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Ε.Ν.Ε.ντύπω

ΕΝΕΚΑ

Σας περιμένουμε!

Ανανέωση
με
Ε.Ν.Ε.ργός
υλικά από κατεδάφιση
δεν γίνεται!
Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, τόσο
γενικά, όσο και ειδικότερα στο χώρο
της Υγείας, τις πολιτικές εξελίξεις που
σχετίζονται με κινήσεις προσώπων, που
είτε πρωταγωνίστησαν στο πρόσφατο
παρελθόν με τις ενέργειες και τις τοποθετήσεις τους, είτε αναλαμβάνοντας
δευτερεύοντες ρόλους, υποστήριξαν
το έργο της απελθούσας κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από συνδικαλιστικά μετερίζια παλαιοκομματικού χαρακτήρα (λ.χ. ΓΕΝΟΠ, ΠΟΕΔΗΝ κτλ).
Βλέπουμε λοιπόν να διαμορφώνεται
ένα νέο σκηνικό, διάστικτο από αξιομνημόνευτες μετακινήσεις κατά το πρότυπο των ποδοσφαιρικών μεταγραφών,
από το συνδικαλιστικό χώρο της ΠΑΣΚΕ
(ή κατ’ άλλους «Γη της Επαγγελίας»),
στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να υπάρχει από τη μεριά του τελευταίου, απολύτως κανένα φίλτρο, κριτήριο ή διαδικασία ελέγχου ωφελιμότητας...
Σελ. 3

Ε.Ν.Ε.χειρο

L

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.

ΕΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
[ΦΥΛΛΟ 47]
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Ε.Ν.Ε.

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΟ 6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.
ΑΠΟ 23 EΩΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2013
χουμε κάθε λόγο
να πιστεύουμε ότι,
το «6ο Πανελλήνιο
και 5ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο» που θα διεξαχθεί
στη Λευκάδα από τις 23
έως και τις 26 Μαΐου στο
«IONIAN BLUE HOTEL»,
θα αποτελέσει μία νέα
ευκαιρία για μία επωφελή και εποικοδομητική
επιστημονική συνάντηση
που θα δικαιώσει τις προσδοκίες μας.
Στόχος του Συνεδρίου
είναι οι συμμετέχοντες να
διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα των θεμάτων
που θα αναπτυχθούν, αφού
η επιστήμη μας δέχεται
συνεχείς
προκλήσεις.
Καλούνται λοιπόν όλα τα
μέλη να συμμετάσχουν
ενεργά στο Συνέδριο μας,
ώστε να αναδειχθεί το
εξαιρετικά μεγάλο και υψηλοτάτης στάθμης διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό
και κοινωνικό έργο το
οποίο όντως παράγεται
και προσφέρεται στον
ελληνικό λαό. Το οφείλουμε, σ όλους εκείνους
που μέχρι σήμερα αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια
και όραμα για να μπορεί

Έ

Η μεγάλη επιτυχία των
προηγούμενων συνεδρίων
αποτελεί πρόκληση αλλά
και παρότρυνση για τους
συναδέλφους να υποβάλλουν έγκαιρα τις επιστημονικές τους εργασίες για
τη διεξαγωγή ενός ακόμη επιτυχημένου συνεδρίου...

L

η Ένωσή μας να ανταποκρίνεται στη μεγάλη αποστολή της.
Καλούμαστε να δημιουργήσουμε, πάνω απ’
όλα, νοσηλευτές με ισχυρή αυτοεκτίμηση, κριτική
και συμμετοχική διάθεση, για να προστατευτεί
και να προαχθεί το νοσηλευτικό επάγγελμα.

Σελ. 4-5
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Τ Ο Υ 7 ΟΥ Π . Τ .
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Ανάγκη άμεσης
μονιμοποίησης

Παραβίαση δικαιωμάτων

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Υγείας, ζητώντας να επιλυθεί
άμεσα το θέμα των συμβασιούχων νοσηλευτών που
προσλήφθηκαν μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, τονίζοντας τα σημαντικά προβλήματα που
προκαλεί η λήξη της σύμβασής του, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Η Ε.Ν.Ε.
διαπιστώνοντας τα τεράστια κενά που δημιουργήθηκαν με τη λήξη των συμβάσεων των Νοσηλευτών
που προσλήφθηκαν μέσω
ΚΕΕΛΠΝΟ και διατέθηκαν
στις ΜΕΘ κεντρικών νοσοκομείων, προτείνει την διευθέτηση του προβλήματος, όχι απλά με την παράταση του χρόνου των συμβάσεων, αλλά με την άμεση μονιμοποίησή τους.
Οι 170 Νοσηλευτές που επί
μια διετία αποδεδειγμένα,
σήκωσαν μεγάλο μέρος
Σελ.7
από το βάρος...

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Δεκέμβριος 2012

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

Ε.Ν.Ε.

Σύμφωνα με καταγγελίες, στην Α’ και Β’ Πνευμονολογική Κλινική του Ειδικού Νοσοκομείου Θώρακος Πατρών «ο Άγιος Λουκάς», υπηρετούν μόνον τέσσερις Νοσηλευτές συνολικά, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί στην πλήρη σωματική και ψυχική εξουθένωση.
Οι δύο κλινικές είναι πλήρως αποδυναμωμένες από Νοσηλευτικό Προσωπικό και η αναλογία νοσηλευτή-κλίνης κάθε άλλο
παρά ανταποκρίνεται στις επιταγές του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.
Οι Νοσηλευτές, λόγω της έλλειψης του νοσηλευτικού προσωπικού και των τεράστιων αναγκών της Υπηρεσίας, δεν λαμβάνουν τις κανονικές τους άδειες, εργαζόμενοι χωρίς να αναπαύονται επαρκώς και υπερβάλλοντας εαυτόν... Σελ. 6

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

Υποχρεωτική χορήγηση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), «ο υπάλληλος παρέχει την
εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή
ειδικές διατάξεις χρόνο».
Η παραπάνω κατευθυντήρια διάταξη εξειδικεύεται από τις σχετικές ρυθμίσεις του Προεδρικού Διατάγματος 88/1999 (Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε
συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ). Σύμφωνα, λοιπόν, με
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ως άνω ΠΔ, «για κάθε περίοδο
24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη
από έντεκα 11 συνεχείς ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει
την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ
88/1999, «στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα,
ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης ... Σελ. 7

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριστείδης Δάγλας
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551
e-mail: info@pitsilidis.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικόλαος Ορφανός
Α’ Αντιπρόεδρος
Δόντσιος Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος
Μπίζας Λάμπρος
Ταμίας
Αβραμίδης Γεώργιος
Οργανωτικός Γραμματέας
Μπελαλή Κωνσταντία
Αναπληρωτής Γραμματέας
Πιστόλας Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ.
Αρβανίτης Γεώργιος
Μέλος Δ.Σ.
Ποντισίδης Γεώργιος
Μέλος Δ.Σ.
Κωτσής Απόστολος
Μέλος Δ.Σ.
Ριζόπουλος Ρίζος
Μέλος Δ.Σ.
Δημητρέλης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ.
Γιάκης Νικόλαος
Μέλος Δ.Σ.
Σπυράτος Φώτιος
Μέλος Δ.Σ.
Γιάννης Μπατής
Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS Α.Ε.B.E.
CREDIT: visualphotos.com
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 018376

