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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.

�

HH
Ένωση Νοσηλευ-

τών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.-
ΝΠΔΔ), ενόψει του

ρόλου της ως επαγγελματι-
κού συλλόγου 28.000 και
πλέον νοσηλευτών, επιθυ-
μεί διά του παρόντος να θέσει
ορισμένα ζητήματα που δεν
χωρούν αναβολής, εν σχέ-
σει με την ερμηνευτική προ-
σέγγιση και την ορθή εφαρ-
μογή συγκεκριμένων
διατάξεων,ενόψει του θεσμού

της διαθεσιμότητας.
1. Οι παρατηρήσεις που

ακολουθούν αφορούν απο-
κλειστικώς την εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου
90 του Νόμου 4172/2013
περί της μοριοδότησης των
υπαλλήλων που πρόκειται
να τεθούν σε διαθεσιμότη-
τα.

Αρχικώς, λοιπόν,θα πρέ-
πει να επισημανθεί,ότι μετα-
ξύ των βαθμολογουμένων

κριτηρίων αναφέρεται και ο
δεύτερος τίτλος σπουδών,
μόνον, όμως, εφόσον είναι
της ίδιας κατηγορίας με το
βασικό τίτλο σπουδών. Εν
προκειμένω,ως βασικός τίτ-
λος σπουδών προφανώς
εννοείται ο τίτλος σπουδών
δυνάμει του οποίου διενερ-
γήθηκε ο διορισμός του
υπαλλήλου...

Σελ. 4-5

�

ΕΝΕΚΑ
Η καφκική  επιβολή

της Διαθεσιμότητας και
ο ερασιτεχνισμός των

εμπλεκομένων

Ο Τζόζεφ Κ ξυπνάει και βρίσκει 2

αστυνομικούς στο δωμάτιο του.

Του λένε πως θα περάσει από δίκη,

αλλά κανείς δε του γνωστοποιεί

για τί ακριβώς κατηγορείται…

Πρώτο και κύριο γνώρισμα αυτού

του παράδοξου κόσμου, μέσα στον

οποίο ξεδιπλώνεται η ««ΔΔίίκκηη»»  του

ΚΚάάφφκκαα, είναι το χάος. Δεύτερο γνώ-

ρισμα είναι η ενοχή. Τρίτο η ππλλήή--

ρρηηςς  ααδδυυννααμμίίαα  ααππέέννααννττιι  σσττοο  μμηηχχαα--

ννιισσμμόό  ττηηςς  ΕΕξξοουυσσίίααςς  κκααιι  ηη  σσττααδδιιαακκήή

ααννααππόόφφεευυκκττηη  ττααππεείίννωωσσηη.. Τέταρ-

το, ηη  μμεεγγάάλληη  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  ιιεερρααρρ--

χχίίααςς,, όπου στη δουλικά οργανω-

μένη αυτή κοινωνία, ο καθένας

είναι εξουσιαστής του κατώτερου

και παράλληλα εξουσιάζεται από

τον ανώτερο. Έκτο και βασικότα-

το, ηη  ππααρρααννοοϊϊκκήή  ααττμμόόσσφφααιιρραα......
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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.

ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ               

ΕΕππιικκίίννδδυυνναα  ππααιιχχννίίδδιιαα  ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  
Με έκπληξη διαβάσαμε την από 4/9/13 ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ με την οποία παροτρύνει τους

Νοσηλευτές να παρανομήσουν, αρνούμενοι να εγγραφούν  στην Ε.Ν.Ε., όπως σαφώς ορίζεται

από το άρθρο 4 του Ν. 3252/04, επικαλούμενη την υπ’ αριθμόν 107/2009 Γνωμοδότηση του

ΝΣΚ (η οποία, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει η Ε.Ν.Ε., υποστήριζε τη συλλογιστική της σε

άκρως εσφαλμένες παραδοχές και αυθαίρετες νομικές κατασκευές)- ερμηνεύοντάς την κατά

το δοκούν.

Η παροιμιώδης ανευθυνότητα των συντακτών της επίμαχης ανακοίνωσης, απότοκη μιας άνευ

προηγουμένου αποστροφής για καθετί που αφορά τον επίσημο φορέα των Νοσηλευτών από

τη στιγμή που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα, κόντεψε να βάλει σε μεγάλες περιπέτειες τους Νοση-

λευτές της χώρας, σε μια περίοδο που δοκιμάζεται η αντοχή όλων μας και πολύ περισσότερο

το εργασιακό μας μέλλον.... Σελ. 6

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΚΚΟΟΚΚΟΟΣΣ  
ΤΤαα......ααννααλλλλοοίίωωτταα  ππααρράάξξεενναα  ττηηςς
ζζωωήήςς  
Ο Κωνσταντίνος Σκόκος, (Αθήνα 1854- 1925) ήταν

λόγιος, δημοσιογράφος και σατιρικός ποιητής.

Σπούδασε νομικά αλλά από πολύ νωρίς στράφηκε

στη συγγραφή και ασχολήθηκε με την ποίηση, την

ηθογραφία, το χρονογράφημα και το ευθυμογράφημα.[1] Από το 1886 έως το 1918 εξέδιδε την

επιθεώρηση Εθνικόν Ημερολόγιον, Χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελοιογραφικόν το οποίο

αποτέλεσε σταθμό στις εκδόσεις του είδους για την καλλιτεχνική του εμφάνιση και για την ποιό-

τητα των περιεχομένων του. Στο γνωστό ως «Ημερολόγιον του Σκόκου», που είχε μεγάλη κυκλο-

φορία, συνεργάστηκαν όλοι σχεδόν οι Έλληνες λογοτέχνες της εποχής, για τους οποίους συνή-

θως παρέχονται μικρά βιογραφικά σημειώματα, καθώς και προσωπογραφίες τους, άγνωστες

πολλές φορές από άλλες πηγές. Αργότερα συνεργάστηκε με τις εφημερίδες Αθήναι, Ελεύθερος

Τύπος και Ελεύθερον Βήμα......  Σελ. 14-15

ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  

ΜΜόόννοο  ααππόό  ττοονν  κκλλάάδδοο  ττωωνν
ννοοσσηηλλεευυττώώνν      
Ένα ζήτημα, μεταξύ πλήθους άλλων, που απα-

σχολεί τη νοσηλευτική κοινότητα είναι η άσκη-

ση καθηκόντων προϊσταμένου επί του νοση-

λευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε Κέντρα

Υγείας ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Συχνά παρα-

τηρείται το φαινόμενο να προΐσταται των ως

άνω υπαλλήλων πρόσωπο που δεν ανήκει στην

οικεία νοσηλευτική υπηρεσία και δεν είναι καν

νοσηλευτής, κατά παράβαση των διατάξεων

του άρθρου 103 του Νόμου 2071/1992. Επί του

ζητήματος τούτου χωρούν οι ακόλουθες σκέ-

ψεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Λ1

του Νόμου 2194/1994 (Αποκατάσταση του Εθνι-

κού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις,

ΦΕΚ Α΄ 34) «από τη δημοσίευση του νόμου

αυτού όλα τα κέντρα...  Σελ. 8

ΠΠΑΑ..ΣΣΥΥ..ΝΝ..ΟΟ--ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ    

ΌΌχχιι  σσττιιςς  ««εεκκππλλήήξξεειιςς»»        
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ενόψει της αλλαγής χρήσης των νοσοκομεί-

ων που ήδη έχετε εξαγγείλει και της συνακό-

λουθης μεταφοράς νοσηλευτών σε άλλες υγει-

ονομικές μονάδες, θεωρούμε απαραίτητη τη

δέσμευσή σας για τη διατήρηση της υφιστά-

μενης βαθμολογικής και μισθολογικής κατά-

στασης των μετακινουμένων νοσηλευτών, που

προηγουμένως θα έχουν τεθεί σε διαθεσιμό-

τητα, στα νοσοκομεία υποδοχής.

Η δέσμευση τούτη, είναι εκ των ων ουκ άνευ,

προκειμένου να διαλυθούν οι

όποιες φήμες πλανώνται περί του αντιθέτου. 

Επιπλέον, τονίζεται ότι εάν υπάρχει έστω και

η απειροελάχιστη πιθανότητα για την υλοποί-

ηση τέτοιου είδους «εκπλήξεων» από την

πλευρά της...    Σελ. 7

Αύγουστος 2013
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Η καφκική επιβολή
της Διαθεσιμότητας

και ο ερασιτεχνισμός
των εμπλεκομένων

ΔΔ
ιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα:: Μια λέξη που εισέβαλε στις
ζωές μας, ξεπηδώντας απ’ τις σελίδες του
τρόμου, συγνώμη, του Νόμου  4093/12

ήθελα να πω,μάλλον ξενόφερτης έμπνευσης αν
κρίνουμε απ’ την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και
το πνιγηρό κλίμα που διαμορφώθηκε στη χώρα
την τελευταία τριετία, ελέω των δουλικών μνη-
μονίων και της αλλότριας κηδεμονίας.

Οι Νοσηλευτές,ως δημόσιοι υπάλληλοι  και
ειδικότερα εκείνοι που εργάζονται (ή εργαζό-
ταν) σε έξι νοσοκομεία της Αθήνας κι ένα της
Θεσσαλονίκης που έκλεισαν (προς ώρας), εκλή-
θησαν εν μέσω θέρους να συμβιβαστούν με έναν
κυκεώνα αλληλοσυγκρουόμενων εννοιών,αλλη-
λοαναιρούμενων υπουργικών αποφάσεων και
κυρίως μιας πρωτοφανούς ημιμάθειας των...
υπευθύνων, ερχόμενοι αντιμέτωποι με το πρω-
τόγνωρο συναίσθημα του εργασιακά μελλοθά-
νατου, ταυτιζόμενοι πλήρως με τον Τζόζεφ Κ,
στην καφκική «Δίκη».

