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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Η  Ε.Ν.Ε. στο Γ.Ν. Νίκαιας   Σελ. 8-9

ΡΕΘΥΜΝΟ 
Έλεγχος για το θέμα των χημειοθεραπειών Σελ. 15

Παρασκευή
κυτταρο-
στατικών

φαρμάκων
Πληροφορίες και καταγγελίες που κάνουν

λόγο για ανάθεση σε Νοσηλευτές της

παρασκευής των κυτταροστατικών φαρ-

μάκων, τα οποία χορηγούνται εν συνε-

χεία σε καρκινοπαθείς ασθενείς που υπο-

βάλλονται σε χημειοθεραπεία, καταφθάνουν

σχεδόν καθημερινά στην Ένωση Νοση-

λευτών Ελλάδος. Είναι γεγονός ότι, η ανω-

τέρω πρακτική ακολουθείται σε περισ-

σότερα νοσηλευτικά ιδρύματα όλης της

χώρας, δημιουργώντας μείζονα ζητήμα-

τα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και

ερωτηματικά αναφορικά με την ορθή και

σύννομη κατανομή των αρμοδιοτήτων

μεταξύ του πάσης φύσεως προσωπικού

των Νοσοκομείων. 

Η Ε.Ν.Ε., αντιλαμβανόμενη το μέγε-

θος του προβλήματος και αναλογιζόμε-

νη τους κινδύνους που ανακύπτουν από

τη συγκεκριμένη πρακτική, απέστειλε

υπόμνημα στους αρμόδιους φορείς απο-

σαφηνίζοντας, το υπάρχον κανονιστικό

πλαίσιο, που, αφενός ρυθμίζει τον τρό-

πο παρασκευής των κυτταροστατικών

φαρμάκων και, αφετέρου, προσδιορίζει

τα επαγγελματικά δικαιώματα του Νοση-

λευτικού προσωπικού.

««ΠΠ αρακολου -
θώντας όλα
αυτά τα οποία

διαδραματίζονται στο ΨΝΑ
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» και,κυ-
ρίως, τον τρόπο που η Δι-
οίκηση του νοσοκομείου
αντιλαμβάνεται το ρόλο της
και συμπεριφέρεται, πολ-
λές φορές έχω αναρωτηθεί
ως πρόεδρος του Συλλό-
γου Νοσηλευτών Ψυχιατρι-
κών Νοσοκομείων ΕΣΥ
του Νομού Αττικής, ποιες
ενέργειες θα είναι ικανές
και αποτελεσματικές, ώστε
η καθημερινότητα των νο-
σηλευτών και των ασθε-
νών του συγκεκριμένου
ιδρύματος να αλλάξει προς
το καλύτερο. Να βελτιω-
θούν οι διαδικασίες και τα
μέσα, τόσο για την ασφαλή
και αξιοπρεπή εργασία,
όσο και για την ποιοτική
παροχή νοσηλευτικών
υπηρεσιών,που αποτελούν
δικαιώματα, τα οποία λίγο

έως πολύ για το συγκεκρι-
μένο νοσοκομείο, δυστυ-
χώς, έχουν περιέλθει στο
περιθώριο των επιλογών»,
γράφει ο Γιώργος Αβραμί-
δης, Πρόεδρος Δ.Σ. του
ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. ΕΣΥ Ν.
ΑΤΤΙΚΗΣ.Τις ενέργειες, τα
μέτρα, τις λύσεις, τις απαραί-
τητες αλλαγές, που θα βελ-
τιώσουν τις συνθήκες στο
εν λόγω νοσηλευτικό
ίδρυμα, τις αναζητούν εδώ
και πολύ καιρό όσοι έμμε-
σα ή άμεσα επηρεάζονται
από τις δυσλειτουργίες του.

«Το τελευταίο διάστημα
γινόμαστε μάρτυρες μιας

διαδικασίας και πρακτικών
στο χώρο της ψυχικής υγεί-
ας που ‘τρομάζουν’,όχι μόνο
γιατί έρχονται από ένα ‘μακρι-
νό παρελθόν’, αλλά και για-
τί αυτό το παρελθόν σημα-
τοδοτεί και προβάλλεται ως
το άμεσο μέλλον που μας
περιμένει.Πρόκειται για τα
τεκταινόμενα στο Δρομο-
καΐτειο, όπου παρατηρού-
με την επάνοδο του θεσμού
του πατέρα-αφέντη, απόλυ-
του άρχοντα του ιδρύματος,
που πρωτοεμφανίστηκε μαζί
με την δημιουργία των ψυχια-
τρικών ασύλων από τις αρχές
του 19ου αιώνα,μια πατριαρ-

χική εξουσία, με απόλυτη
κυριαρχία πάνω στις ζωές
των, χωρίς κανένα δικαίω-
μα, εγκλείστων, καθώς και
πάνω στις τύχες των φυλά-
κων τους», αναφέρει μετα-
ξύ άλλων εκτενής επιστο-
λή που υπογράφουν
καθηγητές πανεπιστημίων,
ψυχίατροι κ.α. και κοινο-
ποιείται προς όλους τους
αρμόδιους φορείς στην Ελλά-
δα, αλλά και το εξωτερικό.

Δεκάδες έγγραφα,καταγ-
γελίες, προτάσεις, έχουν
καταγράψει τα προβλήμα-
τα στο συγκεκριμένο νοση-
λευτικό ίδρυμα...Δεκάδες
φωνές διαμαρτυρίας, οι
οποίες μέχρι τώρα,δεν έλα-
βαν καμία ουσιαστική απά-
ντηση ή έστω μία εξήγη-
ση, για την πολύχρονη
απουσία πολιτικής βούλη-
σης, που θα μπορούσε να
αλλάξει τις θλιβερές αυτές
καταστάσεις...

�

Σελ. 12-13

�

Σελ. 6-7

Και εγένετο...
σκότος!

ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ: Το όραμα που εξελίχθηκε σε παραμύθι
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ΕΕ ΠΠ ΑΑ ΓΓ ΓΓ ΕΕ ΛΛ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   

ΙΙδδιιωωττιικκόό  έέρργγοο  μμεε  ααμμοοιιββήή
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
31 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007): «1. Μετά
από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργα-
σία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης
του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας
του. 2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά
από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβου-
λίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους
υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό
και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαί-
ου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρ-
χει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου
διοίκησης». Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομο-
θέτης έχει καθιερώσει ένα σύστημα προηγούμενης αδειοδότη-
σης, προκειμένου ο δημόσιος υπάλληλος να δύναται νομίμως να
ασκεί ιδιωτικό έργο με αμοιβή. Για την έκδοση της εν λόγω άδει-
ας, η οποία αφορά σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας οιασ-
δήποτε μορφής, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον
ενδιαφερόμενο. Η αποδοχή ή μη της αιτήσεως... Σελ. 11

ΒΒ ΟΟ ΥΥ ΛΛ ΗΗ   

ΝΝαα  δδιιοορρθθωωθθεείί  
ηη  ααδδιικκίίαα!!
Να διορθώσει την αδικία που υφίστα-
νται οι απόφοιτοι του Τμήματος Νοση-
λευτικής Σπάρτης, ζητά με παρέμβαση
του στη Βουλή προς την Υπουργό Παι-
δείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, ο Βου-
λευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Όπως αναφέρει στην Ερώτησή του
προς την Υπουργό ο κ. Δαβάκης, στο ΠΔ
38/2010 με το οποίο ενσωματώθηκε
στην ελληνική νομοθεσία η Κοινοτική
Οδηγία 36/2005, δεν περιλαμβάνεται
η Νοσηλευτική Σπάρτης του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου, στον κατάλογο με
τις αναγνωρισμένες ανώτατες και ανώ-
τερες  σχολές των ευρωπαϊκών κρατών,
από τις οποίες αποφοιτούν Νοσηλευ-
τές. Η εξέλιξη αυτή αναφέρει ο κ. Δαβά-
κης, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα
στους αποφοίτους του Τμήματος, διότι
το πτυχίο τους σύμφωνα με τα γραφό-
μενα στο ΠΔ 38/2010 δεν τυγχάνει επαγ-
γελματικής αναγνώρισης στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια οι
απόφοιτοι του Τμήματος Νοσηλευτικής,
δεν θα μπορούν να ασκήσουν το νοση-
λευτικό επάγγελμα σε άλλο ευρωπαϊ-
κό κράτος,  αφού το πτυχίο που κατέ-
χουν δεν τους προσφέρει και την ταυτόχρονη
αναγνώριση των επαγγελματικών τους
προσόντων… Σελ. 5

Νοέμβριος 2010

ΕΕ .. ΝΝ .. ΕΕ .. ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΈΈννααςς  ννοομμππεελλίίσσττααςς  
δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοοςς......
Ο Χέμινγουεϊ γεννήθηκε το 1899 στο Ιλινόις,  αποτελώντας τον
πρώτο γιο του Κλάρενς Έντμοντς Χέμινγουεϊ και της Γκρέις
Χωλ. Κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών του σπουδών, ο Χέμιν-
γουεϊ διακρίθηκε για τις επιδόσεις του, όχι μόνο στα γράμμα-
τα (ειδικότερα στη φιλολογία), αλλά και στα αθλήματα του
μποξ και του αμερικάνικου ποδοσφαίρου. Αποφοιτώντας, δεν
συνέχισε τις σπουδές του σε κάποιο κολέγιο, αλλά ξεκίνησε
να εργάζεται ως δημοσιογράφος, το 1917, στην εφημερίδα The
Kansas City Star, θέση στην οποία τελικά παρέμεινε για μόλις
έξι μήνες. Κατά την σύντομη παραμονή του, ο ίδιος έγραψε
πως, έμαθε τους καλύτερους κανόνες συγγραφής, αναφερό-
μενος προφανώς στις οδηγίες προς τους δημοσιογράφους,
για σύντομες προτάσεις και παραγράφους, ενεργητικά ρήμα-
τα και αυθεντικότητα στη γραφή. Παρά την αδυναμία του να
καταταγεί στο στρατό, το Δεκέμβριο του 1917, έγινε δεκτός ως
εθελοντής οδηγός ασθενοφόρου του Ερυθρού Σταυρού και
αφού αποχώρησε από την εφημερίδα όπου εργαζόταν, τον
Απρίλιο του 1918 αναχώρησε.. Σελ. 22-23
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ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΜΜ ΝΝ ΗΗ ΜΜ ΑΑ   

««ΚΚααννέέννααςς  ννοοσσηηλλεευυττήήςς  
δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχεειι»»
«Αφορμή για τη σύνταξη του παρόντος αποτέλεσαν βάσιμες πληροφορίες και καταγ-
γελίες, που κάνουν λόγο για ανάθεση σε Νοσηλευτές της παρασκευής των κυτταρο-
στατικών φαρμάκων, τα οποία χορηγούνται εν συνεχεία σε καρκινοπαθείς ασθενείς
που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Είναι γεγονός ότι, η ανωτέρω πρακτική ακολου-
θείται σε περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα όλης της χώρας, δημιουργώντας μείζο-
να ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και ερωτηματικά αναφορικά με την ορθή
και σύννομη κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ του πάσης φύσεως προσωπικού των
Νοσοκομείων. Η Ε.Ν.Ε., αντιλαμβανόμενη το μέγεθος του προβλήματος και αναλογι-
ζόμενη τους κινδύνους που ανακύπτουν από τη συγκεκριμένη πρακτική, επιθυμεί διά
του παρόντος να καταστήσει γνωστό, ή άλλως να αποσαφηνίσει, το υπάρχον κανονι-
στικό πλαίσιο, που, αφενός ρυθμίζει τον τρόπο παρασκευής των κυτταροστατικών φαρ-
μάκων και, αφετέρου, προσδιορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα του Νοσηλευτικού
προσωπικού. Αρχικώς, λοιπόν, θα πρέπει να επισημανθούν οι διατάξεις του άρθρου 1
του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, περί του καθορισμού… Σελ. 6-7

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΕΕ ΜΜ ΒΒ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   

ΗΗ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  σσττοο  ΓΓ..ΝΝ..  ΝΝίίκκααιιααςς
Το θέμα της παρασκευής των κυτταροστατικών φαρμάκων, παρά το ξεκάθαρο κανο-
νιστικό πλαίσιο (βλ. σελ. 6-7), φαίνεται πώς δεν «προβληματίζει» ιδιαίτερα τις διοική-
σεις πολλών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οι οποίες το αγνοούν με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται, προκαλώντας πάντα την άμεση παρέμβαση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.
Μια τέτοια παρέμβαση είχαμε πρόσφατα και στο Γ.Ν. Νίκαιας. Συγκεκριμένα, η Ε.Ν.Ε.
έστειλε εξώδικο προς τον διοικητή του εν λόγω ιδρύματος εκφράζοντας την αντίθε-
σή της και τονίζοντας ότι η διαδικασία διάλυσης των κυτταροστατικών φαρμάκων είναι
παράνομη. «Ειδικότερα, κατά την ανωτέρω διαδικασία ορίζεται ως υποχρεωτική η
παρουσία και συμμετοχή Νοσηλευτή στο στάδιο της παρασκευής των κυτταροστατι-
κών φαρμάκων. Κατά το μέρος τούτο, η ως άνω πρακτική είναι εντελώς αυθαίρετη και
συνάμα παράνομη, δοθέντος ότι αγνοείται με τρόπο προκλητικό το σύνολο του υπάρ-
χοντος θεσμοθετημένου κανονιστικού πλαισίου… Σελ. 8-9
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Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του κειμένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.



Το ««ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΕΕππιισσττήήμμηηςς»», το επί-
σημο επιστημονικό περιοδικό της ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς εισέρχεται στο δδεεύύττεερροο  χχρρόόννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθμισης δημιουργήσαμε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://magazine.enne.gr/ στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστη-
μονικού περιοδικού,από την αρχή λειτουργίας του έως σήμερα,
θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όλους τους νοσηλευτές της
χώρας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική έκδοσή τους.

Όσοι, όμως, από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν αντίγρα-
φο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα
μπορούν να το λαμβάνουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση
που θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συμβολικό τίμημα,
που αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και  στα ταχυδρο-
μικά έξοδα της αποστολής. Έτσι, ηη  ττιιμμήή  εεκκάάσσττοουυ  ττεεύύχχοουυςς
ππεερριιοοδδιικκοούύ  οορρίίσσττηηκκεε  σστταα  εεππττάά  εευυρρώώ  ((77pp))  κκααιι  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόό--
μμεεννοοιι  μμπποορροούύνν  νναα  τταα  ππρροομμηηθθεεύύοοννττααιι  ττααχχυυδδρροομμιικκώώςς,,  εείίττεε
ξξεεχχωωρριισσττάά,,  εείίττεε  ααννάά  έέττοοςς,,  ααφφοούύ  ππρροοηηγγοουυμμέέννωωςς  ππρροοσσκκοομμίί--
σσοουυνν  ήή  ααπποοσσττεείίλλοουυνν  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ττηη  σσχχεεττιικκήή
ααππόόδδεειιξξηη  εεππώώννυυμμηηςς  κκααττάάθθεεσσηηςς  σσττηηνν  ττρράάππεεζζαα  EEUURROOBBAANNKK,,
σσττοο  λλοογγααρριιαασσμμόό  μμεε  ααρριιθθμμόό  00002266..00000022..6655..00220011003355440022  ((μμεε

ααιιττιιοολλοογγίίαα  ««ΓΓιιαα  ττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  ΠΠεερριιοοδδιικκόό  ττηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
ΕΕππιισσττήήμμηηςς»»))..
Επίσης, θα μπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γρα-
φεία της Ε.Ν.Ε.,καταβάλλοντας το παραπάνω τίμημα μετρητοίς.

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

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

δων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας

• Την ανάδειξη και επιστημονική διερεύνηση επιστημονι-
κών νοσηλευτικών θεμάτων

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

και δεσμεύεται σε μία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής ανα-
βάθμισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην
Ελλάδα. ΤΤοο  ππεερριιοοδδιικκόό  έέχχεειι  κκααττααχχωωρρηηθθεείί  σσττοονν  ΔΔιιεεθθννήή
ΣΣυυλλλλοογγιικκόό  ΚΚααττάάλλοογγοο  ΕΕκκδδόόσσεεωωνν  σσεε  σσεειιρρέέςς  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  μμεε
IISSSSNN  11779911--99000022..  



ΒΒ
εβαίως, πριν αρχίσει
κανείς να περιορίζει
ασφυκτικά τις λειτουρ-

γικές δαπάνες (ή πιο σωστά,
τις σπατάλες) των νοσοκο-
μείων, ελέγχει πρώτα την επι-
στημονική ποιότητα και τη
διαχειριστική ικανότητα των
διοικητών των εν λόγω ιδρυ-
μάτων, αλλιώς είναι σα να
προσπαθεί να γεμίσει τον
πίθο των Δαναΐδων. Επ’ αυτού,
από τα 170 περίπου διοικη-
τικά στελέχη που διορίστη-
καν εσχάτως να διοικήσουν
τα νοσοκομεία και που κλη-
ρονόμησε ως…προίκα ο νυν
υπουργός, μόλις το 1/3 δια-
θέτει προσόντα αναλόγων
σπουδών, ενώ μεταξύ αυτών,
συναντάμε συνταξιούχους
φιλόλογους, ηλεκτρολόγους,
διαιτολόγους, ακόμα και ναυ-
πηγούς…

Σαφέστατα, λοιπόν, οι σπα-
τάλες (και όχι οι δαπάνες) πρέ-
πει να κοπούν με το μαχαίρι
(104 εκατομμύρια ευρώ μαθαί-
νουμε ότι πλήρωσε το ελληνι-
κό δημόσιο για τηλέφωνα…),
αρκεί να μη μπερδέψουμε το
αναγκαίο με το περιττό και μπού-
με στη λογική του κλεισίματος
νοσηλευτικών μονάδων.Η μεί-
ωση των παραγγελιών των απα-
ραίτητων νοσοκομειακών υλι-
κών, δεν σημαίνει σε καμία
περίπτωση και την εξοικονό-
μηση χρημάτων,αλλά μας παρα-
πέμπει στο πείραμα του Χότζα,
όταν εκεί που νόμισε ότι έμα-
θε το γάιδαρό του να ζει χωρίς
φαΐ, τον βρήκε πεθαμένο…Οι
λίστες αναμονής στα χειρουρ-
γεία μεγαλώνουν ελλείψει υλι-
κών, ανοίγοντας έτι περαιτέρω

την όρεξη σε επίορκους φακε-
λοεισπράκτορες… 

Η υγεία είναι κοινωνικό
αγαθό και ως τέτοιο θα πρέ-
πει να αντιμετωπιστεί. Εξάλ-
λου, δεν αντιλαμβάνομαι για
ποιο λόγο το ΕΣΥ θα πρέπει
να είναι κερδοφόρο. Το κρά-
τος υποχρεούται να εισπράτ-
τει και να διαχειρίζεται ορθο-

λογικά τα έσοδά του, δικαιο-
λογώντας το σκοπό για τον
οποίο υπάρχει ως θεσμός.
Ξεχνάμε άραγε, ότι το κοινω-
νικό κράτος είναι ο θεμέλιος
λίθος του σοσιαλισμού, τον
οποίο συνεχίζει να πρεσβεύ-
ει το κόμμα που διαχειρίζεται
την εξουσία; Εκτός κι αν κάτι
έχει αλλάξει σε επίπεδο κατα-

στατικού και μου διαφεύγει…
Εν κατακλείδι, η δημόσια

δωρεάν υγεία εκτός από δικαί-
ωμα είναι και καθολική απαί-
τηση, τόσο των πολιτών, όσο
και του συνόλου των νοσηλευ-
τών και ως τέτοια θα αντιμετω-
πιστεί, όταν τεθεί εν αμφιβόλω
από την οποιαδήποτε κυβέρ-
νηση το αποτολμήσει.
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Η δημόσια δωρεάν 
υγεία είναι δικαίωμα 

και καθολική απαίτηση

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας 

Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

«Η μείωση των παραγγελιών των απαραίτητων
νοσοκομειακών υλικών, δεν σημαίνει σε καμία
περίπτωση και την εξοικονόμηση χρημάτων,
αλλά μας παραπέμπει στο πείραμα του Χότζα,
όταν εκεί που νόμισε ότι έμαθε το γάιδαρό του
να ζει χωρίς φαΐ, τον βρήκε πεθαμένο»



ΝΝ
αα  δδιιοορρθθώώσσεειι  ττηηνν  ααδδιι--
κκίίαα  πποουυ  υυφφίίσσττααννττααιι  οοιι
ααππόόφφοοιιττοοιι  ττοουυ  ΤΤμμήήμμαα--

ττοοςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΣΣππάάρρττηηςς,,  ζζηηττάά
μμεε  ππααρρέέμμββαασσήή  ττοουυ  σσττηη  ΒΒοουυλλήή
ππρροοςς  ττηηνν  ΥΥπποουυρργγόό  ΠΠααιιδδεείίααςς  κκ..
ΆΆνννναα  ΔΔιιααμμααννττοοπποούύλλοουυ,,  οο  ΒΒοουυ--
λλεευυττήήςς  ΛΛαακκωωννίίααςς  κκ..  ΘΘααννάάσσηηςς
ΔΔααββάάκκηηςς..

ΌΌππωωςς  ααννααφφέέρρεειι  σσττηηνν  ΕΕρρώώττηη--
σσήή  ττοουυ  ππρροοςς  ττηηνν  ΥΥπποουυρργγόό  οο  κκ..
ΔΔααββάάκκηηςς,,  σσττοο  ΠΠΔΔ  3388//22001100  μμεε  ττοο
οοπποοίίοο  εεννσσωωμμααττώώθθηηκκεε  σσττηηνν  εελλ--
λληηννιικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  ηη  ΚΚοοιιννοοττιικκήή
ΟΟδδηηγγίίαα  3366//22000055,,  δδεενν  ππεερριιλλααμμ--
ββάάννεεττααιι  ηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΣΣππάάρρττηηςς
ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΠΠεελλοοπποοννννήή--
σσοουυ,,  σσττοονν  κκααττάάλλοογγοο  μμεε  ττιιςς  αανναα--
γγννωωρριισσμμέέννεεςς  ααννώώττααττεεςς  κκααιι  ααννώώ--
ττεερρεεςς    σσχχοολλέέςς  ττωωνν  εευυρρωωππααϊϊκκώώνν
κκρρααττώώνν,,  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααπποοφφοοιι--
ττοούύνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς..

Η εξέλιξη αυτή αναφέρει ο
κ. Δαβάκης, δημιουργεί σοβα-

ρά προβλήματα στους αποφοί-
τους του Τμήματος,διότι το πτυ-
χίο τους σύμφωνα με τα γρα-
φόμενα στο ΠΔ 38/2010 δεν
τυγχάνει επαγγελματικής ανα-
γνώρισης στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.Με άλλα λόγια
οι απόφοιτοι του Τμήματος
Νοσηλευτικής,δεν θα μπορούν
να ασκήσουν το νοσηλευτικό
επάγγελμα σε άλλο ευρωπαϊ-
κό κράτος, αφού το πτυχίο που
κατέχουν δεν τους προσφέρει
και την ταυτόχρονη αναγνώρι-
ση των επαγγελματικών τους
προσόντων.

Ολοκληρώνοντας την παρέμ-
βαση του ο κ. Δαβάκης, ρωτά
την Υπουργό ποιοι λόγοι οδή-
γησαν ώστε το Τμήμα Νοση-
λευτικής Σπάρτης, το οποίο λει-
τουργεί υποδειγματικά στο
πλαίσιο σπουδών του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου, να

μην περιληφθεί στον κατάλο-
γο του ΠΔ 38/2010 με τις ανώ-
τατες σχολές που παρέχουν
νοσηλευτική εκπαίδευση στη
χώρα μας,καλώντας την να προ-
βεί άμεσα στις απαραίτητες ενέρ-
γειες για να διορθωθεί η αδι-
κία που υφίστανται οι απόφοιτοι
του Τμήματος  Νοσηλευτικής
Σπάρτης.

Ακολουθεί το πλήρες κεί-
μενο της Ερωτήσεως του κ.
Δαβάκη:

««ΣΣεε  ππρρόόσσφφααττηη  αανναακκοοίίννωωσσηη
ττοουυ,,  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο
ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάά--
δδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))  δδιιααμμααρρττύύρρεεττααιι
εεννττόόννωωςς,,  εεξξααιιττίίααςς  ττοουυ  γγεεγγοοννόό--
ττοοςς  όόττιι  σσττοο  ΠΠΔΔ  3388//22001100,,  μμεε  ττοο
οοπποοίίοο  εεννσσωωμμααττώώθθηηκκεε  σσττηηνν
εελλλληηννιικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  ηη  ΚΚοοιιννοο--
ττιικκήή  ΟΟδδηηγγίίαα  3366//22000055,,  δδεενν  ππεερριι--
λλααμμββάάννεεττααιι  ττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς  ΣΣππάάρρττηηςς,,  ττοουυ

ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΠΠεελλοοπποοννννήή--
σσοουυ  σσττοονν  κκααττάάλλοογγοο  μμεε  ττιιςς  αανναα--
γγννωωρριισσμμέέννεεςς  ααννώώττααττεεςς  κκααιι  ααννώώ--
ττεερρεεςς    σσχχοολλέέςς  ττωωνν  εευυρρωωππααϊϊκκώώνν
κκρρααττώώνν,,  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααπποο--
φφοοιιττοούύνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς..  

