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Με αφορµή τα όσα συµβαίνουν τελευταία γύρω από τον πολυσυζητηµένο
χώρο της Παιδείας, τόσο σε επίπεδο
ανακατατάξεων, όσο και σε επίπεδο
δροµολογούµενων συγχωνεύσεων,
θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιµο
να απαιτηθεί η εκ βάθρων αναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού προφίλ της
Νοσηλευτικής Επιστήµης.
∆εν χρειάζεται και µεγάλη προσπάθεια για να συµφωνήσουµε όλοι, ότι
η Επιστήµη µας, φέρει ανεξίτηλα τα
σηµάδια του ιατροκεντρισµού, σε
σηµείο τέτοιο, που µόνο µε ολική
επανεκκίνηση του προσανατολισµού
της θα µπορούσε να χαρακτηριστεί
ως ισότιµη µε τις άλλες ανθρωποκεντρικές επιστήµες στο νέο χάρτη που
σχεδιάζεται για την Παιδεία από
οικείους ιθύνοντες και ξενόφερτους
«ειδήµονες»...
Σελ. 3

∆ιαφανής πορεία
και δράση

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.

M

εν λόγω κύριος δεν σεβάστηκε το θεσµό της Ε.Ν.Ε.
και κατ’ επέκταση τους ίδιους τους Νοσηλευτές µε τους
οποίους επί δεκαετίες συνυπήρξε και συλλειτούργησε.
Φαίνεται ότι κάποιοι σαν τον
κ. Λιαρόπουλο, όταν δουν
τους Νοσηλευτές να ορθοποδούν και να απογαλακτίζονται από τον πνιγηρό ίσκιο
του ιατροκεντρικού συστήµατος, ανησυχούν και δείχνουν τον πραγµατικό τους
χαρακτήρα.

«Η πορεία και η δράση
της Ε.Ν.Ε. γενικότερα και
ειδικότερα αναφορικά µε
τα προγράµµατα Κατάρτισης µέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007-2013) είναι γνωστή
πανελληνίως σε όλο το
Νοσηλευτικό κόσµο και
διέπεται από καθεστώς πλήρους διαφάνειας», τονίζει
µεταξύ άλλων στο εξώδικό της η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.
Σελ. 4-6

s

ε λύπη µας διαπιστώσαµε ότι ο επί
σειρά ετών καθηγητής στο Τµήµα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ κ. Λυκούργος Λιαρόπουλος, στην
προσωπική του σελίδα στο
FACEBOOK εξαπέλυσε µια
άνευ προηγουµένου ιταµή
επίθεση κατά της Ε.Ν.Ε.,
µετερχόµενος µιας εξοργιστικής και αγοραίας φρασεολογίας, που µόνο σε οµότιµο (πλέον) καθηγητή δεν
ταιριάζει. Λυπούµεθα που ο
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Ανάγκη άµεσης
µονιµοποίησης
H Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος αποτελεί το επαγγελµατικό επιµελητήριο των
Νοσηλευτών της χώρας
µας, µε καταστατικούς σκοπούς µεταξύ άλλων την
προαγωγή και ανάπτυξη της
Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνοµης Επιστήµης και Τέχνης, την εξασφάλιση υψηλής στάθµης
φροντίδας και υγείας στο
κοινωνικό σύνολο, κλπ.
Στα χρόνια λοιπόν που πέρασαν έγιναν πολλά. Τα βήµατα προς τα εµπρός ήταν
κάποιες φορές µεγάλα.
Πολλά όµως είναι και αυτά
που δεν έγιναν και είναι
υποχρέωσή µας τουλάχιστον να προσπαθήσουµε να
τα πετύχουµε.
Είναι αλήθεια πως οι συνάδελφοι των ιδιωτικών κλινικών ήταν πάντα στο περιθώριο των εξελίξεων κυρίως λόγω της φύσης της
σχέσης εργασίας τους µε
τους εργοδότες τους. Τα βήµατα που έγιναν... Σελ.10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠρόσκλησηΕ.Ν.Ε.ντύπω
σε τακτική
Γενική Συνέλευση å æ è í å ò Ý ä å ÷

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Ν3252/2004 άρθρο 16, παρ. 7,
καλείστε στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, οι οποίες
θα διεξαχθούν το Σάββατο 09/02/2013 και ώρα 14:00-17:00.
Για την συγκρότηση νοµίµου απαρτίας, απαιτείται σχετική πλειοψηφία των µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις.
ðïìÝôè÷
Σε περίπτωση µη απαρτίας, οι Γενικές Συνελεύσεις θα επαναληφθούν σε 15 ηµέρες, ήτοι την Κυριακή 24/02/2013 και ώρα
14:00-17:00 στον ίδιο χώρο και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, αν παρίσταται το 1/4 των µελών του Π.Τ.... Σελ. 7
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Ευρωπαϊκή ή Εθνική Προδοσία;

Αρνητικές είναι οι διεθνείς εξελίξεις για τη Νοσηλευτική αναφορικά µε την προγραµµατισµένη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005 για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, η οποία
ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε το Π∆ 38/2010.
Σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, η συζήτηση για την αναθεώρηση της Οδηγίας 36 έχει από καιρό ανοίξει µε την ενεργό
συµµετοχή της Ε.Ν.Ε. και της FEPI (European Council of Nursing
Regulators), συµµετέχοντας σε επιτροπές, δηµόσιες ακροάσεις
και διαβουλεύσεις που διοργανώθηκαν τόσο από τα αρµόδια
εγχώρια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Όργανα. Μέχρι
πρότινος, τα αποτελέσµατα των πιέσεων και της επιρροής προς
τα αρµόδια όργανα είχαν θετική, για τη Νοσηλευτική, έκβαση
αναφορικά µε τον έλεγχο γλωσσικής επάρκειας, την επαγγελµατική κάρτα, την 12ετή βασική εκπαίδευση... Σελ. 8

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
Ο παγκόσµιος Λευκαδίτης ποιητής
Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στη Λευκάδα, όπου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Αποφοίτησε από το γυµνάσιο το 1900 και τον επόµενο χρόνο γράφτηκε στη Νοµική Σχολή της Αθήνας,
χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει ποτέ τις νοµικές του σπουδές. Τα ενδιαφέροντά του ήταν καθαρά
λογοτεχνικά. Τα επόµενα χρόνια πραγµατοποίησε αρκετά ταξίδια και στράφηκε στην ποίηση και
το θέατρο. Σηµαντικό σταθµό στη ζωή του Σικελιανού αποτέλεσε ο γάµος του, το 1907, µε την Αµερικανίδα Εύα Πάλµερ, η οποία σπούδαζε στο Παρίσι ελληνική αρχαιολογία και χορογραφία. Ο
γάµος τους τελέστηκε στην Αµερική, ενώ εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα το 1908. Εκείνη την περίοδο ο Σικελιανός ήρθε σε επαφή µε αρκετούς πνευµατικούς ανθρώπους και τελικά το 1909 δηµοσίευσε την πρώτη του ποιητική συλλογή Αλαφροΐσκιωτος, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση
στους φιλολογικούς κύκλους, αναγνωριζόµενη ως έργο σταθµός στην ιστορία των νεοελληνικών
γραµµάτων. Ακολούθησε µια περίοδος έντονης αναζήτησης. που καταλήγει στην έκδοση των τεσσάρων τόµων της ποιητικής συλλογής Πρόλογος στη Ζωή... Σελ. 14
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Είναι αδιανόητο, απαράδεκτο και αχαραε αφορµή τα όσα συµβαίνουν τελευκτήριστο στο Τµήµα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ,
ταία γύρω από τον πολυσυζητηµένο
στα 33 χρόνια που λειτουργεί, να µην έχει
χώρο της Παιδείας, τόσο σε επίπεδο
πάρει ποτέ τη θέση του προέδρου Νοσηλευανακατατάξεων, όσο και σε επίπεδο δροµοτής… Αντιθέτως, σε καµία Ιατρική Σχολή από
λογούµενων συγχωνεύσεων, θεωρώ ότι είναι
ð ï ì Ý ô è ÷πανελλαδικά, δεν
τις οκτώ που λειτουργούν
εξαιρετικά χρήσιµο να απαιτηθεί η εκ βάθρων
υπάρχει ούτε ένας Νοσηλευτής που να κατέαναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού προφίλ της
χει έδρα καθηγητή, έστω επίκουρου.
Νοσηλευτικής Επιστήµης.
Ενόψει λοιπόν του
∆εν χρειάζεται και
ανασχεδιασµού του χάρµεγάλη προσπάθεια για
τη της Νοσηλευτικής
να συµφωνήσουµε όλοι,
Εκπαίδευσης (που ανήότι η Επιστήµη µας,
Ακόµα και µια βιαστική
å
ð
é
æ
ù
ì
ì Ý äµόνο
á
κει
στο Πανεπιφέρει ανεξίτηλα τα σηµάµατιά στη στελέχωση
στήµιο µε ενιαία µορδια του ιατροκεντριτων δυο πανεπιστηµιακών
φή), καλό θα ήταν να
σµού, σε σηµείο τέτοιο,
τµηµάτων της
δούµε και ορισµένα
που µόνο µε ολική επαθέµατα ακαδηµαϊκής
νεκκίνηση του προσαΝοσηλευτικής από πλευράς
βαρύτητας µε ποσόστωνατολισµού της θα µποειδικοτήτων των απασχοση καθηγητών ανά ειδιρούσε να χαρακτηριστεί
λουµένων
διδασκόντων,
κότητα και απαραβίαως ισότιµη µε τις άλλες
ανθρωποκεντρικές επιαρκεί για να κατανοήσουµε στες ασφαλιστικές
δικλείδες, ώστε οι Νοσηστήµες στο νέο χάρτη
το
µέγεθος
του
ευτελισµού
λευτές να έχουν τον
που σχεδιάζεται για την
της ακαδηµαϊκότητας της
πρώτο λόγο στη λειΠαιδεία από οικείους
τουργία των Σχολών
ιθύνοντες και ξενόφερδικής µας Επιστήµης.
τους και να µη βλέπουτους «ειδήµονες».
µε πλέον παράδοξα του
Ακόµα και µια βιατύπου π.χ. ο παθολόστική µατιά στη στελέγος γιατρός να διδάχωση των δυο πανεπισκει Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας.
στηµιακών τµηµάτων της Νοσηλευτικής από
Ανεβάζοντας λοιπόν το ακαδηµαϊκό επίπλευράς ειδικοτήτων των απασχολουµένων
πεδο των Σχολών µας, αναλαµβάνοντας τα οι
διδασκόντων, αρκεί για να κατανοήσουµε το
ίδιοι τα ηνία της λειτουργίας τους, µακριά από
µέγεθος του ευτελισµού της ακαδηµαϊκότητας
εκλογικά παιχνίδια και δοσοληψίες µε οµάτης δικής µας Επιστήµης.
δες επιτήδειων φοιτητών, θεωρώ ότι η νοσηΟ ασφυκτικός εναγκαλισµός των Πανεπιλευτική εκπαίδευση θα έχει άµεση αντανάστηµιακών Νοσηλευτικών Σχολών από το
κλαση και στην κοινωνία, ανεβάζοντας το
ιατρικό κατεστηµένο και η εθελόδουλη στάκοινωνικό προφίλ του επαγγέλµατος και ταυση των διδασκόντων Νοσηλευτών που -ειρήτόχρονα αποτινάσσοντας τη ρετσινιά του «ιατρισθω εν παρόδω- αποτελούν την τραγική µεικού πάρεργου».
οψηφία του συνόλου των καθηγητών, δεν
Ιδού η Ρόδος.
αφήνουν περιθώρια για αισιοδοξία.

