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Απαραίτητη η θέση του
Νοσηλευτή στην κοινότητα 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ.

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.

�

ΣΣ
τη χώρα μας, η αυξα-
νομένη ζήτηση υπη-
ρεσιών υγείας,σε συν-

δυασμό με την μείωση των
δαπανών για την υγεία,που
επιβάλλεται λόγω της οικο-
νομικής κρίσης και την αλλα-
γή του προφίλ των χρηστών
των υπηρεσιών υγείας, (η
βαθιά ύφεση οδηγεί τμήμα-

τα του πληθυσμού στη ραγδαία
φτωχοποίησή τους και σε
απώλεια της ασφαλιστικής
τους ικανότητας), μας οδη-
γεί περισσότερο από ποτέ
στην αναγκαιότητα  ενίσχυ-
σης και αναβάθμισης της
παρεχόμενης Π.Φ.Υ..

Παράγοντες όπως το είδος
της φροντίδας που απαιτεί-

ται,η διαφοροποίηση αυτής
της φροντίδας ανάλογα με
το κοινωνικοοικονομικό
επίπεδο αλλά και το προ-
φίλ υγείας του πληθυσμού
που απευθύνονται οι υπη-
ρεσίες, είναι καταλυτικοί σε
αυτό το σχεδιασμό...

Σελ. 4-11
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ΕΝΕΚΑ
Επιβεβαιώνονται 

τα αυτονόητα 

Προσφάτως εξεδόθη το υπ’ αριθμ.

πρωτ. Υ101β/ΓΠ/90585/30-10-2013

έγγραφο του Γενικού Γραμματέα

του Υπουργείου Υγείας περί της

εφαρμογής των διατάξεων των

άρθρων 3 και 4 του Νόμου 3252/2004.

Ως γνωστόν, δυνάμει του Νόμου

3252/2004 συστήθηκε ως ΝΠΔΔ

η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

(Ε.Ν.Ε.), ενώ προσδιορίστηκαν κατά

τρόπο αποκλειστικό οι υποχρεού-

μενοι να εγγράφονται στα μητρώα

της ως μέλη.

Με το προαναφερθέν έγγραφο του

Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-

ας επιβεβαιώνεται, επί της ουσίας

το αυτονόητο, δηλαδή η διατήρη-

ση σε ισχύ και η πλήρης και άνευ

εξαιρέσεων εφαρμογή των διατά-

ξεων των άρθρων 3 και 4 του Ν.

3252/2004. Σύμφωνα με τις εν λόγω

διατάξεις, η υποχρέωση εγγραφής

και ανανέωσης αυτής στα μητρώα

της Ε.Ν.Ε. βαρύνει όλους ανεξαιρέ-

τως τους νοσηλευτές...

ΠΑΣΚΕ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ : «ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε., 

ΟΣΑ ΕΙΠΑΜΕ ΗΤΑΝ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ»

Θυματοποίηση των θυτών

TT
ο 7ο Περιφερειακό Τμήμα της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος,σε αποκα-
τάσταση της αλήθειας και προς αντί-

κρουση των κραυγαλέα ανυπόστατων ισχυρισμών

που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ.292/4-
11-2013 ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμή-
ματος ΑΔΕΔΥ Αχαΐας επισημαίνει...

Σελ. 12

�
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ΙΙΔΔΙΙΟΟΚΚΤΤΗΗΣΣΙΙΑΑ::
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr

ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΗΗΣΣ  --  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ  
Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε  
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Αριστείδης Δάγλας

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε

ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΔΔΟΟΣΣΗΗΣΣ
--  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΜΜ..  ΠΠΙΙΤΤΣΣΙΙΛΛΙΙΔΔΗΗΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ
Νικόλαος Ορφανός

Α’ Αντιπρόεδρος 
Δόντσιος Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος
Μπίζας Λάμπρος

Ταμίας
Αβραμίδης Γεώργιος

Οργανωτικός Γραμματέας 
Μπελαλή Κωνσταντία

Αναπληρωτής Γραμματέας 
Πιστόλας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.
Αρβανίτης Γεώργιος

Μέλος Δ.Σ.
Ποντισίδης Γεώργιος

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

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ
ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΝΝΟΟΜΜΟΟ  

Δημήτριος Σκουτέλης 

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ  
IRIS Α.Ε.B.E.

CCRREEDDIITT:: visualphotos.com

ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ:: 018376

Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρε-
ωτικά την εφημερίδα. Χειρόγραφα, δημοσιευ-
μένα ή μη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκμετάλλευση μέρους ή όλου του
κειμένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

ΕΕ ΝΝ ΕΕ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΟΟ

ΤΤοο  μμεεγγάάλλοο  μμππλλόόκκοο  
Η Ναταλία Αποστολοπούλου στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, πήρε ενεργό μέρος στην Εθνι-

κή Αντίσταση. Για τη δράση της αυτή εξορίστηκε μαζί με τα παιδιά της στη Χίο, το Τρίκερι, τη Μακρό-

νησο και πάλι στο Τρίκερι. Έφυγε από κοντά μας το 2008. Η Ναταλία ήταν μέλος της Εταιρείας Ελλή-

νων Λογοτεχνών, ενώ το πρώτο της βιβλίο ήταν το "Δεν Δουλώνω... Δεν απογράφω!" (1979) με

συνέχεια τα: "Στις Μυλόπετρες της ΒΙΑΣ", "Λεβεντογενιά", "Γροθιά στο σκοτάδι", "Μη Νομιμόφρων",

"Μύρα και χοές", "Μετά τη Βάρκιζα η τραγωδία..." και βέβαια το "Περήφανες και Αδούλωτες".

Το απόσπασμα που ακολουθεί, περιγράφει τη γενναιότητα όσων συμμετείχαν στην εθνική αντί-

σταση, παρά τις τεράστιες αντιξοότητες που αντιμετώπιζαν.

«Το χωριό Κοξαρέ πήρε μέρος στον εθνικοαπελευθερωτικών αγώνα του λαού μας, πολεμώντας

από την πρώτη στιγμή τούς φασίστες αλεξιπτωτιστές στο Ρέθυμνο. Οργανωμένο μόνο του, πολύ

νωρίς, από το 1941, αντιστάθηκε στον εχθρό και δοκίμασε όλη τη θηριωδία του. Μάχες, μπλόκα,

συλλήψεις και... Σελ. 14-15

ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΑΑ  
Διαβάστε τα σημαντικότερα συνέδρια και ημερίδες που διεξάγονται τους μήνες Νοέμβριο και

Δεκέμβριο στην Ελλάδα... ...  Σελ. 13

ΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕ  ΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΤΤΡΡΩΩΝΝ    

««ΣΣυυγγγγννώώμμηη  ααππόό  ττηηνν
ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  όόσσοο  εείίππααμμεε
ήήτταανν  ψψεευυδδήή    κκααιι
ααννυυππόόσστταατταα»»        
Ουδέποτε υπήρξε προσφυγή

μελών του 7ου Περιφερειακού

Τμήματος κατά συνδικαλιστικών

στελεχών του ΠΓΝΠ ή άλλων συν-

δικαλιστικών στελεχών άλλου

νοσοκομείου. Οι «συνάδερφοι-

εργαζόμενοι που σήκωσαν μόνοι

το φορτίο της δικαστικής προ-

σφυγής» επίσης μόνοι προ πεντα-

ετίας κατασυκοφάντησαν με το

χειρότερο τρόπο τα μέλη της

Κεντρικής Διοίκησης της Ε.Ν.Ε.

με σοβαρότατες κατηγορίες ΑΝΥ-

ΠΟΣΤΑΤΕΣ και ΨΕΥΔΕΙΣ διά των

οποίων τους κατέστησαν άδικα

ελεγκτέους στο κοινωνικό σύνο-

λο ως δήθεν καταχραστές δημο-

σίου χρήματος. Την αναλήθεια

των ισχυρισμών τους αυτών παρα-

δέχθηκαν οι ίδιοι ενώπιον του

αρμοδίου Δικαστηρίου... Σελ. 7

Οκτώβριος 2013

ΠΠ .. ΦΦ .. ΥΥ ..                 

ΤΤοο  υυππόόμμννηημμαα  πποουυ  κκααττέέθθεεσσεε  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..    
Ο ορισμός της Π.Φ.Υ. που δόθηκε στη συνέλευση της Alma-

Ata (ΠΟΥ 1978) και έχει υιοθετηθεί από τα συστήματα υγεί-

ας και τους επαγγελματίες υγείας διεθνώς, αλλά και στη χώρα

μας, ορίζει ως «Π.Φ.Υ. την βασική φροντίδα υγείας που βασί-

ζεται σε πρακτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες και κοινω-

νικά αποδεκτές, μεθόδους και τεχνολογία. Η φροντίδα αυτή

είναι στη διάθεση όλων των ατόμων της κοινότητας και των

οικογενειών τους και παρέχεται με την πλήρη συμμετοχή τους

και σε κόστος που ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατό-

τητες της κοινότητας και της χώρας σε κάθε στάδιο ανάπτυ-

ξης, σύμφωνα με το πνεύμα αυτοδυναμίας και αυτοδιάθε-

σης. Η Π.Φ.Υ. αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο, όχι μόνο

του συστήματος υγείας μιας χώρας, του οποίου είναι κεντρι-

κό σημείο αναφοράς, αλλά και του γενικότερου κοινωνικού

και οικονομικού εποικοδομήματος. Η Π.Φ.Υ. παρέχεται όσο

το δυνατό πλησιέστερα στους χώρους όπου οι άνθρωποι...»

....  Σελ.6
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Ε.Ν.Ε.

Επιβεβαιώνονται τα αυτονόητα

Από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.

ΠΠ
ροσφάτως εξεδόθη το υπ’αριθμ.πρωτ.Υ101β/ΓΠ/90585/30-
10-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Υγείας περί της εφαρμογής των διατάξεων των

άρθρων 3 και 4 του Νόμου 3252/2004.
Ως γνωστόν, δυνάμει του Νόμου 3252/2004 συστήθηκε ως

ΝΠΔΔ η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), ενώ προσδιορί-
στηκαν κατά τρόπο αποκλειστικό οι υποχρεούμενοι να εγγρά-
φονται στα μητρώα της ως μέλη.

Με το προαναφερθέν έγγραφο του Γ. Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Υγείας επιβεβαιώνεται, επί της ουσίας το αυτονόητο, δηλα-
δή η διατήρηση σε ισχύ και η πλήρης και άνευ εξαιρέσεων
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3252/2004.
Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, η υποχρέωση εγγραφής και
ανανέωσης αυτής στα μητρώα της Ε.Ν.Ε. βαρύνει όλους ανεξαι-
ρέτως τους νοσηλευτές, που ασκούν νομίμως στη χώρα μας το
νοσηλευτικό επάγγελμα και φέρουν τον αντίστοιχο επαγγελμα-
τικό τίτλο του νοσηλευτή.

