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Ε.Ν.Ε.κα

Η ενότητα
επιβραβεύθηκε
πανηγυρικά
Ζώντας από µέσα τη διαδικασία των εκλογών της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
που, όσο κι αν φαντάζει παράξενο ξεκίνησαν εδώ κι έναν περίπου χρόνο, µε την
αλήστου µνήµης αντιδηµοκρατική αναβολή των προγραµµατισµένων για τον
Ιούνιο του 2010 εκλογών µας από το ιερατείο της Αριστοτέλους, ένθεν κακείθεν,
οµολογώ πως η όλη κατάσταση ήταν εξόχως συναρπαστική, όσο και διδακτική.
Οι πραγµατικοί φίλοι της Ε.Ν.Ε. δυνάµωσαν τους δεσµούς της στήριξής τους
σε αυτήν και οι καιροσκοπικά σκεπτόµενοι και δρώντες, φρόντισαν να αποµακρυνθούν αθόρυβα και διακριτικά, επιδιώκοντας την προσκόλλησή τους στα
ύφαλα άλλου σκαριού, γερότερου και
πιο καλοτάξιδου...

Σελ. 4

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, τροποποιείται 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 ετήσιας εισφοράς, από 45e διαµορφώνεται σε 40e.

Υπερίσχυσε
η ενότητα, κέρδισαν
οι νοσηλευτές!
Τα αναλυτικά αποτελέσµατα των εκλογών της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

«Ο

ι στόχοι και τα οράµατα των νοσηλευτών είναι κοινά. Η
αναβάθµιση του επαγγέλµατος,
η συναδελφική µας ενότητα και
αλληλεγγύη, η συνεχής εκπαίδευση, η βελτίωση της εργασιακής µας καθηµερινότητας και η
αναγνώριση του έργου µας, δεν
διαπραγµατεύονται, ούτε αµφισβητούνται από κανένα Νοσηλευτή. Το µόνο που µένει, είναι
να τα διεκδικήσουµε ενωµένοι,
για να συνεχίσουµε δυναµικά
να κερδίζουµε καθηµερινές µάχες,
όπως τα καταφέραµε τα τελευταία χρόνια. Ας αφήσουµε λοιπόν τα κόµµατα στον αποτυχηµένο τους ρόλο κι ας
συµπορευτούµε όλοι µαζί, χωρίς
αποκλεισµούς και διακρίσεις.
Στις εκλογές ψηφίζουµε για
το κοινό µας µέλλον. Και, αναµφισβήτητα, όλοι θέλουµε αυτό το µέλλον να είναι
όπως ακριβώς το επιθυµούµε και το αξίζουµε...». Αυτό

ήταν το µήνυµα του Προέδρου
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, κ. ∆ηµήτρη Σκουτέλη για
τις πρόσφατες εκλογές. Αυτό
ήταν το µήνυµα που ασπάστηκε η πλειοψηφία των νοσηλευτών, στηρίζοντας την ενότητα και το κοινό όραµα. Οι
νοσηλευτές γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη σε όσους προσπάθησαν να δηµιουργήσουν
κοµµατικούς στρατούς για να
πολιορκήσουν την Ε.Ν.Ε.. Τα
πεπραγµένα της Ένωσης Νοσηλευτών επιβραβεύτηκαν από
τη συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων και αυτή η επιβράβευση δεσµεύει την Ε.Ν.Ε.
να έρθει ακόµη πιο κοντά στους
νοσηλευτές, απλώνοντας το
παιχνίδι ακόµα περισσότερο
και εµπλέκοντας στη δράση
της ολοένα και περισσότερους
συναδέλφους. Γιατί το ταξίδι, πρέπει να γίνει εξίσου
ενδιαφέρον µε τον προορισµό.
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εξηγώντας
τα αυτονόητα...

Με ιδιαίτερη έκπληξη διαβάσαµε στην
έγκριτη εφηµερίδα σας και συγκεκριµένα στο φύλλο της 12ης Ιουνίου 2011
την αναπαραγωγή των απόψεων του κ.
Αµούργη, αναφορικά µε το Τµήµα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Συγκεκριµένα, ο αρθρογράφος αποδίδει στον
κ. Αµούργη µεταξύ άλλων τη φράση «η
Νοσηλευτική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ειδικότητα που καλύπτεται εξίσου
από τα ΤΕΙ της χώρας, δεν έχει λόγο
ύπαρξης σε µια πανίσχυρη Ιατρική Σχολή, όπως αυτή της Αθήνας». Παρόµοιες αποφώλιες απόψεις έχουν στο παρελθόν διατυπωθεί από τον κ. Γρυσπολάκη
και έχουν απορριφθεί από την 61η Σύνοδο των Πρυτάνεων. Ας σηµειωθεί εδώ
ότι οι κ.κ. Αµούργης και Γρυσπολάκης
δεν έχουν και ούτε ποτέ είχαν καµία
σχέση µε τη Νοσηλευτική ή τις Επιστήµες Υγείας γενικότερα και είναι απορίας άξιον µε ποια δικαιοδοσία ή ποια
επιστηµονικά προσόντα εκφέρουν άποψη για µία από αυτές. Επειδή η εποχή
µας προσφέρεται για την απόδειξη ακόµη και του αυτονόητου και για την αποκατάσταση της αλήθειας σε µια τόσο
ταραγµένη για τη χώρα και την Ανώτατη Εκπαίδευση περίοδο… Σελ. 7

Ιούνιος 2011

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Επιβεβληµένη η παρουσία νοσηλευτών

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Αναφορικά µε το µείζονος σηµασία ζήτηµα της στελέχωσης, εξ απόψεως νοσηλευτικού προσωπικού, των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.) µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
τα ακόλουθα:
ε φ η(Ε.Ν.Ε.)
µ ε ρ ί δεπισηµαίνει
ες
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 αποφάσεων. Ειδικότερα, αρχικώς εξεδόθη η υπ’
αριθµ. Π4Β/οικ3176/29.05.1996 (ΦΕΚ Β΄ 455/1996) απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας, ενώ ακολούθησε η έκδοση της υπ’ αριθµ. Π4β/οικ.4690/30.08.1996
Απόφασης του ιδίου ως άνω Υπουργού. Τελικώς, οι διατάξεις αµφοτέρων των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και επί της ουσίας
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Π1γ/οικ.81551/25.06.2007 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄ 1136/2007).
Εν σχέσει µε την απασχόληση νοσηλευτικού
π οπροσωπικού
λ ί τ η ς στις Μ.Φ.Η., οι δύο πρώτες κατά χρόνον υπουργικές αποφάσεις ορίζουν δια των διατάξεων του άρθρου 13 ως
εξής : «Το προσωπικό της Μονάδας διακρίνεται σε: ∆ιοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό,
Βοηθητικό και… Σελ. 7

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.

Προσβάλλει τους νοσηλευτές

Ε.Ν.Ε.χειρο

Έντονη υπήρξε η αντίδραση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, για τροπολογία που
κατέθεσε το υπουργείο Υγείας, στον προσφάτως ψηφισθέντα νόµο, ο οποίος αφορά
πιφ
υ λ λ ί δτου
α ως άνω νοµοσχεδίου συµπεστη δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων. ε«Στις
διατάξεις
ριελήφθη και τροπολογία, αφορώσα την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του
κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής – Μαιευτικής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ειδικότερα, διά της επίµαχης
τροπολογίας προβλέπεται, ότι το προσωπικό του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής – Μαιευτικής που µεταφέρεται κατ’ εφαρµογή του Νόµου 3918/2011 στους φορείς υποδοχής
δύναται να καταταγεί µετά την µεταφορά του στον κλάδο ΤΕ Νοσηλευτικής κατόπιν
υποβολής αιτήσεως προτίµησης, εφόσον εργαζόταν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και παρείχε νοσηλευτικές υπηρεσίες για οκτώ τουλάχιστον έτη προ
της µεταφοράς του. Ενόψει της ανωτέρω τροπολογίας χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις.
∆ιά των σχολιαζόµενων διατάξεων καθιερώνεται, επί της ουσίας, η δυνατότητα υπέρ
µαιευτών και µαιών να µετατάσσονται στον κλάδο… Σελ. 8-9

Ξεκάθαρες και όχι...
κατά το δοκούν

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) έχει επανειληµµένως
τονίσει, ότι τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 351/1989, το οποίο δεν έχει υποστεί
µέχρι σήµερα κάποια τροποποίηση. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω
διατάξεις, οι φέροντες τον τίτλο του Νοσηλευτή, όπως αυτός
καθιερώθηκε από το άρθρο 5§2 Α του Νόµου 1579/1985, είναι
αρµόδιοι για τη διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται µε δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τοµείς υγιεινής του ίδιου και του περιβάλλοντός
του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του. Στις πράξεις αυτές περιλαµβάνεται η παροχή ολοκληρωµένης και εξατοµικευµένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους, όλων των ηλικιών, που πάσχουν
από διάφορα νοσήµατα, η λήψη νοσηλευτικών µέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου, η λήψη µέτρων για πρόληψη και
φροντίδα επιπλοκών από µακροχρόνια κατάκλιση...Σελ. 10

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

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
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λ η ρ ο φ Σοφίας
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10676, Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

Πρόληψη των Καρδιαγγειακών
Παθήσεων

Το 2ο Συνέδριο για την Πρόληψη των Καρδιαγγειακών Παθήσεων, διεξάγεται στην Ερµούπολη της Σύρου από 2 έως 4 Σεπτεµβρίου 2011, στο παραχωρηθέν από το ∆ήµο Σύρου - Ερµούπολης
Πνευµατικό Κέντρο. Όπως και το περυσινό 1ο Συνέδριο, έτσι και
το 2ο θα είναι σχεδιασµένο ώστε να απευθύνεται, κυρίως, στο
ευρύ κοινό, αλλά και στους επαγγελµατίες υγείας, ενώ οι βασικές συνιστώσες της θεµατολογίας του θα επικεντρώνονται στην
πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Η διεξαγωγή του βασίζεται στο γεγονός ότι, µέσα από τις δράσεις ευαισθητοποίησης
του πληθυσµού σε επίπεδο κοινότητας, καθώς και της διερεύνησης µε σύγχρονα εργαλεία των πολιτών που εµφανίζουν αυξηµένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, είναι εφικτό µε τις κατάλληλες
παρεµβάσεις να προστατευτούν οι πολίτες έγκαιρα από τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Υπό το σκεπτικό αυτό, η διεξαγωγή του εν
λόγω συνεδρίου έρχεται να συµβάλει, έστω αµυδρά, στην υλοποίηση αυτής της σύγχρονης «απαίτησης»... Σελ. 22
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Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευµένα ή µη,
δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του κειµένου
χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Το «Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήµης», το επίσηµο επιστηµονικό περιοδικό της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος εισέρχεται στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του. Στα
πλαίσια της συνεχούς του αναβάθµισης δηµιουργήσαµε ένα
πρότυπο ειδικό ιστοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://magazine.enne.gr/ στον οποίο όλα τα τεύχη του επιστηµονικού περιοδικού, από την αρχή λειτουργίας του έως σήµερα,
θα είναι διαθέσιµα δωρεάν σε όλους τους νοσηλευτές της
χώρας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική έκδοσή τους.
Όσοι, όµως, από τους ενδιαφερόµενους επιθυµούν αντίγραφο της έντυπης έκδοσης του Περιοδικού (hard copy), θα
µπορούν να το λαµβάνουν ταχυδροµικώς στη διεύθυνση
που θα δηλώσουν, καταβάλλοντας ένα συµβολικό τίµηµα,
που αντιστοιχεί στο κόστος του τεύχους και στα ταχυδροµικά έξοδα της αποστολής. Έτσι, η τιµή εκάστου τεύχους
π ερ ι ο δ ι κο ύ ο ρ ί σ τ η κε σ τ α ε π τ ά ε υ ρ ώ ( 7 p ) κα ι ο ι ε νδ ια φ ερ ό µ εν ο ι µ π ο ρ ο ύ ν ν α τ α π ρ ο µ η θ ε ύ ο ν τ α ι τ α χ υ δ ρ ο µ ι κ ώ ς , εί τ ε
ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά, ε ί τ ε α ν ά έ το ς, α φ ού πρ οηγ ο υµ έ ν ω ς π ρ οσ κ οµ ί σ ο υ ν ή α π ο σ τ ε ί λ ο υ ν σ τ α γ ρ α φ ε ί α τ η ς Ε . Ν . Ε . τ η σ χ ε τ ι κή
α π ό δ ε ι ξη ε π ώ ν υ µ η ς κ α τ ά θ ε σ η ς σ τ η ν τ ρ ά π ε ζ α E U R O BA N K ,
σ το λ ογ αρ ι ασ µ ό µ ε α ρ ι θµ ό 0 0 2 6 . 0 0 0 2 . 6 5. 0 2 0 10 3 54 0 2 ( µ ε

α ι τ ι ο λ ο γ ί α « Γ ι α τ ο Ε λ λ η νι κ ό Π ε ρ ι ο δ ι κό τ η ς Ν ο σ η λ ε υ τ ι κ ή ς
Επιστήµης»).
Επίσης, θα µπορούν να το παραγγέλνουν απευθείας στα γραφεία της Ε.Ν.Ε., καταβάλλοντας το παραπάνω τίµηµα µετρητοίς.
Το Περιοδικό της Ε.Ν.Ε., λοιπόν, στην κατεύθυνση της αναγνώρισής του από την Πολιτεία ως το επίσηµο νοσηλευτικό
επιστηµονικό περιοδικό της χώρας, παραµένει πιστό στους
πρωταρχικούς του στόχους:
• Την προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήµης και τέχνης
• Την συµβολή στην ποιότητα φροντίδας ατόµων, οµάδων και του κοινωνικού συνόλου σε κάθε κατάσταση
υγείας και αρρώστιας
• Την ανάδειξη και επιστηµονική διερεύνηση επιστηµονικών νοσηλευτικών θεµάτων
• Την παραγωγή νοσηλευτικής πολιτικής και
• Την ενίσχυση της νοσηλευτικής έρευνας
και δεσµεύεται σε µία συνεχή προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης και προώθησης της Νοσηλευτικής Επιστήµης στην
Ελλάδα. Το περιοδικό έχει καταχωρηθεί στον ∆ιεθνή
Συλλογικό Κατάλογο Εκδόσεων σε σειρές στο Παρίσι µε
ISSN 1791-9002.

http://maga zine.enne.gr, e-ma il: j ourna l@enne.gr
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Ζ

Αριστείδης
∆άγλας,
Γενικός Γραµµατέας
Ε.Ν.Ε.