Οι ατσαλάκωτες αρχικές δηλώσεις των ιθυ-
νόντων περί «χειρουργικής» ακρίβειας του εγχει-
ρήματος, διολίσθησαν συν τω χρόνω από μέρα
σε μέρα και από βδομάδα σε βδομάδα, επιτεί-
νοντας την υπαρξιακή πλέον αγωνία των εκατο-
ντάδων συναδέλφων μας (του γράφοντος περι-
λαμβανομένου),δίνοντας λαβές τόσο για ποικίλες
ομιχλώδεις ερμηνείες, όσο και  για μικροπολι-
τική εκμετάλλευση από... επαναστάτες, δήθεν
άσπιλους και αμόλυντους...

Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Ο Τζόζεφ Κ ξυπνάει
και βρίσκει 2 αστυνο-
μικούς στο δωμάτιο
του. Του λένε πως θα

περάσει από δίκη, αλλά
κανείς δε του γνωστο-

ποιεί για τί ακριβώς
κατηγορείται…

Πρώτο και κύριο γνώ-
ρισμα αυτού του παρά-

δοξου κόσμου, μέσα
στον οποίο ξεδιπλώ-

νεται η «Δίκη» του
Κάφκα, είναι το χάος.

Δεύτερο γνώρισμα
είναι η ενοχή. Τρίτο η
πλήρης αδυναμία απέ-
ναντι στο μηχανισμό

της Εξουσίας και η στα-
διακή αναπόφευκτη

ταπείνωση. Τέταρτο, η
μεγάλη σημασία της
ιεραρχίας, όπου στη

δουλικά οργανωμένη
αυτή κοινωνία, ο

καθένας είναι εξουσια-
στής του κατώτερου

και παράλληλα εξου-
σιάζεται από τον ανώ-

τερο. Έκτο και βασι-
κότατο, η παρανοϊκή

ατμόσφαιρα.

ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΔΔάάγγλλααςς,,  
Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Ε.
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ΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Επείγουσα ανάγκη αλλαγών 

HH
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

(Ε.Ν.Ε.-ΝΠΔΔ), ενόψει του ρόλου
της ως επαγγελματικού συλλόγου

28.000 και πλέον νοσηλευτών,επιθυμεί διά
του παρόντος να θέσει ορισμένα ζητήματα
που δεν χωρούν αναβολής, εν σχέσει με
την ερμηνευτική προσέγγιση και την ορθή
εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων,ενό-
ψει του θεσμού της διαθεσιμότητας.

1. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αφο-
ρούν αποκλειστικώς την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 90 του Νόμου
4172/2013 περί της μοριοδότησης των
υπαλλήλων που πρόκειται να τεθούν σε
διαθεσιμότητα.
Αρχικώς, λοιπόν, θα πρέπει να επιση-

μανθεί, ότι μεταξύ των βαθμολογουμένων
κριτηρίων αναφέρεται και ο δεύτερος τίτ-
λος σπουδών, μόνον, όμως, εφόσον είναι
της ίδιας κατηγορίας με το βασικό τίτλο
σπουδών. Εν προκειμένω,ως βασικός τίτ-
λος σπουδών προφανώς εννοείται ο τίτ-
λος σπουδών δυνάμει του οποίου διενερ-
γήθηκε ο διορισμός του υπαλλήλου.

Επί του ζητήματος τούτου φρονούμε, ότι
ο δεύτερος τίτλος σπουδών θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη και να βαθμολογείται –
μοριοδοτείται εφόσον είναι ττοουυλλάάχχιισσττοονν
της ίδιας κατηγορίας με το βασικό τίτλο
σπουδών.Με άλλα λόγια θεωρούμε αδια-
νόητο ένας υπάλληλος με βασικό τίτλο
σπουδών της κατηγορίας ΔΕ να μην μοριο-
δοτηθεί για έναν δεύτερο τίτλο σπουδών

κατηγορίας, για παράδειγμα, ΠΕ, που απέ-
κτησε κατά την διάρκεια της υπαλληλικής
του σταδιοδρομίας,επιδεικνύοντας την απαι-
τούμενη φιλομάθεια. Η εν λόγω φιλομά-
θεια, ως συστατικό στοιχείο της αρχής της
αξιοκρατίας, θα πρέπει να επιβραβεύεται
από την δημόσια διοίκηση, αν η τελευταία
επιθυμεί πραγματικά να στελεχώνεται από
άξιους και ικανούς υπαλλήλους,που επεν-
δύουν στη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους.

Επιπροσθέτως αναφέρουμε, ότι σε σχε-
τικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου
Δ.ΠΕ – ΤΕ. 1,που απευθύνονται στις διευ-
θύνσεις διοικητικού / προσωπικού,παρέ-
χεται η εξής διευκρίνιση εν σχέσει πάντα
με την βαθμολόγηση του δεύτερου τίτλου
σπουδών : «Για τους υπαλλήλους Πανεπι-

Αύγουστος 2013
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Αύγουστος 2013

στημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ως δεύτερος
τίτλος σπουδών λογίζεται μόνο τίτλος ΑΕΙ,
ενώ για τους υπαλλήλους Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ) μόνο τίτλος ΤΕΙ».

Εν προκειμένω θα πρέπει να επισημαν-
θεί, ότι μετά την θέση σε ισχύ των διατά-
ξεων του Νόμου 4009/2011, ηη  ααννώώττααττηη
εεκκππααίίδδεευυσσηη  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  δδύύοο  ππααρράάλλ--
λληηλλοουυςς  ττοομμεείίςς:: α) τον πανεπιστημιακό τομέα,
που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυ-
τεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως
«Πανεπιστήμια» και β) τον τεχνολογικό
τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα
οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι τα πτυ-
χία που απονέμονται από τα Πανεπιστή-
μια και τα ΤΕΙ θεωρούνται, πλέον,ότι ανή-
κουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, ως
εκδιδόμενα άπαντα από φορείς παροχής
ανώτατης εκπαίδευσης.Υπ’αυτήν την έννοια
για έναν υπάλληλο ΤΕ δύναται κάλλιστα
να λογίζεται ως δεύτερος τίτλος σπουδών
ένα πτυχίο ΑΕΙ.Κατά συνέπεια και κατά το
μέρος τούτο οι προαναφερθείσες οδηγίες
συμπλήρωσης του εντύπου Δ.ΠΕ – ΤΕ. 1
χρήζουν διόρθωσης.

2. Περαιτέρω, όσον αφορά την μοριοδό-
τηση του διδακτορικού διπλώματος ή
του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών,απαι-
τείται συνάφεια με το αντικείμενο του
φορέα απασχόλησης.Ως γνωστόν η ανα-
γνώριση της συνάφειας ή μη των ως άνω
τίτλων σπουδών ενεργείται από το οικείο
υπηρεσιακό συμβούλιο.
Σε πολλές, ωστόσο, περιπτώσεις και σε

πολλούς φορείς απασχόλησης του δημο-
σίου δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  εεδδώώ  κκααιι  μμήήννεεςς  ήή  αακκόό--
μμηη  εεδδώώ  κκααιι  χχρρόόννιιαα  σσυυγγκκρροοττηημμέένναα  υυππηηρρεε--
σσιιαακκάά  σσυυμμββοούύλλιιαα,, που θα μπορούσαν να
αποφανθούν αρμοδίως περί της συνάφει-
ας των τίτλων σπουδών που απέκτησαν οι
υπάλληλοι κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Αυτό έχει ως συνέπεια αρκετοί υπάλλη-
λοι, κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορι-
κών διπλωμάτων, να στερούνται μορίων
στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 90 του Νόμου 4172/2013 λόγω μη
ύπαρξης συγκροτημένου υπηρεσιακού συμ-
βούλιου.Με άλλα λόγια μια συγκεκριμένη

ππααρράάλλεειιψψηη  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς και δη η μη λήψη
πρόνοιας για την έγκαιρη συγκρότηση των
υπηρεσιακών συμβουλίων προκαλεί μια
δυσμενή συνέπεια σε βάρος των διοικου-
μένων, ήτοι των δημοσίων υπαλλήλων, οι
τίτλοι σπουδών των οποίων δεν μπόρεσαν
να αξιολογηθούν ως προς το συναφές τους
με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

Προς μερική άρση της παραπάνω αδι-
κίας προτείνεται ή άλλως θεωρείται επιβε-
βλημένη η μοριοδότηση και των μη εισέ-
τι κριθέντων ως συναφών τίτλων σπουδών,
κατ’ αναλογία όσων ορίζονται στις διατά-
ξεις του άρθρου 85 του Δημοσιοϋπαλλη-

λικού Κώδικα.Στις εν λόγω διατάξεις προ-
βλέπεται ρητώς η μοριοδότηση των
διδακτορικών διπλωμάτων και των μετα-
πτυχιακών τίτλων, είτε είναι συναφείς, είτε
όχι,με μια διαφοροποίηση μεταξύ των απο-
διδομένων μορίων.

3. Επιπλέον,μεταξύ των κριτηρίων που τίθε-
νται προς μοριοδότηση για την επιλογή
των υπαλλήλων που θα υπαχθούν σε
καθεστώς διαθεσιμότητας είναι και η
υπηρεσιακή αξιολόγηση, ήτοι η βαθμο-
λογία των εκθέσεων αξιολόγησης και

δη ο μέσος όρος των τελευταίων οκτώ
(8) ετών.
Αναλύοντας το εν λόγω κριτήριο η υπ’

αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ. 22738/19-
08-2013 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυν-
σης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΔΜΗΔ
ορίζει τα εξής : «Σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 13 του ισχύοντος συστήματος
αξιολόγησης, όπως αυτό οριοθετείται από
το Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ Β΄ 161/25-09-1992),
όλες οι εκθέσεις που διαλαμβάνουν ειδι-
κή αιτιολογία 9 ή 10 κατά τις διατάξεις της
παρ. 8 του άρθρου 8 εειισσάάγγοοννττααιι  υυπποοχχρρεε--
ωωττιικκάά στην κατά το άρθρο 54 παρ. 4 του
ν. 1943/1991 ΕΕιιδδιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑξξιιοολλόόγγηη--
σσηηςς προκειμένου η επιτροπή αυτή να κρί-
νει εάν η παρατιθέμενη αιτιολογία θεμε-
λιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα.
Ως εκ τούτου, οι εκθέσεις αξιολόγησης οι
οποίες διαλαμβάνουν ειδική αιτιολογία για
βαθμολογία 9 ή 10 και δεν έχουν εισαχθεί
στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δδεενν
μμπποορροούύνν  νναα  λληηφφθθοούύνν  υυππόόψψηη  κκααιι  νναα  μμοορριιοο--
δδοοττηηθθοούύνν»»..  

