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Συνέχεια στη 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

ΣΣ
τις 10 Μαΐου 2010 το
Συµβούλιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης εξέ-

δωσε την Οδηγία 2010/32/ΕΕ
η οποία εφαρµόζει τη συµ-
φωνία-πλαίσιο µεταξύ της
HOSPEEM (Ευρωπαϊκή Ένω-
ση Εργοδοτών Νοσοκοµει-
ακού και Υγειονοµικού Τοµέα)
και EPSU (Ευρωπαϊκή Οµο-
σπονδία Συνδικάτων ∆ηµο-
σίων Υπαλλήλων) και αφο-
ρά στην πρόληψη των
τραυµατισµών που προκα-
λούνται από αιχµηρά αντι-

κείµενα στο νοσοκοµειακό
και υγειονοµικό τοµέα.

Η Οδηγία προβλέπει εναρ-
µόνιση από τις εθνικές νοµο-
θεσίες των κρατών µελών το
αργότερο έως 11 Μαΐου του
2013 και, κόντρα στη συνή-
θη πρακτική της χώρας µας
που διαθέτει ιστορικό καθυ-
στερήσεων στην εναρµόνι-
ση των Ευρωπαϊκών Οδη-
γιών, η παρούσα
ενσωµατώθηκε στην Ελλη-
νική νοµοθεσία µε το Προ-
εδρικό ∆ιάταγµα 6 ΦΕΚ 15

Α’ στις 21 Ιανουαρίου 2013
και τίθεται σε ισχύ την 11η
Μαΐου 2013 κατά τα οριζό-
µενα της Οδηγίας.

Σκοπός της Οδηγίας είναι
η επίτευξη ενός ασφαλέστε-
ρου εργασιακού περιβάλλο-
ντος µε την πρόληψη των
τραυµατισµών των εργαζο-
µένων από κάθε είδους ιατρι-
κό αιχµηρό αντικείµενο,αλλά
και προστασία αυτών που
διατρέχουν κίνδυνο από τη
συχνή τους χρήση...

Σελ. 4-5
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ΕΝΕΚΑ
Συνάντηση της Ε.Ν.Ε.

µε τον Υπουργό Υγείας
Την Τετάρτη 27 Μαρτίου, αντιπροσω-
πία της ΕΝΕ συναντήθηκε µε τον
Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέ-
ντζο προκειµένου να θέσει ορισµέ-
να ζητήµατα που απασχολούν τον
κλάδο των νοσηλευτών.

Το πρώτο θέµα που ετέθη, ήταν η
τραγική υποστελέχωση των νοσοκο-
µείων από νοσηλευτές και η ανάγκη
άµεσης πρόσληψης µονίµων νοση-
λευτών και όχι µέσω κάθε είδους συµ-
βάσεων. Έγινε αναλυτική ενηµέρω-
ση για τις  αθρόες αποχωρήσεις
νοσηλευτών την τελευταία τριετία
και για τις µηδενικές προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού. Τονίστηκε ότι
υπάρχουν στη χώρα πάνω από 7.500
άνεργοι νοσηλευτές, παρότι το σύστη-
µα έχει τεράστια κενά σε νοσηλευ-
τικό δυναµικό. Επ’ αυτού ο κ. Υπουρ-
γός δεσµεύτηκε ότι µέχρι το τέλος
του Μάη θα εξαντληθεί κάθε δηµο-
σιονοµικό περιθώριο, ώστε να  προ-
κηρυχθούν θέσεις  ΣΕΠ, για να ενι-
σχυθεί...
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ΠΠ ΤΤ ΟΟ ΛΛ ΕΕ ΜΜ ΑΑ ΪΪ ∆∆ ΑΑ ΣΣ        

««ΜΜεε ττεελλιικκόό σσττόόχχοο ττηηνν ΥΥγγεείίαα»»    
Με µεγάλη επιτυχία, δυνατό παλµό και µε ένα ευρύ επιστηµονικό πρόγραµµα, διεξήχθη η 2η
Νοσηλευτική ∆ιηµερίδα του ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ Νοσοκοµείου, στην Πτολεµαΐδα. «Το θέµα που
πραγµατεύεται η διηµερίδα µας είναι «µε τελικό στόχο την υγεία» είναι προς τιµή του καθηµε-
ρινού µας αγώνα. Ενός αγώνα που εµπλέκονται όλοι οι επαγγελµατίες υγείας έχοντας µοναδι-
κό σκοπό και στόχο την υγεία», τόνισε στην οµιλία της η κ. Άννα Κωνσταντινίδου, ∆ιευθύντρια
Ν.Υ., απευθυνόµενη στο κοινό που είχε κατακλύσει την αίθουσα. Σας παραθέτουµε το πλήρες
κείµενο της οµιλίας της κ. Κωνσταντινίδου, όπως επίσης και φωτογραφικό υλικό από την εν
λόγω διηµερίδα. 
«Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη 2η Νοσηλευτική ∆ιηµερίδα του ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ Νοσο-
κοµείου και στην πέµπτη κατά σειρά νοσηλευτική συνάντηση µας εδώ στην Πτολεµαΐδα.
Η 2η Νοσηλευτική ∆ιηµερίδα µας συνέρχεται σε ιδιαίτερα δύσκολη και ρευστή συγκυρία για
όλους µας.  Σελ. 6

ΙΙ∆∆ΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
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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

ΕΕΛΛΛΛΗΗ ΑΑΛΛΕΕΞΞΙΙΟΟΥΥ
ΜΜιιαα εεµµββλληηµµααττιικκήή µµοορρφφήή 
Η Έλλη Αλεξίου γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1894 στο
Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε στο ∆ιδασκαλείο Ηρακλεί-
ου και για έξι χρόνια υπηρέτησε ως δασκάλα στο Γ' Χρι-
στιανικό Παρθεναγωγείο και στη "Στέγη Μικρών Αδελ-
φών". Το 1920 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα µετά το γάµο
της µε το Βασίλη ∆ασκαλάκη. Ακολούθησε σπουδές Παι-
δαγωγικών και Φιλολογίας, όπου και διορίστηκε καθηγή-
τρια Μέσης Εκπαίδευσης διδάσκοντας 19 χρόνια. Συµµε-
τείχε στην Εθνική Αντίσταση (ΕΑΜ Λογοτεχνών). Το 1945
µετέβη για σπουδές στη Σορβόνη, απ΄ όπου έλαβε δίπλω-
µα φωνητικής και γαλλικής, ενώ παράλληλα δίδασκε σε
σχολεία της ελληνικής παροικίας ...  Σελ. 12

ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ∆∆ ΡΡ ΙΙ ΟΟ  ΛΛ ΕΕ ΥΥ ΚΚ ΑΑ ∆∆ ΑΑ ΣΣ         

ΜΜεεττααφφοορράά σσυυννέέδδρρωωνν    
Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου, λαµβάνοντας υπό-
ψη τις οικονοµικές ιδιαιτερότητες της εποχής, αποφάσι-
σε να προχωρήσει στην εκµίσθωση λεωφορείων  προκει-
µένου να εξυπηρετηθούν οι σύνεδροι που έχουν κάνει
χρήση του οικονοµικού πακέτου (εγγραφή και διαµονή)
µέσω της αναδόχου εταιρείας, µε συµβολικό τίµηµα, από
την Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη.
Τα λεωφορεία θα µπορέσουν να τα χρησιµοποιήσουν και
οι σύνεδροι που έχουν πραγµατοποιήσει µόνο την εγγρα-
φή τους, από τις παραπάνω πόλεις.
Α. Οι σύνεδροι της πρώτης περίπτωσης (εγγραφή και δια-
µονή), θα µεταφερθούν από την πόλη αφετηρίας τους στα
ξενοδοχεία όπου θα διαµένουν και καθόλη τη διάρκεια
του συνεδρίου θα µετακινούνται από και προς το συνε-
δριακό κέντρο, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα που θα πλη-
ροφορηθούν εγκαίρως...  Σελ. 9

Μάρτιος 2013
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Συνάντηση της Ε.Ν.Ε. 
µε τον Υπουργό Υγείας

TT
ην Τετάρτη 27 Μαρτίου, αντιπροσωπία της
ΕΝΕ συναντήθηκε µε τον Υπουργό Υγεί-
ας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο προκειµένου

να θέσει ορισµένα ζητήµατα που απασχολούν
τον κλάδο των νοσηλευτών.

