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Σελ. 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συµπε-
ριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρη-
µατικό ποσό της εγγραφής και της ετή-
σιας 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 ετή-
σιας εισφοράς, από 45eδιαµορφώ-
νεται σε 40e.

s

MM
ε λύπη µας διαπι-
στώσαµε ότι ο επί
σειρά ετών καθη-

γητής στο Τµήµα Νοσηλευ-
τικής του ΕΚΠΑ κ.Λυκούρ-
γος Λιαρόπουλος, στην
προσωπική του σελίδα στο
FACEBOOK εξαπέλυσε µια
άνευ προηγουµένου ιταµή
επίθεση κατά της Ε.Ν.Ε.,
µετερχόµενος µιας εξοργι-
στικής και αγοραίας φρασε-
ολογίας, που µόνο σε οµό-
τιµο (πλέον) καθηγητή δεν
ταιριάζει.Λυπούµεθα που ο

εν λόγω κύριος δεν σεβά-
στηκε το θεσµό της Ε.Ν.Ε.
και κατ’ επέκταση τους ίδι-
ους τους Νοσηλευτές µε τους
οποίους επί δεκαετίες συνυ-
πήρξε και συλλειτούργησε.
Φαίνεται ότι κάποιοι σαν τον
κ. Λιαρόπουλο, όταν δουν
τους Νοσηλευτές να ορθο-
ποδούν και να απογαλακτί-
ζονται από τον πνιγηρό ίσκιο
του ιατροκεντρικού συστή-
µατος, ανησυχούν και δεί-
χνουν τον πραγµατικό τους
χαρακτήρα.

«Η πορεία και η δράση
της Ε.Ν.Ε. γενικότερα και
ειδικότερα αναφορικά µε
τα προγράµµατα Κατάρτι-
σης µέσω του Εθνικού Στρα-
τηγικού Πλαισίου Αναφο-
ράς (2007-2013) είναι γνωστή
πανελληνίως σε όλο το
Νοσηλευτικό κόσµο και
διέπεται από καθεστώς πλή-
ρους διαφάνειας», τονίζει
µεταξύ άλλων στο εξώδι-
κό της η Ένωση Νοσηλευ-
τών Ελλάδος.

Σελ. 4-6
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ΕΝΕΚΑ
Ανάγκη για

ακαδηµαϊκή 
παλινόρθωση της

Νοσηλευτικής Επιστήµης 
Με αφορµή τα όσα συµβαίνουν τελευ-
ταία 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 αναδιάρ-
θρωση του ακαδηµαϊκού προφίλ της
Νοσηλευτικής Επιστήµης.
∆εν χρειάζεται και µεγάλη προσπά-
θεια 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 ανθρωποκε-
ντρικές επιστήµες στο νέο χάρτη που
σχεδιάζεται για την Παιδεία από
οικείους ιθύνοντες και ξενόφερτους
«ειδήµονες»...



ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ 22ΟΟΥΥ ΠΠ..ΤΤ..   

ΑΑννάάγγκκηη άάµµεεσσηηςς
µµοοννιιµµοοπποοίίηησσηηςς   
H Ένωση Νοσηλευτών Ελ-
λάδος αποτελεί το επαγγελ-
µατικό επιµελητήριο των
Νοσηλευτών της χώρας
µας, µε καταστατικούς σκο-
πούς µεταξύ άλλων την
προαγωγή και ανάπτυξη της
Νοσηλευτικής ως ανεξάρ-
τητης και αυτόνοµης Επι-
στήµης και Τέχνης, την εξα-
σφάλιση υψηλής στάθµης
φροντίδας και υγείας στο
κοινωνικό σύνολο, κλπ. 
Στα χρόνια λοιπόν που πέ-
ρασαν έγιναν πολλά. Τα βή-
µατα προς τα εµπρός ήταν
κάποιες φορές µεγάλα.
Πολλά όµως είναι και αυτά
που δεν έγιναν και είναι
υποχρέωσή µας τουλάχι-
στον να προσπαθήσουµε να
τα πετύχουµε. 
Είναι αλήθεια πως οι συνά-
δελφοι των ιδιωτικών κλινι-
κών ήταν πάντα στο περι-
θώριο των εξελίξεων κυ-
ρίως λόγω της φύσης της
σχέσης εργασίας τους µε
τους εργοδότες τους. Τα βή-
µατα που έγιναν... Σελ.10
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ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΦΦ ΕΕ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΑΑ  ΤΤ ΜΜ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ       

ΠΠρρόόσσκκλληησσηη σσεε τταακκττιικκήή 
ΓΓεεννιικκήή ΣΣυυννέέλλεευυσσηη    
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Ν3252/2004 άρθρο 16, παρ. 7,
καλείστε στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερεια-
κών 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 πλει-
οψηφία των µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους
υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση µη απαρτίας, οι Γενικές Συνελεύσεις θα επανα-

ληφθούν σε 15 ηµέρες, ήτοι την Κυριακή 24/02/2013 και ώρα
14:00-17:00  στον ίδιο χώρο και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρ-
τία, αν παρίσταται το 1/4 των µελών του Π.Τ....  Σελ. 7

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

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

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

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

∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ
Αριστείδης ∆άγλας

Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ
-- ∆∆ΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ 

ΜΜ.. ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙ∆∆ΗΗΣΣ ΑΑ..ΕΕ..
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
∆όντσιος Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος
Μπίζας Λάµπρος

Ταµίας
Αβραµίδης Γεώργιος

Οργανωτικός Γραµµατέας 
Μπελαλή Κωνσταντία

Αναπληρωτής Γραµµατέας 
Πιστόλας ∆ηµήτριος

Μέλος ∆.Σ.
Αρβανίτης Γεώργιος

Μέλος ∆.Σ.
Ποντισίδης Γεώργιος

Μέλος ∆.Σ.
Κωτσής Απόστολος

Μέλος ∆.Σ.
Ριζόπουλος Ρίζος

Μέλος ∆.Σ.
∆ηµητρέλης ∆ηµήτριος

Μέλος ∆.Σ.
Γιάκης Νικόλαος

Μέλος ∆.Σ.
Σπυράτος Φώτιος

Μέλος ∆.Σ.
Γιάννης Μπατής

Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ ΤΤΟΟΝΝ ΝΝΟΟΜΜΟΟ 

∆ηµήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ 
IRIS Α.Ε.B.E.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 018376

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρε-
ωτικά την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευ-
µένα ή µη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του
κειµένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ ΣΣΙΙΚΚΕΕΛΛΙΙΑΑΝΝΟΟΣΣ
ΟΟ ππααγγκκόόσσµµιιοοςς ΛΛεευυκκααδδίίττηηςς πποοιιηηττήήςς 
Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στη Λευκάδα, όπου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Αποφοί-
τησε 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 Αµε-
ρικανίδα 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 περίο-
δο ο Σικελιανός ήρθε σε επαφή µε αρκετούς πνευµατικούς ανθρώπους και τελικά το 1909 δηµο-
σίευσε 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 τεσ-
σάρων τόµων της ποιητικής συλλογής Πρόλογος στη Ζωή... Σελ. 14

ΕΕ ΥΥ ΡΡ ΩΩ ΠΠ ΑΑ ΪΪ ΚΚ ΗΗ  ΟΟ ∆∆ ΗΗ ΓΓ ΙΙ ΑΑ        

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή ήή ΕΕθθννιικκήή ΠΠρροοδδοοσσίίαα;;     
Αρνητικές είναι οι διεθνείς εξελίξεις για τη Νοσηλευτική ανα-

φορικά µε την προγραµµατισµένη αναθεώρηση της Ευρωπαϊ-
κής 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 αναθε-
ώρηση 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 Ευρω-
παϊκή 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 επαγγελ-
µατική κάρτα, την 12ετή βασική εκπαίδευση...  Σελ. 8

Ιανουάριος 2013



ΑΑρριισσττεείίδδηηςς ∆∆άάγγλλααςς,, 
Γενικός Γραµµατέας Ε.Ν.Ε.
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Ανάγκη για ακαδηµαϊκή
παλινόρθωση της

Νοσηλευτικής Επιστήµης
MM

ε αφορµή τα όσα συµβαίνουν τελευ-
ταία γύρω από τον πολυσυζητηµένο
χώρο της Παιδείας, τόσο σε επίπεδο

ανακατατάξεων, όσο και σε επίπεδο δροµο-
λογούµενων 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 σηµά-
δια του ιατροκεντρι-
σµού,σε σηµείο τέτοιο,
που µόνο µε ολική επα-
νεκκίνηση του προσα-
νατολισµού της θα µπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί
ως ισότιµη µε τις άλλες
ανθρωποκεντρικές επι-
στήµες στο νέο χάρτη
που σχεδιάζεται για την
Παιδεία από οικείους
ιθύνοντες και ξενόφερ-
τους «ειδήµονες».

Ακόµα και µια βια-
στική µατιά στη στελέ-
χωση των δυο πανεπι-
στηµιακών τµηµάτων της Νοσηλευτικής από
πλευράς ειδικοτήτων των απασχολουµένων
διδασκόντων, αρκεί για να κατανοήσουµε το
µέγεθος του ευτελισµού της ακαδηµαϊκότητας
της δικής µας Επιστήµης.

Ο ασφυκτικός εναγκαλισµός των Πανεπι-
στηµιακών Νοσηλευτικών Σχολών από το
ιατρικό κατεστηµένο και η εθελόδουλη στά-
ση των διδασκόντων Νοσηλευτών που -ειρή-
σθω εν παρόδω- αποτελούν την τραγική µει-
οψηφία του συνόλου των καθηγητών, δεν
αφήνουν περιθώρια για αισιοδοξία.

Είναι αδιανόητο, απαράδεκτο και αχαρα-
κτήριστο στο Τµήµα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ,
στα 33 χρόνια που λειτουργεί, να µην έχει
πάρει ποτέ τη θέση του προέδρου Νοσηλευ-
τής… Αντιθέτως, σε καµία Ιατρική Σχολή από
τις οκτώ που λειτουργούν πανελλαδικά, δεν
υπάρχει ούτε ένας Νοσηλευτής που να κατέ-
χει έδρα καθηγητή, έστω επίκουρου.

Ενόψει λοιπόν του
ανασχεδιασµού του χάρ-
τη της Νοσηλευτικής
Εκπαίδευσης (που ανή-
κει µόνο στο Πανεπι-
στήµιο µε ενιαία µορ-
φή), καλό θα ήταν να
δούµε και ορισµένα
θέµατα ακαδηµαϊκής
βαρύτητας µε ποσόστω-
ση καθηγητών ανά ειδι-
κότητα και απαραβία-
στες ασφαλιστικές
δικλείδες,ώστε οι Νοση-
λευτές να έχουν τον
πρώτο λόγο στη λει-
τουργία των Σχολών
τους και να µη βλέπου-
µε πλέον παράδοξα του
τύπου π.χ. ο παθολό-
γος γιατρός να διδά-

σκει Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας.
Ανεβάζοντας λοιπόν το ακαδηµαϊκό επί-

πεδο των Σχολών µας, αναλαµβάνοντας τα οι
ίδιοι τα ηνία της λειτουργίας τους, µακριά από
εκλογικά παιχνίδια και δοσοληψίες µε οµά-
δες επιτήδειων φοιτητών, θεωρώ ότι η νοση-
λευτική εκπαίδευση θα έχει άµεση αντανά-
κλαση και στην κοινωνία, ανεβάζοντας το
κοινωνικό προφίλ του επαγγέλµατος και ταυ-
τόχρονα αποτινάσσοντας τη ρετσινιά του «ιατρι-
κού πάρεργου».