Σελ. 12-14

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του
κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

editorial

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ανανέωση με υλικά από
κατεδάφιση δεν γίνεται!
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

σώσουν τη μοίρα τους, καταφεύγοντας
αρακολουθούμε με ενδιαφέρον,
εκόντες άκοντες στον πολλά υποσχόμετόσο γενικά, όσο και ειδικότερα στο
νο σχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ποντάροντας
χώρο της Υγείας, τις πολιτικές εξεπροφανώς στην (κατ’ αυτούς πολύφερνη)
λίξεις που σχετίζονται με κινήσεις προσώπροίκα της καπατσοσύνης, της οκνηρίας
πων, που είτε πρωταγωνίστησαν στο πρόκαι της ψευτοπαλληκαριάς που επί δεκασφατο παρελθόν με τις ενέργειες και τις
ετίες «αποταμίευαν», υπό την ενθάρρυντοποθετήσεις τους, είτε αναλαμβάνοντας
ση των κομματικών
δευτερεύοντες ρόλους,
τους ταγών.
υποστήριξαν το έργο
Πεπαλαιωμένα υλιτης απελθούσας κυβέρκά, προερχόμενα από
νησης του ΠΑΣΟΚ,
τη θορυβώδη και
κυρίως από συνδικαΠεπαλαιωμένα υλικά,
δυσώδη κατεδάφιση
λιστικά μετερίζια παλαιπροερχόμενα
από
τη
ενός επαίσχυντου
οκομματικού χαραοικήματος, ετοιμόρκτήρα (λ.χ. ΓΕΝΟΠ,
θορυβώδη και δυσώδη
ροπου «άμα τη θεμεΠΟΕΔΗΝ κτλ).
κατεδάφιση ενός
λιώσει του», ζητούν
Βλέπουμε λοιπόν
επαίσχυντου
οικήματος,
σήμερα να βρουν
να διαμορφώνεται
ετοιμόρροπου
χώρο και λόγο ύπαρένα νέο σκηνικό, διάξης, εκεί που νομίστικτο από αξιομνη«άμα τη θεμελιώσει του»,
ζουν ότι θα μπορέμόνευτες μετακινήζητούν σήμερα να βρουν
σουν να συνεχίσουν
σεις κατά το πρότυπο
χώρο
και
λόγο
ύπαρξης,
να παρασιτούν.
των ποδοσφαιρικών
Τα δείγματα μέχρι
μεταγραφών, από το
εκεί που νομίζουν
συνδικαλιστικό χώρο
στιγμής, δεν είναι
ότι θα μπορέσουν να
της ΠΑΣΚΕ (ή κατ’
ενθαρρυντικά για το
συνεχίσουν να παρασιτούν.
άλλους «Γη της ΕπαγΣΥΡΙΖΑ.
γελίας»), στο χώρο
Άκριτα, δείχνει
του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς
να εγκολπώνει κάθε
να υπάρχει από τη
οικειοθελή προσέμεριά του τελευταίλευση κηφήνων, κινου, απολύτως κανένα φίλτρο, κριτήριο ή
δυνεύοντας, οι εξαγγελίες της ηγεσίας του
διαδικασία ελέγχου ωφελιμότητας.
περί νέου ήθους, να περάσουν σύριζα
Άτομα που μέχρι πρότινος συνδιοιαπ’ τα όσα ευαγγελίζονται οι περισσότεκούσαν (άτυπα μεν, στην κυριολεξία δε)
ροι οπαδοί του, δικαιώνοντας όλους εκείτους περισσότερους δημόσιους οργανινους που τον ονομάζουν ειρωνικά «ΝΕΟ
σμούς (βλέπε νοσοκομεία), μετά την αιφΠΑΣΟΚ».
νίδια κατακρήμνιση του οίκου της ασυΘα ξυπνήσουν άραγε, ή τα τωρινά αποδοσίας στον οποίο γεννήθηκαν και
θαρρυντικά δείγματα, θα γίνουν δηλητησαπροφυτούσαν, προσπάθησαν να διαριώδη και αθεράπευτα δήγματα;

Π

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Αριστείδης Δάγλας,
Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Ε.
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ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΟ 6Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕ ΑΠΟ 23-26 ΜΑΪΟΥ 2013

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Σας περιμένουμε!
Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο
«Απαλός αγέρας
Ιόνιος στο κάθισμα
της μάνας
πριν γεννηθεί το
σήμερα εβύζαξε ο
κόρφος Σου
να σκάψει τη λιθιά
γονατισμένη στο
ντύσιμο του Φάρου
Μέσα στα πλοία του
αντίλαλου πολύχρωμες σημαίες.
Βωμός απ' το
Λευκάτα η στεριά
νίβει τα μνημεία,
Ο θρόνος της
Σαπφούς στην άβυσσο του γαλάζιου»
Κ. ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Κυρίες και Κύριοι,