Το πρώτο θέµα που ετέθη, ήταν η τραγική
υποστελέχωση των νοσοκοµείων από νοσηλευ-
τές και η ανάγκη άµεσης πρόσληψης µονίµων
νοσηλευτών και όχι µέσω κάθε είδους συµβά-
σεων. Έγινε αναλυτική ενηµέρωση για τις αθρό-
ες αποχωρήσεις νοσηλευτών την τελευταία τριε-
τία και για τις µηδενικές προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού. Τονίστηκε ότι υπάρχουν στη χώρα
πάνω από 7.500 άνεργοι νοσηλευτές, παρότι το
σύστηµα έχει τεράστια κενά σε νοσηλευτικό δυνα-
µικό. Επ’ αυτού ο κ. Υπουργός δεσµεύτηκε ότι
µέχρι το τέλος του Μάη θα εξαντληθεί κάθε δηµοσιονοµικό περιθώριο, ώστε να  προ-
κηρυχθούν θέσεις µόνιµων νοσηλευτών µέσω ΑΣΕΠ, για να ενισχυθεί το δοκιµαζό-
µενο σύστηµα της Υγείας.

Ακολούθως ετέθη το θέµα της αξιοκρατίας στην ιεραρχική εξέλιξη των νοσηλευ-
τών και στην άρση του αποκλεισµού των νοσηλευτών ΤΕ από τις επικείµενες κρίσεις.
Η απάντηση που λάβαµε ήταν θετική και τονίστηκε από την πλευρά του κ. Υπουργού
ότι η ισονοµία στις κρίσεις των νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ, όπως ίσχυε µέχρι πρότινος,
θα κατοχυρωθεί νοµοθετικά.

Επιπλέον, υπογραµµίσαµε την ανάγκη της άµεσης δροµολόγησης της σύστασης και
λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των ΥΠΕ και των Νοσοκοµείων, προκει-
µένου να τεθεί τέλος στο τέλµα στο οποίο έχουν περιέλθει εκατοντάδες υπάλληλοι
που αναµένουν να κριθούν βάσει της τυπικής διαδικασίας και όχι µε την άτυπη δια-
δικασία των αναθέσεων.Η απάντηση του κ. Υπουργού ήταν ότι µέσα στην πρώτη εβδο-
µάδα του Απρίλη, η εν θέµατι διαδικασία θα δροµολογηθεί χωρίς περαιτέρω καθυ-
στέρηση.

Αναφορικά µε τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ που εκπονούνται από την ΕΝΕ, ο κ.
Υπουργός τόνισε την ικανοποίησή του για την υποδειγµατική εκτέλεση των έργων
που έχει αναλάβει και διενεργεί η Ένωσή µας και εξέφρασε την πρόθεση να εγκρίνει
και άλλα νεότερα, προς όφελος της νοσηλευτικής κοινότητας που οµολογουµένως
δοκιµάζεται µε τις περικοπές των τελευταίων ετών.

Στο τραπέζι του διαλόγου ετέθη και το θέµα της άµεσης αποπληρωµής των δεδου-
λευµένων εξαιρέσιµων στο νοσηλευτικό προσωπικό, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να
υλοποιείται, µετά και την προ µηνός παρέµβασή µας στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου.

Η επόµενη συνάντηση προγραµµατίστηκε για το Μάη, όπου θα γίνει ο απολογι-
σµός της χθεσινής µας συνάντησης.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ   

Ασφάλεια και προστασία   
Γράφει ο ΛΛάάµµππρροοςς ΜΜππίίζζααςς,,
Ταµίας ∆Σ Ε.Ν.Ε.,
Πρόεδρος 9ου Π.Τ. Αττικής,
Ταµίας FEPI   

ΣΣ
τις 10 Μαΐου 2010 το
Συµβούλιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης εξέδω-

σε την Οδηγία 2010/32/ΕΕ η
οποία εφαρµόζει τη συµφωνία-
πλαίσιο µεταξύ της HOSPEEM
(Ευρωπαϊκή Ένωση Εργοδο-
τών Νοσοκοµειακού και Υγει-
ονοµικού Τοµέα) και EPSU
(Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συν-
δικάτων ∆ηµοσίων Υπαλλή-
λων) και αφορά στην πρόλη-
ψη των τραυµατισµών που
προκαλούνται από αιχµηρά αντι-
κείµενα στο νοσοκοµειακό και
υγειονοµικό τοµέα.

ΗΗ ΟΟδδηηγγίίαα ππρροοββλλέέππεειι εεννααρρ--
µµόόννιισσηη ααππόό ττιιςς εεθθννιικκέέςς ννοοµµοο--
θθεεσσίίεεςς ττωωνν κκρρααττώώνν µµεελλώώνν ττοο
ααρργγόόττεερροο έέωωςς 1111 ΜΜααΐΐοουυ ττοουυ
22001133 κκααιι,, κκόόννττρραα σσττηη σσυυννήήθθηη
ππρραακκττιικκήή ττηηςς χχώώρρααςς µµααςς πποουυ
δδιιααθθέέττεειι ιισσττοορριικκόό κκααθθυυσσττεερρήή--
σσεεωωνν σσττηηνν εεννααρρµµόόννιισσηη ττωωνν
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν ΟΟδδηηγγιιώώνν,, ηη ππααρροούύ--
σσαα εεννσσωωµµααττώώθθηηκκεε σσττηηνν ΕΕλλλληη--
ννιικκήή ννοοµµοοθθεεσσίίαα µµεε ττοο ΠΠρροοεε--
δδρριικκόό ∆∆ιιάάττααγγµµαα 66 ΦΦΕΕΚΚ 1155 ΑΑ’’
σσττιιςς 2211 ΙΙααννοουυααρρίίοουυ 22001133 κκααιι
ττίίθθεεττααιι σσεε ιισσχχύύ ττηηνν 1111ηη ΜΜααΐΐοουυ
22001133 κκααττάά τταα οορριιζζόόµµεενναα ττηηςς
ΟΟδδηηγγίίααςς..

Σκοπός της Οδηγίας είναι η
επίτευξη ενός ασφαλέστερου
εργασιακού περιβάλλοντος µε
την πρόληψη των τραυµατισµών
των εργαζοµένων από κάθε
είδους ιατρικό αιχµηρό αντικεί-

µενο,αλλά και προστασία αυτών
που διατρέχουν κίνδυνο από τη
συχνή τους χρήση.Σκοπεύει επί-
σης, στη διαµόρφωση και τον
καθορισµό των πολιτικών σχε-
τικά µε εκτίµηση των κινδύνων
και την πρόληψή τους,την κατάρ-
τιση την ενηµέρωση και την ευαι-
σθητοποίηση των ενδιαφεροµέ-
νων µε την παράλληλη θέσπιση
διαδικασιών αντίδρασης και παρα-
κολούθησης.Ως εκ τούτου,πεδίο

εφαρµογής ορίζεται το σύνολο
των εργαζοµένων του νοσοκο-
µειακού και υγειονοµικού τοµέα
και οι εργοδότες οφείλουν να
εξασφαλίσουν την εφαρµογή της
Οδηγίας είτε πρόκειται για το
δηµόσιο είτε για τον ιδιωτικό
τοµέα.

