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Το ΕΣΥ ψάχνει
«παράθυρο»
στο µέλλον...

Το κύριο θέµα συζήτησης αυτές τις ηµέ-
ρες είναι οι επικείµενες συγχωνεύσεις των
νοσοκοµείων, αλλά και, γενικά, το µέλλον
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Η ηγεσία
του ΥΥΚΑ, συναντήθηκε πρόσφατα µε τους
εκπροσώπους των επαγγελµατιών υγείας
και τους εκπροσώπους των συλλόγων ασθε-
νών και παρουσίασε αναλυτικά τους στό-
χους της για το εν λόγω θέµα. Στο διάλο-
γο συµµετείχε και η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος, η οποία κατέθεσε τις προτάσεις
της και ζήτησε από τον υπουργό, εάν τελι-
κά προχωρήσουν οι συνενώσεις, να δεί-
ξει ιδιαίτερη ευαισθησία στους νοσηλευ-
τές των προς συγχώνευση νοσοκοµείων
και να τους δοθεί το δικαίωµα επιλογής
νοσοκοµείου, ώστε να µην διαταραχθούν
τόσο οι οικογενειακές σχέσεις όσο και η
οικονοµική κατάστασή τους.

ΗΗ
Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος έχει αποδείξει εµπράκτως
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που

επιδεικνύει στα θέµατα εκπαίδευσης,
θεωρώντας πως,η ανάπτυξη της νοση-
λευτικής επιστήµης και κατ’ επέκταση
η προαγωγή της δηµόσιας υγείας,περ-
νάει «από το δρόµο» της σωστής και
πλήρους κατάρτισης των νοσηλευτών.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της,
που πηγάζουν πρωτίστως από τους
ίδιους τους σκοπούς της, όπως αυτοί
περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου
2 του Νόµου 3252/2004 και ειδικό-
τερα αναφορικά µε την  επιστηµονι-
κή προαγωγή των µελών της, την προ-
αγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής
ως ανεξάρτητης και αυτόνοµης Επι-
στήµης και Τέχνης µε σκοπό την συµ-
βολή στην προστασία της υγείας του
Ελληνικού Λαού,αποφάσισε την δηµι-
ουργία των Νοσηλευτικών Επιστηµο-
νικών Τοµέων (ΝΕΤ) της Ε.Ν.Ε..Στό-
χο αποτελεί η δηµιουργία ενός
Νοσηλευτικού Επιστηµονικού ∆ικτύ-
ου, το οποίο θα διαρθρώνεται από
όλους τους Νοσηλευτικούς Τοµείς,
καλύπτοντας το φάσµα της Νοσηλευ-
τικής Επιστήµης ενώ, παράλληλα θα

είναι ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόµε-
νο συνάδελφο.

Την ίδια ώρα,σε συνέχεια της επι-
τυχούς διεξαγωγής των φροντιστη-
ρίων στο πλαίσιο του 4ου Πανελλή-
νιου και 3ου Πανευρωπαϊκού
Επιστηµονικού και Επαγγελµατικού
Νοσηλευτικού Συνεδρίου της που διε-

ξήχθη στην Αθήνα 9-12 Μαρτίου 2011,
η Ε.Ν.Ε.κατόπιν αιτήµατος των µελών
της αποφάσισε στη διάρκεια της Ετή-
σιας Τακτικής Συνέλευσης των Αντι-
προσώπων, την επανάληψη των φρο-
ντιστηρίων σε νοσοκοµεία της χώρας.

s

Σελ. 12-13

Στο επίκεντρο 
η εκπαίδευση

Νοσηλευτικοί Επιστηµονικοί τοµείς και διεξαγωγή φροντιστηρίων στα νοσοκοµεία 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που
συµπεριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011,
το χρηµατικό ποσό της εγγραφής και
της ετήσιας εισφοράς των µελών, τρο-
ποποιείται ως εξής:
1. Το ποσό της εγγραφής για όλους,

από 20e, γίνεται 5e
2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για

τους ανέργους νοσηλευτές και τα
µέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών, µειώνεται στα 20e

3. Για τα λοιπά µέλη, το ποσόν της ετή-
σιας εισφοράς, από 45e διαµορ-
φώνεται σε 40e.



ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΜΜ ΝΝ ΗΗ ΜΜ ΑΑ  

ΑΑννάάγγκκηη άάµµεεσσηηςς δδιιόόρρθθωωσσηηςς 
Αναφορικά µε την προοπτική της δυνατότητας κατάληψης, δια
του διοικητικού µέτρου της αποσπάσεως, θέσεων Επιθεωρητών
και Βοηθών Επιθεωρητών του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) από υπαλλήλους του κλάδου
Νοσηλευτών ΤΕ επισηµαίνονται τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 3§1 του Νόµου 2920/2001, «το Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
διαρθρώνεται στους εξής τοµείς: α) Τοµέας Υγειονοµικού - Φαρ-
µακευτικού Ελέγχου (…)». Σύµφωνα, δε, µε την παράγραφο 2
του ιδίου ως άνω άρθρου, «στον Τοµέα του Υγειονοµικού - Φαρ-
µακευτικού ελέγχου ανήκει, ιδίως: α) Ο έλεγχος για τη διαπίστω-
ση της εφαρµογής των κανόνων της ιατρικής και νοσηλευτικής
επιστήµης και της αντίστοιχης δεοντολογίας, καθώς και της εφαρ-
µογής των ισχυουσών υγειονοµικών διατάξεων κατά την άσκη-
ση του ιατρικού, νοσηλευτικού και εκπαιδευτικού έργου (…)».
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4§1 του Νόµου
2920/2001, «οι Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Y.Π διακρίνονται στις εξής
ειδικότητες: α) Υγειονοµικοί Επιθεωρητές (…). Οι Υγειονοµικοί
Επιθεωρητές στελεχώνουν τους Τοµείς Υγειονοµικού - Φαρµα-
κευτικού Ελέγχου και Ελέγχου Φορέων πρόνοιας (…)»... Σελ. 10

ΜΜ .. ΦΦ .. ΗΗ ..

ΠΠααρρέέµµββαασσηη 
ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
Αναφορικά µε το µείζονος σηµασία
ζήτηµα της στελέχωσης, εξ απόψεως
νοσηλευτικού προσωπικού, των Μονά-
δων Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.)
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), απέ-
στειλε επιστολή προς όλους τους αρµό-
διους φορείς, επισηµαίνοντας τα
ακόλουθα: Οι προϋποθέσεις ίδρυσης
και λειτουργίας των ως άνω Μονάδων
προβλέπονται και ρυθµίζονται από
συγκεκριµένο κανονιστικό πλαίσιο,
όπως αυτό έχει διαµορφωθεί µε την
έκδοση σχετικών υπουργικών αποφά-
σεων. Ειδικότερα, αρχικώς εξεδόθη η
υπ’ αριθµ. Π4Β/οικ3176/29.05.1996
(ΦΕΚ Β  ́455/1996) απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας και Πρόνοιας, ενώ ακολού-
θησε η έκδοση της υπ’ αριθµ.
Π4β/οικ.4690/ 30.08.1996 Απόφασης
του ιδίου ως άνω Υπουργού. Τελικώς,
οι διατάξεις αµφοτέρων των παραπά-
νω υπουργικών αποφάσεων τροποποι-
ήθηκαν, συµπληρώθηκαν και επί της
ουσίας αντικαταστάθηκαν από τις δια-
τάξεις της υπ’ αριθµ. Π1γ/οικ.81551/
25.06.2007 απόφασης του Υφυπουρ-
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΦΕΚ Β΄ 1136/2007). Εν σχέσει µε την
απασχόληση…Σελ. 7

Απρίλιος 2011

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ  

ΤΤαα εεααρριιννάά ππάάθθηη ττοουυ ΧΧρριισσττοούύ
κκααιι ττωωνν ααννθθρρώώππωωνν
Συνεχίζοντας την επιφυλλίδα του προηγούµενου τεύχους
περί του πολυπόθητου και πολυσυζητηµένου –τόσο ρεα-
λιστικά όσο και σηµειολογικά- «έαρος», θεώρησα ευχάρι-
στα αναγκαία, µια ανθολογική αναφορά –στο µέτρο του
δυνατού-ορισµένων χαρακτηριστικών ποιητικών χωρίων,
που εξυµνούν την άνοιξη και την παρουσιάζουν ως συνυ-
φασµένη µε τη µεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης,
την Ανάσταση.

Ανεξάρτητα αν κάποιος δέχεται τη θρησκευτική διάστα-
ση των πασχαλινών δρώµενων, αναµφίβολα, δεν µπορεί να
τα ξεχωρίσει από την ελληνική παράδοση και τη γενικότε-
ρη πεποίθηση της αναµονής, µιας ολόπλευρης ανάστασης
που προοιωνίζει και συνοδεύει η οργιώδης αναγέννηση της
φύσης. Η ανάγκη της πίστης στην υπεροχή της ζωής ένα-
ντι του θανάτου, συµβολίζεται στο διάβα των αιώνων από
όλους τους θεούς όλων των θρησκειών στα πλαίσια µιας
εκθαµβωτικής τελετουργίας που λαµβάνει χώρα πάντοτε
την Άνοιξη... Σελ. 22
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ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ  

ΗΗ ααρρχχήή ττοουυ ττέέλλοουυςς...... 
Οι Εφορείες των νοσοκοµείων «Αρεταίειο» και «Αιγηνίτειο», σε κοινή τους συνεδρία-
ση στις 7/4/2011, (την ηµέρα του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Υγείας…) ανα-
κοίνωσαν ότι «αποφάσισαν να αναστείλουν τη συµµετοχή τους στις εφηµερίες και
στην ενδονοσοκοµειακή νοσηλεία, εξαιτίας της αδυναµίας κάλυψης των υποχρεώσε-
ών τους για λειτουργικές δαπάνες και για µισθοδοσία προσωπικού». Αψηφώντας την
µεγάλη ιστορία των δύο πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων και την επιθυµία των κληρο-
δοτών τους για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους συµπολίτες µας, το Υπουργείο
Παιδείας, προχωρά ολοένα και περισσότερο στη µείωση της χρηµατοδότησής τους,
µε αποτέλεσµα σήµερα να µην επαρκούν πλέον τα τρόφιµα, το φαρµακευτικό υλικό
και η µισθοδοσία του προσωπικού να βρίσκεται στον αέρα. Η παραπάνω εξέλιξη, παρό-
τι τα δυο παραπάνω ιδρύµατα είναι πανεπιστηµιακά, θεωρούµε ότι αποτελεί την απαρ-
χή της κατακρήµνισης του ΕΣΥ, καθώς ήταν θέµα χρόνου πλέον η εµπράγµατη αποτύ-
πωση της µακροχρόνιας κακοδαιµονίας που το κατάτρεχε, µε τα σηµάδια της απαξίωσης
και της αποσύνθεσης να επιδεινώνονται µε ρυθµούς ανατριχιαστικούς. Σύµφωνα µε
αναρίθµητα και αντικρουόµενα δηµοσιεύµατα… Σελ. 8

ΙΙ ΚΚ ΑΑ  --  ΕΕ ΣΣ ΥΥ

∆∆ιιαακκρριιττοοίί ρρόόλλοοιι κκααιι κκρρίίσσεειιςς 
Ενόψει της επικείµενης ένταξης των νοσοκοµείων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο Εθνικό Σύστη-
µα Υγείας, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 32 του Νόµου 3918/2011 (∆ιαρθρωτι-
κές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 31/2011), η Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος απέστειλε έγγραφο σε όλους τους αρµόδιους φορείς, επισηµαίνοντας
πως, στο ΕΣΥ υπάρχει διακριτός κλάδος νοσηλευτών και διακριτός κλάδος µαιευτών,
κάτι που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο θέµα των κρίσεων. «Όπως είναι ήδη
γνωστό, στα νοσοκοµεία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΥ υπηρε-
τούν και υπάλληλοι του κλάδου µαιών – µαιευτών. Πλην όµως οι εν λόγω υπάλληλοι,
λόγω της ιδιαίτερης διοικητικής και οργανωτικής διάρθρωσης του προσωπικού και των
υπηρεσιών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, υπάγονται εις έναν ενιαίο κλάδο που περιλαµβάνει από
κοινού Νοσηλευτές και Μαιευτές. Στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ δεν ακολουθείται η συγκε-
κριµένη διάρθρωση και υπάρχει διακριτός κλάδος νοσηλευτών… Σελ. 9

ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣ -- ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ 
∆ηµήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος ∆.Σ.  Ε.Ν.Ε  

∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης ∆άγλας

Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ
-- ∆∆ΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ 

ΜΜ.. ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙ∆∆ΗΗΣΣ ΑΑ..ΕΕ..
Αγίου Νικολάου 102

16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002
Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
∆ηµήτριος Πιστόλας

Ταµίας
Ελένη Αλµπάνη
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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 ∆∆ιιεεθθννήή
ΣΣυυλλλλοογγιικκόό ΚΚααττάάλλοογγοο ΕΕκκδδόόσσεεωωνν σσεε σσεειιρρέέςς σσττοο ΠΠααρρίίσσιι µµεε
IISSSSNN 11779911--99000022.. 

hhttttpp::////mmaaggaazziinnee..eennnnee..ggrr,, ee--mmaaiill:: jjoouurrnnaall@@eennnnee..ggrr



ΠΠ
ριν από δέκα χρόνια, όταν διαδηλώ-
ναµε στο κέντρο της Αθήνας για την
απόσυρση του επικείµενου νόµου

Γιαννίτση, ο οποίος θα συρρίκνωνε εργασια-
κά δικαιώµατα που κερδήθηκαν µε αγώνες
και θυσίες, στο βωµό της «ασφαλιστικής εξυ-
γίανσης», είναι σίγουρο ότι κανένας από µας
δε µπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε
σήµερα.

Το σκληρότερο πρόσωπο της ασυδοσίας
των αγορών και της κρατικής παραίτησης, µαζί
µε την πλήρη αποθράσυνση των ευρισκοµέ-
νων στην κορυφή της κοινωνικής πυραµίδας,
έχουν αλυσοδέσει πνιγηρά το λαιµό εκατοντά-
δων χιλιάδων χαµηλόµισθων και συνταξιού-
χων, παρουσιάζοντας το θανατηφόρο τούτο
βρόχο ως τη µόνη διέξοδο από την κρίση.

Το συλλογικό µας υποσυνείδητο, κατάφορ-
το από αστικούς µύθους και αξιωµατικά ρητά
πεφωτισµένων πολιτικών και δηµοσιογράφων,
προσφέρει αφειδώς και κατ’ επανάληψη πάµπολ-
λα άλλοθι για το διενεργούµενο εκ προ µελέ-
της έγκληµα κατά των µη προνοµιούχων κατοί-
κων αυτής της χώρας.

Αυτοί που δηµιούργησαν την κόλαση της
µεγαλύτερης κρίσης στην ιστορία, προσπαθούν
να µας πείσουν-και δυστυχώς τα καταφέρνουν-
ότι µπορούν να µας βγάλουν σώους, αρκεί να
τους υπογράψουµε λευκή επιταγή.

Το σίγουρο είναι ότι από δω και πέρα τίπο-
τα δεν θα είναι ίδιο για την πλειοψηφία των
κατοίκων αυτής της χώρας.

∆υστυχώς, µάθαµε να λέµε εύκολα «ευχα-
ριστώ» και να συνεχίζουµε την προδιαγεγραµ-
µένη πορεία µας στο αλώνι που µας έχουν
ζέψει από µικρούς, µε όπλο την Εκπαίδευση
που παράγει υποζύγια και όχι πολίτες ελεύθε-
ρους µε κρίση, άποψη και πρωτοτυπία.

Η πρωτοφανής υποµονή που έχουµε δεί-
ξει ως λαός στους εκάστοτε κυβερνώντες µας,
είναι περισσότερο σηµάδι σήψης, παρά ένδει-
ξης σωφροσύνης και καρτερικότητας. Άραγε
ποιος θίγεται πάντα από τις κρίσεις; Μήπως οι
πατρίκιοι, τα τζάκια και οι εκπρόσωποι του
νεποτισµού;

Με τα µάτια (και τις ελπίδες) στραµµένα στη
νέα γενιά, αυτή της ανυπακοής, έχω τη µέγι-
στη τιµή να αφήσω το Γιάννη Ρίτσο να πει αυτό
που σκέφτοµαι, πολύ καλύτερα απ’ ότι θα τα
κατάφερνα ποτέ εγώ:

Φορές-φορές, την ώρα που βραδιάζει, έχω
την αίσθηση πως έξω απ' τα παράθυρα περ-
νάει ο αρκουδιάρης µε τη γριά βαρειά του
αρκούδα µε το µαλλί της όλο αγκάθια και τρι-
βόλια, σηκώνοντας σκόνη στο συνοικιακό
δρόµο, ένα ερηµικό σύννεφο σκόνη που θυµιά-
ζει το σούρουπο και τα παιδιά έχουν γυρίσει
σπίτια τους για το δείπνο και δεν τ' αφήνουν
πια να βγουν έξω, µ' όλο που πίσω απ' τους
τοίχους µαντεύουν το περπάτηµα της γριάς
αρκούδας κι η αρκούδα κουρασµένη πορεύ-
εται µες στη σοφία της µοναξιάς της, µην ξέρο-
ντας για πού και γιατί έχει βαρύνει, δεν µπο-
ρεί πια να χορεύει στα πισινά της πόδια, δεν
µπορεί να φοράει τη δαντελένια σκουφίτσα
της να διασκεδάζει τα παιδιά, τους αργόσχο-
λους, τους απαιτητικούς, και το µόνο που θέλει
είναι να πλαγιάσει στο χώµα αφήνοντας να

την πατάνε στην κοιλιά, παίζοντας έτσι το τελευ-
ταίο παιχνίδι της, δείχνοντας την τροµερή της
δύναµη για παραίτηση, την ανυπακοή της στα
συµφέροντα των άλλων, στους κρίκους των
χειλιών της, στην ανάγκη των δοντιών της, την
ανυπακοή της στον πόνο και στη ζωή µε τη
σίγουρη συµµαχία του θανάτου, έστω κι ενός
αργού θανάτου την τελική της ανυπακοή στο
θάνατο µε τη συνέχεια και τη γνώση της ζωής,
που ανηφοράει µε γνώση και µε πράξη πάνω
απ’ τη σκλαβιά της. Μα ποιος µπορεί να παί-
ξει ως το τέλος αυτό το παιχνίδι; Κι η αρκού-
δα σηκώνεται πάλι και πορεύεται υπακούο-
ντας στο λουρί της, στους κρίκους της, στα
δόντια της, χαµογελώντας µε τα σκισµένα χεί-
λη της στις πενταροδεκάρες που της ρίχνου-
νε τα ωραία κι ανυποψίαστα παιδιά (ωραία
ακριβώς γιατί είναι ανυποψίαστα) και λέγο-
ντας ευχαριστώ. Γιατί οι αρκούδες που γερά-
σανε το µόνο που έµαθαν να λένε είναι: ευχα-
ριστώ, ευχαριστώ.

(Γιάννης Ρίτσος: Απόσπασµα από τη «σονάτα του
σεληνόφωτος»).

Απρίλιος 2011
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Η κουρασµένη πορεία της
υπακοής ας λάβει τέλος

«Γιατί οι αρκούδες που γεράσανε 
το µόνο που έµαθαν να λένε είναι:
ευχαριστώ, ευχαριστώ»

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς,, 
Γενικός Γραµµατέας 

∆.Σ. Ε.Ν.Ε.





Γράφει 
ο Λάµπρος
Μπίζας 

ΗΗ
ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..)) σστταα
ππλλααίίσσιιαα ττωωνν δδρραασσττηη--

ρριιοοττήήττωωνν ττηηςς πποουυ ππηηγγάάζζοουυνν ππρρωω--
ττίίσσττωωςς ααππόό ττοουυςς ίίδδιιοουυςς ττοουυςς σσκκοο--
πποούύςς ττηηςς,, όόππωωςς ααυυττοοίί ππεερριιγγρράάφφοοννττααιι
σσττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 22 ττοουυ
ΝΝόόµµοουυ 33225522//22000044 κκααιι εειιδδιικκόόττεε--
ρραα ααννααφφοορριικκάά µµεε ττηηνν  εεππιισσττηη--
µµοοννιικκήή ππρροοααγγωωγγήή ττωωνν µµεελλώώνν
ττηηςς,, ττηηνν ππρροοααγγωωγγήή κκααιι ααννάάππττυυ--
ξξηη ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ωωςς ααννεεξξάάρρ--
ττηηττηηςς κκααιι ααυυττόόννοοµµηηςς ΕΕππιισσττήήµµηηςς
κκααιι ΤΤέέχχννηηςς µµεε σσκκοοππόό ττηηνν σσυυµµ--
ββοολλήή σσττηηνν ππρροοσστταασσίίαα ττηηςς υυγγεείί--
ααςς ττοουυ ΕΕλλλληηννιικκοούύ ΛΛααοούύ,, ααπποο--
φφάάσσιισσεε ττηηνν δδηηµµιιοουυρργγίίαα ττωωνν
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκώώνν
ΤΤοοµµέέωωνν ((ΝΝΕΕΤΤ)) ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....

Στόχο αποτελεί η δηµιουρ-
γία ενός Νοσηλευτικού Επιστη-
µονικού ∆ικτύου το οποίο θα
διαρθρώνεται από όλους τους
Νοσηλευτικούς Τοµείς,καλύ-
πτοντας το φάσµα της Νοση-
λευτικής Επιστήµης ενώ,παράλ-
ληλα θα είναι ανοιχτό για κάθε
ενδιαφερόµενο συνάδελφο.

ΟΟιι ΤΤοοµµεείίςς θθαα δδηηµµιιοουυρργγηηθθοούύνν
µµεε γγννώώµµοονναα τταα ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκάά ΕΕππιι--
σσττηηµµοοννιικκάά ΘΘεεµµααττιικκάά ΠΠεεδδίίαα,, σσυυµµππεε--
ρριιλλααµµββααννοοµµέέννοουυ κκααιι ΤΤοοµµέέαα ΕΕθθεε--
λλοοννττώώνν ΥΥγγεείίααςς,, χχωωρρίίςς ππεερριιοορριισσµµόό
µµεελλώώνν ααφφοούύ ττοο κκύύρριιοο µµέέσσωω εεππιι--
κκοοιιννωωννίίααςς θθαα εείίννααιι ττοο δδιιααδδίίκκττυυοο
κκααιι ττοο ααννττιικκεείίµµεεννόό ττοουυςς σσυυννοοψψίί--
ζζεεττααιι σστταα εεξξήήςς::
n Συγκροτούν οµάδες και επι-
τροπές σχετικές µε το επιστη-
µονικό περιοδικό της Ε.Ν.Ε.
(κριτές, επιστηµονική επιτρο-
πή κτλ.).
n Συγκροτούν οµάδες και επι-
τροπές άλλων δραστηριοτήτων
επιστηµονικού περιεχοµένου
π.χ.Επιστηµονική Επιτροπή του

Ετήσιου Συνεδρίου της Ε.Ν.Ε..
n Αποτελούν συµβουλευτικό
όργανο της Ε.Ν.Ε. για θέµατα
που άπτονται του αντικειµένου
τους π.χ.ο καθορισµός των Νοση-
λευτικών πράξεων και η ανά και-
ρούς επικαιροποίησή τους.
n Η εκπόνηση ερευνητικών
προγραµµάτων για σκοπούς
της Ε.Ν.Ε..
n Η οργάνωση θεµατικών επι-
στηµονικών Ηµερίδων και
άλλων εκδηλώσεων.
n Ο σχεδιασµός και η λειτουρ-
γία του Ηλεκτρονικού Επιστη-
µονικού Συνεδρίου της Ε.Ν.Ε.
το οποίο θα λειτουργεί σε µόνι-
µη βάση ή θα διεξάγεται ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα.
n Η διασύνδεση µε τους ανάλο-
γους Ευρωπαϊκούς φορείς και
εκπροσώπηση της Ε.Ν.Ε.σε αντί-
στοιχα θεµατικά Ευρωπαϊκά
Όργανα µε κοινούς σκοπούς.
n Η ανάπτυξη Εθελοντικής ∆ρά-
σης µε την δηµιουργία Μητρώ-
ου Εθελοντών και τη λειτουρ-
γία Εθελοντικών Οµάδων Υγείας
και Κοινωνικής Φροντίδας.
n Τέλος,οτιδήποτε άλλο προκύ-
ψει από τη σύσταση και αλληλε-
πίδραση των Επιστηµονικών
Τοµέων στα πλαίσια της αυτόνο-
µης επιστηµονικής τους δράσης.

Αναφορικά µε τη δηµιουρ-
γία Τοµέα Εθελοντών Υγείας,
δηµιουργείται αφορµής δοθεί-
σας των διατάξεων του νόµου
3868 ΦΕΚ Α’ 129/2010, αλλά
επίσης και κατόπιν αιτήµατος
συναδέλφων νοσηλευτών που
έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί.
ΣΣκκοοππόό ττοουυ ΤΤοοµµέέαα ΕΕθθεελλοοννττώώνν
ΥΥγγεείίααςς ααπποοττεελλεείί ττόόσσοο ηη ααυυττόό--
ννοοµµηη δδρραασσττηηρριιοοπποοίίηησσηη όόσσοο
κκααιι ηη άάµµεεσσηη σσυυννεερργγαασσίίαα µµεε
ττιιςς ααννττίίσσττοοιιχχεεςς υυππηηρρεεσσίίεεςς ττοουυ
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΥΥγγεείίααςς κκααιι δδύύνναα--
ττααιι νναα ααννααππττύύσσσσεειι δδρράάσσηη όόππωωςς
ππααρραακκάάττωω::

11Φροντίδα ασθενών,παιδιών
και ηλικιωµένων.

22∆ιευκόλυνση πρόσβασης
εξυπηρετούµενων ατόµων

µε αναπηρία.

