
MMια επιστολή µε αποδέκτες όλους τους Βου-
λευτές της χώρας, αµφισβήτησε την ανα-
γκαιότητα της επαγγελµατικής αναγνώρισης

νοσηλευτικών µεταπτυχιακών τίτλων από την Ε.Ν.Ε..
Οι κρυφοί και φανεροί λόγοι που οδήγησαν στη σύντα-
ξη αυτής της επιστολής θα µας απασχολήσουν εκτε-
νέστερα στο επόµενο φύλλο της εφηµερίδας µας. Για
την ώρα, θα αρκεστούµε στους πραγµατικούς λόγους
που καθιστούν αναγκαία την πιο πάνω νοµοθετική
ρύθµιση από το υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας
τα… αυτονόητα, που για κάποιους ηθεληµένα παρα-
βλέπονται… Τα επιχειρήµατα της Ε.Ν.Ε., κοινοποιή-
θηκαν σε όλα τα µέλη της Βουλής, σε µια προσπάθεια
να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο, που κάποιοι εσκεµµέ-
να και χωρίς λόγο προκάλεσαν.   

Η Ε.Ν.Ε συστήθηκε δια του Νόµου 3252/2004
υπό την µορφή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαί-
ου, είναι αυτοδιοικούµενη και αυτοχρηµατοδοτού-
µενη  και λειτουργεί ως ο επίσηµος επαγγελµατικός
σύλλογος / επιµελητήριο των Νοσηλευτών, δηλαδή
ως ο µόνος ρυθµιστικός φορέας του νοσηλευτικού
επαγγέλµατος και ο επίσηµος σύµβουλος της Πολι-
τείας, όπως αντιστοίχως  ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλ-
λογος, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος, κ.τ.λ.. 

Σήµερα στο µητρώο της Ε.Ν.Ε,  είναι εγγεγραµ-
µένοι 24.000 νοσηλευτές.

Μερικοί από τους βασικότερους στόχους που περι-
γράφει ο Νόµος 3252/2004 στο 2ο άρθρο του  και που
καλείται να επιτελέσει η Ε.Ν.Ε είναι οι εξής: 1) η προ-
αγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτη-
της και αυτόνοµης επιστήµης και τέχνης, 2) η έρευνα,
ανάλυση και µελέτη των νοσηλευτικών θεµάτων και η
σύνταξη και υποβολή επιστηµονικά τεκµηριωµένων
µελετών για τα διάφορα νοσηλευτικά προβλήµατα της
χώρας, 3) η διαρκής εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και
επιµόρφωση των Νοσηλευτών και η υλοποίηση και
αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 4) η έκδο-
ση πιστοποιητικών, απαραίτητων για την άδεια άσκη-
σης επαγγέλµατος των Νοσηλευτών, 5) ο περιορισµός
της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, 6)
η µελέτη υγειονοµικών θεµάτων και η οργάνωση επι-
στηµονικών συνεδρίων αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε
άλλους φορείς κ.α….

ΣΣε µία πανη-
γυρική ατµό-
σφαιρα,πραγ-

µατοποιήθηκε στις
16 Φεβρουαρίου, η
κοπή της πίτας της
Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, στην
οποία συµµετείχαν
περισσότεροι από
1.000 νοσηλευτές και
παραβρέθηκαν πολ-
λές προσωπικότητες
από το χώρο της πολι-
τικής και της υγείας.
Οι νοσηλευτές κέρ-
δισαν το δικό τους
«φλουρί», το οποίο

ήρθε ως αποτέλεσµα,
όχι τυχαίων αναζη-
τήσεων,αλλά συστη-
µατικής και οργα-
νωµένης προσπάθειας.
Ο υπουργός Υγείας,

κ. ∆ηµήτρης Αβρα-
µόπουλος, ανακοί-
νωσε µια σειρά από
σηµαντικές νοµοθε-
τικές ρυθµίσεις, οι
οποίες έχουν ως στό-

χο την αναβάθµιση
του λειτουργήµατος
του Νοσηλευτή,ανα-
φέροντας επανει-
ληµµένα ότι, η στε-
νή συνεργασία µε τις

ηγεσίες της Ε.Ν.Ε.και
της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ,
αποδίδει καρπούς.
«Πάντα συνεπείς και
µε αµείωτο κέφι και
µεράκι, συνεχίζου-
µε να κτίζουµε το
µέλλον που οραµα-
τιστήκαµε από κοι-
νού»,υποστήριξε στην
οµιλία του ο πρόε-
δρος της Ε.Ν.Ε., κ.
∆ηµήτρης Σκουτέ-
λης, τονίζοντας τη
σηµασία της συλλο-
γικής αντίληψης και
του πνεύµατος συνερ-
γασίας...

Σε τροχιά σηµαντικών αλλαγών 
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Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ 
- Ανακάλυψαν τον τροχό και… 

τις ελλείψεις!  σελ. 6

- Μαζικά και…εορταστικά! σελ. 9

- Βήµατα αναβάθµισης… σελ. 11

- Ζητείται Ελπίς… σελ. 15

EEπιστολή προς όλους τους αρµόδιους φορείς
της χώρας απέστειλε η Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, για το θέµα της υποχρεωτι-

κής και πιστής εφαρµογής των διατάξεων του Ν.
3252/04. «Όπως είναι ήδη γνωστό, µε τις διατά-
ξεις του Νόµου 3252/2004 συστήθηκε νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία

«Ένωση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος»
(Ε.Ν.Ε.). Μέλη της Ε.Ν.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο
3§2, είναι υποχρεωτικώς όλοι όσοι φέρουν τον
επαγγελµατικό τίτλο του Νοσηλευτή, ενώ, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 31§3, η άσκηση του νοσηλευ-
τικού επαγγέλµατος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε.,
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα… 

∆ιασφάλιση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος  

s

σελ. 12

s
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1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ    
Άρχισαν οι κρίσεις     σελ. 10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ      
Ο αναίτιος πόλεµος…  σελ. 8

Οι «ζυµώσεις»
απέδωσαν… «φλουρί»!Εξηγώντας

τα… αυτονόητα!

s

σελ. 4

Των φρονίµων τα παιδιά…
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ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ    

ΗΗ ««ππρροοδδιιααγγεεγγρρααµµµµέέννηη»»
κκοοιιννωωννιικκήή µµααττααιιόόττηητταα    

Μπροστά στο Νόµο στέκει ένας θυρωρός, σ' αυτό το
θυρωρό έρχεται ένας χωρικός και ζητά να µπει µέσα. Μα
ο θυρωρός λέει πως δεν µπορεί να τον αφήσει τώρα να
µπει. Ο άνθρωπος συλλογιέται και ύστερα ρωτά, µήπως
θα µπορούσε να µπει αργότερα. «Ίσως», λέει ο θυρωρός,
«τώρα όµως όχι». Η πόρτα είναι ανοιχτή όπως πάντα και
καθώς παραµερίζει ο θυρωρός, σκύβει ο άνθρωπος, για
να κοιτάξει µέσα από την πόρτα. Μόλις το αντιλήφθηκε
αυτό ο θυρωρός, γελά και λέει: «Αν το τραβά η όρεξη
σου, δοκίµασε να µπεις, µ’ όλο που σου το απαγόρεψα.
Πρόσεξε όµως: είµαι δυνατός. Και δεν είµαι παρά ο πιο
κάτω απ' όλους τους θυρωρούς. Από αίθουσα σ' αίθου-
σα είναι κι άλλοι θυρωροί, ο ένας πιο δυνατός από τον
άλλο. Τη θέα του τρίτου µόλις, ούτ’ εγώ µπορώ να την
αντέξω». Τέτοιες δυσκολίες δεν τις περίµενε ο χωρικός.
Ο νόµος ωστόσο, πρέπει να 'ναι στον καθένα και πάντα
προσιτός, σκέπτεται, και καθώς… σελ. 18
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ΑΑ ΠΠ ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΗΗ    

∆∆ιιααφφηηµµιισσττιικκόό ήή
δδιιαα--δδυυσσφφηηµµιισσττιικκόό;;

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας της
παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη ή γεγο-
νός, που σχετίζεται µε την άσκηση του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος και την εν
γένει επαγγελµατική υπόσταση των Νοση-
λευτών. Συχνότατα, δε, αναλαµβάνει ουσια-
στικές πρωτοβουλίες µε σκοπό την θεσµι-
κή θωράκιση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος
και την εξύψωση του ρόλου των Νοση-
λευτών, ενεργώντας πάντα εντός του πλαι-
σίου των περιγραφοµένων στο άρθρο 2
του Νόµου 3252/2004 σκοπών της. 

Με βάση τα πιο πάνω και µε αφορµή
ερωτήµατα νοσηλευτών, που αφορούν
διαφηµιστικό µήνυµα του Υπουργείου
Οικονοµικών, η Ε.Ν.Ε. τονίζει για µία ακό-
µη φορά πως η παρέµβαση της θεωρεί-
ται δεδοµένη κάθε φορά που σκοπίµως
επιχειρείται η υποβάθµιση ή αλλοίωση
του ρόλου των Νοσηλευτών κατά παρά-
βαση ρητών νοµοθετικών διατάξεων. Είναι
προφανές ότι, το εν λόγω διαφηµιστικό
δηµιουργεί µια µορφή σύγχυσης µεταξύ
του επαγγελµατικού τίτλου του Νοση-
λευτή µε αυτόν του Νοσοκόµου. Εν προ-
κειµένω η Ε.Ν.Ε. έχει επανειληµµένως
τονίσει τις ξεκάθαρες θέσεις της, οι οποί-
ες διαθέτουν εξάλλου ισχυρό νοµοθετι-
κό έρεισµα. Ειδικότερα, έχει…    σελ. 7

ΕΕ ΠΠ ΙΙ ∆∆ ΟΟ ΜΜ ΑΑ  

ΗΗ εευυθθύύννηη……εεππιιδδοοττεείίττααιι!!     
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί πολλές φορές, κάθε υπάλληλος που κατέχει θέση

ευθύνης δικαιούται να λαµβάνει το αντίστοιχο επίδοµα, που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 12 του Νόµου 1586/1986. Για την καταβολή του πιο πάνω επι-
δόµατος απαιτείται η εν τοις πράγµασι άσκηση καθηκόντων, που αντιστοιχούν σε
θέση ευθύνης, ανεξαρτήτως του τρόπου κατάληψης της συγκεκριµένης θέσης, είτε
δηλαδή κατόπιν τυπικής κρίσης, είτε κατόπιν έκδοσης διοικητικής πράξης ανάθε-
σης των εν λόγω καθηκόντων.

Περαιτέρω, στις νοσηλευτικές υπηρεσίες ως θέσεις ευθύνης νοούνται οι θέσεις
διευθυντών, τοµεαρχών, προϊσταµένων και υπευθύνων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 103 του Νόµου 2071/1992. Με βάση τα πιο πάνω προκύπτει, ότι… σελ. 8

ΛΛ ΙΙ ΒΒ ΑΑ ∆∆ ΕΕ ΙΙ ΑΑ    

ΆΆλλλλοοιι φφττααίίννεε,, άάλλλλοοιι ττηηνν……ππλληηρρώώννοουυνν!!
Σύµφωνα µε επιστολή – καταγγελία της Νοσηλεύτριας κ. Μαργαρίτας Φουρλιά

στις 28-12-2008 σηµειώθηκε ένα περιστατικό ξυλοδαρµού στον χώρο του ΤΕΠ του
Γενικού Νοσοκοµείου Λιβαδειάς, κατά το οποίο ετέθη σε κίνδυνο η σωµατική ακε-
ραιότης της ιδίας και ενός εκ των συναδέλφων της, του κ. Χρήστου Σταµάτη. Η καταγ-
γέλλουσα αποδίδει το περιστατικό στην έλλειψη προσωπικού φύλαξης και στην ανυ-
παρξία παιδιατρικού τµήµατος στο εν λόγω νοσοκοµείο. 

Η Ε.Ν.Ε. θεωρεί επιβεβληµένη την σύνταξη λεπτοµερούς αναφοράς εκ µέρους
της καταγγέλλουσας και αποστολή αυτής στους προϊσταµένους της. Υπογραµµίζε-
ται ότι, σε περίπτωση που ο άµεσος προϊστάµενος αρνείται να επιληφθεί των καταγ-
γελλοµένων ή απλώς αδιαφορεί, παρερχοµένου απράκτου του χρόνου, θεµελιώνε-
ται δικαίωµα απευθείας προσφυγής σε ιεραρχικώς ανώτερα όργανα, όπως το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Νοσοκοµείου και εν συνεχεία τα αρµόδια όργανα της οικείας ∆ΥΠΕ. 

Περαιτέρω, τονίζεται ότι, σε παρόµοια περιστατικά φραστικών ή έτι περισσότε-
ρο σωµατικών επιθέσεων, ήτοι διάπραξης ποινικών αδικηµάτων, χωρεί η κατάθεση
µηνυτήριας αναφοράς κατά των δραστών ή ακόµη και η επέµβαση της Ελληνικής
Αστυνοµίας, µε παράλληλη κίνηση της αυτόφωρης…   σελ. 10

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΑΑ ΝΝ

ΠΠρροοϊϊσσττάάµµεεννοοςς σσεε…… µµέέγγγγεεννηη!!     
Συνηθίζουµε να διαβάζουµε ή και να γράφουµε ερευνητικά

και επιστηµονικά δεδοµένα σε σχέση µε τον πραγµατικό ή έστω
επιθυµητό ρόλο, την ακτίνα και τα περιθώρια δράσης του προϊ-
στάµενου-νοσηλευτή.

Αν υπάρχει µια βαθιά, κακοτράχαλη χαράδρα που εµποδίζει το
πέρασµα από τη θεωρία στην πράξη, δεν µένει παρά να την εξε-
ρευνήσουµε, µε κάθε κόστος, στοχεύοντας στο να φτιάξουµε -επι-
τέλους!- µια γερή  γέφυρα και να ξενοιάσουµε µια και καλή, αντί
να τριγυρνάµε αµήχανα, σαν τις άδικες κατάρες µάλλον τροµαγ-
µένοι, προσπαθώντας απλά να διασκεδάσουµε την υψοφοβία (εκ
µυωπίας), µε φτηνές κι άχρηστες, αν όχι για πέταµα αντιεπιστη-
µονικές και αντιδιαλεκτικές «έρευνες», περί του (άγνωστου) βάθους,
του (άγνωστου) ύψους, της (άγνωστης) σύστασης του εδάφους,
της χλωρίδας και πανίδας ενός (άγνωστου) πάτου της χαράδρας.

Ο αγνωστικιστικός µεταπρατικός υποκειµενισµός, που µαστί-
ζει το συντριπτικό ποσοστό  της ελληνικής νοσηλευτικής έρευ-
νας, δηλαδή η µοιραία κι άβουλη εισαγωγή ερευνητικών µοντέ-
λων και προϊόντων κατευθείαν από Αγγλίες, Γαλλίες... σελ. 20
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ΣΣύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας, το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα για την ανώτατη εκπαίδευση,
διαθέτει δύο επίσηµους κρατικούς φορείς / αρµό-

διες αρχές για τις αναγνωρίσεις / ισοτιµίες τίτλων σπουδών:
•  Τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων

Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ), του οποί-
ου αρµοδιότητα είναι η ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ και

•  Το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας
Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του οποί-
ου αρµοδιότητα είναι η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙ-
ΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ.
Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,έχει
την αποφασιστική αρµοδιότητα της επαγγελµατικής ανα-
γνώρισης τίτλων σπουδών από ιδρύµατα της αλλοδαπής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 165/2000 το οποίο ρυθ-
µίζει την αντίστοιχη διαδικασία.

Το Π.∆. 165/2000 λοιπόν, δεν εφαρµόζεται σε όλα τα
επαγγέλµατα,αλλά µόνο σ' αυτά που είναι νοµοθετικά ρυθ-
µιζόµενα στην Ελλάδα. Εξαίρεση όµως, σύµφωνα µε το εν
λόγω προεδρικό διάταγµα, αποτελούν ορισµένα νοµοθετι-
κά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα που καλύπτονται από ειδική
οδηγία (γιατροί, φαρµακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι,
νοσηλευτές, µαίες, αρχιτέκτονες), ή από την οδηγία 89/48,
η οποία όµως έχει ενσωµατωθεί στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε
άλλες διατάξεις (δικηγόροι) [Άρθρο 3 του Π.∆. 165/2000].

Αρµοδιότητα για τα εξαιρούµενα επαγγέλµατα και ειδι-
κά για τους νοσηλευτές σχετικά µε την επαγγελµατική ανα-
γνώριση τίτλων σπουδών έχει:

1. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας,για όλα τα ανα-
φερόµενα επαγγέλµατα του χώρου της υγείας.

2. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) για τους
αρχιτέκτονες (Π.∆. 107/93 - ΦΕΚ 49, τ. Α΄ και Π.∆.
272/2000 - ΦΕΚ 224, τ. Α΄) - Καραγεώργη Σερβίας
4, 102.48

3. Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τους δικη-
γόρους (Π.∆. 52/93 - ΦΕΚ 20/93 - Π.∆. 152/2000

- ΦΕΚ 130/ 23 - 5 - 2000) - Ακαδηµίας 60, 106.79,
Αθήνα  κλπ.

Από το παραπάνω νοµικό πλαίσιο, που ήδη εφαρµόζε-
ται στη χώρα µας, καθίσταται σαφές ότι, όταν τα συγκεκρι-
µένα εξαιρούµενα επαγγέλµατα διαθέτουν Επιµελητήριο /
Επαγγελµατική Ένωση, τότε αυτόµατα η διαδικασία ανα-
γνώρισης εντάσσεται στις δικές τους αρµοδιότητες.

Η ιδιαιτερότητα µε την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας
είναι ότι, αυτή συστάθηκε µετά την εφαρµογή του Π.∆.
165/2000 και όπως είναι λογικό,δεν αναφέρονταν σε αυτό,
καθότι δεν υπήρχε ως ΝΠ∆∆.

Η συγκεκριµένη λοιπόν προσθήκη της παραγράφου 7
στο Σχέδιο Νόµου που αφορά την Ε.Ν.Ε., αποτελεί ουσια-
στικά συµπλήρωση των αρµοδιοτήτων της ως Επιµελητη-
ρίου / Επαγγελµατικής Ένωσης και σε καµία περίπτωση δεν
εισέρχεται σε θέµατα για τα οποία αρµοδιότητα έχουν άλλοι
φορείς,όπως ο ∆ΟΑΤΑΠ για τις ακαδηµαϊκές αναγνωρίσεις
τίτλων σπουδών, ούτε βεβαίως θίγει το δηµόσιο χαρακτή-
ρα της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας,µετά την εφαρµογή της
7ης παραγράφου του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου,θα απο-
τελεί πλέον την αρµόδια αρχή, όπως ήδη συµβαίνει µε το
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και το ∆ικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών, για την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙ-
ΣΗ και ΜΟΝΟ των τίτλων σπουδών,όπως αντίστοιχα συµ-
βαίνει στις άλλες χώρες µέλη της ΕΕ.

Σχετικά µε τα ζητήµατα της µοριοδότησης, και της συνε-
χιζόµενης νοσηλευτικής κατάρτισης και εκπαίδευσης,η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδας, ως ΝΠ∆∆ και µέσω των αντί-
στοιχων Επιστηµονικών Επιτροπών της,εργάζεται συστηµατικά
για την εφαρµογή ενός συγκεκριµένου πλαισίου / µεθό-
δου µε ειδικά κριτήρια,βασισµένα σε διεθνή πρότυπα,ώστε
να υπάρξει µία τάξη στο άναρχο τοπίο που υπάρχει στο
συγκεκριµένο χώρο εδώ και δεκαετίες. Σε αυτό το πλαίσιο
συνεργάζεται ήδη µε τους αντίστοιχους φορείς στη Ευρω-
παϊκή Ένωση (FEPI, www.fepi.org)  και στα κράτη µέλη.

Η Ένωσης µας,προσπαθεί να επιτελέσει έργο ώστε, τόσο
το επάγγελµα του Νοσηλευτή, όσο και η Νοσηλευτική Επι-
στήµη στην Ελλάδα, έστω και µετά από τόσο χαµένο χρό-
νο, να αποκτήσουν επιτέλους τη θέση που τους αξίζει. Οι
προσπάθειες παραπληροφόρησης και κακόβουλης ενηµέ-
ρωσης από µη θεσµικούς φορείς,σωµατεία και αναρµόδιες
µε το αντικείµενο συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν ως
µόνο στόχο να επαναφέρουν την ελληνική νοσηλευτική
κοινότητα στον προηγούµενο αιώνα και στην ανυποληψία
που οι ίδιοι την είχαν οδηγήσει,µε προφανή στόχο τη συνέ-
χιση της «είσπραξης» των όποιων προνοµίων σε βάρος της
πλειοψηφίας των νοσηλευτών, από ολιγοµελείς και ιδιοτε-
λείς συντηρητικούς κύκλους, το παρελθόν των οποίων,είναι
το λιγότερο οµιχλώδες… xz

«Οι προσπάθειες παραπληροφόρησης και κακόβουλης
ενηµέρωσης από αναρµόδιες µε το αντικείµενο

συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν ως µόνο στόχο
να επαναφέρουν την ελληνική νοσηλευτική

κοινότητα στον προηγούµενο αιώνα και στην
ανυποληψία που οι ίδιοι την είχαν οδηγήσει»

Εξηγώντας τα…
αυτονόητα…

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

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς
Γεν. Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε.
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TTοο εεξξώώδδιικκοο πποουυ ααππέέσσττεειιλλεε ηη ΠΠααννεελλ--
λλήήννιιαα ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν
σστταα ∆∆ηηµµόόσσιιαα ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίαα ((ΠΠΟΟΕΕ--

∆∆ΗΗΝΝ)) ππρροοςς ττοο υυπποουυρργγεείίοο ΥΥγγεείίααςς,, γγιιαα ττοο
θθέέµµαα ττηηςς κκαατταασσττρρααττήήγγηησσηηςς ττοουυ ωωρρααρρίίοουυ
ττωωνν εερργγααζζοοµµέέννωωνν,, ααπποοττέέλλεεσσεε ττηηνν ααφφοορρ--
µµήή γγιιαα µµιιαα σσκκλληηρρήή ααππάάννττηησσηη -- αανναακκοοίί--
ννωωσσηη ττηηςς ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ,, πποουυ κκάάννεειι λλόόγγοο
γγιιαα µµιιαα ααιιφφννιιδδιιαασσττιικκήή κκααιι γγεεµµάάττηη εερρωωττηη--
µµααττιικκάά ααφφύύππννιισσηη ττηηςς ΠΠΟΟΕΕ∆∆ΗΗΝΝ.. 

