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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.

�

ΕΝΕΚΑ
Κανείς δεν μπορεί 

να σταθεί εμπόδιο 

στο αύριο 

Πάγια θέση του Επιμελητήριου είναι

η θέσπιση των νέων νοσηλευτικών

πράξεων. Πράξεων που ανταποκρίνο-

νται στην σημερινή νοσηλευτική εκπαί-

δευση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και

σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πράξεων

που ανταποκρίνονται στην καθημερι-

νή άσκηση των καθηκόντων μας στα

νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και

όχι μόνο. Σήμερα, δυστυχώς, οι μόνες

νοσηλευτικές πράξεις που χαρακτη-

ρίζουν την ταυτότητά μας   περιγρά-

φονται στο Π.Δ 351/89. Οι πράξεις

αυτές δεν χαρακτηρίζουν την πλειο-

ψηφία των πράξεων που εκτελούνται,

ώστε να εξυπηρετηθεί το σύνολο των

ασθενών στα νοσηλευτικά ιδρύματα

της χώρας, τόσο του δημοσίου όσο

και του ιδιωτικού τομέα.

Η Ε.Ν.Ε. μετά από εργασία ετών με

την συμμετοχή κλινικών νοσηλευτών

και  καθηγητών της νοσηλευτικής

έχει καταθέσει την πρότασή της για

την θέσπιση των νέων νοσηλευτικών

πράξεων, που ανταποκρίνονται στο

σήμερα...

Η ΜΕΤΑΝAΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

ΥΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: 

Τάσεις και πολιτικές 

MM
ετανάστευση, έννοια που αναφέρεται
στην -για διάφορους λόγους- γεωγρα-
φική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμο-

νωμένα είτε κατά ομάδες.Έννοια,που στην Ελλά-
δα, όπως κάθε άλλη έννοια, έχει τις ρίζες της
στα αρχαία χρόνια.

Στη χώρα μας γνωρίσαμε στα νεώτερα χρό-
νια τρία μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα. Το
πρώτο ξεκίνησε τον 15ο αιώνα, το δεύτερο (προ-
πολεμική μετανάστευση), στα τέλη της δεκαε-
τίας του 1880 και το τρίτο μεταναστευτικό ρεύ-
μα (μεταπολεμική μετανάστευση), αναφέρεται
στην εποχή μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Στα χρόνια πριν το 2000, οι δρόμοι της μετα-
νάστευσης παγκοσμίως έχουν αλλάξει.Η Ελλά-
δα, μετά το 1990 γίνεται χώρα υποδοχής και το
ίδιο συνέβη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
με τους μετανάστες ν’ αποτελούν πλέον σημα-

ντικό μέρος του συνολικού πληθυσμού τους.
Στην Ελλάδα, ο αριθμός των μεταναστών αντι-
στοιχεί επισήμως στο 7,0% του πληθυσμού της
χώρας, ενώ οι πραγματικοί αριθμοί είναι αρκε-
τά μεγαλύτεροι.

Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, οι σπου-
δές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν όνειρο
για τα παιδιά αλλά και των γονιών τους,με σκο-
πό την εύρεση εργασίας που θα έδινε την ευκαι-
ρία στους νέους να φύγουν μακριά από την
πόλη τους ή το χωριό τους, προσφέροντας μια
επαγγελματική σταδιοδρομία που θα έφερνε
εκτός από εργασία και ένα καλό εισόδημα βελ-
τιώνοντας την κοινωνική τους θέση. Με αυτό
τον τρόπο διογκώθηκε η εσωτερική μετανά-
στευση δημιουργώντας φαινόμενα αστυφιλίας
και μαρασμό της υπαίθρου... Σελ.4
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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.

ΝΟΣΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ    

ΣΣττηη  δδιιαακκρριιττιικκήή  εευυχχέέρρεειιαα  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς      
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχει επανειλημμένως τονίσει, ότι οι υπάλληλοι – νοσηλευτές που

πάσχουν από κάποια ασθένεια, η οποία επιδεινώνει τους όρους εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους

καθηκόντων, θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής αντιμετώπισης από την υπηρεσία τους, στο πλαίσιο

ορθής εφαρμογής της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας της υγείας τόσο των εργα-

ζομένων, όσο και των νοσηλευομένων ασθενών. 

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165Λ1 του

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007) «οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές είναι

αρμόδιες να γνωματεύουν, ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας: α) για τη χορήγηση αναρρωτικών

αδειών, β) (καταργήθηκε), γ) για το χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη χορή-

γηση άδειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών το χρόνο... Σελ. 10

ΩΡΑΡΙΟ    

ΑΑννάάγγκκηη  γγιιαα  άάμμεεσσηη  ππρρόόσσλληηψψηη
ππρροοσσωωππιικκοούύ    
Είναι γεγονός, ότι οι νοσηλευτές που προσλαμβά-

νονται προκειμένου να απασχοληθούν σε μονά-

δες ψυχικής υγείας, θα πρέπει υποχρεωτικώς να

τοποθετούνται σε αντίστοιχες θέσεις, όπως ρητώς

αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του Γενικού

Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας. 

Ομολογουμένως στην πράξη παρατηρούνται

αρκετά φαινόμενα παραβίασης της ως άνω εγκυ-

κλίου, τα οποία έχουν επισημανθεί από την

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) επ’ ευκαι-

ρία σχετικών παρεμβάσεων.

Ωστόσο η Ε.Ν.Ε., πέραν της συνεχούς ανάδειξης

του εν λόγω προβλήματος, δεν διαθέτει θεσμική

αρμοδιότητα επιβολής της τήρησης του περιεχο-

μένου της ως άνω εγκυκλίου. Η Ε.Ν.Ε. έχει ενημε-

ρώσει επανειλημμένως το Υπουργείο Υγείας για

την προεκτεθείσα κατάσταση... Σελ. 8

Απρίλιος 2014

ΕΕΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟ

Η ποιητική μας μεγαλοφυΐα... 
Ο Διονύσιος ήταν παιδί του κόντε Νικολάου Δημ. Σολωμού και της πεντάμορφης Αγγελικής Δημ. Νίκλη, η

οποία έγινε μητέρα του Διονυσίου στα 1798, όταν ήταν περίπου 14 ετών και ο πατέρας 61!

Αριστοκρατικής καταγωγής ο ποιητής από πατέρα και ποπολάρος από μητέρα. Συναίρεσης αντίθετων στοι-

χείων της αρχοντιάς, του πλούτου και των γηρατειών με την ασημότητα τη φτωχολογιά και τα νιάτα. 

Πρώτος διδάσκαλος της ποιητικής μεγαλοφυΐας μας υπήρξε ο ιερέας Νικόλαος Κασιμάτης, δεύτερος ο Αντ.

Μαρτελάος λόγιος, ιεροδιάκονος με επαναστατικές ιδέες και μίσος κατά των κυριάρχων Βενετών. Τρίτος

διδάσκαλος υπήρξε ο Ιταλός Don Santo Rossi καθολικός ιερέας διωγμένος από την πατρίδα του επειδή έτρε-

φε φιλελεύθερα φρονήματα και συμπαθούσε την Γαλλική Επανάσταση... Σελ. 15

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  

ΕΕγγκκρρίίθθηηκκεε  ττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΠΠλλααίίσσιιοο

ΠΠρροοσσόόννττωωνν
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως

δεσμεύτηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρ-

νησης, κατάρτισε και κατέθεσε προς έγκριση το Εθνι-

κό Πλαίσιο Προσόντων,  διασφαλίζοντας για πρώτη

φορά την ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού

συστήματος κατάταξης και ταξινόμησης όλων των

προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι οποίοι

απονέμονται στη χώρα μας. 

Η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προ-

σόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η οποία

κατατέθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ενεκρίθη στο πλαί-

σιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευ-

τικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσό-

ντων. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος προέβη στην ακόλου-

θη δήλωση: «Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αποδίδει

με δικαιοσύνη επαγγελματικά δικαιώματα που θα

δώσουν την δυνατότητα... Σελ. 9

ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ      

ΕΕίίμμαασσττεε  ««οο  ττρρόόπποοςς  εεξξέέλλιιξξηηςς»»  ττωωνν  φφοοιιττηηττώώνν  μμααςς......
Ας φέρουμε στη μνήμη μας την περίοδο που, ως φοιτητές, πήγαμε για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο

για την κλινική μας άσκηση. Περάσαμε την πύλη του Νοσοκομείου με όνειρα για επαγγελματική

σταδιοδρομία. Ήμασταν φοβισμένοι. Κοιτούσαμε με δέος τους Νοσηλευτές που εργάζονταν και

έκαναν με ευκολία όλα όσα είχαμε διδαχθεί στα εργαστήρια της Σχολής.

Προσπαθούσαμε να ενταχθούμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον, ξένο μέχρι εκείνη την στιγμή.

Θέλαμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και των σεβασμό των Νοσηλευτών...  Σελ. 11
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Κανείς δεν μπορεί να σταθεί 
εμπόδιο στο αύριο 

ΠΠ
άγια θέση του Επιμελητήριου είναι η θέσπιση των νέων νοσηλευτικών πράξεων.

Πράξεων που ανταποκρίνονται στην σημερινή νοσηλευτική εκπαίδευση, τόσο σε

προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πράξεων που ανταποκρίνονται

στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων μας στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και

όχι μόνο. Σήμερα, δυστυχώς, οι μόνες νοσηλευτικές πράξεις που χαρακτηρίζουν την ταυ-

τότητά μας   περιγράφονται στο Π.Δ 351/89. Οι πράξεις αυτές δεν χαρακτηρίζουν την πλει-

οψηφία των πράξεων που εκτελούνται, ώστε να εξυπηρετηθεί το σύνολο των ασθενών στα

νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Η Ε.Ν.Ε. μετά από εργασία ετών με την συμμετοχή κλινικών νοσηλευτών και  καθηγη-

τών της νοσηλευτικής έχει καταθέσει την πρότασή της για την θέσπιση των νέων νοσηλευ-

τικών πράξεων, που ανταποκρίνονται στο σήμερα.