33∆ιευκόλυνση πρόσβασης
αλλόγλωσσων στις Υπηρε-

σίες Υγείας-Πρόνοιας.

44∆ηµιουργική απασχόληση
παιδιών-ψυχαγωγία ασθε-

νών.

55Εκδηλώσεις για υποστήρι-
ξη µονάδων Υγείας-Πρό-

νοιας.

66Κινητές µονάδες πρόλη-
ψης.

77 Ενηµερωτικές εκστρατεί-
ες – εκστρατείες διενέρ-

γειας προληπτικών ελέγχων.

88∆ιευκόλυνση του ασθενούς
σε διοικητικές διαδικασίες.

99Παροχή-διανοµή συσσιτί-
ου.

1100Συµµετοχή σε δράσεις
έκτακτης ανάγκης.

Η πρόσκληση για συµµετοχή
αφορά όλους τους Νοσηλευ-
τές ενώ σύντοµα θα ανακοι-
νωθούν τα επιστηµονικά θεµα-
τικά πεδία. Η δήλωση
συµµετοχής στους Τοµείς της
Ε.Ν.Ε. καθώς και η κύρια επι-
κοινωνία των µελών τους θα
γίνεται µέσω του διαδικτύου.
Για το λόγο αυτό έχει ήδη δηµι-
ουργηθεί στην ιστοσελίδα της
ΕΝΕ (www.enne.gr) η ειδική
θέση: «Νοσηλευτικοί Επιστη-
µονικοί Τοµείς», όπου σύντο-
µα θα υπάρχει η αίτηση εγγρα-
φής και όλες οι σχετικές
πληροφορίες για τη λειτουρ-
γία των Τοµέων.

∆∆ιιεεξξααγγωωγγήή φφρροοννττιισσττηηρρίίωωνν 
ΕΕππιιππλλέέοονν,, σσεε σσυυννέέχχεειιαα ττηηςς εεππιι--
ττυυχχοούύςς δδιιεεξξααγγωωγγήήςς ττωωνν φφρροο--
ννττιισσττηηρρίίωωνν σσττοο ππλλααίίσσιιοο ττοουυ
44οουυ ΠΠααννεελλλλήήννιιοουυ κκααιι 33οουυ
ΠΠααννεευυρρωωππααϊϊκκοούύ ΕΕππιισσττηηµµοοννιι--
κκοούύ κκααιι ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ ΝΝοοσσηη--

λλεευυττιικκοούύ ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ ττηηςς πποουυ
δδιιεεξξήήχχθθηη σσττηηνν ΑΑθθήήνναα 99--1122
ΜΜααρρττίίοουυ 22001111,, ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. κκααττόό--
ππιινν ααιιττήήµµααττοοςς ττωωνν µµεελλώώνν ττηηςς
ααπποοφφάάσσιισσεε σσττηη δδιιάάρρκκεειιαα ττηηςς
ΕΕττήήσσιιααςς ΤΤαακκττιικκήήςς ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς
ττωωνν ΑΑννττιιππρροοσσώώππωωνν,, ττηηνν εεππαα--
ννάάλληηψψηη ττωωνν φφρροοννττιισσττηηρρίίωωνν
σσεε ννοοσσοοκκοοµµεείίαα ττηηςς χχώώρρααςς..

Με πρωτοβουλία του το 1ου
Π.Τ. Αττικής ξεκινά πρόγραµ-
µα διεξαγωγής φροντιστηρίων
αρχικώς σε συνεργασία µε νοσο-
κοµεία της Αττικής για την περίο-
δο µέχρι την έναρξη των καλο-
καιρινών διακοπών.

Σκοπός είναι η συνεχιζό-
µενη εκπαίδευση των νοση-
λευτών διά µέσου µιας εκπαι-
δευτικής διαδικασίας η οποία
θα αποτελέσει πιλότο για το
σχεδιασµό ανάλογων ενεργει-
ών από τη νέα ακαδηµαϊκή χρο-
νιά,για τη διεξαγωγή των οποί-
ων ευελπιστούµε ότι θα είστε
αρωγοί.

ΣΣύύννττοοµµαα,, θθαα αανναακκοοιιννωωθθεείί
ττοο ππρρόόγγρρααµµµµαα ττωωνν φφρροοννττιισσττηη--
ρρίίωωνν σσττοονν ιισσττοοχχώώρροο ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
((wwwwww..eennnnee..ggrr)),, εεννώώ θθαα αακκοο--
λλοουυθθήήσσεειι κκααιι σσχχεεττιικκήή εεννηηµµέέ--
ρρωωσσηη δδιιάά µµέέσσοουυ ττηηςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττ ιικκήήςς ΥΥππηηρρεεσσίίααςς ττωωνν
ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίωωνν.. ∆ηλώσεις συµ-
µετοχής για κάθε φροντιστή-
ριο θα γίνονται µετά την ανα-
κοίνωση του προγράµµατος
διεξαγωγής στη Γραµµατεία
της Ε.Ν.Ε.ή στο τηλ.6977086949
(Λάµπρος Μπίζας), κατά τις
εργάσιµες µέρες και ώρες.Με
δεδοµένο τον πεπερασµένο
αριθµό συµµετεχόντων ανά
φροντιστήριο θα τηρηθεί αυστη-
ρά σειρά προτεραιότητας και
θα δοθεί βαρύτητα στις αιτή-
σεις νοσηλευτών του εκάστο-
τε νοσοκοµείου διεξαγωγής.
Η συµµετοχή είναι δωρεάν
ενώ κάθε φροντιστήριο θα
µοριοδοτείται µε µεταπτυχια-
κές εκπαιδευτικές µονάδες
από την Ε.Ν.Ε..

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε. 

Στο επίκεντρο η εκπαίδευση

Απρίλιος 2011

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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ΑΑ
ννααφφοορριικκάά µµεε ττοο µµεείίζζοοννοοςς σσηηµµαα--
σσίίαα ζζήήττηηµµαα ττηηςς σσττεελλέέχχωωσσηηςς,, εεξξ
ααππόόψψεεωωςς ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωω--

ππιικκοούύ,, ττωωνν ΜΜοοννάάδδωωνν ΦΦρροοννττίίδδααςς ΗΗλλιι--
κκιιωωµµέέννωωνν ((ΜΜ..ΦΦ..ΗΗ..)) µµηη κκεερρδδοοσσκκοοππιι--
κκοούύ χχααρραακκττήήρραα,, ηη ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδοοςς ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..)),, ααππέέσσττεειιλλεε εεππιισσττοολλήή
ππρροοςς όόλλοουυςς ττοουυςς ααρρµµόόδδιιοουυςς φφοορρεείίςς,,
εεππιισσηηµµααίίννοοννττααςς τταα αακκόόλλοουυθθαα::

Οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λει-
τουργίας των ως άνω Μονάδων προ-
βλέπονται και ρυθµίζονται από συγκε-
κριµένο κανονιστικό πλαίσιο,όπως αυτό
έχει διαµορφωθεί µε την έκδοση σχε-
τικών υπουργικών αποφάσεων. Ειδι-
κότερα, αρχικώς εξεδόθη η υπ’ αριθµ.
Π4Β/οικ3176/29.05.1996 (ΦΕΚ Β΄
455/1996) απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας και Πρόνοιας, ενώ ακολούθησε η
έκδοση της υπ’ αριθµ. Π4β/οικ.4690/
30.08.1996 Απόφασης του ιδίου ως άνω
Υπουργού.Τελικώς, οι διατάξεις αµφο-
τέρων των παραπάνω υπουργικών απο-
φάσεων τροποποιήθηκαν, συµπληρώ-
θηκαν και επί της ουσίας αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
Π1γ/οικ.81551/25.06.2007 απόφασης
του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1136/2007).

ΕΕνν σσχχέέσσεειι µµεε ττηηνν ααππαασσχχόόλληησσηη ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ σσττιιςς ΜΜ..ΦΦ..ΗΗ..,, οοιι
δδύύοο ππρρώώττεεςς κκααττάά χχρρόόννοονν υυπποουυρργγιικκέέςς
ααπποοφφάάσσεειιςς οορρίίζζοουυνν δδιιαα ττωωνν δδιιααττάάξξεεωωνν
ττοουυ άάρρθθρροουυ 1133 ωωςς εεξξήήςς:: ««ΤΤοο ππρροοσσωω--
ππιικκόό ττηηςς ΜΜοοννάάδδααςς δδιιαακκρρίίννεεττααιι σσεε:: ∆∆ιιοοιι--
κκηηττιικκόό,, ΙΙααττρριικκόό,, ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό,, ΒΒοοηηθθηη--
ττιικκόό κκααιι ΕΕιιδδιικκόό κκααιι ππρρέέππεειι νναα δδιιααθθέέττεειι
ττηηνν αακκόόλλοουυθθηη ττοουυλλάάχχιισσττοονν σσύύννθθεεσσηη..
ΑΑ'' ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό :: ((……)),, ΒΒ'' ΙΙααττρριικκόό :: ((……)),,
ΓΓ'' ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό:: αα)) ΈΈννααςς ((11)) ππρροοϊϊσσττάά--
µµεεννοοςς--ηη,, κκααττάά ππρροοττίίµµηησσηη ααππόόφφοοιιττοοςς--
ηη ΣΣχχοολλήήςς ττεεττρρααεεττοούύςς φφοοίίττηησσηηςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν--ττρριιώώνν ήή ΕΕππιισσκκεεππττώώνν--ττρριιώώνν
ΥΥγγεείίααςς ήή ΜΜααιιώώνν.. ηη ττρριιεεττοούύςς φφοοίίττηησσηηςς
µµεε δδιιεεττήή ττοουυλλάάχχιισσττοονν ννοοσσηηλλεευυττιικκήή ππεείί--
ρραα.. ββ)) ΈΈννααςς ((11)) ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς--ττρριιαα ήή έέννααςς
((11)) ββοοηηθθόόςς ννοοσσηηλλεευυττοούύ--ττρριιααςς γγιιαα κκάάθθεε
2255 κκλλίίννεεςς ττοουυλλάάχχιισσττοονν.. ΌΌτταανν οο ααρριιθθ--
µµόόςς ττωωνν κκλλιιννώώνν εείίννααιι µµεεγγααλλύύττεερροοςς ααππόό
2255,, 5500 7755 κκ..οο..κκ.. κκααττάά 1111 κκλλίίννεεςς ααππααιι--
ττεείίττααιι έένναα εεππιιππλλέέοονν άάττοοµµοο µµεε τταα ππααρραα--
ππάάννωω ππρροοσσόόνντταα.. γγ)) ΈΈννααςς ((11)) ββοοηηθθόόςς

ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ γγιιαα κκάάθθεε
2255 κκλλίίννεεςς ττοουυλλάάχχιισσττοονν,, γγιιαα ττηηνν κκάάλλυυ--
ψψηη ττοουυ ααπποογγεευυµµααττιιννοούύ ωωρρααρρίίοουυ εερργγαα--
σσίίααςς.. ΤΤοο ίίδδιιοο µµεε ττηηνν ππρροοηηγγοούύµµεεννηη
ππααρράάγγρρααφφοο ιισσχχύύεειι γγιιαα ττιιςς ππάάννωω ααππόό 2255
κκλλίίννεεςς.. δδ)) ΈΈννααςς ((11)) ββοοηηθθόόςς ννοοσσηηλλεευυ--
ττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ γγιιαα κκάάθθεε 3300 κκλλίίννεεςς
ττοουυλλάάχχιισσττοονν,, γγιιαα ττηηνν κκάάλλυυψψηη ττοουυ ννυυκκττεε--
ρριιννοούύ ωωρρααρρίίοουυ εερργγαασσίίααςς.. ΤΤοο ίίδδιιοο µµεε
ττηηνν ππρροοηηγγοούύµµεεννηη ππααρράάγγρρααφφοο ιισσχχύύεειι
γγιιαα ττιιςς ππάάννωω ααππόό 3300 κκλλίίννεεςς»»..

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω
διατάξεων,το προγενέστερο καθεστώς,

που ρύθµιζε τους όρους λειτουργίας
των Μ.Φ.Η., έδινε ιιδδιιααίίττεερρηη έέµµφφαασσηη
σσττηηνν ππααρροουυσσίίαα ΝΝοοσσηηλλεευυττήή µµεεττααξξύύ ττοουυ
ααππαασσχχοολλοούύµµεεννοουυ ππρροοσσωωππιικκοούύ,, εεννώώ
έέκκααννεε σσααφφήή δδιιααχχωωρριισσµµόό µµεεττααξξύύ ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν κκααιι ΒΒοοηηθθώώνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν..

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπο-
γραµµιστεί, ότι εκ της κείµενης νοµο-

θεσίας καθιερώνεται ρητή διάκριση
µεταξύ των ανωτέρω δύο κλάδων εργα-
ζοµένων.Ειδικότερα,ο επαγγελµατικός
τίτλος του Νοσηλευτή έχει καθιερωθεί
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 5§2
Α του Νόµου 1579/1985 και απονέµε-
ται στους πτυχιούχους ή διπλωµατού-
χους των: α) Τµηµάτων νοσηλευτικής
Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τµηµάτων Τ.Ε.Ι.
γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών
νοσοκόµων επισκεπτριών αδελφών
νοσοκόµων, αρµοδιότητας Υπουργεί-
ου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.δ) Ισότιµων
σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων
σχολών α, β, γ.

Ο επαγγελµατικός τίτλος των Βοη-
θών Νοσηλευτή έχει καθιερωθεί δυνά-
µει των διατάξεων του άρθρου 4 του
Προεδρικού ∆ιατάγµατος 210/2001 και
απονέµεται στους κατόχους πτυχίων
των: 1. Μέσων Τεχνικών Επαγγελµατι-
κών Νοσηλευτικών Σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ)

2. Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων
(Τ.Ε.Λ.) Νοσηλευτικής κατεύθυνσης 3.
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης (I.Ε.Κ.) Νοσηλευτικής (Τ.Ε.Ε.) 4.
Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευ-
τηρίων Α' κύκλου Βοηθών Νοσηλευ-
τών 5.Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαι-
δευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Β' κύκλου Βοηθών
Νοσηλευτών 6.Σχολών της αλλοδαπής
ισοτίµων προς τις ανωτέρω Σχολές.

Το προεκτεθέν πλαίσιο τροποποιή-
θηκε – αντικαταστάθηκε δυνάµει των
διατάξεων της νεότερης υπ’ αριθµ.
Π1γ/οικ.81551/25.06.2007 απόφασης
του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, που ορίζει ως εξής:
«Το προσωπικό της µονάδας διακρίνε-
ται σε: ∆ιοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτι-
κό, Βοηθητικό και Ειδικό και πρέπει
να διαθέτει την ακόλουθη τουλάχιστον
σύνθεση: Α. ∆ιοικητικό: (…), Β. Ιατρι-

κό : (…),Γ.Νοσηλευτικό:Πρωινή βάρ-
δια: Ένας νοσηλευτής-τρια ΤΕ ή ένας
νοσηλευτής-τρια ∆Ε µε καθήκοντα προϊ-
σταµένου-ης και επιπλέον:Ένας κοινω-
νικός φροντιστής-τρια ανά 25 αυτοεξυ-
πηρετούµενους περιθαλπόµενους ή ανά
15 µη αυτοεξυπηρετούµενους. Όταν ο
αριθµός των περιθαλπόµενων είναι
µεγαλύτερος των 25, 50, 75 κ.ο.κ. κατά
11 περιθαλπόµενους, απαιτείται ένας
επιπλέον κοινωνικός φροντιστής-τρια.
Απογευµατινή βάρδια: Ένας νοσηλευ-
τής - τρια ΤΕ ή ένας νοσηλευτής - τρια
∆Ε για τους πρώτους 25 περιθαλπόµε-
νους.Ένας κοινωνικός φροντιστής - τρια
ανά 25 επιπλέον αυτοεξυπηρετούµε-
νους περιθαλπόµενους ή ανά 15 µη
αυτοεξυπηρετούµενους. Όταν ο αριθ-
µός των περιθαλπόµενων είναι µεγα-
λύτερος των 25, 50, 75 κ.ο.κ. κατά 11
περιθαλπόµενους, απαιτείται ένας επι-
πλέον κοινωνικός φροντιστής-τρια.Βρα-
δινή βάρδια:Ένας νοσηλευτής - τρια ΤΕ

ή ένας νοσηλευτής - τρια ∆Ε για τους
πρώτους 35 περιθαλπόµενους. Ένας
κοινωνικός φροντιστής-τρια ανά 35 επι-
πλέον περιθαλπόµενους.Όταν ο αριθ-
µός των περιθαλπόµενων είναι µεγα-
λύτερος του 35, 70 κ.ο.κ. κατά 17
περιθαλπόµενους, απαιτείται ένας επι-
πλέον κοινωνικός φροντιστής-τρια».

Επί των ανωτέρω πλέον πρόσφατων
διατάξεων χωρούν οι ακόλουθες σκέ-
ψεις.Αρχικώς θα πρέπει να τονιστεί, ότι
η νεότερη υπουργική απόφαση κάνει
εσφαλµένως χρήση ενός ανύπαρκτου
επαγγελµατικού τίτλου, ήτοι του τίτλου
του Νοσηλευτή ∆Ε. Στο σηµείο αυτό
διευκρινίζεται για ακόµη µια φορά, ότι
τον τίτλο του Νοσηλευτή δύνανται να
φέρουν µόνον οι απόφοιτοι ΑΤΕΙ και
ΑΕΙ. Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (∆Ε) δύνανται να φέρουν
µόνον τον επαγγελµατικό τίτλο του Βοη-
θού Νοσηλευτή. Υπ’αυτό το πρίσµα η
νεότερη και νυν ισχύουσα υπουργική
απόφαση περί των προϋποθέσεων ίδρυ-
σης και λειτουργίας των Μ.Φ.Η.χρήζει
διορθώσεως.

Περαιτέρω αξίζει να υπογραµµιστεί,
ότι ο προαιρετικός χαρακτήρας της παρου-
σίας Νοσηλευτή ΤΕ ή ΠΕ µεταξύ του
απασχολούµενου προσωπικού δηµι-
ουργεί εύλογα ερωτηµατικά σσχχεεττιικκάά µµεε
ττηηνν κκααττάά ττοο δδυυννααττόόνν αασσφφααλλέέσσττεερρηη λλεειι--
ττοουυρργγίίαα ττωωνν ΜΜ..ΦΦ..ΗΗ.. Με άλλα λόγια, η
παρουσία των Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ
στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο των
Μ.Φ.Η. κρίνεται ως επιβεβληµένη, ενό-
ψει των επαγγελµατικών τους δικαιωµά-
των, που διαφοροποιούνται ουσιωδώς
των αντίστοιχων επαγγελµατικών δικαι-
ωµάτων των Βοηθών Νοσηλευτή ∆Ε.

ΜΜεε ββάάσσηη τταα ππααρρααππάάννωω δδεεδδοοµµέένναα,, ηη
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ππρροοττεείίννεειι ττηηνν ττρροοπποοπποοίίηησσηη ττωωνν
δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ άάρρθθρροουυ 1133 ττηηςς υυππ’’ ααρριιθθµµ..
ΠΠ11γγ//οοιικκ..8811555511//2255..0066..22000077 ααππόόφφαασσηηςς
ττοουυ ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ ΥΥγγεείίααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιι--
κκήήςς ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,, δδιιάά ττηηςς κκααθθιιέέρρωωσσηηςς
ττηηςς υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς σσύύννθθεεσσηηςς ττοουυ ννοοσσηη--
λλεευυττιικκοούύ ππρροοσσωωππιικκοούύ ττωωνν ΜΜ..ΦΦ..ΗΗ.. ααππόό
ττοουυλλάάχχιισσττοονν έένναανν ΝΝοοσσηηλλεευυττήή ΤΤΕΕ ήή ΠΠΕΕ,,
ωωςς θθεεµµεελλιιώώδδοουυςς ππρροοϋϋππόόθθεεσσηηςς γγιιαα ττηηνν
ννόόµµιιµµηη κκααιι ππρρωωττίίσσττωωςς γγιιαα ττηηνν ππλλέέοονν
αασσφφααλλήή λλεειιττοουυρργγίίαα ττωωνν ΜΜ..ΦΦ..ΗΗ..  

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – 
ΑΝΑΓΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Παρέµβαση της Ε.Ν.Ε. 

Απρίλιος 2011

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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ΟΟ
ιι ΕΕφφοορρεείίεεςς ττωωνν ννοοσσοο--
κκοοµµεείίωωνν ««ΑΑρρεεττααίίεειιοο»» κκααιι
««ΑΑιιγγηηννίίττεειιοο»»,, σσεε κκοοιιννήή

ττοουυςς σσυυννεεδδρρίίαασσηη σσττιιςς 77//44//22001111,,
((ττηηνν ηηµµέέρραα ττοουυ εεοορρτταασσµµοούύ ττηηςς
ΠΠααγγκκόόσσµµιιααςς ΗΗµµέέρρααςς ΥΥγγεείίααςς……))
αανναακκοοίίννωωσσαανν όόττιι ««ααπποοφφάάσσιισσαανν
νναα αανναασσττεείίλλοουυνν ττηη σσυυµµµµεεττοοχχήή
ττοουυςς σσττιιςς εεφφηηµµεερρίίεεςς κκααιι σσττηηνν
εεννδδοοννοοσσοοκκοοµµεειιαακκήή ννοοσσηηλλεείίαα,,
εεξξααιιττίίααςς ττηηςς ααδδυυννααµµίίααςς κκάάλλυυψψηηςς
ττωωνν υυπποοχχρρεεώώσσεεώώνν ττοουυςς γγιιαα λλεειι--
ττοουυρργγιικκέέςς δδααππάάννεεςς κκααιι γγιιαα µµιισσθθοο--
δδοοσσίίαα ππρροοσσωωππιικκοούύ»».. 

ΑΑψψηηφφώώννττααςς ττηηνν µµεεγγάάλληη ιισσττοο--
ρρίίαα ττωωνν δδύύοο ππααννεεππιισσττηηµµιιαακκώώνν
ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν κκααιι ττηηνν εεππιιθθυυµµίίαα
ττωωνν κκλληηρροοδδοοττώώνν ττοουυςς γγιιαα ττηηνν
ππααρροοχχήή υυππηηρρεεσσιιώώνν υυγγεείίααςς σσττοουυςς
σσυυµµπποολλίίττεεςς µµααςς,, ττοο ΥΥπποουυρργγεείίοο
ΠΠααιιδδεείίααςς,, ππρροοχχωωρράά οολλοοέένναα κκααιι
ππεερριισσσσόόττεερροο σσττηη µµεείίωωσσηη της

χρηµατοδότησής τους, µε απο-
τέλεσµα σήµερα να µην επαρ-
κούν πλέον τα τρόφιµα,το φαρ-
µακευτικό υλικό και η µισθοδοσία
του προσωπικού να βρίσκεται
στον αέρα.

ΗΗ ππααρρααππάάννωω εεξξέέλλιιξξηη,, ππααρρόό--
ττιι τταα δδυυοο ππααρρααππάάννωω ιιδδρρύύµµαατταα
εείίννααιι ππααννεεππιισσττηηµµιιαακκάά,, θθεεωωρροούύ--
µµεε όόττιι ααπποοττεελλεείί ττηηνν ααππααρρχχήή ττηηςς
κκαατταακκρρήήµµννιισσηηςς ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ,, κκααθθώώςς
ήήτταανν θθέέµµαα χχρρόόννοουυ ππλλέέοονν ηη
εεµµππρράάγγµµααττηη ααπποοττύύππωωσσηη ττηηςς
µµαακκρροοχχρρόόννιιααςς κκαακκοοδδααιιµµοοννίίααςς
πποουυ ττοο κκααττάάττρρεεχχεε,, µµεε τταα σσηηµµάά--
δδιιαα ττηηςς ααππααξξίίωωσσηηςς κκααιι ττηηςς ααπποο--
σσύύννθθεεσσηηςς νναα εεππιιδδεειιννώώννοοννττααιι µµεε
ρρυυθθµµοούύςς ααννααττρριιχχιιαασσττιικκοούύςς..

Σύµφωνα µε αναρίθµητα και
αντικρουόµενα δηµοσιεύµατα,
πολλά εξ αυτών κατευθυνόµε-
να,αρκετά νοσοκοµεία µπαινο-

βγαίνουν καθηµερινά στη λίστα
των συγχωνεύσεων,ανάλογα µε
τις διασυνδέσεις των τοπικών
αρχόντων και  των πολιτευτών
µε την κεντρική εξουσία και τις
συντεχνίες των κοµµατικών συν-
δικαλιστών.

Με το Υπουργείο Υγείας να
περιορίζεται σε ρόλο παρατηρη-
τή των δραµατικών εξελίξεων και
να αποδέχεται αδιαµαρτύρητα το
ρόλο του παραρτήµατος του
Υπουργείου Οικονοµικών,αλλά

και τις πάµπολλες επιτροπές των
σοφών να τελούν εν συγχύσει,
αδύναµες να προτείνουν εφικτές
λύσεις χωρίς παλινωδίες και επι-
δερµικές κινήσεις,οι πολίτες πλέ-
ον έχουν χάσει κάθε εµπιστο-
σύνη στο περιλάλητο «κοινωνικό
κράτος δικαίου».

ΤΤοο δδηηµµόόσσιιοο σσύύσσττηηµµαα υυγγεείί--
ααςς εεκκπποοιιεείίττααιι σσυυσσττηηµµααττιικκάά,, γγιιγγαα--
ννττώώννοοννττααςς τταα υυππεερρκκέέρρδδηη ττωωνν
ιιδδιιωωττιικκώώνν θθεερρααππεευυττηηρρίίωωνν κκααιι
ααννοοίίγγοοννττααςς ττηηνν όόρρεεξξηη πποολλλλώώνν
εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκώώνν σσυυµµφφεερρόόννττωωνν
νναα ββάάλλοουυνν σσττοο χχέέρριι ττηηνν εελλκκυυ--
σσττιικκήή αακκίίννηηττηη ππεερριιοουυσσίίαα ττωωνν
ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ..