Και στην περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι
που έλαβαν κατά την υπηρεσιακή τους αξιο-
λόγηση τους βαθμούς 9 και 10 στερούνται
των μορίων που τους αναλογούν όόχχιι  όόμμωωςς
ααππόό  δδιικκήή  ττοουυςς  υυππααιιττιιόόττηητταα  ααλλλλάά  ααππόό  ππααρράά--
λλεειιψψηη  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  αφού αφενός η συγκρό-
τηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης,
αφετέρου η υποχρεωτική εισαγωγή των
συγκεκριμένων εκθέσεων αξιολόγησης
στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης προ-
φανώς και δεν αποτελούν υπηρεσιακό
καθήκον, αρμοδιότητα ή υποχρέωση των
ίδιων των αξιολογουμένων υπαλλήλων,
αλλά υποχρέωση των οικείων προϊσταμέ-
νων τους.

Κατά συνέπεια, η μη λήψη υπόψη των
εν λόγω εκθέσεων αξιολόγησης προσβάλ-
λει βάναυσα την αρχή της ισότητας και της
αξιοκρατίας, δημιουργώντας ένα εντελώς
αβάσιμο τεκμήριο περί της μη ορθότητάς
των.Επιπλέον,υπάλληλοι με βαθμό 8 ευρί-
σκονται να προηγούνται,εξ απόψεως μορίων
στο κριτήριο της υπηρεσιακής αξιολόγη-
σης, έναντι υπαλλήλων με βαθμό 9 και 10! 

ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  ααπποοττεελλοούύνν  σσττρρεεββλλήή  θθεεώώ--
ρρηησσηη  ττηηςς  ααρρχχήήςς  ττηηςς  ααξξιιοοκκρρααττίίααςς  κκααιι  ππααρραα--
ββιιάάζζοουυνν  εευυθθέέωωςς  ττοονν  εεππιικκααλλοούύμμεεννοο  ααννττιι--
κκεειιμμεεννιικκόό  χχααρραακκττήήρραα  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς
μμοορριιοοδδόόττηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοςς  δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα
ααγγοομμέέννωωνν  υυππααλλλλήήλλωωνν..  

η μη λήψη υπόψη 
των εν λόγω εκθέσεων

αξιολόγησης 
προσβάλλει βάναυσα

την αρχή της ισότητας
και της αξιοκρατίας,
δημιουργώντας ένα

εντελώς αβάσιμο 
τεκμήριο περί της μη

ορθότητάς των. 
Επιπλέον, υπάλληλοι
με βαθμό 8 ευρίσκο-
νται να προηγούνται,
εξ απόψεως μορίων

στο κριτήριο της υπη-
ρεσιακής αξιολόγησης,
έναντι υπαλλήλων με

βαθμό 9 και 10! 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Επικίνδυνα παιχνίδια της ΠΟΕΔΗΝ
σε βάρος των Νοσηλευτών

MM
εε  έέκκππλληηξξηη  δδιιααββάάσσααμμεε
ττηηνν  ααππόό  44//99//1133  αανναα--
κκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ

μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ππααρροοττρρύύννεειι  ττοουυςς
ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς  νναα  ππααρρααννοομμήήσσοουυνν,,
ααρρννοούύμμεεννοοιι  νναα  εεγγγγρρααφφοούύνν    σσττηηνν
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  όόππωωςς  σσααφφώώςς  οορρίίζζεεττααιι
ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ΝΝ..  33225522//0044,,
εεππιικκααλλοούύμμεεννηη  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθμμόόνν
110077//22000099  ΓΓννωωμμοοδδόόττηησσηη  ττοουυ
ΝΝΣΣΚΚ  ((ηη  οοπποοίίαα,,  όόππωωςς  έέχχεειι  εεππαα--
ννεειιλληημμμμέένναα  ττοοννίίσσεειι  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,
υυπποοσσττήήρριιζζεε  ττηη  σσυυλλλλοογγιισσττιικκήή  ττηηςς
σσεε  άάκκρρωωςς  εεσσφφααλλμμέέννεεςς  ππααρρααδδοο--
χχέέςς  κκααιι  ααυυθθααίίρρεεττεεςς  ννοομμιικκέέςς  κκαατταα--
σσκκεευυέέςς))--  εερρμμηηννεεύύοοννττάάςς  ττηηνν  κκααττάά
ττοο  δδοοκκοούύνν..

Η παροιμιώδης ανευθυνότητα των συντακτών της επίμαχης ανα-
κοίνωσης, απότοκη μιας άνευ προηγουμένου αποστροφής για
καθετί που αφορά τον επίσημο φορέα των Νοσηλευτών από τη
στιγμή που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα,κόντεψε να βάλει σε μεγά-
λες περιπέτειες τους Νοσηλευτές της χώρας, σε μια περίοδο που
δοκιμάζεται η αντοχή όλων μας και πολύ περισσότερο το εργα-
σιακό μας μέλλον.

Πριν λοιπόν στεγνώσει το μελάνι στα γραφόμενα της ΠΟΕΔΗΝ,
ήρθε η Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις  10-9-13 (ΦΕΚ
2247/), να εξανεμίσει κάθε ίχνος σοβαρότητας από το κείμενο που

υπογράφουν οι κ.κ.Κουτσουμπέ-
λης και Γιαννάκος… Στην εν λόγω
Υ.Α.,αναφέρεται σαφέστατα ότι η
εγγραφή και η ετήσια ανανέωση
στην Ε.Ν.Ε., είναι βασική προϋ-
πόθεση για να συμμετάσχει κανείς
στη διαδικασία της κινητικότητας.

ΘΘέέλλοουυμμεε  νναα  ππιισσττεεύύοουυμμεε,,  ππέέρραανν
ττηηςς  ννοοσσηηρρήήςς  ππλλέέοονν  εεμμμμοοννήήςς  ττωωνν
ιιθθυυννόόννττωωνν  ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕΔΔΗΗΝΝ  μμεε  ττηηνν
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  όόττιι  ηη  ππααρρααππάάννωω    εεννέέρρ--
γγεειιαα  ττηηςς  σσυυγγγγρρααφφήήςς  κκααιι  δδιιααννοο--
μμήήςς  ττηηςς  εεππίίμμααχχηηςς  αανναακκοοίίννωωσσηηςς
σσεε  όόλλαα  τταα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς,,
ββάάζζοοννττααςς  σσεε  κκίίννδδυυννοο  ττοο  εεππααγγγγεελλ--
μμααττιικκόό  μμέέλλλλοονν  εεκκααττοοννττάάδδωωνν  ΝΝοοσσηη--

λλεευυττώώνν,,    εείίννααιι  ππρροοϊϊόόνν  ππααρροορρμμηηττιικκήήςς  εελλααφφρρόόττηηττααςς……
Τέλος,αφού  τονίσουμε ότι οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμ-

βουλίου του Κράτους δεν θεσπίζουν κανόνες δικαίου,να καταστή-
σουμε σαφές ότι η εγγραφή όλων των νοσηλευτών στην Ε.Ν.Ε.
αποτελεί πρωτίστως ηθική και ακολούθως νομική υποχρέωση,
καλούμε τον αυτόκλητο «υπερασπιστή» και παρολίγον μοιραίο πρό-
εδρο της ΠΟΕΔΗΝ, να ζητήσει άμεσα συγνώμη από τους Νοση-
λευτές της χώρας, για την ωρολογιακή βόμβα που θα έσκαγε στα
χέρια τους.

ΚΚααννεείίςς  δδεενν  έέχχεειι  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  σσττοο  ββωωμμόό  μμιικκρροοπποολλιιττιικκώώνν  σσκκοοππιι--
μμοοττήήττωωνν  νναα  ππααίίζζεειι  μμεε  ττοο  μμέέλλλλοονν  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  οοιικκοο--
γγεεννεειιώώνν  ττοουυςς..

Αύγουστος 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
11..  ΘΘαα  ππρροοηηγγοούύννττααιι  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα
σσττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΠΠΑΑ  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  
Ανακοινώνεται ότι ενόψει της επιλογής των υποψηφίων καταρτιζομέ-
νων για το πρόγραμμα «Θεραπεία εκεί που ζω», αφού επιλεγούν όλοι
οι Νοσηλευτές που εργάζονται σε Ογκολογικά Τμήματα ή Τμήματα που
σχετίζονται με τη χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων, για τις υπό-
λοιπες θέσεις θα προηγηθούν για ευνόητους λόγους οι Νοσηλευτές
που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
22..  ΗΗ  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  κκααθθοοδδηηγγεείί  ττοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  πποουυ  εείίννααιι  σσεε  δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα  γγιιαα
ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν  
Στα πλαίσια της συναδελφικότητας και της μεταξύ μας αλληλεγγύης,ανα-
κοινώνεται ότι από την Τετάρτη 18/9/13 έως και την Τετάρτη 25/9/13,
καθημερινά, από τις 10.00 π.μ.μέχρι τις 13.00 μ.μ., οι Νοσηλευτές που
βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, θα μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να
προσέρχονται στα γραφεία της ΕΝΕ για να βοηθηθούν ώστε να συμπλη-