ΣΣττιιςς ββαασσιικκέέςς ααρρχχέέςς ττηηςς ΟΟδδηη--
γγίίααςς θθεεωωρρεείίττααιι όόττιι οοιι εερργγααζζόόµµεε--
ννοοιι πποουυ δδιιααθθέέττοουυνν οορρθθήή κκααττάάρρ--
ττιισσηη,, εεππααρρκκεείίςς ππόόρροουυςς κκααιι ππρροοσστταασσίίαα

ααπποοττεελλοούύνν κκααθθοορριισσττιικκοούύςς ππααρράά--
γγοοννττεεςς γγιιαα ττηηνν ππρρόόλληηψψηη ττωωνν κκιινν--
δδύύννωωνν κκααιι ττηηνν ααπποοττρροοππήή ττηηςς
έέκκθθεεσσηηςς ώώσσττεε εελλααχχιισσττοοπποοιιηηθθοούύνν
οοιι ττρρααυυµµααττιισσµµοοίί κκααιι οοιι λλοοιιµµώώξξεειιςς
πποουυ ππρροοκκααλλοούύννττααιι σσττοο χχώώρροο
εερργγαασσίίααςς.. Αποτελεί υποχρέωση
του εργαζόµενου, στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων του, να φρο-
ντίζει για την ασφάλεια και την
υγεία τόσο τη δική του όσο και
των άλλων που επηρεάζονται

Μάρτιος 2013
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από τις πράξεις του. Εξίσου, ο
εργοδότης υποχρεούται να µερι-
µνά για την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζοµένων σε κάθε
πτυχή είτε συνδέεται µε την εργα-
σία, είτε µε ψυχοκοινωνικούς
παράγοντες ή παράγοντες οργά-
νωσης της εργασίας.∆ιαµορφώ-
νει περιβάλλον εργασίας µέσα
στο οποίο,από κοινού,ο εργο-
δότης και οι εργαζόµενοι µε
τους εκπροσώπους τους συµ-
µετέχουν στην ανάπτυξη πολι-
τικών και πρακτικών για την
υγεία και την ασφάλεια συνδυά-
ζοντας µέτρα σχεδιασµού,ευαι-
σθητοποίησης ενηµέρωσης,πρό-
ληψης και παρακολούθησης.
Έτσι, αναδεικνύεται και ο πρω-
ταρχικός ρόλος των εκπροσώ-
πων των εργαζοµένων σε ανά-
λογα θέµατα υγείας και ασφάλειας.

ΑΑίίσσθθηησσηη ππρροοκκααλλεείί σσττιιςς ααρρχχέέςς
ττηηςς ΟΟδδηηγγίίααςς ηη κκααλλλλιιέέρργγεειιαα ττηηςς
ννοοοοττρροοππίίααςς ττοουυ ««µµηη σσττιιγγµµααττιι--
σσµµοούύ»» ττωωνν εερργγααζζοοµµέέννωωνν µµεε εεππιι--
κκέέννττρρωωσσηη σσττηηνν ααννααφφοορράά ττωωνν
ππεερριισσττααττιικκώώνν ααννααφφοορριικκάά µµεε ττοουυςς
σσυυσσττηηµµααττιικκοούύςς ππααρράάγγοοννττεεςς πποουυ
τταα ππρροοκκααλλοούύνν κκααιι όόχχιι ωωςς ααττοο--
µµιικκάά σσφφάάλλµµαατταα,, ώώσσττεε νναα θθεεωω--
ρρεείίττααιι ηη ααννααφφοορράά ττοουυςς φφυυσσιιοο--
λλοογγιικκήή δδιιααδδιικκαασσίίαα.. Κάτι τέτοιο
πιθανόν θα εγείρει ζητήµατα
ειδικά όταν θα εφαρµοστεί η
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/24/ΕΕ,
για τη διασυνοριακή περίθαλ-
ψη η οποία µεταξύ άλλων προ-
βλέπει την ασφάλιση των επαγ-
γελµατιών υγείας ή τη λήψη
µέτρων για προστασία των ασθε-
νών από τυχόν αστική ευθύνη
ως απόρροια των πράξεών τους.

Ειδικότερα,η Οδηγία 2010/32/
ΕΕ προβλέπει τα εξής:

Για την εκτίµηση του κινδύ-
νου θα πρέπει να προσδιορί-
ζεται ο τρόπος µε τον οποίο θα
µπορούσε να αποτραπεί η έκθε-
ση και να εξετάζονται πιθανά
εναλλακτικά συστήµατα εργα-
σιακών µεθόδων,διαδικασιών,
εξοπλισµού κ.ά.

Σχετικά µε την πρόληψη και

προστασία,όπου προκύπτει ότι
υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού
από αιχµηρά ή λοίµωξης, θα
πρέπει να διακόπτεται η έκθε-
ση των εργαζοµένων στον κίν-
δυνο και να λαµβάνονται µέτρα
όπως:Ο καθορισµός ασφαλών
διαδικασιών, η παύση της µη
αναγκαίας χρήσης αιχµηρών µε
παράλληλη εφαρµογή αλλαγών
στις εφαρµοζόµενες πρακτικές
και η εξασφάλιση ιατρικών
συσκευών που περιέχουν µηχα-
νισµούς ασφάλειας και προστα-
σίας,ενώ µε την παρούσα Οδη-
γία καταργείται η πρακτική
επανατοποθέτησης καλυµµάτων

στις βελόνες. Πέραν αυτών και
για την πρόληψη του κινδύνου
λοιµώξεων προβλέπεται η ανά-
πτυξη πολιτικών που καλύπτουν
την τεχνολογία, την οργάνωση
της εργασίας, τους ψυχοκοινω-
νικούς παράγοντες αλλά και τους
περιβαλλοντολογικούς παράγο-
ντες που συνδέονται µε την εργα-
σία. Για την περίπτωση όπου
κίνδυνοι που οφείλονται σε βιο-
λογικούς παράγοντες και για
τους οποίους υπάρχουν αποτε-
λεσµατικά εµβόλια,αυτά θα πρέ-
πει να παρέχονται δωρεάν για
τον εµβολιασµό των εργαζοµέ-
νων και των φοιτητών που εκτε-
λούν τις επικίνδυνες υγειονο-
µικές δραστηριότητες.∆εδοµένου
του «θορύβου» που ξέσπασε µε
το γνωστό σε όλους εµβολια-
σµό για τον ιό Η1Ν1,στο Προ-
εδρικό ∆ιάταγµα επιφυλακτικά
αναφέρεται η ενηµέρωση για τα
πλεονεκτήµατα και µειονεκτή-
µατα του εµβολιασµού και η
πραγµατοποίησή του «σύµφω-
να µε τις ισχύουσες σχετικές

διατάξεις και πρακτικές, καθώς
και το συνιστώµενο κώδικα
συµπεριφοράς που περιέχεται
στο παράρτηµα VII του άρθρου
17 του π.δ. 186/1995».

ΓΓιιαα ττηηνν εεννηηµµέέρρωωσσηη κκααιι εευυααιι--
σσθθηηττοοπποοίίηησσηη,, οο εερργγοοδδόόττηηςς εεφφιι--
σσττάά ττηηνν ππρροοσσοοχχήή σσττοουυςς κκιιννδδύύ--
ννοουυςς,, ππααρρέέχχεειι εεξξηηγγήήσσεειιςς γγιιαα ττηηνν
ιισσχχύύοουυσσαα ννοοµµοοθθεεσσίίαα,, ππρροοάάγγεειι
οορρθθέέςς ππρραακκττιικκέέςς ππρρόόλληηψψηηςς κκααιι
κκααττααγγρρααφφήήςς ααττυυχχηηµµάάττωωνν,, ππααρρέέ--
χχεειι εεννηηµµέέρρωωσσηη γγιιαα δδιιααθθέέσσιιµµαα
ππρροογγρράάµµµµαατταα σσττήήρριιξξηηςς κκααιι,, σσεε
σσυυννεερργγαασσίίαα µµεε ααννττιιππρροοσσωωππεευυ--
ττιικκάά σσυυννδδιικκάάτταα ήή//κκααιι εεκκππρροοσσώώ--
πποουυςς εερργγααζζοοµµέέννωωνν,, ππρροοββααίίννεειι

σσεε εεννέέρργγεειιεεςς εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς
µµεε οορργγάάννωωσσηη δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν
κκααιι ππααρρααγγωωγγήή εεννηηµµεερρωωττιικκοούύ
υυλλιικκοούύ.. Παράλληλα, ζωτικής
σηµασίας είναι η υποχρεωτική
εκπαίδευση την οποία ο εργο-
δότης πρέπει να διοργανώνει
και να παρέχει στους εργαζό-
µενους,δίνοντας άδεια σε αυτούς
που υποχρεούνται να την παρα-
κολουθήσουν.