Ε.Ν.Ε.ργόσ

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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Ε.Ν.Ε.χειρο

Αριστείδης ∆άγλας,
Γενικός Γραµµατέας Ε.Ν.Ε.
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ð ï ì Ý ô è ÷ ότι ο επί σειρά ετών καθηγητής στο
á ð Τµήµα
Þ ã å é ÷ Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ κ. Λυκούργος Λιαρόπουε λύπη µας διαπιστώσαµε
λος, στην προσωπική του σελίδα στο FACEBOOK εξαπέλυσε µια άνευ προηγουµένου ιταµή επίθεση κατά της Ε.Ν.Ε., µετερχόµενος µιας εξοργιστικής και αγοραίας φρασεολογίας, που µόνο σε οµότιµο (πλέον) καθηγητή δεν ταιριάζει. Λυπούµεθα που ο εν λόγω κύριος δεν σεβάστηκε το θεσµό της Ε.Ν.Ε. και κατ’ επέκταση τους ίδιους τους Νοσηλευτές µε τους οποίους επί
δεκαετίες συνυπήρξε και συλλειτούργησε. Φαίνεται ότι κάποιοι σαν τον κ. Λιαρόπουλο, όταν δουν τους Νοσηλευτές να ορθοποδούν και να απογαλακτίζονται από τον πνιγηρό ίσκιο του ιατροκεντρικού συστήµατος, ανησυχούν και δείχνουν τον πραγµατικό
τους χαρακτήρα. Το κείµενο του εξωδίκου ακολουθεί.
åðéæùììÝäá

Ε.Ν.Ε.χειρο

EΞΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΗΛΩ ΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΜΕ ∆Ι ΑΜΑΡΤΥΡΙ Α ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
Σκουτέλη ∆ηµητρίου ατοµικά και υπό την ιδιότητά ως Προέδρου του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ένωση Νοσηλευτών-τριων Ελλάδος».

Κ Α ΤΑ
Λυκούργου Λιαρόπουλου
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

Όπως γνωρίζετε, τυγχάνω Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Ένωση Νοσηλευτών- Νοσηλευτριών Ελλάδος» (Ε.Ν.Ε.), πλήρως αυτοδιοικούµενου, υπαγόµενου στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που λειτουργεί ως επαγγελµατικός
σύλλογος µε υποχρεωτική συµµετοχή όλων των Νοσηλευτών
της χώρας.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, ως θεσµικός και επαγ γ ελµ ατι κό ς εκ πρόσ ω πος τ ω ν ν οση λ ευτ ώ ν ό λη ς τη ς χώ ρ ας έ χε ι
π ρα γµα τοπ οιήσ ει ε πί σ ειρ ά ε τών π λο υσιό τα το έρ γο, σε εκ πλ ή ρωση των καταστατικών τη ς σκοπών (Ν. 3 252/2 004), ήτοι τη ς
προαγω γής και αν άπτυξης της Ν οση λευτι κής ως ανε ξάρτητη ς
και αυτόνοµης Επι στήµης και Τέχνης, για την εξύψωση του
θεσµού και την εξασφ άλι ση υψηλ ής στάθµης φ ροντίδας και
υγείας στο κοινωνικό σύνολο, της εισήγησης για θέµατα εκπαίδευσης - µετεκπαίδευσης - συνεχι ζόµενης εκπαίδευσης και
επιµόρφωσης του νοσηλευτικού κλάδου, της αξιοποίησης

πρ ος τ ο σ κ οπ ό α υ τό υ πο τρ ο φ ι ώ ν κ αι εκ π αι δ ε υτ ι κ ώ ν π ρο γρ α µ µάτων , καθώς και της υλοποίησής τους, της επαγγελµατικής
αναγνώρισης µεταπτυχιακών προγραµµάτων και των αντίστοι χων τίτλων σπουδών, της πραγµατοποίησης εκπαιδευτικών
προγραµµάτων και επιστηµονικών εκδηλώσεων που αφορούν
τη νοσηλευτική επιστήµη και τέχνη, της µοριοδότησης για
ε πα γ γ ε λµ ατ ι κο ύ ς σ κ οπ ο ύ ς τ ων π ρ ο γ ρα µ µ ά τ ων α υ τ ώ ν µ ε µ ετ α πτυχιακές εκπαιδευτικές µονάδες, της συνεργασίας µε τους
φο ρείς π ου π αρέχου ν νοση λε υτική εκ παίδευ ση και φρο ντί δα, της δι ασφάλι σης της ελεύ θε ρης άσκησης του νοσηλε υτι κο ύ επ αγγ έλµατο ς, κ.α.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχει πετύχει την πιστοποίηση της σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO
9001:2008 της Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης µητρώου µελών,
του Σχεδιασµού και Υλοποίησης Επιστηµονικών και Επαγγελµατικών Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων και Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων για έργα Χωρίς Τεχνικό Αντικείµενο.
Έχει αποκτήσει ∆ιαχειριστική Επάρκεια Β’ Κατηγορίας, για υλοποίηση έργων στα πλαίσια της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη της περιόδου 2007-2013, σε συνδυασµό µε το Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που έχει σαν στόχο ένα αποδοτικό και οικονοµικά βιώσιµο Σύστηµα Υγείας και έχει δηµιουργήσει µητρώο εκπαιδευτών (ανά νοσηλευτικό επιστηµονικό πεδίο). Έχει εκπονήσει έργα συγχρηµατοδοτούµενα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
(ΚΠΣ) µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είναι δικαιούχος Προγραµµάτων Κατάρτισης µέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και πραγµατοποιεί ήδη αρκετά προγράµµατα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια εξέλιξης.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ως δικαιούχος των προγραµµάτων λειτουργεί σε πλήρη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 1083/2006 Κανονισµού (EK) του Συµβουλίου της ΕΕ, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών
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διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό ΚοινωæèíåòÝäå÷
ðìèòïæïòÝå÷
νικό Ταµείο και τοåΤαµείο
Συνοχής, του Ν. 3614/2007
περί ∆ιαχείρισης, ελέγχου και
εφαρµογής αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013, του Ν. 3840/2010 περί
Αποκέντρωσης, απλοποίησης
ðïìÝôè÷
áðÞãåé÷
και ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013, των πδ 60 και 118/2007,
αλλά και των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων (Κοινή
åðéæùììÝäá
Υπουργική Απόφαση 4088/186-2008, Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης
14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008,
Κοινή Υπουργική Απόφαση
55741/4965/28-7-2008 κλπ)
Τα έρ γα πρ οκ ηρ ύσσ οντ αι
απορροφητικότητα των κονκά χαρακτηριστικά της κάθε
σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοδυλίων του ΕΣΠΑ από το
πρότασης προκειµένου να
θεσία, µε πρόχειρους εθνι Υπουργείο Υγείας, τα οποία
κρίνει ποιος θα αναλάβει το
κούς και διεθνείς διαγωνι σε πολλές περιπτώσεις έχουν
έργο, ενώ παρέχεται ο νόµισµούς, σε πλήρη συµµόρφωση
επιστραφεί αναπορρόφητα.
µος χρόνος υποβολής ενστάµε τους εθνικούς και κοινο Μόνο πέντε φορείς του ΥΥΚΑ
σεως ενώπιον ειδικής επιτι κούς κανόνες επιλεξ ιµότη διαθέτουν διαχειριστική επάρτροπής.
τας. Κατατίθενται πολυσέλι Όλες οι πράξεις που αφοκεια και η Ένωση Νοσηλευδες προτάσεις και πλήρη
ρούν οικονοµικά δεδοµένα
τών είναι ένας από αυτούς,
τεχνικά δελτία, σε απόλυτη
αναρτώνται στο πρόγραµµα
πραγµατοποιώντας αξιόλογο
συµ µό ρφ ω ση µε τη ν ε κά στ ο « ∆ ι α ύ γ ε ι α » , δυνάµει του Ν.
έργο, σε περίοδο οικονοµιτε προκήρυξη, µε πιστή τήρηκής κρίσης και τεράστιας µει3861/2010 περί ενίσχυσης της
ση των προθεσµιών. Για κάθε
ώσεως των µισθών των Νοσηδιαφάνειας,που κατέστησε υποέργο γίνονται οι απαραίτητες
λευτών. Η επιδοτούµενη
χρεωτική ανάρτηση νόµων και
δη µο σ ι εύσει ς σ τ ην Ε φ ηµ ερί κατάρτιση αποτελεί ένα µέσο
πράξεων των κυβερνητικών,
δα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
εξισορρόπησης της µειώσεδιοικητικών και αυτοδιοικητικαι στην Εφηµερίδα της Κυβερως των αποδοχών των Νοσηκών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο.
νήσεως ΦΕΚ. Κάθε προκή λευτών, οι οποίοι επιδοτούΗ ευρεία διαδικτυακή δηµορυξη αναρτάται στο site της
νται καταρτιζόµενοι λαµβάνοντας
σιότητα ενισχύει τις δυνατότηΕ.Ν.Ε. και παραµένει επί διµήµοριοδότηση εξαιρετικά χρήτες των πολιτών να ασκήσουν
νου, µε υποχρέωση παροχής
σιµη για τη υπηρεσιακή τους
το συνταγµατικώς κατοχυρωδιευκρινίσεων σε κάθε ενδιαεξέλιξη. Η πραγµατοποίηση
µένο δικαίωµα πληροφόρηφερόµε νο.
των προγραµµάτων αυτών
σης, όπως αυτό κατοχυρώνεΣτην οικονοµική υπηρεαποτελεί το απαύγασµα της
ται στο άρθρο 5 Α § 1 του
σία της Ε.Ν.Ε. έχει συσταθεί
πρακτικής εφαρµογής του
Συντάγµατος.
µονάδα διενέργειας διαγωνιθεµελιώδους καταστατικού
∆ιαχειριστική αρχή των
σµών, αρµόδια να παραλαµσκοπού της ΕΝΕ: της προάπρογραµµάτων είναι το Υπουρβάνει τα πρακτικά της επιτροσπισης των δικαιωµάτων των
γείο Υγείας και Κοινωνικής
πής αξιολόγησης, να αξιολογεί
Νοσηλευτών της χώρας.
Αλληλεγγύης, Είναι γεγονός
τη φερεγγυότητα και τα τεχνιΗ πο ρ ε ί α κ α ι η δ ρά σ η τ η ς
αδιαµφισβήτητο η χαµηλή