ρώσουν τη «φόρμα καταγραφής προσόντων για την επιλογή προσωπι-
κού που τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης (άρθρο 90
Ν. 4172/13)». 
Προκειμένου να μη δημιουργηθεί συνωστισμός, παρακαλούμε τους
συναδέλφους  όπως προσέρχονται αναλόγως με το  φορέα που ανή-
κουν, ως εξής:
1.Τετάρτη 18/9:Πατησίων,2.Πέμπτη 19/9:Πολυκλινική,3.Παρασκευή
20/9: Αγία Βαρβάρα, 4. Δευτέρα 23/9: Αμαλία Φλέμινγκ, 5. Τρίτη 24/9:
Νοσηλευτές ΙΚΑ,6.Τετάρτη 25/9:Εξέταση πιθανών τελικών εκκρεμοτή-
των.
Τη νέα αίτηση θα μπορείτε να την «κατεβάζετε» από το site της Ε.Ν.Ε., ή
να την προμηθεύεστε από τα γραφεία μας.
Εφιστούμε την προσοχή όλων, στην έγκυρη και έγκαιρη συμπλή-
ρωση των αιτήσεων, μιας και πρόκειται για μια εντελώς καινούργια
διαδικασία.
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«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το 2ο Π.Τ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) στα πλαί-
σια των δραστηριοτήτων της που πηγάζουν πρωτίστως από τους
ίδιους τους σκοπούς της, όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις
του άρθρου 2 του Νόμου 3252/2004 και ειδικότερα αναφορικά με
την επιστημονική προαγωγή των μελών της, την προαγωγή και
ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης Επι-
στήμης και Τέχνης με σκοπό την συμβολή στην προστασία της
υγείας του Ελληνικού Λαού,αποφάσισε την δημιουργία των μητρώ-
ου εθελοντών του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε..
Στόχο αποτελεί η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου εθελοντών το
οποίο θα διαρθρώνεται από όλους τους Νοσηλευτικούς Τομείς
καλύπτοντας το φάσμα της Νοσηλευτικής Επιστήμης ενώ, παράλ-
ληλα θα είναι ανοιχτό για κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο και θα
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των συνανθρώ-
πων μας.
Οι εθελοντικοί τομείς δράσεις θα δημιουργηθούν αρχικά στο ευρύ-
τερο πλαίσιο της συνεργασίας του 2ου Π.Τ.με την ΚΕΔΗΘ με στό-
χο την περαιτέρω επέκταση του προγράμματος δράσης και την ανά-
πτυξη λοιπών πρόσθετων υπηρεσιών που θα ενισχύσουν το τομέα
της κοινωνικής δράσης. Αρχικά οι εθελοντικές δράσεις περιλαμ-
βάνουν:
• Τη συμμετοχή και την υποστήριξη από την πλευρά της Ε.Ν.Ε.

του Θεσσαλονίκη 2014 σε δράσεις κοινωνικού και επιμορφω-
τικού χαρακτήρα.

• Την σύμπραξη της Ε.Ν.Ε.σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα της
ΚΕΔΗΘ όπως είναι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, τα ΚΔΑΠ,
τα ΚΗΦΗ.

• Την από κοινού λήψη των απαραίτητων αποφάσεων προκειμέ-
νου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος «κόκ-
κινο κουμπί» με αρχικό στόχο πληθυσμού 100 ωφελούμενων.

Η δημιουργία Τομέα Εθελοντών Υγείας, δημιουργείται αφορμής
δοθείσας των διατάξεων του νόμου 3868 ΦΕΚ Α’ 129/2010, αλλά
επίσης και κατόπιν αιτήματος συναδέλφων νοσηλευτών που έχουν
ήδη συνταξιοδοτηθεί ή είναι άνεργοι. Σκοπό του Τομέα Εθελο-
ντών Υγείας αποτελεί τόσο η αυτόνομη δραστηριοποίηση όσο και
η άμεση συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας και δύναται να αναπτύσσει δράση όπως παρακάτω:
1. Φροντίδα ασθενών, παιδιών και ηλικιωμένων.
2.Διευκόλυνση πρόσβασης εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία.
3. Διευκόλυνση πρόσβασης αλλόγλωσσων στις Υπηρεσίες Υγείας-

Πρόνοιας.
4. Δημιουργική απασχόληση παιδιών-ψυχαγωγία ασθενών.
5. Εκδηλώσεις για υποστήριξη μονάδων Υγείας-Πρόνοιας.
6. Κινητές μονάδες πρόληψης.
7. Ενημερωτικές εκστρατείες – εκστρατείες διενέργειας προληπτι-

κών ελέγχων.
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Ε.Ν.Ε.κρίθη 

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ενόψει της αλλαγής χρήσης των νοσοκομείων που ήδη έχετε

εξαγγείλει και της συνακόλουθης μεταφοράς νοσηλευτών σε άλλες
υγειονομικές μονάδες, θεωρούμε απαραίτητη τη δέσμευσή σας
για τη διατήρηση της υφιστάμενης βαθμολογικής και μισθολογι-
κής κατάστασης των μετακινουμένων νοσηλευτών,που προηγου-
μένως θα έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, στα νοσοκομεία υποδο-
χής.

Η δέσμευση τούτη, είναι εκ των ων ουκ άνευ, προκειμένου να
διαλυθούν οι όποιες φήμες πλανώνται περί του αντιθέτου.

Επιπλέον, τονίζεται ότι εάν υπάρχει έστω και η απειροελάχιστη
πιθανότητα για την υλοποίηση τέτοιου είδους «εκπλήξεων» από
την πλευρά της κυβέρνησης, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την επι-
βίωση των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Αναμένουμε για την απάντησή σας,όσο το δυνατόν συντομότερα.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας Γεώργιος Αβραμίδης».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο-Ε.Σ.Υ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Όχι στις
«εκπλήξεις»  

Αύγουστος 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 2ΟΥ Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 

Μητρώο Εθελοντών   
8. Διευκόλυνση του ασθενούς σε διοικητικές διαδικασίες.
9. Παροχή-διανομή συσσιτίου.
10.Συμμετοχή σε δράσεις έκτακτης ανάγκης.

Η πρόσκληση για συμμετοχή αφορά όλους τους Νοσηλευτές η συμμε-
τοχή των οποίων είναι ηθικά επιβεβλημένη.
Παρακαλούμε πολύ όπως ενημερώσετε τους Προϊσταμένους των τμημά-
των καθώς και όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό της ευθύνης σας.Ευχαρι-
στούμε για τη συνεργασία και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ Δ. ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ».
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ΈΈ
να ζήτημα, μεταξύ πλήθους άλλων,
που απασχολεί τη νοσηλευτική κοι-
νότητα είναι η άσκηση καθηκόντων

προϊσταμένου επί του νοσηλευτικού προ-
σωπικού, που υπηρετεί σε Κέντρα Υγείας
ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Συχνά παρατη-
ρείται το φαινόμενο να προΐσταται των ως
άνω υπαλλήλων πρόσωπο που δεν ανή-
κει στην οικεία νοσηλευτική υπηρεσία και
δεν είναι καν νοσηλευτής, κατά παράβαση
των διατάξεων του άρθρου 103 του Νόμου
2071/1992.Επί του ζητήματος τούτου χωρούν
οι ακόλουθες σκέψεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5§1 του Νόμου 2194/1994 (Αποκατάστα-
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 34) «από τη δημο-
σίευση του νόμου αυτού όόλλαα  τταα  κκέέννττρραα
υυγγεείίααςς  μμεεττααττρρέέπποοννττααιι  κκααιι  λλεειιττοουυρργγοούύνν  ωωςς
ααπποοκκεεννττρρωωμμέέννεεςς  οορργγααννιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς  ττωωνν
ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν  ττοουυ  ννοομμοούύ  σσττοονν  οοπποοίίοο  ααννήή--
κκοουυνν..  Κατ' εξαίρεση με αιτιολογημένη από-
φαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται να υπά-
γονται και σε νοσοκομεία άλλων νομών.
Οι υγειονομικοί σταθμοί μετατρέπονται σε
περιφερειακά ιατρεία και λειτουργούν ως
αποκεντρωμένες μονάδες των κέντρων
υγείας. Οι θέσεις του προσωπικού όλων
των κλάδων των κέντρων υγείας και των
υγειονομικών σταθμών, που συστήθηκαν
βάσει του άρθρου 15 παρ. 6 του ν. 2071/1992,
καταργούνται και συνιστώνται ισάριθμες
και ομοιόβαθμες προς αυτές θέσεις, οι
οποίες προστίθενται στον οργανισμό των
αντίστοιχων νοσοκομείων που υπάγονται
και προκηρύσσονται ξεχωριστά για το
κέντρο υγείας. Το πάσης φύσεως προσω-
πικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση
του νόμου αυτού στα κέντρα υγείας και
τους υγειονομικούς σταθμούς, εντάσσεται

αυτοδικαίως στις συνιστώμενες κατά την
παρ. 2 του άρθρου αυτού θέσεις, όμοιες
προς αυτές που ήδη κατέχουν. Η ένταξη
γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-

γού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Η προϋπηρεσία των εντασ-
σόμενων υπαλλήλων προσμετρείται στη
νέα τους θέση για κάθε περίπτωση, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον
κλάδο στον οποίο υπάγονται οι θέσεις
τους. Το προσωπικό που υπηρετεί στις
θέσεις που καταργούνται εξακολουθεί να
προσφέρει τις υπηρεσίες του στα κέντρα
υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία μέχρι
τη σύσταση και πλήρωση των θέσεων όλων
των κλάδων. Στο προσωπικό που προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με την
παράγραφο αυτή εξακολουθεί να καταβάλ-

λεται ως αποζημίωση το σύνολο των απο-
δοχών της θέσης που κατείχαν. ΟΟιι  δδιιααττάά--
ξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  ααυυττήήςς  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι
γγιιαα  τταα  κκέέννττρραα  ψψυυχχιικκήήςς  υυγγεείίααςς..  ΣΣτταα  κκέέννττρραα
υυγγεείίααςς  σσυυγγκκρροοττεείίττααιι  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  κκααιι  δδιιοοιι--
κκηηττιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ππρροοΐΐσσττααννττααιι
υυππάάλλλληηλλοοιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  κκεείίμμεεννεεςς  δδιιαα--
ττάάξξεειιςς.. Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες
κ.λπ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων». 

Ακολούθησε η έκδοση της υπ’αριθμ.
Υ4α/οικ. 5961/B' 470/1994 Απόφασης του
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων (Υπαγωγή των Κέντρων
Υγειας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής
Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) σε Νοσοκομεία της Χώρας
και Περιφερειακών Ιατρείων  (Π.Ι.) στα
Κέντρα Υγείας), δυνάμει της οποίας υπή-
χθησαν τα κέντρα υγείας και ψυχικής υγεί-
ας σε νοσοκομεία, ενώ τα περιφερειακά
ιατρεία υπήχθησαν σε κέντρα υγείας.

