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Ε.Ν.Ε.ντύπω

ΕΝΕΚΑ
Ανδρέας
Λυκουρέντζος:
Ε.Ν.Ε.ργός
«Ώδινεν όρος
και έτεκεν μυν»
Ο ανασχηματισμός της δικομματικής
-πλέον- κυβέρνησης είναι γεγονός. Το
Υπουργείο Υγείας για μια ακόμη φορά
άλλαξε χέρια, αφήνοντάς για μια ακόμα φορά τον κλάδο μας με όλα του τα
αιτήματα ανικανοποίητα.
Κρίνοντας λοιπόν εκ του αποτελέσματος, η εικόνα είναι εντελώς αποκαρδιωτική: Μηδενικά αποτελέσματα υπέρ των νοσηλευτών, απαξίωση
χιλιάδων ανέργων μέσω της απαράδεκτης διαδικασίας των επικουρικών
υπαλλήλων, πάγωμα της επαναπρόσληψης των 170 νοσηλευτών για τις
ΜΕΘ μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, καμία νέα
πρόσληψη μονίμων ή εκτάκτων νοσηλευτών παρά τις χιλιάδες αποχωρήσεις λόγω σύνταξης, κατακρήμνιση
του ΕΟΠΠΥ (αν και κύριος υπεύθυνος
ήταν ο αναπληρωτής του κ. Σαλμάς),
κωλυσιεργία ορισμού των υπηρεσιακών συμβουλίων των νοσοκομείων,
ανυπαρξία νομοθετικού έργου και γενικώς καμία απολύτως επαφή με την
υγειονομική πραγματικότητα...

Οι διακομιδές στη
σωστή τους βάση
Ε.Ν.Ε.κρίθη

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.Ν.Ε.χειρο

L

Συνέχεια στη σελ. 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ο Υπουργείο Υγείας
μετά από την παρέμβαση του Συλλόγου
Νοσηλευτών Ψυχιατρικών
Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής (ΣΥΝΟΨΥΝΟ ΕΣΥ Ν.
ΑΤΤΙΚΗΣ), με έγγραφό του
βάζει ΤΕΛΟΣ στη συνοδεία
νοσηλευτικού προσωπικού
στις διακομιδές ασθενών από
τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία
σε Γενικά.
Ήρθε καιρός,όπου οι Νοσηλευτές μέσα από τα θεσμικά
τους όργανα,σηκώνουν κεφάλι και καθορίζουν μόνοι τους,
όπως πρέπει,τα του οίκου τους.

T

Στο έγγραφο του Υπουργείου τονίζεται ότι, «ειδικότερα στο χώρο των ψυχιατρικών νοσοκομείων και αφού
ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα των διακομιζόμενων ασθενών,κρίνεται σκόπιμο η συνοδεία των περιστατικών να
προέρχεται από το ιατρικό
προσωπικό του νοσοκομείου, αντίστοιχης ειδικότητας
με το διακομιζόμενο περιστατικό ή και ψυχιάτρου σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ.7 της προαναφερθείσας υπ. Αριθμ.
Υ4δ/Γ.Π.οικ.1698/22-12-10,

εγκυκλίου μας».
Ας πάρουν λοιπόν το μήνυμα «κάποιοι βολεμένοι» του
ΙΑΤΡΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ συστήματος, ευελπιστώντας να
προσγειωθούν στην πραγματικότητα, που για αρκετό
καιρό είχαν «απλώς» απωθήσει και οι οποίοι θέλουν
τους νοσηλευτές υποτελείς,
ότι όχι μόνο δεν είναι, αλλά
συνδικαλίζονται, διεκδικούν
και κερδίζουν αυτά που
τους ανήκουν και παράλληλα είναι σε θέση μόνοι
τους να καθορίσουν το μέλλον τους.
Σελ. 8-9

L

Μετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε. που συμπεριλήφθηκε στο Ν. 3918/2011, το χρηματικό ποσό της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς των μελών, τροποποιείται
ως εξής:
1. Το ποσό της εγγραφής για όλους, από
20e, γίνεται 5e
2. Το ποσό της ετήσιας ανανέωσης για
τους ανέργους νοσηλευτές και τα
μέλη των τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών, μειώνεται στα 20e
3. Για τα λοιπά μέλη, το ποσόν της ετήσιας εισφοράς, από 45e διαμορφώνεται σε 40e.

ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
[ΦΥΛΛΟ 53]
ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
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FEPI

Γόνιμες συζητήσεις, κοινό όραμαΕ.Ν.Ε.ντύπω

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στη Νάπολι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και οι εκλογές της FEPI (European Council of Nursing Regulators), με τη συμμετοχή της χώρας μας.
Στη Συνέλευση, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η βελτίωση της επικοινωνίας του οργανισμού διά
μέσου της αναβάθμισης της ιστοσελίδας, της επαφής και διασύνδεσης με ομάδες ασθενών και
της δημιουργίας, επιπλέον, ενός newsletter διαφορετικού από το υπάρχον, που θα αφορά στην
εξωτερική επικοινωνία με Ευρωβουλευτές, Ανώτατους Υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Decision Makers, Δημοσιογράφους, Ομάδες Ασθενών, Σχολές και Πανεπιστήμια Νοσηλευτικής
κλπ. Προτάθηκε η χρήση τομέων ενημέρωσης ανά θεματική ενότητα και η δημιουργία δελτίου
πληροφοριών του οργανισμού (info kit), ως σημαντικό εργαλείο για τις επαφές μας με τρίτους.
Μεγάλο μέρος της Γ.Σ. κατέλαβε η συζήτηση γύρω από το πρόσφατο έγγραφο (25 Ιουνίου 2013),
του Συμβουλίου της Ε.Ε.... Σελ. 4

Ε.Ν.Ε.ργός

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η αθροιστική νοσηλεία του
ενός έτους δεν υφίσταται
Την κατάργηση της αθροιστικής νοσηλείας
του ενός έτους επιδίωξε και κατάφερε, τόσο
η Ένωση Νοσηλευτών όσο και ο Σύλλογος
Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ
Ν. Αττικής.
Η προβλεπόμενη διάταξη για Νοσηλεία ενός
έτους αθροιστικά, σε ψυχιατρικό τμήμα κρατικού νοσοκομείου ή ψυχιατρικού νοσοκομείου ή μονάδας απεξάρτησης αναγνωρισμένη
από το κράτος, στο προγενέστερο διάστημα,
της αίτησης εισαγωγής στα παραπάνω πλαίσια, προκειμένου ένας ψυχικά ασθενής να
έχει τη δυνατότητα να φιλοξενηθεί σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, έθετε
σημαντικό αριθμό ασθενών οι οποίοι είχαν
ανάγκη για φιλοξενία να... Σελ. 5

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

Ε.Ν.Ε.χειρο

Προϋπόθεση η εγγραφή στα
μητρώα της Ε.Ν.Ε.
Ενόψει της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της
εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο
πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και δη των διατάξεων του άρθρου 4§2
περ. δ’, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
επισημαίνει τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, «το κράτος μέλος
θεραπείας εξασφαλίζει ότι, για τη θεραπεία
που παρέχεται στο έδαφός του, υπάρχουν
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση που είναι
ισοδύναμη ή ουσιαστικά συγκρίσιμη ως προς
το σκοπό της και κατάλληλη για τη φύση και το
βαθμό του κινδύνου»... Σελ. 6

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ
Διαχρονική η κοινωνική καταγγελία
Ο Αντώνης Σαμαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1919 και σπούδασε
Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε αρχικά στο Υπουργείο
Εργασίας, θέση την οποία εγκατέλειψε μετά την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά, για να επανέλθει το 1945 μέχρι και το 1963. Κατά τη
διάρκεια της ναζιστικής κατοχής συμμετείχε στην εθνική αντίσταση. Το
1944 συνελήφθη από τους Ναζί και καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά
κατάφερε να αποδράσει.
Αντιστασιακή δράση ανέπτυξε και κατά τη δικτατορία. Στη Μεταπολίτευση δημοσίευσε πολλά κείμενα κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου. Εργάσθηκε ως εμπειρογνώμων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών σε πολλές χώρες για κοινωνικά θέματα και
το 1989 ανακηρύχθηκε Πρεσβευτής Καλής Θέλησης ... Σελ. 14
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10676, Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr
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ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