Ε.Ν.Ε.ντύπω
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Ε . Ν . Ε . γ ε ν ικ ό τ ε ρ α κ α ι ε ιδ ι κ ό τερα αναφορικά µε τα προ γράµµατα Κατάρτισης µέσω
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί ου Αναφοράς (2007 -2013)
είναι γνωστή πανελληνίως σε
όλο το Νοσηλευτικό κόσµο
και διέπεται από καθεστώς
πλήρους δι αφάνειας.
Με λύπη µας διαπιστώσαµε ότι υµείς, οµότιµος καθηγητής Οργάνωσης και Οικονοµικών της Υγείας και
θεωρητικώς τουλάχιστον αρκούντως ενηµερωµένος περί των
θεµάτων των σχετικών µε την
υγεία, στη σελίδα που διατηρείτε στο χώρο κοινωνικής
δικτύωσης facebook, µε ακριβή διεύθυνση: http://
w w w. f a c e b o o k . c o m
/#!/lliaropoulos?fref=ts - και
η οποία είναι δηµόσια- προσιτή σε απεριόριστο και µη
προσδιορίσιµο αριθµό χρηστών του συγκεκριµένουπολύ διαδεδοµένου- χώρου
κοινωνικής δικτύωσης - αναρτήσατε την 2/1/2013 στις
7:15µ.µ το ακόλουθο κείµενο:
«∆εν είναι απαραίτητο να
κάνει κανείς µόνο τεράστιες
...χοντράδες τύπου Λίστας για
να καταστρέψει την Ελλάδα.
Φτάνουν και πολλές πάρα
πολλές µικρές ψιλο αρπαχτές
που περνούν και απαρατήρητες επειδή είναι µικρές. Σταχυολογώ από ένα µόνο Υπουργείο: Πρώτον, άτοµο µε
εκκρεµούσα πειθαρχική δίωξη διορίζεται Υποδιοικητής
Υγειονοµικής Περιφέρειας
και διατηρείται ακόµη και µετά
την αποκάλυψη. ∆εύτερον,
προκ...ηρύσσεται από την
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
πρόγραµµα j500.000 για την
«κατάρτιση» 400 ατόµων νοσηλευτικού Προσωπικού Κέντρων
Υγείας και Περιφερειακών
Ιατρείων», στη χορήγηση κυταροστατικών, όταν η χορήγη-
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Θα έπρεπε εκ της θέσεως σας να γνωρίζετε ότι αν εγκρίση αυτών των φαρµάκων γίνεται αυστηρά σε ογκολογικά
νοντο µόνον έργα που εξυπηρετούν την τρέχουσα (και δυστυΚέντρα και Τµήµατα. Τρίτον, σε πολύ µεγάλο νοσοκοµείο
χώς παθογενή) κατάσταση του χώρου της ∆ηµόσιας Υγείας,
«εφαρµόζεται», επί τέλους, η συνένωση οµοειδών κλινικών.
καµία ελπίδα ανέλιξης και βελτίωσης αυτής.
Οι τέσσερις χειρουργικές
γίνονται,
και
σωστά,
δύο.
Οι
τέσσεåæèíåòÝäå÷
ð ì èδεν
ò ï æθα
ï òυπήρχε
Ýå÷
Το γεγονός ότι τα κυτταροστατικά φάρµακα χορηγούνται
ρις παθολογικές, όµως, µένουν… τέσσερις. Ο λόγος;;; Τα ονόσήµερα από ογκολογικές µονάδες, δεν σηµαίνει σε καµία
µατα των διευθυντών τους και οι σχέσεις τους µε πολιτικά
περίπτωση ότι η κατάσταση πρέπει να παραµείνει αµετάβλητη
πρόσωπα. Αυτά τα τρία και άλλα τριάντα τρία σε τριάντα Υπουρκαι στάσιµη.
γεία φτάνουν για να ακυρώσουν όλη την... τρεχάλα του κ.
Η κατάρτιση- που κατά το συνήθως συµβαίνον αφορά το
Σαµαρά.
µέλλον- είναι απαραίτητη, ώστε όταν το Κράτος δηµιουργήσει
Aπό το περιεχόµενο της ανωτέρω ανάρτησης σας προκύτις κατάλληλες υποδοµές για την ένταξη της χορήγησης κυτπτει µετά βεβαιότητας ότι εν γνώσει της αναλήθειάς τους, ισχυð
ï
ì
Ý
ô
è
÷
á ð Þ ã å é ÷ φαρµάκων, αρχικά στη δευτεροβάθµια και εν
ταροστατικών
ρίζεστε για την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος- και για τους
συνεχεία στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, να ανεύρει καταρεκπροσώπους και µέλη αυτής γεγονότα κατάφωρα ψευδή και
τισµένους και εκπαιδευµένους Νοσηλευτές.
άκρως συκοφαντικά.
Σκοπός όλων των προγραµµάτων
Ειδικότερα αναφέρετε ως παράαυτών δεν είναι η διαιώνιση των υφιδειγµα «ψιλο-αρπακτής» που «περνά
Τα έργα προκηρύσσονται
στάµενων προβληµάτων, αλλά η ανέαπαρατήρητη», αλλά «αρκεί για να
σύµφωνα µε την κείµενη
λιξη και η βελτίωση σε ατοµικό και
καταστρέψει την Ελλάδα» την προκήσυλλογικό επίπεδο.
ρυξη από την Ε.Ν.Ε.åπρογράµµατος
ðéæùììÝäá
Νοµοθεσία, µε πρόχειρους
Η α πό µέρ ου ς σα ς α πό κρ υ ψη της
κατάρτισης Νοσηλευτών σχετικού µε
εθνικούς και διεθνείς διαγωνιτην χορήγηση κυτταροστατικών φαρσµούς, σε πλήρη συµµόρφωση αλήθειας και ανάρτηση ψευδών πληµάκων, παρουσιάζοντας το, αν µη τι
µε τους εθνικούς και κοινοτι- ροφοριών, µε ταυτόχρονη σύνδεση
άλλο, ως προφανώς εικονικό ή έστω
κούς κανόνες επιλεξιµότητας. του έργου και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος µε εγκληµατικές συµπεάχρηστο ή µη αναγκαίο, δεδοµένου
ρι φορές του κοινού ποι νικού δικαί ότι «η χορήγηση αυτών των φαρµάου (απάτη, υπεξαίρεση κ.α) που παραβλάπτουν το εθνικό
κων γίνεται αυστηρά σε ογκολογικά Κέντρα και Τµήµατα»!
συµφέρον αποτελεί εκ προθέσεως προσπάθεια συκοφάντη Με την ανάρτησή σας αυτή προβάλλετε την καθόλα νόµισης της Ε. Ν.Ε. και σπί λω σης της τιµής και τ ης υ πόλ ηψης των
µη διαδικασία ανάθεσης στην Ε.Ν.Ε. ως διαχειριστικής αρχής
ε κπ ρο σώπ ων τ ης .
των Προγραµµάτων κατάρτισης Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης µέσω ΕΣΠΑ ως παράνοµη ενέργεια µε σκοπό
Επειδή γνωρίζατε καλά ότι τα γεγονότα που αναφέρατε είναι
την επίτευξη εύκολου και παρανόµου κέρδους και την κατααπόλυτα ψευδή.
στροφή της χώρας (προφανώς δια της κατασπατάλησης δηµοΕπειδή αναρτήσατε και καταστήσατε γνωστό σε απροσδιόσίου χρήµατος).
ριστο αριθµό ανθρώπων κείµενο περιέχον κατάφωρα ψεύδη,
Η αλήθεια, την οποία γνωρίζετε πολύ καλά είναι ότι η Ένω εν γνώσει της αναλήθειάς του, µε µοναδικό σκοπό να συκοση Νοσηλευτώ ν Ελ λάδος, ω ς δι και ούχ ος τω ν προγραµµάτω ν
φαντήσετε την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και να απαξιώκαι ένας από τους πέντε µόνο πιστοποιηµένους φορείς του
σετε πλήρως την υπόσταση και το έργο της.
ΥΥΚ Α, αν έλαβε τα προγράµµατα σε πλήρη συµµόρφωση µε
Επειδή όσα αναφέρατε στις ανωτέρω δηµοσιεύσεις σας
τι ς δι ατ ά ξ ε ις τ η ς κε ί µε ν η ς Ν ο µο θ ε σ ία ς π ο υ π ρο ε κ τ έ θη κ ε . Όλ ε ς
είναι άκρως ψευδή και συκοφαντικά και ελέχθησαν εν πλήοι διαδικασίε ς που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται είναι
ρει γνώσει της αναλήθειάς τους µε σκοπό την προσβολή της
απόλυτα διαφανείς και καθόλα νόµιµες και ο µοναδικός λόγος
τιµής και της υποληψης των νοµίµων εκπροσώπων της Ε.Ν.Ε..
που ανελ ήφθησαν τα έ ργα εί ναι η υποβολ ή έγκαι ρω ν, νόµι µων και εµπεριστατωµέ νων προτάσεων, σε πλήρη συµµόρ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
φωση µε τις προκηρύξεις. Η υποβολή υποψηφιότητας και η
Και µε τη ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας,
έγκριση των προγραµµάτων ήταν και παραµένουν απόλυτα
εν γένει και ειδικότερα ως προς τη προσφυγή µας εναντίον
σύννοµες και η χρησιµότητα ή µη του εκάστοτε προγράµµασας ενώπιον των αρµοδίων ποινικών και αστικών δικαστητος κρίθηκε από τα αρµόδια όργανα και αρχές µε αυστηρά
ρίων, δια της παρούσης ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΕΝΤΟΝΩΣ για
κριτήρια.
την ως άνω παράνοµη και προσβλητική συµπεριφορά σας και
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στο οποίο αναφέρεστε βρίσας καλούµε όπως εντός πέντε ηµερών από λήψεως της παρούσκεται εν εξελίξει. Έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι απαιτούσης αναρτήσετε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και στην
µενες κατά Νόµον δηµοσιεύσεις (Εφηµερίδα Ευρ. Ενωσης
σελίδα ιστοχώρου κοινωνικής δικτύωσης facebook, δήλωση
κλπ) και το έργο βρίσκεται στο στάδιο υποβολής υποψηφιοανταποκρινόµενη στην αλήθεια, περί πλήρους αναληθείας της
τήτων αναδόχων σε διεθνές επίπεδο. Η έγκριση του έλαβε
ανωτέρω δηλώσεώς σας, ζητώντας µας δηµοσίως συγνώµη
χώρα διότι κρίθηκε αναγκαίο και χρήσιµο κατά την κείµενη
για την άδικη εµπλοκή µας µε το ζήτηµα και την κατασυκοΝοµοθεσία δυνάµει αυστηρών προδιαγραφών.
φάντησή µας.
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Πρόσκληση σε τακτική
Γενική Συνέλευση