ώντας από µέσα τη διαδικασία των εκλογών της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος που,όσο κι αν φαντάζει παράξενο ξεκίνησαν εδώ κι έναν περίπου χρόνο,µε την αλήστου µνήµης
αντιδηµοκρατική αναβολή των
προγραµµατισµένων για τον Ιούνιο του 2010 εκλογών µας από
το ιερατείο της Αριστοτέλους,ένθεν
κακείθεν, οµολογώ πως η όλη
κατάσταση ήταν εξόχως συναρπαστική, όσο και διδακτική.
Οι πραγµατικοί φίλοι της Ε.Ν.Ε.
δυνάµωσαν τους δεσµούς της
στήριξής τους σε αυτήν και οι καιροσκοπικά σκεπτόµενοι και δρώντες, φρόντισαν να αποµακρυνθούν αθόρυβα και διακριτικά,
επιδιώκοντας την προσκόλλησή
τους στα ύφαλα άλλου σκαριού,
γερότερου και πιο καλοτάξιδου.
Οι φωνές των «απέναντι», διαθλώµενες µέσα από ένα ανερµά-

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Η αλήθεια είναι, ότι από την
τιστο σύµφυρµα ετερόκλητων
οµάδων, φάνταζαν ηχηρές στ’ όλη διαδικασία βγήκαν πολλά
Το πρώτο που
αυτιά όσων ετοιµάζονταν
ε φ η µ εναρ ί δσυµπεράσµατα.
ες
κάνουν τη…µεγάλη έφοδο µε κρατάµε είναι ότι το δικαιότερο
σκοπό ν’ αλώσουν την Ε.Ν.Ε.. Τα εκλογικό σύστηµα είναι το ενιπεριοδικά και οι ιστοσελίδες των αίο ψηφοδέλτιο, ως µια µορφή
επίδοξων κατακτητών είχαν πάρει απλούστατης αναλογικής και όχι

ντηση σε όσους επιχείρησαν να
τη θέσουν υπό την επιτήρηση της
ΠΟΕ∆ΗΝ
π λ ηκαι
ρ οτων
φ οσυντηρητικών
ρίες
κύκλων του παρελθόντος.
Η Ενότητα, µε ποσοστό πάνω
από το 70%, και µε ορίζοντα τριετίας, µε δεδοµένη και την –έστω
πενιχρή- εκπροσώπηση των αντιπάλων της στο διοικητικό συµβούλιο της Ε.Ν.Ε., οφείλει πλέον να συγκεράσει τις όποιες
αντιθέσεις υπάρχουν και να προχωρήσει, αξιοποιώντας
α π ό ψ ε ι τις
ς δυνατότητες όλων, στην κατεύθυνση
της αναστύλωσης του χειµαζόµενου επαγγέλµατός του Έλληνα Νοσηλευτή.
Η ζοφερή πραγµατικότητα που
διανύουµε, δεν προσφέρεται σε
καµία περίπτωση για διθυραµβικές θριαµβολογίες. Είναι η ώρα
της σύνεσης, της συγκέντρωσης
και της προσπάθειας.
Όλοι µαζί.

«Η Ε.Ν.Ε. στηρίχθηκε άνετα πάνω
στην
ωριµότητα της πλειοψηφίας των
Ε.Ν.Ε.ργός
Ε.Ν.Ε.κρίθη
νοσηλευτών τηςπχώρας»
ολίτης
φωτιά από το Πάσχα κι εδώ, προ- το σύστηµα των συνδυασµών,
αναγγέλλοντας τη βίαιη ανατρο- που πολλάκις συνδέονται ολοπή του σκηνικού και την κατά- φάνερα µε τα κόµµατα και τους
ληψη της ηγεσίας από οµάδες καθοδηγητές τους. Παρ’ όλα αυτά,
«ανταρτών», που δε δίσταζαν να ακόµα κι έτσι, φάνηκε ότι η Ε.Ν.Ε.
συµµαχήσουν µε τον οποιονδή- στηρίχθηκε άνετα πάνω στην ωριποτε, προκειµένου να πετύχουν µότητα της πλειοψηφίας των νοσηεπιφυλλίδα
το µεγάλο στόχο της περιλάλη- λευτών της χώρας, που έδωσαν
κατά συντριπτική πλειοψηφία απάτης ανατροπής…

Ε.Ν.Ε.χειρο

ad istoria 250x320 riumos nea
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Guenter B. Risse

Τ

ο 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.

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε.
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.
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ΑΠAΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣIΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡI∆ΑΣ «ΤΟ ΒHΜΑ» ΤΗΣ 12ΗΣ ΙΟΥΝIΟΥ ΑΠO ΤΟ ΣYΛΛΟΓΟ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Εξηγώντας τα αυτονόητα...
εφηµερίδες

Μ

ε ιδιαίτερη έκπληξη τα τελευταία 30 χρόνια φυτώδιαβάσαµε στην έγκρι- ριο στελεχών για τον δηµόσιο
τη εφηµερίδα σας και και ιδιωτικό τοµέα της υγείας,
συγκεκριµένα στο φύλλο της αλλά και για τη νοσηλευτική
12ης Ιουνίου 2011 την αναπα- εκπαίδευση. Επίσης, τα 39 µέλη
ραγωγή των απόψεων του κ. του ∆ιδακτικού και Ερευνητιλ ί τΠροσωπικού
ης
Αµούργη, αναφορικά µε το Τµή-π οκού
του Τµήµαµα Νοσηλευτικής του Εθνικού τος έχουν σηµαντική επιστηµοκαι Καποδιστριακού Πανεπι - νική παρουσία στην Ελλάδας
στηµίου Αθηνών. Συγκεκριµέ- και διεθνώς. Το Τµήµα Νοσηνα, ο αρθρογράφος αποδίδει λευτικής του Εθνικού και Καποστον κ. Αµούργη µεταξύ άλλων διστριακού Πανεπιστηµίου Αθητη φράση «η Νοσηλευτική του νών είναι ανεξάρτητο από την
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ειδι κότητα που καλύπτεται εξίσου
από τα ΤΕΙ της χώρας, δεε
νπ
έχιεφ
ι υλλίδα
λόγο ύπαρξης σε µια πανίσχυρη Ιατρική Σχολή, όπως αυτή
της Αθήνας». Παρόµοιες αποφώλιες απόψεις έχουν στο παρελθόν διατυπωθεί από τον κ. Γρυσπολάκη και έχουν απορριφθεί
από την 61η Σύνοδο των Πρυτάνεων. Ας σηµειωθεί εδώ ότι
οι κ.κ. Αµούργης και Γρυσπολάκης δεν έχουν και ούτε ποτέ
είχαν καµία σχέση µε τη Νοσηλευτική ή τις Επιστήµες Υγείας
γενικότερα και είναι απορίας
άξιον µε ποια δικαιοδοσία ή
ποια επιστηµονικά προσόντα «πανίσχυρη» Ιατρική Σχολή, στην
εκφέρουν άποψη για µία από οποία αναφέρεται ο συντάκτης
αυτές. Επειδή η εποχή µας προ- σας, ενώ έχει διαφορετική αποσφέρεται για την απόδειξη ακό- στολή από τα ΤΕΙ, όπως ρητά
µη και του αυτονόητου και για ορίζουν οι ελληνικοί νόµοι,
την αποκατάσταση της αλήθει- που εµείς ακόµα τουλάχιστον
ας σε µια τόσο ταραγµένη για θεωρούµε ότι ισχύουν.
Αν λάβουµε υπόψη τις διετη χώρα και την Ανώτατη Εκπαίδευση περίοδο, θα θέλαµε να θνείς εξελίξεις στο χώρο της
νοσηλευτικής, θα διαπιστώσουεπισηµάνουµε τα εξής:
Η Ν ο σ η λ ε υ τ ι κ ή ε ί ν α ι µ ι α µε ότι η τάση είναι η ένταξη της
ταχέως εξελισσόµενη Επιστή - εκπαίδευσης στα πανεπιστήµια.
µη Υγείας, που στοχεύει στη Για παράδειγµα, η κυβέρνηση
θ ε ρ α π ε ί α τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ ω ν του Ηνωµένου Βασιλείου αναανθρωπίνων αντιδράσεων (οργα- κοίνωσε ότι όλοι οι νέοι νοσηνικές, ψυχο-νοητικές, κοινωνι- λευτές στο Ηνωµένο Βασίλειο
κές) στα φαινόµενα της νόσου από το 2013 θα πρέπει να έχουν
και της υγείας και στη χώρα µας Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση,
διδάσκεται σε Πανεπιστηµιακό προκειµένου να αντιµετωπίζουν
Επίπεδο από το 1980. Οι από- µε µεγαλύτερη ασφάλεια και
φοιτοι του τµήµατος αποτελούν αποτελεσµατικότητα τους ασθε-

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο
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νείς (http://news.bbc.co.uk). σ τ η µ ί ω ν ε ι σ η γ ή θ η κ ε θ ε τ ι κ ά
Στη ∆ιακήρυξη του Μονάχου (απόφαση 22) για ενιαία πανε( W H O 2 0 0 0 ) τ ο Σ υ µ β ο ύ λ ι ο πιστηµιακή νοσηλευτική εκπαίΥπουργών Υγείας των Ευρω - δευση και για δηµιουργία Πανεπα ϊκώ ν χ ωρ ών (σ υµ πε ρ ιλ αµ - π ι σ τ η µ ι α κ ώ ν
Τµηµάτων
βανοµένου του Έλληνα Υπουρ- Νοσηλευτικής σε όλες τις πόλεις
αρπίζόειψκεαιι ς που λειτουργούν Τµήµατα Ιατριγού Υγείας) αναγνω
δίνει έµφαση στον ουσιαστικό κών Σχολών. Ήδη υπάρχουν
και ιδιαίτερο ρόλο που διαδρα- σχετικές αποφάσεις από οριµατίζουν οι Νοσηλευτές στην σµένα πανεπιστήµια (Πανεπιπροαγωγή της Υγείας των πολι- στήµιο Κρήτης, ∆ηµοκρίτειο,
τών, στην πρόληψη της νόσου Ιωαννίνων).
και στη διασφάλιση της ποιόΕπιπλέον, πλήθος µελετών

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Aν συντελεστεί η φηµολογούµενη κατάργηση, η χώρα
µας θα αποτελέσει παγκόσµια πρωτοτυπία µε την
υποβάθµιση αντί της αναβάθµισης της νοσηλευτικής
εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση της φροντίδας των
πολιτών.
τ η τ α ς τ ω ν π α ρ ε χ ο µ έ ν ω ν υ πη ρεσιών Υγείας. Ακόµη δεσµεύεται να προωθήσει την αναβάθµιση
της εκπαίδευσης Νοσηλευτών
και Μαιευτών µε Πανεπιστηµιακά Προγράµµατα Εκπαίδευσης.
Επίσης, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας λόγω της αυξανόµενης πολυπλοκότητας των αναγκών υγείας των πολιτών και
της αυξανόµενης ζήτησης για
εξειδικευµένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας υπογραµµίζει ότι όλα τα κράτη µέλη
πρέπει να διασφαλίσουν Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση για τους
Νοσηλευτές και Μαιευτές των
χωρών τους.
Στη χώρα µας η 61η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων
∆.Ε. των Ελληνικών Πανεπι -

δηµοσιευµένων σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά έχουν δείξει ότι η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών που
προσφέρεται από αποφοίτους
πανεπιστηµιακών τµηµάτων και
σχολών, συµβάλλει στη σηµαντική ελάττωση του ποσοστού
της νοσηρότητας, των επιπλοκών και της θνητότητας των νοσηλευοµένων,καθώς και της διάρκειας και του κόστους νοσηλείας.
Εποµένως, αν συντελεστεί η
φηµολογούµενη κατάργηση, η
χώρα µας θα αποτελέσει παγκόσµια πρωτοτυπία µε την υποβάθµιση αντί της αναβάθµισης
της νοσηλευτικής εκπαίδευσης
και κατ’ επέκταση της φροντίδας των πολιτών. Σε µια χώρα
µε µόλις 3,2 µέλη νοσηλευτι-

κού προσωπικού ανά 1000 κατοίκους, (συµπεριλαµβανοµένων
των βοηθών νοσηλευτών) σε
σύγκριση µε το µέσο όρο των
χωρών του ΟΟΣΑ που είναι
9,8, η υποβάθµιση της εκπαίδευσης θα µειώσει περαιτέρω
την ποιότητα της φροντίδας των
πολιτών αλλά και την προσέλκυση των νέων στη Νοσηλευτική. Ας προβληµατιστούµε σχετικά µε το ποιοι επιθυµούµε να
µας νοσηλεύουν.
Η χώρα έχει ανάγκη την Πανεπιστηµιακή Νοσηλευτική εκπαίδευση κι αυτό είναι αδιαπραγµάτευτο. Ο κ. Αµούργης είναι
Πρόεδρος της Αρχής ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πριν ακόµα
οι εξωτερικοί αξιολογητές καταθέσουν την έκθεσή τους και ενώ
ο ίδιος δεν έχει ουδεµία αρµοδιότητα να αξιολογήσει οποιαδήποτε σχολή, προβαίνει σε
αυτές τις ακατανόητες δηλώσεις,
καταργώντας ουσιαστικά την επιτροπή αξιολόγησης από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι
ήρθαν στη χώρα µας γι’ αυτό το
σκοπό από την Αυστραλία, τις
ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Θα θέλαµε τέλος να παρατηρήσουµε ότι έγκριτα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, όπως το δικό
σας, δεν θα έπρεπε να αναπαράγουν προπαγανδιστικές απόψεις µε πονηρούς σκοπούς, που
µόνο προβλήµατα δηµιουργούν
στη χειµαζόµενη στις µέρες µας
και πολύπαθη Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και την Υγεία.
Παναγιώτα Σουρτζή,
Γεν. Γραµµατέας Συλλόγου
Μελών ∆ΕΠ Τµήµατος
Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Ευάγγελος. Κωνσταντίνου,
Πρόεδρος Συλλόγου Μελών
∆ΕΠ Τµήµατος Νοσηλευτικής
ΕΚΠΑ
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ι προϋποθέσεις ίδρυ- χιστον. Όταν ο αριθµός των κλι- των αντίστοιχων σχολών α, β, γ.
Ε.Ν.Ε.ργός
Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ο επαγγελµατικός τίτλος των
σης και λειτουργίας των νών είναι µεγαλύτερος από 25,