Ε.Ν.Ε.κρίθη

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

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551
e-mail: info@pitsilidis.gr
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νικόλαος Ορφανός
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Μέλος Δ.Σ.
Κωτσής Απόστολος
Μέλος Δ.Σ.
Ριζόπουλος Ρίζος
Μέλος Δ.Σ.
Δημητρέλης Δημήτριος
Μέλος Δ.Σ.
Γιάκης Νικόλαος
Μέλος Δ.Σ.
Σπυράτος Φώτιος
Μέλος Δ.Σ.
Γιάννης Μπατής
Υπεύθυνος ιστοσελίδας
www.enne.gr
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ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
IRIS Α.Ε.B.E.
CREDIT: visualphotos.com
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 018376
Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του
κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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editorial

Ανδρέας Λυκουρέντζος:
Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειες

« Ώδινεν όρος
Ε.Ν.Ε.ντύπω μυν»
Ε.Ν.Ε.
και έτεκεν
ανασχηματισμός της δικομματικής -πλέον- κυβέρνησης είναι γεγονός. Το Υπουργείο Υγείας για μια ακόμη φορά άλλαξε χέρια, αφήνοντάς για μια ακόμα φορά τον κλάδο μας με όλα του τα αιτήματα
ανικανοποίητα.

O

Ε.Ν.Ε.ργός

Κρίνοντας λοιπόν εκ του αποτελέσματος, η εικόνα είναι εντελώς αποκαρδιωτική: Μηδενικά αποτελέσματα υπέρ των νοσηλευτών, απαξίωση χιλιάδων ανέργων μέσω της απαράδεκτης διαδικασίας των επικουρικών υπαλλήλων, πάγωμα της επαναπρόσληψης των 170 νοσηλευτών για τις ΜΕΘ μέσω
του ΚΕΕΛΠΝΟ, καμία νέα πρόσληψη μονίμων ή εκτάκτων νοσηλευτών παρά
τις χιλιάδες αποχωρήσεις λόγω σύνταξης, κατακρήμνιση του ΕΟΠΠΥ (αν
και κύριος υπεύθυνος ήταν ο αναπληρωτής του κ. Σαλμάς), κωλυσιεργία
ορισμού των υπηρεσιακών συμβουλίων των νοσοκομείων, ανυπαρξία νομοθετικού έργου και γενικώς καμία απολύτως επαφή με την υγειονομική πραγματικότητα.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

Μέσα σε ένα χρόνο διοίκησης του
Υπουργείου Υγείας, ο κ. Λυκουρέντζος δεν κατόρθωσε να αφήσει το
στίγμα του, ούτε να ανακουφίσει τους
χιλιάδες εργαζόμενους του ΕΣΥ. Αντιθέτως, με τη χλιαρή του παρουσία,
επέτεινε την ανασφάλεια και την εργασιακή αβεβαιότητα, μη κατορθώνοντας να αποσπάσει κανένα θετικό σχόλιο για τη θητεία του.

Αριστείδης Δάγλας,
Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Ε.

Μέσα σε ένα χρόνο διοίκησης του
Υπουργείου Υγείας, ο κ. Λυκουρέντζος δεν
κατόρθωσε να αφήσει το στίγμα του, ούτε
να ανακουφίσει τους χιλιάδες εργαζόμενους του ΕΣΥ. Αντιθέτως, με τη χλιαρή του
παρουσία, επέτεινε την ανασφάλεια και την
εργασιακή αβεβαιότητα, μη κατορθώνοντας να αποσπάσει κανένα θετικό σχόλιο
για τη θητεία του.

Πρόθεσή μου, δεν είναι να επιτεθώ στον απελθόντα υπουργό, ούτε
να μειώσω το πολιτικό του προφίλ,
αλλά να τονίσω ότι όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα
της περιόδου Λυκουρέντζου, ήταν για μας το απόλυτο μηδέν. Προφανώς δε
του ταίριαζε το αντικείμενο που του ανατέθηκε, έπρεπε όμως να το διαπιστώσει ο ίδιος εγκαίρως, ώστε να μη χαθεί ένα υπερπολύτιμο έτος, ένα έτος
αναμονής, κωλυσιεργίας, παλινδρομήσεων, ασυνεννοησίας και αδράνειας.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ FEPI ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Γόνιμες συζητήσεις,
κοινό όραμα

Γράφει ο Λάμπρος Μπίζας

Ε.Ν.Ε.χειρο

ην Παρασκευή 28 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στη Νάπολι η Γενική
Συνέλευση (Γ.Σ.) και οι εκλογές της
FEPI (European Council of Nursing Regulators),
με τη συμμετοχή της χώρας μας.
Στη Συνέλευση, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η βελτίωση της επικοινωνίας του
οργανισμού διά μέσου της αναβάθμισης
της ιστοσελίδας, της επαφής και διασύνδεσης με ομάδες ασθενών και της δημιουργίας, επιπλέον, ενός newsletter διαφορετικού από το υπάρχον, που θα αφορά στην
εξωτερική επικοινωνία με Ευρωβουλευτές, Ανώτατους Υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Decision Makers, Δημοσιογράφους, Ομάδες Ασθενών, Σχολές και
Πανεπιστήμια Νοσηλευτικής κλπ. Προτάθηκε η χρήση τομέων ενημέρωσης ανά
θεματική ενότητα και η δημιουργία δελτίου πληροφοριών του οργανισμού (info
kit), ως σημαντικό εργαλείο για τις επαφές
μας με τρίτους.
Μεγάλο μέρος της Γ.Σ. κατέλαβε η συζήτηση γύρω από το πρόσφατο έγγραφο (25
Ιουνίου 2013), του Συμβουλίου της Ε.Ε.
προς τα μόνιμα μέλη της Επιτροπής, που
αφορά στην πρόταση αναθεώρησης της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Στην
πρόταση γίνεται αναφορά στη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ),ως εργα-

T

λείο για την ασφαλή και αποτελεσματική
εφαρμογή των επαγγελματικών πρακτικών
για τα επαγγέλματα υγείας. Ενθαρρύνεται η
εφαρμογή της και η ανάπτυξη κινήτρων για
τους επαγγελματίες, ώστε να βρίσκονται σε
μια διαδικασία διά βίου μάθησης, όπου θα
καλύπτονται πρακτικά, επιστημονικά αλλά
και ηθικά ζητήματα. Παρέχεται η δυνατότητα για τον έλεγχο της γλωσσικής επάρκειας των επαγγελματιών ενώ η χρήση της
επαγγελματικής κάρτας, που δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, παραμένει εθελοντική
από τις επαγγελματικές ενώσεις.
Στα αρνητικά σημεία της πρότασης ανήκει, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη αρθρογραφία (Ρυθμός της Υγείας Ιανουάριος 2013 Τεύχος 48,και Φεβρουάριος 2013
Τεύχος 49), η χρήση του όρου νοσηλευτής
(υπεύθυνος για γενική φροντίδα),από επαγγελματίες προερχόμενους τόσο από 12 έτη
βασικής εκπαίδευσης και δικαίωμα εισαγωγής σε πανεπιστήμιο και ανώτατα ιδρύματα,
όσο και από 10 έτη βασικής εκπαίδευσης
και δικαίωμα εισαγωγής σε επαγγελματικές
σχολές και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος
προτάθηκε από την Γ.Σ. η χρήση εναλλακτικών όρων μαζί με τη τον όρο νοσηλευτής για τους αποφοίτους επαγγελματικών
σχολών που προέρχονται από 10 χρόνια
βασικής εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα αυτοί χρησιμοποιούν οι Καναδοί:
(Registered Practitional ή Technical Nurse)
ή άλλοι που ενδείκνυνται σε κάθε εθνική
κουλτούρα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο και για αυτό το λόγο
προτάθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας που
θα παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη ώστε να εντοπισθούν
έγκαιρα και να αντιμετωπισθούν τυχόν
δυσμενείς επιπτώσεις για τους νοσηλευτές.
Παρόντα στη Γ.Σ. ήταν και τα νέα μέλη