Η παροχή της συγκεκριμένης διευκρίνισης από το Υπουρ-
γείο Υγείας, καίτοι φαντάζει αυτονόητη, κατέστη επιβεβλημένη,
δοθέντος ότι παρατηρήθηκε μια έντονη προσπάθεια σκόπιμης
ερμηνευτικής αλλοίωσης τόσο της ισχύουσας νομοθεσίας, όσο
και του περιεχομένου της υπ’ αριθμ. 107/2009 Γνωμοδότησης
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ειδικότερα, στο πλαί-
σιο της προσπάθειας αυτής υποστηρίχτηκε όλως αβασίμως, ότι
δήθεν η υποχρέωση εγγραφής στα μητρώα της Ε.Ν.Ε. δεν βαρύ-
νει όλους τους νοσηλευτές.

Με το έγγραφο, ωστόσο, του Γ.
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας
δίδεται μια σαφής απάντηση σε
όσους επιβουλεύονται την δράση
της Ε.Ν.Ε. διά της επίκλησης νομι-
κώς αστήρικτων ή άλλως αστείων
επιχειρημάτων, άνευ ερείσματος
στην ισχύουσα νομοθεσία.

Η Ε.Ν.Ε. δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι ο νοσηλευτι-
κός κόσμος παραμένει ενωμένος και προχωρά μπροστά, απο-
κόπτοντας κάθε δεσμό ή σχέση με τα όποια εναπομείναντα ίχνη
ενός σαθρού συνδικαλιστικού κατεστημένου.

Η υποχρέωση εγγραφής και
ανανέωσης αυτής στα μητρώα 

της Ε.Ν.Ε. βαρύνει όλους
ανεξαιρέτως τους νοσηλευτές

Οκτώβριος 2013
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ.

Απαραίτητη η θέση του
Νοσηλευτή στην κοινότητα

OO
ορισμός της Π.Φ.Υ. που δόθηκε
στη συνέλευση της Alma-Ata (ΠΟΥ
1978) και έχει υιοθετηθεί από τα

συστήματα υγείας και τους επαγγελματίες
υγείας διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας,
ορίζει ως «Π.Φ.Υ. την βασική φροντίδα
υγείας που βασίζεται σε πρακτικές, επιστη-
μονικά τεκμηριωμένες και κοινωνικά απο-
δεκτές, μεθόδους και τεχνολογία. Η φρο-
ντίδα αυτή είναι στη διάθεση όλων των
ατόμων της κοινότητας και των οικογενει-
ών τους και παρέχεται με την πλήρη συμ-
μετοχή τους και σε κόστος που ανταπο-
κρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες της
κοινότητας και της χώρας σε κάθε στάδιο
ανάπτυξης, σύμφωνα με το πνεύμα αυτο-
δυναμίας και αυτοδιάθεσης.Η Π.Φ.Υ.απο-
τελεί βασικό συστατικό στοιχείο, όχι μόνο
του συστήματος υγείας μιας χώρας, του
οποίου είναι κεντρικό σημείο αναφοράς,
αλλά και του γενικότερου κοινωνικού και
οικονομικού εποικοδομήματος.Η Π.Φ.Υ.
παρέχεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στους
χώρους όπου οι άνθρωποι ζουν και εργά-
ζονται και αποτελεί το πρώτο στοιχείο σε
μια συνεχή διαδικασία παροχής υπηρε-
σιών υγείας».

ΣΣττηη  χχώώρραα  μμααςς,,  ηη  ααυυξξααννοομμέέννηη  ζζήήττηησσηη
υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς,,  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηηνν
μμεείίωωσσηη  ττωωνν  δδααππααννώώνν  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα,,  πποουυ
εεππιιββάάλλλλεεττααιι  λλόόγγωω  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς
κκααιι  ττηηνν  ααλλλλααγγήή  ττοουυ  ππρροοφφίίλλ  ττωωνν  χχρρηησσττώώνν
ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς,,  ((ηη  ββααθθιιάά  ύύφφεεσσηη
οοδδηηγγεείί  ττμμήήμμαατταα  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  σσττηη  ρρααγγδδααίίαα
φφττωωχχοοπποοίίηησσήή  ττοουυςς  κκααιι  σσεε  ααππώώλλεειιαα  ττηηςς
αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  ττοουυςς  ιικκααννόόττηηττααςς)),,  μμααςς  οοδδηη--
γγεείί  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααππόό  πποοττέέ  σσττηηνν  ααννααγγκκααιιόό--

ττηητταα    εεννίίσσχχυυσσηηςς  κκααιι  ααννααββάάθθμμιισσηηςς  ττηηςς  ππααρρεε--
χχόόμμεεννηηςς  ΠΠ..ΦΦ..ΥΥ....

Παράγοντες όπως το είδος της φροντί-
δας που απαιτείται,η διαφοροποίηση αυτής
της φροντίδας ανάλογα με το κοινωνικο-
οικονομικό επίπεδο αλλά και το προφίλ
υγείας του πληθυσμού που απευθύνονται
οι υπηρεσίες, είναι καταλυτικοί σε αυτό το
σχεδιασμό. Σε ένα τουριστικό προορισμό
ο πληθυσμός διαφοροποιείται σημαντικά,
ανάλογα με την εποχή και θέτει διαφορε-
τικές προκλήσεις από μία αστική περιοχή.
Το πρόβλημα της εποχιακής στελέχωσης,
μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εποχιακή
πρόσληψη προσωπικού.Καταλυτική είναι
και η ύπαρξη τριτοβάθμιων μονάδων υγεί-
ας (νοσοκομείου) με άμεση πρόσβαση για
το κοινό και η αποτελεσματική τους δια-
σύνδεση. Η πιλοτική λοιπόν λειτουργία
των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας θα
καθορίσει τις ανάγκες στελέχωσης.Πρέπει
να ληφθεί υπόψη,ο ιδιαίτερος γεωμορφο-
λογικός χάρτης της χώρας και η κατανο-
μή των νησιωτικών συμπλεγμάτων, τα οποία
δέχονται τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις,
όσον αφορά τον όγκο του πληθυσμού
τους, κατά την διάρκεια των τουριστικών
περιόδων.Η χρήση ταχύπλοων μονάδων,
υδροπλάνων και ελικοπτέρων για την δια-
κομιδή επειγόντων περιστατικών, επιλέγε-
ται κάθε φορά ανάλογα με την βαρύτητα
του εκάστοτε περιστατικού. Τα Αγροτικά
Ιατρεία των μικρών νησιών, μπορούν με
τα παραπάνω μέσα να διασυνδέονται με τα
Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας Αστικού τύπου
των μεγαλυτέρων νησιών – κόμβων και
να αντιμετωπίζονται ή στη συνέχεια να δια-

κομίζονται τα περιστατικά στα νοσοκομεία
των μεγάλων νησιών ή της ηπειρωτικής
Ελλάδος.

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα,,  ηη  ΚΚοοιιννοοττιικκήή  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή,,
αασσκκεείίττααιι  σσυυσσττηημμααττιικκόόττεερραα  σστταα  ΚΚέέννττρραα  ΥΥγγεείί--
ααςς,,  δδιιόόττιι  κκααλλύύππττεειι  όόλλοο  ττοο  φφάάσσμμαα  ττωωνν  δδρραα--
σσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς,,  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττοο
σσκκοοππόό  ττοουυςς..  ΠΠοολλλλοοίί  ννοοσσηηλλεευυττέέςς,,  εερργγάάζζοο--
ννττααιι  σσττηηνν  κκοοιιννόόττηητταα,,  μμεε  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  κκααιι
σσυυχχννάά,,  μμεε  υυγγιιήή  ππλληηθθυυσσμμόό,,  δδίίννοοννττααςς  έέμμφφαα--
σσηη  σσττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  ττηηνν  ππρροοααγγωωγγήή  υυγγεείί--
ααςς..  ΑΑυυττόό  ττοουυςς  κκααθθιισσττάά  ιικκααννοούύςς  νναα  δδιιαακκρρίί--
ννοουυνν,,  ππώώςς  οοιι  κκοοιιννωωννιικκοοίί  κκααιι  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκοοίί
ππααρράάγγοοννττεεςς  εεππιιδδρροούύνν  σσττηηνν  υυγγεείίαα  κκααιι  εευυεε--
ξξίίαα  ττωωνν  ααττόόμμωωνν  σσττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα..  ΩΩςς  εεκκ  ττοούύ--
ττοουυ  ηη  θθέέσσηη  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  σσττηηνν  κκοοιιννόόττηη--
τταα  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη..

ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ
Ιδιαίτερες οικονομικοκοινωνικές συνθή-
κες στη χώρα μας επιβάλλουν την υιοθέ-
τηση ενός μοντέλου παροχής υπηρεσιών
υγείας που να διασφαλίζει:
a) την ισότητα και αμεσότητα στην πρόσβα-
ση 
b) την καθολικότητα όσον αφορά την ασφα-
λιστική κάλυψη (ειδική μέριμνα για την
κάλυψη του ανασφάλιστου και μακροχρό-
νια άνεργου πληθυσμού), των μεταναστών
και των ευπαθών ομάδων σε συνεργασία
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Οργα-
νώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο
αυτόν, όπως Μ.Κ.Ο. κ.τ.λ.).
c) την πλήρη γεωγραφική κάλυψη σε συνάρ-
τηση με την εποχικότητα (τουριστικές περιο-
χές) και το γεωγραφικό ανάγλυφο της
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χώρας (νησιωτική και ορεινή Ελλάδα) 
d) την εξασφαλισμένη λειτουργική διασύν-
δεση με τα Νοσοκομεία όπου και όταν κρί-
νεται απαραίτητο

ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ
Η ενίσχυση του ρόλου της Πρωτοβάθμιας
Υγείας στην Κοινότητα,μέσα από την ανθρω-
ποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα υγεί-
ας και η αναβάθμιση του ρόλου του κοι-
νοτικού νοσηλευτή.

ΑΑΔΔΙΙΑΑΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΑΑΤΤΕΕΥΥΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΕΕΣΣ
Η διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα
των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας.