Αν τελικά τη ∆ευτέρα, πέσει
το πρώτο κοµµάτι του ντόµινο
της αποψίλωσης του δηµόσιου
συστήµατος υγείας,µε την ανα-
στολή της λειτουργίας των δυο

νοσοκοµείων, οι εξελίξεις θα
είναι απρόβλεπτες.

ΗΗ ΠΠΑΑΣΣΥΥΝΝΟΟ--ΕΕΣΣΥΥ κκααλλεείί όόλλοουυςς
ττοουυςς εερργγααζζόόµµεεννοουυςς σσττηηνν ΥΥγγεείίαα,,
ααλλλλάά κκααιι όόλλοουυςς ττοουυςς πποολλίίττεεςς,,
νναα ααννττιιττααχχθθοούύνν σσττοο εεννδδεεχχόόµµεε--
ννοο ττηηςς ππεερριισσττοολλήήςς ττωωνν κκοοιιννωω--
ννιικκώώνν κκεεκκττηηµµέέννωωνν,, όόππωωςς ααυυττήή
ττεείίννεειι νναα εεγγκκααθθιιδδρρυυθθεείί ωωςς αανναα--
ππόόφφεευυκκττοο σσεεννάάρριιοο σσττοο σσυυλλλλοο--
γγιικκόό µµααςς υυπποοσσυυννεείίδδηηττοο.. ΟΟιι
ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς,, ττάάσσσσοοννττααιι υυππέέρρ
ττοουυ εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµοούύ ττωωνν δδοοµµώώνν
κκααιι ττοουυ εεξξοορρθθοολλοογγιισσµµοούύ ττωωνν
δδααππααννώώνν ττηηςς ΥΥγγεείίααςς,, µµέέσσαα ααππόό
οορργγααννωωµµέέννεεςς κκααιι δδιιααφφααννεείίςς δδιιαα--
δδιικκαασσίίεεςς πποουυ θθαα εεκκπποοννηηθθοούύνν
ααππόό εεππιισσττήήµµοοννεεςς κκααιι εεκκππρροο--
σσώώπποουυςς ττωωνν εερργγααζζοοµµέέννωωνν,,
χχωωρρίίςς ππααρρεεµµββάάσσεειιςς δδιιααφφόόρρωωνν
κκύύκκλλωωνν µµεε ψψηηφφοοθθηηρριικκάά ήή άάλλλλαα
ιιδδιιοοττεελλήή κκίίννηηττρραα..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ΚΑΙ «ΑΙΓΗΝΙΤΕΙΟ»

Η αρχή του τέλους... 

ΣΣ
ύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ
άάρρθθρροουυ 7711§55 ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλ--
λληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα,, όόππωωςς ιισσχχύύεειι σσεε

σσυυννέέχχεειιαα θθέέσσεεωωςς σσεε ιισσχχύύ ττωωνν δδιιααττάάξξεε--
ωωνν ττοουυ άάρρθθρροουυ 1199§11 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 33880011//22000099,,
««δδεενν εεππιιττρρέέππεεττααιι µµεεττάάττααξξηη υυππααλλλλήήλλοουυ
σσττιιςς υυππηηρρεεσσίίεεςς πποουυ ααννααφφέέρροοννττααιι σσττηηνν
ππααρράάγγρρααφφοο 11 ττοουυ ππααρρόόννττοοςς άάρρθθρροουυ,,
όόππωωςς ιισσχχύύεειι,, ππρριινν ππααρρέέλλθθοουυνν ππέέννττεε ((55))
έέττηη ααππόό ττοο δδιιοορριισσµµόό ήή ααππόό ππρροοηηγγοούύ--
µµεεννηη µµεεττάάττααξξηη,, µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ααυυττέέςς
ήή άάλλλλεεςς εειιδδιικκέέςς δδιιααττάάξξεειιςς,, µµεε εεξξααίίρρεε--
σσηη ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς πποουυ ππρροοββλλέέπποουυνν ττηη
µµεεττάάττααξξηη σσεε ππααρρααµµεεθθόόρριιεεςς ππεερριιοοχχέέςς
ήή ααµµοοιιββααίίαα µµεεττάάττααξξηη υυππααλλλλήήλλωωνν.. ΟΟ
ααννωωττέέρρωω ππεερριιοορριισσµµόόςς ττηηςς ππεεννττααεεττίίααςς
εεφφααρρµµόόζζεεττααιι γγιιαα ττιιςς ααιιττήήσσεειιςς µµεεττάάτταα--
ξξηηςς,, πποουυ θθαα υυπποοββλληηθθοούύνν µµεεττάά ττηηνν έέννααρρ--
ξξηη ιισσχχύύοοςς ττοουυ ππααρρόόννττοοςς»»..

Από την διατύπωση της παραπάνω
διάταξης προκύπτει µε σαφήνεια, ότι

αυτή καταλαµβάνει µόνον τις αιτήσεις
µετάταξης του άρθρου 71, ήτοι αιτή-
σεις µετάταξης από έναν φορέα απα-
σχόλησης σε άλλο, που υποβάλλονται
σε χρόνο µεταγενέστερο της θέσεώς
της σε ισχύ.  

Επιπλέον δύναται να υποστηριχθεί
ότι, εφόσον ο νοµοθέτης δεν προσδί-
δει ρητώς αναδροµική ισχύ στις συγκε-
κριµένες διατάξεις, αυτές δεν µπορούν
να καταλαµβάνουν το σύνολο των υπαλ-
λήλων, παρά µόνον αυτούς που διορί-
ζονται µετά την θέση σε ισχύ των επί-
µαχων διατάξεων. Μια τέτοια λύση θα
επιβαλλόταν πρωτίστως από την ανά-
γκη ασφάλειας δικαίου, χωρίς, ωστό-
σο, να µην είναι δυνατή η υποστήριξη
και της αντίθετης άποψης περί της γενι-
κής εφαρµογής της παραπάνω διάτα-
ξης επί όλων των υπαλλήλων. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις του άρθρου 10 του Νόµου 3754/2009,
το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσο-
κοµείων και των λοιπών νοσηλευτικών
µονάδων του ΕΣΥ προσλαµβάνεται κατό-
πιν ενιαίων προκηρύξεων σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.
2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. Από
την ηµεροµηνία πρόσληψής τους και
για µία πενταετία, οι υπάλληλοι που
προσλαµβάνονται µε την εξαιρετική
διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν
επιτρέπεται να µετακινηθούν από τη
θέση για την οποία προσλήφθηκαν, για
οποιονδήποτε λόγο, και µε οποιαδήπο-
τε διαδικασία, όπως απόσπαση, µετά-
ταξη, µετάθεση. Ο ως άνω περιορισµός
αφορά αποκλειστικά τους νοσηλευτές
που προσλαµβάνονται µε την συγκε-
κριµένη ειδική διαδικασία.

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 18§17 του Νόµου

2190/1994, όπως αντικαταστάθηκαν
από 12.09.2000 µε την παρ. 5 άρθρου
10 Ν. 2839/2000, τακτικοί υπάλληλοι
του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α και
β' βαθµίδας, που διορίστηκαν µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, δεν
έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν σε δια-
δικασία πλήρωσης θέσεων των φορέ-
ων του άρθρου 14 παρ. 1, µε τις διατά-
ξεις του ίδιου νόµου, πριν παρέλθει
πενταετία από την ηµεροµηνία διορι-
σµού τους. Ο ως άνω περιορισµός πεντα-
ετίας αφορά την συµµετοχή σε νέα δια-
δικασία πρόσληψης και δεν περιορίζει
το δικαίωµα µετάταξης.

ΣΣυυµµππεερραασσµµααττιικκάά,, οοιι ππεερριιππττώώσσεειιςς
ππεερριιοορριισσµµοούύ γγιιαα µµιιαα ππεεννττααεεττίίαα ττοουυ δδιικκααιι--
ώώµµααττοοςς γγιιαα µµεεττάάττααξξηη εείίννααιι σσυυγγκκεεκκρριι--
µµέέννεεςς κκααιι δδεενν ττυυγγχχάάννοουυνν γγεεννιικκήήςς εεφφααρρ--
µµοογγήήςς εεππίί όόλλωωνν ααννεεξξααιιρρέέττωωςς ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν..  

Αναφορικά µε τις µετατάξεις 
προ της παρόδου πενταετίας

Η παραπάνω 
εξέλιξη, αποτε-
λεί την απαρχή
της κατακρήµνι-
σης του ΕΣΥ.



ΕΕ
ννόόψψεειι ττηηςς εεππιικκεείίµµεεννηηςς
έέννττααξξηηςς ττωωνν ννοοσσοοκκοοµµεείί--
ωωνν ττοουυ ΙΙΚΚΑΑ –– ΕΕΤΤΑΑΜΜ σσττοο

ΕΕθθννιικκόό ΣΣύύσσττηηµµαα ΥΥγγεείίααςς,, δδυυννάά--
µµεειι ττωωνν δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ άάρρθθρροουυ
3322 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 33991188//22001111 ((∆∆ιιααρρ--
θθρρωωττιικκέέςς ααλλλλααγγέέςς σσττοο σσύύσσττηη--
µµαα υυγγεείίααςς κκααιι άάλλλλεεςς δδιιααττάάξξεειιςς
ΦΦΕΕΚΚ ΑΑ’’ 3311//22001111)),, ηη ΈΈννωωσσηη
ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς ααππέέσσττεειι--
λλεε έέγγγγρρααφφοο σσεε όόλλοουυςς ττοουυςς ααρρµµόό--
δδιιοουυςς φφοορρεείίςς,, εεππιισσηηµµααίίννοοννττααςς
ππωωςς,, σσττοο ΕΕΣΣΥΥ υυππάάρρχχεειι δδιιαακκρριι--
ττόόςς κκλλάάδδοοςς ννοοσσηηλλεευυττώώνν κκααιι
δδιιαακκρριιττόόςς κκλλάάδδοοςς µµααιιεευυττώώνν,,
κκάάττιι πποουυ θθαα ππρρέέππεειι νναα λληηφφθθεείί
σσοοββααρράά υυππόόψψηη σσττοο θθέέµµαα ττωωνν
κκρρίίσσεεωωνν..

«Όπως είναι ήδη γνωστό,
στα νοσοκοµεία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
που πρόκειται να ενταχθούν
στο ΕΣΥ υπηρετούν και υπάλ-
ληλοι του κλάδου µαιών – µαι-
ευτών. Πλην όµως οι εν λόγω

υπάλληλοι,λόγω της ιδιαίτερης
διοικητικής και οργανωτικής
διάρθρωσης του προσωπικού
και των υπηρεσιών του ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ, υπάγονται εις έναν ενι-
αίο κλάδο που περιλαµβάνει
από κοινού Νοσηλευτές και
Μαιευτές.

Στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ
δεν ακολουθείται η συγκεκρι-
µένη διάρθρωση και υυππάάρρχχεειι
δδιιαακκρριιττόόςς κκλλάάδδοοςς ννοοσσηηλλεευυττώώνν
κκααιι δδιιαακκρριιττόόςς κκλλάάδδοοςς µµααιιεευυ--
ττώώνν.. ΗΗ σσηηµµααννττιικκόόττεερρηη ππρραακκττιι--
κκήή σσυυννέέππεειιαα ττηηςς ωωςς άάννωω δδιιάά--
κκρριισσηηςς ααφφοορράά ττοο κκααθθεεσσττώώςς
ττωωνν κκρρίίσσεεωωνν γγιιαα ττηηνν κκααττάάλληη--
ψψηη θθέέσσεεωωνν ππρροοϊϊσσττααµµέέννωωνν ααππόό
ττοουυςς ααννωωττέέρρωω κκλλάάδδοουυςς υυππααλλ--
λλήήλλωωνν..

Εν προκειµένω εφαρµόζο-
νται οι ειδικές διατάξεις του
άρθρου 103Λ1 του Νόµου
2071/1992, σύµφωνα µε τις

οποίες «θέσεις διευθυντών,
τοµεαρχών, προϊσταµένων και
υπευθύνων της νοσηλευτικής
υπηρεσίας,νοσηλευτικών ιδρυ-
µάτων και κέντρων υγείας,
καταλαµβάνονται από νοση-
λευτές ΠΕ και ΤΕ, µε εξαίρε-
ση τα µαιευτικά τµήµατα και

τα κοινωνικής ιατρικής στα
οποία προΐσταται µαίες και επι-
σκέπτες αντιστοίχως».

Όπως προκύπτει εκ των
ανωτέρω διατάξεων, οοιι θθέέσσεειιςς
εευυθθύύννηηςς σσττιιςς ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς
υυππηηρρεεσσίίεεςς ττωωνν ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν

ττοουυ ΕΕΣΣΥΥ κκααττααλλααµµββάάννοοννττααιι ααπποο--
κκλλεειισσττιικκάά κκααιι µµόόννοονν ααππόό υυππααλλ--
λλήήλλοουυςς πποουυ φφέέρροουυνν ττοονν εεππααγγ--
γγεελλµµααττιικκόό ττίίττλλοο ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττήή,,
όόππωωςς ααυυττόόςς κκααθθιιεερρώώθθηηκκεε ααππόό
ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττοουυ άάρρθθρροουυ 55§22
ΑΑ ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 11557799//11998855,, ήήττοοιι
µµόόννοονν ααππόό ννοοσσηηλλεευυττέέςς ΤΤΕΕ κκααιι
ΠΠΕΕ.. 

Οι µαιευτές και οι µαίες
έχουν δικαίωµα κατάληψης
θέσεων ευθύνης µόνον στα
µαιευτικά τµήµατα,µη δυναµέ-
νων να κριθούν ως προϊστά-
µενοι της διεύθυνσης ή των
λοιπών τµηµάτων των νοση-
λευτικών υπηρεσιών.

ΗΗ ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. θθεεωωρρεείί ααυυττοοννόόηη--
ττηη ττηηνν δδιιααττήήρρηησσηη σσεε ιισσχχύύ κκααιι
ττοονν ααππόόλλυυττοο σσεεββαασσµµόό ττωωνν ααννωω--
ττέέρρωω εειιδδιικκώώνν δδιιααττάάξξεεωωνν του
άρθρου 103§1 του Νόµου
2071/1992 και µετά την ένταξη
των νοσοκοµείων του ΙΚΑ –

ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ.Με άλλα λόγια
οι µαίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που
θα ενταχθούν στο ΕΣΥ,θα δύνα-
νται να προΐστανται µόνον σε
µαιευτικά τµήµατα. Οποιαδή-
ποτε διαφορετική ρύθµιση ή
πρόβλεψη θα αποτελεί αναγκα-
στικά ευθεία παραβίαση των
προαναφερθεισών διατάξεων
του Νόµου 2071/1992 και δεν
θα είναι ανεκτή από το σώµα
των 28.000 νοσηλευτών – µελών
της Ε.Ν.Ε..

ΣΣυυννοοψψίίζζοοννττααςς,, ηη ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. ττάάσσ--
σσεεττααιι εευυθθέέωωςς υυππέέρρ ττηηςς ππιισσττήήςς
ττήήρρηησσηηςς κκααιι εεφφααρρµµοογγήήςς ττωωνν
δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ άάρρθθρροουυ 110033§11
ττοουυ ΝΝόόµµοουυ 22007711//11999922,, θθεεωωρρώώ--
ννττααςς όόττιι οοπποοιιααδδήήπποοττεε ααννττίίθθεεττηη
ππρροοσσέέγγγγιισσηη ττοουυ εεππίίµµααχχοουυ ζζηηττήή--
µµααττοοςς θθίίγγεειι υυππέέρρµµεεττρραα τταα σσυυµµ--
φφέέρροονντταα ττωωνν οούύττωωςς ήή άάλλλλωωςς
δδοοκκιιµµααζζόόµµεεννωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν»»,,
ααννααφφέέρρεειι ηη εεππιισσττοολλήή ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ....   
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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∆ιακριτοί ρόλοι και κρίσεις

υπάρχει διακρι-
τός κλάδος
νοσηλευτών και
διακριτός κλά-
δος µαιευτών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ 

Ανάγκη θεσµικής 
αναβάθµισης των

εκπαιδευτών των ΕΠΑ.Σ

ΣΣ
ε συνέχεια του υπαριθµ. πρωτ. 1175 εγγράφου της
Πανελλήνιας Ένωσης  Εκπαιδευτικών Νοσηλευτι-
κής ΕΠΑ.Σ του ΥΥΚΑ που σας εστάλη στις 4-2-2011,

σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αναβάθµισης του ρόλου
των εν λόγω εκπαιδευτικών και του επαγγελµατικού πλαι-
σίου που διέπει τον κλάδο τους, τονίζουµε ότι συµφωνού-
µε απολύτως µε το περιεχόµενο του εγγράφου και θεω-
ρούµε την ανάγκη εξάλειψης των ιδιαιτεροτήτων που διέπει
την υπηρεσιακή τους εξέλιξη και κατάσταση σε σχέση µε
τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς αρµοδιότητας Υπουρ-
γείου Παιδείας, επιτακτική. Στα τυπικά προσόντα των εκπαι-
δευτικών των ΕΠΑ.Σ θα πρέπει να συµπεριληφθούν απα-
ραιτήτως οι παιδαγωγικές σπουδές Παιδαγωγικών Τµηµάτων
ή ΑΣΠΑΙΤΕ και να ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις
του προαναφερθέντος εγγράφου.

««ΚΚ
ατόπιν της καταγγελλόµενης παρά-
νοµης πρακτικής που λαµβάνει
χώρα στο νοσοκοµείο Αλεξανδρού-

πολης µε την παραβίαση των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων των νοσηλευτών της ΜΕΘ, η Ε.Ν.Ε.
σηµειώνει τα ακόλουθα:

Ο σεβασµός και η πλήρης συµµόρφωση
µε τις διατάξεις περί επαγγελµατικών δικαι-
ωµάτων εκάστου κλάδου εργαζοµένων είναι
κεφαλαιώδους σηµασίας, ένεκα της ανάγκης
τήρησης της αρχής της νοµιµότητας και της
διασφάλισης της δηµόσιας υγείας του πλη-
θυσµού. 

Υπ’ αυτό το πρίσµα και µε βάση τις σηµα-
ντικές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού
που παρατηρούνται στο νοσοκοµείο σας και
επιτείνουν το πρόβληµα, η Ε.Ν.Ε. δηλώνει την

αντίθεσή της µε τις ακολουθούµενες πρακτι-
κές, ήτοι την υποχρέωση των νοσηλευτών να
συνοδεύουν περιστατικά της ΜΕΘ στα ακτινο-
λογικά εργαστήρια, κατά παράβαση θεµελιω-
δών γενικών διατάξεων του ∆ηµοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα, καθώς και των ειδικών διατάξεων
του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 351/1989.

Τέλος, η Ε.Ν.Ε. διατυπώνει διά της παρού-
σης την σαφή επιφύλαξή της για την δυναµι-
κή διεκδίκηση παντός θιγοµένου επαγγελµα-
τικού συµφέροντος – δικαιώµατος των νοσηλευτών
δια πάσης νοµίµου διοικητικής ή δικαστικής
οδού, αν η διοίκηση του νοσοκοµείου δεν επι-
λύσει άµεσα το πρόβληµα», καταγγέλλει η
επιστολή-παρέµβαση της Ε.Ν.Ε. προς τον διοι-
κητή του εν λόγω νοσηλευτικού ιδρύµατος και
όλους τους αρµόδιους φορείς».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΤΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΘ 
ΤΟΥ Π.Ν. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Παραβίαση των 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων
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ΑΑ
ννααφφοορριικκάά µµεε ττηηνν ππρροο--
οοππττιικκήή ττηηςς δδυυννααττόόττηηττααςς
κκααττάάλληηψψηηςς,, δδιιαα ττοουυ δδιιοοιι--

κκηηττιικκοούύ µµέέττρροουυ ττηηςς ααπποοσσππάάσσεε--
ωωςς,, θθέέσσεεωωνν ΕΕππιιθθεεωωρρηηττώώνν κκααιι
ΒΒοοηηθθώώνν ΕΕππιιθθεεωωρρηηττώώνν ττοουυ
ΣΣώώµµααττοοςς ΕΕππιιθθεεωωρρηηττώώνν ΥΥππηηρρεε--
σσιιώώνν ΥΥγγεείίααςς κκααιι ΠΠρρόόννοοιιααςς
((ΣΣ..ΕΕ..ΥΥ..ΥΥ..ΠΠ..)) ααππόό υυππααλλλλήήλλοουυςς
ττοουυ κκλλάάδδοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΤΤΕΕ
εεππιισσηηµµααίίννοοννττααιι τταα αακκόόλλοουυθθαα:: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3§1 του Νόµου 2920/2001,
«το Σ.Ε.Υ.Υ.Π.διαρθρώνεται στους
εξής τοµείς:α) Τοµέας Υγειονο-
µικού - Φαρµακευτικού Ελέγ-
χου (…)». Σύµφωνα, δε, µε την
παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω
άρθρου, «στον Τοµέα του Υγει-
ονοµικού - Φαρµακευτικού ελέγ-
χου ανήκει, ιδίως :α) Ο έλεγχος
για τη διαπίστωση της εφαρµο-
γής των κανόνων της ιατρικής
και νοσηλευτικής επιστήµης και
της αντίστοιχης δεοντολογίας,
καθώς και της εφαρµογής των
ισχυουσών υγειονοµικών δια-
τάξεων κατά την άσκηση του
ιατρικού,νοσηλευτικού και εκπαι-

δευτικού έργου (…)».
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 4§1 του
Νόµου 2920/2001, «οι Επιθεω-
ρητές του Σ.Ε.Υ.Y.Π διακρίνο-
νται στις εξής ειδικότητες :α) Υγει-
ονοµικοί Επιθεωρητές (…). ΟΟιι
ΥΥγγεειιοοννοοµµιικκοοίί ΕΕππιιθθεεωωρρηηττέέςς σσττεε--
λλεεχχώώννοουυνν ττοουυςς ΤΤοοµµεείίςς ΥΥγγεειιοοννοο--
µµιικκοούύ -- ΦΦααρρµµαακκεευυττιικκοούύ ΕΕλλέέγγχχοουυ
κκααιι ΕΕλλέέγγχχοουυ ΦΦοορρέέωωνν ππρρόόννοοιιααςς
((……))»».. ΕΕππιιππλλέέοονν,, σσύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς
δδιιααττάάξξεειιςς ττηηςς ππααρρααγγρράάφφοουυ 22 ππεερρίί--
ππττωωσσηη ββ΄́ ττοουυ ιιδδίίοουυ ωωςς άάρρθθρροουυ,,
««γγιιαα ττιιςς θθέέσσεειιςς ττωωνν ΕΕππιιθθεεωωρρηηττώώνν,,
εειιδδιικκόόττηηττααςς ΥΥγγεειιοοννοοµµιικκώώνν ΕΕππιιθθεε--
ωωρρηηττώώνν,, ααπποοσσππώώννττααιι δδηηµµόόσσιιοοιι
υυππάάλλλληηλλοοιι ττοουυ ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΥΥγγεείί--
ααςς κκααιι ππρρόόννοοιιααςς,, µµεε ββααθθµµόό ττοουυλλάά--
χχιισσττοονν ΑΑ'',, ττωωνν κκλλάάδδωωνν ΠΠΕΕ ΓΓιιαα--
ττρρώώνν,, ΠΠΕΕ ΓΓιιααττρρώώνν ΕΕιιδδιικκοοττήήττωωνν,,
ΠΠΕΕ ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς ΙΙααττρριικκήήςς κκααιι ΥΥγγιι--
εειιοοννοολλόόγγωωνν,, ΠΠΕΕ ΟΟδδοοννττιιάάττρρωωνν,, ΠΠΕΕ
ΨΨυυχχοολλόόγγωωνν,, ΠΠΕΕ ΝΝοοσσοοκκοοµµεειιαακκώώνν
ΦΦυυσσιικκώώνν,, ΠΠΕΕ ΚΚλλιιννιικκώώνν χχηηµµιικκώώνν,,
ΠΠΕΕ χχηηµµιικκώώνν,, ΠΠΕΕ ΒΒιιοοχχηηµµιικκώώνν,, ΠΠΕΕ
ΒΒιιοολλόόγγωωνν,, ΠΠΕΕ ΦΦααρρµµαακκοοπποοιιώώνν,,
ΠΠΕΕ ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς,, ΠΠΕΕ ΥΥγγιιεειιννοολλόό--
γγωωνν ΜΜηηχχααννιικκώώνν,, ΠΠΕΕ ΜΜηηχχααννιικκώώνν,,

ΠΠΕΕ ΜΜηηχχααννιικκώώνν ΒΒιιοοϊϊααττρριικκήήςς ΤΤεεχχννοο--
λλοογγίίααςς,, ΠΠΕΕ ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς,, κκααθθώώςς
κκααιι ττηηςς εειιδδιικκόόττηηττααςς ΓΓιιααττρρώώνν ∆∆ηηµµόό--
σσιιααςς ΥΥγγεείίααςς ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..»».. 

Τέλος,σύµφωνα µε το τελευ-
ταίο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 4,«µε αποφάσεις
του Υπουργού Υγείας και πρό-

νοιας µπορεί να καθορίζονται
και άλλοι κλάδοι υπαλλήλων,
από τους προβλεπόµενους στο
άρθρο 46 του Π.∆.95/10.3.2000
"Οργανισµός Υγείας και Πρό-
νοιας" (ΦΕΚ 76Α ), από τους
οποίους επιτρέπεται η απόσπα-
ση σε θέση Επιθεωρητή ή Βοη-

θού Επιθεωρητή του Σ.E.Y.Y.Π.».
Σύµφωνα µε τις παραπάνω

διατάξεις χωρούν οι ακόλουθες
ιδιαιτέρως κρίσιµες σκέψεις. ΟΟ
ααπποοκκλλεειισσµµόόςς ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν
ττηηςς κκααττηηγγοορρίίααςς ΤΤΕΕ ααππόό ττηηνν δδυυνναα--
ττόόττηητταα κκααττάάλληηψψηηςς θθέέσσεεωωςς ΕΕππιι--
θθεεωωρρηηττήή ττοουυ ΣΣΕΕΥΥΥΥΠΠ δδεενν εεµµφφαα--
ννίίζζεεττααιι ππρροοσσηηκκόόννττωωςς ααιιττιιοολλοογγηηµµέέννοοςς
ήή οοφφεειιλλόόµµεεννοοςς σσεε λλόόγγοουυςς υυππέέρρ--
ττεερροουυ δδηηµµοοσσίίοουυ σσυυµµφφέέρροοννττοοςς.