«Τα προβλήµατα που παρατηρούνται
κατά την λειτουργία των νοσοκοµείων
στην χώρα µας είναι πολλά και ποικί-
λα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει οπωσδή-
ποτε η εις βάρος των εργαζοµένων
συστηµατική ή άλλως καθηµερινή παρα-
βίαση πλήθους διατάξεων, που ρυθµί-
ζουν το καθεστώς απασχόλησης, τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
πάσης φύσεως προσωπικού. Ειδικώς
οι Νοσηλευτές,θίγονται υπέρµετρα από
την καταστρατήγηση των νοµοθετηµά-
των εκείνων, που περιλαµβάνουν τις
στοιχειώδεις ρυθµίσεις αναφορικά µε
το ωράριο απασχόλησης, τον χρόνο
ανάπαυσης, τη νυχτερινή εργασία.

ΆΆλλλλωωσσττεε,, ααππόό κκααιιρρόό έέχχοουυµµεε εεππιισσηη--
µµάάννεειι ττοο ππρρόόββλληηµµαα ττηηςς ααννάάγγκκηηςς ττήήρρηη--
σσηηςς ττοουυ ππρροοββλλεεππόόµµεεννοουυ ααππόό ττηη ννοοµµοο--
θθεεσσίίαα ωωρρααρρίίοουυ εερργγαασσίίααςς κκααιι έέχχοουυµµεε
ααπποοσσττεείίλλεειι ααννάάλλοογγαα υυπποοµµννήήµµαατταα ππρροοςς
τταα σσυυννααρρµµόόδδιιαα υυπποουυρργγεείίαα,, όότταανν αακκόόµµαα
ηη ηηγγεεσσίίαα ττηηςς ΠΠΟΟΕΕ∆∆ΗΗΝΝ ββρριισσκκόότταανν σσττιιςς
ααγγκκααλλιιέέςς ττοουυ ΜΜοορρφφέέαα……

ΗΗ κκαατταασσττρρααττήήγγηησσηη λλοοιιππόόνν ττοουυ ωωρραα--
ρρίίοουυ ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν,, πποουυ λλααµµββάάννεειι
χχώώρραα εεδδώώ κκααιι πποολλλλάά χχρρόόννιιαα,, οοφφεείίλλεε--
ττααιι ππρρωωττίίσσττωωςς σσττιιςς ττρρααγγιικκέέςς εελλλλεείίψψεειιςς
ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ,, πποουυ ππρροο--
κκααλλοούύνν ππρρααγγµµααττιικκόό έέµµφφρρααγγµµαα σσττιιςς ννοοσσηη--
λλεευυττιικκέέςς υυππηηρρεεσσίίεεςς,, οοιι οοπποοίίεεςς ααδδυυνναα--
ττοούύνν µµεε ττοο υυππάάρρχχοονν ααννθθρρώώππιιννοο δδυυννααµµιικκόό
νναα κκααλλύύψψοουυνν ττοο σσύύννοολλοο ττωωνν ααννααγγκκώώνν
ττοουυςς κκααιι νναα δδιιαασσφφααλλίίσσοουυνν ττηηνν ααρρµµοοννιι--
κκήή εεφφααρρµµοογγήή ττοουυ ππρροογγρράάµµµµααττοοςς εερργγαα--
σσίίααςς,, αακκοολλοουυθθώώννττααςς ππιισσττάά ττηηνν κκεείίµµεεννηη
ννοοµµοοθθεεσσίίαα.. ∆∆εενν υυππάάρρχχεειι εεξξάάλλλλοουυ κκααννεείίςς
εεχχέέφφρρωωνν σσυυννδδιικκααλλιισσττήήςς,, πποουυ νναα θθεεωω--

ρρεείί όόττιι,, οοιι δδιιεευυθθύύννττρριιεεςς ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττιικκώώνν υυππηηρρεεσσιιώώνν κκρρύύββοουυνν ττοο ππρροοσσωω--
ππιικκόό σσττιιςς ααπποοθθήήκκεεςς…… 

ΑΑππεεννααννττίίααςς,, οοιι κκοοµµµµααττιικκοοδδίίααιιττεεςς σσυυνν--
δδιικκααλλιισσττιικκέέςς ππααρρααττάάξξεειιςς ττηηςς ΠΠΟΟΕΕ∆∆ΗΗΝΝ,,
κκάάννοοννττααςς άάττυυππεεςς κκααιι υυπποοττρρααππέέζζιιεεςς σσυυννεενν--
ννοοήήσσεειιςς µµεεττααξξύύ ττοουυςς κκααιι φφλλεερρττάάρροοννττααςς
ξξεεδδιιάάννττρροοππαα µµεε ττιιςς δδιιοοιικκήήσσεειιςς ττωωνν ννοοσσοο--
κκοοµµεείίωωνν,, σσυυννέέββααλλαανν τταα µµέέγγιισστταα σσττηη µµεεττάά--
ττααξξηη σσηηµµααννττιικκοούύ ααρριιθθµµοούύ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
ππρροοσσωωππιικκοούύ ((κκυυρρίίωωςς ββοοηηθθηηττιικκοούύ)) σσεε
θθέέσσεειιςς δδιιοοιικκηηττιικκώώνν υυππααλλλλήήλλωωνν,, ααπποοδδυυ--
ννααµµώώννοοννττααςς έέττσσιι σσηηµµααννττιικκάά,, ττηηνν εεππάάρρ--
κκεειιαα σσεε ννοοσσηηλλεευυττιικκόό ππρροοσσωωππιικκόό.. ΤΤιι ππιιοο
υυπποοκκρριιττιικκόό,, λλοοιιππόόνν,, ααππόό τταα κκρροοκκοοδδεείί--
λλιιαα δδάάκκρρυυαα ττωωνν ηηθθιικκώώνν ααυυττοουυρργγώώνν ττηηςς
δδιιααµµοορρφφωωθθεείίσσααςς ααρρρρωωσσττηηµµέέννηηςς ππρρααγγ--
µµααττιικκόόττηηττααςς;; 

Η παραπάνω περιγραφείσα κατάστα-
ση είναι γνωστή, αφού αποτελεί πάγιο
και καθηµερινό φαινόµενο της ελληνι-
κής νοσοκοµειακής πρακτικής τουλάχι-
στον για δύο δεκαετίες.

ΩΩςς µµόόννηη λλύύσσηη φφααννττάάζζεειι,, ααφφεεννόόςς ηη
άάµµεεσσηη ππρρόόσσλληηψψηη σσηηµµααννττιικκοούύ ααρριιθθµµοούύ
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν,, ιικκααννοούύ νναα ξξεεππεερράάσσεειι ττηηνν
σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη ππααθθοογγέέννεειιαα πποουυ ππλλήήττττεειι
ττοο ννοοσσηηλλεευυττιικκόό εεππάάγγγγεελλµµαα κκααιι ααφφεεττέέρροουυ
ηη ππααύύσσηη ττωωνν ««ηηµµεεττέέρρωωνν»» µµεετταακκιιννήήσσεεωωνν,,
εείίττεε ππρράάσσιιννωωνν,, εείίττεε µµππλλεε……

Με άλλα λόγια η εφαρµογή µιας βιώ-
σιµης λύσης εξαρτάται από την βούλη-

ση των εκάστοτε κυβερνώντων και από
την αγωνιστικότητα των εργαζοµένων και
όχι από την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ
µέρους των νοσηλευτικών υπηρεσιών,
οι οποίες σηµειωτέον στερούνται µαγι-
κών ικανοτήτων…

ΜΜεε ββάάσσηη τταα ππααρρααππάάννωω,, ηη ααιιφφννιιδδιιαα--
σσττιικκήή κκααιι γγεεµµάάττηη εερρωωττηηµµααττιικκάά έέσσχχααττηη
σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκήή ααφφύύππννιισσηη ττηηςς ΠΠΟΟΕΕ--
∆∆ΗΗΝΝ,, πποουυ ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε δδιιαα ττηηςς
εεππίίδδοοσσηηςς εεξξώώδδιικκηηςς δδήήλλωωσσηηςς,, γγιιαα ττηηνν
µµηη ττήήρρηησσηη ττωωνν δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ ΠΠρροοεε--
δδρριικκοούύ ∆∆ιιααττάάγγµµααττοοςς 8888//11999999,, όόππωωςς ιισσχχύύ--
εειι σσήήµµεερραα κκααττόόππιινν ττηηςς ττρροοπποοπποοιιήήσσεεώώςς
ττοουυ ααππόό ττοο ΠΠ∆∆ 7766//22000055,, µµόόννοονν έέκκππλληη--
ξξηη δδύύννααττααιι νναα ππρροοκκααλλέέσσεειι σσεε κκάάθθεε υυπποο--
ψψιιαασσµµέέννοο ΝΝοοσσηηλλεευυττήή..

Πού οφείλεται, άραγε, η δήθεν ευαι-
σθητοποίηση της επί σειρά ετών αδρα-
νοποιηµένης ΠΟΕ∆ΗΝ, αναφορικά µε
την διασφάλιση των εργασιακών δικαι-
ωµάτων του νοσηλευτικού προσωπικού;
Ποιος ξέχασε τον ύποπτο ρόλο, που η
εν λόγω οµοσπονδία έχει διαδραµατί-
σει από το 1983 µέχρι σήµερα, αναφο-
ρικά µε το ξεπούληµα της αγωνιστικό-
τητας των εργαζοµένων στην Υγεία και
την εξαργύρωση των κοµµατικών της
γραµµατίων σε θέσεις αργόµισθων και
αργόσχολων συνδικαλιστικών στελεχών;

ΆΆρρααγγεε ηη κκααττάά ττ’’ άάλλλλαα ««πποολλύύππεειιρρηη»»,,
λλόόγγωω κκααιι ττηηςς µµαακκρρόόχχρροοννηηςς ππααρροουυσσίίααςς

ττηηςς,, ΠΠΟΟΕΕ∆∆ΗΗΝΝ ττώώρραα έέλλααββεε γγννώώσσηη ττωωνν
δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ ΠΠ∆∆ 8888//11999999 κκααιι ααπποοφφάά--
σσιισσεε νναα δδρραασσττηηρριιοοπποοιιηηθθεείί γγιιαα νναα εεππιι--
ββάάλλλλεειι ττηηνν εεφφααρρµµοογγήή ττοουυςς;; Και πού απο-
σκοπεί η παρότρυνση των ∆.Σ. των
πρωτοβάθµιων σωµατείων – µελών της
ΠΟΕ∆ΗΝ,δια του υπ’αριθµ.πρωτ.3085/09-
01-2009 εγγράφου της Ε.Ε., να κοινο-
ποιήσουν το εν λόγω εξώδικο στις ∆ιευ-
θύνσεις των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών;

ΗΗ ααππάάννττηησσηη σστταα ππααρρααππάάννωω εερρωωττήή--
µµαατταα ββρρίίσσκκεεττααιι οοππωωσσδδήήπποοττεε σσττιιςς οοµµιι--
χχλλώώδδεειιςς εεσσωωττεερριικκέέςς δδιιεερργγαασσίίεεςς πποουυ λλάάµµ--
ββαανναανν χχώώρραα γγιιαα ττιιςς ππρρόόσσφφααττεεςς εεκκλλοογγέέςς
ττοουυςς,, ααλλλλάά κκααιι σσττηηνν οολλοοέένναα ααυυξξααννόόµµεε--
ννηη ααππώώλλεειιαα ττηηςς σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκήήςς εεππιιρρ--
ρροοήήςς ττηηςς ΠΠΟΟΕΕ∆∆ΗΗΝΝ σσττοο χχώώρροο ττωωνν ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν,, µµεε ττηηνν ττααυυττόόχχρροοννηη εεννδδυυννάάµµωωσσηη
ττηηςς ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ.. 

Η χρονική συγκυρία δεν είναι καθό-
λου τυχαία, ενώ η επιφαινόµενη ανά-
ληψη πρωτοβουλίας εκ µέρους της ΠΟΕ-
∆ΗΝ για την προάσπιση των συµφερόντων
των εργαζοµένων υποκρύπτει άλλες
σκοπιµότητες, καθαρά επικοινωνιακού
χαρακτήρα.

ΗΗ σσττοοχχοοπποοίίηησσηη ττωωνν ∆∆ιιεευυθθυυννττρριιώώνν
κκααιι ττωωνν λλοοιιππώώνν σσττεελλεεχχώώνν ττωωνν ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκώώνν ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν,, εεππεειιδδήή ααδδυυννααττοούύνν
νναα εεππααννααλλάάββοουυνν ττοο ««ΘΘααύύµµαα ττηηςς ΚΚααννάά ττηηςς
ΓΓααλλιιλλααίίααςς»» µµεε ττοο υυππάάρρχχοονν ννοοσσηηλλεευυττιικκόό
ππρροοσσωωππιικκόό,, ααπποοττεελλεείί έένναα εευυττεελλέέσσττααττοο
ττρριικκ ττωωνν  ««φφωωσσττήήρρωωνν»» ααυυττοούύ ττοουυ εείίδδοουυςς,,
ττοουυ ξξεεππεεσσµµέέννοουυ κκααιι κκααττααδδιικκαασσµµέέννοουυ σσττηη
σσυυννεείίδδηησσηη όόλλωωνν µµααςς σσυυννδδιικκααλλιισσµµοούύ……

Έτσι, η σύνταξη και αποστολή του
επίµαχου εξωδίκου δεν µπορεί να παρα-
πλανήσει τη νοσηλευτική κοινότητα,
που γνωρίζει πλέον πολύ καλά, ότι ο
υγιής συνδικαλισµός δεν ασκείται µε
επικοινωνιακούς όρους και τεχνάσµα-
τα. Η γνήσια συνδικαλιστική δράση
απαιτεί έγκαιρη διάγνωση των εργα-
σιακών προβληµάτων, δυναµικές και
ουσιαστικές παρεµβάσεις και όχι άσκο-
πη εκτόξευση πυροτεχνηµάτων προς
πάσα κατεύθυνση», αναφέρει η ανα-
κοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ–ΕΣΥ. xz

Η ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩ∆ΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Η ΠΟΕ∆ΗΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Ανακάλυψαν τον τροχό
και… τις ελλείψεις! 



EEππιισσττοολλήή ππρροοςς όόλλοουυςς ττοουυςς  ααρρµµόό--
δδιιοουυςς φφοορρεείίςς ττηηςς χχώώρρααςς ααππέέσσττεειιλλεε
ηη ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,,

γγιιαα ττοο θθέέµµαα ττηηςς υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς κκααιι ππιισσττήήςς
εεφφααρρµµοογγήήςς ττωωνν δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ ΝΝ.. 33225522//0044..

«Όπως είναι ήδη γνωστό,µε τις δια-
τάξεις του Νόµου 3252/2004 συστήθη-
κε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαί-
ου µε την επωνυµία «Ένωση Νοσηλευτών
– Νοσηλευτριών Ελλάδος» (Ε.Ν.Ε.).

ΜΜέέλληη ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο
άάρρθθρροο 33§22,, εείίννααιι υυπποοχχρρεεωωττιικκώώςς όόλλοοιι
όόσσοοιι φφέέρροουυνν ττοονν εεππααγγγγεελλµµααττιικκόό ττίίττλλοο
ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττήή,, εεννώώ,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττοο
άάρρθθρροο 3311§33,, ηη άάσσκκηησσηη ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκοούύ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς χχωωρρίίςς εεγγγγρρααφφήή σσττηηνν
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, σσυυννιισσττάά ππεειιθθααρρχχιικκόό ππααρράάππττωω--
µµαα.. ΤΤέέλλοοςς,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ

άάρρθθρροουυ 44§22,, κκάάθθεε ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς υυπποο--
χχρρεεοούύττααιι νναα ααννααννεεώώννεειι ττηηνν εεγγγγρρααφφήή ττοουυ
κκάάθθεε χχρρόόννοο κκααιι µµέέχχρριι ττοο ττέέλλοοςς ττοουυ µµηηννόόςς
ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ,, υυπποοββάάλλλλοοννττααςς σσχχεεττιικκήή
δδήήλλωωσσηη κκααιι κκααττααββάάλλλλοοννττααςς ττηηνν ππρροο--
ββλλεεππόόµµεεννηη εεττήήσσιιαα εειισσφφοορράά σσττοο οοιικκεείίοο
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΤΤµµήήµµαα ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....

ΠΠρροοκκεειιµµέέννοουυ οοιι ααννωωττέέρρωω δδιιααττάάξξεειιςς
νναα ττύύχχοουυνν ππλλήήρροουυςς κκααιι ππιισσττήήςς εεφφααρρ--
µµοογγήήςς,, κκρρίίννεεττααιι ααππααρρααίίττηηττοο κκάάθθεε ΝΝοοσσηη--
λλεευυττήήςς νναα ππρροοσσκκοοµµίίζζεειι σσττοο ααρρµµόόδδιιοο
ττµµήήµµαα ππρροοσσωωππιικκοούύ ττοουυ φφοορρέέαα ααππαα--
σσχχόόλληησσήήςς ττοουυ,, εεππιικκυυρρωωµµέέννοο ααννττίίγγρραα--
φφοο ττηηςς ττααυυττόόττηηττααςς µµέέλλοουυςς πποουυ νναα εείίννααιι
σσεε ιισσχχύύ,, µµέέχχρριι ττοο ττέέλλοοςς ττοουυ µµηηννόόςς
ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ εεκκάάσσττοουυ έέττοουυςς.. 

ΜΜεε ττοονν ττρρόόπποο ααυυττόό δδιιαασσφφααλλίίζζεεττααιι
ηη ννόόµµιιµµηη άάσσκκηησσηη ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ

εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς,, σσττοοιιχχεείίοο πποουυ ααφφοορράά
άάµµεεσσαα κκααιι ττοουυςς φφυυσσιικκοούύςς ππρροοϊϊσσττααµµέέ--
ννοουυςς ττωωνν εερργγααζζοοµµέέννωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν..
Με άλλα λόγια, οι φυσικοί προϊστά-
µενοι οφείλουν να γνωρίζουν αν οι
Νοσηλευτές, που απασχολούνται στον
φορέα όπου αυτοί προΐστανται, ασκούν
νοµίµως το νοσηλευτικό επάγγελµα ή
διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωµα
δια της ασκήσεώς του.

ΥΥπποογγρρααµµµµίίζζεεττααιι όόττιι,, ηη δδίίωωξξηη κκααιι
ττιιµµωωρρίίαα ττωωνν ππεειιθθααρρχχιικκώώνν ππααρρααππττωω--
µµάάττωωνν,, αακκόόµµηη κκααιι ααυυττώώνν πποουυ ππρροο--
ββλλέέπποοννττααιι ααππόό εειιδδιικκέέςς δδιιααττάάξξεειιςς ννόόµµωωνν
όόππωωςς οο 33225522//22000044,, εείίννααιι υυπποοχχρρεεωωττιι--
κκήή κκααιι ααπποοττεελλεείί κκααθθήήκκοονν ττωωνν ππεειιθθααρρ--
χχιικκώώνν οορργγάάννωωνν,, σσύύµµφφωωνναα κκααιι µµεε ττιιςς
σσχχεεττιικκέέςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλ--

λληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα ((άάρρθθρραα 110077§11 ππεερρ..
κκαα,, 110077§22 κκααιι 111100§11 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ
33552288//22000077)).. Κατά τον ίδιο τρόπο,παρά-
πτωµα αποτελεί και η µη δίωξη ή η
ανοχή  από τα εκ του νόµου ορισθέ-
ντα πειθαρχικά όργανα, προδήλως
παράνοµων πράξεων, όπως είναι η µη
εγγραφή και η οικονοµική τακτοποί-
ηση των νοσηλευτών στο µητρώο της
Ε.Ν.Ε..

Παρακαλούµε λοιπόν, όπως επιλη-
φθείτε του θέµατος άµεσα, προκειµέ-
νου να αποφευχθεί τυχόν καταλογι-
σµός ευθυνών σε κάθε πρόσωπο ή
υπηρεσία που εµπλέκεται αµέσως ή
εµµέσως µε τη διατήρηση της προανα-
φερθείσας παράνοµης κατάστασης»,ανα-
φέρει το κείµενο της επιστολής. xz

Φεβρουάριος 2009

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
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Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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Των φρονίµων τα παιδιά…

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ν.Ε. ΚΑΙ Η ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ
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HHΈνωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος (Ε.Ν.Ε.) από την πρώ-
τη στιγµή της λειτουρ-

γίας της παρακολουθεί στενά
κάθε εξέλιξη ή γεγονός, που
σχετίζεται µε την άσκηση του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος και
την εν γένει επαγγελµατική υπό-
σταση των Νοσηλευτών. Συχνό-
τατα, δε, αναλαµβάνει ουσια-
στικές πρωτοβουλίες µε σκοπό
την θεσµική θωράκιση του νοση-
λευτικού επαγγέλµατος και την
εξύψωση του ρόλου των Νοση-
λευτών, ενεργώντας πάντα εντός
του πλαισίου των περιγραφο-
µένων στο άρθρο 2 του Νόµου
3252/2004 σκοπών της. 