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι, το «6ο Πανελλήνιο και 5ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό &
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο» που θα διεξαχθεί στη Λευκάδα από τις 23 έως και τις 26
Μαΐου στο «IONIAN BLUE HOTEL», θα αποτελέσει μία νέα ευκαιρία για μία επωφελή και εποικοδομητική επιστημονική συνάντηση που θα δικαιώσει τις προσδοκίες μας.
Στόχος του Συνεδρίου είναι οι συμμετέχοντες να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, αφού η επιστήμη μας δέχεται συνεχείς προκλήσεις. Καλούνται λοιπόν
όλα τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στο Συνέδριο μας, ώστε να αναδειχθεί το εξαιρετικά μεγάλο
και υψηλοτάτης στάθμης διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό έργο το οποίο όντως παράγεται και προσφέρεται στον ελληνικό λαό. Το οφείλουμε, σ όλους εκείνους που μέχρι σήμερα αγωνίζονται με ανιδιοτέλεια και όραμα για να μπορεί η Ένωσή μας να ανταποκρίνεται στη μεγάλη αποστολή της.
Καλούμαστε να δημιουργήσουμε, πάνω απ’ όλα, νοσηλευτές με ισχυρή αυτοεκτίμηση, κριτική και
συμμετοχική διάθεση, για να προστατευτεί και να προαχθεί το νοσηλευτικό επάγγελμα.
Η μεγάλη επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων αποτελεί πρόκληση αλλά και παρότρυνση για
τους συναδέλφους να υποβάλλουν έγκαιρα τις επιστημονικές τους εργασίες για τη διεξαγωγή ενός
ακόμη επιτυχημένου συνεδρίου.
Φιλοδοξούμε λοιπόν, ότι και το 6ο συνέδριό μας, θα έχει την ίδια επιτυχία και θα συμβάλλει
τόσο στην επιμόρφωση όσο και στην ανάδειξη σημαντικών πτυχών και λύσεων των θεμάτων που
ενδιαφέρουν όλους μας, αλλά και τη Νοσηλευτική κοινότητα στο σύνολό της.
Παρόντες θα είναι και οι φοιτητές της νοσηλευτικής όπου δεν αρκεί να εμπλέκονται μόνο στη
διαδικασία απόκτησης γνώσεων αλλά θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας της
νέας γνώσης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις, στρογγυλές τράπεζες, workshops, κλινικά φροντιστηριακά μαθήματα και παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν 23 μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές μονάδες.
Σύμφωνα με την αρχή που καθιερώθηκε,θα υπάρχει επίσης και βράβευση των καλύτερων εργασιών.
Θερμά συγχαρητήρια στους εισηγητές που μοιράζονται με ευαισθησία και καλή θέληση τη γνώση τους μαζί μας. Πολλές ευχαριστίες στα μέλη της επιστημονικής, τιμητικής, διεθνούς τοπικής επιτροπής του συνεδρίου. Σημείο αναφοράς αποτελεί το πρωτοφανές ενδιαφέρον των συναδέλφων για
τη συμμετοχή τους στην οργανωτική επιτροπή.
Σας προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε με βήματα ουσίας και όχι εντυπωσιασμού, ενωμένοι και
σταθερά προσηλωμένοι στο στόχο της ουσιαστικής και πολύπλευρης νοσηλευτικής ενημέρωσης
μέσα από ένα επιστημονικό και κοινωνικό δρώμενο που θα υπογραμμίσει για άλλη μια φορά ότι
οι νοσηλευτές, σε πείσμα των καιρών, μπορούν και θέλουν το καλύτερο.
Το νησί των ποιητών, η όμορφη Λευκάδα, παράλληλα με τις εργασίες του επιστημονικού προγράμματος θα δώσει δυνατότητες σε όλους τους συμμετέχοντες για παράπλευρες πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και πολλαπλές επιλογές αναψυχής.
Με την πεποίθηση της δυναμικής συμμετοχής σας, σας στέλνουμε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς
μας και σας περιμένουμε στη Λευκάδα για την κορυφαία εκδήλωση της Ένωσής μας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΝΕ
Δημήτρης Σκουτέλης
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΕ.Ν.Ε.
ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑ, 23-26 ΜΑΪΟΥ 2013
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΓΛΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΜΕΛΗ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗ ΚΑΝΕΛΑ, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ, ΔΟΝΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΙΑΜΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΘΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ, ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΛΙΟΖΙΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ, ΜΠΕΚΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΕΡΚ ΑΡΙΣΤΕΑ,
ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΟΝΤΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΣ,
ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΣΤΟΥΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΤΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΛΑΝΤΑΣΗ ΕΣΣΑΜ, ΑΛΕΞΙΟΥ
ΟΛΓΑ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΑΒΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΓΚΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩ,
ΔΡΟΥΒΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΖΙΩΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΖΩΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΕΚΚΕ ΕΛΕΝΗ,
ΚΟΚΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΑΠΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΛΟΥΒΡΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΡΑΧΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΑΘΗ, ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΘΩΜΑΣ,
ΣΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΡΑΓΑΛΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
ΤΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΟΡΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ, ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΛΕΝΗ, ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΗ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ, ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΒΕΝΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΙΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΓΑΘΗ, ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΚΟΥΚΙΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ, ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΚΑΚΗ ΒΑΪΑ, ΜΠΑΛΩΤΗ ΒΑΪΑ, ΜΠΕΛΑΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ, ΜΠΕΛΛΑΛΗ
ΘΑΛΕΙΑ, ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΝΤΑΣΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΠΑΛΗΤΖΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ,
ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΘΑΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΕΛΗ: ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΜΑΓΓΟΥΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΡΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Παραβίαση δικαιωμάτων
ύμφωνα με καταγγελίες, στην Α’ και
Β’ Πνευμονολογική Κλινική του Ειδικού Νοσοκομείου Θώρακος Πατρών
«ο Άγιος Λουκάς», υπηρετούν μόνον τέσσερις Νοσηλευτές συνολικά, οι οποίοι έχουν
οδηγηθεί στην πλήρη σωματική και ψυχική
εξουθένωση. Οι δύο κλινικές είναι πλήρως
αποδυναμωμένες από Νοσηλευτικό Προσωπικό και η αναλογία νοσηλευτή-κλίνης κάθε
άλλο παρά ανταποκρίνεται στις επιταγές του
Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.
Οι Νοσηλευτές,λόγω της έλλειψης του νοσηλευτικού προσωπικού και των τεράστιων αναγκών της Υπηρεσίας,δεν λαμβάνουν τις κανονικές τους άδειες, εργαζόμενοι χωρίς να
αναπαύονται επαρκώς και υπερβάλλοντας εαυτόν,προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των Κλινικών. Συνέπεια της
εξουθένωσης στην οποία έχουν οδηγηθεί,σε
συνδυασμό με την ίδια τη φύση της εργασίας
τους,είναι η διακινδύνευση της ίδιας της υγείας των ασθενών,χωρίς υπαιτιότητα των Νοσηλευτών.
Επιπροσθέτως οι Νοσηλευτές εργάζονται
αρκετές νύχτες ανά εβδομάδα, σε αντίθεση
με τις νομοθετικές επιταγές (άρθρο 44 ΥΚ και
πδ 88/1999), ενώ πολλές βάρδιες του κυλιόμενου ωραρίου στελεχώνονται καλύπτονται
μόνον από ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών- Αδερφών Νοσοκόμων.
Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η
κατάφωρη παραβίαση των συνταγματικά και
από διεθνή συμβατικά κείμενα κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των Νοσηλευτών:Το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και την ανάπαυση κατοχυρώνεται στην Διεθνή Σύμβαση
Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους
εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού»,στην Οικουμενικής Διακήρυξη για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη, στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και στο ελληνικό Σύνταγμα ως ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και εκδήλωση σεβασμού της αξίας του ανθρώπου.