Ειδικότερα,εκ της ισχύουσας
νοµοθεσίας,αλλά και της καθη-
µερινώς ακολουθούµενης πρα-
κτικής στο σύνολο των νοση-
λευτικών ιδρυµάτων της χώρας,
καθίσταται προφανές,ότι οι νοση-
λευτές των κατηγοριών ΤΕ και
ΠΕ αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο
ακριβώς τρόπο, χωρίς να εισά-
γεται κάποια µορφή διάκρισης
µεταξύ των ή κάποια µορφή προ-
βαδίσµατος των νοσηλευτών ΠΕ
έναντι των συναδέλφων τους ΤΕ.

Προς επίρρωση της ανωτέ-
ρω παρατήρησης αξίζει να µνη-
µονευθούν οι διατάξεις του άρθρου
5§2 Α του Νόµου 1579/1985,
που καθιερώνουν τον κοινό επαγ-

γελµατικό τίτλο του νοσηλευτή
και της νοσηλεύτριας για τους
αποφοίτους τόσο των τµηµάτων
νοσηλευτικής των ΤΕΙ, όσο και
των τµηµάτων νοσηλευτικής των
ΑΕΙ.Οµοίως,δυνάµει των διατά-
ξεων του άρθρου 103 του Νόµου
2071/1992,καθιερώνεται η δυνα-
τότητα κατάληψης θέσεων ευθύ-
νης στις νοσηλευτικής υπηρεσίες
αδιακρίτως υπέρ των νοσηλευ-
τών και των δύο κατηγοριών ΤΕ
και ΠΕ. ∆υνάµει, δε, των πλέον
πρόσφατων διατάξεων του άρθρου
3 του Νόµου 3252/2004 καθιε-
ρώνεται η κοινή υποχρέωση των
νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ όπως
εγγράφονται στον κοινό τους
επαγγελµατικό σύλλογο – ΝΠ∆∆
µε την επωνυµία «Ένωση Νοση-
λευτών – Νοσηλευτριών Ελλά-
δος» (Ε.Ν.Ε. – ΝΠ∆∆).

ΑΑππόό ττοο σσύύννοολλοο ττωωνν ππααρραα--
ππάάννωω δδιιααττάάξξεεωωνν ππρροοκκύύππττεειι,, όόττιι
οο ννοοµµοοθθέέττηηςς ααννττιιµµεεττωωππίίζζεειι µµεε
εεννιιααίίοο ττρρόόπποο ττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς
ττωωνν κκααττηηγγοορριιώώνν ΤΤΕΕ κκααιι ΠΠΕΕ,,
χχωωρρίίςς νναα δδιιααφφααίίννεεττααιι ηη ππρροο--
σσππάάθθεειιαα κκααθθιιέέρρωωσσηηςς ππρροοννοο--
µµίίωωνν ήή ππρροοββααδδίίσσµµααττοοςς ττηηςς µµιιααςς
κκααττηηγγοορρίίααςς έέννααννττιι ττηηςς άάλλλληηςς.. 

ΥΥππ’’ ααυυττόό ττοο ππρρίίσσµµαα,, δδεενν δδιικκααιι--
οολλοογγεείίττααιι οο ααπποοκκλλεειισσµµόόςς ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν ΤΤΕΕ ααππόό ττηηνν δδυυνναα--
ττόόττηητταα κκααττάάλληηψψηηςς θθέέσσεεωωςς ΥΥγγεειι--
οοννοοµµιικκοούύ ΕΕππιιθθεεωωρρηηττήή ττοουυ ΣΣΕΕΥΥ--
ΥΥΠΠ,, εεννόόψψεειι κκααιι ττωωνν εειιδδιικκώώνν
ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν πποουυ ααννήήκκοουυνν σσττοονν
ΤΤοοµµέέαα ΥΥγγεειιοοννοοµµιικκοούύ –– ΦΦααρρµµαα--
κκεευυττιικκοούύ ΕΕλλέέγγχχοουυ κκααιι σσχχεεττίίζζοο--
ννττααιι άάµµεεσσαα µµεε ττηηνν άάσσκκηησσηη ττοουυ
νοσηλευτικού επαγγέλµατος.

Συµπερασµατικά, προτείνε-
ται η συµπλήρωση της διάταξης
της παραγράφου 2 περίπτωση
β’ του άρθρου 4 του Νόµου
2920/2001 µε την ρητή αναφο-
ρά του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτι-
κής, κατ’ εφαρµογή της σχετι-
κής εξουσιοδοτικής διάταξης
του τελευταίου εδαφίου της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 4.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Ανάγκη άµεσης διόρθωσης 
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ΣΣ
ύµφωνα µε το περιεχόµενο σχετι-
κής καταγγελίας, στο Γενικό Κατά-
στηµα Κράτησης Θεσσαλονίκης

συντελείται το αδίκηµα της αντιποίησης
επαγγέλµατος διά της ανάθεσης νοση-
λευτικών καθηκόντων σε υπαλλήλους του
κλάδου ∆Ε φύλαξης. Ενόψει των ανωτέ-
ρω επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
2§7 του Νόµου 3252/2004 µεταξύ των σκο-
πών της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
συµπεριλαµβάνεται ο περιορισµός της αντι-
ποίησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 31§2 του Νόµου 3252/2004,
«όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να
έχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος διώ-
κεται ποινικά σύµφωνα µε το άρθρο 458
του Ποινικού Κώδικα. Καταγγελία για παρά-
νοµη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλ-
µατος µπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώ-
της στα Περιφερειακά Συµβούλια ή στο
∆.Σ. της Ε.Ν.Ε., το οποίο στη συνέχεια υπο-
χρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός
στις αρµόδιες δικαστικές αρχές».

Με βάση της παραπάνω διατάξεις κρί-

νεται σκόπιµο να συγκεκριµενοποιηθεί
το περιεχόµενο της επίµαχης καταγγελίας
διά της παράθεσης των ονοµάτων όσων
αντιποιούνται το νοσηλευτικό επάγγελµα
και όσων τους προτρέπουν σχετικώς διά
της εκδόσεως διοικητικών πράξεων που
καταγράφονται στο βιβλίο «Ηµερησία ∆ια-
ταγή Καταστήµατος». 

Εν συνεχεία η καταγγελία θα διαβιβα-
σθεί στις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές
προς διακρίβωση των πραγµατικών περι-
στατικών και τυχόν απόδοση ποινικών
ευθυνών. 

δεν δικαιολογείται
ο αποκλεισµός
των νοσηλευτών
ΤΕ από την δυνα-
τότητα κατάληψης
θέσεως Υγειονοµι-
κού Επιθεωρητή
του ΣΕΥΥΠ.

Αντιποίηση του νοσηλευτικού
επαγγέλµατος
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Ειδική άδεια τµηµάτων
ΣΣ

ύύµµφφωωνναα µµεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς
ττοουυ άάρρθθρροουυ 110055 ττοουυ ΝΝόόµµοουυ
22007711//11999922,, ««σσεε ννοοσσηηλλεευυ--

ττέέςς,, µµααίίεεςς,, ββοοηηθθοούύςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς
κκααιι φφυυσσιικκοοθθεερρααππεευυττέέςς ππλλήήρροουυςς
ααππαασσχχόόλληησσηηςς πποουυ εερργγάάζζοοννττααιι
σσεε µµοοννάάδδεεςς εεννττααττιικκήήςς θθεερρααππεείίααςς
κκααιι χχεειιρροουυρργγεείίαα ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκώώνν ιιδδρρυυµµάάττωωνν νν..ππ..δδ..δδ.. ήή νν..ππ..ιι..δδ..
µµηη κκεερρδδοοσσκκοοππιικκοούύ χχααρραακκττήήρραα,,
ννοοσσοοκκοοµµεείίαα ΙΙ..ΚΚ..ΑΑ..,, όόππωωςς εεππίίσσηηςς
κκααιι σσεε άάλλλλεεςς εειιδδιικκέέςς µµοοννάάδδεεςς ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν ααυυττώώνν ιιδδρρυυµµάάττωωνν,,
πποουυ κκααθθοορρίίζζοοννττααιι µµεε ααππόόφφαασσηη
ττοουυ ΥΥπποουυρργγοούύ ΥΥγγεείίααςς,, ΠΠρρόόννοοιι--
ααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν ΑΑσσφφααλλίίσσεε--
ωωνν µµπποορρεείί νναα χχοορρηηγγεείίττααιι εεππιιππρρόό--
σσθθεεττηη εειιδδιικκήή εεττήήσσιιαα άάδδεειιαα µµεεττ’’
ααπποοδδοοχχώώνν,, ττοουυλλάάχχιισσττοονν 66 εερργγάά--
σσιιµµωωνν ηηµµεερρώώνν ππέέρραανν ττηηςς κκααννοο--
ννιικκήήςς κκααιι εειιδδιικκόό εεππίίδδοοµµαα.. ΟΟιι ππρροο--
ϋϋπποοθθέέσσεειιςς γγιιαα ττηηνν ππρρόόσσθθεεττηη εειιδδιικκήή
άάδδεειιαα,, ττοο ύύψψοοςς κκααιι οο χχρρόόννοοςς έέννααρρ--
ξξηηςς κκααττααββοολλήήςς ττοουυ εειιδδιικκοούύ εεππιι--
δδόόµµααττοοςς κκααιι κκάάθθεε άάλλλληη σσχχεεττιικκήή
λλεεππττοοµµέέρρεειιαα εεφφααρρµµοογγήήςς ττηηςς ππρροοηη--
γγοούύµµεεννηηςς ππααρρααγγρράάφφοουυ,, κκααθθοορρίί--
ζζοοννττααιι µµεε κκοοιιννήή ααππόόφφαασσηη ττωωνν

ΥΥπποουυρργγώώνν ΠΠρροοεεδδρρίίααςς ττηηςς ΚΚυυββέέρρ--
ννηησσηηςς,, ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν κκααιι ΥΥγγεείί--
ααςς,, ΠΠρρόόννοοιιααςς κκααιι ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν
ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν»»..

Κατ’ εφαρµογή των ανωτέ-
ρω διατάξεων εξεδόθη αρχικώς
η Υ4α/3024/93,ΦΕΚ Β´ 726/1994
Απόφαση του Υπουργού Υγεί-
ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,ορίζουσα τα ακό-
λουθα: «Σε νοσηλευτές, µαίες,
βοηθούς νοσηλευτές και φυσι-
κοθεραπευτές πλήρους απασχό-
λησης που εργάζονται σε χει-
ρουργεία, ανάνηψη, µονάδες
εντατικής θεραπείας, µονάδες
αυξηµένης φροντίδας,µονάδες
στεφανιαίων νόσων, τεχνητού
νεφρού, περιτοναϊκής κάθαρ-
σης, µονάδες AIDS, µονάδες
προώρων, αίθουσες τοκετών,
αίθουσες παραλαβής,υπηρεσίες
αιµοδοσίας, µονάδες µεσογει-
ακής αναιµίας και αιµορροφυ-
λικών,των Νοσηλευτικών Ιδρυ-
µάτων ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και
νοσοκοµεία του ΙΚΑ,θα χορη-

γείται ειδική πρόσθετη άδεια
και ειδικό επίδοµα».

Εν συνεχεία ακολούθησε η
έκδοση της υπ’αριθµ.2003075/204/
0022, ΦΕΚ Β´ 33/1995 Απόφα-
σης των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης, Οικονοµικών
και Υγείας,Πρόνοιας και Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων, που ορίζει
τα ακόλουθα:«Σε νοσηλευτές,µαί-
ες,βοηθούς νοσηλευτές και φυσι-
κοθεραπευτές πλήρους απασχό-
λησης που εργάζονται σε χειρουργεία,
ανάνηψη,µονάδες εντατικής θερα-
πείας,αυξηµένης φροντίδας,στε-
φανιαίων νόσων,τεχνητού νεφρού,

περιτοναϊκής κάθαρσης,AIDS,
προώρων,αίθουσες τοκετών και
παραλαβής, υπηρεσίες αιµοδο-
σίας,µονάδες µεσογειακής αναι-
µίας και αιµορροφυλικών, των
Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων ΝΠ∆∆
και ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και νοσοκοµεία του
ΙΚΑ,θα χορηγούνται τα παρακά-
τω:1)…,2) Ειδική πρόσθετη άδεια
µετ' αποδοχών δέκα (10) ηµε-
ρών πέραν της κανονικής.Η ειδι-
κή άδεια χορηγείται µετά από
συνεχή υπηρεσία ενός (1) χρό-
νου, στις ανωτέρω µονάδες και
σε χρονικό διάστηµα που δεν
διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουρ-
γία των Ιδρυµάτων».

Τέλος,σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 3 άρθρου 28 σε συνδυα-
σµό µε το άρθρο 56 του Νόµου
3205/2003 (ΦΕΚ Α´ 297), από
01.01.2004 καταργείται το ειδι-
κό επίδοµα του άρθρου 105 του
Νόµου 2071/1992.

Όπως προκύπτει από τις παρα-
πάνω διατάξεις,ως βασική προ-
ϋπόθεση για την χορήγηση της

εν λόγω ειδικής άδειας είναι η
συνεχής τουλάχιστον ετήσια υπη-
ρεσία στις παραπάνω µονάδες.
Με άλλα λόγια, µε την συµπλή-
ρωση ενός έτους συνεχούς υπη-
ρεσίας στις συγκεκριµένες µονά-
δες, ο υπάλληλος θεµελιώνει
δικαίωµα λήψεως της ειδικής
άδειας,η οποία θα του χορηγη-
θεί υποχρεωτικώς,αλλά σε χρο-
νική περίοδο που δεν θα επη-
ρεάσει την εύρυθµη λειτουργία
του νοσοκοµείου.Μη συµπλη-
ρωθείσας της ετήσιας διάρκειας
απασχόλησης στις προαναφερ-
θείσες µονάδες,δεν θεµελιώνε-
ται δικαίωµα µερικής χορήγη-
σης της επίµαχης άδειας.

ΠΠεερρααιιττέέρρωω εεππιισσηηµµααίίννεεττααιι,, όόττιι
µµεεττάά ττηηνν σσυυµµππλλήήρρωωσσηη εεννόόςς έέττοουυςς
υυππηηρρεεσσίίααςς σστταα ππααρρααππάάννωω ττµµήή--
µµαατταα οο υυππάάλλλληηλλοοςς δδιικκααιιοούύττααιι
δδέέκκαα ηηµµέέρρεεςς εειιδδιικκήήςς άάδδεειιααςς..
ΕΕννττεεύύθθεενν,, µµεεττάά ττηηνν σσυυµµππλλήήρρωω--
σσηη κκααιι δδεεύύττεερροουυ χχρρόόννοουυ υυππηη--
ρρεεσσίίααςς οο υυππάάλλλληηλλοοςς δδιικκααιιοούύττααιι
άάλλλλεεςς δδέέκκαα ηηµµέέρρεεςς εειιδδιικκήήςς άάδδεειι--
ααςς κκααιι οούύττωωςς κκααθθεεξξήήςς..

βασική προϋπόθε-
ση για την χορή-
γηση της ειδικής
άδειας είναι η
συνεχής τουλάχι-
στον ετήσια υπη-
ρεσία στις παραπά-
νω µονάδες. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

Εργασιακά 
δικαιώµατα

ΟΟ
φορέας µε την επωνυµία «Κυανούς Σταυρός» αποτελεί ιδιω-
τική κλινική, η λειτουργία της οποίας διέπεται από συγκεκρι-
µένο καθεστώς, που αφορά άπαντα τα νοσοκοµεία του ιδιω-

τικού τοµέα. Οµοίως το προσωπικό της εν λόγω κλινικής υπάγεται στο
ρυθµιστικό πλαίσιο των διατάξεων του εργατικού δικαίου. Όπως προ-
κύπτει από υποβληθείσα αναφορά – ερώτηµα, η διοίκηση της ως άνω
ιδιωτικής κλινικής έχει προβεί σε εξαγγελίες περί δραστικών µεταρ-
ρυθµίσεων στις υφιστάµενες εργασιακές σχέσεις του προσωπικού.
Κατά το µέρος που οι εν λόγω εξαγγελίες δεν πραγµατώνονται εισέ-
τι, διατυπώνεται επιφύλαξη αναφορικά µε την δυνατότητα διεκδίκη-
σης οποιουδήποτε εργασιακού δικαιώµατος. Αναφορικά, ωστόσο, µε
την µη καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής, ήτοι του µισθού, από
τον µήνα ∆εκέµβριο, χωρεί διεκδίκηση αυτού κατά του εργοδότη, η
οποία δύναται να λάβει χώρα ακόµη και µε επίσχεση εργασίας.  

ΑΑναφορικά µε το ζήτηµα νοσηλευτών,
που παρέχουν τις υπηρεσίες τους επί
τη βάσει συµβάσεως εργασίας ορισµέ-

νου χρόνου, επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις της
συµβάσεως είναι αυτές που καθορίζουν το
ακριβές αντικείµενο απασχόλησης, αλλά και
τις εν γένει συνθήκες παροχής της εργασίας,
όπως το ωράριο, ο τόπος παροχής των υπηρε-
σιών, ο χρόνος ανάπαυσης, η χορήγηση αδει-
ών, η χορήγηση επιδοµάτων κλπ., τηρουµέ-
νων, βέβαια, των σχετικών διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας. Υπογραµµίζεται, ότι οι
πάσης µορφής τροποποιήσεις των συµβατι-
κών διατάξεων είναι, κατ’ αρχήν, δυνατή µόνον
µε την σύµπραξη και την συναίνεση αµφοτέ-

ρων των συµβαλλοµένων µερών, εφόσον δεν
υπάρχει περί του αντιθέτου διάταξη. Υπ’ αυτό
το πρίσµα κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν
δύναται να επιφέρει µονοµερώς αλλοίωση
των συµβατικών διατάξεων, πολλώ δε µάλλον
οι διατάξεις αυτές δεν δύνανται να τροποποι-
ηθούν από τρίτον. Τέλος, σε περίπτωση που
οι συµβασιούχοι νοσηλευτές υποχρεώθηκαν
σε παροχή εργασίας πέραν των συµφωνηθέ-
ντων όρων και δη του συµφωνηθέντος προ-
γράµµατος εργασίας, δικαιούνται οπωσδήπο-
τε της ανάλογης χρηµατικής αποζηµιώσεως.
Η διεκδίκηση της αποζηµίωσης δύναται να
γίνει δικαστικώς διά της καταθέσεως σχετικής
αγωγής ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων. 

ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Περί των συνθηκών
εργασίας
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ΗΗ
ηηγγεεσσίίαα ττοουυ ΥΥΥΥΚΚΑΑ,, σσυυνναα--
ννττήήθθηηκκεε µµεε ττοουυςς εεκκππρροο--
σσώώπποουυςς ττωωνν εεππααγγγγεελλµµαα--

ττιιώώνν υυγγεείίααςς κκααιι ττοουυςς εεκκππρροοσσώώπποουυςς
ττωωνν σσυυλλλλόόγγωωνν αασσθθεεννώώνν.. ΟΟ υυπποουυρρ--
γγόόςς υυγγεείίααςς ξξεεκκίίννηησσεε ττηηνν εειισσηηγγηηττιι--
κκήή ττοουυ οοµµιιλλίίαα,, ττοοννίίζζοοννττααςς εεξξααρρχχήήςς
όόττιι,, οοιι σσυυννεεννώώσσεειιςς εείίννααιι κκοοµµµµάάττιι
ττηηςς πποολλιιττιικκήήςς υυγγεείίααςς ττοουυ υυπποουυρρ--
γγεείίοουυ κκααιι ααππεευυθθύύννεεττααιι σσττοουυςς πποολλίί--
ττεεςς ααυυττήήςς ττηηςς χχώώρρααςς.. ΥΥπποογγρράάµµµµιι--
σσεε,, ββέέββααιιαα,, όόττιι οοιι εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς
υυγγεείίααςς ττοουυ σσυυσσττήήµµααττοοςς,, εείίννααιι ααυυττοοίί
οοιι οοπποοίίοοιι θθαα ττοο σσττηηρρίίξξοουυνν κκααιι θθαα
τταα υυλλοοπποοιιήήσσοουυνν,, εεπποοµµέέννωωςς χχωωρρίίςς
ττηη σσυυννδδρροοµµήή ττοουυςς δδεενν εείίννααιι δδυυνναα--
ττόόνν νναα εεππιιττεευυχχθθεείί ααυυττόόςς οο δδύύσσκκοο--
λλοοςς σσττόόχχοοςς,, ττοο ππρροοσσωωππιικκόό ττοουυ
σσττοοίίχχηηµµαα.. Φυσικά έγινε η καθιε-
ρωµένη αναφορά στην ίδρυση του
Ε.Σ.Υ., στην πορεία του όλα αυτά
τα χρόνια,στις αδυναµίες που εντο-
πίστηκαν και εντοπίζονται, αλλά
που µέχρι σήµερα δεν υπήρχε η
βούληση να αλλαχτούν ή να βελ-
τιωθούν. Όπως τόνισε ο υπουρ-
γός οοιι δδααππάάννεεςς γγιιαα ττηηνν υυγγεείίαα σσττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα εείίννααιι ππάάννωω ααππόό 1100%% σσττοονν
∆∆ηηµµόόσσιιοο κκααιι ττοονν ιιδδιιωωττιικκόό ττοοµµέέαα
µµααζζίί,, όόσσοο σσττιιςς ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ κκααιι ττηη ΓΓεερρ--
µµααννίίαα.. Όσον αφορά τους εργαζό-
µενους, υπογράµµισε ότι, στην
Ελλάδα υπάρχει υπερδιπλάσιος
αριθµός ιατρών στο Ε.Σ.Υ. και υπο-
τριπλάσιος αριθµός νοσηλευτών
µε ανισοµερή, βέβαια, κατανοµή
από ό,τι στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Ανέφερε ότι ππααρρααττηηρρήήθθηηκκεε µµιιαα
ααύύξξηησσηη σσττηηνν µµεετταακκίίννηησσηη αασσθθεεννώώνν
ττηηςς ττάάξξηηςς ττοουυ 2200%% ααππόό ττηηνν ιιδδιιωωττιι--
κκήή υυγγεείίαα ππρροοςς ττοο ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..,, σσεε σσχχέέ--
σσηη µµεε τταα ππρροοηηγγοούύµµεενναα χχρρόόννιιαα. Η
βούληση του υπουργείου υγείας
είναι να υπάρξει εύκολη και άµε-
ση πρόσβαση,η καλύτερη δυνατή
φροντίδα και ισότητα στους πολί-
τες - ασθενείς οι οποίοι επισκέ-
πτονται τις δοµές υγείας της χώρας.

Η εισήγηση της επιτροπής που
ασχολήθηκε µε θέµα αυτό, κατα-
λήγει σε πέντε µορφές συγχώνευ-
σης νοσοκοµείων: 11)) ΝΝαα υυππάάρρχχεειι
κκοοιιννόόςς δδιιοοιικκηηττήήςς σσεε δδύύοο ήή ππεερριισσ--
σσόόττεερραα ννοοσσοοκκοοµµεείίαα.. 22)) ΝΝαα υυππάάρρ--

χχεειι κκοοιιννήή δδιιοοίίκκηησσηη δδύύοο ήή ππεερριισσ--
σσοοττέέρρωωνν ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν ττοουυ ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..
33)) ΝΝαα υυππάάρρξξοουυνν σσυυγγχχωωννεεύύσσεειιςς µµοοννάά--
δδωωνν σσττοο εεσσωωττεερριικκόό ττωωνν ννοοσσοοκκοο--
µµεείίωωνν,, δδηηλλααδδήή,, νναα µµηηνν υυππάάρρχχοουυνν
πποολλλλέέςς κκλλιιννιικκέέςς πποουυ ιιδδίίοουυ ααννττιικκεειι--
µµέέννοουυ κκααιι νναα ααννττιικκαατταασσττααθθεείί οο όόρροοςς
κκλλιιννιικκήή µµεε ττοονν όόρροο ττοοµµέέααςς.. 44)) ΝΝαα
υυππάάρρξξοουυνν σσυυννεερργγαασσίίεεςς µµεεττααξξύύ ττωωνν
κκοοννττιιννώώνν ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν όόππωωςς,, ηη
ααννττααλλλλααγγήή ππρροοσσωωππιικκοούύ κκααιι δδοοµµώώνν
((ΜΜααγγεειιρρεείίαα,, ππλλυυννττήήρριιαα,, ττεεχχννιικκήή υυππηη--
ρρεεσσίίαα κκ..ττ..λλ..)) µµεε γγεεωωγγρρααφφιικκέέςς ππρροο--
ϋϋπποοθθέέσσεειιςς.. 55)) ΝΝαα µµεεττααττρρααπποούύνν τταα
µµιικκρράά ννοοσσοοκκοοµµεείίαα σσεε κκέέννττρραα υυγγεείί--
ααςς αασσττιικκοούύ ττύύπποουυ,, ααφφοούύ σσυυζζηηττηη--
θθοούύνν οοιι ππρροοττάάσσεειιςς ττωωνν ττοοππιικκώώνν κκοοιι--
ννωωννιιώώνν κκααιι υυππάάρρξξεειι κκοοιιννήή ααππόόφφαασσηη
γγιιαα ττοονν ττρρόόπποο πποουυ θθαα γγίίννεειι ααυυττήή ηη
δδιιααδδιικκαασσίίαα.. 

