν θριαµβευτικά τις νεότερες και
τις νεότατες γενιές των αναγνωστών.
Γιατί συµβαίνει αυτό; Μα είναι προφανές. ∆ιότι η αφήγησή του ξεχειλίζει
από χυµούς και οι ήρωές του από

«Ήταν η ώρα στοχαστική, και η µoναξιά, κι' ο τόπος,
- έφυγε κ’ η ψυχή µου,
πισωδρόµησε στα υγρά και στεγνά µονοπάτια
της περασµένης µου ζωής...»
της ψυχής, αυτή που φώτιζε τη ζωή µε
αντιφεγγίσµατα πορφυρά; Τι κέρδισα,
τι έχασα στο µεγάλο τριανταοχτάχρονο παζάρι της ζωής µου;
Και τότε είδα, και τότε ένιωσα καθώς ο ήλιος του αποµεσήµερου έγει-

ρε κουρασµένος στο δρόµο της νυχτός
-πως κύλησαν ανόητα τα χρόνια τα
τριανταοχτώ , πως σπαταλήθηκαν δίχως
λογισµό και κρίση, δίχως στοχασµό
και πείρα, δίχως ηδονή και πίκρα, σε
µια τελµάτωση ζωής καθηµερινής,

σαγήνη, διότι στα µυθιστορήµατά του
πλάθει ολόκληρους κόσµους και τα
διηγήµατά του αποτελούν σπαρταριστές φέτες ζωής».
Πολυγραφότατος (πάνω από 20
βιβλία), µε σαφή «τα γνωρίσµατα της
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πεζογραφικής ιδιοφυΐας», άφησε πίσω ζονται πολλές ώρες ενασχόλησης και τένιος αφρός. Και το αίµα, όλο το αίµα βηξε το πιστόλι του, και πριν ο Νάσος
του «έργο πληθωρικό, µεγάλης εµβέ- πολύ περισσότερες κριτικές και λογο- του ψεύτικου κορµιού της, είχε χυθεί προφτάσει να δώσει τη δεύτερη τσελειας, εικονοκλαστικό, αναθεωρητικό, τεχνικές ικανότητες από αυτές που, ίσως, στην κάµαρα, πότισε το πατηµένο χώµα, κουριά, µια σφαίρα του τσάκιζε το χέρι.
Στον κρότο της πιστολιάς, οι καρααπροσδόκητης συχνά βιαιότητας, ανοι- διαθέτει ο γράφων. Με την ελπίδα λοι- γεµίζοντας τον αέρα µε την πνιχτική
γκούνηδες αφήνοντας τ’ όργωµα, τρέκονόµητο, γιατί δεν χωρούσε στα πλαί- πόν, ότι απέφυγα κάποιο αξιοµνηµό- µυρουδιά του.
«Μπίτισε!» είπε ο Γκουντής σιγανά ξαν να βοηθήσουν τον αφέντη τους.
σια της οικείας για την εποχή του, στε- νευτο ολίσθηµα στην προσπάθειά µου
νόχωρης, αναιµικής και καθησυχαστικής να προσεγγίσω το σηµαντικότατο έργο (…). Η πρώτη σκέψη του µπρος στο Στη µέση του λιβαδιού, το άλογο σπαρτου µεγαλύτερου εκπροσώπου της γενιάς κουφάρι του παιδιού του, ήταν να καλύ- ταρούσε µε ανοιγµένη την καρωτίδα.
ηθογραφίας» (Άρης Μπερλής).
Είναι γεγονός ότι, τα πρόσωπα του του ‘ 30, κλείνω το φιλόδοξο εν λόγω ψει το δολοφόνο του (…). Και σαν Ο Νάσος πεσµένος δίπλα, βογγούσε,
Καραγάτση ίσαµε την τελευταία πνοή δοκίµιο, µε την παράθεση ενός µικρού όλα µπήκαν σε τάξη, η Γκουντίνα άνοι- και δάγκωνε το χώµα από τον πόνο.
θα δοκιµάσουν να χορτάσουν την ανε- αποσπάσµατος από το «Μπουρίνι», ένα ξε την πόρτα του σπιτιού και ρέκαξε Κι ο Χατζηθωµάς, άτρωτος, ψύχραιµος, γαλήνιος, µε το µονόκλ το µάτι,
ξάντλητη δίψα τους. Θα περιπλανηθούν έργο ενδεικτικό των ανησυχιών της µια µακριά φωνή οδύνης.
Μόλις ξεψύχησε η αδερφή του, κι άναβε ένα καινούργιο τσιγάρο.