Με δεδομένη την ύπαρξη και λειτουρ-
γία των Υγειονομικών Μονάδων του ΕΟΠΥΥ
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παροχών
Πρωτοβάθμιας Υγείας και αποτελούν τον

κορμό της Π.Φ.Υ. στη χώρα, προτείνεται,
μέσα από τη συγχώνευση των Μονάδων
με τα Κέντρα Υγείας που βρίσκονται στην
ίδια περιοχή,δημιουργία KEΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙ-
ΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ απευθυνόμενων
στο σύνολο του πληθυσμού της περιοχής
τους και άμεσης λειτουργικής και όχι διοι-
κητικής διασύνδεσής τους με τα κοντινά
Δημόσια Νοσοκομεία. Τα κέντρα αυτά θα
υπάγονται σε έναν Ενιαίο Δημόσιο Φορέα
με εξασφαλισμένη και καθορισμένη χρη-
ματοδότηση,με πλήρη αυτονομία,με δυνα-
τότητες δημιουργίας παροχής υπηρεσιών
που να αξιοποιούν τις υπάρχουσες κρατι-
κές δομές ώστε να εξοικονομούνται πόροι
(οικονομικοί και ανθρώπινοι).Η σύμπρα-
ξη με άλλες δημόσιες ή δημοτικές υπηρε-
σίες επιβάλλεται, όπως και η αξιοποίηση
ήδη υπαρχουσών υλικών υποδομών.Νοσο-
κομεία που πληρούν τις προϋποθέσεις,

πρώην δημοτικά ιατρεία, δομές πρώην
ασφαλιστικών ταμείων και το σύνολο των
Νομαρχιακών και Τοπικών Μονάδων Υγεί-
ας του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) έχουν μεγά-
λες δυνατότητες αξιοποίησης.
Έτσι επιτυγχάνεται η εξασφάλιση ενός ευρέ-
ως φάσματος Υπηρεσιών που περιλαμβά-
νει την ποιοτική παροχή υγείας μέσω υπη-
ρεσιών:

Α) Εντός των δομών
• 24ωρη αντιμετώπιση επειγόντων περι-

στατικών,
• τακτικά ιατρεία,
• συνταγογράφηση,
• πρόληψη και προαγωγή της υγείας,
• οικογενειακός προγραμματισμός
• φροντίδα μάνας – παιδιού και εφήβου
• οδοντιατρική φροντίδα,
• ειδικά ιατρεία (καπνίσματος ,υπέρτασης,
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παρηγορητικής φροντίδας κ.τ.λ.),
• φυσικοθεραπεία
• ψυχική αγωγή (πρόληψη, αξιολόγηση

και παραπομπή)
• κοινωνική μέριμνα
• παροχή στοιχειώδους ιατρονοσηλευτι-

κής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες,ανα-
σφάλιστους κ.τ.λ.

Β) Εκτός δομών 
• η ανάπτυξη της Νοσηλείας κατ΄ οίκον

μέσα από την λειτουργία πολυδύναμης
εργασιακής ομάδας.

• προαγωγή της υγείας
• ανάπτυξη του θεσμού του σχολικού

νοσηλευτή και του νοσηλευτή εργασίας

Για τον λόγο αυτόν η στελέχωση της Πρω-
τοβάθμιας φροντίδας Υγείας χρειάζεται να
γίνει από επαγγελματίες υγείας με αυτονο-
μία, όπως απορρέει από τα επαγγελματικά
τους δικαιώματα. Το ίδιο πρέπει να ισχύ-
ει αναφορικά με τη διάκριση των υπηρε-
σιών και την αυτοτέλεια της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας.

Σχετικό νομικό πλαίσιο:
• Π.Δ. 351 του 1989 για τα επαγγελματι-

κά δικαιώματα νοσηλευτών
• Π.Δ.216 του 2001 για τον κώδικα νοση-

λευτικής δεοντολογίας
• Π.Δ. 87 του 1986 για τη διάκριση των

υπηρεσιών (νοσηλευτική-ιατρική-διοι-
κητική)

• Νόμος 3252 του 2004 για τη σύσταση
της Ε.Ν.Ε.

• Νόμος 1579 του 1985 για τον επαγγελ-
ματικό τίτλο του νοσηλευτή 

ΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ
Σήμερα η διεθνής και εθνική πολιτική,
αντιλαμβάνεται το σημαντικό ρόλο που
μπορεί να παίξει η κοινοτική νοσηλευτι-
κή, στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του
πληθυσμού. Αν συνυπολογίσουμε την
μεγάλη διακίνηση των ανθρώπων που
εργάζονται και ζουν σε χώρες άλλες από
τη δική τους, μπορεί να γίνουν πιο προ-
φανείς οι διαφορές των διαφόρων επιπέ-
δων των υπηρεσιών υγείας και να προ-
βληθούν απαιτήσεις για μεγαλύτερη σύγκλιση
των υπηρεσιών υγείας και της κοινωνικής
πολιτικής. Επιπλέον, οι σχετικά πρόσφα-
τες πολιτικές αλλαγές στην Κεντρική και
Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες οδήγησαν

και στην ελεύθερη διακίνηση των πολι-
τών, σημαίνουν ότι τα προβλήματα της
δημόσιας υγείας σε μια χώρα, επηρεάζουν
και τις άλλες χώρες σε μεγαλύτερο βαθμό
απ’ότι πριν.Ταυτόχρονα,παράγοντες πολι-
τικής και οικονομικής αστάθειας, καθώς
και οι πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύ-
τερη περιοχή της Μεσογείου, ενδεχομέ-
νως να ενισχύσουν τις μετακινήσεις πλη-
θυσμών, επιβαρύνοντας κατά συνέπεια και
τα συστήματα υγείας χωρών της περιοχής
όπως και η δική μας.Έτσι εύκολα αντιλαμ-
βανόμαστε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει
αναγνωρίσει την επείγουσα μορφή του
προβλήματος και το έχει συμπεριλάβει στην

πολιτική δημόσιας υγείας την οποία έχει
υιοθετήσει και η οποία δεν αφορά μόνον
τις παλαιές χώρες μέλη, αλλά και τις νέες
καθώς και τις χώρες με τις οποίες γειτνιά-
ζουν (EC 1998).

Οφείλουν λοιπόν οι μεταρρυθμιστικές
επιλογές,να κινηθούν με βάση και τις ανά-
γκες που προκύπτουν από την μεταβολή
του βιοτικού επιπέδου, όλων των κοινω-
νικών ομάδων της χώρας μας.

Σήμερα όσο ποτέ στο παρελθόν, είναι
αναγκαία η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρο-
νισμός της Π.Φ.Υ.. Τα μέτρα που θα παρ-
θούν πρέπει να στοχεύουν στην διαμόρ-
φωση μιας Στρατηγικής Υγείας με κύριο
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στόχο την πρόληψη της αρρώστιας την προ-
αγωγή του επιπέδου υγείας καθώς και την
αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών και
υποδομών παροχής πρωτοβάθμιων υπη-
ρεσιών υγείας.

Η ανακατανομή των πόρων από την
πολυδάπανη και ενδεχόμενα την αναπο-
τελεσματική νοσοκομειακή περίθαλψη προς
την Π.Φ.Υ.πρέπει να συγκεντρώσει το πρω-
ταρχικό ενδιαφέρον όσων χαράσσουν πολι-
τική υγείας.

Η οργάνωση ενός δικτύου πρωτοβάθ-
μιων υπηρεσιών υγείας αναμένεται να ωφε-
λήσει πολλαπλά δεδομένου ότι θα συμ-
βάλει τόσο στη μείωση των δαπανών υγείας
όσο και στην αποσυμφόρηση των νοσο-
κομείων.

Σημαντικό ρόλο θα παίξει η διεπιστη-
μονική ομάδα «υγείας» που συγκροτείται
από εκπροσώπους των διαφόρων επαγ-
γελματιών υγείας και των κοινωνικών επι-
στημών και στόχο έχει την προστασία και
την προαγωγή της υγείας.Ο ρόλος του κοι-
νοτικού νοσηλευτή στην διεπιστημονική
ομάδα είναι ηγετικός λόγω του ολιστικού
τρόπου προσέγγισης τόσο του χρήστη όσο
και του περιβάλλοντός του.Επιπλέον, είναι
αυτός που κατευθύνει το άτομο στους υπό-
λοιπους επαγγελματίες υγείας μέσα στο
σύστημα.

ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ
1. Αναμόρφωση εισαγωγικής εκπαίδευσης

στους οργανισμούς:Βιβλίο εισαγωγικής
εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει τη
σχετική νομοθεσία,δικαιώματα,υποχρε-
ώσεις, γνωριμία με το χώρο και τις παρε-
χόμενες υπηρεσίες από τον οργανισμό,
υγιεινή και ασφάλεια, εκπαίδευση στην
επικοινωνία, διαχείριση κρίσεων, πρώ-
τες βοήθειες, αντιμετώπιση βίαιων επει-
σοδίων (πολιτική βίαιων επεισοδίων,
μηχανισμοί πρώτης ανάγκης, crash call
procedure), σχετικά πρωτόκολλα, ατυ-
χήματα.

2. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στα παραπά-
νω και επίσης σε διαδικασίες που θα
διαφυλάξουν το προσωπικό π.χ.manual
lifting and handling, χρήση μηχανημά-
των για τη μετακίνηση ασθενών.

3. Εκπαίδευση του υπάρχοντος νοσηλευ-
τικού προσωπικού στην κοινοτική νοση-
λευτική αξιοποιώντας ταυτόχρονα την
πολύχρονη εργασιακή εμπειρία του στην
Π.Φ.Υ. (επιμόρφωση,απόκτηση ειδικό-

τητας κοινοτικού νοσηλευτή κλπ).
4. Μείωση του αναλφαβητισμού για την

υγεία στο κοινό, η χρήση νέων τεχνο-
λογιών αλλά και η συμμετοχή του κοι-
νού στην πρόληψη και την φροντίδα. Ο
αλφαβητισμός για την υγεία (health literacy)
είναι ο βαθμός που τα άτομα έχουν τη
δυνατότητα να αποκτούν, να επεξεργά-
ζονται και να κατανοούν βασικές πλη-
ροφορίες για την υγεία και τις υπηρεσίες
που χρειάζονται ώστε να παίρνουν τις
κατάλληλες αποφάσεις για την υγεία τους
(Peerson & Saunders, 2009). O διαδι-

κτυακός αλφαβητισμός για την υγεία (e-
health literacy) είναι η δυνατότητα ανα-
ζήτησης,εύρεσης,κατανόησης και εκτίμησης
των υγειονομικών πληροφοριών από
ηλεκτρονικές πηγές και η χρήση αυτής
της γνώσης στην αντιμετώπιση ή επίλυ-
ση ενός προβλήματος υγείας (Norman
& Skinner,2006).Επιπλέον έχει υποστη-
ριχθεί (Coulter et al, 1998) ότι υπήρξε
ένας αυξανόμενος ενθουσιασμός συμ-
μετοχής των ασθενών στις αποφάσεις
σχετικά με την υγεία τους,καθώς οι ασθε-
νείς στις μέρες μας έχουν κατανοήσει και
με την ταχεία ανάπτυξη του διαδικτύου
(και της πληθώρας πληροφοριών που

είναι εύκολα προσβάσιμες σχετικά με
ζητήματα υγείας) ότι η γνώση για την
ασθένεια και την υγεία δεν είναι απο-
κλειστική ιδιοκτησία των επαγγελματιών
υγείας.Είναι διάχυτη αυτή η αίσθηση στο
διαδίκτυο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε
διεθνές επίπεδο.

ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΣΣ
ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ

11..  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ
1.1. Στο Κέντρο Υγείας,για άτομα που έχουν

πρόσβαση
1.2. Κατ’ οίκον, για άτομα με περιορισμούς

ή αδυναμία μετακίνησης.

Μπορούν να περιλαμβάνουν:
• Κεντρικό ρόλο του σχολικού νοσηλευ-

τή σε ρόλο πρόληψης και έγκαιρης
παρέμβασης.

• Υποστήριξη και εκπαίδευση της νέας
μητέρας,στα πλαίσια διασύνδεσης με τις
μαιευτικές κλινικές.

• Εξειδικευμένες ομάδες για πρόληψη,
πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στις
εξαρτήσεις.

• Υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές
δυσκολίες.

• Υποστήριξη και εκπαίδευση σε οικογέ-
νειες με παιδιά με αναπτυξιακές διατα-
ραχές, ειδικές ανάγκες.

• Τηλεφωνική υπηρεσία διαχείρισης κρί-
σεων, υποστήριξης και σε περιπτώσεις
εκφοβισμού.

• Παρηγορητική φροντίδα: ανακούφιση-
υποστήριξη ετοιμοθάνατου ασθενούς
και του περιβάλλοντός του στην κοινό-
τητα.

• Εκπαίδευση και υποστήριξη του παιδι-
ού και του περιβάλλοντός του σε περι-
πτώσεις μετεγχειρητικής φροντίδας,
άσθματος, καρδιολογικών προβλημά-
των,νοσούντων από κακοήθειες ή άλλων
χρόνιων ασθενειών.

• Αιμοληψίες για εργαστηριακές εξετάσεις.
• Οργάνωση, υποστήριξη και εκπαίδευ-

ση ομάδων αυτοβοήθειας που θα έχουν
σαν σημείο αναφοράς το κέντρο υγεί-
ας. Η οργάνωση ενός δικτύου επικοι-
νωνίας, και εθελοντών με ομάδες ατό-
μων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες
προκλήσεις σε θέματα υγείας μπορούν
να ενισχύσουν τις υπάρχουσες υπηρε-
σίες υγείας.

Οκτώβριος 2013

Σήμερα η διεθνής
και εθνική πολιτική,
αντιλαμβάνεται το

σημαντικό ρόλο που
μπορεί να παίξει η κοι-

νοτική νοσηλευτική,
στη βελτίωση του
επιπέδου υγείας 

του πληθυσμού. 

RYTHMOS_T56  11/11/13  3:07 PM  Page 7



8

Ε.Ν.Ε.μπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθη

Ε.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήμη

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Ε.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες
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Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

22..  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΗΗΛΛΙΙΚΚΕΕΣΣ
1.1 Για υγιείς ενήλικες (π.χ. οδοντιατρική

κάλυψη)
1.2 Για χρόνιους ασθενείς (π.χ.υπέρταση)
1.3 Για έκτακτα περιστατικά (π.χ. αλλεργι-

κό σοκ)

Μπορούν να περιλαμβάνουν:
• Τηλεφωνική υπηρεσία διαχείρισης κρί-

σεων, υποστήριξης.
• Παρηγορητική φροντίδα: ανακούφιση -

υποστήριξη ετοιμοθάνατου ασθενούς
και του περιβάλλοντός του στην κοινό-
τητα.

• Εκπαίδευση και υποστήριξη του ίδιου
και του περιβάλλοντός του σε περιπτώ-
σεις μετεγχειρητικής φροντίδας, άσθμα-
τος,καρδιολογικών προβλημάτων,σακ-
χαρώδη διαβήτη, νοσούντων από
κακοήθειες ή άλλων χρόνιων ασθενει-
ών.

• Πρόληψη μέσω ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης του κοινού με τη χρήση
νέων τεχνολογιών, αλλά και τη χρήση
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Αιμοληψίες για εργαστηριακές εξετάσεις.
• Οργάνωση, υποστήριξη και εκπαίδευ-

ση ομάδων αυτοβοήθειας που θα έχουν
σαν σημείο αναφοράς το κέντρο υγεί-
ας. Η οργάνωση ενός δικτύου επικοι-
νωνίας και εθελοντών με ομάδες ατό-
μων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες
προκλήσεις σε θέματα υγείας μπορούν
να ενισχύσουν τις υπάρχουσες υπηρε-
σίες υγείας.

33..  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ
3.1. Στο Κέντρο Υγείας,για άτομα που έχουν

πρόσβαση
3.2. Κατ’οίκον,για άτομα με περιορισμούς

ή αδυναμία μετακίνησης.

Μπορούν να περιλαμβάνουν:
• Βραχεία νοσηλεία.
• Ιατρείο μνήμης.
• Κέντρα ημέρας-προστασίας ηλικιωμέ-

νων.
• Νοσηλεία κατ’ οίκον.
• Παρηγορητική φροντίδα: ανακούφιση-

υποστήριξη ετοιμοθάνατου ασθενούς
και του περιβάλλοντός του στην κοινό-
τητα.

• Εκπαίδευση και υποστήριξη του ηλικιω-
μένου και του περιβάλλοντός του σε

περιπτώσεις μετεγχειρητικής φροντίδας,
άσθματος, καρδιολογικών προβλημά-
των,νοσούντων από κακοήθειες ή άλλων
χρόνιων ασθενειών.

• Χορήγηση ειδικών θεραπειών π.χ.ενδο-
φλέβιες αντιβιώσεις

• Αιμοληψίες για εργαστηριακές εξετάσεις.
• Οργάνωση, υποστήριξη και εκπαίδευ-

ση ομάδων αυτοβοήθειας που θα έχουν
σαν σημείο αναφοράς το κέντρο υγεί-
ας. Η οργάνωση ενός δικτύου επικοι-
νωνίας, και εθελοντών με ομάδες ατό-
μων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες
προκλήσεις σε θέματα υγείας μπορούν
να ενισχύσουν τις υπάρχουσες υπηρε-
σίες υγείας.

44..    ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΨΨΥΥΧΧΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΝΝΗΗ--
ΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ
4.1. Στο Κέντρο Υγείας, για άτομα που

έχουν πρόσβαση
4.2. Κατ’οίκον,για άτομα με περιορισμούς

ή αδυναμία μετακίνησης.

Μπορούν να περιλαμβάνουν:
• Βραχεία νοσηλεία ως 2 ημέρες.
• Αποκατάσταση,στα πλαίσια της διασύν-

δεσης με την τριτοβάθμια φροντίδα υγεί-
ας.

• Εξειδικευμένες κοινοτικές ομάδες: δια-
χείρισης κρίσεων, νοσηλεία κατ’ οίκον,
πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση στις
ψυχικές διαταραχές,με έμφαση στις δια-
τροφικές διαταραχές, στις διαταραχές
συμπεριφοράς

• Τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης αλλά
και άμεσης διαχείρισης κρίσεων.

• Εκπαίδευση και υποστήριξη του ασθε-
νή και του περιβάλλοντός του για τη δια-
χείριση της νόσου.

• Οργάνωση, υποστήριξη και εκπαίδευ-
ση ομάδων αυτοβοήθειας που θα έχουν
σαν σημείο αναφοράς το κέντρο υγεί-
ας. Η οργάνωση ενός δικτύου επικοι-
νωνίας και εθελοντών με ομάδες ατό-
μων που αντιμετωπίζουν παρόμοιες
προκλήσεις σε θέματα υγείας μπορούν
να ενισχύσουν τις υπάρχουσες υπηρε-
σίες υγείας.

55..  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΣΣΕΕΞΞΟΟΥΥΑΑ--
ΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ--ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΦΦΗΗ--
ΒΒΟΟΥΥΣΣ
• Αντισύλληψη.
• Πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων

νοσημάτων.

66..  ΔΔΙΙΑΑΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΚΚΤΤΙΙ--
ΚΚΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ
• Μεταναστών.
• Ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (πχ

ρομά).

77..    ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΚΚΡΡΟΟΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΡΡ--
ΓΓΟΟΥΥΣΣ,,  ΑΑΝΝΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟ--
ΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ
• Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.
• Πρόληψη και προαγωγή υγείας.
• Ανάπτυξη του θεσμού του κοινωνικού

φαρμακείου.

Οκτώβριος 2013
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ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑ--
ΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΟΟΓΓΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ
1. Καθημερινές-προγραμματισμένες παρεμβάσεις: πχ χορήγηση

ινσουλίνης, παρεντερική σίτιση.
2. Περιοδικές προγραμματισμένες: π.χ. αλλαγή καθετήρα ουρο-

δόχου κύστεως, αιμοληψία για εργαστηριακές εξετάσεις.
3. Άμεσες: π.χ. διαχείριση κρίσεων, αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-

γκών, επιδημίες, λοιμώδεις νόσοι, πυρκαγιές, σεισμοί κτλ. Ιδι-
αίτερα σε περιπτώσεις επιδημιών και πανδημιών τα ΚΥΑΤ μετα-
τρέπονται σε εμβολιαστικά κέντρα και σε ιατρεία  πρώτης
αντιμετώπισης περιστατικών.

Ο ορισμός ομάδας άμεσης παρέμβασης σε 24ωρη βάση είναι
σημαντικός ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσμού σε
περιπτώσεις που απαιτείται άμεση παρέμβαση αλλά και για να
μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των προγραμματισμένων
ραντεβού.

ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΟΟΜΜΗΗ  ΠΠΙΙΛΛΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ
ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  2244ΩΩΡΡΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ
Στον προτεινόμενο σχεδιασμό για την τάξη μεγέθους 100.000
κατοίκων και με βάση της ανάγκες του πληθυσμού, προσαρμο-
σμένες στην Ελληνική πραγματικότητα, η οργανωτική δομή του
ΚΥΑΤ έχει ως εξής:

ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς

ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή ΙΙααττρριικκήή                        ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή

ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ
Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων Διοικητικών Υπηρε-
σιών μέσα από τη στελέχωση με το κατάλληλο προσωπικό, ενί-
σχυση της τηλεφωνικής υπηρεσίας που καθορίζει σε μεγάλο
βαθμό την ποιότητα της εύκολης προσβασιμότητας των χρηστών
υπηρεσιών υγείας στα Τακτικά Ιατρεία των Μονάδων και των
Κέντρων Υγείας, ειδικά των χρονίως πασχόντων που χρειάζο-
νται συνταγογράφηση και τακτική παρακολούθηση,γραφείο ενη-
μέρωσης και πληροφόρησης των χρηστών και ενδεδειγμένο
σύστημα προμηθειών και τεχνικής υπηρεσίας.

ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ--ΟΟΔΔΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ
Τομείς:
•• ΤΤαακκττιικκάά  εεξξωωττεερριικκάά  ιιααττρρεείίαα::  
Ιατροί όλων των ειδικοτήτων που απασχολούνται στην συντα-
γογραφία για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων υγείας
που εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο και σε προγραμματισμένες
επεμβατικές πράξεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα
εξωτερικά ιατρεία. Στελέχωση των Κέντρων Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας με γιατρούς των απαραίτητων ειδικοτήτων.

•• ΤΤμμήήμμαα  εεππεειιγγόόννττωωνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν//  ββρρααχχεείίαα  ννοοσσηηλλεείίαα  ((ΣΣΑΑΒΒ))::
Ιατροί βασικών ειδικοτήτων που αντιμετωπίζουν επείγοντα περι-
στατικά σε 24ωρη βάση.

•• ΙΙααττρροοίί  κκααττ’’  οοίίκκοονν--οοιικκοογγεεννεειιαακκοοίί  γγιιααττρροοίί
Γενικοί ιατροί σε κατ’ οίκον επισκέψεις, δικαίωμα ελεύθερης

επιλογής οικογενειακού γιατρού από τους ασφαλισμένους.Εισα-
γωγή ηλεκτρονικού φακέλου υγείας των ασφαλισμένων. Κάρτα
Υγείας των χρονίως πασχόντων.

Καταλυτική μπορεί να είναι και η χρήση νέων τεχνολογιών,
(πχ.Τηλεϊατρική,ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή), ιστοσελίδες με
ενημερωτικό υλικό, επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
για επίλυση αποριών ή κλείσιμο ραντεβού για τη μείωση του
κόστους των υπηρεσιών αλλά και την καλύτερη αξιοποίηση του
εργάσιμου χρόνου των επαγγελματιών υγείας.

• ΠΠρρόόλληηψψηη  ––  ππρροοααγγωωγγήήςς  υυγγεείίααςς::
Γενικοί γιατροί, παιδίατροι, οδοντίατροι, ορθοπεδικοί και

οφθαλμίατροι  σε συνεργασία με άλλες δομές όπως ΚΑΠΗ,
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Μονάδες
Παρηγορητικής Θεραπείας για ασθενείς χωρίς μεγάλο προσδό-
κιμο επιβίωσης, σχολεία, χώρους εργασίας, κτλ.

ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑ  
Απαιτείται Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΕ ή ΤΕ, και
προϊστάμενοι Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ για τον κάθε τομέα. Νοση-
λευτές και υγειονομικοί υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων μπο-
ρούν να στελεχώσουν την Νοσηλευτική Υπηρεσία και να δρα-
στηριοποιηθούν στους εξής Τομείς:
• Νοσηλεία κατ’ οίκον.
• Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας.
• Επείγουσα νοσηλεία και Βραχεία νοσηλεία.
• Τακτικών και επεμβατικών Εξωτερικών Ιατρείων.

11..  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΤΤ’’  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝ
Στον προτεινόμενο σχεδιασμό και για την τάξη μεγέθους

100.000 κατοίκων, εργάζονται:
• 10 Νοσηλευτές 
• 5 Βοηθοί Νοσηλευτών 
• Μαίες
• Φυσιοθεραπευτές 
• Κοινωνικός Λειτουργός 
• Εργοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής 
• Γενικοί γιατροί
• Οικιακοί Βοηθοί ΥΕ.

Ο τομέας δράσης των κατ’ οίκων Νοσηλευτών αφορά στην
παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε:
• Αναρρωνύοντες ασθενείς από οξέα περιστατικά,χειρουργικούς

ασθενείς μετά από την έξοδό τους, χρόνια πάσχοντες, ηλικιω-
μένους. Η νοσηλευτική φροντίδα παρέχεται από τους Νοση-
λευτές ή υπό την επίβλεψη αυτών, από τους Βοηθούς Νοση-
λευτών, μετά από προκαθορισμένα τηλεφωνικά ραντεβού.

• Δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων μετά από ανάλογη
εκπαίδευση και δημιουργία λίστας φαρμάκων συνταγογραφού-

Οκτώβριος 2013
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μενων από Νοσηλευτές π.χ.παυσίπονα,υπακτικά κλπ.Επίσης,
η συνταγογράφηση φαρμάκων από νοσηλευτές,μετά από κατάλ-
ληλη εκπαίδευση, σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα και κινη-
τικά προβλήματα, μπορεί να μειώσει την αναμονή για επίσκε-
ψη στα εξωτερικά ιατρεία,αλλά και την ταλαιπωρία των ασθενών.
Επίσης, ο Νοσηλευτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παρα-
πομπής του ασθενή σε ιατρική εξέταση εφόσον κάτι τέτοιο δια-
πιστώνεται κατά την επίσκεψη στο σπίτι του ασθενή.

• Δυνατότητα συνταγογράφησης συγκεκριμένων εξετάσεων (Μέτρη-
ση Σακχάρου, Γενική Αίματος, Ακτινογραφία Θώρακος, Βασι-
κός Βιοχημικός έλεγχος,με ευθύνη και πρωτοβουλία του Νοση-
λευτή.

• Παραγγελία υγειονομικού και αναλώσιμου υλικού που σχε-
τίζεται με την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας πχ (σύριγγες,
γάζες, καθετήρες, βελόνες φλεβοκέντησης κλπ).

• Η χορήγηση φαρμάκων,ορών, εμβολίων και άλλες πολύπλο-
κες τεχνικές παροχής νοσηλευτικής φροντίδας γίνονται από
τους Νοσηλευτές.

• Η συμβουλευτική νοσηλευτική,παρέχεται από τους Νοσηλευ-
τές και περιλαμβάνει τη διδασκαλία και την επίδειξη, με σκο-
πό την αύξηση του επιπέδου ανεξαρτησίας και αυτοφροντί-
δας.

• Η προληπτική νοσηλευτική παρέμβαση γίνεται από τους Νοση-
λευτές με σκοπό την πρόληψη επιπλοκών από τη χρονιότη-
τα της νόσου και τον περιορισμό της αναπηρίας.

• Η σύνδεση του ατόμου με άλλες υπηρεσίες και φορείς γίνε-
ται με την υποστήριξη των Νοσηλευτών ή των Βοηθών Νοση-
λευτών.

• Κοινωνική φροντίδα όπως, ψώνια, μαγείρεμα, καθαριότητα,
γίνεται από οικιακούς βοηθούς.

22..  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ
Στον προτεινόμενο σχεδιασμό και για την τάξη μεγέθους 100.000
κατοίκων εντάσσονται:

22..11  ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ
5 Νοσηλευτές
Μαίες
Επισκέπτριες Υγείας 

Γενικός γιατρός, γυναικολόγος
Οι Νοσηλευτές απασχολούνται και στα τρία επίπεδα πρόληψης:

την Πρωτογενή, τη Δευτερογενή και την Τριτογενή Πρόληψη.
>>  Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν προγράμματα Προαγωγής της

Υγείας σε ομάδες στόχους του πληθυσμού ευθύνης του Κέντρου
Υγείας, με στόχο την αποφυγή έναρξης παθογενετικών διαδι-
κασιών που μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση κλινι-
κών συμπτωμάτων .

>>  Μέσω των εμβολιασμών στοχεύουν στην ισχυροποίηση των
ευαίσθητων ατόμων.

>>  Εφαρμόζουν προσυμπτωματικό έλεγχο σε συγκεκριμένες ηλι-
κιακές και πληθυσμιακές ομάδες προκειμένου να διαγνωστούν
ασθένειες σε πρώιμο στάδιο και να εξασφαλιστεί καλύτερη
πρόγνωση και αναλαμβάνουν τη διασύνδεση των χρηστών με
τα δίκτυα υπηρεσιών και παραπομπών .

>>  Εργάζονται στην αποκατάσταση και στην πρόληψη της υπο-
τροπής και της επιδείνωση της νόσου.

22..22    ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΝΝΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ--
ΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ,,  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΣΣΧΧΟΟ--
ΛΛΕΕΙΙΑΑ

5 Σχολικοί Νοσηλευτές 
Μαίες 
Επισκέπτριες Υγείας 
Γυναικολόγος, Παιδίατρος
Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές για ιατρεία για παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες.
Ο Σχολικός Νοσηλευτής θα τοποθετείται στα σχολεία από το

ΚΥ και θα αναφέρει απευθείας σε αυτό και θα είναι επιφορτι-
σμένος με αρμοδιότητες πρόληψης αλλά και άμεσης παρέμβα-
σης.Τα αυξανόμενα κρούσματα σχολικής βίας, κατάθλιψης, υπο-
σιτισμού,χρήσης ουσιών, εθισμού στο διαδίκτυο κ.α. καθιστούν
απαραίτητο το Νοσηλευτή,ο οποίος θα συνεργαστεί με το δάσκα-
λο, την οικογένεια, το παιδί, τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγεί-
ας ή και άλλους φορείς ώστε να αντιμετωπιστούν συνολικά τα
ζητήματα που ανακύπτουν. Ο Σχολικός Νοσηλευτής μπορεί να
αναπτύξει δραστηριότητα και ως μέρος υγειονομικής ομάδας που
παρέχει στα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής ευθύνης συμ-
βουλευτικές παροχές σε θέματα υγείας, εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα, περιοδική ιατρική εξέταση και οδοντιατρικό έλεγχο, συμ-
μετοχή στη λήψη μέτρων πρόληψης και περιορισμού των σχολικών
ατυχημάτων.

22..33  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΔΔΟΟΝΝΤΤΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗ
2 Νοσηλευτές
Οδοντίατροι, Παιδοοδοντίατροι

33..  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ--ΒΒΡΡΑΑΧΧΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙ--
ΑΑΣΣ  2244  ΩΩΡΡΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ

15 Νοσηλευτές 
7 Βοηθοί Νοσηλευτών 
6 Τραυματιοφορείς 
Γιατροί βασικών ειδικοτήτων
Το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται σε οργανωμένο και
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εξοπλισμένο Τ.Ε.Π. και τμήμα βραχείας νοσηλείας αντιμετωπί-
ζοντας επείγοντα περιστατικά σε μόνιμη διασύνδεση με Δημό-
σιο Νοσοκομείο.

Στον προτεινόμενο σχεδιασμό πρέπει να συμπεριλάβουμε
και τη στελέχωση των τακτικών και επεμβατικών Ιατρείων.