της FEPI Γαλλία και Ουγγαρία, ενώ παρακολούθησαν τις εργασίες της Συνέλευσης
και οι Πολωνοί συνάδελφοι εκδηλώνοντας
ενδιαφέρον για την ενεργή συμμετοχή τους
στη FEPI και στις δραστηριότητες της με σκοπό την αναβάθμιση της νοσηλευτικής προς
όφελος της δημόσιας υγείας.
Ακολούθησαν οι προγραμματισμένες εκλογές από όπου προέκυψε για την επόμενη
4ετία το κάτωθι Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος:
Mrs. Dragica SIMUNEC, Hrvatska Komora
Medicinskih Sestara - HKMS
Croatian Nursing Council - CNC
Αντιπρόεδροι:
Mr. Gennaro ROCCO - Federazione Nazionale
Collegi Infermieri – IPASVI (Italy)
Mr. Mircea TIMOFTE - Ordinul Asistentilor
Medicali Generalisti Moaselor Si Asistentilor
Medicali Din Romania - OAMMR (Romania)
Γενικός Γραμματέας:
Mr. Didier BORNICHE - L’Ordre National
des Infirmiers – ONI (France)
Ταμίας:
Mr. Lampros BIZAS (Λάμπρος Μπίζας) Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος - ENE (Greece)
Μέλος:
Mr. Ciro CARBONE - Federazione Nazionale
Collegi Infermieri – IPASVI (Italy)
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε συζητώντας την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και ανανέωσε το ραντεβού των μελών για το Ετήσιο
Συνέδριο της FEPI που θα διεξαχθεί στο
Split της Κροατίας στις 26 Σεπτεμβρίου
2013.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΨΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Η αθροιστική νοσηλεία του
ενός
έτουςΕ.Ν.Ε.κρίθη
δεν υφίσταται
Ε.Ν.Ε.ργός
Γράφει ο Γεώργιος Αβραμίδης,
Πρόεδρος ΣΥΝΟΨΥΝΟ και
Ορ. Γραμματέας ΔΣ Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.χειρο

ην κατάργηση της αθροιστικής νοσηλείας του ενός έτους επιδίωξε και
κατάφερε, τόσο η Ένωση Νοσηλευτών όσο και ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής.
Η προβλεπόμενη διάταξη για Νοσηλεία
ενός έτους αθροιστικά, σε ψυχιατρικό τμήμα κρατικού νοσοκομείου ή ψυχιατρικού
νοσοκομείου ή μονάδας απεξάρτησης αναγνωρισμένη από το κράτος, στο προγενέστερο διάστημα, της αίτησης εισαγωγής στα
παραπάνω πλαίσια, προκειμένου ένας ψυχικά ασθενής να έχει τη δυνατότητα να φιλο-

T

ξενηθεί σε Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, έθετε σημαντικό αριθμό ασθενών οι οποίοι είχαν ανάγκη για φιλοξενία
να στερούνται ανταπόκρισης σε αυτό το
αίτημα, λόγω ότι δεν είχαν συμπληρώσει
τον προβλεπόμενο χρόνο.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και ο
Σύλλογος Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής αναγνωρίζοντας
το τεράστιο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς
και για τις οικογένειές τους, όσο και για τη
συνέχιση της λειτουργίας των δομών αποκατάστασης, αφού δεν είχαν ασθενείς με
τη συγκεκριμένη προϋπόθεση να φιλοξενήσουν, έγκαιρα επισήμαναν το πρόβλημα στην Υφυπουργό Υγείας και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, όπου αναγνώρισαν
το παράδοξο της συγκεκριμένης διάταξης

και άμεσα προέβησαν σε σχετική τροποποίηση, δίνοντας πλέον το δικαίωμα σε
ασθενείς με μικρότερο χρόνο νοσηλείας
να φιλοξενηθούν σε ΜΨΑ.
Επισημαίνουμε συμπληρωματικά,ότι πριν
την τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης, πολλοί ασθενείς, ενώ δεν είχαν ανάγκη πλέον νοσηλείας, αναγκάζονταν να
συνεχίζουν τη νοσηλεία τους σε ψυχιατρική κλινική, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο
για την ψυχική τους κατάσταση όσο και για
τις αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της κλινικής λόγω υπερπλήρωσης,
περιμένοντας τη συμπλήρωση τους ενός
έτους ώστε να είναι σε θέση να μεταβούν
σε έναν ξενώνα ή οικοτροφείο και σε ένα
πλαίσιο που ουσιαστικά είχαν ανάγκη.
Πλέον, η αθροιστική νοσηλεία του ενός
έτους δεν υφίσταται.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Αντίθετα με τον νόμο
Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του Νόμου 4024/2011 καθιερώθηκε νέο σύστημα προαγωγικής και μισθολογικής εξέλιξης,
με την ταυτόχρονη διασύνδεση μισθού και βαθμού. Με άλλα
λόγια, εφόσον ένας υπάλληλος δεν προαχθεί στον επόμενο
βαθμό, παραμένει στάσιμος στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού του.
Παρά, λοιπόν, το γεγονός, ότι ο Νόμος 4024/2011 ετέθη
σε ισχύ ήδη από τις 27-10-2011, έκτοτε και μετά την άπαξ
γενόμενη κατάταξη του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων
σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια, ουδεμία προαγωγή
έλαβε χώρα. Αυτό έχει ως συνέπεια οι δημόσιοι υπάλληλοι
να παραμένουν καθηλωμένοι τόσο βαθμολογικά, όσο και
μισθολογικά, εφόσον έχουν ενταχθεί στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού που κατέχουν.
Αιτία της στασιμότητας ενδεχομένως αποτελούν οι ρυθμίσεις του Παραρτήματος V 2 του Νόμου 4046/2012, σύμφωνα
με τις οποίες «Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμένη εκτί-

μηση του νέου μισθολογίου [Πρώτο τρίμηνο του 2012]. Αυτή
η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι
οποίες ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν
η εκτίμηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής
των κανόνων προαγωγής».
Κατά την άποψή μας το φαινόμενο της στασιμότητας
έρχεται σε αντίθεση με την ρητή πρόβλεψη του άρθρου
103 του Συντάγματος περί μισθολογικής εξέλιξης των
δημοσίων υπαλλήλων. Ζητούμενο αποτελεί η άμεση ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου προαγωγών του Νόμου
4024/2011, μετά την ολοκλήρωση των όποιων διαδικασιών εκτίμησης του σχετικού δημοσιονομικού κόστους
και με σεβασμό στις προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Βασική προϋπόθεση η εγγραφή
στα μητρώα της Ε.Ν.Ε.
Ε.Ν.Ε.ργός
Ε.Ν.Ε.κρίθη
E
νόψει της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί της εφαρμογής
των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και δη των διατάξεων του άρθρου
4§22 περ. δ’, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) επισημαίνει τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, «το κράτος μέλος θεραπείας εξασφαλίζει ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο
έδαφός του, υπάρχουν συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή εγγύηση ή
παρόμοια ρύθμιση που είναι ισοδύναμη ή
ουσιαστικά συγκρίσιμη ως προς το σκοπό
της και κατάλληλη για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου».
Πράγματι το ζήτημα της ασφάλισης της
επαγγελματικής ευθύνης είναι μείζονος
σημασίας για όλους τους επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας,
άρα και τους νοσηλευτές. Η ασφάλιση της
επαγγελμα-