O

ως άνω Μονάδων προ- π ο5λ
κ.ος.κ. κατά 11 κλίνες απαι0 7ί 5τ η
βλέπονται και ρυθµίζονται από τείται ένα επιπλέον άτοµο µε τα
συγκεκριµένο κανονιστικό πλαί- παραπάνω προσόντα. γ) Ένας (1)
σιο, όπως αυτό έχει διαµορφω- βοηθός νοσηλευτικού προσωπιθεί µε την έκδοση σχετικών
κού για κάθε 25 κλίνες τουλάχιυπουργικών αποφάσεων. Ειδι- στον, για την κάλυψη του αποκότερα, αρχικώς εξεδόθη η υπ’ γευµατινού ωραρίου εργασίας.
Τ ο ίδ ιο µ ε τ η ν π ρ οη γ ο ύµ ε ν η
αριθµ.Π4Β/οικ3176/29.05.1996
(ΦΕΚ Β΄ 455/1996) απόφαση
παράγραφο ισχύει για τις πάνω
π ι φ υ αλπλόί2δ5 ακλίνες. δ) Ένας (1) βοητου Υπουργού Υγείας και ε
Πρόνοιας,ενώ ακολούθησε η έκδοθός νοσηλευτικού προσωπικού
ση της υπ’αριθµ. Π4β/οικ.4690/
για κάθε 30 κλίνες τουλάχιστον,
30.08.1996 Απόφασης του ιδίου
για την κάλυψη του νυκτερινού
ως άνω Υπουργού. Τελικώς, οι
ωραρίου εργασίας. Το ίδιο µε την
διατάξεις αµφοτέρων των παραπροηγούµενη παράγραφο ισχύπάνω υπουργικών αποφάσεων
ει για τις πάνω από 30 κλίνες».
τροποποιήθηκαν,συµπληρώθηΌπως προκύπτει εκ των ανωκαν και επί της ουσίας αντικατατέρω διατάξεων,το προγενέστερο
στάθηκαν από τις διατάξεις της καθεστώς,που ρύθµιζε τους όρους
υπ’αριθµ.Π1γ/οικ.81551/25.06.2007 λειτουργίας των Μ.Φ.Η.,έδινε ιδιαπόφασης του Υφυπουργού Υγεί- αίτερη έµφαση στην παρουσία
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσηλευτή µεταξύ του απασχολούµενου προσωπικού, ενώ έκα(ΦΕΚ Β΄ 1136/2007).
Εν σχέσει µε την απασχόλη- νε σαφή διαχωρισµό µεταξύ Νοσηση νοσηλευτικού προσωπικού λευτών και Βοηθών Νοσηλευτών.
στις Μ.Φ.Η., οι δύο πρώτες κατά
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει
χρόνον υπουργικές αποφάσεις να υπογραµµιστεί,ότι εκ της κείορίζουν δια των διατάξεων του µενης νοµοθεσίας καθιερώνεται
άρθρου 13 ως εξής: «Το προσω- ρητή διάκριση µεταξύ των ανωπικό της Μονάδας διακρίνεται σε: τέρω δύο κλάδων εργαζοµένων.
∆ιοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτι- Ειδικότερα,ο επαγγελµατικός τίτκό, Βοηθητικό και Ειδικό και λος του Νοσηλευτή έχει καθιεπρέπει να διαθέτει την ακόλου- ρωθεί δυνάµει των διατάξεων
θη τουλάχιστον σύνθεση. Α' ∆ιοι- του άρθρου 5§2 Α του Νόµου
κητικό: (…), Β' Ιατρικό: (…), Γ' 1579/1985 και απονέµεται στους
Νοσηλευτικό: α) Ένας (1) προϊ- πτυχιούχους ή διπλωµατούχους
στάµενος-η, κατά προτίµηση από- των:α) Τµηµάτων νοσηλευτικής
φοιτος-η Σχολής τετραετούς φοί- Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τµηµάτ η σ η ς Ν ο σ η λ ε υ τ ώ ν - τ ρ ι ώ ν ή των Τ.Ε.Ι.γ) Τέως ανώτερων σχοΕπισκεπτών-τριών Υγείας ή Μαι- λών αδελφών νοσοκόµων επιών. η τριετούς φοίτησης µε διε- σκεπτριών αδελφών νοσοκόµων,
τή τουλάχιστον νοσηλευτική πεί- αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείρα. β) Ένας (1) Νοσηλευτής-τρια ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
ή ένας (1) βοηθός νοσηλευτού- Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ)
τριας για κάθε 25 κλίνες τουλά- Ισότιµων σχολών αλλοδαπής

Ε.Ν.Ε.χειρο

Νοσηλευτικό,Βοηθητικό και Ειδικό και πρέπει να διαθέτει την
Βοηθών Νοσηλευτή έαχεπι κόαψ
θιεε- ι ς ακόλουθη τουλάχιστον σύνθερωθεί δυνάµει των διατάξεων ση: Α. ∆ιοικητικό: (…), Β. Ιατριτου άρθρου 4 του Προεδρικού κό : (…), Γ. Νοσηλευτικό: Πρω∆ιατάγµατος 210/2001 και απο- ινή βάρδια:Ένας νοσηλευτής-τρια
νέµεται στους κατόχους πτυχίων ΤΕ ή ένας νοσηλευτής-τρια ∆Ε
των: 1. Μέσων Τεχνικών Επαγ- µε καθήκοντα προϊσταµένου-ης
γελµατικών Νοσηλευτικών Σχο- και επιπλέον: Ένας κοινωνικός
φροντιστής-τρια ανά 25 αυτοεξυπηρετούµενους περιθαλπόµεH νεότερη
νους ή ανά 15 µη αυτοεξυπηρετούµενους. Όταν ο αριθµός των
υπουργική απόπεριθαλπόµενων είναι µεγαλύφαση κάνει
τερος των 25, 50, 75 κ.ο.κ. κατά
εσφαλµένως
11 περιθαλπόµενους, απαιτείται
χρήση ενός ανύ- ένας επιπλέον κοινωνικός φροντιστής-τρια. Απογευµατινή βάρπαρκτου επαγδια: Ένας νοσηλευτής - τρια ΤΕ
γελµατικού τίτή ένας νοσηλευτής - τρια ∆Ε για
λου, ήτοι του
τους πρώτους 25 περιθαλπόµετίτλου του
νους. Ένας κοινωνικός φροντιστής - τρια ανά 25 επιπλέον αυτοΝοσηλευτή ∆Ε.
εξυπηρετούµενους περιθαλπόµενους
ή ανά 15 µη αυτοεξυπηρετούµελών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ ) 2. Τεχνικών νους. Όταν ο αριθµός των περιΕπαγγελµατικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) θαλπόµενων είναι µεγαλύτερος
Νοσηλευτικής κατεύθυνσης 3. των 25,50,75 κ.ο.κ.κατά 11 περιΙνστιτούτων Επαγγελµατικής θαλπόµενους,απαιτείται ένας επιΚατάρτισης (I.Ε.Κ.) Νοσηλευτι- πλέον κοινωνικός φροντιστήςκής (Τ.Ε.Ε.) 4. Τεχνικών Επαγ- τρια. Βραδινή βάρδια: Ένας
γελµατικών Εκπαιδευτηρίων Α' νοσηλευτής - τρια ΤΕ ή ένας νοσηκύκλου Βοηθών Νοσηλευτών λευτής - τρια ∆Ε για τους πρώ5. Τεχνικών Επαγγελµατικών τους 35 περιθαλπόµενους. Ένας
Ε κ π α ι δ ε υ τ η ρ ί ω ν ( Τ . Ε . Ε . ) Β ' κοινωνικός φροντιστής-τρια ανά
κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών 35 επιπλέον περιθαλπόµενους.
6. Σχολών της αλλοδαπής ισο- Όταν ο αριθµός των περιθαλπότίµων προς τις ανωτέρω Σχολές. µενων είναι µεγαλύτερος του 35,
Το προεκτεθέν πλαίσιο τρο- 70 κ.ο.κ. κατά 17 περιθαλπόµεποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε νους, απαιτείται ένας επιπλέον
δυνάµει των διατάξεων της νεό- κοινωνικός φροντιστής-τρια».
Επί των ανωτέρω πλέον πρότερης υπ’αριθµ.Π1γ/οικ.81551/
25.06.2007 απόφασης του Υφυ- σφατων διατάξεων χωρούν οι
πουργού Υγείας και Κοινωνικής ακόλουθες σκέψεις.Αρχικώς θα
Αλληλεγγύης,που ορίζει ως εξής: πρέπει να τονιστεί, ότι η νεότερη
«Το προσωπικό της µονάδας δια- υπουργική απόφαση κάνει εσφαλκρίνεται σε: ∆ιοικητικό, Ιατρικό, µένως 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 Βοηθού Νοσηλευτή. Υπ’ αυτό το πρίσµα η νεότερη και νυν ισχύουσα υπουργική
απόφαση περί των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των
Μ.Φ.Η. χρήζει διορθώσεως.
Περαιτέρω αξίζει να υπογραµµιστεί, ότι ο προαιρετικός χαρακτήρας της παρουσίας Νοσηλευτή ΤΕ ή ΠΕ µεταξύ του
απασχολούµενου προσωπικού
δηµιουργεί εύλογα ερωτηµατικά
σχετικά µε την κατά το δυνατόν
ασφαλέστερη λειτουργία των
η παρουΜ.Φ.Η..Με άλλα λόγια,η
σία των Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ
στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο
των Μ.Φ.Η. κρίνεται ως επιβεβληµένη, ενόψει των επαγγελµατικών
τους δικαιωµάτων, που διαφοροποιούνται ουσιωδώς των αντίστοιχων επαγγελµατικών δικαιωµάτων των Βοηθών Νοσηλευτή ∆Ε.
Ενόψει των ανωτέρω δεδοµένων η Ε.Ν.Ε. προτείνει την
τροποποίηση των διατάξεων του
άρθρου 13 της υπ’ αριθµ.
Π1γ/οικ.81551/25.06.2007 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
δια της καθιέρωσης της υποχρεωτικής σύνθεσης του νοσηλευτικού προσωπικού των Μ.Φ.Η.
από τουλάχιστον έναν Νοσηλευτή ΤΕ ή ΠΕ, ως θεµελιώδους
προϋπόθεσης για την νόµιµη
και π ρωτίστως για την π λέο ν
ασφαλή λειτουργία των Μ.Φ.Η..
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Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

Έ

ντονη υπήρξε η αντίδρα- πισης των εργαζοµένων του
ση της Ένωσης Νοση - χώρου της υγείας, που ισοπε λευτών Ελλάδος, για τρο- δώνει κάθε έννοια αξιοκρατίας
π ο λ ο γ ί α π ο υ κ α τ έ θ ε σ ε τ ο και ισότητας, επιβάλλοντας µε
υπουργείο Υγείας, στον προ - την πιο άκοµψη µέθοδο την
σφάτως ψηφισθέντα νόµο, ο εξοµοίωση υπαλλήλων διαφοοποίος αφορά στη δωρεά και ρετικών κλάδων, που φέρουν
µεταµόσχευση οργάνων.
διαφορετικό επαγγελµατικό τίτ«Στις διατάξεις του ως άνω π ολολ ίκταιηέχςουν διαφορετικά επαγνοµοσχεδίου συµπεριελήφθη γελµατικά δικαιώµατα.
και τροπολογία, αφορώσα την
Όπως είναι ήδη γνωστό,σύµυπηρεσιακή κατάσταση του προ- φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
σωπικού του κλάδου ΤΕ Νοση- 5§2 Α του Νόµου 1579/1985,
λευτικής – Μαιευτικής του ΙΚΑ «από τη δηµοσίευση του παρό– ΕΤΑΜ. Ειδικότερα, διά της ντος νόµου καθιερώνεται ο επαγεπίµαχης τροπολογίας προβλέ- γελµατικός τίτλος του νοσηλευπεται, ότι το προσωπικό του τή και νοσηλεύτριας στους
κ λ ά δ ο υ Τ Ε Ν ο σ η λε υ τ ικεήπ
ς ι–φ υπτυχιούχους
λ λ ί δ α ή διπλωµατούχους
Μαιευτικής που µεταφέρεται των:α) Τµηµάτων νοσηλευτικής
κ α τ ’ ε φ α ρ µ ο γ ή τ ο υ Ν ό µ ο υ Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τµηµά3918/2011 στους φορείς υπο- των Τ.Ε.Ι.γ) Τέως ανώτερων σχοδοχής δύναται να καταταγεί µετά λών αδελφών νοσοκόµων επιτην µεταφορά του στον κλάδο σκεπτριών αδελφών νοσοκόµων,
ΤΕ Νοσηλευτικής κατόπιν υπο- αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείβολής αιτήσεως προτίµησης, ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
εφόσον εργαζόταν µε οποια - Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ)
δήποτε σχέση εργασίας στο ΙΚΑ Ισό– ΕΤΑΜ και παρείχε νοσηλευτικές υπηρεσίες για οκτώ τουλάχιστον έτη προ της µεταφοράς του. Ενόψει της ανωτέρω
τροπολογίας χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις.
∆ιά των σχολιαζόµενων διατάξεων καθιερώνεται, επί της
ουσίας, η δυνατότητα υπέρ µαιευτών και µαιών να µετατάσσονται στον κλάδο των νοσηλευτών χωρίς, ωστόσο, να
διαθέτουν το απαιτούµενο τυπικό προσόν, ήτοι πτυχίο νοσηλευτικής. Η παρατήρηση αυτή
χωρεί, διότι είναι προφανές ότι
η χρησιµοποιούµενη φράση
«δύναται να καταταγεί» υποκρύπτει, κρίνοντας εκ του αποτελέσµατος της κατάταξης, την δίχως
άλλο µετάταξη µαιών στον κλάδο των νοσηλευτών.
Η ρύθµιση αυτή είναι αναµφίβολα πρωτοφανής και φανερώνει την προχειρότητα και τον
α πε ρ ί σ κ ε πτ ο τρ ό πο α ν τι µε τ ώ -

Ε.Ν.Ε.ργός
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Προσβάλλει τους

Ε.Ν.Ε.

πληροφορίες

της κοινής λογικής, επιχειρείται διά της επίµαχης τροπολογίας η ένταξη στον κλάδο των
νοσηλευτών υπαλλήλων, που
δεν φέρουν καν τον αντίστοιχο επαγγελµατικό τίτλο.
Περαιτέρω, µε την ψήφιση
«∆ηµιουργείται
του Νόµου 3252/2004 συστή α π ό ψ ε ι ς θηκε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοένα εξαιρετικά
σίου ∆ικαίου µε την επωνυµία
ασαφές πλαίσιο,
«Ένωση Νοσηλευτών – Νοσηπου εγκυµονεί
λευτριών Ελλάδος» (Ε.Ν.Ε.),
τον κίνδυνο
που λειτουργεί ως επαγγελµα µαζικής εισόδου τικός σύλλογος των νοσηλευτών, προβλεποµένης της υπο στον κλάδο των
χρεωτικής εγγραφής αυτών στα
νοσηλευτών
µητρώα της. Ειδικότερα, σύµυπαλλήλων, που φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
ουδεµία σχέση
3§2 του ως άνω Νόµου, «Τακτικά µέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποέχουν µε την
χρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές
νοσηλευτική»
που είναι απόφοιτοι: α) Τµηµάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β)
νέµεται σε συγκεκριµένους Νοσηλευτικών Τµηµάτων T.E.I.,
εργαζόµενους, που είναι από- γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών
φοιτοι συγκεκριµένων και περιο- Αδελφών Νοσοκόµων, Επισκεριστικώς αναφεροµένων πτριών Αδελφών Νοσοκόµων,
σχολών. Κατά παρά- αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείκαµψη των ως άνω ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
διατάξεων αλλά και Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε)
Νοσηλευτικών Σχολών ή
Τµηµάτων της αλλοδαπής, των
τιµων σχολών αλλοδαπής των
αντίστοιχων σχολών α, β, γ.».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων
προκύπτει, ότι ο επαγγελµατικός τίτλος του νοσηλευτή απο-

Ε.Ν.Ε.κρίθη

οποίων τα διπλώµατα έχουν
αναγνωριστεί ως ισότιµα µε τα
πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ηµεδαπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες.στ) Σχολής Αξιωµατικών Νοσηλευτικής,ζ) Πρώην
Σχολής Αξιωµατικών Αδελφών
Νοσοκόµων».
Όπως προκύπτει εκ των
ανωτέρω, µέλη της Ε.Ν.Ε. είναι
αποκλειστικά και µόνον όσοι
φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο του νοσηλευτή. ∆ιά της κατάταξης ή άλλως της εν τοις πράγµασι µετάταξης των µαιών στον
κλάδο των Νοσηλευτών ΤΕ,
µέσω της εφαρµογής των διατάξεων της επίµαχης τροπολογίας, οι µαίες ασφαλώς και δεν
αποκτούν τον επαγγελµατικό
τ ί τ λ ο τ ο υ ν ο σ η λ ε υ τ ή , ε φό σ ο ν
δεν διαθέτουν το εκ του Νόµου
α π α ι το ύ µ ε ν ο τ υ π ικ ό π ρ ο σ όν ,
ήτοι το αντίστοιχο πτυχίο µιας
ε κ τ ω ν π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ι κ ώς α ν α φ ε ροµένων σχολών. Εντεύθεν
παρατηρείται το εξής παράδοξο: Θα ενταχθούν στον κλάδο
των Νοσηλευτών µαίες και µαιευτές, οι οποίοι θα ασκούν µεν
τη νοσηλευτική,πλην όµως δεν
θα φέρουν τον αντίστοιχο επαγγελµατικό τίτλο, δεν θα είναι
µέλη του αντίστοιχου επαγγελ-
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ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.
νοσηλευτές
εφηµερίδες