Συγκεκριμένα στο Παράρ-
τημα V.2 του ΠΔ 38/2010 με τίτ-
λο «Νοσοκόμοι υπεύθυνοι για
γενική περίθαλψη» γίνεται ανα-
φορά αφενός στο Πρόγραμμα
Σπουδών που πρέπει να παρα-
κολουθεί κάθε Νοσηλευτής
υπεύθυνος για γενική περίθαλ-
ψη (ο οποίος παρεμπιπτόντως
κακώς αναφέρεται μέσα στο ΠΔ
ως νοσοκόμος),αφετέρου παρα-
τίθενται οι τίτλοι εκπαίδευσης
που χορηγούνται στα διάφορα
κράτη-μέλη της Ε.Ε καθώς και
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που
τους χορηγούν.

Στην περίπτωση της χώρας
μας, μεταξύ των τίτλων εκπαί-

δευσης και των αντίστοιχων
οργανισμών που τους χορη-
γούν, δεν έχει συμπεριληφθεί
το πτυχίο του Τμήματος Νοση-
λευτικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, με έδρα τη
Σπάρτη. Η εξέλιξη αυτή δημι-
ουργεί τεράστια προβλήματα
στους αποφοίτους του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικής Σπάρτης,διό-
τι το πτυχίο τους σύμφωνα με
τα γραφόμενα στο ΠΔ 38/2010
δεν τυγχάνει επαγγελματικής
αναγνώρισης στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.ΜΜεε  άάλλλλαα
λλόόγγιιαα  οοιι  ααππόόφφοοιιττοοιι  ττοουυ  ΤΤμμήήμμαα--
ττοοςς    ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  ΣΣππάάρρττηηςς,,
δδεενν  θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  αασσκκήήσσοουυνν
ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  εεππάάγγγγεελλμμαα  σσεε
άάλλλλοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  κκρράάττοοςς,,    ααφφοούύ
ττοο  ππττυυχχίίοο  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν  δδεενν
ττοουυςς  ππρροοσσφφέέρρεειι  κκααιι  ττηηνν  ττααυυττόό--
χχρροοννηη  ααννααγγννώώρριισσηη  ττωωνν  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκώώνν  ττοουυςς  ππρροοσσόόννττωωνν»»..
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΘΑΝΑΣΗ ΔΑΒΑΚΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

Να διορθωθεί η αδικία! 

ΗΗ
ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς
εεξξέέδδωωσσεε  ΔΔεελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ  εεκκφφρράά--
ζζοοννττααςς  ττηηνν  έέννττοοννηη  ααννττίίδδρραασσήή

ττηηςς,,  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ππρρόόσσφφααττεεςς  δδηηλλώώσσεειιςς
ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΛΛΑΑ..ΟΟ..ΣΣ..,,  κκ..  ΓΓιιώώρργγοουυ
ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηη,,  οο  οοπποοίίοοςς  υυπποοσσττήήρριιξξεε  όόττιι,,
κκάάπποοιιοοςς  μμπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  ννοοσσηηλλεευυττήήςς
μμεε......««ττααχχύύρρρρυυθθμμαα  σσεεμμιιννάάρριιαα  έέξξιι  μμηηννώώνν»»!!  

«Διά του παρόντος επιθυμούμε να
εκφράσουμε την τεράστια έκπληξη και
δικαιολογημένη αγανάκτησή μας για
τις απίθανες δηλώσεις του Προέδρου
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού,
κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη, κατά την
εμφάνισή του στο κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων του τηλεοπτικού σταθμού MEGA
στις 16-11-2010.

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  οο  κκύύρριιοοςς  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς,,

σσεε  μμιιαα  εεππίίδδεειιξξηη  αακκρρααιιφφννοούύςς  λλααϊϊκκιισσμμοούύ
κκααιι  εεππιιπποολλααιιόόττηηττααςς  ααννααλλοογγιικκάά  μμεε  ττοονν
θθεεσσμμιικκόό  ττοουυ  ρρόόλλοο  ωωςς  ααρρχχηηγγοούύ  κκόόμμμμαα--
ττοοςς  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ,,  αανναα--
φφεερρόόμμεεννοοςς  σσττιιςς  μμεεττααττάάξξεειιςς  ππρροοσσωωππιι--
κκοούύ  γγιιαα  ττηηνν  εεξξυυγγίίααννσσηη  οορριισσμμέέννωωνν  ΔΔΕΕΚΚΟΟ,,
ααννέέφφεερρεε  όόττιι  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  κκάάλλυυψψηη
κκεεννώώνν  οορργγααννιικκώώνν  θθέέσσεεωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν
δδιιάά  ττηηςς  μμεεττάάττααξξηηςς  εερργγααζζοομμέέννωωνν  άάλλλλωωνν
κκλλάάδδωωνν,,  όόππωωςς  ππ..χχ..  μμηηχχααννοοδδηηγγώώνν  ττοουυ
ΟΟΣΣΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσοουυνν
««ττααχχύύρρρρυυθθμμαα  σσεεμμιιννάάρριιαα  έέξξιι  μμηηννώώνν»»..  

Προφανώς ο κύριος Καρατζαφέρης
αγνοεί ότι, οι νοσηλευτές είναι απόφοι-
τοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(ΑΕΙ και ΤΕΙ) με πρόγραμμα σπουδών
διάρκειας τεσσάρων ετών, αγνοεί την
νομοθεσία περί της Ένωσης Νοσηλευ-

τών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), ήτοι του επαγγελ-
ματικού συλλόγου των νοσηλευτών που
λειτουργεί ως ΝΠΔΔ και θέτει ως προ-
απαιτούμενο της νόμιμης άσκησης του
νοσηλευτικού επαγγέλματος την εγγρα-
φή στα μητρώα της Ε.Ν.Ε., αγνοεί τις
προϋποθέσεις έκδοσης άδειας άσκη-
σης του νοσηλευτικού επαγγέλματος,
ενώ αδιαφορεί με προκλητικό τρόπο
για την ποιότητα των παρεχομένων υπη-
ρεσιών φροντίδας και υγείας προς το
κοινωνικό σύνολο, υποστηρίζοντας ότι
αρκεί ένα ταχύρρυθμο σεμινάριο έξι
μηνών για να μετατραπεί ένα μηχανο-
δηγός του ΟΣΕ σε νοσηλευτή. 

ΣΣττοο  σσηημμεείίοο  ααυυττόό  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοννιι--
σσττεείί,,  όόττιι  ττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  εεππάάγγγγεελλμμαα
ααπποοττεελλεείί  λλεειιττοούύρργγηημμαα,,  ηη  αασσφφααλλήήςς  άάσσκκηη--

σσηη  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααππααιιττεείί  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννεεςς
εεππιισσττηημμοοννιικκέέςς  γγννώώσσεειιςς  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερρηη
ττεεχχννιικκήή,,  πποουυ  δδεενν  ααπποοκκττώώννττααιι  μμεε  εεξξάά--
μμηηνναα  σσεεμμιιννάάρριιαα..

Εντεύθεν θεωρούμε ότι η ως άνω
ολοκληρωτική και συνάμα αήθης απα-
ξίωση του κλάδου και της επιστημοσύ-
νης των νοσηλευτών δεν μπορεί παρά
να αποτελεί προϊόν παρεξήγησης ή
παραπληροφόρησης ή αβασάνιστης
σκέψης ή επιπολαιότητας εκ μέρους
του αρχηγού του ΛΑ.Ο.Σ.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω πρω-
τοφανείς δηλώσεις του κύριου Καρατζα-
φέρη προκαλούν την εύλογη οργή των
νοσηλευτών και χρήζουν άμεσης ανά-
κλησης προς αποκατάσταση του κλά-
δου των νοσηλευτών», αναφέρει η Ε.Ν.Ε..

ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Αγανάκτηση για τις δηλώσεις Καρατζαφέρη



««ΑΑ
φφοορρμμήή  γγιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  ττοουυ  ππααρρόό--
ννττοοςς  ααπποοττέέλλεεσσαανν  ββάάσσιιμμεεςς  ππλληη--
ρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  κκααττααγγγγεελλίίεεςς,,  πποουυ

κκάάννοουυνν  λλόόγγοο  γγιιαα  ααννάάθθεεσσηη  σσεε  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττέέςς  ττηηςς  ππααρραασσκκεευυήήςς  ττωωνν  κκυυττττααρροοσσττααττιικκώώνν
φφααρρμμάάκκωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  χχοορρηηγγοούύννττααιι  εενν
σσυυννεεχχεείίαα  σσεε  κκααρρκκιιννοοππααθθεείίςς  αασσθθεεννεείίςς  πποουυ
υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  χχηημμεειιοοθθεερρααππεείίαα..  ΕΕίίννααιι
γγεεγγοοννόόςς  όόττιι,,  ηη  ααννωωττέέρρωω  ππρραακκττιικκήή  αακκοο--
λλοουυθθεείίττααιι  σσεε  ππεερριισσσσόόττεερραα  ννοοσσηηλλεευυττιικκάά
ιιδδρρύύμμαατταα  όόλληηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  δδηημμιιοουυρργγώώ--
ννττααςς  μμεείίζζοονναα  ζζηηττήήμμαατταα  υυγγιιεειιννήήςς  κκααιι  αασσφφάά--
λλεειιααςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  εερρωωττηημμααττιικκάά  ααννααφφοορριι--
κκάά  μμεε  ττηηνν  οορρθθήή  κκααιι  σσύύννννοομμηη  κκααττααννοομμήή
ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ππάάσσηηςς  φφύύσσεε--
ωωςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττωωνν  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίωωνν..  

Η Ε.Ν.Ε., αντιλαμβανόμενη το μέγε-
θος του προβλήματος και αναλογιζόμε-
νη τους κινδύνους που ανακύπτουν από
τη συγκεκριμένη πρακτική,επιθυμεί διά
του παρόντος να καταστήσει γνωστό, ή
άλλως να αποσαφηνίσει, το υπάρχον
κανονιστικό πλαίσιο, που, αφενός ρυθ-
μίζει τον τρόπο παρασκευής των κυττα-
ροστατικών φαρμάκων και, αφετέρου,
προσδιορίζει τα επαγγελματικά δικαιώ-
ματα του Νοσηλευτικού προσωπικού.

ΑΑρρχχιικκώώςς,,  λλοοιιππόόνν,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιι--
σσηημμααννθθοούύνν  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  11
ττοουυ  ΠΠρροοεεδδρριικκοούύ  ΔΔιιααττάάγγμμααττοοςς  335511//11998899,,
ππεερρίί  ττοουυ  κκααθθοορριισσμμοούύ  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιι--
κκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττωωνν  ΠΠττυυχχιιοούύχχωωνν  ττωωνν
ΤΤμμηημμάάττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυ
ΠΠρροοεεδδρριικκοούύ  ΔΔιιααττάάγγμμααττοοςς  221100//22000011..  Σύμ-
φωνα με τις ανωτέρω διατάξεις,δεν προ-
κύπτει αρμοδιότητα αυτών όπως παρα-
σκευάζουν κυτταροστατικά φάρμακα.Με
άλλα λόγια, η παρασκευή κυτταροστατι-
κών φαρμάκων δεν εμπίπτει στο πεδίο
των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του
Νοσηλευτικού προσωπικού.

Πέραν του ζητήματος της αρμοδιότη-
τας, η Ε.Ν.Ε. οφείλει να υπογραμμίσει
την επικινδυνότητα της διαδικασίας παρα-
σκευής των χημειοθεραπευτικών φαρ-
μάκων. ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  φφάάρρμμαακκαα  υυψψηηλλήήςς
ττοοξξιικκόόττηηττααςς,,  τταα  οοπποοίίαα  δδύύννααννττααιι  νναα  έέχχοουυνν
μμεεττααλλλλααξξιιοογγόόννεεςς  κκααιι  κκααρρκκιιννοογγόόννεεςς  εεππιι--
δδρράάσσεειιςς  σσεε  υυγγιιεείίςς  οορργγααννιισσμμοούύςς,,  εεάάνν  έέρρθθοουυνν
σσεε  εεππααφφήή  μμεε  ττοο  δδέέρρμμαα  ήή  ππρροοκκααλλέέσσοουυνν
μμόόλλυυννσσηη  μμέέσσωω  ττοουυ  ααννααππννεευυσσττιικκοούύ  σσυυσσττήή--
μμααττοοςς.. Αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι

η παρασκευή τέτοιων φαρμάκων πρέπει
να γίνεται υπό αυστηρούς όρους υγιει-
νής και ασφάλειας, ήτοι από εξειδικευ-
μένο προσωπικό με κατάλληλο εξοπλι-
σμό και σε ειδικά διαμορφωμένους
χώρους.Σε διαφορετική περίπτωση,όπου
δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα
προφύλαξης, τίθεται ευθέως σε κίνδυνο
η υγεία τόσο των νοσηλευομένων ασθε-
νών,όσο και του προσωπικού των νοση-
λευτικών ιδρυμάτων.

ΣΣττοο  σσηημμεείίοο  ααυυττόό  ααξξίίζζεειι  νναα  ττοοννιισσθθεείί
όόττιι,,  ηη  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  εεθθννιικκήή  κκααιι
κκοοιιννοοττιικκήή,,  ππεερρίί  ττωωνν  όόρρωωνν  υυγγιιεειιννήήςς  κκααιι
αασσφφάάλλεειιααςς  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς  εείίννααιι
εεξξααιιρρεεττιικκάά  λλεεππττοομμεερρήήςς  κκααιι  ααυυσσττηηρρήή,,  δδηημμιι--
οουυρργγώώννττααςς  έένναα  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόό  ππλλέέγγμμαα
ππρροοσσττααττεευυττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  γγιιαα  κκάάθθεε  κκααττηη--
γγοορρίίαα  εερργγααζζοομμέέννωωνν..  

ΑΑρρχχιικκώώςς  λλοοιιππόόνν,,  ττοο  άάρρθθρροο  4444  ττοουυ
ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα  ((ΝΝόόμμοοςς
22668833//11999999))  προβλέπει, ότι οι υπάλληλοι
έχουν δικαίωμα στη διασφάλιση συνθη-

κών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο
εργασίας τους. Για τους όρους υγιεινής
και ασφάλειας του χώρου εργασίας των
υπαλλήλων και για τον έλεγχο τήρησής
τους ισχύουν οι ειδικές διατάξεις.

Με την παραπάνω διάταξη αναγνω-
ρίζεται δημόσιο δικαίωμα υπέρ των υπαλ-
λήλων το οποίο είναι αγώγιμο, δηλαδή
θεμελιώνει την αξίωση και ενώπιον δικα-
στηρίου για την παροχή της νόμιμης προ-
στασίας σε περίπτωση άρνησης ή παρά-
λειψης της Διοίκησης.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη διάταξη
συνδέεται άμεσα με ττοο  άάρρθθρροο  4466§44  ττοουυ
ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα,,  που προ-
βλέπει ότι οι συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύ-
ονται με τις αρμόδιες αρχές για τους
όρους,την αμοιβή και τις συνθήκες εργα-
σίας των μελών τους.

Σύμφωνα, δε, με ττοο  άάρρθθρροο  666622  ττοουυ
ΑΑσσττιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα, ο εργοδότης οφείλει
να διαρρυθμίζει τα σχετικά με την εργα-

σία και με το χώρο της καθώς και τα σχε-
τικά με τη διαμονή,τις εγκαταστάσεις και
τα μηχανήματα ή εργαλεία, έτσι ώστε να
προστατεύεται η ζωή και η υγεία του
εργαζόμενου.

ΣΣεε  εευυρρωωππααϊϊκκόό  εεππίίππεεδδοο,,  έέμμφφαασσηη  θθαα
ππρρέέππεειι  νναα  δδοοθθεείί  σσττοονν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΚΚοοιιννωω--
ννιικκόό  ΧΧάάρρττηη  πποουυ  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  ααππόό  τταα  ΣΣυυμμ--
ββααλλλλόόμμεενναα  ΜΜέέρρηη  σσττιιςς  1188--1100--11996611,,  εεννώώ  σσττηη
χχώώρραα  μμααςς  κκυυρρώώθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  ΝΝόόμμοο  11442266//11998844
κκααιι  εεττέέθθηη  σσεε  ιισσχχύύ  σσττιιςς  2211--0033--11998844..  

Όπως γίνεται αντιληπτό,ο νομοθέτης
έχει θεσπίσει σειρά όρων και προϋπο-
θέσεων, προκειμένου να διαφυλάξει με
αποτελεσματικό τρόπο την υγεία των
εργαζομένων που εκτίθενται σε νοση-
ρούς και επικίνδυνους παράγοντες. Οι
εν λόγω διατάξεις σαφώς καταλαμβάνουν
και το προσωπικό που παρασκευάζει τα
κυτταροστατικά φάρμακα.Δυστυχώς,στην
πράξη αποδεικνύεται καθημερινά η ελλι-
πέστατη εφαρμογή των συγκεκριμένων
διατάξεων,γεγονός που δικαιολογεί την
ουσιαστική και ευθεία παρέμβαση της
Ε.Ν.Ε. επί του ζητήματος.

ΠΠεερρααιιττέέρρωω,,  ττοο  ΠΠρροοεεδδρριικκόό  ΔΔιιάάττααγγμμαα
330077//11998866  ((ΠΠρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  υυγγεείίααςς  ττωωνν
εερργγααζζοομμέέννωωνν  πποουυ  εεκκττίίθθεεννττααιι  σσεε  οορριισσμμέέ--
ννοουυςς  χχηημμιικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρ--
κκεειιαα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  ττοουυςς)),,  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ
οοπποοίίοουυ  έέχχεειι  εεππεεκκττααθθεείί,,  δδιιάά  ττοουυ  άάρρθθρροουυ
33§11  ττοουυ  ΠΠΔΔ  7777//11999933  σσττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο,, τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης,περιέχει διατάξεις θεσπίζουσες
τις οριακές τιμές των χημικών παραγό-
ντων και τις υποχρεώσεις των εργοδο-
τών προς λήψη μέτρων ασφαλείας, ενώ
ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το άρθρο 5,
σύμφωνα με το οποίο «σε κάθε εργοδό-
τη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισα-
γωγέα ή προμηθευτή,που παραβαίνει τις
διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται,ανε-
ξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οοιι
δδιιοοιικκηηττιικκέέςς  κκυυρρώώσσεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2244  ττοουυ
ΝΝ..  22222244//9944  μμεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  ττωωνν  δδιιαα--
ττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  66  ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ
8888555555//33229933//3300--99--11998888  πποουυ  κκυυρρώώθθηηκκεε
μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  3399  ττοουυ  ΝΝ..11883366//8899..  Σε κάθε
κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγω-
γέα ή προμηθευτή,που παραβαίνει από
αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρό-
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ντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις
του άρθρου 25 του Ν. 2224/94».

ΤΤοο  ΠΠΔΔ  330077//11998866  σσυυμμππλληηρρώώθθηηκκεε  ααππόό
ττοο  ΠΠΔΔ  7777//11999933,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεννααρρμμοο--
ννιισσττεείί  ηη  εελλλληηννιικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  μμεε  ττηηνν  οοδδηη--
γγίίαα  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  8888//664422//ΕΕΟΟΚΚ  ττηηςς  1166ηηςς
ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  11998888  ππεερρίί  ττηηςς  ππρροοσστταασσίίααςς  ττωωνν
εερργγααζζοομμέέννωωνν  ααππόό  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  πποουυ
ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσυυννεεππεείίαα  εεκκθθέέσσεεώώςς  ττοουυςς
κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  ττοουυςς  σσεε
χχηημμιικκάά,,  φφυυσσιικκάά  κκααιι  ββιιοολλοογγιικκάά  μμέέσσαα..  ΤΤοο
άάρρθθρροο  22  ττοουυ  ΠΠΔΔ  7777//11999933  ττοοννίίζζεειι  αακκόόμμηη
μμιιαα  φφοορράά  ττηηνν  ααννάάγγκκηη  κκααιι,,  ππααρράάλλλληηλλαα,,  ττηηνν
υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττοουυ  εερργγοοδδόόττηη  νναα  λλααμμββάάννεειι
τταα  μμέέττρραα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  2266  ττοουυ  ΝΝ..  11556688//8855..  

Σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ περί των ελαχί-
στων προδιαγραφών ασφαλείας και υγεί-
ας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργα-
σίας από τους εργαζομένους κατά την
εργασία τους, εεκκδδόόθθηηκκεε  ττοο  ΠΠΔΔ  339955//11999944,,
ττοο  οοπποοίίοο  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  δδιιάά  ττοουυ  ΠΠΔΔ  8899//11999999
κκααιι  ττοουυ  ΠΠΔΔ  115555//22000044..  ΒΒαασσιικκήή  μμέέρριιμμνναα  ττοουυ
σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ΠΠΔΔ  εείίννααιι  ηη  λλήήψψηη,,  εεκκ  μμέέρροουυςς
ττοουυ  εερργγοοδδόόττηη,,  ττωωνν  ααννααγγκκααίίωωνν  μμέέττρρωωνν,,  ώώσσττεε
οο  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  ττίίθθεεττααιι  σσττηη  δδιιάά--
θθεεσσηη  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  μμέέσσαα  σσττηηνν  εεππιιχχεείί--
ρρηησσηη  ήή  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  νναα  εείίννααιι  κκααττάάλλ--
λληηλλοοςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοςς  εεκκττέέλλεεσσηη  εερργγαασσίίαα  ήή
κκααττάάλλλληηλλαα  ππρροοσσααρρμμοοσσμμέέννοοςς  ππρροοςς  ττοο  σσκκοο--
ππόό  ααυυττόό,,  οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη
αασσφφάάλλεειιαα  κκααιι  ηη  υυγγεείίαα  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν
κκααττάά  ττηη  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσήή  ττοουυ.. Παράλληλα,
προβλέπεται ειδική ενημέρωση των εργα-
ζομένων,εκπαίδευσή τους αναφορικά με
τη χρήση του εξοπλισμού και δυνατότητα
συμμετοχής τους σε σχετικές διαβουλεύ-
σεις με τον εργοδότη.

Παρεμφερές είναι και το περιεχόμε-
νο του ΠΔ 396/1994, περί των ελαχί-
στων προδιαγραφών ασφαλείας και υγεί-
ας για τη χρήση από τους εργαζομένους
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά
την εργασία.

Δοθείσης της υψηλής τοξικότητας καθώς
και των μεταλλαξιογόνων και καρκινο-
γόνων επιδράσεων των κυτταροστατικών
φαρμάκων, ιιδδιιααίίττεερρηη  έέμμφφαασσηη  ππρρέέππεειι  νναα
δδοοθθεείί  σσττοο  ΠΠΔΔ  339999//11999944,,  ππεερρίί  ττηηςς  ππρροοσστταα--
σσίίααςς  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  ααππόό  ττοουυςς  κκιιννδδύύ--
ννοουυςς  πποουυ  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  έέκκθθεεσσηη  σσεε
κκααρρκκιιννοογγόόννοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  κκααττάά  ττηηνν  εερργγαα--

σσίίαα  σσεε  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη  μμεε  ττηηνν  οοδδηηγγίίαα  ττοουυ
ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  9900//339944//ΕΕΟΟΚΚ..  ΤΤοο  εενν  λλόόγγωω
ππρροοεεδδρριικκόό  δδιιάάττααγγμμαα  έέχχεειι  ωωςς  ααννττιικκεείίμμεεννοο
ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  ττωωνν  κκιιννδδύύννωωνν  πποουυ  ππρροοέέρρ--
χχοοννττααιι  ήή  μμπποορροούύνν  νναα  ππρροοέέλλθθοουυνν  ααππόό  ττηηνν
έέκκθθεεσσηη  κκααττάά  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  σσεε  ««κκααρρκκιιννοογγόό--
ννοουυςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  ήή  μμεεττααλλλλααξξιιοογγόόννοουυςς
ππααρράάγγοοννττεεςς»»,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα
ττηηςς  υυγγεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  αασσφφάάλλεειιααςς  ττωωνν  εερργγααζζοο--
μμέέννωωνν  ααππόό  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς..  Τονί-
ζεται, ότι, όπως έχει κριθεί από το Δικα-
στήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(υπόθεση C-2/97,Societa italiana petroli
Spa (IP) της 17-12-1998), εθνική διάταξη
υποχρεώνουσα τον εργοδότη να μειώ-
σει την έκθεση των εργαζομένων σε καρ-
κινογόνο παράγοντα ανεξάρτητα από τη
σχετική αξιολόγηση του κινδύνου δεν
αντίκειται προς την εν λόγω οδηγία,εφό-
σον συνιστά μέτρο ενισχυμένης προστα-
σίας των όρων εργασίας επιτρεπόμενο
από το άρθρο 118 Α§3 της Συνθήκης ΕΚ

και από την οδηγία 90/394.Αμέσως γίνε-
ται αντιληπτό ότι το ΔΕΚ υιοθετεί μια νομο-
λογία και μια πολιτική άκρως προστατευ-
τική προκειμένου περί εργαζομένων που
εκτίθενται σε καρκινογόνους παράγοντες.