Ε.Ν.Ε.χειρο

τικής ευθύνης, πέραν της εξασφάλισης που
παρέχει στον επαγγελματία, αποτελεί μια
μορφή ένδειξης σεβασμού και προστασίας
των δικαιωμάτων του ασθενούς και του εν
γένει λήπτη – αποδέκτη των υπηρεσιών
υγείας και φροντίδας.
Υπ’ αυτό το πρίσμα η Ε.Ν.Ε. χαιρετίζει την
επίμαχη διάταξη, η ενσωμάτωση της οποίας στο εθνικό μας δίκαιο θα αποτελέσει μια
καινοτόμο και ελπιδοφόρα ρύθμιση προς
όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Βασική θέση της Ε.Ν.Ε. αποτελεί η πεποίθησή της, ότι στη διαδικασία ασφάλισης της
επαγγελματικής ευθύνης όσων παρέχουν
υπηρεσίες θεραπείας, πρωταγωνιστικό ρόλο
θα πρέπει να διαδραματίσουν οι οικείες
επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια.
Με άλλα λόγια, προκειμένου να υπάρξει
μια ενιαία αντιμετώπιση του εξαιρετικά κρισίμου ζητήματος της ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης των νοσηλευτών, η
Ε.Ν.Ε. δύναται και οφείλει να επιφορτιστεί
με την αρμοδιότητα ομαδικής ασφάλισης
των νοσηλευτών – μελών της, σε συνεργασία και διαπραγμάτευση με νομίμως λειτουργούντες ασφαλιστικούς φορείς στη
χώρα μας.
Δια της μεθόδου αυτής αφενός διασφαλίζεται ότι όλοι οι νοσηλευτές, στο πλαίσιο
ενός minimum κοινωνικής ευθύνης, θα
υπαχθούν σε καθεστώς ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης τους,αφετέρου θα υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος, που θα ενισχύσει το
αίσθημα ασφάλειας δικαίου προς όφελος τόσο των
νοσηλευτών,όσο κυρίως
και των ασθενών.
Με τις σκέψεις αυτές
παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις ή για μια από
κοινού ανάλυση όλων
των παραμέτρων και τον

προσδιορισμό των διαδικαστικών βημάτων
αφενός για την θεσμοθέτηση αντίστοιχης
αρμοδιότητας της Ε.Ν.Ε., αφετέρου για την
συγκεκριμενοποίηση ζητημάτων τεχνικού
και λεπτομερειακού χαρακτήρα.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε, ότι
αν τελικώς δεν προκριθεί το μοντέλο ανάληψης της σχετικής πρωτοβουλίας συγκεντρωτικά από τις οικείες επαγγελματικές
οργανώσεις, τότε θα πρέπει να διασφαλιστεί, ότι οι ασφαλίζοντες την επαγγελματική τους ευθύνη θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε εγγεγραμμένα μέλη του οικείου
επαγγελματικού τους συλλόγου, ως μορφή
πιστοποίησης της νομίμου ασκήσεως της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Πράγματι, διά της εγγραφής στα μητρώα
της Ε.Ν.Ε. και διά της ετήσιας ανανέωσης
αυτής παρέχεται, δια μέσου της σχετικώς
εκδιδόμενης βεβαίωσης της Ε.Ν.Ε., μια πιστοπ ο ί η σ η π ερ ί τ η ς ν ο μ ί μ ο υ α σ κ ή σ ε ω ς τ ο υ
νοσηλευτικού επαγγέλματος, περί της ισχύος
της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και περί
της μη επιβολής της πειθαρχικής ποινής της
προσωρινής ή της οριστικής παύσης.
Συνοψίζοντας, θα ήταν τουλάχιστον αδιανόητο να ασφαλίσει την επαγγελματική του
ευθύνη κάποιος εργαζόμενος, ο οποίος
παρέχει μεν νοσηλευτικές υπηρεσίες, πλην
όμως δεν φέρει τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή ή έχει τιμωρηθεί
με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής
ή οριστικής διαγραφής, στοιχείο που συνεπάγεται, κατ’ άρθρον 31§5 του Νόμου
3252/2004, την αυτοδίκαιη αναστολή της
άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Υπ’ αυτήν την έννοια, βασική προϋπόθεση για την ασφάλιση της επαγγελματικής
ευθύνης ενός νοσηλευτή θα πρέπει να αποτελεί η εγγραφή στα μητρώα της Ε.Ν.Ε. και
η ετήσια ανανέωση αυτής, που πιστοποιείται διά της σχετικώς εκδιδομένης βεβαίωσης από την Ε.Ν.Ε..
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Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Παράνομη
και καταχρηστική

Ε.Ν.Ε.ργός

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)
έχει επανειλημμένως τονίσει, ότι η
συστηματική ανάθεση αλλότριων
καθηκόντων σε νοσηλευτές είναι ενέργεια
παράνομη, που παραβιάζει σαφείς διατάξεις, που διέπουν την άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Ειδικότερα, τα επαγγελματικά δικαιώματα
και καθήκοντα των νοσηλευτών περιγράφονται με σαφήνεια στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989.Από την διατύπωση των παραπάνω διατάξεων προκύπτει
αναμφίβολα, ότι τα νοσηλευτικά καθήκοντα
συνδέονται στενά με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και υγείας προς τους νοσηλευομένους ασθενείς. Μεταξύ, δε, των ως
άνω υπηρεσιακών καθηκόντων δεν συμπεριλαμβάνονται διοικητικής ή πάσης άλλης
φύσεως ενέργειες.
Με άλλα λόγια, η συστηματική και επί
μακρόν απασχόληση νοσηλευτών σε φαρμακείο νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα
(π.χ. ΕΟΠΥΥ) συνιστά ανάθεση αλλότριων
καθηκόντων, που κρίνεται ως παράνομη
και καταχρηστική.
Όλες οι παραπάνω ενέργειες εκφεύγουν
του συνήθους κύκλου των υπηρεσιακών
καθηκόντων των νοσηλευτών και αποτελούν
σε κάθε περίπτωση αλλότρια καθήκοντα εν
σχέσει με τον κλάδο των νοσηλευτών.
Σημειωτέον εν προκειμένω, ότι τα υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών, ως
επιστημόνων του χώρου της υγείας, είναι
ενιαία ανεξαρτήτως του φορέα απασχόλησης ή της νομικής φύσεώς του. Με άλλα
λόγια, τα καθήκοντα των νοσηλευτώ είναι
κοινά ανεξαρτήτως του αν απασχολούνται
σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία, σε ασφαλιστικούς φορείς ή σε οποιαδήποτε άλλη
υπηρεσία.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος
3528/2007), ο υπάλληλος είναι υποχρεω-

H

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

μένος να εκτελεί μόνον τα καθήκοντα του
κλάδου και της ειδικότητάς του, άρα όχι και
αλλότρια καθήκοντα, τα οποία δύνανται να
του ανατεθούν μόνον σε περίπτωση επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Περαιτέρω επισημαίνεται, ότι σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25Λ3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007),
«αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει

η συστηματική και επί
μακρόν απασχόληση
νοσηλευτών σε φαρμακείο νοσοκομείου ή
ασφαλιστικού φορέα
(π.χ. ΕΟΠΥΥ) συνιστά
ανάθεση αλλότριων
καθηκόντων, που κρίνεται ως παράνομη και
καταχρηστική.

να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει
χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία
προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή
κανονιστικών πράξεων,διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου
συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση
υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως
αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει
δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και
εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει
τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην
προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε.Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το

διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν
εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η
αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό».
Εκ των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν
τα ακόλουθα συμπεράσματα : Κατά πρώτον
αναγνωρίζεται ευθέως το δικαίωμα ή άλλως
η υποχρέωση διαφωνίας του υπαλλήλου
με το περιεχόμενο προδήλως παράνομης
διαταγής. Η διαφωνία, που αφορά μόνον
την νομιμότητα της διαταγής και όχι την
σκοπιμότητά της,προβάλλεται εγγράφως και
προηγείται της εκτέλεσης της διαταγής.
Με άλλα λόγια αναγνωρίζεται το δικαίωμα ανυπακοής. Υπογραμμίζεται, βέβαια, ότι
η άρνηση εκτέλεσης διαταγής που δεν είναι
προδήλως παράνομη συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της άρνησης εκτέλεσης των
υπηρεσιακών καθηκόντων.
Στην περίπτωση που ο διατάσσων θα επικαλεσθεί επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους
γενικότερου συμφέροντος, ή εκδώσει δεύτερη κατά σειρά διαταγή ομοίου περιεχομένου, τότε ο υπάλληλος υποχρεούται να
εκτελέσει την διαταγή έστω κι αν είναι παράνομη, καθιερουμένου ούτως του καθήκοντος της απόλυτης υπακοής.
Εν προκειμένω, ωστόσο, οι επικαλούμενοι λόγοι θα πρέπει αθροιστικώς να είναι
επείγοντες, ήτοι μη επιδεχόμενοι αναβολής, εξαιρετικοί, ήτοι να έχουν προκύψει
εκτάκτως και αιφνιδίως και γενικότερου
συμφέροντος, δηλαδή να άπτονται κρατικών ή κοινωνικών αναγκών, η μη ικανοποίηση των οποίων θα επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημία στο κράτος ή στην κοινωνίας.
Εν προκειμένω, η συστηματική ανάθεση
σε νοσηλευτές αλλότριων καθηκόντων δεν
μπορεί να υποστηριχθεί ότι οφείλεται σε
επείγουσες συνθήκες μη προβλεφθείσες,
στοιχείο που την καθιστά αυτομάτως παράνομη.
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ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΣΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Οι διακομιδές
στη σωστή τους βάση

