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Σε τροχιά σηµαντικών αλλαγών

Σ

ε µία πανηγυρική ατµόσφαιρα,πραγεπικαιρότητα
µατοποιήθηκε στις
16 Φεβρουαρίου, η
κοπή της πίτας της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, στην
οποία συµµετείχαν
περισσότεροι από
π λκαι
ηροφορίες
1.000 νοσηλευτές
παραβρέθηκαν πολλές προσωπικότητες ήρθε ως αποτέλεσµα,
από το χώρο της πολι- όχι τυχαίων αναζητικής και της υγείας. τήσεων,αλλά συστηΟι νοσηλευτές κέρ- µατικής και οργαδισαν το δικό τους νωµένης προσπάθειας.
«φλουρί», το οποίο Ο υπουργός Υγείας,

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, ανακοίνωσε µια σειρά από
σηµαντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι
οποίες έχουν ως στό-

χο την αναβάθµιση
του λειτουργήµατος
του Νοσηλευτή,αναφέροντας επανειληµµένα ότι, η στενή συνεργασία µε τις

ηγεσίες της Ε.Ν.Ε.και
της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ,
αποδίδει καρπούς.
«Πάντα συνεπείς και
µε αµείωτο κέφι και
µεράκι, συνεχίζουµε να κτίζουµε το
µέλλον που οραµατιστήκαµε από κοινού»,υποστήριξε στην
οµιλία του ο πρόεδρος της Ε.Ν.Ε., κ.
∆ηµήτρης Σκουτέλης, τονίζοντας τη
σηµασία της συλλογικής αντίληψης και
του πνεύµατος συνεργασίας...
σελ. 12

▲

Ε.Ν.Ε.ργός

άρθρα / επιστολές

απόψεις

Των φρονίµων τα παιδιά…

E

∆ιασφάλιση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος
«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, σύµφωνα µε το άρθρο 31§3, η άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε.,
σελ. 7
σελ. 7
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα…

▲

πιστολή προς όλους τους αρµόδιους φορείς
της χώρας απέστειλε η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, για το θέµα της υποχρεωτικής και πιστής εφαρµογής των διατάξεων του Ν.
3252/04. «Όπως είναι ήδη γνωστό, µε τις διατάξεις του Νόµου 3252/2004 συστήθηκε νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία

▲

ια επιστολή µε αποδέκτες όλους τους Βουλευτές της χώρας, αµφισβήτησε την αναγκαιότητα της επαγγελµατικής αναγνώρισης
π ε ρ ι ε χ ό µ τίτλων
ε ν α από την Ε.Ν.Ε..
νοσηλευτικών µεταπτυχιακών
Οι κρυφοί και φανεροί λόγοι που οδήγησαν στη σύνταξη αυτής της επιστολής θα µας απασχολήσουν εκτενέστερα 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 παραεφηµερίδες
βλέπονται… Τα επιχειρήµατα της Ε.Ν.Ε., κοινοποιήθηκαν σε όλα τα µέλη της Βουλής, σε µια προσπάθεια
να ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο, που κάποιοι εσκεµµένα και χωρίς λόγο προκάλεσαν.
Η Ε.Ν.Ε συστήθηκε δια του Νόµου 3252/2004
υπό την µορφή Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου, είναι αυτοδιοικούµενη και αυτοχρηµατοδοτούµενη και λειτουργεί ως ο επίσηµος επαγγελµατικός
σύλλογος / επιµελητήριο των Νοσηλευτών, δηλαδή
ο λ ί τ η του
ς νοσηλευτικού
ως ο µόνος ρυθµιστικόςπφορέας
επαγγέλµατος και ο επίσηµος σύµβουλος της Πολιτείας, όπως αντιστοίχως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος, κ.τ.λ..
Σήµερα στο µητρώο της Ε.Ν.Ε, είναι εγγεγραµµένοι 24.000 νοσηλευτές.
Μερικοί από τους βασικότερους στόχους που περιγράφει ο Νόµος 3252/2004 στο 2ο άρθρο του και που
ε π ι ηφΕ.Ν.Ε
υ λ λείναι
ί δ α οι εξής: 1) η προκαλείται να επιτελέσει
αγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης 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 έκδοση πιστοποιητικών, απαραίτητων για την άδεια άσκησης επαγγέλµατος των Νοσηλευτών, 5) ο περιορισµός
της αντιποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, 6)
η µελέτη υγειονοµικών θεµάτων και η οργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε
άλλους φορείς κ.α….
σελ. 4

Οι «ζυµώσεις»
απέδωσαν… «φλουρί»!

Ε.Ν.Ε.γραψαν

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ε.Ν.Ε.ΡΓΕΙΕΣ

Άρχισαν οι κρίσεις

- Ανακάλυψαν τον τροχό και…
τις ελλείψεις!
- Μαζικά και…εορταστικά!
- Βήµατα αναβάθµισης…
- Ζητείται Ελπίς…

σελ. 10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Ο αναίτιος πόλεµος…

σελ. 8

σελ. 6
σελ. 9
σελ. 11
σελ. 15

▲
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Φεβρουάριος 2009

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΕΠΙ∆ΟΜΑ

∆ιαφηµιστικό ή
Η ευθύνη…επιδοτείται!
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:
δια-δυσφηµιστικό;
Ε.Ν.Ε.ντύπω
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί
πολλές φορές, κάθε υπάλληλος που κατέχειΕ.Ν.Ε.
θέση
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας της
παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη ή γεγονός, που σχετίζεται µε την άσκηση του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος και την εν
γένει επαγγελµατική υπόσταση των Νοσηλευτών. Συχνότατα, δε, αναλαµβάνει ουσιαστικές πρωτοβουλίες µε σκοπό την θεσµική θωράκιση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος
και την εξύψωση του ρόλου των Νοσηλευτών, ενεργώντας πάντα εντός του πλαισίου 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 ακόµη φορά πως η παρέµβαση της θεωρείται δεδοµένη κάθε φορά που σκοπίµως
επιχειρείται η υποβάθµιση ή αλλοίωση
του ρόλου των Νοσηλευτών κατά παράβαση ρητών νοµοθετικών διατάξεων. Είναι
προφανές ότι, το εν λόγω διαφηµιστικό
δηµιουργεί µια µορφή σύγχυσης µεταξύ
του επαγγελµατικού τίτλου του Νοσηλευτή µε αυτόν του Νοσοκόµου. Εν προκειµένω η Ε.Ν.Ε. έχει επανειληµµένως
τονίσει τις ξεκάθαρες θέσεις της, οι οποίες διαθέτουν εξάλλου ισχυρό νοµοθετικό έρεισµα. Ειδικότερα, έχει… σελ. 7

ευθύνης δικαιούται να λαµβάνει το αντίστοιχο
ε φ η µ ε ρεπίδοµα,
ί δ ε ς που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 12 του Νόµου 1586/1986. Για την καταβολή του πιο πάνω επιδόµατος 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 ανάθεσης 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

Ε.Ν.Ε.ργός

πολίτης

ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ

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 ακεραιότης της ιδίας και ενός εκ των συναδέλφων της, του κ. Χρήστου Σταµάτη. Η καταγγέλλουσα αποδίδει το περιστατικό στην έλλειψη προσωπικού φύλαξης και στην ανυπαρξία παιδιατρικού τµήµατος στο εν ελόγω
π ι φνοσοκοµείο.
υλλίδα
Η Ε.Ν.Ε. θεωρεί επιβεβληµένη την σύνταξη λεπτοµερούς αναφοράς εκ µέρους
της καταγγέλλουσας και αποστολή αυτής στους προϊσταµένους της. Υπογραµµίζεται ότι, σε περίπτωση που ο άµεσος προϊστάµενος αρνείται να επιληφθεί των καταγγελλοµένων ή απλώς αδιαφορεί, παρερχοµένου απράκτου του χρόνου, θεµελιώνεται 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 περισσότερο 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

Η «προδιαγεγραµµένη»
κοινωνική µαταιότητα

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' αίθουσα 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

10676, Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

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

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Άλλοι φταίνε, άλλοι την…πληρώνουν!

Ε.Ν.Ε.ΧΕΙΡΟ

πΒασιλίσσης
λ η ρ ο φ Σοφίας
ο ρ ί ε ς47

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε. ΓΡΑΨΑΝ

Προϊστάµενος σε… µέγγενη!

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 προϊστάµενου-νοσηλευτή.
Αν υπάρχει µια βαθιά, κακοτράχαλη χαράδρα που εµποδίζει το
πέρασµα από τη θεωρία στην πράξη, δεν µένει παρά να την εξερευνήσουµε, µε κάθε κόστος, στοχεύοντας στο να φτιάξουµε -επιτέλους!- µια γερή γέφυρα και να ξενοιάσουµε µια και καλή, αντί
να τριγυρνάµε αµήχανα, σαν τις άδικες κατάρες µάλλον τροµαγµένοι, προσπαθώντας 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 (άγνωστης) σύστασης του εδάφους,
της χλωρίδας και πανίδας ενός (άγνωστου) πάτου της χαράδρας.
Ο αγνωστικιστικός µεταπρατικός υποκειµενισµός, που µαστίζει το συντριπτικό ποσοστό της ελληνικής νοσηλευτικής έρευνας, δηλαδή η µοιραία κι άβουλη εισαγωγή ερευνητικών µοντέλων και προϊόντων κατευθείαν από Αγγλίες, Γαλλίες... σελ. 20

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριστείδης
α π ό∆άγλας
ψεις
Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
- ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Μ. ΠΙΤΣΙΛΙ∆ΗΣ Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 102
16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002
Fax: 210-8941551
e-mail: info@pitsilidis.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικόλαος Ορφανός
Α’ Αντιπρόεδρος
∆ηµήτριος Πιστόλας
Ταµίας
Ελένη Αλµπάνη
Οργανωτική Γραµµατέας
Λάµπρος Μπίζας
Αναπληρωτής Γραµµατέας
∆ηµοσθένης Σαληκίδης
Αναπληρωτής Ταµίας
Κωνσταντία Μπελαλή
Μέλος ∆.Σ.
Γεώργιος ∆ραχτίδης
Μέλος ∆.Σ.
Γεωργία Μπλάντα
Μέλος ∆.Σ.
Γεώργιος ∆όντσιος
Μέλος ∆.Σ.
Ευτέρπη Βασιλειάδου
Μέλος ∆.Σ.
Νικόλαος Σαββίδης
Μέλος ∆.Σ.
Απόστολος Κωτσής
Μέλος ∆.Σ.
Αντώνης Θεοδωρίδης
Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
∆ηµήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.
CREDIT: visualphotos.com