Περαιτέρω,σύμφωνα με το ΠΔ 105/1995,
το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση με
την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ, ο εργοδότης
πρέπει να προβλέπει και να εξασφαλίζει
την ύπαρξη σήμανσης ασφάλειας και
υγείας κατά την εργασία σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος,όταν οι υπαρκτοί
ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να απο-
φευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με
τα τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας
ή με μέτρα,μεθόδους ή διαδικασίες οργά-
νωσης της εργασίας. Η σηματοδότηση
ασφάλειας των χώρων εργασίας,σε καμιά
περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορί-
ζει την λήψη των αναγκαίων εκάστοτε
μέτρων προστασίας των εργαζομένων.

Τηρουμένων των ελαχίστων αυτών προ-
διαγραφών σήμανσης,παρέχεται μια επι-
πλέον δυνατότητα προστασίας της υγεί-
ας των εργαζομένων που εκτίθενται σε
επικίνδυνους παράγοντες.

ΙΙδδιιααίίττεερρηηςς  μμννεείίααςς  ππρρέέππεειι  νναα  ττύύχχοουυνν  κκααιι
οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΠΠΔΔ  118866//11999955..  Σκοπός του
εν λόγω ΠΔ είναι η προσαρμογή της Ελλη-
νικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφά-
λειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις
των οδηγιών 90/679/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου της 26.11.1990 και 93/88/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 12.10.1993  για την προ-
στασία των εργαζομένων από κινδύνους
λόγω της έκθεσής τους κατά τη διάρκεια
της εργασίας σε βιολογικούς παράγοντες.

Σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/654/ΕΟΚ εκδόθηκε το ΠΔ 16/1996
για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφά-
λειας και υγείας στους χώρους εργα-
σίας, ενώ το ΠΔ 17/1996 προβλέπει
μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και

της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Η αναγνώριση του δικαιώματος του
αναφέρεσθαι, προκειμένου περί της μη
εφαρμογής των διατάξεων του Ευρωπαϊ-
κού Κοινωνικού Χάρτη αποκτά ιδιαίτε-
ρη σημασία ενόψει της παράνομης πρα-
κτικής που ακολουθείται σε πολλά
νοσοκομεία της χώρας κατά τη διαδικα-
σία παρασκευής των κυτταροστατικών
φαρμάκων.

ΣΣττοο  ίίδδιιοο  ππρροοσσττααττεευυττιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα
ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  ππννεεύύμμαα  κκιιννοούύννττααιι  κκααιι
οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΠΠΔΔ  333388//22000011  ((ΠΠρροοσστταα--
σσίίαα  ττηηςς  υυγγεείίααςς  κκααιι  αασσφφααλλεείίααςς  ττωωνν  εερργγαα--
ζζοομμέέννωωνν  κκααττάά  ττηηνν  εερργγαασσίίαα  ααππόό  κκιιννδδύύ--
ννοουυςς  οοφφεειιλλόόμμεεννοουυςς  σσεε  χχηημμιικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς))..
Επίσης,ο εργοδότης,για να προστατεύε-
ται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζο-
μένων από ατυχήματα,συμβάντα ή κατα-

στάσεις έκτακτης ανάγκης που συνδέο-
νται με την παρουσία επιβλαβών χημι-
κών παραγόντων στο χώρο εργασίας,
καθορίζει διαδικασίες (σχέδια δράσης)
οι οποίες μπορούν να εφαρμόζονται όταν
συμβεί ένα τέτοιο γεγονός,προκειμένου
να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες. Οι
ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν σχετικές
ασκήσεις ασφάλειας,οι οποίες πρέπει να
πραγματοποιούνται τακτικά,και κατάλλη-
λες εγκαταστάσεις πρώτων βοηθειών.

Από το πλέγμα όλων των παραπά-
νω διατάξεων, προκύπτει άμεσα, ότι η
διαδικασία παρασκευής των κυτταρο-
στατικών φαρμάκων, ως εργασία ενέ-
χουσα σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
των εργαζομένων,υπόκειται σε πλήθος
ειδικών διατάξεων της εθνικής,αλλά και
της κοινοτικής νομοθεσίας,που αποβλέ-
πουν στη θέσπιση προληπτικών κυρίως
μέτρων, ικανών να διασφαλίσουν ένα
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας και
σεβασμού των όρων υγιεινής και ασφά-
λειας στους χώρους εργασίας. Κατόπιν
τούτων, καθίσταται σαφές ότι, η παρα-
σκευή των χημειοθεραπευτικών φαρμά-
κων στα νοσοκομεία οφείλει να διενερ-
γείται από εξειδικευμένο προσωπικό,
διαθέτον τις απαιτούμενες προς αυτό γνώ-
σεις και φέρον τον απαραίτητο εξοπλι-
σμό,σε χώρους ειδικώς και καταλλήλως
διαμορφωμένους.Πιο συγκεκριμένα, το
αρμόδιο εν προκειμένω προσωπικό είναι
οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, κλά-
δος που δημιουργήθηκε διά του άρθρου
89 του Νόμου 2071/1992.

Συμπερασματικά, η Ε.Ν.Ε. υπογραμ-
μίζει,ότι η ανάθεση της παρασκευής των
κυτταροστατικών φαρμάκων στο νοση-
λευτικό προσωπικό των νοσοκομείων
αποτελεί πρόδηλη παραβίαση της κείμε-
νης νομοθεσίας, εεννώώ  εεγγκκυυμμοοννεείί  σσηημμαα--
ννττιικκοούύςς  κκιιννδδύύννοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  αασσθθεε--
ννώώνν  κκααιι  εερργγααζζοομμέέννωωνν..  

Εν κατακλείδι, αιτούμαστε την έκδο-
ση σχετικής εντολής προς τα νοσηλευτι-
κά ιδρύματα της χώρας,από την οποία θα
προκύπτει ότι κανένας νοσηλευτής δεν
πρέπει να συμμετέχει στις διαδικασίες διά-
λυσης των εν λόγω φαρμάκων και ανα-
σφαλούς χορήγησής τους στους ασθενείς.Ανα-
μένουμε για τις δικές σας ενέργειες».

ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 
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η Ε.Ν.Ε. υπογραμμίζει, ότι η ανάθεση της
παρασκευής των κυτταροστατικών φαρμάκων
στο νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομεί-
ων αποτελεί πρόδηλη παραβίαση της κείμενης
νομοθεσίας.
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ΤΤ
οο  θθέέμμαα  ττηηςς  ππααρραασσκκεευυήήςς
ττωωνν  κκυυττττααρροοσσττααττιικκώώνν
φφααρρμμάάκκωωνν,,  ππααρράά  ττοο  ξξεεκκάά--

θθααρροο  κκααννοοννιισσττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ((ββλλ..
σσεελλ..  66--77)),,  φφααίίννεεττααιι  ππώώςς  δδεενν
««ππρροοββλληημμααττίίζζεειι»»  ιιδδιιααίίττεερραα  ττιιςς
δδιιοοιικκήήσσεειιςς  πποολλλλώώνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκώώνν  ιιδδρρυυμμάάττωωνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ττοο
ααγγννοοοούύνν  μμεε  όό,,ττιι  ααυυττόό  σσυυννεεππάά--
γγεεττααιι,,  ππρροοκκααλλώώννττααςς  ππάάνντταα  ττηηνν
άάμμεεσσηη  ππααρρέέμμββαασσηη  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς..  ΜΜιιαα  ττέέττοοιιαα
ππααρρέέμμββαασσηη  εείίχχααμμεε  ππρρόόσσφφαατταα
κκααιι  σσττοο  ΓΓ..ΝΝ..  ΝΝίίκκααιιααςς..  ΣΣυυγγκκεε--
κκρριιμμέένναα,,  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  έέσσττεειιλλεε  εεξξώώ--
δδιικκοο  ππρροοςς  ττοονν  δδιιοοιικκηηττήή  ττοουυ  εενν
λλόόγγωω  ιιδδρρύύμμααττοοςς  εεκκφφρράάζζοοννττααςς
ττηηνν  ααννττίίθθεεσσήή  ττηηςς  κκααιι  ττοοννίίζζοοννττααςς
όόττιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  δδιιάάλλυυσσηηςς  ττωωνν
κκυυττττααρροοσσττααττιικκώώνν  φφααρρμμάάκκωωνν
εείίννααιι  ππααρράάννοομμηη.. «Ειδικότερα,
κατά την ανωτέρω διαδικασία
ορίζεται ως υποχρεωτική η
παρουσία και συμμετοχή Νοση-
λευτή στο στάδιο της παρασκευ-
ής των κυτταροστατικών φαρ-
μάκων.Κατά το μέρος τούτο, η
ως άνω πρακτική είναι εντελώς
αυθαίρετη και συνάμα παρά-
νομη, δοθέντος ότι αγνοείται
με τρόπο προκλητικό το σύνο-
λο του υπάρχοντος θεσμοθε-
τημένου κανονιστικού πλαισί-
ου,όπως αυτό διαμορφώνεται,
τόσο από την εθνική, όσο και
από την κοινοτική νομοθεσία,
αναφορικά με την διάλυση των
κυτταροστατικών φαρμάκων»,
αναφέρει το εξώδικο.

ΤΤοο  ππρρόόββλληημμαα  ααυυττόό,,  ωωσσττόόσσοο,,
δδεενν  φφααίίννεεττααιι  νναα  εείίννααιι  ττοο  μμοονναα--
δδιικκόό  πποουυ  ααππαασσχχοολλεείί  ττοουυςς  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  σσττοο  εενν  λλόόγγωω  ννοοσσοοκκοομμεείίοο..      

ΣΣττιιςς  33--1111--22001100,,  ππρρααγγμμααττοο--
πποοιιήήθθηηκκεε  σσυυννάάννττηησσηη  εεκκππρροο--
σσώώπποουυ  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  μμεε  ττοο  σσύύννοο--
λλοο  ττωωνν  ππρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν  ττωωνν
ττμμηημμάάττωωνν  ττοουυ  ΓΓ..ΝΝ..  ΝΝίίκκααιιααςς,,  κκααττάά
ττηηνν  οοπποοίίαα  ααννααλλύύθθηηκκαανν  δδιιεεξξοο--
δδιικκάά  τταα  ββαασσιικκόόττεερραα  ζζηηττήήμμαατταα
πποουυ  ααππαασσχχοολλοούύνν  ττοουυςς  ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς  ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  ιιδδρρύύμμααττοοςς
κκααιι  δδυυσσχχεερρααίίννοουυνν  ττηηνν  άάσσκκηησσηη

ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  έέρργγοουυ,,  ααπποο--
μμαακκρρύύννοοννττάάςς  ττοουυςς  ππααρράάλλλληηλλαα
ααππόό  ττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ττηηςς  εεππιισσττήή--
μμηηςς  ττοουυςς,,  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  άάλλλλοο
ααππόό  ττοο  ννοοσσηηλλεευυόόμμεεννοο  αασσθθεεννήή..

ΠΠρρωωττίίσσττωωςς,,  εεθθίίγγηη  ττοο  ζζήήττηη--
μμαα  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττωωνν  εεφφηη--
μμεερρεευυόόννττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν,,  οοιι
οοπποοίίοοιι  κκααλλοούύννττααιι  σσυυσσττηημμααττιικκάά
νναα  εεκκττεελλέέσσοουυνν  ααλλλλόόττρριιεεςς  εερργγαα--
σσίίεεςς  κκααιι  νναα  αασσχχοολληηθθοούύνν  μμεε
ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  κκααθθήήκκοονντταα,,  ππααννττεε--
λλώώςς  ξξέένναα  ππρροοςς  ττιιςς  ννοομμοοθθεεττηημμέέ--
ννεεςς  ττοουυςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς..  Οι εφη-
μερεύοντες νοσηλευτές,κατά την
εκτέλεση της εφημερίας τους,
πρέπει να περιορίζονται απο-
κλειστικά και μόνον στην άσκη-
ση αμιγώς νοσηλευτικών καθη-
κόντων στο πλαίσιο λειτουργίας
της νοσηλευτικής υπηρεσίας
όπου ανήκουν. Σε καμία περί-
πτωση ο εφημερεύων νοσηλευ-
τής δεν επιτρέπεται να αντιμε-
τωπίζεται ως γενικός επιστάτης
ολόκληρου του νοσοκομείου,

επιβαρυνόμενος με αρμοδιότη-
τες που ανήκουν ως εκ της φύσε-
ώς τους σε διοικητικό, τεχνικό
και φυλακτικό προσωπικό.

ΗΗ  ααυυθθααίίρρεεττηη  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττωωνν
κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττωωνν  εεφφηημμεερρεευυόό--
ννττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  μμεε  εερργγαασσίίεεςς
κκααιι  εευυθθύύννεεςς  εεννττεελλώώςς  ξξέέννεεςς  ππρροοςς
ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκήήςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  κκααιι  μμηη  σσυυννάά--
δδοουυσσεεςς  μμεε  τταα  θθεεσσμμοοθθεεττηημμέένναα
εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  ααπποοττεελλεείί  ααππααρράά--
δδεεκκττηη  ππρραακκττιικκήή,,  πποουυ  θθίίγγεειι  ττοονν
εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  κκλλάάδδοο  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν  κκααιι  υυπποοββααθθμμίίζζεειι  ββιιααίίωωςς
ττηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  εεππιισσττήήμμηη  κκααιι
ττέέχχννηη..  Οι φέροντες τον επαγ-
γελματικό τίτλο του νοσηλευτή
είναι πρωτίστως επαγγελματίες
του χώρου της υγείας με σαφώς
προσδιορισμένα υπηρεσιακά
καθήκοντα και όχι υπάλληλοι
γενικών καθηκόντων ή συνο-
λικής επιστασίας του νοσοκο-
μείου όπου υπηρετούν.

Ενόψει των ανωτέρω,η παρα-
τηρούμενη στο Γενικό Νοσο-
κομείο Νίκαιας ανάθεση της
εκτέλεσης στους εφημερεύο-
ντες νοσηλευτές επικουρικών
εργασιών, που αρμόζουν σε
φυλακτικό, τεχνικό και διοι-
κητικό προσωπικό, είναι ευθέ-
ως παράνομη και καταχρηστι-
κή, ενώ δεν προβλέπεται από
καμία διάταξη της κείμενης
νομοθεσίας.

Υπογραμμίζεται, λοιπόν,για
μια ακόμη φορά, ότι ο εφημε-
ρεύων νοσηλευτής παραμένει
και κατά την εκτέλεση της εφη-
μερίας του νοσηλευτής και δεν
είναι δυνατόν να μετατρέπεται
παροδικώς σε υπάλληλο με
αδιευκρίνιστο ή προσαρμοζό-
μενο κατά το δοκούν υπηρε-
σιακό προσανατολισμό.

Ακολούθως,συζητήθηκε το
επιτακτικό ζήτημα που ανέκυ-
ψε εσχάτως, αναφορικά με τη
σύσταση επιτροπών μετά από

διοικητικές πράξεις,στις οποίες
ατυχώς και με τρόπο άκομψο
γίνεται μνεία των πειθαρχικών
διατάξεων του δημοσιοϋπαλλη-
λικού κώδικα…

Συγκεκριμένα,σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 6§3 του
Νόμου 2286/1995 (Προμήθει-
ες του δημόσιου τομέα και ρυθ-
μίσεις συναφών θεμάτων), ««μμεε
ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  γγιιαα  ττηη
σσύύννααψψηη  κκααιι  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  σσύύμμ--
ββαασσηηςς  ππρροομμήήθθεειιααςς  υυπποουυρργγοούύ  ήή
ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  γγιιαα  ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη
ττοουυ  φφοορρέέαα  πποουυ  σσυυννάάππττεειι  κκααιι
εεκκττεελλεείί  ττηη  σσύύμμββαασσηη  ππρροομμήήθθεειι--
ααςς  οορργγάάννοουυ,,  μμεεττάά  ααππόό  έέγγκκρριισσηη
ττοουυ  εεπποοππττεεύύοοννττοοςς  υυπποουυρργγοούύ,,
μμπποορρεείί  νναα  σσυυγγκκρροοττοούύννττααιι  έέκκτταα--
κκττεεςς  εεππιιττρροοππέέςς  ήή  οομμάάδδεεςς  εερργγαα--
σσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  εειιδδιι--
κκώώνν  θθεεμμάάττωωνν  κκρρααττιικκώώνν
ππρροομμηηθθεειιώώνν..  ΜΜεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη
ααυυττήή  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ττοο  έέρργγοο  ττηηςς
έέκκτταακκττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς  ήή  οομμάάδδααςς
εερργγαασσίίααςς  κκααιι  οο  χχρρόόννοοςς  κκααιι  οο
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ττρρόόπποοςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς..  Η δαπά-
νη για τυχόν αποζημίωση των
μελών που βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό καθορίζεται με
κοινή απόφαση του αρμόδιου
κατά περίπτωση υπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών».

Σύμφωνα, δε, με τις διατά-
ξεις του άρθρου 38 του Προε-
δρικού Διατάγματος 394/1996
(Κώδικας Προμηθειών Δημο-
σίου) «με απόφαση του αρμό-
διου Υπουργού ή του αρμόδι-
ου για την διοίκηση του φορέα
οργάνου συγκροτούνται σε
εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου
6 του Ν.2286/95 κατά περίπτω-
ση και έκτακτες επιτροπές ή
ομάδες εργασίας για την αντι-
μετώπιση ειδικών θεμάτων κρα-
τικών προμηθειών.Με την από-
φαση καθορίζονται η αρμοδιότητα
και το έργο της επιτροπής ή
ομάδας εργασίας,η συγκρότη-
ση, η σύνθεση, η διάρκεια και
ο τρόπος λειτουργίας της. Η
δαπάνη για τυχόν αποζημίω-
ση των μελών που βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό,καθο-
ρίζεται με κοινή απόφαση του
αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουρ-
γού και του Υπουργού Οικο-
νομικών. Όταν πρόκειται για
πρόχειρο διαγωνισμό, οι επι-
τροπές είναι τριμελείς και συγκρο-
τούνται από υπαλλήλους που
υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέ-
ση στον φορέα που εκτελεί την
προμήθεια».

ΑΑππόό  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  όόσσωωνν
ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι  ππααρρααππάάννωω,,  ππρροο--
κκύύππττεειι  σσααφφώώςς  ηη  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν
σσεε  εεππιιττρροοππέέςς  έέκκτταακκττεεςς,,  οοιι  οοπποοίί--
εεςς  έέχχοουυνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  σσύύννθθεε--
σσηη  κκααιι  σσααφφώώςς  κκααθθοορριισσμμέέννοο  ττρρόό--
πποο  λλεειιττοουυρργγίίααςς..  ΤΤιι  σσυυμμββααίίννεειι
όόμμωωςς  σσττηηνν  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα  σσττοο
ΓΓ..ΝΝ..  ΝΝίίκκααιιααςς;;  ΟΟιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς
έέχχοουυνν  εεππιιφφοορρττιισσττεείί  μμεε  ττοο  σσύύννοο--
λλοο  ττωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  πποουυ  ππρροο--
κκύύππττοουυνν  ααππόό  ττιιςς  εεππιιττρροοππέέςς,,  εεννώώ

οοιι  λλοοιιπποοίί  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  πποουυ  οορρίί--
ζζοοννττααιι  ((γγιιααττρροοίί,,  δδιιοοιικκηηττιικκοοίί)),,
εείίννααιι  ααππλλοοίί  ππααρρααττηηρρηηττέέςς  σσττηη
μμααρρααθθώώννιιαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν  νναα  δδιιαασσφφααλλίίσσοουυνν
ττηηνν  ααππρρόόσσκκοοππττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ
ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ,,  κκάάττιι  πποουυ  ττιιςς  ππεερριισσ--
σσόόττεερρεεςς  φφοορρέέςς  ττοουυςς  κκρρααττάάεειι  μμέέχχρριι
ττοο  ααππόόγγεευυμμαα  σσττηη  δδοουυλλεειιάά  ττοουυςς
κκααιι  μμάάλλιισστταα  χχωωρρίίςς  νναα  ααμμεείίββοο--
ννττααιι  γγιι’’  ααυυττόό  οούύττεε  κκααττ’’  ιιδδέέαα..  Πολ-
λές φορές μάλιστα καλούνται
υπό πίεση,να υπερβούν τα καθή-
κοντά τους ως μέλη των εν λόγω
επιτροπών (καθήκον τους είναι
να περιοριστούν μόνο στην επι-
λογή των δειγμάτων και όχι στην
εξ αρχής αναζήτηση και εύρε-
σή τους), με κίνδυνο να κατη-

γορηθούν από οποιονδήποτε
για αδιαφάνεια ή αμέλεια κατά
την επιλογή των προσφερόμε-
νων υλικών.

ΈΈττσσιι,,  μμεεττάά  ααππόό  ααννααλλυυττιικκήή
ππααρράάθθεεσσηη  ττωωνν  όόσσωωνν  σσυυμμββααίί--
ννοουυνν  σσττοο  ννοοσσοοκκοομμεείίοο,,  ααπποοφφαα--
σσίίσσττηηκκεε  ααππόό  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν
ππρροοϊϊσσττααμμέέννωωνν  ααππόό  11ηηςς  ΔΔεεκκεεμμ--
ββρρίίοουυ  22001100,,  ηη  ααπποοχχήή  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ααλλλλόό--
ττρριιοο  κκααθθήήκκοονν  ττοουυςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι,,
εείίττεε  άάμμεεσσαα,,  εείίττεε  έέμμμμεεσσαα..  ΣΣττοο  δδιιάά--
σσττηημμαα  πποουυ  μμεεσσοολλααββεείί,,  ηη  δδιιοοίί--
κκηησσηη  εευυεελλππιισσττοούύμμεε  όόττιι  θθαα  ββρρεειι
ττοονν  ττρρόόπποο  νναα  ρρυυθθμμίίσσεειι  ττοο  θθέέμμαα
ττοούύττοο,,  ααπποοδδίίδδοοννττααςς  σσττιιςς  ττρρεειιςς
ιισσόόττιιμμεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ιιδδρρύύμμαα--
ττοοςς  ((ΙΙααττρριικκήή,,  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  κκααιι
ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή))  ττιιςς  εευυθθύύννεεςς  πποουυ  αανναα--
λλοογγοούύνν  σσεε  κκααθθεεμμιιάά  ξξεεχχωωρριισσττάά..