Με βάση τα πιο πάνω και
µε αφορµή ερωτήµατα νοση-
λευτών, που αφορούν  διαφη-
µιστικό µήνυµα του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ττοοννίίζζεειι
γγιιαα µµίίαα αακκόόµµηη φφοορράά ππωωςς ηη
ππααρρέέµµββαασσηη ττηηςς θθεεωωρρεείίττααιι δδεεδδοο--

µµέέννηη κκάάθθεε φφοορράά πποουυ σσκκοοππίίµµωωςς
εεππιιχχεειιρρεείίττααιι ηη υυπποοββάάθθµµιισσηη ήή
ααλλλλοοίίωωσσηη ττοουυ ρρόόλλοουυ ττωωνν ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν κκααττάά ππααρράάββαασσηη ρρηηττώώνν
ννοοµµοοθθεεττιικκώώνν δδιιααττάάξξεεωωνν.. ΕΕίίννααιι
ππρροοφφααννέέςς όόττιι,, ττοο εενν λλόόγγωω δδιιαα--
φφηηµµιισσττιικκόό δδηηµµιιοουυρργγεείί µµιιαα µµοορρ--
φφήή σσύύγγχχυυσσηηςς µµεεττααξξύύ ττοουυ εεππααγγ--
γγεελλµµααττιικκοούύ ττίίττλλοουυ ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττήή
µµεε ααυυττόόνν ττοουυ ΝΝοοσσοοκκόόµµοουυ.. ΕΕνν
ππρροοκκεειιµµέέννωω ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. έέχχεειι εεππαα--
ννεειιλληηµµµµέέννωωςς ττοοννίίσσεειι ττιιςς ξξεεκκάά--
θθααρρεεςς θθέέσσεειιςς ττηηςς,, οοιι οοπποοίίεεςς
δδιιααθθέέττοουυνν εεξξάάλλλλοουυ ιισσχχυυρρόό ννοοµµοο--
θθεεττιικκόό έέρρεειισσµµαα.. Ειδικότερα,
έχει καταστήσει σαφές, ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 5§2 Α
του Νόµου 1579/1985, από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου
καθιερώνεται ο επαγγελµατι-
κός τίτλος του νοσηλευτή και
νοσηλεύτριας στους πτυχιού-
χους ή διπλωµατούχους των:
α) Τµηµάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι.
β) Νοσηλευτικών τµηµάτων

Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχο-
λών αδελφών νοσοκόµων επι-
σκεπτριών αδελφών νοσοκό-
µων, αρµοδιότητας Υπουργείου
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

δ) Ισότιµων σχολών αλλοδα-
πής των αντίστοιχων σχολών
α, β, γ. 

Με τις παραπάνω διατάξεις
διαχωρίζεται πλήρως ο κλάδος
των Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ εκ

του λοιπού προσωπικού των
νοσηλευτικών υπηρεσιών, που
φέρει διάφορο επαγγελµατικό
τίτλο, όπως π.χ. βοηθοί νοση-
λευτών, πρακτικοί νοσοκόµοι
και ούτω καθεξής.. xz

∆ιαφηµιστικό ή δια-δυσφηµιστικό; 
Η Ε.Ν.Ε ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



Ειδική άδεια 
λόγω αναπηρίας 

Aναφορικά µε την χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αναπηρίας αναφέρονται
οι διατάξεις του άρθρου 50§4 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος
3528/2007), σύµφωνα µε τις οποίες «υπάλληλοι µε ποσοστό αναπηρίας

πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ηµερο-
λογιακό έτος άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών, επιπλέον της κανο-
νικής τους άδειας».

Πέραν της ανωτέρω αδείας δεν προβλέπεται η χορήγηση κάποιας µορφής
επιδόµατος σε υπαλλήλους µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. xz
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««MMεε έέκκππλληηξξηη δδιιααββάά--
σσααµµεε δδηηµµοοσσίίεευυµµαα
πποουυ ππααρρααθθέέττοουυµµεε

ααυυττοούύσσιιοο,, σσττηηνν εεφφηηµµεερρίίδδαα ««ΡΡιιζζοο--
σσππάάσσττηηςς»»,, µµεε ττοο οοπποοίίοο εεππιιχχεειι--
ρρεείίττααιι µµιιαα εεκκττόόςς οορρίίωωνν λλοογγιικκήήςς
δδιιαασσττρρέέββλλωωσσηη ττηηςς ππρρααγγµµααττιι--
κκόόττηηττααςς,, εεκκθθέέττοοννττααςς ααννεεππαα--
ννόόρρθθωωτταα ττοο σσυυννττάάκκττηη ττοουυ εενν
λλόόγγωω κκεειιµµέέννοουυ..

Η Ε.Ν.Ε., ως βασικότερο
σκοπό, όπως εξάλλου προ-
βλέπεται από τον ιδρυτικό της
νόµο, έχει τον περιορισµό της
αντιποίησης του επαγγέλµατος
του νοσηλευτή και κινείται µε
συνέπεια προς αυτή την κατεύ-
θυνση.

Μέχρι σήµερα,24.000 νοση-

λευτές έχουν εγγραφεί στο
µητρώο της Ε.Ν.Ε.,αριθµός που
δεν αφήνει καµία αµφιβολία
για την αποδοχή της ένωσης
από το σώµα των νοσηλευτών.

∆∆εενν κκααττααννοοοούύµµεε λλοοιιππόόνν ττηηνν
ααννααίίττιιαα πποολλεεµµιικκήή πποουυ κκααττάά κκααιι--
ρροούύςς εεξξααπποολλύύεειι ηη εενν λλόόγγωω εεφφηη--
µµεερρίίδδαα εεννααννττίίοονν ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, ππρροο--
φφααννώώςς,, ααγγννοοώώννττααςς ττηηνν οουυσσίίαα
ττοουυ ππρράάγγµµααττοοςς,, εείίττεε λλόόγγωω ππααρραα--
ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς,, εείίττεε λλόόγγωω κκάάπποοιι--
ααςς άάγγννωωσσττηηςς σσεε µµααςς ιιδδεεοολληη--
ππττιικκήήςς εεµµµµοοννήήςς……

ΚΚλλεείίννοοννττααςς,, εερρωωττοούύµµεε ττοο
σσυυννττάάκκττηη ττοουυ εενν λλόόγγωω άάρρθθρροουυ,,
γγιιααττίί δδεενν γγρράάφφεειι τταα ίίδδιιαα κκααιι γγιιαα
τταα άάλλλλαα εεππιιµµεελληηττήήρριιαα ((ΠΠΙΙΣΣ,,
∆∆ΣΣΑΑ,, ΣΣΕΕΜΜΑΑ,, ΤΤΕΕΕΕ κκααιι δδεεκκάάδδεεςς

άάλλλλαα)),, όότταανν ααυυττάά αασσκκοούύνν ωωςς
έέσσχχααττοο µµέέσσοο,, ττοο ννοοµµοοθθεεττιικκάά
κκααττοοχχυυρρωωµµέέννοο δδιικκααίίωωµµαα ττοουυςς
γγιιαα ππεειιθθααρρχχιικκόό έέλλεεγγχχοο,, εενναα--
ννττίίοονν ααυυττώώνν πποουυ ααρρννοούύννττααιι νναα
εεγγγγρρααφφοούύνν σστταα µµηηττρρώώαα ττοουυςς;; 

Μήπως θα πρέπει, λοιπόν,
να ελέγξει καλύτερα τις πηγές
του, ώστε να µην εκθέτει την
ιστορική εφηµερίδα στην οποία
έχει την τιµή να αρθρογραφεί;»,
αναφέρει η απάντηση της Ε.Ν.Ε.
στο άρθρο της εφηµερίδας «Ριζο-
σπάστης». Ακολουθεί το πλή-
ρες κείµενο, όπως αυτό δηµο-
σιεύτηκε στην εν λόγω εφηµερίδα
στις 11-2-09.

««ΈΈννωωσσηη χχεειιρρααγγώώγγηησσηηςς ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν»»

«∆εν έχει τέλος ο κατήφο-
ρος της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), που θεσµο-
θετήθηκε από το υπουργείο
Υγείας για να λειτουργήσει ως
µηχανισµός προώθησης της
αντιλαϊκής πολιτικής και χει-
ραγώγησης των νοσηλευτών.
Στις 3.2.2009 η Ε.Ν.Ε. έστειλε
επιστολή στις διοικήσεις των
Υγειονοµικών Περιφερειών,
όλων των δηµόσιων και ιδιω-
τικών νοσοκοµείων, στο ΙΚΑ
και τις υπηρεσίες Πρόνοιας,
στις διευθύνσεις νοσηλευτικής
υπηρεσίας και τα γραφεία προ-
σωπικού,µε την οποία απαιτεί
να ελεγχθούν και να διωχθούν
πειθαρχικά όσοι νοσηλευτές

δεν είναι εγγεγραµµένοι στην
Ε.Ν.Ε.! Η Ε.Ν.Ε....ενηµερώνει
τις διοικήσεις ότι, «η άσκηση
του νοσηλευτικού επαγγέλµα-
τος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε.,
συνιστά πειθαρχικό παράπτω-
µα», ότι κάθε νοσηλευτής υπο-
χρεούται να ανανεώνει την
εγγραφή του κάθε χρόνο µέχρι
το τέλος του µήνα Φλεβάρη και
να προσκοµίζει αντίγραφο της
ταυτότητας µέλους σε ισχύ στο
τµήµα προσωπικού του φορέα
απασχόλησής του. Μ' άλλα
λόγια, η Ε.Ν.Ε. αντί να υπερα-
σπιστεί το στοιχειώδες δικαί-
ωµα της εργασίας έρχεται να
λειτουργήσει ως «∆ούρειος
Ίππος» γι' αυτό!». xz

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» 

Ο αναίτιος πόλεµος...

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΗΗ εευυθθύύννηη...... εεππιιδδοοττεείίττααιι!!
ΌΌππωωςς έέχχεειι ήήδδηη εεππιισσηηµµααννθθεείί πποολλλλέέςς φφοορρέέςς,, κκάάθθεε υυππάάλλλληηλλοοςς πποουυ κκααττέέχχεειι

θθέέσσηη εευυθθύύννηηςς δδιικκααιιοούύττααιι νναα λλααµµββάάννεειι ττοο ααννττίίσσττοοιιχχοο εεππίίδδοοµµαα,, πποουυ ππρροο--
ββλλέέππεεττααιι ααππόό ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 1122 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 11558866//11998866.. Για

την καταβολή του πιο πάνω επιδόµατος απαιτείται η εν τοις πράγµασι άσκηση
καθηκόντων, που αντιστοιχούν σε θέση ευθύνης, ανεξαρτήτως του τρόπου κατά-
ληψης της συγκεκριµένης θέσης, είτε δηλαδή κατόπιν τυπικής κρίσης, είτε κατό-

πιν έκδοσης διοικητικής πράξης ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων.
ΠΠεερρααιιττέέρρωω,, σσττιιςς ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς υυππηηρρεεσσίίεεςς ωωςς θθέέσσεειιςς εευυθθύύννηηςς ννοοοούύννττααιι οοιι θθέέσσεειιςς

δδιιεευυθθυυννττώώνν,, ττοοµµεεααρρχχώώνν,, ππρροοϊϊσσττααµµέέννωωνν κκααιι υυππεευυθθύύννωωνν,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάά--
ξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 110033 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 22007711//11999922.. Με βάση τα πιο πάνω προκύπτει,
ότι ο υπάλληλος που ορίζεται ως υπεύθυνος της νοσηλευτικής υπηρεσίας ενός
Κέντρου Υγείας δικαιούται να λαµβάνει το αντίστοιχο επίδοµα θέσης. xz

Περί της ιδιωτικής
απασχόλησης 

Hαπασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα υπόκειται σε διαφορετικό ρυθµιστικό
πλαίσιο σε σχέση µε αυτό που διέπει τους υπαλλήλους του δηµοσίου τοµέα.
Ειδικότερα, ενώ στο δηµόσιο τοµέα ο υπάλληλος δύναται να ασκεί ιδιωτι-

κό έργο µε αµοιβή, µόνον µετά από την εις αυτόν χορήγηση ειδικής αδείας, κατά
τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 31 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόµος
3528/2007), στον ιδιωτικό τοµέα δεν υπάρχει αντίστοιχος περιορισµός.

Συµπερασµατικά, ο ιδιωτικός υπάλληλος δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του
χωρίς ανάλογο περιορισµό, εφόσον φυσικά είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις
εργασιακές υποχρεώσεις που πρόκειται να αναλάβει. xz
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MMεε µµεεγγάάλληη εεππιιττυυχχίίαα ππρρααγγµµααττοο--
πποοιιήήθθηηκκεε ηη εεκκδδήήλλωωσσηη ττοουυ 66οουυ
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ ΤΤµµήήµµααττοοςς ττηηςς

ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. γγιιαα ττηηνν κκοοππήή ττηηςς ππρρωωττοοχχρροοννιιάάττιι--
κκηηςς ππίίττααςς ττοουυ..

ΣΣττηηνν εεκκδδήήλλωωσσηη,, πποουυ έέλλααββεε χχώώρραα
σσττοονν πποολλυυχχώώρροο ««ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΕΕΙΙΑΑ»»,, ππααρρααββρρέέ--
θθηηκκαανν ννοοσσηηλλεευυττέέςς,, όόχχιι µµόόννοο ααππόό τταα ννοοσσοο--
κκοοµµεείίαα ττοουυ ννοοµµοούύ ΑΑχχααΐΐααςς,, ααλλλλάά κκααιι ααππόό
ααυυττάά ττοουυ ΠΠύύρργγοουυ,, ττηηςς ΑΑµµααλλιιάάδδααςς,, ττηηςς
ΚΚοορρίίννθθοουυ,, ττηηςς ΣΣππάάρρττηηςς κκααθθώώςς κκααιι ααππόό
ττοο γγεειιττοοννιικκόό ΜΜεεσσοολλόόγγγγιι..

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρου-
σία τους ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρό-
πολης Πατρέων, ο Νοµάρχης Αχαΐας κ.
∆∆ηηµµήήττρρηηςς ΚΚααττσσιικκόόπποουυλλοοςς, ο βουλευτής
της Ν∆ κ. ΝΝίίκκοοςς ΠΠααππααδδηηµµάάττοοςς, οι βου-
λευτές του ΠΑΣΟΚ κύριοι ΜΜιιλλττιιάάδδηηςς
ΒΒέέρρρρααςς και ΑΑππόόσσττοολλοοςς ΚΚααττσσιιφφάάρρααςς, ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.ΝΝιικκόόλλααοοςς ΤΤσσοούύ--
κκααλληηςς,ο πολιτευτής της Ν∆ κ. ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς
ΤΤρριιααννττααφφυυλλόόπποουυλλοοςς, ο Αντινοµάρχης
Υγείας κ. ΠΠέέττρροοςς ΦΦεεσσσσιιάάνν, ο Πρόεδρος
του Επιµελητηρίου Πατρών κ. ΚΚώώσσττααςς
ΑΑννττζζοουυλλάάττοοςς, εκπρόσωπος από το γρα-
φείο του υφυπουργού Μεταφορών κ.
ΜΜιιχχάάλληη ΜΜππεεκκίίρρηη,ο οποίος απέστειλε και
σχετικό χαιρετισµό, καθώς και εκπρό-
σωπος του Ιατρικού Συλλόγου.

Ο ∆ιοικητής της 6ης Υ.ΠΕ. κ. ΝΝιικκόό--

πποουυλλοοςς,λόγω της παρουσίας του υπουρ-
γού Υγείας στην Πρέβεζα, όπου εγκαι-
νίασε Κέντρο Ψυχικής Υγείας, δεν µπό-
ρεσε να παραβρεθεί στην εκδήλωση,
αλλά έστειλε σχετικό χαιρετισµό, ενώ
παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο ∆ιοι-
κητής του  Γ.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» κ.
ΝΝιικκόόλλααοοςς ΚΚοοττσσώώννηηςς, ο ∆ιοικητής του
Γ.Ν.Π.ΠΑΙ∆ΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ» κ.
ΘΘεεοοδδωωρρόόπποουυλλοοςς, καθώς και ο ∆ιοικη-
τής του Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ κ. ∆∆ηηµµόόπποουυλλοοςς.

Από το χώρο της εκπαίδευσης το παρόν
έδωσαν η ∆ιευθύντρια της σχολής ΣΕΥΠ

κ. ΜΜααρρίίαα ΠΠααππααδδηηµµηηττρρίίοουυ, καθώς και οι
καθηγήτριες του τµήµατος Νοσηλευτικής
του ΤΕΙ Πατρών κ.κ.ΦΦιιδδάάννηη και ΣΣααλλάάτταα,
ενώ από το κλινικό χώρο παρίσταντο η
∆ιευθύντρια του Π.Γ.Ν. ΡΙΟ κ. ΒΒαασσιιλλιικκήή
ΑΑννττωωννοοπποούύλλοουυ,η ∆ιευθύντρια του Γ.Ν.Π.
ΠΑΙ∆ΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ», κ. ΑΑγγγγεε--
λλιικκήή ΠΠααππααγγιιααννννοοπποούύλλοουυ,, η ∆ιευθύντρια
του Γ.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» κ.ΜΜάάρρθθαα
ΚΚααλλττσσάά, η ∆ιευθύντρια του Γ.Ν. ΘΩΡΑ-
ΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ,κ.ΧΧρρυυσσοούύλλαα ΒΒοούύρρββααχχηη,
η ∆ιευθύντρια του Γ.Ν.ΑΙΓΙΟΥ,κ. ΙΙφφιιγγέέ--
ννεειιαα ΒΒααµµββέέσσοουυ, η ∆ιευθύντρια του Γ.Ν.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ κ. ΑΑγγγγεελλιικκήή ΑΑκκρριιββοο--
πποούύλλοουυ, καθώς και η ∆ιευθύντρια του
ιδιωτικού θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»
ΠΑΤΡΩΝ, κ. ΣΣοοφφίίαα ΒΒαασσιιλλαακκοοπποούύλλοουυ.

Μετά από ένα σύντοµο χαιρετισµό
της Προέδρου του 6ου Περιφερειακού
Τµήµατος κ. ΓΓεεωωρργγίίααςς ΘΘεεοοδδωωρραακκοοπποούύ--
λλοουυ και την κοπή της πίτας, ακολούθη-
σε η απονοµή τιµητικής πλακέτας στην
τέως ∆ιευθύντρια του Γ.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ» κ. ΛΛααµµππρριιννήή ΧΧααββέέλλαα, στην
τέως ∆ιευθύντρια του Π.Γ.Ν.ΡΙΟ κ.ΠΠααρραα--
σσκκεευυήή ΑΑσσκκοοττίίρρηη, καθώς και στην τέως
τοµεάρχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
του Π.Γ.Ν. ΡΙΟ κ. ΕΕλλέέννηη ΜΜπποούύσσιιαα, ως
δείγµα ελάχιστης αναγνώρισης για την
προσφορά τους στην Νοσηλευτική.

Η τυχερή της βραδιάς ήταν η κ.Μάρ-
θα Καλτσά,η οποία βρήκε το φλουρί και
κέρδισε ένα συµβολικό δώρο που αντι-
στοιχούσε σ’ αυτό.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει
στην παρουσία των νοσηλευτών του ιδιω-
τικού θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»
ΠΑΤΡΩΝ,που µε την µαζική τους παρου-
σία, το κέφι και το χορό έκλεψαν κυριο-
λεκτικά τις εντυπώσεις.

Η βραδιά έκλεισε µε πολύ χορό από
το σύνολο των παρισταµένων στην εκδή-
λωση. xz

Μαζικά και… εορταστικά! 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ 6ου Π.Τ. ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.

ΤΤΕΕΙΙ ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑ΄́

Υπεύθυνη: Μπαµπάτσικου Φωτεινή
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρµογών 

ΤΤΕΕΙΙ ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Σαπουντζή ∆έσποινα
Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία
Επίκουρος Καθηγήτρια µέλος Ε.Π του Τµήµατος

ΤΤΕΕΙΙ ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  
Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ ΚΚΑΑΙΙ ΚΚΑΑΠΠΟΟ∆∆ΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ
ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ -- ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝ//ΜΜΙΙΟΟ ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜ..ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΤΤΕΕΙΙ ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΒΒ΄́

Υπεύθυνη: Ευαγγελία Αδαλή
Επίκουρος Καθηγήτρια

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι-Α.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Ν.Ε.
11οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό

ΣΣυυµµββοούύλλιιοο
Πρόεδρος: Σοφία

Κωσταδιού
Αντιπρόεδρος: Γεωργία

Κουτσοβάϊου
Γ. Γραµµατέας: Μιχαήλ

Κουράκος
Αν. Γραµµατέας:

Κωνσταντία Μπελαλή
Ταµίας: Λάµπρος Μπίζας

Μέλη: ∆ηµήτριος
Σκουτέλης, Γεώργιος
∆ραχτίδης, Γεωργία

Μπλάντα, ∆ηµήτριος
Πιστόλας

22οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Βασιλική
Μούγια

Αντιπρόεδρος: Ελένη
Πισιµίση

Γ. Γραµµατέας: Ευαγγελία
Τσιότσιου

Αν. Γραµµατέας:
Παναγιώτης Ψας

Ταµίας: Ελένη
Σπυριδοπούλου

Μέλη: Αριστείδης ∆άγλας,
Μαρία Μελετιάδου

33οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Γεώργιος
Μπαλιόζογλου

Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος
Παλητζήκας

Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος
Χρυσοµαλλίδης

Αν. Γραµµατέας: Ιωάννης
Κουτσονίκος

Ταµίας: Χρήστος
Καργιώτης

Μέλη: Φίλιππος Κακάνης,
Θεοδωρίδης Αντώνης

44οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Γεώργιος
∆όντσιος

Αντιπρόεδρος: Ελένη
Αβράµη

Γ. Γραµµατέας: Φαίδρα
Ιωαννίδου

Αν. Γραµµατέας : Κων/νος
Μπουµπάρης
Ταµίας: Όλγα
∆ηµητριάδου

Μέλη: Τριαντάφυλλος
Παγκαλίδης, Μελανία

Κοσµαδάκη

55οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Απόστολος
Κωτσής

Αντιπρόεδρος: Μαρία
Σουλτούκη

Γ. Γραµµατέας:
Μαγδαληνή Σελαµανίδου
Αν. Γραµµατέας: Μαρία

Γκιτέρσου
Ταµίας: Κων/νος

Νιανιόπουλος
Μέλη: Γεώργιος Ρότσας,

Νικόλαος Κιούσης

66οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Γεωργία
Θεοδωρακοπούλου

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος
Ορφανός

Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος
Αρβανίτης

Αν. Γραµµατέας: Γεώργιος
Σιώχος

Ταµίας: Ελένη Αλµπάνη
Μέλη: Κυριάκος

Κούφαλης, ∆ήµητρα
Τσίλη, Γεώργιος Τζιτζίκος,

Χρήστος Μαρνέρας

77οο ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο

Πρόεδρος: Νικόλαος
Σαββίδης

Αντιπρόεδρος: Πηνελόπη
Ντζιλέπη

Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος
Μεραµβελιωτάκης

Αν. Γραµµατέας:
Εµµανουήλ Αστυρακάκης

Ταµίας: Μιχαήλ
Ζωγραφάκης-
Σφακιανάκης



««EEχοντας υπ' όψη: . 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05
και ειδικότερα του άρθρου 4

παρ.19 και 20,καθώς και του άρθρου 42
2. Την υπ' αριθµ.∆Υ1δ/ οικ. 35989/

26/3/07 (ΦΕΚ 487/5-4-07 τ. Β') απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης,που αφορά τη συγκρό-
τηση Υπηρεσιακού Συµβουλίου στην
έδρα κάθε ∆ιοίκησης Υγειονοµικής Περι-
φέρειας.