ο Υπουργείο Υγείας μετά από την
παρέμβαση του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ
Ν. Αττικής (ΣΥΝΟΨΥΝΟ ΕΣΥ Ν. ΑΤΤΙ ΚΗΣ), με έγγραφό του βάζει ΤΕΛΟΣ στη
συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού στις
διακομιδές ασθενών από τα Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία σε Γενικά.
Ήρθε καιρός, όπου οι Νοσηλευτές μέσα
από τα θεσμικά τους όργανα, σηκώνουν
κεφάλι και καθορίζουν μόνοι τους, όπως
πρέπει, τα του οίκου τους.
Ας πάρουν λοιπόν το μήνυμα «κάποιοι
βολεμένοι» του ΙΑΤΡΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ συστήματος,ευελπιστώντας να προσγειωθούν στην
πραγματικότητα,που για αρκετό καιρό είχαν
«απλώς» απωθήσει και οι οποίοι θέλουν
τους νοσηλευτές υποτελείς,ότι όχι μόνο δεν
είναι, αλλά συνδικαλίζονται, διεκδικούν και
κερδίζουν αυτά που τους ανήκουν και
παράλληλα είναι σε θέση μόνοι τους να
καθορίσουν το μέλλον τους.
Ενωμένοι οι Νοσηλευτές σίγουρα είναι σε
θέση να καταφέρουν πολλά. Κυρίως όμως,
να αναλάβουν της ευθύνη και να κάνουν
πράξη τον αυτοέλεγχο, την αυτοκυριαρχία
και την ανεξαρτησία του κλάδου τους.

T

Ε.Ν.Ε.χειρο

Τι λέει το έγγραφο του υπουργείου
«Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών που
αναφέρονται σε διακομιδές ψυχιατρικών
ασθενών και παρά την ύπαρξη σχετικών
κανονιστικών διατάξεων και εγγράφων της
υπηρεσίας μας εξακολουθούν και υφίστανται προβλήματα όσον αφορά στην κατανόηση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων
των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών
στο θέμα της πραγματοποίησης διακομιδών
ψυχιατρικών ασθενών. Για το λόγω αυτό
επισημαίνουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό

πλαίσιο (άρθρο 7 του Ν. 1579/85 ΦΕΚ
217/1/85), άρθρο 5 του Π.Δ. 348/96 (ΦΕΚ
229/Α/96) που τροποποιεί το άρθρο 9 του
Π.Δ. 376/88, το ΕΚΑΒ συνεργάζεται με τις
μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας της
περιφέρειας του (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγεί-

Ενωμένοι οι
Νοσηλευτές σίγουρα
είναι σε θέση
να καταφέρουν πολλά.
Κυρίως όμως,
να αναλάβουν της
ευθύνη και να κάνουν
πράξη τον αυτοέλεγχο,
την αυτοκυριαρχία και
την ανεξαρτησία του
κλάδου τους.

ας, κ.λ.π.) και είναι αρμόδιο να συντονίζει
τη δράση και την κίνηση όλων των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, των ειδικών κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας
και των άλλων μέσων μεταφοράς και διακίνησης ασθενών. Διακομιδές ασθενών με
ασθενοφόρα αυτοκίνητα καθώς και διακομιδές χρονίων περιστατικών πραγματοποιούνται και από τα Νοσοκομεία που διαθέτουν ασθενοφόρα με προγραμματισμό του
γραφείου κίνησης (κεφάλαιο ΙΔ της αριθμ.
Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-5-05 (ΦΕΚ 740/Β/1-

6-2005) Υπουργικής Απόφασης).
2. Σημειώνεται καμία διακομιδή δεν θα
γίνεται αν πρώτα δεν έχει εξαντληθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης του περιστατικού εντός
του Νοσοκομείου προέλευσης ενώ τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για καμιά άλλη εργασία πλην
της διακομιδής ασθενών . Σε όλες τις μετακινήσεις υπογράφεται έντυπο παράδοσηςπαραλαβής για κάθε ασθενή.
3. Επιπροσθέτως και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 66 του Ν.
3984/11 (ΦΕΚ 150/Α) τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας της Χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν υπό τη συντονιστική
αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ και των παραρτημάτων του, τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα τους
καταλλήλως στελεχωμένα και εξοπλισμένα,
σύμφωνα με μηνιαίο πρόγραμμα, το οποίο
υποβάλλεται, εγκαίρως στο ΕΚΑΒ. Για το
λόγο αυτόν όλοι οι οδηγοί, πληρώματα
ασθενοφόρων και λοιπό προσωπικό των
Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας που στελεχώνουν τα ασθενοφόρα τους, θα εκπαιδεύονται από το ΕΚΑΒ. Με το πέρας κάθε
εκπαίδευσης του αντίστοιχου οριζόμενου
προσωπικού, η οποία σημειωτέον είναι
συνεχιζόμενη, το προσωπικό αυτό των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων υποχρεούται να
διακομίζει και να συνοδεύει τα περιστατικά που χαρίζουν διακομιδής.
4. Με τα οριζόμενα στην παρ. 7 της
αριθμ.Υ4δ/Γ.Π. οικ. Υ4Δ/161698/22-12-10
(ΑΔΑ:4ΙΙΩΘ-Σ) εγκυκλίου μας και κατά την
πραγματοποίηση με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ,
όπως προδήλως και με ασθενοφόρα των
Νοσοκομείων, διανοσοκομειακών διακομιδών που χρήζουν συνοδείας γιατρού, ο
συνοδός γιατρός ορίζεται από το Νοσοκομείο που διακομίζει το περιστατικό με ευθύνη του Δ/ντή του τμήματος ή του αντικατα-
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Ε.Ν.Ε.χειρο

Το Υπουργείο Υγείας μετά από την παρέμβαση του Συλλόγου Νοσηλευτών
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΣΥ Ν. Αττικής (ΣΥΝΟΨΥΝΟ ΕΣΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ),
με έγγραφό του βάζει ΤΕΛΟΣ στη συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού
στις διακομιδές ασθενών από τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία σε Γενικά.

στάτη του και να είναι ανάλογης ειδικότητας και εμπειρίας προς το είδος και την
βαρύτητα της παθήσεως του διακομιζόμενου ασθενούς ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία υποστήριξη του ασθενούς και την
διάρκεια της διακομιδής του από το ένα
Νοσοκομείο στο άλλο.
5. Σύμφωνα και με την αριθμ. Υ4δ/
53080/23-5-2005 Υ.Α. όλες οι διακομιδές
γίνονται με ευθύνη και γραπτή εντολή του
Δ/ντή του τμήματος ή του νόμιμου αντικαταστάτη του που νοσηλεύεται ο προς

μεταφοράς ασθενής, οποίος υπογράφει την
εντολή και σε συνεργασία με τον Δ/ντή
της ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου
επιλέγει το κατάλληλο πρόσωπο για την
συνοδεία του περιστατικού. Ειδικότερα
στο χώρο των ψυχιατρικών νοσοκομείων
και αφού ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα
των διακομιζόμενων ασθενών, κρίνεται
σκόπιμο η συνοδεία των περιστατικών να
προέρχεται από το ιατρικό προσωπικό του
νοσοκομείου, αντίστοιχης ειδικότητας με
το διακομιζόμενο περιστατικό ή και ψυχιά-