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευµένα ή µη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του κειµένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα
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περιεχόµενα
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- ΦΕΚ 130/ 23 - 5 - 2000) - Ακαδηµίας 60, 106.79,
ύµφωνα µε το Υπουργείο Παιδείας, το ελληνικό
Αθήνα κλπ.
εκπαιδευτικό σύστηµα για την ανώτατη εκπαίδευση,
Από το παραπάνω νοµικό πλαίσιο, που ήδη εφαρµόζεδιαθέτει δύο επίσηµους κρατικούς φορείς / αρµόδιες αρχές για τις αναγνωρίσεις / ισοτιµίες τίτλων σπουδών: ται στη χώρα µας, καθίσταται σαφές ότι, όταν τα συγκεκρι• Τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων µένα εξαιρούµενα επαγγέλµατα διαθέτουν Επιµελητήριο /
Ένωση, τότε αυτόµατα η πδιαδικασία
Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης (∆ΟΑΤΑΠ),ετου
φ ηοποίµ ε ρ ί δΕπαγγελµατική
ες
λ η ρ ο φ οαναρίες
ου αρµοδιότητα είναι η ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ γνώρισης εντάσσεται στις δικές τους αρµοδιότητες.
Η ιδιαιτερότητα µε την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας
ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ και
• Το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας είναι ότι, αυτή συστάθηκε µετά την εφαρµογή του Π.∆.
Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του οποί- 165/2000 και όπως είναι λογικό, δεν αναφέρονταν σε αυτό,
ου αρµοδιότητα είναι η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙ- καθότι δεν υπήρχε ως ΝΠ∆∆.
Η συγκεκριµένη λοιπόν προσθήκη της παραγράφου 7
ΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ.
∆ηµήτρης Σκουτέλης
Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ στο Σχέδιο Νόµου που αφορά την Ε.Ν.Ε., αποτελεί ουσιαΠρόεδρος ∆.Σ. Ε.Ν.Ε.
ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, έχει στικά συµπλήρωση των αρµοδιοτήτων της ως Επιµελητητην αποφασιστική αρµοδιότητα της επαγγελµατικής ανα- ρίου / Επαγγελµατικής Ένωσης και σε καµία περίπτωση δεν
σε θέµατα για τα οποία αρµοδιότητα έχουν
γνώρισης τίτλων σπουδών από ιδρύµατα της αλλοδαπής
π ο λ ί τεισέρχεται
ης
α π όάλλοι
ψεις
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 165/2000 το οποίο ρυθ- φορείς, όπως ο ∆ΟΑΤΑΠ για τις ακαδηµαϊκές αναγνωρίσεις
τίτλων σπουδών, ούτε βεβαίως θίγει το δηµόσιο χαρακτήµίζει την αντίστοιχη διαδικασία.
Το Π.∆. 165/2000 λοιπόν, δεν εφαρµόζεται σε όλα τα ρα της ελληνικής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, µετά την εφαρµογή της
επαγγέλµατα, αλλά µόνο σ' αυτά που είναι νοµοθετικά ρυθµιζόµενα στην Ελλάδα. Εξαίρεση όµως, σύµφωνα µε το εν 7ης παραγράφου του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου, θα απολόγω προεδρικό διάταγµα, αποτελούν ορισµένα νοµοθετι- τελεί πλέον την αρµόδια αρχή, όπως ήδη συµβαίνει µε το
κά ρυθµιζόµενα επαγγέλµατα που καλύπτονται από ειδική Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και το ∆ικηγορικό
οδηγία (γιατροί, φαρµακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, Σύλλογο Αθηνών, για την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙνοσηλευτές, µαίες, αρχιτέκτονες), ή από την οδηγία 89/48, ΣΗ και ΜΟΝΟ των τίτλων σπουδών, όπως αντίστοιχα συµεπιφυλλίδα
η οποία όµως έχει ενσωµατωθεί στο Ελληνικό ∆ίκαιο µε βαίνει στις άλλες χώρες µέλη της ΕΕ.
Σχετικά µε τα ζητήµατα της µοριοδότησης, και της συνεάλλες διατάξεις (δικηγόροι) [Άρθρο 3 του Π.∆. 165/2000].
Αρµοδιότητα για τα εξαιρούµενα επαγγέλµατα και ειδι- χιζόµενης νοσηλευτικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, η ΈνωΑριστείδης ∆άγλας
κά για τους νοσηλευτές σχετικά µε την επαγγελµατική ανα- ση Νοσηλευτών Ελλάδας, ως ΝΠ∆∆ και µέσω των αντίΓεν. Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε.
στοιχων Επιστηµονικών Επιτροπών της,εργάζεται συστηµατικά
γνώριση τίτλων σπουδών έχει:
για την εφαρµογή ενός συγκεκριµένου πλαισίου / µεθόδου µε ειδικά κριτήρια, βασισµένα σε διεθνή πρότυπα, ώστε
υπάρξει µία τάξη στο άναρχο τοπίο που υπάρχει στο
«Οι προσπάθειες παραπληροφόρησης και κακόβουλης να
συγκεκριµένο χώρο εδώ και δεκαετίες. Σε αυτό το πλαίσιο
ενηµέρωσης από αναρµόδιες µε το αντικείµενο συνεργάζεται ήδη µε τους αντίστοιχους φορείς στη Ευρωσυνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν ως µόνο στόχο παϊκή Ένωση (FEPI, www.fepi.org) και στα κράτη µέλη.
Η Ένωσης µας, προσπαθεί να επιτελέσει έργο ώστε, τόσο
να επαναφέρουν την ελληνική νοσηλευτική το επάγγελµα του Νοσηλευτή, όσο και η Νοσηλευτική Επικοινότητα στον προηγούµενο αιώνα και στην στήµη στην Ελλάδα, έστω και µετά από τόσο χαµένο χρόνο, να αποκτήσουν επιτέλους τη θέση που τους αξίζει. Οι
ανυποληψία που οι ίδιοι την είχαν οδηγήσει» προσπάθειες
παραπληροφόρησης και κακόβουλης ενηµέρωσης από µη θεσµικούς φορείς, σωµατεία και αναρµόδιες
1. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, για όλα τα ανα- µε το αντικείµενο συνδικαλιστικές οργανώσεις, έχουν ως
µόνο στόχο να επαναφέρουν την ελληνική νοσηλευτική
φερόµενα επαγγέλµατα του χώρου της υγείας.
2. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) για τους κοινότητα στον προηγούµενο αιώνα και στην ανυποληψία
αρχιτέκτονες (Π.∆. 107/93 - ΦΕΚ 49, τ. Α΄ και Π.∆. που οι ίδιοι την είχαν οδηγήσει, µε προφανή στόχο τη συνέ272/2000 - ΦΕΚ 224, τ. Α΄) - Καραγεώργη Σερβίας χιση της «είσπραξης» των όποιων προνοµίων σε βάρος της
πλειοψηφίας των νοσηλευτών, από ολιγοµελείς και ιδιοτε4, 102.48
3. Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τους δικη- λείς συντηρητικούς κύκλους, το παρελθόν των οποίων, είναι
γόρους (Π.∆. 52/93 - ΦΕΚ 20/93 - Π.∆. 152/2000 το λιγότερο οµιχλώδες… ❘❚
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ο εξώδικο που απέστειλε η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων
στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ) προς το υπουργείο Υγείας, για το
θέµα της καταστρατήγησης του ωπραορλίοίυτ η ς
των εργαζοµένων, αποτέλεσε την αφορµή για µια σκληρή απάντηση - ανακοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, που κάνει λόγο
για µια αιφνιδιαστική και γεµάτη ερωτηµατικά αφύπνιση της ΠΟΕ∆ΗΝ.
«Τα προβλήµατα που παρατηρούνται
κατά την λειτουργία των νοσοκοµείων
στην χώρα µας είναι πολλά και ποικίλα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει
ε π ιοπωσδήφυλλίδα
ποτε η εις βάρος των εργαζοµένων
συστηµατική ή άλλως καθηµερινή παραβίαση πλήθους διατάξεων, που ρυθµί- ρεί ότι, οι διευθύντριες των Νοσηλευ ζουν το καθεστώς απασχόλησης, τα τικών υπηρεσιών κρύβουν το προσω δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του πικό στις αποθήκες…
πάσης φύσεως προσωπικού. Ειδικώς
Απεναντίας, οι κοµµατικοδίαιτες συνοι Νοσηλευτές, θίγονται υπέρµετρα από δικαλιστικές παρατάξεις της ΠΟΕ∆ΗΝ,
την καταστρατήγηση των νοµοθετηµά- κάνοντας άτυπες και υποτραπέζιες συνεντων εκείνων, που περιλαµβάνουν τις νοήσεις µεταξύ τους και φλερτάροντας
στοιχειώδεις ρυθµίσεις αναφορικά µε ξεδιάντροπα µε τις διοικήσεις των νοσοτο ωράριο απασχόλησης, τον χρόνο κοµείων, συνέβαλαν τα µέγιστα στη µετάανάπαυσης, τη νυχτερινή εργασία.
ταξη σηµαντικού αριθµού νοσηλευτικού
Άλλωστε, από καιρό έχουµε επιση- προσωπικού (κυρίως βοηθητικού) σε
µάνει το πρόβληµα της ανάγκης τήρη- θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, αποδυσης του προβλεπόµενου από τη νοµο- ναµώνοντας έτσι σηµαντικά, την επάρθεσία ωραρίου εργασίας και έχουµε κεια σε νοσηλευτικό προσωπικό. Τι πιο
αποστείλει ανάλογα υποµνήµατα προς υποκριτικό, λοιπόν, από τα κροκοδείτα συναρµόδια υπουργεία, όταν ακόµα λια δάκρυα των ηθικών αυτουργών της
η ηγεσία της ΠΟΕ∆ΗΝ βρισκόταν στις διαµορφωθείσας αρρωστηµένης πραγαγκαλιές του Μορφέα…
µατικότητας;
Η καταστρατήγηση λοιπόν του ωραΗ παραπάνω περιγραφείσα κατάσταρίου των Νοσηλευτών, που λαµβάνει ση είναι γνωστή, αφού αποτελεί πάγιο
χώρα εδώ και πολλά χρόνια, οφείλε - και καθηµερινό φαινόµενο της ελληνιται πρωτίστως στις τραγικές ελλείψεις κής νοσοκοµειακής πρακτικής τουλάχινοσηλευτικού προσωπικού, που προ- στον για δύο δεκαετίες.
καλούν πραγµατικό έµφραγµα στις νοσηΩς µόνη λύση φαντάζει, αφενός η
λευτικές υπηρεσίες, οι οποίες αδυνα - άµεση πρόσληψη σηµαντικού αριθµού
τούν µε το υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό Νοσηλευτών, ικανού να ξεπεράσει την
να καλύψουν το σύνολο των αναγκών συγκεκριµένη παθογένεια που πλήττει
τους και να διασφαλίσουν την αρµονι- το νοσηλευτικό επάγγελµα και αφετέρου
κή εφαρµογή του προγράµµατος εργα- η παύση των «ηµετέρων» µετακινήσεων,
σίας, ακολουθώντας πιστά την κείµενη είτε πράσινων, είτε µπλε…
νοµοθεσία. ∆εν υπάρχει εξάλλου κανείς
Με άλλα λόγια η εφαρµογή µιας βιώεχέφρων συνδικαλιστής, που να θεω- σιµης λύσης εξαρτάται από την βούλη-

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεις

Ε.Ν.Ε.χειρο

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 µαγικών ικανοτήτων…
Με βάση τα παραπάνω, η αιφνιδιαστική και γεµάτη ερωτηµατικά έσχατη
συ ν δι κα λ ισ τ ικ ή α φύπ ν ιση τ η ς Π ΟΕ ∆ΗΝ, που πραγµατοποιήθηκε δια της
επίδοσης εξώδικης δήλωσης, για την
µ η τ ή ρ η σ η τ ω ν δ ι α τ άξ ε ω ν τ ο υ Π ρ ο ε δρικού ∆ιατάγµατος 88/1999, όπως ισχύει σήµερα κατόπιν της τροποποιήσεώς
του από το Π∆ 76/2005, µόνον έκπληξη δύναται να προκαλέσει σε κάθε υποψιασµένο Νοσηλευτή.
Πού οφείλεται, άραγε, η δήθεν ευαισθητοποίηση της επί σειρά ετών αδρανοποιηµένης ΠΟΕ∆ΗΝ, αναφορικά µε
την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων του νοσηλευτικού προσωπικού;
Ποιος ξέχασε τον ύποπτο ρόλο, που η
εν λόγω οµοσπονδία έχει διαδραµατίσει από το 1983 µέχρι σήµερα, αναφορικά µε το ξεπούληµα της αγωνιστικότητας των εργαζοµένων στην Υγεία και
την εξαργύρωση των κοµµατικών της
γραµµατίων σε θέσεις αργόµισθων και
αργόσχολων συνδικαλιστικών στελεχών;
Άραγε η κατά τ’ άλλα «πολύπειρη»,
λόγω και της µακρόχρονης παρουσίας

της, ΠΟΕ∆ΗΝ τώρα έλαβε γνώση των
διατάξεων του Π∆ 88/1999 και αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί για να επιβάλλει την εφαρµογή τους; Και πού αποσκοπεί η παρότρυνση των ∆.Σ. των
πρωτοβάθµιων σωµατείων – µελών της
ΠΟΕ∆ΗΝ,δια του υπ’αριθµ.πρωτ.3085/0901-2009 εγγράφου της Ε.Ε., να κοινοποιήσουν το εν λόγω εξώδικο στις ∆ιευθύνσεις των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών;
Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα βρίσκεται οπωσδήποτε στις οµι χλώδεις εσωτερικές διεργασίες που λάµβαναν χώρα για τις πρόσφατες εκλογές
τους, αλλά και στην ολοένα αυξανόµενη απώλεια της συνδικαλιστικής επιρροής της ΠΟΕ∆ΗΝ στο χώρο των Νοσηλευτών, µε την ταυτόχρονη ενδυνάµωση
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.
Η χρονική συγκυρία δεν είναι καθόλου τυχαία, ενώ η επιφαινόµενη ανάληψη πρωτοβουλίας εκ µέρους της ΠΟΕ∆ΗΝ για την προάσπιση των συµφερόντων
των εργαζοµένων υποκρύπτει άλλες
σκοπιµότητες, καθαρά επικοινωνιακού
χαρακτήρα.
Η στοχοποίηση των ∆ιευθυντριών
και των λοιπών στελεχών των Νοση λευτικών Υπηρεσιών, επειδή αδυνατούν
να επαναλάβουν το «Θαύµα της Κανά της
Γαλιλαίας» µε το υπάρχον νοσηλευτικό
προσωπικό, αποτελεί ένα ευτελέστατο
τρικ των «φωστήρων» αυτού του είδους,
του ξεπεσµένου και καταδικασµένου στη
συνείδηση όλων µας συνδικαλισµού…
Έτσι, η σύνταξη και αποστολή του
επίµαχου εξωδίκου δεν µπορεί να παραπλανήσει τη νοσηλευτική κοινότητα,
που γνωρίζει πλέον πολύ καλά, ότι ο
υγιής συνδικαλισµός δεν ασκείται µε
επικοινωνιακούς όρους και τεχνάσµατα. Η γνήσια συνδικαλιστική δράση
απαιτεί έγκαιρη διάγνωση των εργασιακών προβληµάτων, δυναµικές και
ουσιαστικές παρεµβάσεις και όχι άσκοπη εκτόξευση πυροτεχνηµάτων προς
πάσα κατεύθυνση», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΣΥΝΟ–ΕΣΥ. ❘❚
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πιστολή προς όλους τους αρµό- άρθρου 4 §22, κάθε Νοσηλευτής υπο διους φορείς της χώρας απέστειλε χρεούται να ανανεώνει την εγγραφή του
η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, κάθε χρόνο και µέχρι το τέλος του µηνός
για το θέµα της υποχρεωτικής και πιστής Φεβρουαρίου, υποβάλλοντας σχετική
εφαρµογής των διατάξεων του Ν. 3252/04. δήλωση και καταβάλλοντας την προ «Όπως είναι ήδη γνωστό, µε τις δια- βλεπόµενη ετήσια εισφορά στο οικείο
τάξεις του Νόµου 3252/2004 συστήθη- Περιφερειακό Τµήµα της Ε.Ν.Ε..
κε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίΠροκειµένου οι ανωτέρω διατάξεις
π ο λ ί τ η ςνα τύχουν πλήρους και πιστής εφαρ ου µε την επωνυµία «Ένωση Νοσηλευτών
– Νοσηλευτριών Ελλάδος» (Ε.Ν.Ε.). µογής, κρίνεται απαραίτητο κάθε ΝοσηΜ έ λ η τ η ς Ε . Ν . Ε . , σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ο λε υ τ ή ς ν α π ρ ο σκ ο µ ί ζ ε ι σ τ ο α ρ µ ό δι ο
άρθρο 3§22, είναι υποχρεωτικώς όλοι τµήµα προσωπικού του φορέα απα όσοι φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο σχόλησής του, επικυρωµένο αντίγρα του Νοσηλευτή, ενώ, σύµφωνα µε το φο της ταυτότητας µέλους που να είναι
άρθρο 31§33, η άσκηση του νοσηλευτι- σ ε ι σ χ ύ , µ έ χ ρ ι τ ο τ έ λ ο ς τ ο υ µ η ν ό ς
κού επαγγέλµατος χωρίς εγγραφή στην Φεβρουαρίου εκάστου έτους.
Ε.Ν.Ε., συνιστά πειθαρχικό παράπτω Μ ε τ ον τ ρ ό πο α υ τ ό δ ια σ φα λ ίζ ε τ α ι
µα. Τέλος, σύµφωνα µε τιςεδπιαιτφ
άξευιςλτολυί δ αη νόµιµη άσκηση του νοσηλευτικού

E

Ε.Ν.Ε.ργός

επ αγγέ λµ ατο ς, στ οι χείο πο υ αφο ρ ά
ά µ ε σ α κα ι τ ο υ ς φ υσ ικ ο ύς π ρ ο ϊ σ τ α µ έ ν ο υ ς τ ω ν ε ργ α ζ ο µ έ ν ω ν Ν ο σ η λ ε υτ ώ ν .
Με άλλα λόγια, οι φυσικοί προϊστάµενοι οφείλουν να γνωρίζουν αν οι
Νοσηλευτές, που απασχολούνται στον
φορέα όπου αυτοί προΐστανται, ασκούν
νοµίµως το νοσηλευτικό επάγγελµα ή
α π ό ψ ε ιπειθαρχικό
ς
διαπράττουν
παράπτωµα
δια της ασκήσεώς του.
Υ πο γ ρα µµ ί ζ ε τ α ι ό τ ι , η δί ω ξ η κ α ι
τ ιµ ω ρ ί α τω ν πε ιθ α ρ χ ι κ ώ ν πα ρ α π τ ω µ άτω ν, ακόµ η και αυτών π ο υ π ρο βλέπονται από ειδικές διατάξεις νόµων
όπως ο 3252/2004, είναι υποχρεωτι κή και αποτελεί καθήκον των πειθαρ χ ι κ ώ ν ο ρ γ άν ω ν , σ ύ µ φ ω ν α κ αι µ ε τ ι ς
σχετικές διατάξεις του ∆ηµοσιοϋπαλ -

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

ληλικού Κώδικα (άρθρα 107 §11 περ.
κ α , 1 0 7 §22 κ α ι 1 1 0 §11 τ ο υ Ν ό µ ο υ
3528/2007). Κατά τον ίδιο τρόπο, παράπτωµα αποτελεί και η µη δίωξη ή η
ανοχή από τα εκ του νόµου ορισθέντα πειθαρχικά όργανα, προδήλως
παράνοµων πράξεων, όπως είναι η µη
εγγραφή και η οικονοµική τακτοποίηση των νοσηλευτών στο µητρώο της
Ε.Ν.Ε..
Παρακαλούµε λοιπόν, όπως επιληφθείτε του θέµατος άµεσα, προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν καταλογισµός ευθυνών σε κάθε πρόσωπο ή
υπηρεσία που εµπλέκεται αµέσως ή
εµµέσως µε τη διατήρηση της προαναφερθείσας παράνοµης κατάστασης», αναφέρει το κείµενο της επιστολής. ❘❚