3.Το υπ'αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.11/818/
οικ.12889/21-5-07 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών,∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε
θέµα «∆ιευκρινήσεις για τα υπηρεσιακά
συµβούλια µε βάση τις διατάξεις του υπαλ-

ληλικού Κώδικα»
4.Τις διατάξεις του άρθρου 3527/07,

τρίτο άρθρο παρ.11 περ.25,σύµφωνα µε
την οποία «25. Τις αρµοδιότητες που
ασκούσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της

∆.Υ.ΠΕ και ο Αντιπρό-
εδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆.Υ.ΠΕ,
όπως τροποποιούνται µε
το παρόν,ασκούν εφεξής
ο ∆ιοικητής και οι Υποδι-
οικητές της ∆.Υ.ΠΕ»

5. Τις διατάξεις του
Ν.3528/07 και ειδικότερα
του άρθρου 159

6.Την υπ' αριθµ.259/8/1/09
απόφαση Συγκρότησης του
Υπηρεσιακού Συµβουλίου της

1ης ΥΠΕ Αττικής
7. Την ύπαρξη κενών θέσεων Προϊ-

σταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύν-
σεων και Νοσηλευτικών Τοµέων της 1ης

Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής.
8. Τα Υπηρεσιακά σηµειώµατα των

υπαλλήλων που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις επιλογής σε θέσεις Προϊσταµέ-
νων, τα οποία καταρτίστηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 85 του
Ν.3528/07.
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ

Την έναρξη διαδικασίας επιλογής από
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της 1ης Υγει-
ονοµικής Περιφέρειας Αττικής Προϊστα-
µένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων
και Νοσηλευτικών Τοµέων,σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του
Ν.3528/07.

Ο ∆ιοικητής
Σταύρος Πεντέας» xz

Φεβρουάριος 2009

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις

10

Άλλοι φταίνε,
άλλοι την…
πληρώνουν!

Σύµφωνα µε επιστολή – καταγγελία της Νοσηλεύτριας κ. Μαργα-
ρίτας Φουρλιά στις 28-12-2008 σηµειώθηκε ένα περιστατικό ξυλο-
δαρµού στον χώρο του ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκοµείου Λιβαδειάς,

κατά το οποίο ετέθη σε κίνδυνο η σωµατική ακεραιότης της ιδίας και
ενός εκ των συναδέλφων της, του κ. Χρήστου Σταµάτη. Η καταγγέλ-
λουσα αποδίδει το περιστατικό στην έλλειψη προσωπικού φύλαξης και
στην ανυπαρξία παιδιατρικού τµήµατος στο εν λόγω νοσοκοµείο. 

Η Ε.Ν.Ε. θεωρεί επιβεβληµένη την σύνταξη λεπτοµερούς αναφο-
ράς εκ µέρους της καταγγέλλουσας και αποστολή αυτής στους προϊ-
σταµένους της. Υπογραµµίζεται ότι, σε περίπτωση που ο άµεσος προϊ-
στάµενος αρνείται να επιληφθεί των καταγγελλοµένων ή απλώς
αδιαφορεί, παρερχοµένου απράκτου του χρόνου, θεµελιώνεται δικαί-
ωµα απευθείας προσφυγής σε ιεραρχικώς ανώτερα όργανα, όπως το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου και εν συνεχεία τα αρµόδια
όργανα της οικείας ∆ΥΠΕ. 

Περαιτέρω, τονίζεται ότι, σε παρόµοια περιστατικά φραστικών ή
έτι περισσότερο σωµατικών επιθέσεων, ήτοι διάπραξης ποινικών αδι-
κηµάτων, χωρεί η κατάθεση µηνυτήριας αναφοράς κατά των δραστών
ή ακόµη και η επέµβαση της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε παράλληλη
κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ν.Ε. ερευνά κάθε καταγγελία και επεµ-
βαίνει µε δραστικό τρόπο, κάθε φορά που θίγονται τα πάσης φύσε-
ως συµφέροντα των Νοσηλευτών. xz

ΣΤΗΝ Α’ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΝΤΕΑ 

Άρχισαν οι κρίσεις... 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΞΥΛΟ∆ΑΡΜΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ

Ένα χρόνιο
πρόβληµα…

Eίίννααιι γγεεγγοοννόόςς όόττιι,, ττοο σσύύσσττηηµµαα ττωωνν µµεετταα--
ττάάξξεεωωνν σσττηηνν εελλλληηννιικκήή δδηηµµόόσσιιαα δδιιοοίίκκηη--
σσηη ααννττιιµµεεττωωππίίζζεειι µµιιαα χχρρόόννιιαα ππααθθοογγέέννεειιαα,,

πποουυ οοφφεείίλλεεττααιι σσεε δδιιάάφφοορροουυςς λλόόγγοουυςς.. ΗΗ ΈΈννωω--
σσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς ααππόό ττηηνν ππρρώώττηη σσττιιγγ--
µµήή ττηηςς σσυυσσττάάσσεεώώςς ττηηςς,, έέχχεειι εεππιιχχεειιρρήήσσεειι νναα
ππααρρέέµµββεειι εεννώώππιιοονν ππααννττόόςς ααρρµµοοδδίίοουυ φφοορρέέαα,,
ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα εεππιικκρρααττήήσσεειι έένναα ααππόόλλυυτταα ααννττιι--
κκεειιµµεεννιικκόό σσύύσσττηηµµαα µµεεττααττάάξξεεωωνν,, γγιιαα ττηηνν οοµµοο--
λλοογγοουυµµέέννωωςς εειιδδιικκήή κκααττηηγγοορρίίαα ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν,, οοιι οοπποοίίοοιι ααννττιιµµεεττωωππίίζζοουυνν ππλλήήθθοοςς κκααθθηηµµεερριιννώώνν
ππρροοββλληηµµάάττωωνν σσττοονν εεππααγγγγεελλµµααττιικκόό ττοουυςς ββίίοο..

ΟΟ ννέέοοςς ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκόόςς ΚΚώώδδιικκααςς ((ΝΝόόµµοοςς
33552288//22000077)) εεππιιχχεειιρρεείί νναα ααννααννεεώώσσεειι ττοο ππρροοϋϋ--
φφιισσττάάµµεεννοο σσύύσσττηηµµαα µµεεττααττάάξξεεωωνν,, εεππιιφφέέρροο--
ννττααςς ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς κκααιι ννεεωωττεερριισσµµοούύςς.. Σηµα-
ντικότερη καινοτοµία αποτελούν οι διατάξεις
του άρθρου 71 του πιο πάνω Κώδικα, που προ-
βλέπουν την δυνατότητα προκήρυξης θέσε-
ων, εκ µέρους των φορέων υποδοχής, που
πρόκειται να καλυφθούν µε µετάταξη. 

Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντικές κρίνονται και
οι διατάξεις του άρθρου 24 του Νόµου 3599/2007,

σύµφωνα µε τις οποίες, οοιι µµεεττααττάάξξεειιςς κκααιι ααπποο--
σσππάάσσεειιςς ττοουυ ππρροοσσωωππιικκοούύ,, ππλληηνν ττοουυ ιιααττρριικκοούύ,,
ττωωνν ΦΦοορρέέωωνν ΠΠααρροοχχήήςς ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν ΥΥγγεείίααςς κκααιι
ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς ((ΦΦ..ΠΠ..ΥΥ..ΥΥ..ΚΚ..ΑΑ..)),, πποουυ
ββρρίίσσκκοοννττααιι σσττηηνν ίίδδιιαα ΥΥγγεειιοοννοοµµιικκήή ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα,,
γγίίννοοννττααιι µµεε ααπποοφφάάσσεειιςς ττοουυ ∆∆ιιοοιικκηηττήή ττηηςς ΥΥγγεειι--
οοννοοµµιικκήήςς ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς.. ΟΟιι µµεεττααττάάξξεειιςς κκααιι ααπποο--
σσππάάσσεειιςς ττοουυ ππρροοσσωωππιικκοούύ,, ππλληηνν ττοουυ ιιααττρριικκοούύ,,
ττωωνν ΦΦ..ΠΠ..ΥΥ..ΥΥ..ΚΚ..ΑΑ.. µµιιααςς ΥΥγγεειιοοννοοµµιικκήήςς ΠΠεερριιφφέέ--
ρρεειιααςς σσεε ΦΦ..ΠΠ..ΥΥ..ΥΥ..ΚΚ..ΑΑ.. άάλλλληηςς ΥΥγγεειιοοννοοµµιικκήήςς ΠΠεερριι--
φφέέρρεειιααςς γγίίννοοννττααιι µµεε κκοοιιννήή ααππόόφφαασσηη ττωωνν ∆∆ιιοοιι--
κκηηττώώνν ττωωνν ααννττίίσσττοοιιχχωωνν ΥΥγγεειιοοννοοµµιικκώώνν ΠΠεερριιφφεερρεειιώώνν,,
µµεεττάά ααππόό γγννώώµµηη ττωωνν ααρρµµόόδδιιωωνν σσυυλλλλοογγιικκώώνν
οορργγάάννωωνν.. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο
∆ιοικητών, αυτές µπορούν να γίνουν µόνο µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι παραπάνω διατάξεις ανοίγουν αναµφι-
σβήτητα έναν ακόµη δρόµο στη διενέργεια
µετατάξεων. Σε κάθε, δε, περίπτωση, οποια-
δήποτε απόρριψη αιτήσεως µετάταξης επι-
δέχεται δικαστικής προσβολής, ενώπιον των
αρµοδίων διοικητικών δικαστηρίων.. xz

Η Ε.Ν.Ε. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ



Φεβρουάριος 2009

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω
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αφιέρωµα
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Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΝΟ 

««EEκ µέρους του Περιφε-
ρειακού Συµβουλίου του
6ου Περιφερειακού Τµή-

µατος της Ε.Ν.Ε., θα ήθελα να
υπενθυµίσω σε όλα τα µέλη του
6ου Περιφερειακού Τµήµατος που
έχουν εκκρεµότητα σχετικά µε
την ανανέωση της εγγραφής τους
για το έτος 2008, αλλά και για
τυχόν προηγούµενα έτη, να φρο-
ντίσουν άµεσα για την τακτοποί-
ησή της, σε συνεννόηση µε το
Περιφερειακό Συµβούλιο του 6ου

Περιφερειακού Τµήµατος.  
ΥΥππάάρρχχοουυνν ααρρκκεεττοοίί σσυυννάά--

δδεελλφφοοιι,, οοιι οοπποοίίοοιι δδεενν έέχχοουυνν αακκόό--
µµηη εεγγγγρρααφφεείί σστταα µµηηττρρώώαα ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.... ΗΗ εεγγγγρρααφφήή ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν σσττηηνν ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, εεκκττόόςς ττοουυ
όόττιι ππεερριιγγρράάφφεεττααιι υυπποοχχρρεεωωττιικκήή
ααππόό ττοο ννόόµµοο,, εείίννααιι ααπποολλύύττωωςς
χχρρήήσσιιµµηη,, γγιιααττίί σσυυννττεελλεείί σσττηηνν
οορριιοοθθέέττηησσηη ττηηςς άάσσκκηησσηηςς ττηηςς
ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς κκααιι σσυυµµββάάλλλλεειι
ααπποοφφαασσιισσττιικκάά σσττηηνν ππρροοσστταασσίίαα
ττοουυ εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ µµααςς ττίίττλλοουυ.. 

ΟΟιι δδιιααδδιικκαασσίίεεςς πποουυ ππρροοββλλέέ--
πποοννττααιι ααππόό ττοο ννόόµµοο εείίννααιι ξξεεκκάά--
θθααρρεεςς.. ΚΚάάθθεε ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό ΣΣυυµµ--
ββοούύλλιιοο ττοουυ κκάάθθεε ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ
ΤΤµµήήµµααττοοςς ααπποοττεελλεείί κκααιι ΠΠεειιθθααρρ--
χχιικκόό ΣΣυυµµββοούύλλιιοο,, ττοο οοπποοίίοο εείίννααιι
όόρργγααννοο ττήήρρηησσηηςς ττοουυ ννόόµµοουυ.. ΣΣεε
κκάάπποοιιαα ααππόό τταα ΠΠεειιθθααρρχχιικκάά ΣΣυυµµ--
ββοούύλλιιαα ττωωνν ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκώώνν ττµµηη--

µµάάττωωνν ττηηςς εεππιικκρράάττεειιααςς έέχχοουυνν
ήήδδηη ξξεεκκιιννήήσσεειι οοιι ππρρώώττεεςς κκλλίίσσεειιςς
σσεε ααπποολλοογγίίαα σσυυννααδδέέλλφφωωνν,, πποουυ
δδεείίχχννοουυνν νναα µµηηνν έέχχοουυνν ααννττιιλληη--
φφθθεείί ττηηνν ααλλλλααγγήή πποουυ έέχχεειι εεππέέλλ--
θθεειι σσττοονν κκλλάάδδοο.. 

Το ανώτατο Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο της Ε.Ν.Ε. έχει και αυτό
εισέλθει στην εξουσιοδοτηµέ-
νη του λειτουργία από το νόµο. 

Καλό θα είναι λοιπόν, όσοι
από τους συναδέλφους δεν έχουν
ακόµη εγγραφεί στα µητρώα του
οικείου Περιφερειακού τους Τµή-
µατος να φροντίσουν µέσα σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα να το
πραγµατοποιήσουν. Να µην περι-
φρονούν τις διατάξεις που προ-
βλέπει ο νόµος. ∆ιότι η Ε.Ν.Ε.
είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσί-
ου ∆ικαίου µε σαφές και καθο-
ρισµένο πλαίσιο λειτουργίας. 

ΗΗ λλεειιττοουυρργγίίαα ττωωνν ΠΠεειιθθααρρχχιι--
κκώώνν σσυυµµββοουυλλίίωωνν πποουυ έέχχεειι ξξεεκκιι--
ννήήσσεειι θθαα ππρροοχχωωρρήήσσεειι κκααννοοννιικκάά,,
ττόόσσοο ωωςς ννοοµµιικκήή,, όόσσοο κκααιι ωωςς ηηθθιι--
κκήή υυπποοχχρρέέωωσσηη ααππέέννααννττιι σσττοουυςς
2233..550000 εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννοουυςς ήήδδηη
σσυυννααδδέέλλφφοουυςς.. 

Γεώργιος Σιώχος 
Αν.Γραµµατέας 
Περιφερειακού Συµβουλίου 
6ο Περιφερειακό Τµήµα 
της Ε.Ν.Ε.». xz

Τακτοποίηση
εκκρεµοτήτων 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΤΟΥ 
6ου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΩΝ Ε.Ν.Ε – ΠΣΕΝ∆Ε ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

∆ροµολογήθηκαν εξελίξεις

Βήµατα
αναβάθµισης…

ΗΗββοούύλληησσηη ττηηςς ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάά--
δδοοςς γγιιαα ττηη δδηηµµιιοουυρργγίίαα εεννόόςς κκλλίίµµααττοοςς
εεννόόττηηττααςς κκααιι ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς ααννάάµµεεσσαα σσεε

όόλλαα τταα µµέέλληη ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς κκοοιιννόόττηηττααςς,, µµεετταα--
ττρρέέππεεττααιι σσεε ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς κκααιι ππρράάξξεειιςς,, πποουυ σσττοο--
χχεεύύοουυνν σσττηηνν σσττεεννήή σσυυννεερργγαασσίίαα ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. µµεε
όόλλοουυςς ττοουυ εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς φφοορρεείίςς ττηηςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς ΕΕππιισσττήήµµηηςς κκααιι ΤΤέέχχννηηςς.. ΜΜέέσσαα σστταα ππλλααίί--
σσιιαα ααυυττάά,, ττηηνν ΠΠααρραασσκκεευυήή 0066..0022..22000099,, ππρρααγγµµαα--
ττοοπποοιιήήθθηηκκεε σσυυννάάννττηησσηη ττοουυ ππρροοέέδδρροουυ κκααιι ττοουυ
ΓΓεενν.. ΓΓρρααµµµµααττέέαα ττηηςς ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάά--
δδοοςς κκυυρρίίωωνν ∆∆ηηµµήήττρρηη ΣΣκκοουυττέέλληη κκααιι ΑΑρριισσττεείίδδηη
∆∆άάγγλλαα,, µµεε ττοονν ΠΠρρόόεεδδρροο ττοουυ ΤΤΕΕΙΙ ΑΑθθήήννααςς κκααθθηη--
γγηηττήή κκ.. ∆∆ηηµµήήττρριιοο ΝΝίίννοο..

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και καθηγή-
τριες των τµηµάτων Νοσηλευτικής.

Στα πλαίσια της χάραξης από κοινού ενός
νεοπαγούς σχεδίου δράσης, µεταξύ της Ε.Ν.Ε.
και του µεγαλύτερου ΤΕΙ της χώρας, συζητή-
θηκε και θέµα που είχε ανακύψει σχετικά µε τη
διερεύνηση καταγγελιών αναφορικά µε την πρό-
σληψη εργαστηριακού συνεργάτη από το Τµή-
µα Νοσηλευτικής Β΄ και δόθηκαν εξηγήσεις
εκατέρωθεν.

ΚΚααττάά ττηηνν δδιιάάρρκκεειιαα ττηηςς σσυυζζήήττηησσηηςς,, δδιιααππιι--
σσττώώθθηηκκεε ηη ιιδδιιααιιττέέρρωωςς θθεεττιικκήή σσττάάσσηη ττοουυ ππρροοέέ--
δδρροουυ ττοουυ ΤΤΕΕΙΙ σστταα θθέέµµαατταα ττηηςς ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,, κκααθθώώςς κκααιι ηη δδιιάάθθεεσσήή ττοουυ γγιιαα ααννάά--
λληηψψηη δδρράάσσεεωωνν,, οοιι οοπποοίίεεςς θθαα εεππιιττααχχύύννοουυνν ττηη
σσυυννεεχχήή κκααιι πποοιιοοττιικκήή ττηηςς ααννααββάάθθµµιισσηη..

Οι εµπειρίες που προέκυψαν υπήρξαν ιδι-
αίτερα θετικές,γεγονός που αναµφίβολα θα απο-
τελέσει ένα ασφαλές εφαλτήριο, για το ξεκίνη-
µα µιας συνεργασίας σε νέες και υγιείς βάσεις,

κάτι που µέχρι πρότινος αποτελούσε το µέγι-
στο ζητούµενο.

ΗΗ ααννάάγγκκηη γγιιαα ππρροοσσέέλλκκυυσσηη ττωωνν ννέέωωνν σσττοο
ννοοσσηηλλεευυττιικκόό εεππάάγγγγεελλµµαα,, σσεε σσυυννδδυυαασσµµόό µµεε ττηηνν
ααννάάλληηψψηη ττηηςς σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηηςς ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς ααππόό
ττηηνν ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, ααλλλλάά κκααιι µµεε ττηηνν πποολλύύχχρροοννηη εεµµππεειι--
ρρίίαα ττοουυ ππρροοέέδδρροουυ ττοουυ ΤΤΕΕΙΙ ττηηςς ΑΑθθήήννααςς,, εείίννααιι οο
κκααλλύύττεερροοςς σσυυννδδυυαασσµµόόςς σσττηηνν κκααττεεύύθθυυννσσηη ττηηςς
σσυυννοολλιικκήήςς ααννααββάάθθµµιισσηηςς ττοουυ κκλλάάδδοουυ ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν,, ττόόσσοο σσεε εεππααγγγγεελλµµααττιικκόό,, όόσσοο κκααιι σσεε αακκαα--
δδηηµµααϊϊκκόό εεππίίππεεδδοο.. xz

Στις 22 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 11:00π.µ., έλα-
βε χώρα η πρώτη συνάντηση για το νέο έτος,
µεταξύ του προεδρείου της Ε.Ν.Ε. και του προ-

εδρείου της ΠΣΕΝ∆Ε. Στη συνάντηση αυτή συζητή-
θηκαν θέµατα και δροµολογήθηκαν εξελίξεις που
αφορούν:

• Την εγγραφή των εκπαιδευτικών νοσηλευτών στο
Επιµελητήριο τους (Ε.Ν.Ε.).