Ε.Ν.Ε.ντύπω

åæèíåòÝäå÷

A γαπητοί Συνάδελφοι,

Ε.Ν.Ε.ργόσ

Ε.Ν.Ε.

ðìèòïæïòÝå÷

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Ν3252/2004 άρθρο 16, παρ. 7, καλείστε στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων της
ðïìÝôè÷
áðÞãåé÷
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, οι οποίες θα διεξαχθούν το Σάββατο 09/02/2013 και ώρα 14:00-17:00. Για την συγκρότηση νοµίµου απαρτίας, απαιτείται σχετική πλειοψηφία των µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση µη απαρτίας, οι Γενικές Συνελεύσεις θα επαναληφθούν σε 15 ηµέρες, ήτοι την Κυριακή 24/02/2013 και ώρα 14:00-17:00 στον
ίδιο χώρο και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, αν παρίσταται το 1/4 των µελών του Π.Τ.

Ε.Ν.Ε.χειρο

Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν την εποµένη, ήτοι την ∆ευτέρα 25/02/2013 και ώρα 12:00-15:00 µε όσα
µέλη παρίστανται.
åðéæùììÝäá
Τα θέµατα που θα συζητηθούν στις Γενικές Συνελεύσεις αφορούν:
• την έκθεση πεπραγµένων του έτους 2012.
• τον απολογισµό Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2012.
• οποιοδήποτε άλλο θέµα προκύψει και εγκριθεί από το σώµα.
Οι Γενικές Συνελεύσεις θα διεξαχθούν:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
1 Π.Τ. Αν. Μακεδονίας-Θράκης
ο

2 Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας
ο

3 Π.Τ. ∆υτικής Μακεδονίας
ο

4ο Π.Τ. Ηπείρου
5 Π.Τ. Θεσσαλίας
ο

6 Π.Τ. Ιονίων Νήσων
ο

7 Π.Τ. ∆υτικής Ελλάδας
ο

8ο Π.Τ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
9 Π.Τ. Αττικής
ο

10 Π . Τ . Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ
ο

ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Αµφιθέατρο του Γ.Ν. Κοµοτηνής
Αµφιθέατρο του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Αµφιθέατρο του Γ.Ν. «Πτολεµαΐδας»
Αµφιθέατρο του Π.Γ.Ν.Ι
Αµφιθέατρο του Γ.Ν. Βόλου
Αµφιθέατρο του Γ.Ν. Κέρκυρας
Αµφιθέατρο του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
Γραφείο του Π.Τ στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας
Αµφιθέατρο του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισµός»
Αµφιθέατρο του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης
«Η Ευαγγελίστρια» (ΚΕΚ)

11 ο Π . Τ . Β ο ρ ε ί ο υ Α ι γ α ί ο υ

Αίθουσα εκδηλώσεων του Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

12 Π . Τ . Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ

Αµφιθέατρο του Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»

ο

13 Π . Τ . Κ ρ ή τ η ς
ου

Αµφιθέατρο του ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Όσα µέλη έχουν εκκρεµότητες σχετικά µε την οικονοµική τους τακτοποίηση, θα πρέπει να συµπληρώσουν υποχρεωτικώς τη δήλωση ανανέωσης που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν ταχυδροµικώς µαζί µε την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας, στα γραφεία του περιφερειακού τµήµατος, ή να τα προσκοµίσουν ιδιοχείρως.
Η αποστολή των παραπάνω µε φαξ ή ηλεκτρονικά δεν γίνεται αποδεκτή, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 6 του Νόµου 2672/1998.
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Ευρωπαϊκή ή
Εθνική Προδοσία;
åæèíåòÝäå÷

Ε.Ν.Ε.ργόσ

Του Λάµπρου Μπίζα

ðïìÝôè÷

A Ε.Ν.Ε.χειρο

ρ νητικές είναι οι διεθνείς εξελίξεις
για τη Νοσηλευτική αναφορικά µε
την προγραµµατισµένη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36/2005 για
åµðαéτæ
τα επαγγελµατικά δικαιώ
α,ùηìοìπÝοäίαá ενσωµατώθηκε στην Ελληνική νοµοθεσία µε το
Π∆ 38/2010.
Σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, η
συζήτηση για την αναθεώρηση της Οδηγίας 36 έχει από καιρό ανοίξει µε την ενεργό συµµετοχή της Ε.Ν.Ε. και της FEPI
(European Council of Nursing Regulators),
συµµετέχοντας σε επιτροπές,δηµόσιες ακροάσεις και διαβουλεύσεις που διοργανώθηκαν τόσο από τα αρµόδια εγχώρια Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, όσο και από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Όργανα. Μέχρι πρότινος, τα αποτελέσµατα των πιέσεων και της επιρροής προς
τα αρµόδια όργανα είχαν θετική,για τη Νοσηλευτική, έκβαση αναφορικά µε τον έλεγχο
γλωσσικής επάρκειας, την επαγγελµατική
κάρτα,την 12ετή βασική εκπαίδευση ως προαπαιτούµενο για την εισαγωγή σε νοσηλευτικές σχολές κ.α.Ακροτελεύτιο των προσπαθειών ήταν η απόσπαση της σύµφωνης
γνώµης τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
όσο και της Εισηγήτριας της αρµόδιας Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών, η οποία υιοθέτησε και εισηγήθηκε
όλες τις παραπάνω θέσεις των φορέων της
Νοσηλευτικής πανευρωπαϊκά.
∆υστυχώς όµως, µεσούσης της οικονοµ ι κ ή ς κ ρ ί σ η ς, τ ο κλ ί µα ά λ λ α ξ ε κ α ι π ρ ος
επίρρωση των Γερµανικών επιταγών, δόθηκε έµφαση σε πολιτικές λιτότητας µε φτηνά
εργατικά χέρια. Χώρες όπως η Γερµανία
όπου στις νοσηλευτικές σχολές (διαφορετικού µε την υπόλοιπη Ευρώπη επιπέδου),