τρου σύμφωνα και με τα αναφερόμενα
στην παρ.7 της προαναφερθείσας υπ. Αριθμ.
Υ4δ/Γ.Π.οικ.1698/22-12-10, εγκυκλίου
μας.
6. Τέλος επισημαίνεται για άλλη μια φορά
ότι θέματα που εκάστοτε ανακύπτουν στην
λειτουργία των Νοσοκομείων, ρυθμίζονται
με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων
αυτών,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2, παρ.3 του Ν.1471/84 σε συνδυασμό με
τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Π.Δ.
87/86 (ΦΕΚ 32/Α/86)».
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Τυπορυχείο…
Ε.Ν.Ε.υθέτω
Ε.Ν.Ε.ws
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> “Καίνε” τον καρκίνο με
ηλεκτροσόκ. Ενθαρρυντικά τα
πρώτα αποτελέσματα
Πηγή: Deutsche Welle
Σύντομοι και έντονοι ηλεκτρικοί παλμοί διοχετεύονται τοπικά για να εξουδετερώσουν τα
καρκινικά κύτταρα, χωρίς να πλήττουν τον
υγιή ιστό. Τα πρώτα δείγματα της θεραπείας
είναι θετικά.
Η νέα μέθοδος, η επονομαζόμενη «μη αναστρέψιμη ηλεκτροπόρωση», προβλέπει τη
χρήση λεπτών βελόνων, αλλά αντί της θερμότητας που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρότινος,
οι γιατροί διοχετεύουν μέσα από αυτές ηλεκτρικούς παλμούς υψηλής τάσης, υποβάλλοντας τα καρκινικά κύτταρα σε ηλεκτροσόκ.
Έτσι τα κύτταρα αυτά ‘σκάνε και στη συνέχεια
συλλέγονται και εξάγονται από το σώμα.
Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αυτό το γεγονός
θα βοηθήσει στη στοχευμένη εξουδετέρωση
των καρκινικών κυττάρων διατηρώντας ανέγγιχτους τους υγιείς ιστούς. Μέχρι σήμερα η
μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί στη Γερμανία
μόνο σε λίγα ερευνητικά κέντρα και κυρίως
για τη θεραπεία καρκίνων του ήπατος που
δεν επιδέχονται χειρουργικής Το μεγάλο

ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν
αυτή η θεραπεία με ηλεκτροσόκ νικά οριστικά τον καρκίνο ή αν θα εμφανιστεί και πάλι
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

Ε.Ν.Ε.ργώ

>> Και νέοι τύποι καρκίνου του
δέρματος
Πηγή: http://www.healthierworld.gr
Τα περιστατικά «παράξενων» καρκίνων του
δέρματος αυξάνονται όλο και περισσότερο, με
όγκους που εμφανίζονται σε ασυνήθιστα
σημεία, όπως τα μάτια, τα αυτιά, ακόμη και τα
πέλματα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες,
παρόλο που το 80% των περιπτώσεων μελανώματος έχει άμεση σχέση με την έκθεση
στον ήλιο, η ασθένεια μπορεί να εμφανιστεί
και σε άτομα που συνηθίζουν να αποφεύγουν τον ήλιο.
Πρόσφατη βρετανική έρευνα έδειξε ότι τουλάχιστον το 50% όλων των τύπων καρκίνου
εμφανίζονται στο κεφάλι, και αυτό επειδή το
κεφάλι είναι σχεδόν πάντα εκτεθειμένο στον
ήλιο. Επίσης, περίπου το 20% των καρκίνων
του δέρματος στους άνδρες εμφανίζεται στον
λαιμό, ποσοστό που για τις γυναίκες φτάνει το
14%, και προσβάλλει κυρίως άτομα που είναι
συνεχώς εκτεθειμένα στο ήλιο λόγω της δουλειάς τους, όπως οι αγρότες. Ακόμη, ο καρκί-

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός
>> Η υπερβολική χρήση του Facebook προκαλεί
στους χρήστες
ψυχωσικά επεισόδια και παραισθήσεις σύμφωνα με μελέτη

νος του δέρματος εμφανίζονται και στον
κορμό, ενώ τον τελευταίο καιρό ακούγονται
όλο και περισσότερα περιστατικά καρκίνου
στο μάτι. Τέλος, καρκίνος του δέρματος μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και στα αυτιά και τις
πατούσες, γι' αυτό η χρήση του αντηλιακού
πρέπει να γίνεται σε όλα τα σημεία που εκτίθενται στον ήλιο.

Ε.Ν.Ε.ποχή

>> Απίστευτες ιατρικές αλήθειες
για τον
κάθε λαό, που δεν γνωΕ.Ν.Ε.γραψαν
ρίζετε
Πηγή: http://iatropedia.com
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη χώρα που ο
μισός της πληθυσμός είναι κάτω από τα 15
χρόνια. Αυτή είναι η Νιγηρία όπου σύμφωνα
με τα στοιχεία του ΟΗΕ, το 49% των
Νιγηριανών δεν έχουν μπει καν στην εφηβεία.
Στον αντίποδα, η χώρα όπου οι κάτοικοι της
πεθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, τόσο από
ασθένειες, όσο και λόγω της ηλικιακής σύνθεσης είναι η Ουκρανία. Κάθε χρόνο πεθαίνουν 8 άνθρωποι στους 100 και δεν αντικαθίστανται από τις γέννες, που σημαίνει ότι μέχρι
το 2050, η Ουκρανία θα έχει χάσει το 30% του
συνολικού της πληθυσμού.
Το Nauru, ένα μικρό νησάκι κοντά στην
Ινδονησία, είναι το νησί με τους πιο παχύσαρκους και υπέρβαρους κατοίκους στον κόσμο.

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Πηγή: Το ΒΗΜΑ
Νέα μελέτη ειδικών του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, από την οποία προκύπτει ότι η
εμφάνιση ψυχωσικών επεισοδίων σχετίζεται με τον εθισμό στο Διαδίκτυο και παραισθήσεις που προκαλούνται από τις εικονικές σχέσεις που καλλιεργούνται μέσα από
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook.
Οι εθελοντές που εξετάστηκαν στη μελέτη, κρίνονταν από τους ερευνητές ως «μοναχικοί» ωστόσο κανείς τους δεν είχε ιστορικό ψυχωσικών επεισοδίων ή κατάχρησης ουσιών. Οι επιστήμονες εξέτασαν εις βάθος τις περιπτώσεις τριών ασθενών και εντόπισαν μια άμεση σχέση ανάμεσα στα ψυχωσικά επεισόδια των ασθενών και τη διαδικτυακή επικοινωνία
που διατηρούσαν μέσω του Facebook.
Δυσαρεστημένοι στη ζωή, ευτυχισμένοι στο Facebook;
Πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, στη Σουηδία, είχε δείξει ότι οι χρήστες του Facebook που δήλωναν χαμηλό εισόδημα, φτωχή μόρφωση, λιγότερο ευχαριστημένοι με τη ζωή τους, έτειναν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη δημοφιλή ιστοσελίδα.
Συγκεκριμένα, το 85% των χρηστών έμπαιναν στο Facebook καθημερινά, με το 26% να δηλώνει ότι «δεν ένιωθε καλά» αν δεν έμπαινε
συχνά στη σελίδα. Οι γυναίκες αφιέρωναν κατά μέσο όρο περί τα 81 λεπτά την ημέρα στο Facebook, ενώ ο χρόνος παραμονής των
ανδρών στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης άγγιζε τα 64 λεπτά ημερησίως.

Ε.Ν.Ε.χειρο
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Το 95% του πληθυσμού του είναι υπέρβαρο
και αυτό γιατί όταν ευημερούσε πριν λίγες
δεκαετίες λόγω των εξαγωγών αλατιού, οι
κάτοικοι γνώρισαν και λάτρεψαν το fast food.
Οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι στον κόσμο
ζουν στον Καναδά. Το 50% του πληθυσμού
έχει ανώτερη εκπαίδευση. Ακολουθούν το
Ισραήλ με 45% και η Ιαπωνία με 44%. Αντίθετα
η χώρα με τους περισσότερους φυλακισμένους
στον κόσμο είναι η γειτονική με τον Καναδά,
ΗΠΑ. Στις φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών
βρίσκονται σήμερα περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια εγκληματίες.
Στην Παπούα- Νέα Γουινέα, η επίσημη γλώσσα
είναι τα Αγγλικά. Όμως Αγγλικά μιλάει μόνο το
2% του πληθυσμού. Στο νησί μιλιούνται συνολικά 820 διαφορετικές γλώσσες, ή αλλιώς, το
12% των γλωσσών όλου του πλανήτη.
Η χώρα που δεν έχει ποτάμια και λίμνες είναι
η Σαουδική Αραβία και οι γαστρεντερίτιδες
θερίζουν κυρίως στα χωριά. Το νερό που
πίνουν είναι από αφαλάτωση των φυτών.