Σ Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Από όλα τα παραπάνω εσωτερικά, διεθνή
και κοινοτικά συμβατικά κείμενα, που υπερισχύουν κάθε αντίθετης εσωτερικής διάταξης,
προκύπτει ότι κάθε εργαζόμενος έχει απόλυτο και αναφαίρετο δικαίωμα σε συνθήκες
εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την
ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του και έχει
δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών.
Το άρθρο 44 παρ.1 του ισχύοντος Κώδικα
Δημοσίων Υπαλλήλων προβλέπει: «Οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους.»
Σύμφωνα δε με την υπ’αριθ.88555/3293/1988
απόφαση υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας (ΦΕΚ Β 721/4-10-88), η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου από την περίπτ.
α' του άρθρου 16 του Ν. 1810/1988 (Α' 223)
και από τα άρθρα 39 του Ν. 1836/1989 (Α'
79) και ΙΙ παρ. 4 του Ν. 1839/ 1989 (Α' 90),
επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.1568/1985 "Υγιεινή και ασφάλεια των Εργαζομένων" και στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά τη
ρύθμιση του άρθρου 32 του 1568/1985 : «Ο
εργοδότης έχει υποχρέωση:1. Να λαμβάνει
κάθε μέτρο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και ο τρίτοι που παραβρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε
κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία
ή τη σωματική τους ακεραιότητα.»
Στο άρθρο 8 του πδ 88/1999, στο πεδίο
εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν επιχειρήσεις,εγκαταστάσεις,εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα,
προβλέπεται: «1. Ο κανονικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει
να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις οκτώ ώρες
ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο μιας εβδομάδας. 2. Οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η
εργασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτε-

Ε.Ν.Ε.κρίθη

ρους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή
πνευματική ένταση,δεν πρέπει να εργάζονται
περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία
πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία.».
Επιπροσθέτως, η προστασία της δημόσιας
υγείας κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο
21 παρ 3 το οποίο θεσπίζει κρατική υποχρέωση για την «μεριμνά για την υγεία των πολιτών
..». Η στελέχωση βαρδιών αποκλειστικά και
μόνον με ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών, κάθε άλλο
παρά επαρκή μέριμνα για την υγεία αποτελεί.
Τα δικαιώματα που προστατεύουν οι ανωτέρω διατάξεις αυξημένης ισχύος παραβιάζονται καθημερινά για τους Νοσηλευτές, ενώ το
αγαθό της υγείας των ασθενών όχι μόνο δεν
προστατεύεται, αλλά βρίσκεται σε διαρκή διακινδύνευση.Ελάχιστοι σε αριθμό και εξουθενωμένοι Νοσηλευτές, δεν είναι αντικειμενικά
και με βάση τα ανθρώπινα μέτρα δυνατόν να
«νοσηλεύσουν»,αλλά είναι πιθανόν να «νοσηλευθούν.». Δεν είναι δε σε καμία περίπτωση
σύννομη η στελέχωση βαρδιών αποκλειστικά μόνον από ΔΕ Βοηθούς Νοσηλευτών.
Μοναδική λύση στο πρόβλημα αποτελεί η
ενδυνάμωση των δυο κλινικών με νοσηλευτικό προσωπικό, ούτως ώστε να τηρείται κατά
το δυνατόν η αναλογία Νοσηλευτή- κλίνης
του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας,να χορηγηθούν οι οφειλόμενες από την Υπηρεσία
άδειες και ημέρες ανάπαυσης, να βελτιωθούν
οι συνθήκες εργασίας και να καταστούν ασφαλέστερες και οι ικανότατοι Νοσηλευτές που
υπηρετούν στις δύο κλινικές,να είναι σε θέση
να αποδώσουν τα μέγιστα κατά την εκτέλεση
της εργασίας τους,προς όφελος των ασθενών.
Σε κάθε βάρδια δε, θα πρέπει οπωσδήποτε
να εργάζεται τουλάχιστον ένας Νοσηλευτής.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών της
χώρας, με θεμελιώδη καταστατικό σκοπό την
προάσπιση των δικαιωμάτων των Νοσηλευτών, σας επισημαίνει τα ανωτέρω και σας καλεί
για τις άμεσες δικές σας ενέργειες για την εξεύρεση εφαρμοστέας λύσης σε συμμόρφωση με
τη νομιμότητα.
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ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ

Ε.Ν.Ε.

Υποχρεωτική χορήγηση
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
29 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
(Νόμος 3528/2007), «ο υπάλληλος
παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο».
Η παραπάνω κατευθυντήρια διάταξη εξειδικεύεται από τις σχετικές ρυθμίσεις του Προεδρικού Διατάγματος 88/1999 (Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία
93/104/ΕΚ). Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ως άνω ΠΔ, «για κάθε
περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν
μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα 11 συνεχείς ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει
την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ΠΔ 88/1999, «στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα, ελάχιστη
περίοδος συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, η οποία συμπεριλαμβάνει
κατ' αρχήν την Κυριακή,ανάλογα με τις ισχύουσες για κάθε κατηγορία εργαζόμενων διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και πρακτι-

Σ Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

κές, στις οποίες προστίθενται οι δώδεκα (12)
συνεχείς ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης του
άρθρου 3 του παρόντος. Αν δικαιολογείται
για αντικειμενικούς ή τεχνικούς λόγους ή
από τις συνθήκες οργάνωσης της εργασίας
μπορεί να ορισθεί ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. Όπου
προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις η Κυριακή, ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αυτή

αρχίζει την 00:01 ώρα και λήγει την 24:00
ώρα. Για τους εργαζόμενους σε δραστηριότητες που λειτουργούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με σύστημα διαδοχικών ομάδων
εργασίας, η Κυριακή, μπορεί να αρχίζει την
06:00 ώρα ή την 07:00 ώρα και να λήγει την
αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας. Οι ρυθμίσεις
των αμέσως προηγούμενων δύο εδαφίων
ισχύουν αναλόγως και σε όσες περιπτώσεις,
ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία άλλη ημέρα
εκτός της Κυριακής».
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι υπάρχει υποχρέωσης
χορήγησης ελάχιστης περιόδου αναπαύσεως 24 ωρών ανά εβδομάδα, ήτοι τουλάχιστον ενός «ρεπό» την εβδομάδα, απαγορευομένης κάθε αντίθετης πρακτικής, που είναι
ευθέως παράνομη και καταχρηστική.
Κατά συνέπεια, ο υπάλληλος εκτελεί τόσες
βάρδιες, όσες επιτρέπουν χρονικώς οι ως
άνω ελάχιστες προϋποθέσεις για την οργάνωση του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω διατάξεων είναι οπωσδήποτε καταχρηστική.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΚΕΕΛΠΝΟ

Ανάγκη άμεσης μονιμοποίησης
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, απέστειλε επιστολή προς
τον υπουργό Υγείας, ζητώντας να επιλυθεί άμεσα το θέμα
των συμβασιούχων νοσηλευτών που προσλήφθηκαν
μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, τονίζοντας τα σημαντικά προβλήματα που προκαλεί η λήξη της σύμβασής του, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. «Η
Ε.Ν.Ε. διαπιστώνοντας τα τεράστια κενά που δημιουργήθηκαν
με τη λήξη των συμβάσεων των Νοσηλευτών που προσλήφθηκαν μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ και διατέθηκαν στις ΜΕΘ κεντρικών νοσοκομείων, προτείνει την διευθέτηση του προβλήματος, όχι απλά
με την παράταση του χρόνου των συμβάσεων, αλλά με την άμεση μονιμοποίησή τους.
Οι 170 Νοσηλευτές που επί μια διετία αποδεδειγμένα, σήκω-