ðìèòïæïòÝå÷

Ε.Ν.Ε.κρίθη

εισάγεται κανείς µετά από 10 χρόνια βασιá ð Þ ã åότιé ÷τα κατακής εκπαίδευσης,υποστηρίζουν
φέρνουν καλά µε µικρότερο κόστος και
προτείνουν το ίδιο και για τα άλλα κράτη
µέλη προκειµένου να εξοικονοµήσουν χρήµατα.Αποτέλεσµα αυτής της φιλοσοφίας ήταν
να ασκηθούν ισχυρές πιέσεις προς αυτή την
κατεύθυνση, κυρίως από τους Γερµανούς
σε µια περίοδο που η θέση και η δύναµή
τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο ζενίθ, µε αποδέκτες κυρίως µικρές
χώρες όπως η Μάλτα, το Λουξεµβούργο ή
η Αυστρία, αλλά και οργανισµούς όπως ο
EFN όπου πληροφορίες (τις οποίες αρνήθηκε), τον ήθελαν να προωθεί µια νοσηλευτική δύο ταχυτήτων.
Αντιδρώντας στην παραπάνω προοπτική η FEPI προχώρησε στη δηµιουργία συνασπισµού µεταξύ των φορέων της Ευρώπης
για την από κοινού αντιµετώπιση του ζητήµατος προκειµένου να µην οπισθοδροµήσει η εκπαίδευση και το επίπεδο της Νοσηλευτικής εις βάρος της δηµόσιας υγείας. Έτσι,
και ενώ ανταποκρίθηκαν προς την ίδια
κατεύθυνση όλες σχεδόν οι χώρες και φορείς
της Ευρώπης, παραδόξως (;) ο EFN από τον
οποίο εκπροσωπείται στην Ευρώπη ο ΕΣΝΕ,
τήρησε και τηρεί σιγή ιχθύος αν και δέχθηκε επίσηµες επιστολές για να πάρει ανοιχτά
θέση. Επιπροσθέτως,µέλη του ∆Σ του ΕΣΝΕ
που κατά τη διάρκεια ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ν.Ε. ενηµερώθηκαν για τις διεθνείς εξελίξεις, διαβεβαίωναν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και ότι τα 12 χρόνια βασικής
εκπαίδευσης θα παραµείνουν ως έχει.
Το αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν η
φωνή των νοσηλευτών στην Ευρώπη να
µην ακούγεται ενιαία και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να υποκύψει στις πιέσεις των Γερµανών µε τις ευλογίες του EFN. Έτσι, στα
µέσα του Ιανουαρίου το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πρότεινε τα εξής:
• Για τη µερική πρόσβαση επαγγελµατιών

σε άλλη χώρα εξαιρέθηκε, άστοχα κατά
τη γνώµη µας, ο περιορισµός για τους
επαγγελµατίες υγείας.
• Σχετικά µε την επαγγελµατική κάρτα, το
πρόγραµµα τείνει να εγκαταλειφθεί λόγω
της ανάπτυξης τους Συστήµατος ΙΜΙ σύµφωνα µε το οποίο κάθε κράτος µέλος
µπορεί άµεσα να ελέγξει κάποιον επαγγελµατία απευθυνόµενο κατευθείαν στην
αρµόδια αρχή του κράτους προέλευσης.
• Για τον έλεγχο της γλωσσικής επάρκειας
προτάθηκε να είναι αρκετή µια απλή δήλωση επάρκειας από την πλευρά του µετακινούµενου σε άλλη χώρα, κάτι που µπορεί να αποβεί καταστροφικό ειδικά στα
επαγγέλµατα υγείας.
• Για τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης, προτάθηκε τελικά Νοσηλευτική δύο ταχυτήτων µε ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα:
1. Μία µε 12 έτη βασικής εκπαίδευσης και
εισαγωγή σε πανεπιστήµια και σχολές
νοσηλευτικής.
2. Και µία µε 10 βασικής εκπαίδευσης (όπως
αυτή µπορεί να πιστοποιηθεί από «διάφορες» διαδικασίες) και εισαγωγή σε νοσηλευτικές σχολές επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε τρία χρόνια ή 4600 ώρες
εκπαίδευση…
Όπως µπορεί κανείς να αντιληφθεί η εν
λόγω πρόταση θα έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για την ίδια τη Νοσηλευτική και
την εικόνα της διεθνώς, όσο και για την δηµόσια υγεία. Συνέπειες που δεν θα θέλαµε να
φανταστούµε ειδικά αν αναλογιστούµε την
αναφορά των ΙΕΚ στο Σχέδιο Αθηνά του
Υπουργείου Παιδείας και τις επαναλαµβανόµενες πιέσεις προς τα ΤΕΙ νοσηλευτικής
για µείωση του χρόνου σπουδών.
Το χειρότερο όλων, είναι ότι στη συνέχεια η αρµόδια Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για την Εσωτερική Αγορά και την
Προστασία των καταναλωτών (IMCO) και
παρά την αντίθετη πρόταση της εισηγήτριας
κα. Bernadette Vergnaud, υιοθέτησε την
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παραπάνω πρόταση δύο ταχυτήτων του Συµβουλίου που όπως µεταξύ άλλων αναφέρει
και η ίδια η εισηγήτρια,προωθούσε τις θέσεις
των Γερµανών που βρήκαν πάτηµα και ρήγµα στη φωνή της Νοσηλευτικής µέσω του
EFN.
Οι ελπίδες πλέον για ανατροπή της κατάστασης µέσω της τελικής ψήφισης του αναθεωρηµένου κειµένου από τους Ευρωβουλευτές είναι σχετικά λίγες έως ανύπαρκτες
και αντί να υποχρεωθεί η Γερµανία να αναβαθµίσει την δική της νοσηλευτική εκπαίδευση (όπως προσφάτως έκανε η Αυστρία),
κατάφερε να εισάγει το δικό της φτωχό,τόσο
σε επίπεδο όσο και σε κόστος,σύστηµα στη
Νοσηλευτική της Ευρώπης µε ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Στην εξέλιξη που περιγράφηκε παραπάνω µπορεί να κατανοήσει κανείς την αναλγησία του πολιτικού κόσµου για τη νοσηλευτική και τη δηµόσια υγεία, να κατανοήσει
το απρόσωπο των οικονοµικών λιτότητας
που επιβάλλονται στο βωµό του κέρδους
µέσω ταπεινών πρακτικών και ελατηρίων
αλλά, δεν µπορεί πιστεύω, κανείς νοήµων

ενώ ανταποκρίθηκαν
προς την ίδια
κατεύθυνση όλες
σχεδόν οι χώρες και
φορείς της Ευρώπης,
παραδόξως (;) ο EFN από
τον οποίο εκπροσωπείται στην Ευρώπη ο ΕΣΝΕ,
τήρησε και τηρεί σιγή
ιχθύος αν και δέχθηκε
επίσηµες επιστολές για
να πάρει ανοιχτά θέση.

νοσηλευτής να κατανοήσει τη στάση «οργανισµών» όπως ο EFN και ο αντίστοιχος στην
Ελλάδα ΕΣΝΕ. Στάση η οποία, είτε εκ του
πονηρού είτε λόγω βλακείας, οδηγούν στην
οπισθοδρόµηση της Νοσηλευτικής Επιστήµης µε όλα τα επακόλουθα, στέλνοντας στο

βυθό κάθε προσπάθεια για αναβάθµιση της
Νοσηλευτικής µε Ενιαία Τριτοβάθµια Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, εκτός και αν δεν
την θέλουν και δεν µας το λένε. Ντροπή
λοιπόν, σε συλλόγους σαν τον ΕΣΝΕ που
τη διεθνή τους εκπροσώπηση τη θυµούνται
όπως τότε στις εκλογές της Ε.Ν.Ε.όταν γεµίζοντας το διαδίκτυο µε ανακοινώσεις και
βίντεο της Προέδρου του EFN µε την γελοία
και απαράδεκτη παρέµβαση στα εθνικά µας
θέµατα,προέτρεπαν τους Έλληνες νοσηλευτές να ψηφίσουν τους υποψήφιους του ΕΣΝΕ.
Τότε (2011), που η χώρα βασανιζόταν
από τα µνηµόνια της διεθνούς παρέµβασης
στην Ελλάδα, ο ΕΣΝΕ ζητούσε την διεθνή
παρέµβαση-απειλή στους Έλληνες νοσηλευτές για να ψηφίσουν τους υποψηφίους
του στις εκλογές της Ε.Ν.Ε.προκειµένου να
καταλάβουν περισσότερες επιτελικές θέσεις.
Αυτά είναι λοιπόν τα ενδιαφέροντά τους και
µην απορείτε για την απουσία τους στα
ουσιώδη θέµατα της Νοσηλευτικής ή σε
θέµατα που αφορούν το σύνολο και όχι την
καρέκλα τους.
Τα συµπεράσµατα δικά σας.
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Αποκαθιστώντας
την τάξη
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H