Σε περίπτωση ατυχήµατος ή
περιστατικού που σχετίζεται µε
χειρισµό αιχµηρών αντικειµέ-
νων,αυτό θα πρέπει να αναφέ-
ρεται υποχρεωτικά στον εργο-
δότη,ενώ διαδικασίες αναφοράς
των περιστατικών θα πρέπει να
υπάρχουν και να περιλαµβά-
νουν τυπικά, εθνικά και ευρω-
παϊκά συστήµατα. Αντίστοιχα,
µηχανισµοί αντίδρασης και παρα-
κολούθησης πρέπει να προβλέ-
πονται από τον εργοδότη και
να είναι γνωστοί από τους εργα-
ζόµενους. Ειδικότερα, οο εερργγοο--
δδόόττηηςς ππαα ππρρέέππεειι νναα µµεερριιµµννάά γγιιαα
ττηηνν άάµµεεσσηη ππεερρίίθθααλλψψηη ττοουυ ττρρααυυ--

µµααττιισσµµέέννοουυ µµεε ττηηνν ππααρροοχχήή ππρροο--
λληηππττιικκήήςς ααγγωωγγήήςς,, ττηη δδιιεεννέέρργγεειιαα
ττωωνν ααννααγγκκααίίωωνν εεξξεεττάάσσεεωωνν κκααιι
ττηηνν ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη ττηηςς υυγγεείί--
ααςς ττοουυ.. Σειρά έχει η διερεύνη-
ση και καταγραφή των αιτιών
και περιστάσεων του ατυχήµα-
τος µε την παράλληλη λήψη των
αναγκαίων µέτρων.Σε περίπτω-
ση τραυµατισµού, επιβεβληµέ-
νες είναι οι ενέργειες παροχής
υποστήριξης των εργαζοµένων,
η εξασφάλιση της ιατρικής αγω-
γής,η αποκατάσταση και η συνέ-
χιση της σχέσης εργασίας όπως
και η δυνατότητα αποζηµίωσης
θα πρέπει να είναι σύµφωνες
µε τις εθνικές ή/ και τοµεακές
διατάξεις της ισχύουσας νοµο-
θεσίας. Αναφέρεται επίσης ότι
το απόρρητο σχετικά µε τον
τραυµατισµό, τη διάγνωση και
την αγωγή είναι θεµελιώδες και
πρέπει να τηρείται, ενώ κυρώ-
σεις προβλέπονται σε περιπτώ-
σεις παράβασης των διατάξεων
της Οδηγίας.

ΣΣεε γγεεννιικκέέςς γγρρααµµµµέέςς ηη ΟΟδδηηγγίίαα
κκιιννεείίττααιι σσττηη σσωωσσττήή κκααττεεύύθθυυννσσηη
γγιιαα ττηηνν ππρροοσστταασσίίαα ττωωνν εερργγααζζοο--
µµέέννωωνν κκααθθοορρίίζζοοννττααςς σσααφφώώςς ττιιςς
υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς ττοουυ εερργγοοδδόόττηη γγιιαα
θθέέµµαατταα εεκκττίίµµηησσηηςς κκααιι ππρρόόλληη--
ψψηηςς κκιιννδδύύννωωνν,, εεννηηµµέέρρωωσσηηςς,,
εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηηςς κκααιι εεκκππααίί--
δδεευυσσηηςς ττωωνν εερργγααζζοοµµέέννωωνν σσεε
θθέέµµαατταα αασσφφάάλλεειιααςς.. Προάγεται
επικαιροποιηµένο σύστηµα ανα-
φοράς συµβάντων και µηχανι-
σµών αντίδρασης και παρακο-
λούθησης ενώ, αναδεικνύεται
και ο πρωταρχικός ρόλος στην
όλη διαδικασία των αντιπροσω-
πευτικών οργάνων και εκπρο-
σώπων των εργαζοµένων.

Φυσικά, επιφυλάξεις πρέπει
να τηρηθούν για θέµατα όπως
ο εµβολιασµός των επαγγελµα-
τιών επί απειλής βιολογικών
παραγόντων ή ακόµη η µελλο-
ντική αστική ή η ευθύνη εν γένει
από τον χαρακτηρισµό ή την
απόδοση των συµβάντων σε
τυχόν ατοµικά σφάλµατα.

Μάρτιος 2013

το απόρρητο σχετικά µε 
τον τραυµατισµό, τη διάγνωση και 

την αγωγή είναι θεµελιώδες 
και πρέπει να τηρείται
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2Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ    

«Με τελικό 
στόχο την Υγεία»

MM
ε µεγάλη επιτυχία, δυνατό παλµό και µε ένα ευρύ επιστηµονικό πρό-
γραµµα, διεξήχθη η 2η Νοσηλευτική ∆ιηµερίδα του ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙ-
ΟΥ Νοσοκοµείου, στην Πτολεµαΐδα. «Το θέµα που πραγµατεύεται η

διηµερίδα µας είναι «µε τελικό στόχο την υγεία» είναι προς τιµή του καθηµερι-
νού µας αγώνα. Ενός αγώνα που εµπλέκονται όλοι οι επαγγελµατίες υγείας έχο-
ντας µοναδικό σκοπό και στόχο την υγεία», τόνισε στην οµιλία της η κ. Άννα
Κωνσταντινίδου,∆ιευθύντρια Ν.Υ., απευθυνόµενη στο κοινό που είχε κατακλύ-
σει την αίθουσα. Σας παραθέτουµε το πλήρες κείµενο της οµιλίας της κ. Κων-
σταντινίδου, όπως επίσης και φωτογραφικό υλικό από την εν λόγω διηµερίδα.

«Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη 2η Νοσηλευτική ∆ιηµερίδα του ΜΠΟ-
∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ Νοσοκοµείου και στην πέµπτη κατά σειρά νοσηλευτική συνάντη-
ση µας εδώ στην Πτολεµαΐδα.

Η 2η Νοσηλευτική ∆ιηµερίδα µας συνέρχεται σε ιδιαίτερα δύσκολη και ρευ-
στή συγκυρία για όλους µας.

Η στέρηση πόρων και η συµπίεση του έµψυχου υλικού καταγράφονται πια
σταθερά σαν οι δύο κύριες και εµµένουσες αρνητικές συνιστώσες του χώρου.

Η ευρύτητα του επιστηµονικού προγράµµατος της διηµερίδας µας µε συµµε-
τοχή επαγγελµατιών υγείας αποτελεί εγγύηση για την απόκτηση νέας γνώσης,
για την δυνατότητα ανταλλαγής εµπειριών και για την προσέγγιση των σύγχρο-
νων και αξιόλογων επιτευγµάτων σε πανελλαδικό επίπεδο στον τοµέα της επι-
στήµης που όλοι υπηρετούµε.
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Η σύγχρονη νοσηλευτική επιστήµη
είναι ταυτόσηµη µε την συνεχιζόµενη
εκπαίδευση και τη διά βίου µάθηση.

Ο όρος διά βίου µάθηση αναφέρεται
σε µια φιλοσοφική αντίληψη σύµφωνα
µε την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως
µία µακροχρόνια διαδικασία που συνε-
χίζει σε όλη τη διάρκεια της καριέρας
µας, ως το πιο κατάλληλο και αστείρευ-
το µέση για διαρκή επαγγελµατική εξέ-
λιξη.

Το θέµα που πραγµατεύεται η διηµερί-
δα µας είναι «µε τελικό στόχο την υγεία»
είναι προς τιµή του καθηµερινού µας
αγώνα. Ενός αγώνα που εµπλέκονται όλοι
οι επαγγελµατίες υγείας έχοντας µοναδι-
κό σκοπό και στόχο την υγεία.

Η οργανωτική, η επιστηµονική επιτρο-
πή, η γραµµατειακή και τεχνική υποστή-
ριξη δούλεψαν µε ζήλο και µεράκι για
την διοργάνωση αυτή.

Μια διοργάνωση που στήθηκε εξολο-
κλήρου και µόνο από νοσηλευτές µε πολ-
λές ώρες δουλειάς και πολύ ενθουσια-
σµό. Για αυτό θα σας συγχωρήσετε τυχόν
λάθη, ελλείψεις και παραλήψεις που ενδε-
χοµένως  θα εντοπίσετε.

θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λιγνιτι-
κό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας και ιδι-
αίτερα την κ. Κουρίδου  και τον κ. Καρα-
πακάκη οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άµεσα
στο αίτηµα µας για χορηγία τους. Ευχα-
ριστώ την ∆ιοίκηση και το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Σωµατείου Εργαζοµένων
στο Μποδοσάκειο οι οποίοι είναι πάντα
συνεργοί και συµπαραστάτες σε κάθε
νοσηλευτική εκδήλωση.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους
που αφιέρωσαν τον ελεύθερο χρόνο τους
για την διοργάνωση αυτή, την κ. Τσα-
µπαρλή Αναστασία Τοµεάρχη του χει-
ρουργικού τοµέα και την κ. Γιαννοπού-
λου Ευδοξία Τοµεάρχη του παθολογικού
τοµέα του Νοσοκοµείου µας για την υπο-
µονή τους και την συµπαράσταση τους
όλο το διάστηµα της συνεργασίας µας.

Κλείνοντας εύχοµαι σε όλους οι µέρες
της διηµερίδας µας να είναι γόνιµες και
ευχάριστες τόσο σε επιστηµονικό όσο
και σε προσωπικό επίπεδο και να ανα-
νεώσουµε το ραντεβού µας για την επό-
µενη νοσηλευτική µας συνάντηση το Μάρ-
τη του 2014.

Να είστε όλοι καλά».

Μάρτιος 2013
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Γράφει η ΚΚααλλλλιιόόππηη ΚΚααρρααλλιιόόλλιιοουυ,,
ΠΠρρόόεεδδρροοςς ΣΣΥΥ.. ΝΝΟΟ ΓΓρρεεββεεννώώνν κκααιι
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς 33οουυ ΠΠ..ΤΤ.. ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..

MM
έσα σε ένα περιβάλλον
υγειονοµικής φροντί-
δας όπου οι ανάγκες

των ασθενών αυξάνουν καθη-
µερινά,προτεραιότητα αποτελεί
η παροχή ισότιµων και ποιο-
τικών Υπηρεσιών Υγείας σε
όλους.

Μετά από παρέµβαση µε επι-
στολή του 3ου Περιφερειακού
Τµήµατος  της Ε.Ν.Ε. µε  Αρ.
Πρωτ. 03-96 18/02/2013 στον

Υπουργό Υγείας σχετικά µε τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει
ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γρεβενών, ένα
∆ελτίο Τύπου από 01/03/2013
αναρτηµένο στην επίσηµη ιστο-
σελίδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έρχεται
να απαντήσει και να δώσει λύση
στα προβλήµατα, αναβαθµίζο-
ντας τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γρεβενών
καθώς και άλλες οκτώ δοµές
αυτού σε αυτοτελείς  Νοµαρ-
χιακές και Τοπικές  Μονάδες
Υγείας µε την ακόλουθη διάρ-
θρωση:
- Τµήµα Ιατρικής Περίθαλψης
και Προληπτικής Ιατρικής 

- Τµήµα Νοσηλευτικού 
- Γραφείο (αυτοτελές) φαρµα-
κευτικού
- Γραφείο (αυτοτελές) διοικητι-
κού.

Σκοπός είναι η εύρυθµη λει-
τουργία υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
σε περιοχές µε ιδιαίτερα προ-
βλήµατα λόγω της γεωγραφικής
τους θέσης, προκειµένου να
παρέχονται υπηρεσίες ποιοτικές,
αποτελεσµατικές, προσπελάσι-
µες και ισότιµες σε όλους τους
ασφαλισµένους.

Αυτό που µένει τώρα είναι
να τα δούµε όλα αυτά κατά πρά-

ξη και εφαρµογή.
Το συµπέρασµα όµως που

προκύπτει αβίαστα,είναι ότι όλα
τα ζητήµατα αντιµετωπίζονται µε
τρόπο οργανωµένο και σοβα-
ρό, όχι µε γενικόλογους αφο-
ρισµούς και κενόδοξες ποµφό-
λυγες.

Ο ΣΥ. ΝΟ Γρεβενών και το
3ο Π.Τ της ΕΝΕ, λειτουργούν
πλέον µε τρόπο αποτελεσµατι-
κό και αποτελούν τους πυλώ-
νες των νοσηλευτικών διεκδι-
κήσεων στη ∆υτική Μακεδονία,
κοµίζοντας νέα ήθη στο υγειο-
νοµικό γίγνεσθαι.
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Μάρτιος 2013

ΓΡΕΒΕΝΑ     

Αλλαγές στον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για
την αναβάθµιση της  Π.Φ.Υ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

ενηµερώνει τα µέλη του 4ου,6ου,

7ου και 10ου Περιφερειακού Τµή-

µατος ότι η Νοµική Σύµβουλος

λόγω ανατροφής τέκνου, θα

επιλύει τα νοµικά ζητήµατα των

και θα παρέχει νοµικές συµβου-

λές, µόνον κατόπιν επικοινω-

νίας µέσω mail στη διεύθυνση

enne6@otenet.gr ή µέσω fax

και προσωρινώς δεν θα βρίσκε-

ται στα Γραφεία της Ε.Ν.Ε. κάθε

Τρίτη από τις 14:00 ως τις 16:00.

Για επείγοντα ζητήµατα είναι

δυνατή η τηλεφωνική επικοι-

νωνία µαζί της, κατόπιν συνεν-

νοήσεως µε τη Γραµµατεία της

Ε.Ν.Ε. στο τηλέφωνο 2610423830.

MM
ε αφορµή  την δηµοσίευση στην εφηµερίδα «Πελοπόννησος» της έρευνας που παρουσιά-
στηκε στην 1η Νοσηλευτική ∆ιηµερίδα  του 7ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. από οµάδα Νοσηλευτών
του ΤΕΠ του Π.Γ.Ν.Π Ρίο µε θέµα: «Βαθµός εκπλήρωσης βασικών δικαιωµάτων ασθενών

εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Ερευνητική µελέτη µεταξύ ασθενών και επαγγελµατιών υγείας» και τα
όσα επακολούθησαν, ο Σύλλογος  Νοσηλευτών – ΕΣΥ Ν. Αχαΐας επισηµαίνει τα εξής: • Καταγγέλ-
λουµε την απαράδεκτη και  αδικαιολόγητη δυσαρέσκεια  της ∆ιοίκησης που προκάλεσε η δηµοσί-
ευση της εν λόγω έρευνας στο Π.Γ.Ν.Π.Ρίο • Η έρευνα είχε λάβει  την έγκριση του Επιστηµονικού
Συµβουλίου και στηρίχτηκε σε διεθνώς αποδεκτά  θεµελιώδη δικαιώµατα ασθενών.• Προσπάθει-
ες φίµωσης παραπέµπουν σε άλλες εποχές και µάλιστα όταν αυτές εκπορεύονται από εκπροσώπους
εργαζοµένων µε παρωχηµένες αντιλήψεις.• Η υπόθεση των δικαιωµάτων των ασθενών δεν είναι
υπόθεση µόνο των επαγγελµατιών υγείας αλλά υπόθεση όλης της κοινωνίας. • Ο στόχος  κάθε
ερευνητικής προσπάθειας  δεν είναι η  δυσφήµιση του φορέα που υλοποιείται αλλά η βελτίωσή του!

Ο Σύλλογος Νοσηλευτών –ΕΣΥ Ν. Αχαΐας τάσσεται στο πλευρό των συναδέλφων και δηλώνει
απερίφραστα ότι θα τους συµπαρασταθεί µε όλες  του τις δυνάµεις σε οτιδήποτε του ζητηθεί.

Τέλος, ας κατανοήσει η ∆ιοίκηση του Ρίου  ότι η ενθάρρυνση τέτοιων προσπαθειών,στόχο έχει
τη βελτίωση της παρεχόµενης φροντίδας υγείας και ότι µε την συγκάλυψη και την αµφισβήτηση των
αποτελεσµάτων, το µόνο που πετυχαίνει  είναι  να κρύβει  τα προβλήµατα «κάτω από το χαλί».