Η Ε.Ν.Ε ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΣΠΟΤ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ιαφηµιστικό ή δια-δυσφηµιστικό;

H

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας της παρακολουθεί στενά
κάθε εξέλιξη ή γεγονός, που
σχετίζεται µε την άσκηση του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος και
την εν γένει επαγγελµατική υπόσταση των Νοσηλευτών. Συχνότατα, δε, αναλαµβάνει ουσιαστικές πρωτοβουλίες µε σκοπό
την θεσµική θωράκιση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος και την
εξύψωση του ρόλου των Νοσηλευτών, ενεργώντας πάντα εντός
του πλαισίου 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 ακόµη φορά πως η
παρέµβαση της θεωρείται δεδο-

µένη κάθε φορά που σκοπίµως
ε π ι χ ε ι ρ ε ί τ α ι η υ π οβ ά θµ ι σ η ή
αλλοίωση του ρόλου των Νοσηλευτών κατά παράβαση ρητών
ν ο µ ο θ ε τ ι κ ώ ν δ ι α τ ά ξε ω ν . Ε ί ν α ι
π ρ ο φ α ν έ ς ό τι , το ε ν λ ό γ ω δ ι α φηµιστικό δηµιουργεί µια µορφή σύγχυσης µεταξύ του επαγγελµατικού τίτλου του Νοσηλευτή
µ ε α υ τ ό ν τ ο υ Ν ο σ ο κό µ ο υ . Εν
π ρ ο κ ε ι µ έ νω η Ε. Ν . Ε. έ χ ε ι ε π α ν ε ι λ η µ µέ ν ω ς τ ο ν ί σ ε ι τ ι ς ξ ε κ ά θ αρε ς θ έσ ε ις τ ης, οι οπ οί ες
διαθέτουν εξάλλου ισχυρό νοµοθ ε τ ι κ ό έ ρ ε ι σ µ α. Ειδικότερα,
έχει καταστήσει σαφές, ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 5§2 Α
του Νόµου 1579/1985, από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου
καθιερώνεται ο επαγγελµατικός τίτλος του νοσηλευτή και
νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωµατούχους των:
α) Τµηµάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι.
β) Νοσηλευτικών τµηµάτων

Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόµων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόµων, αρµοδιότητας Υπουργείου
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

δ) Ισότιµων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών
α, β, γ.
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 νοσηλευτών, πρακτικοί νοσοκόµοι
και ούτω καθεξής.. ❘❚
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Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

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

Ε.Ν.Ε. πόλεµος...
Ο αναίτιος

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

«M

λευτές έχουν εγγραφεί στο
ε έκπληξη διαβάµητρώο της Ε.Ν.Ε., αριθµός που
σαµε δηµοσίευµα
δεν αφήνει καµία αµφιβολία
που παραθέτουµε
για την αποδοχή της ένωσης
αυτούσιο, στην εφηµερίδα «Ριζοαπό το σώµα των νοσηλευτών.
σπάστης», µε το οποίο επιχει∆εν κατανοούµε λοιπόν την
ρείται µια εκτός ορίων λογικής
αναίτια πολεµική που κατά καιδ ι α σ τ ρ έ β λ ω σ η τ η ς π ρ αγ µ α τι ρούς εξαπολύει η εν λόγω εφηκότ η τα ς, ε κθέ τ ον τα ς α ν επα µερίδα εναντίον της Ε.Ν.Ε., προνό ρ θω τ α τ ο συ ν τ ά κ τ η τ ου ε ν π ο λ ί τ η ς
φανώς, αγνοώντας την ουσία
λόγω κειµένου.
του πράγµατος, είτε λόγω παραΗ Ε.Ν.Ε., ως βασικότερο
πληροφόρησης, είτε λόγω κάποισκοπό, όπως εξάλλου προα ς ά γ ν ω σ τη ς σ ε µ α ς ι δ ε ο λη βλέπεται από τον ιδρυτικό της
πτικής εµµονής…
νόµο, έχει τον περιορισµό της
Κ λε ί νο ν τα ς , ερωτ ο ύµ ε τ ο
αντιποίησης του επαγγέλµατος
συντάκτη του εν λόγω άρθρου,
του νοσηλευτή και κινείται µε
γιατί δεν γράφει τα ίδια και για
συνέπεια προς αυτή την κατεύθυνση.
ε π ι φ υτ∆αλΣλΑάλί, δλΣαΕαΜεπΑι,µΤεΕλΕητκήαρι ιδαε(κΠάδΙΣες,
Μέχρι σήµερα, 24.000 νοση-

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

πληροφορίες

ά λ λ α ) , ό τ α ν α υ τ ά α σ κ ο ύν ω ς
«∆εν έχει τέλος ο κατήφοέσχατ ο µέσο, το νοµοθετικά ρος της Ένωσης Νοσηλευτών
κατοχυρωµένο δικαίωµα τους Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), που θεσµογια πειθαρχικό έλεγχο, ενα - θετήθηκε από το υπουργείο
ντίον αυτών που αρνούνται να Υγείας για να λειτουργήσει ως
εγγραφούν στα µητρώα τους; µηχανισµός προώθησης της
Μήπως θα πρέπει, λοιπόν, αντιλαϊκής πολιτικής και χεινα ελέγξει καλύτερα τις πηγές ραγώγησης των νοσηλευτών.
του, ώστε να µην εκθέτει
α π ό ψτην
ε ι ς Στις 3.2.2009 η Ε.Ν.Ε. έστειλε
ιστορική εφηµερίδα στην οποία επιστολή στις διοικήσεις των
έχει την τιµή να αρθρογραφεί;», Υγειονοµικών Περιφερειών,
αναφέρει η απάντηση της Ε.Ν.Ε. όλων των δηµόσιων και ιδιωστο άρθρο της εφηµερίδας «Ριζο- τικών νοσοκοµείων, στο ΙΚΑ
σπάστης». Ακολουθεί το πλή- και τις υπηρεσίες Πρόνοιας,
ρες κείµενο, όπως αυτό δηµο- στις διευθύνσεις νοσηλευτικής
σιεύτηκε στην εν λόγω εφηµερίδα υπηρεσίας και τα γραφεία προστις 11-2-09.
σωπικού, µε την οποία απαιτεί
«Ένωση χειραγώγησης των να ελεγχθούν και να διωχθούν
νοσηλευτών»
πειθαρχικά όσοι νοσηλευτές

Ε.Ν.Ε.κρίθη

δεν είναι εγγεγραµµένοι στην
Ε.Ν.Ε.! Η Ε.Ν.Ε....ενηµερώνει
τις διοικήσεις ότι, «η άσκηση
του νοσηλευτικού επαγγέλµατος χωρίς εγγραφή στην Ε.Ν.Ε.,
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα», ότι κάθε νοσηλευτής υποχρεούται 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 υπερασπιστεί το στοιχειώδες δικαίωµα της εργασίας έρχεται να
λειτουργήσει ως «∆ούρειος
Ίππος» γι' αυτό!». ❘❚

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Η ευθύνη... επιδοτείται!
Ό

π ω ς έχ ει ή δ η επ ισ η µ α ν θ εί π ο λ λέ ς φ ο ρ ές , κά θ ε υ π ά λ λ ηλ ο ς π ο υ κα τ έ χ ε ι
θ έ ση ε υ θ ύ ν η ς δ ι κα ιο ύτ α ι ν α λ α µ βά ν ει τ ο α ν τ ίσ τ ο ι χ ο ε π ί δ ο µ α , π ο υ π ρ ο βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόµου 15 86/1 986. Για
την καταβολή του πιο πάνω επιδόµατος 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 κατό-

πιν έκδοσης διοικητικής πράξης ανάθεσης των εν λόγω καθηκόντων.
Περαιτέρω, στις νοσηλευτικές υπηρεσίες ως θέσεις ευθύνης νοούνται οι θέσεις
δ ιε υ θ υ ν τ ώ ν , τ ο µ ε α ρ χ ώ ν , π ρ ο ϊ στ α µ έ ν ω ν κ α ι υπ ευ θ ύν ω ν , σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ι ς δ ι α τ ά ξεις του άρθρου 103 του Νόµου 2071/1992. 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. ❘❚

Ειδική άδεια
λόγω αναπηρίας

Περί της ιδιωτικής
απασχόλησης

A

ναφορικά 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 ηµερολογιακό έτος άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών, επιπλέον της κανονικής τους άδειας».
Πέραν της ανωτέρω αδείας δεν προβλέπεται η χορήγηση κάποιας µορφής
επιδόµατος σε υπαλλήλους µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. ❘❚

H

απασχόληση 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 ιδιωτικό 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. ❘❚

Φεβρουάριος 2009
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ 6ου Π.Τ. ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.
Μαζικά
και
… εορταστικά!

M

εφηµερίδες

πληροφορίες

ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση του 6ου
Περιφερειακού Τµήµατος της
Ε.Ν.Ε. για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του.
Σ τ ην εκ δ ή λ ω σ η , π ο υ έ λ αβ ε χώ ρ α
στον πολυχώρο «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», παραβρέθηκαν νοσηλευτές, όχι µόνο από τα νοσοκοµεία του νοµού Αχαΐας, αλλά π
καοι αλπίότ η ς
αυτά του Πύργου, της Αµαλιάδας, της
Κορίνθου, της Σπάρτης καθώς και από
το γειτονικό Μεσολόγγι.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Πατρέων, ο Νοµάρχης Αχαΐας κ.
∆ηµήτρης Κατσικόπουλος, ο βουλευτής
της Ν∆ κ. Νίκος Παπαδηµάτος, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κύριοι Μιλτιάδης πουλος,λόγω της παρουσίας του υπουρφάυραλςλ, οί δ αγού Υγείας στην Πρέβεζα, όπου εγκαιΒέρρας και Απόστολος Κεαπτσιιφ
Νικόλαος Τσού- νίασε Κέντρο Ψυχικής Υγείας, δεν µπόβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.Ν
καλης,ο πολιτευτής της Ν∆ κ. ∆ηµήτριος ρεσε να παραβρεθεί στην εκδήλωση,
Τριανταφυλόπουλος, ο Αντινοµάρχης αλλά έστειλε σχετικό χαιρετισµό, ενώ
Υγείας κ. Πέτρος Φεσσιάν, ο Πρόεδρος παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο ∆ιοιτου Επιµελητηρίου Πατρών κ. Κώστας κητής του Γ.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» κ.
Αντζουλάτος, εκπρόσωπος από το γρα- Νικόλαος Κοτσώνης, ο ∆ιοικητής του
φείο του υφυπουργού Μεταφορών κ. Γ.Ν.Π.ΠΑΙ∆ΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ» κ.
Μιχάλη Μπεκίρη,ο οποίος απέστειλε και Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο ∆ιοικησχετικό χαιρετισµό, καθώς και εκπρό- τής του Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ κ. ∆ηµόπουλος.
Από το χώρο της εκπαίδευσης το παρόν
σωπος του Ιατρικού Συλλόγου.
ης
Ο ∆ιοικητής της 6 Υ.ΠΕ. κ. Νικό- έδωσαν η ∆ιευθύντρια της σχολής ΣΕΥΠ

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

απόψεις

κ. Μαρία Παπαδηµητρίου, καθώς και οι
καθηγήτριες του τµήµατος Νοσηλευτικής
του ΤΕΙ Πατρών κ.κ. Φιδάνη και Σαλάτα,
ενώ από το κλινικό χώρο παρίσταντο η
∆ιευθύντρια του Π.Γ.Ν. ΡΙΟ κ. Βασιλική
Αντωνοπούλου,η ∆ιευθύντρια του Γ.Ν.Π.
ΠΑΙ∆ΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ», κ. Αγγελική Παπαγιαννοπούλου, η ∆ιευθύντρια
του Γ.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» κ. Μάρθα
Καλτσά, η ∆ιευθύντρια του Γ.Ν. ΘΩΡΑΧρυσούλα Βούρβαχη,
ΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ,κ.Χ
η ∆ιευθύντρια του Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ, κ. Ιφιγένεια Βαµβέσου, η ∆ιευθύντρια του Γ.Ν.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ κ. Αγγελική Ακριβοπούλου, καθώς και η ∆ιευθύντρια του
ιδιωτικού θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»
ΠΑΤΡΩΝ, κ. Σοφία Βασιλακοπούλου.
Μετά από ένα σύντοµο χαιρετισµό
της Προέδρου του 6ου Περιφερειακού
Τµήµατος κ. Γεωργίας Θεοδωρακοπούλου και την κοπή της πίτας, ακολούθησε η απονοµή τιµητικής πλακέτας στην
τέως ∆ιευθύντρια του Γ.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ» κ. Λαµπρινή Χαβέλα, στην
τέως ∆ιευθύντρια του Π.Γ.Ν.ΡΙΟ κ. Παρασκευή Ασκοτίρη, καθώς και στην τέως
τοµεάρχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
του Π.Γ.Ν. ΡΙΟ κ. Ελένη Μπούσια, ως
δείγµα ελάχιστης αναγνώρισης για την
προσφορά τους στην Νοσηλευτική.
Η τυχερή της βραδιάς ήταν η κ.Μάρθα Καλτσά,η οποία βρήκε το φλουρί και
κέρδισε ένα συµβολικό δώρο που αντιστοιχούσε σ’ αυτό.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει
στην παρουσία των νοσηλευτών του ιδιωτικού θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»
ΠΑΤΡΩΝ,που µε την µαζική τους παρουσία, το κέφι και το χορό έκλεψαν κυριολεκτικά τις εντυπώσεις.
Η βραδιά έκλεισε µε πολύ χορό από
το σύνολο των παρισταµένων στην εκδήλωση. ❘❚

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Ε.Ν.Ε.
1 Περιφερειακό
Συµβούλιο
Πρόεδρος: Σοφία
Κωσταδιού
Αντιπρόεδρος: Γεωργία
Κουτσοβάϊου
Γ. Γραµµατέας: Μιχαήλ
Κουράκος
Αν. Γραµµατέας:
Κωνσταντία Μπελαλή
Ταµίας: Λάµπρος Μπίζας
Μέλη: ∆ηµήτριος
Σκουτέλης, Γεώργιος
∆ραχτίδης, Γεωργία
Μπλάντα, ∆ηµήτριος
Πιστόλας
ο

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

3ο Περιφερειακό
Συµβούλιο
Πρόεδρος: Γεώργιος
Μπαλιόζογλου
Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτριος
Παλητζήκας
Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος
Χρυσοµαλλίδης
Αν. Γραµµατέας: Ιωάννης
Κουτσονίκος
Ταµίας: Χρήστος
Καργιώτης
Μέλη: Φίλιππος Κακάνης,
Θεοδωρίδης Αντώνης

4ο Περιφερειακό
Συµβούλιο
Πρόεδρος: Γεώργιος
∆όντσιος
Αντιπρόεδρος: Ελένη
Αβράµη
Γ. Γραµµατέας: Φαίδρα
Ιωαννίδου
Αν. Γραµµατέας : Κων/νος
Μπουµπάρης
Ταµίας: Όλγα
∆ηµητριάδου
Μέλη: Τριαντάφυλλος
Παγκαλίδης, Μελανία
Κοσµαδάκη

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

6ο Περιφερειακό
Συµβούλιο
Πρόεδρος: Γεωργία
Θεοδωρακοπούλου
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος
Ορφανός
Γ. Γραµµατέας: Γεώργιος
Αρβανίτης
Αν. Γραµµατέας: Γεώργιος
Σιώχος
Ταµίας: Ελένη Αλµπάνη
Μέλη: Κυριάκος
Κούφαλης, ∆ήµητρα
Τσίλη, Γεώργιος Τζιτζίκος,
Χρήστος Μαρνέρας

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

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

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Σαπουντζή ∆έσποινα
Καθηγήτρια

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη:
Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

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

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρµογών

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

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

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β΄
Υπεύθυνη: Ευαγγελία Αδαλή
Επίκουρος Καθηγήτρια
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Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

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

Άρχισαν
οι κρίσεις...
Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

«E

πληροφορίες

χοντας 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') απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,που αφορά τη συγκρόπ οστην
λίτης
τηση Υπηρεσιακού Συµβουλίου
έδρα κάθε ∆ιοίκησης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
3.Το υπ'αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37.11/818/
οικ.12889/21-5-07 έγγραφο του Υπουρ- ληλικού Κώδικα»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3527/07,
γείου Εσωτερικών,∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε τρίτο άρθρο παρ.11 περ.25,σύµφωνα µε
θέµα «∆ιευκρινήσεις για τα υπηρεσιακά την οποία «25. Τις αρµοδιότητες που
συµβούλια µε βάση τις διατάξεις του υπαλ- ασκούσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
.

