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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά θλίψη μου αλλά και τις 
σκέψεις μου σχετικά με το υπόμνημα που καταθέσατε εκ μέρους της ΕΝΕ στα 
πολιτικά κόμματα σχετικά με τις κρίσεις των νοσηλευτών και την κατάληψη θέσης 
ευθύνης από νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

Αρχικά να υπενθυμίσω ότι αποτελείτε την κεφαλή του επαγγελματικού μας οργάνου 
που σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένοι να εκπροσωπείτε τα συμφέροντα των 
νοσηλευτών πρωτίστως ως σύνολο (ήτοι ΠΕ,ΤΕ), και δευτερευόντως αναλόγως των 
προβλημάτων αν χρειαστεί ως κατηγορίες νοσηλευτών (διχοτόμηση ΠΕ και ΤΕ). 
Επίσης, ως κεφαλή του επαγγελματικού μας οργάνου είστε υπόλογοι σε όλους εμάς 
τους νοσηλευτές που αποτελούμε τη βάση της ΕΝΕ ως  προς τις πράξεις σας αλλά και 
ως προς τον λόγο που χρησιμοποιείτε είτε εγγράφως είτε προφορικώς στις διάφορες 
διεκδικήσεις της ΕΝΕ. Η θέση που κατέχετε δεν είναι προσωπική και οι απόψεις που 
προβάλλετε δε δύνανται να προβληθούν αν δεν είναι επικυρωμένες από την ολότητα 
της ένωσης.

Για να προλάβω οποιαδήποτε παρεξήγηση δεν είμαι αντίθετη με τη δράση σας στην 
διεκδίκηση της κατηγορίας των ΤΕ νοσηλευτών σχετικά με την κατάληψη θέσης 
ευθύνης. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να διεκδικεί αυτό που πιστεύει ότι 
δικαιούται γεγονός που δε το βρίσκω καθόλου μεμπτό ή επιλήψιμο. Ωστόσο, τα 
επιχειρήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην εν λόγω διεκδίκηση είναι απαραίτητο να 
έχουν ερείσματα και πρωτίστως να είναι αν μη τι άλλο σοβαρά.

Πέραν όλου του κειμένου για το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα λάβετε πληθώρα 
απαντήσεων η ένστασή μου βρίσκεται στην 4η παράγραφο της σελίδας 6 του 
υπομνήματός σας, ήτοι «Στην περίπτωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών, βάσει των 
διδαγμάτων της νοσηλευτικής επιστήμης και τέχνης, τα οποία είναι γνωστά εις όλους 
τους νοσηλευτές, θεωρείται τουλάχιστον αδιανόητο να υποστηριχθεί με βάσιμο και  
επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, ότι για την κατάληψη των αντίστοιχων θέσεων 
ευθύνης απαιτείται γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου. Με άλλα λόγια, κατά 
γενικότερη ομολογία, οι θέσεις ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών δύνανται  
κάλλιστα να καταλαμβάνονται και από νοσηλευτές της κατηγορίας ΤΕ με απόλυτη 
επιτυχία, όπως εξάλλου αποδεικνύουν πλείστα παραδείγματα του παρελθόντος και του 
παρόντος».

Και ερωτώ, είναι δυνατόν η ΚΕΦΑΛΗ του επαγγελματικού μας οργάνου που κατά τα 
άλλα διεκδικεί ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση και σε όλες τις διεκδικήσεις του 
κλάδου τοποθετεί την Νοσηλευτική σε Πανεπιστημιακό επίπεδο να δηλώνει σε 
ΕΠΙΣΗΜΟ έγγραφό της ότι «Στην περίπτωση των ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ…
θεωρείται τουλάχιστον ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ…ότι για την κατάληψη των αντίστοιχων θέσεων 
ευθύνης απαιτείται γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου»;;;
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Έχετε αντιληφθεί τι έχετε γράψει στις εν λόγω γραμμές; Έχετε αντιληφθεί ότι 
δίδοντας το συγκεκριμένο έγγραφο ουσιαστικά η ΕΝΕ ως επαγγελματικό όργανο 
φάσκει και αντιφάσκει ως προς τις διεκδικήσεις των επαγγελματιών νοσηλευτών; 
Έχετε κατανοήσει ότι με αυτές τις γραμμές προσβάλλετε ΌΛΗ την νοσηλευτική 
κοινότητα; Έχετε αντιληφθεί ότι ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΤΕ το ΜΕΛΛΟΝ του κλάδου;