Ιδού η Ρόδος.

Ακόµα και µια βιαστική
µατιά στη στελέχωση 

των δυο πανεπιστηµιακών
τµηµάτων της

Νοσηλευτικής από πλευράς
ειδικοτήτων των απασχο-
λουµένων διδασκόντων,

αρκεί για να κατανοήσουµε
το µέγεθος του ευτελισµού
της ακαδηµαϊκότητας της

δικής µας Επιστήµης.

Ιανουάριος 2013
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Η ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΕΞΩ∆ΙΚΟ ΣΤΟΝ κ. ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟ  

∆ιαφανής πορεία
και δράση 

EEΞΞΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟΣΣ ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ-- ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ 
ΜΜΕΕ ∆∆ΙΙΑΑΜΜΑΑΡΡΤΤΥΥΡΡΙΙΑΑ ΚΚΑΑΙΙ ΕΕΠΠΙΙΦΦΥΥΛΛΑΑΞΞΗΗ

Σκουτέλη ∆ηµητρίου ατοµικά και υπό την ιδιότητά ως Προέ-
δρου του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επω-
νυµία «Ένωση Νοσηλευτών-τριων Ελλάδος».

ΚΚΑΑΤΤΑΑ
Λυκούργου Λιαρόπουλου 

ΕΕΝΝΩΩΠΠΙΙΟΟΝΝ ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΣΣ ΑΑΡΡΜΜΟΟ∆∆ΙΙΟΟΥΥ ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ ΚΚΑΑΙΙ ΑΑΡΡΧΧΗΗΣΣ

Όπως γνωρίζετε, τυγχάνω Πρόεδρος του Νοµικού Προσώ-
που ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «Ένωση Νοσηλευ-
τών- Νοσηλευτριών Ελλάδος» (Ε.Ν.Ε.), πλήρως αυτοδιοικού-
µενου, υπαγόµενου στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που λειτουργεί ως επαγγελµατικός
σύλλογος µε υποχρεωτική συµµετοχή όλων των Νοσηλευτών
της χώρας.

ΗΗ ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,, ωωςς θθεεσσµµιικκόόςς κκααιι εεππααγγ--
γγεελλµµααττιικκόόςς εεκκππρρόόσσωωπποοςς ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν όόλληηςς ττηηςς χχώώρρααςς έέχχεειι
ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήσσεειι εεππίί σσεειιρράά εεττώώνν ππλλοουυσσιιόόττααττοο έέρργγοο,, σσεε εεκκππλλήή--
ρρωωσσηη ττωωνν κκαατταασσττααττιικκώώνν ττηηςς σσκκοοππώώνν ((ΝΝ.. 33225522//22000044)),, ήήττοοιι ττηηςς
ππρροοααγγωωγγήήςς κκααιι ααννάάππττυυξξηηςς ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ωωςς ααννεεξξάάρρττηηττηηςς
κκααιι ααυυττόόννοοµµηηςς ΕΕππιισσττήήµµηηςς κκααιι ΤΤέέχχννηηςς,, γγιιαα ττηηνν εεξξύύψψωωσσηη ττοουυ
θθεεσσµµοούύ κκααιι ττηηνν εεξξαασσφφάάλλιισσηη υυψψηηλλήήςς σσττάάθθµµηηςς φφρροοννττίίδδααςς κκααιι
υυγγεείίααςς σσττοο κκοοιιννωωννιικκόό σσύύννοολλοο,, ττηηςς εειισσήήγγηησσηηςς γγιιαα θθέέµµαατταα εεκκππααίί--
δδεευυσσηηςς -- µµεεττεεκκππααίίδδεευυσσηηςς -- σσυυννεεχχιιζζόόµµεεννηηςς εεκκππααίίδδεευυσσηηςς κκααιι
εεππιιµµόόρρφφωωσσηηςς ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ κκλλάάδδοουυ,, ττηηςς ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς

ππρροοςς ττοο σσκκοοππόό ααυυττόό υυπποοττρροοφφιιώώνν κκααιι εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν ππρροογγρρααµµ--
µµάάττωωνν,, κκααθθώώςς κκααιι ττηηςς υυλλοοπποοίίηησσήήςς ττοουυςς,, ττηηςς εεππααγγγγεελλµµααττιικκήήςς
ααννααγγννώώρριισσηηςς µµεεττααππττυυχχιιαακκώώνν ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν κκααιι ττωωνν ααννττίίσσττοοιι--
χχωωνν ττίίττλλωωνν σσπποουυδδώώνν,, ττηηςς ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηηςς εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν
ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν κκααιι εεππιισσττηηµµοοννιικκώώνν εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν πποουυ ααφφοορροούύνν
ττηη ννοοσσηηλλεευυττιικκήή εεππιισσττήήµµηη κκααιι ττέέχχννηη,, ττηηςς µµοορριιοοδδόόττηησσηηςς γγιιαα
εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύςς σσκκοοπποούύςς ττωωνν ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν ααυυττώώνν µµεε µµεετταα--
ππττυυχχιιαακκέέςς εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς µµοοννάάδδεεςς,, ττηηςς σσυυννεερργγαασσίίααςς µµεε ττοουυςς
φφοορρεείίςς πποουυ ππααρρέέχχοουυνν ννοοσσηηλλεευυττιικκήή εεκκππααίίδδεευυσσηη κκααιι φφρροοννττίί--
δδαα,, ττηηςς δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς ττηηςς εελλεεύύθθεερρηηςς άάσσκκηησσηηςς ττοουυ ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκοούύ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς,, κκ..αα..

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχει πετύχει την πιστοποί-
ηση της σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO
9001:2008 της Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης µητρώου µελών,
του Σχεδιασµού και Υλοποίησης Επιστηµονικών και Επαγ-
γελµατικών Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων και Συγχρηµατο-
δοτούµενων Πράξεων για έργα Χωρίς Τεχνικό Αντικείµενο.
Έχει αποκτήσει ∆ιαχειριστική Επάρκεια Β’ Κατηγορίας, για υλο-
ποίηση έργων στα πλαίσια της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατη-
γικής για την Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη της περιό-
δου 2007-2013, σε συνδυασµό µε το  Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που έχει σαν στόχο ένα αποδο-
τικό και οικονοµικά βιώσιµο Σύστηµα Υγείας και έχει δηµι-
ουργήσει  µητρώο εκπαιδευτών (ανά νοσηλευτικό επιστηµο-
νικό πεδίο). Έχει εκπονήσει έργα συγχρηµατοδοτούµενα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
(ΚΠΣ) µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Είναι δικαιούχος Προ-
γραµµάτων Κατάρτισης µέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι-
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και πραγµατοποιεί ήδη αρκετά προ-
γράµµατα, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια εξέλιξης.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ως δικαιούχος των προ-
γραµµάτων λειτουργεί σε πλήρη συµµόρφωση µε τις διατά-
ξεις του υπ’ αριθ. 1083/2006 Κανονισµού (EK) του Συµβου-
λίου της ΕΕ, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών

Ιανουάριος 2013

MM
ε λύπη µας διαπιστώσαµε ότι ο επί σειρά ετών καθηγητής στο Τµήµα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ κ. Λυκούργος Λιαρόπου-
λος,στην προσωπική του σελίδα στο FACEBOOK εξαπέλυσε µια άνευ προηγουµένου ιταµή επίθεση κατά της Ε.Ν.Ε., µετερ-
χόµενος µιας εξοργιστικής και αγοραίας φρασεολογίας, που µόνο σε οµότιµο (πλέον) καθηγητή δεν ταιριάζει. Λυπούµε-

θα 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 ορθοπο-
δούν και να απογαλακτίζονται από τον πνιγηρό ίσκιο του ιατροκεντρικού συστήµατος, ανησυχούν και δείχνουν τον πραγµατικό
τους χαρακτήρα. Το κείµενο του εξωδίκου ακολουθεί.
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διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταµείο και το Ταµείο
Συνοχής, του Ν. 3614/2007
περί ∆ιαχείρισης, ελέγχου και
εφαρµογής αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προ-
γραµµατική περίοδο 2007 -
2013, του Ν. 3840/2010 περί
Αποκέντρωσης, απλοποίησης
και ενίσχυσης της αποτελε-
σµατικότητας των διαδικασιών
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι-
σίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-
2013, των πδ 60 και 118/2007,
αλλά και των σχετικών Υπουρ-
γικών αποφάσεων (Κοινή
Υπουργική Απόφαση 4088/18-
6-2008, Υπουργική Απόφα-
ση Συστήµατος ∆ιαχείρισης
14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008,
Κοινή Υπουργική Απόφαση
55741/4965/28-7-2008 κλπ) 

ΤΤαα έέρργγαα ππρροοκκηηρρύύσσσσοοννττααιι
σσύύµµφφωωνναα µµεε ττηηνν κκεείίµµεεννηη ΝΝοοµµοο--
θθεεσσίίαα,, µµεε ππρρόόχχεειιρροουυςς εεθθννιι--
κκοούύςς κκααιι δδιιεεθθννεείίςς δδιιααγγωωννιι--
σσµµοούύςς,, σσεε ππλλήήρρηη σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη
µµεε ττοουυςς εεθθννιικκοούύςς κκααιι κκοοιιννοο--
ττιικκοούύςς κκααννόόννεεςς εεππιιλλεεξξιιµµόόττηη--
ττααςς.. ΚΚααττααττίίθθεεννττααιι πποολλυυσσέέλλιι--
δδεεςς ππρροοττάάσσεειιςς κκααιι ππλλήήρρηη
ττεεχχννιικκάά δδεελλττίίαα,, σσεε ααππόόλλυυττηη
σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη µµεε ττηηνν εεκκάάσσττοο--
ττεε ππρροοκκήήρρυυξξηη,, µµεε ππιισσττήή ττήήρρηη--
σσηη ττωωνν ππρροοθθεεσσµµιιώώνν..  ΓΓιιαα κκάάθθεε
έέρργγοο γγίίννοοννττααιι οοιι ααππααρρααίίττηηττεεςς
δδηηµµοοσσιιεεύύσσεειιςς σσττηηνν ΕΕφφηηµµεερρίί--
δδαα ττηηςς ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς ΈΈννωωσσηηςς
κκααιι σσττηηνν ΕΕφφηηµµεερρίίδδαα ττηηςς ΚΚυυββεερρ--
ννήήσσεεωωςς ΦΦΕΕΚΚ.. ΚΚάάθθεε ππρροοκκήή--
ρρυυξξηη ααννααρρττάάττααιι σσττοο ssiittee ττηηςς
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. κκααιι ππααρρααµµέέννεειι εεππίί δδιιµµήή--
ννοουυ,, µµεε υυπποοχχρρέέωωσσηη ππααρροοχχήήςς
δδιιεευυκκρριιννίίσσεεωωνν σσεε κκάάθθεε εεννδδιιαα--
φφεερρόόµµεεννοο.. 