Ε.Ν.Ε.ργός

∆.Υ.ΠΕ και ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆.Υ.ΠΕ,
όπως τροποποιούνται µε
το παρόν,ασκούν εφεξής
ο ∆ιοικητής και οι Υποδιοικητές της ∆.Υ.ΠΕ»
5. Τις διατάξεις του
α π ό ψ εΝ.3528/07
ις
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 Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Νοσηλευτικών Τοµέων της 1ης

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

επιφυλλίδα

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

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

Ένα χρόνιο
πρόβληµα…

E

ίναι γεγονός ότι, το σύστηµα των µετατάξεων στην ελληνική δηµόσια διοίκηση αντιµετωπίζει µια χρόνια παθογένεια,
που οφείλεται σε διάφορους λόγους. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος από την πρώτη στιγµ ή τ η ς σ υ στ ά σε ώς τ η ς , έ χ ε ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ν α
παρέµβει ενώπιον παντός αρµοδίου φορέα,
προκειµένου να επικρατήσει ένα απόλυτα αντικειµενικό σύστηµα µετατάξεων, για την οµολογουµένως ειδική κατηγορία των Νοσηλευτών, οι οποίοι αντιµετωπίζουν πλήθος καθηµερινών
προβληµάτων στον επαγγελµατικό τους βίο.
Ο νέος ∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (Νόµος
3528/2007) επιχειρεί να ανανεώσει το προϋφιστάµενο σύστηµα µετατάξεων, επιφέρο ντας τροποποιήσεις και νεωτερισµούς. Σηµαντικότερη καινοτοµία αποτελούν οι διατάξεις
του άρθρου 71 του πιο πάνω Κώδικα, που προβλέπουν την δυνατότητα προκήρυξης θέσεων, 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, οι µετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού,
των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που
βρίσκονται στην ίδια Υγειονοµική Περιφέρεια,
γίνονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας. Οι µετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού,
των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. µιας Υγειονοµικής Περιφέρειας σε Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. άλλης Υγειονοµικής Περιφέρειας γίνονται µε κοινή απόφαση των ∆ιοικητών των αντίστοιχων Υγειονοµικών Περιφερειών,
µετά από γνώµη των αρµόδιων συλλογικών
οργάνων. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο
∆ιοικητών, αυτές µπορούν να γίνουν µόνο µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι παραπάνω διατάξεις ανοίγουν αναµφισβήτητα έναν ακόµη δρόµο στη διενέργεια
µετατάξεων. Σε κάθε, δε, περίπτωση, οποιαδήποτε απόρριψη αιτήσεως µετάταξης επιδέχεται δικαστικής προσβολής, ενώπιον των
αρµοδίων διοικητικών δικαστηρίων.. ❘❚

Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής.
8. Τα Υπηρεσιακά σηµειώµατα των
υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις Προϊσταµένων, τα οποία καταρτίστηκαν σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 85 του
Ν.3528/07.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έναρξη διαδικασίας επιλογής από
το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων
και Νοσηλευτικών Τοµέων,σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του
Ν.3528/07.
Ο ∆ιοικητής
Σταύρος Πεντέας» ❘❚

Σ

Άλλοι φταίνε,
άλλοι την…
πληρώνουν!

ύµφωνα 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 ακεραιότης της ιδίας και
ενός εκ των συναδέλφων της, του κ. Χρήστου Σταµάτη. Η καταγγέλλουσα 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 αναφοράς εκ µέρους της καταγγέλλουσας και αποστολή αυτής στους προϊσταµένους της. Υπογραµµίζεται ότι, σε περίπτωση που ο άµεσος προϊστάµενος αρνείται να επιληφθεί των καταγγελλοµένων ή απλώς
αδιαφορεί, παρερχοµένου απράκτου του χρόνου, θεµελιώνεται 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 περισσότερο 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 διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ν.Ε. ερευνά κάθε καταγγελία και επεµβαίνει µε δραστικό τρόπο, κάθε φορά που θίγονται τα πάσης φύσεως συµφέροντα των Νοσηλευτών. ❘❚

Φεβρουάριος 2009
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επικαιρότητα

περιεχόµενα

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

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

Βήµατα
Τακτοποίηση
εκκρεµοτήτων αναβάθµισης…
«EΕ.Ν.Ε.ργός
Η
Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

εφηµερίδες

κ µέρους του Περιφε- µάτων της επικράτειας έχουν
ρειακού Συµβουλίου του ήδη ξεκινήσει οι πρώτες κλίσεις
6ου Περιφερειακού Τµή- σε απολογία συναδέλφων, που
µατος της Ε.Ν.Ε., θα ήθελα να δείχνουν να µην έχουν αντιληυπενθυµίσω σε όλα τα µέλη του π οφλ
θείίττηηνςαλλαγή που έχει επέλου
6 Περιφερειακού Τµήµατος που θει στον κλάδο.
έχουν εκκρεµότητα σχετικά µε
Το ανώτατο Πειθαρχικό Συµτην ανανέωση της εγγραφής τους βούλιο της Ε.Ν.Ε. έχει και αυτό
για το έτος 2008, αλλά και για εισέλθει στην εξουσιοδοτηµέτυχόν προηγούµενα έτη, να φρο- νη του λειτουργία από το νόµο.
Καλό θα είναι λοιπόν, όσοι
ντίσουν άµεσα για την τακτοποίησή της, σε συνεννόηση µε το από τους συναδέλφους δεν έχουν
Περιφερειακό Συµβούλιο του 6ου ακόµη εγγραφεί στα µητρώα του
οικείου Περιφερειακού τους ΤµήΠεριφερειακού Τµήµατος.
επιφυλλίδα
Υ π ά ρ χο υ ν α ρ κ ε τ ο ί σ υ ν ά - µατος να φροντίσουν µέσα σε
δελφοι, οι οποίοι δεν έχουν ακό- σύντοµο χρονικό διάστηµα να το
µη εγγραφεί στα µητρώα της πραγµατοποιήσουν. Να µην περιΕ.Ν.Ε.. Η εγγραφή των νοση - φρονούν τις διατάξεις που προλευτών στην Ε.Ν.Ε., εκτός του βλέπει ο νόµος. ∆ιότι η Ε.Ν.Ε.
ότι περιγράφεται υποχρεωτική είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίαπό το νόµο, είναι απολύτως ου ∆ικαίου µε σαφές και καθοχρήσιµη, γιατί συντελεί στην ρισµένο πλαίσιο λειτουργίας.
Η λειτουργία των Πειθαρχιο ρ ι ο θ έ τ η σ η τ η ς άσ κ η σ η ς τ η ς
κ
ώ
ν
συµβουλίων που έχει ξεκινο σ ηλ ε υτ ι κ ής κ α ι σ υµ β ά λ λ ε ι
αποφασιστικά στην προστασία νήσει θα προχωρήσει κανονικά,
του επαγγελµατικού µας τίτλου. τόσο ως νοµική, όσο και ως ηθιΟι διαδικασίες που προβλέ- κή υποχρέωση απέναντι στους
πονται από το νόµο είναι ξεκά- 23.500 εγγεγραµµένους ήδη
θαρες. Κάθε Περιφερειακό Συµ- συναδέλφους.
βούλιο του κάθε Περιφερειακού
Τµήµατος αποτελεί και Πειθαρ- Γεώργιος Σιώχος
χικό Συµβούλιο, το οποίο είναι Αν.Γραµµατέας
όργανο τήρησης του νόµου. Σε Περιφερειακού Συµβουλίου
κάποια από τα Πειθαρχικά Συµ- 6ο Περιφερειακό Τµήµα
βούλια των Περιφερειακών τµη- της Ε.Ν.Ε.». ❘❚

Ε.Ν.Ε.χειρο

πληροφορίες

βούληση της Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος για τη δηµιουργία ενός κλίµατος
ενότητας και αλληλεγγύης ανάµεσα σε
όλα τα µέλη της νοσηλευτικής κοινότητας, µετατρέπεται σε πρωτοβοα
υλπίεό
ς κψαιεπιρςάξεις, που στοχεύουν στην στενή συνεργασία της Ε.Ν.Ε. µε
ό λ ο υς τ ο υ ε κ π α ιδ ε υτ ι κο ύ ς φ ο ρε ί ς τ η ς Ν ο σ η λευτικής Επιστήµης και Τέχνης. Μέσα στα πλαίσια αυτά, την Παρασκευή 06.02.2009, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου και του
Γεν. Γραµµατέα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος κυρίων ∆ηµήτρη Σκουτέλη και Αριστείδη
∆άγλα, µε τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Αθήνας καθηγητή κ. ∆ηµήτριο Νίνο.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και καθηγήτριες των τµηµάτων Νοσηλευτικής.
Στα πλαίσια της χάραξης από κοινού ενός
νεοπαγούς σχεδίου δράσης, µεταξύ της Ε.Ν.Ε.
και του µεγαλύτερου ΤΕΙ της χώρας, συζητήθηκε και θέµα που είχε ανακύψει σχετικά µε τη
διερεύνηση καταγγελιών αναφορικά µε την πρόσληψη εργαστηριακού συνεργάτη από το Τµήµα Νοσηλευτικής Β΄ και δόθηκαν εξηγήσεις
εκατέρωθεν.
Κ α τ ά τ η ν δ ι άρ κε ι α τ η ς σ υ ζή τ ησ η ς , δ ι α π ι στώθηκε η ιδιαιτέρως θετική στάση του προέδ ρ ο υ το υ ΤΕ Ι στ α θ έ µ ατα τ ης ν οσ ηλ ευ τι κ ή ς
εκπαίδευσης, καθώς και η διάθεσή του για ανάληψη δράσεων, οι οποίες θα επιταχύνουν τη
συνεχή και ποιοτική της αναβάθµιση.
Οι εµπειρίες που προέκυψαν υπήρξαν ιδιαίτερα θετικές, γεγονός που αναµφίβολα θα αποτελέσει ένα ασφαλές εφαλτήριο, για το ξεκίνηµα µιας συνεργασίας σε νέες και υγιείς βάσεις,

κάτι που µέχρι πρότινος αποτελούσε το µέγιστο ζητούµενο.
Η α ν ά γ κ η γ ι α π ρ ο σ έ λ κ υ σ η τ ω ν ν έ ων σ τ ο
νοσηλευτικό επάγγελµα, σε συνδυασµό µε την
ανάληψη της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας από
την Ε.Ν.Ε., αλλά και µε την πολύχρονη εµπειρία του προέδρου του ΤΕΙ της Αθήνας, είναι ο
καλύτερος συνδυασµός στην κατεύθυνση της
συνολικής αναβάθµισης του κλάδου των νοσηλευτών, τόσο σε επαγγελµατικό, όσο και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. ❘❚

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

Σ

∆ροµολογήθηκαν εξελίξεις

τις 22 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 11:00π.µ., έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση για το νέο έτος,
µεταξύ του προεδρείου της Ε.Ν.Ε. και του προεδρείου της ΠΣΕΝ∆Ε. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν 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 αναθέσεων των εκπαιδευτικών νοσηλευτών και τρέχοντα 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 εφηµερίδας της Ε.Ν.Ε., όπου θα υπάρχει ειδική στήλη για
να αρθρογραφούν τα µέλη του ΠΣΕΝ∆Ε. ❘❚
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Ε.Ν.Ε.ργειες
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επικαιρότητα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. – ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ Α