Με την θέσπιση των νέων νοσηλευτικών πράξεων το επόμενο, άμεσο, βήμα θα πρέπει

να είναι η κοστολόγηση αυτών. Είναι ο μόνος τρόπος για την απόκτηση της επαγγελματι-

κής μας ταυτότητας. Το γεγονός αυτό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει παρεξηγηθεί και

δεν μπορώ να εξηγήσω το σκεπτικό κάποιων συναδέλφων, που διαλαλούν ότι η κοστολό-

γηση των νοσηλευτικών πράξεων αποτελεί την είσο-

δο νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία με μπλοκ

αποδείξεων. Το σκεπτικό αυτό αποτελεί σενάριο επι-

στημονικής φαντασίας ή καλά σχεδιασμένης προπα-

γάνδας συναδέλφων, που δεν μπορούν ακόμη και

σήμερα να ξεφύγουν στην καλύτερη των περιπτώσε-

ων από το ρόλο της αδελφής νοσοκόμας, στην χει-

ρότερη από προσωπικά οφέλη. Ας το πάρουν από-

φαση ότι, δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στο

αύριο.

Φυσικά, κάνεις δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι δεν θα εργαστούν στα δημόσια νοσο-

κομεία νοσηλευτές, ιατροί,φυσικοθεραπευτές χωρίς μπλοκ αποδείξεων,άλλωστε αυτό ισχύ-

ει ως ένα βαθμό με διάφορους τρόπους και σήμερα.

Η κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων δυο κατηγορίες ατόμων μπορούν να ευνοή-

σουν: α) τους νοσηλευτές, αφού χιλιάδες άνεργοι συνάδελφοι θα μπορούν να προσφέρουν

τις υπηρεσίες τους στην κοινότητα και β) τους έχοντες ανάγκη των νοσηλευτικών πράξεων.

Το κέρδος πολλαπλό:θα ωφεληθούν, τόσο οι άνεργοι νοσηλευτές οι οποίοι θα μπορούν

να κάνουν έναρξη επαγγέλματος σε δικό τους χώρο εργασίας, ξεφεύγοντας από την εξάρ-

τηση άλλων επαγγελματιών υγείας που είχαν την νόμιμη δυνατότητα να εκτελούν τέτοιου

είδους πράξεις, όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία και οι πολίτες της  κοινότητας που έχουν την

ανάγκη νοσηλευτικών πράξεων, αφού θα λαμβάνουν υπηρεσίες με  μικρότερο κόστος από

αυτό που προσφέρουν άλλοι επαγγελματίες υγείας.

Είναι στο χέρι μας να πάμε ένα βήμα μπροστά, να ακολουθήσουμε το μέλλον ή να μεί-

νουμε στο Π.Δ 89, από εμάς εξαρτάται.

Με την θέσπιση των νέων 
νοσηλευτικών πράξεων το επόμενο,

άμεσο, βήμα θα πρέπει να είναι 
η κοστολόγηση αυτών. Είναι ο μόνος

τρόπος για την απόκτηση 
της επαγγελματικής μας ταυτότητας

Απρίλιος 2014
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ΤΤοουυ  ΔΔηημμήήττρριιοουυ  ΣΣκκοουυττέέλληη,,  
Προέδρου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος* 

MM
ετανάστευση, έννοια που αναφέρεται
στην -για διάφορους λόγους- γεωγρα-
φική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμο-

νωμένα είτε κατά ομάδες. Έννοια, που στην
Ελλάδα, όπως κάθε άλλη έννοια, έχει τις ρίζες
της στα αρχαία χρόνια.

Στη χώρα μας γνωρίσαμε στα νεώτερα
χρόνια τρία μεγάλα μεταναστευτικά ρεύ-
ματα. Το πρώτο ξεκίνησε τον 15ο αιώνα,
το δεύτερο (προπολεμική μετανάστευση),
στα τέλη της δεκαετίας του 1880 και το τρί-
το μεταναστευτικό ρεύμα (μεταπολεμική
μετανάστευση), αναφέρεται στην εποχή
μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Στα χρόνια πριν το 2000, οι δρόμοι της
μετανάστευσης παγκοσμίως έχουν αλλά-
ξει. Η Ελλάδα, μετά το 1990 γίνεται χώρα
υποδοχής και το ίδιο συνέβη και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, με τους μετανάστες ν’
αποτελούν πλέον σημαντικό μέρος του
συνολικού πληθυσμού τους. Στην Ελλά-
δα, ο αριθμός των μεταναστών αντιστοιχεί
επισήμως στο 7,0% του πληθυσμού της
χώρας, ενώ οι πραγματικοί αριθμοί είναι
αρκετά μεγαλύτεροι.

Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, οι
σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν
όνειρο για τα παιδιά αλλά και των γονιών
τους, με σκοπό την εύρεση εργασίας που
θα έδινε την ευκαιρία στους νέους να
φύγουν μακριά από την πόλη τους ή το
χωριό τους, προσφέροντας μια επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία που θα έφερνε εκτός
από εργασία και ένα καλό εισόδημα βελ-
τιώνοντας την κοινωνική τους θέση. Με
αυτό  τον τρόπο διογκώθηκε η εσωτερι-
κή μετανάστευση δημιουργώντας φαινό-
μενα αστυφιλίας και μαρασμό της υπαί-
θρου.

Έτσι, χρονικά, φτάσαμε στο σήμερα κάτω
από τον κίνδυνο ενός τέταρτου μετανα-
στευτικού ρεύματος για την Ελλάδα με την

κατάσταση να παραπέμπει σε αυτή του
1960, όπου από τα στοιχεία ανεργίας του
ίδιου χρόνου προκύπτει ότι οι άνεργοι
έφταναν το 26,4%.

Όπως είδαμε παραπάνω, η μετανάστευ-
ση δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για την Ελλά-
δα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι κατά-
σταση επιθυμητή ή ευχάριστη. Οι λόγοι
που οδηγούν στο φαινόμενο της μετανά-
στευσης είναι πολλοί κι εξαρτώνται από
τις συνθήκες που επικρατούν κατά δεδο-
μένη κάθε φορά χρονική περίοδο από
τους τόπους της προγενέστερης διαμονής
στους τόπους αποδημίας. Αναζητώντας λοι-
πόν κανείς αυτούς τους λόγους διαπιστώ-
νει ότι, ααππόό  ττοουυςς  ααρρχχααίίοουυςς  χχρρόόννοουυςς  μμέέχχρριι
κκααιι  σσήήμμεερραα,,  οο  κκύύρριιοοςς  λλόόγγοοςς  γγιιαα  ττηη  μμεετταα--
ννάάσσττεευυσσηη  εείίννααιι  ηη  εεππιιββίίωωσσηη.. Η μετανάστευ-
ση από την Ελλάδα ή από άλλες χώρες
δεν αποτελεί μεμονωμένο εθνικό φαινό-
μενο, είναι φαινόμενο στενά συνδεδεμέ-
νο με την εκάστοτε οικονομική και πολι-
τική συγκυρία, με την αναπτυξιακή πορεία
κάθε χώρας και την σχέση της με τον υπό-
λοιπο κόσμο.

Στην Ελλάδα της κρίσης, η οικονομι-
κή κατάσταση όλο και περισσότερων Ελλή-
νων, χαρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκών
πόρων για την ικανοποίηση των βασικών
ανθρώπινων αναγκών. Ειδικότερα, η άνο-
δος της ανεργίας των νέων ηλικίας έως 25
ετών, βρίσκεται σε ποσοστά άνω του 40%.
ΤΤαα  ππρράάγγμμαατταα  εείίννααιι  ααππλλάά::  δδίίχχωωςς  εερργγαασσίίαα
δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  χχρρήήμμαατταα  κκααιι  χχωωρρίίςς  χχρρήήμμαα--
τταα  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  ααπποοκκττήή--
σσοουυνν  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  γγιιαα  νναα  εεππιιββιιώώσσοουυνν……..  

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει με τους
νοσηλευτές στη χώρα μας.

Μόλις είκοσι – εικοσιπέντε χρόνια πριν
η ανεργία στον κλάδο ήταν μηδενική και
οι νοσηλευτές έβρισκαν δουλειά στα νοσο-
κομεία πριν καν αποφοιτήσουν από τη

Η μετανάστευση των
Νοσηλευτών υπό το βάρος

της οικονομικής κρίσης: 
Τάσεις και πολιτικές
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σχολή τους. ΣΣττιιςς  μμέέρρεεςς  μμααςς,,  υυππόό  ττοο  ββάάρροοςς  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίί--
σσηηςς  κκααιι  ππααρράά  ττιιςς  ααυυξξηημμέέννεεςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  υυγγεείίααςς,,  δδεενν
γγίίννοοννττααιι  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  μμόόννιιμμοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσττοο
δδηημμόόσσιιοο  ττοομμέέαα.. Επίσης, παρατηρείται μετακίνηση ασθενών από
τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα με αποτέλεσμα την απώλεια
θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα ενώ, παράλληλα, οι νοση-
λευτικές σχολές συνεχίζουν να παράγουν νοσηλευτές με ρυθ-
μούς ίδιους και μεγαλύτερους από ότι στο παρελθόν. ΗΗ  εειισσααγγωω--
γγήή  σσεε  ννοοσσηηλλεευυττιικκέέςς  σσχχοολλέέςς  ααυυξξήήθθηηκκεε  ττοο  22001133  κκααττάά  1100%%  σσεε  σσχχέέσσηη
μμεε  ττοο  22001122  εεννώώ,,  σσεε  ααππόόλλυυττοουυςς  ααρριιθθμμοούύςς,,  εειισσήήχχθθηησσαανν  ππέέρρυυσσιι
11333355  φφοοιιττηηττέέςς  ααρριιθθμμόόςς  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  ππεερρίίπποουυ  σσττοο  2200%%  ττοουυ
σσυυννόόλλοουυ  ττωωνν  ήήδδηη  ααννέέρργγωωνν  ννοοσσηηλλεευυττώώνν..  ΑΑπποοττέέλλεεσσμμαα;;  ΗΗ  ααννεερρ--
γγίίαα  μμαασσττίίζζεειι  ππλλέέοονν  ττοονν  κκλλάάδδοο  ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  κκααιι  ππααρράά  ττηη
δδυυσσκκοολλίίαα  γγιιαα  ττοονν  αακκρριιββήή  κκααθθοορριισσμμόό  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  ααννέέρργγωωνν,,
ααυυττόόςς  εεκκττιιμμάάττααιι  ππεερρίίπποουυ  σσττοο  2200--2255%%  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ττωωνν  ννοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  ττηηςς  χχώώρρααςς..  