44..  ΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΑΑ
Λειτουργούν με προγραμματισμένα ραντεβού και απασχο-

λούν το εξής υγειονομικό προσωπικό:
1 Νοσηλευτής/ανά ιατρείο
1 Βοηθός Νοσηλευτή/ανά 2 Νοσηλευτές
Ιατροί ειδικοτήτων
4.1 Χειρουργικό ιατρείο
4.2 Ενεσοθεραπεία – ΗΚΓ
4.3 Οδοντιατρεία
4.4 Ω.Ρ.Λ. Ιατρεία
4.5 Καρδιολογικό ιατρείο
4.6 Παθολογικό ιατρείο
4.7 Ενδοκρινολογικό ιατρείο
4.8 Ψυχιατρικό ιατρείο
4.9 Δερματολογικό ιατρείο
4.10 Οφθαλμολογικό ιατρείο
4.11 Ορθοπεδικό Ιατρείο
4.12 Ρευματολογικό ιατρείο
4.13 Γυναικολογικό ιατρείο
4.14 Παιδιατρικό ιατρείο
4.15 Παιδοψυχιατρικό ιατρείο
4.16 Διαβητολογικό Ιατρείο
4.17 Αλλεργιολογικό ιατρείο
4.18 Γαστρεντερολογικό ιατρείο
4.19 Ουρολογικό ιατρείο
4.20 Πνευμονολογικό ιατρείο.
Η οργάνωση και ο εξοπλισμός των παραπάνω τακτικών ιατρεί-

ων σε αναλώσιμο και φαρμακευτικό υλικό γίνεται από τον Προϊ-
στάμενο Νοσηλευτή.

55..  ΕΕΠΠΕΕΜΜΒΒΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΕΕΙΙΑΑ
Χειρουργικό – σηπτικό ιατρείο: 4 Νοσηλευτές 
Ορθοπεδικό ιατρείο: 2 Νοσηλευτές
Ουρολογικό ιατρείο: 2 Νοσηλευτές.

66..  ΕΕΠΠΙΙΠΠΛΛΕΕΟΟΝΝ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ
Μικροβιολογικό:
Μικροβιολόγος,τεχνολόγοι παρασκευαστές.
Ακτινολογικό:
Ακτινολόγος, τεχνολόγοι ακτινολόγοι.

* Τα παραπάνω τμήματα λειτουργούν σε 24ωρη βάση υποστηρί-
ζοντας την λειτουργία των ιατρείων εκτάκτων περιστατικών.

Οδοντοτεχνικό εργαστήριο:
Οδοντίατροι, οδοντοτεχνίτες
Κοινωνική υπηρεσία:
Κοινωνικός Λειτουργός
Φυσιοθεραπευτήριο:
Φυσιοθεραπευτές

Αυτόνομο Τμήμα Φαρμακείου:
1 Φαρμακοποιός
Β. Φαρμακείου.
Η αρμοδιότητα του φαρμακείου αφορά στην διανομή φαρ-

μάκων υψηλού κόστους και αναλώσιμου υλικού, σε χρόνια
πάσχοντες ασθενείς κατά κατηγορίας πάθησης, πληθυσμού, ηλι-
κίας, φύλου, ειδικών συνθηκών κλπ. Επιπλέον στην παραγγε-
λία, προμήθεια και διακίνηση φαρμακευτικού και αναλώσιμου
υλικού για την λειτουργία των Κ.Υ.Α.Τ..

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΗΗ::
Το σχέδιο βασίστηκε πάνω στην ήδη υπάρχουσα δομή και λειτουρ-
γία της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ Περιστερίου με κάποιες αποκλί-
σεις. Ανταποκρίνεται στην πυκνότητα και στις κοινωνικοοικονομικές
ιδιαιτερότητες του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής. Κατά συνέ-
πεια αποτελεί δόκιμη και ικανή πρόταση προς πιλοτική εφαρμογή.

Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου 24ωρης πρόσβασης
μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε πόλεις πυκνού αστικού ιστού,
λειτουργώντας αποσυμφορητικά προς τα μεγάλα νοσοκομειακά συγκρο-
τήματα. Αποτελούν αυτόνομες και αυτοδιοικούμενες υπηρεσίες και
όταν κρίνεται αναγκαίο διασυνδέονται λειτουργικά μέσω του ΕΚΑΒ
με τα εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Όσον αφορά στις επαρχιακές πόλεις όπου λειτουργούν μεγάλα
νοσοκομεία η 24ωρη λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων υγείας
δεν κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι οι ανάγκες των επειγόντων περι-
στατικών καλύπτονται σε 24ωρη βάση από τα νοσοκομεία της περι-
φέρειας. Σε διαφορετική περίπτωση και όπου οι γεωγραφικές και πλη-
θυσμιακές ιδιαιτερότητες το υποδεικνύουν, η 24ωρη λειτουργία των
Μονάδων θα πρέπει να συνοδευτεί με την επαρκή στελέχωση σε
ανθρώπινο δυναμικό και σε εξοπλισμό, ώστε να καταστούν βιώσιμες
και αποτελεσματικές. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εξέλιξη της νοσηλευ-
τικής επιστήμης, της τεχνολογίας, οι Ευρωπαϊκές συνθήκες, τα νέα
νοσήματα, ο δημογραφικός – υγειονομικός χάρτης, η μεταναστευτι-
κή πολιτική και η ψήφιση των νόΒων 3204/2003, 3252/2004, 3329/2005,
3754/2009 και 3868/2010,  αλλάζουν το πεδίο δράσης των νοσηλευ-
τών και ως εκ τούτου η Πολιτεία έχει υποχρέωση να προχωρήσει
στον καθορισμό των νοσηλευτικών πράξεων που αφορούν την κοι-
νότητα και την κοστολόγησή τους. Ο Νοσηλευτής έτσι θα έχει τη δυνα-
τότητα άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος ως ελεύθερος επαγ-
γελματίας. Θα πρέπει επίσης, να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες
ενέργειες που αφορούν τις συμβάσεις των Νοσηλευτών με τα ασφα-
λιστικά ταμεία και την οικονομική κάλυψη των νοσηλευτικών πράξε-
ων από αυτά. Τέλος, η θεσμοθέτηση των προδιαγραφών και των όρων
που σχετίζονται με το γραφείο του ιδιώτη νοσηλευτή θα πρέπει να
ολοκληρωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούμε να μιλάμε και
για τον θεσμό του Οικογενειακού Νοσηλευτή, τις αρμοδιότητες και
τα καθήκοντά του, καθώς επίσης και την επαγγελματική του σχέση με
τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ασθενή, τον οικογενειακό ιατρό, τους
ιατρούς ειδικότητας και ευρύτερα τις υπηρεσίες υγείας.

Για τη σύνταξη της συγκεκριμένης πρότασης, ευχαριστούμε θερ-
μά για την πολύτιμη βοήθειά τους, τους/τις Νοσηλευτές/τριες Καλο-
καιρινού Αθηνά, Κασίδη Αικατερίνη, Κοσκινά Παναγιώτης, Μηλάκα
Μαρία και Παπαδημητρίου Μαρία.
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Οκτώβριος 2013

ΠΑΣΚΕ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ : 

«ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ν.Ε., ΟΣΑ ΕΙΠΑΜΕ ΗΤΑΝ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ»

Θυματοποίηση των θυτών

TT
ο 7ο Περιφερειακό Τμήμα της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος,σε απο-
κατάσταση της αλήθειας και προς

αντίκρουση των κραυγαλέα ανυπόστατων
ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην υπ’
αριθ.292/4-11-2013 ανακοίνωση του Νομαρ-
χιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Αχαΐας επισημαί-
νει τα ακόλουθα:

ΟΟυυδδέέπποοττεε  υυππήήρρξξεε  ππρροοσσφφυυγγήή  μμεελλώώνν  ττοουυ
77οουυ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  κκααττάά  σσυυννδδιι--
κκααλλιισσττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  ττοουυ  ΠΠΓΓΝΝΠΠ  ήή  άάλλλλωωνν
σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  άάλλλλοουυ  ννοοσσοο--
κκοομμεείίοουυ..  ΟΟιι  ««σσυυννάάδδεελλφφοοιι--  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  πποουυ
σσήήκκωωσσαανν  μμόόννοοιι  ττοο  φφοορρττίίοο  ττηηςς  δδιικκαασσττιικκήήςς
ππρροοσσφφυυγγήήςς»»  εεππίίσσηηςς  μμόόννοοιι  ππρροο  ππεεννττααεεττίίααςς
κκαατταασσυυκκοοφφάάννττηησσαανν  μμεε  ττοο  χχεειιρρόό--
ττεερροο  ττρρόόπποο  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  ΚΚεεννττρριι--
κκήήςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  μμεε
σσοοββααρρόόττααττεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ΑΑΝΝΥΥ--
ΠΠΟΟΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  κκααιι  ΨΨΕΕΥΥΔΔΕΕΙΙΣΣ
δδιιάά  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ττοουυςς  κκααττέέσσττηη--
σσαανν  άάδδιικκαα  εελλεεγγκκττέέοουυςς  σσττοο  κκοοιι--
ννωωννιικκόό  σσύύννοολλοο  ωωςς  δδήήθθεενν  κκααττααχχρραασσττέέςς
δδηημμοοσσίίοουυ  χχρρήήμμααττοοςς..  Την αναλήθεια των
ισχυρισμών τους αυτών παραδέχθηκαν οι
ίδιοι ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου,
όπου και δήλωσαν ότι σέβονται και υπο-
λήπτονται τους μηνυτές και ότι «δεν γνώ-
ριζαν καλά τα γεγονότα» επί των οποίων
εξέδωσαν το 2008 την άκρως ψευδή και
συκοφαντική ανακοίνωση.

Η δικαστική προσφυγή που παρουσιά-
ζεται ως αναίτια και αδικαιολόγητη, σε μια
προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και
θυματοποίησης των θυτών ήταν και παρα-
μένει η μοναδική οδός προστασίας και
αποκατάστασης της αλήθειας για τα μέλη
της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Διοίκησης (και όχι του
7ου Περιφερειακού Τμήματος) της Ε.Ν.Ε..

Όλα τα ανωτέρω και κυρίως η δημόσια
συγνώμη των κατηγορουμένων προκύ-
πτουν από δημόσια έγγραφα που είναι στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Αναφορικά με τα μέλη του υπηρεσιακού
συμβουλίου της 6ης ΥΠΕ και «την εκτέλε-
ση των καθηκόντων τους καθ’ υπόδειξη
Ρακιντζή», μάλλον διαφεύγουν του συντά-
ξαντος την ανακοίνωση οι κατά Νόμον
αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή
Δημοσίας Διοίκησης, στις οποίες σε καμία
περίπτωση δεν περιλαμβάνεται η παροχή
υποδείξεων στα μέλη Υπηρεσιακών Συμ-
βουλίων ως προς την άσκηση των καθη-
κόντων τους. Η κρίση του αν η άσκηση
των καθηκόντων των  μελών Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου είναι  σύννομη ή μη,δεν
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΑΔΕΔΥ αλλά
των αρμοδίων διοικητικών και ποινικών
δικαστηρίων.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να γίνει κατα-
νοητό δυνάμει ποιας σχέσης και για ποι-
ους ακριβώς λόγους  τριτοβάθμια συνδι-
καλιστική οργάνωση νιώθει την ανάγκη

να υπερασπισθεί τα του μέλη Υπηρεσια-
κού Συμβουλίου της 6ης ΥΠΕ.