Επιπλέον, δεν κατανοώ για ποιο λόγο ισχυρίζεστε ότι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στην 
περίπτωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών για κατάληψη θέσης ευθύνης δεν απαιτείται 
γνωστική υποδομή πανεπιστημιακού επιπέδου. Μάλιστα, αυτήν την αδιάντροπη 
άποψη την καταθέτετε όπως λέτε βάσει των διδαγμάτων της νοσηλευτικής επιστήμης 
και τέχνης!!! Αναρωτιέμαι έχετε διδαχθεί διοίκηση νοσηλευτικών υπηρεσιών; Αν το 
επιχείρημά σας είναι ορθό τότε θα πρέπει να κλείσουν όλα τα τμήματα Οργάνωσης 
και Διοίκησης σε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ή μήπως αυτό θα πρέπει να 
ισχύσει μόνο για τα νοσηλευτικά ιδρύματα με βάση τα δικά σας λεγόμενα;

Τέλος, την επιχειρηματολογία σας δε είναι δυνατόν να την στηρίζετε σε εμπειρικά 
παραδείγματα του παρόντος και του παρελθόντος. Η ΕΝΕ δε γίνεται με επίσημο 
έγγραφό της να διεκδικεί κάποιες θέσεις βασιζόμενη σε εμπειρικά δεδομένα, τα οποία 
υπάρχει και η πιθανότητα να μην έπρεπε να ισχύουν τόσα χρόνια. Σε περίπτωση που 
και αυτό το επιχείρημά σας θεωρηθεί ορθό, τότε δε θα πρέπει να γίνεται ποτέ καμία 
διορθωτική κίνηση προς βελτίωση αφού σύμφωνα με τη λογική σας μπορεί κάποιος 
να ισχυριστεί ότι «έτσι λειτουργούν τα πράγματα τόσα χρόνια και όλα πάνε καλά»!!! 

Επίσης, ισχυρίζεστε ότι πλείστα παραδείγματα του παρελθόντος και του παρόντος 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ επιτυχία στην κατάληψη θέσης ευθύνης. Από τα λίγα που 
γνωρίζω η σχέση αιτίας-αποτελέσματος, ήτοι νοσηλευτής ΤΕ-επιτυχία στη διοίκηση, 
ελέγχεται μόνον με πειραματικό σχεδιασμό. Έχετε υπόψη σας κάποια πειραματική 
μελέτη που να επικυρώνει τα όσα ισχυρίζεστε; Επιπλέον, ακόμα και στην περίπτωση 
πειράματος δεν έχουμε αποδείξεις, αλλά ενδείξεις. Αυτά για να θέσουμε σε σωστή 
βάση τα δεδομένα μας.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω, λοιπόν, ότι η Νοσηλευτική είναι επιστήμη και τέχνη. 
Ως επιστήμη προσπαθεί να αυξήσει το πληροφοριακό δυναμικό άμεσα ή έμμεσα, 
δηλαδή να συλλέξει αντικειμενικές πληροφορίες (αυτές που ισχύουν αδιακρίτως 
τόπου και χρόνου και μπορούν να ελεγχθούν από τους πάντες και πάντα) και να 
δημιουργήσει επιστημονικές προτάσεις. Αυτό το κατορθώνει με την κατασκευή και 
τον έλεγχο υποθέσεων και με τη χρησιμοποίησή τους  για την εξήγηση και πρόβλεψη 
των φαινομένων της πραγματικότητας. Ως τέχνη τις επιστημονικές προτάσεις που 
προέκυψαν από την επιστήμη τις μετασχηματίζει με λογικό τρόπο σε μέσα μεταβολής 
του κόσμου (τεχνολογία), τα οποία τελικά εφαρμόζονται στην πράξη (τεχνική). Από 
αυτά προκύπτει και ο ρόλος των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων.

Με βάση τα παραπάνω, λοιπόν, η κατάληψη θέσης ευθύνης απαιτεί πανεπιστημιακό 
υπόβαθρο. Κλείνοντας θα ήθελα να επαναλάβω ότι ως εκπρόσωποι του συνόλου των 
νοσηλευτών δεν έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε προσωπικές απόψεις και μάλιστα 
λανθασμένες απόψεις που μπορούν αν αποβούν μοιραίες για τον κλάδο. Όταν 
διεκδικείτε θα πρέπει να ελέγχετε πολύ σοβαρά τα όσα ισχυρίζεστε με γνώμονα το 
συμφέρον του συνόλου της νοσηλευτικής κοινότητας στο μέλλον και όχι με βάση 
μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
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Τέλος, θα ήθελα να σας παρακαλέσω η παρούσα επιστολή να αναρτηθεί στο 
διαδικτυακό τόπο της ΕΝΕ και στον Ρυθμό της Υγείας.

Σίγουρη για την ανταπόκρισή σας,
Ευχαριστώ θερμά.

Δρ. Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου
Νοσηλεύτρια ΠΕ
Επικοινωνία: malexan@nurs.uoa.gr
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