>> Αυξημένος κίνδυνος
αυτισμού για τα «μωρά της
ρύπανσης»
Πηγή: Web Only
Η έκθεση της εγκύου στους ρύπους των οχημάτων και των βιομηχανιών μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο γεννήσεως
μωρού με αυτισμό, αναφέρουν επιστήμονες
από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, σύμφωνα με
τους οποίους, ο κίνδυνος διπλασιάζεται στις
γυναίκες που ζουν σε αστικά κέντρα με τα
υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης.
Η νέα μελέτη βασίζεται σε στοιχεία από 325
γυναίκες που απέκτησαν παιδί με αυτισμό,
22.000 που απέκτησαν υγιή παιδιά και δεδομένα από την αμερικανική Υπηρεσία
Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΕΡΑ) για την
ρύπανση στις περιοχές όπου ζούσαν οι
γυναίκες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Οι επιστήμονες βρήκαν σαφή συσχέτιση ανάμεσα στην διαβίωση σε περιοχές με υψηλή
ατμοσφαιρική ρύπανση και τον κίνδυνο γεννήσεως αυτιστικού παιδιού – με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να παρατηρείται σε περιοχές με
αυξημένα επίπεδα ρύπων από ντίζελ και
υδράργυρο.
Οι ερευνητές σημειώνουν στο άρθρο τους ότι
οι ατμοσφαιρικοί ρύποι περιέχουν πολλές
τοξίνες οι οποίες είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την νευρολογική λειτουργία και την
ανάπτυξη των εμβρύων.

>> Οι μπαμπάδες τώρα μπορούν
να νιώθουν το μωρό τους να κλοτσάει στην
κοιλιά χάρη σε μία επαΕ.Ν.Ε.υθέτω
ναστατική ζώνη!
Πηγή: http://www.mothersblog.gr
«Μπορώ να νιώσω το μωρό» φωνάζουν με
ενθουσιασμό οι μπαμπάδες χάρη σε μία νέα
ζώνη που φοράει η σύντροφό τους στην κοιλιά της. Οι μπαμπάδες νιώθουν το κλότσημα
του παιδιού σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα
αν και οι δύο μέλλοντες γονείς φοράνε την
ζώνη, τότε ο πατέρας νιώθει κινήσεις του παιδιού του σαν να ήταν στη δική του κοιλιά.
Την πατέντα δημιούργησε μία ομάδα στις
Ηνωμένες Πολιτείες η οποία έχει ήδη κάνει
τρισευτυχισμένους πολλούς μπαμπάδες μιας
και η συγκεκριμένη εμπειρία είναι μοναδική
και συχνά οι μπαμπάδες παραπονιούνται που
δεν μπορούν να έχουν επαφή με το αγέννητο παιδί τους όπως οι μαμάδες.

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.γραψαν

>> Εκατοντάδες παιδιά πάσχουν
από νοσήματα
του σεξ στη
Ε.Ν.Ε.πίγραφα
Βρετανία
Πηγή: Web Only
Ένα αγόρι ηλικίας μόλις 11 ετών είναι ο νεώτερος ασθενής στη Βρετανία που κάνει θεραπεία
σε νοσοκομείο για σεξουαλικώς μεταδιδόμενο
νόσημα, σύμφωνα με μια νέα, ανησυχητική
έρευνα. Τα στοιχεία της αποκαλύπτουν πως τα
3 τελευταία χρόνια, σχεδόν 900 παιδιά και έφηβοι ηλικίας κάτω των 16 ετών έχουν διαγνωστεί στη χώρα αυτή με νοσήματα όπως ο έρπης
των γεννητικών οργάνων, τα χλαμύδια και η
βλεννόρροια.
Μεταξύ των παιδιών που κόλλησαν κάποιο
νόσημα του σεξ συμπεριλαμβάνονται δύο
12χρονα αγόρια που έκαναν θεραπεία για κονδυλώματα και έρπη, και ένα συνομήλικό τους
κορίτσι που έκανε θεραπεία για έρπη.
Από το 2008 έως σήμερα, θεραπεία για ένα ή
περισσότερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα έκαναν επίσης 44 κορίτσια και 2 αγόρια
ηλικίας 13 ετών, 200 αγόρια και κορίτσια ηλικίας 14 ετών και 602 έφηβοι ηλικίας 15 ετών.
Οι ειδικοί εκτιμούν πως ο αληθινός αριθμός
των μολυσμένων παιδιών και εφήβων είναι
μεγαλύτερος, καθώς οι αριθμοί αφορούν ορισμένα μόνο από τα βρετανικά νοσοκομεία.
Άλλα ευρήματα της έρευνας είναι πως ο αριθμός των μολυσμένων κοριτσιών είναι τριπλάσιος από αυτόν των αγοριών, καθώς και ότι
το συχνότερο νόσημα που κόλλησαν τα παιδιά είναι τα χλαμύδια.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο
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>> Ολοκληρώθηκε ο πληρέστερος ψηφιακός χάρτης του
ανθρώπινου εγκεφάλου
Πηγή: health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το πιο λεπτομερή ψηφιακό τρισδιάστατο χάρτη του ανθρώπινου εγκεφάλου, τον «Μεγάλο Εγκέφαλο» (Big
Brain) ανακοίνωσαν ότι δημιούργησαν οι ερευνητές από τον Καναδά και
τη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία
που δημοσιεύονται στο επιστημονικό
έντυπο Science. Πρόκειται για τη
λεπτομερέστερη μέχρι σήμερα τρισδιάστατη ψηφιακή χαρτογράφηση του
εγκεφάλου, που επιτρέπει στους επιστήμονες να βλέπουν χαρακτηριστικά
μικρότερα και από μια τρίχα.
Ο νέος άτλαντας του ανθρώπινου
εγκεφάλου, που έχει ανάλυση 50
φορές μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλο μέχρι σήμερα, δίνει στους
νευροεπιστήμονες καλύτερη από
ποτέ πρόσβαση στις δομές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη νόηση,
τα συναισθήματα, την ομιλία, τη
γήρανση και διάφορες νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η νόσος
Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον.
Η δημιουργία του χάρτη διήρκεσε
δέκα χρόνια και έγινε με πρότυπο
τον διατηρημένο σε παραφίνη εγκέφαλο μιας γυναίκας που είχε πεθάνει
σε ηλικία 65 ετών. Ο εγκέφαλός της
τεμαχίστηκε σε πάνω από 7.400 τμήματα, το καθένα πάχους έως 20
μικρομέτρων.

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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Επιμέλεια: Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ, Μπεκρή Έλενα
Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc «Διαχείριση
Κρίσεων Υγείας - Διεθνής Ιατρική»,
ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν. Ιωνίας

> 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο "Εξελίξεις
και Διλήμματα στον Καρκίνο του
Παχέος Εντέρου"
Ξενοδοχείο Larissa Imperial, Λάρισα
28-29 Ιουλίου 2013. Η συμμετοχή στο
Συνέδριο είναι δωρεάν.
Οργάνωση:Ογκολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας "Κουτλιμπάνειο" σε συνεργασία με το Ογκολογικό Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου
Χανίων "Άγιος Γεώργιος". Γραμματεία Πληροφορίες: E.T.S. Events & Travel
Solutions A.E.T: 210 9880032, F: 210
9881303, Email: ets@events.gr

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
> CTU Clinical Topics in Urology
Lithiasis from A to Z
Αθήνα 5-6 Ιουλίου 2013. Διοργανωτής: 1st & 2nd Departments of
Urology, Univercity of Athens, Medical
School.Website:
www.ctucongress.org, Email:
info@CTUcongress.org, Τηλ.:
2107414700.
> 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής
Ξενοδοχείο Elite, Καλαμάτα, 5-7 Ιουλίου 2013.
Διοργάνωση:Ελληνικό Κολλέγιο Γενικής Ιατρικής (Ε.ΚΟ.Γ.Ι.). Γραμματεία Πληροφορίες: Congress World Event
Travel.Tηλ.: 210 7222518, Fax: 210
7210069,
Email: info@congressworld.gr.
Website: www.congressworld.gr
> 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής
Ογκολογίας "Σύγχρονα θέματα ογκολογίας"
Ξενοδοχείο Astir Egnatia, Αλεξανδρούπολη 12-13 Ιουλίου 2013. Η
συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Οργάνωση: Ογκολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
Υπό την αιγίδα: Ιατρικού Συλλόγου
Έβρου, Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας,
Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, Ιατρικού
Συλλόγου Ροδόπης. Γραμματεία Πληροφορίες: E.T.S. Events & Travel
Solutions A.E.,T: 210 9880032, F: 210
9881303, Email: ets@events.gr .
Website: www.events.gr.