Στην οικονοµική υπηρε-
σία της Ε.Ν.Ε. έχει συσταθεί
µονάδα διενέργειας διαγωνι-
σµών, αρµόδια να παραλαµ-
βάνει τα πρακτικά της επιτρο-
πής αξιολόγησης,να αξιολογεί
τη φερεγγυότητα και τα τεχνι-

κά χαρακτηριστικά της κάθε
πρότασης προκειµένου να
κρίνει ποιος θα αναλάβει το
έργο, ενώ παρέχεται ο νόµι-
µος χρόνος υποβολής ενστά-
σεως  ενώπιον ειδικής επι-
τροπής.

ΌΌλλεεςς οοιι ππρράάξξεειιςς πποουυ ααφφοο--
ρροούύνν οοιικκοοννοοµµιικκάά δδεεδδοοµµέένναα
ααννααρρττώώννττααιι σσττοο ππρρόόγγρρααµµµµαα
««∆∆ιιααύύγγεειιαα»»,, δυνάµει του Ν.
3861/2010 περί ενίσχυσης της
διαφάνειας,που κατέστησε υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο.
Η ευρεία διαδικτυακή δηµο-
σιότητα ενισχύει τις δυνατότη-
τες των πολιτών να ασκήσουν
το συνταγµατικώς κατοχυρω-
µένο  δικαίωµα πληροφόρη-
σης, όπως αυτό κατοχυρώνε-
ται στο άρθρο 5 Α § 1 του
Συντάγµατος.

∆ιαχειριστική αρχή των
προγραµµάτων είναι το  Υπουρ-
γείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Είναι γεγονός
αδιαµφισβήτητο η χαµηλή

απορροφητικότητα των κον-
δυλίων του ΕΣΠΑ  από το
Υπουργείο  Υγείας, τα οποία
σε πολλές περιπτώσεις έχουν
επιστραφεί αναπορρόφητα.
Μόνο πέντε φορείς του ΥΥΚΑ
διαθέτουν διαχειριστική επάρ-
κεια και η Ένωση Νοσηλευ-
τών είναι ένας από αυτούς,
πραγµατοποιώντας αξιόλογο
έργο, σε περίοδο οικονοµι-
κής κρίσης και τεράστιας µει-
ώσεως των µισθών των Νοση-
λευτών. Η επιδοτούµενη
κατάρτιση αποτελεί ένα µέσο
εξισορρόπησης της µειώσε-
ως των αποδοχών των Νοση-
λευτών, οι οποίοι επιδοτού-
νται καταρτιζόµενοι λαµβάνοντας
µοριοδότηση εξαιρετικά χρή-
σιµη για τη υπηρεσιακή τους
εξέλιξη. Η πραγµατοποίηση
των προγραµµάτων αυτών
αποτελεί το απαύγασµα της
πρακτικής εφαρµογής του
θεµελιώδους καταστατικού
σκοπού της ΕΝΕ: της προά-
σπισης των δικαιωµάτων των
Νοσηλευτών της χώρας.

ΗΗ πποορρεείίαα κκααιι ηη δδρράάσσηη ττηηςς

ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. γγεεννιικκόόττεερραα κκααιι εειιδδιικκόό--
ττεερραα ααννααφφοορριικκάά µµεε τταα ππρροο--
γγρράάµµµµαατταα ΚΚααττάάρρττιισσηηςς µµέέσσωω
ττοουυ ΕΕθθννιικκοούύ ΣΣττρρααττηηγγιικκοούύ ΠΠλλααιι--
σσίίοουυ ΑΑννααφφοορράάςς ((22000077--22001133))
εείίννααιι γγννωωσσττήή ππααννεελλλληηννίίωωςς σσεε
όόλλοο ττοο ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό κκόόσσµµοο
κκααιι δδιιέέππεεττααιι ααππόό κκααθθεεσσττώώςς
ππλλήήρροουυςς δδιιααφφάάννεειιααςς.. 

Με λύπη µας διαπιστώσα-
µε ότι υµείς, οµότιµος καθη-
γητής Οργάνωσης και Οικο-
νοµικών της Υγείας και
θεωρητικώς τουλάχιστον αρκού-
ντως ενηµερωµένος περί των
θεµάτων των σχετικών µε την
υγεία, στη σελίδα που διατη-
ρείτε στο χώρο κοινωνικής
δικτύωσης facebook,µε ακρι-
βή διεύθυνση: http://
w w w . f a c e b o o k . c o m
/#!/lliaropoulos?fref=ts - και
η οποία είναι δηµόσια- προ-
σιτή σε απεριόριστο και µη
προσδιορίσιµο αριθµό χρη-
στών του συγκεκριµένου-
πολύ διαδεδοµένου- χώρου
κοινωνικής δικτύωσης - αναρ-
τήσατε την  2/1/2013 στις
7:15µ.µ το ακόλουθο κείµε-
νο:

«∆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 απαρατήρη-
τες επειδή είναι µικρές. Στα-
χυολογώ από ένα µόνο Υπουρ-
γείο: Πρώτον, άτοµο µε
εκκρεµούσα πειθαρχική δίω-
ξη 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 νοση-
λευτικού Προσωπικού Κέντρων
Υγείας και Περιφερειακών
Ιατρείων», στη χορήγηση κυτα-
ροστατικών, όταν η χορήγη-
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Ιανουάριος 2013

ση αυτών των φαρµάκων γίνεται αυστηρά σε ογκολογικά
Κέντρα και Τµήµατα. Τρίτον, σε πολύ µεγάλο νοσοκοµείο
«εφαρµόζεται», επί τέλους, η συνένωση οµοειδών κλινικών.
Οι τέσσερις χειρουργικές γίνονται, και σωστά, δύο. Οι τέσσε-
ρις παθολογικές, όµως, µένουν… τέσσερις. Ο λόγος;;; Τα ονό-
µατα των διευθυντών τους και οι σχέσεις τους µε πολιτικά
πρόσωπα.Αυτά τα τρία και άλλα τριάντα τρία σε τριάντα Υπουρ-
γεία φτάνουν για να ακυρώσουν όλη την... τρεχάλα του κ.
Σαµαρά.

Aπό το περιεχόµενο της ανωτέρω ανάρτησης σας προκύ-
πτει µετά βεβαιότητας ότι εν γνώσει της αναλήθειάς τους, ισχυ-
ρίζεστε για την  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος- και για τους
εκπροσώπους και µέλη αυτής γεγονότα κατάφωρα ψευδή και
άκρως συκοφαντικά.

Ειδικότερα αναφέρετε ως παρά-
δειγµα «ψιλο-αρπακτής» που  «περνά
απαρατήρητη», αλλά «αρκεί για να
καταστρέψει την Ελλάδα» την προκή-
ρυξη από την Ε.Ν.Ε. προγράµµατος
κατάρτισης Νοσηλευτών σχετικού µε
την χορήγηση κυτταροστατικών φαρ-
µάκων, παρουσιάζοντας το, αν µη τι
άλλο,ως προφανώς εικονικό ή έστω
άχρηστο ή µη αναγκαίο, δεδοµένου
ότι «η χορήγηση αυτών των φαρµά-
κων γίνεται αυστηρά σε ογκολογικά Κέντρα και Τµήµατα»!

Με την ανάρτησή σας αυτή προβάλλετε την καθόλα νόµι-
µη διαδικασία ανάθεσης στην Ε.Ν.Ε. ως διαχειριστικής αρχής
των Προγραµµάτων κατάρτισης Νοσηλευτών Τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης µέσω ΕΣΠΑ ως παράνοµη ενέργεια µε σκοπό
την επίτευξη εύκολου και παρανόµου κέρδους και την κατα-
στροφή της χώρας (προφανώς δια της κατασπατάλησης δηµο-
σίου χρήµατος).

ΗΗ ααλλήήθθεειιαα,, ττηηνν οοπποοίίαα γγννωωρρίίζζεεττεε πποολλύύ κκααλλάά εείίννααιι όόττιι ηη ΈΈννωω--
σσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς,, ωωςς δδιικκααιιοούύχχοοςς ττωωνν ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν
κκααιι έέννααςς ααππόό ττοουυςς ππέέννττεε µµόόννοο ππιισσττοοπποοιιηηµµέέννοουυςς φφοορρεείίςς ττοουυ
ΥΥΥΥΚΚΑΑ,, ααννέέλλααββεε τταα ππρροογγρράάµµµµαατταα σσεε ππλλήήρρηη σσυυµµµµόόρρφφωωσσηη µµεε
ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττηηςς κκεείίµµεεννηηςς ΝΝοοµµοοθθεεσσίίααςς πποουυ ππρροοεεκκττέέθθηηκκεε.. ΌΌλλεεςς
οοιι δδιιααδδιικκαασσίίεεςς πποουυ αακκοολλοουυθθήήθθηηκκαανν κκααιι αακκοολλοουυθθοούύννττααιι εείίννααιι
ααππόόλλυυτταα δδιιααφφααννεείίςς κκααιι κκααθθόόλλαα ννόόµµιιµµεεςς κκααιι οο µµοοννααδδιικκόόςς λλόόγγοοςς
πποουυ ααννεελλήήφφθθηησσαανν τταα έέρργγαα εείίννααιι ηη υυπποοββοολλήή έέγγκκααιιρρωωνν,, ννόόµµιι--
µµωωνν κκααιι εεµµππεερριισσττααττωωµµέέννωωνν ππρροοττάάσσεεωωνν,, σσεε ππλλήήρρηη σσυυµµµµόόρρ--
φφωωσσηη µµεε ττιιςς ππρροοκκηηρρύύξξεειιςς.. Η υποβολή υποψηφιότητας και η
έγκριση των προγραµµάτων ήταν και παραµένουν απόλυτα
σύννοµες και η χρησιµότητα ή µη του εκάστοτε προγράµµα-
τος κρίθηκε από τα αρµόδια όργανα και αρχές µε αυστηρά
κριτήρια.

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στο οποίο αναφέρεστε βρί-
σκεται εν εξελίξει. Έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι απαιτού-
µενες κατά Νόµον δηµοσιεύσεις  (Εφηµερίδα Ευρ. Ενωσης
κλπ) και το έργο βρίσκεται στο στάδιο υποβολής υποψηφιο-
τήτων αναδόχων σε διεθνές επίπεδο. Η έγκριση του έλαβε
χώρα διότι κρίθηκε αναγκαίο και χρήσιµο κατά την κείµενη
Νοµοθεσία δυνάµει αυστηρών προδιαγραφών.