Μόνη λύση για τη διοίκηση, είναι  η άµεση εφαρµογή της Υ4α/οικ 4472/15-01-2003 απόφασης
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας  που καθορίζει ρητά το  θεσµικό πλαίσιο Λειτουργίας των
ΤΕΠ του ΕΣΥ, που συστηµατικά αρνείται να υλοποιήσει  παρά τις συνεχείς παρεµβάσεις µας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΣΥ Ν. ΑΧΑΪΑΣ      

Κανείς δεν θα µας φιµώσει
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Τυπορυχείο… 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ∆ρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> Κατάθλιψη, σχιζοφρένεια,
αυτισµός και υπερκινητικότητα
έχουν κοινά γονίδια 
ΠΠηηγγήή:: ΤΤΑΑ ΝΝΕΕΑΑ
Οι πέντε πιο συχνές ψυχικές και αναπτυξια-
κές διαταραχές µοιράζονται κοινές γενετικές
ρίζες, αποκαλύπτει µία πρωτοποριακή µελέτη.
Οι διαταραχές αυτές είναι ο αυτισµός, το σύν-
δροµο ελλειµµατικής προσοχής-υπερκινητι-
κότητας, η διπολική διαταραχή, η κατάθλιψη
και η σχιζοφρένεια. Το εύρηµα προέρχεται
από επιστήµονες του Γενικού Νοσοκοµείου
της Μασαχουσέτης (Mass General) και του
Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, και µπορεί να
φέρει επανάσταση στον τρόπο αντιµετώπισης
των διαταραχών αυτών. Ο δρ Σµόλερ και οι
συνεργάτες του ανακάλυψαν τέσσερις γενετι-
κές µεταλλαγές οι οποίες σχετίζονται και µε
τις πέντε προαναφερθείσες διαταραχές.
Επιπλέον, ανακάλυψαν ότι οι µεταλλαγές
αυτές είναι πιο συχνές σε όσους πάσχουν
από κάποια από τις διαταραχές αυτές απ’ ό,τι
στους υγιείς ανθρώπους.∆ύο από τις µεταλλα-
γές εντοπίσθηκαν σε ισάριθµα γονίδια τα
οποία πιστεύεται ότι παίζουν ρόλο στην εξι-
σορρόπηση των επιπέδων ασβεστίου στα κύτ-
ταρα του εγκεφάλου.

Μάρτιος 2013

>>Τα προβλήµατα στον ύπνο «µία από τις πρώ-
τες ενδείξεις του Αλτσχάιµερ»
ΠΠηηγγήή:: ΤΤΑΑ ΝΝΕΕΑΑ
Οι 45άρηδες που αντιµετωπίζουν ξαφνικά δυσκολίες στον ύπνο
µπορεί να εκδηλώνουν ένα από τα πιο πρώιµα συµπτώµατα της
νόσου Αλτσχάιµερ, υποστηρίζουν αµερικανοί επιστήµονες. Σε
µελέτη που πραγµατοποίησαν µε 145 εθελοντές, ηλικίας 45 ετών
και άνω, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι ο ύπνος ήταν διαταραγ-
µένος σε όσους είχαν αυξηµένες πιθανότητες να πάσχουν από
αρχόµενη νόσο Αλτσχάιµερ, δίχως όµως να έχουν ακόµα εκδη-
λώσει την απώλεια µνήµης ή τα άλλα νοητικά προβλήµατα που
σχετίζονται µε αυτήν. Τα στοιχεία τους δείχνουν επίσης ότι η
συσχέτιση είναι αµφίδροµη: η έναρξη της δηµιουργίας των «πλα-
κών» διαταράσσει τον ύπνο και η έλλειψη ύπνου ευνοεί τον σχη-
µατισµό αυτών των «πλακών».

>> Οι εκρήξεις θυµού στα παιδιά 
ΠΠηηγγήή:: WWeebb OOnnllyy 
Οι εξάρσεις θυµού στα παιδιά προσχολικής
ηλικίας, ιδιαίτερα µεταξύ 2-4 ετών, αντανα-
κλούν µια στιγµιαία συναισθηµατική σύγχυση
η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη απώλεια
ελέγχου του εαυτού, επιµονή, φωνές, κλάµα,
θυµό, φόβο, γκρίνια, σπασµωδικές σωµατικές
κινήσεις, αντίσταση στις προσπάθειες να ανα-
κουφιστεί από τους γονείς και επιθετική
συµπεριφορά. Η διάρκεια των κρίσεων αυτών
ποικίλλει από 10 λεπτά έως και ώρες, εάν το
παιδί αντιµετωπίζει αθροιστικές δυσκολίες τη
στιγµή εκείνη, όπως: είναι υπερβολικά κουρα-
σµένο, δεν έχει φάει, υπάρχει εκνευρισµός και
βία στη στάση των γονιών, περιβάλλεται από
ένταση και ενοχλητικά ερεθίσµατα στο δεδο-
µένο πλαίσιο (π.χ. στα µαγαζιά, στο σουπερ-
µάρκετ, στα ΜΜΜ, απρόβλεπτοι θόρυβοι). Η
λέξη-κλειδί στην κατανόηση των εξάρσεων
αυτών είναι η µαταίωση: µαταιωµένες ανάγκες
που ναι µεν νιώθει αλλά δεν µπορεί να
εκφράσει, γιατί οι γλωσσικές του ικανότητες
είναι ανεπαρκείς λόγω της ηλικίας του.

>> Εγκρίθηκε φάρµακο που
«κόβει» τη λαχτάρα για αλκοόλ 
ΠΠηηγγήή:: WWeebb OOnnllyy 
Ένα νέο φάρµακο που µπορεί να συµβάλλει

στη µείωση της κατανάλωσης αλκοόλ ενέκρινε

ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων (EMA),
αφού µελέτες έδειξαν πως µπορεί να ελαττώσει
τη λαχτάρα για ποτό. Το φάρµακο λέγεται ναλ-
µεφένη και σε µελέτες σε σχεδόν 2.000 αλκο-
ολικούς έδειξαν ότι µέσα στον πρώτο µήνα από
την έναρξη της λήψης της, µειώνεται κατά 40%
η ποσότητα του αλκοόλ που πίνουν. Μέσα σε
ένα εξάµηνο, δε, η µείωση φτάνει το 60% -
ποσοστό που αντιστοιχεί σε σχεδόν ένα µπου-
κάλι κρασί λιγότερο την ηµέρα. Σύµφωνα µε
τον ΕΜΑ,η χορήγηση του φαρµάκου πρέπει να
γίνεται σε συνδυασµό µε συνεχή ψυχοκοινω-
νική υποστήριξη των πασχόντων από αλκοολι-
σµό, η οποία θα εστιάζεται στην µείωση της
κατανάλωσης αλκοόλ και τη συµµόρφωση µε
την φαρµακευτική αγωγή.

>> Τα µεγάλα µάτια ίσως οδήγη-
σαν τους Νεάντερταλ στην εξα-
φάνιση 
ΠΠηηγγήή:: ΤΤΟΟ ΒΒΗΗΜΜΑΑ
Τα «ξαδέλφια» µας, οι Νεάντερταλ, αν και είχαν
περίπου ίδιο µέγεθος εγκεφάλου, εξαφανίστη-
καν επειδή είχαν πολύ µεγαλύτερα µάτια από
τους προγόνους µας (homo sapiens), σύµφω-
να µε µια νέα πρωτότυπη θεωρία Βρετανών
επιστηµόνων. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι,
χάρη στα µεγάλα µάτια τους, ναι µεν οι
Νεάντερταλ έβλεπαν καλύτερα, όµως ο εγκέφα-
λός τους αφιέρωνε δυσανάλογα µεγάλο µέρος
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της λειτουργίας του για την όραση, ιδίως µέσα
στο σκοτάδι, αντί να αφιερώνει αυτή την πολύ-
τιµη εγκεφαλική ενέργεια για άλλες ανώτερου
επιπέδου νοητικές και κοινωνικές διαδικασίες,
αυτές ακριβώς που επέτρεψαν στους δικούς
µας προγόνους να επιβιώσουν στην Ευρώπη
κατά την τελευταία εποχή των πάγων.Σύµφωνα
µε τους επιστήµονες, οι Νεάντερταλ έπεσαν
θύµατα της πολύ καλύτερης όρασής τους, που
«έκλεβε» ενέργεια από το µυαλό τους.