Από την άλλη πλευρά, για τους νοσηλευτές που εργάζονται
τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
καθημερινά στη δουλειά τους μοιάζουν  ανυπέρβλητες, επηρε-
άζουν άμεσα την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή απο-
μακρύνοντας την πιθανότητα για αξιοπρεπή διαβίωση. Οι συν-

θήκες εργασίας χειροτερεύουν, επαγγελματικά κίνητρα δεν υπάρ-
χουν, οι περικοπές σε μισθούς είναι αλλεπάλληλες και ο περιο-
ρισμός των δαπανών στα νοσοκομεία στερούν από τους νοση-
λευτές επαρκή υλικοτεχνικά μέσα ώστε να εφαρμόσουν την
επιστήμη τους. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, λόγω της οικο-
νομικής δυσπραγίας των συμπολιτών μας παρατηρήθηκε σημα-
ντική μετακίνηση ασθενών από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα
αυξάνοντας το φόρτο εργασίας των νοσηλευτών, γεγονός που
ενέτεινε  το ήδη διογκωμένο πρόβλημα της υποστελέχωσης των
νοσοκομείων αφήνοντας μεγάλα ερωτηματικά για την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και για την ασφάλεια των
ασθενών. Φυσικά οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  κκααττααββάάλλοουυνν  υυππεερράάννθθρρωωππεεςς  ππρροο--
σσππάάθθεειιεεςς  όόμμωωςς  ττοο  bbuurrnn  oouutt  κκααρρααδδοοκκεείί..

Οι παραπάνω λόγοι απαξιώνουν το νοσηλευτικό επάγγελμα
και «απωθούν» τους Έλληνες νοσηλευτές από το να ασκήσουν
τη νοσηλευτική στη χώρα τους. Στον αντίποδα, υπάρχουν συν-
θήκες που «έλκουν» τους νοσηλευτές εκτός Ελλάδας και μάλι-
στα, πολύ συχνά, καλά οργανωμένες. ΗΗ  ππρρόόοοδδοοςς  ττηηςς  ιιααττρριικκήήςς
εεππιισσττήήμμηηςς  κκααιι  ηη  ττεεχχννοολλοογγιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  ππααρράάλλλληηλλαα  μμεε  ττηη  γγήήρραανν--
σσηη  ττοουυ  ππλληηθθυυσσμμοούύ  δδηημμιιοουυρργγοούύνν  σσττοονν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  χχώώρροο  ααυυξξηη--
μμέέννεεςς  ααννάάγγκκεεςς  σσεε  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  υυγγεείίααςς..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  εεκκττιιμμήήσσεειιςς,,
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όόππωωςς  ααννααφφέέρρθθηηκκαανν  ααππόό  ττοονν  ΕΕππίίττρροοπποο  ΥΥγγεείίααςς  κκ..  TToonniioo  BBoorrgg,,  οοιι
ααννάάγγκκεεςς  ααυυττέέςς  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  φφττάάσσοουυνν  μμέέχχρριι  ττοο  22002200  τταα  δδύύοο  εεκκαα--
ττοομμμμύύρριιαα  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  υυγγεείίααςς  μμεε  μμεεγγάάλλοο  μμέέρροοςς  ααυυττώώνν  σσεε  γγιιαα--
ττρροούύςς..  ΗΗ  εενν  λλόόγγωω  κκααττάάσστταασσηη  έέχχεειι  δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  εεκκσσττρρααττεείίεεςς  ππρροο--
σσέέλλκκυυσσηηςς  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααμμιικκοούύ  ααππόό  χχώώρρεεςς  μμεε  υυψψηηλλάά  πποοσσοοσσττάά
ααννεερργγίίααςς  σσεε  χχώώρρεεςς  μμεε  ααυυξξηημμέέννεεςς  ααννάάγγκκεεςς  κκυυρρίίωωςς  ττηηςς  ββόόρρεειιααςς
––ββοορρεειιοοδδυυττιικκήήςς  ΕΕυυρρώώππηηςς.. Έτσι, βλέπουμε Ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα όπως το MobiPro-EU, όπου κατόπιν προσυμβολαίου χρη-
ματοδοτείται ακολούθως η εκμάθηση για παράδειγμα της Γερ-
μανικής γλώσσας. Ανάλογες δραστηριότητες προσέλκυσης
διοργανώνονται στη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απα-
σχόλησης (Eures), αν και το φαινόμενο της μαζικής φυγής τεί-
νει να εκτονώνεται όπως φαίνεται από τη συμμετοχή ιατρών και

νοσηλευτών στις εν λόγω διορ-
γανώσεις κατά τα έτη 2012 και
2013, σύμφωνα με τις δηλώ-
σεις των Ελλήνων συντονιστών
του Δικτύου στον τύπο.

Καθημερινά, πλήθος δια-
φημιστικών φτάνουν στα γρα-
φεία της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος από εταιρίες που ανα-
ζητούν νοσηλευτές για εργα-
σία στο εξωτερικό. Εκτός της
Ευρώπης, νοσηλευτές αναζη-
τεί η Αυστραλία, ο Καναδάς και
κυρίως οι Αραβικές χώρες όπου
με ιδιαίτερα υψηλούς μισθούς
και δελεαστικές προσφορές
προσπαθούν να προσελκύσουν
νοσηλευτές για να στελεχώ-
σουν τα νοσοκομεία τους και
να καλύψουν τις αυξημένες
ανάγκες τους. Έτσι, σήμερα,
περισσότερο από ποτέ είναι
ορατός ο κίνδυνος της «διαρ-
ροής επιστημονικού δυναμι-
κού» (brain drain) των Ελλή-
νων προς στο εξωτερικό.

Όμως τα νούμερα ακολου-
θούν αυτές τις τάσεις;

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  μμααςς
κκααιι  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττιιςς
ααιιττήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΈΈννωωσσηη  ΝΝοοσσηηλλεευυ--
ττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..)),,  γγιιαα  έέκκδδοο--
σσηη  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ  κκααλλήήςς  εεππααγγ--
γγεελλμμααττιικκήήςς  κκααττάάσστταασσηηςς  ((ggoooodd
ssttaannddiinngg)),,  ααππόό  ττοο  22000099,,  χχρροο--
ννιιάά  ππρροο  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίί--
σσηηςς  σσυυγγκκρριιττιικκάά  μμεε  ττοο  22001122  όόπποουυ
ππααρρααττηηρρεείίττααιι  ττοο  PPiicc  ααυυττήήςς  ττηηςς
ττάάσσηηςς,,   ηη  ααύύξξηησσηη  ααγγγγίίζζεειι   ττοο
11005522%%!!  Κατά τη διαδικασία
έκδοσης του πιστοποιητικού
καλής επαγγελματικής κατά-
στασης την τελική ευθύνη έχουν
οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγεί-
ας των Περιφερειών της χώρας
και συγκρίνοντας τα στοιχεία
μας με αυτά του υπουργείου
Υγείας βλέπουμε ότι, από αυτούς
που ξεκινούν τη διαδικασία

στην ΕΝΕ οι μισοί περίπου είναι αυτοί που την ολοκληρώνουν
και λαμβάνουν τελικά το πιστοποιητικό με σκοπό να το χρησι-
μοποιήσουν. Από την έναρξη της κρίσης και από χρονιά σε χρο-
νιά η αύξηση είναι της τάξης του 100% με 140% μέχρι το 2013
όπου για πρώτη φορά βλέπουμε μείωση του ενδιαφέροντος κατά
25% σύμφωνα με τα στοιχεία μας και κατά 7% σύμφωνα με αυτά
του Υπουργείου Υγείας. Οι τάσεις και τα ποσοστά είναι ομολο-
γουμένως εντυπωσιακά όμως, αν δούμε τα απόλυτα νούμερα
τότε το πράγμα αλλάζει. Κατά τα τρία τελευταία χρόνια ξεκίνη-
σαν στην Ε.Ν.Ε. τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού καλής
επαγγελματικής κατάστασης 774 νοσηλευτές και την ολοκλήρω-
σαν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας 339. Δηλαδή, ποσο-
στά που αγγίζουν το 10% και 5% τοις εκατό αντίστοιχα του συνό-

Απρίλιος 2014

Η ανεργία μαστίζει πλέον τον κλάδο της νοσηλευτικής 
και παρά τη δυσκολία για τον ακριβή καθορισμό 

του αριθμού των ανέργων, αυτός εκτιμάται περίπου 
στο 20-25% του συνόλου των νοσηλευτών της χώρας. 
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λου των ανέργων νοσηλευτών της χώρας, χωρίς να γνωρίζου-
με πόσοι τελικά από αυτό το 5% που έλαβαν πιστοποιητικό καλής
επαγγελματικής κατάστασης το χρησιμοποίησαν και εργάζονται
αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Βέβαια, το πιστοποιητικό καλής
επαγγελματικής κατάστασης αφορά τη μετάβαση σε χώρες της ΕΕ
και για αυτό δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε επακριβώς το
πραγματικό μέγεθος της μετανάστευσης των νοσηλευτών αφού
θα πρέπει να συμπεριληφθούν στοιχεία, που δεν είναι διαθέσι-
μα, για χώρες του Αραβικού κόσμου ή άλλων Ηπείρων όπως η
Ωκεανία και η Αμερική.

Ως χώρα υποδοχής νοσηλευτών, βλέπουμε ότι στην Ε.Ν.Ε.
υπάρχουν 615 καταχωρημένα ξένα πτυχία με 500, περίπου, να
έχουν πάρει άδεια άσκησης επαγγέλματος κατά τη δεκαετία 1985-
1995 και που προέρχονται κυρίως από χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης. Τα υπόλοιπα 115 πτυχία εντάχθηκαν από το 1995 και
μετά με μια ελάχιστη έως ανύπαρκτη κίνηση μέσα στα χρόνια
της κρίσης.