Ε.Ν.Ε.ργόσ
Έ νωση Νοσηλευτών Ελλάδος

ðïìÝôè÷
αποτελεί το επαγγελµατικό επιµελητήριο των Νοσηλευτών της
χώρας µας, µε καταστατικούς σκοπούς
µεταξύ άλλων την προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και
αυτόνοµης Επιστήµης και Τέχνης, την εξασφάλιση υψηλής στάθµης φροντίδας και
υγείας στο κοινωνικόåσðύéνæοù
λοì,ìκÝ λäπá.
Στα χρόνια λοιπόν που πέρασαν έγιναν πολλά. Τα βήµατα προς τα εµπρός ήταν
κάποιες φορές µεγάλα. Πολλά όµως είναι
και αυτά που δεν έγιναν και είναι υποχρέωσή µας τουλάχιστον να προσπαθήσουµε να τα πετύχουµε.
Είναι αλήθεια πως οι συνάδελφοι των
ιδιωτικών κλινικών ήταν πάντα στο περιθώριο των εξελίξεων κυρίως λόγω της
φύσης της σχέσης εργασίας τους µε τους
εργοδότες τους. Τα βήµατα που έγιναν ή
που γίνονταν, δυστυχώς δεν έφταναν στην
µεγάλη πλειοψηφία αυτών. Είναι λίγες οι
φωτεινές εξαιρέσεις όπου µπορεί κάποιες
κλινικές να εφαρµόζουν τους νόµους σε
ό,τι αφορά το καθηκοντολόγιο, την πλήρωση θέσεων ευθύνης και άλλων, χωρίς
να δηµιουργούν σχέσεις εξάρτησης και
ωµού εκβιασµού µε τους εργαζόµενους
συναδέλφους.
Με αφορµή λοιπόν την κρίση που κατακερµατίζει πλέον ολόκληρη την Ελληνικ ή κ οι ν ω ν ί α , τ ε λ ε υ τ αί α π λ η ρ ο φ ο ρ ού µ α στε µε λύπη ότι σε πολλά ιδιωτικά θεραπευτήρια
του Νοµού µας, όχι µόνο έχει γίνει εδώ
και µήνες να άτυπη στάση πληρωµών
(συνάδελφοι έχουν να πληρωθούν 3, 4,
5 µήνες) µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για την
αξιοπρεπή διαβίωσή τους, αλλά καταστρατηγούνται και νοµοθεσίες που αφορούν
το καθηκοντολόγιο των νοσηλευτών και
την πλήρωση θέσεων ευθύνης (προϊσταµένων τµηµάτων, ∆ιευθυντών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας).
Καθηµερινά σχεδόν οι καταγγελίες στην
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Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος πέφτουν βροáðÞãåé÷
χή χωρίς όµως να τολµά κανείς να το κάνει
αυτό επώνυµα, γιατί βρίσκεται άµεσα αντιµέτωπος µε το φάσµα της απόλυσης.
Με αφορµή λοιπόν όλα τα παραπάνω
το 2ο Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας της Ε.Ν.Ε.
ανέλαβε την πρωτοβουλία να απευθυνθεί
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και να ζητήσει τη διερεύνηση των παραπάνω καταγγελιών.
Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου
31 ορίζεται: «Όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλµατος διώκεται ποινικά σύµφωνα µε το
άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Καταγγελία για παράνοµη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος µπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης στα Περιφερειακά Συµβούλια
ή στο ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε., το οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το
γεγονός στις αρµόδιες δικαστικές αρχές»
Παράλληλα, νοσηλευτές ΤΕ ή ΠΕ
ασκούν το επιτελικό έργο του προϊσταµένου χω ρίς να αµείβονται σχετικώ ς , ενώ
α ρ κ ε τέ ς φ ο ρ έ ς κ α λ ού ν τ α ι ν α α ν α λ ά β ο υ ν
την ευθύνη για αλλότριες πράξεις (των
«Προϊσταµένων» Βοηθών Νοσηλευτών).
Σε κάποιες περιπτώσεις δε, ασκούνται
νοσηλευτικά καθήκοντα από πρόσωπα
που δεν φέρουν καν τον επαγγελµατικό
τίτλο του Νοσηλευτή.
Οι πρακτικές αυτές παραβιάζουν την
κείµενη Νοµοθεσία και σε κάποιες περιπτώσεις στοιχειοθετούν το ποινικό αδίκηµα της αντιποίησης νοσηλευτικού επαγγέλµατος.Τέλος,στις διατάξεις του Παραρτήµατος
του Π.∆. 235/2000 «Εκσυγχρονισµός Ιδιωτικών Κλινικών» (ΦΕΚ Α’ 199), µε τίτλο
“Τεχνικές Προδιαγραφές – Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισµός – Σύνθεση Προσωπικού”, όπως το Παράρτηµα αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του Π.∆. 198/2007

(ΦΕΚ Α’ 225), ορίζεται σχετικά µε τη στελέχωση των Ιδιωτικών Κλινικών ότι:“4.3.4.2.
Νοσηλευτικό Προσωπικό. -Ένας (1) Νοσηλευτής (-τρια) Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή Ισότιµης Σχολής της Ηµεδαπής ή Αλλοδαπής ως Γενικός Προϊστάµενος (-η)”.
Ως εκ τούτου, ενόψει των ανωτέρω διατάξεων,καθίσταται σαφές ότι στις Νοσηλευτικές Μονάδες των Ιδιωτικών Κλινικών του
Π.∆.235/2000 προΐσταται υποχρεωτικά υπάλληλος του κλάδου Νοσηλευτών ΠΕ ή ΤΕ.
Εντεύθεν, ο ορισµός υπαλλήλου οποιουδήποτε άλλου κλάδου ή κατώτερης κατηγορίας είναι προδήλως παράνοµος, στοιχειοθετεί, δε, τη νοµοτυπική µορφή του
ποινικού αδικήµατος της άσκησης του
νοσηλευτικού επαγγέλµατος χωρίς άδεια
και χωρίς το απαραίτητο κατά νόµο πτυχίο νοσηλευτικής.
Με βάση τα παραπάνω ζητήθηκε:
Α) από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης να κινήσει τις νόµιµες ενέργειες προς αποφυγή παραβίασης της νοµιµότητας και των θεσµοθετηµένων συµφερόντων του Νοσηλευτικού Κώδικα και
Β) από τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να
κινήσει τη νόµιµη διαδικασία διαπίστωσης
των ως άνω παραβάσεων του Π.∆. 235/00
και επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Π.∆.
247/91 ιδίως άρθρα 4, 8, 9 και 17).
Τελειώνοντας, ζητούµε τη συνεργασία
και τη στήριξη των συναδέλφων που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα και διαµηνύουµε προς κάθε κατεύθυνση πως την αξιοπρέπεια που µας έχει αποµείνει ως
νοσηλευτές, δεν σκοπεύουµε να τη χαρίσουµε σε κανέναν!
Με εκτίµηση
Γ. ∆ΟΝΤΣΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.
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Επιµέλεια: Γιακουµάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια
ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής
της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ,
Μπεκρή Έλενα Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc, ΜSc
«∆ιαχείριση Κρίσεων Υγείας- ∆ιεθνής Ιατρική»,Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν.Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 02 - 03 2013:
> 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής
Ενδοκρινολογίας 02– 03/02/2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel,Αθήνα.Οργάνωση:Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας. Webmail: http://medical.datanalysis.gr/
seminaria-synedria/place/greece/in/2013/february/
> Εκπαιδευτικό Σεµινάριο «Σακχαρώδης ∆ιαβήτης: από τη θεωρία στην καθηµερινή πρακ τ ι κ ή . Ε λ λ η ν ι κ έ ς Κ α τε υ θ υ ν τ ή ρ ι ε ς Ο δ η γ ί ε ς »
02/02/2013, Ξενοδοχείο Lε Chalet, Ξάνθη.
Οργάνωση:Ελληνική ∆ιαβητολογική Εταιρεία
(Ε.∆.Ε.). Info: ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. - Congress World
Tel: 210 7210001, 210 7210052. Webmail:
http://medical.datanalysis.gr/seminaria-synedria
/place/greece/in/2013/february/
> Υπέρταση: Θεωρία και Πράξη. Σεµινάριο 4
23/02/2013,09.00-13.00,Μετεκπαιδευτικά Σεµινάρια Μελέτης της Υπέρτασης 2012-2013.ΥΠΕΡΤΑΣΗ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4:
Υπέρταση στις γυναίκες.Divani Caravel ,Αθήνα.Πληροφορίες:ΚΕΓΜ Α.Ε.Τηλ.:210 7210001,
Fax:
210
7210051.
Webmail:
http://medical.datanalysis.gr/ seminariasynedria/place/greece/in/2013/february/
> 4η Επιστηµονική Ηµερίδα του Τµήµατος Παιδιατρικής Αιµατολογίας- Ογκολογίας 23/2/2013,
Ηµερίδα του Νοσοκοµείου Παίδων «ΑΓΙΑ
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ΣΟΦΙΑ»,Αθήνα.Πληροφορίες:www.belife.gr,
E-mail info@gkad.gr, Tηλ.: 210 8764725,
2108764705, 6945 597848, 6932 342935.
> 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων
& 5th South East Europe Peedriint aotarli amledicine
1-3 Μαρτίου 2013,Θεσσαλονίκη.Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική
& Γυναικολογία. Τηλ. 210 6074200. Website:
http://www.synedrio.gr/synedria/2013-03.asp.
> Γεννήθηκα Γυναίκα VIII
Αθήνα,5 Μαρτίου 2013.Οργάνωση:Β΄ ΠαθοðåòéåøÞíåîá
λογική - Ογκολογική Κλινική του Νοσοκοµείου «ΥΓΕΙΑ».Πληροφορίες:Website:www.belife.gr,
E-mail info@gkad.gr Tηλ.:210 9710130, 6945
597848. Website: http://www.synedrio.gr
/synedria/2013-03.asp.
> 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύµατος & Επείå æΖαππείου,
è í å ò Ý ä åΑθήνα
÷
γουσας Ιατρικής Αίγλη
7
Μαρτίου 2013. Πληροφορίες: ERA. Website:
http://www.synedrio.gr/synedria/2013-03.asp.
> 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων Θεσσαλονίκη, 8-9 Μαρτίου
2013. ∆ιοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων. Πληροφορίες:
τηλ:2310460682.Website:http://www.synedrio.gr/
ðïìÝôè÷
synedria/2013-03.asp.
> 20th Scientific Meeting on Premature Birth
Θεσσαλονίκη, 09-10 Μαρτίου 2012. ∆ιοργανωτής: Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
«Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλoνίκης. Πληροφορίες: Τηλ: 2107414700, Email:
å ð é æ ù ì ì Ý äWebsite:
á
info@proorostoketos2013.gr,
www.proorostoketos2013.gr.
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> 13ο Πανελλήνιο ∆ιαβητολογικό Συνέδριο
Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα, 27-31 Μαρτίου
2013. Οργάνωση: Ελληνική ∆ιαβητολογική
Εταιρεία (Ε.∆.Ε.). Πληροφορίες: Τηλ.: 210
áðÞãåé÷
7210001, 210 7210052, Website:
http://www.synedrio.gr/synedria/2013-03.asp.
> 5ο Συνέδριο Παθολογίας Κεντρικής Ελλάδος Λάρισα 28 - 30 Μαρτίου 2013. ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο
Εσωτερικής Παθολογίας και Ηπατολογίας & Παθολογική Κλινική & Οµώνυµο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
ä é åΠληροφορίες:
õîÜ
http://www.internal medicine-uth.gr Website:
http://www.synedrio.gr/ synedria/2013-03.asp.
> 3ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη Θεσσαλονίκη,28-30 Μαρτίου 2013.∆ιοργανωτής:Γ' Ψυχιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. Website:
áæéÛòöíá
http://www.synedrio.gr/synedria/2013-03.asp.
Πληροφορίες: τηλ: 2310460682.
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∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 02 - 03 2013:
> 27o ∆ιεθνές Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας
Ενδοφακών και ∆ιαθλαστικής Χειρουργικής
28/2 έως 3/3 2013, Ξενοδοχείο Hilton. PCO:
À ò õ ò á20,152
/ å ð 35
é ó ôΒριλήσσια
ï ì Û ÷ Τηλ:
MEDLINE,Γραµµου
210 6828708, fax: 210 6828771, Ε-mail:
medline@otenet.gr, Website: http://www.
synedrio.gr/synedria/2013-02.asp.
> I n t er n a t i o n a l c o n g r e s s & m o n o t h e m a t i c
congress of the Hellenic Psychiatric Association
«Crises and Disasters: Psychosocial Consequences»
åðéëáéòÞôèôá
Αθήνα,6-9 Μαρτίου 2013. Πληροφορίες: Era.
Τηλ.:210 36 34 944,Fax:210 36 31 690,Email:
info@era.gr,Website:www.psychcongress2013.gr.
> Cardio Athena 2013 - International Meeting
on Cardiovascular Medicine Αθήνα, 29-30
Μαρτίου 2013. ∆ιοργανωτής: Α' Καρδιολογιð ì è ò ï æΕργαστήριο
ïòÝå÷
κή Κλινική και Οµώνυµο
του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.
PCO: Α' Καρδιολογική Κλινική και Οµώνυµο Εργαστήριο του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.Πληροφορίες:Τηλ:2107414700,
Email: info@Cardioathena2013.gr, Website:
www.cardioathena2013.gr.
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Προκήρυξη Yποτροφιών:

> Προκήρυξη Yποτροφιών Ελληνική Εταιρεία
Ο γ κ ο λ ο γ ί α ς Π ε π τ ι κ ο ύ Πληροφορίες:
http://medical.datanalysis.gr/seminariasynedria/place/greece/in/2013/february/
> Προκήρυξη Yποτροφιών του Ερευνητικού
Καρδιαγγειακού Ινστιτούτου Πληροφορίες:
http://medical.datanalysis.gr/seminariasynedria/place/greece/in/2013/february/
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> Αλκοόλ και ουσίες πλήττουν
για χρόνια τις επιδόσεις στο σεξ
Πηγή: Τα ΝΕΑ
Οι άντρες που πίνουν πολύ ή κάνουν χρήση
ουσιών µπορεί να αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε το σεξ, ακόµα και χρόνια έπειτα από
τη διακοπή της λήψης τους, προειδοποιεί διεθνής οµάδα επιστηµόνων. Το νέο εύρηµα
αντικρούει την ευρέως διαδεδοµένη αντίληψη ότι ο οργανισµός αναρρώνει µέσα σε
λίγες εβδοµάδες από τη στιγµή που διακόπτει
κάποιος την κατάχρηση αλκοόλ ή τη λήψη
ουσιών. Η νέα µελέτη, που δηµοσιεύεται στην
έγκυρη «Επιθεώρηση Σεξουαλικής Ιατρικής»
(JSM), πραγµατοποιήθηκε σε 905 άνδρες, οι
549 εκ των οποίων είχαν διαγνωστεί κάποια
στιγµή της ζωής τους µε εθισµό σε αλκοόλ,
κοκαΐνη, ηρωίνη, µαριχουάνα, σπίντµπολ
(είναι ένα «κοκτέιλ» κοκαΐνης και ηρωίνης) ή
σε αλκοόλ και κοκαΐνη µαζί.

>>«Μετρητή άγχους»
κατασκεύασαν ερευνητές του ΑΠΘ
Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Μετριέται το άγχος; Κι όµως µετριέται! Έτσι
τουλάχιστον απέδειξαν οι έρευνες του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ)...µε τη δηµιουργία µιας συσκευής βιοανάδρασης για αναγνώριση συναισθηµάτων.
Τον "µετρητή άγχους" υλοποίησε το εργαστήρι Πολυµέσων του Τµήµατος Πληροφορικής
του ΑΠΘ, υπό την εποπτεία του επίκουρου
καθηγητή Θρασύβουλου Τσιάτσου. Το άτοµο
συνδέεται µε τον υπολογιστή φορώντας ένα
ειδικό περικάρπιο και έναν αισθητήρα (κλιπ)
που τοποθετείται στο λοβό του αυτιού.

>> Ρόδι: για υγεία, γονιµότητα,
καλοτυχία
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Έµβληµα θεοτήτων, σύµβολο µακροζωίας και
γονιµότητας, οι Πέρσες το αποκαλούν και
«φρούτο του Παραδείσου». Με αδιαµφισβήτητη
νοστιµιά και θρεπτική αξία, το ρόδι περιέχει
σηµαντική ποσότητα βιταµινών, πολυφαινολών,

καθώς και ικανοποιητική ποσότητα µετάλλων.
«Η κατανάλωση ροδιού µπορεί να µειώσει τον
κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, αλλά και να
συµβάλλει στην πρόληψη δηµιουργίας αθηρωðòÞóöðá
µατικής πλάκας στις αρτηρίες, µειώνοντας την
οξείδωση της LDL (κακή χοληστερόλη)», υπογραµµίζει η κυρία Χρέµου. «Η επιφερόµενη
µείωση της φλεγµονής το καθιστά αποτελεσµατικό κατά της οστεοαρθρίτιδας, υπέρ της ενίσχυσης της ανοσοποιητικής λειτουργίας καθώς και
χρήσιµο εργαλείο για την πρόληψη
e d i t o r iτου
a l καρκίνου του προστάτη και άλλων µορφών καρκίνου. Επιπρόσθετα βοηθά στην καταπολέµηση
των επιπτώσεων της γήρανσης και στην προώθηση της παραγωγής ερυθρών αιµοσφαιρίων».

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

>> Γυµναστική
«εντολή»: ένα-ένα
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
τα σκαλιά
ðåòéåøÞíåîá
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Ερευνητές του Πανεπιστηµίου Roehampton
στο Λονδίνο διαπίστωσαν ότι κάποιος που
ξεκινά να ανέβει µια σκάλα και αποφασίζει
να το κάνει «πηδώντας» κάθε φορά δυο σκαλιά καταναλώνει περισσότερη
å æ è í å ενέργεια
ò Ý ä å ÷ µόνο
στην αρχή ενώ αν την ανέβει σκαλί-σκαλί
τελικά καίει περισσότερες θερµίδες.
Οι επιστήµονες υπολόγισαν ότι αν κάποιος

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργόσ

ðïìÝôè÷

Ε.Ν.Ε.χειρο

åðéæùììÝäá

äéåõîÜ

ανέβει µια σκάλα 15 µέτρων και σε κάθε
βήµα περνάει δύο σκαλιά κατά µέσο όρο θα
κάψει 260 θερµίδες. Αν όµως ανέβει τη σκάλα
των 15 µέτρων σκαλί-σκαλί θα κάψει κατά
áæéÛòöíá
µέσο όρο 302 θερµίδες.

Ε.Ν.Ε.ποχή

>> Σύσταση FDA για τα µεταλλικά
εµφυτεύµατα ισχίου
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
Σύσταση προς τους γιατρούς να αποφεύγουν
να χρησιµοποιούν
À ò õ ò áεξ/ ολοκλήρου
å ð é ó ô ï ì Ûµεταλλικά
÷
εµφυτεύµατα στις επεµβάσεις αρθροπλαστικής ισχίου αν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο εξέδωσε η αµερικανική Υπηρεσία
Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA). Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα εµφυτεύµατα του είδους ενδέχεται να προκαλέσουν βλάð é ë á éκαι
ò Þ πόνο,
ô è ô á οδηγώβες στους µαλακούςåιστούς
ντας σε επαναληπτική χειρουργική επέµβαση.
Εδώ και περίπου έναν χρόνο αρκετές επιστηµονικές µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι τα εξ
ολοκλήρου µεταλλικά εµφυτεύµατα δηµιουργούν προβλήµατα, κυρίως εξ αιτίας της αποκόλλησης µεταλλικών
ð ì στοιχείων
è ò ï æ ï òαπό
Ý å ÷ τις ενώσεις τους. Ακόµη δεν έχει διαπιστωθεί αν τα
στοιχεία αυτά, τα οποία εισχωρούν και στο
αίµα, είναι τοξικά για τον οργανισµό.

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεσ

Ε.Ν.Ε.