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος δε, έχει επανειλημμένως
αναφερθεί στα επαγγελματικά

δικαιώματα και καθήκοντα των
Νοσηλευτών ΠΕ και ΤΕ, όπως
αυτά περιγράφονται στις διατά-
ξεις του Προεδρικού Διατάγ-
ματος 351/1989.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το
άρθρο 1 του ως άνω Προεδρι-
κού Διατάγματος, «οι πτυχιού-
χοι του τμήματος Νοσηλευτικής
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγεί-
ας και Πρόνοιας των Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των που φέρουν τον επαγγελματικό
τίτλο <Νοσηλευτής Νοσηλεύ-
τρια> (παρ.2, άρθρο 5 του Ν.
1579/85) αποκτούν ειδικές επι-
στημονικές και τεχνικές γνώ-
σεις σε όλο το φάσμα της γενι-
κής νοσηλευτικής φροντίδας,

ως πολυδύναμοι νοσηλευτές
γενικώς φροντίδων.2.Οι νοση-
λευτές έχουν δικαίωμα απασχό-
λησης είτε ως στελέχη νοση-
λευτικών μονάδων,στον ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα,είτε ως αυτο-
απασχολούμενοι σε όλο το
φάσμα παροχής νοσηλευτικών
φροντίδων και ειδικότερα με τα
εξής αντικείμενα και δραστηριό-
τητες.2.1.Νοσηλευτικές πράξεις
που γίνονται με δική τους από-
φαση και ευθύνη εκτέλεση προς
κάλυψη των αναγκών του ανθρώ-
που σαν βιοψυχοκοινωνική
οντότητα,στους τομείς υγιεινής,
του ίδιου και του περιβάλλο-
ντος του, ασφάλειας, άνεσης,
υποβοήθησης οργανικών λει-
τουργιών, διατήρησης ισοζυ-
γίων του. 2.1.1. Παροχή ολο-
κληρωμένης και εξατομικευμένης
φροντίδας σε κλινήρεις αρρώ-
στους όλων των ηλικιών, που

πάσχουν από διάφορα νοσή-
ματα.2.1.2.Λήψη νοσηλευτικών
μέτρων και επίβλεψη ανάπαυ-
σης και ύπνου.2.1.3.Λήψη μέρων
για πρόληψη και φροντίδα επι-
πλοκών από μακροχρόνια κατά-
κλιση. 2.1.4. Κάλυψη των αδυ-
ναμιών αυτοφροντίδας. 2.1.5.
Υποβοήθηση και φροντίδα λει-
τουργιών απέκκρισης εντέρου
και ουροδόχου κύστης. 2.1.6.
Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για
παραγωγή αναπνευστικής λει-
τουργίας. 2.1.7. Στενή παρακο-
λούθηση αρρώστων για έγκαι-
ρη διαπίστωση δυσχερειών ή
επιπλοκών από τη νόσο,τις δια-
γνωστικές εξετάσεις και τα θερα-
πευτικά σχήματα. 2.1.8. Λήψη

μέτρων για πρόληψη ατυχημά-
των στο χώρο παροχής νοση-
λευτικές φροντίδας. 2.1.9.Απο-
μόνωση και δήλωση αρρώστου
με λοιμώδες νόσημα.2.1.10.Προ-
θανάτια υποστήριξη και φροντί-
δα του αρρώστου και μεταθα-
νάτια φροντίδα του αρρώστου,
στο θάλαμο και υποστήριξη της
οικογένειας.2.1.11.Σίτιση αρρώ-
στου με όλους τους τρόπους.
2.1.12.Εφαρμογή φυσικών μέσων
για πρόκληση υποθερμίας και
επισπαστικών.2.1.13.Πληροφό-
ρηση του αρρώστου και των
οικείων του σε θέματα που αφο-
ρούν. - τη λειτουργία του νοσο-
κομείου - τη νομοθεσία των
υπηρεσιών υγείας - την εφαρ-
μοζόμενη θεραπευτική αγωγή
2.1.14.Εκπαίδευση και παροχή
βοήθειας στον άρρωστο με σκο-
πό την αυτοφροντίδα.2.1.15.Εκπαί-
δευση και παροχή βοήθειας

στους οικείους του αρρώστου
με σκοπό την συνέχιση της φρο-
ντίδας στο σπίτι. 2.1.16.Φροντί-
δα και υποστήριξη αρρώστου
και περιβάλλοντος όταν υπάρ-
χει χρόνιο ή ανίατο νόσημα.
2.1.17.Βοήθεια στην επικοινω-
νία μεταξύ αρρώστου, οικογέ-
νειας,γιατρού,προσωπικού του
νοσοκομείου άλλων κοινωνι-
κών και κοινοτικών ιδρυμάτων
και 2.1.18. Διενέργεια γραπτής
και προφορικής ενημερωτικής
επικοινωνίας με τα μέλη της
υγειονομικής ομάδας και άλλους
συναφείς Οργανισμούς.2.1.19.
Συνεργασία στο συντονισμό των
ενεργειών για την πρόληψη,
θεραπεία και αποκατάσταση.2.2.
Πράξεις σε απουσία γιατρού.
2.2.1.Εφαρμογή πρωτοκόλλου
επειγουσών ενεργειών σε χώρους
ή μονάδες όπου δεν είναι σπά-
νια προβλεπτά οξέα συμβάντα.
2.2.2. Εφαρμογή πρώτων βοη-
θειών. 2.3. Πράξεις μετά από
γνωμάτευση γιατρού και εκτέ-
λεση από τον νοσηλευτή. Ο
νοσηλευτής έχει την ικανότητα
λόγω σπουδών και πρακτικής
εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο
περίπλοκες πράξεις κατ' εφαρ-
μογή του θεραπευτικού προ-
γράμματος.2.3.1.Μετρήσεις δια-
φόρων παραμέτρων που εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες του νοσηλευ-
τή.2.3.2.Χορήγηση φαρμάκων
από όλες τις οδούς.2.3.3.Χορή-
γησης οξυγόνου με όλους τους
τρόπους. 2.3.4. Πλήρης παρε-
ντερική θρέψη.2.3.5.Θεραπευ-
τικά λουτρά. 2.3.6. Βρογχική
παροχέτευση εκκρίσεων.

ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  πποουυ
ππρροοσσδδιιοορρίίζζοουυνν  μμεε  σσααφφήήννεειιαα  τταα
εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  κκααθθήήκκοονντταα  ττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν,,  ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  ηη
ααννάάθθεεσσηη  εεκκττέέλλεεσσηηςς  οοιιαασσδδήήπποο--
ττεε  άάλλλληηςς  ππρράάξξεεωωςς  ππέέρραανν  ττωωνν
ααννωωττέέρρωω  ππεερριιγγρρααφφοομμέέννωωνν  σσεε
ΝΝοοσσηηλλεευυττήή  εείίννααιι  ππααρράάννοομμηη  κκααιι
κκααττααχχρρηησσττιικκήή..
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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στο Γ.Ν. Νίκαιας

Ο εφημερεύων νοσηλευτής παραμένει και κατά την
εκτέλεση της εφημερίας του νοσηλευτής και δεν είναι
δυνατόν να μετατρέπεται παροδικώς σε υπάλληλο με
αδιευκρίνιστο ή προσαρμοζόμενο κατά το δοκούν υπη-
ρεσιακό προσανατολισμό. 
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ΣΣ
εε  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  υυππ’’  ααρριιθθμμ..
ππρρωωττ..  1188882255//1166552277//2244--
0088--22001100  εεγγγγρράάφφοουυ  ττηηςς

ΕΕννιιααίίααςς  ΝΝοομμιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ττηηςς
ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΥΥγγεειιοοννοομμιικκήήςς  ΠΠεερριι--
φφέέρρεειιααςς  ΠΠεειιρρααιιώώςς  κκααιι  ΑΑιιγγααίίοουυ,,
ηη  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς
((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..))  εεξξέέφφρραασσεε  δδιιάά  ττοουυ  υυππ’’
ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..  778866//0066--0099--22001100
εεγγγγρράάφφοουυ  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  ττηηςς,,  ππααρραα--
θθέέττοοννττααςς  άάρρττιιαα  ννοομμιικκήή  εεππιιχχεειιρρηη--
μμααττοολλοογγίίαα,,  σσττηηρριιζζόόμμεεννηη  αα))  σσεε
μμιιαα  σσυυννοολλιικκήή  εερρμμηηννεείίαα  ττωωνν  εεππίί--
μμααχχωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  ββ))  σσττηη  γγεεννιι--
κκήή  ααρρχχήή  ττοουυ  δδιικκααίίοουυ,,  δδιιδδαασσκκόό--
μμεεννηη  ήήδδηη  σσττοουυςς  ππρρωωττοοεεττεείίςς  φφοοιιττηηττέέςς
ττηηςς  ΝΝοομμιικκήήςς,,  πποουυ  κκααθθιιεερρώώννεειι
ττηηνν  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  ττοουυ  εειιδδιικκοούύ
κκααννόόνναα  δδιικκααίίοουυ  έέννααννττιι  ττοουυ  γγεεννιι--
κκοούύ  ((lleexx  ssppeecciiaalliiss  ddeerrooggaatt  lleeggii
ggeenneerraallii  ==  οο  εειιδδιικκόόςς  ννόόμμοοςς  υυππεε--
ρριισσχχύύεειι  ττοουυ  γγεεννιικκοούύ))  κκααιι  γγ))  σσττηηνν
ιιεερράάρρχχηησσηη,,  εεξξ  ααππόόψψεεωωςς  ττυυππιικκήήςς
ιισσχχύύοοςς,,  ττωωνν  κκααννόόννωωνν  δδιικκααίίοουυ..    

ΤΤοο  εεππίίμμααχχοο  ζζήήττηημμαα  ααφφοορράά
ττηηνν  κκρρίίσσηη  κκααιι  εεππιιλλοογγήή  υυππααλλ--
λλήήλλωωνν,,  ααννααλλόόγγωωςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ
εειιςς  ττοονν  οοπποοίίοο  ααννήήκκοουυνν,,  γγιιαα  ττηηνν
κκααττάάλληηψψηη  θθέέσσεεωωνν  εευυθθύύννηηςς  σσττηη
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ
ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ττηηςς  ΛΛέέρροουυ..  

ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  ωωςς  άάννωω
ππααρρέέμμββαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  ηη  ΕΕννιι--
ααίίαα  ΝΝοομμιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  ττηηςς  ΔΔιιοοίί--
κκηησσηηςς  ΥΥγγεειιοοννοομμιικκήήςς  ΠΠεερριιφφέέ--
ρρεειιααςς  ΠΠεειιρρααιιώώςς  κκααιι  ΑΑιιγγααίίοουυ
εεππααννήήλλθθεε  εεππίί  ττοουυ  ζζηηττήήμμααττοοςς  μμεε
ττοο  μμννηημμεειιώώδδεεςς,,  εεξξ  ααππόόψψεεωωςς
σσααθθρρόόττηηττααςς  ήή  άάλλλλωωςς  ππααννττεελλοούύςς
ααββαασσιιμμόόττηηττααςς  ττηηςς  εεμμππεερριιεεχχοομμέέ--
ννηηςς  ννοομμιικκήήςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττοολλοο--
γγίίααςς  υυππ’’  ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..
2211553377//1188888844//2233--0099--22001100  έέγγγγρραα--
φφοο,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοσσββάάλλλλεειι  κκααιι
θθίίγγεειι  μμεε  ττοονν  ππλλέέοονν  ππρροοκκλληηττιι--
κκόό  ττρρόόπποο  ττηηνν  ααξξιιοοππρρέέππεειιαα  κκααιι
ττηηνν  εεππιισσττηημμοοσσύύννηη  όόλλωωνν  όόσσωωνν
ααννήήκκοουυνν  σσττοονν  κκλλάάδδοο  ττωωνν  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ((κκααττηηγγοορρίίεεςς  ΤΤΕΕ  κκααιι  ΠΠΕΕ))..  

Ειδικότερα, στην παράγρα-
φο 3 του ως άνω εγγράφου της
Νομικής Υπηρεσίας αναφέρε-
ται,ότι ο Οργανισμός ενός Νοσο-
κομείου,που αποτελεί Υπουρ-
γική Απόφαση, δύναται να
υπερισχύει των νομοθετικών
διατάξεων, όπως είναι και οι
διατάξεις του άρθρου 103 του
Νόμου 2071/1992, κατά πλή-
ρη παρέκκλιση της πυραμιδι-
κής μορφής της νομοθεσίας,
της οποίας,μάλιστα,γίνεται ρητή
επίκληση στην προηγούμενη
παράγραφο 1 του ίδιου εγγρά-
φου! Η αντιφατικότητα των υπο-
στηριζόμενων θέσεων, καθώς
και η απόλυτη σύγχυση εις την
οποία τελεί ο συντάκτης του
επίμαχου εγγράφου είναι προ-
φανής, αλλά και πρωτοφανής! 

Περαιτέρω, σσττηηνν  ππααρράάγγρραα--
φφοο  44  ττοουυ  εενν  λλόόγγωω  εεγγγγρράάφφοουυ  οο
σσυυννττάάκκττηηςς  ττοουυ,,  λληησσμμοοννώώννττααςς
ππρροοσσωωρριιννάά  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ
ννοομμιικκοούύ  ––  δδιικκηηγγόόρροουυ,,  μμεεττααττρρέέ--
ππεεττααιι  σσεε  ππααρρααλληηρροούύνντταα  πποολλιι--
ττιικκόό  ααννααλλυυττήή  ––  εερρμμηηννεευυττήή  ττηηςς
ββοούύλληησσηηςς  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  ηηγγεε--
σσίίααςς  ττοουυ  έέττοουυςς  11999922,,  ααννααφφέέρροο--
ννττααςς  τταα  εεξξήήςς  αακκααττααννόόηητταα,,  σσκκοο--
ττεειιννάά,,  ααδδιιεευυκκρρίίννιισστταα  κκααιι

εευυφφάάνντταασστταα::  ««ΤΤέέλλοοςς,,  ππρρέέππεειι  νναα
σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  οοιι  ΝΝόόμμοοιι  ρρυυθθμμίί--
ζζοουυνν  ααννάάγγκκεεςς  κκααιι  ππρροοββλλήήμμαατταα
ττοουυ  χχρρόόννοουυ  κκααιι  ττοουυ  ττόόπποουυ  πποουυ
εεκκδδόόθθηηκκαανν  κκααιι  οο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέ--
ννοοςς  ΝΝ..  22007711//11999922  εεξξεεδδόόθθηη  γγιιαα
νναα  αακκυυρρώώσσεειι  ττηη  μμεεττααρρρρύύθθμμιισσηη
ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ  σσεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ττόόπποο
κκααιι  χχρρόόννοο  κκααιι  ααππόό  σσυυγγκκεεκκρριι--
μμέέννηη  ΚΚυυββέέρρννηησσηη»»..  

Είναι γεγονός ότι,οι ως άνω
διατυπούμενες θέσεις δημιουρ-
γούν πλείστα ερωτηματικά για
τους σκοπούς που εξυπηρε-
τούν, ενώ σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν να αποτελούν
περιεχόμενο γνωμοδότησης
νομικού επιστήμονα.

Σε κάθε περίπτωση και δοθεί-
σης της δυσαρέσκειας του συντά-
κτη με το πλαίσιο του Νόμου
2071/1992, ο οποίος παραμέ-
νει σε ισχύ και ουδέποτε προ-
σβλήθηκε ως αντισυνταγματι-
κός,θα πρέπει να επισημανθεί,
ότι ο νομοθέτης, άρα η Κυβέρ-
νηση, του έτους 1985,ήτοι επτά
(7) χρόνια πριν το 1992 (!),
ήταν αυτός που σοφά πράττο-
ντας καθιέρωσε τον επαγγελ-
ματικό τίτλο του Νοσηλευτή,
δυνάμει των διατάξεων του

άρθρου 5§2 Α του Νόμου
1579/1985,διαχωρίζοντας, έτσι,
πλήρως τους Νοσηλευτές ΤΕ
και ΠΕ της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης από τους Βοηθούς
Νοσηλευτών ΔΕ. Εν συνεχεία,
δε, ήταν ο νομοθέτης ή άλλως
η Κυβέρνηση του έτους 2000
που καθιέρωσε τον επαγγελ-
ματικό τίτλο του Βοηθού Νοση-
λευτή, δυνάμει των διατάξεων
του ΠΔ 210/2000.Οι διατάξεις
αυτές παραμένουν, ωστόσο,
άγνωστες στον συντάκτη του
επίμαχου εγγράφου, ο οποίος
εμμένει στην χρήση του επαγ-
γελματικού τίτλου «ΔΕ Νοση-
λευτής», ήτοι ενός τίτλου που
δεν ανευρίσκεται πουθενά στην
ελληνική έννομη τάξη.

ΕΕννττεεύύθθεενν  ηη  ΕΕΝΝΕΕ,,  δδιιαα  ττωωνν
θθέέσσεεώώνν  ττηηςς,,  δδεενν  εεππιιθθυυμμεείί  ττοονν
ππααρρααμμεερριισσμμόό  ττωωνν  ΒΒοοηηθθώώνν  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ΔΔΕΕ,,  οούύττεε  ππεερριιφφρροοννεείί  ήή
υυπποοττιιμμάά  ττοονν  ρρόόλλοο  κκααιι  ττηηνν  ππρροο--
σσφφοορράά  ττοουυςς  σστταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα,,
όόππωωςς  ααννααλληηθθώώςς  κκααιι  κκαακκοοββοούύ--
λλωωςς  ααννααφφέέρρεεττααιι,,  ααλλλλάά  εεππιιδδιιώώ--
κκεειι  ττοονν  σσεεββαασσμμόό  ττοουυ  ιισσχχύύοοννττοοςς
θθεεσσμμιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ,,  πποουυ  δδιιέέππεειι
ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  θθέέσσεεωωνν  εευυθθύύννηηςς
σσττιιςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς.

Η επίμαχη έκθεση ιδεών
της Νομικής Υπηρεσίας ολο-
κληρώνεται με το απόλυτο παρα-
λήρημα του συντάκτη, ο οποί-
ος εν μέσω «καλουπατζήδων»
και «ξεσκατίσματος» (λέξεις του
κειμένου του) επιχειρεί, πάντα
με μη νομικά επιχειρήματα, να
αποδείξει ότι οι Βοηθοί Νοση-
λευτών ΔΕ μπορούν και πρέ-
πει να καταλαμβάνουν θέσεις
ευθύνης στις νοσηλευτικές υπη-
ρεσίες,κατά παράβαση των δια-
τάξεων του άρθρου 103 του
Νόμου 2071/1992.Αλλά όπως
προαναφέρθηκε οι συγκεκρι-
μένες διατάξεις δεν είναι αρε-
στές στον συντάκτη, διότι επι-
χείρησαν,κατά την άποψή του,
να ακυρώσουν την μεταρρύθ-
μιση του ΕΣΥ σε συγκεκριμέ-
νο τόπο (προφανώς εννοείται
η Ελλάς) και χρόνο.

ΜΜεε  ββάάσσηη  όόλλεεςς  ττιιςς  ππααρρααππάά--
ννωω  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  εεκκφφρράά--
ζζεειι  ττηηνν  έέκκππλληηξξήή  ττηηςς  γγιιαα  ττοο  ππεερριιεε--
χχόόμμεεννοο  ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ
εεγγγγρράάφφοουυ,,  εεννώώ  δδιιεερρωωττάάττααιι  εεύύλλοο--
γγαα,,  αανν  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΒΒ’’  ΥΥγγεειι--
οοννοομμιικκήήςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  κκααιι  ττωωνν
εειιςς  ααυυττήήνν  υυππααγγοομμέέννωωνν  φφοορρέέ--
ωωνν  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείί--
ααςς  δδύύννααττααιι  νναα  σσττηηρρίίζζεεττααιι  σσεε
ττέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  δδήήθθεενν  ννοομμιικκέέςς
γγννωωμμοοδδοοττήήσσεειιςς,,  δδιιάά  ττωωνν  οοπποοίί--
ωωνν  εεκκφφρράάζζοοννττααιι  οοιι  εεννττεελλώώςς  ππρροο--
σσωωππιικκέέςς  ––  πποολλιιττιικκέέςς  κκααιι  οουυδδόό--
λλωωςς  ννοομμιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  --  ααππόόψψεειιςς
ττοουυ  γγννωωμμοοδδοοττοούύννττοοςς..  

Και ναι μεν η αναζήτηση
γνωμοδότησης από την Νομι-
κή Υπηρεσία της αρμόδιας Υγει-
ονομικής Περιφέρειας είναι
νόμιμη και επιβεβλημένη προς
αντιμετώπιση αμιγώς νομικών
ζητημάτων, η σύνταξη, ωστό-
σο,ή η λήψη υπόψη παρόμοι-
ων γνωμοδοτήσεων παραβιά-
ζει κατάφωρα την ηθική.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ 

Ψάχνοντας 
τη...γνωμοδότηση 
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΕ

Ατυχής χρήση των όρων... 
ΜΜ

εε  ββάάσσηη  ττοο  υυππ’’  ααρριιθθμμ..
ππρρωωττ..  440011//0033--1111--22001100
εεγγγγρράάφφοουυ  ττηηςς  ΥΥπποο--

δδιιοοιικκήήττρριιααςς  ττηηςς  11ηηςς  ΥΥγγεειιοοννοο--
μμιικκήήςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς,,
όόπποουυ  γγίίννεεττααιι  ρρηηττώώςς  ααννααφφοορράά
σσττοονν  εεσσφφααλλμμέέννοο  όόρροο  ««ΝΝοοσσηη--
λλεευυττήήςς--ττρριιαα  ΔΔΕΕ»»,,  εεππιισσηημμααίίννοο--
ννττααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::

Σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5§2 Α του Νόμου
1579/1985, από τη δημοσίευ-
ση του παρόντος νόμου καθιε-
ρώνεται ο επαγγελματικός τίτ-
λος του νοσηλευτή και
νοσηλεύτριας στους πτυχιού-
χους ή διπλωματούχους των:

α) Τμημάτων νοσηλευτικής
Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημά-
των Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων
σχολών αδελφών νοσοκόμων
επισκεπτριών αδελφών νοσο-
κόμων, αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Υγείας,Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και
Κ.Α.Τ.Ε.Ε.δ) Ισότιμων σχολών
αλλοδαπής των αντίστοιχων
σχολών α, β, γ.

Περαιτέρω,σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Προεδρικού Δια-
τάγματος 210/2001,από τη δημο-
σίευση του παρόντος καθιερώ-
νεται ο επαγγελματικός τίτλος
του Βοηθού Νοσηλευτή - Νοση-

λεύτριας στους κατόχους πτυ-
χίων των: 1. Μέσων Τεχνικών
Επαγγελματικών Νοσηλευτι-
κών Σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ ) 2.
Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκεί-
ων (Τ.Ε.Λ.) Νοσηλευτικής κατεύ-
θυνσης 3. Ινστιτούτων Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (I.Ε.Κ.)
Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ε.) 4.Τεχνι-
κών Επαγγελματικών Εκπαι-
δευτηρίων Α' κύκλου Βοηθών
Νοσηλευτών 5.Τεχνικών Επαγ-
γελματικών Εκπαιδευτηρίων
(Τ.Ε.Ε.) Β' κύκλου Βοηθών
Νοσηλευτών 6. Σχολών της
αλλοδαπής ισοτίμων προς τις
ανωτέρω Σχολές.

ΑΑππόό  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ππααρραα--
ππάάννωω  δδιιααττάάξξεεωωνν  ππρροοκκύύππττεειι
σσααφφώώςς  οο  ααννααμμφφιισσββήήττηηττοοςς  δδιιαα--
χχωωρριισσμμόόςς  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΤΤΕΕ
κκααιι  ΠΠΕΕ  ααππόό  ττοουυςς  ΒΒοοηηθθοούύςς  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττήή,,  ήήττοοιι  ααππόό  ττοουυςς  υυππααλλλλήή--
λλοουυςς  ττηηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  ΔΔΕΕ..  Ο εν
λόγω διαχωρισμός έλαβε χώρα
επί τη βάσει του απολύτως αντι-
κειμενικού κριτηρίου των κεκτη-
μένων τυπικών προσόντων και
ειδικότερα του πτυχίου που
κατέχει έκαστος υπάλληλος.

ΥΥππ’’  ααυυττόό  ττοο  ππρρίίσσμμαα  ηη  χχρρήή--
σσηη  ττοουυ  όόρροουυ  ««ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς--ττρριιαα
ΔΔΕΕ»»  ααππόό  ττοο  ωωςς  άάννωω  έέγγγγρρααφφοο
εείίννααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ααττυυχχήήςς,,  εεννώώ

οουυδδόόλλωωςς  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  ήή  σσυυννάά--
δδεειι  μμεε  ττοο  ππρροοεεκκττεεθθέένν  ννοομμοοθθεε--
ττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο,,  πποουυ  κκααθθιιεερρώώννεειι
ττηηνν  δδιιάάκκρριισσηη  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ΤΤΕΕ  κκααιι  ΠΠΕΕ  κκααιι  ττωωνν  ΒΒοοηη--
θθώώνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΔΔΕΕ..  

Η άγνοια λοιπόν της δια-
φοροποίησης των παραπάνω
επαγγελματικών τίτλων από
την υποδιοικήτρια της Α’ ΥΠΕ,
είναι τουλάχιστον αδικαιολό-
γητη.Ως εκ τούτου, η απόσυρ-
ση και διόρθωση του αναφερ-
θέντος εγγράφου, είναι
αυτονόητη, καθώς επίσης και
η αποφυγή παρόμοιων ατο-
πημάτων στο εξής.

ΣΣ
ύμφωνα με τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
31 του Δημοσιοϋπαλληλικού

Κώδικα (Νόμος 3528/2007): «1. Μετά
από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να
ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με
αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα
καθήκοντα της θέσης του και δεν
παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση
της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια χορη-
γείται για συγκεκριμένο έργο ή εργα-
σία μετά από σύμφωνη αιτιολογη-
μένη γνώμη του υπηρεσιακού
συμβουλίου και μπορεί να ανακα-
λείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια
στους υπαλλήλους του Δημοσίου
χορηγείται από τον οικείο υπουργό
και στους υπαλλήλους των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου από το
ανώτατο μονομελές όργανο διοίκη-
σης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργα-
νο, από τον πρόεδρο του συλλογι-
κού οργάνου διοίκησης».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω
διατάξεων, ο νομοθέτης έχει καθιερώ-
σει ένα σύστημα προηγούμενης αδει-

οδότησης, προκειμένου ο δημόσιος
υπάλληλος να δύναται νομίμως να ασκεί
ιδιωτικό έργο με αμοιβή. Για την έκδο-
ση της εν λόγω άδειας, η οποία αφο-
ρά σύμβαση έργου ή εξαρτημένης
εργασίας οιασδήποτε μορφής, απαι-
τείται η υποβολή σχετικής αίτησης από
τον ενδιαφερόμενο. Η αποδοχή ή μη
της αιτήσεως εξαρτάται από την συν-
δρομή των λοιπών προϋποθέσεων, ήτοι
του συμβιβασμού του επίμαχου έργου
με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλ-
λήλου και την μη παρεμπόδιση της ομα-
λής εκτέλεσης της υπηρεσίας του. 