>> Αυξάνονται τα θύµατα του
νέου ιού του αναπνευστικού 
ΠΠηηγγήή:: WWeebb OOnnllyy  
Ένας νεαρός άντρας από τη Σαουδική Αραβία
έγινε το ένατο θύµα του νέου ιού του αναπνευ-
στικού, επί συνόλου 15 ασθενών σε Μέση
Ανατολή και Ευρώπη, ανακοίνωσε ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ). Ο
NCoV δεν είναι ίδιος µε τον SARS, αλλά του
µοιάζει, ενώ έχει πολλές οµοιότητες µε κορο-
ναϊούς που υπάρχουν στις νυχτερίδες. Ωστόσο
ο νέος ιός προς το παρόν δείχνει να έχει υψη-
λότερη θνησιµότητα από τον SARS. Η λοίµω-
ξη µε τον NCoV προκαλεί οξεία αναπνευστική
νόσο, πυρετό, βήχα και αναπνευστική δυσχέ-
ρεια. Τα περισσότερα από τα 15 επιβεβαιωµένα
κρούσµατα του ιού είτε καταγράφηκαν στη
Μέση Ανατολή είτε σε ανθρώπους που είχαν
ταξιδέψει εκεί. Εντούτοις, τόσο στη Σαουδική
Αραβία όσο και στη Βρετανία καταγράφηκαν
περιπτώσεις µετάδοσης του ιού µεταξύ των
µελών των ίδιων οικογενειών.

>> Αντιβιοτικό µπορεί να προκα-
λεί επικίνδυνη αρρυθµία
ΠΠηηγγήή:: ΤΤΑΑ ΝΝΕΕΑΑ
Η Υπηρεσία Τροφίµων & Φαρµάκων (FDA)

των ΗΠΑ προειδοποίησε σήµερα ότι το αντι-
βιοτικό αζιθροµυκίνη ενδέχεται να προκαλέ-
σει επικίνδυνη καρδιακή αρρυθµία σε µερι-
κούς ασθενείς. Μία µελέτη που δηµοσιεύθη-
κε στην «Ιατρική Επιθεώρηση της Νέας
Αγγλίας» (NEJM) τον περασµένο Μάιο συνέ-
κρινε τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου
από διάφορα αντιβακτηριακά (σ.σ. αντιβιοτι-
κά) φάρµακα, καταλήγοντας στο συµπέρασµα
πως η αζιθροµυκίνη φέρει τον υψηλότερο

κίνδυνο. Στην προειδοποίηση που εξέδωσε η
FDA αναφέρει ότι το φάρµακο µπορεί να
προκαλέσει µη φυσιολογικές αλλαγές στην
ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, που
µπορεί να οδηγήσουν σε µία δυνητικά θανα-
τηφόρο µορφή καρδιακής αρρυθµίας, η
οποία αποκαλείται σύνδροµο µακρού QT..

>> Μερικοί ασθενείς ξυπνούν
στη διάρκεια της εγχείρησης 
ΠΠηηγγήή:: WWeebb OOnnllyy 
Στην έρευνα, που πιστεύεται ότι είναι η µεγα-
λύτερη του είδους που έχει διεξαχθεί ποτέ,
συµµετείχε το 82% των αναισθησιολόγων της
Βρετανίας - συνολικά 7.125 γιατροί. Οι ερευ-
νητές τούς ζήτησαν να καταγράψουν σε ανώ-
νυµα ερωτηµατολόγια κάθε πρόβληµα που
αντιµετώπισαν µε την αναισθησία κατά το
τελευταίο έτος. Από τις σχεδόν 3 εκατοµµύρια
χειρουργικές επεµβάσεις του 2011, σε 153
περιπτώσεις υπήρξαν προβλήµατα - σχεδόν
σε ένα χειρουργείο ανά 15.000. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις είτε υπήρξε καθυστέρηση
στο να «πιάσει» η αναισθησία τους ασθενείς,
είτε εκείνοι ξύπνησαν πιο νωρίς από το ανα-
µενόµενο. Υπήρξαν και 43 ασθενείς οι οποίοι
είχαν τις αισθήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια
των επεµβάσεων. Ωστόσο, ελάχιστοι από
αυτούς τους ασθενείς ένιωσαν πόνο ή
δυσφορία από την εµπειρία τους, γράφουν οι
ερευνητές στην επιθεώρηση «Anaesthesia».

>> Πιο γόνιµο το σπέρµα χειµώ-
να και άνοιξη 
ΠΠηηγγήή:: ΤΤΑΑ ΝΝΕΕΑΑ
Η ποιότητα του σπέρµατος παρουσιάζει επο-
χιακές διακυµάνσεις, µε τον χειµώνα και νωρίς
την άνοιξη να βρίσκεται στα καλύτερα επίπεδά
της στους άνδρες δίχως πρόβληµα υπογονιµό-
τητας, αναφέρουν επιστήµονες από το Ισραήλ.
Αντίστοιχα, στους υπογόνιµους άνδρες έχει
καλύτερη ποιότητα το φθινόπωρο και ιδίως την
άνοιξη. Βάσει των αναλύσεων που έκαναν σε
δείγµατα σπέρµατος από 6.455 εθελοντές, οι
ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα πως
αναλόγως µε την εποχή του χρόνου αλλάζει
και ο αριθµός των σπερµατοζωαρίων, η ταχύ-
τητα µε την οποία κολυµπούν και η µορφολο-

>> Τέλειο χαµόγελο µε...
βιο-δόντια! 
ΠΠηηγγήή:: ΤΤΟΟ ΒΒΗΗΜΜΑΑ 
Ένα βήµα πιο κοντά στη δηµιουργία
δοντιών από το… µηδέν µε χρήση
κυττάρων που θα έχουν ληφθεί από το
στόµα των ίδιων των ασθενών, ήλθαν
βρετανοί ερευνητές. Ειδικοί του King’s
College του Λονδίνου δηµιούργησαν
ένα δόντι - «υβρίδιο» το οποίο αποτε-
λείτο από µείγµα ανθρώπινων κυττά-
ρων των ούλων καθώς και εµβρυϊκών
κυττάρων ποντικού. Το δόντι αυτό
µεγάλωσε εντός του σώµατος ποντι-
κιών στο εργαστήριο µε επιτυχία, γεγο-
νός που µαρτυρεί ότι η µέθοδος θα
µπορούσε να εφαρµοστεί κάποια
ηµέρα και στους ανθρώπους αποτελώ-
ντας την πιο δυνατή… φυσική εναλλα-
κτική αντί για τα οδοντικά εµφυτεύµα-
τα. Απώτερος στόχος είναι να µπορεί ο
καθένας να διατηρεί για πάντα ένα
τέλειο χαµόγελο αφού, ακόµη και αν
χάσει κάποια δόντια του, θα τα αντικα-
θιστά µε άλλα, καινούργια, ολοζώντα-
να, και (κυρίως) ολόδικά του.

γία τους. Τα νέα ευρήµατα µπορεί να εξηγούν
γιατί ο αριθµός των γεννήσεων είναι αναλογι-
κά υψηλότερος το φθινόπωρο απ’ ό,τι τις άλλες
εποχές του χρόνου, εκτιµούν ο δρ Ελιάχου
Λέβιτας από το Πανεπιστήµιο Ben Gurion και
οι συνεργάτες του.

Μάρτιος 2013
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Επιµέλεια: ΓΓιιαακκοουυµµάάκκηη ΕΕιιρρήήννηη Νοσηλεύτρια
ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιει-
νής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του
ΕΚΠΑ, ΜΜππεεκκρρήή ΈΈλλεενναα Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ,
ΜSc «∆ιαχείριση Κρίσεων Υγείας - ∆ιεθνής
Ιατρική», Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»
Ν. Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 04-05 2013
>> 11οο ΠΠοολλυυθθεεµµααττιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς
&& 22ηη ∆∆ιιεεππιισσττηηµµοοννιικκήή ΣΣυυννάάννττηησσηη ΣΣχχέέσσεεωωνν
ΨΨυυχχιιααττρριικκήήςς && ∆∆ιικκααίίοουυ   Κοζάνη,19-21 Απρι-
λίου 2013. ∆ιοργανωτής: Ελληνική Ψυχια-
τρική Εταιρεία.Πληροφορίες: τηλ:2310460682.
>> 1133οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣεεµµιιννάάρριιοο ΡΡιιννοολλοογγίίααςς &&
55οο ΕΕρργγαασσττήήρριιοο ΕΕννδδοοσσκκοοππιικκήήςς ΡΡιιννοοχχεειιρροουυρρ--
γγιικκήήςς -- ΡΡιιννοοππλλαασσττιικκήήςς Νοσοκοµείο Παπα-
γεωργίου, Θεσσαλονίκη, 19-21 Απριλίου
2013.Οργάνωση:Ελληνική Ρινολογική Εται-
ρεία. Γραµµατεία - Πληροφορίες: THEMA
TEAM,T:210 6107213,F:2106107864,E-mail:
mgogas@themateam.gr, www.themateam.gr.
>> 77oo ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΤΤρρααύύµµααττοοςς &&
ΕΕππεείίγγοουυσσααςς ΙΙααττρριικκήήςς  Αίγλη Ζαππείου,Αθή-
να,25-27 Απριλίου 2013.Πληροφορίες:ERA.
Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690,
Email: info@era.gr,Website: www.era.gr  
>> 2200οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΑΑννααιισσθθηησσιιοολλοο--
γγίίααςς Ξενοδοχείο Athens Hilton, Αθήνα, 25-
27 Απριλίου 2013. Πληροφορίες: ERA,
Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690,
Email: info@era.gr, Website: www.era.gr.
>> 1199οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΚΚλλιιννιικκήήςς ΟΟγγκκοο--
λλοογγίίααςς && 1133οο ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΑΑκκττιιννοο--
θθεερρααππεευυττιικκήήςς ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς Ξενοδοχείο