H

σαν μεγάλο μέρος από το βάρος ενός τόσο νευραλγικού τομέα
του ΕΣΥ, διαθέτουν πλέον ένα σημαντικό κεφάλαιο εμπειρίας
που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εξανεμιστεί, αλλά να
αξιοποιηθεί προς όφελος της Δημόσιας Υγείας.
Η Ε.Ν.Ε., δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι τάσσεται στο
πλευρό των εν λόγω Νοσηλευτών, προκειμένου όχι μόνο να
διαφυλάξει την επαγγελματική και εργασιακή τους αποκατάσταση, αλλά πρωτίστως να αναδείξει την επιτακτική ανάγκη επίλυσης του προβλήματος της υποστελέχωσης νευραλγικών τομέων
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως είναι οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», τονίζει στην επιστολή της η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
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Εκλογές ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

ύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας των Νοσηλευτών του ΕΣΥ (ΠΑΣΥΝΟ),διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενες αρχαιρεσίες στις
14 Δεκεμβρίου 2012 στην Αθήνα με τη συμμετοχή των εκλεκτόρων από τα 30 σωματεία μας, από όλη την επικράτεια. Οι εκλογές διεξήχθησαν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων.
Από τα αποτελέσματα, προέκυψε η σύνθεση των παρακάτω διοικητικών οργάνων της Ομοσπονδίας:

Σ

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΑΓΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΠΑΝΟΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ,
ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΛΠΙΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΕΛΠΙΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΙΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ,
ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΣΑΛΗΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΤ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΙΚΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ,Ψ.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε.Ν.Ε.χειρο

ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ:
ΜΠΕΚΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΜΠΕΛΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΣΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ:
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
ΔΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ
πως είναι ήδη γνωστό, ο υπάλληλος που κατά την
διάρκεια της σταδιοδρομίας του αποκτά ακόμη έναν
τίτλο σπουδών ανώτερης κατηγορίας εν σχέσει με
την οργανική θέση που κατέχει, θεμελιώνει δικαίωμα μετάταξης σε οργανική θέση ανώτερης κατηγορίας. Το ως άνω δικαίωμα προβλέπεται και κατοχυρώνεται ρητώς στις διατάξεις του άρθρου
70 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
Πέραν της προαναφερθείσας δυνατότητας για μετάταξη, δεν υπάρχει
κάποιος άλλος τρόπος αναγνώρισης ενός υπαλλήλου ως ανήκοντος σε ανώτερη κατηγορία σε συνέχεια απόκτησης ενός ανώτερου τίτλου σπουδών.
Τέλος, ακόμη και σε περίπτωση μη μετάταξης, ο δεύτερος τίτλος σπουδών, εφόσον
είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται κατά
το στάδιο των κρίσεων για την επιλογή προϊσταμένων από τα αρμόδια όργανα.

Ό
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Καρκίνου Της Μήτρας

Γράφει η Παπαγεωργίου
Γεωργία,
Νοσηλεύτρια, Γ. Ν. Κορίνθου

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

καρκίνος της μήτρας
Ε.Ν.Ε.χειρο
είναι ο δεύτερος πιο

O

συχνός καρκίνος στις
γυναίκες παγκοσμίως και, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
του ΠΟΥ,καταγράφονται 50.000
νέες περιπτώσεις και 250.000
θάνατοι κάθε χρόνο. Περισσότερες από 225.000 γυναίκες στην
Ευρώπη ζουν με καρκίνο του
τραχήλου (έχοντας θεραπευθεί
ή όχι). Το 80% περίπου των
περιστατικών παρουσιάζονται
σε χώρες με χαμηλό εισόδημα, ενώ σε κάποια κράτη στην
ανατολική Ευρώπη εμφανίζονται ποσοστά 2-5 φορές υψηλότερα σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, γεγονός ιδιαίτερα
σημαντικό. Η ECCA (European
Cervical Cancer Association)
επισημαίνει ότι οι διαφορές
αυτές οφείλονται κατά ένα μεγάλο μέρος στην απουσία προγραμμάτων πρόληψης. ιό περίπου 23%.
Ο καρκίνος του τραχήλου
της μήτρας συνδέεται σε ποσοστό 99% με λοίμωξη από τον ιό
HPV (Human Papilloma Virus).
Στις ομάδες υψηλού κινδύνου

περιλαμβάνονται γυναίκες με
πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους, παρατεταμένη λήψη αντισυλληπτικών,ενεργητική ή παθητική έκθεση σε καπνό και
παχυσαρκία. Οι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι το ΠΑΠ τεστ
διαγιγνώσκει πρώιμα τις προκακρινικές βλάβες στο 90-95%
των περιπτώσεων, γι’ αυτό και
συνιστάται συχνός έλεγχος. Στα
πλαίσια των προσπαθειών πρόληψης παγκοσμίως,εισήχθη στις
περισσότερες χώρες το εμβόλιο
κατά του HPV.
Ο καρκίνος του ενδομητρίου εμφανίζεται συνήθως μετά

την εμμηνόπαυση,ενώ το ΠΑΠ
τεστ δεν βοηθάει στην πρώιμη
διάγνωση, λόγω χαμηλής ευαισθησίας.Οι κυριότεροι παράγοντες που οφείλονται στην ανάπτυξή του είναι η παχυσαρκία,
ο σακχαρώδης διαβήτης,το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών,η κληρονομικότητα,το ιστορικό καρκίνου εντέρου και η
υπέρταση. Οι γυναίκες υψηλού
κινδύνου πρέπει να υποβάλλονται περιοδικά σε διακολπικό
υπερηχογράφημα ή λήψη επιχρισμάτων από το ενδομήτριο
υπό αναισθησία κατά την γυναικολογική εξέταση.