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζε-
ται, ότι η χορήγηση της εν λόγω άδει-
ας θα πρέπει να προηγείται της άσκη-
σης ιδιωτικού έργου, διαφορετικά
θεωρείται ότι, έχει ήδη συντελεσθεί
πειθαρχικό παράπτωμα, εκτός εάν ο
υπάλληλος τελούσε σε δικαιολογημέ-
νη πεποίθηση, ενόψει των επί σειρά
ετών ενεργειών της υπηρεσίας του,
ότι ασκώντας την δραστηριότητα αυτή
δεν διέπραττε πειθαρχικό παράπτω-
μα (ΣτΕ 2504/2001).

Ιδιωτικό έργο 
με αμοιβή

ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Ή
ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ 

Καθήκοντα 
νοσηλευτών ΙΚΑ

ΌΌ
πως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις γενικού περιεχομένου δια-
τάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, έκαστος υπάλληλος είναι
υποχρεωμένος, αλλά και δικαιούται να εκτελεί μόνον τα καθήκο-

ντα που αντιστοιχούν στον κλάδο ή την ειδικότητά του. Η ανωτέρω θεμε-
λιώδης διάταξη του άρθρου 30 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα εξειδι-
κεύεται για τον κλάδο των νοσηλευτών με παραπομπή στις διατάξεις του
Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, όπου και περιγράφονται με τρόπο
περιοριστικό τα επαγγελματικά – υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών.

Επισημαίνεται, δε, ότι το πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων
καταλαμβάνει όλους τους φορείς απασχόλησης του δημοσίου, άρα και τις
υπηρεσίες του ΙΚΑ. 

Περαιτέρω, από την ανάγνωση των προαναφερθεισών διατάξεων προ-
κύπτει με σαφήνεια, ότι μεταξύ των καθηκόντων αυτών συγκαταλέγονται
εργασίες – πράξεις αμιγώς νοσηλευτικές, άμεσα σχετιζόμενες με την παρο-
χή υπηρεσιών φροντίδας και υγείας στους ασθενείς. Σε καμία, δε, περίπτω-
ση δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί, ότι οι νοσηλευτές υποχρεούνται να
εκτελούν υπηρεσιακά καθήκοντα, που ανάγονται στον συνήθη κύκλο καθη-
κόντων των υπαλλήλων του κλάδου των φαρμακοποιών.    

Με βάση τα ανωτέρω υποστηρίζεται ότι, η ανάθεση σε νοσηλευτές καθη-
κόντων, που ανήκουν στους φαρμακοποιούς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ενδεικτικώς αναφέρονται το άρθρο
30 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα σε συνδυασμό με το ΠΔ 351/1989)
που προσδιορίζουν τον κύκλο των επαγγελματικών – υπηρεσιακών καθη-
κόντων των νοσηλευτών.  
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Γράφει ο Αβραμίδης Γιώργος, Πρόε-
δρος Δ.Σ. του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. ΕΣΥ
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ,Μέλος Δ.Σ.της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.
ΕΣΥ

ΟΟ
ιι  χχρρηημμααττοοδδοοττήήσσεειιςς  ααππόό  ττηηνν
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  ππρροοςς  ττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα  πποουυ  ααφφοορροούύσσαανν  ττηηνν

ψψυυχχιικκήή  υυγγεείίαα  ξξεεκκίίννηησσαανν  μμεε  ττοονν  κκααννοο--
ννιισσμμόό  881155//8844  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  μμεε  τταα
ππρροογγρράάμμμμαατταα  ««ΨΨΥΥΧΧΑΑΡΡΓΓΩΩΣΣ»»  ΑΑ  κκααιι  ΒΒ
φφάάσσηη..

Κυρίαρχο ζητούμενο των συγκε-
κριμένων προγραμμάτων πέρα από
την ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών
ψυχικής υγείας και τη βελτίωση των
ήδη υπαρχουσών, αποτελεί η αλλα-
γή νοοτροπίας από την ασυλική προ-
σέγγιση,σε πρακτικές που διασφαλί-
ζουν τα δικαιώματα του ψυχικά ασθενή
και τον καθιστούν ισότιμο ενεργό
πολίτη της κοινωνίας.

ΩΩσσττόόσσοο,,  έέχχοοννττααςς  υυππόόψψηη  όόττιι,,  ττοο  εενν
λλόόγγωω  εεγγχχεείίρρηημμαα  ββαασσίίζζεεττααιι  σσεε  κκοοιιννοο--
ττιικκάά  κκοοννδδύύλλιιαα  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ττηηνν
ααδδυυννααμμίίαα  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΠΠοολλιιττεείίααςς  νναα
ττοο  υυπποοσσττηηρρίίξξεειι,,  ωωςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  ψψυυχχιι--
κκήήςς  υυγγεείίααςς  εείίμμαασσττεε  εενν  ττέέλλεειι  ιιδδιιααίίττεερραα
εεππιιφφυυλλαακκττιικκοοίί  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιττυυχχίίαα  ααυυττήήςς
ττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς.. Κάτι τέτοιο επιβε-
βαιώνεται εξάλλου και από την επι-
τήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
στην οποία ήδη έχουμε εισέλθει μέσω
του συμφώνου Spidla, εξαιτίας αυτής
της στασιμότητας.

Κλείνοντας, λοιπόν, έντεκα χρό-
νια από την ψήφιση του νόμου 2716/1999
«περί εκσυγχρονισμού των υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας» θα πρέπει κάποια
στιγμή να αξιολογήσουμε επακριβώς
τα βήματα τα οποία έχουν γίνει στη
χώρα μας, όσον αφορά στην αποκα-
λούμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση
και να επαναπροσδιορίσουμε τις ενέρ-

γειες εκείνες που απαιτούνται, καθώς
είναι ολοφάνερο πια ότι το εγχείρη-
μα αυτό έχει μετατραπεί σε παραμύ-
θι, που λίγο έως πολύ θα διηγούμα-
στε στους νεότερους.

ΤΤιι  σσυυμμββααίίννεειι  σσττοο  ««ΔΔρροομμοοκκααΐΐττεειιοο»»;;    
ΠΠααρραακκοολλοουυθθώώννττααςς  όόλλαα  ααυυττάά  τταα  οοπποοίίαα
δδιιααδδρρααμμααττίίζζοοννττααιι  σσττοο  ΨΨΝΝΑΑ  ««ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟ--
ΚΚΑΑΪΪΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  κκααιι,,  κκυυρρίίωωςς,,  ττοονν  ττρρόόπποο  πποουυ
ηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ααννττιι--
λλααμμββάάννεεττααιι  ττοο  ρρόόλλοο  ττηηςς  κκααιι  σσυυμμππεερριι--
φφέέρρεεττααιι,,  πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  έέχχωω  ααννααρρωω--
ττηηθθεείί  ωωςς  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΨΨυυχχιιααττρριικκώώνν  ΝΝοοσσοοκκοο--
μμεείίωωνν  ΕΕΣΣΥΥ  ττοουυ  ΝΝοομμοούύ  ΑΑττττιικκήήςς,,  πποοιι--
εεςς  εεννέέρργγεειιεεςς  θθαα  εείίννααιι  ιικκααννέέςς  κκααιι  ααπποο--
ττεελλεεσσμμααττιικκέέςς,,  ώώσσττεε  ηη  κκααθθηημμεερριιννόόττηητταα
ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι  ττωωνν  αασσθθεεννώώνν
ττοουυ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  ιιδδρρύύμμααττοοςς  νναα
ααλλλλάάξξεειι  ππρροοςς  ττοο  κκααλλύύττεερροο..  

Να βελτιωθούν οι διαδικασίες και
τα μέσα,τόσο για την ασφαλή και αξιο-
πρεπή εργασία, όσο και για την ποι-
οτική παροχή νοσηλευτικών υπηρε-
σιών, που αποτελούν δικαιώματα, τα
οποία λίγο έως πολύ για το συγκε-
κριμένο νοσοκομείο,δυστυχώς,έχουν
περιέλθει στο περιθώριο των επιλο-
γών.

ΕΕππίίσσηηςς,,  όόσσεεςς  ααππααννττήήσσεειιςς  κκιι  αανν
δδώώσσεειι  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  κκααιι
όόσσεεςς  δδηηλλώώσσεειιςς  κκιι  αανν  κκάάννεειι,,  ππρροοκκεειι--
μμέέννοουυ  νναα  δδιικκααιιοολλοογγήήσσεειι  τταα  ααδδιικκααιιοο--
λλόόγγηητταα,,  δδεενν  θθαα  σσττααθθοούύνν  ιικκααννέέςς  νναα
ααννττιισσττρρέέψψοουυνν  ττοο  κκλλίίμμαα  ττοο  οοπποοίίοο  εεππιι--
κκρρααττεείί..  Οπότε,οποιαδήποτε πρόταση
για τη διοργάνωση ημερίδας,θα έπρε-
πε να είχε προηγηθεί πριν από πολύ
καιρό, προκειμένου να τεθούν προς
συζήτηση αυτά τα οποία καταγγέλλο-
νται, διότι στην παρούσα στιγμή δεν
έχει κανένα απολύτως νόημα.

Ας αναρωτηθούμε τον τρόπο που
κατεβαίνει κανείς,αν έχει κάποιο σοβα-
ρό παθολογικό πρόβλημα ή έχει χτυ-
πήσει και πρέπει να μεταφερθεί ακι-
νητοποιημένος και με φορείο, όντας
ασθενής σε νοσηλευτικά τμήματα, τα
οποία βρίσκονται σε όροφο και στα
οποία, δεν υπάρχει ανελκυστήρας.
Δεν θα αναφερθώ σε τίποτα άλλο,
γιατί αρκετά έχουν ήδη ειπωθεί σε
προηγούμενες καταγγελίες, οι οποί-

ες αφορούν τις διώξεις του προσω-
πικού και τον τρόπο που η διοίκη-
ση αντιλαμβάνεται την παροχή υπη-
ρεσιών προς τους ασθενείς.

ΔΔεενν  θθαα  σσττααθθώώ,,  εεππίίσσηηςς,,  σσττοο  ππρροοφφίίλλ
κκααιι  ττιιςς  τταακκττιικκέέςς  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ,,  δδιιόόττιι
δδιιααββάάζζοοννττααςς  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  δδηημμοοσσιιεεύύμμαα--
τταα  ττόόσσοο  ττοουυ  κκ..  ΣΣττυυλλιιααννίίδδηη,,  όόσσοο  κκααιι  ττωωνν
σσυυνντταακκττώώνν  ττηηςς  εεππιισσττοολλήήςς  ««ΝΝαα  μμππεειι  φφρρέέ--
ννοο  σσττιιςς  ααυυττααρρχχιικκέέςς  κκααιι  σσκκοοττααδδιισσττιικκέέςς
ππρραακκττιικκέέςς  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ
ΔΔρροομμοοκκααϊϊττεείίοουυ»»,,  ααρρκκεεττάά  ααννααφφέέρρθθηηκκαανν

σσεε  ααυυττάά  κκααιι  ππρρααγγμμααττιικκάά  ήήρρθθαανν  κκααιι  εεππιι--
ββεεββααίίωωσσαανν  ααυυττάά  τταα  οοπποοίίαα  οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΨΨυυχχιιααττρριικκώώνν  ΝΝοοσσοοκκοο--
μμεείίωωνν  ΕΕΣΣΥΥ  ΝΝ..  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ηη  ΠΠααννεελλλλήή--
ννιιαα  ΣΣυυννδδιικκααλλιισσττιικκήή  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΟΟμμοο--
σσπποοννδδίίαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ,,  ππρριινν  πποολλύύ  κκααιιρρόό  μμεε
σσχχεεττιικκάά  έέγγγγρρααφφάά  ττοουυςς  εείίχχαανν  κκααττααγγγγεείί--
λλεειι..  Με αφορμή τα εν λόγω έγγραφα
πραγματοποιήθηκαν σχετικές ερωτή-
σεις στη Βουλή, αλλά χωρίς κάποια
ουσιαστική πρωτοβουλία από την πλευ-
ρά του αρμόδιου Υπουργείου.

Γιατί πραγματικά, αανν  ήήτταανν  δδιιααφφοο--
ρρεεττιικκήή  ηη  σσττάάσσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ,,  ττοο
οοπποοίίοο  γγννωωρρίίζζεειι  μμεε  κκάάθθεε  λλεεππττοομμέέρρεειιαα
ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη,,  δδεενν  θθαα  έέββρριισσκκαανν  έέδδαα--
φφοοςς  ααυυττέέςς  οοιι  τταακκττιικκέέςς..  ΠΠέέρραα  ααππόό  ττηηνν
ααπποοσσττοολλήή  εεγγγγρράάφφωωνν  ττοουυ  ππρροοςς  ττηηνν
ΔΔιιοοίίκκηησσηη  γγιιαα  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη,,  ααλλλλααγγήή
σσττάάσσηηςς  κκααιι  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς  γγιιαα  μμεεττααφφοο--
ρράά  αασσθθεεννώώνν  σσεε  εεττααιιρρεείίεεςς  ((ΝΝΠΠΙΙΔΔ))  μμεε
σσττόόχχοο  ττηη  σσυυρρρρίίκκννωωσσηη  κκααιι  ττοο  κκλλεείίσσιι--
μμοο  ττοουυ  ννοοσσοοκκοομμεείίοουυ,,  ααπποουυσσιιάάζζεειι  ηη
ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  ββοούύλληησσηη,,

γγιιαα  ααννααττρροοππήή  ττηηςς  υυππάάρρχχοουυσσααςς  ππρρααγγ--
μμααττιικκόόττηηττααςς,,  κκααθθιισσττώώννττααςς  κκααιι  ττοουυςς  μμεενν
κκααιι  ττοουυςς  δδεε  υυππεεύύθθυυννοουυςς  γγιιαα  ττηη  σσηημμεε--
ρριιννήή  κκααττάάσστταασσηη..    

Για ό, τι συμβαίνει στο ΨΝΑ «ΔΡΟ-
ΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» άραγε είναι ο Πρόεδρος
ο μόνος υπεύθυνος;Σίγουρα όχι.Είναι
σημαντικό να σταθούμε και σε κάτι
ακόμα.Το νοσοκομείο διοικείται από
Διοικητικό Συμβούλιο, με τις ιδιαιτε-
ρότητες λόγω κληροδοτήματος και
τους όρους της διαθήκης.Το γεγονός
ωστόσο, ότι τις αποφάσεις για τη λει-
τουργία του νοσοκομείου τις λαμβά-
νει το Διοικητικό Συμβούλιο,στο οποίο
την πλειοψηφία έχουν άνθρωποι του
κληροδοτήματος, τους δίνει το δικαί-
ωμα να έχουν τον πρώτο λόγο και,
ουσιαστικά, να είναι αυτοί οι οποίοι
παίρνουν τις αποφάσεις.Παράλληλα,
θεσμικά σε επιστημονικά θέματα το
Επιστημονικό Συμβούλιο κατέχει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο και όπως σε κάθε
νοσοκομείο,ο ρόλος των Διευθυντών
των υπηρεσιών έχει βαρύνουσα σημα-
σία. Τα δεδομένα αυτά δεν πρέπει να
διαφεύγουν της προσοχής, ούτε να
υποτιμώνται από κανένα.Σε κάθε περί-
πτωση, λοιπόν, η αποδοχή της υφι-
στάμενης κατάστασης από τα υπόλοι-
πα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
των μελών του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου και των Διευθυντών του νοσο-
κομείου, καθιστά τη στάση τους συμ-
μέτοχη στις τακτικές αυτές ή το ρόλο
τους, στην κυριολεξία, «εικονικό».

Επιπροσθέτως,μμπποορρεείί  ννααιι  μμεενν  σσττοο
ΨΨΝΝΑΑ  ««ΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΚΚΑΑΪΪΤΤΕΕΙΙΟΟ»»  οο  όόρροοςς  ψψυυχχιιαα--
ττρριικκήή  μμεεττααρρρρύύθθμμιισσηη  νναα  έέχχεειι  χχάάσσεειι  ττοο
ννόόηημμάά  ττηηςς  κκααιι  οοιι  σσττόόχχοοιι  ττηηςς  νναα  έέχχοουυνν
ππιιαα  ξξεεχχαασσττεείί,,  ααλλλλάά  ηη  πποορρεείίαα  πποουυ  έέχχοουυνν
κκααιι  οοιι  υυππόόλλοοιιππεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ψψυυχχιικκήήςς
υυγγεείίααςς  δδεενν  εείίννααιι  ηη  κκααλλύύττεερρηη..  ΓΓιιαα  ππααρράά--
δδεειιγγμμαα  σσττοο  ΨΨΝΝΑΑ  ««ΔΔΑΑΦΦΝΝΙΙ»»  σσηημμααννττιι--
κκόόςς  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  ΜΜοοννάάδδωωνν  ΑΑπποοκκαα--
ττάάσστταασσηηςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς
εεννττεελλώώςς  αακκααττάάλλλληηλλεεςς  γγιιαα  ττοονν  ρρόόλλοο
ττοονν  οοπποοίίοο  έέχχοουυνν  ααννααλλάάββεειι..  Πρόκει-
ται,κατά βάση,για περιοχές στις οποί-
ες κυριαρχεί η εγκληματικότητα, η
διακίνηση ουσιών και όχι μόνο.Παρό-
λα αυτά δεν βλέπουμε να γίνεται καμία
κίνηση από την πλευρά της Διοίκη-
σης για τη μεταφορά των συγκεκρι-

μένων Ξενώνων και Οικοτροφείων
σε περιοχές, όπου θα είναι εφικτή η
πραγματοποίηση προγραμμάτων Κοι-
νωνικής Επανένταξης και η ενίσχυ-
ση της αυτονομίας. Επιπλέον, η ελλι-
πής χρηματοδότηση, η πολιτική των
περικοπών και η έλλειψη προσωπι-
κού,αναπόφευκτα έχει οδηγήσει στη
μετατροπή τους σε μικρά άσυλα παρέ-
χοντας απλά στέγη, τροφή και φάρ-
μακα.Επίσης,η συνέχιση της λειτουρ-
γίας της Μονάδας Επειγόντων στο
Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττι-
κής, ενώ θα έπρεπε να είχε κλείσει
πριν από χρόνια,οδήγησε στην πραγ-
ματική γενναία απόφαση από μέρους
των Παιδοψυχιάτρων,να παραιτηθούν
από όλα τα θεσμικά όργανα. Εξάλ-
λου, όπως είναι ευρέως γνωστό σε

ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο,η ανά-
πτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας εξακολουθεί να βρίσκεται
σε εμβρυϊκό στάδιο.

ΤΤέέλλοοςς,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ααπποοκκααλλοούύ--
μμεεννοουυ  ««ΚΚααλλλλιικκρράάττηη»»  ττωωνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν
ΥΥγγεείίααςς  κκααιι  ττωωνν  ππιιθθααννόόνν  σσυυγγχχωωννεεύύ--
σσεεωωνν  πποουυ  θθαα  ππρροοκκύύψψοουυνν,,  ααςς  εείίμμαασσττεε
σσεε  εεττοοιιμμόόττηητταα  σσεε  όό,,ττιι  ααφφοορράά  ττηηνν  ψψυυχχιι--
κκήή  υυγγεείίαα,,  νναα  μμηηνν  ααπποοδδεεχχττοούύμμεε  ββήήμμαα--
τταα  ππρροοςς  τταα  ππίίσσωω,,  τταα  οοπποοίίαα  κκααττααδδεειι--
κκννύύοουυνν  αασσυυλλιικκέέςς  ππρραακκττιικκέέςς
ππρροοηηγγοούύμμεεννωωνν  δδεεκκααεεττιιώώνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι
ττηηνν  ππλλήήρρηη  μμααττααίίωωσσηη  ττωωνν  μμέέχχρριι  ττώώρραα
ππρροοσσππααθθεειιώώνν  μμααςς,,  ααλλλλάά  νναα  εεππιιμμεείί--
ννοουυμμεε  ωωςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  ψψυυχχιικκήήςς  υυγγεείί--
ααςς  ττοο  όόρρααμμαα  ττηηςς  ψψυυχχιιααττρριικκήήςς  μμεεττααρρ--
ρρύύθθμμιισσηηςς  νναα  έέχχεειι  όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν
κκααλλύύττεερρηη  ττύύχχηη..
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Και εγένετο...σκότος!

ΣΣ
ύμφωνα με έγγραφο-καταγ-
γελία της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ (Πανελ-
λήνια Συνδικαλιστική Νοση-

λευτική Ομοσπονδία του Εθνικού
Συστήματος Υγείας) με Αρ. Πρωτ:
447 της 16/09/2010 στο Δρομο-
καΐτειο Νοσοκομείο, παρατηρού-
νται συνεχείς αυθαιρεσίες από τη
Διοίκηση, που παρεμποδίζουν την
εύρυθμη λειτουργία του.

Με δεδομένη την έλλειψη νοση-
λευτικού προσωπικού και την ιδιαι-
τερότητα του ιδρύματος, έχουν κατα-
γραφεί μετακινήσεις προσωπικού
από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, σε
καθήκοντα παντελώς ξένα με το
αντικείμενο για το οποίο προσλή-
φθηκαν Και μισθοδοτούνται από το
δημόσιο. Συγκεκριμένα, με τη με
αρ. πρωτ. 12163/665493-10/9/2010
εντολή του Προέδρου του Δ.Σ., ένας
Φύλακας Ασθενών μετακινείται στο
τηλεφωνείο του Νοσοκομείου και

τρεις Βοηθοί Νοσηλευτών, απομα-
κρύνονται από τα νοσηλευτικά τους
καθήκοντα και τοποθετούνται σε
διοικητικές υπηρεσίες. 

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, επισημαίνει την
αυτονόητη αναγκαιότητα της από-
λυτης ένταξης του εν λόγω Νοσο-
κομείου στο Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Θα προβείτε σύντομα στην

απόλυτη ένταξη του Δρομοκαΐτει-
ου Νοσοκομείου στο Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας;

2. Θα γίνουν οι δέουσες παρεμ-
βάσεις, προκειμένου να επιστρέ-
ψουν οι 4 υπάλληλοι στη Νοσηλευ-
τική υπηρεσία στην οποία ανήκουν
και στα καθήκοντα για τα οποία προ-
σλήφθηκαν, με δεδομένη την ανά-
γκη επάρκειας Νοσηλευτικού Προ-
σωπικού στο συγκεκριμένο
νοσοκομείο;». 

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ 

Αυθαιρεσίες στο Δρομοκαΐτειο

««ΤΤ
ο τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες
μιας διαδικασίας και πρακτικών στο χώρο
της ψυχικής υγείας που ‘τρομάζουν’ όχι μόνο

γιατί έρχονται από ένα ‘μακρινό παρελθόν’, αλλά και
γιατί αυτό το παρελθόν σηματοδοτεί και προβάλλεται
ως το άμεσο μέλλον που μας περιμένει. Πρόκειται για
τα τεκταινόμενα στο Δρομοκαΐτειο, όπου παρατηρούμε
την επάνοδο του θεσμού του πατέρα-αφέντη, απόλυ-
του άρχοντα του ιδρύματος, που πρωτοεμφανίστηκε
μαζί με την δημιουργία των ψυχιατρικών ασύλων από
τις αρχές του 19ου αιώνα, μια πατριαρχική εξουσία, με
απόλυτη κυριαρχία πάνω στις ζωές των, χωρίς κανένα
δικαίωμα, εγκλείστων, καθώς και πάνω στις τύχες των
φυλάκων τους», αναφέρει μεταξύ άλλων εκτενής επι-
στολή που υπογράφουν καθηγητές πανεπιστημίων,

ψυχίατροι κ.α. και κοινοποιείται προς όλους τους αρμό-
διους φορείς στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Οι
υπογράφοντες, αφού καταγράφουν με κάθε λεπτομέ-
ρεια τις αυθαιρεσίες του διαχειριστή του ιδρύματος
καλούν τον Υπουργό Υγείας να παρέμβει άμεσα «για ν΄
αλλάξει αυτό τα απαράδεκτο καθεστώς της ασυδοσίας
των διαχειριστών του ‘κληροδοτήματος’, να πάψει το
Δρομοκαΐτειο να διοικείται στη βάση της ‘ενός ανδρός
αρχής’, να παύσουν  οι διώξεις κατά όσων εκφράζουν
δημόσια την όποια προσωπική τους γνώμη και κριτική,
να στηριχτούν τα δικαιώματα των ασθενών, η κανονική
εργασιακή τους αμοιβή και η ελεύθερη έκφραση και
οργάνωσή τους και ν΄ αντιστραφεί το κλίμα και οι πρα-
κτικές της παλινδρόμησης, στην κατεύθυνση μιας ουσια-
στικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης».