Πέρα από την εικόνα που παρουσιάζουν τα νούμερα την αλή-
θεια την αντιμετωπίζουμε καθημερινά και είναι η εξής: ΣΣυυννεεχχίί--
ζζοουυμμεε  νναα  ππααρράάγγοουυμμεε  κκααλλάά  κκααττααρρττιισσμμέέννοουυςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  ααλλλλάά
χχάάννοουυμμεε  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  ττόόσσοο  σσττοονν  ιιδδιιωωττιικκόό  ττοομμέέαα  μμεε  ττιιςς  ααπποο--
λλύύσσεειιςς,,  όόσσοο  κκααιι  σσττοο  δδηημμόόσσιιοο  ττοομμέέαα  μμέέσσωω  ττωωνν  σσυυννττααξξιιοοδδοοττήήσσεε--
ωωνν  πποουυ  δδεενν  ααννττιικκααθθίίσσττααννττααιι  ααππόό  ννέέεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  εεννττεείίννοοννττααςς
ττοο  υυππααρρκκττόό  ππρρόόββλληημμαα  ττηηςς  υυπποοσσττεελλέέχχωωσσηηςς  κκααιι  εεγγεείίρροοννττααςς  ζζηηττήή--
μμαατταα  γγιιαα  ττιιςς  ππααρρεεχχόόμμεεννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  υυγγεείίααςς  κκααιι  ττηηνν  αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν
αασσθθεεννώώνν..  Έτσι, η ανεργία των νοσηλευτών παρουσιάζει αυξητι-
κές τάσεις ενώ οι νοσηλευτές που εργάζονται υπαμείβονται σε
ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται τουλάχιστον από την έλλει-
ψη υλικοτεχνικών μέσων, κινήτρων και στελέχωσης. Με δεδο-
μένη την προσπάθεια προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού από
τις Ευρωπαϊκές χώρες του Νότου που μαστίζονται από την οικο-
νομική κρίση, προς τις χώρες τις Βόρειας-Βορειοδυτικής Ευρώ-
πης που θεωρητικά ευημερούν και παρουσιάζουν αυξημένες
ανάγκες σε επαγγελματίες υγείας, καθίσταται πλέον ορατός ο κίν-
δυνος της «διαρροής του επιστημονικού δυναμικού» του Νότου
με ότι αυτό συνεπάγεται για μια χώρα. Από τη στέρηση εργατι-
κού δυναμικού και τη γήρανση του πληθυσμού, μέχρι υπογεν-
νητικότητα, χαμηλή ανάπτυξη, χαμηλή αναχρηματοδότηση του
συστήματος υγείας και έναρξη ενός φαύλου κύκλου σε βάρος
της υγείας των πολιτών.

Τι όμως θα μπορούσε να αποτελεί λύση σε μια τέτοια κατά-
σταση; Πώς θα μπορούσε η μισή Ευρώπη να καλύψει τις ανά-
γκες τις σε επαγγελματίες υγείας και αυτό να μη συμβεί σε βάρος
της άλλης μισής Ευρώπης; Πώς θα μπορούσαν να καθοριστούν
οι όροι για μια αξιοπρεπή διαβίωση των νοσηλευτών στο πλαί-
σιο της κινητικότητας επαγγελματιών εντός της ΕΕ; Πώς θα μπο-
ρούσαν τα παραπάνω να υλοποιηθούν με γνώμονα τις ποιοτι-
κές υπηρεσίες υγείας για όλους και την προάσπιση και προαγωγή
της υγείας των πολιτών;

Ασφαλώς η λύση εξετάζεται ανά χώρα και ανά περίπτωση,
όμως κατά τη γνώμη μας και αναφορικά με την κατάσταση που
ζούμε στην Ελλάδα η λύση δύναται να στηρίζεται σε δύο κυρίως
πυλώνες.

ΗΗ  κκρρίίσσηη  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  μμααςς  έέκκααννεε  νναα  σσκκεεφφττόόμμαασσττεε  ππιιοο  ρρεεααλλιι--
σσττιικκάά..  ΈΈττσσιι,,  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ππλλέέοονν  όόττιι  ππααρράά  ττιιςς  ττεερράάσσττιιεεςς  εελλλλεείίψψεειιςς
σσεε  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό,,  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  ττηηςς  ααννεερργγίίααςς  ττωωνν  ννοοσσηη--
λλεευυττώώνν  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς  δδεενν  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  λλυυθθεείί  μμόόννοο  ααππόό  ππρροο--
σσλλήήψψεειιςς  σστταα  δδηημμόόσσιιαα  ννοοσσοοκκοομμεείίαα..  ΕΕππίίσσηηςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  ττοο  νναα
εεππεεννδδύύσσεειι  κκααννεείίςς  σσττηη  ννοοσσοοκκοομμεειιαακκήή  ππεερρίίθθααλλψψηη  εείίννααιι  μμιιαα  αακκρριι--
ββήή  εεππέέννδδυυσσηη  γγιιαα  έένναα  σσύύσσττηημμαα  υυγγεείίααςς  κκααιι  μμεε  ααμμφφίίββοολλαα  ααπποοττεελλέέ--
σσμμαατταα..  ΆΆρραα,,  οο  ππρρώώττοοςς  ππυυλλώώννααςς  πποουυ  θθαα  μμπποορροούύσσααμμεε  νναα  σσττηηρριι--
χχττοούύμμεε  δδεενν  μμπποορρεείί  ππααρράά  νναα  εείίννααιι  μμιιαα  μμεεγγάάλληη  σσττρροοφφήή  ττοουυ  σσυυσσττήήμμααττοοςς

υυγγεείίααςς  σσττηηνν  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιαα  ΦΦρροοννττίίδδαα  ΥΥγγεείίααςς  ((ΠΠΦΦΥΥ))..  
Με την καλά δομημένη ΠΦΥ μπορεί να ανακοπεί το κύμα

των ασθενών προς την Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντί-
δα υγείας εκτονώνοντας μερικώς τα φαινόμενα έλλειψης προ-
σωπικού και υλικοτεχνικών μέσων και εξοικονομώντας πόρους
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση
του συστήματος υγείας και της ΠΦΥ. Παράλληλα θα παρέχονται
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στην κοινότητα στο επίπεδο ακρι-
βώς που είναι αναγκαίες, δηλαδή στην οικογένεια. Η στροφή
την ΠΦΥ πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση όπου θα
εγκαταλειφθούν παλαιότερα ιατροκεντρικά μοντέλα και η βαρύ-
τητα θα δοθεί σε πρακτικές που ευνοούν την ομαδική αντιμε-
τώπιση των ζητημάτων υγείας, από το σύνολο των επαγγελμα-
τιών υγείας και στην καρδιά του κοινωνικού ιστού που είναι
φυσικά η οικογένεια. Σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να αναδειχτεί
ο ρόλος του νοσηλευτή της οικογένειας και τα οφέλη να είναι
πολλαπλά. Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας θα αναβαθμιστεί
προς όφελος των πολιτών, νέες θέσεις εργασίας και νέα πεδία
θα προκύψουν και πέραν της επαγγελματικής αποκατάστασης
πολλών συναδέλφων, η επαφή τους με τον πληθυσμό θα επι-
φέρει αλλαγή της κοινωνικής εικόνας των νοσηλευτών προς το
καλύτερο.

ΟΟ  δδεεύύττεερροοςς  ππυυλλώώννααςς  πποουυ  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  αανναακκόόψψεειι  ττιιςς  εεππιι--
ππττώώσσεειιςς  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  σσττοο  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  εεππάάγγγγεελλμμαα
εείίννααιι  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκόόςς  ττοουυ  ππρρώώττοουυ  κκααιι  έέχχεειι  νναα  κκάάννεειι  μμεε  ττηηνν
ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  ωωςς  εελλεεύύθθεερροο  εεππάάγγ--
γγεελλμμαα.. Η άσκηση της νοσηλευτικής ως ελεύθερο επάγγελμα είτε
μεμονωμένα είτε με την μορφή Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ), θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργα-
σίας και ευκαιρίες και θα εμπλουτίσει τις παρεχόμενες υπηρε-
σίες υγείας στην κοινότητα με εξειδικευμένες πράξεις που πλέ-
ον είναι αναγκαία η εφαρμογή τους στο σπίτι. Θα παρουσιαστεί
αύξηση του ανταγωνισμού με άλλες επαγγελματικές ομάδες και
ο νοσηλευτής θα μπορεί να διεκδικήσει τη θέση του παρέχο-
ντας υψηλού επιπέδου, φτηνές και νόμιμες υπηρεσίες υγείας
προς τους πολίτες. Στην Ελλάδα για την υλοποίηση του παρα-
πάνω στόχου απομένει ο καθορισμός και η κοστολόγηση των
νοσηλευτικών πράξεων που μπορεί να ασκεί ο νοσηλευτής στην
κοινότητα ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα το νοση-
λευτικό κατάστημα με αποτέλεσμα την αναβάθμιση του νοση-
λευτικού επαγγέλματος τα οφέλη του οποίου θα γευτούν οι Έλλη-
νες πολίτες.

Έτσι, ίσως να μην είναι μεν δυνατόν να αποτραπεί η διαρ-
ροή του επιστημονικού δυναμικού αφού, η ώσμωση από τη δια-
φορά των αναγκών του βορρά με την ανεργία του νότου είναι
αναπόφευκτη, όμως, μπορούν να ανακοπούν μεγάλα κύματα
φυγής που θα είχαν ως αποτέλεσμα τις δυσμενείς επιπτώσεις
της μαζικής μετανάστευσης.

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  σσυυννηηθθίίζζοουυμμεε  νναα  λλέέμμεε  όόττιι  ηη  κκρρίίσσηη  σσηημμααίί--
ννεειι  εευυκκααιιρρίίεεςς  κκααιι  έέννααυυσσμμαα  γγιιαα  ααλλλλααγγήή  ππρροοςς  ττοο  κκααλλύύττεερροο  ααλλλλάά,,
ηη  οουυσσίίαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  ααλλλλααγγήήςς  ααυυττήήςς  ηη  οοπποοίίαα
εεξξααρρττάάττααιι  κκυυρρίίωωςς  ααππόό  εεμμάάςς..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εεμμεείίςς,,  οοιι  ΈΈλλλληη--
ννεεςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  δδηηλλώώννοουυμμεε  έέττοοιιμμοοιι..

*Η διάλεξη δόθηκε στην Κοινή Συνάντηση των Επικεφαλής των Ιατρικών, Νοσηλευτι-

κών και Οδοντιατρικών Υπηρεσιών (Chief Medical, Chief Nursing και Chief Dental

Officers), η οποία έλαβε χώρα στις 4 και 5 Μαρτίου στο Ζάππειο Μέγαρο, μέσα στο πλαί-

σιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Συνεδρία-

ση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη  Δανία, Κροατία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Μάλ-

τα, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία, Βέλγιο, και Ουγγαρία ενώ παραβρισκόταν

και εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
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E
ίναι γεγονός, ότι οι νοσηλευτές που προσλαμβάνονται προκει-
μένου να απασχοληθούν σε μονάδες ψυχικής υγείας, θα πρέπει
υποχρεωτικώς να τοποθετούνται σε αντίστοιχες θέσεις, όπως

ρητώς αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Πρό-
νοιας του Υπουργείου Υγείας.

Ομολογουμένως στην πράξη παρατηρούνται αρκετά φαινόμενα
παραβίασης της ως άνω εγκυκλίου, τα οποία έχουν επισημανθεί από
την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) επ’ ευκαιρία σχετικών παρεμ-
βάσεων.