Athenaeum Intercontinental, Αθήνα, 25-27
Απριλίου 2013. Οργάνωση: Ελληνική Εται-
ρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.Γραµ-
µετεία - Πληροφορίες: ETS Events & Travel
Solutions.T: 210 9880032 F: 210 9881303, E-
mail : ets@events.gr,Website: www.events.gr
>> 11οο ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο ««ΗΗ ΝΝοοσσηηλλεευυττιι--
κκήή ΕΕππιισσττήήµµηη σστταα σσύύγγχχρροονναα δδεεδδοοµµέένναα.. ΝΝέέεεςς
σσυυννθθήήκκεεςς -- ΝΝέέοοιι ρρόόλλοοιι»» 19 - 20 Απριλίου
2013, Αµφιθέατρο Ιατρικού ∆ιαβαλκανικού
Κέντρου,Θεσσαλονίκη.Γραµµατεία του Συνε-
δρίου: GLOBAL EVENTS,Tηλ.:2310247734,
2310247743, fax: 2310247746, Email
info@globalevents.gr.
>> ΕΕααρριιννόό ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό ΣΣεεµµιιννάάρριιοο ΠΠρρωωττοοββάάθθ--
µµιιααςς ΦΦρροοννττίίδδααςς ΥΥγγεείίααςς Ξενοδοχείο XENIA,
Βόλος,Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαί-
δευσης στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας,
9-12/5/13.Website:http://www.congressworld.gr
/sinedria.php?b=1&j=26.
>> ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΕΕΣΣ ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ ««ΑΑΠΠΟΟ ΤΤΗΗΝΝ
ΤΤΕΕΚΚΜΜΗΗΡΡΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ ΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΟΟΡΡΘΘΗΗ
ΚΚΛΛΙΙΝΝΙΙΚΚΗΗ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ»» 1188ηη ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ Αθήνα,Ίδρυ-
µα Ευγενίδου, Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβο-
λικών Νοσηµάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.),15/05/2013
- 18/05/2013.Website:http://www.congressworld.gr.
>> ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ ««ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟ--
ΝΝΕΕΣΣ ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ ΣΣΤΤΑΑ ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ ΝΝΟΟΣΣΗΗ--
ΜΜΑΑΤΤΑΑ»» Ξενοδοχείο "XENIA PALACE",Πορ-
ταριά Βόλου,Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών
Νοσηµάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.), 24/05/2013 -
26/05/2013.Website:http://www.congressworld.gr.
>> 1144οο ΣΣυυννέέδδρριιοο ΨΨυυχχοολλοογγιικκήήςς ΈΈρρεευυννααςς Η
Ψυχολογία σε Κρίσιµους Καιρούς. 15-19
Μαΐου 2013, Thraki Palace Hotel, Αλεξαν-
δρούπολη. Organiser: Ελληνική Ψυχολογι-

κή Εταιρεία (ΕΛΨΕ) & ∆ηµοκρίτειο Πανεπι-
στήµιο Θράκης,Σχολή Επιστηµών της Αγω-
γής http://medical.societies.gr/2013/05.
>> ΠΠααννεελλλλήήννιιοο ΣΣυυννέέδδρριιοο ««ΑΑππόό ττοο SSaann DDiieeggoo σσττηηνν
ΤΤζζιιάά:: ΑΑνναασσκκόόππηησσηη ααππόό ττοο ««AAmmeerriiccaann AAccaaddeemmyy
NNeeuurroollooggyy MMeeeettiinngg 22001133»» γγιιαα ττηηνν πποολλλλααππλλήή σσκκλλήή--
ρρυυννσσηη»» 17 – 19 Μαΐου 2013,Ξενοδοχείο Porto Kea
Suites,Τζιά.Οργάνωση:Νευρολογική Κλινική Ναυ-
τικού Νοσοκοµείου Αθηνών http://medical.societies.gr.

∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 04-05 2013
>> 3322nndd EEPPOOSS AANNNNUUAALL MMEEEETTIINNGG Αθήνα,
17-20 APRIL 2013.∆ιοργανωτής:EPOS,Website:
www.epos2013.gr,E-mail: info@epos2013.gr.
>> 1133οο IInntteerrnnaattiioonnaall CCoonnggrreessss ""NNeeww TTrreennddss
iinn CCaarrddiioollooggyy"" Θεσσαλονίκη, 18-20 Απριλί-
ου 2013.∆ιοργανωτής:Α’Καρδιολογική Κλι-
νική ΑΠΘ,ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.Tηλ:2310460682,
E-mail:info@praxicon.gr,Website:www.praxicon.gr 
>> 11οο ∆∆ιιεεθθννέέςς ΣΣυυννέέδδρριιοο ««ΗΗ φφττώώχχεειιαα κκααιι οοιι
σσυυννέέππεειιέέςς ττηηςς::ΨΨυυχχιικκέέςς σσυυµµππεερριιφφοορρέέςς && δδιιαα--
ττααρρααχχέέςς σσεε έέφφηηββοουυςς && ΕΕννήήλλιικκεεςς»» 18-20 Απρι-
λίου 2013,Ξενοδοχείο Divani Caravel.Website
:www.psy-poverty.gr.
>> IInntteerrnnaattiioonnaall BBrreeaasstt UUllttrraassoouunndd CCoouurrssee
22001133 ((IIBBUUSS 22001133)) Multimodality Imaging &
Interventional Techniques, arranged by the
International Breast Ultrasound School in
conjuction with the Scientific Society of Breast
Diseases.20 – 22 Μαΐου ,2013,IASO Maternity
Hospital Lecture Room, Μarouse, Athens.
Website:http://medical.societies.gr/ 2013/05.
>> 44tthh WWoorrlldd CCoonnggrreessss ooff tthhee IInntteerrnnaattiioonnaall
AAccaaddeemmyy ooff OOrraall OOnnccoollooggyy 4th World Congress
of the International Academy of Oral Oncology
(IAOO) 15-18  Μαΐου 2013, Ρόδος. ∆ιοργα-
νωτής:International Academy of Oral Oncology
(IAOO). Πληροφορίες: Τηλ.: 210 3274570, e-
mail: info@iaoo2013.com.
>> 44tthh WWoorrlldd CCoonnggrreessss ooff tthhee IInntteerrnnaattiioonnaall
AAccaaddeemmyy ooff OOrraall OOnnccoollooggyy 4th World Congress
of the International Academy of Oral Oncology
(IAOO) 15-18  Μαΐου 2013, Ρόδος. ∆ιοργα-
νωτής:International Academy of Oral Oncology
(IAOO). Πληροφορίες: Τηλ.: 210 3274570,
e-mail: info@iaoo2013.com.
>> 1188tthh IInntteerrnnaattiioonnaall AA..PP..PP..AA..CC.. CCoonnggrreessss
18th International A.P.P.A.C.Congress,Recent
Advances in Neuropsychiatric Psychological
and Social Sciences.21-24 Μαΐου 2013,Hilton
Hotel, Aθήνα. ∆ιοργανωτής: Association of
Psychology and Psychiatry for Adults and
Children. Πληροφορίες: Τηλ.: 210 6842663,
Fax:+30 210 6842079,email:office@appac.gr.
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