ΕΕκκ  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  πποουυ  ππααρραα--
μμέέννοουυνν  σσεε  ιισσχχύύ  μμέέχχρριι  κκααιι  σσήήμμεερραα,,  ππρροοκκύύ--
ππττεειι  όόττιι  σστταα  κκέέννττρραα  υυγγεείίααςς  κκααιι  ψψυυχχιικκήήςς  υυγγεείί--
ααςς  λλεειιττοουυρργγεείί  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  υυππηηρρεεσσίίαα,,  σσττηηνν
οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττίίθθεεττααιι  ωωςς  εεππιικκεεφφααλλήήςς
ππρροοϊϊσσττάάμμεεννοοςς  υυππάάλλλληηλλοοςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ΠΠΕΕ
ήή  ΤΤΕΕ  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν,,  κκααττάά  ττηηνν  ρρηηττήή  εεππιιττααγγήή
ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  110033  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ
22007711//11999922..  

Με άλλα λόγια, οι νοσηλευτές και το εν
γένει νοσηλευτικό προσωπικό που υπη-
ρετεί σε κέντρο υγείας θα πρέπει να αντι-
μετωπίζεται ως αυτοτελής οργανική μονά-
δα επιπέδου τμήματος της οικείας νοσηλευτικής
υπηρεσίας του νοσοκομείου, στο οποίο
υπάγεται το εν λόγω κέντρο υγείας. Στο
τμήμα,δε,αυτό δύναται να προΐσταται μόνον
υπάλληλος που φέρει τον επαγγελματικό
τίτλο του νοσηλευτή.

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Μόνο από τον κλάδο
των νοσηλευτών  

οι νοσηλευτές και 
το εν γένει 

νοσηλευτικό προσωπικό
που υπηρετεί σε κέντρο

υγείας θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως
αυτοτελής οργανική

μονάδα επιπέδου 
τμήματος της οικείας

νοσηλευτικής 
υπηρεσίας του 
νοσοκομείου

Αύγουστος 2013
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ΣΤΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

– ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΨΥΕΠΕΑ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 6Ης ΥΠΕ 

Άμεση λειτουργία κλινών 
«Μετά την εξαγγελία από την 6η

ΥΠΕ  της άμεσης λειτουργίας παι-
δοψυχιατρικών κλινών στο Καρα-
μανδάνειο παιδιατρικό Νοσοκο-
μείο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση
με την ΥΥπποοδδιιοοιικκήήττρριιαα  ττηηςς  66ηηςς  ΥΥΠΠΕΕ
και υπεύθυνης του τομέα της Ψυχι-
κής Υγείας κκαα  ΕΕλλέέννηη  ΑΑλλμμππάάννηη..  

Ο ρόλος της κυρίας Αλμπάνη δεν
περιορίστηκε μόνο στη διοργάνω-
ση της συνάντησης, αλλά έχει ανα-
λάβει κυρίως την υλοποίηση της

απόφασης και το συντονισμό των τμημάτων και υπηρεσιών του
Καραμανδανείου, καθώς και τη στελέχωση της παιδοψυχιατρι-
κής για την εύρυθμη λειτουργία της. Συγκεκριμένα εξασφάλισε
τη συνεργασία και στήριξη της παιδιατρικής κλινικής για την
παροχή σχετικής βοήθειας και κυρίως νοσηλευτικού προσωπι-
κού σε συνεννόηση με την Διευθύνουσα κ.Παπαγιαννοπούλου
και την προϊσταμένη της Παιδιατρικής του Καραμανδανείου κ.
Λαλαγιάννη, που θα επιλέξουν το προσωπικό που θα εκπαιδευ-
τεί και θα στελεχώσει την παιδοψυχιατρική που θα ενισχυθεί και

με νέες προσλήψεις.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα και υπήρ-

ξε έντονο ενδιαφέρον από την κ. Αλμπάνη εκδηλώνοντας την
πρόθεσή της να εργαστεί για την περαιτέρω βελτίωση των υπο-
δομών και των υπηρεσιών, ώστε να  καλύπτονται όσο το δυνα-
τόν πληρέστερα οι ανάγκες της ψυχικής υγείας και της ιατροπαι-
δαγωγικής αντιμετώπισης των παιδιών και εφήβων της περιφέρειάς
μας.

Ευχαριστήσαμε και επισημάναμε στην κα.Αλμπάνη ότι αναμέ-
νουμε την υλοποίηση του εξαγγελθέντος μέτρου και προσβλέ-
πουμε στην προαγωγή της συνεργασίας των συλλόγων ψυχικής
υγείας, που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, με την 6η ΥΠΕ
και την ίδια, ώστε να έχουμε επωφελή αποτελέσματα για τους
συμπολίτες μας,μικρούς και μεγάλους,που έχουν ανάγκη. Κάθε
παρόμοια προσπάθεια, μας βρίσκει ένθερμους υποστηρικτές και
συμμάχους, τη χαιρετίζουμε και τη δεχόμαστε με μεγάλη ικανο-
ποίηση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
για το Δ.Σ. της ΕΨΥΕΠΕΑ
Ο πρόεδρος  Dr. Θωμάς Ι. Γκορίλας».

Σ
ύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 27 του Νόμου
2519/1997, «Περιφερειακά

ιατρεία, τα οποία βρίσκονται σε
περιοχές με ιδιαίτερες γεωγραφι-
κές και πληθυσμιακές ανάγκες και είναι απο-
μακρυσμένα από τα Κέντρα Υγείας στα οποία
υπάγονται, μπορεί, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσω-
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης και Υγείας και Πρόνοιας, να χαρακτηρί-
ζονται ως ΠΠοολλυυδδύύννααμμαα  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκάά  ΙΙααττρρεείίαα..
Με την ίδια ή άλλη όμοια απόφαση συνιστώ-
νται οι αναγκαίες θέσεις γιατρών Ε.Σ.Υ., νοση-
λευτών, τεχνολόγων ή και άλλου προσωπι-
κού. ΤΤαα  ΠΠοολλυυδδύύννααμμαα  ιιααττρρεείίαα  λλεειιττοουυρργγοούύνν
κκααθθηημμεερριιννώώςς  ττιιςς  εερργγάάσσιιμμεεςς  ηημμέέρρεεςς  εεππίί  οοκκττάάωω--
ρροο..  Τις μη εργάσιμες ημέρες εφημερεύουν
κατά τις ώρες 8 π.μ. μέχρι και 4 μ.μ.. ΤΤιιςς  υυππόό--
λλοοιιππεεςς  ώώρρεεςς  όόλλωωνν  ττωωνν  ηημμεερρώώνν  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι
ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεφφηημμεερρίίααςς  εεττοοιιμμόόττηηττααςς  σσττοο  οοπποοίίοο
υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  εεκκ  ππεερριιττρροοππήήςς
οοιι  γγιιααττρροοίί  κκααιι  όότταανν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  κκααιι  άάλλλλοο  ππρροο--
σσωωππιικκόό..  Στα Πολυδύναμα Ιατρεία, εκτός από
το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά, προσφέ-
ρουν υπηρεσίες γιατροί και άλλο προσωπικό

των Κέντρων Υγείας, σύμφωνα με πρόγραμ-
μα που καταρτίζεται από το Διευθυντή του
Κέντρου Υγείας, καθώς και του νοσοκομείου
στο οποίο υπάγεται το Κέντρο Υγείας. Με από-
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών
και Υγείας και Πρόνοιας, μπορεί να ορίζεται
πάγια μηνιαία αποζημίωση ετοιμότητας για το
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Πολυ-
δύναμων Ιατρείων. Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.)
των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.), δύναται να εφη-
μερεύουν, κατά ομάδες με σταθερό ή μεταβλη-
τό κέντρο εφημερίας, κατά τα Σάββατα, Κυρια-
κές και λοιπές αργίες, εφόσον δεν είναι δυνατή
η εξυπηρέτηση των περιοχών τους, τις ημέρες
αυτές, από το Κέντρο Υγείας στο οποίο υπά-
γονται. Οι ομάδες και τα κέντρα εφημερίας ορί-
ζονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή του
Κέντρου Υγείας».

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατά-
ξεις, τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία λει-
τουργούν μόνον επί οκτάωρο κατά τις εργάσι-

μες ημέρες. Κατά το πρόγραμμα
εφημερίας ετοιμότητας των λοι-
πών ωρών και ημερών σσυυμμμμεεττέέ--
χχοουυνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκώώςς  ιιααττρροοίί  κκααιι
μμόόννοονν  όότταανν  ααυυττόό  χχρρεειιάάζζεεττααιι  σσυυμμ--

μμεεττέέχχοουυνν  υυππάάλλλληηλλοοιι  άάλλλλωωνν  κκλλάάδδωωνν..  
Κατά συνέπεια, εκ της κείμενης νομοθεσίας

επιτρέπεται η εκ περιτροπής συμμετοχή στο
πρόγραμμα εφημερίας ετοιμότητας των ΠΠΙ
τόσο των ιατρών,όσο και του λοιπού προσω-
πικού, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τέλος, κατά την εφημερία ετοιμότητας προ-
φανώς ο υπάλληλος δεν παρέχει υπηρεσίες
οούύττεε  κκααιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  χχώώρροο  ααππαασσχχόόλληησσήήςς
ττοουυ,, πλην όμως θα πρέπει να είναι διαθέσιμος
ανά πάσα στιγμή για την εκτέλεση των καθη-
κόντων του.

