
 
 
 

    
ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ» 

 
Με αφορµή συγκεκριµένη πρακτική που ακολουθείται στο νοσοκοµείο 

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», αλλά και ενόψει µιας γενικευµένης προσπάθειας µετακύλισης της 

ευθύνης για την λεγόµενη ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τους ιατρούς στο νοσηλευτικό 

προσωπικό, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) επισηµαίνει τα ακόλουθα : 

Ο θεσµός της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθιερώθηκε δυνάµει των διατάξεων 

του Νόµου 3892/2010. Τόσο από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον επίµαχο Νόµο, 

όσο και από τις ίδιες τις διατάξεις του προκύπτει µε σαφήνεια, ότι η διαδικασία της 

ηλεκτρονικής καταχώρησης των συνταγών βαρύνει αποκλειστικά και µόνον τους ιατρούς, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ιατρών των δηµόσιων νοσοκοµείων.  

Χαρακτηριστικές είναι ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 3 του ως άνω Νόµου, που 

τιτλοφορείται, µάλιστα, «Υποχρεώσεις ιατρών ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση».  

Εκ του πλέγµατος των παραπάνω διατάξεων, σε συνδυασµό µε την απουσία 

οιασδήποτε µνείας περί νοσηλευτικού προσωπικού, καταδεικνύεται µε τον πλέον πειστικό 

και αδιαµφισβήτητο τρόπο, ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης αφορά και 

απευθύνεται µόνον στους ιατρούς, οι οποίοι και βαρύνονται µε τις σχετικώς προβλεπόµενες 

στο άρθρο 3 υποχρεώσεις.  

Κατά συνέπεια είναι απόλυτα σαφές, ότι οι νοσηλευτές των δηµόσιων νοσοκοµείων 

ουδόλως εµπλέκονται µε τη συγκεκριµένη διαδικασία, η οποία ως εκ της φύσεώς της και 

του περιγραφέντος θεσµικού της πλαισίου ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στο πεδίο των 

αρµοδιοτήτων των ιατρών. 
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Με άλλα λόγια είναι τουλάχιστον αδιανόητο η πολύπαθη νοσηλευτική κοινότητα να 

συνεχίζει να επωµίζεται τα βάρη και τις ευθύνες του ιατρικού προσωπικού. Το φαινόµενο 

αυτό πρέπει να λάβει τώρα ένα οριστικό τέλος και προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει 

να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια. 

Με τις σκέψεις αυτές η ΕΝΕ παραµένει στο πλευρό των νοσηλευτών του 

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ» και κάθε άλλου δηµόσιου νοσοκοµείου και δηλώνει την αµέριστη 

συµπαράστασή της στο δίκαιο των αιτηµάτων τους. Παράλληλα, δεσµεύεται ότι θα κινήσει 

κάθε νόµιµη, διοικητικής ή δικαστικής φύσεως, διαδικασία, προκειµένου να παύσει το 

φαινόµενο της συνεχούς διεύρυνσης των καθηκόντων των νοσηλευτών, διατηρουµένου και 

διαφυλασσοµένου του χαρακτήρα τους ως αµιγώς νοσηλευτικών.        

 
 

   

Για το Διοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
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