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

Ε.Ν.Ε. «ζυµώσεις» απέ
Οι
πληροφορίες

Σ

ε µ ί α π α ν ηγ υ ρ ι κ ή α τ µ ό σ φ αι ρ α,
πραγµατοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου, η κοπή της πίτας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, στην οποία
σ υ µ µ ε τ εί χ αν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι α π ό 1 . 0 0 0
νοσηλευτές και παρευρέθηκαν πολλές
προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, της υγείας, της εκκλησίας κ.α..
π νοσηολίτης
Συγκεκριµένα, την εκδήλωση των
λευτών τίµησαν µε την παρουσία τους
ο Μ ητ ρ ο π ο λ ί τ η ς Β ρ ε σ θ έ ν η ς Θ εό κ λ η τος , ο υπουργός Υγείας κ. ∆ηµήτρης
Αβραµόπουλος , ο αντιπρόεδρος της
Βουλής κ. Παναγιώτης Μελάς, ο υφυπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλµάς , ο
δήµαρχος Αθηναίων κ. Νικήτας Κακλαµάνης , η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κα
Συλβάνα Ράπτη, ο βουλευτής
ε π ιτου
φ υΣΥΡΙλλίδα
ΖΑ κ. Ιωάννης Μπανιάς, οι βουλευτές
του ΛΑΟΣ κα Αράπογλου και κ. Παπαµιχαήλ, αντιπρόσωπος της κας Μαριέτ - σε εξωγενείς, αλλά δυστυχώς και σε
τας Γιαννάκου , ο διοικητής Α΄ ΥΠΕ κ. ενδογενείς παράγοντες», ανέφερε χαραΣταύρος Πεντέας , ο υποδιοικητής Α΄ κτηριστικά ο κ. Σκουτέλης.
Πα ί ρ ν ο ν τ ας τ ο ν λ ό γ ο ο κ . Α ρ ι σ τ ε ί ΥΠΕ κ. Νικόλαος Μπεχράκης, καθώς
και στελέχη του ΥΥΚΚΑ, διοικητές δης ∆άγλας, Γενικός Γραµµατέας της
νοσοκοµείων και διευθύντριες νοση- Ε.Ν.Ε. και πρόεδρος της ΠΑ ΣΥΝΟ λευτικών υπηρεσιών. Καλωσορίζοντας ΕΣΥ, δεν δίστασε να αναφερθεί στο
τους παρευρισκόµενους, ο πρόεδρος θέµα των εφηµεριών των νοσηλευτών,
τ η ς Ε . Ν . Ε. , κ . ∆ η µ ήτ ρ ι ος Σ κ ο υ τ έ λη ς , κ α λ ώ ν τ α ς τ ο υ ς ν ο σ η λ ε υ τ έ ς σ ε ε γ ρ ή αναφέρθηκε εν συντοµία στο έργο της γορση και θυµίζοντας τις δεσµεύσεις
Ένωσης από το 2004 µέχρι σήµερα και του υπουργείου. «Είχαµε συµφωνήσει
τόνισε τη σηµασία της συλλογικής αντί- µε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας
ληψης και του πνεύµατος συνεργασίας. να συµπεριληφθεί στο πρόσφατο σχέ«Αισίως, συµπληρώνονται 2Ο µήνες διο νόµου το επίδοµα της εφηµερίας
από τότε που µας δώσατε την εντολή του νοσηλευτή, µια επανειληµµένη
να διοικήσουµε την Ένωση νοση- δέσµευση του κ. Αβραµόπουλου, πράγλευτών Ελλάδος. Το παρόν ∆ιοικητι - µα που όντως αποτυπώθηκε στο πρώκό συµβούλιο, µε βαθιά την πεποίθη - το σχέδιο. Στο τελικό κείµενο που µας
σ η ό τ ι δ ε ν ε ί ν α ι µ ό ν ο σ υ µ β ο ύ λ ι ο γ ν ω σ τ ο π ο ι ή θ η κ ε σ τ η δ ι α ρκ ή ε π ι τ ρ ο δ ι α χε ί ρ ι σ η ς , αλ λ ά µ ι α ο µ ά δ α αρ ρ αγ ή ς π ή κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν υ π ο θ έ σ εω ν τ η ς Β ο υ και οµοιογενής, που µέχρι τώρα έχει λής, στην οποία συµµετείχαµε ως εκπρόνα επιδείξει ήδη βαθιές τοµές στη νοση- σωποι των νοσηλευτών, το εν λόγω
λευτική πραγµατικότητα, παραµένει επι- επίδοµα είχε αφαιρεθεί από το νοµο κ ε ν τ ρ ω µ έ ν ο σ τ ο σ τ ό χ ο τ ο υ , π ο υ δ ε ν σ χέ δ ι ο , π ρ ο φ αν ώ ς α π ό τ ο υ π ο υ ρ γ εί ο
είνα ι άλ λος από µια νέα , σύγ χρον η Οικονοµίας, µε πρόσχηµα τη δυσµε νοσηλευτική επιστήµη και τέχνη. Πάντα νή σύγ χρονη οικον οµική συγκυρία
συνεπείς και µε αµείωτο κέφι και µερά- και θεωρώντας µάλλον τον κλάδο των
κι, συνεχίζουµε να κτίζουµε το µέλ- νοσηλευτών εύκολο αντίπαλο» , υπολον που οραµατιστήκαµε από κοινού. στήριξε στην οµιλία του ο κ. ∆άγλας.
Τη ν απ ά ντ ησ η έδ ω σε υπο υργ ό ς
Η περίοδος που πέρασε βέβαια, δεν
ήταν καθόλου εύκολη. Προβλήµατα, Υγείας, κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος,
εν πολλοίς απρόβλεπτα, παρουσιά- ο οποίος και δεσµεύτηκε να εντάξει
στηκαν ουκ ολίγα, οφειλόµενα τόσο στο επόµενο νοµοσχέδιο και την εφη -

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεις

Ε.Ν.Ε.χειρο

µ ε ρ ί α τ ου ν ο ση λε υ τ ή , κ α θώ ς, ό π ω ς
τ ό ν ι σ ε , « η δ ι α δ ι κ α σ ί α έχ ε ι δ ρ ο µ ο λ ο γ η θ εί κ αι η π ο ρ εί α δ ε ν α ν ασ τ ρ έ φ ετ α ι ,
δεδοµένου ότι, η σχετική ρύθµιση έχει
π ε ρ ά σ ει κ αι απ ό τ η Ν ο µ ο π αρ α σ κ ε υ α σ τ ική Ε π ιτ ρο π ή τ η ς Β ο υλ ή ς» .
Ο κ.Αβραµόπουλος αναφέρθηκε στο
νοµοσχέδιο, που προβλέπει τη σηµαντική ενίσχυση του νοσηλευτικού δυναµικού των νοσοκοµείων, µε την άµεση
πρόσληψη 5500 νοσηλευτών εκτός ΑΣΕΠ,
µια πρόταση που, αν και δέχτηκε τα πυρά
της αντιπολίτευσης, έχει ήδη περάσει

από την αρµόδια Επιτροπή της Βουλής.
«Με τον δραστικό περιορισµό σε δύο
των επιλογών που έχουν οι υποψήφιοι νοσηλευτές και τη ρύθµιση για υποχρεωτική τοποθέτηση για πέντε χρόνια
στη θέση του αρχικού διορισµού, καλύπτουµε τα κενά µε υπαρκτό προσωπικό, και όχι µε νοσηλευτές φαντάσµατα,
και αντιµετωπίζουµε δραστικά το οξύµωρο πρόβληµα της ανεργίας των νοσηλευτών», τόνισε ο κ. Αβραµόπουλος. Την
κίνηση αυτή χαιρέτησαν η ηγεσία της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας και η

Φεβρουάριος 2009

Ε.Ν.Ε.πίγραφα
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Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.
έδωσαν
… «φλουρί»!
εφηµερίδες

πληροφορίες

κρίσεων. Ενισχύουµε τις αρµοδιότητες
ηγεσία της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ.
Ο υπουργός παρουσίασε, επιπλέ- της Ε.Ν.Ε., σύµφωνα µε τα διεθνώς κραον και µια σειρά µέτρων που θα ληφθούν τούντα και µε διάταξη νόµου, που περιστο άµεσο µέλλον και θα αναβαθµί- λαµβάνεται στο νοµοσχέδιο µας για τους
σουν το επάγγελµα του νοσηλευτή. νοσοκοµειακούς γιατρούς, προβλέπο«Ζ η τ ήσα µε , τ ό σο α πό τ ο υ που ργ ε ί ο ντας ότι η Ε.Ν.Ε. µπορεί να µοριοδοτεί
Εσωτερικών, όσο και από το υπουρ - επιµορφωτικές δράσεις στον τοµέα της
γείο Απασχόλησης, την άµεση ένταξη επαγγελµατικής κατάρτισης των νοση του επαγγέλµατος του νοσηλευπτήο, λστίατ η ςλευτών. {Το άρθρο 8 του εν λόγω νοµοβα ρ έ α κα ι α ν θυ γ ι ε ιν ά ε πα γ γ έ λ µα τ α , σχεδίου, που παραθέτουµε πιο κάτω,
ευθύς µόλις ληφθούν οι αποφάσεις περιλαµβάνει όλες τις σχετικές διατάγια τα επαγγέλµατα του δηµόσιου τοµέα. ξεις που αφορούν στους νοσηλευτές.}
Με απόφασή µας, θεσµοθετήσαµε την
Με επόµενο νοµοσχέδιό µας, που
εκπροσώπηση της Ε.Ν.Ε. στο Εθνικό αφορά Οργανισµούς του υπουργείου
Συµβούλιο Ανάπτυξης της Νοσηλευτι- Υγείας και την τροποποίηση του Οργακής, δίνοντας µοναδική ώθηση στη λει- νισµού του ίδιου, προβλέπουµε πλέ τουργία του θεσµού αυτού. Τα αποτελέ- ον κ α ι τ η σ ύ στ α σ η τ η ς ∆ ι ε ύ θ υ ν σ η ς
σµατα,µας δικαίωσαν µε τηνεενεργοποίησή
π ι φ υ λ λ ί δ αΝοσηλευτικής στο Υπουργείο. Αποκτά
του και την παραγωγή έργου αντίστοι- επιτέλ ους η Νοσηλευτική Υπηρεσία
χου µε τις ανάγκες των νοσηλευτών και επίσηµο συνοµιλητή στο Υπουργείο
την επιτάχυνση των υπηρεσιακών τους Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεις

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

Ε.Ν.Ε. και της ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ, αποδίδει καρπούς και προσφέρει στους
νοσηλευτές όλα αυτά που για χρόνια
τώρα, δίκαια, διεκδικούν. ❘❚

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 προσωπικό, 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, λαµβανοµένων υπόψη των κριτηρίων του ν.2190/1994,
όπως εκάστοτε ισχύει και εγκρίνονται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
2. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού για την πρόσληψη προσωπικού µε την εξαιρετική αυτή διαδικασία
γίνεται σε επίπεδο Υγειονοµικής Περιφέρειας. Ο συντονισµός και η εποπτεία των διαγωνιστικών διαδικασιών
ασκούνται από τη ∆ιοίκηση της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση σε δυο µόνο µονάδες του ΕΣΥ της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, στο πλαίσιο του ίδιου
διαγωνισµού. Για τον σκοπό αυτό, καταθέτουν σχετική 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 οποιασδήποτε κατηγορίας και ανεξάρτητα από τον φορέα που
διενεργεί τον διαγωνισµό.
3. Οι προσλαµβανόµενοι κατά τη διαδικασία της
παραγράφου 1 καλύπτουν αποκλειστικά κενές οργανικές θέσεις. Εξοµοιώνονται µισθολογικά, ασφαλιστικά 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, µετάταξη, µετάθεση. Όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν
κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 και δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν
εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία πρόσληψης 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 πεντακόσιοι (5.500) νοσηλευτές. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται συµπληρωµατικά προς την εκκρεµή διαδικασία 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 εκδίδεται εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, ρυθµίζεται κάθε άλλο ζήτηµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή της διαδικασίας αυτής, τα
βασικά σηµεία των διακηρύξεων και τα κριτήρια αξιολόγησης, τις σχετικές προθεσµίες εφαρµογής και
την άσκηση εποπτείας και συντονισµού από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του.
7. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3252/2004
(ΦΕΚ Α' 132), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η επαγγελµατική αναγνώριση µεταπτυχιακών προγραµµάτων
και των αντιστοίχων τίτλων σπουδών, η πραγµατοποίηση υπό την αιγίδα της εκπαιδευτικών προγραµµάτων
και επιστηµονικών εκδηλώσεων που αφορούν τη νοσηλευτική επιστήµη και τέχνη και η µοριοδότηση για επαγγελµατικούς σκοπούς των προγραµµάτων αυτών µε
µεταπτυχιακές εκπαιδευτικές µονάδες». ❘❚
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Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ∆ΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ Ε.Σ.Υ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΗΣΕΙ

Yπάρχει
«Σωτηρία»
…
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.ργειες
επικαιρότητα

περιεχόµενα

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

Σ

την Ελλάδα είναι συνηθισµένο νίως πασχόντων ασθενών,οι οποίες είναι
να µιλάµε για το προβληµατικό ευαίσθητες, αλλά αποτελούν και τους
Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Αν και συχνότερους επισκέπτες και νοσηλευόφαίνεται από στατιστικά στοιχεία ότι, το µενους στο συγκεκριµένο νοσοκοµείο.
Ε.Σ.Υ. βρίσκεται µέσα στα πρώτα είκοσι Η µονάδα σε συνεργασία µε άλλα ειδιτου κόσµου, εν τούτοις, οι πολίτες της κά κέντρα της Ε.Ε., προσφέρει πιλοτικά,
χώρας είναι δυσαρεστηµένοι από τις υπη- ολοκληρωµένη και συντονισµένη Πρωε φ η µ ε ρ ί δ ερεσίες
ς που τους προσφέρει. Πραγµατι-π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
τοβάθµια Φροντίδα µε κέντρο το σπίτι
κά, πολλές φορές τα µέσα που διαθέτει, και τη γειτονιά του ασθενούς. Οι υπηαλλά και ο τρόπος συµπεριφοράς των ρεσίες που προσφέρει, είναι σχεδιασµέεργαζοµένων σε αυτό,είναι δύσκολο να νες εξατοµικευµένα για τον κάθε ασθεγίνουν αποδεκτά από τους νή και περιλαµβάνουν την εκπαίδευσή
πολίτες - ασθενείς. του, την υποστήριξη και καθοδήγηση
Όµως είναι σίγου- αυτών που τον φροντίζουν, τη συνεχή
ρο ότι, όλοι οι παρακολούθηση,την πρόληψη των παροεργαζόµενοι ξύνσεων,την πρώιµη διάγνωση των επιστο Ε.Σ.Υ. πλοκών,
αλλά
πολίτης
απόψ
ε ι ςκαι την εφαρµογή κατ’
µε πρωτο- οίκον νοσηλείας νοσοκοµειακού επιπέπόρους τους δου, µε καθοδηγούµενες από απόστανοσηλευτές ση νοσηλευτικές επισκέψεις.
δίνουν τον
Μέσω του σταθερού ή του κινητού
καλύτερο εαυ- τηλεφώνου του κάθε ασθενούς και µε
τό τους, προ- τη βοήθεια φυσικά της τεχνολογίας
σφέρουν πάνω από εφαρµόζονται:
τις δυνάµεις τους και • Ζωντανή επικοινωνία µε εικόνα και
µε την ψυχή τους, ό,τι καλύτε- ήχο από το σπίτι του ασθενούς σε εικοεπιφυλλίδα
ρο µπορούν στον Έλληνα ασθενή.Παρά σιτετράωρη βάση. • Λήψη, παρακοτα προβλήµατα,είναι και στιγµές που όλοι λούθηση και αξιολόγηση σηµαντικών
νιώθουν υπερήφανοι,όταν έρχονται δια- εξετάσεων του ασθενούς, όπως ηλεκρίσεις όπως αυτή της πρωτοποριακής κτροκαρδιογράφηµα, οξυµετρία, πίεση
Μονάδας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγεί- αίµατος, σπιροµέτρηση, γλυκόζη αίµαας του Νοσοκοµείου «Η Σωτηρία». Στη τος κ.ά.. • Καταγραφή στον ΗλεκτροΜονάδα απονεµήθηκε ειδικό βραβείο νικό Φάκελο Υγείας του ασθενούς, από
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την τον υπεύθυνο κάθε φορά θεραπευτή,
καινοτοµία της στην αξιοποίηση των νέων των πληροφοριών που συλλέγονται και
τεχνολογιών, που βοηθούν στην άρση αξιοποίηση αυτών. • Πρόσβαση του
του αποκλεισµού κοινωνικά ευαίσθη- ασθενούς σε πολύτιµες πληροφορίες
των οµάδων ασθενών.
και οδηγίες, που αφορούν την πορεία
Το έργο που προσφέρει η συγκεκρι- και αγωγή της υγείας του.
µένη Μονάδα αξιολογήθηκε ως ένα από
Ο πρωτοποριακός αυτός τρόπος παρατα πέντε πιο σηµαντικά ανάµεσα σε δηµό- κολούθησης και ενδο-οικιακής νοσησιους οργανισµούς όλων των χωρών της λείας των ασθενών έχει προσφέρει µέχρι
Ε.Ε., που κρίθηκαν στο πλαίσιο του δια- σήµερα, µεγάλη βελτίωση στην ποιότηγωνισµού «e-Inclusion awards 2008».Αυτή τα ζωής τους, περιορισµό της ταλαιπωη τιµητική διάκριση ήταν η µοναδική που ρίας τους, σηµαντική πρόληψη των επιαπέσπασε η χώρα µας, σε σύνολο 469 πλοκών,αποτελεσµατικότερο συντονισµό
συµµετοχών της στον διαγωνισµό.
των εµπλεκοµένων θεραπευτών του
Η συγκεκριµένη Μονάδα λειτουργεί συστήµατος και φυσικά, την αποτροπή
στο νοσοκοµείο από το 1999 µε χρη- µη αναγκαίων νοσηλειών, που προκαµατοδότηση που αντλεί από ανταγωνι- λούν συµφόρηση των νοσοκοµείων,
στικά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προ- αλλά και σηµαντικό οικονοµικό και κοιγράµµατα της Ε.Ε..Απευθύνεται στις οµάδες νωνικό κόστος.
των ηλικιωµένων,υπερηλίκων και χροΤα προβλήµατα που αντιµετωπίζει