Ωστόσο η Ε.Ν.Ε., πέραν της συνεχούς ανάδειξης του εν λόγω προ-
βλήματος,δεν διαθέτει θεσμική αρμοδιότητα επιβολής της τήρησης του
περιεχομένου της ως άνω εγκυκλίου. Η Ε.Ν.Ε. έχει ενημερώσει επα-
νειλημμένως το Υπουργείο Υγείας για την προεκτεθείσα κατάσταση και
σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε άμεση συμμόρφωση της διοίκησης του
οικείου νοσοκομείου.

Περαιτέρω,πέραν των πρωτοβουλιών της Ε.Ν.Ε. είναι χρήσιμο κάθε
ενδιαφερόμενος υπάλληλος να αναφέρεται σχετικώς στην προϊσταμέ-

νη αρχή,ήτοι στην οικεία διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας,στη διοί-
κηση του νοσοκομείου, στη διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας
και, τέλος, στο Υπουργείο Υγείας, τηρώντας την μεταξύ τους ιεραρχία.

Κατά τα λοιπά, το φαινόμενο της απασχόλησης στην πρωινή και τη
νυχτερινή βάρδια, που προφανώς οφείλεται στις ελλείψεις προσωπι-
κού, αποτελεί μια εντελώς αυθαίρετη πρακτική, που παραβιάζει τους
κανόνες που απορρέουν από τις διατάξεις του ΠΔ 88/1999, όπως ισχύ-
ει σήμερα,περί των ελαχίστων προδιαγραφών της οργάνωσης του χρό-
νου απασχόλησης. Δια της συγκεκριμένης μεθόδου δεν διασφαλίζεται
ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ανάπαυσης, σωματικής και ψυχικής,
του υπαλλήλου με αποτέλεσμα να εμφιλοχωρεί πάντα ο κίνδυνος του
επαγγελματικού σφάλματος.

Η Ε.Ν.Ε. προωθεί συνεχώς προς το Υπουργείο Υγείας σχετικές
καταγγελίες, προκειμένου να καταδείξει με τον πλέον πειστικό τρόπο,
ότι στο χώρο της υγείας απαιτείται η άμεση πρόσληψη σημαντικού αριθ-
μού νοσηλευτών, ώστε να καλυφθούν τα κενά και να τηρείται η νομο-
θεσία περί του ωραρίου απασχόλησης και του χρόνου ανάπαυσης.

Απρίλιος 2014

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ  

Ανάγκη για άμεση 
πρόσληψη προσωπικού 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

Η  ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ  ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -10Ο ΠΤ Ε.Ν.Ε.  

ΝΝέέοοιι  οορρίίζζοοννττεεςς......  

Σ
τις 4 και 5 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα η
1η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα με θέμα «Νέοι ορίζο-
ντες για τη Νοσηλευτική Επιστήμη ο Νοσηλευτής στον Ιδιωτικό

και το Δημόσιο Τομέα» την οποία συνδιοργάνωσε η Νοσηλευτική Υπη-
ρεσία του Γ.Ν. Μεσσηνίας και το 10ο ΠΤ Πελοποννήσου της Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε).

Η διημερίδα ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία καθώς την
παρακολούθησαν 500 και πλέον συμμετέχοντες,σε ένα πρόγραμμα το
οποίο περιελάμβανε όλες τις πτυχές της Νοσηλευτικής Φροντίδας. Η
διεπιστημονική προσέγγιση περιελάμβανε επιστήμονες υγείας από
όλους τους κλάδους καθώς επίσης και διακεκριμένους Καθηγητές από
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου του τμήματος Νοσηλευτικής.Παρου-
σιάστηκαν 3 διαλέξεις, 2 κλινικά φροντιστήρια, 5 στρογγυλά τραπέζια,
15 ελεύθερες και 20 αναρτημένες ανακοινώσεις.

Με τέτοιες προσπάθειες, οι νοσηλευτές της περιφέρειας μπορούμε
να αποκτήσουμε αναβαθμισμένο ρόλο,παρέχοντας επιστημονικά τεκ-
μηριωμένες υπηρεσίες και κοινές πρακτικές συμπεριφοράς, έχοντας

ως μοναδικό στόχο την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών του ασθε-
νούς που βιώνει την εμπειρία της νοσηλείας. Η τεκμηρίωση σε όλες
τις πρακτικές μας κατά την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας βοηθά,
εκτός των άλλων και στη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς περι-
βάλλοντος εργασίας για όλους. Ευχαριστούμε πολύ την Οργανωτική
και Επιστημονική Επιτροπή της εκδήλωσης και τη Δ.Ν.Υ του Γ.Ν.Καλα-
μάτας για την φιλοξενία τους!

Ευχαριστούμε επίσης όλους τους συμμετέχοντες για την συνεισφο-
ρά τους στην επιτυχία της διημερίδας.

Οι πρόεδροι της Οργανωτικής Επιτροπής  
Μαρία Γιαννακέα      

Σταματία Αλεξοπούλου
Η πρόεδρος της επιστημονικής Επιτροπής 

Μαρία Γκούζου
Ο πρόεδρος του 10ου Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε

Νικόλαος Ορφανός.
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Ε.Ν.Ε.ργός
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Ε.Ν.Ε.κρίθη 

Απρίλιος 2014

Τ
ο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως δεσμεύτηκε
στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, κατάρτισε και
κατέθεσε προς έγκριση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, διασφα-

λίζοντας για πρώτη φορά την ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού
συστήματος κατάταξης και ταξινόμησης όλων των προσόντων, δηλαδή
των τίτλων σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στη χώρα μας.

Η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,η οποία κατατέθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π,
ενεκρίθη στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Αρβανι-
τόπουλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το Εθνικό Πλαίσιο Προ-

σόντων αποδίδει με δικαιοσύνη επαγγελματικά δικαιώματα που θα
δώσουν την δυνατότητα εισόδου στην αγορά εργασίας, χωρίς στρεβλώ-
σεις, σε ασφαλές εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον. Υπηρετώ-
ντας την αρχή της διαφάνειας του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνο-
λό του, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναδεικνύει τον τρόπο με τον
οποίο η μάθηση μπορεί να συνδέεται με την απασχόληση και την επαγ-
γελματική σταδιοδρομία. Υπό το πρίσμα της κοινής Ευρωπαϊκής στρα-
τηγικής «Ευρώπη 2020, η οποία στοχεύει στην έξυπνη, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η
αντιστοίχιση  του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων προσφέρει
ένα εργαλείο που δίνει διέξοδο στην Αγορά Εργασίας και κυρίως δημι-
ουργεί ένα ανταγωνιστικό ανθρώπινο κεφάλαιο».

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΕ ΚΑΙ ΠΕ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

Εγκρίθηκε το 
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΑΑ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΩΩΤΤΑΑΤΤΗΗ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ

1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3 ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  33 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Σ.Ε.Κ.))
* ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ
(άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11,
παρ. β Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) ΕΠΙΠΕΔΟ: Ι 

4 ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΕΕΠΠΑΑ..ΣΣ..
ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  33 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ 
ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)

5 ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  44 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.)
ΔΔΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  
ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  44 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
Ι.Ε.Κ.)
** ΔΔΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗΣΣ
(άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11,
παρ. γ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) 
ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση
ΔΔΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑ//ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΑΑΝΝΩΩΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣ
(τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση)

6 ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΤΕΙ)

7 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

* Ο τίτλος έχει καταργηθεί και αντιστοιχεί στο  «ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3» που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.

** Ο τίτλος έχει καταργηθεί και αντιστοιχεί στο «ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4» που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.
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E
ίναι γεγονός, ότι με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσ-
σαλονίκης έγινε δεκτό το αίτημα περί της αναγνώρισης των
ετών προϋπηρεσίας στο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγε-

ωργίου» υπαλλήλων που μετακινήθηκαν σε άλλο φορέα απασχόλη-
σης του δημόσιου τομέα.

Ως εκ τούτου, κάθε υπάλληλος που τελεί υπό τις αυτές συνθήκες
δύναται να αιτηθεί από τον καινούριο φορέα απασχόλησης την ανα-
γνώριση των ετών προϋπηρεσίας του στο «Παπαγεωργίου». Προφα-
νώς μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλει σχετικά δικαιολογη-
τικά, εκ των οποίων να προκύπτει και να αποδεικνύεται η επικαλούμενη
προϋπηρεσία.

Σημειωτέον, ότι η αποδοχή ή μη της αίτησης εναπόκειται στη δια-
κριτική ευχέρεια της διοίκησης, δοθέντος ότι το δεδικασμένο που
απορρέει από την προαναφερθείσα απόφαση του Διοικητικού Εφε-
τείου Θεσσαλονίκης καταλαμβάνει μόνον τους διαδίκους και δεν
εκτείνεται σε τρίτους. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν η σχετική αίτη-
ση να απορριφθεί και ο υπάλληλος να υποχρεωθεί να κινηθεί δικα-
στικώς, με μεγάλη, βέβαια, πιθανότητα επιτυχίας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Ναι μεν, αλλά...

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

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

åðéëáéòÞôèôá

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

Απρίλιος 2014

H
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχει επανειλημμένως τονί-
σει, ότι οι υπάλληλοι – νοσηλευτές που πάσχουν από
κάποια ασθένεια, η οποία επιδεινώνει τους όρους εκτέ-

λεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, θα πρέπει να τυγχά-
νουν ειδικής αντιμετώπισης από την υπηρεσία τους, στο πλαίσιο
ορθής εφαρμογής της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης και προ-
στασίας της υγείας τόσο των εργαζομένων, όσο και των νοσηλευ-
ομένων ασθενών.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται,ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 165Λ1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος
3528/2007) «οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές είναι αρμό-
διες να γνωματεύουν, ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας: α) για
τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, β) (καταργήθηκε), γ) για το
χαρακτηρισμό νοσημάτων που χρήζουν νοσηλείας για τη χορή-
γηση άδειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών το χρόνο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του παρόντος και
δ) για κάθε άλλο θέμα υγείας του υπαλλήλου το οποίο έχει σχέ-
ση με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα».

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις έκαστος υπάλληλος, που
θεωρεί ότι η πάθησή του επιβάλλει την ειδική αντιμετώπισή του,
θα πρέπει να προκαλεί την γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομι-
κής επιτροπής, η οποία αφενός θα διαπιστώνει το πρόβλημα και
την εν γένει κατάσταση της υγείας του, αφετέρου θα προτείνει
συγκεκριμένες λύσεις με σκοπό την μη εισέτι επιβάρυνσή της.