Θα έπρεπε εκ της θέσεως σας να γνωρίζετε ότι αν εγκρί-
νοντο µόνον έργα που εξυπηρετούν την τρέχουσα (και δυστυ-
χώς παθογενή) κατάσταση του χώρου της ∆ηµόσιας Υγείας,
δεν θα υπήρχε καµία ελπίδα ανέλιξης και βελτίωσης αυτής.

Το γεγονός ότι τα κυτταροστατικά φάρµακα χορηγούνται
σήµερα από ογκολογικές µονάδες, δεν σηµαίνει σε καµία
περίπτωση ότι η κατάσταση πρέπει να παραµείνει αµετάβλητη
και στάσιµη.

Η κατάρτιση- που κατά το συνήθως συµβαίνον αφορά το
µέλλον- είναι απαραίτητη, ώστε όταν το Κράτος δηµιουργήσει
τις κατάλληλες υποδοµές για την ένταξη της χορήγησης κυτ-
ταροστατικών φαρµάκων, αρχικά στη δευτεροβάθµια και εν
συνεχεία στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας, να ανεύρει καταρ-
τισµένους και εκπαιδευµένους Νοσηλευτές.

Σκοπός όλων των προγραµµάτων
αυτών δεν είναι η διαιώνιση των υφι-
στάµενων προβληµάτων, αλλά η ανέ-
λιξη και η βελτίωση σε ατοµικό και
συλλογικό επίπεδο.

ΗΗ ααππόό µµέέρροουυςς σσααςς ααππόόκκρρυυψψηη ττηηςς
ααλλήήθθεειιααςς κκααιι ααννάάρρττηησσηη ψψεευυδδώώνν ππλληη--
ρροοφφοορριιώώνν,, µµεε ττααυυττόόχχρροοννηη σσύύννδδεεσσηη
ττοουυ έέρργγοουυ κκααιι ττηηςς ΈΈννωωσσηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς µµεε εεγγκκλληηµµααττιικκέέςς σσυυµµππεε--
ρριιφφοορρέέςς ττοουυ κκοοιιννοούύ πποοιιννιικκοούύ δδιικκααίί--

οουυ ((ααππάάττηη,, υυππεεξξααίίρρεεσσηη κκ..αα)) πποουυ ππααρρααββλλάάππττοουυνν ττοο εεθθννιικκόό
σσυυµµφφέέρροονν ααπποοττεελλεείί εεκκ ππρροοθθέέσσεεωωςς ππρροοσσππάάθθεειιαα σσυυκκοοφφάάννττηη--
σσηηςς ττηηςς ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ.. κκααιι σσππίίλλωωσσηηςς ττηηςς ττιιµµήήςς κκααιι ττηηςς υυππόόλληηψψηηςς ττωωνν
εεκκππρροοσσώώππωωνν ττηηςς..

Επειδή γνωρίζατε καλά ότι τα γεγονότα που αναφέρατε είναι
απόλυτα ψευδή.

Επειδή αναρτήσατε και καταστήσατε γνωστό σε απροσδιό-
ριστο αριθµό ανθρώπων κείµενο περιέχον κατάφωρα ψεύδη,
εν γνώσει της αναλήθειάς του, µε µοναδικό σκοπό να συκο-
φαντήσετε την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και να απαξιώ-
σετε πλήρως την υπόσταση και το έργο της.

Επειδή όσα αναφέρατε στις ανωτέρω δηµοσιεύσεις σας
είναι άκρως ψευδή και συκοφαντικά και ελέχθησαν εν πλή-
ρει γνώσει της αναλήθειάς τους µε σκοπό την προσβολή της
τιµής και της υποληψης των νοµίµων εκπροσώπων της Ε.Ν.Ε..

ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΟΥΥΣΣ ΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ
Και µε τη ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας,
εν γένει και ειδικότερα ως προς τη προσφυγή µας εναντίον
σας ενώπιον των αρµοδίων ποινικών και αστικών δικαστη-
ρίων, δια της παρούσης ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΕΝΤΟΝΩΣ για
την ως άνω παράνοµη και προσβλητική συµπεριφορά σας και
σας καλούµε όπως εντός πέντε ηµερών από λήψεως της παρού-
σης αναρτήσετε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και στην
σελίδα ιστοχώρου κοινωνικής δικτύωσης facebook, δήλωση
ανταποκρινόµενη στην αλήθεια, περί πλήρους αναληθείας της
ανωτέρω δηλώσεώς σας, ζητώντας µας δηµοσίως συγνώµη
για την άδικη εµπλοκή µας µε το ζήτηµα και την κατασυκο-
φάντησή µας.

Τα έργα προκηρύσσονται 
σύµφωνα µε την κείµενη

Νοµοθεσία, µε πρόχειρους
εθνικούς και διεθνείς διαγωνι-
σµούς, σε πλήρη συµµόρφωση
µε τους εθνικούς και κοινοτι-
κούς κανόνες επιλεξιµότητας.
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Πρόσκληση σε τακτική
Γενική Συνέλευση     

AAγγααππηηττοοίί ΣΣυυννάάδδεελλφφοοιι,,

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 ΣΣάάββββααττοο  0099//0022//22001133 και ώρα 1144::0000--1177::0000. Για την συγκρότηση νοµίµου απαρ-
τίας, απαιτείται σχετική πλειοψηφία των µελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση µµηη απαρτίας,οι Γενικές Συνελεύσεις θα επαναληφθούν σε 15 ηµέρες,ήτοι την ΚΚυυρριιαακκήή 2244//0022//22001133 και ώρα 1144::0000--1177::0000 στον
ίδιο χώρο και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία, αν παρίσταται το 1/4 των µελών του Π.Τ.

Εάν και ττόόττεε δεν υπάρξει απαρτία, οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν την εποµένη,ήτοι την ∆∆εευυττέέρραα 2255//0022//22001133 και ώρα 1122::0000--1155::0000 µε όσα
µέλη παρίστανται.

ΤΤαα θθέέµµαατταα πποουυ θθαα σσυυζζηηττηηθθοούύνν σσττιιςς ΓΓεεννιικκέέςς ΣΣυυννεελλεεύύσσεειιςς ααφφοορροούύνν::

• την έκθεση πεπραγµένων του έτους 2012.

• τον απολογισµό Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2012.

• οποιοδήποτε άλλο θέµα προκύψει και εγκριθεί από το σώµα.

ΟΟιι ΓΓεεννιικκέέςς ΣΣυυννεελλεεύύσσεειιςς θθαα δδιιεεξξααχχθθοούύνν::  

Ιανουάριος 2013

ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ ∆∆ΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ 

11οο ΠΠ..ΤΤ.. ΑΑνν.. ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς--ΘΘρράάκκηηςς ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ ΓΓ..ΝΝ.. ΚΚοοµµοοττηηννήήςς              

22οο ΠΠ..ΤΤ.. ΚΚεεννττρριικκήήςς ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ ΓΓ..ΝΝ.. ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς ««ΙΙΠΠΠΠΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟ»»                

33οο ΠΠ..ΤΤ.. ∆∆υυττιικκήήςς ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ ΓΓ..ΝΝ.. ««ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς»»

44οο ΠΠ..ΤΤ.. ΗΗππεείίρροουυ ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ ΠΠ..ΓΓ..ΝΝ..ΙΙ  

55οο ΠΠ..ΤΤ.. ΘΘεεσσσσααλλίίααςς ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ ΓΓ..ΝΝ.. ΒΒόόλλοουυ

66οο ΠΠ..ΤΤ.. ΙΙοοννίίωωνν ΝΝήήσσωωνν ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ ΓΓ..ΝΝ.. ΚΚέέρρκκυυρρααςς

77οο ΠΠ..ΤΤ.. ∆∆υυττιικκήήςς ΕΕλλλλάάδδααςς ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ ΓΓ..ΝΝ.. ΠΠααττρρώώνν ««ΟΟ ΆΆγγιιοοςς ΑΑννδδρρέέααςς»»

88οο ΠΠ..ΤΤ.. ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ ΓΓρρααφφεείίοο ττοουυ ΠΠ..ΤΤ σσττοονν ππρρώώττοο όόρροοφφοο ττοουυ ΓΓεεννιικκοούύ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ ΛΛααµµίίααςς  

99οο ΠΠ..ΤΤ.. ΑΑττττιικκήήςς ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ ΓΓ..ΝΝ..ΑΑ ««ΟΟ ΕΕυυααγγγγεελλιισσµµόόςς»»

1100οο ΠΠ..ΤΤ.. ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ ΓΓεεννιικκοούύ ΠΠααννααρρκκααδδιικκοούύ ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ ΤΤρρίίπποολληηςς 

««ΗΗ ΕΕυυααγγγγεελλίίσσττρριιαα»» ((ΚΚΕΕΚΚ))

1111οο ΠΠ..ΤΤ.. ΒΒοορρεείίοουυ ΑΑιιγγααίίοουυ ΑΑίίθθοουυσσαα εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν ττοουυ ΓΓ..ΝΝ.. ΜΜυυττιιλλήήννηηςς ««ΒΒοοσσττάάννεειιοο»»

1122οο ΠΠ..ΤΤ.. ΝΝοοττίίοουυ ΑΑιιγγααίίοουυ ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ ΓΓ..ΝΝ.. ΡΡόόδδοουυ ««ΑΑννδδρρέέααςς ΠΠααππααννδδρρέέοουυ»»

1133οουυ ΠΠ..ΤΤ.. ΚΚρρήήττηηςς ΑΑµµφφιιθθέέααττρροο ττοουυ  ΠΠΑΑ..ΓΓ..ΝΝ..ΗΗ..

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Όσα µέλη έχουν εκκρεµότητες σχετικά µε την οικονοµική τους τακτοποίηση, θα πρέπει να συµπληρώσουν υυπποοχχρρεεωωττιικκώώςς τη δήλωση ανα-

νέωσης που επισυνάπτεται και να την αποστείλουν ττααχχυυδδρροοµµιικκώώςς µαζί µε την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας, στα γραφεία του περι-

φερειακού τµήµατος, ή να τα προσκοµίσουν ιιδδιιοοχχεείίρρωωςς.

Η αποστολή των παραπάνω µε φαξ ή ηλεκτρονικά δδεενν γίνεται αποδεκτή, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 6  του Νόµου 2672/1998.



8

Ε.Ν.Ε.μπνεύσειΕ.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

äéåõîÜ
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμηΕ.Ν.Ε.πιστήμη

äéëáéñíáôá
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

åëäèìñóåé÷

áæéÛòöíá
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

edi tor ial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

ðòÞóöðá

ðåòéåøÞíåîá

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
åæèíåòÝäå÷

åêåìÝêåé÷

úöÜ -  áîáãùøÜ

áðÞãåé÷

Àòõòá /  åðéóôïìÛ÷

åðéëáéòÞôèôá

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
ðìèòïæïòÝå÷

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
ðïìÝôè÷

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
åðéæùììÝäá

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
áðÞãåé÷

Του ΛΛάάµµππρροουυ ΜΜππίίζζαα 

AA
ρρννηηττιικκέέςς εείίννααιι οοιι δδιιεεθθννεείίςς εεξξεελλίίξξεειιςς
γγιιαα ττηη ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή ααννααφφοορριικκάά µµεε
ττηηνν ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµέέννηη ααννααθθεεώώρρηη--

σσηη ττηηςς ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς ΟΟδδηηγγίίααςς 3366//22000055 γγιιαα
τταα εεππααγγγγεελλµµααττιικκάά δδιικκααιιώώµµαατταα,, ηη οοπποοίίαα εεννσσωω--
µµααττώώθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλληηννιικκήή ννοοµµοοθθεεσσίίαα µµεε ττοο
ΠΠ∆∆ 3388//22001100.. 

Σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, η
συζήτηση για την αναθεώρηση της Οδη-
γίας 36 έχει από καιρό ανοίξει µε την ενερ-
γό συµµετοχή της Ε.Ν.Ε. και της FEPI
(European Council of Nursing Regulators),
συµµετέχοντας σε επιτροπές,δηµόσιες ακρο-
άσεις και διαβουλεύσεις που διοργανώθη-
καν τόσο από τα αρµόδια εγχώρια Υπουρ-
γεία Υγείας και Παιδείας, όσο και από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αντίστοιχα Ευρω-
παϊκά Όργανα.Μέχρι πρότινος, τα αποτελέ-
σµατα των πιέσεων και της επιρροής προς
τα αρµόδια όργανα είχαν θετική,για τη Νοση-
λευτική, έκβαση αναφορικά µε τον έλεγχο
γλωσσικής επάρκειας, την επαγγελµατική
κάρτα,την 12ετή βασική εκπαίδευση ως προ-
απαιτούµενο για την εισαγωγή σε νοσηλευ-
τικές σχολές κ.α.Ακροτελεύτιο των προσπα-
θειών ήταν η απόσπαση της σύµφωνης
γνώµης τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
όσο και της Εισηγήτριας της αρµόδιας Επι-
τροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την Εσω-
τερική Αγορά και Προστασία των Κατανα-
λωτών, η οποία υιοθέτησε και εισηγήθηκε
όλες τις παραπάνω θέσεις των φορέων της
Νοσηλευτικής πανευρωπαϊκά.

∆∆υυσσττυυχχώώςς όόµµωωςς,, µµεεσσοούύσσηηςς ττηηςς οοιικκοοννοο--
µµιικκήήςς κκρρίίσσηηςς,, ττοο κκλλίίµµαα άάλλλλααξξεε κκααιι ππρροοςς
εεππίίρρρρωωσσηη ττωωνν ΓΓεερρµµααννιικκώώνν εεππιιττααγγώώνν,, δδόόθθηη--
κκεε έέµµφφαασσηη σσεε πποολλιιττιικκέέςς λλιιττόόττηηττααςς µµεε φφττηηννάά
εερργγααττιικκάά χχέέρριιαα.. Χώρες όπως η Γερµανία
όπου στις νοσηλευτικές σχολές (διαφορε-
τικού µε την υπόλοιπη Ευρώπη επιπέδου),

εισάγεται κανείς µετά από 10 χρόνια βασι-
κής εκπαίδευσης,υποστηρίζουν ότι τα κατα-
φέρνουν καλά µε µικρότερο κόστος και
προτείνουν το ίδιο και για τα άλλα κράτη
µέλη προκειµένου να εξοικονοµήσουν χρή-
µατα.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 βρίσκε-
ται 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 αρνή-
θηκε), τον ήθελαν να προωθεί µια νοση-
λευτική δύο ταχυτήτων.

ΑΑννττιιδδρρώώννττααςς σσττηηνν ππααρρααππάάννωω ππρροοοοππττιι--
κκήή ηη FFEEPPII ππρροοχχώώρρηησσεε σσττηη δδηηµµιιοουυρργγίίαα σσυυνναα--
σσππιισσµµοούύ µµεεττααξξύύ ττωωνν φφοορρέέωωνν ττηηςς ΕΕυυρρώώππηηςς
γγιιαα ττηηνν ααππόό κκοοιιννοούύ ααννττιιµµεεττώώππιισσηη ττοουυ ζζηηττήή--
µµααττοοςς ππρροοκκεειιµµέέννοουυ νναα µµηηνν οοππιισσθθοοδδρροοµµήή--
σσεειι ηη εεκκππααίίδδεευυσσηη κκααιι ττοο εεππίίππεεδδοο ττηηςς ΝΝοοσσηη--
λλεευυττιικκήήςς εειιςς ββάάρροοςς ττηηςς δδηηµµόόσσιιααςς υυγγεείίααςς.. ΈΈττσσιι,,
κκααιι εεννώώ ααννττααπποοκκρρίίθθηηκκαανν ππρροοςς ττηηνν ίίδδιιαα
κκααττεεύύθθυυννσσηη όόλλεεςς σσχχεεδδόόνν οοιι χχώώρρεεςς κκααιι φφοορρεείίςς
ττηηςς ΕΕυυρρώώππηηςς,, ππααρρααδδόόξξωωςς ((;;)) οο EEFFNN ααππόό ττοονν
οοπποοίίοο εεκκππρροοσσωωππεείίττααιι σσττηηνν ΕΕυυρρώώππηη οο ΕΕΣΣΝΝΕΕ,,
ττήήρρηησσεε κκααιι ττηηρρεείί σσιιγγήή ιιχχθθύύοοςς αανν κκααιι δδέέχχθθηη--
κκεε εεππίίσσηηµµεεςς εεππιισσττοολλέέςς γγιιαα νναα ππάάρρεειι ααννοοιιχχττάά
θθέέσσηη.. Επιπροσθέτως,µέλη του ∆Σ του ΕΣΝΕ
που κατά τη διάρκεια ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου της Ε.Ν.Ε. ενηµερώθηκαν για τις διε-
θνείς εξελίξεις, διαβεβαίωναν ότι δεν πρό-
κειται 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 Συµ-
βούλιο να υποκύψει στις πιέσεις των Γερ-
µανών µε τις ευλογίες του EFN. Έτσι, στα
µέσα του Ιανουαρίου το Ευρωπαϊκό Συµ-
βούλιο 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 σύµ-
φωνα µε το οποίο κάθε κράτος µέλος
µπορεί άµεσα να ελέγξει κάποιον επαγ-
γελµατία απευθυνόµενο κατευθείαν στην
αρµόδια αρχή του κράτους προέλευσης.

• Για τον έλεγχο της γλωσσικής επάρκειας
προτάθηκε να είναι αρκετή µια απλή δήλω-
ση επάρκειας από την πλευρά του µετα-
κινούµενου σε άλλη χώρα,κάτι που µπο-
ρεί να αποβεί καταστροφικό ειδικά στα
επαγγέλµατα υγείας.

• Για τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης, προ-
τάθηκε τελικά Νοσηλευτική δύο ταχυτή-
των 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 «διά-
φορες» διαδικασίες) και εισαγωγή σε νοση-
λευτικές σχολές επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης µε τρία χρόνια ή 4600 ώρες
εκπαίδευση…
Όπως µπορεί κανείς να αντιληφθεί ηη εενν

λλόόγγωω ππρρόότταασσηη θθαα έέχχεειι κκαατταασσττρροοφφιικκέέςς σσυυννέέ--
ππεειιεεςς ττόόσσοο γγιιαα ττηηνν ίίδδιιαα ττηη ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή κκααιι
ττηηνν εειικκόόνναα ττηηςς δδιιεεθθννώώςς,, όόσσοο κκααιι γγιιαα ττηηνν δδηηµµόό--
σσιιαα υυγγεείίαα.. ΣΣυυννέέππεειιεεςς πποουυ δδεενν θθαα θθέέλλααµµεε νναα
φφαανντταασσττοούύµµεε εειιδδιικκάά αανν ααννααλλοογγιισσττοούύµµεε ττηηνν
ααννααφφοορράά ττωωνν ΙΙΕΕΚΚ σσττοο ΣΣχχέέδδιιοο ΑΑθθηηννάά ττοουυ
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ ΠΠααιιδδεείίααςς κκααιι ττιιςς εεππααννααλλααµµββαα--
ννόόµµεεννεεςς ππιιέέσσεειιςς ππρροοςς τταα ΤΤΕΕΙΙ ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς
γγιιαα µµεείίωωσσηη ττοουυ χχρρόόννοουυ σσπποουυδδώώνν..

Το χειρότερο όλων, είναι ότι στη συνέ-
χεια η αρµόδια Επιτροπή του Ευρωκοινο-
βουλίου για την Εσωτερική Αγορά και την
Προστασία των καταναλωτών (IMCO) και
παρά την αντίθετη πρόταση της εισηγήτριας
κα. Bernadette Vergnaud, υιοθέτησε την

Ευρωπαϊκή ή
Εθνική Προδοσία;

Ιανουάριος 2013
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παραπάνω πρόταση δύο ταχυτήτων του Συµ-
βουλίου που όπως µεταξύ άλλων αναφέρει
και η ίδια η εισηγήτρια,προωθούσε τις θέσεις
των Γερµανών που βρήκαν πάτηµα και ρήγ-
µα στη φωνή της Νοσηλευτικής µέσω του
EFN.

ΟΟιι εελλππίίδδεεςς ππλλέέοονν γγιιαα ααννααττρροοππήή ττηηςς κκααττάά--
σστταασσηηςς µµέέσσωω ττηηςς ττεελλιικκήήςς ψψήήφφιισσηηςς ττοουυ αανναα--
θθεεωωρρηηµµέέννοουυ κκεειιµµέέννοουυ ααππόό ττοουυςς ΕΕυυρρωωββοουυ--
λλεευυττέέςς εείίννααιι σσχχεεττιικκάά λλίίγγεεςς έέωωςς ααννύύππααρρκκττεεςς
και αντί να υποχρεωθεί η Γερµανία να ανα-
βαθµίσει την δική της νοσηλευτική εκπαί-
δευση (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 επαγγελ-
µατικά δικαιώµατα.