Επιπλέον, µείζον ζήτηµα
µατικού συλλόγου, δηλαδή της
Ε.Ν.Ε. και δεν θα διαθέτουν γεννάται ως προς την υπηρετην αντίστοιχη άδεια ασκήσε- σιακή εξέλιξη των µαιευτών και
µαιών, που πρόκειται να ενταως επαγγέλµατος.
Με άλλα λόγια βαίνουµε προς χθούν στον κλάδο των Νοσητην δηµιουργία ενός ιδιόµορ- λευτών ΤΕ, εξ απόψεως, κυρίως,
φου – ιδιότυπου σώµατος υπαλ- της συµµετοχής τους στις κρίλήλων, που θα ασκούν υπηρε- σεις για την κατάληψη θέσεων
λίτης
σιακά καθήκοντα άλλου κλάδου, π οπροϊσταµένων.
Η Ε.Ν.Ε. έχει ήδη επισηµάχ ωρ ίς ν α ελ έ γχ ο ν τα ι α πό τ ο ν
οικείο επαγγελµατικό σύλλογο νει, ότι στα νοσοκοµεία του
και χωρίς να διαθέτουν την κατά ΕΣΥ δεν ακολουθείται η διάρ νόµο απαιτούµενη άδεια ασκή- θρωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ, όπου υπάρχει ενιαίσεως επαγγέλµατος.
Εύλογα,δε,γεννάται εν προ- ος κλάδος νοσηλευτικής – µαικειµένω το ερώτηµα περί της ευτικής. Στο ΕΣΥ υπάρχει δια εφαρµογής των διατάξεων του κριτός κλάδος νοσηλευτών και
ι φ υδλιαλκίρδιταός κλάδος µαιευτών.
άρθρου 31§2-3,σύµφωνα εµεπτις
οποίες «όποιος ασκεί τη νοσηΗ σηµαντικότερη πρακτική
λευτική χωρίς να έχει άδεια συνέπεια της ως άνω διάκριάσκησης επαγγέλµατος διώκε- σης αφορά το καθεστώς των
ται ποινικά σύµφωνα µε το άρθρο κρίσεων για την κατάληψη θέσε458 του Ποινικού Κώδικα.Καταγ- ων προϊσταµένων από τους
γελία για παράνοµη άσκηση του ανωτέρω κλάδους υπαλλήλων.
νοσηλευτικού επαγγέλµατος
Εν προκειµένω εφαρµόζοµπορεί να κάνει οποιοσδήπο- νται οι ειδικές διατάξεις του
τε ιδιώτης στα Περιφερειακά άρθρου 103§1 του Νόµου
Συµβούλια ή στο ∆.Σ.της Ε.Ν.Ε., 2071/1992,σύµφωνα µε τις οποίτο οποίο στη συνέχεια υποχρε- ες «θέσεις διευθυντών, τοµεαρούται να γνωστοποιήσει το γεγο- χών, προϊσταµένων και υπευνός στις αρµόδιες δικαστικές θύνων της νοσηλευτικής
αρχές». Με άλλα λόγια, εφόσον υπηρεσίας,νοσηλευτικών ιδρυαποδεδειγµένα µαίες και µαιευ- µάτων και κέντρων υγείας,κατατές θα ασκούν το νοσηλευτικό λαµβάνονται από νοσηλευτές
επάγγελµα χωρίς την απαιτού- ΠΕ και ΤΕ, µε εξαίρεση τα µαιµενη άδεια, η Ε.Ν.Ε. θα είναι ευτικά τµήµατα και τα κοινωνιυποχρεωµένη να τους καταγ- κής ιατρικής στα οποία προΐσταγείλει για το ποινικό αδίκηµα ται µαίες και επισκέπτες αντιστοίχως».
της αντιποίησης επαγγέλµατος.
Όπως προκύπτει εκ των
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ανωτέρω διατάξεων, οι θέσεις
ευθύνης στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των νοσοκοµείων του
ΕΣΥ καταλαµβάνονται αποκλειστικά και µόνον από υπαλλή-

Η Ε.Ν.Ε. θεωρεί αυτονόητη την διατήρηση σε ισχύ και
τον απόλυτο σεβασµό των ανωτέρω ειδικών διατάξεων του
άρθρου 103§1 του Νόµου
2071/1992 και µετά την ένταξη των νοσοκοµείων του ΙΚΑ
«Οι θέσεις ευθύ- – ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ.Με άλλα λόγια
α π ό ψ ε ι ς οι µαίες και οι µαιευτές του ΙΚΑ
νης στις νοσηλευ– ΕΤΑΜ, που θα ενταχθούν στο
τικές υπηρεσίες
θα δύνανται να προΐστατων νοσοκοµεί- ΕΣΥ,
νται µόνον σε µαιευτικά τµήων του ΕΣΥ κατα- µατα. Οποιαδήποτε διαφορετιλαµβάνονται
κή ρύθµιση ή πρόβλεψη θα
αποκλειστικά και αποτελεί αναγκαστικά ευθεία
παραβίαση των προαναφερθειµόνον από
σών διατάξεων του Νόµου
υπαλλήλους που 2071/1992.
φέρουν τον
Περαιτέρω αξίζει να επισηµανθεί, ότι το κριτήριο της προεπαγγελµατικό
γενέστερης παροχής νοσηλευτίτλο του νοσητικών υπηρεσιών επί οκτώ έτη
λευτή»
είναι εντελώς ασαφές και αόριστο, δοθέντος ότι δεν διευκριλους που φέρουν τον επαγγελ- νίζεται ο τρόπος απόδειξης της
µατικό τίτλο του νοσηλευτή, ως άνω υπηρεσίας, ενώ εξαι όπως αυτός καθιερώθηκε από ρετικό ενδιαφέρον παρουσιά τις προαναφερθείσες διατάξεις ζει και η ερµηνεία του όρου
του άρθρου 5§2 Α του Νόµου «νοσηλευτικές υπηρεσίες» εξ
1579/1985, ήτοι µόνον από απόψεως περιεχοµένου, ήτοι
περιγραφής συγκεκριµένων
νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ.
Οι µαιευτές και οι µαίες πράξεων, οι οποίες κατά τα
έ χ ο υ ν δ ι κ α ί ω µ α κ α τ ά λ η ψ η ς διδάγµατα της επιστήµης, συνιθ έ σ ε ω ν ε υ θ ύ νης µ ό νο ν σ τ α στούν άσκηση της νοσηλευτιµαιευτικά τµήµατα, µη δυναµέ- κής επιστήµης και τέχνης.
ν ων ν α κ ρ ι θ ο ύ ν ω ς π ρ ο ϊ σ τ ά Όλα τα ανωτέρω δηµιουρµενοι της διεύθυνσης ή των γούν ένα εξαιρετικά ασαφές
λοιπών τµηµάτων των νοση - πλαίσιο, που εγκυµονεί τον κίνλευτικών υπηρεσιών.
δυνο µαζικής εισόδου στον
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"

πληροφορίες

ISBN 978-960-6819-18-6
Σελίδες 64, ∆ιαστ. 11,5Χ13,5
Τιµή: 7,31 ευρώ
171 φορές το φεγγάρι µίκρυνε και µεγάλωσε από
τότε που γράφτηκε τούτο το παραµυθάκι.
...Το φεγγάρι έλαµπε κάθε νύχτα όλο
και πιο πολύ όταν ήταν κοντά του.

κλάδο των νοσηλευτών υπαλλήλων, που ουδεµία σχέση
έχουν µε την νοσηλευτική.
Με άλλα λόγια διαρρηγνύεται η ενότητα και η απαιτούµενη οµοιοµορφία ενός κλάδου
εργαζοµένων, επερχοµένης
ούτως της αναπόφευκτης σύγχυσης των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων και υπηρεσιακών
καθηκόντων των µελών του.
Πρόκειται, αναµφίβολα, για
µια θλιβερή και συνάµα εξοργιστική εξέλιξη για την πολύπαθη
νοσηλευτική, που δέχεται αλλεπάλληλα πλήγµατα που την υποβαθµίζουν, αλλοιώνοντας τον
χαρακτήρα των συστατικών στοιχείων ενός ολόκληρου κλάδου.
Η Ε.Ν.Ε., διαβλέποντας την ως
άνω εξέλιξη µετά την ψήφιση του
Νόµου 3918/2011, είχε ήδη αποστείλει προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σχετικό υπόµνηµα, στο οποίο, προφανώς, δεν
εδόθη η δέουσα βαρύτητα από
το αρµόδιο Υπουργείο.
Η µοναδική οδός δικαίω σης για τον κλάδο και τις χιλιάδες των νοσηλευτών είναι η δικαστική οδός, στην οποία θα
αναγκαστεί να προσφύγει η Ε.Ν.Ε.
για την προάσπιση του αυτονόητου, ήτοι την διατήρηση του αµιγώς νοσηλευτικού χαρακτήρα
του κλάδου», αναφέρει η ανακοίνωση – παρέµβαση του ∆.Σ.
της Ε.Ν.Ε., η οποία απεστάλη σε
όλους τους αρµόδιους φορείς.

Mερώπη Κονιδάρη

...Γιατί οι συνθήκες δεν το επέτρεπαν!" σαν παραµύθι...
`Οµως, το σκεπτικό αστέρι που τρεµόπαιζε δεν το
πρόσεχε.
Το φεγγάρι πληγωνόταν πολύ γι’ αυτό.
Αλλά δεν τολµούσε να του το πει...

...ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΕΝ ΤΟ ΕΠΕΤΡΕΠΑΝ.
Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες στη ζωή σας,
να βλέπετε το φεγγάρι
ΠΑΝΤΑ να σας χαµογελά!!!

H Μερώπη Κονιδάρη σπούδασε νοσηλευτική, ζει και εργάζεται στον Πειραιά, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας. Συµµετέχει ενεργά στα κοινά. Όσο για τα όνειρά
της αφετηρία είχαν το µικρό νησάκι του Ιονίου, το Μεγανήσι. Kάποια απ’ αυτά πραγµατοποιήθηκαν, για τα υπόλοιπα προσδοκεί και ελπίζει...
Σπετσών 25, Κυψέλη, 113 62 Αθήνα – Τηλ. 210 8834 329 – fax. 210 8834 329, e-mail: info@zacharakis.gr
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περιεχόµενα

OI ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Ξεκάθαρες
και όχι...
Ε.Ν.Ε.
κατά το δοκούν

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδες

ΗΕ.Ν.Ε.ργός

πληροφορίες

Ένωση Νοσηλευτών από διάφορα νοσήµατα, η λήψη
Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) έχει νοσηλευτικών µέτρων και επίεπανειληµµένως τονί- βλεψη ανάπαυσης και ύπνου,
σει, ότι τα υπηρεσιακά καθή - η λήψη µέτρων για πρόληψη
κοντα των νοσηλευτών περι - και φροντίδα επιπλοκών από
πολίτης
γράφονται κατά τρόπο περιοριστικό µακροχρόνια κατάκλιση,η κάλυαπό τις διατάξεις του Προεδρι- ψη των αδυναµιών αυτοφροκού ∆ιατάγµατος 351/1989, το ντίδας, η υποβοήθηση και φροοποίο δεν έχει υποστεί µέχρι ντίδα λειτουργιών εντέρου και
σήµερα κάποια τροποποίηση. ουροδόχου κύστης, η λήψη
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω νοσηλευτικών µέτρων για παραδιατάξεις, οι φέροντες τον τίτλο γωγή αναπνευστικής λειτουρτου Νοσηλευτή, όπως αυτός γίας, η στενή παρακολούθηση
καθιερώθηκε από το άρθρο αρρώστων για έγκαιρη διαπίε π ι φ υστωση
λ λ ί δδυσχερειών
α
ή επιπλο5§2 Α του Νόµου 1579/1985,
είναι αρµόδιοι για τη διενέρ- κών από τη νόσο, τις διαγνωγεια νοσηλευτικών πράξεων στικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά
που γίνονται µε δική τους από- σχήµατα, η λήψη µέτρων για
φαση και ευθύνη εκτέλεσης πρόληψη ατυχηµάτων στο χώρο
προς κάλυψη των αναγκών του παροχής νοσηλευτικής φροανθρώπου σαν βιοψυχοκοινω- ντίδας, η αποµόνωση και δήλωνική οντότητα, στους τοµείς υγι- ση αρρώστου µε λοιµώδες
εινής του ίδιου και του περι- νόσηµα, η προθανάτια υποστήβάλλοντός του,ασφάλειας,άνεσης, ριξη και φροντίδα του αρρώυποβοήθησης οργανικών λει- στου και µεταθανάτια φροντίτουργιών, διατήρησης ισοζυ- δα του αρρώστου στο θάλαµο
και υποστήριξη της οικογένειγίων του.
Στις πράξεις αυτές περιλαµ- ας, η σίτιση αρρώστου µε όλους
βάνεται η παροχή ολοκληρω- τους τρόπους,η εφαρµογή φυσιµένης και εξατοµικευµένης φρο- κών µέσων για πρόκληση υποντίδας σε κλινήρεις αρρώστους, θερµίας,η εκπαίδευση και παροόλων των ηλικιών,που πάσχουν χή βοήθειας στον άρρωστο µε