Η µέθοδος εργασίας που παρου-
σιάσθηκε και θα ακολουθηθεί θα
περιλαµβάνει: 1) Έναρξη κοινωνι-
κού διαλόγου µε τους κοινωνικούς
και επαγγελµατικούς φορείς που
θα διαρκέσει 3 µήνες, (έως 30/7/11).
2) ∆ιενέργεια συσκέψεων ανά περι-
φέρεια της χώρας ( η πρώτη σύσκε-
ψη θα αρχίσει στην Αθήνα την Μ.
Τρίτη και θα αφορά όλα τα Νοσο-
κοµεία Αθήνας και Πειραιά, ένα
σύνολο 47 Νοσοκοµείων). 3) Η
βούληση του υπουργείου είναι να
υπάρξουν εξειδικευµένες συζητή-
σεις µε συγκεκριµένες προτάσεις
από τις περιφέρειες της χώρας ώστε
οι συνενώσεις να είναι κοινωνικά
αποδεκτές. 4) Μετά το πέρας των
συζητήσεων που θα γίνουν στις 7
Υ.Π.Ε. της χώρας, θα κατατεθεί στη
Βουλή η πρόταση του υπουργεί-
ου υγείας για να µελετηθεί. 5) Οι
αποφάσεις θα ληφθούν και θα ανα-
κοινωθούν από το υπουργείο µε
βάση και την τελευταία συνάντηση
µε τους κοινωνικούς και επαγγελ-
µατικούς φορείς. Κατόπιν θα υπάρ-
ξει υπουργική απόφαση (Υ.Α.) ή
νόµος που θα εφαρµοσθεί απαρέ-
γκλιτα.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο
βουλευτής κκ.. ΜΜόόσσιιααλλοοςς,, ως πρόε-
δρος της επιτροπής που µελέτησε
τα οικονοµικά µεγέθη που αφορού-

σαν τις δαπάνες υγείας, ιδιωτικές και
δηµόσιες. Τόνισε ότι ααυυξξήήθθηηκκαανν οοιι
ιιδδιιωωττιικκέέςς δδααππάάννεεςς κκααττάά 4400%%,, εεννώώ
µµεεττααξξύύ ττωωνν χχωωρρώώνν ττοουυ ΟΟΟΟΣΣΑΑ εείίµµαα--
σσττεε ηη ττρρίίττηη χχεειιρρόόττεερρηη σσεε εεππάάρρκκεειιαα
ννοοσσηηλλεευυττώώνν!!!!!! ∆ιαπιστώθηκε ότι
υπάρχει έλλειµµα στη µέτρηση παρα-
γωγικότητας και διαφάνειας (παρά-
τυπες πληρωµές).Καταλήγοντας, τόνι-
σε ότι θα πρέπει να υπάρχει

εξορθολογισµός των δαπανών, εάν
θέλουµε να έχουµε ένα βιώσιµο και
µακροχρόνιο Ε.Σ.Υ. στη χώρα µας.

Ο καθηγητής κ. Λιαρόπουλος,
ως πρόεδρος της επιτροπής που
ασχολήθηκε µε τις συγχωνεύσεις
των νοσοκοµείων, ανέφερε στην
τοποθέτησή του ότι τα περισσότερα
νοσοκοµεία στη χώρα (εκτός των
ιδιωτικών) είναι πάνω από 40 ετών.

Τα µικρά νοσοκοµεία τόνισε, είναι
επικίνδυνα, γιατί οι υποδοµές τους
είναι παλιές, δεν έχουν όλες τις ειδι-
κότητες και δεν µπορούν ανταπο-
κριθούν στις σύγχρονες ανάγκες.
Υπάρχει ανάγκη να δηµιουργηθούν
οµάδες νοσοκοµείων (µε το µεγα-
λύτερο και πληρέστερο σε ρόλο ηγέ-
τη), ελεγχόµενα από έναν διοικητή
σε όλες τις υγειονοµικές περιφέρει-

ες αντί του σηµερινού συστήµατος
( στην αρχή µε τις 7 Υ.Π.Ε. και στη
συνέχεια µε τις 13 Υ.Π.Ε.), οι οποί-
ες θα διαθέτουν µια υπηρεσία ιατρι-
κή, διοικητική, νοσηλευτική, τεχνι-
κή.Θα υπάρξουν συνενώσεις κλινικών
και τµηµάτων που λειτουργούν στο
ίδιο νοσοκοµείο και θα καταργηθεί
ο όρος κλινική που θα αντικαταστα-
θεί µε τον όρο τοµέας.

Ο καθηγητής κ. Κυριόπουλος,
τόνισε στη δική του εισήγηση ότι,
επιτέλους, η χώρα έφτιαξε υγειο-
νοµικό χάρτη, ο οποίος είναι µια
βάση πληροφοριών εξαιρετικά χρή-
σιµη. ∆ιέκρινε γεωγραφικές ανι-
σότητες µε βάση τις ασθένειες (αύξη-
ση καρκίνων σε περιοχές της χώρας
όπου στο παρελθόν το ποσοστό
ήταν ιδιαίτερα µικρό, λόγω της
αλλαγής διατροφής εκεί). Ανέφε-
ρε ότι από τα 132 νοσοκοµεία µόνο
τα 103 έχουν στοιχεία για την επάρ-
κεια του προσωπικού τους, για την
νοσηλευτική κίνηση των ασθενών
αλλά και για τις αναµονές. Παρα-
τήρησε ακόµη ότι, το 25% του νοσο-
κοµειακού πληθυσµού της χώρας,
αναζητά σε άλλες µεγάλες πόλεις
υπηρεσίες υγείας και αυτό δηµι-
ουργεί  τεράστιο πρόβληµα στα
µεγάλα νοσοκοµεία των πόλεων,
κυρίως της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης, υποβαθµίζοντας ταυ-
τόχρονα τα επαρχιακά νοσηλευτι-
κά ιδρύµατα.

Μετά από τις παραπάνω ειση-
γήσεις ο υπουργός υγείας κ.Λοβέρ-
δος έδωσε το λόγο στους κοινω-
νικούς και επαγγελµατικούς φορείς.
Οι εκπρόσωποι των συλλόγων των
χρονίων πασχόντων ασθενών ανέ-
φεραν τις µεγάλες ελλείψεις σε ανα-
λώσιµα υλικά και αναρωτήθηκαν,
εάν οι συνενώσεις των νοσοκο-
µείων θα κάνουν δυσκολότερη την
πρόσβαση των µελών τους σε αυτά,
µειώνοντας ταυτόχρονα τις παρε-
χόµενες υπηρεσίες και αυξάνοντας
το χρόνο αναµονής.

Η θέση της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδας 
1) Πρέπει να εφαρµοσθεί άµεσα η

πρωτοβάθµια περίθαλψη, η οποία
νοµοθετήθηκε πολλές φορές αλλά
δεν εφαρµόστηκε ποτέ. 2) Πρέπει
οι νοσηλευτές να εξαιρεθούν από
το σύστηµα προσλήψεων 1 προς 7,
που αφορά τους δηµοσίους υπαλ-
λήλους (δυστυχώς περιλαµβάνει
και τους νοσηλευτές) και καθιστά
επισφαλή την βιωσιµότητα του Ε.Σ.Υ.
3) Ζητήθηκε από τον υπουργό εάν
τελικά γίνουν οι συνενώσεις να δεί-
ξει ιδιαίτερη ευαισθησία στους νοση-
λευτές των προς συγχώνευση νοσο-
κοµείων και να τους δοθεί το
δικαίωµα επιλογής νοσοκοµείου,
ώστε να µην διαταραχθούν τόσο οι
οικογενειακές σχέσεις όσο και η
οικονοµική κατάστασή τους. 4) Να
νοµοθετηθεί ο θεσµός του νοση-
λευτή κοινότητας (οικογενειακός),
αλλά και να δοθεί η δυνατότητα
στους νοσηλευτές να ασκούν ιδιω-
τικό έργο, αφού πρώτα κοστολο-
γηθούν οι νοσηλευτικές πράξεις,
κάτι που θα είναι προς όφελος των
ταµείων ασφάλισης και του γενι-
κού πληθυσµού. 5) Να αποφασι-
στεί τι θα γίνουν οι δοµές των προς
συγχώνευση νοσοκοµείων όπως
οι Μ.Ε.Θ. και τα Χειρουργεία, για-
τί δαπανήθηκαν τεράστια ποσά για
την δηµιουργία τους.

Τελειώνοντας, ο υπουργός ανα-
νέωσε τις συναντήσεις διευκρινί-
ζοντας ότι την Μ.Τρίτη και Μ.Τετάρ-
τη θα γίνουν συζητήσεις για τα
Νοσοκοµεία της 1ης και 2ης Υ.Π.Ε.,
τον Μάιο για την 3η, 4η και 5η
Υ.Π.Ε. και τον Ιούνιο για την 6η
και 7η Υ.Π.Ε. Οι συζητήσεις θα
γίνουν στην έδρα των αντίστοιχων
υγειονοµικών περιφερειών, θα
τεθούν υπόψη του υπουργείου οι
απόψεις και οι προβληµατισµοί των
αυτοδιοικητικών, κοινωνικών και
επαγγελµατικών φορέων που δρα-
στηριοποιούνται στις κατά τόπους
υγειονοµικές περιφέρειες. Η πρό-
θεση του Υπουργείου είναι οι συνε-
νώσεις να προχωρήσουν σύντοµα
µε την µεγαλύτερη δυνατή συναί-
νεση και αποδοχή από τις τοπικές
κοινωνίες και τους επαγγελµατίες
υγείας της χώρας. 
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Το ΕΣΥ ψάχνει «παράθυρο» στο µέλλον... 

Γράφει ο ∆ηµοσθένης
Σαληκίδης, Μέλος
∆.Σ. της Ε.Ν.Ε.
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ψεων 1 προς 7, που
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(δυστυχώς περιλαµ-
βάνει και τους νοση-

λευτές) και καθιστά
επισφαλή την βιωσι-

µότητα του Ε.Σ.Υ. 
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ς των δαπανών, εάν
υµε ένα βιώσιµο και
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ής κ. Λιαρόπουλος,
ης επιτροπής που
ε τις συγχωνεύσεις
ίων, ανέφερε στην
 ότι τα περισσότερα
η χώρα (εκτός των
 πάνω από 40 ετών.

ΤΤαα µµιικκρράά ννοοσσοοκκοοµµεείίαα ττόόννιισσεε,, εείίννααιι
εεππιικκίίννδδυυνναα,, γγιιααττίί οοιι υυπποοδδοοµµέέςς ττοουυςς
εείίννααιι ππααλλιιέέςς,, δδεενν έέχχοουυνν όόλλεεςς ττιιςς εειιδδιι--
κκόόττηηττεεςς κκααιι δδεενν µµπποορροούύνν ααννττααπποο--
κκρριιθθοούύνν σσττιιςς σσύύγγχχρροοννεεςς ααννάάγγκκεεςς.
Υπάρχει ανάγκη να δηµιουργηθούν
οµάδες νοσοκοµείων (µε το µεγα-
λύτερο και πληρέστερο σε ρόλο ηγέ-
τη), ελεγχόµενα από έναν διοικητή
σε όλες τις υγειονοµικές περιφέρει-

ες αντί του σηµερινού συστήµατος
( στην αρχή µε τις 7 Υ.Π.Ε. και στη
συνέχεια µε τις 13 Υ.Π.Ε.), οι οποί-
ες θα διαθέτουν µια υπηρεσία ιατρι-
κή, διοικητική, νοσηλευτική, τεχνι-
κή.ΘΘαα υυππάάρρξξοουυνν σσυυννεεννώώσσεειιςς κκλλιιννιικκώώνν
κκααιι ττµµηηµµάάττωωνν πποουυ λλεειιττοουυρργγοούύνν σσττοο
ίίδδιιοο ννοοσσοοκκοοµµεείίοο κκααιι θθαα κκααττααρργγηηθθεείί
οο όόρροοςς κκλλιιννιικκήή πποουυ θθαα ααννττιικκαατταασστταα--
θθεείί µµεε ττοονν όόρροο ττοοµµέέααςς..

ΟΟ κκααθθηηγγηηττήήςς κκ.. ΚΚυυρριιόόπποουυλλοοςς,,
ττόόννιισσεε σσττηη δδιικκήή ττοουυ εειισσήήγγηησσηη όόττιι,,
εεππιιττέέλλοουυςς,, ηη χχώώρραα έέφφττιιααξξεε υυγγεειιοο--
ννοοµµιικκόό χχάάρρττηη,, οο οοπποοίίοοςς εείίννααιι µµιιαα
ββάάσσηη ππλληηρροοφφοορριιώώνν εεξξααιιρρεεττιικκάά χχρρήή--
σσιιµµηη.. ∆∆ιιέέκκρριιννεε γγεεωωγγρρααφφιικκέέςς ααννιι--
σσόόττηηττεεςς µµεε ββάάσσηη ττιιςς αασσθθέέννεειιεεςς ((ααύύξξηη--
σσηη κκααρρκκίίννωωνν σσεε ππεερριιοοχχέέςς ττηηςς χχώώρρααςς
όόπποουυ σσττοο ππααρρεελλθθόόνν ττοο πποοσσοοσσττόό
ήήτταανν ιιδδιιααίίττεερραα µµιικκρρόό,, λλόόγγωω ττηηςς
ααλλλλααγγήήςς δδιιααττρροοφφήήςς εεκκεείί)).. Ανέφε-
ρε ότι από τα 132 νοσοκοµεία µόνο
τα 103 έχουν στοιχεία για την επάρ-
κεια του προσωπικού τους,για την
νοσηλευτική κίνηση των ασθενών
αλλά και για τις αναµονές. Παρα-
τήρησε ακόµη ότι, το 25% του νοσο-
κοµειακού πληθυσµού της χώρας,
αναζητά σε άλλες µεγάλες πόλεις
υπηρεσίες υγείας και αυτό δηµι-
ουργεί  τεράστιο πρόβληµα στα
µεγάλα νοσοκοµεία των πόλεων,
κυρίως της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης, υποβαθµίζοντας ταυ-
τόχρονα τα επαρχιακά νοσηλευτι-
κά ιδρύµατα.

Μετά από τις παραπάνω ειση-
γήσεις ο υπουργός υγείας κ.Λοβέρ-
δος έδωσε το λόγο στους κοινω-
νικούς και επαγγελµατικούς φορείς.
Οι εκπρόσωποι των συλλόγων των
χρονίων πασχόντων ασθενών ανέ-
φεραν τις µεγάλες ελλείψεις σε ανα-
λώσιµα υλικά και αναρωτήθηκαν,
εάν οι συνενώσεις των νοσοκο-
µείων θα κάνουν δυσκολότερη την
πρόσβαση των µελών τους σε αυτά,
µειώνοντας ταυτόχρονα τις παρε-
χόµενες υπηρεσίες και αυξάνοντας
το χρόνο αναµονής.

ΗΗ θθέέσσηη ττηηςς ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν
ΕΕλλλλάάδδααςς 
11)) ΠΠρρέέππεειι νναα εεφφααρρµµοοσσθθεείί άάµµεεσσαα ηη

ππρρωωττοοββάάθθµµιιαα ππεερρίίθθααλλψψηη,, η οποία
νοµοθετήθηκε πολλές φορές αλλά
δεν εφαρµόστηκε ποτέ. 22)) ΠΠρρέέππεειι
οοιι ννοοσσηηλλεευυττέέςς νναα εεξξααιιρρεεθθοούύνν ααππόό
ττοο σσύύσσττηηµµαα ππρροοσσλλήήψψεεωωνν 11 ππρροοςς 77,,
πποουυ ααφφοορράά ττοουυςς δδηηµµοοσσίίοουυςς υυππααλλ--
λλήήλλοουυςς ((δδυυσσττυυχχώώςς ππεερριιλλααµµββάάννεειι
κκααιι ττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς)) κκααιι κκααθθιισσττάά
εεππιισσφφααλλήή ττηηνν ββιιωωσσιιµµόόττηητταα ττοουυ ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..
33)) ΖΖηηττήήθθηηκκεε ααππόό ττοονν υυπποουυρργγόό εεάάνν
ττεελλιικκάά γγίίννοουυνν οοιι σσυυννεεννώώσσεειιςς νναα δδεείί--
ξξεειι ιιδδιιααίίττεερρηη εευυααιισσθθηησσίίαα σσττοουυςς ννοοσσηη--
λλεευυττέέςς ττωωνν ππρροοςς σσυυγγχχώώννεευυσσηη ννοοσσοο--
κκοοµµεείίωωνν κκααιι νναα ττοουυςς δδοοθθεείί ττοο
δδιικκααίίωωµµαα εεππιιλλοογγήήςς ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ,,
ώώσσττεε νναα µµηηνν δδιιααττααρρααχχθθοούύνν ττόόσσοο οοιι
οοιικκοογγεεννεειιαακκέέςς σσχχέέσσεειιςς όόσσοο κκααιι ηη
οοιικκοοννοοµµιικκήή κκααττάάσστταασσήή ττοουυςς.. 4) Να
νοµοθετηθεί ο θεσµός του νοση-
λευτή κοινότητας (οικογενειακός),
αλλά και νναα δδοοθθεείί ηη δδυυννααττόόττηητταα
σσττοουυςς ννοοσσηηλλεευυττέέςς νναα αασσκκοούύνν ιιδδιιωω--
ττιικκόό έέρργγοο,, ααφφοούύ ππρρώώτταα κκοοσσττοολλοο--
γγηηθθοούύνν οοιι ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς ππρράάξξεειιςς,,
κάτι που θα είναι προς όφελος των
ταµείων ασφάλισης και του γενι-
κού πληθυσµού. 55)) ΝΝαα ααπποοφφαασσιι--
σσττεείί ττιι θθαα γγίίννοουυνν οοιι δδοοµµέέςς ττωωνν ππρροοςς
σσυυγγχχώώννεευυσσηη ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν όόππωωςς
οοιι ΜΜ..ΕΕ..ΘΘ.. κκααιι τταα ΧΧεειιρροουυρργγεείίαα,, γγιιαα--
ττίί δδααππααννήήθθηηκκαανν ττεερράάσσττιιαα πποοσσάά γγιιαα
ττηηνν δδηηµµιιοουυρργγίίαα ττοουυςς..

Τελειώνοντας, ο υπουργός ανα-
νέωσε τις συναντήσεις διευκρινί-
ζοντας ότι την Μ.Τρίτη και Μ.Τετάρ-
τη θα γίνουν συζητήσεις για τα
Νοσοκοµεία της 1ης και 2ης Υ.Π.Ε.,
τον Μάιο για την 3η, 4η και 5η
Υ.Π.Ε. και τον Ιούνιο για την 6η
και 7η Υ.Π.Ε. Οι συζητήσεις θα
γίνουν στην έδρα των αντίστοιχων
υγειονοµικών περιφερειών, θα
τεθούν υπόψη του υπουργείου οι
απόψεις και οι προβληµατισµοί των
αυτοδιοικητικών, κοινωνικών και
επαγγελµατικών φορέων που δρα-
στηριοποιούνται στις κατά τόπους
υγειονοµικές περιφέρειες. ΗΗ ππρρόό--
θθεεσσηη ττοουυ ΥΥπποουυρργγεείίοουυ εείίννααιι οοιι σσυυννεε--
ννώώσσεειιςς νναα ππρροοχχωωρρήήσσοουυνν σσύύννττοοµµαα
µµεε ττηηνν µµεεγγααλλύύττεερρηη δδυυννααττήή σσυυννααίί--
ννεεσσηη κκααιι ααπποοδδοοχχήή ααππόό ττιιςς ττοοππιικκέέςς
κκοοιιννωωννίίεεςς κκααιι ττοουυςς εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς
υυγγεείίααςς ττηηςς χχώώρρααςς.. 
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ράθυρο» στο µέλλον... 

Ζητήθηκε από τον
υπουργό εάν τελικά
γίνουν οι συνενώσεις
να δείξει ιδιαίτερη
ευαισθησία στους
νοσηλευτές των προς
συγχώνευση νοσοκο-
µείων και να τους
δοθεί το δικαίωµα
επιλογής νοσοκοµεί-
ου, ώστε να µην δια-
ταραχθούν τόσο οι
οικογενειακές σχέ-
σεις όσο και η οικο-
νοµική κατάστασή
τους.
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Γράφει η Ιωάννα 
Αχιλλεοπούλου

ΆΆ
ραγε πόσοι από µας
ψάχνουµε δουλειά;
Πόσοι συνάδελφοι

αντιµετωπίζουν αντίξοες συν-
θήκες εργασίας, εξαιτίας της
έλλειψης προσωπικού και του
βεβαρηµένου φόρτου εργα-
σίας; Τελικά η ανεργία επη-
ρεάζει µόνο τους ανέργους
ή ολόκληρο το νοσηλευτικό
κλάδο;

Από την µία οι άνεργοι και

από την άλλοι οι διορισµένοι.
Οι άνεργοι είναι φυσικό

να αντιµετωπίζουν πρόβληµα,
λόγω της αβεβαιότητας που
τους εξουθενώνει σωµατικά
και ψυχικά.Παρόλα αυτά προ-
σπαθούν να επιβιώσουν σε
µια χώρα, όπου δεν τους προ-
σφέρει σχεδόν τίποτα για ένα
ευπρεπές βιοτικό επίπεδο.Βλέ-
πουν τα όνειρά τους να απο-
µακρύνονται µέρα µε την µέρα,
καθώς δεν έχουν δουλειά για
να τα υλοποιήσουν, να δηµι-
ουργηθούν σαν άνθρωποι, να
εξελιχθούν ή και ακόµη να

δηµιουργήσουν δική τους
οικογένεια. Τι γίνεται όµως
όταν κάποιοι βρουν εργασία;

Επιτέλους κατάφεραν και
µπήκαν στην πολυπόθητη
θέση, αλλά δυστυχώς τα πράγ-
µατα δεν είναι έτσι όπως θα
έπρεπε να ήταν.

Αναλυτικότερα, σσττοο δδηηµµόό--
σσιιοο ττοοµµέέαα µµεε ττηηνν ααννττιισσττοοιιχχίίαα
11::55 ((δδηηλλααδδήή έέννααςς ννοοσσηηλλεευυττήήςς
γγιιαα κκάάθθεε 55 ααπποοχχωωρρήήσσααννττεεςς))
κκααιι ττώώρραα 11::77 ((πποουυ αανναακκοοίίννωω--
σσαανν ππρροοσσφφάάττωωςς)),, δδηηµµιιοουυρρ--
γγοούύννττααιι αακκάάλλυυππττεεςς θθέέσσεειιςς ππρροο--
σσωωππιικκοούύ,, µµεε ααπποοττέέλλεεσσµµαα

σσοοββααρρέέςς εελλλλεείίψψεειιςς κκααιι νναα κκααλλοούύ--
ννττααιι οοιι ννοοσσηηλλεευυττέέςς νναα ττιιςς κκααλλύύ--
ψψοουυνν.. 

Για να ανταπεξέλθουν στο
δύσκολο αγώνα που αντιµε-
τωπίζουν καθηµερινά οι νοση-
λευτές, πρέπει να κάνουν
διπλοβάρδιες και επιπλέον
να αντιµετωπίσουν την καθη-
µερινή πραγµατικότητα, όπου
ένας νοσηλευτής αντιστοιχεί
σε παραπάνω αριθµό ασθε-
νών απ ότι θα έπρεπε.

ΣΣττοονν ιιδδιιωωττιικκόό ττοοµµέέαα ααννττιι--
µµεεττωωππίίζζοουυνν τταα ίίδδιιαα ππρροοββλλήή--
µµαατταα µµεε ττοονν δδηηµµόόσσιιοο,, ααλλλλάά

εεδδώώ έέρρχχεεττααιι νναα ππρροοσσττεεθθεείί ττοο
κκααθθηηµµεερριιννόό άάγγχχοοςς γγιιαα ττυυχχόόνν
ααππόόλλυυσσηη λλόόγγωω ττηηςς ««κκρρίίσσηηςς»»..

ΣΣυυννοοψψίίζζοοννττααςς,, κκααττααννοοοούύ--
µµεε όόττιι ηη ζζυυγγααρριιάά δδεενν γγέέρρννεειι
σσεε κκααµµίίαα ππλλεευυρράά,, οούύττεε σσττοουυςς
δδιιοορριισσµµέέννοουυςς οούύττεε σσττοουυςς ααννέέρρ--
γγοουυςς.. ΗΗ ααννεερργγίίαα εείίννααιι ααγγκκάά--
θθιι σσττηηνν κκααθθηηµµεερριιννόόττηητταα όόλλωωνν
µµααςς.. Αυτό που πρέπει να
κάνουµε σαν κλάδος είναι
να είµαστε ενωµένοι, ώστε
να διεκδικήσουµε αυτά που
µας ανήκουν και που θα έπρε-
πε ήδη να είναι κεκτηµένα
για ΕΜΑΣ!! 

ΑΝΕΡΓΙΑ: Αγκάθι στην 
καθηµερινότητα όλων µας...

Πρακτική 
άσκηση ΤΕΙ

ΑΑ
ναφορικά µε την δυνατότητα χορήγησης
άδειας σε υπάλληλο, προκειµένου αυτός να
παρακολουθήσει την υποχρεωτική πρακτι-

κή άσκηση του προγράµµατος σπουδών του ΤΕΙ
Νοσηλευτικής επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

Εκ της κείµενης νοµοθεσίας δεν προβλέπεται η
υποχρεωτική χορήγηση άδειας για την παρακολού-
θηση της πρακτικής άσκησης στο ΤΕΙ Νοσηλευτικής.
Σηµειώνεται, δε, ότι η χορήγηση εκπαιδευτικής άδει-
ας αφορά αποκλειστικά και µόνο την συµµετοχή
του υπαλλήλου σε προγράµµατα µετεκπαίδευσης
και προγράµµατα ή κύκλους µεταπτυχιακής εκπαί-
δευσης και όχι προπτυχιακής εκπαίδευσης. 