• Την στήριξη της Ε.Ν.Ε. για το ζήτηµα των αναθέ-
σεων των εκπαιδευτικών νοσηλευτών και τρέχο-
ντα θέµατα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

• Την αντιπροσώπευση του ΠΣΕΝ∆Ε στην υπό σύστα-

ση Εκπαιδευτική Επιτροπή της Ε.Ν.Ε..
• Τη διευκόλυνση της προβολής των εκπαιδευτικών

ζητηµάτων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µέσω
portal στο site της Ε.Ν.Ε. και µέσω της εφηµερί-
δας της Ε.Ν.Ε., όπου θα υπάρχει ειδική στήλη για
να αρθρογραφούν τα µέλη του ΠΣΕΝ∆Ε.  xz
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Οι «ζυµώσεις» απέδωσαν… «φλουρί»! 
ΣΣεε µµίίαα ππααννηηγγυυρριικκήή ααττµµόόσσφφααιιρραα,,

ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε σσττιιςς 1166 ΦΦεεββρροουυ--
ααρρίίοουυ,, ηη κκοοππήή ττηηςς ππίίττααςς ττηηςς ΈΈννωω--

σσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδααςς,, σσττηηνν οοπποοίίαα
σσυυµµµµεεττεείίχχαανν ππεερριισσσσόόττεερροοιι ααππόό 11..000000
ννοοσσηηλλεευυττέέςς κκααιι ππααρρεευυρρέέθθηηκκαανν πποολλλλέέςς
ππρροοσσωωππιικκόόττηηττεεςς ααππόό ττοο χχώώρροο ττηηςς πποολλιι--
ττιικκήήςς,, ττηηςς υυγγεείίααςς,, ττηηςς εεκκκκλληησσίίααςς κκ..αα....
Συγκεκριµένα, την εκδήλωση των νοση-
λευτών τίµησαν µε την παρουσία τους
ο ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς ΒΒρρεεσσθθέέννηηςς ΘΘεεόόκκλληη--
ττοοςς, ο υπουργός Υγείας κ. ∆∆ηηµµήήττρρηηςς
ΑΑββρρααµµόόπποουυλλοοςς, ο αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. ΠΠααννααγγιιώώττηηςς ΜΜεελλάάςς, ο υφυ-
πουργός Υγείας κ. ΜΜάάρριιοοςς ΣΣααλλµµάάςς, ο
δήµαρχος Αθηναίων κ.ΝΝιικκήήττααςς ΚΚαακκλλαα--
µµάάννηηςς, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κα
ΣΣυυλλββάάνναα ΡΡάάππττηη,ο βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ κ. ΙΙωωάάννννηηςς ΜΜππααννιιάάςς, οι βουλευτές
του ΛΑΟΣ κα ΑΑρράάπποογγλλοουυ και κ.ΠΠααππαα--
µµιιχχααήήλλ, αντιπρόσωπος της κας ΜΜααρριιέέττ--
ττααςς ΓΓιιααννννάάκκοουυ, ο διοικητής Α΄ ΥΠΕ κ.
ΣΣττααύύρροοςς ΠΠεεννττέέααςς, ο υποδιοικητής Α΄
ΥΠΕ κ. ΝΝιικκόόλλααοοςς ΜΜππεεχχρράάκκηηςς, καθώς
και στελέχη του ΥΥΚΚΑ, διοικητές
νοσοκοµείων και διευθύντριες νοση-
λευτικών υπηρεσιών. ΚΚααλλωωσσοορρίίζζοοννττααςς
ττοουυςς ππααρρεευυρριισσκκόόµµεεννοουυςς,, οο ππρρόόεεδδρροοςς
ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, κκ.. ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς ΣΣκκοουυττέέλληηςς,,
ααννααφφέέρρθθηηκκεε εενν σσυυννττοοµµίίαα σσττοο έέρργγοο ττηηςς
ΈΈννωωσσηηςς ααππόό ττοο 22000044 µµέέχχρριι σσήήµµεερραα κκααιι
ττόόννιισσεε ττηη σσηηµµαασσίίαα ττηηςς σσυυλλλλοογγιικκήήςς ααννττίί--
λληηψψηηςς κκααιι ττοουυ ππννεεύύµµααττοοςς σσυυννεερργγαασσίίααςς..
«Αισίως, συµπληρώνονται 2Ο µήνες
από τότε που µας δώσατε την εντολή
να διοικήσουµε την  Ένωση νοση-
λευτών Ελλάδος. ΤΤοο ππααρρόόνν ∆∆ιιοοιικκηηττιι--
κκόό σσυυµµββοούύλλιιοο,, µµεε ββααθθιιάά ττηηνν ππεεπποοίίθθηη--
σσηη όόττιι δδεενν εείίννααιι µµόόννοο σσυυµµββοούύλλιιοο
δδιιααχχεείίρριισσηηςς,, ααλλλλάά µµιιαα οοµµάάδδαα ααρρρρααγγήήςς
κκααιι οοµµοοιιοογγεεννήήςς,, πποουυ µµέέχχρριι ττώώρραα έέχχεειι
νναα εεππιιδδεείίξξεειι ήήδδηη ββααθθιιέέςς ττοοµµέέςς σσττηη ννοοσσηη--
λλεευυττιικκήή ππρρααγγµµααττιικκόόττηητταα,, ππααρρααµµέέννεειι εεππιι--
κκεεννττρρωωµµέέννοο σσττοο σσττόόχχοο ττοουυ,, πποουυ δδεενν
εείίννααιι άάλλλλοοςς ααππόό µµιιαα ννέέαα,, σσύύγγχχρροοννηη
ννοοσσηηλλεευυττιικκήή εεππιισσττήήµµηη κκααιι ττέέχχννηη.. Πάντα
συνεπείς και µε αµείωτο κέφι και µερά-
κι, συνεχίζουµε να κτίζουµε το µέλ-
λον που οραµατιστήκαµε από κοινού.
Η περίοδος που πέρασε βέβαια, δεν
ήταν καθόλου εύκολη. Προβλήµατα,
εν πολλοίς απρόβλεπτα, παρουσιά-
στηκαν ουκ ολίγα, οφειλόµενα τόσο

σε εξωγενείς, αλλά δυστυχώς και σε
ενδογενείς παράγοντες», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Σκουτέλης.

ΠΠααίίρρννοοννττααςς ττοονν λλόόγγοο οο κκ.. ΑΑρριισσττεείί--
δδηηςς ∆∆άάγγλλααςς,, ΓΓεεννιικκόόςς ΓΓρρααµµµµααττέέααςς ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. κκααιι ππρρόόεεδδρροοςς ττηηςς ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--
ΕΕΣΣΥΥ,, δδεενν δδίίσστταασσεε νναα ααννααφφεερρθθεείί σσττοο
θθέέµµαα ττωωνν εεφφηηµµεερριιώώνν ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,
κκααλλώώννττααςς ττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς σσεε εεγγρρήή--
γγοορρσσηη κκααιι θθυυµµίίζζοοννττααςς ττιιςς δδεεσσµµεεύύσσεειιςς
ττοουυ υυπποουυρργγεείίοουυ.. «Είχαµε συµφωνήσει
µε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας
να συµπεριληφθεί στο πρόσφατο σχέ-
διο νόµου το επίδοµα της εφηµερίας
του νοσηλευτή, µια επανειληµµένη
δέσµευση του κ.Αβραµόπουλου,πράγ-
µα που όντως αποτυπώθηκε στο πρώ-
το σχέδιο. ΣΣττοο ττεελλιικκόό κκεείίµµεεννοο πποουυ µµααςς
γγννωωσσττοοπποοιιήήθθηηκκεε σσττηη δδιιααρρκκήή εεππιιττρροο--
ππήή κκοοιιννωωννιικκώώνν υυπποοθθέέσσεεωωνν ττηηςς ΒΒοουυ--
λλήήςς,, σσττηηνν οοπποοίίαα σσυυµµµµεεττεείίχχααµµεε ωωςς εεκκππρρόό--
σσωωπποοιι ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν,, ττοο εενν λλόόγγωω
εεππίίδδοοµµαα εείίχχεε ααφφααιιρρεεθθεείί ααππόό ττοο ννοοµµοο--
σσχχέέδδιιοο,, ππρροοφφααννώώςς ααππόό ττοο υυπποουυρργγεείίοο
ΟΟιικκοοννοοµµίίααςς,, µµεε ππρρόόσσχχηηµµαα ττηη δδυυσσµµεε--
ννήή σσύύγγχχρροοννηη οοιικκοοννοοµµιικκήή σσυυγγκκυυρρίίαα
κκααιι θθεεωωρρώώννττααςς µµάάλλλλοονν ττοονν κκλλάάδδοο ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν εεύύκκοολλοο ααννττίίππααλλοο»», υπο-
στήριξε στην οµιλία του ο κ. ∆άγλας.

ΤΤηηνν ααππάάννττηησσηη έέδδωωσσεε υυπποουυρργγόόςς
ΥΥγγεείίααςς,, κκ.. ∆∆ηηµµήήττρρηηςς ΑΑββρρααµµόόπποουυλλοοςς,,
οο οοπποοίίοοςς κκααιι δδεεσσµµεεύύττηηκκεε νναα εεννττάάξξεειι
σσττοο εεππόόµµεεννοο ννοοµµοοσσχχέέδδιιοο κκααιι ττηηνν εεφφηη--

µµεερρίίαα ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττήή,, κκααθθώώςς,, όόππωωςς
ττόόννιισσεε,, ««ηη δδιιααδδιικκαασσίίαα έέχχεειι δδρροοµµοολλοο--
γγηηθθεείί κκααιι ηη πποορρεείίαα δδεενν αανναασσττρρέέφφεεττααιι,,
δδεεδδοοµµέέννοουυ όόττιι,, ηη σσχχεεττιικκήή ρρύύθθµµιισσηη έέχχεειι
ππεερράάσσεειι κκααιι ααππόό ττηη ΝΝοοµµοοππααρραασσκκεευυαα--
σσττιικκήή ΕΕππιιττρροοππήή ττηηςς ΒΒοουυλλήήςς»»..

Ο κ.Αβραµόπουλος αναφέρθηκε στο
νοµοσχέδιο, που προβλέπει τη σσηηµµαα--
ννττιικκήή εεννίίσσχχυυσσηη ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ δδυυνναα--
µµιικκοούύ ττωωνν ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν,, µµεε ττηηνν άάµµεεσσηη
ππρρόόσσλληηψψηη 55550000 ννοοσσηηλλεευυττώώνν εεκκττόόςς ΑΑΣΣΕΕΠΠ,,
µµιιαα ππρρόότταασσηη πποουυ,, αανν κκααιι δδέέχχττηηκκεε τταα ππυυρράά
ττηηςς ααννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς,, έέχχεειι ήήδδηη ππεερράάσσεειι

ααππόό ττηηνν ααρρµµόόδδιιαα ΕΕππιιττρροοππήή ττηηςς ΒΒοουυλλήήςς..
«Με τον δραστικό περιορισµό σε δύο

των επιλογών που έχουν οι υποψήφι-
οι νοσηλευτές και τη ρύθµιση για υπο-
χρεωτική τοποθέτηση για πέντε χρόνια
στη θέση του αρχικού διορισµού,καλύ-
πτουµε τα κενά µε υπαρκτό προσωπι-
κό,και όχι µε νοσηλευτές φαντάσµατα,
και αντιµετωπίζουµε δραστικά το οξύ-
µωρο πρόβληµα της ανεργίας των νοση-
λευτών», τόνισε ο κ.Αβραµόπουλος.Την
κίνηση αυτή χαιρέτησαν η ηγεσία της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας και η
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Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ  

έδωσαν… «φλουρί»! 

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 

Άρθρο 8
«1. Τα νοσοκοµεία και λοιπές νοσηλευτικές µονάδες
του ΕΣΥ επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση των ισχυουσών
διατάξεων, να προσλαµβάνουν το νοσηλευτικό προ-
σωπικό, κατόπιν προκήρυξης. Το περιεχόµενο της
προκήρυξης και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
των υποψηφίων για πρόσληψη καθορίζονται από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του οικείου νοσοκοµείου ή του
αρµόδιου οργάνου της νοσηλευτικής µονάδας, λαµ-
βανοµένων υπόψη των κριτηρίων του  ν.2190/1994,
όπως εκάστοτε ισχύει και εγκρίνονται από το Ανώ-
τατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

2. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού για την πρόσλη-
ψη προσωπικού µε την εξαιρετική αυτή διαδικασία
γίνεται σε επίπεδο Υγειονοµικής Περιφέρειας. Ο συντο-
νισµός και η εποπτεία των διαγωνιστικών διαδικασιών
ασκούνται από τη ∆ιοίκηση της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υπο-
βάλουν αίτηση σε δυο µόνο µονάδες του ΕΣΥ της οικεί-
ας Υγειονοµικής Περιφέρειας, στο πλαίσιο του ίδιου
διαγωνισµού. Για τον σκοπό αυτό, καταθέτουν σχετι-
κή δήλωση κατά την υποβολή της υποψηφιότητας τους.
Αν υποβάλουν υποψηφιότητα σε περισσότερες από
δύο νοσηλευτικές µονάδες της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας, εκπίπτουν από τη θέση τους, εφόσον

επιλεγούν, και αποκλείονται για µία διετία από κάθε
διαγωνισµό πρόσληψης προσωπικού του ΕΣΥ οποιασ-
δήποτε κατηγορίας και ανεξάρτητα από τον φορέα που
διενεργεί τον διαγωνισµό.

3. Οι προσλαµβανόµενοι κατά τη διαδικασία της
παραγράφου 1 καλύπτουν αποκλειστικά κενές οργα-
νικές θέσεις. Εξοµοιώνονται µισθολογικά, ασφαλιστι-
κά και ως προς την εξέλιξή τους, µε το προσωπικό που
υπηρετεί στις αντίστοιχες θέσεις.

4. Από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους και για
µία πενταετία, οι υπάλληλοι που προσλαµβάνονται
µε την εξαιρετική διαδικασία του παρόντος άρθρου,
δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν από τη θέση για την
οποία προσλήφθηκαν, για οποιοδήποτε λόγο, και µε
οποιαδήποτε διαδικασία, όπως απόσπαση, µετάτα-
ξη, µετάθεση. Όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν
κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 και δεν προ-
σέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν
εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία πρόσλη-
ψης τους, απαγορεύεται να συµµετάσχουν για µία
διετία σε διαγωνισµούς πρόσληψης προσωπικού του
ΕΣΥ, οποιασδήποτε κατηγορίας, ανεξάρτητα από τον
φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό.

5. Η διαδικασία πρόσληψης των προηγουµένων
παραγράφων ισχύει, κατ' εξαίρεση, για µία τριετία από
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της

Κυβερνήσεως. Με την εξαιρετική διαδικασία δύνανται
συνολικά να προσληφθούν έως πέντε χιλιάδες πεντα-
κόσιοι (5.500) νοσηλευτές. Η διαδικασία αυτή εφαρ-
µόζεται συµπληρωµατικά προς την εκκρεµή διαδικα-
σία πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ και µέχρι να συµπληρωθούν
οι κενές οργανικές θέσεις της νοσηλευτικής µονάδας
που προκηρύσσει τον διαγωνισµό.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδί-
δεται εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, ρυθµίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που σχετί-
ζεται µε την εφαρµογή της διαδικασίας αυτής, τα
βασικά σηµεία των διακηρύξεων και τα κριτήρια αξιο-
λόγησης, τις σχετικές προθεσµίες εφαρµογής και
την άσκηση εποπτείας και συντονισµού από τις Υγει-
ονοµικές Περιφέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του.

7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3252/2004
(ΦΕΚ Α' 132), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η επαγ-
γελµατική αναγνώριση µεταπτυχιακών προγραµµάτων
και των αντιστοίχων τίτλων σπουδών, η πραγµατοποί-
ηση υπό την αιγίδα της εκπαιδευτικών προγραµµάτων
και επιστηµονικών εκδηλώσεων που αφορούν τη νοση-
λευτική επιστήµη και τέχνη και η µοριοδότηση για επαγ-
γελµατικούς σκοπούς  των προγραµµάτων αυτών µε
µεταπτυχιακές εκπαιδευτικές µονάδες». xz

ηγεσία της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ.
Ο υπουργός παρουσίασε, επιπλέ-

ον και µια σειρά µέτρων που θα ληφθούν
στο άµεσο µέλλον και θα αναβαθµί-
σουν το επάγγελµα του νοσηλευτή.
««ΖΖηηττήήσσααµµεε,, ττόόσσοο ααππόό ττοο υυπποουυρργγεείίοο
ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,, όόσσοο κκααιι ααππόό ττοο υυπποουυρρ--
γγεείίοο ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς,, ττηηνν άάµµεεσσηη έέννττααξξηη
ττοουυ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττήή,, σστταα
ββααρρέέαα κκααιι ααννθθυυγγιιεειιννάά εεππααγγγγέέλλµµαατταα,,
εευυθθύύςς µµόόλλιιςς λληηφφθθοούύνν οοιι ααπποοφφάάσσεειιςς
γγιιαα τταα εεππααγγγγέέλλµµαατταα ττοουυ δδηηµµόόσσιιοουυ ττοοµµέέαα..

Με απόφασή µας,θθεεσσµµοοθθεεττήήσσααµµεε ττηηνν
εεκκππρροοσσώώππηησσηη ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. σσττοο ΕΕθθννιικκόό
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο ΑΑννάάππττυυξξηηςς ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιι--
κκήήςς,, δίνοντας µοναδική ώθηση στη λει-
τουργία του θεσµού αυτού. Τα αποτελέ-
σµατα,µας δικαίωσαν µε την ενεργοποίησή
του και την παραγωγή έργου αντίστοι-
χου µε τις ανάγκες των νοσηλευτών και
την επιτάχυνση των υπηρεσιακών τους

κρίσεων. ΕΕννιισσχχύύοουυµµεε ττιιςς ααρρµµοοδδιιόόττηηττεεςς
ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,, σσύύµµφφωωνναα µµεε τταα δδιιεεθθννώώςς κκρραα--
ττοούύνντταα κκααιι µµεε δδιιάάττααξξηη ννόόµµοουυ,, πποουυ ππεερριι--
λλααµµββάάννεεττααιι σσττοο ννοοµµοοσσχχέέδδιιοο µµααςς γγιιαα ττοουυςς
ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκοούύςς γγιιααττρροούύςς,, ππρροοββλλέέπποο--
ννττααςς όόττιι ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. µµπποορρεείί νναα µµοορριιοοδδοοττεείί
εεππιιµµοορρφφωωττιικκέέςς δδρράάσσεειιςς σσττοονν ττοοµµέέαα ττηηςς
εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς κκααττάάρρττιισσηηςς ττωωνν ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν.. {Το άρθρο 8 του εν λόγω νοµο-
σχεδίου, που παραθέτουµε πιο κάτω,
περιλαµβάνει όλες τις σχετικές διατά-
ξεις που αφορούν στους νοσηλευτές.}

Με επόµενο νοµοσχέδιό µας, που
αφορά Οργανισµούς του υπουργείου
Υγείας και την τροποποίηση του Οργα-
νισµού του ίδιου, ππρροοββλλέέπποουυµµεε ππλλέέ--
οονν κκααιι ττηη σσύύσστταασσηη ττηηςς ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς σσττοο ΥΥπποουυρργγεείίοο.. ΑΑπποοκκττάά
εεππιιττέέλλοουυςς ηη ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή ΥΥππηηρρεεσσίίαα
εεππίίσσηηµµοο σσυυννοοµµιιλληηττήή σσττοο ΥΥπποουυρργγεείίοο
ΥΥγγεείίααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς..

Και αυτό δεν σας χαρίζεται. Είναι κατά-
κτησή σας», είπε ο κ. Αβραµόπουλος,
ο οποίος επανειληµµένα τόνισε ότι, η
συνεχής συνεργασία µε τις ηγεσίες της

Ε.Ν.Ε. και της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, απο-
δίδει καρπούς και προσφέρει στους
νοσηλευτές όλα αυτά που για χρόνια
τώρα, δίκαια, διεκδικούν. xz
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Yπάρχει «Σωτηρία»…
Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ∆ΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ Ε.Σ.Υ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΗΣΕΙ 

Γράφει ο ΣΣααλληηκκίίδδηηςς ∆∆ηηµµοοσσθθέέννηηςς,
Νοσηλευτής Ν.Θ.Π.
«ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»,
Μέλος ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

ΣΣτην Ελλάδα είναι συνηθισµένο
να µιλάµε για το προβληµατικό
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αν και

φαίνεται από στατιστικά στοιχεία ότι, το
Ε.Σ.Υ. βρίσκεται µέσα στα πρώτα είκοσι
του κόσµου, εν τούτοις, οι πολίτες της
χώρας είναι δυσαρεστηµένοι από τις υπη-
ρεσίες που τους προσφέρει. Πραγµατι-
κά, πολλές φορές τα µέσα που διαθέτει,
αλλά και ο τρόπος συµπεριφοράς των
εργαζοµένων σε αυτό,είναι δύσκολο να

γίνουν αποδεκτά από τους
πολίτες - ασθενείς.

Όµως είναι σίγου-
ρο ότι, όλοι οι

εργαζόµενοι
στο Ε.Σ.Υ.
µε πρωτο-
πόρους τους
νοσηλευτές
δίνουν τον

καλύτερο εαυ-
τό τους, προ-

σφέρουν πάνω από
τις δυνάµεις τους και

µε την ψυχή τους, ό,τι καλύτε-
ρο µπορούν στον Έλληνα ασθενή.Παρά
τα προβλήµατα,είναι και στιγµές που όλοι
νιώθουν υπερήφανοι,όταν έρχονται δια-
κρίσεις όπως αυτή της πρωτοποριακής
Μονάδας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγεί-
ας του Νοσοκοµείου «Η Σωτηρία». Στη
Μονάδα απονεµήθηκε ειδικό βραβείο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την
καινοτοµία της στην αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών, που βοηθούν στην άρση
του αποκλεισµού κοινωνικά ευαίσθη-
των οµάδων ασθενών.