Ε.Ν.Ε.χειρο

σκοπό την αυτοφροντίδα, η πρακτικής εµπειρίας να εκτεεκπαίδευση και παροχή βοή- λούν και πιο περίπλοκες πράθειας στους οικείους του αρρώ- ξεις κατ’ εφαρµογή του θεραστου µε σκοπό τη συνέχιση πευτικού προγράµµατος, όπως:
της φροντίδας στο σπίτι, η φρο- µετρήσεις διαφόρων παραµέαπόψεις
ντίδα και υποστήριξη του αρρώ- τρων που εµπίπτουν στις αρµοστου όταν υπάρχει χρόνιο ή διότητες του νοσηλευτή, χορήανίατο νόσηµα, η βοήθεια στην γηση φαρµάκων από όλες τις
επικοινωνία µεταξύ αρρώστου, οδούς, πλήρης παρεντερική
θρέψη, θεραπευτικά λουτρά,
βρογχική παροχέτευση εκκρίοι πειραµατισµοί σεων.
και η ανάληψη
Όπως προκύπτει εκ των
ανεύθυνων πρω- ανωτέρω διατάξεων, η εξειδικευµένη διαδικασία της τεχνιτοβουλιών θα
κ ή ς τ ο π ο θέ τη ση ς β ε λ ό ν α ς σε
πρέπει να αποκεντρικό καθετήρα port-a-cath
φεύγονται.
δεν συµπεριλαµβάνεται, ως εκ
της φύσεώς της, µεταξύ των
θεσµοθετηµένων επαγγελµατιοικογένειας, γιατρού, προσω- κών καθηκόντων των νοση πικού του νοσοκοµείου και λευτών. Η συγκεκριµένη ενέράλλων κοινωνικών ιδρυµά- γεια,προκειµένου να λαµβάνει
των, η διενέργεια γραπτής και χώρα µε απόλυτη ασφάλεια για
προφορικής ενηµερωτικής επι- τους ασθενείς, θα πρέπει να
κοινωνίας µε τα µέλη της υγει- εκτελείται από το ιατρικό προονοµικής οµάδας και άλλους σωπικό, που διαθέτει τις απαισυναφείς Οργανισµούς. Σε τούµενες γνώσεις και την κατάλαπουσία γιατρού, οι Νοσηλευ- ληλη επιστηµονική επάρκεια
τές εφαρµόζουν τις πρώτες βοή- για την αντιµετώπιση κάθε πιθαθειες. Περαιτέρω, έχουν την νού κινδύνου.
ικανότητα λόγω σπουδών και
Η Ε.Ν.Ε. αισθάνεται την ανά-
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γκη για ακόµη µια φορά να
τ ο ν ί σ ε ι , ό τ ι τ ο α ντ ι κ ε ί µ ε ν ο τ ης
νοσηλευτικής επιστήµης και
τέχνης δεν είναι δυνατόν να
διευρύνεται κατά το δοκούν
κ αι µε α υθ αίρ ετ ο κά θε φο ρά
τ ρό π ο , ώ σ τ ε να σ υµ π εριλ αµ βάνει και ενέργειες που θα
έπρεπε να βαρύνουν άλλους
κ λά δ ο υ ς ε ρ γ α ζ ο µ έ νω ν .
Υπ ο γ ρ α µ µ ίζ ε τ α ι , δ ε, ό τ ι σ ε
µια τέτοια περίπτωση ανάθε σης αλλότριων καθηκόντων
σε ν οσηλευτ ές η ε νδεχόµεν η
π α ρ ο υ σί α σ η ε π ιπ λ ο κ ώ ν σ τ η ν
υγεία ενός ασθενούς γεννά
σοβαρές ευθύνες πρωτίστως
για όσους συ ντηρούν ή ακό µ η και επιβ άλ ου ν ως ε ργο δό τες την εν τοις πράγµασι παραβίαση των διατάξεων περί
ε π α γγ ε λ µ α τ ι κ ών κ α θ η κ ό ν τ ω ν
τ ω ν ν ο ση λ ε υ τ ών .
Συµπερασµατικά, οι πειραµατισµοί και η ανάληψη ανεύθυνων πρωτοβουλιών στον
εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο της
υγείας θα πρέπει να αποφεύ γονται, τηρουµένου απολύτως
του οικείου θεσµικού πλαισίου, όπως αυτό προσδιορίζεται
από την ελληνική νοµοθεσία.

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τ

ο Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου
Πελοποννήσου προκηρύσσει για το
ακαδηµαϊκό έτος 2011-12 διαγωνισµό εισαγωγής και φοίτησης στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τµήµατος.
Το Πρόγραµµα απονέµει Μεταπτυχιακό
∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) σύµφωνα µε
την υπουργική απόφαση Β7/24875/16.4.07

(ΦΕΚ 624Β’). Κατά το ακαδηµαϊκό έτος
2011-12 θα λειτουργήσουν οι εξής τρεις
(3) κατευθύνσεις του Μ∆Ε:
α) Εκπαιδευτικά Προγράµµατα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση
Εκπαίδευση (Συµβατικές και e-Μορφές)
β) Θεσµοί και Πολιτικές Υγείας
γ) Κοινωνικές ∆ιακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει
ύστερα από εξετάσεις για κάθε κατεύθυνση χωριστά, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν κατά το τριήµερο 12-14 Σεπτεµβρίου 2011. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει
να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Προγράµµατος σχετική αίτηση από 30 Μαΐου
έως 10 Αυγούστου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες σχε-

τικά µε το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία
του Προγράµµατος (∆αµασκηνού και
Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος, τηλ.
27410-74992-3, e-mailpmssep-secr@uop.gr,),
ενώ το πλήρες κείµενο της προκήρυξης
µπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
(www.uop.gr).

12 Ιούνιος 2011

Ιούνιος 2011

Ε.Ν.Ε.ργειες

13

επικαιρότητα

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα των εκλογών της EΝΕ
Σ

ίγουρα αν δεν περάσει ασφαλής χρόνος από ένα γεγονός, κάθε σχόλιο επ’ αυτού,
ενέχει τον κίνδυνο της υποκειµενικής παρουσίασής του, λόγω της τυχόν
υποβόσκουσας συναισθηµατικής
εµπλοκής.
Αξίζει, όµως, τον κόπο να προχωρήσουµε σε µια εξαρχής ερµηνεία
όλου του πλαισίου µέσα στο οποίο
δροµολογήθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες της Ε.Ν.Ε., τόσο από πλευράς προετοιµασίας, όσο και από τη
σκοπιά των τελικών αποτελεσµάτων.
Πέρυσι τέτοια εποχή, δεν είχε
φύγει απ’ τα ρουθούνια µας καλά
καλά, η µυρωδιά του καπνού απ’ τα

πυροτεχνήµατα της Μαριλίζας και
των υποβολέων της, για αναβολή
των εκλογών της Ε.Ν.Ε. που είχαν
προκηρυχθεί από το Μάρτη του 2010
µε το σύστηµα του ενιαίου ψηφοδελτίου και της δικαιότερης όλων
αναλογικής: Όποιος ψηφιζόταν από
τους νοσηλευτές, θα εκλεγόταν στο
όργανο απευθείας, χωρίς παρεµβάσεις κοµµατικής ή παραταξιακής
ιεραρχίας.
Η επαίσχυντη και άκρως αντιδηµοκρατική τούτη παρέµβαση της τέως
υπουργού Υγείας, επιχείρησε να επιβάλλει τη βίαιη εισδοχή των κοµµατικών µηχανισµών, µέσα στον πυρήνα της κλαδικότητας της Ε.Ν.Ε.,

1o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΕ

Αποτελέσµατα
Εκλογών 2011

> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες 316
Έγκυρα: 303 Άκυρα: 08 Λευκά: 05

171 (Ε∆ΡΕΣ 4)
96 (Ε∆ΡΕΣ 2)
36 (Ε∆ΡΕΣ 1)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

σµού των πεφωτισµένων µε τους µονίµως…αδικηµένους, και άλλοι, επιστρατεύοντας τα τοπικά σωµατεία,
είχαν αναθέσει σε φύλακες και κηπουρούς να βρουν υποψηφίους νοσηλευτές για τις επικείµενες εκλογές.
Η εµπλοκή των κοµµατικών µηχανισµών ήταν εµφανής παντού, σε
όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας...
Η µάχη άρχισε µέσα σε µια Αθήνα σπαρασσόµενη από συγκρούσεις
µεταξύ οργισµένων διαδηλωτών και
χιλιάδων αφιονισµένων αστυνοµικών, που µε τα ψεκαστήρια τους, είχαν
µετατρέψει το κέντρο σε θάλαµο αερίων.
Έτσι, οι άνεργοι νοσηλευτές που θα

2. ΣΑΡΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
3. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ψηφίσαντες 316
Έγκυρα: 303 Άκυρα: 10

ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
(Α.ΝΟ.ΣΥ.):

αδυνατώντας να «χωνέψει» ότι στο
χώρο των νοσηλευτών, δε µπορούν
να διεισδύσουν οι ηµιάγριοι κοµµατικοί πάτρωνες.
Και το αποτέλεσµα των εκλογών
αποδεικνύει περίτρανα τα παραπάνω
και δικαιώνει την ενότητα. Οι νοσηλευτές γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη σε όσους προσπάθησαν να δηµιουργήσουν κοµµατικούς στρατούς
για να πολιορκήσουν την Ε.Ν.Ε..
Οι πιέσεις στους χώρους εργασίας
ήταν αφόρητες. Ορισµένοι έταζαν
αφειδώς αναθέσεις καθηκόντων, άλλοι
πίεζαν µέσω της θέσης τους µεταπτυχιακούς φοιτητές να ασπαστούν το
νέο…δόγµα του ανίερου συνασπι-

(67)
(64)

Λευκά: 03

ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Α.ΝΟ.ΣΥ.):

177
87
39

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΠΟΝΤΙΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΟΝΤΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

(125)
(115)
(89)
(80)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΠΟΝΤΙΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΟΝΤΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

(127)
(116)
(99)
(93)

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΑΡΙΑΝΤΖΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

(40)
(36)

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΑΡΙΑΝΤΖΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΝΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ

(41)
(38)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Α.ΝΟ.ΣΥ.)
1. ΤΣΙΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

(23)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

2o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες 1330
Έγκυρα: 1290 Άκυρα: 14 Λευκά: 26

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
(78)

ΕΛΑΒΑΝ:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Α.ΝΟ.ΣΥ.):
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:

ξοι…πορθητές της Ε.Ν.Ε. συγκέντρωσαν κάτι λιγότερο από το 30% των
ψήφων των Νοσηλευτών, µε το εκλογικό σύστηµα που οι ίδιοι οι κοµµατικοί µηχανισµοί επέβαλλαν και µε
εκλογικά τµήµατα που εν πολλοίς καθορίστηκαν από τους ίδιους, στα
πλαίσια της…σοσιαλιστικής συγκυβέρνησης…
Ας µη θεωρηθεί αλαζονική η εν
λόγω ανάλυση, µε δεδοµένο το φοβερό κοµµατικό παρασκήνιο που έβριθε απειλών, παρεµβάσεων και εµποδίων, θεωρώντας τους νοσηλευτές
πρόβατα, χωρίς νεύρο, χωρίς µνήµη,
χωρίς συνείδηση και κυρίως χωρίς
κλαδική συνείδηση και φιλότιµο.

710 (Ε∆ΡΕΣ 6)
336 (Ε∆ΡΕΣ 3)
219 (Ε∆ΡΕΣ 2)
25 (Ε∆ΡΕΣ 0)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ψήφιζαν στον Ευαγγελισµό και το
Αγία Σοφία, δε µπόρεσαν να κατέβουν στο κέντρο, µε αποτέλεσµα από
τους 1300 που ήταν στους εκλογικούς καταλόγους, να µην µπορέσουν
να ψηφίσουν ούτε οι 300…
Παρ’ όλες όµως τις δυσκολίες οι
2 χιλιάδες των νοσηλευτών που ψήφισαν στην Αθήνα, έδωσαν µε την ψήφο
τους πολλές απαντήσεις σε όλους µας.
Καταρχήν, έδωσαν στην Ε.Ν.Ε. µια
περίτρανη νίκη µε ποσοστό πάνω
από 70%, καταδικάζοντας απερίφραστα την αναίσχυντη πολιτική των
παρεµβάσεων στα εσωτερικά του κλάδου.
Εν ολίγοις, όλοι µαζί οι επίδο-

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
1. ΝΤΙΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ψηφίσαντες 1330
Έγκυρα : 1276 Άκυρα: 25

(79)

ΕΝΕ

Λευκά: 29

ΕΛΑΒΑΝ:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ∆ΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
5. ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
6. ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

(283)
(274)
(263)
(203)
(184)
(179)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
1. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
2. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΡΙΖΟΣ
3. ΝΤΑΝΤΑΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ

(89)
(89)
(89)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
2. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

(80)
(66)

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΜΗΤΚΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΡΕΜΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πήραν την απάντηση που τους
άξιζε.
Εµείς από την πλευρά µας, παρά
τα πεπραγµένα µας που επιβραβεύτηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία
των συναδέλφων, οφείλουµε να έρθουµε πιο κοντά στους νοσηλευτές, απλώνοντας το παιχνίδι ακόµα περισσότερο και εµπλέκοντας στη δράση µας
ολοένα και περισσότερους συναδέλφους. Γιατί το ταξίδι, πρέπει να γίνει
εξίσου ενδιαφέρον µε τον προορισµό.
Αυτό που δεν πρέπει να παραλείψουµε, είναι ένα µεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη όλων σας και ένα
µεγάλο συγγνώµη για τα λάθη που
κάναµε.

(148)
(148)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.) :
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
(Α.ΝΟ.ΣΥ.):
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:

696
308
244
28

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ∆ΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ
4. ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
6. ΣΩΤΗΡΟΓΛΟΥ ΖΩΪΤΣΑ
7. ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
8. ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ
9. ΝΤΟΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
10. ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
11. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
12. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΓΚΟΥΛΙΑΒΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
15. ΡΕΜΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(248)
(242)
(185)
(184)
(158)
(151)
(142)
(131)
(128)
(127)
(121)
(117)
(113)
(113)
(105)

Αποτελέσµατα
Εκλογών 2011

>>

14

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ιούνιος 2011

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

περιεχόµενα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
1. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
2. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΡΙΖΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ε φ η µ ε4.ρΠΑΤΗΝΕΑΣ
ίδες
5. ΝΤΙΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6. ΝΤΑΝΤΑΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
7. ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

(128)
Λευκά: 04
(117)
(86)
π λ η ρ ο φ ο(79)
ρ ί ε ς ΕΛΑΒΑΝ:
(70)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
(68)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Α.ΝΟ.ΣΥ.):
(62)
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
2. ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
3. ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
π ο4.λΜΥΤΑΥΤΣΗΣ
ίτης

Ε.Ν.Ε.ργός

> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ψηφίσαντες 170
Έγκυρα: 161 Άκυρα: 05

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
(67)
(62)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
(55)
1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ∆ΟΞΙΑ
α π ό(54)
ψ ε ι ς 2. ΚΑΡΑΛΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3. ΜΑΝΟΜΕΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ε.Ν.Ε.κρίθη

3o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες 170
Έγκυρα: 162 Άκυρα: 05 Λευκά: 03

> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες 324
Έγκυρα: 310 Άκυρα: 07 Λευκά: 07

ΕΛΑΒΑΝ:

ΕΛΑΒΑΝ:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.): 108 (Ε∆ΡΕΣ 5 )
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
(Α.ΝΟ.ΣΥ.):
28 (Ε∆ΡΕΣ 1)
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 26 (Ε∆ΡΕΣ 1)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.): 236 (Ε∆ΡΕΣ 6)
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 31 (Ε∆ΡΕΣ 1)
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΝΟΗ):
24 ( Ε∆ΡΕΣ 0)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:
20 (Ε∆ΡΕΣ 0)

επιφυλλίδα

Αποτελέσµατα
Εκλογών 2011

>>

(50)
(30)
(29)

4o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΕΝΕ

111
24
26

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥ∆ΟΞΙΑ
2. ΚΑΡΑΛΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
3. ΤΣΕΠΡΑΗΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ
4. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
5. ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(58)
(40)
(35)
(25)
(22)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Α.ΝΟ.ΣΥ.
1. ΚΑΡΑΛΙΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

(22)

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΝΤΕΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

(16)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
2. ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
3. ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
5. ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
6. ΖΗΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ

(158)
(141)
(103)
(77)
(74)
(74)

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(16)

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. ΖΩΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΝΤΟΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
2. ΜΑΝΟΜΕΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Α.ΝΟ.ΣΥ.
1. ΒΑΡΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(34)
(30)

(21)

> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ψηφίσαντες 324
Έγκυρα: 308 Άκυρα: 09

Λευκά: 07

(110)
(26)
(17)

Ιούνιος 2011

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

περιεχόµενα

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕεΥΤφΙΚηΩµ
Νερίδες
ΟΜΑ∆ΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΝΟΗ):
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΑΝΟΣΥ):

Ε.Ν.Ε.ντύπω

15

243
25
25
16

(49)

> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ε.Ν.Ε.