Ο στόχος της ευρωπαϊκής
εβδομάδας είναι η ενημέρωση
των γυναικών σχετικά με τους
δύο αυτούς τύπου καρκίνου της
μήτρας, τους παράγοντες που
μπορούν να τους προκαλέσουν
και τη λήψη αποτελεσματικών
μέτρων πρόληψης. Η εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων,μαζί με αποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης του κοινού
σε θέματα υγείας, θα μείωνε τη
συχνότητα εμφάνισης της νόσου
και θα συνέβαλε στην εξομοίωση της φροντίδας υγείας για
όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τυπορυχείο…
Ε.Ν.Ε.υθέτω
Ε.Ν.Ε.ws
Τα επιστημονικά επιτεύγματα του 2012
Πηγή: http://www.tovima.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> Επίτευγμα της χρονιάς:
Το μποζόνιο Χιγκς
Τον περασμένο Ιούλιο οι επιστήμονες του CERN
ανακοίνωσαν πως είναι σχεδόν βέβαιοι ότι
εντόπισαν «κάτι που μοιάζει με το Χιγκς», το
σωματίδιο που θα επιβεβαιώσει ότι γνωρίζουμε πώς η ύλη αποκτά τη μάζα της.
Συγκεκριμένα οι υπεύθυνοι του CMS και
του ATLAS, των δύο πειραμάτων που διεξάγονται για τον εντοπισμό του μποζονίου
Χιγκς, ανακοίνωσαν ότι το επίπεδο βεβαιότητας που πέτυχαν αντιστοιχεί σε ανακάλυψη
νέου σωματιδίου, το οποίο είναι συμβατό με
τη θεωρία του Πίτερ Χιγκς.
Η παρατήρηση του σωματιδίου του Χιγκς,
γνωστό και ως «Σωματίδιο του Θεού», έκλεισε
έναν τεράστιο κύκλο στην επιστήμη της
Φυσικής,
αφού
ολοκληρώνει
το
Καθιερωμένο Μοντέλο και παράλληλα ανοίγει μια νέα εποχή για την Επιστήμη που προς
το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο πού μπορεί να
την οδηγήσει.
Σημειώνεται πάντως ότι θεωρητικώς υπάρχει πάντα η πιθανότητα το σωματίδιο που
ανακαλύφθηκε να μην είναι το Χιγκς. Σε
αυτή την περίπτωση, οι θεωρητικοί φυσικοί
θα αναγκαστούν να αναθεωρήσουν, πιθανώς
εκ βάθρων, το αγαπημένο τους Καθιερωμένο
Μοντέλο, δηλαδή τις εξισώσεις που περιγράφουν τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των
υποατομικών σωματιδίων.

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Οι συντάκτες της επιθεώρησης «Science» επέλεξαν τα σημαντικότερα επιστημονικά
γεγονότα της χρονιάς, όπως αυτά παρουσιάστηκαν μέσα από δημοσιεύσεις στις
σελίδες της έγκριτης επιθεώρησης. Ο «πρωταγωνιστής» της καθιερωμένης λίστας
των 10 θέσεων ήταν μάλλον αναμενόμενος: πρόκειται για το μποζόνιο Χιγκς, η
ύπαρξη του οποίου προβλέφθηκε θεωρητικώς πριν από περισσότερο από 40 χρόνια από τον Πίτερ Χιγκς αλλά τον περασμένο Ιούλιο επιστήμονες ανέφεραν ότι
αυτή η θεωρία μάλλον έγινε… πράξη. Το θεμελιώδες αυτό σωματίδιο εκτιμάται ότι
«κρατά» το κλειδί στην ερώτηση σχετικά με το γιατί τα στοιχειώδη σωματίδια έχουν
μάζες. Και μπορεί το μποζόνιο να κέρδισε τη «μάχη» της πρωτιάς, ωστόσο εξίσου
ενδιαφέροντα είναι και τα υπόλοιπα εννέα επιτεύγματα του 2012 που συμπληρώνουν τη δεκάδα: περιλαμβάνουν από την προσεδάφιση του Curiosity στον Άρη και
τις «γεύσεις» των νετρίνων, ως τους ρομποτικούς βραχίονες που βοηθούν τυφλούς,
τα ωάρια από βλαστικά κύτταρα αλλά και το γονιδίωμα ενός μυστηριώδους είδους
ανθρώπου που έζησε στον πλανήτη πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

>> Το DNA των Ντενίσοβανς:
Το γονιδίωμα του μακρινού μας
εξαδέλφου
Μέσα στο 2012 γερμανοί επιστήμονες έδωσαν
στη δημοσιότητα το γονιδίωμα ενός εξαφανισμένου είδους, του ανθρώπου του Ντενίσοβα.
Πρόκειται για ένα είδος που ζούσε στη Σιβηρία και ήταν συγγενικό των σύγχρονων ανθρώπων – οι Ντενίσοβα ήταν μάλιστα ακόμη πιο
στενοί συγγενείς των Νεάντερταλ.
Το «διάβασμα» της γενετικής αλληλουχίας του
μυστηριώδους είδους επετεύχθη μέσω της ανάλυσης του απολιθώματος ενός δακτύλου αλλά
και ενός δοντιού που εντοπίστηκαν σε ένα σπήλαιο στη Ντενίσοβα της νότιας Σιβηρίας.
Οι Νεάντερταλ και οι Ντενίσοβα θεωρούνται
οι στενότεροι εξαφανισμένοι συγγενείς του σύγχρονου ανθρώπου. Οι επιστήμονες ήδη ερευνούν το γονιδίωμα των Ντενίσοβα για να συμπεράνουν ποια ακριβώς γονίδια του ανθρωπίνου
γονιδιώματος προέρχονται από το DNA των
μακρινών αυτών εξαδέλφων μας.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

>> Ποντίκια γέννησαν με ωάρια
από βλαστικά κύτταρα
Ιάπωνες ερευνητές χάρισαν σε…ποντικίνες τη
χαρά της μητρότητας με ωάρια που δημιούργησαν από το… μηδέν με χρήση βλαστικών
κυττάρων. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο
του Κιότο γονιμοποίησαν τα ωάρια που δημιούργησαν και τα εμφύτευσαν σε πειραματό-

Ε.Ν.Ε.ργειες

ζωα: ύστερα από φυσιολογική εγκυμοσύνη,
αυτά έφεραν στο φως υγιή ποντικάκια. Το…
ευτυχές γεγονός ήλθε ύστερα από μια πορεία
ερευνών που σημειώθηκε μεθοδικά,βήμα προς
βήμα, ξεκινώντας από τις «απαρχές» του γεννητικού συστήματος – δηλαδή από τα αρχέγονα
γεννητικά κύτταρα (PGC). Τα κύτταρα αυτά, τα
οποία διαθέτει το έμβρυο, διαφοροποιούνται
κατά την ανάπτυξη ώστε να σχηματίσουν τελικά τα ωάρια ή τα σπερματοζωάρια.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στη μελέτη, η ανάπτυξη ορισμένων εμβρύων παρουσίασε ανωμαλίες. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν αν αυτό
οφείλεται σε προβλήματα που είχαν τα ίδια τα
ωάρια ή αν σχετίζεται με το περιβάλλον ανάπτυξής τους. Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να
διευκρινιστούν με περαιτέρω μελέτες.