«Να μπει φρένο στις αυταρχικές 
και σκοταδιστικές πρακτικές»

««ΤΤ
ο Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανελλήνιας Συνδι-
καλιστικής Νοσηλευτι-

κής Ομοσπονδίας του ΕΣΥ καταγ-
γέλλει ευθέως τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΨΝΑ
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», για απεγνωσμέ-
νες προσπάθειες φίμωσης της ελεύ-
θερης έκφρασης των υπαλλήλων
και δη των συνδικαλιστών του συγκε-
κριμένου νοσοκομείου. 

Με τη μέθοδο των μετακινήσε-
ων από τμήμα σε τμήμα δημιουρ-
γεί ένα κλίμα εκφοβισμού κατά των
υπαλλήλων, επιδιώκοντας μάταια
πια, αυτό το οποίο δεν είναι πλέον
σε θέση να διατηρήσει. Δηλαδή το
κλειστό ασυλικό ίδρυμα, στο οποίο
η καταπάτηση των δικαιωμάτων
εργαζομένων και ασθενών από την
πλευρά της Διοίκησης να αποτελεί
κυρίαρχη τακτική, μη επιτρέποντας
σε κανέναν βασικά συνταγματικά
δικαιώματα όπως είναι αυτό της
ελευθερίας της έκφρασης. 

Συνεχίζοντας λοιπόν τον ξέφρε-
νο ρυθμό των διώξεων κατά υπαλ-
λήλων στις 4/10/2010 με έγγραφο

του μετακινεί την υπάλληλο και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλ-
λόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών
Νοσοκομείων – ΕΣΥ του Ν. Αττικής
κ. Ντάτση Ελένη από τα Εξωτερικά
Ιατρεία, στα οποία τοποθετήθηκε
μόλις πριν ένα χρόνο, σε νοσηλευ-
τικό τμήμα μία εβδομάδα μετά την
καταγγελία της στην εφημερίδα Ελεύ-
θερο Τύπο στις 25/10/2010, που
αφορούσε τις μετακινήσεις νοση-
λευτικού προσωπικού σε αλλότρια
καθήκοντα και την αυθαίρετη αφαί-
ρεση από πλευράς της Διοίκησης την
ονομασία «2η ΤΠΕ» από το λογότυ-
πο του νοσοκομείου. Προκλητικά
αδιάφορη, όμως, είναι και η στάση
του Υπουργείου Υγείας για όσα δια-
δραματίζονται το τελευταίο διάστη-
μα στο ΨΝΑ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», όπου
το κλίμα το οποίο έχει δημιουργη-
θεί δείχνει να είναι ανεξέλεγκτο έως
και επικίνδυνο. 

Μπροστά σε αυτή τη Μεσαιωνι-
κού τύπου Διοίκηση ο δρόμος των
αγωνιστικών κινητοποιήσεων των
εργαζομένων αποτελεί πλέον μονό-
δρομο».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ



ΣΣ
ύμφωνα με την υπ’αριθμ.
πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/
οικ.14346/29-05-2008

Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοί-
κησης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, εεάάνν  οο  υυππάάλλλληηλλοοςς
εεππααννέέρρχχεεττααιι  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  μμεεττάά
ααππόό  πποολλύύμμηηννηη  ααπποουυσσίίαα  λλόόγγωω
χχρρήήσσηηςς  άάλλλλωωνν  ααδδεειιώώνν  εεννττόόςς
ττοουυ  ηημμεερροολλοογγιιαακκοούύ  έέττοουυςς,,  ττόόττεε
δδιικκααιιοούύττααιι  κκααννοοννιικκήήςς  ααδδεείίααςς
γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  ααυυττόό,,  υυππόό  ττηηνν  ππρροο--
ϋϋππόόθθεεσσηη,,  ττοο  υυπποολλεειιππόόμμεεννοο
μμέέχχρριι  ττηηνν  λλήήξξηη  ττοουυ  ηημμεερροολλοο--

γγιιαακκοούύ  έέττοουυςς  δδιιάάσσττηημμαα  νναα  εεππιι--
ττρρέέππεειι  ττηηνν  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  άάδδεειι--
ααςς,,  άάλλλλωωςς  ηη  άάδδεειιαα  ππεερριιοορρίίζζεε--
ττααιι  σσεε  ττόόσσεεςς  ηημμέέρρεεςς,,  όόσσεεςς  οοιι
εερργγάάσσιιμμεεςς  ηημμέέρρεεςς  πποουυ  μμεεσσοο--
λλααββοούύνν  ααππόό  ττηηνν  εεππάάννοοδδοο  ττοουυ
υυππααλλλλήήλλοουυ  μμέέχχρριι  ττηηνν  3311ηη  ΔΔεεκκεεμμ--
ββρρίίοουυ  ττοουυ  έέττοουυςς  ααννααφφοορράάςς..  

Στην περίπτωση αυτή ο
υπάλληλος θα πρέπει να υπο-
βάλλει σχετική αίτηση χορή-
γησης της αδείας, η δε απόρ-
ριψη της εν λόγω αιτήσεως
συνεπάγεται την μεταφορά των
ημερών κανονικής αδείας στο

επόμενο ημερολογιακό έτος.
Οι παραπάνω σκέψεις επα-

ναλαμβάνονται και διά του πλέ-
ον πρόσφατου υπ’αριθμ.πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ51/689/18982/18920/17-
09-2010 εγγράφου της ιδίας ως
άνω διεύθυνσης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππααρρααππάάννωω
ηη  ααππααίίττηησσηη  ππααρροοχχήήςς  εερργγαασσίίααςς
11--22  μμηηννώώνν  μμεεττάά  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή
υυππααλλλλήήλλοουυ  ααππόό  ττηηνν  εειιδδιικκήή  εεννννεε--
άάμμηηννηη  άάδδεειιαα  ααννααττρροοφφήήςς  ττέέκκννοουυ,,
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ααυυττόόςς  νναα  θθεεμμεε--
λλιιώώσσεειι  δδιικκααίίωωμμαα  λλήήψψεεωωςς  κκααννοο--

ννιικκήήςς  ααδδεείίααςς,,  εείίννααιι  εεννττεελλώώςς
ααυυθθααίίρρεεττηη  κκααιι  θθίίγγεειι  ττοονν  ππυυρρήή--
νναα  ττοουυ  δδιικκααιιώώμμααττοοςς  γγιιαα  χχοορρήή--
γγηησσηη  κκααννοοννιικκήήςς  άάδδεειιααςς,,  όόππωωςς
ααυυττόό  κκααττοοχχυυρρώώννεεττααιι  ααππόό  ττιιςς
δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4488  ττοουυ
ΔΔηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚώώδδιικκαα..

Περαιτέρω επισημαίνεται
ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 53§1 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, η
άδεια άνευ αποδοχών του
άρθρου 51§2,ήτοι η άδεια συνο-
λικής διάρκειας έως δύο (2)
ετών,χορηγείται υποχρεωτικά,

χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμ-
βουλίου, όταν πρόκειται για
ανατροφή τέκνου ηλικίας έως
και έξι (6) ετών.

Τέλος,στην περίπτωση κατά
την οποία ο υπάλληλος μετά
την ειδική εννεάμηνη άδεια
ανατροφής τέκνου,λάβει άδεια
άνευ αποδοχών, με αποτέλε-
σμα να μην εργαστεί καθόλου
κατά την διάρκεια του ημερο-
λογιακού έτους, τότε δεν θεμε-
λιώνει δικαίωμα λήψης κανο-
νικής άδειας για το συγκεκριμένο
ημερολογιακό έτος.
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ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Το δικαίωμα 
και οι προϋποθέσεις

ΑΑ
ναφορικά με την μοριοδότηση, κατά
την διαδικασία των κρίσεων, του κρι-
τηρίου της προγενέστερης άσκησης

καθηκόντων προϊσταμένου επισημαίνονται τα
ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος
3528/2007), όπως ισχύει μετά την τροποποί-
ησή του από τις διατάξεις του Νόμου 3839/2010,
στο κριτήριο «εργασιακή – διοικητική εμπει-
ρία» μοριοδοτείται, μεταξύ άλλων, ο χρόνος
άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου.

Σύμφωνα, δε, με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/
1288/οικ.8652/16-04-2010 Εγκύκλιο της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Υπουργείου Εσωτερικών, ως χρόνος υπη-
ρεσίας σε θέση προϊσταμένου δεν λογίζεται
μόνο ο χρόνος που ο υπάλληλος άσκησε τα
εν λόγω καθήκοντα, ύστερα από επιλογή από
το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά και
τα χρονικά διαστήματα που αφορούν την με
οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο άσκηση των
καθηκόντων αυτών, η οποία βέβαια θα πρέ-
πει να προκύπτει από σχετική πράξη του αρμο-
δίου οργάνου.

Επιπλέον, το χρονικό διάστημα που έχει
διανυθεί σε θέση προϊσταμένου στις περιπτώ-
σεις αναπλήρωσης πρέπει να είναι συνεχές
και όχι διακεκομμένο, ώστε να μην αθροίζο-
νται τμηματικά ημέρες κατά τις οποίες ασκή-
θηκαν καθήκοντα προϊσταμένου σε περιπτώ-
σεις π.χ. ασθένειας, κανονικής άδειας του
προϊσταμένου κλπ. Το χρονικό διάστημα, δε,
αυτό πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον
ενός μηνός, δεδομένου ότι ο μήνας λαμβάνε-
ται ως το ελάχιστο χρονικό διάστημα το οποίο
μοριοδοτείται στο κριτήριο της εργασιακής –
διοικητικής εμπειρίας όλων των υποπεριπτώ-
σεων του άρθρου 85 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα, όπως ισχύει σήμερα. 

Συμπερασματικά, σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  όόπποουυ
ηη  άάσσκκηησσηη  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ππρροοϊϊσσττααμμέέννοουυ  δδεενν
ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααττόόππιινν  εεππιιλλοογγήήςς  ααππόό  ττοο
οοιικκεείίοο  υυππηηρρεεσσιιαακκόό  σσυυμμββοούύλλιιοο,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ
νναα  υυππάάρρξξεειι  μμοορριιοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  κκρριιττηη--
ρρίίοουυ,,  θθαα  ππρρέέππεειι  ααφφεεννόόςς  νναα  έέχχεειι  εεκκδδοοθθεείί  σσχχεε--
ττιικκήή  δδιιοοιικκηηττιικκήή  ππρράάξξηη  ααννάάθθεεσσηηςς  ττωωνν  εενν  λλόόγγωω
κκααθθηηκκόόννττωωνν,,  ααφφεεττέέρροουυ  τταα  εενν  λλόόγγωω  κκααθθήήκκοο--
νντταα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  αασσκκηηθθεείί  γγιιαα  εελλάάχχιισσττηη
σσυυννεεχχόόμμεεννηη  ππεερρίίοοδδοο  εεννόόςς  μμηηννόόςς..  

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  

Καθήκοντα προϊσταμένου
Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Μετά από κοινή
υπουργική απόφαση

ΟΟ
ι διατάξεις του άρθρου 14§1 του Νόμου 1397/1983, ορί-
ζουν ότι, «με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας,

συνιστώνται σε κάθε νομό κέντρα υγείας, ως αποκεντρωμένος
οργανικές μονάδες των νοσοκομείων του νομού και περιφερεια-
κά ιατρεία, ως αποκεντρωμένες μονάδες των κέντρων υγείας. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται η έδρα κάθε κέντρου υγείας και η
περιοχή ευθύνης του, η έδρα και η περιοχή ευθύνης των περιφε-
ρειακών ιατρείων του και συνιστώνται οι θέσεις του προσωπικού
του, που προσθέτονται στις θέσεις που προβλέπονται στον οργα-
νισμό του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το κέντρο υγείας. Η
έδρα κάθε κέντρου υγείας ορίζεται με κριτήριο την ισόρροπη εξυ-
πηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Τα περιφερειακά ιατρεία
των κέντρων υγείας διακρίνονται σε ιατρεία με ορισμένες ημέρες
και ώρες λειτουργίας και σε ιατρεία 24ωρης ετοιμότητας». Όπως
προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, η σύσταση των θέσεων προ-
σωπικού, που καλύπτει τις ανάγκες των περιφερειακών ιατρείων,
πραγματοποιείται από την σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί
του καθορισμού της έδρας και της περιοχής ευθύνης τους. Εντεύ-
θεν, με την παραπάνω απόφαση προσδιορίζεται η σύσταση θέσε-
ων νοσηλευτών, μαιών και πάσης άλλης απαιτούμενης ειδικότη-
τας για την εύρυθμη λειτουργία εκάστου περιφερειακού ιατρείου. 
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««ΣΣ
ήμερα στις 16/11/2010 στο
Νοσοκομείο Ρεθύμνου έγι-
νε έλεγχος από τους επιθεω-

ρητές υγείας του υγειονομικού τομέα,
για το θέμα των χημειοθεραπειών. Ο
έλεγχος έγινε μετά από την καταγγελία
του Συλλόγου Νοσηλευτών στις 5/07/2010
που αφορούσε την μεταφορά της μονά-
δας χημειοθεραπειών στον παθολογι-
κό τομέα, σε χώρο που δεν πληρούσε
τις προδιαγραφές ασφαλείας για τους
νοσηλευόμενους αλλά και για τους εργα-
ζόμενους. Κατά την διάρκεια του ελέγ-
χου οι επιθεωρητές διαπίστωσαν τα όσα
είχε καταγγείλει ο Σύλλογος Νοσηλευ-
τών καθώς επίσης και την παντελείς
έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ) ακόμη και τώρα μετά από τα

όσα έχουν γίνει, καθώς και την διάστα-
ση που έχει πάρει το θέμα. Ο Σύλλο-
γος Νοσηλευτών δήλωσε προς τους
επιθεωρητές για άλλη μια φορά,ότι όχι
μόνον δεν επιθυμεί να πάψουν να γίνο-
νται χημειοθεραπείες στο Νοσοκομείο,
άλλα αντιθέτως επιθυμεί:

11να τροποποιηθεί ο οργανισμός του
Νοσοκομείου και να συμπεριλήφθη

η μονάδα χημειοθεραπείας σε αυτόν,

22να προσληφθεί Ιατρός Εργασίας στο
Νοσοκομείο 

33 το προσωπικό να επιλεγεί από τον
Ιατρό Εργασίας σύμφωνα με τα κρι-

τήρια που ορίζουν τα πρωτόκολλα για
το συγκεκριμένο τμήμα,

44να προσληφθεί Ογκολόγος στο
Νοσοκομείο,

55Οι διαλύσεις των κυτταροστατικών
να γίνονται από τους φαρμακοποι-

ούς στον ειδικό θάλαμο βιολογικής
ασφάλειας και σύμφωνα με τις οδηγίες
του υπεύθυνου Ογκολόγου,

66 το Νοσοκομείο να φροντίσει να
προμηθευθεί τα ανάλογα μέσα ατο-

μικής προστασίας,

77η χωροθέτηση του εν λόγω τμήμα-
τος να γίνει σύμφωνα με ότι ορίζει

ο νόμος και με την επίβλεψη του Ιατρού
εργασίας και του Τεχνικού ασφαλείας,
και όχι σύμφωνα με το τι βολεύει,

88 το νοσηλευτικό προσωπικό που θα
ασχοληθεί με τα κυτταροστατικά

καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν στην
διαδικασία (καθαρίστριες,πλύντες, εργά-
τες, βοηθ.Νοσηλευτών, κτλ.) να εκπαι-

δευτούν, και να τους γίνονται εξετάσεις
ως ο νόμος ορίζει.

Παράλληλα οι επιθεωρητές έλεγξαν
και τον χώρο του ουρολογικού ιατρείου,
όπου η διάλυση και χορήγηση των κυτ-
ταροστατικών γίνεται στο καρότσι της νοση-
λεύτριας.Μετά την ολοκλήρωση του ελέγ-
χου και αφού ενημερώθηκαν και από την
Διοίκηση του Νοσοκομείου αποχώρη-
σαν. Ο Σύλλογος Νοσηλευτών δηλώνει
για άλλη μια φορά, μήπως και κάποιος
ακούσει,ότι επιθυμεί την συνεργασία και
θα είναι αρωγός σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια, από οποιονδήποτε, που θα έχει ως
στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγεί-
ας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθε-
νών  και την προαγωγή και προάσπιση
των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών».

««ΣΣ
ε ιδιαιτέρως δυσμε-
νή κατάσταση έχει
περιέλθει  για ακό-

μα μία φορά η Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας του Νοσοκο-
μείου Κορίνθου, λόγω της
σοβαρής έλλειψης νοσηλευτι-
κού προσωπικού.  

Η ΜΕΘ, ως το καλοκαίρι του
2009, λειτουργούσε με τέσσε-
ρα κρεβάτια. Τον Ιανουάριο του
2010, αφού παρέμεινε κλειστή
για πέντε μήνες, ξεκίνησε τη
λειτουργία της με έξι κρεβάτια,
κατόπιν της πρόσληψης εποχια-
κού προσωπικού. Προσλήφθη-
καν 14 συμβασιούχοι νοσηλευ-
τές αποκλειστικά για τη ΜΕΘ,
εκ των οποίων στο τμήμα ανέ-
λαβαν καθήκοντα οι 8 εξ αυτών
και 3 επικουρικοί γιατροί. Από
τους 8 συμβασιούχους νοση-
λευτές έχουν ήδη παραιτηθεί
οι 3 και εντός των ημερών απο-

χωρούν ακόμα ένας νοσηλευ-
τής και ένας επικουρικός για-
τρός. Ως τα μέσα Δεκεμβρίου
του 2010 λήγουν οι συμβάσεις
και των υπολοίπων νοσηλευ-
τών. Τον Αύγουστο του 2010
πραγματοποιήθηκαν μετακινή-
σεις 2 νοσηλευτών από το μόνι-
μο προσωπικό προς άλλα νοσο-
κομεία, «για κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών», όπως χαρακτηριστι-
κά ανέφερε η απόφαση της ΥΠΕ
και τον Οκτώβριο του 2010 ακό-
μα ένα άτομο από το μόνιμο
προσωπικό, το οποίο επί ένα
ημερολογιακό έτος έλειπε με
εκπαιδευτική άδεια για ειδικό-
τητα, μετακινήθηκε σε άλλο
τμήμα του νοσοκομείου. Συνυ-
πολογίζοντας τις τρεις άδειες
μητρότητας, τις δύο άδειες τοκε-
τού και μία αναρρωτική άδεια
κύησης, το μόνιμο προσωπικό
της ΜΕΘ αποτελείται από την

προϊσταμένη, την υπεύθυνη τμή-
ματος και 8 μόνιμους νοσηλευ-
τές, οι οποίοι είναι και αυτοί που
εργάζονται με κυκλικό ωράριο.  

Η προϊσταμένη του τμήμα-
τος, με την αναφορά της, με
αρ. πρωτ. 15139/24-09-2010,
προς τη διοίκηση του νοσοκο-
μείου και με κοινοποίηση στη
διευθύντρια και τις Τομεάρχες
της νοσηλευτικής υπηρεσίας
και  τον διευθυντή της ΜΕΘ,
αναφέρει το πρόβλημα της
έλλειψης του νοσηλευτικού
προσωπικού, δίχως ως σήμερα
να έχει λάβει καμία απάντηση.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ, με
την αναφορά του, με αρ. πρωτ.
15496/30-09-2010, προς τη
διοίκηση του νοσοκομείου, ανα-
φέρει το πρόβλημα των εφη-
μεριών των γιατρών για τους
μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώ-
βριο και την έλλειψη του νοση-

λευτικού προσωπικού, πρόβλη-
μα που θα οδηγήσει στο κλεί-
σιμο της ΜΕΘ. Η απάντηση που
του κοινοποιήθηκε από τη διοι-
κήτρια, με αρ. πρωτ. 15505/30-
09-2010, ήταν αναφορά προς
την ΥΠΕ, όπου ενημερώνει ότι
λήγουν οι συμβάσεις των νοση-
λευτών  της ΜΕΘ και παρακα-
λεί για την αντικατάστασή τους.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρό-
τυπα, σε κάθε ασθενή ΜΕΘ
αναλογούν 3,4 νοσηλευτές,
δηλαδή για τα έξι κρεβάτια που
λειτουργούν στη συγκεκριμέ-
νη ΜΕΘ χρειάζονται τουλάχι-
στον 20 νοσηλευτές. Οι νοση-
λευτές που αυτή τη στιγμή
εργάζονται είναι 8 μόνιμοι και
5 συμβασιούχοι, οι οποίοι  συμ-
βασιούχοι μόλις άρχισαν να
αποδίδουν, ως τα μέσα Δεκεμ-
βρίου του 2010 θα έχουν απο-
λυθεί.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η
ασφάλεια των ασθενών τίθε-
ται σε μέγιστο κίνδυνο με ορα-
τό πλέον το ενδεχόμενο της
έλευσης ανήκεστης βλάβης
στην υγεία τους και αντιστρο-
φή της επιδιωκόμενης θετικής
έκβασης της νοσηλείας τους.

Με βάση τα παραπάνω, θεω-
ρούμε ότι με δεδομένη τη δυστο-
κία αναφορικά με την πρόσλη-
ψη μόνιμων νοσηλευτών στη
ΜΕΘ του Γ.Ν. Κορίνθου, το κλεί-
σιμο ορισμένων κλινών αποτε-
λεί μονόδρομο.

Οι Νοσηλευτές της ΜΕΘ του
νοσοκομείου μας, σε καμία
περίπτωση δε θα δεχτούμε να
καταστούμε απλοί παρατηρη-
τές και συνένοχοι στην προ-
σφορά κάκιστων υπηρεσιών
υγείας προς τους νοσηλευομέ-
νους  και στη γενικότερη επι-
δείνωση της δημόσιας υγείας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΣΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Ανασφαλείς συνθήκες...  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΣΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

Το κλείσιμο μοιάζει μονόδρομος 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, Δρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Δημιουργία 
αίματος από
ανθρώπινο δέρμα
Πηγή:http://www.newsbeast.gr

Μια νέα μέθοδος χρησιμοποι-
εί κύτταρα από το δέρμα ενός
ανθρώπου, τα οποία μετατρέ-
πονται σε κύτταρα αίματος που
φέρουν την ίδια γενετική υπο-
γραφή, χωρίς να χρησιμοποι-
ηθούν εμβρυϊκά βλαστοκύττα-
ρα.Η σχετική καναδική έρευνα,
τα αποτελέσματα της οποίας
δημοσιεύονται στην επιθεώ-
ρηση Nature, παρουσιάζει μια
νέα μέθοδο που ανακάλυψαν
ειδικοί ερευνητές στα βλαστο-
κύτταρα, η οποία κρίνεται ως
πολλά υποσχόμενη όσον αφο-
ρά τη θεραπεία ορισμένων
ασθενειών, ιδιαίτερα των καρ-
κίνων.

Επαναστατικό
εμφύτευμα χαρίζει
τη χαμένη όραση
Πηγή:http://www.newsbeast.gr

Σχέδια και αντικείμενα κατά-
φεραν να δουν τρεις τυφλοί
ασθενείς μετά τη δοκιμαστι-
κή εφαρμογή εμφυτεύματος
στα μάτια τους. Οι Βρετανοί
επιστήμονες που προχώρη-
σαν στη δοκιμή αυτή εκτιμούν
πως, σε πέντε χρόνια είναι
πιθανό η συσκευή που επέ-
τρεψε στους τρεις να δουν, να
αποτελεί ρουτίνα για ανθρώ-
πους με συγκεκριμένα είδη
τύφλωσης.
Το μηχάνημα αυτό -που ανα-
πτύχθηκε από Γερμανούς ερευ-
νητές- θα μπορούσε να αλλά-
ξει τη ζωή 200.00 ανθρώπων
σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι

χάνουν την όρασή τους εξαι-
τίας της μελαγχρωστικής αμφι-
βληστροειδοπάθειας.

Δημιουργήθηκε
ανθρώπινο συκώτι
στο εργαστήριο
Πηγή:http://portal.kathimerini.gr/

Αμερικανοί επιστήμονες κατά-
φεραν για πρώτη φορά να δημι-
ουργήσουν μικροσκοπικό
ανθρώπινο συκώτι στο εργα-
στήριο με τη βοήθεια βλαστι-
κών κυττάρων, ένα επίτευγμα
στον τομέα της αναγεννητικής
ιατρικής, το οποίο δίνει ελπί-
δες για περισσότερες και εξα-
τομικευμένες μεταμοσχεύσεις
οργάνων στο μέλλον, ενώ
παράλληλα προσφέρει νέες
δυνατότητες πειραμάτων για
την ανάπτυξη καλύτερων φαρ-
μάκων για τις παθήσεις του
ήπατος. Το επόμενο βήμα θα

είναι η μεταμόσχευση του εργα-
στηριακού οργάνου σε ένα
ζώο για να ελεγχθεί η λειτουρ-
γικότητά του.