ΣΣττηηνν εεξξέέλλιιξξηη πποουυ ππεερριιγγρράάφφηηκκεε ππααρρααππάά--
ννωω µµπποορρεείί νναα κκααττααννοοήήσσεειι κκααννεείίςς ττηηνν ααννααλλ--
γγηησσίίαα ττοουυ πποολλιιττιικκοούύ κκόόσσµµοουυ γγιιαα ττηη ννοοσσηη--
λλεευυττιικκήή κκααιι ττηη δδηηµµόόσσιιαα υυγγεείίαα,, νναα κκααττααννοοήήσσεειι
ττοο ααππρρόόσσωωπποο ττωωνν οοιικκοοννοοµµιικκώώνν λλιιττόόττηηττααςς
πποουυ εεππιιββάάλλλλοοννττααιι σσττοο ββωωµµόό ττοουυ κκέέρρδδοουυςς
µµέέσσωω ττααππεειιννώώνν ππρραακκττιικκώώνν κκααιι εελλααττηηρρίίωωνν
ααλλλλάά,, δδεενν µµπποορρεείί ππιισσττεεύύωω,, κκααννεείίςς ννοοήήµµωωνν

ννοοσσηηλλεευυττήήςς νναα κκααττααννοοήήσσεειι ττηη σσττάάσσηη ««οορργγαα--
ννιισσµµώώνν»» όόππωωςς οο EEFFNN κκααιι οο ααννττίίσσττοοιιχχοοςς σσττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα ΕΕΣΣΝΝΕΕ.. ΣΣττάάσσηη ηη οοπποοίίαα,, εείίττεε εεκκ ττοουυ
πποοννηηρροούύ εείίττεε λλόόγγωω ββλλαακκεείίααςς,, οοδδηηγγοούύνν σσττηηνν
οοππιισσθθοοδδρρόόµµηησσηη ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ΕΕππιισσττήή--
µµηηςς µµεε όόλλαα τταα εεππαακκόόλλοουυθθαα,, σσττέέλλννοοννττααςς σσττοο

ββυυθθόό κκάάθθεε ππρροοσσππάάθθεειιαα γγιιαα ααννααββάάθθµµιισσηη ττηηςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς µµεε ΕΕννιιααίίαα ΤΤρριιττοοββάάθθµµιιαα ΠΠααννεε--
ππιισσττηηµµιιαακκήή ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη,, εεκκττόόςς κκααιι αανν δδεενν
ττηηνν θθέέλλοουυνν κκααιι δδεενν µµααςς ττοο λλέέννεε.. Ντροπή
λοιπόν, σε συλλόγους σαν τον ΕΣΝΕ που
τη διεθνή τους εκπροσώπηση τη θυµούνται
όπως τότε στις εκλογές της Ε.Ν.Ε.όταν γεµί-
ζοντας το διαδίκτυο µε ανακοινώσεις και
βίντεο της Προέδρου του EFN µε την γελοία
και απαράδεκτη παρέµβαση στα εθνικά µας
θέµατα,προέτρεπαν τους Έλληνες νοσηλευ-
τές 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 νοση-
λευτές 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.

ενώ ανταποκρίθηκαν
προς την ίδια 

κατεύθυνση όλες 
σχεδόν οι χώρες και
φορείς της Ευρώπης,

παραδόξως (;) ο EFN από
τον οποίο εκπροσωπεί-
ται στην Ευρώπη ο ΕΣΝΕ,

τήρησε και τηρεί σιγή
ιχθύος αν και δέχθηκε
επίσηµες επιστολές για
να πάρει ανοιχτά θέση. 
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ΈΈννωωσσηη ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ΕΕλλλλάάδδοοςς
ααπποοττεελλεείί ττοο εεππααγγγγεελλµµααττιικκόό εεππιιµµεε--
λληηττήήρριιοο ττωωνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν ττηηςς

χχώώρρααςς µµααςς,, µµεε κκαατταασσττααττιικκοούύςς σσκκοοπποούύςς
µµεεττααξξύύ άάλλλλωωνν ττηηνν ππρροοααγγωωγγήή κκααιι ααννάάππττυυ--
ξξηη ττηηςς ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήήςς ωωςς ααννεεξξάάρρττηηττηηςς κκααιι
ααυυττόόννοοµµηηςς ΕΕππιισσττήήµµηηςς κκααιι ΤΤέέχχννηηςς,, ττηηνν εεξξαα--
σσφφάάλλιισσηη υυψψηηλλήήςς σσττάάθθµµηηςς φφρροοννττίίδδααςς κκααιι
υυγγεείίααςς σσττοο κκοοιιννωωννιικκόό σσύύννοολλοο,, κκλλππ.. 

Στα χρόνια λοιπόν που πέρασαν έγι-
ναν πολλά.Τα βήµατα προς τα εµπρός ήταν
κάποιες φορές µεγάλα.Πολλά όµως είναι
και αυτά που δεν έγιναν και είναι υποχρέ-
ωσή µας τουλάχιστον να προσπαθήσου-
µε να τα πετύχουµε.

ΕΕίίννααιι ααλλήήθθεειιαα ππωωςς οοιι σσυυννάάδδεελλφφοοιι ττωωνν
ιιδδιιωωττιικκώώνν κκλλιιννιικκώώνν ήήτταανν ππάάνντταα σσττοο ππεερριι--
θθώώρριιοο ττωωνν εεξξεελλίίξξεεωωνν κκυυρρίίωωςς λλόόγγωω ττηηςς
φφύύσσηηςς ττηηςς σσχχέέσσηηςς εερργγαασσίίααςς ττοουυςς µµεε ττοουυςς
εερργγοοδδόόττεεςς ττοουυςς.. 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 πλή-
ρωση θέσεων ευθύνης και άλλων, χωρίς
να δηµιουργούν σχέσεις εξάρτησης και
ωµού εκβιασµού µε τους εργαζόµενους
συναδέλφους.

ΜΜεε ααφφοορρµµήή λλοοιιππόόνν ττηηνν κκρρίίσσηη πποουυ κκαατταα--
κκεερρµµααττίίζζεειι ππλλέέοονν οολλόόκκλληηρρηη ττηηνν ΕΕλλλληηννιι--
κκήή κκοοιιννωωννίίαα,, ττεελλεευυττααίίαα ππλληηρροοφφοορροούύµµαα--
σσττεε µµεε λλύύππηη όόττιι σσεε πποολλλλάά ιιδδιιωωττιικκάά θθεερρααππεευυττήήρριιαα
ττοουυ ΝΝοοµµοούύ µµααςς,, όόχχιι µµόόννοο έέχχεειι γγίίννεειι εεδδώώ
κκααιι µµήήννεεςς νναα άάττυυππηη σσττάάσσηη ππλληηρρωωµµώώνν
((σσυυννάάδδεελλφφοοιι έέχχοουυνν νναα ππλληηρρωωθθοούύνν 33,, 44,,
55 µµήήννεεςς)) µµεε όό,,ττιι σσυυννεεππάάγγεεττααιι ααυυττόό γγιιαα ττηηνν
ααξξιιοοππρρεεππήή δδιιααββίίωωσσήή ττοουυςς,, ααλλλλάά κκαατταασσττρραα--
ττηηγγοούύννττααιι κκααιι ννοοµµοοθθεεσσίίεεςς πποουυ ααφφοορροούύνν
ττοο κκααθθηηκκοοννττοολλόόγγιιοο ττωωνν ννοοσσηηλλεευυττώώνν κκααιι
ττηηνν ππλλήήρρωωσσηη θθέέσσεεωωνν εευυθθύύννηηςς (προϊστα-
µένων τµηµάτων,∆ιευθυντών Νοσηλευτι-
κής Υπηρεσίας).

Καθηµερινά σχεδόν οι καταγγελίες στην

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος πέφτουν βρο-
χή χωρίς όµως να τολµά κανείς να το κάνει
αυτό επώνυµα, γιατί βρίσκεται άµεσα αντι-
µέτωπος 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 Θεσσαλο-
νίκης και στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγεί-
ας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
και να ζητήσει τη διερεύνηση των παρα-
πάνω καταγγελιών.

Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου
31 ορίζεται: «Όποιος ασκεί τη νοσηλευτι-
κή χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλ-
µατος διώκεται ποινικά σύµφωνα µε το
άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Καταγ-
γελία για παράνοµη άσκηση του νοσηλευ-
τικού επαγγέλµατος µπορεί να κάνει οποι-
οσδήποτε ιδιώτης στα Περιφερειακά Συµβούλια
ή στο ∆.Σ. της Ε.Ν.Ε., το οποίο στη συνέ-
χεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το
γεγονός στις αρµόδιες δικαστικές αρχές»

ΠΠααρράάλλλληηλλαα,, ννοοσσηηλλεευυττέέςς ΤΤΕΕ ήή ΠΠΕΕ
αασσκκοούύνν ττοο εεππιιττεελλιικκόό έέρργγοο ττοουυ ππρροοϊϊσσττααµµέέ--
ννοουυ χχωωρρίίςς νναα ααµµεείίββοοννττααιι σσχχεεττιικκώώςς,, εεννώώ
ααρρκκεεττέέςς φφοορρέέςς κκααλλοούύννττααιι νναα ααννααλλάάββοουυνν
ττηηνν εευυθθύύννηη γγιιαα ααλλλλόόττρριιεεςς ππρράάξξεειιςς ((ττωωνν
««ΠΠρροοϊϊσσττααµµέέννωωνν»»  ΒΒοοηηθθώώνν ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν)).. 

ΣΣεε κκάάπποοιιεεςς ππεερριιππττώώσσεειιςς δδεε,, αασσκκοούύννττααιι
ννοοσσηηλλεευυττιικκάά κκααθθήήκκοονντταα ααππόό ππρρόόσσωωππαα
πποουυ δδεενν φφέέρροουυνν κκαανν ττοονν εεππααγγγγεελλµµααττιικκόό
ττίίττλλοο ττοουυ ΝΝοοσσηηλλεευυττήή..

Οι πρακτικές αυτές παραβιάζουν την
κείµενη Νοµοθεσία και σε κάποιες περι-
πτώσεις στοιχειοθετούν το ποινικό αδίκη-
µα της αντιποίησης νοσηλευτικού επαγ-
γέλµατος.Τέλος,στις διατάξεις του Παραρτήµατος
του Π.∆.235/2000 «Εκσυγχρονισµός Ιδιω-
τικών Κλινικών» (ΦΕΚ Α’ 199), µε τίτλο
“Τεχνικές Προδιαγραφές – Ιατροτεχνολο-
γικός Εξοπλισµός – Σύνθεση Προσωπι-
κού”, όπως το Παράρτηµα αυτό αντικατα-
στάθηκε µε το άρθρο 11 του Π.∆.198/2007

(ΦΕΚ Α’ 225), ορίζεται σχετικά µε τη στε-
λέχωση των Ιδιωτικών Κλινικών ότι:“4.3.4.2.
Νοσηλευτικό Προσωπικό. -Ένας (1) Νοση-
λευτής (-τρια) Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.ή Ισότιµης Σχο-
λής της Ηµεδαπής ή Αλλοδαπής ως Γενι-
κός Προϊστάµενος (-η)”.

Ως εκ τούτου, ενόψει των ανωτέρω δια-
τάξεων,καθίσταται σαφές ότι στις Νοσηλευ-
τικές Μονάδες των Ιδιωτικών Κλινικών του
Π.∆.235/2000 προΐσταται υποχρεωτικά υπάλ-
ληλος του κλάδου Νοσηλευτών ΠΕ ή ΤΕ.

Εντεύθεν, οο οορριισσµµόόςς υυππααλλλλήήλλοουυ οοπποοιι--
οουυδδήήπποοττεε άάλλλλοουυ κκλλάάδδοουυ ήή κκααττώώττεερρηηςς κκααττηη--
γγοορρίίααςς εείίννααιι ππρροοδδήήλλωωςς ππααρράάννοοµµοοςς,, σσττοοιι--
χχεειιοοθθεεττεείί,, δδεε,, ττηη ννοοµµοοττυυππιικκήή µµοορρφφήή ττοουυ
πποοιιννιικκοούύ ααδδιικκήήµµααττοοςς ττηηςς άάσσκκηησσηηςς ττοουυ
ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς χχωωρρίίςς άάδδεειιαα
κκααιι χχωωρρίίςς ττοο ααππααρρααίίττηηττοο κκααττάά ννόόµµοο ππττυυ--
χχίίοο ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς..