Το έργο που προσφέρει η συγκεκρι-
µένη Μονάδα αξιολογήθηκε ως ένα από
τα πέντε πιο σηµαντικά ανάµεσα σε δηµό-
σιους οργανισµούς όλων των χωρών της
Ε.Ε.,που κρίθηκαν στο πλαίσιο του δια-
γωνισµού «e-Inclusion awards 2008».Αυτή
η τιµητική διάκριση ήταν η µοναδική που
απέσπασε η χώρα µας, σε σύνολο 469
συµµετοχών της στον διαγωνισµό.

Η συγκεκριµένη Μονάδα λειτουργεί
στο νοσοκοµείο από το 1999 µε χρη-
µατοδότηση που αντλεί από ανταγωνι-
στικά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προ-
γράµµατα της Ε.Ε..Απευθύνεται στις οµάδες
των ηλικιωµένων,υπερηλίκων και χρο-

νίως πασχόντων ασθενών,οι οποίες είναι
ευαίσθητες, αλλά αποτελούν και τους
συχνότερους επισκέπτες και νοσηλευό-
µενους στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο.
Η µονάδα σε συνεργασία µε άλλα ειδι-
κά κέντρα της Ε.Ε., προσφέρει πιλοτικά,
ολοκληρωµένη και συντονισµένη Πρω-
τοβάθµια Φροντίδα µε κέντρο το σπίτι
και τη γειτονιά του ασθενούς. Οι υπη-
ρεσίες που προσφέρει, είναι σχεδιασµέ-
νες εξατοµικευµένα για τον κάθε ασθε-
νή και περιλαµβάνουν την εκπαίδευσή
του, την υποστήριξη και καθοδήγηση
αυτών που τον φροντίζουν, τη συνεχή
παρακολούθηση,την πρόληψη των παρο-
ξύνσεων,την πρώιµη διάγνωση των επι-
πλοκών, αλλά και την εφαρµογή κατ’
οίκον νοσηλείας νοσοκοµειακού επιπέ-
δου, µε καθοδηγούµενες από απόστα-
ση νοσηλευτικές επισκέψεις.

Μέσω του σταθερού ή του κινητού
τηλεφώνου του κάθε ασθενούς και µε
τη βοήθεια φυσικά της τεχνολογίας
εφαρµόζονται:
• Ζωντανή επικοινωνία µε εικόνα και
ήχο από το σπίτι του ασθενούς σε εικο-
σιτετράωρη βάση. • Λήψη, παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση σηµαντικών
εξετάσεων του ασθενούς, όπως ηλε-
κτροκαρδιογράφηµα, οξυµετρία, πίεση
αίµατος, σπιροµέτρηση, γλυκόζη αίµα-
τος κ.ά.. • Καταγραφή στον Ηλεκτρο-
νικό Φάκελο Υγείας του ασθενούς,από
τον υπεύθυνο κάθε φορά θεραπευτή,
των πληροφοριών που συλλέγονται και
αξιοποίηση αυτών. • Πρόσβαση του
ασθενούς σε πολύτιµες πληροφορίες
και οδηγίες, που αφορούν την πορεία
και αγωγή της υγείας του.

Ο πρωτοποριακός αυτός τρόπος παρα-
κολούθησης και ενδο-οικιακής νοση-
λείας των ασθενών έχει προσφέρει µέχρι
σήµερα, µεγάλη βελτίωση στην ποιότη-
τα ζωής τους, περιορισµό της ταλαιπω-
ρίας τους, σηµαντική πρόληψη των επι-
πλοκών,αποτελεσµατικότερο συντονισµό
των εµπλεκοµένων θεραπευτών του
συστήµατος και φυσικά, την αποτροπή
µη αναγκαίων νοσηλειών, που προκα-
λούν συµφόρηση των νοσοκοµείων,
αλλά και σηµαντικό οικονοµικό και κοι-
νωνικό κόστος.

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει

σήµερα το Ε.Σ.Υ. (ράντζα, ουρές, ανα-
µονές διακοµιδών κ.ά.), µπορούν να
αντιµετωπιστούν µέσω της σύγχρονης
Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας και Επικοι-
νωνίας.Το διαδίκτυο,προσφέρει τέτοιες
ευκαιρίες, οι οποίες αξιοποιούνται από
όλες τις προηγµένες χώρες.Ήταν καιρός
το Ε.Σ.Υ. να µπει σε αυτό το «χορό των
εξελίξεων» και να δείξει ότι,ανανεώνεται
και παρακολουθεί τις παγκόσµιες και-
νοτοµίες.Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα και
η ενδο-οικιακή εξειδικευµένη ιατρική
παρακολούθηση και θεραπεία, είναι το
κλειδί, ώστε να αποσυµφορηθούν τα
∆ηµόσια Νοσοκοµεία. Η γήρανση του
πληθυσµού και οι αυξανόµενες απαιτή-
σεις των πολιτών για ποιοτικότερη φρο-
ντίδα από τη µια µεριά και από την άλλη
οι συνεχείς µειώσεις του νοσηλευτικού,
κυρίως,προσωπικού και η ανεξέλεγκτη
αύξηση του κόστους των υπηρεσιών,
προµηνύουν δυσοίωνες εποχές για όλα
τα Συστήµατα Υγείας.

Το πρωτοποριακό επίτευγµα της Μονά-
δας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας,
όµως,πρέπει να έχει και συνέχεια.Η πιλο-
τική εφαρµογή και η χρηµατοδότηση από
την Ε.Ε. τελειώνει και έτσι θα πρέπει να
εξασφαλιστεί η λειτουργία της Μονάδας
από εθνικούς πόρους, κάτι που πρέπει
άµεσα να θεσµοθετηθεί,εάν θέλουµε και
οικονοµία να κάνουµε στο Ε.Σ.Υ., αλλά
και να προσφέρουµε καλύτερες και ποι-
οτικότερες υπηρεσίες υγείας στους Έλλη-
νες ασθενείς. Έχει ήδη υποβληθεί στο
υπουργείο Υγείας συγκεκριµένο τριετές
επιχειρησιακό σχέδιο,µε πλήρη οικονο-
µοτεχνική µελέτη από τη µονάδα και η
πολιτεία πρέπει άµεσα να ανταποκριθεί.

Οι νέες τεχνολογίες και ειδικά το δια-
δίκτυο προσφέρουν, τόσο στους πολί-
τες, όσο και στο κράτος, τα µέγιστα από
πλευράς οικονοµίας και εξυπηρέτησης
και γι αυτό το λόγο πρέπει όλοι οι φορείς
(Πανεπιστήµια, Ασφαλιστικοί Οργανι-
σµοί,Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ) να δουν
το «κέρδος» και να συµµετάσχουν ενερ-
γά. Αξίζουν πραγµατικά συγχαρητήριά,
τόσο στη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου «Η
Σωτηρία», όσο και στο ∆ιευθυντή της
Μονάδας ∆ρ.Θ.Α.Βοντετσιάνο και φυσι-
κά στο ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό
προσωπικό. xz
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Γράφει ο ∆∆ρρααχχττίίδδηηςς ΓΓεεώώρργγιιοοςς,
Νοσηλευτής Γ.Ν. «Η ΕΛΠΙΣ»,
Μέλος 1ου Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής

ΤΤο βιβλίο «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ» είναι
µια συλλογή αφηγηµατικής πεζο-
γραφίας, η οποία, αν και έχουν

περάσει πολλά χρόνια (δεκαετία του 1950)
παραµένει επίκαιρη όσο ποτέ και αυτός
που δεν το έχει διαβάσει ακόµα αξίζει
τον κόπο να το κάνει από σήµερα. Το
βιβλίο καταπιάνεται µε θέµατα του και-
ρού µας, πάει κόντρα στον πόλεµο, την
υποκρισία, µιλά για αγάπη, αλήθεια, για
ειρήνη και φυσικά αναζητά την χαµένη
ελπίδα…

Θα ρωτήσει, όµως, κανείς και δικαι-
ολογηµένα, ελπίδα σε τί; Ασφαλώς για
ένα καλύτερο κόσµο! Αλλά σε τι κόσµο;
Με ποιά κριτήρια, µε ποιους όρους και
προϋποθέσεις να αγωνιστούµε όλοι µας,
ο καθένας από την θέση που κατέχει,
από το τµήµα που βρίσκεται µέσα στα
Νοσοκοµεία, µε τις αρµοδιότητες και το
καθηκοντολόγιο του νοσηλευτικού προ-
σωπικού από το 1968 (!) και την «τρο-
µοκρατία» που ασκείται ενίοτε,αντίπαλοι
πολλές φορές µε παρασκηνιακές δια-
βουλεύσεις και κοµµατικές εξαρτήσεις;

Ας µην αναφέρουµε τα γνωστά και
χιλιοειπωµένα παραδείγµατα που συνα-
ντάει κανείς για τους εργαζόµενους στο
χώρο της Υγείας (αν ενδιαφέρεται να ενη-
µερωθεί),στον ηµερήσιο Τύπο,στο ∆ια-
δίκτυο,στα περιοδικά,στην Τηλεόραση!
Ανεργία,ακρίβεια,ανθυγιεινές συνθήκες
εργασίας, εξαντλητικό ωράριο! Και ποι-
ος φταίει για όλα αυτά; Ας εξετάσουµε
ένα επίκαιρο και ζωντανό παράδειγµα
για να αποδείξουµε ότι, το µεγαλύτερο
µερίδιο ευθύνης το έχουν οι κρατικοί
µηχανισµοί, οι κρατικοί λειτουργοί, οι
οποίοι αναµφισβήτητα έχουν την µερί-
δα του «λέοντος» στην απόδοση ευθυ-
νών:Τα χειρουργεία στο Νοσοκοµείο «Η
ΕΛΠΙΣ», στην  Αθήνα.Αν ρωτήσετε τους
εργαζόµενους και από πληροφορίες που

έχουµε, (αν δεν κάνουµε λάθος και αν
οι πηγές µας είναι σωστές), λίγο πριν
τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 είχαν
παραδοθεί σε λειτουργία και στη διάθε-
ση του αθηναϊκού κοινού (και όχι µόνο),
υπερσύγχρονες αίθουσες µε δυνατότη-
τες για χειρουργικές επεµβάσεις πολλών
ειδικοτήτων και µάλιστα µε µεγάλη συχνό-
τητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας (ιδι-
αιτέρως σε ουρολογικές και οφθαλµο-
λογικές παθήσεις). Στην πορεία όµως,
θέλοντας η ∆ιοίκηση και το Υπουργείο
να ανακαινίσει την παλιά πτέρυγα,όπου
συστεγάζεται το Χειρουργείο και να προ-
σθέσει νέες Κλινικές, κατά την διάρκεια
οικοδοµικών εργασιών,οι χειρουργικές
αίθουσες υπέστησαν σοβαρές ζηµιές µε
αποτέλεσµα σήµερα που γράφονται αυτές
οι γραµµές, Ιανουάριος του 2009, ένα

Γενικό και ιστορικό Νοσοκοµείο της πρω-
τεύουσας να στερεί τις υπηρεσίες του και
να µεγαλώνουν οι λίστες αναµονής ενώ,
ως συνήθως,οι ασθενείς οδηγούνται, (ή
µάλλον ωθούνται), σε Ιδιωτικά Ιατρικά
Κέντρα, όπου εκεί κάτι παρόµοιο είναι
αδιανόητο….

Συµπέρασµα; Αίτια και ευθύνες; Τι
µέλλει γενέσθαι;Ας αφήσουµε,όµως, τις
απαντήσεις για τους ειδικούς, τους οικο-
νοµικούς αναλυτές, τους µηχανικούς, τις
αρµόδιες διευθύνσεις.Το δικό µας συµπέ-
ρασµα, ως νοσηλευτές, που εργαζόµα-
στε νυχθηµερόν σε Νοσοκοµεία,∆ηµό-
σια και Ιδιωτικά,Κέντρα Υγείας,Ιδρύµατα
Πρόνοιας, είναι ότι, στο Εθνικό Σύστη-
µα Υγείας υπάρχει έλλειψη σχεδιασµού
και συντονισµού, οργάνωσης και συνε-
χιζόµενης εκπαίδευσης προσωπικού.

Όλες οι Υπηρεσίες,πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων (κατά κύριο λόγο σε ιδιωτικούς
φορείς), υστερούν στην στελέχωση από
άτοµα που διαθέτουν ηγετικές ικανότη-
τες,δεν υπάρχει ο προβλεπόµενος αριθ-
µός προσωπικού και δεν λειτουργούν
ελεγκτικοί µηχανισµοί.

Η καθηµερινή µας ζωή, σαν εργα-
ζόµενοι αλλά και σαν πολίτες που αγα-
πάµε αυτή τη χώρα, µοιάζει ενίοτε να
αποκτά «αφρικανικούς» ρυθµούς. Όπως
σε κάποιες αφρικανικές χώρες και ανθρώ-
πινες κοινότητες,που για τις «δυτικές» κοι-
νωνίες φαίνονται οπισθοδροµικές,κάποι-
οι ισχυροί που κατέχουν «όργανα»
αποφάσεων και τη δύναµη των όπλων,
επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες.
Η νοσηλευτική κοινότητα στην Ελλάδα,
όµως,δεν έχει µεγαλώσει µε κουτόχορτα
και επιδόµατα κοινωνικής πολιτικής,δεν
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.Το τι χρει-
άζεται για να φτιάξουµε ένα καλύτερο
Σύστηµα Υγείας,λίγο πολύ,όλοι το ακού-
µε και το ξέρουµε. Μεγαλύτερη χρηµα-
τοδότηση στο δηµόσιο τοµέα,αυξηµένες
προσλήψεις, παροχή κινήτρων στους
Νοσηλευτές, όπως επίσης και ανθρώπι-
νες συνθήκες εργασίας,για να µην είµα-
στε Ευρωπαϊκή χώρα µόνο στα χαρτιά.

Όλοι εµείς, οι νοσηλευτές της «Νέας
Εποχής» όπως την ονοµάζουν πολλοί,
µιας εποχής που όσο περνάει ο καιρός
συγκροτείται µε παλιές και φθαρµένες
πολιτικές συνταγές και προκαλεί καθη-
µερινά φτώχεια και κατάθλιψη, αναζη-
τούµε και αγωνιζόµαστε, τόσο στα µικρά
όσο και στα µεγάλα Νοσοκοµεία, στα
Ιδιωτικά, αλλά περισσότερο στα ∆ηµό-
σια,για έναν κόσµο,όχι απλά καλύτερο,
αλλά ουσιαστικά, αξιοκρατικό, δίκαιο,
ισχυρό.Πραγµατικά, «Ζητείται Ελπίς» και
πάλι, γιατί κάθε µέρα που περνάει µας
θυµίζει,µερικές φορές,παλιότερες δεκα-
ετίες και µας κάνει να βλέπουµε,να οµο-
λογούµε ότι, το πάθηµα δεν µας έγινε
µάθηµα.

Ας αναζητήσουµε την ελπίδα σε ανθρώ-
πους που έχουν αποδείξει ότι,στο χώρο
εργασίας ξέρουν να διοικούν και να διοι-
κούνται, ξέρουν πολλά,αλλά έχουν διά-
θεση να µάθουν περισσότερα και να τα
προσφέρουν ανιδιοτελώς και αφιλο-
κερδώς για την Ελλάδα… xz

Ζητείται Ελπίς…

«Η καθηµερινή µας ζωή,
σαν εργαζόµενοι αλλά και σαν πολίτες

που αγαπάµε αυτή τη χώρα, µοιάζει ενίοτε
να αποκτά «αφρικανικούς» ρυθµούς»



«Τα νοσοκοµεία θα βρεθούν αντιµέτωπα µε τα ευρωπαϊκά και
εθνικά δικαστήρια, στα οποία προσφεύγουν οι προµηθευτές για
την καθυστέρηση πληρωµών. 

Εκτός από τις ξεχωριστές αγωγές που καταθέτουν οι προµη-
θεύτριες εταιρείες, έρχονται και οµαδικές αγωγές. 

Σε πρώτη φάση, η «καµπάνα» χτυπά για 10 µεγάλα νοσοκοµεία
της χώρας (Ευαγγελισµός, Γεννηµατάς, Αττικόν, Νίκαιας, Ερυθρός,
Ιπποκράτειο Αθηνών και τα Πανεπιστηµιακά Λάρισας, Πατρών, Ιωαν-
νίνων, και Ηρακλείου), για τα οποία 36 εταιρείες θα καταθέσουν
οµαδική αγωγή για τη πληρωµή του κεφαλαίου και των τόκων των
τιµολογίων, που δεν έχουν εισπράξει. Οι οφειλές τους φθάνουν τα
145 εκατ. ευρώ και χρονολογούνται από την 1η Ιανουαρίου του 2005! 

«∆εν αντέχουµε άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χρύ-
σανθος Μητρόπουλος, µέλος του Συνδέσµου Ελλήνων Προµη-

θευτών Επιστηµών και Υγεί-
ας (ΣΕΠ). O πρόεδρος του
ΣΕΠ κ. Παναγιώτης Στρα-
βόλαιµος υπογράµµισε, ότι
«τα χρέη αυξάνονται µε γεω-
µετρική πρόοδο (1997/512εκ.
ευρώ, 2001/1012εκ. ευρώ, 2004/2,7
δις ευρώ και 2008/5,1 δισ. ευρώ)»
ενώ φαίνεται πλέον ότι έχουν αγγίξει
τα 5,2 δισ. ευρώ.

Όπως είπε, στην συνάντηση όλων των προ-
µηθευτών µε τους υπουργούς Οικονοµίας και Υγείας, «διαπιστώ-
θηκε ότι δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο σχέδιο αντιµετώπισης του προ-
βλήµατος», τονίζεται στο δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ηµερησία».

Φεβρουάριος 2009
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«Τα 75 τσιγάρα που κάπνι-
ζε ηµερησίως δεν έβλαψαν,
δυστυχώς, µόνο την υγεία της
αλλά της στέρησαν και τη δυνα-
τότητα να εισπράξει τα νοσή-
λια από ασφαλιστική εταιρεία
µε την οποία είχε συνάψει συµ-
βόλαιο ολοκληρωµένης νοσο-
κοµειακής περίθαλψης, καθώς
είχε δηλώσει βέβαια καπνί-
στρια, αλλά όχι και αµετανόη-
τη θεριακλού. 

Κι αυτό γιατί πριν από τη
σύνταξη του συµβολαίου, απα-
ντώντας στη σχετική, νούµερο
12, ερώτηση δήλωσε ψευδώς
ότι, κάπνιζε 20 αντί 75 τσιγά-
ρα την ηµέρα επί 27 χρόνια.

Έτσι το ασφαλιστικό της συµ-
βόλαιο τινάχτηκε στον αέρα και
µε τη σφραγίδα της ∆ικαιοσύ-
νης στην οποία προσέφυγε η
ασφαλισµένη, όταν η εταιρεία
αρνήθηκε να της καταβάλει
νοσήλια ύψους 8,5 εκατοµµυ-
ρίων δραχµών.

Το Εφετείο Αθήνας απέρρι-
ψε την προσφυγή της 55χρο-
νης ενάγουσας, κρίνοντας ότι
ορθώς η ασφαλιστική εταιρεία,
«πατώντας» πάνω στο ψέµα της
για τις καπνιστικές της επιδό-
σεις, δεν της κατέβαλε το αντί-
τιµο των νοσηλίων της για σοβα-

ρή πάθηση, που έχει άµεση
συνάρτηση µε τη βλαβερή συνή-
θεια του τσιγάρου.

Η µανιώδης καπνίστρια υπέ-
γραψε το ασφαλιστήριο συµ-
βόλαιο το 1995 και 5 χρόνια αργό-
τερα, τον Αύγουστο του 2000,
αφού παρουσίασε έντονο άλγος
στο στέρνο και αιµόπτυση, εισήλ-
θε στα εξωτερικά ιατρεία του
Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρα-
κος «Σωτηρια». Έπειτα από σει-
ρά εξετάσεων στις οποίες υπο-
βλήθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε
µία σκιά στο παραπύλαιο τµή-
µα του δεξιού πνεύµονα. 

Για ένα χρόνο χρειάστηκε
να κάνει έξι εισαγωγές σε ιδιω-
τικό νοσοκοµείο, συµβεβλη-
µένο µε την ασφαλιστική της
εταιρεία, όπου και κατέβαλε

τµηµατικά το συνολικό ποσόν
των 8,5 εκατοµµυρίων δραχ-
µών περίπου. Με επιστολή της
η εταιρεία, που είχε ενηµερω-
θεί για τις απαντήσεις τις οποί-
ες είχε δώσει η γυναίκα στους
γιατρούς για τη σχέση της µε
το τσιγάρο, της ανακοίνωσε αφ'
ενός ότι απορρίφθηκε η αίτη-
ση αποζηµίωσής της, γιατί προ-
έκυψαν στοιχεία που δεν είχαν
αναφερθεί κατά τη συµπλή-
ρωση του σχετικού ερωτηµα-
τολογίου της αιτήσεώς της για
ασφάλιση και αφ' ετέρου ότι,
ακυρώνεται το ένδικο ασφαλι-
στήριο µε την επιστροφή στην
55χρονη των ασφαλίστρων του
τελευταίου µήνα», αναφέρει
δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«Ελευθεροτυπία». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»   

ΕΣΥ πόσα χρωστάς; 

Τα νοσήλια έγιναν… καπνός!

«Τροπολογία, µε την οποία επιδιώκεται το «εύρυθµο της
λειτουργίας και η δηµοσιονοµική τάξη και χρηστή διοίκηση»
των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, κατέθεσαν οι υπουργοί Οικο-
νοµίας, Υγείας και Απασχόλησης, στο νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ρύθ-
µιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών γιατρών του ΕΣΥ». 
Ειδικότερα:

1. Ορίζεται, ως χρόνος έναρξης καταβολής του ειδικού ενο-
ποιηµένου (κλειστού) νοσηλίου, από τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς προς τις ΜΨΥ, η εποµένη της ηµεροµηνίας
υποβολής της σχετικής αίτησης της Μονάδας προς τον
οικείο Ασφαλιστικό Οργανισµό, αντί της ηµεροµηνίας υπο-
γραφής της σχετικής σύµβασης. Το ίδιο ισχύει και για τις
συµβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί, µεταξύ ΜΨΥ και
Ασφαλιστικών Οργανισµών, µετά την έναρξη ισχύος του
ν. 3580/2007.