Οι λύσεις δύνανται να αφορούν τον χώρο απασχόλησης του
υπαλλήλου, το αντικείμενο της ενασχόλησής του, το ωράριο παρο-
χής υπηρεσιών ή καθετί άλλο που κρίνεται ως πρόσφορο μέτρο
από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η υγειονομική επιτροπή έχει γνωμο-
δοτικό ρόλο,ήτοι οι πράξεις της ή άλλως οι γνωματεύσεις της δεν
δεσμεύουν την υπηρεσία στην οποία απευθύνονται ως προς τις
προτεινόμενες λύσεις.

Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι εναπόκειται στη δια-
κριτική ευχέρεια της διοίκησης να λάβει μέριμνα για την αντιμε-
τώπιση νοσούντων υπαλλήλων. Σε περίπτωση, βέβαια, κοινοποί-
ησης στην υπηρεσία του προβλήματος υγείας ενός υπαλλήλου και
απραξίας της υπηρεσίας ενδεχομένως γεννάται ζήτημα ευθύνης
παντός εμπλεκομένου προσώπου αν προκληθεί κίνδυνος ή βλά-
βη σε υπάλληλο ή σε ασθενή,οφειλόμενη στο συγκεκριμένο πρό-
βλημα υγείας.

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Στη διακριτική
ευχέρεια της

διοίκησης 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

– ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ 

A
ναφορικά με το καθεστώς των νοσηλευτών που παρακολου-
θούν πρόγραμμα νοσηλευτικής ειδικότητας επισημαίνονται τα
ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Λ1 της υπ’αριθμ.Α4/203/1988
Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Καθορισμός όρων και προϋποθέ-
σεων για τη χορήγηση τίτλου ειδικού νοσηλευτή) «οι ειδικευόμενοι
νοσηλευτές και καθ' όλο το διάστημα της ειδικότητας τελούν σε διατε-
ταγμένη υπηρεσία».

Ενόψει της παραπάνω διάταξης καθίσταται σαφές, ότι ο ειδικευόμε-
νος νοσηλευτής τελεί εις ένα ειδικής φύσεως εργασιακό καθεστώς,που
οπωσδήποτε τον εξαιρεί από την υπαγωγή του στο κυκλικό ωράριο.

Οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή προσκρούει στη λογι-
κή της καθιέρωσης της νοσηλευτικής ειδικότητας,που αποσκοπεί στην
άρτια και εξειδικευμένη εκπαίδευση των νοσηλευτών σε συγκεκριμέ-
νο αντικείμενο.
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ΓΓρράάφφεειι  ηη  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΜΜππαακκέέλλλλαα

A
ς φέρουμε στη μνήμη μας την περίοδο
που,ως φοιτητές,πήγαμε για πρώτη φορά
στο Νοσοκομείο για την κλινική μας

άσκηση. Περάσαμε την πύλη του Νοσοκομεί-
ου με όνειρα για επαγγελματική σταδιοδρομία.
Ήμασταν φοβισμένοι.Κοιτούσαμε με δέος τους
Νοσηλευτές που εργάζονταν και έκαναν με
ευκολία όλα όσα είχαμε διδαχθεί στα εργαστή-
ρια της Σχολής.

Προσπαθούσαμε να ενταχθούμε σε ένα εργα-
σιακό περιβάλλον, ξένο μέχρι εκείνη την στιγ-
μή. Θέλαμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη
και των σεβασμό των Νοσηλευτών. Βάζαμε τα
δυνατά μας για να δείξουμε την ικανότητά μας
και να γίνουμε αποδεκτοί από εκείνους.

Μερικές φορές οι αντιδράσεις μας ήταν υπερ-
βολικές και ενθουσιώδεις. Άλλοτε, το αιχμηρό
του νεανικού μας χαρακτήρα, μας έφερνε σε
σύγκρουση μαζί τους.

Σιχαινόμασταν την «διακίνηση» των παραπε-
μπτικών και θέλαμε να συμμετέχουμε σε όλες
τις νοσηλείες, ακόμη και σε εκείνες που θεω-

ρούσαμε ότι ήταν δύσκολες. Θέλαμε την ώρα
που έτρεμαν τα χέρια μας, κατά την διάλυση
του φλακόν, η Νοσηλεύτρια της κλινικής να
μας κοιτάξει με κατανόηση και με ένα της χαμό-
γελο να μας δείξει την εμπιστοσύνη της.Θέλα-
με να μην μας κοιτούν με καχυποψία και δυσπι-
στία. Είχαμε την δική μας αξιοπρέπεια και τις
φιλοδοξίες μας.

Κάποιες φορές, κληθήκαμε να προσαρμο-
στούμε βίαια σε μια πρωτόγνωρη και δύσκο-
λη πραγματικότητα.

Ας μην επαναλαμβάνουμε την ιστορία.
Ας αμφισβητήσουμε την «αυθεντία» μας και

ας είμαστε συνεργατικοί και διδακτικοί με τις
επόμενες γενιές των Νοσηλευτών.

Το Νοσοκομείο οφείλει να λειτουργεί και
ως εκπαιδευτήριο και οι καλύτεροι εκπαιδευ-
τικοί των φοιτητών μας, είμαστε οι Κλινικοί
Νοσηλευτές,που αποτελούμε το ζωντανό παρά-
δειγμα της άσκησης του λειτουργήματός μας.

Εμείς θα οργανώσουμε τον επαγγελματικό
τους χρόνο κατά την διάρκεια της πρακτικής
τους άσκησης και θα δώσουμε νόημα σε αυτή.
Εμείς θα συντονίσουμε τις ενέργειές τους, θα
γεμίσουμε τα πιθανά κενά της θεωρητικής τους
εκπαίδευσης,θα αποτελέσουμε το παράδειγμα
προς μίμηση (ή προς αποφυγή).Εμείς θα τους

διδάξουμε πώς να αντιμετωπίσουν το έκτακτο
περιστατικό, πώς να κρατούν την ψυχραιμία
τους όταν οι συνθήκες είναι πιεστικές, πώς να
οργανώσουν την νοσηλεία τους, πώς να δια-
χειριστούν τα αρνητικά τους συναισθήματα όταν
εκείνα τους κατακλύζουν.Με το δικό μας ζωντα-
νό παράδειγμα θα πορευθούν στην μετέπειτα
επαγγελματική τους πορεία.

Μαθαίνουμε στους φοιτητές μας να υπηρε-
τούν την δική μας επαγγελματική πραγματικό-
τητα.

Οφείλουμε να τους μάθουμε να την ξεπερ-
νούν.

Να τους μάθουμε να ΜΑΣ ξεπερνούν.
Να μας ξεπεράσουν σε γνώση, σε διάθεση,

σε τεχνική.
Να γίνουν καλύτεροι Νοσηλευτές από εμάς.
Να τους διδάξουμε να έχουν όραμα.
Να του δώσουμε το δικαίωμα να μας διορ-

θώνουν.
Να τους βοηθήσουμε να φθάσουν στο επί-

πεδο να μας διορθώνουν.
Οι φοιτητές μας αποτελούν την επαγγελμα-

τική μας συνέχεια και ορίζουν την επιστημο-
νική μας υστεροφημία. Τα δικά μας επαγγελ-
ματικά παθήματα ας φροντίσουμε να γίνουν
δικό τους μονοπάτι.

Είμαστε «ο τρόπος εξέλιξης»
των φοιτητών μας...

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

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

Ε.Ν.Ε.ντύπω

åðéëáéòÞôèôá

Ε.Ν.Ε. 

Ε.Ν.Ε.ργός

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη 

Απρίλιος 2014

Οι φοιτητές μας 
αποτελούν την 
επαγγελματική μας 
συνέχεια και ορίζουν
την επιστημονική μας
υστεροφημία
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Τυπορυχείο… 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> Οι έφηβοι με μεγαλύτερη μυική
δύναμη κινδυνεύουν λιγότερο από
καρδιοπάθεια και διαβήτη  
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ
Η μυϊκή δύναμη ενός εφήβου αποτελεί παράγο-
ντα προστασίας κατά της καρδιοπάθειας και του
διαβήτη αργότερα στη ζωή του,σύμφωνα με μια
νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη. Οι ερευ-
νητές, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή
Μαρκ Πίτερσον της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Pediatrics"
της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, ανέ-
λυσαν στοιχεία για πάνω από 1.400 παιδιά ηλι-
κίας δέκα έως 12 ετών, σχετικά με το ποσοστό
του λίπους στο σώμα τους, το επίπεδο του σακ-
χάρου, την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη
και τα τριγλυκερίδια (λιπίδια). Η έρευνα έδειξε
ότι όσο ισχυρότερο μυϊκό σύστημα έχει ένα
παιδί, σε σχέση με τη σωματική μάζα του, τόσο
μικρότερος είναι ο κίνδυνος να εμφανίσει καρ-
διοπάθεια ή διαβήτη, καθώς διαθέτει καλύτερη
καρδιαγγειακή και μεταβολική υγεία. Τα πιο
δυνατά παιδιά έχουν μικρότερο δείκτη σωματι-
κής μάζας (αναλογία βάρους προς ύψος),μικρό-
τερο ποσοστό λίπους στο σώμα τους, μικρότερη
περιφέρεια μέσης και γενικότερα βρίσκονται σε
καλύτερη σωματική φόρμα.

>>Βρήκαν το γονίδιο του αδυνατίσματος   ΠΠηηγγήή::  ΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΑΑ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που έκαναν επιστήμονες από το King's College
(KCL) και το Imperial College του Λονδίνου (ICL), υπάρχει ένα μικρό τμήμα γενετικού υλι-
κού που φέρεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς ο καθένας διασπά τους υδα-
τάνθρακες (μακαρόνια, ρύζι, φρούτα) και το άμυλο (πατάτες). Μάλιστα, από την αποβολή ή
την απορρόφηση από τον οργανισμό αυτών των δύο κατηγοριών τροφών εξαρτάται εάν
κάποιος θα είναι αδύνατος ή παχύσαρκος. Αυτό που ανακάλυψε ο καθηγητής Τιμ Σπέκτορ,
επικεφαλής ερευνητής και καθηγητής Γενετικής Επιδημιολογίας στο KCL, είναι ότι οι αλλαγές
στον αριθμό αντιγράφων ενός γονίδιου που ονομάζεται ΑΜΥ1 σχετίζονται άμεσα με την πρό-
κληση παχυσαρκίας. Το γονίδιο ΑΜΥ1 δίνει τις πληροφορίες στον οργανισμό ώστε να δημι-
ουργήσει αμυλάση στο σάλιο, ουσία η οποία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των υδα-
τανθράκων.Οι άνθρωποι που διαθέτουν μεγαλύτερες ποσότητες αυτού του γονιδίου λαμβά-

νουν περισσότερα θρεπτικά συστατικά και θερμίδες από το ψωμί και τα λαχανικά και αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα να αυξάνει το βάρος τους. Μάλιστα, στατιστικά όσοι έχουν μεγαλύτερη ποσότητα από το γονίδιο της
αμυλάσης στο σάλιο τους έχουν οκταπλάσιες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι σε σχέση με όσους το
έχουν σε χαμηλά επίπεδα.