Με βάση τα παραπάνω ζητήθηκε:
Α) από τον κ.Εισαγγελέα Πρωτοδικών

Θεσσαλονίκης να κινήσει τις νόµιµες ενέρ-
γειες προς αποφυγή παραβίασης της νοµι-
µότητας και των θεσµοθετηµένων συµφε-
ρόντων 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 κυρώ-
σεων 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 εργά-
ζονται στον ιδιωτικό τοµέα και διαµηνύ-
ουµε προς κάθε κατεύθυνση πως την αξιο-
πρέπεια που µας έχει αποµείνει ως
νοσηλευτές, δεν σκοπεύουµε να τη χαρί-
σουµε σε κανέναν!

Με εκτίµηση

Γ. ∆ΟΝΤΣΙΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2ΟΥ Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΠΡΟΣ Ι∆ΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Αποκαθιστώντας
την τάξη  
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της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ,
ΜΜππεεκκρρήή ΈΈλλεενναα Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ,ΜSc,ΜSc
«∆ιαχείριση Κρίσεων Υγείας- ∆ιεθνής Ιατρι-
κή»,Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν.Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 02 - 03 2013:
>> 44οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΓΓυυννααιικκοολλοογγιικκήήςς
ΕΕννδδοοκκρριιννοολλοογγίίααςς  02– 03/02/2013, Ξενοδο-
χείο Divani Caravel,Αθήνα.Οργάνωση:Ελλη-
νική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολο-
γίας.Webmail: http://medical.datanalysis.gr/
seminaria-synedria/place/greece/in/2013/february/  
>> ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣεεµµιιννάάρριιοο ««ΣΣαακκχχααρρώώδδηηςς ∆∆ιιαα--
ββήήττηηςς:: ααππόό ττηη θθεεωωρρίίαα σσττηηνν κκααθθηηµµεερριιννήή ππρραα--
κκττιικκήή.. ΕΕλλλληηννιικκέέςς ΚΚααττεευυθθυυννττήήρριιεεςς ΟΟδδηηγγίίεεςς»»
02/02/2013, Ξενοδοχείο Lε Chalet, Ξάνθη.
Οργάνωση:Ελληνική ∆ιαβητολογική Εταιρεία
(Ε.∆.Ε.). Info: ΚΕΓΜ Τουριστικές και Συνε-
δριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. - Congress World
Tel: 210 7210001, 210 7210052. Webmail:
http://medical.datanalysis.gr/seminaria-synedria
/place/greece/in/2013/february/
>> ΥΥππέέρρτταασσηη:: ΘΘεεωωρρίίαα κκααιι  ΠΠρράάξξηη.. ΣΣεεµµιιννάάρριιοο 44 
23/02/2013,09.00-13.00,Μετεκπαιδευτικά Σεµι-
νάρια Μελέτης της Υπέρτασης 2012-2013.ΥΠΕΡ-
ΤΑΣΗ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4:
Υπέρταση στις γυναίκες.Divani Caravel ,Αθή-
να.Πληροφορίες:ΚΕΓΜ Α.Ε.Τηλ.:210 7210001,
Fax: 210 7210051. Webmail:
http://medical.datanalysis.gr/ seminaria-
synedria/place/greece/in/2013/february/
>> 44ηη ΕΕππιισσττηηµµοοννιικκήή ΗΗµµεερρίίδδαα ττοουυ ΤΤµµήήµµααττοοςς ΠΠααιι--
δδιιααττρριικκήήςς ΑΑιιµµααττοολλοογγίίααςς-- ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς  23/2/2013,
Ηµερίδα του Νοσοκοµείου Παίδων «ΑΓΙΑ

ΣΟΦΙΑ»,Αθήνα.Πληροφορίες:www.belife.gr,
E-mail info@gkad.gr, Tηλ.: 210 8764725,
2108764705, 6945 597848, 6932 342935.
>> 44οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΥΥππεερρήήχχωωνν 
&& 55tthh SSoouutthh EEaasstt EEuurrooppee PPeerriinnaattaall mmeeddiicciinnee 
1-3 Μαρτίου 2013,Θεσσαλονίκη.Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική
& Γυναικολογία. Τηλ. 210 6074200.Website:
http://www.synedrio.gr/synedria/2013-03.asp.
>> ΓΓεεννννήήθθηηκκαα ΓΓυυννααίίκκαα VVIIIIII 
Αθήνα,5 Μαρτίου  2013.Οργάνωση:Β΄ Παθο-
λογική - Ογκολογική Κλινική του Νοσοκο-
µείου «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.
>> 77oo ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΤΤρρααύύµµααττοοςς && ΕΕππεείί--
γγοουυσσααςς ΙΙααττρριικκήήςς Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα 7
Μαρτίου 2013. Πληροφορίες: ERA.Website:
http://www.synedrio.gr/synedria/2013-03.asp.
>> 55οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΑΑγγγγεειιαακκώώνν ΕΕγγκκεε--
φφααλλιικκώώνν ΝΝόόσσωωνν Θεσσαλονίκη, 8-9 Μαρτίου
2013.∆ιοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Αγγει-
ακών Εγκεφαλικών Νόσων. Πληροφορίες:
τηλ:2310460682.Website:http://www.synedrio.gr/
synedria/2013-03.asp.
>> 2200tthh SScciieennttiiffiicc MMeeeettiinngg oonn PPrreemmaattuurree BBiirrtthh 
Θεσσαλονίκη, 09-10 Μαρτίου 2012. ∆ιοργα-
νωτής: Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
«Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλoνί-
κης. Πληροφορίες: Τηλ: 2107414700, Email:
info@proorostoketos2013.gr, Website:
www.proorostoketos2013.gr.

>> 1133οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ∆∆ιιααββηηττοολλοογγιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο  
Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα, 27-31 Μαρτίου
2013. Οργάνωση: Ελληνική ∆ιαβητολογική
Εταιρεία (Ε.∆.Ε.). Πληροφορίες: Τηλ.: 210
7210001, 210 7210052, Website:
http://www.synedrio.gr/synedria/2013-03.asp.
>> 55οο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΠΠααθθοολλοογγίίααςς ΚΚεεννττρριικκήήςς ΕΕλλλλάάδδοοςς Λάρι-
σα 28 - 30 Μαρτίου 2013. ∆ιοργανωτής: Ινστιτούτο
Εσωτερικής Παθολογίας και Ηπατολογίας & Παθο-
λογική Κλινική & Οµώνυµο Ερευνητικό Εργαστή-
ριο Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Πληροφορίες:
http://www.internal medicine-uth.gr  Website:
http://www.synedrio.gr/ synedria/2013-03.asp.
>> 33οο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΒΒιιοοψψυυχχοοκκοοιιννωωννιικκήήςς ΠΠρροοσσέέγγ--
γγιισσηηςς σσττηηνν ΙΙααττρριικκήή ΠΠεερρίίθθααλλψψηη Θεσσαλονί-
κη,28-30 Μαρτίου 2013.∆ιοργανωτής:Γ' Ψυχια-
τρική Κλινική του Α.Π.Θ. Website:
http://www.synedrio.gr/synedria/2013-03.asp.
Πληροφορίες: τηλ: 2310460682.

∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 02 - 03 2013:
>> 2277oo ∆∆ιιεεθθννέέςς ΣΣυυννέέδδρριιοο ΕΕλλλληηννιικκήήςς ΕΕττααιιρρεείίααςς
ΕΕννδδοοφφαακκώώνν κκααιι ∆∆ιιααθθλλαασσττιικκήήςς ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς
28/2 έως 3/3 2013, Ξενοδοχείο Hilton. PCO:
MEDLINE,Γραµµου 20,152 35 Βριλήσσια Τηλ:
210 6828708, fax: 210 6828771, Ε-mail:
medline@otenet.gr,Website: http://www.
synedrio.gr/synedria/2013-02.asp.
>> IInntteerrnnaattiioonnaall ccoonnggrreessss && mmoonnootthheemmaattiicc
ccoonnggrreessss ooff tthhee HHeelllleenniicc PPssyycchhiiaattrriicc AAssssoocciiaattiioonn
««CCrriisseess aanndd DDiissaasstteerrss:: PPssyycchhoossoocciiaall CCoonnsseeqquueenncceess»» 
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.
>> CCaarrddiioo AAtthheennaa 22001133 -- IInntteerrnnaattiioonnaall MMeeeettiinngg
oonn CCaarrddiioovvaassccuullaarr MMeeddiicciinnee Αθήνα, 29-30
Μαρτίου 2013. ∆ιοργανωτής: Α' Καρδιολογι-
κή Κλινική και Οµώνυµο Εργαστήριο του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.
PCO: Α' Καρδιολογική Κλινική και Οµώνυ-
µο Εργαστήριο του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.Πληροφορίες:Τηλ:2107414700,
Email: info@Cardioathena2013.gr,Website:
www.cardioathena2013.gr.

Προκήρυξη Yποτροφιών:
>> ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη YYπποοττρροοφφιιώώνν ΕΕλλλληηννιικκήή ΕΕττααιιρρεείίαα
ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς ΠΠεεππττιικκοούύ Πληροφορίες:
http://medical.datanalysis.gr/seminaria-
synedria/place/greece/in/2013/february/
>>  ΠΠρροοκκήήρρυυξξηη YYπποοττρροοφφιιώώνν ττοουυ ΕΕρρεευυννηηττιικκοούύ
ΚΚααρρδδιιααγγγγεειιαακκοούύ  ΙΙννσσττιιττοούύττοουυ Πληροφορίες:
http://medical.datanalysis.gr/seminaria-
synedria/place/greece/in/2013/february/
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Τυπορυχείο… 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> Αλκοόλ και ουσίες πλήττουν
για χρόνια τις επιδόσεις στο σεξ 
ΠΠηηγγήή:: ΤΤαα ΝΝΕΕΑΑ 
Οι άντρες που πίνουν πολύ ή κάνουν χρήση
ουσιών µπορεί να αντιµετωπίζουν προβλή-
µατα µε το σεξ, ακόµα και χρόνια έπειτα από
τη διακοπή της λήψης τους, προειδοποιεί διε-
θνής οµάδα επιστηµόνων. Το νέο εύρηµα
αντικρούει την ευρέως διαδεδοµένη αντίλη-
ψη 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
ΠΠηηγγήή:: ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ ΘΘΕΕΜΜΑΑ
Μετριέται το άγχος; Κι όµως µετριέται! Έτσι
τουλάχιστον απέδειξαν οι έρευνες του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ)...µε τη δηµιουργία µιας συσκευής βιο-
ανάδρασης για αναγνώριση συναισθηµάτων.
Τον "µετρητή άγχους" υλοποίησε το εργαστή-
ρι 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
ΠΠηηγγήή:: ΤΤΟΟ ΒΒΗΗΜΜΑΑ
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 αθηρω-
µατικής πλάκας στις αρτηρίες, µειώνοντας την
οξείδωση της LDL (κακή χοληστερόλη)», υπο-
γραµµίζει η κυρία Χρέµου. «Η επιφερόµενη
µείωση της φλεγµονής το καθιστά αποτελεσµα-
τικό κατά της οστεοαρθρίτιδας, υπέρ της ενίσχυ-
σης της ανοσοποιητικής λειτουργίας καθώς και
χρήσιµο εργαλείο για την πρόληψη του καρκί-
νου του προστάτη και άλλων µορφών καρκί-
νου. Επιπρόσθετα βοηθά στην καταπολέµηση
των επιπτώσεων της γήρανσης και στην προώ-
θηση της παραγωγής ερυθρών αιµοσφαιρίων».