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

σήµερα το Ε.Σ.Υ. (ράντζα, ουρές, αναµονές διακοµιδών κ.ά.), µπορούν να
αντιµετωπιστούν µέσω της σύγχρονης
Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. 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 καινοτοµίες. 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 απαιτήσεις των πολιτών για ποιοτικότερη φροντίδα 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 Μονάδας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας,
όµως,πρέπει να έχει και συνέχεια.Η πιλοτική 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 ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας στους Έλληνες ασθενείς. Έχει ήδη υποβληθεί στο
υπουργείο Υγείας συγκεκριµένο τριετές
επιχειρησιακό σχέδιο,µε πλήρη οικονοµοτεχνική µελέτη από τη µονάδα και η
πολιτεία πρέπει άµεσα να ανταποκριθεί.
Οι νέες τεχνολογίες και ειδικά το διαδίκτυο προσφέρουν, τόσο στους πολίτες, όσο και στο κράτος, τα µέγιστα από
πλευράς οικονοµίας και εξυπηρέτησης
και γι αυτό το λόγο πρέπει όλοι οι φορείς
(Πανεπιστήµια, Ασφαλιστικοί Οργανισµοί,Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ) να δουν
το «κέρδος» και να συµµετάσχουν ενεργά. Αξίζουν πραγµατικά συγχαρητήριά,
τόσο στη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου «Η
Σωτηρία», όσο και στο ∆ιευθυντή της
Μονάδας ∆ρ.Θ.Α.Βοντετσιάνο και φυσικά στο ιατρικό αλλά και νοσηλευτικό
προσωπικό. ❘❚
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…
Ζητείται
Ελπίς
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.ργειες
επικαιρότητα

περιεχόµενα

Γράφει ο ∆ραχτίδης Γεώργιος,
Νοσηλευτής Γ.Ν. «Η ΕΛΠΙΣ»,
Μέλος 1ου Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

Ε.Ν.Ε.

πληροφορίες

Τ

ο βιβλίο «ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ» είναι
µια συλλογή αφηγηµατικής πεζογραφίας, 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
ολίτης
απόψεις
βιβλίο καταπιάνεται µε θέµατα τουπκαιρού µας, πάει κόντρα στον πόλεµο, την
υποκρισία, µιλά για αγάπη, αλήθεια, για
ειρήνη και φυσικά αναζητά την χαµένη
ελπίδα…
Θα ρωτήσει, όµως, κανείς και δικαιολογηµένα, ελπίδα σε τί; Ασφαλώς για
ένα καλύτερο κόσµο! Αλλά σε τι κόσµο;
Με ποιά κριτήρια, µε ποιους όρους και
επιφυλλίδα
προϋποθέσεις να αγωνιστούµε όλοι µας,
ο καθένας από την θέση που κατέχει,
από το τµήµα που βρίσκεται µέσα στα
«Η καθηµερινή µας ζωή,
Νοσοκοµεία, µε τις αρµοδιότητες και το
σαν εργαζόµενοι αλλά και σαν πολίτες
καθηκοντολόγιο του νοσηλευτικού προπου αγαπάµε αυτή τη χώρα, µοιάζει ενίοτε
σωπικού από το 1968 (!) και την «τροµοκρατία» που ασκείται ενίοτε, αντίπαλοι
να αποκτά «αφρικανικούς» ρυθµούς»
πολλές φορές µε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και κοµµατικές εξαρτήσεις; έχουµε, (αν δεν κάνουµε λάθος και αν Γενικό και ιστορικό Νοσοκοµείο της πρωΑς µην αναφέρουµε τα γνωστά και οι πηγές µας είναι σωστές), λίγο πριν τεύουσας να στερεί τις υπηρεσίες του και
χιλιοειπωµένα παραδείγµατα που συνα- τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 είχαν να µεγαλώνουν οι λίστες αναµονής ενώ,
ντάει κανείς για τους εργαζόµενους στο παραδοθεί σε λειτουργία και στη διάθε- ως συνήθως,οι ασθενείς οδηγούνται,(ή
χώρο της Υγείας (αν ενδιαφέρεται να ενη- ση του αθηναϊκού κοινού (και όχι µόνο), µάλλον ωθούνται), σε Ιδιωτικά Ιατρικά
µερωθεί),στον ηµερήσιο Τύπο,στο ∆ια- υπερσύγχρονες αίθουσες µε δυνατότη- Κέντρα, όπου εκεί κάτι παρόµοιο είναι
δίκτυο, στα περιοδικά, στην Τηλεόραση! τες για χειρουργικές επεµβάσεις πολλών αδιανόητο….
Ανεργία,ακρίβεια,ανθυγιεινές συνθήκες ειδικοτήτων και µάλιστα µε µεγάλη συχνόΣυµπέρασµα; Αίτια και ευθύνες; Τι
εργασίας, εξαντλητικό ωράριο! Και ποι- τητα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας (ιδι- µέλλει γενέσθαι;Ας αφήσουµε,όµως,τις
ος φταίει για όλα αυτά; Ας εξετάσουµε αιτέρως σε ουρολογικές και οφθαλµο- απαντήσεις για τους ειδικούς,τους οικοένα επίκαιρο και ζωντανό παράδειγµα λογικές παθήσεις). Στην πορεία όµως, νοµικούς αναλυτές, τους µηχανικούς, τις
για να αποδείξουµε ότι, το µεγαλύτερο θέλοντας η ∆ιοίκηση και το Υπουργείο αρµόδιες διευθύνσεις.Το δικό µας συµπέµερίδιο ευθύνης το έχουν οι κρατικοί να ανακαινίσει την παλιά πτέρυγα, όπου ρασµα, ως νοσηλευτές, που εργαζόµαµηχανισµοί, οι κρατικοί λειτουργοί, οι συστεγάζεται το Χειρουργείο και να προ- στε νυχθηµερόν σε Νοσοκοµεία, ∆ηµόοποίοι αναµφισβήτητα έχουν την µερί- σθέσει νέες Κλινικές, κατά την διάρκεια σια και Ιδιωτικά,Κέντρα Υγείας,Ιδρύµατα
δα του «λέοντος» στην απόδοση ευθυ- οικοδοµικών εργασιών,οι χειρουργικές Πρόνοιας, είναι ότι, στο Εθνικό Σύστηνών:Τα χειρουργεία στο Νοσοκοµείο «Η αίθουσες υπέστησαν σοβαρές ζηµιές µε µα Υγείας υπάρχει έλλειψη σχεδιασµού
ΕΛΠΙΣ», στην Αθήνα. Αν ρωτήσετε τους αποτέλεσµα σήµερα που γράφονται αυτές και συντονισµού, οργάνωσης και συνεεργαζόµενους και από πληροφορίες που οι γραµµές, Ιανουάριος του 2009, ένα χιζόµενης εκπαίδευσης προσωπικού.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Όλες οι Υπηρεσίες,πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (κατά κύριο λόγο σε ιδιωτικούς
φορείς), υστερούν στην στελέχωση από
άτοµα που διαθέτουν ηγετικές ικανότητες,δεν υπάρχει ο προβλεπόµενος αριθµός προσωπικού και δεν λειτουργούν
ελεγκτικοί µηχανισµοί.
Η καθηµερινή µας ζωή, σαν εργαζόµενοι αλλά και σαν πολίτες που αγαπάµε αυτή τη χώρα, µοιάζει ενίοτε να
αποκτά «αφρικανικούς» ρυθµούς. Όπως
σε κάποιες αφρικανικές χώρες και ανθρώπινες κοινότητες,που για τις «δυτικές» κοινωνίες φαίνονται οπισθοδροµικές,κάποιοι 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 χρειάζεται για να φτιάξουµε ένα καλύτερο
Σύστηµα Υγείας,λίγο πολύ,όλοι το ακούµε και το ξέρουµε. Μεγαλύτερη χρηµατοδότηση στο δηµόσιο τοµέα,αυξηµένες
προσλήψεις, παροχή κινήτρων στους
Νοσηλευτές, όπως επίσης και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας,για να µην είµαστε 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 καθηµερινά φτώχεια και κατάθλιψη, αναζητούµε και αγωνιζόµαστε,τόσο στα µικρά
όσο και στα µεγάλα Νοσοκοµεία, στα
Ιδιωτικά, αλλά περισσότερο στα ∆ηµόσια,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 δεκαετίες και µας κάνει να βλέπουµε,να οµολογούµε ότι, το πάθηµα δεν µας έγινε
µάθηµα.
Ας αναζητήσουµε την ελπίδα σε ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι,στο χώρο
εργασίας ξέρουν να διοικούν και να διοικούνται, ξέρουν πολλά, αλλά έχουν διάθεση να µάθουν περισσότερα και να τα
προσφέρουν ανιδιοτελώς και αφιλοκερδώς για την Ελλάδα… ❘❚
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Τα νοσήλια έγιναν… καπνός!

Εύρυθµα
καιΕ.Ν.Ε.κρίθη
µε τάξη!

«Τα 75 τσιγάρα που κάπνιζε ηµερησίως δεν έβλαψαν,
δυστυχώς, µόνο την υγεία της
αλλά της στέρησαν και τη δυνατότητα να εισπράξει τα νοσήλια από ασφαλιστική εταιρεία
µε την οποία είχε συνάψει συµβόλαιο ολοκληρωµένης νοσοκοµειακής περίθαλψης, καθώς
είχε δηλώσει βέβαια καπνίστρια, αλλά όχι και αµετανόητη θεριακλού.
Κι αυτό γιατί πριν από τη
σύνταξη του συµβολαίου, απαντώντας στη σχετική, νούµερο
12, ερώτηση δήλωσε ψευδώς
ότι, κάπνιζε 20 αντί 75 τσιγάρα την ηµέρα επί 27 χρόνια.
Έτσι το ασφαλιστικό της συµβόλαιο τινάχτηκε στον αέρα και
µε τη σφραγίδα της ∆ικαιοσύνης στην οποία προσέφυγε η
ασφαλισµένη, όταν η εταιρεία
αρνήθηκε να της καταβάλει
νοσήλια ύψους 8,5 εκατοµµυρίων δραχµών.
Το Εφετείο Αθήνας απέρριψε την προσφυγή της 55χρονης ενάγουσας, κρίνοντας ότι
ορθώς η ασφαλιστική εταιρεία,
«πατώντας» πάνω στο ψέµα της
για τις καπνιστικές της επιδόσεις, δεν της κατέβαλε το αντίτιµο των νοσηλίων της για σοβα-

Ε.Ν.Ε.ργός

πολίτης

α π ότοψ«εύρυθµο
εις
«Τροπολογία, µε την οποία επιδιώκεται
της
λειτουργίας και η δηµοσιονοµική τάξη και χρηστή διοίκηση»
των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, κατέθεσαν οι υπουργοί Οικονοµίας, Υγείας και Απασχόλησης, στο νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ρύθµιση όρων απασχόλησης των νοσοκοµειακών γιατρών του ΕΣΥ».
Ειδικότερα:
1. Ορίζεται, ως χρόνος έναρξης καταβολής του ειδικού ενοποιηµένου (κλειστού) νοσηλίου, από τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς προς τις ΜΨΥ, η εποµένη της ηµεροµηνίας
επιφυλλίδα
υποβολής της σχετικής αίτησης της Μονάδας προς τον
οικείο Ασφαλιστικό Οργανισµό, αντί της ηµεροµηνίας υποτµηµατικά το συνολικό ποσόν
γραφής της σχετικής σύµβασης. Το ίδιο ισχύει και για τις
των 8,5 εκατοµµυρίων δραχσυµβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί, µεταξύ ΜΨΥ και
µών περίπου. Με επιστολή της
Ασφαλιστικών Οργανισµών, µετά την έναρξη ισχύος του
η εταιρεία, που είχε ενηµερων. 3580/2007.
θεί για τις απαντήσεις τις οποί2. α) Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας του Υπουρες είχε δώσει η γυναίκα στους
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µόνιµο πενταγιατρούς για τη σχέση της µε
µελές συλλογικό όργανο µε την ονοµασία «Επιτροπή
το τσιγάρο, της ανακοίνωσε αφ'
∆ιοικητικού, Οικονοµικού - ∆ιαχειριστικού Ελέγχου
ενός ότι απορρίφθηκε η αίτη(Ε∆Ο∆Ε)», για το διοικητικό, οικονοµικό - διαχειριστιση αποζηµίωσής της, γιατί προκό έλεγχο των Μ.Ψ.Υ, που ανήκουν σε φυσικά ή νοµιέκυψαν στοιχεία που δεν είχαν
κά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
αναφερθεί κατά τη συµπλή2.β) Με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληρωση του σχετικού ερωτηµαλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος άσκησης του διενερτολογίου της αιτήσεώς της για
γούµενου ελέγχου από την Επιτροπή και οι σχετικές
ασφάλιση και αφ' ετέρου ότι,
αρµοδιότητες αυτής.
ακυρώνεται το ένδικο ασφαλι2.γ) Η Επιτροπή στελεχώνεται µε αποσπάσεις προσωπικού
στήριο µε την επιστροφή στην
από το δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Με κοι55χρονη των ασφαλίστρων του
νές υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται οι όροι των
τελευταίου µήνα», αναφέρει
αποσπάσεων αυτών και τα ζητήµατα της υπηρεσιακής
δηµοσίευµα της εφηµερίδας
κατάστασης του αποσπώµενου προσωπικού», αναφέ«Ελευθεροτυπία».
ρει το κείµενο της εφηµερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Ε.Ν.Ε.χειρο
ρή πάθηση, που έχει άµεση
συνάρτηση µε τη βλαβερή συνήθεια του τσιγάρου.
Η µανιώδης καπνίστρια υπέγραψε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο το 1995 και 5 χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2000,
αφού παρουσίασε έντονο άλγος
στο στέρνο και αιµόπτυση, εισήλθε στα εξωτερικά ιατρεία του
Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος «Σωτηρια». Έπειτα από σειρά εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι είχε
µία σκιά στο παραπύλαιο τµήµα του δεξιού πνεύµονα.
Για ένα χρόνο χρειάστηκε
να κάνει έξι εισαγωγές σε ιδιωτικό νοσοκοµείο, συµβεβληµένο µε την ασφαλιστική της
εταιρεία, όπου και κατέβαλε