Διευκρινίζεται,ότι η διατήρηση του υπαλλή-
λου σε ετοιμότητα προς παροχή εργασίας,που
επιβάλλεται μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ππααρρααμμοοννήή  ττοουυ
σσττοονν  ττόόπποο  εερργγαασσίίααςς  ήή  μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  δδιιαα--
ννυυκκττέέρρεευυσσηη  εειιςς  ααυυττόόνν,, εξομοιούται προς την
παροχή εργασίας και θα πρέπει να τηρούνται
οι όροι και οι λοιποί κανόνες περί ωραρίου
απασχόλησης και υπερωριακής αμοιβής,εφό-
σον συντρέχει παρόμοια περίπτωση.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Σχετικά με τη λειτουργία τους 
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>> Βρήκαν γιατί μας παχαίνει το «γονίδιο της παχυσαρκίας»  
ΠΠηηγγήή::  WWeebb  OOnnllyy
Διεθνής ομάδα επιστημόνων βρήκε για ποιον λόγο αυξάνεται δραματικά ο κίνδυνος
παχυσαρκίας σε έναν στους έξι ανθρώπους που φέρουν ένα ελαττωματικό γονίδιο. Το
γονίδιο είναι το FTO και σε προγενέστερες μελέτες έχει συσχετισθεί με την κοιλιακή
παχυσαρκία, δηλαδή τη συσσώρευση λίπους στην κοιλιά. Ωστόσο, έως τώρα παρέμενε
άγνωστος ο ακριβής τρόπος δράσης του. Η νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στην
«Επιθεώρηση Κλινικής Διερεύνησης» (JCI),
αποκαλύπτει ότι το γονίδιο καθιστά πιο
ελκυστικά τα πλούσια σε λίπη τρόφιμα και
αλλοιώνει τα επίπεδα της ορμόνης της πεί-
νας, της γκρελίνης. Η παχυσαρκία έχει
ισχυρή γενετική συνιστώσα. Συνήθως
φέρουμε δύο κόπιες του FTO, μία από
κάθε γονιό,αλλά κάθε κόπια είναι υψηλού
ή χαμηλού κινδύνου. Όσοι φέρουν δύο
υψηλού κινδύνου κόπιες έχουν κατά 70%
περισσότερες πιθανότητες να γίνουν παχύ-
σαρκοι σε σύγκριση με όσους φέρουν
δύο χαμηλού κινδύνου κόπιες.
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Τυπορυχείο… 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> «Θεράπευσαν» στο εργαστήριο
κύτταρα με σύνδρομο Ντάουν 
ΠΠηηγγήή::ΤΤαα  ΝΝέέαα
Αμερικανοί επιστήμονες διόρθωσαν σε μεμο-
νωμένα κύτταρα τη γενετική ανωμαλία που
προκαλεί σύνδρομο Ντάουν, αυξάνοντας τις
ελπίδες ότι είναι εφικτό να επινοηθεί μία δρα-
στική θεραπεία για τη νόσο. Σε μία σειρά πει-
ραμάτων,που δημοσιεύονται στην επιθεώρηση
«Nature», οι ερευνητές πήραν κύτταρα από
πάσχοντες από τη νόσο και απενεργοποίησαν
το έξτρα χρωμόσωμα που την προκαλεί. Στη
νέα μελέτη, ομάδα επιστημόνων υπό την δρα
Τζην Λώρενς, καθηγήτρια και επικεφαλής του
Τμήματος Κυτταρικής & Αναπτυξιακής
Βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης (UMass),
χρησιμοποίησαν μία τεχνική που λέγεται γονι-
διωματική επεξεργασία για να προσθέσουν ένα
γονίδιο απενεργοποίησης του χρωμοσώματος
Χ (XIST)στο έξτρα χρωμόσωμα των κυττάρων
με Ντάουν. «Η μακροπρόθεσμη δυνατότητα -
και προς το παρόν παραμένει αβέβαιη - είναι
πως το επίτευγμα αυτό θα μετατραπεί σε θερα-

πεία για το σύνδρομο Ντάουν», δήλωσε η δρ
Λώρενς. «Θα χρειασθούν όμως 10 ή περισσό-
τερα χρόνια για να συμβεί αυτό».Αμερικανοί
επιστήμονες διόρθωσαν σε μεμονωμένα κύττα-
ρα τη γενετική ανωμαλία που προκαλεί σύν-
δρομο Ντάουν, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι είναι
εφικτό να επινοηθεί μία δραστική θεραπεία για
τη νόσο. Σε μία σειρά πειραμάτων, που δημο-
σιεύονται στην επιθεώρηση «Nature», οι ερευ-
νητές πήραν κύτταρα από πάσχοντες από τη
νόσο και απενεργοποίησαν το έξτρα χρωμόσω-
μα που την προκαλεί. Στη νέα μελέτη, ομάδα
επιστημόνων υπό την δρα Τζην Λώρενς, καθη-
γήτρια και επικεφαλής του Τμήματος
Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της
Μασαχουσέτης (UMass), χρησιμοποίησαν μία
τεχνική που λέγεται γονιδιωματική επεξεργασία
για να προσθέσουν ένα γονίδιο απενεργοποί-
ησης του χρωμοσώματος Χ (XIST)στο έξτρα
χρωμόσωμα των κυττάρων με Ντάουν. «Η
μακροπρόθεσμη δυνατότητα - και προς το
παρόν παραμένει αβέβαιη - είναι πως το επί-
τευγμα αυτό θα μετατραπεί σε θεραπεία για το
σύνδρομο Ντάουν», δήλωσε η δρ Λώρενς. «Θα
χρειασθούν όμως 10 ή περισσότερα χρόνια για
να συμβεί αυτό».

>> Κίνδυνος παχυσαρκίας από τα…
smartphones
ΠΠηηγγήή::  ΤΤαα  ΝΝέέαα  
Η πολύωρη ενασχόληση με τα smartphones
μπορεί να είναι ο νέος εχθρός της σιλουέτας
μας, καθώς οδηγεί σε μειωμένη φυσική δρα-
στηριότητα και κακή φυσική κατάσταση, προ-
ειδοποιούν αμερικανοί επιστήμονες. Σε μελέ-
τη που πραγματοποίησαν με περισσότερους
από 300 φοιτητές ανακάλυψαν ότι κατά μέσον
όρο περνούσαν πέντε ώρες την ημέρα μιλώ-
ντας, γράφοντας και σερφάροντας με την βοή-
θεια του κινητού τους - και όλες αυτές τις
ώρες ήταν ακίνητοι. Όσοι, δε, περνούσαν
καθημερινά τις περισσότερες ώρες ασχολού-
μενοι με το κινητό τους, είχαν σημαντικά χει-
ρότερη φυσική κατάσταση απ’ ό,τι όσοι περ-
νούσαν τις λιγότερες, όπως έγινε αντιληπτό
όταν οι ερευνητές ζήτησαν από τους φοιτητές
να τρέξουν σε κυλιόμενο διάδρομο. Όλ’ αυτά
ανοίγουν το δρόμο για την μειωμένη κατανά-
λωση ενέργειας (λιγότερες καύσεις) και την
αύξηση του σωματικού βάρους, λένε οι ερευ-
νητές.

>> Δοκιμάζουν φάρμακα για 
καρδιά, άσθμα εναντίον της
σκλήρυνσης κατά πλάκας
ΠΠηηγγήή::    WWeebb  OOnnllyy
Τρία φάρμακα για το άσθμα, την καρδιά και
την ασθένεια του κινητικού νευρώνα θα
δοκιμαστούν ως πιθανές θεραπείες για
πάσχοντες από προχωρημένη σκλήρυνση
κατά πλάκας. Τετρακόσιοι σαράντα ασθενείς
με τελικού σταδίου σκλήρυνση θα λάβουν
μέρος στη σχετική κλινική μελέτη, που θα
διεξαχθεί σε Αγγλία και Σκωτία, με την ελπί-
δα ότι θα επιβραδυνθεί η εξέλιξη της ασθέ-
νειάς τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα φάρ-
μακα αυτά προστατεύουν τον εγκέφαλο και
γι’ αυτό επελέγησαν για την μελέτη MS-
SMART, όπως ονομάστηκε. Τα τρία φάρμακα
που θα δοκιμαστούν είναι η αμιλορίδη (είναι
εγκεκριμένη για την αντιμετώπιση της στεφα-
νιαίας νόσου και της υπέρτασης), η ιβουδιλά-
στη (φάρμακο για το άσθμα που χρησιμοποι-
είται στην Ιαπωνία) και η ριλουζόλη (η μονα-
δική θεραπεία για τη νόσο του κινητικού
νευρώνα).
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>> Η παχυσαρκία εξασθενεί τα οστά
ΠΠηηγγήή::  ΤΤαα  ΝΝέέαα  
Η παχυσαρκία μπορεί να αποτελεί παράγοντα
κινδύνου (και) για οστεοπόρωση, αναφέρουν
επιστήμονες από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Υποβάλλοντας σε
ολόσωμη τομογραφία 106 παχύσαρκους εθε-
λοντές ανακάλυψαν σε μερικούς από αυτούς
λίπος κρυμμένο μέσα στα οστά τους. Η παρου-
σία του λίπους στο εσωτερικό των οστών τα
καθιστά αδύναμα και επιρρεπή στα κατάγματα.
Όπως γράφουν οι ερευνητές στην επιθεώρηση
«Radiology», οι τομογραφίες αποκάλυψαν ότι
εκτός από το λίπος που ήταν αποθηκευμένο
στην κοιλιά, τα ισχία και στους μηρούς των εθε-
λοντών, αρκετοί είχαν και στο ήπαρ, τους μυς
και τον μυελό των οστών.Όπως δήλωσε η επι-
κεφαλής ερευνήτρια δρ Μίριαμ Μπρεντέλα,
αναπληρώτρια καθηγήτρια Ακτινολογίας στο
Χάρβαρντ, τον μεγαλύτερο κίνδυνο φαίνεται
πως διατρέχουν οι παχύσαρκοι που έχουν
συσσωρευμένα τα περιττά τους κιλά στην κοι-
λιά και γύρω από τη μέση. Προγενέστερες
μελέτες έχουν δείξει ότι το λίπος στον μυελό
των οστών είναι περισσότερο από το φυσιολο-
γικό στα άτομα με οστεοπόρωση.