Ψηφίσαντεςπ 459
ληροφορίες
Έγκυρα: 433 Άκυρα: 16 Λευκά: 10
ΕΛΑΒΑΝ:

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
2. ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
3. ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
πολίτης
4. ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
5. ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ

Ε.Ν.Ε.ργός

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(162)
(144)
(106)
(79)
(78)

(15)

5o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ε.Ν.Ε.χειρο

ιφυλλίδα
> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟεΥΛπΙΟ
Ψηφίσαντες 459
Έγκυρα: 429 Άκυρα: 17 Λευκά: 13
ΕΛΑΒΑΝ:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.): 297 (Ε∆ΡΕΣ 6)
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 110 (Ε∆ΡΕΣ 2)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ:
22 (Ε∆ΡΕΣ 1)
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΣΕΛΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
4. ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΡΟΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ:

296
107
30

Ε.Ν.Ε.κρίθη
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

απόψεις

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΣΕΛΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
4. ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΗΛ
6. ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

(185)
(150)
(111)
(88)
(78)
(73)

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
2. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

(54)
(45)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
1. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

(20)

6o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

90 (Ε∆ΡΕΣ 5)
6 (Ε∆ΡΕΣ )

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ

(43)
(39)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
1. ΜΠΑΚΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

(20)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΑΛΕΞΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΒΟΥΚΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
5. ΖΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

(34)
(30)
(25)
(21)
(18)

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΓΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
2. ΜΠΑΛΩΤΗ ΒΑΪΑ

(83)
(38)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ - ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Αποτελέσµατα
Εκλογών 2011

>>

> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες
Έγκυρα: 96 Άκυρα: Λευκά:
(159)
(152)
(119)
(97)
(84)
(77)

ΕΝΕ

(28)

16

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

περιεχόµενα

2. ΤΟΠΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Ε.Ν.Ε.ντύπω
> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ε φ η µ εΨηφίσαντες
ρίδες
Έγκυρα: 95

Ιούνιος 2011

Άκυρα:

Ε.Ν.Ε.

(21)
(17)

Λευκά: 11

π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς ΕΛΑΒΑΝ:

Λευκά:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:
Ν.Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ:

ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

Ε.Ν.Ε.ργός ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ψηφίσαντες 433
Έγκυρα: 415 Άκυρα: 07

87
8

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
πολίτης
α π ό ψ ε ι ς 2. ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
3. ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
1. ΑΛΕΞΑΚΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
(30)
4. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ε.Ν.Ε.χειρο

Αποτελέσµατα
Εκλογών 2011

>>

(216)
(201)
(167)
(157)
(148)
(129)

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ
2. ΓΙΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες 433
ε π ι φ υΈγκυρα:
λ λ ί δ α415 Άκυρα: 07 Λευκά: 11

ΕΝΕ

305
83
27

ΕΛΑΒΑΝ:

(51)
(37)

8o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.): 323 (Ε∆ΡΕΣ 7)
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 65 (Ε∆ΡΕΣ 2)
Ν.Α. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ:
27 (Ε∆ΡΕΣ 0)

> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες 157
Έγκυρα: 142 Άκυρα: 11 Λευκά: 04

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΕΛΑΒΑΝ:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3. ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
4. ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΣΕΪ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
6. ΠΛΙΑΓΚΟΥ ΝΙΚΗ
7. ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

(226)
(191)
(178)
(142)
(134)
(130)
(114)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.): 116 (Ε∆ΡΕΣ 6)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Α.ΝΟ.ΣΥ.):
02 (Ε∆ΡΕΣ 0)
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 24 (Ε∆ΡΕΣ 1)

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ
2. ΓΙΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

(26)
(24)

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΝΗΣΙ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ
3. ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΤΡΙΠΟ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ
6. ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(68)
(54)
(49)
(45)
(32)
(31)

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΣΧΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

(24)

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(122)
(101)

(11)

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΛΕΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

(43)

Ιούνιος 2011

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

περιεχόµενα

2. ΠΕΣΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
3. ΑΣΗΜΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

17

(41)
(34)

> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
εφηµερίδες
Ψηφίσαντες 157
Έγκυρα: 144 Άκυρα: 08 Λευκά: 05

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
Ε.Ν.Ε.

φΝοΕρΛίΛεΑ∆ςΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
ΕΝΟΤΗΤΑ Νπ
ΟΣλΗηΛρ
ΕΥοΤΩ
1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ

(412)
(386)

ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
(Α.ΝΟ.ΣΥ.):
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

Ε.Ν.Ε.ργός

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

117
02
25

πολίτης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Α.ΝΟ.ΣΥ.)
1. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

(65)

> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ψηφίσαντες 1882
62
Έγκυρα: 1820 Άκυρα:
α π ό ψ- ε ιΛευκά:
ς

Ε.Ν.Ε.κρίθη
ΕΛΑΒΑΝ:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2. ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ
3. ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(68)
(53)
(50)

Ε.Ν.Ε.χειρο

9o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ε π ι φ υΤΜΗΜΑ
λ λ ί δ αΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες 1882
Έγκυρα: 1764 Άκυρα: - Λευκά: 118

(94)
(81)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ∆ΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
3. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΠΙΣΤΟΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
6. ΣΑΛΗΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
7. ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
8. ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
9. ∆ΡΑΧΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
11. ΒΙ∆ΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
12. Α∆ΑΜΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
13. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
14. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
15. ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
16. ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
17. ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
18. ΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
19. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΤΖΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
20. ΒΙ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΦΕΪΖΙ∆ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
22. ΦΥΣΕΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
23. ΠΙΣΤΟΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
24. ΦΟΥΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ
25. ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
26. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

(82)
(81)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Α.ΝΟ.ΣΥ.)
1. ΚΥΡΙΤΣΗ - ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
2. ∆ΗΜΗΤΡΕΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
(Ε.Ν.Ε.):
1153 (Ε∆ΡΕΣ 7)
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 239 (Ε∆ΡΕΣ 2)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Α.ΝΟ.ΣΥ.):
243 (Ε∆ΡΕΣ 2)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:
89 (Ε∆ΡΕΣ 0)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:
40 (Ε∆ΡΕΣ 0)
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ∆ΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
3. ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
4. ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
5. ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
6. ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
7. ∆ΡΑΧΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Α.ΝΟ.ΣΥ.)
1. ΚΥΡΙΤΣΗ - ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
2. ∆ΗΜΗΤΡΕΛΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
1260
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:
230
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Α.ΝΟ.ΣΥ.): 222
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:
67
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:
41

(767)
(718)
(485)
(451)
(445)
(429)
(419)

(778)
(730)
(546)
(544)
(484)
(465)
(465)
(458)
(450)
(445)
(415)
(385)
(385)
(384)
(384)
(383)
(383)
(382)
(379)
(378)
(376)
(366)
(365)
(360)
(356)
(356)

(87)
(78)

ΕΝΕ

Αποτελέσµατα
Εκλογών 2011

>>

18

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

3. ΧΑΡΧΑΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
4. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
5. ΜΑΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ιούνιος 2011

(71)
(63)
(61)

Ε.Ν.Ε.

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ε φ η µ ε∆ρΗίΜδΟεΚςΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς 2. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
3. ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
1. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
(75)
4. ΣΑΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ
(67)
2. ΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΚΑΛΛΙΑΝΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(58)
6. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
4. ΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(52)
7. ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
5. ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
(49)

Ε.Ν.Ε.ργός

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

πολίτης

Ε.Ν.Ε.κρίθη(31)

> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες 119
Έγκυρα: 114 Άκυρα: 03 Λευκά: 02

Ε.Ν.Ε.χειροΕΛΑΒΑΝ:

ΕΛΑΒΑΝ:

επιφυλλίδα

>>

(45)

11o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες 441
Έγκυρα: 416 Άκυρα: - Λευκά: 25

Αποτελέσµατα
Εκλογών 2011

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

απόψεις

10o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΝΕ

(235)
(152)
(141)
(136)
(115)
(115)
(102)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.): 352 (Ε∆ΡΕΣ 6)
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 64 (Ε∆ΡΕΣ 1)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΣΑΡΙ∆Η ΜΑΡΙΑ
3. ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΚΑΝΕΛΛΑ
4. ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
5. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΜΑΡ∆ΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ
3. ΒΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
4. ΤΣΑΚΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΗΣ

(241)
(160)
(153)
(147)
(127)
(59)

106 (Ε∆ΡΕΣ 5)
8 (Ε∆ΡΕΣ 0)

(47)
(36)
(35)
(32)
(27)

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1. ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

(48)

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΣΥΝΝΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΑΡΥ∆Α ΣΤΑΜΑΤΙΑ
3. ΚΥ∆ΩΝΙΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΤΟΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
3. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΓΕΩΡΓΙΑ
> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ψηφίσαντες 441
Έγκυρα: 407 Άκυρα: -

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

(70)
(67)
(57)

> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ψηφίσαντες 119
Έγκυρα: 114 Άκυρα: 03

(36)
(32)
(19)

Λευκά: 02

ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

Λευκά: 34

ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ:

348
59

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)

105
9
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

επικαιρότητα

περιεχόµενα

1. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΜΑΡ∆ΑΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ

(42)
(28)

Ε.Ν.Ε.ντύπω

ε φ η µ ε ρ ί δΤΜΗΜΑ
ες
12o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

49 (Ε∆ΡΕΣ 1)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
2. ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚΗ
3. ΕΥΚΑΡΠΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΚΑΚΑΛΕ ΕΙΡΗΝΗ
επιφυλλίδα
5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

(28)
(21)
(14)
(13)
(11)

Ε.Ν.Ε.χειρο

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
2. ΓΟΥ∆ΕΣΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
3. ΣΙΤΑΡΙ∆ΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ

(21)
(15)
(12)

Λευκά: 01

15 (Ε∆ΡΕΣ 0)
182 (Ε∆ΡΕΣ 4)
08 (Ε∆ΡΕΣ 0)

(92)
(72)
(46)

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Ε.Ν.Ε.κρίθη
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΡΟ.ΝΟ.ΣΥΝ.)

απόψεις

(149)
(102)
(78)
(76)

> ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

(26)

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΡΟ.ΝΟ.ΣΥΝ.)
1. ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
2. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

(83)
(77)

> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ψηφίσαντες 346
Έγκυρα: 336 Άκυρα: 05

Λευκά: 05

ΕΛΑΒΑΝ:

ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):

45

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ

(24)

13o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες 346
Έγκυρα: 330 Άκυρα: 10 Λευκά: 06
ΕΛΑΒΑΝ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):

πληροφορίες

1. ΡΟΒΙΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4. ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Ψηφίσαντες 50
Έγκυρα: 45 Άκυρα: 04

Ε.Ν.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΑΒΑΝ:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑπ∆Ο
οΣλ(ίΕτ.Νη.Ες.):

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΡΟ.ΝΟ.ΣΥΝ.):
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:

> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ψηφίσαντες 50
Έγκυρα: 49 Άκυρα: 1 Λευκά: 0

Ε.Ν.Ε.ργός

19

125 (Ε∆ΡΕΣ 3)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.):
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΡΟ.ΝΟ.ΣΥΝ.):
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

123
14
189
10

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Ν.Ε.)
1. ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΡΟ.ΝΟ.ΣΥΝ.)
1. ΡΟΒΙΘΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4. ΒΟΓΙΑΤΖΙ∆ΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

(91)
(76)

(152)
(110)
(101)
(85)

ΕΝΕ

Αποτελέσµατα
Εκλογών 2011
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Ε.Ν.Ε.πιστήµη
µικρά & ενδιαφέροντα

Τυπορυχείο…
Ε.Ν.Ε.ξελίξει
ε κδ η λώ σ ε ι σ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποστολάρα
Παρασκευή, ∆ρακοπούλου
Μαριάννα, Χριστοδούλου
Ελένη

Εξέταση ούρων
υπόσχεται πρώιµη
διάγνωση του
καρκίνου

ντές αιµοδότες και να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν
τακτικοί εθελοντές αιµοδότες.
«Χρωµατίστε τον κόσµο κόκκινο το 2011» παραγγέλλει ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας .Το σύνθηµα του φετινού
εορτασµού είναι: «Περισσότερο Αίµα Περισσότερη Ζωή».

Πηγή: health.in.gr
Οι καρκίνοι του στοµάχου,
του πεπτικού συστήµατος και
του παγκρέατος θα µπορούσαν να ανιχνευθούν εγκαίρως
µε µια απλή εξέταση ούρων,
υποστηρίζει οµάδα ερευνητών, οι οποίοι εντόπισαν πρωτεΐνες στα ούρα ασθενών µε
προηγµένου σταδίου καρκίνο. Οι παρατηρήσεις αυτές θα
µπορούσαν στο µέλλον να
συντελέσουν στην ανίχνευση
των παραπάνω µορφών καρκίνου σε άτοµα που δεν έχουν
ακόµα εκδηλώσει συµπτώµατα. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να διαγνωστούν εγκαίρως, µε
αποτέλεσµα την βελτίωση των
ποσοστών επιβίωσης.

14η Ιουνίου:
Παγκόσµια Ηµέρα
του Εθελοντή
Αιµοδότη
Πηγή: myhnews.gr
Στις14 Ιουνίου κάθε έτους ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) γιορτάζει την Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη (World Blood Donor Day).
Η ηµεροµηνία είναι η γενέθλια
ηµέρα του Γερµανού ιατρού
Κάρλ Λάντσταινερ που ανακάλυψε το 1900 τις οµάδες αίµατος και πήρε το Νόµπελ Ιατρικής το 1930. Το µήνυµα του
εορτασµού της Ηµέρας του Εθελοντή Αιµοδότη στοχεύει στο
να προσελκύσει νέους εθελο-

Οι ρυτίδες σηµάδι
οστεοπόρωσης
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Οι ρυτίδες στο πρόσωπο δεν
αποτελούν µόνο αισθητικό
«βραχνά» για τις γυναίκες αλλά
µπορεί να µαρτυρούν ακόµη
και πρόβληµα στην οστική
µάζα, αυξάνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης!Ερευνητές
από την Ιατρική Σχολή του
Γέϊλ ανακάλυψαν ότι οι γυναίκες µε τα πιο ρυτιδωµένα πρόσωπα αντιµετωπίζουν και τον
µεγαλύτερο κίνδυνο να εµφανίζουν αδύναµα οστά. Ωστόσο, υπάρχουν και καλά νέα:
µελλοντικά η διάγνωση των
προβληµάτων του σκελετού
τα οποία µπορεί να οδηγήσουν σε οστεοπόρωση, ίσως,

θα γίνεται…κοιτώντας το πρόσωπο µιας γυναίκας.

Ε.Ν.Ε.µπνεύσει
ζ ω ή - α να ψ υ χ ή

διών τους από ειδικούς από
την ηλικία των τριών ετών.

µάκων(ΕΜΑ) η οποία εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί
µέχρι τα Χριστούγεννα.