>> Αυξημένος κίνδυνος βλαβών
στα μάτια για όσους κάνουν υπέρ-
μετρη χρήση των «έξυπνων»
κινητών  
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ  
Πρόσφατη επιστημονική έρευνα στη Βρετανία,
στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από
2.000 άνθρωποι κάτω των 25 ετών, έδειξε ότι
οι νέοι «τσεκάρουν» το «έξυπνο» κινητό τους
τηλέφωνο κατά μέσο όρο 32 φορές την ημέρα.
Την έρευνα διεξήγαγε ομάδα ανεξάρτητων
οπτικών, σύμφωνα με τους οποίους, ένας νέος
άνθρωπος περνάει περίπου επτά ώρες την
ημέρα μπροστά από μια οθόνη («έξυπνου»
κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή - ταμπλέτα ή
και επίπεδων τηλεοράσεων τελευταίας τεχνο-
λογίας). Στοιχεία της μελέτης δείχνουν ότι το
43% των ατόμων έως 25 ετών αισθάνονται
πίεση και άγχος όταν δεν έχουν πρόσβαση
στο «έξυπνο» κινητό τους τηλέφωνο. «Το φως
που εκπέμπουν οι έξυπνες συσκευές είναι
τοξικό για το πίσω μέρος των ματιών» δηλώνει
στο βρετανικό δίκτυο, ο οπτικός Άντι
Χέπγουορθ. «Σε βάθος χρόνου, μπορεί να
προκαλέσει βλάβες στα μάτια. Το γεγονός ότι
οι χρήστες έξυπνων συσκευών δεν ανοιγο-
κλείνουν τα μάτια τους συχνά σε συνδυασμό
με το ότι φέρνουν τη συσκευή πολύ κοντά στο
πρόσωπό τους, κουράζει τα μάτια» προσθέτει ο
ίδιος. Η οπτικός Αμάντα Σέιντ συμβουλεύει:
«Κάντε συχνά εξετάσεις στα μάτια σας και

παράλληλα μεγάλα διαλείμματα καθώς χρησι-
μοποιείται έξυπνες συσκευές και υπολογι-
στές».

>> Το 5% των ιατρικών διαγνώσε-
ων μπορεί να είναι λάθος 
ΠΠηηγγήή::  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα
Περίπου μία στις 20 (ποσοστό 5%) διαγνώσεις
γιατρών σε ασθενείς που τους επισκέπτονται,
είναι λανθασμένες, σύμφωνα με τις -ανησυχη-
τικές- εκτιμήσεις μιας νέας αμερικανικής επι-
στημονικής έρευνας. Ακόμη χειρότερα, οι ερευ-
νητές εκτιμούν ότι οι μισές από αυτές τις παρα-
πλανητικές διαγνώσεις μπορούν να έχουν ως
συνέπεια κάποια σοβαρή επίπτωση στην υγεία,
π.χ. στην περίπτωση που ο γιατρός αποτυγχά-
νει να διαγνώσει καρκίνο.
Οι ερευνητές του Κέντρου Βετεράνων του
Χιούστον, με επικεφαλής τον δρα Χαρντίπ
Σινγκ, αναπληρωτή καθηγητή του Κολλεγίου
Ιατρικής Μπέηλορ του Τέξας, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό
«BMJ Quality & Safety», σύμφωνα με το "Live
Science", υπολόγισαν ότι κάθε χρόνο γύρω
στα 12 εκατ. Αμερικανοί ενήλικοι παίρνουν
λάθος διαγνώσεις από τους γιατρούς τους. Οι
ερευνητές επεσήμαναν πως όλοι οι εμπλεκό-
μενοι φορείς (δημόσιες Αρχές, νοσοκομεία,
γιατροί) πρέπει «να ενισχύσουν τις προσπάθει-
ές τους προκειμένου να διαπιστώνονται και να
μειώνονται τα διαγνωστικά σφάλματα».
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«συνδεσμολογία» του σκουληκιού C.elegans,
το οποίο έχει μόλις 302 νευρώνες. Συγκριτικά,
ο εγκέφαλος του ποντικιού περιέχει 75 εκατ.
νευρώνες και ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαθέ-
τει γύρω στα 85 δισεκατομμύρια νευρώνες,
καθένας από τους οποίους δημιουργεί έως
10.000 συνδέσεις με άλλους νευρώνες.

>> Η αϋπνία αυξάνει σημαντικά
τον κίνδυνο εγκεφαλικού 
ΠΠηηγγήή::  ΑΑΠΠΕΕ--ΜΜΠΠΕΕ
Ο κίνδυνος εγκεφαλικού είναι πολύ μεγαλύτε-
ρος στους ανθρώπους που πάσχουν από
αϋπνία,σε σχέση με όσους δεν έχουν προβλή-
ματα ύπνου, σύμφωνα με μια νέα ταϊβανέζικη
επιστημονική έρευνα. Ο κίνδυνος είναι ακόμη
μεγαλύτερος για όσους δυσκολεύονται να κοι-
μηθούν, ήδη από τη νεανική ηλικία τους - κάτι
για το οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η
σύγχρονη τεχνολογία. Οι ερευνητές μελέτησαν
τυχαία επιλεγμένα ιατρικά ιστορικά, άνω των
21.000 ατόμων που έπασχαν από αϋπνία,
καθώς και 64.000 ανθρώπων που δεν είχαν
τέτοιο πρόβλημα. Η μελέτη έδειξε ότι η αϋπνία
αύξανε την πιθανότητα εισαγωγής σε νοσοκο-
μείο λόγω εγκεφαλικού κατά 54%, μέσα σε μία
περίοδο τεσσάρων ετών. Το 78% των ανθρώ-
πων (και το 91% των νέων ηλικίας 18 έως 24
ετών) εκτίθεται τα βράδια, λίγο πριν πάνε για
ύπνο, στην ακτινοβολία των οθονών των υπο-
λογιστών και των «έξυπνων» κινητών τηλεφώ-
νων, πράγμα που τους δυσκολεύει να αποκοι-
μηθούν, επειδή το γαλάζιο φως που εκπέμπε-
ται από αυτές τις ηλεκτρονικές συσκευές, κατα-
στέλλει την παραγωγή της ορμόνης μελατονί-
νης, η οποία βοηθά τον ύπνο.
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>> Ένας στους τρεις σε κώμα
μπορεί να ανακάμψει 
ΠΠηηγγήή::  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα  
Οι βέλγοι ερευνητές χρησιμοποίησαν την απει-
κονιστική τεχνική της τομογραφίας εκπομπής
ποζιτρονίων (ΡΕΤ) για να προβλέψουν ποιοι
ασθενείς μπορούν τελικά να ξαναβρούν τη
συνείδησή τους, «ξυπνώντας» από τον παρατετα-
μένο «ύπνο» τους. Για πρώτη φορά δοκίμασαν
κλινικά τη διαγνωστική αξιοπιστία δύο εναλλα-
κτικών τεχνικών εγκεφαλικής απεικόνισης, της
τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) και
της λειτουργικής μαγνητικής απεικόνισης
(fMRI), και τις συνέκριναν με την κλασική δια-
γνωστική μέθοδο των νευρολογικών-συμπερι-
φορικών δοκιμασιών. Όπως διαπιστώθηκε, η
τεχνική ΡΕΤ υπερτερεί σε ακρίβεια, στο να δια-
κρίνει τους ασθενείς που είναι πράγματι «φυτά»
(με πολύ μικρή δυνατότητα να «ξυπνήσουν»),
από εκείνους που έχουν διατηρήσει μια κρυμ-
μένη οριακή συνειδητή κατάσταση και άρα
έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα μελλοντικής
ανάκαμψης.Ένας στους τρεις (13 στους 41) που
είχαν προηγουμένως διαγνωστεί με βάση την
παραδοσιακή μέθοδο ως «φυτά» (έχοντας
πλήρη έλλειψη ανταπόκρισης στο περιβάλλον),
όταν ελέγχθηκαν με την τεχνική ΡΕΤ, αποκα-
λύφθηκε ότι είχαν κρυμμένη εγκεφαλική δρα-
στηριότητα, ενδεικτική ενός ορισμένου βαθμού
«κλειδωμένης» συνείδησης. Οι περισσότεροι
(εννέα) από αυτούς τους 13 ασθενείς- φυτά,
τελικά όντως «ξύπνησαν», τρεις πέθαναν από
άλλες αιτίες και μόνο ένας παρέμεινε σε κώμα.

>> Γυαλιά που «βλέπουν» 
ΠΠηηγγήή::  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα
Γυαλιά που «βλέπουν» τον καρκίνο, με τη βοή-
θεια της υψηλής τεχνολογίας και ειδικού σκια-
γραφικού υγρού, χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ
σε πιλοτικό πρόγραμμα επεμβάσεων για αφαι-
ρέσεις όγκων, με τους χειρουργούς ογκολό-
γους να εκτιμούν ότι το νέο γκάτζετ, που αυξά-
νει τις πιθανότητες «εντοπισμού» των ορίων του
όγκου αλλά και όλων των καρκινικών κυττά-
ρων, θα «βάλει φρένο» στα επαναληπτικά χει-
ρουργεία. «Πρόκειται για εκπληκτική τεχνολο-
γία -σαν να έχουμε ένα μικροσκόπιο στο μάτι

μας, για να μας οδηγεί και να μας αποκαλύπτει
τα καρκινικά κύτταρα κατά τη διάρκεια των
επεμβάσεων» λέει ο δρ Ράιαν Φιλντς, που συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα δοκιμής των γυαλιών
στο αντικαρκινικό κέντρο Siteman, εξηγώντας
ότι σύμφωνα με τα πρωτόκολλα οι γιατροί
αφαιρούν τον καρκινικό όγκο και εάν είναι
δυνατό και τμήμα του γειτονικού ιστού, είτε
αυτός περιλαμβάνει καρκινικά κύτταρα είτε
όχι. «Εάν από τις βιοψίες διαπιστωθεί ότι και
στο γειτονικό ιστό υπάρχουν καρκινικά κύττα-
ρα, τότε ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί
και σε νέα επέμβαση» λέει ο Φιλντς. Σύμφωνα
με τελευταία στατιστικά στοιχεία, περίπου το
40% των γυναικών που έχουν νοσήσει με
καρκίνο του μαστού στις ΗΠΑ και το 20% των
γυναικών στη Βρετανία καλούνται σε επανα-
ληπτικό χειρουργείο.