>> Είκοσι μαθητές πέθαναν από
τροφική δηλητηρίαση στην Ινδία 
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ
Είκοσι παιδιά πέθαναν στο κρατίδιο Μπιχάρ
από τροφική δηλητηρίαση από γεύμα που
κατανάλωσαν στην σχολική καντίνα και 30
νοσηλεύονται, σύμφωνα με νεότερο επίσημο
απολογισμό. "Είκοσι παιδιά πέθαναν έπειτα
από γεύμα που κατανάλωσαν" στο δημόσιο
σχολείο του χωριού Μασράχ, στην περιοχή
του Σαράν, δήλωσε ο υπουργός Παιδείας του
κρατιδίου Μπιχάρ. Οι μαθητές, όλοι κάτω των
δέκα ετών, κατανάλωσαν γεύμα με ρύζι και
φακές που είχε παρασκευασθεί στο σχολείο.
Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες το
βράδυ ζητώντας τη λήψη μέτρων για τους
δημόσιους λειτουργούς που ευθύνονται για
τον θάνατο των παιδιών. Τα σχολικά γεύματα
προσφέρονται δωρεάν στους μαθητές που
προέρχονται από φτωχές οικογένειες στα
δημόσια σχολεία των 29 κρατιδίων της Ινδίας.
Το Μπιχάρ θεωρείται το φτωχότερο μεταξύ
αυτών.Οι τροφικές δηλητηριάσεις είναι συχνές
στα σχολεία της Ινδίας εξαιτίας των κακών συν-
θηκών υγιεινής που επικρατούν στις κουζίνες
των σχολείων και της χαμηλής ποιότητας των
ειδών διατροφής που σερβίρονται.

>> Βρήκαν πως αποτρέπει τις
ουρολοιμώξεις ο χυμός των
μούρων 
ΠΠηηγγήή::  WWeebb  OOnnllyy
Τα κράνμπερι είναι είδος μούρων της
Βόρειας Αμερικής.Όπως διαπίστωσαν επι-
στήμονες από το Πανεπιστήμιο McGill
στον Καναδά, τα κράνμπερι εμποδίζουν τα
βακτήρια να δημιουργήσουν αποικίες και
μειώνουν την παραγωγή ουρεάσης από
αυτά. Η ουρεάση είναι ένα ένζυμο που
παίζει καθοριστικό ρόλο στην μολυσματι-
κότητα των ουρολοιμώξεων, γράφουν
στην «Καναδική Επιθεώρηση
Μικροβιολογίας» (CJM). Μία άλλη μελέτη
τους, που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
«Colloids and Surfaces B: Biointerfaces»,
έδειξε ότι τα εκχυλίσματα των κράνμπερι
μπορούν επίσης να εμποδίσουν και την
μόλυνση των καθετήρων από βακτήρια.
Προγενέστερες μελέτες έχουν κατ’ επανά-
ληψιν δείξει ότι ο χυμός των κράνμπερι
μπορεί να αποτρέψει τις ουρολοιμώξεις -
και κάποιες είχαν υποδηλώσει ότι τα
κράνμπερι εμποδίζουν τα βακτήρια να
προσκολληθούν στα τοιχώματα της ουρο-
ποιητικής οδού, χάρη σε μία ομάδα χημι-
κών ουσιών που διαθέτουν (λέγονται
προανθοκυανιδίνες ή PACs). Η νέα μελέ-
τη έδειξε ότι η σκόνη των κράνμπερι
εμποδίζει τον πρωτέα mirabilis (Proteus
mirabilis) να δημιουργήσει αποικίες και
να κολυμπήσει μέσα στην ουροποιητική
οδό. Η επιστημονική ονομασία του κράν-
μπερι είναι Vaccinium macrocarpon.

>> Ένα ρομπότ για την τρίτη ηλι-
κία με τη συμμετοχή του ΑΠΘ
Θα φροντίζει για την ασφάλεια
των ηλικιωμένων και να παρα-
μένουν σωματικά και πνευματι-
κά δραστήριοι. 
ΠΠηηγγήή::  ΗΗ  ΚΚααθθηημμεερριιννήή
Περίπου σε μία δεκαετία από σήμερα, οι ηλι-
κιωμένοι με αρχόμενη άνοια θα έχουν τη
δυνατότητα να… συγκατοικήσουν με ένα «κοι-

νωνικό ρομπότ», το οποίο θα φροντίζει 24
ώρες το 24ωρο για την ασφάλειά τους,αλλά και
για να παραμένουν σωματικά, κοινωνικά και
πνευματικά δραστήριοι. Οσο κι αν ακούγεται
σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ένας τέτοιος
πρωτότυπος «ρομποτικός φροντιστής» έχει
κατασκευαστεί ήδη από Ευρωπαίους επιστήμο-
νες, στο πλαίσιο του πρότζεκτ Mobiserv, στο
οποίο συμμετέχει και το Εργαστήριο Τεχνητής
Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.Σε συνδυα-
σμό με τις υπόλοιπες τεχνολογίες αιχμής που
δημιουργήθηκαν μέσα από το Mobiserv, το
μηχάνημα μπορεί να υπενθυμίσει στον ηλι-
κιωμένο να πάρει τα φάρμακά του ή να φάει
και να πιει νερό, αν το έχει ξεχάσει. Επίσης, του
προτείνει ασκήσεις γυμναστικής και τον
ενθαρρύνει να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια
στην οθόνη αφής του μηχανήματος, ώστε να
εξασκήσει τη μνήμη και την προσοχή του.
Παράλληλα, το ρομπότ θα συμβουλεύσει τον
ηλικιωμένο να μιλήσει τηλεφωνικά με κάποι-
ον συγγενή του ή να βγει μια βόλτα, στην περί-
πτωση που δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

>> Αυξάνονται οι καρκίνοι που
σχετίζονται με τον HPV
ΠΠηηγγήή::  aabbccnneewwss
Ενώ σε γενικές γραμμές τα ποσοστά εμφάνισης
καρκίνου μειώνονται, οι τύποι καρκίνου που
σχετίζονται με τον ιό των ανθρώπινων θηλω-
μάτων, τον HPV, σημειώνουν αυξητική τάση.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημη ανα-
φορά, παρατηρείται σημαντική αύξηση στους
καρκίνους του πρωκτού και του οισοφάγου
που σχετίζονται με τον ιό. Ταυτόχρονα, η
συχνότητα των εμβολιασμών που θα μπορού-
σαν να θέσουν σε έλεγχο τον HPV παραμένει
χαμηλή.Το 2010 βρέθηκε πως λιγότερο από το
50% των κοριτσιών ηλικίας 13-17 έκανε μια
δόση του εμβολίου, ενώ μόνο το 32% έκανε
και τις τρεις συνιστώμενες δόσεις. Μια μελέτη
που διεξάγεται αυτό το διάστημα μάλιστα σε
Αμερική κι Ευρώπη αναδεικνύει τον εντοπι-
σμό του ιού σε έναν ολοένα αυξανόμενο αριθ-
μό ανδρών που υποφέρουν από καρκίνο στην
περιοχή του κεφαλιού και του λαιμού, τονίζο-
ντας παράλληλα τη σημασία εμβολιασμού και
των αγοριών. Ο HPV μπορεί επίσης να ευθύ-
νεται για καρκίνους στο αιδοίο, στον κόλπο
και στο πέος, ενώ υπάρχουν κάποια στοιχεία
που τον συσχετίζουν με κάποιους τύπους καρ-
κίνου του πνεύμονα.
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Επιμέλεια: ΓΓιιαακκοουυμμάάκκηη  ΕΕιιρρήήννηη Νοση-
λεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργα-
σιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ, ΜΜππεεκκρρήή  ΈΈλλεενναα
Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc «Διαχείριση
Κρίσεων Υγείας - Διεθνής Ιατρική»,
ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»
Ν. Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  2013

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

>>  44οο  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  σσττηη
ΘΘρρόόμμββωωσσηη  &&  ττηηνν  ΑΑννττιιθθρροομμββωωττιικκήή
ΑΑγγωωγγήή  ((σστταα  ππλλάάιισσιιαα  ττοουυ  ΧΧΧΧΙΙΙΙIIMMLLAAVVSS
22001133))  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη
Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική
Αγωγή 3 & 4 Οκτωβρίου 2013, Ξενο-
δοχείο Domotel Xenia Volou, Βόλος.
http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  33rr  CCoonnggrreessss  ooff  tthhee  MMeeddiitteerrrraanneeaann
MMuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  OOnnccoollooggyy  FFoorruumm  

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani
Caravel, Βασιλέως Αλεξάνδρου 1
161 21 Αθήνα. Ημερομηνία: 24 – 26
Οκτωβρίου 2013. Οργάνωση:
Mediterranean Multidisciplinary
Oncology Forum (M.M.OF.)
Γλώσσα: Αγγλικά.
http://www.medmof2013.com.

66tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn
AAuuttooiimmmmuunniittyy::  MMeecchhaanniissmmss  aanndd  NNoovveell
TTrreeaattmmeennttss  2-7 Οκτωβρίου 2013, Ξενο-
δοχείο Corfu Imperial, Κέρκυρα.
http://medical. societies.gr/2013/10
πληροφορίες: 210.36.34.944,
info@era.gr.

>>  XXXXIIIIII  MMLLAAVVSS  22001133  ––  MMeeddiitteerrrraanneeaann
CCoonnggrreessss  ooff  AAnnggiioollooggyy  aanndd  VVaassccuullaarr
SSuurrggeerryy  &&  44tthh  EEdduuccaattiioonnaall  CCoouurrssee  oonn
TThhrroommbboossiiss  aanndd  AAnnttiitthhrroommbboottiicc
TTrreeaattmmeenntt  3 – 5 Οκτωβρίου 2013,
Ξενοδοχείο Domotel Xenia Volou,
Βόλος & Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Λάρισας, Λάρισα.
http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  22oo  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΕΕλλλληηννιικκήήςς
ΨΨυυχχοοππρροοφφυυλλαακκττιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς    4 – 6
Οκτωβρίου 2013 – Τόπος: Ξενοδοχείο
Larissa Imperial, Λάρισσα. Ελληνική
Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία. Τηλ. 210
60 74 200, fax 210 60 74 222,
http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  77οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΚΚλλιιννιικκήήςς
ΟΟγγκκοολλοογγίίααςς    Ξενοδοχείο «Hyatt
Regency Thessaloniki», 3o χιλιόμετρο
Θεσσαλονίκης – Περαίας, Θεσσαλονί-
κη Τηλ.: 2310 – 897197. Ημερομηνία: 4-
5 Οκτωβρίου 2013. Οργάνωση: 3ο Τμή-
μα Κλινικής Ογκολογίας Α.Ν.Θ.
«Θεαγένειο» Εγγραφές: Η συμμετοχή
στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Τηλ: 2310
898721
http://medical.societies.gr/2013/10.