2. α) Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µόνιµο πεντα-
µελές συλλογικό όργανο µε την ονοµασία «Επιτροπή
∆ιοικητικού, Οικονοµικού - ∆ιαχειριστικού Ελέγχου
(Ε∆Ο∆Ε)», για το διοικητικό, οικονοµικό - διαχειριστι-
κό έλεγχο των Μ.Ψ.Υ, που ανήκουν σε φυσικά ή νοµι-
κά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

2.β) Με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης καθορίζεται ο τρόπος άσκησης του διενερ-
γούµενου ελέγχου από την Επιτροπή και οι σχετικές
αρµοδιότητες αυτής.

2.γ) Η Επιτροπή στελεχώνεται µε αποσπάσεις προσωπικού
από το δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Με κοι-
νές υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται οι όροι των
αποσπάσεων αυτών και τα ζητήµατα της υπηρεσιακής
κατάστασης του αποσπώµενου προσωπικού», αναφέ-
ρει το κείµενο της εφηµερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»  

Εύρυθµα 
και µε τάξη! 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» 



«Για «πολιτική εκµετάλλευση»
του θανάτου του 53χρονου που
κατέληξε κατά τη µεταφορά του
µε ασθενοφόρο, κατηγόρησε ο
υπουργός Υγείας κ. ∆ηµήτρης Αβρα-
µόπουλος συνδικαλιστές του ΕΚΑΒ
Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι, το
υπουργείο έχει προσφύγει ήδη στη
∆ικαιοσύνη. Ο υπουργός επικαλέ-
σθηκε την ιατροδικαστική έκθεση
σύµφωνα µε την οποία ο 53χρονος
είχε υποστεί εκτεταµένη γαστρορ-
ραγία προερχόµενη από έλκος του
δωδεκαδακτύλου που σηµαίνει ότι
στην περίπτωσή του ο απινιδωτής
δεν µπορούσε να τον σώσει. Εργα-
ζόµενοι στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
κατήγγειλαν την έλλειψη αναλώ-

σιµων υλικών για το φορητό σύστη-
µα απινίδωσης του ασθενοφόρου,
εξαιτίας της οποίας, όπως είπαν,
δεν µπόρεσαν να βοηθήσουν τον
53χρονο άνδρα.

Όπως δήλωσε ο υπουργός «το
θλιβερό γεγονός του θανάτου ενός
συνανθρώπου µας στη Θεσσαλο-
νίκη επιχειρήθηκε να τύχει πολιτι-
κής εκµετάλλευσης στη βάση ατεκ-
µηρίωτων στοιχείων» και πρόσθεσε
«ανεύθυνοι και ασυνείδητοι στο
όνοµα των όποιων δικών τους σκο-
πιµοτήτων που θα ανακαλύψει η
εισαγγελική έρευνα, εξέθεσαν και
προσέβαλαν το δηµόσιο σύστηµα
υγείας άδικα». Ο κ. Αβραµόπουλος
αµφισβήτησε και τις δηλώσεις των

συνδικαλιστών περί ελλείψεων σε
αναλώσιµα υλικά, σηµειώνοντας
ότι υπάρχουν αποθέµατα, ενώ ακό-
µα και στην περίπτωση που δεν διέ-
θετε το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, είχε
τη δυνατότητα να ζητήσει από την
Αθήνα, ή άλλο παράρτηµα της χώρας,
ή ακόµα και να προβεί σε έκτακτη
προµήθεια. «Κάποιος, λοιπόν, δεν
έκανε καλά τη δουλειά του», τόνι-
σε. Οι εργαζόµενοι στο ΕΚΑΒ υπο-
στηρίζουν, πάντως, ότι η έλλειψη
των υλικών για τους απινιδωτές είχε
επισηµανθεί από καιρό από την
υπηρεσία κι είχαν σταλεί και σχε-
τικά έγγραφα», υποστηρίζει το
δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Καθη-
µερινή».

Ευθύνες…πέρα-δώθε!

«Το πράσινο φως για την προώθηση της εισα-
γωγής του αναγκαίου, ώριµου και πολύτιµου µέτρου
της συνταγογράφησης των υποκαταστάτων στη
θεραπεία των χρηστών ναρκωτικών έδωσε ο υπουρ-
γός Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του
µε τη διοίκηση του Οργανισµού Κατά των Ναρκω-
τικών (ΟΚΑΝΑ).

Ο κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος έχει ήδη στα
χέρια του τη σχετική οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ.
του ΟΚΑΝΑ, η οποία έχει ενσωµατώσει όλες τις
ουσιαστικές παρατηρήσεις εκ µέρους των αρµο-
δίων επιστηµονικών στελεχών του Οργανισµού,
αλλά δεν διευκρίνισε εάν προτίθεται να εκδώσει
τελικά υπουργική απόφαση για το θέµα. Σε κάθε
περίπτωση, πάντως, η συνταγογράφηση των υπο-
καταστάτων είναι δυνατό να καθιερωθεί ακόµη
και µε βάση της ρυθµίσεις που προβλέπει ο κανο-
νισµός λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ.

Προκειµένου, µάλιστα, να διερευνηθούν οι απα-
ραίτητες διαθεσιµότητες και να ενταχθεί το σύνο-
λο των υφισταµένων δυνάµεων στο πρόγραµµα,
πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Υγεί-
ας µε τα αρµόδια στελέχη του Κέντρου Θεραπεί-
ας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) και του ΟΚΑΝΑ,
υπό την προεδρία του γενικού γραµµατέα Υγείας,
κ. Αριστ. Καλογερόπουλου – Στράτη», υποστηρί-
ζει δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Αυγή».
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«Μέχρι πριν από µερικούς µήνες, το µεγάλο πρό-
βληµα στον τοµέα της υγείας στη χώρα µας ήταν η
έλλειψη προσωπικού. Σήµερα, το πρόβληµα παραµέ-
νει, µόνο που δεν είναι το µείζον. «Όταν ψάχνεις, από
κλινική σε κλινική και από τµήµα σε τµήµα, γάζες και
βαµβάκι, για να µπορέσεις να κάνεις την πιο απλή
ιατρική πράξη, τότε ακόµη και το πρόβληµα της έλλει-
ψης νοσηλευτών έρχεται δεύτερο»...

Η φράση ανήκει σε νοσηλεύτρια που εργάζεται σε
µεγάλη νοσηλευτική µονάδα της Θεσσαλονίκης και
είναι ενδεικτική των συνθηκών που επικρατούν στο
χώρο της υγείας. 

Η έλλειψη χρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋ-
πολογισµό για να καλυφθούν οι ανάγκες, τα τεράστια
χρέη προς τους προµηθευτές, η κακοδιοίκηση, τα «χρω-
στούµενα» των ασφαλιστικών ταµείων προς τα νοσο-
κοµεία που δε φαίνεται να... εξοφλούνται, έχουν στην
κυριολεξία «γονατίσει» το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, που
υπό τις παρούσες συνθήκες µόνο...σύστηµα δεν είναι.

Την κατάσταση που επικρατεί περιγράφει ο εκπρό-
σωπος των γιατρών στο ∆.Σ. του νοσοκοµείου «Άγιος
Παύλος» και µέλος της Ένωσης Νοσοκοµειακών Για-
τρών Θεσσαλονίκης, κ. Στρατής Πλωµαρίτης: «Στην
υγεία, τα αυτονόητα έχουν γίνει ζητούµενα. Στο νοσο-
κοµείο µας εδώ και εννέα µήνες δε λειτουργεί το µηχά-
νηµα για εξέταση οστεοπόρωσης, καθώς δεν έχει...λάµπα.
Πρόκειται για το ένα από τα δύο µηχανήµατα οστεο-

πόρωσης που υπάρχουν σε νοσοκοµεία της Θεσσα-
λονίκης (το άλλο είναι στο «Παπαγεωργίου») και αυτό
δεν λειτουργεί! Πριν από ένα µήνα και για περίπου 20
µέρες, στο νοσοκοµείο δεν γινόταν προγραµµατισµέ-
νες ορθοπεδικές επεµβάσεις, γιατί δεν υπήρχαν τα
απαραίτητα υλικά. ∆ηλαδή, για επεµβάσεις όπως αρθρο-
πλαστική γόνατος, µηριαίου κ.λπ. που είχαν προ-
γραµµατιστεί, τηλεφωνούσαµε στους ασθενείς και
λέγαµε ότι το χειρουργείο αναβάλλεται!

Πριν από λίγες µέρες, µας ειδοποίησαν από τα µαγει-
ρεία, ότι δεν είχαν υγρό για να πλύνουν τους δίσκους
φαγητού στα πλυντήρια. Τους είπαν να το κάνουν στο
χέρι. Φυσικά, ως πρόεδρος της Επιτροπής Ενδονοσο-
κοµειακών Λοιµώξεων, δεν το επέτρεψα. ∆εν ξέρω πώς,
αλλά βρήκαν τελικά υγρό. Επίσης, αυτήν την εβδοµά-
δα, στο νοσοκοµείο δεν είχαµε σύριγγες ειδικές για εξε-
τάσεις αερίων αίµατος. ∆υστυχώς, όµως, οι υπεύθυνοι
δεν καταλαβαίνουν ότι το νοσοκοµείο δεν είναι µπου-
τίκ. Με την υγεία των ανθρώπων έχουµε να κάνουµε».

«Το ένα νοσοκοµείο δανείζει στο άλλο. Κάποιο, για
παράδειγµα, δεν έχει σύριγγες. ∆ανείζεται από ένα
άλλο. Η κατάσταση όµως δε γίνεται να συνεχιστεί έτσι.
Κάποια νοσοκοµεία δεν έχουν γάζες ή και βαµβάκι»,
εξηγεί ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο νοσοκο-
µείο «Παπανικολάου», κ. Γιάννης Κυριακίδης». Αυτά
αναφέρουν χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από το
ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Αγγελιοφόρος».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΥΓΗ» 

Σε καλό
δρόµο…

Τα αυτονόητα έγιναν
ζητούµενα…

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» 
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Του ΑΑρριισσττεείίδδηη ∆∆άάγγλλαα,
Γενικού Γραµµατέα 
του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

MMπροστά στο Νόµο στέ-
κει ένας θυρωρός, σ'
αυτό το θυρωρό έρχε-

ται ένας χωρικός και ζητά να
µπει µέσα. Μα ο θυρωρός λέει
πως δεν µπορεί να τον αφήσει
τώρα να µπει.Ο άνθρωπος συλ-
λογιέται και ύστερα ρωτά,µήπως
θα µπορούσε να µπει αργότε-
ρα.«Ίσως»,λέει ο θυρωρός,«τώρα
όµως όχι». Η πόρτα είναι ανοι-
χτή όπως πάντα και καθώς παρα-
µερίζει ο θυρωρός, σκύβει ο
άνθρωπος,για να κοιτάξει µέσα
από την πόρτα. Μόλις το αντι-
λήφθηκε αυτό ο θυρωρός,γελά
και λέει: «Αν το τραβά η όρεξη
σου, δοκίµασε να µπεις, µ’ όλο
που σου το απαγόρεψα. Πρό-
σεξε όµως: είµαι δυνατός. Και
δεν είµαι παρά ο πιο κάτω απ'
όλους τους θυρωρούς.Από αίθου-
σα σ' αίθουσα είναι κι άλλοι
θυρωροί, ο ένας πιο δυνατός
από τον άλλο. Τη θέα του τρί-
του µόλις, ούτ’ εγώ µπορώ να
την αντέξω». Τέτοιες δυσκολίες
δεν τις περίµενε ο χωρικός. Ο
νόµος ωστόσο, πρέπει να 'ναι
στον καθένα και πάντα προσι-
τός, σκέπτεται, και καθώς τώρα
κοιτάζει προσεχτικά το θυρω-
ρό,τυλιγµένο στο γούνινο πανω-
φόρι του, τη µεγάλη σουβλερή
του µύτη, τη µακριά,αραιή,µαύ-
ρη, τατάρικη γενειάδα, αποφα-
σίζει να περιµένει καλύτερα ίσα-
µε να πάρει την άδεια να µπει(…).

Τέλος,το φως λιγοστεύει και
δεν ξέρει,αν γύρω του αλήθεια
σκοτεινιάζει, ή αν µονάχα τα
µάτια του τον απατούν.Ωστόσο,
αναγνωρίζει τώρα µια λάµψη

µέσα στο σκοτάδι, που ξεχύνε-
ται άσβεστη µέσα από του Νόµου
την πόρτα. ∆εν έχει πια πολλή
ζωή. Πριν από το θάνατο του
σµίγουν όλες οι πείρες όλης του
της ζωής σε ένα ρώτηµα, που
δεν είχε κάνει ως σήµερα στο
θυρωρό. Του γνέφει, γιατί δεν
µπορεί πια ν' ανασηκώσει το
ξυλιασµένο του κορµί.Ο θυρω-
ρός πρέπει να σκύψει πολύ κοντά
του, γιατί το ύψος του ανθρώ-
που έχει πολύ αλλάξει. «Τι θες
λοιπόν ακόµα να µάθεις;»,ρωτά

ο θυρωρός, «είσαι αχόρταγος...».
«Όλοι µάχονται για το Νόµο»,
λέει ο άνθρωπος, «πώς τυχαίνει
να µη ζητά κανένας άλλος εκτός
από µένα να µπει;».Ο θυρωρός
νιώθει πως ο άνθρωπος αγγί-
ζει κιόλας στο τέλος και, για να
φτάσει την ακοή του που χάνε-
ται, ουρλιάζει: «Κανένας άλλος
δε µπορούσε να γίνει δεκτός
εδώ, γιατί η είσοδος ήταν για
σένα προορισµένη. Πηγαίνω
τώρα να την κλείσω».

(Φραντς Κάφκα, «Μπροστά

στο Νόµο»,αφήγηµα που περιέ-
χεται στο µυθιστόρηµα «η ∆ίκη»).

Στο σύντοµο αφήγηµα του
Κάφκα,θίγεται η διάσταση ανά-
µεσα στον άνθρωπο και τις διά-
φορες µορφές εξουσίας, που
ασκούν καταπίεση πάνω του.
Με τον γνωστό ειρωνικό τόνο
του,ο Κάφκα σχολιάζει την παρά-
λογη λογική των φορέων της
ολοκληρωτικής και αυταρχικής
εξουσίας, που αξιώνουν από-
λυτη υποταγή,συντρίβοντας κάθε
ίχνος ατοµικότητας.

Με µια απαράµιλλη υπαρ-
ξιακή προσέγγιση των πραγµά-
των, ο Κάφκα, βασικός πρωτα-
γωνιστής του έργου του,το οποίο
ποτέ δεν φαίνεται να ξεχώρισε
από την πραγµατική του ζωή,
περιγράφει µε µοναδικό τρόπο
τη σχέση του ατόµου µε το κοι-
νωνικό του περιβάλλον και χρη-
σιµοποιεί µε θαυµαστή δεξιοτε-
χνία τις σκοτεινές πλευρές των
απευκταίων σκοτεινών συναι-
σθηµάτων της απόγνωσης, της
µαταιότητας και της σιωπηλής
αποδοχής,οδηγώντας µε µαθη-
µατική ακρίβεια, τόσο τον πρω-
ταγωνιστή, όσο και τον ανα-
γνώστη, σε µια προοδευτικά
επιδεινούµενη και πολύπλευ-
ρη ασφυξία… 

«Ήταν καλά βράδυ σαν έφτα-
σε ο Κ. Το χωριό ήταν θαµµέ-
νο στο χιόνι. Ο λόφος µε τον
Πύργο δε φαινόταν,οµίχλη και
σκοτάδι τον τύλιγαν, ούτε καν
ένα αχνό φως µαρτυρούσε πως
εκεί βρισκόταν ο µεγάλος Πύρ-
γος.Ο Κ.στάθηκε πολλήν ώρα
στο ξύλινο γιοφύρι που 'φερνε
από τη δηµοσιά στο χωριό, κι
ανάβλεπε στο απατηλό κενό…».

Στο βασικό του έργο, στον
«Πύργο»,εκείνο που παρουσιά-
ζεται σε πρώτο πλάνο είναι οι
λεπτοµέρειες της καθηµερινής
ζωής. Ελάχιστα έργα έχουν την
αυστηρή δοµή του «Πύργου».
Ένας ανυποψίαστος «Χωροµέ-
τρης» προσπαθεί να βρει δου-
λειά σε ένα αφιλόξενο και ξενο-
φοβικό περιβάλλον,κόντρα στον
αµείλικτο γραφειοκρατικό µηχα-
νισµό που διοικεί την κλειστή
κοινωνία ενός µικρού χωριού.
Το απόλυτο παράλογο και η
κλειστοφοβική αίσθηση του αδιέ-
ξοδου, ερεθίζει το πείσµα του
Χωροµέτρη και το µετατρέπει σε
εµµονή. Θα καταφέρει να φτά-
σει µέχρι τον «Πύργο»; Η ανα-
µέτρηση µε το «σύστηµα» είναι
αδυσώπητη κι εξαντλητική. Το

Η «προδιαγεγραµµένη»
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εγχείρηµα της απόδοσης του
Καφκικού λόγου επικεντρώθη-
κε στο να διατυπώσει κατά το
δυνατό το συναισθηµατικό του
αντίκρισµα και όχι τα υπόλοιπα
στοιχεία που το συνιστούν. Ο
Κ.διορίζεται γεωµέτρης του πύρ-
γου και φτάνει στο χωριό…
Αλλά, η επικοινωνία ανάµεσα
στο χωριό και τον πύργο είναι
αδύνατη.Σ' εκατοντάδες σελίδες
ο Κ. θα προσπαθεί µε πείσµα
να βρει το δρόµο για τον πύρ-
γο,θα προβεί σε κάθε διάβηµα,
µε πονηριές, λοξοδροµώντας,
δεν θα θυµώσει ποτέ,και µε µια
πίστη που προκαλεί κατάπληξη,
θα θελήσει ν' αναλάβει το λει-
τούργηµα που του ανέθεσαν.
Κάθε κεφάλαιο είναι µια απο-
τυχία. ∆εν υπάρχει λογική, µα
ένα πνεύµα συνέχειας.Η δύνα-
µη αυτού του πείσµατος κάνει
το έργο τραγικό.Όταν ο Κ.τηλε-
φωνεί στον πύργο ακούει συγκε-
χυµένες κι ακατάληπτες φωνές,
αόριστα γέλια,µακρινούς ψιθύ-
ρους.Μια αίσθηση ελπίδας που
εκ προοιµίου θεωρείται από τον
ίδιο µάταιη. Στον «Πύργο», αυτή
η υποταγή στην καθηµερινότη-
τα γίνεται µια ηθική. Η µεγάλη
ελπίδα του Κ. είναι να πετύχει
να τον δεχτεί ο Πύργος. Μην
µπορώντας να το κατορθώσει
µόνος του,κάνει κάθε προσπά-
θεια για ν' αξιωθεί αυτή την τιµή
µε το να γίνει κάτοικος του χωρι-
ού, αποβάλλοντας την ιδιότητα
του ξένου, που όλος ο κόσµος
τον κάνει να αισθάνεται. Κατά
τον Μαξ Μπροντ, οι αρχές του
«Πύργου» είναι η απρόσιτη θεό-
τητα. Η θεότητα αυτή εκφράζε-
ται µε όλες αυτές τις συγκεκρι-
µένες εκφάνσεις της οργανωµένης
εξουσίας και ιεραρχίας,που ανέ-
χεται και συγκροτεί συνάµα την
τραγική όψη της ζωής, το ξερί-
ζωµα των ανθρώπων, την οδυ-
νηρή και ακατανόητη σε πολ-
λές περιπτώσεις ανθρώπινη µοίρα.

Όπως ο ήρωας Κ. στη «∆ίκη»
µπλέκεται στην ανεξήγητη ενο-
χή και την τυραννία των αόρα-
των δυνάµεων, έτσι και ο ήρω-
ας στον «Πύργο», ξεριζωµένος
ζητάει την ανθρώπινη κοινότη-
τα, τη δικαιοσύνη, τη θεία χάρη.
Τελικά ο Κ.θα προσεγγίσει τον
Πύργο µάλλον µετά θάνατον…

Στη «∆ίκη»,ο Ζόζεφ Κ.κατη-
γορείται. Αλλά δεν ξέρει γιατί.
Βέβαια, υπερασπίζεται τον εαυ-
τό του,αλλά χωρίς να ξέρει για-
τί.Οι δικηγόροι βρίσκουν δύσκο-
λη την περίπτωσή του.Στο µεταξύ,
συνεχίζει να ερωτεύεται,να τρώ-
ει ή να διαβάζει την εφηµερίδα
του.Κατόπιν δικάζεται.Η αίθου-
σα,όµως,του δικαστηρίου είναι
πολύ σκοτεινή. ∆εν καταλαβαί-
νει πολλά πράγµατα. Υποθέτει
µονάχα πως καταδικάστηκε,
µάταια, όµως αναρωτιέται για
ποιο λόγο.Μερικές φορές αµφι-
βάλλει για όσα έγιναν και συνε-
χίζει τη ζωή του.Έπειτα από και-
ρό,δυο καλοντυµένοι και ευγενικοί
κύριοι έρχονται να τον βρουν
και τον παρακαλούν να τους
ακολουθήσει.Με πολλές φιλο-
φρονήσεις, τον οδηγούν σ' ένα
απελπιστικό προάστιο,του βάζουν
το κεφάλι πάνω σε µια πέτρα
και τον σφάζουν.Προτού πεθά-
νει,ο καταδικασµένος λέει µονά-
χα: «σαν το σκυλί».