Θαυµατουργό
Η χώρα µας
εµβόλιο κατά της Νέος χάρτης
είναι πρώτη στην
επιδηµιών
Ευρώπη και δεύτερη µηνιγγίτιδαςΕ.Ν.Ε.κριθη
Ε.Ν.Ε.πιστήµη
Ε.Ν.Ε.κρίθη
Πηγή:αΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
πόψεισ
παγκοσµίωςε ξσεε λί ξ ε ι σ Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
θανάτους από
Χιλιάδες ζωές θα µπορούσε Μεγάλη αύξηση κρουσµάτων
πνιγµούς!
να σώσει ένα νέο, πολλά υπο- AIDS παρατηρήθηκε στους χρήσχόµενο εµβόλιο κατά της στες ενδοφλέβιων ναρκωτικών
µηνιγγίτιδας Β, σύµφωνα µε το πρώτο τρίµηνο του 2011 από
Η χώρα µας είναι πρώτη στην τους ειδικούς. Τα ελπιδοφό- τους ειδικούς, που εκτιµούν ότι
Ευρώπη και δεύτερη παγκο- ρα αποτελέσµατα των κλινι- αφορούν πρόσφατες µολύνσεις
που
όπως
σµίως σε θανάτους
δ ι κααπό
ιώ µπνιγα τα κών δοκιµών του εµβολίου από HIV δ
ιεσυνδέονται,
θνή
µούς, αναλογικά µε τον πλη- µε κωδική ονοµασία 4CMenB και άλλα λοιµώδη νοσήµατα,
θυσµό της. Κάθε καλοκαίρι, η παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο µε τα µεγάλα κύµατα εισόδου
δεύτερη αιτία θανάτου από ατυ- του ετήσιου συνεδρίου της στην Ελλάδα ανθρώπων από
χήµατα είναι οι πνιγµοί, µετά Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδια- χώρες µε καταρρέοντα υγειοτα τροχαία. Σύµφωνα µε στοι- τρικών Λοιµώξεων(ESPID), νοµικά συστήµατα. Η επίπτωση
χεία από έρευνες της Ελληνι- που πραγµατοποιείται στη Χάγη. της φυµατίωσης αυξάνεται και
κής Ναυαγοσωστικής Ακαδη- Στις κλινικές δοκιµές που έγι- το 2010 το Κέντρο Ελέγχου Ειδιµίας (ΕΝΑΚ) , διαπιστώνεται
π ρ ό σ ω π α ναν το εµβόλιο έδειξε να προ- κώναΛοιµώξεων
φ ιέ ρ ω µ(ΚΕΕΛΠΝΟ)
α
ότι τα Ελληνόπουλα, αλλά και σφέρει 80% προστασία ενά- κατέγραψε 229 περιστατικά σε
οι ενήλικες, δεν γνωρίζουν ντια στα περίπου 1000 στελέχη αλλοδαπούς και 259 σε Έλληβασικά πράγµατα για την κολύµ- του µηνιγγιτιδόκοκκου Β που νες. Η ελονοσία, που είχε εκριβηση ενώ στην πλειονότητα συλλέχθηκαν από όλη την ζωθεί, επανεµφανίστηκε και
των περιπτώσεων δεν λαµβά- Ευρώπη. Επιπλέον, η δράση εγκαταστάθηκε, ενώ αρχίζει να
νονται τα απλά µεν, πολύ βασι- του φάνηκε να µην επηρεά- προβάλλει η απειλή της πολιοκά δε, προληπτικά µέτρα. Οι ζεται από άλλα εµβόλια.Το µυελίτιδας. Όλα τα στοιχεία δείτο επιδηµιολογικό
ειδικοί προτρέπουν
γονείς
ά ρστη
θ ρ α χνουν
/ ε π ότι
ισ το
λέσ
e τους
dito
r i a l 4CMenB βρίσκεται τώρα
να φροντίζουν για την απα- διαδικασία της έγκρισης από προφίλ της χώρας αλλάζει.
ραίτητη εκπαίδευση των παι- την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ΦαρΠηγή: health.in.gr

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Στρες στη δουλειά;
Πιείτε χυµό ρόδι!

Σχεδιάζουν
µεταµόσχευση...
µήτρας

Πηγή: health.in.gr
Ε.Ν.Ε.πίγραφαΠηγή: www.alfavita.grΕ.Ν.Ε.ργειεσ

ε π ι κα ι ρ ότ ητα

π ε ρ ιε χό µ ε να

Βρετανοί επιστήµονες θεωρούν πως ο χυµός ροδιού
µπορεί να µας βοηθήσει να
νικήσουµε το στρες στη δουλειά. Οι επιστήµονες ισχυρίζονται επίσης, ότι ο χυµός
ε φ η µ ε ρ ίδ ε σροδιού, πλούσιος σε αντιοξειδωτικές ουσίες, χηµικές ουσίες
που βοηθούν στην εξουδετέρωση επιβλαβών µορίων οξυγόνου - που ονοµάζονται ελεύθερες ρίζες, µπορεί να βοηθήσει στην καταπολέµηση του καρκίνου, των καρδιακών παθήσεων, τη µείωση της αρτηριακής πίεσης και της διαδικασίας γήρανσης.

Η πρώτη απόπειρα µεταµόσχευσης µήτρας θα µπορούσε
να πραγµατοποιηθεί µέσα στο
2012 στην Σουηδία, δηµιουργώντας ελπίδες για χιλιάδες
γυναίκες που δεν µπορούν να
συλλάβουν. Οι ερευνητές έχουν
ππραγµατοποιήσει
λ η ρ ο φ ο ρ ίε µεταµοσχεύσ
σεις σε ποντίκια και µπαµπουίνους. Μία επέµβαση µεταµόσχευσης
µήτρας
είχε
πραγµατοποιηθεί το 2000 στην
Σαουδική Αραβία αλλά δεν είχε
επιτυχία. ∆έκα πιθανοί δότες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργόσ

Ε.Ν.Ε.κρίθη

π ο λίτ η σ

απόψεισ
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και δέκα ασθενείς αξιολογούνται Η πιο ελπιδοφόρα περίπτωση αφορά µία µητέρα και
µία κόρη. Η 25χρονη γεννήθηκε χωρίς µήτρα και δότης
είναι η 56χρονη µητέρα της.

Σταφίδες µε φυτοφάρµακο
Ε.Ν.Ε.µπνεύσει
Ε.Ν.Ε.ξελίξει
στα σχολεία
ε κδΠηγή:
η λώΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
σεισ

Υπολείµµατα απαγορευµένου φυτοφαρµάκου εντοπίστηκαν σε αποξηραµένη σταφίδα που µοιράστηκε στα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού
προγράµµατος για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων από µαθητές. Αν και οι
εποσότητες
ξ ε λί ξ επου
ι σ ανιχνεύθηκαν δεν είναι άµεσα τοξικές για τους µικρούς µαθητές, σοβαρά ερωτήµατα εγείρονται όσον αφορά τους
ελέγχους που θα έπρεπε να έχουν πραγµατοποιηθεί, αλλά και την προέλευση του
προϊόντος.

Τρία στα τέσσερα
νήπια προσλαµβάνουν περισσότερη
πρωτεΐνη

Ε.Ν.Ε.πιστήµη

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Τρία στα τέσσερα ελληνόπουλα, νηπιακής ηλικίας, προσλαµβάνουν τέσσερις φορές περισσότερη πρωτεΐνη από τη
συνιστώµενη ηµερήσια ποσότητα που προτείνει ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ),
αυξάνοντας τον κίνδυνο εµφάνισης παχυσαρκίας κατά την
παιδική ηλικία. Το παραπάνω
στοιχείο προκύπτει από έρευνα οµάδας επιστηµόνων του
Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου
που τόνισαν ότι είναι απαραίτητο να δίδεται γάλα χαµηλής
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη
(<2γρ. /100ml), διότι το νήπιο
χρειάζεται πρωτεΐνη υψηλής
βιολογικής αξίας και από άλλες
τροφές, όπως είναι το κρέας,
το ψάρι και το αυγό.

Τα ψηλά τακούνια
οδηγούν στην
αρθρίτιδα
Πηγή: myhnews.gr
Οι γυναίκες που φορούν οληµερίς ψηλά τακούνια ή ίσια
παπούτσια που δεν ταιριάζουν
καλά στα πόδια τους, θέτουν
τον εαυτό τους σε αυξηµένο
κίνδυνο αναπτύξεως αρθρίτι-

των γλυκών γεύσεων. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε προτίµηση για κατανάλωση τροφών
µε πολλές θερµίδες και πολζωή
- α να ψ υ χ ή
λή ζάχαρη. Έτσι δηµιουργείται ένας «φαύλος κύκλος»
µε…θύµα τον οργανισµό. Όπως
µάλιστα ανακάλυψαν οι ερευνητές τα άτοµα που δεν αγαπούν και πολύ τη ζάχαρη αντιµετωπίζουν ακόµη πιο αυξηµένο
κίνδυνο εξάρτησης από αυτήν
απόψεισ
µετά την κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών, ακόµη και αν
είναι αδύνατα και δραστήρια.

δας, προειδοποιούν βρετανοί
ειδικοί. Τα ψηλά τακούνια αλλοιώνουν τη στάση του σώµατος
και αυξάνουν τις πιέσεις στους
άκρους πόδες, στους αστραγάλους και στην άρθρωση του
γόνατος, µε συνέπεια να ανοίγουν το δρόµο για την εκδήλωση οστεοαρθρίτιδας.

Ακούτε φωνές;
Ίσως πίνετε
πολύ καφέ!
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Μικρές ηχητικές παραισθήσεις
ενδέχεται να δηµιουργεί η υπερκατανάλωση καφέ. Όπως προειδοποιούν ερευνητές του πανεπιστηµίου της Μελβούρνης στην
Αυστραλία, πέντε ή και περισσότερα φλιτζάνια αρκούν για
να κάνουν τα αυτιά να παίζουν
παράξενα παιχνίδια. Σύµφωνα
µε τους ερευνητές, ο συνδυασµός καφεΐνης και στρες επηρεάζει την πιθανότητα να βιώ-

Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.κριθη

Το παθητικό
κάπνισµα
Ε.Ν.Ε.υθέτω
Ε.Ν.Ε.ws
σκοτώνει 600.000
δ ι κα ιώ µ α τα
δ ιε θ ν ή
σει ένα άτοµο ένα σύµπτωµα ίδιο συµπέρασµα: Ο επερχό- κάθε χρόνο
που, αν και δεν είναι, µοιάζει
µε ψυχωσικό, και έτσι ο καφές
αποδεικνύεται «το πιο κοινό
ψυχοδιεγερτικό ναρκωτικό», και
όπως προειδοποιούν «η κατανάλωση αυτού του θεωρητικά
ασφαλούς ναρκωτικού πρέπει
πρόσωπα
να γίνεται µε προσοχή».

µενος ενδεκαετής κύκλος ηλιακών εκλάµψεων – γνωστός ως
25ος Ηλιακός Κύκλος – δεν
θα χαρακτηρίζεται από την
συνήθη ηλιακή δραστηριότητα, αλλά από µια... χειµερία νάρκη του µεγάλου µας άστρου.

Πηγή: iatronet.gr

Σε παγκόσµια µελέτη που έγινε υπό την εποπτεία του ΠΟΥ,
αναδείχθηκε ο εκπληκτικός
αριθµός των 600.000 ατόµων
που πληρώνουν το παθητικό
α φ ιέ ρ ω µ α
κάπνισµα µε τη θυσία τις ίδιας
της ζωής τους.Το ένα τρίτο περί∆ύο ζαχαρούχα
που από τους 600.000 παθητιΕπιστρέφει
ποτά την ηµέρα
κούς καπνιστές που χάνονται
η Εποχή των
«σκοτώνουν» τη
από πνευµονία, άσθµα ή ανεπαγετώνων;
ξήγητο αιφνίδιο θάνατο είναι
γεύση
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
παιδιά .Ιδιαίτερα ευαίσθητες στο
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
παθητικό κάπνισµα θεωρούά
ρ
θ
ρ
α
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Το ενδεχόµενο επανάληψης ∆ύο ποτά µε ζάχαρη την ηµέ- νται οι γυναίκες (280.000) που
της «µίνι-εποχής παγετώνων» ρα είναι αρκετά για να «αδρα- φαίνεται ότι σε µεγαλύτερο ποσοπου σηµειώθηκε µεταξύ των νήσουν» οι υποδοχείς της γεύ- στό καπνίζουν παθητικά σε σχέετών 1645 και 1715 θεωρείται σης και να προκληθεί επιθυµία ση µε τους άνδρες που θεωτώρα πιθανό από τους µελετη- για κατανάλωση τροφών που ρούνται περισσότερο υπεύθυνοι
τές του Ήλιου. Συγκεκριµένα, αποτελούν «βόµβες» θερµίδων. για το ενεργητικό κάπνισµα.
στο µεγαλύτερο διεθνές συνέ- Στο συµπέρασµα αυτό κατέ- Σήµερα ο Παγκόσµιος Οργαδριο για τη συµπεριφορά του ληξε ερευνητική οµάδα που νισµός Υγείας θεωρεί το παθηπ ι κα
ι ρ ότ ητα
π ε ρ ιε χό
µ ετις
να ανακάλυψαν ότι µέσα σε έναν ετικό
Ήλιου, που διεξάγεται
αυτές
κάπνισµα
επιδηµία, που
ηµέρες στο Νέο Μεξικό των µήνα κατανάλωσης ζαχαρού- την ονοµάζει smokingepidemic
ΗΠΑ, τρεις διαφορετικές οµά- χων ποτών το άτοµο χάνει σε η οποία εξαπλώνεται σταδιακά
δες ερευνητών κατέληξαν στο µεγάλο βαθµό την αίσθηση σε όλο τον κόσµο.