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

>> Η προσεδάφιση του
Curiosity στον Άρη
Μέσα σε αυτή τη χρονιά η ανθρωπότητα έβαλε πλώρη για την κατάκτηση του Κόκκινου
Πλανήτη στέλνοντας για εξερεύνηση ένα άκρως
εξελιγμένο ρομποτικό όχημα, το Curiosity.
Παρότι το Curiosity δεν ήταν το πρώτο ρομποτικό όχημα που έφθασε στον Άρη, η επιτυχής
προσεδάφισή του τον περασμένο Αύγουστο
άνοιξε μια καινούργια σελίδα στην κατάκτηση
του Διαστήματος.
Το μικρό αυτό διαστημικό επιστημονικό εργαστήριο το οποίο κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια
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δολάρια αποτελεί το «πουλέν» της NASA η οποία
τα τελευταία χρόνια πλήττεται από περικοπές
των προγραμμάτων της. Και έτσι η στιγμή που
«πάτησε» επάνω στον Άρη ήταν για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία ιστορική.
Στους τέσσερις μήνες που το Curiosity «κατοικεί» στον Άρη έχει αποδείξει ότι είναι άκρως
«εργατικό» στέλνοντας πίσω στη Γη πλήθος εικόνων και πληροφοριών. Βασικός στόχος της
όλης αποστολής είναι η αναζήτηση μορφών
ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη. Η πιθανή ανακάλυψή τους εκτιμάται ότι θα βοηθήσει μεταξύ άλλων στις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

>> Φανερώθηκαν τα…
εξωτικά σωματίδια
Το 2012 εμφανίστηκαν οι πρώτες σαφείς ενδείξεις για την ύπαρξη των «φερμιονίων Μαγιοράνα», μιας κατηγορίας παράξενων σωματιδίων
που αποτελούν ταυτόχρονα και αντισωματίδια των εαυτών τους. Ο εντοπισμός τους κατέστη δυνατός χάρη σε ένα ειδικά σχεδιασμένο
τρανζίστορ.
Φερμιόνια είναι χονδρικά τα σωματίδια από
τα οποία αποτελείται η μάζα, σε αντιδιαστολή
με τα μποζόνια, τα οποία χονδρικά είναι φορείς
των φυσικών δυνάμεων.
Αν οι φυσικοί κατάφερναν να δείξουν ότι
μεγάλοι αριθμοί ηλεκτρονίων συμπεριφέρονται όπως τα αντίθετα των εαυτών τους, θα έδειχναν ουσιαστικά ότι τα φερμιόνια Μαγιοράνα
όντως υπάρχουν.
Αυτό ακριβώς επιχείρησε να κάνει η μελέτη των ερευνητών στην Ολλανδία. Αν τελικά η
ύπαρξη των φερμιονίων Μαγιοράνα επιβεβαιωθεί, τότε μπορούν να υπάρχουν «απτές» εφαρμογές σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, τα
φερμιόνια αυτά θα ήταν ιδανικά για την κατασκευή των λεγόμενων κβαντικών υπολογιστών,καθώς ένα ζευγάρι από φερμιόνια Μαγιοράνα θα «θυμόταν» την αρχική του κατάσταση
ακόμα και αν χωριζόταν.

>> «Ανάβοντας» και
«σβήνοντας» τα γονίδια
Μέσα στο 2012 εμφανίστηκε ένα εξελιγμένο
«εργαλείο» (TAL effector) το οποίο έδωσε στους
ερευνητές τη δυνατότητα να «αλλάζουν» τη
συμπεριφορά των γονιδίων, να αυξάνουν τη
δράση τους ή αντιθέτως να τα «αποσιωπούν»
σε ψάρια-ζέβρα, βατράχους, παραγωγικά ζώα,
ακόμη και σε κύτταρα ασθενών.
Χρησιμοποιώντας μια πρωτεΐνη ενός παράσιτου φυτών, οι επιστήμονες κατάφεραν να

αφαιρέσουν συγκεκριμένα κομμάτια από γενετικό υλικό και να τα αντικαταστήσουν με καινούργιο κώδικα.
Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο οι επιστήμονες
ελπίζουν ότι θα καταφέρουν να «διαβάσουν»
καλύτερα το κάθε γονίδιο και τις μεταλλάξεις
του, τον ρόλο που επιτελεί τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε ασθενείς.
Η καλύτερη γνώση του γενετικού υλικού μας
εκτιμάται ότι τελικώς θα προσφέρει και καλύτερες θεραπείες «κομμένες και ραμμένες» με
βάση το DNA του καθενός μας.

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ργώ

>> Λέιζερ ακτίνων Χ στην
υπηρεσία της ιατρικής
Τον περασμένο Νοέμβριο γερμανοί επιστήμονες χρησιμοποίησαν ένα λέιζερ ακτίνων Χ –
το οποίο «λάμπει» πολύ περισσότερο από τις
συμβατικές πηγές ακτίνων Χ – προκειμένου
να προσδιορίσουν τη δομή ενός ενζύμου.
Το ένζυμο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για
την επιβίωση του παρασίτου Trypanosoma
brucei το οποίο προκαλεί την αφρικανική τρυπανοσωμίαση (ή αλλιώς ασθένεια του ύπνου).
Το συγκεκριμένο επίτευγμα έδειξε τις μεγάλες ικανότητες των λέιζερ ακτίνων Χ στον προσδιορισμό της δομής πρωτεϊνών η οποία παρέμενε μέχρι σήμερα «ασύλληπτη» από τους
επιστήμονες.

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

>> Στα σκουπίδια ο όρος
«σκουπιδο-DNA»

Τον περασμένο Σεπτέμβριο εκατοντάδες επιστήμονες δεκάδων ερευνητικών κέντρων παγκοσμίως που συμμετείχαν στο διεθνές ερευνητικό
πρόγραμμα ENCODE παρουσίασαν την «ανανεωμένη έκδοση» της «εγκυκλοπαίδειας του DNA»,
η οποία επεφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τεράστιας
αυτής ερευνητικής δουλειάς που διήρκεσε πέντε
έτη, το ανθρώπινο γονιδίωμα είναι κάτι πολύ
περισσότερο από τα ήδη γνωστά 20.000- 23.000
γονίδια, καθώς, πέρα από αυτά τα γονίδια που
απαρτίζουν μόλις το 2% του DNA και παράγουν τις πρωτεϊνες, το υπόλοιπο DNA (θεωρούμενο «σκουπίδι» μέχρι σήμερα) κάθε άλλο
παρά άχρηστο είναι. Στην πραγματικότητα, μάλλον αποτελεί ένα τεράστιο κρυφό «λειτουργικό σύστημα» που ελέγχει το γονιδίωμά μας.
Συνολικά, περίπου το 80% του DNA αποκαλύφθηκε πλέον ότι επιτελεί κάποιου είδους χρήσιμη βιοχημική λειτουργία.
Ο νέος γενετικός «χάρτης» έριξε περισσότερο φως στο ανθρώπινο γονιδίωμα, αλλά ταυτόχρονα κατέστησε ακόμα πιο περίπλοκη και

Ε.Ν.Ε.ργός
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μυστηριώδη τη λειτουργία των γονιδίων. Οι
επιστήμονες ελπίζουν πάντως ότι τα νέα στοιχεία θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των ασθενειών και σε πιο αποτελεσματικές
θεραπείες τους.