> 9th Symposium on bulk power
systems dynamics and control
Ρέθυμνο, Κρήτη 25-30 Αυγούστου
2013. Πληροφορίες: ERA, Τηλ.: 210 36
34 944,
Fax: 210 36 31 690, Email: info@era.gr,
Website: www.irep2013.gr.

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

> 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερευνητικής Δερματολογίας
Ξενοδοχείο Atlantis, Ηράκλειο Κρήτης
6-8 Σεπτεμβρίου 2013. Γραμματεία Πληροφορίες: Era Ltd,T: 210 3634944,
F: 210 3631690, Email: info@era.gr.
Website: www.era.gr.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

> 6η Επιστημονική Διημερίδα
Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.
"Πρόληψη & Θεραπεία των Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου:
Σύγχρονες απόψεις"
Ξενοδοχείο Volos Palace, Βόλος 13-14
Σεπτεμβρίου 2013. Οργάνωση: Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου
για Αγγειακά Νοσήματα
(Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.).
Γραμματεία - Πληροφορίες:THEMA
TEAM,T: 210 6107213, F: 210 6107864,
E: kmili@themateam.gr.Website:
www.themateam.gr.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργός

> 9ο Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής
Ιατρικής
Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
26-29 Ιουνίου 2013. Γραμματεία Πληροφορίες: E-vip Events &
Congresses,T: 27550 22201, F: 211
8505006, Email: e-vip@e-vip.com.gr.
Website: www.e-vip.com.gr.

Ε.Ν.Ε.χειρο
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Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ,
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2013Ε.Ν.Ε.κριθη

> 8th Congress of Melanoma
Congress Center Hamburg, Hamburg
– Germany 18-20 July 2013.
www.worldmelanoma2013.com.
> Hellenic - Turkish Summer School
in Advanced Surgical Oncology
Αμφιθέατρο Σχολής Επιστημών της
Διοίκησης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Χίος 6-7 Σεπτεμβρίου 2013. Γραμματεία - Πληροφορίες: ICB - Innovative
Conventions Bureau,T: 210 412225051, Email: info@icb.gr. www.icb.gr.

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ποχή

> 2nd International Conference on
Immunometabolism: Molecular and
Cellular Immunology of Metabolism
Ξενοδοχείο Sheraton Rhodes, Ρόδος
15-20 Σεπτεμβρίου 2013. Γραμματεία Πληροφορίες:Aegean Confrences,T:
210 3634944, F: 210 3631690,
Email: info@era.gr.Website:
www.era.gr.

Ε.Ν.Ε.γραψαν

> First Scientific Congress of the
MMSDD
Ξενοδοχείο Athens Hilton, Αθήνα 2021 Σεπτεμβρίου 2013. Οργάνωση:
Mediterranean Medical Society for
Digestive Diseases. Πληροφορίες Γραμματεία: GK Advertising,T: 210
8764725, F: 210 8764877, Email:
info@gkad.gr.Website: www.gkad.gr.

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.

> 5th International Conference on
Crossroads between Innate and
Adaptive Immunity
Ξενοδοχείο Corfu Imperial, Κέρκυρα
21-26 Σεπτεμβρίου 2013. Γραμματεία Πληροφορίες:Aegean Conferences,T:
210 3634944, F: 210 3631690,
Email: info@era.gr. www.era.gr.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

> Algos 2013 International
Symposium of WIP
Ξενοδοχείο Kipriotis Panorama, Κως 2629 Σεπτεμβρίου 2013. Οργάνωση:World
Institute of Pain (WIP). Γραμματεία Πληροφορίες: Era Ltd,T: 210 3634944 F:
210 3631690, Email: info@era.gr.
www.era.gr, www.algos2013.gr
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«Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων»

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Σε συνέχεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το 3ο Π.Τ. Δυτικής Μακεδονίας,
διοργανώνει για Νοσηλευτές εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα: «Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με Αυτόματο Εξωτερικό –Απινιδωτή ( BLS-AED)», πιστοποιημένα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ( ERC). Αρχικά, το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Γ.Ν.Πτολεμαίδος «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»,
Συγκεκριμένα:
Σάββατο 14/09/2013 από τις 14:00 έως τις 19:00
Κυριακή 15/09/2013 από τις 09:00 έως τις 14:00
Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στο Γ.Ν. Γρεβενών στις 05/10/2013 και ώρες 14:00 έως 19:00 και
στο Γ.Ν. Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» στις 06/10/2013 και ώρες 10:00 έως 15:00.
Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ
Αριθμός συμμετεχόντων/ανά σεμινάριο: 30 άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).
Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης
• Πρόγραμμα και υλικό Σεμιναρίου
• Πιστοποίηση
Θα ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα που θα διενεργηθούν σε κάθε Νοσοκομείο της Δυτικής Μακεδονίας, αρκεί
να συμπληρωθεί ο ανάλογος αριθμός συμμετεχόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2461049591, 2563057549,
6994553900.
Το 3ο Π.Τ. αναλαμβάνει την δαπάνη για το catering των εκπαιδευομένων και τα έξοδα διαμονής των εκπαιδευτών.

14Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, συνεπής στο ραντεβού της, αποφάσισε να διενεργήσει το 14ο
Πανελλήνιο Νοσηλευτικό της Συνέδριο στην καρδιά της χώρας, στο πανέμορφο
Βουνό των Κενταύρων, το πανέμορφο Πήλιο.
Στις 6 του Δεκέμβρη, η Πορταριά θα υποδεχτεί εκατοντάδες νοσηλευτές απ’ όλες
τις γωνιές της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της σημαντικότερης ετήσιας μας εκδήλωσης, ανταλλάσσοντας απόψεις, γνώμες και εμπειρίες.
Σε μια δύσκολη εθνική συγκυρία, με έναν επαγγελματικό ορίζοντα εξαιρετικά ομιχλώδη και με την αβεβαιότητα να επικρέμαται πάνω από το μέλλον όλων των πολιτών, η ομοσπονδία μας, φιλοδοξεί να συσπειρώσει τους νοσηλευτές μας, δίνοντας
την ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν πιθανές λύσεις και προσεγγίσιμες προοπτικές για το μέλλον του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Κάθε καινοτόμα πρόταση είναι καλοδεχούμενη, στα πλαίσια του αναπροσανατολισμού του ρόλου του νοσηλευτή, αναδεικνύοντας όλες εκείνες τις προσοδοφόρες
και αποδοτικές παραμέτρους που επί χρόνια ήταν καλά κρυμμένες στο παρασκήνιο από το ιατροκεντρικό κατεστημένο και όσους επωφελούνταν από αυτό.
Με πυλώνες τις θέσεις μας για διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα
της υγείας, την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών, την αξιοκρατία στην ιεραρχική εξέλιξη, την υλική και ηθική στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την εδραίωση της ακομμάτιστης κλαδικής αυτοεκπροσώπησης και αυτοοργάνωσης, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ φιλοδοξεί να αποτελέσει και επισήμως την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση για τους νοσηλευτές, με τη συμμετοχή
της στην ΑΔΕΔΥ, κάτι που θα παρουσιαστεί με λεπτομέρεια στο επικείμενο συνέδριο της Πορταριάς, όπου και θα παρουσιαστεί το νέο σωματείο μας, αυτό του Συλλόγου Νοσηλευτών Μαγνησίας.
Με τη βεβαιότητα ότι θα συμμετάσχουν ενεργά και σε αυτό το σημαντικό γεγονός, συνάδελφοι, συνεργάτες και γενικά προσφιλή πρόσωπα απ’ όλη τη χώρα, σας καλούμε από 6 έως και 8 Δεκεμβρίου στην πανέμορφη Πορταριά.

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας».
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