GGuuiiddeelliinneess  σσττοονν  ΔΔιιααββήήττηη  ΙΙΙΙ    
5 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο: Stratos
Vassilikos, Αθήνα. Ελληνικό Κολλέγιο
Μεταβολικών Νοσημάτων
(Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Τηλ. 210 60 74 200, fax
210 60 74 222.
http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  22οο  FFoorruumm  ΠΠααιιδδιιααττρριικκήήςς  ττοουυ  ΘΘεερραα--
ππεευυττηηρρίίοουυ  MMeettrrooppoolliittaann  Παιδιατρική
Κλινική Θεραπευτηρίου Μetropolitan, 5
Oκτωβρίου 2013, Ναυτικός Όμιλος
Ελλάδος.
http://medical.societies.gr/2013/10

>>  22ηη  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΗΗμμεερρίίδδαα  ΓΓ..  ΝΝ..  ΔΔΥΥΤΤ..
ΑΑττττιικκήήςς  ««ΗΗ  ΑΑγγίίαα  ΒΒααρρββάάρραα»»                                          
12 Οκτωβρίου 2013. Γ. Ν. ΔΥΤ. Αττικής
«Η Αγία Βαρβάρα». http://enne.gr/6038.

>>  1177οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΩΩττοορριιννοο--
λλααρρυυγγγγοολλοογγίίααςς  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ΚΚεεφφααλλήήςς
κκααιι  ΤΤρρααχχήήλλοουυ  10-13 Οκτωβρίου
2013,Ξενοδοχείο Astir Egnatia, Αλεξαν-
δρούπολη. Οργάνωση: Πανελλήνια
Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χει-
ρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου.
http://medical.societies.gr/2013/10

>>  1100οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ
ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΘΘΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  &&
ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ                            
10-12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ΑΙΓΛΗ ΖΑΠ-
ΠΕΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ. http://medical.
societies.gr/2013/10.

>>  ΒΒιιοοεεππιισσττήήμμεεςς  &&  κκααρρκκίίννοοςς::  ΑΑππόό  ττηηνν
ππρρόόλληηψψηη  σσττηη  θθεερρααππεείίαα  ΙΙΙΙ          
Οργάνωση: HeCOG. Πρόεδρος /
Συντονιστής: Πάρις Α. Κοσμίδης
11-12 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο
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Hilton, Αθήνα. http://medical
.societies.gr/2013/10.

>>  TThhiirrdd  PPeeddiiaattrriicc  AAlllleerrggyy  aanndd  AAsstthhmmaa
MMeeeettiinngg  ((PPAAAAMM))  22001133                                                    
17–19 Οκτωβρίου 2013, Αθήνα.
http://medical.societies.gr/2013/10/17/
third-pediatric-allergy-and-asthma-
meeting-paam-2013/none.

>>  TThhee  88tthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnggrreessss  oonn
VVaassccuullaarr  DDeemmeennttiiaa  &&  TThhee  FFiirrsstt
CCooggnniittiivvee  IImmppaaiirrmmeenntt  EEuurrooppeeaann
MMeeeettiinngg  17-20 Οκτωβρίου 2013, Αθή-
να. http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  2299οο    ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρρ--
γγιικκήήςς  ΠΠααίίδδωωνν  μμεε  ΔΔιιεεθθννήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή  18
– 20 Οκτωβρίου 2013 – Αμφιθέατρο
“Παύλος Κονιαλίδης”, Ελληνική Εται-
ρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και
Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.), Φλέμινγκ
20, Μαρούσι, Αθήνα. Ελληνική Εταιρεία
Χειρουργών Παίδων Τηλ. 210 60 74
200, fax 210 60 74 222.
http://medical.societies.gr/2013/10

>>  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΨΨΥΥΧΧΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ--
ΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΑΑ  ΦΦΡΡΟΟ--
ΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  25-27 Οκτωβρίου 2013,
Ξενοδοχείο Grecotel, Κυλλήνη, Ηλεία.
http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  1111oo  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΧΧεειιρροουυρργγιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς
ΒΒοορρεείίοουυ  ΕΕλλλλάάδδοοςς
2255--2288  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ,,  ΙΙωωάάννννιινναα                                    
Διοργανωτής: Χειρουργική Εταιρεία
Βορείου Ελλάδος. Πληροφορίες:
Τηλ.: 2310 247743/34
http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ««ΣΣΥΥΓΓ--
ΧΧΡΡΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΙΙ--
ΚΚΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ»»    26-28 Οκτωβρίου
2013, Ξεν. Ξενοδοχείο AKS HΙNITSA,
Πόρτο Χέλι Οργάνωση: Ελληνικό Κολ-
λέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων
(Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.)
http://medical.societies.gr/2013/10.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

>>  88oo  ((ΧΧεειιμμεερριιννόό))  ΚΚλλιιννιικκόό  ΦΦρροοννττιισσττήήρριιοο
«Πρόληψη & Αντιμετώπιιση Καρδιομε-
ταβολικών Παραγόντων Κινδύνου:
Πρακτικές Οδηγίες», Νοέμβριος 1-3,
2013, Kalavryta Canyon & Spa, Καλά-
βρυτα, EMPAKAN.
http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  1100οο  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΠΠρραακκττιικκάά  ΘΘέέμμαατταα  ΠΠααιι--
δδοοκκααρρδδιιοολλοογγίίααςς  Σάββατο 23 Νοεμβρί-
ου 2013 – Ξενοδοχείο Stratos
Vassilikos, Αθήνα Ελληνική Εταιρεία
Παιδιατρικής Καρδιολογίας Τηλ. 210 60
74 200, fax 210 60 74 222
http://medical.societies.gr/2013/10

>>  1177οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ
ΜΜΕΕΤΤΑΑΜΜΟΟΣΣΧΧΕΕΥΥΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
1-3 Νοεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο
HILTON, Αθήνα
http://medical.societies.gr/2013/10

>>  1177οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΠΠεερριιγγεενν--
ννηηττιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς  Ελληνική Εταιρεία
Περιγεννητικής Ιατρικής
1 – 3 Νοεμβρίου 2013 – Μέγαρο Διε-
θνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών
http://medical.societies.gr/2013/10

>>  1100ηη  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΕΕλλλληη--
ννιικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΑΑλλγγοολλοογγίίααςς  ΝΝΕΕΥΥΡΡΟΟΠΠΑΑ--
ΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΝΝΟΟΣΣ  ((GGLLOOBBAALL  YYEEAARR
IIAASSPP))  Ναύπλιο, 2 Νοεμβρίου 2013.
Δωρεάν συμμετοχή, δωρεάν μεταφορά
με πούλμαν (Αθήνα – Ναύπλιο – Αθή-
να).
http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  22ηη  ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΕΕιιδδιικκώώνν  σσεε  ΘΘέέμμαατταα
ΚΚααρρδδιιοομμεεττααββοολλιικκοούύ  ΚΚιιννδδύύννοουυ::  ΑΑμμφφιιλλεε--
γγόόμμεενναα  ΘΘέέμμαατταα  ΑΑιιχχμμήήςς  7 Δεκεμβρίου
2013, Αθήνα, ΕΜΠΑΚΑΝ.

http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  2211οο  ΔΔιιααππααννεεππιισσττηημμιικκόό  ΚΚοολλλλέέγγιιοο
ΑΑκκττιιννοολλοογγίίααςς  07-10 Νοεμβρίου 2013,
Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών,
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης,
Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης.
http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  11οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο::  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη
ΚΚρρίίσσεεωωνν  σσττοονν  ΤΤοομμέέαα  ΥΥγγεείίααςς  8 – 10
Νοεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani
Caravel,Αίθουσα Ιλισσός, Αθήνα,
www.crisis-management-congress.eu.

>>  44oo  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΟΟυυρροογγυυ--
ννααιικκοολλοογγίίααςς  κκααιι  ΔΔιιααττααρρααχχώώνν  ΠΠυυεελλιικκοούύ
ΕΕδδάάφφοουυςς                                                          
Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας
και Διαταραχών Πυελικού Εδάφους 28
– 30 Νοεμβρίου 2013 – Κλινικά φρο-
ντιστήρια 21/11 «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
& 29-30/11/2013 Μέγαρο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.
http://medical.societies.gr/2013/10

>>  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκόό  FFoorruumm  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΜΜεελλέέ--
ττηηςς  ΝΝέέωωνν  ΦΦααρρμμάάκκωωνν  σσττηηνν  ΟΟγγκκοολλοογγίίαα
ΒΒ’’  ΠΠααθθοολλοογγιικκήή  ––  ΟΟγγκκοολλοογγιικκήή  ΚΚλλιιννιικκήή
ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοουυ  ««ΟΟ  ΑΑΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΣΣΑΑΒΒΒΒΑΑΣΣ»»
Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013, Αθήνα.
Οργάνωση: Εταιρεία Μελέτης Νέων
Φαρμάκων στην Ογκολογία.
http://medical.societies.gr/2013/10.

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2013

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
>>  AASSAA  22001133::  AAmmeerriiccaann  SSoocciieettyy  ooff
AAnneesstthheessiioollooggiissttss  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg
12.10.2013 - 16.10.2013
San Francisco - San Francisco, USA .
http://www.iatrikostypos.com/synedria
/details/344-asa-2013-american-society-
of-anesthesiologists-annual-
meeting.html.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
>>  66tthh  EEuurrooppeeaann  PPuubblliicc  HHeeaalltthh
CCoonnffeerreennccee  ((EEUUPPHHAA))  13-16 November
2013, Brussels, Belgium.
http://medical.societies.gr/2013/10.
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