>> Ένας περίπατος µετά το φαγητό
προστατεύει
την καρδιά
Ε.Ν.Ε.κρίθη
Πηγή: Τα ΝΕΑ
áðÞãåé÷
Ένα γεύµα µε πολλά λιπαρά µπορεί να µην είναι
τόσο επιζήµιο για την καρδιά εάν φροντίσουµε
να κάνουµε µία βόλτα σύντοµα µετά την ολοκλήρωσή του, σύµφωνα µε µία µικρή ιαπωνική
µελέτη. Όπως έδειξε, ένας περίπατος µία ώρα
αργότερα µπορεί να περιορίσει την «έκρηξη» στα
επίπεδα των τριγλυκεριδίων που παρατηρείται
έπειτα από την υπερκατανάλωση λιπών.
Επιπλέον, η άσκηση µετά το φαγητό είναι πιο
αποτελεσµατική ως προς τον σκοπό αυτό, απ’ ό,τι
η άσκηση πριν από το φαγητό. Λίγες, όµως, µελέτες έχουν εξετάσει την επίδραση της µεταγευµατικής γυµναστικής στα τριγλυκερίδια, γράφουν
ερευνητές από το Νοµαρχιακό Πανεπιστήµιο του
Κιότο στην επιθεώρηση «Medicine & Science in
Sports & Exercise».

åëäèìñóåé÷

Ιανουάριος 2013

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

åêåìÝêåé÷

úöÜ - áîáãùøÜ

Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.κριθη

áðÞãåé÷

>> 5 διατροφικοί µύθοι στο µικροσκόπιο
Στην αρχή µιας νέας χρονιάς,
καλό είναι να ξεκαθαρίζουµε
κάποιους διατροφικούς µύθους
που κυκλοφορούν ευρέως στον
κυβερνοχώρο, στα αποδυτήρια,
στα σουπερµάρκετ και στα καταστήµατα πώλησης υγιεινών τροφίµων, αναφέρει η εφηµερίδα «Νιου
Γιορκ Τάιµς».
Κατ’ αρχήν, από πότε έγινε βρόµικη η λέξη χηµικό; Το ερώτηµα
θέτει ένα από τα πιο λαµπρά επιστηµονικά µυαλά του Καναδά, ο
δρ Joe Schwarcz, διευθυντής της
∆ιεύθυνσης
Επιστήµης
&
Κοινωνίας στο Πανεπιστήµιο
ΜακΓκιλ στο Μόντρεαλ, ο οποίος
έχει βραβευθεί πολλές φορές από
καναδικές και αµερικανικές επιστηµονικές εταιρείες και έχει γράψει πολλά βιβλία, σε µια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το τοπίο για
θέµατα που αφορούν όσους προσέχουν την υγεία τους.
∆ύο από τα βιβλία του, το «Science,
Sense and Nonsense» (εκδόθηκε
το 2009) και το «The Right
Chemistry» (2012), περιέχουν πληροφορίες
που µπορούν να µας
βοηθήσουν να
κάνουµε
καλύτερες διατροφικές επιλογές.
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Πηγή: Τα ΝΕΑ

Επεξεργασµένα κρέατα
Το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο
Πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν τα καλό τρανς λιπαρό είναι το
επεξεργασµένα κρέατα, όπως τα ä éσυζευγµένο
ë á é ñ í á ô áλινολεϊκό οξύ (ένα
λουκάνικα και το µπέικον, επειδή ω-6 λιπαρό οξύ), το οποίο µελέτες
τα νιτρώδη που χρησιµοποιούνται έχουν δείξει πως συµβάλλει στην
ως συντηρητικά µπορεί να αλλη- απώλεια σωµατικού λίπους, στην
λεπιδράσουν µε τις εκ φύσεως αύξηση του µυϊκού ιστού, στην
υπάρχουσες αµίνες και να δηµι- τόνωση του ανοσοποιητικού
ουργήσουν νιτροζαµίνες – ουσίες συστήµατος και στην ελάττωση της
ðòÞóöðá
της αρτηριακής
οι οποίες προκάλεσαν καρκίνο σε αθηροσκλήρωσης,
πειραµατόζωα, όταν τους χορηγή- πίεσης και της φλεγµονής.
θηκαν σε πολύ υψηλές δόσεις.
Για να τις αποφύγουν, πολλοί Βιολογικά προϊόντα
καταναλωτές αναζητούν βιολογι- Αν και τα βιολογικής καλλιέργειας
κές εκδοχές των επεξεργασµένων προϊόντα θεωρούνται πιο υγιεινά,
κρεάτων ή προϊόντα δίχως πρό- ο δρ Schwarcz λέει ότι είναι αµφιeditorial
σθετα νιτρώδη. Ωστόσο, ο δρ σβητήσιµο κατά πόσον είναι πιο
Schwarcz υποστηρίζει πως τα θρεπτικά από τα συµβατικής καλπροϊόντα αυτά µπορεί να περιέ- λιέργειας. Μολονότι µερικά περιέχουν ως συντηρητικό υψηλής χουν ελαφρώς υψηλότερα επίπεσυγκέντρωσης και πλούσιο σε δα από βασικά µικροσυστατικά,
νιτρικό άλας χυµό σέλερι, ο οποί- όπως η βιταµίνη C, η διαφορά
ος έχει υποστεί επεξεργασία µε µπορεί να οφείλεται περισσότερο
ðåòéåøÞíåîá
µία βακτηριακή καλλιέργεια που στο πού παράχθηκαν παρά στο
παράγει νιτρώδη.
πώς.
Αν, συνεπώς, στ’ αλήθεια σας απα- Επιπλέον, δεν µπορούν να θεωσχολεί η υγεία σας, καλό είναι να ρηθούν βιολογικά προϊόντα όσα
αποφεύγετε εντελώς τα επεξεργα- έχουν υποβληθεί σε γενετική τροσµένα κρέατα που, ούτως ή ποποίηση, κι ας έχουν πολλαπλάè íθρεπτική
å ò Ý ä å ÷αξία από τα συµβατιάλλως, κατά κανόνα περιέχουν å æσια
πολλά κορεσµένα λίπη και αλάτι. κής καλλιέργειας. Μία γενετικά
τροποποιηµένη ντοµάτα, λ.χ., που
Τρανς λιπαρά
ανέπτυξαν επιστήµονες από το
Τα τρανς λιπαρά θεωρούνται Πανεπιστήµιο του Εξετερ στη
εχθρός της υγείας, επειδή πιστεύε- Βρετανία, περιέχει 80πλάσια
ται ότι είναι επιβλαβή για την καρ- ποσότητα αντιοξειδωτικών ουσιών
– συνεπώς,
διά. Ωστόσο, ο δρ Schwarcz λέει απ’ðό,τι
ï ì οι
Ý ô èσυµβατικές
÷
ότι ορισµένα από αυτά είναι υγιει- ναι µεν είναι πιο υγιεινή αλλά όχι
νά και προστίθενται σε γαλακτο- βιολογική.
κοµικά προϊόντα, µπάρες που
υποκαθιστούν γεύµατα, γάλα Σολοµός ιχθυοτροφείου
σόγιας και φρουτοχυµούς.
Ο σολοµός είναι ένα από τα πιο
Τα επιβλαβή τρανς λιπαρά σχηµα- φιλικά για την καρδιά ψάρια. Ο
τίζονται όταν τα φυτικά έλαια στε- άγριος όµως είναι πανάκριβος
åðéæùììÝäá
ρεοποιούνται για να αντέξουν και λιγοστός, γι’ αυτό στο µεγαλύστον χρόνο, µε µια διαδικασία τερο ποσοστό ο σολοµός που
που λέγεται υδρογόνωση. Τα αγοράζουµε είναι ιχθυοτροφείου.
φυσικά τρανς λιπαρά, όπως αυτά Πολλοί πιστεύουν ότι ο σολοµός
στο κρέας και στα γαλακτοκοµικά, ιχθυοτροφείου περιέχει επιβλαέχουν ελαφρώς διαφορετική βείς ουσίες – µε τις περισσότερες
µορφή, µε αποτέλεσµα να ασκούν ανησυχίες να αφορούν την ασταεντελώς διαφορετική επίδραση ξανθίνη, η οποία προστίθεται στην
στην υγεία.
τροφή των ψαριών για να αποκτή-

σουν ωραίο χρώµα.
Οι ανησυχίες γι’ αυτήν είναι αβάσιµες. Αυτή η εµπορικώς
ä é å õ î παραγόµεÜ
νη χρωστική είναι στην πραγµατικότητα ένα αντιοξειδωτικό που εκ
φύσεως υπάρχει στα φύκια. Από
αυτά βρίσκει τον δρόµο της στην
τροφική αλυσίδα, προσδίδοντας
και στον άγριο σολοµό το χαραá æ é Û òτου.
öíá
κτηριστικό χρώµα

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Καρύδια
Πολλοί πιστεύουν ότι όποιος
τρώει ξηρούς καρπούς είναι καταδικασµένος να παχύνει. Μελέτες
όµως δείχνουν πως όσοι τρώνε
Àòõòá / åðéóôïìÛ÷
συστηµατικά καρύδια σε λογικές
ποσότητες είναι πιο αδύνατοι από
ό,τι όσοι δεν τρώνε.
Τα καρύδια περιέχουν ακόρεστα
και φιλικά για την καρδιά λίπη,
καθώς και καλής ποιότητας πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά, βιταµίνες,
åðéëáéòÞôèôá
ιχνοστοιχεία και φυτικές ίνες που
κρατούν υπό έλεγχο την πείνα
µεταξύ των γευµάτων.
Το ίδιο ισχύει για τα αβοκάντο –
αρκεί να µην το παρακάνει κανείς.

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειεσ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργόσ

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

ðìèòïæïòÝå÷

áðÞãåé÷