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

ΕΣΥ πόσα χρωστάς;
«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 προµηθεύτριες 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, Ιωαννίνων, 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. Χρύσανθος Μητρόπουλος, µέλος του Συνδέσµου Ελλήνων Προµη-

θευτών Επιστηµών και Υγείας (ΣΕΠ). O πρόεδρος του
ΣΕΠ κ. Παναγιώτης Στραβόλαιµος υπογράµµισε, ότι
«τα χρέη αυξάνονται µε γεωµετρική 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 προµηθευτών µε τους υπουργούς Οικονοµίας και Υγείας, «διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ένα ξεκάθαρο σχέδιο αντιµετώπισης του προβλήµατος», τονίζεται στο δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Ηµερησία».
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Ευθύνες…πέρα-δώθε!
«Για «πολιτική εκµετάλλευση»
του θανάτου του 53χρονου που
κατέληξε κατά τη µεταφορά του
µε ασθενοφόρο, κατηγόρησε ο
υπουργός Υγείας κ. ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος συνδικαλιστές του ΕΚΑΒ
Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι, το
υπουργείο έχει προσφύγει ήδη στη
∆ικαιοσύνη. Ο υπουργός επικαλέσθηκε την ιατροδικαστική έκθεση
σύµφωνα µε την οποία ο 53χρονος
είχε υποστεί εκτεταµένη γαστρορραγία προερχόµενη από έλκος του
δωδεκαδακτύλου που σηµαίνει ότι
στην περίπτωσή του ο απινιδωτής
δεν µπορούσε να τον σώσει. Εργαζόµενοι στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
κατήγγειλαν την έλλειψη αναλώ-

συνδικαλιστών περί ελλείψεων σε
Ε.Ν.Ε.ργός
αναλώσιµα υλικά, σηµειώνοντας

σιµων υλικών για το φορητό σύστηµα 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 Θεσσαλονίκη επιχειρήθηκε να τύχει πολιτικής εκµετάλλευσης στη βάση ατεκµηρίωτων στοιχείων» και πρόσθεσε
«ανεύθυνοι και ασυνείδητοι στο
όνοµα των όποιων δικών τους σκοπιµοτήτων που θα ανακαλύψει η
εισαγγελική έρευνα, εξέθεσαν και
προσέβαλαν το δηµόσιο σύστηµα
υγείας άδικα». Ο κ. Αβραµόπουλος
αµφισβήτησε και τις δηλώσεις των

π αποθέµατα,
ο λ ί τ η ς ενώ ακόότι υπάρχουν
µα και στην περίπτωση που δεν διέθετε 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», τόνισε. Οι εργαζόµενοι στο ΕΚΑΒ υποε π ι φπάντως,
υ λ λ ί δότι
α η έλλειψη
στηρίζουν,
των υλικών για τους απινιδωτές είχε
επισηµανθεί από καιρό από την
υπηρεσία κι είχαν σταλεί και σχετικά έγγραφα», υποστηρίζει το
δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Καθηµερινή».

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεις

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΥΓΗ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ»

Σε καλό
δρόµο…

Τα αυτονόητα έγιναν
ζητούµενα…

«Το πράσινο φως για την προώθηση της εισαγωγής του αναγκαίου, ώριµου και πολύτιµου µέτρου
της συνταγογράφησης των υποκαταστάτων στη
θεραπεία των χρηστών ναρκωτικών έδωσε ο υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του
µε τη διοίκηση του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (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 αρµοδίων επιστηµονικών στελεχών του Οργανισµού,
αλλά δεν διευκρίνισε εάν προτίθεται να εκδώσει
τελικά υπουργική απόφαση για το θέµα. Σε κάθε
περίπτωση, πάντως, η συνταγογράφηση των υποκαταστάτων είναι δυνατό να καθιερωθεί ακόµη
και µε βάση της ρυθµίσεις που προβλέπει ο κανονισµός λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ.
Προκειµένου, µάλιστα, να διερευνηθούν οι απαραίτητες διαθεσιµότητες και να ενταχθεί το σύνολο των υφισταµένων δυνάµεων στο πρόγραµµα,
πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας µε τα αρµόδια στελέχη του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ) και του ΟΚΑΝΑ,
υπό την προεδρία του γενικού γραµµατέα Υγείας,
κ. Αριστ. Καλογερόπουλου – Στράτη», υποστηρίζει δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Αυγή».

«Μέχρι πριν από µερικούς µήνες, το µεγάλο πρόβληµα στον τοµέα της υγείας στη χώρα µας ήταν η
έλλειψη προσωπικού. Σήµερα, το πρόβληµα παραµένει, 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 έλλειψης 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 προϋπολογισµό για να καλυφθούν οι ανάγκες, τα τεράστια
χρέη προς τους προµηθευτές, η κακοδιοίκηση, τα «χρωστούµενα» των ασφαλιστικών ταµείων προς τα νοσοκοµεία 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 εκπρόσωπος των γιατρών στο ∆.Σ. του νοσοκοµείου «Άγιος
Παύλος» και µέλος της Ένωσης Νοσοκοµειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, κ. Στρατής Πλωµαρίτης: «Στην
υγεία, τα αυτονόητα έχουν γίνει ζητούµενα. Στο νοσοκοµείο µας εδώ και εννέα µήνες δε λειτουργεί το µηχάνηµα για εξέταση οστεοπόρωσης, καθώς δεν έχει...λάµπα.
Πρόκειται για το ένα από τα δύο µηχανήµατα οστεο-

πόρωσης που υπάρχουν σε νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης (το άλλο είναι στο «Παπαγεωργίου») και αυτό
δεν λειτουργεί! Πριν από ένα µήνα και για περίπου 20
µέρες, στο νοσοκοµείο δεν γινόταν προγραµµατισµένες ορθοπεδικές επεµβάσεις, γιατί δεν υπήρχαν τα
απαραίτητα υλικά. ∆ηλαδή, για επεµβάσεις όπως αρθροπλαστική γόνατος, µηριαίου κ.λπ. που είχαν προγραµµατιστεί, τηλεφωνούσαµε στους ασθενείς και
λέγαµε ότι το χειρουργείο αναβάλλεται!
Πριν από λίγες µέρες, µας ειδοποίησαν από τα µαγειρεία, ότι δεν είχαν υγρό για να πλύνουν τους δίσκους
φαγητού στα πλυντήρια. Τους είπαν να το κάνουν στο
χέρι. Φυσικά, ως πρόεδρος της Επιτροπής Ενδονοσοκοµειακών Λοιµώξεων, δεν το επέτρεψα. ∆εν ξέρω πώς,
αλλά βρήκαν τελικά υγρό. Επίσης, αυτήν την εβδοµάδα, στο νοσοκοµείο δεν είχαµε σύριγγες ειδικές για εξετάσεις αερίων αίµατος. ∆υστυχώς, όµως, οι υπεύθυνοι
δεν καταλαβαίνουν ότι το νοσοκοµείο δεν είναι µπουτίκ. 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 νοσοκοµείο «Παπανικολάου», κ. Γιάννης Κυριακίδης». Αυτά
αναφέρουν χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από το
ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Αγγελιοφόρος».
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Η «προδιαγεγραµµένη»
Του Αριστείδη ∆άγλα,
Γενικού Γραµµατέα
του ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.

M

προστά 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' αίθουσα 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 τώρα
κοιτάζει προσεχτικά το θυρωρό,τυλιγµένο στο γούνινο πανωφόρι του, τη µεγάλη σουβλερή
του µύτη,τη µακριά,αραιή,µαύρη, τατάρικη γενειάδα, αποφασίζει να περιµένει καλύτερα ίσαµε 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 ξεχύνεται 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 θυρωρός πρέπει να σκύψει πολύ κοντά
του, γιατί το ύψος του ανθρώπου 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 αγγίζει κιόλας στο τέλος και, για να
φτάσει την ακοή του που χάνεται, 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 περιέχεται στο µυθιστόρηµα «η ∆ίκη»).
Στο σύντοµο αφήγηµα του
Κάφκα,θίγεται η διάσταση ανάµεσα στον άνθρωπο και τις διάφορες µορφές εξουσίας, που
ασκούν καταπίεση πάνω του.
Με τον γνωστό ειρωνικό τόνο
του,ο Κάφκα σχολιάζει την παράλογη λογική των φορέων της
ολοκληρωτικής και αυταρχικής
εξουσίας, που αξιώνουν απόλυτη υποταγή,συντρίβοντας κάθε
ίχνος ατοµικότητας.

Με µια απαράµιλλη υπαρξιακή προσέγγιση των πραγµάτων, ο Κάφκα, βασικός πρωταγωνιστής 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 κοινωνικό του περιβάλλον και χρησιµοποιεί µε θαυµαστή δεξιοτεχνία τις σκοτεινές πλευρές των
απευκταίων σκοτεινών συναισθηµάτων της απόγνωσης, της
µαταιότητας και της σιωπηλής
αποδοχής,οδηγώντας µε µαθηµατική ακρίβεια, τόσο τον πρωταγωνιστή, όσο και τον αναγνώστη, σε µια προοδευτικά
επιδεινούµενη και πολύπλευρη ασφυξία…
«Ήταν καλά βράδυ σαν έφτασε ο Κ. Το χωριό ήταν θαµµένο 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 Πύργος. 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 παρουσιάζεται σε πρώτο πλάνο είναι οι
λεπτοµέρειες της καθηµερινής
ζωής. Ελάχιστα έργα έχουν την
αυστηρή δοµή του «Πύργου».
Ένας ανυποψίαστος «Χωροµέτρης» προσπαθεί να βρει δουλειά σε ένα αφιλόξενο και ξενοφοβικό περιβάλλον,κόντρα στον
αµείλικτο γραφειοκρατικό µηχανισµό που διοικεί την κλειστή
κοινωνία ενός µικρού χωριού.
Το απόλυτο παράλογο και η
κλειστοφοβική αίσθηση του αδιέξοδου, ερεθίζει το πείσµα του
Χωροµέτρη και το µετατρέπει σε
εµµονή. Θα καταφέρει να φτάσει µέχρι τον «Πύργο»; Η αναµέτρηση µε το «σύστηµα» είναι
αδυσώπητη κι εξαντλητική. Το
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κοινωνική µαταιότητα
εγχείρηµα της απόδοσης του
Καφκικού λόγου επικεντρώθηκε στο να διατυπώσει κατά το
δυνατό το συναισθηµατικό του
αντίκρισµα και όχι τα υπόλοιπα
στοιχεία που το συνιστούν. Ο
Κ.διορίζεται γεωµέτρης του πύργου 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 πύργο,θα προβεί σε κάθε διάβηµα,
µε πονηριές, λοξοδροµώντας,
δεν θα θυµώσει ποτέ,και µε µια
πίστη που προκαλεί κατάπληξη,
θα θελήσει ν' αναλάβει το λειτούργηµα που του ανέθεσαν.
Κάθε κεφάλαιο είναι µια αποτυχία. ∆εν υπάρχει λογική, µα
ένα πνεύµα συνέχειας. Η δύναµη αυτού του πείσµατος κάνει
το έργο τραγικό.Όταν ο Κ.τηλεφωνεί στον πύργο ακούει συγκεχυµένες κι ακατάληπτες φωνές,
αόριστα γέλια, µακρινούς ψιθύρους.Μια αίσθηση ελπίδας που
εκ προοιµίου θεωρείται από τον
ίδιο µάταιη. Στον «Πύργο», αυτή
η υποταγή στην καθηµερινότητα 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 προσπάθεια για ν' αξιωθεί αυτή την τιµή
µε το να γίνει κάτοικος του χωριού, αποβάλλοντας την ιδιότητα
του ξένου, που όλος ο κόσµος
τον κάνει να αισθάνεται. Κατά
τον Μαξ Μπροντ, οι αρχές του
«Πύργου» είναι η απρόσιτη θεότητα. Η θεότητα αυτή εκφράζεται µε όλες αυτές τις συγκεκριµένες εκφάνσεις της οργανωµένης
εξουσίας και ιεραρχίας,που ανέχεται και συγκροτεί συνάµα την
τραγική όψη της ζωής, το ξερίζωµα των ανθρώπων, την οδυνηρή και ακατανόητη σε πολλές περιπτώσεις ανθρώπινη µοίρα.

Όπως ο ήρωας Κ. στη «∆ίκη»
µπλέκεται στην ανεξήγητη ενοχή και την τυραννία των αόρατων δυνάµεων, έτσι και ο ήρωας στον «Πύργο», ξεριζωµένος
ζητάει την ανθρώπινη κοινότητα,τη δικαιοσύνη,τη θεία χάρη.
Τελικά ο Κ. θα προσεγγίσει τον
Πύργο µάλλον µετά θάνατον…
Στη «∆ίκη»,ο Ζόζεφ Κ.κατηγορείται. Αλλά δεν ξέρει γιατί.
Βέβαια, υπερασπίζεται τον εαυτό του, αλλά χωρίς να ξέρει γιατί.Οι δικηγόροι βρίσκουν δύσκολη την περίπτωσή του.Στο µεταξύ,
συνεχίζει να ερωτεύεται,να τρώει ή να διαβάζει την εφηµερίδα
του.Κατόπιν δικάζεται.Η αίθουσα,όµως,του δικαστηρίου είναι
πολύ σκοτεινή. ∆εν καταλαβαίνει πολλά πράγµατα. Υποθέτει
µονάχα πως καταδικάστηκε,
µάταια, όµως αναρωτιέται για
ποιο λόγο.Μερικές φορές αµφιβάλλει για όσα έγιναν και συνεχίζει τη ζωή του.Έπειτα από καιρό,δυο καλοντυµένοι και ευγενικοί
κύριοι έρχονται να τον βρουν
και τον παρακαλούν να τους
ακολουθήσει. Με πολλές φιλοφρονήσεις, τον οδηγούν σ' ένα
απελπιστικό προάστιο,του βάζουν
το κεφάλι πάνω σε µια πέτρα
και τον σφάζουν.Προτού πεθάνει,ο καταδικασµένος λέει µονάχα: «σαν το σκυλί».
Έτσι, δίνεται η εικόνα της
ανθρώπινης µοίρας.Χωρίς αµφιβολία.Αλλά αυτό είναι και απλό
και περίπλοκο. Μέσα σε ορισµένα πλαίσια, είναι ο Κάφκα
εκείνος που µιλάει, αν είµαστε
εµείς εκείνοι στους οποίους εξοµολογείται. Ο Κάφκα ζει και
καταδικάζεται.Το λέει στις πρώτες σελίδες του µυθιστορήµατος,το οποίο ξετυλίγεται µέσα σ'
αυτό τον κόσµο, που αν δοκιµάζει να τον διορθώσει,το κάνει
χωρίς να εκπλήσσεται.Ποτέ δεν
θα εκπλαγεί αρκετά απ' αυτή την
έλλειψη έκπληξης. Σ' αυτές τις