Ασπίδα οι στατίνες
σε εγκεφαλικά -
εmφράγmατα
Πηγή: http://ygeia.tanea.gr

Οι στατίνες δεν μειώνουν μόνο
τα επίπεδα της κακής LDL χολη-
στερόλης στο αίμα.
Σύμφωνα με το πόρισμα βρε-
τανικών και αυστραλιανών
ερευνητικών ομάδων από το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
και του Σίδνεϊ αντίστοιχα,αυξά-
νοντας τη δόση των στατινών,
τα εμφράγματα και οι θάνατοι
μπορεί να μειωθούν έως και
13%.
Επίσης, προέκυψε περαιτέρω
μείωση,περίπου 15%,στα σοβα-
ρά αγγειακά περιστατικά, πτώ-

ση 13% στους θανάτους από
καρδιά και στα μη θανατηφό-
ρα εμφράγματα, 19% λιγότερες
επεμβάσεις για καρδιαγγειακά
νοσήματα και πτώση 16% στα
εγκεφαλικά.

Κρυψορχία από 
τα παυσίπονα 
της μητέρας
Πηγή:TANEA

Η παρατεταμένη λήψη παρα-
κεταμόλης και άλλων παυσί-
πονων στη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης,μπορεί να υπονομεύει
την υγεία των αγοριών, προ-
ειδοποιεί διεθνής ομάδα επι-
στημόνων. Και αυτό, διότι
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυ-
νο να γεννηθούν με κρυψορ-
χία. Το πρόβλημα δεν αφορά
τις εγκύους που παίρνουν πού
και πού ένα παυσίπονο για
έναν πονοκέφαλο, αλλά όσες

κάνουν συστηματική χρήση
– και ιδίως όσες παίρνουν
συνδυασμούς αναλγητικών
φαρμάκων. Υπολογίζεται ότι,
το 3% των αγοριών που γεν-
νιούνται έπειτα από  τελειό-
μηνη  κύηση και το 30% όσων
γεννιούνται πρόωρα, πάσχουν
από κρυψορχία.

Ένεση «παγώνει»
την εξέλιξη 
του Αλτσχάιμερ
Πηγή:Alfavita

Ένα νέο φάρμακο, που απο-
τελεί μείγμα αντισωμάτων από
το ανθρώπινο αίμα εναντίον
μιας πρωτεΐνης (β-αμυλοει-
δές), που, όπως πιστεύουν
πολλοί ερευνητές, παίζει καθο-
ριστικό ρόλο στην εξέλιξη του
Αλτσχάιμερ, σταματάει την επι-
δείνωση της νόσου, όπως δεί-
χνουν τα πρώτα ευρήματα κλι-
νικής δοκιμής στην οποία
προχώρησαν ερευνητές του
πανεπιστημίου Κορνέλ των
ΗΠΑ.Η θεραπεία με το φάρ-
μακο Kiovig (ή Gammagard,
όπως λέγεται στις ΗΠΑ) δια-
πιστώθηκε πως, σταθεροποι-
ούσε την κατάσταση των ασθε-
νών που πάσχουν από την
επώδυνη νευροεκφυλιστική
νόσο, σταματώντας τη συρρί-
κνωση του εγκεφάλου και δια-
τηρώντας τη μνήμη και την
ταχύτητα της σκέψης τους. Το
φάρμακο που χορηγείται με
ενδοφλέβια ένεση μια φορά
το δεκαπενθήμερο.

AIDS: το 54-70%
των νέων 
κρουσμάτων από
κρυφούς φορείς
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Ο φόβος φυλάει τα έρημα, λέει
η σοφή παροιμία. Ο φόβος,
όμως,απέναντι στον ιό HIV/AIDS

Τυπορυχείο… 

Εντοπίστηκε
γονίδιο της
υπνηλίας! 
Πηγή:TANEA

Η Μάργκαρετ Θάτσερ δεν
το είχε. Γι' αυτό και τα φώτα
στο πρωθυπουργικό γρα-
φείο της ήταν αναμμένα
στις 3 τα ξημερώματα. Ο
πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζορτζ Μπους το είχε. Γι'
αυτό κι έκλεινε τα τηλέφω-
να από τις 10 το βράδυ.

Το γονίδιο της υπνηλίας εντόπισαν – άγνωστο σε ποια κατάσταση – αμερικανοί επιστήμονες
από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι δεν είναι καθόλου σπά-
νιο. Το έχουν κατά την εκτίμησή τους 38 στους 100 ανθρώπους. Έτσι εξηγείται, γιατί ορισμέ-
νοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να σηκωθούν αμέσως από το κρεβάτι, ακόμη κι αν έχουν
κοιμηθεί λιγότερο από το «καθιερωμένο» επτάωρο, ενώ άλλοι που έχουν κοιμηθεί ακόμη
και εννέα συνεχόμενες ώρες το μόνο που επιθυμούν είναι να γυρίσουν πλευρό και να
συμπληρώσουν 12ωρο... Σύμφωνα με την έρευνα, «το γονίδιο αυτό έχει σημαντικές επιπτώ-
σεις στην υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων που δουλεύουν τις νυχτερινές ώρες ή ταξιδεύουν
συχνά σε διαφορετικά μήκη και πλάτη της Γης όπου υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην ώρα».
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στη χώρα μας έχει εκλείψει.
Χωρίς φόβο είμαστε, ανέμελα
ή επί τούτου,επικίνδυνοι.Στους
20.000 εκτιμώνται οι «κρυφοί»
οροθετικοί στην Ελλάδα, οι
ανυποψίαστοι αδιάγνωστοι
φορείς του ιού. Στον αντίπο-
δα έρχεται η καταγραφή αυξα-
νόμενων δηλώσεων οροθετι-
κών, σύμφωνα με τις οποίες,
αν και έχουν επίγνωση ότι είναι
φορείς τουκκ/μ ιού, συνεχί-
ζουν να κάνουν σεξ χωρίς
προφύλαξη.

Ηλεκτρικό ρεύμα
στον εγκέφαλο
«αυξάνει τις 
μαθηματικές 
ικανότητες»
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Ένα στεφάνι που εφαρμόζει
ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα στο
κεφάλι μπορεί να αυξάνει ή
να μειώνει κατά βούληση τις
μαθηματικές επιδόσεις εθελο-
ντών, και μάλιστα η αλλαγή
αυτή διατηρείται για τουλάχι-
στον έξι μήνες μετά την...εκπαι-
δευτική ηλεκτροπληξία. «Δεν
συνιστούμε στον κόσμο να
αρχίσει να κάνει μόνος του
ηλεκτροσόκ, είμαστε όμως
ενθουσιασμένοι με τις προο-
πτικές που ανοίγουν τα ευρή-
ματά μας», δήλωσε στο Reuters
ο Κόεν Κάντος, επικεφαλής
των πειραμάτων στο Πανεπι-
στήμιο της Οξφόρδης. Η ηλε-
κτρική διέγερση είναι απίθα-
νο να κάνει κάποιον Αϊνστάιν,
αν όμως είμαστε τυχεροί θα
μπορούσε να [...] βοηθήσει
μερικούς ανθρώπους στα μαθη-
ματικά», είπε.

Θα αποθηκεύουν
το νου μας σε
σκληρό δίσκο
Πηγή:Alfavita

Ακούγεται βγαλμένο από ται-
νία επιστημονικής φαντασίας,
αλλά να που ένας από τους
πλέον αξιόπιστους «γκουρού»
της μελλοντολογίας, ο Ρέι
Κούρτσβαϊλ, βεβαιώνει ότι
μέσα στα επόμενα 20 χρό-
νια, θα είμαστε σε θέση να
κάνουμε «backup», δηλαδή
να αποθηκεύσουμε σε ψηφια-
κή μορφή, ολόκληρο το περιε-
χόμενο του εγκεφάλου μας
μαζί με τις αναμνήσεις! Ο
Κούρτσβαϊλ δεν είναι τυχαί-
ος «προφήτης».
Ο διάσημος αμερικανός μελ-
λοντολόγος και εφευρέτης
είναι ο άνθρωπος που το
μακρινό 1980 είχε προβλέ-
ψει επίσης ότι, στα μέσα της
δεκαετίας του ΄90 κάθε άνθρω-
πος θα έχει τον προσωπικό

του υπολογιστή και ας τον
αποκαλούσαν «τρελό».

Γεμάτα 
καρκινογόνα 
τα παιδιά 
των καπνιστών
Πηγή: http://ygeia.tanea.gr

Αμερικανοί επιστήμονες εντό-
πισαν καρκινογόνες ουσίες
των τσιγάρων στο 90% των παι-
διών που ζούσαν σε σπίτι όπου,
τουλάχιστον, ο ένας γονιός
κάπνιζε – και, μάλιστα, σε επί-
πεδα ελάχιστα χαμηλότερα απ’
ό,τι στους γονείς τους!
Η μελέτη έδειξε ακόμη πως,
όσο περισσότερα τα τσιγάρα,
τόσο υψηλότερα τα επίπεδα
των καρκινογόνων. Επίσης, οι
πιθανότητες των παιδιών να
είναι παθητικοί καπνιστές αυξά-
νονταν με το χαμηλό κοινω-
νικο-οικονομικό επίπεδο και
το χαμηλό μορφωτικό επίπε-
δο των γονέων.

To κάπνισμα 
οδηγεί και 
στην άνοια
Πηγή:TOBHMA

Το βαρύ κάπνισμα στους μεσή-
λικες μπορεί να διπλασιάσει
τον κίνδυνο να εμφανίσει
κάποιος τη νόσο Αλτσχάιμερ
ή άνοια δύο δεκαετίες αργό-
τερα, ανακοίνωσαν χθες ερευ-
νητές. Ήδη το κάπνισμα προ-
καλεί εκατομμύρια θανάτους
ετησίως από διάφορες μορ-
φές καρκίνου και καρδιακά
νοσήματα.Σε σύγκριση με τους
μη καπνίζοντες, οι καπνίζο-
ντες πάνω από δύο πακέτα την
ημέρα έχουν 114% αυξημένο
κίνδυνο να πάθουν άνοια,
157% Αλτσχάιμερ και 172%
αγγειακή άνοια.

Μητέρα ετών 10
Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Ένα υγιέστατο μωράκι έφερε

στον κόσμο ένα κορίτσι μόλις
10 ετών στην πόλη Χέρεθ της
νότιας Ισπανίας, την προηγού-
μενη εβδομάδα. Τόσο η κατά-
σταση της υγείας της νεαρής
μητέρας όσο και του μωρού
«είναι πολύ καλή» και έχουν
πάρει εξιτήριο από το νοσο-
κομείο, δήλωσε στους δημο-
σιογράφους η Μικαέλα Ναβά-
ρο,αξιωματούχος της αυτόνομης
κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.
Οι Αρχές εξετάζουν τώρα, αν
η μητέρα και το παιδί ζουν
σε ικανοποιητικές συνθήκες
και αν μπορούν να παραμεί-
νουν με την οικογένειά τους
ή αν πρέπει να τις αναλάβουν
οι κοινωνικές υπηρεσίες. Ο
πατέρας του παιδιού είναι επί-
σης ανήλικος.

SΟS για 
εγκεφαλικό 
από το ροχαλητό 
Πηγή:TOBHMA

Το ροχαλητό δεν διαταράσ-
σει μόνο τον ύπνο των...άλλων
αλλά απειλεί και τον εγκέ-
φαλο όσων ροχαλίζουν, όπως
δείχνει μια νέα έρευνα. Οι
πάσχοντες από το Σύνδρο-
μο Υπνικής Απνοιας (ΣΥΑ),
μια νοσηρή μορφή υπνικής
διαταραχής, η οποία συνο-
δεύεται από ροχαλητό και
επεισόδια διακοπής της ανα-
πνοής στη διάρκεια του ύπνου,
διαπιστώθηκε ότι έχουν μεγα-
λύτερες πιθανότητες να υπο-
στούν εγκεφαλική βλάβη. Οι
συνέπειες ξεκινούν από τη
μερική αμνησία και μπορεί,
σε βαριές περιπτώσεις, να
επιφέρουν ακόμη και τον
θάνατο.

«Ασπίδα» κατά των ιών 
τα αμύγδαλα
Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Ένα σημαντικό σύμμαχο στη μάχη για την αντιμε-
τώπιση των ιών, όπως του κρυολογήματος και της
γρίπης,βρίσκει ο ανθρώπινος οργανισμός στα αμύ-
γδαλα,σύμφωνα με μια νέα βρετανο-ιταλική επιστη-
μονική έρευνα.Η μελέτη ανακάλυψε ότι, οι χημικές
ουσίες που με φυσικό τρόπο βρίσκονται στον φλοιό
των συγκεκριμένων ξηρών καρπών, ενισχύουν την
άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος κατά των
ιών, καθώς βοηθάνε τα λευκοκύτταρα «Τ» που ανι-
χνεύουν την παρουσία «ξένου σώματος». Αυξάνουν
έτσι την φυσική ικανότητα του ανθρώπινου σώμα-

τος να παρεμποδίζει τον πολλαπλασιασμό και την εξάπλωση των παθογόνων μικροοργανι-
σμών. Εκτίμησαν, επίσης, ότι πιθανώς και άλλοι ξηροί καρποί να έχουν ανάλογη δράση.

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΡΡΙΙΣΣΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρμογών

ΤΤΕΕΙΙ  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία

Επίκουρος Καθηγήτρια μέλος Ε.Π του Τμήματος

ΤΤΕΕΙΙ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Υπεύθυνη:  Θεοδωρακοπούλου Γεωργία

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΔΔΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ  
ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΩΩΝΝ  --  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

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



«Κάτω από τις συνθήκες που
πιεστικά έχει πλέον διαμορφώ-
σει η τρόικα, το υπουργείο Υγεί-
ας καλείται να επιτύχει κάτι,
που δεν είναι ιδιαίτερα εύκο-
λο, όπως η μέγιστη δυνατή από-
δοση και λειτουργικότητα των
δομών Υγείας, συγχρόνως με
τη δραστική περιστολή δαπα-
νών.

Έως τον Μάρτιο αναμένε-
ται να έχει ολοκληρωθεί ο σχε-
διασμός για την «Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας» και η
οριστική μορφή που θα πάρει
ο νέος «Υγειονομικός χάρτης»,
με την έννοια μιας νέας επα-
ναξιολόγησης με κριτήρια και
γεωγραφικής κατανομής. Επί-
σης, επιταχύνεται η ένταξη στο
ΕΣΥ και του τομέα υγείας των
ασφαλιστικών ταμείων και ειδι-
κότερα του δικτύου ιατρείων
και νοσοκομείων του ΙΚΑ. 

Συγχρόνως, στο πλαίσιο της
πρωτοβάθμιας φροντίδας, θα
αναδιοργανωθούν και οι δομές
των εξωτερικών ιατρείων των
νοσηλευτικών μονάδων, με την

ενοποίηση τμημάτων, σε συν-
δυασμό και με την ανάπτυξη
των Κέντρων Υγείας Αστικού
Τύπου. Όλες οι υγειονομικές
μονάδες του ΕΣΥ περνούν πλέ-
ον στη δικαιοδοσία των περι-
φερειαρχών του «Καλλικράτη». 

Έπειτα από επαφές που είχαν

ο υπουργός Υγείας Ανδρέας
Λοβέρδος και ο υφυπουργός
Μιχάλης Τιμοσίδης με τον υφυ-
πουργό Εργασίας Γιώργο Κου-
τρουμάνη, με τη συμμετοχή και
των διοικητών των ασφαλιστι-
κών ταμείων, αναλύθηκαν τα
στάδια των αλλαγών, για να

καταλήξουμε σε μερι-
κούς μήνες στην τελι-
κή μορφή που θα έχει
το νέο δίκτυο πρω-

τοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
Στις νέες δομές της πρωτο-

βάθμιας περίθαλψης και, ειδι-
κά, στο κομμάτι των διαγνωστι-
κών εργαστηρίων, απομένει να
συμφωνηθεί -με κριτήριο πάντα
τη μέγιστη δυνατή οικονομία-
και η συμμετοχή της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, σε τομείς που
ήδη εξυπηρετούνται σε μεγά-
λο βαθμό από ιδιώτες, όπως
αξονικές και μαγνητικές ακτι-

νογραφίες, αιματολογικά
εργαστήρια κ.λπ., με

κοστολόγιο που θα
καθορίζει το Δημό-

σιο. Μάλιστα από την πλευρά
των εργαστηρίων ήδη έχουν
γίνει προτάσεις στο υπουργείο
Υγείας ότι δέχονται να ορισθούν
νέες, χαμηλότερες τιμές για
ακτινογραφίες, αξονικές κ.λπ. 

Ένα από τα πιο δύσκολα
ζητήματα που θα πρέπει να επι-
λυθεί πριν ενταχθούν οι υγει-
ονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑ στο
ΕΣΥ είναι οι διαφορές που τώρα
υπάρχουν στον τρόπο εργα-
σίας, αλλά και στις αμοιβές των
γιατρών του ΕΣΥ και του ΙΚΑ»,
τονίζεται σε δημοσίευμα της
εφημερίδας «Έθνος».  

Νοέμβριος 2010

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντΕ.Ν.Ε.ντύπωύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφημερίδες

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΘΝΟΣ»

Πρωτοβάθμια φροντίδα στα...σκαριά

«Όπως αποκαλύπτει η έκθεση του Σώματος Επιθεω-
ρητών Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας το πάρτι στο ΕΣΥ
συνεχίζεται, με τα κυκλώματα να θησαυρίζουν σε μια
εποχή μάλιστα οικονομικής κρίσης. Στην έκθεση γίνε-
ται εκτενής αναφορά για το σύστημα προμηθειών
των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, όπου κατά
τους ελέγχους των επιθεωρητών διαπιστώθηκαν σοβα-
ρές παρατυπίες με εικονικά τιμολόγια, υπερτιμολο-
γήσεις υλικών και υπηρεσιών, «χαμένα» χρηματικά
εντάλματα, «εξαφανισμένα» δελτία αποστολής, ταμει-
ακές ατασθαλίες, με τη λίστα της ρεμούλας να μην
έχει τέλος...

Η έκθεση που θα δοθεί τις επόμενες ημέρες και
στο γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέαν-
δρο Ρακιντζή περιγράφει την κατάσταση που επικρα-
τεί στο ΕΣΥ ακόμη και σήμερα, καταδεικνύοντας για
μια ακόμη φορά την ανυπαρξία οποιουδήποτε ουσια-

στικού ελέγχου στα δημόσια νοσοκομεία. Ειδικότε-
ρα, οι επιθεωρητές ξεσκέπασαν κύκλωμα ιατρών συμ-
βεβλημένων με τον ΟΠΑΔ, στον οποίο συμμετείχαν
φαρμακοποιοί και ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια. 

Οι γιατροί είχαν αναλάβει τη συνταγογράφηση,
οι φαρμακοποιοί και τα ιδιωτικά εργαστήρια την εκτέ-
λεση εκατοντάδων πλαστών ιατρικών συνταγών και
την είσπραξη από τον ΟΠΑΔ. 

Μάλιστα σε μια περίπτωση οι επιθεωρητές βρή-
καν «μαϊμού» ιατρικές συνταγές που εκτελέστηκαν
από τους συνεργάτες, ύψους 877.812,30! Εκτός από
τους συμβεβλημένους γιατρούς, οι επιθεωρητές ανα-
κάλυψαν και νοσοκομειακούς γιατρούς οι οποίοι είχαν
στήσει το δικό τους μαγαζί στο ΕΣΥ! Όχι απλώς υπερ-
συνταγογραφούσαν άχρηστα σκευάσματα, αλλά
συνταγογραφούσαν και φάρμακα σε βιβλιάρια ασθε-
νών εν αγνοία τους. Έπαιρναν δηλαδή τα βιβλιάρια

των ασθενών και συνταγογραφούσαν παράνομα εκα-
τοντάδες φάρμακα.

Στην ίδια έκθεση δεν λείπουν και οι περιπτώσεις
όπου γιατροί εκδίδουν ψευδή ιατρικά πιστοποιητικά
προκειμένου ο «ασθενής» να λάβει αποζημίωση, αλλά
και πλαστά πτυχία ιατρικής για τη διεκδίκηση θέσης
διευθύντριας νοσηλευτικής υπηρεσίας! Όπως προκύ-
πτει από την έκθεση, όποιος θέλει να κλέψει στο ΕΣΥ,
μπορεί. Ενδεικτική είναι η περίπτωση υπαλλήλου νοσο-
κομείου, ο οποίος υπεξαίρεσε μερικές χιλιάδες ευρώ
απλώς εισπράττοντας νοσήλια, τα οποία παρακρατού-
σε. Ενδεικτικό είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι επι-
θεωρητές προέβησαν σε καταλογισμούς ποσών σε
βάρος των υπευθύνων, ή ζήτησαν την επιστροφή
ποσών περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ (συν τις νόμι-
μες, κατά περίπτωση, προσαυξήσεις)», καταγράφει
το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ημερησία».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»

Όποιος θέλει να κλέψει, μπορεί...



«Το «πράσινο φως» για την
πρόσβαση των πολιτών ασθε-
νών στα στρατιωτικά νοσοκο-
μεία Αθήνας και Θεσσαλονί-
κης ανάβει κοινή απόφαση των
υπουργών Υγείας, κ. Ανδρέα
Λοβέρδου και Εθνικής Άμυ-
νας, κ. Ευάγγελου Βενιζέλου.
Σύμφωνα με αυτήν, τα πέντε
στρατιωτικά νοσοκομεία της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
θα διαθέτουν συγκεκριμένο
αριθμό κλινών για πολίτες ασθε-
νείς που διακομίζονται μέσω
του ΕΚΑΒ. Οι πολίτες θα έχουν
δικαίωμα πρόσβασης και στα
εργαστήρια των στρατιωτικών
νοσοκομείων.

Όπως αναφέρεται στην κοι-
νή υπουργική απόφαση για το
πλαίσιο συνεργασίας των μονά-
δων Υγείας του ΕΣΥ και των Ενό-
πλων Δυνάμεων (είχε ανακοι-
νωθεί από τον υπουργό Εθνικής
Άμυνας τον περασμένο Ιούνιο),
όλοι οι πολίτες αποκτούν πρό-
σβαση στα στρατιωτικά νοσο-
κομεία 401 ΓΣΝΑ, 251 ΓΝΑ, ΝΝΑ,

417 ΝΙΜΤΣ και 424 ΓΣΝΕ. Ο αριθ-
μός των κλινών που διατίθενται
έχει ως εξής: 10 κλίνες το 401
Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Αθηνών, 10 κλίνες το Ναυτικό
Νοσοκομείο Αθηνών, 15 κλίνες
το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αερο-
πορίας, 10 έως 15 κλίνες το 417
Νοσηλευτικό Ιδρυμα Μετοχι-
κού Ταμείου Στρατού και 15 κλί-
νες το 424 Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Εκπαίδευσης.

Για τις διαθέσιμες κλίνες θα

ενημερώνεται καθημερινά το
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων
Υγείας (ΕΚΕΠΥ), -κατά το πρό-
τυπο των κλινών σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας- ώστε να
εξυπηρετούνται οι ασθενείς
που διακομίζονται μέσω του
ΕΚΑΒ κατά τις εργάσιμες ώρες
από τις 7.30 π.μ. έως τις 2.30
μ.μ. Επίσης, θα είναι δυνατή η
διεξαγωγή εξειδικευμένων εξε-
τάσεων στα εργαστήρια και τα
ιδιωτικά ιατρεία των συγκεκρι-

μένων νοσοκομείων, είτε μέσω
παραπομπής από νοσοκομεία
του ΕΣΥ όπου νοσηλεύεται ο
ασθενής, είτε με απευθείας
ραντεβού. Για τον λόγο αυτό θα
αναρτάται στο Διαδίκτυο ενδει-
κτικός πίνακας ειδικών εξετά-
σεων που μπορούν να γίνουν
στα εν λόγω νοσοκομεία καθώς
και τα τηλέφωνα επικοινωνίας
με τα αντίστοιχα εργαστήρια.

Επιπλέον, οι στρατιωτικοί
γιατροί που υπηρετούν σε μονά-

δες εκστρατείας υγειονομικού
στην περιφέρεια θα «διατίθε-
νται» στα νοσοκομεία του ΕΣΥ
για την κάλυψη αναγκών. Με
την ίδια λογική οι μονάδες του
ΕΣΥ εξυπηρετούν και το στρα-
τιωτικό προσωπικό.

Η συνεργασία επεκτείνεται
και στη χρήση των τροχοφό-
ρων μέσων διακομιδής. Δηλα-
δή, τα ασθενοφόρα οχήματα
των Στρατιωτικών Mονάδων και
σχηματισμών θα διατίθενται -
μετά από σχετικό αίτημα- για
την εξυπηρέτηση μονάδων υγεί-
ας του ΕΣΥ, στις περιπτώσεις
που το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί στην κάλυψη όλων
των περιστατικών.
H κοινή υπουργική απόφαση
δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως στις 9/11.
Σαφές χρονοδιάγραμμα για την
έναρξη της συνεργασίας ΕΣΥ
και Ενόπλων Δυνάμεων αναμέ-
νεται να οριστεί το επόμενο διά-
στημα», γράφει στο δημοσίευ-
μά της η εφημερίδα «Καθημερινή».