Με βάση τα παραπάνω,  ως µόνη περίπτωση
άδειας αποµένει η χορήγηση άδειας άνευ αποδο-
χών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, κατ’ εφαρµο-
γή των διατάξεων του άρθρου 51§2 του ∆ηµοσιοϋ-
παλληλικού Κώδικα. Θα πρέπει, βέβαια, να τονιστεί,
ότι και η παραπάνω άδεια χορηγείται κατά διακρι-
τική ευχέρεια της διοίκησης και εφόσον το επιτρέ-
πουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Συµπερασµατικά, ο
φορέας απασχόλησης δεν υποχρεούται στην χορή-
γηση κάποιας άδειας για την παρακολούθηση της
πρακτικής άσκησης, πλην όµως έχει την δυνατότη-
τα να διευκολύνει τον υπάλληλο, προσαρµόζοντας
κατάλληλα το πρόγραµµα εργασίας του.

ΤΤ
ο διοικητικό µέτρο της µετακίνησης προβλέ-
πεται στις διατάξεις του άρθρου 66 του ∆ηµο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα. Αποτελεί την πλέ-

ον απλή υπηρεσιακή µεταβολή, καθώς χαρακτηρίζεται
ως διοικητικό µέτρο εσωτερικής φύσεως, ήτοι πρά-
ξη που δεν απαιτεί για τη νοµιµότητά της παράθε-
ση συγκεκριµένης αιτιολογίας. Ωστόσο έχει κριθεί
από τη νοµολογία των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων,
ότι όταν η θέση από την οποία µετακινείται κάποι-

ος υπάλληλος είναι θέση εξειδικευµένη, η οποία
για την κατάληψή της απαιτεί την συνδροµή ειδι-
κών τυπικών προσόντων τα οποία δεν προκύπτει
ότι τα κατέχουν άλλοι υπάλληλοι, τότε απαιτείται
παράθεση ειδικής αιτιολογίας για την εν λόγω µετα-
κίνηση, προκειµένου το ∆ικαστήριο να είναι σε θέση
να ελέγξει τυχόν υπέρβαση των άκρων ορίων κατά
την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του οικείου
οργάνου (∆ΕΦ Θεσσαλονίκης 894/2002). 

Μετακίνηση άνευ 
συναινέσεως υπαλλήλου 

Όσα ισχύουν για τις µετατάξεις 

ΣΣ
ύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόµου 3599/2007, «οι µετατάξεις και αποσπά-
σεις του προσωπικού, πλην του ιατρικού, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που βρίσκονται στην ίδια Υγειονοµική Περιφέρεια, γίνονται

µε αποφάσεις του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας. Οι µετατάξεις και αποσπάσεις του προ-
σωπικού, πλην του ιατρικού, των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. µιας Υγειονοµικής Περιφέρειας σε Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. άλλης
Υγειονοµικής Περιφέρειας γίνονται µε κοινή απόφαση των ∆ιοικητών των αντίστοιχων Υγειονοµικών
Περιφερειών, µετά από γνώµη των αρµόδιων συλλογικών οργάνων. Σε περίπτωση διαφωνίας των
δύο ∆ιοικητών, αυτές µπορούν να γίνουν µόνο µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υγείας και Κοι-
νωνικής /αλληλεγγύης». Παράλληλα επισηµαίνονται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ∆ηµοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα, που επιτρέπουν την µετάταξη υπαλλήλων από ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαί-
ου σε άλλο κατόπιν εκδόσεως σχετικής προκήρυξης του φορέα υποδοχής, ότι προτίθεται να καλύψει
κενές οργανικές θέσεις µε µετάταξη.
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ΜΜ
εε ααφφοορρµµήή ττηηνν έέκκδδοοσσηη
ττηηςς ππρρωωττοοφφααννοούύςς υυππ’’
ααρριιθθµµ.. 1133//3311--0033--22001111

ΑΑππόόφφαασσηηςς ττοουυ ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ ΣΣυυµµ--
ββοουυλλίίοουυ ττοουυ ΓΓεεννιικκοούύ ΝΝοοσσοοκκοο--
µµεείίοουυ ΡΡόόδδοουυ ««ΑΑννδδρρέέααςς ΠΠααππαανν--
δδρρέέοουυ»» ππεερρίί ττηηςς κκήήρρυυξξηηςς ττοουυ ωωςς
άάννωω ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ σσεε κκααττάάσστταα--
σσηη εεκκττάάκκττοουυ ααννάάγγκκηηςς κκααιι ττηηςς
υυπποοχχρρέέωωσσηηςς ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
ππρροοσσωωππιικκοούύ όόππωωςς κκααλλύύππττεειι ττοο
σσύύννοολλοο ττωωνν ββααρρδδιιώώνν,, ππααρρέέχχοο--
ννττααςς εεππίί ττηηςς οουυσσίίααςς υυππεερρωωρριιαα--
κκήή εερργγαασσίίαα,, πποουυ ββααίίννεειι ππέέρραανν
ττωωνν ππρροοββλλεεπποοµµέέννωωνν ππρροοδδιιαα--
γγρρααφφώώνν γγιιαα ττηηνν οορργγάάννωωσσηη ττοουυ
χχρρόόννοουυ ααππαασσχχόόλληησσηηςς,, εεππιισσηη--
µµααίίννοοννττααιι τταα αακκόόλλοουυθθαα::

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 29 του ∆ηµοσιοϋπαλ-
ληλικού Κώδικα,«ο υπάλληλος
παρέχει την εργασία του µέσα
στον οριζόµενο από τις κείµε-
νες γενικές ή ειδικές διατάξεις
χρόνο.Εφόσον έκτακτες και εξαι-
ρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το
επιβάλλουν,ο υπάλληλος οφεί-
λει να εργαστεί και πέρα από το
χρόνο εργασίας ή σε µη εργά-
σιµες ηµέρες. Στην περίπτωση
αυτή καταβάλλεται στον υπάλ-
ληλο αποζηµίωση σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις».

Κατά την πάγια ερµηνευτική
εκδοχή των ανωτέρω διατάξε-
ων, ηη υυπποοχχρρέέωωσσηη ππρροοσσφφοορράάςς
υυππηηρρεεσσίίααςς γγιιαα ππρρόόσσθθεεττεεςς ώώρρεεςς
((υυππεερρωωρρίίεεςς)) έέχχεειι ωωςς ββαασσιικκήή ππρροο--
ϋϋππόόθθεεσσηη,, όόττιι σσυυννττρρέέχχοουυνν υυππηη--
ρρεεσσιιαακκέέςς ααννάάγγκκεεςς,, πποουυ χχααρραακκττηη--
ρρίίζζοοννττααιι ααφφεεννόόςς ωωςς έέκκτταακκττεεςς,, ήήττοοιι
µµηη ππρροοββλλεεφφθθεείίσσεεςς ήή άάλλλλωωςς εεµµφφαα--
ννιισσθθεείίσσεεςς ααππρρόόοοππτταα κκααιι ππέέρραα ααππόό
ττοονν κκααννοοννιικκόό ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµόό
εερργγαασσίίααςς,, ααφφεεττέέρροουυ ωωςς εεξξααιιρρεεττιι--
κκέέςς,, δδηηλλααδδήή µµηη σσυυννηηθθιισσµµέέννεεςς ήή
άάλλλλωωςς ιιδδιιααίίττεερρηηςς σσηηµµαασσίίααςς.

Η κρίση περί της συνδρο-
µής των ανωτέρω προϋποθέσε-
ων ανήκει στον οικείο προϊστά-
µενο που επιβάλλει την πρόσθετη
εργασία και σε τελευταίο βαθµό
στα αρµόδια ∆ικαστήρια.

Εφόσον συντρέχουν οι προ-
αναφερθείσες προϋποθέσεις,
τότε ο µεν υπάλληλος έχει υπο-
χρέωση παροχής υπερωριακής
εργασίας, η δε ∆ιοίκηση έχει
υποχρέωση καταβολής της νόµι-
µης αποζηµίωσης, όπως αυτή
προσδιορίζεται από τις εκάστο-
τε ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία
οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν δύνα-
νται να χαρακτηρισθούν ως έκτα-
κτες και εξαιρετικές, όπως για
παράδειγµα η έλλειψη προσωπι-
κού που αποτελεί πάγια και γνω-
στή κατάσταση,τότε δεν γεννάται
υποχρέωση του υπαλλήλου για
παροχή υπερωριακής εργασίας.

Περαιτέρω έχει κριθεί,ότι εξο-
µοιώνεται προς την παροχή εργα-
σίας και η διατήρηση του υπαλ-
λήλου σε ετοιµότητα για παροχή
εργασίας,που δύναται να του επι-
βληθεί διά της υποχρεωτικής
παραµονής του στον τόπο εργα-
σίας του µετά την λήξη της υπο-
χρεωτικής ηµερήσιας εργασίας,
καθώς και µε την υποχρεωτική
διανυκτέρευση στον τόπο αυτό
(Βλ. ενδεικτικώς την υπ’αριθµ.
2058/1960 Απόφαση του Συµ-
βουλίου της Επικρατείας).

Εν προκειµένω, λοιπόν, οοιι
υυππηηρρεεσσιιαακκέέςς ααννάάγγκκεεςς πποουυ κκααλλοούύ--
ννττααιι νναα κκααλλύύψψοουυνν οοιι ννοοσσηηλλεευυττέέςς
ττοουυ ΓΓΝΝ ΡΡόόδδοουυ δδιιάά ττηηςς υυπποοχχρρεεωω--
ττιικκήήςς υυππεερρωωρριιαακκήήςς ααππαασσχχόόλληησσήήςς
ττοουυςς δδεενν εείίννααιι οούύττεε έέκκτταακκττεεςς,, οούύττεε
εεξξααιιρρεεττιικκέέςς,, ααλλλλάά οοφφεείίλλοοννττααιι ααπποο--
κκλλεειισσττιικκάά κκααιι µµόόννοονν σσττηηνν έέλλλλεειι--
ψψηη ππρροοσσωωππιικκοούύ.. ΜΜεε άάλλλλαα λλόόγγιιαα
ππρρόόκκεειιττααιι ππεερρίί υυππηηρρεεσσιιαακκώώνν αανναα--
γγκκώώνν,, πποουυ εείίννααιι ήήδδηη γγννωωσσττέέςς,,
ππρροοββλλέέψψιιµµεεςς κκααιι σσυυννηηθθιισσµµέέννεεςς
γγιιαα ττοο σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο ννοοσσοοκκοοµµεείίοο.. 

ΜΜεε ββάάσσηη τταα ππααρρααππάάννωω,, ηη εεππιι--
ββοολλήή ττηηςς υυπποοχχρρέέωωσσηηςς ππααρροοχχήήςς
υυππεερρωωρριιαακκήήςς εερργγαασσίίααςς εείίννααιι ππααρράά--
ννοοµµηη κκααιι κκααττααχχρρηησσττιικκήή ωωςς ααννττιι--
ββααίίννοουυσσαα ππλλήήρρωωςς ττοο γγρράάµµµµαα κκααιι
ττοο ππννεεύύµµαα ττωωνν δδιιααττάάξξεεωωνν ττοουυ
άάρρθθρροουυ 2299 ττοουυ ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλ--
λληηλλιικκοούύ ΚΚώώδδιικκαα.. 

Περαιτέρω αξίζει να σηµει-
ωθεί, ότι διά της συντάξεως και
υλοποίησης προγραµµάτων εργα-
σίας που καλύπτουν όλα τα κενά
των κλινικών,παραβιάζονται
ευθέως οι διατάξεις του Προε-
δρικού ∆ιατάγµατος 88/1999,
όπως ισχύει µετά την τροποποί-
ησή του από το Π∆ 76/2005,
περί των ελαχίστων προδιαγρα-
φών για την οργάνωση του χρό-
νου εργασίας σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 93/104/ΕΚ.

Συµπερασµατικά,ηη υυππ’’ ααρριιθθµµ..
ππρρωωττ.. 1133//3311--0033--22001111 ααππόόφφαασσηη
ττοουυ ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ ττοουυ
ΓΓΝΝ ΡΡόόδδοουυ εείίννααιι εενν σσυυννόόλλωω ππααρράά--
ννοοµµηη κκααιι κκααττααχχρρηησσττιικκήή κκααιι χχρρήή--
ζζεειι ααµµέέσσοουυ αανναακκλλήήσσεεωωςς..  

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 25Λ3 του
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
(Νόµος 3528/2007), «αν η διατα-
γή είναι προδήλως αντισυνταγ-
µατική ή παράνοµη, ο υπάλλη-
λος οφείλει να µην την εκτελέσει
και να το αναφέρει χωρίς ανα-
βολή. Όταν σε διαταγή, η οποία
προδήλως αντίκειται σε διατάξεις
νόµων ή κανονιστικών πράξε-
ων,διατυπώνονται επείγοντες και
εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου
συµφέροντος ή όταν,ύστερα από
άρνηση υπακοής σε πρώτη δια-
ταγή που προδήλως αντίκειται
σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθή-
σει δεύτερη διαταγή που εκθέτει
επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους

γενικότερου συµφέροντος,ο υπάλ-
ληλος οφείλει να εκτελέσει τη
διαταγή και να αναφέρει συγχρό-
νως στην προϊσταµένη αρχή εκεί-
νου που τον διέταξε. Επί νοµι-
κών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
εφόσον εκείνος που διέταξε είναι
το διοικητικό συµβούλιο ή το
ανώτατο µονοµελές όργανο διοί-
κησης, η αναφορά υποβάλλεται
στον εποπτεύοντα Υπουργό.Εάν
εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουρ-
γός,η αναφορά υποβάλλεται στον
Πρωθυπουργό».

Εκ των ανωτέρω διατάξεων
προκύπτουν τα ακόλουθα συµπε-
ράσµατα: ΚΚααττάά ππρρώώττοονν ααννααγγννωω--
ρρίίζζεεττααιι εευυθθέέωωςς ττοο δδιικκααίίωωµµαα ήή
άάλλλλωωςς ηη υυπποοχχρρέέωωσσηη δδιιααφφωωννίίααςς
ττοουυ υυππααλλλλήήλλοουυ µµεε ττοο ππεερριιεεχχόό--
µµεεννοο ππρροοδδήήλλωωςς ππααρράάννοοµµηηςς δδιιαα--
ττααγγήήςς.. ΗΗ δδιιααφφωωννίίαα,, πποουυ ααφφοορράά
µµόόννοονν ττηηνν ννοοµµιιµµόόττηητταα ττηηςς δδιιαατταα--
γγήήςς κκααιι όόχχιι ττηηνν σσκκοοππιιµµόόττηηττάά ττηηςς,,
ππρροοββάάλλλλεεττααιι εεγγγγρράάφφωωςς κκααιι ππρροοηη--
γγεείίττααιι ττηηςς εεκκττέέλλεεσσηηςς ττηηςς δδιιααττααγγήήςς.. 

Με άλλα λόγια αναγνωρίζε-
ται το δικαίωµα ανυπακοής.Υπο-
γραµµίζεται, βέβαια, ότι η άρνη-
ση εκτέλεσης διαταγής που δεν
είναι προδήλως παράνοµη συνι-
στά το πειθαρχικό παράπτωµα
της άρνησης εκτέλεσης των υπη-
ρεσιακών καθηκόντων.

Στην περίπτωση που ο δια-
τάσσων θα επικαλεσθεί επείγο-
ντες και εξαιρετικούς λόγους
γενικότερου συµφέροντος, ή

εκδώσει δεύτερη κατά σειρά δια-
ταγή οµοίου περιεχοµένου, τότε
ο υπάλληλος υποχρεούται να
εκτελέσει την διαταγή έστω κι
αν είναι παράνοµη, καθιερου-
µένου ούτως του καθήκοντος
της απόλυτης υπακοής.

Εν προκειµένω, ωστόσο, οι
επικαλούµενοι λόγοι θα πρέπει
αθροιστικώς να είναι επείγοντες,
ήτοι µη επιδεχόµενοι αναβολής,
εξαιρετικοί, ήτοι να έχουν προ-
κύψει εκτάκτως και αιφνιδίως
και γενικότερου συµφέροντος,
δηλαδή να άπτονται κρατικών
ή κοινωνικών αναγκών, η µη
ικανοποίηση των οποίων θα επι-
φέρει ανεπανόρθωτη ζηµία στο
κράτος ή στην κοινωνίας.

Στην περίπτωση της υπ’αριθµ.
13/31-03-2011 Απόφασης του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου του Γενικού
Νοσοκοµείου Ρόδου δύναται να
υποστηριχθεί,ότι οοιι εεππιικκααλλοούύµµεε--
ννοοιι λλόόγγοοιι µµπποορρεείί µµεενν νναα εείίννααιι
γγεεννιικκόόττεερροουυ σσυυµµφφέέρροοννττοοςς,, ππλληηνν
όόµµωωςς δδεενν εείίννααιι ααθθρροοιισσττιικκώώςς εεππεείί--
γγοοννττεεςς κκααιι εεξξααιιρρεεττιικκοοίί,, ααφφοούύ οοφφεείί--
λλοοννττααιι σσεε µµιιαα ππάάγγιιαα κκααττάάσστταασσηη,,
όόππωωςς ηη έέλλλλεειιψψηη ππρροοσσωωππιικκοούύ..  

Τέλος,σύµφωνα µε το περιε-
χόµενο της υπ’αριθµ.276/2010
Γνωµοδότησης του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους,α) Οι
ιατροί του Ε.Σ.Υ. δεν δικαιού-
νται, ως δηµόσιοι υπάλληλοι,
να προβαίνουν σε επίσχεση
εργασίας, λόγω οφειλοµένων
αµοιβών από δεδουλευµένες
εφηµερίες.β) Οι ανωτέρω ιατροί
δεν δικαιούνται µισθού και λοι-
πών αποδοχών κατά το χρονι-
κό διάστηµα,κατά το οποίο προ-
βαίνουν σε επίσχεση της
µελλοντικής τους εργασίας. γ)
Ο ως άνω χρόνος δεν υπολο-
γίζεται για την καταβολή σ  ̀αυτούς
επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας
και δεν λαµβάνεται υπόψη για
τη βαθµολογική τους εξέλιξη,
καθώς και για τη µισθολογική
εξέλιξη όσων εξ αυτών υπηρε-
τούν σε Κέντρα Υγείας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ∆ΟΥ

Παράνοµη και καταχρηστική
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα 
Παρασκευή, ∆ρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Εκτίναξη 
κρουσµάτων 
καρκίνου θυρεοει-
δούς στη Β. Ελλάδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα ύψη εκτινάχτηκαν τα περι-
στατικά καρκίνου του θυρε-
οειδούς στη Βόρεια Ελλάδα
τα τελευταία 40 χρόνια. Σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία µελέτης
επιστηµόνων, ο αριθµός των
ατόµων που παρουσίασε καρ-
κίνο του θυρεοειδούς από 15
που ήταν στη δεκαετία του
1971-1980 έφτασε στους 1.211
στη δεκαετία 2001-2010, µε το
81% των ασθενών να είναι
γυναίκες.
Στα συµπεράσµατα της µελέ-
της αναφέρεται ότι «η ελάττω-
ση αφενός των όγκων και αφε-
τέρου των επιθετικών
χαρακτηριστικών τους πιθανό-
τατα οφείλεται στην έγκαιρη
διάγνωση και θεραπεία τους.

Το δάχτυλο σε
ρόλο... USB! Νέα
τεχνολογία επιτρέ-
πει την µεταφορά
δεδοµένων από
συσκευή σε συσκευή
µε τα...χέρια!
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Επανάσταση στην µεταφορά
δεδοµένων θέλει να φέρει
ερευνητής του ΜΙΤ που ανα-
πτύσσει µια τεχνολογία µε την
οποία η µεταφορά δεδοµένων
από µια συσκευή σε µια άλλη
θα γίνεται µέσω του ανθρώ-
πινου σώµατος. Η τεχνολογία
αυτή θα επιτρέπει σε κάποιον

να χρησιµοποιεί το χέρι του
για να κάνει µεταφορά δεδο-
µένων, ένα είδος «οργανικού
Bluetooth». Το λογισµικό ονο-
µάζεται Sparsh και θα µπορεί
να αποθηκεύει πολλούς τύπους
αρχείων και δεδοµένων όπως
φωτογραφίες, διευθύνσεις,
αριθµούς, διαδικτυακούς συν-
δέσµους (links) κλπ.

Εµφυτεύσιµο
«εργαστήριο» 
για τον καρκίνο
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Μια µικρή κάψουλα υπόσχε-
ται την κατάργηση των επα-
ναλαµβανόµενων βιοψιών.
Μοιάζει µε µικρή καραµέλα,
αλλά στην πραγµατικότητα απο-
τελεί ένα…εµφυτεύσιµο εργα-
στήριο, το οποίο εισάγεται στον
ανθρώπινο οργανισµό και
παρακολουθεί την εξέλιξη του
καρκίνου. Η µικροσκοπική
αυτή συσκευή αναπτύχθηκε
από επιστήµονες του Ινστιτού-
του Τεχνολογίας της Μασα-
χουσέτης (ΜΙΤ)  σε συνεργα-
σία µε τον κυπριακής καταγωγής

ερευνητή δρα Χριστόφορο
Βασιλείου.

Παγκόσµια 
Ηµέρα Υγείας
Κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου
εορτάζεται η Παγκόσµια Ηµέ-
ρα Υγείας, η οποία επικεντρώ-
νεται σε σηµαντικά προβλή-
µατα της δηµόσιας υγείας που
απασχολούν όλο τον κόσµο.
Η 7η Απριλίου είναι η ηµε-
ροµηνία «γέννησης» το 1948
του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας.
Η φετινή παγκόσµια ηµέρα υγεί-
ας είναι αφιερωµένη σε ένα
ζήτηµα µείζονος σηµασίας για
τον άνθρωπο, στη µικροβιακή
αντοχή και την εξάπλωσή της
σε παγκόσµιο επίπεδο.

Ανακαλύφθηκαν
γονίδια που προκα-
λούν λευχαιµία 
Πηγή: kathimerini.gr 

Τρεις οµάδες γενετικών µεταλ-
λάξεων,που προκαλούν οξεία
µυελογενή λευχαιµία, ανακα-

λύφθηκαν από Βρετανούς επι-
στήµονες, εξέλιξη που µπορεί
να οδηγήσει σε νέες θεραπεί-
ες της νόσου.Οι ερευνητές, µε
επικεφαλής τον αιµατολόγο
Γιώργο Βασιλείου, σε συνερ-
γασία µε επιστήµονες του πανε-
πιστηµίου Κέιµπριτζ, ανακάλυ-
ψαν µε ποιο τρόπο η
συνηθέστερη µετάλλαξη αρχί-
ζει τη διαδικασία της ανάπτυ-
ξης του καρκίνου και πώς συνερ-
γάζεται µε άλλες µεταλλάξεις
για να προκαλέσει κανονική
λευχαιµία. Κάνοντας πειράµα-
τα σε ποντίκια, οι επιστήµονες
ανακάλυψαν µε ποια διαδικα-
σία αυτές οι µεταλλάξεις, µέσα
από µια διαδοχή διακριτών
σταδίων,µετατρέπουν το φυσιο-
λογικό αίµα σε λευχαιµικό.

Ο πόνος είναι
γένους...θηλυκού
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Εξελιγµένες µαγνητικές τοµο-
γραφίες του εγκεφάλου έδει-
ξαν ότι οι γυναίκες έχουν ισχυ-
ρότερη απόκριση στον πόνο
σε σύγκριση µε τους άνδρες

και αυτό διότι ο εγκέφαλός τους
επεξεργάζεται διαφορετικά τα
σήµατα του πόνου.Στο συµπέ-
ρασµα αυτό κατέληξε ερευνη-
τική οµάδα από τη Βρετανία,
καταγράφοντας την εγκεφαλι-
κή δραστηριότητα και την από-
κριση στον πόνο 16 ανδρών
και ισάριθµων γυναικών. Οι
γυναίκες εµφάνισαν µειωµένη
δραστηριότητα στις περιοχές
του εγκεφάλου που επεξεργά-
ζονται τον φόβο και αυξηµέ-
νη δραστηριότητα στις περιο-
χές που εµπλέκονται στον
σχεδιασµό κινήσεων ώστε να
αποφευχθεί ο πόνος. Στους
άνδρες αντιθέτως ο φόβος
κυριαρχούσε κατά την αναµο-
νή της επώδυνης εµπειρίας,
κάτι που δεν συνέβαινε όταν
βιωνόταν ο πόνος.
Σύµφωνα µε τον καθηγητή απαι-
τούνται τώρα περαιτέρω µελέ-
τες προκειµένου να αξιολογη-
θεί η κλινική σπουδαιότητα των
ευρηµάτων και τη χορήγηση
παυσίπονων θεραπειών ανά-
λογα µε το φύλο.