>> ΗΠΑ: Η πληρέστερη χαρτογρά-
φηση εγκεφάλου θηλαστικού 
ΠΠηηγγήή::  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Χονγκούι
Ζενγκ του Ινστιτούτου Άλεν για την Επιστήμη
του Εγκεφάλου στο Σιάτλ, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», σύμ-
φωνα με το πρακτορείο Ρόιτερ και το «New
Scientist», χαρακτήρισαν «ορόσημο» το επίτευγ-
μα δημιουργίας ενός αναλυτικού χάρτη (Allen
Mouse Brain Connectivity Atlas) με όλες τις
διασυνδέσεις, που σχηματίζουν τα διάφορα
λειτουργικά κυκλώματα του εγκεφάλου. Όπως
είπε ο νευροεπιστήμονας Ντέηβιντ βαν Έσεν
του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον - Σεν Λιούις,
«πρόκειται για την πιο λεπτομερή ανάλυση της
εγκεφαλικής συνδεσμολογίας που διαθέτουμε
σήμερα για οποιονδήποτε εγκέφαλο θηλαστι-
κού». Ο χάρτης δείχνει με ποιο τρόπο τα εκα-
τομμύρια νευρώνες (εγκεφαλικά κύτταρα)
συνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους
μέσω των προεκτάσεών τους (των νευραξό-
νων), για να παράγουν τις μνήμες, τις συμπερι-
φορές και τα συναισθήματα. Τα ανατομικά και
λειτουργικά προβλήματα αυτών των κυκλωμά-
των προκαλούν τις εγκεφαλικές παθήσεις.
Πριν από τον χάρτη εγκεφάλου του ποντικιού,
οι επιστήμονες είχαν στη διάθεσή τους μόνο
την πλήρη -αλλά πολύ πιο απλή- νευρωνική
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Επιμέλεια: ΓΓιιαακκοουυμμάάκκηη  ΕΕιιρρήήννηη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ,
Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστημών του
ΕΚΠΑ, ΜΜππεεκκρρήή  ΈΈλλεενναα  Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ, ΜSc «Διαχείριση Κρί-
σεων Υγείας - Διεθνής Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΕΙΟ» Ν. Ιωνίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
MΑΪου - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

>>  4400οο  ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ
Αθήνα, Ξενοδοχείο Hilton, ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ,
14/05/2014 - 17/05/2014.Website: http://www.congressworld.gr.

>>1122οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΠΠυυρρηηννιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς  
Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», Παν/μιο Ιωαννίνων,
30 Μαΐου 2014 – 1η Ιουνίου 2014. Διοργανωτής: Ελληνική Εται-
ρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης. Γραμματεία
Συνεδρίου: SPEG Consulting, Τηλ.: 210 5238 777, Fax: 210 5239
886. Email: info@speg.gr, www.nmi.gr.

>>77ηη  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΟΟΓΓΙΙ
ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  CCOOSSTTAA  NNAAVVAARRIINNOO,,  ΠΠΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Ελληνι-
κό Κολέγιο Γενικής Ιατρικής, 30/05/2014 - 01/06/2014.Website:
http://www.congressworld.gr 

>>ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  ""ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΑΑ--
ΒΒΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  --  ΝΝΕΕΟΟΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΔΔΕΕΔΔΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ""  
Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου "Ο ΚΕΦΑΛΟΣ" και Αμφιθέατρο
ΤΕΙ Ληξουρίου Κεφαλονιά. Ελληνικό Κολέγιο Μεταβολικών
Νοσημάτων (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.), 06/06/2014 - 09/06/2014.Website:
http://www.congressworld.gr/sinedria.php

>>99οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΕΕΤΤΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΕΕΜΜΙΙ--
ΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΦΦΥΥ  22001144
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας, Πρέβεζα, 06/06/2014 - 09/06/201.Website:
http://www.congressworld.gr/sinedria.php.

>>1111οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΝΝοοσσηηλλεευυττώώνν  ΝΝεεφφρροολλοογγίίααςς
Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών, Ξενοδοχείο
Portaria Hotel, Πορταριά, 06/06/2014 - 09/06/2014.Website:
http://www.congressworld.gr/sinedria.php.

>>OOffffiicciiaall  pprree--EESSHH  ccoonnggrreessss  SSaatteelllliittee  ssyymmppoossiiuumm  UUppddaattee  oonn  RReessiissttaanntt
HHyyppeerrtteennssiioonn  aanndd  rreellaatteedd  ccoommoorrbbiiddiittiieess  ((ΑΑνναασσκκόόππηησσηη  ττηηςς  ααννθθεε--
κκττιικκήήςς  υυππέέρρτταασσηηςς  κκααιι  ττωωνν  σσχχεεττιιζζόόμμεεννωωνν  σσυυνν--ννοοσσηηρροοττήήττωωνν))
Ξενοδοχείο «DIVANI CARAVEL», Αθήνα, 11/06/2014 -
12/06/2014.Website: www.congressworld.gr/sinedria.php.

>>77οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΟΟΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ--
ΓΓΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΙΙΝΝΔΔΥΥΝΝΟΟΥΥ
Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα
(Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.), 26/06/2014 - 28/06/2014.Website:
http://www.congressworld.gr/sinedria.php.
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
Η ποιητική μας
μεγαλοφυΐα...

(Μέρος πρώτο)

««ΠΠρρέέππεειι  ππρρώώτταα  μμεε  δδύύννααμμηη  νναα  σσυυλλλλάάββεειι  οο  ννοουυςς  κκααιι  έέππεειιτταα  ηη  κκααρρδδίίαα  θθεερρμμάά  νναα  ααιισσθθααννθθεείί  όόττιι  οο
ννοουυςς  εεσσυυννέέλλααββεε»»

OO
Διονύσιος ήταν παιδί του κόντε Νικολάου Δημ. Σολωμού και της πεντάμορφης Αγγελι-
κής Δημ. Νίκλη, η οποία έγινε μητέρα του Διονυσίου στα 1798, όταν ήταν περίπου 14
ετών και ο πατέρας 61!

Αριστοκρατικής καταγωγής ο ποιητής από πατέρα και ποπολάρος από μητέρα. Συναίρεσης αντί-
θετων στοιχείων της αρχοντιάς, του πλούτου και των γηρατειών με την ασημότητα τη φτωχο-
λογιά και τα νιάτα.
Πρώτος διδάσκαλος της ποιητικής μεγαλοφυΐας μας υπήρξε ο ιερέας Νικόλαος Κασιμάτης, δεύ-
τερος ο Αντ. Μαρτελάος λόγιος, ιεροδιάκονος με επαναστατικές ιδέες και μίσος κατά των
κυριάρχων Βενετών. Τρίτος διδάσκαλος υπήρξε ο Ιταλός Don Santo Rossi καθολικός ιερέας
διωγμένος από την πατρίδα του επειδή έτρεφε φιλελεύθερα φρονήματα και συμπαθούσε την
Γαλλική Επανάσταση.
Από παιδί ξεχώριζε για την ευγένεια του ήθους του, αγαπούσε τα ζώα, τα πουλιά και τα λου-
λούδια τον συγκινούσε η αυγή και το δειλινό. Σιγόψελνε ύμνους και τροπάρια καθώς πήγαι-
νε τακτικά στην ενοριακή του εκκλησία.
Εννέα ετών έμεινε ορφανός από πατέρα και στα δέκα του χρόνια πήγε στην Ιταλία για σπου-
δές στο Αυτοκρατορικό Λύκειο της Gremona. Άριστος γνώστης της Ιταλικής και Λατινικής
γλώσσας, εκτός της νομικής του παιδεύσεως ήταν εντριβής και στην κλασσική. Στην πραγματι-
κότητα δεν τον συγκινούσαν τα νομικά αλλά μόνον, κατά τον Τερτσέτη, η ποίησης. Οι πρώτοι
λυρικοί στίχοι του στα Ιταλικά γραμμένοι είχαν προκαλέσει ευμενέστατα σχόλια για την πρώι-
μη ποιητική ιδιοφυΐα του. Ο Pini διαβάζοντας μερικά συνέττα και την «Ode per prima messa»,
γραμμένη σε ηλικία 17 ετών του είπε: «Greco, tu farai dimenticare il nostro Monti» (Έλληνα συ
θα κάμης να λησμονηθεί ο δικός μας Μόντης).
Ο Ποιητής μας λάτρευε την Ιταλία και μισούσε τους Αυστριακούς. Η Γαλλικά επανάσταση, ο
Ναπολέων ο νεοκλασσισμός του 18ου αιώνα, ο Γαλλικός διαφωτισμός, ο Ιταλικός ρομαντισμός
επηρέασαν το αναγεννητικό και φιλελεύθερο πνεύμα του.
Σε ηλικία 20 ετών επέστρεψε στη γενέτειρα του την Ζάκυνθο που ήταν τότε Αγγλικό προτεκτο-
ράτο. Ανοιχτόκαρδος και κοινωνικός έγινε περιζήτητος στα φιλολογικά σαλόνια της εποχής του
και συζητούσε με τους διανοουμένους για ποίηση, φιλοσοφία και πολιτική.
Γράφει τα πρώτα ποιητικά δοκίμια και η επανάσταση του εικοσιένα είναι για το Σολωμό κλητή
και αγία ημέρα, ημέρα από την οποία θα αναπνεύσει «φως Ιλαρόν» εδώ βροντούν τα χαϊμαλιά,
εδώ βροντούν τ’ αλύσια... εδώ ξαστράφτουν τ’ άρματα τα φλωροκαπνισμένα… Τα σήμαντρα
σημαίνουν τις μεγάλες ώρες τις Εθνεγερσίας!
Η αδάμαστη καρδιά του Μοριά και της Ρούμελης αστράφτει και χτυπάει σαν χάλκινη καμπάνα
και προσφέρει στον ποιητή πνευματικό και γλυκό φως, ύστερα από το ζόφο και τη σκλαβιά
τετρακόσιων περίπου χρόνων.
«Διονυσίου Σολωμού Άπαντα, Γεωργίου Παπανικολάου, εκδόσεις Δημ. Παπαδήμα»
ώτη Κόντογλου. Αιωνία η μνήμη του.

Απρίλιος 2014
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