«Την πλήρη αποδοχή του σχεδίου του
για περιφερειακές περικοπές δαπα-
νών ύψους 840 εκατ. ευρώ για το
2011 πέτυχε τελικά από την τρόικα ο
υπουργός Υγείας Αν. Λοβέρδος και,
έτσι, ο κρατικός προϋπολογισμός για
το 2011 προβλέπει μείωση κατά 650
εκατ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες
για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε σχέ-
ση με τον προϋπολογισμό του 2010.

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο
του προϋπολογισμού για τις νοσοκο-
μειακές μονάδες, «επιδιώκεται για
το 2011 η επίτευξη μείωσης των συνο-
λικών δαπανών (από 3,05 δισ. ευρώ
το 2010 σε 2,4 δισ. ευρώ το 2011),

με επίκεντρο τον έλεγχο των τιμών
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
και υπηρεσιών, καθώς και της κατα-
νάλωσης φαρμάκων».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με
το σχέδιο του υπουργού Υγείας, από
την έγκαιρη αποπληρωμή των προ-
μηθευτών του ΕΣΥ θα προέλθει εξοι-
κονόμηση πόρων ύψους 250 εκατ.
ευρώ περίπου, ενώ άλλα 150 εκατ.
ευρώ περίπου θα προέλθουν από την
ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τις
ρυθμίσεις για τα 89 πολύ ακριβά φάρ-
μακα και την αύξηση της συνταγο-
γράφησης των γενοσήμων (αντιγρά-
φων) φαρμάκων στο 30% του συνόλου

της συνταγογράφησης. Άλλες πηγές
εξοικονόμησης πόρων αποτελούν
μεταξύ άλλων οι προγραμματιζόμε-
νες συμβάσεις των δημοσίων νοσο-
κομείων με τις ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ
κ.λπ.), με τις οποίες το ΕΣΥ θα αντι-
μετωπίζεται ως ένας μεγάλος πελά-
της ο οποίος δικαιούται έκπτωσης, οι
διευθετήσεις για την περίθαλψη των
ανασφαλίστων και των απόρων ασθε-
νών της Αττικής και της Θεσσαλονί-
κης, η λεγόμενη "ολοήμερη λειτουρ-
γία των νοσοκομείων", η οποία θα
αποφέρει τελικό ετήσιο κέρδος ύψους
20 εκατ. ευρώ για το ΕΣΥ», αναφέρει
το δημοσίευμα της εφημερίδας «Αυγή».

Η τρόικα «χτύπησε» στα νοσοκομεία
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«Συστράτευση» στο ΕΣΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΥΓΗ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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ΕΕππιιμμέέλλεειιαα::  Μαρία Αθανασοπούλου,
Νοσηλεύτρια,MSc,Υποψήφια διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Αθηνών,Γ.Ν.Μ «Έλε-
να Βενιζέλου»

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
γγιιαα  ττηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη,,  τταα  OOιικκοοννοομμιικκάά  
κκααιι  ττιιςς  ΠΠοολλιιττιικκέέςς  ΥΥγγεείίααςς
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (τομέ-
ας Οικονομικών) οργανώνει το 6ο
Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκη-
ση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της
Υγείας,στις 15-18 Δεκεμβρίου 2010 στο
Ξεν. «Hilton», Αθήνα. Για περισσότερες
πληροφορίες: Τηλ. 210 6889100, Fax.
210 6844777.Email:healthcongress@candc-
group.com,htp://www.health congress.gr.

>>  ΗΗμμεερρίίδδαα  γγιιαα  ττηηνν  ««ΤΤρροοφφιικκήή  
ααλλλλεερργγίίαα  κκααιι  δδιιααττρροοφφήή»»    
Το Τμήμα επιστήμης διαιτολογίας-δια-
τροφής /Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθη-
νών και η Πανελλήνια Ένωση Αλλερ-

γιολόγων διοργανώνουν την Ημερίδα
«Τροφική αλλεργία και διατροφή», στις
4 Δεκεμβρίου 2010 στην Αθήνα. Για
περισσότερες πληροφορίες: www.
allergy.org.gr, τηλ: 2106911682. Υπεύ-
θυνος: κ. Πίτσιος, τηλ: 6974348638, e-
mail: info@allergy. org.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΡΡεευυμμααττοολλοογγίίααςς  
Η Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία
οργανώνει το 22Ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Ρευματολογίας στις 1 - 4 Δεκεμ-
βρίου 2010 στο Ξενοδοχείο «Hilton»
στην Αθήνα. Πληροφορίες: τηλ: 210-
6107213, fax: 210-6107864, e-mail:
info@themateam.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΡΡοομμπποοττιικκήήςς
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και
το Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώ-
νουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομπο-
τικής, στις 9-10 Δεκεμβρίου 2010 στην
Πάτρα. Πληροφορίες: Τμήμα Διεθνών

Σχέσεων ΤΕΕ, τηλ: 210- 3291.351/2/4,
210-3291.618/362,email: intrel@central.
tee.gr www.tee.gr, www.heroc.tuc. gr.

>>  ΧΧεειιμμεερριιννόό  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο
ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  ΦΦρροοννττίίδδααςς  ΥΥγγεείίααςς
Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαί-
δευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας οργανώνει το Χειμερινό Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας, στις 10 – 12 Δεκεμβρίου 2010, στην
Αράχωβα.Για περισσότερες πληροφορίες:
τηλ:210-7210052,7210001,fax:210- 7210051,
e-mail: reception@congressworld.gr,
www.congressworld.gr.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΥΥππεερρήήχχωωνν
σσττηη  ΜΜααιιεευυττιικκήή  κκααιι  ΓΓυυννααιικκοολλοογγίίαα
Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερή-
χων στη Μαιευτική και Γυναικολογία
πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 10-
12 Δεκεμβρίου 2010.Πληροφορίες: τηλ:
210-6074200.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ΠΠρροοννοοσσοοκκοομμεειιαακκήήςς  ΚΚααρρδδιιοολλοογγίίααςς
Η 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, το Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ
«Γ. Γεννηματάς», ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διορ-
γανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Προνοσοκομειακής Καρδιολογίας στο
Ξενοδοχείο «Club Hotel Casino Loutraki»,
στο Λουτράκι στις 10 - 12 Δεκεμβρίου
2010.Πληροφορίες:Tηλ: 27550-22201,
22124, F: 27550-23993.

>>  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  
««ΗΗ  ΦΦττώώχχεειιαα  κκααιι  οοιι  ΣΣυυννέέππεειιεεςς»»
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Φτώ-
χεια και οι Συνέπειες»:Ψυχικές Συμπε-
ριφορές & Διαταραχές σε Εφήβους &
Ενήλικες πραγματοποιείται στις 10-12
Δεκεμβρίου 2010,στην Αθήνα.Πληρο-
φορίες: τηλ: 210-7499300, fax: 210-
7713795.

>>  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΥΥππέέρρτταασσηηςς  
Το 1ο Συνέδριο Υπέρτασης πραγματο-
ποιείται στις 17-18 Δεκεμβρίου 2010,
στην Αθήνα. Πληροφορίες: τηλ: 210-
7499300, fax: 210-7713795.

Νεοδιορισμένη νοσηλεύτρια Τ.Ε. με
την 7κ/2009 στην Θεσσαλονίκη (ΑΧΕ-
ΠΑ) ζητά αμοιβαία μετάθεση με νοση-
λεύτρια από το Γενικό ή το Πανεπι-
στημιακό νοσοκομείο της Λάρισας.
Υπάρχουν σοβαροί οικογενειακοί
λόγοι. Τηλ. επικοινωνίας: 6984686362
ή στο e-mail:nurse83@rocketmail.com.

ΤΕ Νοσ/τρια ζητά αμοιβαία μετάτα-
ξη από το Γεν. Κρατικό Νοσοκομείο
της Νίκαιας για οποιοδήποτε της
Θεσ/νίκης. Τηλ. επικοινωνίας:
6977083071.

Νοσηλεύτρια ΠΕ που εργάζεται στο
Γενικό Νοσοκομείο της Κορίνθου επι-
θυμεί αμοιβαία μετάταξη με
νοσηλευτή/τρια που εργάζεται σε
οποιοδήποτε νοσοκομείο της Αθή-
νας. Τηλ. επικοινωνίας: 6977470141.

Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αμοιβαία μετά-
ταξη από το Γ.Ν. Κατερίνης στο Γ.Ν.
Τρικάλων ή Καρδίτσας. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6972005242.

Νοσηλεύτρια Τ.Ε που εργάζεται στο
Γ.Ν.Π. «'ΤΖΑΝΕΙΟ» Πειραιά επιθυμεί
αμοιβαία μετάταξη με νοσηλευτή/τρια
που υπηρετεί σε οποιοδήποτε νοσο-
κομείο της Δυτικής Μακεδονίας (Πτο-
λεμαιδα, Κοζάνη, Γρεβενά, Καστο-
ριά, Φλώρινα). Τηλ: επικοινωνίας:
6949193588, 6949193586 και e-
mail: zoitsa86@gmail.com. 

� ΑΓΓΕΛΙΕΣ



Guenter B. Risse

Σελίδες 1.094
Λιανική τιμή: 90 f

Το βιβλίο αυτό, απεικονίζοντας το χρονικό της μεταμόρφωσης των νοσοκομείων από οίκους ελέους σε δομές εγκλεισμού ασθενών, από χώρους αποκατάστασης σε χώρους
κλινικής διδασκαλίας και έρευνας και από δωμάτια τοκετών και θανάτων σε ιδρύματα επιστήμης και τεχνολογίας, μας προσφέρει μια ιστορική οπτική στην κατανόηση των

νοσοκομείων της εποχής μας. Η ιστορία ξετυλίγεται σε δώδεκα επεισόδια τα οποία απεικονίζουν τα νοσοκομεία σε συγκεκριμένα μέρη και χρονικές περιόδους, καλύπτοντας
σημαντικά θέματα και εξελίξεις στην ιστορία της ιατρικής και της θεραπευτικής, από την αρχαία Ελλάδα ως την εποχή του AIDS. Το βιβλίο αυτό προσφέρει μια μοναδική και
εκ των έσω ματιά στον κόσμο των νοημάτων και των συναισθημάτων που συσχετίζονται με τη ζωή στα νοσοκομεία και την περίθαλψη των ασθενών, περιλαμβάνοντας αφηγήσεις
τόσο των ασθενών, όσο και των θεραπευτών τους. Εάν θεωρήσουμε τα νοσοκομεία οίκους «αποκατάστασης της τάξης», ικανούς να δαμάσουν το χάος που συσχετίζεται με τα
δεινά, τις ασθένειες και το θάνατο των ανθρώπων, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα και τη σημασία των τελετουργικών τους ρουτινών και κανόνων. Από τις απαρχές τους,
τα νοσοκομεία αποτέλεσαν μέρη πνευματικής και σωματικής ανάρρωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη. Ως παραδοσιακοί μάρτυρες
της ανθρώπινης συμπόνιας και φιλανθρωπίας, τα νοσοκομεία πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν χώρους ίασης. 

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, στοχεύοντας στη συνεχή επιμόρφωση των Νοσηλευτών
θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο «Η Ιστορία των Νοσοκομείων» 

σε όλους τους επί πτυχίω φοιτητές της Νοσηλευτικής.

Όλοι οι υπόλοιποι Νοσηλευτές μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο στην ειδική τιμή των 45 h. 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.
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Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας

ΟΟ
Χέμινγουεϊ γεννήθηκε το 1899
στο Ιλινόις, αποτελώντας τον
πρώτο γιο του Κλάρενς Έντμο-

ντς Χέμινγουεϊ και της Γκρέις Χωλ.
Κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών

του σπουδών, ο Χέμινγουεϊ διακρίθη-
κε για τις επιδόσεις του, όχι μόνο στα
γράμματα (ειδικότερα στη φιλολογία),
αλλά και στα αθλήματα του μποξ και
του αμερικάνικου ποδοσφαίρου.Απο-
φοιτώντας, δεν συνέχισε τις σπουδές
του σε κάποιο κολέγιο, αλλά ξεκίνη-
σε να εργάζεται ως δημοσιογράφος,
το 1917, στην εφημερίδα The Kansas
City Star, θέση στην οποία τελικά παρέ-
μεινε για μόλις έξι μήνες. Κατά την
σύντομη παραμονή του, ο ίδιος έγρα-
ψε πως, έμαθε τους καλύτερους κανό-
νες συγγραφής, αναφερόμενος προ-
φανώς στις οδηγίες προς τους
δημοσιογράφους, για σύντομες προ-
τάσεις και παραγράφους, ενεργητικά
ρήματα και αυθεντικότητα στη γραφή.

Παρά την αδυναμία του να κατα-
ταγεί στο στρατό, το Δεκέμβριο του
1917, έγινε δεκτός ως εθελοντής οδη-
γός ασθενοφόρου του Ερυθρού Σταυ-
ρού και αφού αποχώρησε από την
εφημερίδα όπου εργαζόταν, τον Απρί-
λιο του 1918 αναχώρησε για το ιταλι-
κό μέτωπο.

Σύντομα ήρθε σε επαφή με την
τραγικότητα και τις βαρβαρότητες του
πολέμου, έχοντας ως αποστολή την
περισυλλογή πτωμάτων. Λίγες εβδο-
μάδες μετά την άφιξή του στην Ιταλία,
στις 8 Ιουλίου του 1918, ο Χέμινγου-
εϊ τραυματίστηκε από θραύσματα, ενώ
μετέφερε εφόδια στους στρατιώτες και
τελικά παρασημοφορήθηκε από το
ιταλικό κράτος για την ανδρεία του.
Οι εμπειρίες του στο μέτωπο, η ανάρ-
ρωσή του σε νοσοκομείο του Μιλά-

νου μετά τον τραυματισμό του καθώς
και η σχέση που ανέπτυξε με την νοσο-
κόμα Agnes von Kurowsky αποτέλε-
σαν υλικό για το μεταγενέστερο μυθι-
στόρημά του «Αποχαιρετισμός στα
όπλα». Η αποτυχία του ειδυλλίου του
με την Agnes του προκάλεσε ένα βαρύ
ψυχικό τραύμα, που τον επηρέασε
πολύ στην μετέπειτα ζωή του.

Με τη λήξη του πολέμου, ο Χέμιν-

γουεϊ επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολι-
τείες και το Όουκ Παρκ.Κάλυψε δημο-
σιογραφικά τον ελληνοτουρκικό πόλε-
μο με σημαντικές ανταποκρίσεις για
την καταστροφή της Σμύρνης και την
ανταλλαγή πληθυσμών στη Θράκη.
Παράλληλα, το 1923 ολοκλήρωσε και
το πρώτο του βιβλίο, με τίτλο «Τρία
Διηγήματα και Δέκα Ποιήματα».

Μετά από σχετική σύσταση του

Έζρα Πάουντ, ο Φορντ Μάντοξ Φορ-
ντ δημοσίευσε διηγήματά του Χέμιν-
γουεϊ στο λογοτεχνικό περιοδικό
Transatlantic Review. Την περίοδο
1925-1929 ολοκλήρωσε μερικά από
τα σημαντικότερα έργα του, μεταξύ των
οποίων η συλλογή διηγημάτων του
«Στον Καιρό μας», το μυθιστόρημα «Ο
Ήλιος ανατέλλει ξανά», η συλλογή
«Άντρες χωρίς γυναίκες» και ο «Απο-

ΕΡΝΕΣΤ ΧΕΜΙΝΓΟΥΕΪ
Ένας νομπελίστας 
δημοσιογράφος... 
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χαιρετισμός στα Όπλα» (1929), έργο
με το οποίο γνώρισε και σημαντική
αναγνώριση και εμπορική επιτυχία.

Η δημοσίευση του «Αποχαιρετι-
σμός στα Όπλα» στις 27 Σεπτεμβρίου
του 1929, του πρόσφερε σημαντική
λογοτεχνική και εμπορική αναγνώρι-
ση. Το 1932 εκδόθηκε ο «Θάνατος στο
απομεσήμερο», έργο στο οποίο ο Χέμιν-
γουεϊ διαπραγματεύτηκε την ταυρο-
μαχία, τόσο εγκυκλοπαιδικά, όσο και
με αναφορές στην μεταφυσική και
θρησκευτική της διάσταση. Υπήρξε
θαυμαστής των ταυρομαχιών ήδη από
το 1925 μετά από ταξίδια του στην
Ισπανία.

Τον Μάρτιο του 1937 ο Χέμινγου-
εϊ ταξίδεψε στην Ισπανία, προκειμένου
να καλύψει δημοσιογραφικά τον ισπα-
νικό εμφύλιο. Την περίοδο αυτή ανέ-
πτυξε παράλληλα σχέση με την Μάρ-
θρα Γκέλχορν, η οποία επίσης κάλυπτε
τον πόλεμο, γεγονός που οδήγησε σε
ένα δεύτερο διαζύγιο το 1940 και σε
έναν τρίτο γάμο του με την Γκέλχορν,
λίγες εβδομάδες αργότερα.

Μετά τον τρίτο του γάμο, ο Χέμιν-
γουεϊ εγκαταστάθηκε στην Κούβα, στην
βίλα Φίνκα Βίχια), κοντά στην Αβάνα.
Στην εποχή που ξέσπασε ο Ισπανι-
κός Εμφύλιος Πόλεμος αρθρογραφεί
υπέρ της Δημοκρατίας και ενεργοποι-
είται γύρω από ομάδες συμπαθού-
ντων,που στέλνουν βοήθεια στα κυβερ-
νητικά στρατεύματα.Ο ίδιος αποφασίζει
να πάρει μέρος στις πολεμικές αντα-
ποκρίσεις στο μέτωπο της Αραγονίας
και, κυρίως, γύρω από την πολιορκη-
μένη Μαδρίτη.

Οι εμπειρίες του αυτές αποτέλεσαν
πηγή έμπνευσης για το μυθιστόρημά
του «Για ποιόν χτυπά η καμπάνα», το
οποίο ολοκλήρωσε στην Κούβα τον
Ιούλιο του 1940. Το βιβλίο αναγνωρί-
ζεται σήμερα ως ένα από τα σημαντι-
κότερα έργα του Χέμινγουεϊ και όταν
εκδόθηκε είχε μεγάλη εμπορική επι-
τυχία, ενώ έλαβε και πολύ θετικές κρι-
τικές. Πρόσωπα έμπνευσης για τους
πρωταγωνιστές του έργου αυτού ήταν
, και με τα ίδια ακριβώς ονόματα, το
ζευγάρι Ρόμπερτ και Μάριον Μέριμ-
μαν. Ο Ρόμπερτ του έργου, όπως και
ο αληθινός Ρόμπερτ Μέρριμαν, θα
πέσουν μαχόμενοι στην Ισπανία για
το καθήκον, όπως αυτοί είχαν ορίσει
στον εαυτό τους.

Την Άνοιξη του 1944, ο Χέμινγου-
εϊ αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ευρώ-
πη για την δημοσιογραφική κάλυψη

του πολέμου,με πρώτο σταθμό το Λον-
δίνο. Στο διάστημα αυτό, επήλθε ρήξη
στη σχέση του με τη σύζυγό του ενώ
παράλληλα γνώρισε την δημοσιογρά-
φο του Time Μαίρη Γουέλς, με την
οποία παντρεύτηκε τελικά – συνολι-
κά για τέταρτη φορά – το 1946.Ο Χέμιν-
γουεϊ επέστρεψε στην Αμερική τον
Μάρτιο του ίδιου έτους, μετά τη λήξη
του πολέμου.

Με την ολοκλήρωση της νουβέ-
λας «Ο Γέρος και η Θάλασσα», το 1951
και την έκδοσή της το Σεπτέμβριο του
1952, προκάλεσε πολύ θετικά σχό-
λια, οδηγώντας τελικά στην βράβευ-
ση του Χέμινγουεϊ με το Βραβείο Πού-
λιτζερ (1953) και το Νόμπελ λογοτεχνίας
(1954).

Τα επόμενα χρόνια αντιμετώπισε
αρκετά προβλήματα υγείας που στά-
θηκαν εμπόδιο στην συνέχιση του

έργου του. Η κατάστασή του επιδει-
νώθηκε επιπλέον από την υπερβολι-
κή χρήση αλκοόλ, καθώς και από την
κατάθλιψη που εμφάνιζε.Παρά τις αντι-
ξοότητες, κατάφερε να ολοκληρώσει
το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα «Μία
κινητή γιορτή», έργο που τελικά εκδό-
θηκε μετά το θάνατό του. Αναγκάστη-
κε να εγκαταλείψει την Κούβα τον Ιού-
λιο του 1960 και εγκαταστάθηκε στην
πόλη Ketchum του Αϊντάχο. Τον ίδιο
χρόνο,νοσηλεύτηκε στην κλινική Mayo
λόγω της υψηλής του πίεσης αλλά
κυρίως της κατάθλιψής και της παρά-
νοιας του. Εκεί υποβλήθηκε και σε
θεραπείες με ηλεκτροσόκ (ECT). Σύμ-
φωνα με τον βιογράφο του Jeffrey
Meyers, δέχθηκε 11 έως 15 θεραπεί-
ες τέτοιου είδους, οι οποίες όμως, όχι
μόνο δεν τον βοήθησαν, αλλά αντιθέ-
τως είχαν αρνητικά αποτελέσματα, προ-

καλώντας του απώλεια μνήμης και επι-
ταχύνοντας πιθανά και την μελλοντι-
κή του αυτοκτονία.

Αποπειράθηκε για πρώτη φορά να
αυτοκτονήσει την Άνοιξη του 1961 και,
τελικά, στις 2 Ιουλίου αυτοπυροβολή-
θηκε στο κεφάλι, λίγες ημέρες πριν τα
εξηκοστά δεύτερα γενέθλιά του. Ο
τάφος του βρίσκεται σήμερα στο καθο-
λικό νεκροταφείο του Ketchum.

Ας διαβάσουμε, όμως, ένα απόσπα-
σμα της ανταπόκρισής του ως δημο-
σιογράφου της εφημερίδας Τορόντο
Σταρ,μετά την ήττα του ελληνικού στρα-
τού στο μικρασιατικό μέτωπο και τη
βίαιη εκτόπιση του ελληνικού πληθυ-
σμού. Εκτός από λογοτεχνική αξία,
δείχνει και μια άλλη οπτική των αιτίων
αυτής της τεράστιας καταστροφής.

«Η υποχώρηση του ελληνικού στρα-
τού ήταν μια θλιβερή υπόθεση, αλλά
δε χρειάζεται να κατηγορούμε γι’ αυτό
τον απλό Έλληνα φαντάρο. Ακόμα και
όταν γινόταν εκκενώσεις περιοχών οι
Έλληνες δρούσαν ως πραγματικοί στρα-
τιώτες. Ο Κεμάλ θα είχε μεγάλο πρό-
βλημα αν ήταν να τους αντιμετωπίσει
στη Θράκη.Ο λοχαγός Wittal του Ινδι-
κού Ιππικού,που βρισκόταν στην Ανα-
τόλια ως παρατηρητής κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου των Ελλήνων με τον
Κεμάλ, μου είπε: «Οι Έλληνες στρατιώ-
τες ήταν μαχητές πρώτης κατηγορίας.
Οι αξιωματικοί τους ήταν άριστοι....Θα
μπορούσαν να έχουν καταλάβει την
Άγκυρα και να τελειώσουν τον πόλε-
μο αν δεν είχαν προδοθεί». Κατά τον
Χεμινγουέι η προδοσία αυτή πήγασε
και από τους συμμάχους, αλλά και από
τον βασιλιά Κωνσταντίνο που αντικα-
τέστησε τους έμπειρους –αλλά βενιζε-
λικούς- αξιωματικούς, με δικούς του
«που ποτέ δεν είχαν ακούσει τον κρό-
το της μάχης».Και τελειώνει με μια πρό-
ταση,που δεν θα την έγραφε ποτέ ένας
απλός δημοσιογράφος, αν δεν είχε
μέσα του το ταλέντο του μεγάλου νομπε-
λίστα συγγραφέα: «Όλη μέρα περνούν
δίπλα μου, λεροί, εξαντλημένοι, αξύρι-
στοι, ανεμοδαρμένοι στρατιώτες που
βαδίζουν στη γκρίζα γυμνή ύπαιθρο
της Θράκης.Χωρίς μπάντες,χωρίς οργα-
νώσεις να τους ανακουφίσουν, χωρίς
τόπο να ξαποστάσουν, παρά γεμάτοι
ψείρες,με βρώμικες κουβέρτες και κου-
νούπια όλη τη νύχτα. Είναι οι τελευ-
ταίοι από αυτό που ήταν κάποτε η δόξα
της Ελλάδας.Κι αυτό είναι το τέλος της
δεύτερης πολιορκίας της Τροίας»
(TorontoStar, 3 Νοεμβρίου 1922).

Η δημοσίευση του «Αποχαιρετισμός στα
Όπλα» στις 27 Σεπτεμβρίου του 1929, του
πρόσφερε σημαντική λογοτεχνική και
εμπορική αναγνώριση.