και θα ψάξουν εξαντλητικά τις περιο- εποχής που γράφτηκε, αλλά άρρηκτα
Τέσσερα παλικάρια σηκώσαν τον
χές όπου τους οδηγεί η µοίρα τους και συνδεδεµένο µε την εποχή της φεου- άκουσε απ’ το στόµα του πατέρα του
κάθε φορά που νοµίζουν πως θα πιά- δαρχίας στην οποία αναφέρεται (γι’ αυτό το λόγο της θανής της, ο Νάσος, χωρίς λαβωµένο από το κεφάλι και τα πόδια,
να πει λέξη, βγήκε στο κιουτσέκι. Στο και τον επήγαν στο χωριό. Μα στον
σουν το θησαυρό, αυτός τους ξεφεύ- άλλωστε και ολοζώντανο).
γει µέσ' από τα δάχτυλά τους σαν σκό«Στη γωνιά της, η Ζωγράφω άνοι- σωρό των ξύλων απάνω, δίπλα στο κάµπο, η φήµη τρέχει γρηγορότερ’ απ’
τους ανθρώπους. Ένα µαύρο τρενη, σαν στάχτη.
χάτο πλήθος ξεχύθηκε από τα
Ο Καραγάτσης είχε σαφώς
πρώτα σπίτια, ανήσυχο, γεµάτο
κάποιες ιδιαίτερες πεποιθήσεις,
φωνές κι οµιλίες. Εµπρός πηγαίπου τον οδηγούσαν ενίοτε σε
ναν τα ξυπόλητα παιδιά, όλο
παράδοξα συµπεράσµατα. Θεω«Άνισος,
αλλοπρόσαλλος,
πεισµατικά
καρφωµένος
περιέργεια να δουν τον πληγωρούσε την αληθοφάνεια ως σηµαστην ιδέα ότι η λίµπιντο αποτελεί
µένο. Και ξοπίσω άντρες, γυναίντικότατο κριτήριο της καλλιτεκες, κορίτσια, σ’ ένα σύνολο πανιχνικής αξίας και ήταν ικανός να
τον άξονα της ανθρώπινης ψυχολογίας
κόβλητο και ταραγµένο.
αποδοκιµάσει ένα έργο όπως η
και την κινητήρια δύναµη
Και, άξαφνα, όλοι αυτοί οι
«Νόρα» του Ιψεν, επειδή πάσχει
άνθρωποι στάθηκαν σαστισµέαπό «αυθαιρεσίες που αντιβαίτης ιστορίας και της κοινωνίας»
νοι κι αναποφάσιστοι. Κατά το
νουν και στον πιο επιπόλαια λογιχωριό ερχόντανε δυο συνοδείκό έλεγχο».
ες, η µια από το Κουµ λιβάδι κι
η άλλη από την Ορµάν ΜαγούΟ Αντρέας Καραντώνης, αποτιµώντας «πεζογράφους και πεζογρα- ξε τα µάτια. Ένας τρόµος ετάραξε τα φούρνο ήταν το τσεκούρι. Το έκρυψε λα. Κι οι δυό προχωρούσαν σιγά, µισοφήµατα της γενιάς του ’30» θα γράψει: ξανοιγµένα µαυράδια τους. Όλο το κορ- κάτω απ’ το σιγκούνι του, πήδησε το σκυµµένες, κρατώντας στα χέρια από
«Τα ένστικτα του Καραγάτση είναι κατα- µί της αναταράχτηκε σα να έβλεπε µπρο- φράχτη του αβλαγά, και µε γοργό βήµα ένα κορµί. Οι χωριάτες κοιτούσαν µην
ξέροντας κατά που να κάνουν. Και τέλος
κτητικά, αρχηγικά - και, από την πλευ- στά της κάποιο κακό όραµα. Άρπαξε τράβηξε κατά το κονάκι (…).
Καθώς έφτασε στο γούπατο του Κουµ χωρίστηκαν κι αυτοί, οι µισοί τρέξαν
ρά αυτή, είναι ο µόνος από τους συγ- µε τα χέρια της τις τρίχες του κιλιµιού
γραφείς µας που µας θυµίζει τη θυελλώδη µε σπασµό αγωνίας, και το στόµα της λιβαδιού, επρόβαλε µπροστά του ένας κατά δω, κι οι άλλοι µισοί κατά κει.