Ε.Ν.Ε.ws

>> Κίνηση με τη… σκέψη
Μέσα στο 2012 ειδικοί του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Τζονς
Χόπκινς παρουσίασαν έναν εξελιγμένο ρομποτικό βραχίονα ονόματι Modular Prosthetic Limb,
που προσφέρει σε παράλυτα άτομα, τα οποία
σήμερα είναι εγκλωβισμένα μέσα σε ένα σώμα
που δεν αντιδρά, μεγάλη αυτονομία κινήσεων
– είναι χαρακτηριστικό ότι το νέο ρομποτικό
προσθετικό μέλος προσφέρει ανεξάρτητη κίνηση του κάθε δαχτύλου σε ένα «πακέτο» που
ζυγίζει λιγότερο από πέντε κιλά.
Σημειώνεται ότι η ίδια ερευνητική ομάδα ήταν
η πρώτη που είχε δείξει πώς παράλυτα άτομα
μπορούν μόνο με τη σκέψη τους να κινήσουν
τον κέρσορα σε μια οθόνη υπολογιστή.
Προς το παρόν η συγκεκριμένη τεχνολογία
είναι πειραματική και πολύ ακριβή ωστόσο οι
επιστήμονες ελπίζουν ότι πιο εξελιγμένοι αλγόριθμοι θα βελτιώσουν αυτά τα «νευρο-προσθετικά» μέλη χαρίζοντας αυτονομία σε άτομα που
έχουν παραλύσει λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, τραυματισμών στη σπονδυλική στήλη και
άλλων παθήσεων.

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.

>> Πώς αλλάζουν οι «γεύσεις»
των νετρίνων
Κινέζοι επιστήμονες κατάφεραν να μετρήσουν
την τρίτη γωνία ανάμειξης των νετρίνων θ13,
κάτι που ελπίζουν ότι θα τους δώσει εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο το Σύμπαν
γέμισε με ύλη και όχι με αντιύλη μετά τη Μεγάλη Εκρηξη.
Για πολύ καιρό η επιστήμη θεωρούσε τα
νετρίνα μάλλον «αδιάφορα» σωματίδια με μηδενική μάζα και ουδέτερο φορτίο. Πρόσφατα
όμως αποδείχθηκε ότι έκρυβαν πολυποίκιλες
εκπλήξεις. Ναι μεν το φορτίο τους είναι ουδέτερο αλλά μάλλον διαθέτουν μάζα – έστω και
εξαιρετικά μικρή. Επιπλέον είναι τα μόνα που
κυκλοφορούν σε πολλές «γεύσεις».
Η εξέλιξη είναι σημαντική, όχι μόνο γιατί
πλέον θα επιτρέψει πειράματα και υπολογισμούς που ως τώρα ήταν αδύνατα, αλλά και
επειδή το γεγονός ότι η θ13 δεν έχει μηδενική τιμή «ανοίγει» ένα μεγάλο πεδίο πιθανοτήτων για την επιβεβαίωση βασικών θεωριών της
Φυσικής όπως η ασυμμετρία μεταξύ ύλης και
αντιύλης.

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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Ε.Ν.Ε.ξελίξει
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Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ργώ

> Ημέρες Επεμβατικής Πνευμονολογίας
& Θωρακικής Ενδοσκόπησης
9-12 Ιανουαρίου & 26-29 Ιουνίου 2013,
Νοσοκομείο Σωτηρία, Αθήνα,
ICB- Innovative Conventions Bureau.
Τηλ: (+30) 2104122250-51,
Email: info@icb.gr
Website: www.icb.gr.
η

> 15 Επιστημονική Συνάντηση
Ρευματολόγων Βορειοδυτικής Ελλάδος
18 & 19 Ιανουαρίου 2013 Αίθουσα
«Δωδώνη18 & 19 Ιανουαρίου 2013»,
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα.
Οργάνωση: Ρευματολογική
Κλινική Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Πληροφορίες: Συνεδριακή ΠΕ/Conferre
Ltd,Tηλ: 30 26510 68610,
Φαξ: 30 26510 68610,
Email: info@conferre.gr.
> 3 ο Κλινικό Φροντιστήριο Σακχαρώδη
Διαβήτη
18-19 Ιανουαρίου 2013, Ξεν. CROWNE
PLAZA, Αθήνα.
Οργάνωση: Ελληνική Διαβητολογική
Εταιρεία (Ε.Δ.Ε.). Info: ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. –
Congress World.
Tel: 210 7210001, 210 7210052.

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

> Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Επίκαιρα θέματα γαστρεντερολογίας
18 – 19 Ιανουαρίου 2013, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Γαστρεντερολογική Κλινική, Γ.Π.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».
Τόπος διεξαγωγής: Ολυμπιακό Μουσείο
Θεσσαλονίκης. Πληροφορίες: τηλ:
2310460682, Website:
www.praxicon.gr/seminars.html.

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

> Κλινικό Φροντιστήριο «Ψωρίαση:
Xωρίς Όρια»
18.01.2013 – 20.01.2013, Ξενοδοχείο
Χenia Portaria, Πορταριά Πηλίου
Email: edae@edae.gr.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

> 1ο Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Θωρακοσκοπικής και Ανοιχτής Χει ρουργικής Κοιλιάς - Θώρακος Σπονδυλικής Στήλης και Ισχίου
18-20 Ιανουαρίου 2013, Θεσσαλονίκη.
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία
Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και
Πρωκτού, Τηλ.: 2310 247743/34.

Ε.Ν.Ε.ργός

> Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήρι ξης της Ζωής σε Παιδιά
Ηράκλειο, 25-27 Ιανουαρίου 2013.
Διοργάνωση: Apls Hellas - Αdvanced
Life Support Group, Ιατρική Σχολή Του
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ε.Ν.Ε.χειρο

15

Επιμέλεια: Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ, Μπεκρή Έλενα
Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc, ΠΓΝ Αττικής
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν. Ιωνίας

Ε.Ν.Ε.ποχή

Γραμματεία: Pérez Julieta.
ΜΕΘ. ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΓΝΗ,
Βούτες 71110, P.O.Box 1352,
Τηλ: 2810-392-447,
Fax: 2810-392-652, Mobile: 6984696068,
Email: Julietaperezg@Hotmail.Com,
Website: Www.Pagni.Gr.

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

> 23η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:
«Επίκαιρα Θέματα στην Παιδιατρική»
Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013,
Ξενοδοχείο Makedonia Palace.
Οργάνωση: Β’ Παιδιατρική Κλινική του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.
Γραμματεία- Πληροφορίες: Global
EventsΣταδίου 50Α, 55535 Πυλαία
Θεσσαλονίκης. Τηλ.: 2310247743,
2310313630, Fax: 2310 247746,
Email: kerasa@globalevents.gr,
Websitel: www.globalevents.gr.

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

> 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολο γικής Ογκολογίας
25-27 Ιανουαρίου 2013,
Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία
Γυναικολογικής Ογκολογίας,
Τηλ.: +30 210 74 14 700,
E-mail:
info@gynaecological-oncology2013.gr.
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