Τα αντικαταθλιπτι-
κά «σκοτώνουν»
τις αρτηρίες
Πηγή: Newsroom ∆ΟΛ

Οι µεσήλικοι άνδρες που
παίρνουν αντικαταθλιπτικά
φάρµακα αντιµετωπίζουν αυ-
ξηµένο κίνδυνο αρτηριακής
στένωσης, γεγονός που αυξά-
νει µε τη σειρά του την πιθα-
νότητα καρδιακών και εγκε-
φαλικών επεισοδίων,υποδει-
κνύει αµερικανική µελέτη. Η
χρήση αντικαταθλιπτικών
οποιασδήποτε κατηγορίας
βρέθηκε να αυξάνει το πάχος
του ενδοθηλίου των καρωτί-
δων κατά 37 µικρόµετρα ή 5%
κατά µέσο όρο. Κάθε αύξηση
του πάχους κατά 10% ανεβά-
ζει µε τη σειρά του τον κίνδυ-
νο εµφράγµατος ή εγκεφαλι-

Τυπορυχείο… 

Η κανέλα
εχθρός 
του διαβήτη
Πηγή: tanea.gr

Σύµφωνα µε ειδική
έρευνα Αµερικανών
επιστηµόνων, «πρωτα-
θλητής» κατά του δια-
βήτη αναδείχθηκε η
κανέλα.Οι ειδικοί ανα-
κάλυψαν πως το γνω-
στό µπαχαρικό µπορεί

να είναι ιδιαιτέρως βοηθητικό στις µεταβολικές διαδικασίες των ατόµων που πάσχουν από
διαβήτη τύπου ΙΙ, καθώς µπορεί να αυξήσει τον µεταβολισµό της γλυκόζης και να µιµείται
τη δράση της ινσουλίνης.Στο πλαίσιο της ίδια µελέτης,οι ειδικοί βρήκαν πως ιδιαίτερα ευερ-
γετικά για τους διαβητικούς είναι το αβοκάντο, τα αµύγδαλα, τα πράσινα λαχανικά, το µπρό-
κολο, το οργανικό κακάο, τα φασόλια και τα µπιζέλια.
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κού κατά 1,8%.Ο µηχανισµός
του φαινοµένου παραµένει
άγνωστος,ωστόσο οι ερευνη-
τές εικάζουν ότι η αύξηση ορι-
σµένων νευροδιαβιβαστών
λόγω των αντικαταθλιπτικών,
προκαλεί συστολή των αγγεί-
ων και ακόλουθη αύξηση της
αρτηριακής πίεσης.

Η δίαιτα µας 
κάνει ευέξαπτους!
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Η πίεση που προκαλούν οι
δίαιτες στον αυτοέλεγχό µας
οδηγεί σε ξεσπάσµατα θυµού
και ενισχύει ακόµη και την
προτίµησή µας σε βίαιες ται-
νίες, υποστηρίζει νέα αµερικα-
νική µελέτη. Οι  εδικοί παρα-
τήρησαν σε έρευνά τους ότι οι
εθελοντές που επέλεγαν να
φάνε ένα µήλο αντί για µία
σοκολάτα έτειναν να επιλέγουν
ταινίες µε βίαιο και εκδικητι-
κό περιεχόµενο. Είδαν ακό-
µα, ότι οι συµµετέχοντες που
λόγω οικονοµικών δυσκολιών
επέλεγαν µια δωροεπιταγή για
το σουπερµάρκετ αντί για µια
υπηρεσία σε σπα, έδειχναν
µεγαλύτερο ενδιαφέρον για
την εικόνα ενός θυµωµένου
προσώπου συγκριτικά µε εκεί-
νη ενός τροµαγµένου. Τέλος,
σε µια τρίτη δοκιµασία, οι εθε-
λοντές κλήθηκαν να επιλέξουν
µεταξύ δύο µηνυµάτων που
αφορούσαν τη δηµόσια πολι-
τική: το ένα είχε επιθετικό χαρα-
κτήρα και το δεύτερο πιο θλιµ-
µένο ύφος. Τα άτοµα που
ακολουθούσαν δίαιτα έδειξαν
να υποστηρίζουν το επιθετικό
µήνυµα µε µεγαλύτερη θέρµη
σε σχέση µε το δεύτερο.

Σκόπιµα 
µολυσµένο το
γάλα στην Κίνα!
Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Σύµφωνα µε τα κινεζικά κρα-
τικά µέσα ενηµέρωσης το γάλα
το οποίο στάθηκε η αιτία να
χάσουν τη ζωή τους τρία βρέ-
φη µικρότερα των δύο ετών,
είχε σκοπίµως µολυνθεί. Τα
µέσα ανέφεραν ότι περιείχε
συγκέντρωση νιτρικού άλατος
και είχε ως αποτέλεσµα να
πεθάνουν τα βρέφη και να
αρρωστήσουν δεκάδες άνθρω-
ποι, στη βορειοδυτική επαρ-
χία Γκανσού.
Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν
ότι συνέλαβαν υπόπτους για
συµµετοχή στο σκάνδαλο µε
το µολυσµένο µε νιτρικό άλας
γάλα, χωρίς να δώσει περισ-
σότερες πληροφορίες για την
ταυτότητα των υπόπτων ή για
το κίνητρό τους.Η γαλακτοβιο-

µηχανία της Κίνας έχει στιγµα-
τιστεί από το 2008 από το σκάν-
δαλο του γάλακτος που ήταν
µολυσµένο µε µελαµίνη, το
οποίο προκάλεσε το θάνατο
τουλάχιστον έξι παιδιών και
ουρολογικά και νεφρολογικά
προβλήµατα σε περίπου 300.000
ακόµη

Η δυσάρεστη 
τσιγαρίλα «µένει»
στις επιφάνειες 
για εβδοµάδες
Πηγή: www.newsbeast.gr

Οι ερευνητές του Πανεπιστη-
µίου του Χάρβαρντ βρήκαν ότι
ο καπνός του τσιγάρου περιέ-
χει 250 τοξίνες, µονοξείδιο και
διοξείδιο του άνθρακα, υδρο-
κυανικό οξύ κ.ά., οι οποίες
δεν εξαφανίζονται µόλις χαθεί
η κάπνα.Αντίθετα,παραµένουν
πάνω σε επιφάνειες για εβδο-
µάδες και γίνονται µέρος της

σκόνης που εισπνέουµε στο
σπίτι. Για να προστατευτείς από
τα αποµεινάρια του καπνού,
δηµιούργησε αντικαπνιστικές
ζώνες στο σπίτι σου και προ-
τίµησε non-smoking χώρους
όπως εστιατόρια, κλαµπ και
ξενοδοχεία, αφού οι έρευνες
δείχνουν ότι τα σωµατίδια µπο-
ρούν να ταξιδέψουν µέσα στην
ίδια αίθουσα από το χώρο
καπνιστών σε αυτόν των µη
καπνιστών.

∆ιατροφικές 
διαταραχές πλήτ-
τουν και µαθητές
∆ηµοτικού
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Ολοένα και περισσότερα µικρά
παιδιά πάσχουν από διατροφι-
κές διαταραχές,όπως βουλιµία
και νευρική ανορεξία, από την
ηλικία των έξι ετών.Όπως προ-
κύπτει από πρόσφατη βρετανι-
κή µελέτη, το 82% των κορι-

τσιών και το 18% των αγοριών
πάσχουν από κάποια µορφή
διατροφικής διαταραχής,όπως
λόγου χάρη να αρνούνται να
φάνε,να χρησιµοποιούν καθαρ-
τικά ή να κάνουν εµετό µετά το
γεύµα τους. Η έρευνα, έδειξε
πως ένα µεγάλο ποσοστό παι-
διών ∆ηµοτικού βρίσκονται στα
πρώτα στάδια κάποιας διατρο-
φικής διαταραχής,όπως η νευ-
ρική ανορεξία. Από τη µελέτη
περιπτώσεων ανορεξίας και
βουλιµίας, οι επιστήµονες δια-
πιστώνουν ότι οι συγκεκριµέ-
νες νόσοι οφείλονται σε πολ-
λούς παράγοντες,όπως είναι η
κληρονοµικότητα αλλά και τα
οικογενειακά προβλήµατα.

Θαύµα της ιατρι-
κής: Υποβλήθηκε
σε µεταµόσχευση
ολόκληρου χεριού!
Πηγή: www.newsit.gr

Ο Πίτερ Γουόλς υποβλήθηκε
σε επέµβαση εννέα ωρών στο
St. Vincent's Hospital, ύστερα
από έρευνα και προγραµµατι-
σµό χρόνων εκ µέρους κορυ-
φαίων χειρουργών.
Ο πρώην υδραυλικός,µετά την
επιτυχηµένη επέµβαση, ξεκινά
έναν µαραθώνιο ζωής µε ειδι-
κή αγωγή αντιµετώπισης τυχόν
αντίδρασης του οργανισµού.
Οι γιατροί, του συστήνουν να
αποφεύγει οποιαδήποτε κίνη-
ση του χεριού, εκτός από αυτή
την πρώτη που έκανε για να
διαπιστώσει αν το «καινούριο»
χέρι που απέκτησε δουλεύει.
Οι πρώτοι που πληροφορήθη-
καν από τους γιατρούς ότι η
µεταµόσχευση πέτυχε ήταν η
οικογένεια που έκανε τη δωρεά.

Τρεις µπανάνες την ηµέρα
το γιατρό τον κάνουν πέρα
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

Ασπίδα για εγκεφαλικά και καρδιοπάθειες
είναι οι τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως οι
µπανάνες και τα φυλλώδη λαχανικά µε σκού-
ρο πράσινο χρώµα. Μία µπανάνα το πρωί,
µία το µεσηµέρι και µία το βράδυ µειώνουν
σηµαντικά τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επει-
σόδιο,σύµφωνα µε έρευνα βρετανών και ιτα-
λών γιατρών.Η συστηµατική κατανάλωση τέτοι-
ου είδους τροφίµων µειώνει κατά 21% τον
κίνδυνο εγκεφαλικού και κατά 8% τον κίνδυ-
νο εµφράγµατος. Άλλες καλές πηγές καλίου
είναι η σόγια, τα βερίκοκα, τα αβοκάντο, το
άπαχο γιαούρτι, ο χυµός από δαµάσκηνα,
καθώς και τα ξερά φασόλια και ο αρακάς.

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 ΚΚΑΑΠΠΟΟ∆∆ΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟ 
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»



«Προσωρινή αναστολή λειτουρ-
γίας τµηµάτων νοσοκοµείων
λόγω έλλειψης προσωπικού,
αλλά και ελλείψεις φαρµάκων
και υλικών -ακόµα και φθηνών-
όπως γάζες, σύριγγες και λευ-
κοπλάστ, συνθέτουν το τελευ-
ταίο διάστηµα, το σκηνικό των
δηµόσιων νοσοκοµείων. Η µερι-
κή αναστολή λειτουργίας των
νοσοκοµείων Αιγινήτειο και Αρε-
ταίειο -αν και αφορά δύο νοσο-
κοµεία που ως αµιγώς πανεπι-
στηµιακά έχουν ιδιαιτερότητες
σχετικές µε τη χρηµατοδότησή
τους- καταδεικνύει την κατάστα-
ση που έχει διαµορφωθεί στη
δηµόσια περίθαλψη, είτε λόγω
των άµεσων περικοπών των κον-
δυλίων είτε της αδυναµίας επαρ-
κούς ανανέωσης του προσωπι-
κού που φεύγει από το ΕΣΥ.

Τα παραδείγµατα είναι ενδει-
κτικά: Πριν από περίπου 20 ηµέ-
ρες ανεστάλη προσωρινά η λει-
τουργία της νεφρολογικής Κλινικής
του νοσοκοµείου Ρόδου, µε από-
φαση του διοικητή του, λόγω
έλλειψης ιατρικού προσωπικού.
Η κλινική είχε µείνει µε µόνον

έναν ειδικό γιατρό (τον διευθυ-
ντή του τµήµατος), από τα µέσα
Οκτωβρίου. Παρά το γεγονός ότι
είχαν «τρέξει» οι διαδικασίες
από πλευράς νοσοκοµείου και
υπουργείου Υγείας για τον διο-
ρισµό νέου γιατρού, «σκάλωσε»
στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους και στον περιορισµό του
«πέντε προς ένα» που ισχύει για
τις προσλήψεις στο ∆ηµόσιο.
Αρχές Μαρτίου άλλη µία µονά-

δα «έκλεινε», η ενδιάµεση µονά-
δα νεογνών του νοσοκοµείου
Χανίων, που επίσης έµεινε χωρίς
προσωπικό. Πριν από περίπου
ένα µήνα, η διευθύντρια του
εργαστηρίου κλινικής µικροβιο-
λογίας του «Αττικόν» αναγκά-
στηκε να βγάλει ανακοίνωση
προς τις κλινικές, τα εξωτερικά
ιατρεία και τα ΤΕΠ (Τµήµατα Επει-
γόντων Περιστατικών) να περιο-
ρίσουν στα απολύτως αναγκαία

τα κλινικά δείγµατα που απο-
στέλλονται κατά την απογευµα-
τινή και βραδινή βάρδια, οι οποί-
ες όπως αναφέρεται στην
ανακοίνωση «αναγκαστικά καλύ-
πτονται από προσωπικό που,
επειδή δεν είναι µόνιµο, δεν είναι
αρκούντως εκπαιδευµένο».

Παράλληλα, εντείνονται οι
σοβαρές ελλείψεις σε αναλώσι-
µα και µη υγειονοµικά υλικά,
λόγω του «εµπάργκο» των προ-

µηθευτών. Χαρακτηριστική είναι
η περίπτωση του «Θριάσιου», οι
γιατροί του οποίου βρίσκονται
ένα βήµα πριν εισηγηθούν την
αναστολή της λειτουργίας των
τακτικών χειρουργείων, καθώς
βασικά και απαραίτητα υλικά για
την καθηµερινή λειτουργία του
Αναισθησιολογικού και του Χει-
ρουργικού Τµήµατος βρίσκονταν
είτε σε ανεπάρκεια είτε σε πλή-
ρη έλλειψη. Όπως καταγράφο-
νται και σε έγγραφο που απέ-
στειλε προς τη διοίκηση του
νοσοκοµείου ο διευθυντής του
Αναισθησιολογικού Τµήµατος,
οι ελλείψεις αφορούν µεταξύ
άλλων σύριγγες, ράµµατα, γάντια,
λευκοπλάστ, βελόνες, γάζες,
καθετήρες, τραχειοσωλήνες κ.ά.
Στα περισσότερα νοσοκοµεία οι
«εντολές» από τις διοικήσεις
είναι χαρακτηριστικές: «χρησι-
µοποιείτε υλικά µε φειδώ», ενώ
καθηµερινό φαινόµενο είναι πια
η «ανταλλαγή» υλικών µεταξύ
κλινικών και τµηµάτων νοσοκο-
µείων», αναφέρει µεταξύ άλλων
στο δηµοσίευµά της η εφηµερί-
δα «Καθηµερινή». 

Απρίλιος 2011

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ia l
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

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

εξελίξε ις

ζωή -  αναψυχή

απόψεις

άρθρα /  επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Κι ΕΣΥ εκτός ελέγχου...

«Αιφνίδια εµπλοκή φαίνεται ότι έχει
προκύψει στο οικονοµικό επιτελείο
της κυβέρνησης σχετικά µε την απο-
πληρωµή των χρεών των νοσοκοµεί-
ων του ΕΣΥ προς τους προµηθευτές
τους για το δεύτερο εξάµηνο του 2010.

Τη στιγµή που οι εταιρείες - µέλη
του Πανελληνίου Συλλόγου Προµη-
θευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΥΠΙΕ) συνε-
χίζουν το "εµπάργκο" αναλωσίµων
ιατροτεχνολογικών υλικών προς το
ΕΣΥ και οι εταιρείες - µέλη του Πανελ-
ληνίου Συλλόγου Προµηθευτών Εµφυ-
τεύσιµου Ορθοπεδικού Υλικού (ΠΑΣΥ-
ΠΟΥ) ξεκινούν το δικό τους "εµπάργκο"

από το νοσοκοµείο της Αθήνας "Ευαγ-
γελισµός", το υπουργείο Υγείας ανα-
κοίνωσε χθες ότι οι γενικοί γραµµα-
τείς Οικονοµικών Ηλ. Πλασκοβίτης,
Υγείας Ν. Πολύζος και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Αθ. ∆ρέττα συναντώνται
σήµερα "για να εξευρεθεί λύση στις
υποχρεώσεις των νοσοκοµείων του β'
εξαµήνου 2010".

Η σηµερινή συνάντηση των τριών
γενικών γραµµατέων δείχνει ότι η
κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να υλο-
ποιήσει την αποπληρωµή των χρεών
των νοσοκοµείων του ΕΣΥ για το επί-
µαχο διάστηµα σύµφωνα µε τον τρό-

πο τον οποίο είχε επιβάλλει ο υπουρ-
γός Υγείας Αν. Λοβέρδος στους προ-

µηθευτές. Υπενθυµίζεται, µάλιστα, ότι
η δέσµευση του υπουργού Υγείας και,
συνεπώς, της κυβέρνησης προέβλεπε
την αποπληρωµή των χρεών του τρί-
του τριµήνου του 2010 µε σηµαντική
έκπτωση εις βάρος των προµηθευτών.

Στην ίδια ανακοίνωσή του, το υπουρ-
γείο Υγείας αναφέρει ότι δόθηκε εντο-
λή στην Επιτροπή Προµηθειών Υγείας
(ΕΠΥ) προκειµένου να εξετάσει άµε-
σα καταγγελίες σύµφωνα µε τις οποί-
ες ιατροτεχνολογικά υλικά αγοράζο-
νται σε τιµές ανώτερες του Παρατηρητηρίου
Τιµών», γράφει στο δηµοσίευµά της η
εφηµερίδα «Αυγή». 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΑΥΓΗ» 

Εµπλοκή στο θέµα των προµηθειών



«Προσεχώς στο Εθνικό Σύστη-
µα Υγείας θα καλούµαστε να
φέρνουµε γάζες, γάντια, φάρ-
µακα, ακόµα και χαρτί τουαλέ-
τας από το σπίτι. 

Η αδυναµία της διοίκησης
του υπουργείου Υγείας να δώσει
λύση στο θέµα της αποπληρω-
µής των χρεών των προµηθευ-
τών ή η εµµονή της για τη µεί-
ωση των δαπανών δηµόσιας
υγείας έχουν ως αποτέλεσµα
τη δηµιουργία σοβαρών προ-
βληµάτων σε ασθενείς συµπο-
λίτες µας. 

Με επιστολή του στον υπουρ-
γό Υγείας, ο Πανελλήνιος Σύν-
δεσµος Νεφροπαθών απαιτεί
να µάθει τι θα γίνει µε τα φίλ-
τρα αιµοκάθαρσης που ο Πανελ-
λήνιος Σύλλογος Προµηθευτών
υλικών Τεχνητού Νεφρού και
Σχετικών Υλικών γνωστοποίη-

σε στο υπουργείο ότι δεν είναι
σε θέση να προµηθεύσει λόγω
των οφειλών του υπουργείου,
καθώς και µε τα αναισθητικά

που απαιτούνται στην αιµοκά-
θαρση, τα οποία εντάχθηκαν
στη λίστα των µη συνταγογρα-
φούµενων του υπουργείου. 

''Είχατε υποσχεθεί
την εξόφληση των προ-
µηθευτών για το πρώ-

το τρίµηνο του 2010. ∆εν µπο-
ρεί να απειλούµαστε από το
ίδιο το υπουργείο, που δεν
πρέπει να παραµείνει σε υπο-
σχέσεις αλλά να προχωρήσει
σε άµεσες και έµπρακτες ενέρ-
γειες», γράφει ο σύλλογος στο
θέµα των φίλτρων αιµοκάθαρ-

σης. «Απορούµε πραγµα-
τικά, ποιος ιθύνων νους

αποφάσισε να εντάξει

στη λίστα των µη συνταγογρα-
φούµενων αυτά τα σκευάσµα-
τα. Τα τρυπήµατα αυτά είναι
επώδυνα, επαναλαµβάνονται
κάθε τρεις ηµέρες και εφ’ όρου
ζωής. Η ένταξή τους στα µη
συνταγογραφούµενα προφα-
νώς έγινε από κάποιους που
δεν γνωρίζουν''», καταγράφει
το άρθρο της εφηµερίδας «Ελευ-
θεροτυπία». 

«Την πρώτη της έκθεση δηµοσιοποίη-
σε η επιτροπή σοφών της υγείας – η
αποτίµηση των δράσεων για την περι-
στολή των δαπανών δείχνει πως ήδη
έχει αρχίσει να αποδίδει το «νοικοκύ-
ρεµα» στο ΕΣΥ. Ωστόσο, οι εµπειρο-
γνώµονες προτείνουν ακόµη πιο δρα-
στικά µέτρα όπως είναι οι συγχωνεύσεις
οργανισµών, η αλλαγή του τρόπου εφη-
µεριών αλλά και ο αυστηρός έλεγχος
των υλικών που χρησιµοποιούν οι για-
τροί του ΕΣΥ. Η Ενδιάµεση Εκθεση των
Ειδικών Εµπειρογνωµόνων του Τοµέα
Υγείας παραδόθηκε τη ∆ευτέρα το πρωί
στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρ-
δο από τον επικεφαλής της επιτροπής
των σοφών, καθηγητή Οικονοµικών
της Υγείας στο London School of
Economics, Ηλία Μόσιαλο. 

Οι Σοφοί διαπιστώνουν πως, ήδη έχει
επιτευχθεί µείωση δαπανών κατά του-
λάχιστον 315 εκατ. ευρώ εντός του 2010

σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για αγορά
υλικών, ωστόσο εκτιµούν πως θα ήταν
αποτελεσµατική η λήψη επιπλέον µέτρων. 

Έτσι, προτείνουν την ανάπτυξη

συστήµατος χρέωσης υλικών σε για-
τρούς και ασθενείς. Με τον τρόπο αυτό
θα µπορεί να ελέγχει κανείς εάν για
παράδειγµα οι χειρουργοί επιλέγουν
ασκόπως χρυσοπληρωµένα υλικά ή
κάνουν σπατάλες. 

«Οι πόροι είναι περιορισµένοι και
άρα, πρέπει να κάνουµε επιλογές. Κάθε
σπατάλη οδηγεί σε «θυσία» µιας χρή-
σιµης δαπάνης. Άρα η διαφάνεια εξυ-
πηρετεί τους ασθενείς και προάγει τη
σωστή λειτουργία του συστήµατος. Και
αυτό γιατί παράλληλα δίδεται η δυνα-
τότητα να εξετάζεται η παραγωγικό-
τητα και η αποτελεσµατικότητα των
λειτουργών υγείας», λέει στα «ΝΕΑ»
ο κ. Μόσιαλος. 

Στη λογική αυτή, εκτιµούν ότι θα
πρέπει να εξεταστεί και η δηµιουργία
ειδικών πρωτοκόλλων, που θα αποτε-
λούν έναν γενικό «τυφλοσούρτη» για
τα υλικά που πρέπει να χρησιµοποιού-

νται ανά πάθηση. Στόχος είναι να απο-
φευχθεί η υποκατάσταση υλικών µε
ακριβότερα. Νυστέρι, όµως, προτεί-
νουν οι εµπειρογνώµονες και στις εφη-
µερίες. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθε-
ση, θα πρέπει σε επίπεδο νοµού να
προσδιοριστεί τι συνιστά µια ασφαλή
εφηµερία. «Αυτό σηµαίνει καθορισµό
των ειδικοτήτων που θα πρέπει να είναι
σε ενεργή εφηµερία και σε ετοιµότη-
τα», αναφέρεται χαρακτηριστικά, δεδο-
µένου πως το σύστηµα εφηµεριών
πρέπει να είναι αποτελεσµατικό αλλά
ταυτόχρονα να συµβάλλει στην εξοι-
κονόµηση κονδυλίων και ανθρώπινων
πόρων. Παράλληλα, στο...µικροσκό-
πιο µπαίνουν και οι εφηµερίες των
κέντρων υγείας, ιδιαίτερα όσων βρί-
σκονται κοντά στα νοσοκοµεία», τονί-
ζεται στο δηµοσίευµα της εφηµερί-
δας «Τα Νέα».

Οι Σοφοί και το ΕΣΥ...
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Υλικά τέλος!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΤΑ ΝΕΑ»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
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ΕΕππιιµµέέλλεειιαα:: Μαρία Αθανασοπούλου Νοση-
λεύτρια ΠΕ, MSc, Phd © ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Μ.
«Έλενα Βενιζέλου» τµήµα Αιµοδοσίας,Για-
κουµάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ,ΜSc
ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της
Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ

>>ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΠΠααιιδδιιααττρριικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο
σσττηη ΜΜεεσσσσηηννίίαα
Το 49ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέ-
δριο πραγµατοποιείται στις 1-12 Ιουνί-
ου 2011 στο Ξενοδοχείο «Costa Navarino»
στη Μεσσηνία.Για περισσότερες πληρο-
φορίες:Tel.: +30 210 6889130, Fax: +30
210 6844777.E-mail:pedcongress@candc-
group.com.Website:http://www.pediatric-
congress.gr.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΨΨυυχχιιααττρριικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο
σσττηηνν ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιαα ΦΦρροοννττίίδδαα ΥΥγγεείίααςς
Το 3ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέ-
δριο στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγεί-
ας πραγµατοποιείται στις 2 – 5 Ιουνίου
2011 στο «Grecotel» στο Κάστρο Κυλ-
λήνης Ηλείας. Γραµµατεία- Πληροφο-
ρίες:ΤΘ.2816,Άστρος,220 01.Τηλ.27550
22201, Φαξ: 27550 23993, E-mail: e-
vip@otenet.gr.Website:www.e-vip.com.gr.

>> ΣΣυυµµππόόσσιιοο ΜΜεεττααµµοοσσχχεεύύσσεεωωνν µµεε 
∆∆ιιεεθθννήή ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
Η Χειρουργική Κλινική Μεταµοσχεύ-
σεων ΑΠΘ οργανώνει το 6Φ Συµπό-
σιο Μεταµοσχεύσεων µε ∆ιεθνή Συµ-
µετοχή στις 3 - 4 Ιουνίου 2011,«ELECTRA
PALACE HOTEL» στη Θεσσαλονίκη.
Γραµµατεία συνεδρίου:PRAXICON Τηλ.:
+30 2310 460 682, 2310 460 652 Fax:
+30 2310 435 064 E-mail:info@praxicon.gr
Website:www.praxicon.gr/ seminars.html.