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειεσ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι Ε.Ν.Ε.ντύπω
- Α.Ε.Ι ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΕ.Ν.Ε.
«ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνος: Παραλίκας Θεοδόσης
Καθηγητής Εφαρµογών
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Νούλα Μαρία

ε φ η µ ε ρ ίδ ε σ

Επίκουρος Καθηγήτρια µέλος Ε.Π του Τµήµατος
ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Θεοδωρακοπούλου Γεωργία
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -

Ε.Ν.Ε.ργόσ

π ο λίτ η σ

π λ η ρ ο φ ο ρ ίε σ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Καλοκαιρινού Αθηνά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜ ΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Υπεύθυνη: Ζυγά Σοφία
Επίκουρος Καθηγήτρια

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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Ε.Ν.Ε.µπνεύσει
ζωή - αναψυχή

Καρδιαγγειακών Παθήσεων συνεργάζεται το Νοσοκοµείο Σύρου και
ιδιαίτερα η Καρδιολογική Κλινική
και Μονάδα Εµφραγµάτων µε την
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας
α π ό ψ εΥγείας,
ι ς καθώς
επίσης και µε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλά και τον ∆ήµο Σύρου
- Ερµούπολης. Στο συνέδριο θα υπάρχουν συµµετοχές εξεχόντων επιστηµόνων από τον ακαδηµαϊκό, τον κλινικό αλλά και τον χώρο της ∆ηµόσιας
Υγείας.
Η Οργανωτική Επιτροπή
δ ι ε θ ν ήθα φροντίσει να εξασφαλίσει για τους επισκέπτες που θα θελήσουν να παρευρεθούν, φθηνά πακέτα διαµονής αλλά
και δωρεάν ξεναγήσεις µε σκοπό να
γνωρίσουν τα ιδιαίτερης ιστορικής
και πολιτιστικής αξίας αξιοθέατα της
Σύρου, αλλά και τις φυσικές χάρες
της.
αφιέρωµα
Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, αναµένουµε να σας γνωρίσουµε από κοντά και
να ανταλλάξουµε απόψεις.
Εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του συνεδρίου βρίσκονται
στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και είναι οι:
θ ρ α / εΕυκαρπίδης,
π ι σ τ ο λ έ ςτηλέφωνο:
1ά. ρΑπόστολος
6979778636, E mail: apostolosefkarpidis@
yahoo.gr.
2 . Μαρία Κοτσινάρη, τηλέφωνο:
6947706558, E mail: mkotsinari@yahoo.gr
3. Ευαγγελία Γιακουµή, τηλέφωνο:
6936962227, E mail: evagiak@gmail.com
4. Αικατερίνη Νάσσου, τηλέφωνο:
6986385291,E
ε π ι κmail:
α ι ρnassoukat@yahoo.gr
ότητα
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Απόστολος Ευκαρπίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚA ΣΥΝE∆ΡΙΑ
> 2ο Συνέδριο για την
Πρόληψη των Καρδιαγγειακών
Παθήσεων
Το 2ο Συνέδριο για την Πρόληψη των
Καρδιαγγειακών Παθήσεων, διεξάγεται στην Ερµούπολη της Σύρου από 2
έως 4 Σεπτεµβρίου 2011, στο παραχωρηθέν από το ∆ήµο Σύρου - Ερµούπολης Πνευµατικό Κέντρο.
Όπως και το περυσινό 1ο Συνέδριο,
έτσι και το 2ο θα είναι σχεδιασµένο
ώστε να απευθύνεται, κυρίως, στο ευρύ
κοινό, αλλά και στους επαγγελµατίες
υγείας, ενώ οι βασικές συνιστώσες της
θεµατολογίας του θα επικεντρώνονται
στην πρόληψη των καρδιαγγειακών
νοσηµάτων.
Η διεξαγωγή του βασίζεται στο γεγονός ότι, µέσα από τις δράσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσµού σε επίπεδο κοινότητας,καθώς και της διερεύνησης
µε σύγχρονα εργαλεία των πολιτών
που εµφανίζουν αυξηµένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, είναι εφικτό µε τις
κατάλληλες παρεµβάσεις να προστατευτούν οι πολίτες έγκαιρα από τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Υπό το σκεπτικό αυτό, η διεξαγωγή του
εν λόγω συνεδρίου έρχεται να συµβάλει, έστω αµυδρά, στην υλοποίηση αυτής
της σύγχρονης «απαίτησης» και να θέσει
το θεµέλιο λίθο και για άλλες ωφέλιµες για την τοπική κοινωνία δράσεις.
Η κύρια θεµατολογία του συνεδρίου
θα επικεντρώνεται:
Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα καρδιαγγειακά νοσήµατα και τους παράγοντες κινδύνου που
σχετίζονται µε αυτά.
Στην ανάδειξη των εναλλακτικών
προτάσεων για µια πιο «υγιή καρδιά».
Στην ευαισθητοποίηση των γονέων σε σχέση µε τις διατροφικές ή
τις καπνιστικές συνήθειες που επηρεάζουν την υγεία τους, αλλά και την
υγεία των παιδιών. Θα παρουσιαστούν

1
2
3

δικαιώµατα

πρόσωπα

editorial

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ργειες

τα αποτελέσµατα έρευνας που υλοποι- γειακά νοσήµατα, µε δεδοµένες τις
ήσαµε σχετικής µε τις συνήθειες φυσι- νέες αρµοδιότητες των «Καλλικρατικής δραστηριότητας αλλά και τις δια- ε φκών»
η µ ε∆ήµων
ρ ί δ εαλλά
ς και των νέων Περιτροφικές συνήθειες 1000 περίπου φερειών.
Στους σύγχρονους ρόλους που
µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου της
καλούνται να διαδραµατίσουν οι
Σύρου.
Στο ρόλο που µπορεί να διαδρα- επαγγελµατίες υγείας στον τοµέα αυτό.
Στην οργάνωση και την εφαρµοµατίσουν οι σύγχρονες υπηρεσίες
γή (στο αµέσως επόµενο από το
υγείας στην προαγωγή της υγείας των
συνέδριο διάστηµα), προγράµµατος
πολιτών.
Στους σύγχρονους ρόλους που διερεύνησης στον πληθυσµό των πολικαλούνται να διαδραµατίσουν οι τών που παρουσιάζουν αυξηµένο
π ο λ ί τ η ς κίνδυνο, µέσω σύγτοπικές αυτοδιοικήσεις σχετικά µε καρδιαγγειακό
τα προγράµµατα προαγωγής της υγεί- χρονων εργαλείων.
ας µε στόχο την περιφρούρηση της Για την πραγµατοποίηση του 2ου
υγείας των πολιτών από τα καρδιαγ- Συνεδρίου για την Πρόληψη των

Ε.Ν.Ε.ντύπω
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Ε.Ν.Ε.ργός

> Ευρωπ αϊ κή Συνάντησ η
γ ια τα Nεώτερα ∆ εδ ο µένα
στα Θέµατα Εφηβείας
πληροφορίες
Το 13th EARA CONFERENCE
EUROPEAN ASSOCIATION FOR
RESEARCH ON ADOLESCENCE πραγµατοποιείται στις 29 Αυγούστου - 1
Σεπτεµβρίου 2011, στις Σπέτσες. Για
περισσότερες πληροφορίες: Triaena
Tour s & Congresses, E-mail:
congress@triaenatours.gr, Website:
www.triaenatours.gr.

Ε.Ν.Ε.
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> « Μο νεµ β ασ ιά 2011:
Οχυρώσ τε την καρδ ιά σας !»
Ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας σε
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συνεργασία µε: το Γενικό Νοσοκοµείο
Μολάων Λακωνίας, το Κέντρο Υγείας
Νεάπολης Λακωνίας και το ∆ιαβητολογικό Κέντρο Τζάνειου Νοσοκοµείου οργανώνουν ηµερίδα µε θέµα
«ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 2011: ΟΧΥΡΩΣΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΣΑΣ!», στις 3 Σεπτεµβρίου 2011 στη Νεάπολη Λακωνίας, στο
Ξενοδοχείο «Limira Mare». Πληροφορίες: GK advertising.Tηλ: 6945 597848,
2731026731, E-mail: info@gkad.gr.
Website: www.belife.gr.
> Πανελλήνια Φθινοπωριν ή
Σ υνάντηση της Ελληνικής
Ουρολογι κής Εταιρίας
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία Τµήµα ΟΝΟΓΟ οργανώνει την 4η
Πανελλήνια συνάντηση του τµήµατος
Ουροδυναµικής, Νευροουρολογίας
και Γυναικολογικής Ουρολογίας της
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας και
την 8η Φθινοπωρινή Ουρολογική
Συνάντηση στις 22-25 Σεπτεµβρίου
2011, στα Ιωάννινα, στο Ξενοδοχείο
Du Lac. Για περισσότερες πληροφορίες: Erasmus Conferences Tours &
Travel AE, Tηλ. 210-7414700 Fax:
210-7257532 Email: info@onogo
2011.gr Website: www.onogo2011.gr.
> ∆ιεθνές Επιστηµονικό
Συνέδριο Μαιευτικής
και Γυναικολογί ας στην Αθήνα
Το Royal College of Obstetrics and
Gynaecology (RCOG) και η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική
Εταιρεία (ΕΜΓΕ) οργανώνουν το 9th
I N T E R NAT I O NA L S C I E N T I F I C
MEETING OF THE ROYAL COLLEGE
OF
OBSTETRICIANS
AND
GYNAECOLOGISTS στις 27-30 Σεπτεµβρίου 2011, στο Μέγαρο ∆ιεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Για
περισσότερες πληροφορίες: Erasmus
Conferences Tours & Travel AE.Tηλ.:
210-7414700, Fax: 210-7257532, Email:
i n fo @ rc o g 2 0 1 1 . c o m , We b s i t e :
www.rcog2011.com.
> ∆ιεθ νή ς Συ νά ντ ησ η
για τα Νεώτερα ∆εδοµένα
στ ην Ουρ ολογία
Το Department of Urology of AMC
Hospital in Amsterdam και η A΄ & B΄
Ουρολογικές Κλινικές της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
οργανώνουν το 2nd INTERNATIONAL

MEETING ON INNOVATIONS &
EVIDENCE BASED MEDICINE (EBM)
IN UROLOGY, στις 29 Σεπτεµβρίου-1
Οκτωβρίου 2011, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza. Για περισσότερες
πληροφορίες: Erasmus
Conferences Tours & Travel AE Tηλ.:
210-7414700, Fax: 210-7257532, Email:
info@rcog2011.com,
Website:
www.rcog2011.com.

ζωή - αναψυχή

/ 847-240-1280. Fax: 847-240-1859.
E-mail: MRC@aad.org.

> ICE 2011-INTERNATIONAL
CONGRESS OF ENDOSC OPY
10-14 September 2011, L.A. USA, LA
Convention Center. Organizer: OMED,
ASGE, EAES, A-PSDE,
α π ό ψ εInternational
ις
Society for Digestive Surgery, Canadian
Association, Society of American
Gastrointestinal and Endoscopic
Surgeons, ESGE, SSAT, J GES. INFO:
Tel: +49-30-300669-23.
E-mail: ice2011@cpo-hanser.de.Website:
www.ice2011.org.

> FA LK SYMPOSIUM 178,
Ε.Ν.Ε.πιστήµη

Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ws

> Πανελλήνι ο Συµπόσιο
γ ια τ ην Ε ρ ευ νητι κή
∆ερµα τολογία
Το 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
πραγµατοποιείται στις 30 Σεπτεµβρίου - 2 Οκτωβρίου 2011, στο Ηράκλειο Κρήτης στο Ξενοδοχείο Candia
Maris. Για περισσότερες πληροφορίες: ERA E.Π.Ε. Τηλ.: 2103634944,
Fax: 2103631690, E-mail: info@era.gr,
Website: www.era.gr, www.derm
research2011.com.

DεIVξEεRλTIίCξUεLιAςR DISEASE,
A FRESH APPROACH
TO A NEGLECTED DISEASE
2-3 September 2011, Germany Gurzenich
Cologne. INFO: Tel:+49(0)221/82 89
52 89. Fax: +49(0)221/82 89 52 91. Email: kruis@evkk.de. Website:
www.drfalkpharma. de/veranstaltungen/
δ ιinternationale-falk-symposien-undκαιώµατα
ws/2011/.
> E SB 2010-ANNUAL
CONFE RENCE OF
EUR OPEAN SO CIET Y
FOR BIOMATERIALS
4-9 September 2011, Dublin, Ireland.
INFO: ESB Conference Secretariat.Tel.:
πρόσωπα
35-314-003-660. Fax: 35-314-003-692.
E-mail: info@esb2011.org.

Ε.Ν.Ε.ργώ

∆ΙΕ ΘΝH ΣΥΝE∆ΡΙΑ

DERMA TOLOGY A ND INTERNAL
MEDICINE
July 23 - August 10, 2011, The Arctic,
Greenland. INFO: Dr D Czarnecki.Tel.:
613-9887-0066. Fax: 613-9887-0044. Email: dbczarnecki@gmail.com.

διεθνή

> E UR OPEAN BURNS
ASS OCIA TION CONGRESS 2011
14-17 September 2011, The Hague,
Netherlands. INFO: Rob Zikkenheimer.
Tel.: 31-73-690-1415. Fax: 31-73-6901417.
E-mail:r.zikkenheimer@congresscare.com.

Ε.Ν.Ε.ποχή

> A MERICAN SOCIETY
FOR SURGERY OF THE HA ND
ANNUAL MEE TING
8-10 September 2011, Las Vegas,Nevada.
ASSH Central Office. INFO:Tel: (847)
e d i t o rFax:
i a l(847) 384-1435. E-mail:
384-8300.
info@assh.org, meetings@assh.org.
Website: http://www.assh.org/
AnnualMeeting/Pages/default.aspx.

Ε.Ν.Ε.κα
> RECENT ADV ANCES IN

αφιέρωµα

> 40TH E DT NA/E RCA
INTERNATIONAL C ONFERENC E
10-13 September 2011, Ljubljana
Slovenia.
INFO: www.edtnaerca.org.

> 11TH IBEROAM ERIC AN
Ε.Ν.Ε.γραψαν
CO NFE R ENCE ON NURSING

> 40th ANNUAL M EE T ING
OF THE EUROPEA N SOC IETY
> 2011 SUMMER (A CADEMY)
FOR DERMATOLOGICAL
MEETING OF THE AM ERICAN
π ε RρEιSεEχAόRCµHε ν(EαSDR)
AC ADEMY OF DERMATOLOGY
9-11 September 2011, Helsinki, Finland.
3-7 August 2011, New York, NY, United INFO: ESDR Secretariat. Tel.: 41-22States. INFO: American Academy of 321-4890. Fax: 41-22-321-4892.
Dermatology.Tel.: 866-503-SKIN (7546) Website: www.esdr.org.

/ Nε O
πFι σTτHοEλAέLςADEFE
EάDρUθCρAα
TIO
& 3RD LATIN AMERIC AN
EUR OPE AN MEE TING
18-24 September 2011, Coimbra,
Portugal.
INFO: www.aladefe2011.com.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες
> T HE E UROPE AN

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

! ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Νοσηλεύτρια ΤΕ από το
ΓΝΠ «Τζάνειο», επιθυµεί
αµοιβαία µετάθεση µε
νοσηλευτή -τρια από το ΓΝ
Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
και τα γύρω κέντρα υγείας του νησιού. Τηλέφωνα
επικοινωνίας: 6946439092,
6987169037. E-mail:
aggeloudi3@yahoo.gr.

εφηµερίδες

ζεται στο Κ.Υ. Γυθείου, ζητά αµοιβαία µετάταξη µε
νοσηλευτή/ τρια που εργάζεται σε οποιοδήποτε
ΙΚΑ της Πάτρας ή στην περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Τηλ. επικοινωνίας:
6932570752

Ε.Ν.Ε.ργός

Νοσηλεύτρια ΤΕ που εργά-

λ ί τ ηεργάς
ΝοσηλεύτριαπΤΕο που
ζεται στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό ζητά
αµοιβαία µετάταξη µε νοση-
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CA
MULTIDεISπCιIκ
PLαINι ρ
ARόYτ η
τ αNCER
CONGRESS
23-27 September 2011, Stockholm,
Sweden.
INFO: www.ecco-org.eu.

λευτή/τρια που εργάζεται
σε οποιοδήποτε νοσοκοµείο της Θεσσαλονίκης ή
της Κοµοτηνής. Τηλ. επικοινωνίας: 6982466765.
Νοσηλεύτρια ΤΕ, διορισµένη στο ΙΚΑ Καµινίων,
ζητά αµοιβαία µετάθεση
µε νοσηλεύτρια/νοσηλευτή ΤΕ, διορισµένη/ο στο
ΙΚΑ Γαλατσίου ή κάποιο

πληροφορίες
άλλο πλησιέστερο ΙΚΑ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6972323578.
Νοσηλεύτρια Τ.Ε που εργάζεται στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» επιθυµεί αµοιβαία
µετάταξη µε νοσηλεύτρια
Τ.Ε. από το Γ.Ν.Χίου «Σκυλίό ψ ε ι ς επικοιτσειο».α π
Τηλέφωνα
νωνίας:
2271027114,
6974078447.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