Επειδή σε καμία περίπτωση δεν είναι
δυνατόν να στηλιτεύεται ως παράνομη και
απρόκλητη η καθόλα νόμιμη προσφυγή
στη δικαιοσύνη κάθε πολίτη του οποίου
θίγεται άδικα η τιμή και η υπόληψη, προς
προάσπιση των δικαιωμάτων του.

Επειδή το 7ο Περιφερειακό Τμήμα ουδέ-
ποτε έχει προσφύγει ενάντια σε εργαζομέ-
νους στο χώρο της Υγείας,όπως αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση.

Επειδή η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
λειτουργεί σε καθεστώς πλήρους διαφά-
νειας,σε άμεση συμμόρφωση με τους κατά

νόμον καταστατικούς της σκο-
πούς,κάτι που μπορεί να ελέγ-
ξει ανά πάσα στιγμή κάθε
Νοσηλευτής ή Νοσηλεύτρια.
Καμία κατά Νόμον σχετική

αρμοδιότητα δεν έχει σχετι-
κά με ένα νομικό πρόσωπο δημο-

σίου δικαίου μια τριτοβάθμια συνδικαλι-
στική οργάνωση, εκτός αν  αυτή ταυτίζει
εαυτόν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας.

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ
Σας καλούμε όπως σταματήσετε την άκρα-
τη παραφιλολογία και παραπληροφόρη-
ση και περιοριστείτε στο νόμιμο ρόλο
σας, αλλά και  όπως παύσετε να συγχέ-
ετε το θεσμικό ρόλο της Ε.Ν.Ε. με τις
προσωπικές υποθέσεις μελών αυτής και
παραλείψετε τις αόριστες και σαφείς ανα-
κοινώσεις με αποκλειστικό σκοπό την
δημιουργία ψευδών εντυπώσεων, επα-
νερχόμενοι με στοιχεία, ανευρίσκοντας
στα αρμόδια Δικαστήρια ή σε όποια αρμό-
δια αρχή έστω και ΜΙΑ καταγγελία του
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της Ε.Ν.Ε.
κατά μέλους σας.
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Επιμέλεια: ΓΓιιαακκοουυμμάάκκηη  ΕΕιιρρήήννηη Νοσηλεύτρια
ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιει-
νής της Σχολής Θετικών Επιστημών του
ΕΚΠΑ, ΜΜππεεκκρρήή  ΈΈλλεενναα  Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ,
ΜSc «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας - Διεθνής
Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΕΙΟ» Ν. Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2013

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
>>  1100οο  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΠΠρραακκττιικκάά  ΘΘέέμμαατταα  ΠΠααιιδδοο--
κκααρρδδιιοολλοογγίίααςς  Ξενοδοχείο Stratos
Vassilikos, Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2013.
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρι-
κής Καρδιολογίας.
Γραμματεία - Πληροφορίες: MD Congress.
T: 210 6074200, E: md@mdcongress.gr W:
www.mdcongress.gr.

>>  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκήή  ΗΗμμεερρίίδδαα  ««ΟΟ  ΝΝοοσσηηλλεευυττήήςς
σσήήμμεερραα::  ααππόό  ττηηνν  κκρρίίσσηη  σσττηη  δδιιάάκκρριισσηη»»
Αίθουσα συναντήσεων ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθήνα,
23 Νοεμβρίου 2013.
Διοργάνωση: Ογκολογικό Κέντρο Ιατρο-
βιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας. Σε
συνεργασία με: Ογκολογική Μονάδα Γ’
ΠΠ Ιατρική Σχολή Αθηνών, Νοσηλευτική
διεύθυνση Κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑ-
ΘΡΟΝ».
Γραμματεία - Πληροφορίες: E.T.S. Events &
Travel Solutions,T: 210 9880032, F: 210
9881303, E: ets@events.gr W:
www.events.gr.

>>  44οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΟΟυυρροογγυυννααιικκοο--
λλοογγίίααςς  κκααιι  ΔΔιιααττααρρααχχώώνν  ΠΠυυεελλιικκοούύ  ΕΕδδάάφφοουυςς
-Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο,
Αθήνα / 28-29 Νοεμβρίου 2013
-Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα / 30 Νοεμ-
βρίου 2013.
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναι-
κολογίας και Διαταραχών του Πυελικού
Εδάφους. Γραμματεία - Πληροφορίες: MD
Congress,

T: 210 6074205, F: 210 6074222, E:
md@mdcongress.gr.

>>  44οο  ΠΠεειιρρααϊϊκκόό  ΟΟγγκκοολλοογγιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο
«Πολύπλευρη Αντιμετώπιση Νεοπλασιών
Πεπτικού Συστήματος». Ξενοδοχείο
Athenaeum Intercontinental, Αθήνα, 29-30
Νοεμβρίου 2013.
Διοργάνωση:Εταιρεία «Καρκίνος: Εκπαί-
δευση, Έρευνα & Κλινική Πράξη», Β’
Παθολογικό Ογκολογικό Τμήμα Γ.Α.Ν.Π.
«Μεταξά».
Σε συνεργασία με: Ογκολογικό Τμήμα
Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο»,
Ογκολογική Μονάδα Βοστάνειου Νοσο-
κομείου Μυτιλήνης, Α’ Παθολογικό Ογκο-
λογικό Τμήμα Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά».
Γραμματεία - Πληροφορίες: E.T.S. Events &
Travel Solutions,
T: 210 9880032, F: 210 9881303, E:
ets@events.gr,W: www.events.gr.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
>>  33οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΟΟγγκκοολλοογγιικκήήςς
ΑΑππεειικκόόννιισσηηςς    13/12/2013 - 15/12/2013,
Νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ» Αμφιθέατρο «Νικ.
Λούρος», Αθήνα.
Website:http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  1133oo  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙ--
ΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ&&

ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ
06-08 Δεκεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο
ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, Αθή-
να.
Website:http://medical.societies.gr/2013/10.
Τηλ: (+30) 210 32 74 570, email:
congress@goldair.gr.

>>  1144οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΠΠΑΑ..ΣΣΥΥ..ΝΝ..ΟΟ..  ––  ΕΕΣΣΥΥ  ΠΠήήλλιιοο  22001133                                      
Πήλιο 6 – 8 Δεκεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο
Portaria Hotel & Spa.Website:
http://pasyno.gr/category/sinedria_imerides.

>>  99οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΟΟΣΣΟΟ--
ΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  12-14 Δεκεμβρίου 2013, ΑΘΗΝΑ.
Αίθουσα Τελετών και Αμφιθέατρο «Άλκη
Αργυριάδη», Κεντρικό Κτίριο Εθνικού και
Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Πανεπιστημίου 30).
Website:http://medical.societies.gr/2013/10.

>>  66tthh  AAddvvaanncceedd  CCoouurrssee  ooff  UUllttrraassoouunndd  iinn
OObbsstteettrriiccss  aanndd  GGyynneeccoollooggyy  &&  4455tthh
IInntteerrnnaattiioonnaall  MMeeeettiinngg  ooff  GGeessttoossiiss
OOrrggaanniissaattiioonn  Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων
στη Μαιευτική και Γυναικολογία, 6-8 Δεκεμ-
βρίου 2013 – Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας. Τηλ: (+30) 210 60 74 205, email:
s.diakopoulou@mdcongress.gr,
Website:http://medical.societies.gr/2013/10.
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ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το μεγάλο μπλόκο 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αριστείδης Δάγλας 

HH
Ναταλία Αποστολοπούλου στην

περίοδο της γερμανικής κατοχής,
πήρε ενεργό μέρος στην Εθνική

Αντίσταση. Για τη δράση της αυτή εξορί-
στηκε μαζί με τα παιδιά της στη Χίο, το Τρί-
κερι, τη Μακρόνησο και πάλι στο Τρίκε-
ρι.Έφυγε από κοντά μας το 2008.Η Ναταλία
ήταν μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογο-
τεχνών, ενώ το πρώτο της βιβλίο ήταν το
"Δεν Δουλώνω... Δεν απογράφω!" (1979)
με συνέχεια τα: "Στις Μυλόπετρες της ΒΙΑΣ",
"Λεβεντογενιά", "Γροθιά στο σκοτάδι", "Μη
Νομιμόφρων", "Μύρα και χοές", "Μετά τη
Βάρκιζα η τραγωδία..." και βέβαια το "Περή-
φανες και Αδούλωτες".

Το απόσπασμα που ακολουθεί, περι-
γράφει τη γενναιότητα όσων συμμετείχαν
στην εθνική αντίσταση, παρά τις τεράστιες
αντιξοότητες που αντιμετώπιζαν.

«Το χωριό Κοξαρέ πήρε μέρος στον εθνι-
κοαπελευθερωτικών αγώνα του λαού μας,
πολεμώντας από την πρώτη στιγμή τούς
φασίστες αλεξιπτωτιστές στο Ρέθυμνο.Οργα-
νωμένο μόνο του,πολύ νωρίς,από το 1941,
αντιστάθηκε στον εχθρό και δοκίμασε όλη
τη θηριωδία του. Μάχες, μπλόκα, συλλή-
ψεις και εκτελέσεις των παλικαριών του σ'
όλη τη διάρκεια της Κατοχής συνθέτουν το
ματωμένο χρονικό του και σφραγίζουν την
αντιστασιακή του ταυτότητα με ηρωισμούς,
αίμα, θυσίες, ερείπια και στάχτη...

Στις 2 του Φλεβάρη του 1944 πέντ' έξι
ΕΛΑΣίτες με τον Αλέκο Μαθιουδάκη πήρα-
νε εντολή να κατεβούνε στα χωριά τους,για
να στρατολογήσουν αντάρτες και να συγκε-

ντρώσουν τρόφιμα στο χωριό του,την Κοξα-
ρέ. Νυχτώθηκε στο χωριό του ο αντάρτης.
Εκείνο το βράδυ η εφεδροΕΛΑΣίτικη ομά-
δα του χωριού είχε αποφασίσει να κοιμη-
θούν όλοι στα σπίτια τους. Μα ο Μαθιου-
δάκης ανηφόρισε για το βουνό και ξοπίσω
του ακολούθησαν μερικοί απ' την ομάδα.

Ανεβήκανε ψηλά στου Αλί το σπηλιά-
δι, στο φαράγγι. Κανονίσανε τις βάρδιες
που θα φύλαγαν σκοπιά, ως την αυγή.
Μπήκε το πρώτο νούμερο στη θέση του
κι οι άλλοι πέσανε για ύπνο.