Έτσι, δίνεται η εικόνα της
ανθρώπινης µοίρας.Χωρίς αµφι-
βολία.Αλλά αυτό είναι και απλό
και περίπλοκο. Μέσα σε ορι-
σµένα πλαίσια, είναι ο Κάφκα
εκείνος που µιλάει, αν είµαστε
εµείς εκείνοι στους οποίους εξο-
µολογείται. Ο Κάφκα ζει και
καταδικάζεται.Το λέει στις πρώ-
τες σελίδες του µυθιστορήµα-
τος, το οποίο ξετυλίγεται µέσα σ'
αυτό τον κόσµο, που αν δοκι-
µάζει να τον διορθώσει, το κάνει
χωρίς να εκπλήσσεται.Ποτέ δεν
θα εκπλαγεί αρκετά απ' αυτή την
έλλειψη έκπληξης. Σ' αυτές τις

αντιθέσεις διακρίνει κανείς τα
πρώτα σηµάδια ενός παράλο-
γου έργου.

Εκείνο που, οπωσδήποτε,
πρέπει να ξέρουµε για το τραγι-
κό είναι αυτός ο µυστικός σύν-
δεσµος, που ενώνει το λογικό
µε το καθηµερινό. Να γιατί ο
Σάµσα, ο ήρωας της «Μεταµόρ-
φωσης», είναι ένας εµπορικός
αντιπρόσωπος.Να γιατί το µόνο
πράγµα που τον απασχολεί στη
µοναδική του περιπέτεια, όταν
µεταµορφώνεται σε σκαθάρι,
είναι µήπως ο προϊστάµενός του
δυσαρεστηθεί από την απουσία
του.Αποκτά πόδια εντόµου και
κεραίες, η ράχη του καµπου-
ριάζει, στην κοιλιά του εµφανί-
ζονται άσπρα στίγµατα και,ωστό-
σο,αυτό του προξενεί µια «µικρή
στεναχώρια». Όλη η τέχνη του
Κάφκα βρίσκεται µέσα σ' αυτή
την απόχρωση.Κι όµως,σ' αυτό
το παράξενο µυθιστόρηµα,όπου
τίποτα δεν τελειώνει κι όλα ξαναρ-
χίζουν, περιγράφεται η µεγάλη
περιπέτεια ενός ατόµου που ανα-

ζητάει τη λύτρωσή του. Αυτά -
τη µετουσίωση του προβλήµα-
τος σε πράξη, τη σύµπτωση του
γενικού µε το ειδικό - τα συνα-
ντάµε σ' όλα τα µικρά τεχνά-
σµατα που χρησιµοποιεί ο µεγά-
λος δηµιουργός. Στην «∆ίκη», ο
ήρωας θα µπορούσε να λέγεται
Σµιθ ή Φραντς Κάφκα. Αλλά
ονοµάζεται Ζόζεφ Κ….∆εν είναι
ο Κάφκα κι όµως είναι ο ίδιος
ο Κάφκα.Είναι ένας µέσος Ευρω-
παίος.Είναι σαν όλο τον κόσµο.
Σαν εµάς.Αλλά,είναι και η ουσία
του Κ.που ζωντανεύει τον άγνω-
στο «Χ» αυτής της σαρκικής εξί-
σωσης.

Πραγµατικά, όσο πιο παρά-
λογη είναι η «∆ίκη», τόσο πιο
απροσδόκητο κι αδικαιολόγη-
το φαίνεται το παράφορο «άλµα»
του «Πύργου».Εδώ,όµως,ξανα-
βρίσκουµε σε γνήσια κατάστα-
ση την παράδοξη υπαρξιακή
σκέψη,όπως την εκφράζει,λόγου
χάρη,ο Κίρκεγκωρ: «Πρέπει να
χτυπάµε ως το θάνατο την επί-
γεια ελπίδα,µονάχα µε τη βοή-

θεια της αληθινής ελπίδας θα
σωθούµε».

Ενώ λοιπόν στη «∆ίκη», ο
ήρωας προσπαθεί να αποφύγει
την τιµωρία από την όποια Εξου-
σία,που είναι πάντα αόρατη,σχε-
δόν βλακώδης,όσο και επικίν-
δυνη στον φρικτά γελοίο
παραλογισµό της,στον «Πύργο»
επιδιώκει απεγνωσµένα να την
συναντήσει.

Η προδιαγεγραµµένη ανθρώ-
πινη µοίρα, όπως τουλάχιστον
εµφανίζεται από αυτούς που ο
Κάφκα εµφανίζει ως γελοίους
και παράλογους εξουσιαστές,
δεν είναι τίποτε άλλο από τον
τρόπο που οι ίδιοι αντιµετωπί-
ζουµε τα πράγµατα…

Χωρίς να θέλω να χαλάσω
την αίσθηση που,πιθανόν,άφη-
σε ο συνοπτικός τούτος σχο-
λιασµός της καφκικής προσέγ-
γισης της ανθρώπινης ύπαρξης,
θα αποφύγω εσκεµµένα να προ-
βώ σε οποιονδήποτε παραλλη-
λισµό µε τη δική µας εποχή.
Αυτό θα το αφήσω σε σας… xz

«Ο Κάφκα χρησιµοποιεί µε θαυµαστή δεξιοτεχνία τις
σκοτεινές πλευρές των απευκταίων σκοτεινών συναισθη-

µάτων της απόγνωσης, της µαταιότητας και της σιωπηλής
αποδοχής»

κοινωνική µαταιότητα
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Γράφει ο ΆΆγγγγεελλοοςς ΒΒαασσιιλλάάκκηηςς,
Φοιτητής Νοσηλευτικής ΤΕΙ
Αθήνας ΣΣυνηθίζουµε να διαβά-

ζουµε ή και να γράφουµε
ερευνητικά και επιστη-

µονικά δεδοµένα σε σχέση µε
τον πραγµατικό ή έστω επιθυ-
µητό ρόλο, την ακτίνα και τα
περιθώρια δράσης του προϊ-
στάµενου-νοσηλευτή.

Αν υπάρχει µια βαθιά,κακο-
τράχαλη χαράδρα που εµποδί-
ζει το πέρασµα από τη θεωρία
στην πράξη, δεν µένει παρά να
την εξερευνήσουµε, µε κάθε
κόστος,στοχεύοντας στο να φτιά-
ξουµε -επιτέλους!- µια γερή  γέφυ-
ρα και να ξενοιάσουµε µια και
καλή, αντί να τριγυρνάµε αµή-
χανα,σαν τις άδικες κατάρες µάλ-
λον τροµαγµένοι, προσπαθώ-
ντας απλά να διασκεδάσουµε
την υψοφοβία (εκ µυωπίας),µε
φτηνές κι άχρηστες, αν όχι για
πέταµα αντιεπιστηµονικές και
αντιδιαλεκτικές «έρευνες», περί
του (άγνωστου) βάθους, του
(άγνωστου) ύψους, της (άγνω-
στης) σύστασης του εδάφους,
της χλωρίδας και πανίδας ενός
(άγνωστου) πάτου της χαράδρας.

Ο αγνωστικιστικός µεταπρα-
τικός υποκειµενισµός,που µαστί-

ζει το συντριπτικό ποσοστό  της
ελληνικής νοσηλευτικής έρευ-
νας,δηλαδή η µοιραία κι άβου-
λη εισαγωγή ερευνητικών µοντέ-
λων και προϊόντων κατευθείαν
από Αγγλίες, Γαλλίες, Αµερικές
και Γερµανίες, ειδικά πάνω στο
ζήτηµα του προϊστάµενου νοση-
λευτή σε νοσηλευτικό τµήµα,
ενός νοσοκοµείου του δηµόσι-
ου ή ιδιωτικού τοµέα της Ελλά-
δας,το σωτήριον έτος 2009,απο-
δεικνύεται ισχυρότατη τροχοπέδη
η οποία φρενάρει, µε τα  µετα-

φυσικά συµπεράσµατά της,κάθε
προσπάθεια να σπάσουµε αυτό
που ζούµε και δεν αντέχουµε
σε µία βάρδια, σε κάθε βάρδια,
σε όλες τις βάρδιες.

Πιο συγκεκριµένα, µάλλον
απλοϊκά,µπορούµε να δεχτού-
µε πως,ένας προϊστάµενος βρί-
σκεται ανάµεσα στους «από πάνω»
και τους «από κάτω». Σχηµατικά
και λίγο αυθαίρετα, µπορούµε
να τον τοποθετήσουµε ανάµε-
σα σε µία µέγγενη.

∆εχόµενος πίεση από τους

«από τα πάνω»,συχνά πέφτει στην
παγίδα  να φιλήσει το χέρι που
γυρίζει τη µέγγενη,να πέσει στα
γόνατα εκείνων, που ως τώρα
γυρίζουν µε αυταρχική βία τη
µέγγενη, έχοντας την αυταπάτη
πως ο ίδιος ανήκει ή θα έπρε-
πε να ανήκει σε δαύτους.

Οι «από τα πάνω» συνήθως
δεν είναι νοσηλευτές. Μάλλον
ποτέ δεν είναι νοσηλευτές.Αυτό
το υποτιµούν οι προϊστάµενοι-
νοσηλευτές (και όχι µόνο).

Στον ιδιωτικό τοµέα,οι «από
πάνω» ανήκουν στην αυλή του
εργοδότη, ενώ στο δηµόσιο
τοµέα ανήκουν στο κόµµα που
κυβερνά ή σε παραπάνω από
ένα κόµµα (αναλόγως µε το
πού και πώς φυσάει ο άνεµος
των εκλογών).

Ο προϊστάµενος νοσηλευ-
τής µάλλον έχει αυταπάτες, επι-
κίνδυνες κι εξοργιστικές,ότι ανή-
κει ή µπορεί να ανήκει στους
«από πάνω». Αυτές οι αυταπάτες
βολεύουν, µα δεν παύουν να
είναι αυταπάτες. Ο προϊστάµε-
νος νοσηλευτής είναι αναλώσι-
µος. Είτε θέλει είτε όχι. Κι αυτό
αποδεικνύεται συχνά,συχνότα-
τα, καθηµερινά θα λέγαµε, µε
τον πιο οδυνηρό τρόπο,σε ένα
σύστηµα που,είτε ζητάει το κέρ-
δος (ιδιωτικός τοµέας),είτε ψήφους
και κοµµατικές εκδουλεύσεις
(δηµόσιος τοµέας). Ο προϊστά-
µενος νοσηλευτής, εποµένως,
έχει µία και µόνη ρεαλιστική
επιλογή.Να παραδεχτεί πως ανή-
κει στους «από κάτω».

Αυτό γεννά νέες επιλογές,
απίστευτες παραγωγικές δυνα-
τότητες, µα και απίστευτες τρι-
βές έως ολικές ρήξεις µε τους
«από πάνω»,οι οποίοι σε καµία
περίπτωση δεν είναι διατεθει-
µένοι να ανεχτούν µία αντι-
ιεραρχική στάση από τους…προϊ-
στάµενους,που  θέτει εν κινδύνω,
όχι µόνο το εργοδοτικό ή κοµ-
µατικό χέρι που γυρνάει τη
µέγγενη –το οποίο κινδυνεύ-
ει να κοπεί εκ των «από τα
κάτω»- µα και την ίδια τη µέγ-
γενη ως ξεπερασµένο, σάπιο
και αντιπαραγωγικό µηχανι-
σµό, που το µόνο που κάνει
είναι να συνθλίβει εκείνους
που βρίσκονται δίπλα από τον
ασθενή φροντίζοντάς τον.

Μα όταν ο προϊστάµενος
διαλέξει ή και αναγκασθεί στην
τελική να βρεθεί µε τους «από
τα κάτω», όχι µόνο δεν είναι
µόνος  µα βρίσκεται µε την
πανίσχυρη πλειοψηφία εκεί-
νων που παράγουν όλη τη φρο-
ντίδα,δηλαδή µε εκείνους που
κρατάνε τις κλινικές και τις βάρ-
διες των νοσοκοµείων. Χωρίς
τους οποίους δεν υφίσταται,
ούτε προϊστάµενος, ούτε φρο-
ντίδα, µήτε νοσοκοµείο. xz

Προϊστάµενος σε… µέγγενη! 

«Ο προϊστάµενος νοσηλευτής µάλλον 
έχει αυταπάτες, επικίνδυνες κι εξοργιστικές,

ότι µπορεί να ανήκει στους «από πάνω».
Αυτές οι αυταπάτες βολεύουν,

µα δεν παύουν να είναι αυταπάτες»
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q Επιστηµονική
Ηµερίδα των 
Φοιτητών 
Νοσηλευτικής  

Η 22ηη ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκήή ΗΗµµεερρίίδδαα ττωωνν ΦΦοοιι--
ττηηττώώνν ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ττοουυ ΠΠααννεεππιισσττηη--
µµίίοουυ ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ, διοργανώνεται
στις 77 ΜΜααρρττίίοουυ 22000099, στη ΣΣππάάρρττηη. Η
Ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στις κτι-
ριακές εγκαταστάσεις του Τµήµατος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελο-
ποννήσου στη Σπάρτη, πλησίον του
Γενικού Νοσοκοµείου Σπάρτης.
Το θέµα της ηµερίδας είναι: «Ψυχή,
Ουσίες, Εξάρτηση, Απεξάρτηση: Ναρ-
κωµένη Κοινωνία». Επιχειρείται η διε-
πιστηµονική προσέγγιση του τεράστι-
ου αυτού κοινωνικού προβλήµατος µε
όρους επιδηµιολογίας, νοσολογίας και
θεραπευτικής αντιµετώπισης, καθώς
και οι επιπτώσεις αυτού σε ειδικές οµά-
δες πληθυσµού: παιδιά, εφήβους, εγκύ-
ους. Επιπλέον, στόχος της ηµερίδας
είναι η αναφορά σε θέµατα πρόληψης,
ενηµέρωσης και συµβουλευτικής. Πυρή-
νας της Νοσηλευτικής Επιστήµης είναι
η προαγωγή υγείας, η πρόληψη της

ασθένειας και η αποκατάσταση υγεί-
ας και ευεξίας για το άτοµο και την κοι-
νότητα. Στα πλαίσια αυτά, η Ηµερίδα
θα προσπαθήσει να καλύψει ένα φάσµα
θεµάτων, τόσο των κάθε λογής εξαρ-
τήσεων που µπορούν να δηµιουργή-
σουν όχι µόνο σωµατική ή ψυχική νοση-
ρότητα αλλά και περιθωριοποίηση των
χρηστών και απασχολούν σήµερα την
παγκόσµια κοινότητα υγείας, όσο και
των ίδιων των εξαρτηµένων ατόµων
και των τρόπων απεξάρτησής και επα-
νένταξής τους. Στόχος είναι η διοργά-
νωση µιας επιστηµονικής Ηµερίδας
που θα µεταδώσει την επιστηµονική
γνώση µε τρόπο απλό και κατανοητό
και σε ένα ευρύτερο κοινό, αλλά και
µιας φοιτητικής συνάντησης που θα
κυριαρχήσουν η ανταλλαγή ιδεών και
απόψεων, η ανάπτυξη σχέσεων φιλίας
και συνεργασίας. 

q Ο Σακχαρώδης
∆ιαβήτης στην
πράξη 
Το ∆ιαβητολογικό Κέντρο της Α΄

Πρ. Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, και η
Νοσηλευτική Υπηρεσία ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»
διοργανώνουν διηµερίδα µε θέµα:
««ΣΣαακκχχααρρώώδδηηςς ∆∆ιιααββήήττηηςς σσττηηνν ππρράάξξηη»»
στις 1133--1144 ΜΜααρρττίίοουυ 22000099, στο Αµφι-
θέατρο ««ΦΦααίίδδωωνν ΦΦέέσσσσααςς»» του νοσο-
κοµείου. Πληροφορίες: τηλ: 2107456224,
2107456782.

q Συµπόσιο Γενικής
Ιατρικής στο
Μέτσοβο
Στο Συνεδριακό Κέντρο ««∆∆ΙΙΑΑΣΣΕΕ--

ΛΛΟΟ»» στο Μέτσοβο στις 1133--1155 ΜΜααρρττίίοουυ
πραγµατοποιείται το 22οο ΠΠααννηηππεειιρρωωττιι--
κκόό ΣΣυυµµππόόσσιιοο ΓΓεεννιικκήήςς ΙΙααττρριικκήήςς. Πληρο-
φορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://cubeplanners.gr/home.htm.

q Κοινό 
Κυπρο-Ελλαδικό
Καρδιολογικό
Συνέδριο  
Η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
συνδιοργανώνουν το  88οο ΚΚοοιιννόό ΚΚυυππρροο--
ΕΕλλλλααδδιικκόό ΚΚααρρδδιιοολλοογγιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο, που
θα λάβει χώρα στις 2211 && 2222 ΜΜααρρττίίοουυ
22000099 στο ξενοδοχείο HHiillttoonn CCyypprruuss,
στη Λευκωσία. Πληροφορίες:
www.cycardio.org. 

q Πανελλήνιο 
∆ιαβητολογικό
Συνέδριο 
Η επίπτωση του Σακχαρώδους ∆ια-

βήτη αυξάνεται ανησυχητικά, ιδιαίτε-
ρα σε παιδιά και εφήβους, µε δυσοί-
ωνες προοπτικές, όσον αφορά την
εµφάνιση επιπλοκών σε νεότερες ηλι-
κίες πλέον. Οι εξελίξεις στο χώρο του
Σακχαρώδους ∆ιαβήτη είναι και συνε-
χείς και σηµαντικές. Αναπτύσσονται
νέες θεωρίες όσον αφορά την παθο-
φυσιολογία, νέες τεχνολογίες και πρό-
τυπα φάρµακα για την αντιµετώπισή
του. Παράλληλα όµως, αποτελέσµατα
σηµαντικών µελετών θέτουν σε αµφι-
σβήτηση «καθιερωµένους» θεραπευ-
τικούς χειρισµούς. Στο συνέδριο γίνε-
ται προσπάθεια, µέσα από διαλέξεις,
στρογγυλά τραπέζια, συζητήσεις µε
κορυφαίους ειδικούς, Έλληνες και
ξένους και δορυφορικά συµπόσια, να
αναδειχθούν και να αναλυθούν σε
βάθος, θέµατα σηµαντικά αλλά και
εκείνα που είναι αµφιλεγόµενα. Έµφα-
ση θα δοθεί, επίσης, στην τεκµηριω-
µένη γνώση (evidence based medicine)
και στην ορθή κλινική πρακτική που
αυτή συνεπάγεται. Ένας από τους βασι-
κούς στόχους της Ελληνικής ∆ιαβητο-
λογικής Εταιρείας και του Συνεδρίου

είναι η ανάδειξη του ερευνητικού έργου
που γίνεται στη χώρα µας. Το 1111οο ΠΠααννεελλ--
λλήήννιιοο ∆∆ιιααββηηττοολλοογγιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο πραγ-
µατοποιείται στην ΑΑλλεεξξααννδδρροούύπποολληη
από 2255 έέωωςς 2299 ΜΜααρρττίίοουυ 22000099. Πλη-
ροφορίες: Ελληνική ∆ιαβητολογική
Εταιρεία, ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνε-
δριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. - Congress
world - Μ. Παπαπαναγιώτου, Τηλ. 210
7210052 & 210 7210001, Fax: 210
7210051. e-mail: info@congressworld.gr,
http://wwwcongressworld.gr.

q Πανελλήνιο 
Συνέδριο 
Κλινικής 
Ογκολογίας
Στις 2266--2288 ΜΜααρρττίίοουυ 22000099 πραγ-

µατοποιείται το 1155οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέ--
δδρριιοο ΚΚλλιιννιικκήήςς ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς, στο ξενο-
δοχείο HHiillttoonn AAtthheennss. Πληροφορίες:
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλά-
δος. ∆ιοργάνωση: Goldair Congress,
Τηλ: 210 3274570, FAX: 210 3311021,
E-mail: congress@goldair.gr, Website:
www.congress.goldair.gr   

q «Ο Ορθοπαιδικός
Ασθενής στο 
Εξελισσόµενο
Περιβάλλον 
Υγείας» 
Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΓΝΑ

ΚΑΤ διοργανώνει για 7η συνεχή χρονιά
Ηµερίδα µε  θέµα : ««ΟΟ ΟΟρρθθοοππααιιδδιικκόόςς
ΑΑσσθθεεννήήςς σσττοο ΕΕξξεελλιισσσσόόµµεεννοο ΠΠεερριιββάάλλ--
λλοονν ΥΥγγεείίααςς»», την ΠΠέέµµππττηη 22 ΑΑππρριιλλίίοουυ
22000099 στο ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ ΝΝοοσσοοκκοο--
µµεείίοουυ. Συµµετοχή ελεύθερη.  Πληρο-
φορίες : κα Σ. Μαρκέτη τηλ. 210-6280031,
210-6280238, email: education@kat-
hosp.gr, www.kat-hosp.gr.

w ΑΓΓΕΛΙΑ Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση από το νοσοκοµείο Βενιζέλειο – Πανάνειο Ηρακλείου Κρήτης, σε οποιοδήποτε νοσοκο-
µείο της Μακεδονίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6939524237, 2310 - 202833

ΟΟ ««ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΣΣ»» κκάάθθεε ννοοσσηηλλεευυττήή

Η εφηµερίδα ««ΟΟ ΡΡΥΥΘΘΜΜΟΟΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ»» 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: iinnffoo@@ppiittssiilliiddiiss..ggrr 

w ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Η Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων, µέσω της εκπαι-
δευτικής της Εταιρείας, ζητά άτοµα µε προϋπηρεσία στη φροντίδα ηλικιω-
µένων, ως Εισηγητές για υλοποίηση σεµιναρίων. Θέµα σεµιναρίου: 
Α’ Βοήθειες – Πρόληψη λοιµώξεων – Φροντίδα. Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία, αναγνωρισµένο πτυχίο, δεκτή βιβλιογραφία. Τηλέφωνα επι-
κοινωνίας: 210 4516520, 210 4517957, 210 4516915, 6972727111.
Υπεύθυνοι εκπαίδευσης: Ζήρα Σταυρούλα, Πισιµίση Μαρία.