«Ο Κάφκα χρησιµοποιεί µε θαυµαστή δεξιοτεχνία τις
σκοτεινές πλευρές των απευκταίων σκοτεινών συναισθηµάτων της απόγνωσης, της µαταιότητας και της σιωπηλής
αποδοχής»
αντιθέσεις διακρίνει κανείς τα
πρώτα σηµάδια ενός παράλογου έργου.
Εκείνο που, οπωσδήποτε,
πρέπει να ξέρουµε για το τραγικό είναι αυτός ο µυστικός σύνδεσµος, που ενώνει το λογικό
µε το καθηµερινό. Να γιατί ο
Σάµσα, ο ήρωας της «Μεταµόρφωσης», 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 καµπουριάζει, στην κοιλιά του εµφανίζονται άσπρα στίγµατα και,ωστόσο,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 ξαναρχίζουν, περιγράφεται η µεγάλη
περιπέτεια ενός ατόµου που ανα-

ζητάει τη λύτρωσή του. Αυτά τη µετουσίωση του προβλήµατος σε πράξη, τη σύµπτωση του
γενικού µε το ειδικό - τα συναντάµε σ' όλα τα µικρά τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί ο µεγάλος 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 Ευρωπαίος.Είναι σαν όλο τον κόσµο.
Σαν εµάς.Αλλά,είναι και η ουσία
του Κ.που ζωντανεύει τον άγνωστο «Χ» αυτής της σαρκικής εξίσωσης.
Πραγµατικά, όσο πιο παράλογη είναι η «∆ίκη», τόσο πιο
απροσδόκητο κι αδικαιολόγητο φαίνεται το παράφορο «άλµα»
του «Πύργου».Εδώ,όµως,ξαναβρίσκουµε σε γνήσια κατάσταση την παράδοξη υπαρξιακή
σκέψη,όπως την εκφράζει,λόγου
χάρη, ο Κίρκεγκωρ: «Πρέπει να
χτυπάµε ως το θάνατο την επίγεια 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 Εξουσία,που είναι πάντα αόρατη,σχεδόν βλακώδης, όσο και επικίνδυνη στον φρικτά γελοίο
παραλογισµό της,στον «Πύργο»
επιδιώκει απεγνωσµένα να την
συναντήσει.
Η προδιαγεγραµµένη ανθρώπινη 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 αντιµετωπίζουµε τα πράγµατα…
Χωρίς να θέλω να χαλάσω
την αίσθηση που,πιθανόν,άφησε ο συνοπτικός τούτος σχολιασµός της καφκικής προσέγγισης της ανθρώπινης ύπαρξης,
θα αποφύγω εσκεµµένα να προβώ σε οποιονδήποτε παραλληλισµό µε τη δική µας εποχή.
Αυτό θα το αφήσω σε σας… ❘❚
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Προϊστάµενος σε… µέγγενη!
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

Γράφει ο Άγγελος Βασιλάκης,
Φοιτητής Νοσηλευτικής ΤΕΙ
Αθήνας

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

Σ

υνηθίζουµε 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 προϊε φ η µστάµενου-νοσηλευτή.
ερίδες
Αν υπάρχει µια βαθιά,κακοτράχαλη χαράδρα που εµποδίζει το πέρασµα από τη θεωρία
στην πράξη, δεν µένει παρά να
την εξερευνήσουµε, µε κάθε
κόστος,στοχεύοντας στο να φτιάξουµε -επιτέλους!- µια γερή γέφυρα και να ξενοιάσουµε µια και
καλή,
π
ο λ ίαντί
τ η ςνα τριγυρνάµε αµήχανα,σαν τις άδικες κατάρες µάλλον τροµαγµένοι, προσπαθώντας απλά να διασκεδάσουµε
την υψοφοβία (εκ µυωπίας), µε
φτηνές κι άχρηστες, αν όχι για
πέταµα αντιεπιστηµονικές και
αντιδιαλεκτικές «έρευνες», περί
του (άγνωστου) βάθους, του
ε π ι φ(άγνωστου)
υ λ λ ί δ α ύψους, της (άγνωστης) σύστασης του εδάφους,
της χλωρίδας και πανίδας ενός
(άγνωστου) πάτου της χαράδρας.
Ο αγνωστικιστικός µεταπρατικός υποκειµενισµός,που µαστί-

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός
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πληροφορίες
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«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»
ζει το συντριπτικό ποσοστό της
ελληνικής νοσηλευτικής έρευνας,δηλαδή η µοιραία κι άβουλη εισαγωγή ερευνητικών µοντέλων και προϊόντων κατευθείαν
από Αγγλίες, Γαλλίες, Αµερικές
και Γερµανίες, ειδικά πάνω στο
ζήτηµα του προϊστάµενου νοσηλευτή σε νοσηλευτικό τµήµα,
ενός νοσοκοµείου του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα της Ελλάδας,το σωτήριον έτος 2009,αποδεικνύεται 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 δεχτούµε πως, ένας προϊστάµενος βρίσκεται ανάµεσα στους «από πάνω»
και τους «από κάτω». Σχηµατικά
και λίγο αυθαίρετα, µπορούµε
να τον τοποθετήσουµε ανάµεσα 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 έπρεπε να ανήκει σε δαύτους.
Οι «από τα πάνω» συνήθως
δεν είναι νοσηλευτές. Μάλλον
ποτέ δεν είναι νοσηλευτές.Αυτό
το υποτιµούν οι προϊστάµενοινοσηλευτές (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 νοσηλευτής µάλλον έχει αυταπάτες, επικίνδυνες κι εξοργιστικές,ότι ανήκει ή µπορεί να ανήκει στους
«από πάνω». Αυτές οι αυταπάτες
βολεύουν, µα δεν παύουν να
είναι αυταπάτες. Ο προϊστάµενος νοσηλευτής είναι αναλώσιµος. Είτε θέλει είτε όχι. Κι αυτό
αποδεικνύεται συχνά,συχνότατα, καθηµερινά θα λέγαµε, µε
τον πιο οδυνηρό τρόπο, σε ένα
σύστηµα που,είτε ζητάει το κέρδος (ιδιωτικός τοµέας),είτε ψήφους
και κοµµατικές εκδουλεύσεις
(δηµόσιος τοµέας). Ο προϊστάµενος νοσηλευτής, εποµένως,
έχει µία και µόνη ρεαλιστική
επιλογή.Να παραδεχτεί πως ανήκει στους «από κάτω».
Αυτό γεννά νέες επιλογές,
απίστευτες παραγωγικές δυνατότητες, µα και απίστευτες τριβές έως ολικές ρήξεις µε τους
«από πάνω», οι οποίοι σε καµία
περίπτωση δεν είναι διατεθειµένοι να ανεχτούν µία αντιιεραρχική στάση από τους…προϊστάµενους,που θέτει εν κινδύνω,
όχι µόνο το εργοδοτικό ή κοµµατικό χέρι που γυρνάει τη
µέγγενη –το οποίο κινδυνεύει να κοπεί εκ των «από τα
κάτω»- µα και την ίδια τη µέγγενη ως ξεπερασµένο, σάπιο
και αντιπαραγωγικό µηχανισµό, 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 εκείνων που παράγουν όλη τη φροντίδα, δηλαδή µε εκείνους που
κρατάνε τις κλινικές και τις βάρδιες των νοσοκοµείων. Χωρίς
τους οποίους δεν υφίσταται,
ούτε προϊστάµενος, ούτε φροντίδα, µήτε νοσοκοµείο. ❘❚
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Ε.Ν.Ε.ξελίξει
Ε.Ν.Ε.ξελίξει

εκδηλώσεις

Ε.Ν.Ε.µπνεύσει
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ζωή - αναψυχή

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

❑ Κοινό
Κυπρο-Ελλαδικό
Καρδιολογικό
Ε.Ν.Ε.πιστήµη
ε ξΣυνέδριο
ελίξεις

ασθένειας και η αποκατάσταση υγείας και ευεξίας για το άτοµο και την κοινότητα. Στα πλαίσια αυτά, η Ηµερίδα
θα προσπαθήσει να καλύψει ένα φάσµα
θεµάτων, τόσο των κάθε λογής εξαρτήσεων που µπορούν να δηµιουργήσουν όχι µόνο σωµατική ή ψυχική νοσηρότητα αλλά και περιθωριοποίηση των
χρηστών και απασχολούν σήµερα την
παγκόσµια κοινότητα υγείας, όσο και
των ίδιων των εξαρτηµένων ατόµων
και των τρόπων απεξάρτησής και επανένταξής τους. Στόχος είναι η διοργάνωση 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.

❑ Επιστηµονική
Ηµερίδα των
Φοιτητών
Νοσηλευτικής
Η 2η Επιστηµονική Ηµερίδα των Φοιτητών Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, διοργανώνεται
στις 7 Μαρτίου 2009, στη Σπάρτη. Η
Ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τµήµατος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη, πλησίον του
Γενικού Νοσοκοµείου Σπάρτης.
Το θέµα της ηµερίδας είναι: «Ψυχή,
Ουσίες, Εξάρτηση, Απεξάρτηση: Ναρκωµένη Κοινωνία». Επιχειρείται η διεπιστηµονική προσέγγιση του τεράστιου αυτού κοινωνικού προβλήµατος µε
όρους επιδηµιολογίας, νοσολογίας και
θεραπευτικής αντιµετώπισης, καθώς
και οι επιπτώσεις αυτού σε ειδικές οµάδες πληθυσµού: παιδιά, εφήβους, εγκύους. Επιπλέον, στόχος της ηµερίδας
είναι η αναφορά σε θέµατα πρόληψης,
ενηµέρωσης και συµβουλευτικής. Πυρήνας της Νοσηλευτικής Επιστήµης είναι
η προαγωγή υγείας, η πρόληψη της

δικαιώµατα

❑ Πανελλήνιο
∆ιαβητολογικό
Συνέδριο

Ε.Ν.Ε.ws

διεθνή
❑ Πανελλήνιο
Συνέδριο
Κλινικής
Ογκολογίας

Στις 26-28 Μαρτίου 2009 πραγµατοποιείται το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, στο ξενοωµα
enι sέ.ρΠληροφορίες:
δοχείο Hilton Aαthφ
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος. ∆ιοργάνωση: Goldair Congress,
Τηλ: 210 3274570, FAX: 210 3311021,
E-mail: congress@goldair.gr, Website:
www.congress.goldair.gr

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.γραψαν
❑ «Ο Ορθοπαιδικός

Η επίπτωση του Σακχαρώδους ∆ιαβήτη αυξάνεται ανησυχητικά, ιδιαίτερ όπαιδιά
σ ω πκαι
α εφήβους, µε δυσοίραπσε
ωνες προοπτικές, όσον αφορά την
εµφάνιση επιπλοκών σε νεότερες ηλικίες πλέον. Οι εξελίξεις στο χώρο του
Σακχαρώδους ∆ιαβήτη είναι και συνεΤο ∆ιαβητολογικό Κέντρο της Α΄
χείς και σηµαντικές. Αναπτύσσονται
Πρ. Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, και η
νέες θεωρίες όσον αφορά την παθοΝοσηλευτική Υπηρεσία ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ»
φυσιολογία, νέες τεχνολογίες και πρόδιοργανώνουν διηµερίδα µε θέµα:
τυπα φάρµακα για την αντιµετώπισή
«Σακχαρώδης ∆ιαβήτης στην πράξη»
e Παράλληλα
d i t o r i a l όµως, αποτελέσµατα
του.
στις 13-14 Μαρτίου 2009, στο Αµφισηµαντικών µελετών θέτουν σε αµφιθέατρο «Φαίδων Φέσσας» του νοσοσβήτηση «καθιερωµένους» θεραπευκοµείου. Πληροφορίες: τηλ: 2107456224,
τικούς χειρισµούς. Στο συνέδριο γίνε2107456782.
ται προσπάθεια, µέσα από διαλέξεις,
στρογγυλά τραπέζια, συζητήσεις µε
κορυφαίους ειδικούς, Έλληνες και
ξένους και δορυφορικά συµπόσια, να
αναδειχθούν και να αναλυθούν σε
π εβάθος,
ρ ι ε χ όθέµατα
µ ε ν α σηµαντικά αλλά και
εκείνα που είναι αµφιλεγόµενα. ΈµφαΣτο Συνεδριακό Κέντρο «∆ΙΑΣΕ- ση θα δοθεί, επίσης, στην τεκµηριωΛΟ» στο Μέτσοβο στις 13-15 Μαρτίου µένη γνώση (evidence based medicine)
πραγµατοποιείται το 2ο Πανηπειρωτι- και στην ορθή κλινική πρακτική που
κό Συµπόσιο Γενικής Ιατρικής. Πληρο- αυτή συνεπάγεται. Ένας από τους βασιφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: κούς στόχους της Ελληνικής ∆ιαβητοhttp://cubeplanners.gr/home.htm. λογικής Εταιρείας και του Συνεδρίου

❑ Ο Σακχαρώδης
∆ιαβήτης στην
πράξη

❑ Συµπόσιο Γενικής
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ιατρικής στο
Μέτσοβο

Ε.Ν.Ε.ντύπω

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

◗ ΑΓΓΕΛΙΑ

Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.κριθη

Η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου
και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
συνδιοργανώνουν το 8ο Κοινό ΚυπροΕλλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, που
θα λάβει χώρα στις 21 & 22 Μαρτίου
2009 στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus,
στη Λευκωσία. Πληροφορίες:
www.cycardio.org.

Ε.Ν.Ε.υθέτω

είναι η ανάδειξη του ερευνητικού έργου
που γίνεται στη χώρα µας. Το 11ο Πανελλήνιο ∆ιαβητολογικό Συνέδριο πραγµατοποιείται στην Αλεξανδρούπολη
από 25 έως 29 Μαρτίου 2009. Πληροφορίες: Ελληνική
α π∆ιαβητολογική
όψεις
Εταιρεία, ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. - Congress
world - Μ. Παπαπαναγιώτου, Τηλ. 210
7210052 & 210 7210001, Fax: 210
7210051. e-mail: info@congressworld.gr,
h t t p : / / w w w co ng ress wo r ld .g r.

εφηµερίδες

άρθρα / επιστολές

Ασθενής στο
Εξελισσόµενο
Περιβάλλον
Υγείας»

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΓΝΑ
Ε.Ν.Ε.ργειες
ΚΑΤ διοργανώνει για 7 συνεχή χρονιά
η

ι κ α: ι«ρΟόΟτρηθοτπααιδικός
Ηµερίδα µεε π
θέµα
Ασθενής στο Εξελισσόµενο Περιβάλλον Υγείας», την Πέµπτη 2 Απριλίου
2009 στο Αµφιθέατρο του Νοσοκο µείου. Συµµετοχή ελεύθερη. Πληροφορίες : κα Σ. Μαρκέτη τηλ. 210-6280031,
210-6280238, email: education@kathosp.gr, www.kat-hosp.gr.

Ε.Ν.Ε.

πληροφορίες

Ο «ΡΥΘΜΟΣ» κάθε νοσηλευτή

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

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυµεί αµοιβαία µετάθεση από το νοσοκοµείο Βενιζέλειο – Πανάνειο Ηρακλείου Κρήτης, σε οποιοδήποτε νοσοκοο λ ί τ- η
ς
απόψεις
202833
µείο της Μακεδονίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6939524237,π2310