>> SSuummmmeerr SScchhooooll ooff tthhee EEuurrooppeeaann
SSoocciieettyy ffoorr PPeeddiiaattrriicc DDeerrmmaattoollooggyy
Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής ∆ερ-
µατολογίας και The European Society
for Pediatric Dermatology (ESPD) οργα-
νώνουν το 2nd Summer School of the
European Society for Pediatric Dermatology
(ESPD) στις 3 – 6 Ιουνίου 2011 – «Εν
πλω» στο Αιγαίο.Πληροφορίες:Erasmus
Conferences Tours & Travel AE, Tηλ.
210-7414700, Fax: 210-7257532  Email:
info@espdsummerschool2011.org Website:
www.espdsummer school2011.org.

>> ΗΗµµεερρίίδδαα ΜΜεεττααββοολλιισσµµοούύ:: 
ΦΦθθιιώώττιιδδαα 22001111
Ο Ιατρικός Σύλλογος Φθιώτιδας σε
συνεργασία µε την Καρδιολογική και
Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Λαµίας και το
∆ιαβητολογικό Κέντρο «Τζάνειου» Νοσο-

κοµείου οργανώνουν την HΜΕΡΙ∆Α
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ:ΦΘΙΩΤΙ∆Α 2011 στα
Καµένα Βούρλα, στις 4 Ιουνίου 2011.
Ξενοδοχείο: «Galini Wellness Spa &
Resort».Για περισσότερες πληροφορίες:
GK advertising.Website:www.belife.gr,
E-mail: info@gkad.gr.Tel. 6945 597848,
2731026731.

>> ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκήή ∆∆ιιηηµµεερρίίδδαα ττηηςς
EEλλλληηννιικκήήςς ΠΠννεευυµµοοννοολλοογγιικκήήςς ΕΕττααιιρρεείί--
ααςς σσττηηνν ΠΠάάττρραα
Η Eλληνική Πνευµονολογική Εταιρεία
Παράρτηµα ∆υτικής Ελλάδος οργανώ-
νει την 18η Μετεκπαιδευτική ∆ιηµερί-
δα της  Eλληνικής Πνευµονολογικής
Εταιρείας Παράρτηµα ∆υτικής Ελλάδος
στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο
Πανεπιστηµίου Πατρών στις 4 - 5 Ιου-
νίου 2011 Πανεπιστηµιούπολη Πατρών,
Ρίο,Αχαΐας.Για περισσότερες πληροφο-
ρίες: Τηλ.:2610432200 Τηλ. γραµµατεί-

ας συνεδρίου: 2610 432200 Fax: 2610
430884 E-mail: info@synedra.gr.

>> ΑΑµµφφιικκττιιοοννίίαα ΕΕττααιιρρεειιώώνν κκααιι ΣΣυυλλλλόόγγωωνν
ΙΙσσττοορρίίααςς ΙΙααττρριικκήήςς && ΗΗθθιικκήήςς 
∆∆εεοοννττοολλοογγίίααςς σσττηηνν ΚΚωω
Η 3η Αµφικτιονία Εταιρειών και Συλ-
λόγων Ιστορίας Ιατρικής & Ηθικής ∆εο-
ντολογίας πραγµατοποιείται στις 10-13
Ιουνίου 2011 στην Κω. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες: Triaena Tours &
Congresses S.A. Τel.: 210 7499300 Fax:
210 7705752,E-mail: info@triaenatours.gr,
Website: www.triaenatours.gr.

>> ΜΜεεττεεκκππααιιδδεευυττιικκόό ΣΣεεµµιιννάάρριιοο 
ΠΠρρωωττοοββάάθθµµιιαα ΦΦρροοννττίίδδαα ΥΥγγεείίααςς 
σσττοο ΛΛιιττόόχχωωρροο ΠΠιιεερρίίααςς 
Η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαί-
δευσης στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα
Υγείας οργανώνει το 6ο Πολυθεµατικό
Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο ΠΦΥ στις

10 - 13 Ιούνιου 2011, Γρίτσα - Λιτόχω-
ρο Πιερίας «Rea Group Hotels», Συνε-
δριακό Κέντρο «Olympus Congress
Center». Τηλ.: 210-7210001, Fax: 210-
7210001,Γραµµατεία συνεδρίου:ΚΕΓΜ
– Congressworld.Τηλ.:+30 210 7210001,
210 72 10 052, Fax: +30 210 72 10 051.
Email: info@congressworld.gr,reception@
congressworld.gr.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ∆∆εερρµµααττοολλοογγίίααςς
&& ΑΑφφρροοδδιισσιιοολλοογγίίααςς σσττηη ΑΑθθήήνναα
Η Ελληνική ∆ερµατολογική & Αφροδι-
σιολογική Εταιρεία οργανώνει το 10ο
Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ερµατολογίας
και Αφροδισιολογίας, στις 23-26 Ιουνί-
ου 2011, στο Ξενοδοχείο «Divani Apollon
Palace»,στην Αθήνα.Πληροφορίες:Erasmus
Conferences Tours & Travel S.A. Τηλ.:
210 7414700, Fax: 210 7257532, E-mail:
info@dermatology 2011.gr. Website:
www.erasmus.gr,www.dermatology2011.gr.

>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο σσυυννέέδδρριιοο 
ΕΕππιιλληηψψίίααςς σσττηη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
Το 6ο πανελλήνιο συνέδριο επιληψίας
(6th pan-hellenic congress on epilepsy)
πραγµατοποιείται στις 24-26 Ιουνίου
2011 στη Θεσσαλονίκη.Πληροφορίες:
C & C International Group of
Companies.Τηλ.:210 6889130,Fax:210
6844777.Website:www.candc-group.com.

>> ΕΕττήήσσιιαα ΕΕιιδδιικκήή ΣΣύύννοοδδοοςς 
ττηηςς ΕΕλλλληηννιικκήήςς ΜΜααιιεευυττιικκήήςς && 
ΓΓυυννααιικκοολλοογγιικκήήςς ΕΕττααιιρρεείίααςς σσττηηνν ΠΠύύλλοο
Η 22η Ετήσια Ειδική Σύνοδος της Ελλη-
νικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής
Εταιρείας πραγµατοποιείται στις 25  - 26
Ιουνίου 2011 στην Πύλο,«Costa Navarino».
Πληροφορίες: MD Congress. Τηλ.: 210
6074200.

>> ΣΣεεµµιιννάάρριιοο ΜΜεεττααββοολλιικκώώνν 
ΝΝοοσσηηµµάάττωωνν ττωωνν ΟΟσσττώώνν 
σσττηηνν ΟΟυυρρααννοούύπποολληη ΧΧααλλκκιιδδιικκήήςς
Το 2ο Τριεθνές Συνέδριο στην Οστεοπό-
ρωση και στην Οστεοαρθρίτιδα και το 9ο
Σεµινάριο Μεταβολικών Νοσηµάτων των
Οστών πραγµατοποιείται στις 30 Ιουνίου
-2 Ιουλίου 2011,«Αlexandros Palace Hotel»,
στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής.Πληρο-
φορίες:GLOBAL EVENTS E.Π.Ε., Σταδί-
ου 50 Α, Πυλαία,55535 Θεσσαλονίκη.
∆ιοργάνωση Συνεδρίων & Εκδηλώσε-
ων,Τηλ: 2310 247743, 2310 247746,Fax:
2310247746.E-mail:info@global events.gr 

>> ΕΕππεεττεειιαακκήή ∆∆ιιηηµµεερρίίδδαα ««ΝΝεεόόττεερρεεςς 
ΕΕξξεελλίίξξεειιςς σσττηη ΧΧεειιρροουυρργγιικκήή»»
Επετειακή ∆ιηµερίδα «ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕ-



ΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» πραγµα-
τοποιείται στις 14 και 15 Μαΐου 2011
2011 στο Ξενοδοχείο «Makedonia Palace»
στη Θεσσαλονίκη.Για περισσότερες πλη-
ροφορίες:GLOBAL EVENTS E.Π.Ε,∆ιορ-
γάνωση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων.
Τηλ: 2310 247743, 2310 247746 Fax :
2310247746,E-mail: info@globalevents.gr.

>> ΝΝέέοοςς κκύύκκλλοοςς ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν ΠΠρροο--
γγρρααµµµµάάττωωνν  ααππόό ττοο ΚΚΕΕΚΚ ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ
κκααιι ΚΚααπποοδδιισσττρριιαακκοούύ ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ
ΑΑθθηηννώώνν
Το Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α. θέλοντας να συµ-
βάλει ενεργά προς την κατεύθυνση της ∆ιά
Βίου Μάθησης, παρέχει προγράµµατα
συµπληρωµατικής εκπαίδευσης που δια-
συνδέουν τη θεωρητική µε την πρακτική
γνώση αναπτύσσοντας κυρίως,την εφαρ-
µοσµένη διάσταση των επιστηµών σε ποι-
κίλα επαγγελµατικά πεδία (Υγείας,∆ιοίκη-
σης,Οικονοµίας κ.α.). Αίτηση συµµετοχής
µπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ -
ΤΕΙ,καθώς και απόφοιτοι Λυκείου µε σχε-
τική εµπειρία.Προθεσµία υποβολής αιτή-
σεων έως 13 Μαΐου 2011. Η έναρξη της
παρακολούθησης θα γίνει στις 16 Μαΐου
2011. Πληροφορίες για τα γνωστικά αντι-
κείµενα του ΚΕΚ:http://elearn.elke.uoa.gr
ή στα Τηλέφωνα :210-3689354,210-3689381.

>> ΕΕΜΜΑΑ:: ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή ΗΗµµεερρίίδδαα 
σσττοο ««ΜΜπποοδδοοσσάάκκεειιοο»» ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο 
ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε
η 3η επιστηµονική Νοσηλευτική Ηµερί-
δα στο ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ Νοσοκοµείο
Πτολεµαΐδας στις 18-03-2011 µε θέµα:
«Ψυχοκοινωνική επίδραση της φροντίδας
των νοσηλευτών προς του καρκινοπαθείς».
Οµιλητές ήταν ιατροί και νοσηλευτές από
το «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Νοσοκοµείο Θεσσαλο-
νίκης και το «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ» Νοσοκο-
µείο Πτολεµαΐδας που ασχολούνται µε το
ιατρείο πόνου και κλιµάκιο της Ε.Ν.Ε..
Στην ηµερίδα συµµετείχαν 391 νοσηλευ-
τές από όλα τα νοσοκοµεία της περιοχής.
Η εξαιρετικά µεγάλη συµµετοχή των νοση-
λευτών στην ηµερίδα ενός επαρχιακού
νοσοκοµείου αποδεικνύει την ανάγκη και
διάθεση των νοσηλευτών για συνεχή εκπαί-
δευση και ενηµέρωση στις εξελίξεις που
αφορούν τα νοσηλευτικά δεδοµένα.

∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑ 
ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ 22001111
>> 22nndd SSUUMMMMEERR SSCCHHOOOOLL 
OOFF TTHHEE EEUURROOPPEEAANN SSOOCCIIEETTYY FFOORR
PPEEDDIIAATTRRIICC DDEERRMMAATTOOLLOOGGYY ((EESSPPDD))
3-6 Ιουνίου 2011, Εν πλω στο Αιγαίο.
Οργάνωση:The European Society for

Pediatric Dermatology (ESPD), Ελληνι-
κή Εταιρεία Παιδιατρικής ∆ερµατολογίας
INFO:Erasmus Conferences Tours & Travel
AE Tηλ.: 210-7414700 Fax: 210-7257532
E-mail:info@espdsummerschool 2011.org
Website:www.espdsummer school2011.org 

>> CCHHAALLLLEENNGGEESS OOFF
EENNDDOOUURROOLLOOGGYY MMEEEETTIINNGG
8-10 Ιουνίου 2011,Παρίσι,Γαλλία,Οργά-
νωση:AMC (Amsterdam,the Netherlands)
and Paris VI Pierre and Marie Curie

(Paris, France) University Hospitals
INFO: Erasmus Conferences Tours &
Travel AE Tηλ.: 210-7414700 Fax: 210-
7257532 Email: info@challenges-
endourology.com Website:www.challenges-
endourology.com

>> CCHHAALLLLEENNGGEESS 
IINN EENNDDOOUURROOLLOOGGYY
9-10 June 2011,Paris,France,Paris Marriott
Rive Gauche Hotel and Conference
Centre Organization:AMC and UPMC

INFO: Erasmus Conferences Tours &
Travel S.A.Tel.: +30 210 7257693 Fax:
+30 210 7257532 E-mail: info@challenges-
endourology.com Website:www.challenges-
endourology.com

>> 2200tthh WWOORRLLDD CCOONNGGRREESSSS FFOORR
SSEEXXUUAALL HHEEAALLTTHH
12-16 June 2011,Glasgow,United Kingdom,
Scottish Exhibition and Conference Centre
Organization:World Association for Sexual
Heath (WAS) INFO:Kenes International
Global Congress Organisers and Association
Management Services Tel.: +41 22 908
0488 Fax: +41 22 906 9140 E-mail:
was@kenes.com Website:www2.kenes.com/
was2011/pages/home.aspx 

>> 2211sstt EEUURROOPPEEAANN MMEEEETTIINNGG OONN
HHYYPPEERRTTEENNSSIIOONN
17-21 June 2011, Milan, Italy INFO:
Congress Secretariat Tel.: 39-0-2-566-
011 Fax: 39-0-256-609-059 E-mail:
info.aimcongress@ aimgroup.it

>> IILLTTSS:: IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL LLIIVVEERR
TTRRAANNSSPPLLAANNTTAATTIIOONN SSOOCCIIEETTYY IILLTTSS
AANNNNUUAALL IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL CCOONNGGRREESSSS
22-25 June 2011,Valencia, Spain
INFO:Website: www.ilts.org 

>> 55tthh EEUURROOPPAAEEDDIIAATTRRIICCSS
CCOONNGGRREESSSS
23-26 June 2011,Vienna,Austria Austria
Center Vienna (ACV) INFO: C & C
International Group of Companies Τel.:
210 6889130 Fax: 210 6844777 E-mail:
europaediatrics2011@candc-group.com
Website:www.euro paediatrics2011.org

>> 6666tthh CCAANNAADDIIAANN UURROOLLOOGGIICCAALL
AASSSSOOCCIIAATTIIOONN AANNNNUUAALL MMEEEETTIINNGG
22001111
26-29 June 2011,Quebec,Mont Tremblant,
Canada INFO: CUA Central Office Tel.:
514 395 0376  Fax:514 875-0205 E-mail:
cua@cua.org Website: www.cua.org
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Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζε-
ται στο «Σισµανόγλειο» Αττι-
κής, ζητά αµοιβαία µετάθε-
ση µε νοσηλευτή/τρια που
εργάζεται σε οποιοδήποτε
νοσοκοµείο της Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. επικοινωνίας:
2396041278, 6977291764.

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζε-
ται στο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥ-
ΛΑΣ ζητά αµοιβαία µετάταξη

µε νοσηλευτή/τρια που εργά-
ζεται σε οποιοδήποτε νοσο-
κοµείο ή Κ.Υ. του νοµού Λάρι-
σας. Τηλ. επικοινωνίας:
6932908522.

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργά-
ζεται στο Γενικό Κρατικό Νοσο-
κοµείο Νίκαιας "Άγιος Παντε-
λεήµων" ζητά αµοιβαία
µετάταξη µε νοσηλευτή/τρια
που εργάζεται σε οποιοδή-

ποτε Νοσοκοµείο της Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6942235977.

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργάζε-
ται στο Γ.Ν.Α «Λαϊκό» ζητά
αµοιβαία µετάθεση µε νοση-
λευτή/τρια που εργάζεται σε
οποιοδήποτε νοσοκοµείο τουν
οµού Αχαΐας ή νοσοκοµείο
του Πύργου, για σοβαρούς
οικογενειακούς λόγους. Τηλ.

επικοινωνίας: 6972452084
και 6980924231.

Νοσηλεύτρια ΤΕ από το ΓΝΠ
"Τζάνειο", επιθυµεί αµοιβαία
µετάθεση µε νοσηλευτή -τρια
από το ΓΝ Μυτιλήνης "Βοστά-
νειο" και τα γύρω κέντρα υγεί-
ας του νησιού. Τηλέφωνα επι-
κοινωνίας: 6946439092,
6987169037. E-mail:
aggeloudi3@ yahoo.gr.

w ΑΓΓΕΛΙΕΣ
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Επιµέλεια: Αριστείδης ∆άγλας 

ΣΣ
υνεχίζοντας την επιφυλ-
λίδα του προηγούµενου
τεύχους περί του πολυ-

πόθητου και πολυσυζητηµένου
–τόσο ρεαλιστικά όσο και σηµει-
ολογικά- «έαρος»,θεώρησα ευχά-
ριστα αναγκαία, µια ανθολογι-
κή αναφορά –στο µέτρο του
δυνατού-ορισµένων χαρακτηρι-
στικών ποιητικών χωρίων,που
εξυµνούν την άνοιξη και την
παρουσιάζουν ως συνυφασµέ-
νη µε τη µεγαλύτερη γιορτή της
χριστιανοσύνης, την Ανάσταση.

Ανεξάρτητα αν κάποιος δέχε-
ται τη θρησκευτική διάσταση των
πασχαλινών δρώµενων, αναµ-
φίβολα,δεν µπορεί να τα ξεχω-
ρίσει από την ελληνική παρά-
δοση και τη γενικότερη πεποίθηση
της αναµονής,µιας ολόπλευρης
ανάστασης που προοιωνίζει και
συνοδεύει η οργιώδης αναγέν-
νηση της φύσης. Η ανάγκη της
πίστης στην υπεροχή της ζωής
έναντι του θανάτου,συµβολίζε-
ται στο διάβα των αιώνων από
όλους τους θεούς όλων των θρη-
σκειών στα πλαίσια µιας εκθαµ-
βωτικής τελετουργίας που λαµ-
βάνει χώρα πάντοτε την Άνοιξη:

«Καθαρότατον ήλιο 
επροµηνούσε
της αυγής το δροσάτο ύστερο
αστέρι,
σύγνεφο, καταχνιά, 
δεν απερνούσε
τ' ουρανού σε κανένα 
από τα µέρη
και από κει κινηµένο 
αργοφυσούσε
τόσο γλυκό στο πρόσωπο 
τ' αέρι,
που λες και λέει µες στης
καρδιάς τα φύλλα:
Γλυκιά η ζωή και ο θάνατος
µαυρίλα» ((∆∆ιιοοννύύσσιιοοςς ΣΣοολλωωµµόόςς::
««ΗΗ ηηµµέέρραα ττηηςς ΛΛααµµππρρήήςς»»))

Μάλιστα,η εξύµνηση της φύσης
µέσα από την πένα των ποιη-
τών µας πολλαπλασιάζει τη ζωο-
δότρα δύναµη του φωτός του
ήλιου, δίνοντας µια ξεχωριστή
χροιά στην ιδιαιτερότητα της
ελληνικής φύσης και ξεχωρί-
ζοντάς την απ’ όλες τις άλλες:

Ποιο µπουµπούκι ακόµη 
ανέραστο απειλεί τη µέλισσα
Ο άνεµος βρίσκει µια παρέα
φυλλώµατα κυµατιστά
Η στεριά σκαµπανεβάζει
Στον αφρό των χόρτων οι 
µουριές ανοίγουν τα πανιά
Το τελευταίο ταξίδι µοιάζει 
µε το πρώτο πρώτο.
Ω να σπάσουν οι πέτρες να
λυγίσουνε τα θυµωµένα 
σίδερα
Ο αφρός να φτάσει ως την 
καρδιά ζαλίζοντας τα 
θεριεµένα µάτια
Η θύµηση να γίνει ένα 
κλαδάκι δυόσµου αµάραντο
Κι από τη ρίζα του να 
ορµήσουν άνεµοι γιορτής
Εκεί να γείρουµε το µέτωπο
Τ' αστραφτερά µας πράγµατα
να 'ναι κοντά
Στην πρώτη απλοχεριά του
πόθου
Η κάθε γλώσσα να µιλεί την
καλοσύνη της ηµέρας
Ήµερα να χτυπάει στις φλέβες
ο παλµός της γης… ((ΟΟδδυυσσσσέέ--
ααςς ΕΕλλύύττηηςς:: ΑΑππόόσσππαασσµµαα ααππόό ττοονν
««ΉΉλλιιοο ττοονν ΠΠρρώώττοο»»))

Παράλληλα,µε τη χρήση δυνα-
τών εικόνων και συµβόλων της
Άνοιξης, έρχεται κοντά µας πιο
προσιτό το νόηµα της σταύρω-
σης,ό,τι κι αν σηµαίνει για τον
καθένα από µας, αποτελώντας
ένα απαραίτητο σκαλοπάτι στη
δύσκολη ανάβαση προς τη
συγκίνηση της Ανάστασης. Αν
αναλογιστούµε δε ότι η εποχή
που διανύουµε δοκιµάζεται

αρκετά σκληρά από µια πολυε-
πίπεδη και πρωτόγνωρη κρί-
ση,η προσέγγιση των ποιητών
φαντάζει επίκαιρη όσο ποτέ:

«Άκου τα σήµαντρα
των εξοχικών εκκλησιών.
Φτάνουν από πολύ µακριά
από πολύ βαθιά.
Απ' τα χείλη των παιδιών
απ' την άγνοια των χελιδονιών
απ' τις άσπρες αυλές της Κυρια-
κής απ' τ' αγιοκλήµατα και τους
περιστεριώνες

των ταπεινών σπιτιών.
Άκου τα σήµαντρα
των εαρινών εκκλησιών.
Είναι οι εκκλησίες
που δε γνώρισαν τη 
σταύρωση
και την ανάσταση.
Γνώρισαν µόνο τις εικόνες
του ∆ωδεκαετούς
που 'χε µια µάνα τρυφερή
που τον περίµενε τα βράδια στο
κατώφλι
έναν πατέρα ειρηνικό που 
ευώδιαζε χωράφι
που 'χε στα µάτια του 
το µήνυµα
της επερχόµενης Μαγδαληνής.
Χριστέ µου
τι θα 'τανε η πορεία σου
δίχως τη σµύρνα και το νάρδο

στα σκονισµένα πόδια σου;
((ΓΓιιάάννννηηςς ΡΡίίττσσοοςς:: ««ΕΕααρριιννήή ΣΣυυµµ--
φφωωννίίαα»»))

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος,συµπυ-
κνώνει περίτεχνα την αντίθεση
της άδολης προσφοράς µε την
αναίτια και άδικη σταύρωση
του Ιησού,δίνοντάς τη µέσα σε
ένα πανέµορφο σουρεαλιστι-
κό κάδρο:

Καρφωµένα στ' αγριόξυλο του
σταυρού, σχηµατίζουν 

µι' αµβλεία γωνία.
Είναι τα ίδια τα γόνατα
που προβάτιζαν, παίζοντας,
γύρω απ' το κόκκινο 
φουστάνι της µάνας του, όταν 
ήτανε βρέφος δέκα µηνών.
Που αργότερα, έφηβος, 
τ' ακούµπαγε κάτω 
στη γη πριονίζοντας το ξύλο
ενός κέδρου.
Πού λυθήκαν κ' έπεσαν, ένας
σωρός,
-µια νύχτα που η άνοιξη ήταν
αβάσταγη
και µύριζε η γης κι ο 
ουρανός 
λεµονάνθιστο Όρος των
Ελαιών.
Κι είναι ακόµη τα γόνατα 
που κάθιζε, αµίλητος, δυο -

δυο τα παιδιά κι απλώνοντας
δίπλα του, πάνω στη γη,
τ' απέραντο χέρι Του, τα φίλευε
ένα λουλουδάκι-
κοµµένο απ' τον πλούτο του
σύµπαντος...(( ΝΝιικκηηφφόόρροοςς ΒΒρρεεττ--
ττάάκκοοςς:: ««ΤΤαα γγόόνναατταα ττοουυ ΙΙηησσοούύ»»)) 

Ο Κώστας Βάρναλης µε τη σει-
ρά του,αναφερόµενος στη σκλη-
ρότητα των ανθρώπων,κάτι που
αντιπαραβάλλει µε την αγνότη-
τα και την καλοσύνη της µητρό-
τητα της Παναγιάς,δείχνει σίγου-
ρος για την έκβαση της ιστορίας
των παθών:

(…) Κι αν κάποτε τα φρένα σου
µ' αλήθεια, φως της αστραπής,
χτυπήσει ο Κύρης τ' ουρανού,
παιδάκι µου να µη την πεις!
Θεριά οι ανθρώποι, δεν µπο-
ρούν το φως να το σηκώσουν!
∆εν είν' αλήθεια πιο χρυσή σαν
την αλήθεια της σιωπής.
Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες
θα σε σταυρώσουν!» ((ΚΚώώσσττααςς
ΒΒάάρρννααλληηςς:: ««ΟΟιι ππόόννοοιι ττηηςς ΠΠαανναα--
γγιιάάςς»»))

Τέλος, επιτρέψτε µου να δανει-
στώ ένα µικρό απόσπασµα από
το Γιάννη Ρίτσο και µ’ αυτό να
τυλίξω την επιφυλλίδα µου αυτή,
παροµοιάζοντας το σπίτι του
ποιήµατος µε τη χώρα µας,που
επιµένει ν’ αντιστέκεται κόντρα
στις επίβουλες σκέψεις εχθρών
και «φίλων»,εντός κι εκτός φυσι-
κών συνόρων:
Τούτο το σπίτι, παρ’όλους τους
νεκρούς του, δεν εννοεί να
πεθάνει.Επιµένει να ζει µε τους
νεκρούς του να ζει απ' τους
νεκρούς του να ζει απ' τη βεβαι-
ότητα του θανάτου του και να
νοικοκυρεύει ακόµη τους νεκρούς
του σ' ετοιµόρροπα κρεβάτια
και ράφια.(Γιάννης Ρίτσος: «Η
σονάτα του σεληνόφωτος»)
Καλή µας ανάσταση.

Τα εαρινά πάθη του Χριστού
και των ανθρώπων



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 ∆ΩΡΕΑΝ 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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