κατακτητική ιδιοσυγκρασία του Μπαλ- άνοιξε σα να ’θελε να ουρλιάξει. Μα καβαλάρης. Ήταν ο Χατζηθωµάς, που ∆υο τρεις µονάχα µείναν ακίνητοι. Και
ζάκ. Έτσι, ο Γιούργκερµαν είναι περισ- δε µπόρεσε να ξανασάνει τη στερνή έκανε την πρωινή του επιθεώρηση. (…). µαζί µ’ αυτούς, ήταν κι ο γέρο ΓκουΣαν τον αντίκρισε ο Νάσος κρύ- ντής, σκυφτός, τρεµουλιαστός, γερασότερο µια αλληγορία παρά ένας συγκε- δύναµη των πλεµονιών της. Η µατιά
κριµένος άνθρωπος, περισσότερο µια της βασίλεψε, κάτω από τα κοµµένα φτηκε γοργά µέσα στα νερά ενός λάκ- σµένος µέσα σε µια νύχτα.
Μπροστά στο κονάκι, οι δυο συνοονειροπόληση και µια συνισταµένη βλέφαρα. Κι ένα βαρύ, βιαστικό λαχά- κου. Έβγαλε κάτω από το σιγκούνι το
νιασµα γέµισε την κάµαρα µε απελπι- τσεκούρι του, και περίµενε. Ο Χατζη- δείες συναντήθηκαν. Κι όταν ο Νάσος,
επιδιώξεων παρά µια οντότης..».
Κι ο Τάσος Βουρνάς, στην Επιθε- σία. Τα κέρινα δάχτυλά της έξυναν, θωµάς προχωρούσε αµέριµνος, κεφά- ανοίγοντας τα µάτια, είδε το κουφάρι
ώρηση Τέχνης το 1960: «Τέλειος γνώ- έξυναν το χράµι µε µια κίνηση αυτό- τος, σφυρίζοντας κάποιο χαρούµενο της Φραντσέζας, έβγαλε µια φωνή τρόστης της εσωτερικής δοµής και της λει- µατη, µηχανική, που χωρίς να λιγο- τραγουδάκι του καφέ-κονσέρ. ΄Οταν µου και λύσσας.
Αυτόν τον επήγαν σπίτι του, και
τουργίας του µυθιστορήµατος, ο στεύει σε ταχύτητα εµίκραινε σε δύνα- έξαφνα, µεσ’ από τ’ αυλάκι, ένας άνθρωΚαραγάτσης είναι ο γοητευτικότερος µη. Ανάµεσ’ απ’ τα πόδια της, η ζωή πος πετάχτηκε, κρατώντας στα χέρια φώναξαν αστυνοµία να ’ρθει να τον
αφηγητής, ο προικισµένος µυθοπλά- κυλούσε µαζί µε το εκφυλισµένο αίµα ένα τσεκούρι. Ο Χατζηθωµάς µε ετοι- πιάσει. Τη γυναίκα την απόθεσαν στο
στης. Άνισος, αλλοπρόσαλλος, πει- της. Κι όλα αυτά, σπασµοί, λαχάνια- µότητα, κράτησε τα γκέµια του αλόγου, κρεβάτι της, απάνω στο κονάκι. Ήταν
σµατικά καρφωµένος στην ιδέα ότι η σµα, σάλεµα των χεριών, αδυνάτισαν, που τροµαγµένο σηκώθηκε στα πισι- όµορφη στο θάνατο, όπως ωραία ήταν
λίµπιντο αποτελεί τον άξονα της ανθρώ- αδυνάτισαν, ώσπου βούλιαξαν µέσα νά του πόδια, προτείνοντας το πλατύ και στη ζωή. Τα σκάγια δεν επείραξαν
πινης ψυχολογίας και την κινητήρια στη βαριά σιωπή. Ο Γκουντής έσκυψε του στήθος στο φονιά. Και η τσεκου- το γλυκό πρόσωπό της. Κοιτούσε τον
δύναµη της ιστορίας και της κοινωνίας». πάνω στο ακίνητο κορµί. Τα µάτια ήταν ριά, κακά υπολογισµένη, αντί να βρει ουρανό µε τ’ ανοιχτά γαλάζια µάτια της,
Η αναλυτική αναφορά στο έργο του µισάνοιχτα δείχνοντας µιαν άκρη του τον καβαλάρη, έσκισε το λαιµό του αλό- και χαµογελούσε, ευτυχισµένη για το
Καραγάτση, δεν µπορεί να περιοριστεί ασπραδιού τους. Από το στόµα κυλού- γου. Αυτό ήταν αρκετό για να σωθεί ο θάνατο που ήρθε ύστερ’ από µια νύχτα
σε µερικές σελίδες. Επιπλέον, χρειά- σε στο χλωµό της µάγουλο ένας γαλα- τσιφλικάς. Με µια κίνηση νευρική τρά- ηδονής». ❘❚