Σαν ήρθε η σειρά του Μαθιουδάκη να
φυλάξει σκοπός, ανέβηκε στο δώμα της
σπηλιάς, τέντωσε τ' αυτί του κι αφουγκρα-
ζόταν... Με τα μάτια του έτρωγε τον τόπο
ολόγυρα,παλεύοντας να ξεδιαλύνει το σκο-
τάδι. Μόλις που ξεχώριζε κάτω τους δυο
δρόμους: Τον κεντρικό αμαξωτό προς τις
Μέλαμπες και τον παλιό δρόμο.Στον παλιό-
δρομο,και σ' απόσταση 500 μέτρα, το μάτι
του άρπαξε μια σπίθα τσιγάρου,που ξέφυ-
γε την κάλυψή της. Γερμανοί! σκέφτηκε,
μας κύκλωσαν Γερμανοί, κι εμείς κοιμό-
μαστε...Ή,μην ήταν οι δικοί μας που μετά-
νιωσαν κι ανέβαιναν;Όμως,αν ήταν αυτοί,
έπρεπε να βρίσκονται κοντά του σε 5 λεπτά.
Αλλιώς... Περίμενε με αγωνία. Πέρασαν
10 λεπτά και κανείς δε φαινόταν.Ήταν,λοι-
πόν,Γερμανοί! Πήδηξε, τρύπωσε στη σπη-
λιά, ξύπνησε τους κοιμισμένους κι όλοι
μαζί σκαρφάλωσαν ψηλότερα.Σιγή νεκρι-
κή! Ολοι παρακολουθούσαν ολόγυρα κι
αφουγκράζονταν με κομμένη την ανάσα.
Κατά τα ξημερώματα δύο φωτοβολίδες σκί-
σανε τον ουρανό και διασταυρώθηκαν
πάνω από την Κοξαρέ.

Όσο φώτιζε η αυγή, τόσο πιο φανερή
γινόταν η κύκλωση. Με τα κιάλια ξεχώρι-
ζαν τους χωριανούς τους, που τους οδη-
γούσε ο εχθρός σαν κοπάδι πρόβατα προς

την εκκλησιά... και το σχολειό... Κατά τις
2 η ώρα φτάσανε κοντά τους δυο ΕΠΟΝί-
τισσες: η Μαρία κι η Ελένη.Είχανε σπάσει
τον ασφυχτικό κλοιό με κίνδυνο μεγάλο,
να τους πληροφορήσουν πως οι Γερμα-
νοί ληστέψαν το χωριό, συλλάβανε τους
ανθρώπους κι ετοιμάζονταν να τους μετα-
φέρουν με καμιόνια στο Ρέθυμνο!

«Σύρτε πίσω», είπε ο Μαθιουδάκης, «εξα-
κριβώστε σε ποιο φορτηγό φορτώθηκαν
οι όμηροι και στείλτε μας αμέσως είδηση!»

Ροβόλησαν τα κορίτσια τον κατήφορο
να εκτελέσουν την εντολή.

Ο Χαρίδημος Μαραγκάκης έτρεξε σύν-
δεσμος στα κοντινά χωριά να ειδοποιήσει
τους συντρόφους του Μαθιουδάκη,να τρέ-
ξουν σε βοήθεια της Κοξαρέ! Εκείνοι κάμα-
νε φτερά... Σ' ένα μισάωρο φτάσανε στον
προορισμό τους να εκτελέσουν τη διατα-
γή του καπετάνιου τους:

«Θα χτυπήσουμε τους Γερμανούς και
θα λευτερώσουμε τους ομήρους», δήλω-
σε ο Μαθιουδάκης.Συμφώνησαν όλοι και
ξεκίνησαν...

Ξεμάκρυναν απ' το χωριό περί τα τριάμι-
σι χιλιόμετρα και σε ύψος 80-85 μέτρα από
το χαλικοστρωμένο δρόμο. Οι 5 αντάρτες
πήρανε θέση πάνω από τη γέφυρα.Ψηλότε-
ρα απ' αυτούς έμεινε ο Μανωλεσάκης μ' ένα
γερμανικό ταχυβόλο.Ο Μαθιουδάκης κατέ-
βηκε χαμηλότερα 7-8 μέτρα από το δρόμο.
Κρατούσε ένα εγγλέζικο παλιοντούφεκο με
καμιά δεκαπενταριά σφαίρες όλες κι όλες.
Τόσες είχε ο κάθε αντάρτης. Πλάι στο δρό-
μο κύλαγε το ρέμα με αρκετό νερό.Οι αντάρ-
τες καλύφθηκαν πίσω από τα βράχια.Πήρα-
νε θέσεις και περίμεναν.

Η Αργυρώ έτρεχε προς τις θέσεις τους
κι οι Γερμανοί την πυροβολούσαν. «Πέσε
κάτω,πέσε κάτω», της φώναξαν οι αντάρτες.

Έρποντας με την κοιλιά έφτασε τον πρώ-
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το αντάρτη και του 'δωσε το σημείωμα.Αυτός
τοποθετούσε τους ομήρους στο τρίτο, κατά
σειρά,αυτοκίνητο.Ειδοποιήθηκαν όλοι και
περίμεναν με το χέρι στη σκανδάλη.

Κατά τις δέκα και μισή ακούστηκε θόρυ-
βος μοτοσικλέτας.Πρώτα πέρασαν 2 μοτο-
σικλετιστές.Δεύτερο,φάνηκε το μικρό μαύ-
ρο αυτοκίνητο της Γκεστάπο.Τρίτο,ερχόταν
ένα φορτηγό με Γερμανούς.Οι αντάρτες το
πυροβόλησαν. Τραυμάτισαν θανάσιμα τον
οδηγό, μα ο τραυματισμένος κατάφερε να
οδηγήσει το φορτηγό, να περάσει τη στρο-
φή της γέφυρας και να ξεφύγει τ' αντάρτι-
κα πυρά.Το δεύτερο φορτηγό - δηλαδή το
τέταρτο όχημα - κουβαλούσε τους ομήρους.
Οι έξι αντάρτες πυροβόλησαν, σκότωσαν
τον οδηγό και το συνοδηγό, τραυμάτισαν
και τον τρίτο συνοδηγό που, αν και τραυ-
ματισμένος, άρπαξε το τιμόνι κι οδήγησε τ'
αυτοκίνητο αναπτύσσοντας ταχύτατα.Ο αντάρ-
της Μήτσος Χαρισάκης πήδηξε τότε στο
δρόμο, γονάτισε, σημάδεψε και σκότωσε
τον ένοπλο Γερμανό, που συνόδευε τους
ομήρους και στεκόταν όρθιος στην πόρτα
του φορτηγού.

Ένας από τους ομήρους,ο Γιώργης Αλε-
βιζάκης, άρπαξε, τότε, το όπλο του σκοτω-
μένου φασίστα, προτρέποντας τους χωρια-

νούς του να πηδήσουν κάτω και να δρα-
πετεύσουν! Μα οι όμηροι είχαν τόσο πανι-
κοβληθεί - ανάμεσά τους ήταν κι ένας τραυ-
ματισμένος απ' αντάρτικη σφαίρα - που
κανείς δεν κουνήθηκε από τη θέση του.
Απομείναν να καρτερούν τη μοίρα τους...
Κι ο τραυματισμένος συνοδηγός οδήγησε
το φορτηγό και το κάλυψε πίσω απ' τη σωτή-
ρια στροφή... Το τελευταίο φορτηγό που
'κλεινε και τη φάλαγγα ήταν γεμάτο Γερμα-
νούς.Οι αντάρτες τούς πυροβόλησαν με τα
λιανοντούφεκα και τις μετρημένες σφαίρες
τους, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν 11 και
να τραυματίσουν 12 εχθρούς.Το ταχυβόλο
του Μανωλεσάκη ούτε που λειτούργησε
καθόλου. Αν λειτουργούσε κι εκείνο...

Οι εχθροί αιφνιδιάστηκαν.Δε χρησιμο-
ποίησαν κεραυνοβόλα τον οπλισμό τους.
Όταν συνήλθαν, έβαλαν κατά πάνω στους
αντάρτες με καταιγιστικά πυρά.Πολλοί,μάλι-
στα, πήδησαν κάτω στο δρόμο, πιάνοντας
θέσεις μάχης! Ένας ναζί πιάστηκε στα χέρια
με τον Τσιγαρά, περνώντας κάτω από τη
γέφυρα,όταν πυροβόλησε ο Μαθιουδάκης
πάνω από τη γέφυρα. Τα λιγοστά πυρομα-
χικά των ανταρτών είχαν κιόλας εξαντλη-
θεί. Αναγκαστικά, τρέξανε να καλυφθούν
πίσω από τα βράχια και ξεμάκρυναν στην

πλαγιά. Την ώρα κείνη επέστρεφε από το
Ρέθυμνο,καβάλα στο γαϊδουράκι του,ολό-
τελα ξέγνοιαστος ο παπάς του χωριού Γεν-
νάδιος Θεμιστοκλής.Οι φασίστες τον αρπά-
ξανε και τον πετάξαν μέσα στην καρότσα.

Στο Ρέθυμνο έγινε το ξεδιάλεγμα.Τους
περισσότερους κρατούμενους τους έστει-
λαν στα γερμανικά στρατόπεδα και γίνανε
στάχτη στα κρεματόρια.Μόνο 6 ζήσανε και
ξαναγύρισαν στην Κοξαρέ. Τους άλλους
τους φυλακίσανε στις φυλακές Αγιά - Κρή-
της. Τις δυο γυναίκες, την ανταρτομάνα
Ευαγγελία Δουλγεράκη και τη Στυλιανή
Μαθιουδάκη, αδελφή ανταρτών, μαζί με
το παιδάκι του αδελφού της Γιάννη Μαθι-
ουδάκη - λαϊκού αγωνιστή - τις κράτησαν
στο Ρέθυμνο σε αυστηρή απομόνωση.Τη
Στυλιανή την αποφυλάκισαν, αφού σκό-
τωσαν ή δολοφόνησαν,προδομένον,στις
31 Μάρτη 1944, τον αγωνιστή αδελφό της
Γιάννη Μαθιουδάκη... Τα τελευταία λόγια
του μαχητή ήταν αυτά; «Παιδιά, τώρα που
ο φασισμός ψυχομαχεί και η λευτεριά στη
χώρα μας γλυκοχαράζει, εμείς πεθαίνου-
με. Φτάνει, όμως, που βεβαιωθήκαμε πως
τα παιδιά μας θα απαλλαγούν από πολέ-
μους και η ανθρωπότητα θα ζήσει στο μέλ-
λον λεύτερη κι ευτυχισμένη!».
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