>> Γυµναστική «εντολή»: ένα-ένα
τα σκαλιά
ΠΠηηγγήή:: ΤΤΟΟ ΒΒΗΗΜΜΑΑ
Ερευνητές του Πανεπιστηµίου Roehampton
στο Λονδίνο διαπίστωσαν ότι κάποιος που
ξεκινά να ανέβει µια σκάλα και αποφασίζει
να το κάνει «πηδώντας» κάθε φορά δυο σκα-
λιά καταναλώνει περισσότερη ενέργεια µόνο
στην αρχή ενώ αν την ανέβει σκαλί-σκαλί
τελικά καίει περισσότερες θερµίδες.
Οι επιστήµονες υπολόγισαν ότι αν κάποιος

Ιανουάριος 2013

>> Ένας περίπατος µετά το φαγητό
προστατεύει την καρδιά 
ΠΠηηγγήή:: ΤΤαα ΝΝΕΕΑΑ 
Ένα γεύµα µε πολλά λιπαρά µπορεί να µην είναι
τόσο επιζήµιο για την καρδιά εάν φροντίσουµε
να κάνουµε µία βόλτα σύντοµα µετά την ολοκλή-
ρωσή 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, µελέ-
τες έχουν εξετάσει την επίδραση της µεταγευµατι-
κής γυµναστικής στα τριγλυκερίδια, γράφουν
ερευνητές από το Νοµαρχιακό Πανεπιστήµιο του
Κιότο στην επιθεώρηση «Medicine & Science in
Sports & Exercise».

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
µέσο όρο 302 θερµίδες.

>> Σύσταση FDA για τα µεταλλικά
εµφυτεύµατα ισχίου
ΠΠηηγγήή:: ΤΤΟΟ ΒΒΗΗΜΜΑΑ
Σύσταση προς τους γιατρούς να αποφεύγουν
να χρησιµοποιούν εξ ολοκλήρου µεταλλικά
εµφυτεύµατα στις επεµβάσεις αρθροπλαστι-
κής ισχίου αν αυτό δεν είναι απολύτως απα-
ραίτητο εξέδωσε η αµερικανική Υπηρεσία
Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA). Όπως τονί-
ζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα εµφυτεύµα-
τα του είδους ενδέχεται να προκαλέσουν βλά-
βες στους µαλακούς ιστούς και πόνο, οδηγώ-
ντας σε επαναληπτική χειρουργική επέµβαση.
Εδώ και περίπου έναν χρόνο αρκετές επιστη-
µονικές µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι τα εξ
ολοκλήρου µεταλλικά εµφυτεύµατα δηµιουρ-
γούν προβλήµατα, κυρίως εξ αιτίας της απο-
κόλλησης µεταλλικών στοιχείων από τις ενώ-
σεις τους. Ακόµη δεν έχει διαπιστωθεί αν τα
στοιχεία αυτά, τα οποία εισχωρούν και στο
αίµα, είναι τοξικά για τον οργανισµό.
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Στην αρχή µιας νέας χρονιάς,
καλό είναι να ξεκαθαρίζουµε
κάποιους διατροφικούς µύθους
που κυκλοφορούν ευρέως στον
κυβερνοχώρο, στα αποδυτήρια,
στα σουπερµάρκετ και στα κατα-
στήµατα πώλησης υγιεινών τροφί-
µων, αναφέρει η εφηµερίδα «Νιου
Γιορκ Τάιµς».
Κατ’ αρχήν, από πότε έγινε βρόµι-
κη η λέξη χηµικό; Το ερώτηµα
θέτει ένα από τα πιο λαµπρά επι-
στηµονικά 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 επι-
στηµονικές εταιρείες και έχει γρά-
ψει πολλά βιβλία, σε µια προσπά-
θεια να ξεκαθαρίσει το τοπίο για
θέµατα που αφορούν όσους προ-
σέχουν την υγεία τους.
∆ύο από τα βιβλία του, το «Science,
Sense and Nonsense» (εκδόθηκε
το 2009) και το «The Right
Chemistry» (2012), περιέχουν πλη-

ρ ο φ ο ρ ί ε ς
που µπο-
ρούν να µας
β ο η θ ή -
σουν να
κάνουµε
καλύτε-
ρες δια-
τροφι -
κές επι-
λογές.

ΕΕππεεξξεερργγαασσµµέένναα κκρρέέαατταα
Πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν τα
επεξεργασµένα κρέατα, όπως τα
λουκάνικα και το µπέικον, επειδή
τα νιτρώδη που χρησιµοποιούνται
ως συντηρητικά µπορεί να αλλη-
λεπιδράσουν µε τις εκ φύσεως
υπάρχουσες αµίνες και να δηµι-
ουργήσουν νιτροζαµίνες – ουσίες
οι οποίες προκάλεσαν καρκίνο σε
πειραµατόζωα, όταν τους χορηγή-
θηκαν σε πολύ υψηλές δόσεις.
Για να τις αποφύγουν, πολλοί
καταναλωτές αναζητούν βιολογι-
κές εκδοχές των επεξεργασµένων
κρεάτων ή προϊόντα δίχως πρό-
σθετα νιτρώδη. Ωστόσο, ο δρ
Schwarcz υποστηρίζει πως τα
προϊόντα αυτά µπορεί να περιέ-
χουν ως συντηρητικό υψηλής
συγκέντρωσης και πλούσιο σε
νιτρικό άλας χυµό σέλερι, ο οποί-
ος έχει υποστεί επεξεργασία µε
µία βακτηριακή καλλιέργεια που
παράγει νιτρώδη.
Αν, συνεπώς, στ’ αλήθεια σας απα-
σχολεί η υγεία σας, καλό είναι να
αποφεύγετε εντελώς τα επεξεργα-
σµένα κρέατα που, ούτως ή
άλλως, κατά κανόνα περιέχουν
πολλά κορεσµένα λίπη και αλάτι.

ΤΤρρααννςς λλιιππααρράά
Τα τρανς λιπαρά θεωρούνται
εχθρός της υγείας, επειδή πιστεύε-
ται ότι είναι επιβλαβή για την καρ-
διά. Ωστόσο, ο δρ Schwarcz λέει
ότι ορισµένα από αυτά είναι υγιει-
νά και προστίθενται σε γαλακτο-
κοµικά προϊόντα, µπάρες που
υποκαθιστούν γεύµατα, γάλα
σόγιας και φρουτοχυµούς.
Τα επιβλαβή τρανς λιπαρά σχηµα-
τίζονται όταν τα φυτικά έλαια στε-
ρεοποιούνται για να αντέξουν
στον χρόνο, µε µια διαδικασία
που λέγεται υδρογόνωση. Τα
φυσικά τρανς λιπαρά, όπως αυτά
στο κρέας και στα γαλακτοκοµικά,
έχουν ελαφρώς διαφορετική
µορφή, µε αποτέλεσµα να ασκούν
εντελώς διαφορετική επίδραση
στην υγεία.

Το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο
καλό τρανς λιπαρό είναι το
συζευγµένο λινολεϊκό οξύ (ένα
ω-6 λιπαρό οξύ), το οποίο µελέτες
έχουν δείξει πως συµβάλλει στην
απώλεια σωµατικού λίπους, στην
αύξηση του µυϊκού ιστού, στην
τόνωση του ανοσοποιητικού
συστήµατος και στην ελάττωση της
αθηροσκλήρωσης, της αρτηριακής
πίεσης και της φλεγµονής.

ΒΒιιοολλοογγιικκάά ππρροοϊϊόόνντταα
Αν και τα βιολογικής καλλιέργειας
προϊόντα θεωρούνται πιο υγιεινά,
ο δρ Schwarcz λέει ότι είναι αµφι-
σβητήσιµο κατά πόσον είναι πιο
θρεπτικά από τα συµβατικής καλ-
λιέργειας. Μολονότι µερικά περιέ-
χουν ελαφρώς υψηλότερα επίπε-
δα από βασικά µικροσυστατικά,
όπως η βιταµίνη C, η διαφορά
µπορεί να οφείλεται περισσότερο
στο πού παράχθηκαν παρά στο
πώς.
Επιπλέον, δεν µπορούν να θεω-
ρηθούν βιολογικά προϊόντα όσα
έχουν υποβληθεί σε γενετική τρο-
ποποίηση, κι ας έχουν πολλαπλά-
σια θρεπτική αξία από τα συµβατι-
κής καλλιέργειας. Μία γενετικά
τροποποιηµένη ντοµάτα, λ.χ., που
ανέπτυξαν επιστήµονες από το
Πανεπιστήµιο του Εξετερ στη
Βρετανία, περιέχει 80πλάσια
ποσότητα αντιοξειδωτικών ουσιών
απ’ ό,τι οι συµβατικές – συνεπώς,
ναι µεν είναι πιο υγιεινή αλλά όχι
βιολογική.

ΣΣοολλοοµµόόςς ιιχχθθυυοοττρροοφφεείίοουυ
Ο σολοµός είναι ένα από τα πιο
φιλικά για την καρδιά ψάρια. Ο
άγριος όµως είναι πανάκριβος
και λιγοστός, γι’ αυτό στο µεγαλύ-
τερο ποσοστό ο σολοµός που
αγοράζουµε είναι ιχθυοτροφείου.
Πολλοί πιστεύουν ότι ο σολοµός
ιχθυοτροφείου περιέχει επιβλα-
βείς ουσίες – µε τις περισσότερες
ανησυχίες να αφορούν την αστα-
ξανθίνη, η οποία προστίθεται στην
τροφή των ψαριών για να αποκτή-

σουν ωραίο χρώµα.
Οι ανησυχίες γι’ αυτήν είναι αβάσι-
µες. Αυτή η εµπορικώς παραγόµε-
νη χρωστική είναι στην πραγµατι-
κότητα ένα αντιοξειδωτικό που εκ
φύσεως υπάρχει στα φύκια. Από
αυτά βρίσκει τον δρόµο της στην
τροφική αλυσίδα, προσδίδοντας
και στον άγριο σολοµό το χαρα-
κτηριστικό χρώµα του.

ΚΚααρρύύδδιιαα
Πολλοί πιστεύουν ότι όποιος
τρώει ξηρούς καρπούς είναι κατα-
δικασµένος να παχύνει. Μελέτες
όµως δείχνουν πως όσοι τρώνε
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 πρω-
τεΐνες, αντιοξειδωτικά, βιταµίνες,
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.
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