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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
Ποιότητα της παρεχόμενης

Νοσηλευτικής φροντίδας 

Ο όρος ποιότητα τα τελευταία έτη χρη-

σιμοποιείται όλο και περισσότερο στο

χώρο της υγείας. Η ποιότητα κατά την

παροχή φροντίδας επιτυγχάνεται με

την εφαρμογή όλων των απαραίτητων

υπηρεσιών της σύγχρονης  Ιατρικής

και Νοσηλευτικής επιστήμης με σκο-

πό την κάλυψη των συνολικών ανα-

γκών των ασθενών.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επη-

ρεάζουν άμεσα την ποιότητα της παρε-

χόμενης, κυρίως Νοσηλευτικής, φρο-

ντίδας είναι: η στελέχωση των τμημάτων

νοσηλείας με το απαραίτητο ανθρώ-

πινο δυναμικό, η ακαδημαϊκή και συνε-

χής επιμόρφωση των επαγγελματιών

υγείας, ο διαθέσιμος ξενοδοχειακός

και απαραίτητος βιοϊατρικός εξοπλι-

σμός, καθώς επίσης και το οργανωτι-

κό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστη-

ριοποιούνται οι επαγγελματίες υγείας.

Πανελλήνια έρευνα που αφορά την

στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπι-

κό στα δημόσια νοσοκομεία αναδει-

κνύει το τεράστιο πρόβλημα της υπο-

στελέχωσης, αλλά και της ελλιπούς

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης...

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2014: 

ΤΟ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 

Η νοσηλευτική φωνή
πιο δυνατή από ποτέ!  

TT
ο 7ο Πανελλήνιο και 6ο Πανευρωπαϊ-
κό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος πραγματοποιήθηκε στα Γιάν-

νενα, στο ξενοδοχείο Grand Serai Congress,
στις 8 με 11 Μαΐου του  2014. Η πανέμορφη
πόλη των Ιωαννίνων υποδέχτηκε και φιλοξέ-
νησε τις χιλιάδες των συνέδρων που κατέφθα-
σαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να τιμή-
σουν με την παρουσία τους την κορυφαία
επιστημονική εκδήλωση της Ένωσής μας. Το
αποτέλεσμα της διοργάνωσης ενός εξαιρετικά

επιτυχημένου συνεδρίου ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία, ανεβάζοντας τον πήχη υψηλότερα από
κάθε άλλη φορά!

Προλογίζοντας την πολυπληθή τελετή έναρ-
ξης,όπου ο νοσηλευτικός παλμός ήταν ο δυνα-
τότερος των τελευταίων ετών, η συγγραφέας-
ηθοποιός κ.Ελένη Ζιώγα, «μίλησε» στις καρδιές
όλων, εξαίροντας την ευαισθησία,ανθρωπιά και
αυταπάρνηση των νοσηλευτών της πατρίδας
μας, αυτούς τους «αγγέλους αγάπης», όπως τους
χαρακτήρισε...

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.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ    

ΑΑρρμμόόδδιιοο  ττοο  οοιικκεείίοο  υυππηηρρεεσσιιαακκόό  σσυυμμββοούύλλιιοο        
Αρχικώς θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι η Ε.Ν.Ε. δεν φέρει την κατά νόμο αρμοδιότητα για την ανα-

γνώριση της συνάφειας ή μη ενός μεταπτυχιακού τίτλου με το γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτι-

κής. Πέραν της ως άνω εισαγωγικής παρατήρησης, μνημονεύονται οι διατάξεις του ΠΔ 351/1989,

σύμφωνα με τις οποίες οι νοσηλευτές, στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, απασχο-

λούνται στην νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Ακόμη

έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και να τις διεξαγάγουν με

σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης και μεθοδολογίας... ... Σελ. 10

ΑΔΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ    

ΌΌρροοιι  κκααιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς      
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Λ3 του

ΝΔ 4111/1960, «χειρισταί ακτινολογικών μηχανη-

μάτων, εμφανισταί ακτινολογικών εργαστηρίων

και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα)

εργαζόμενοι εις ακτινολογικά εργαστήρια,

Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού

Δικαίου, Δημοτικά Ιδρύματα και πάσης φύσεως

εργαστήρια, δικαιούνται πλέον της κανονικής των

αδείας απουσίας, και τοιαύτης επικινδύνου εργα-

σίας, μηνιαίαν κατ' έτος».

Σύμφωνα, ωστόσο, με το τελευταίο εδάφιο της

παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Νόμου

3984/2011 (ΦΕΚ Α 150/27.6.2011), η ως άνω

παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ΝΔ 4111/1960

καταργήθηκε. 

Σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 66

παρ. 6 του Νόμου 3984/2011, οι εργαζόμενοι στις

Υπηρεσίες Υγείας του Δημοσίου και του ιδιωτικού

τομέα, που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβο-

λίες και δοσιμετρούνται ... Σελ. 10

Μάιος 2014

ΕΕΝΝΕΕΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟ

«Άστραψε φως κι εγνώρισεν ο νιός τον εαυτό του»  
Επιμέλεια Δημήτρης Πιστόλας

Η αδάμαστη καρδιά του Μοριά και της Ρούμελης αστράφτει και χτυπάει σαν χάλκινη καμπάνα και προσφέ-

ρει στον ποιητή πνευματικό και γλυκό φως ύστερα από το ζόφο και τη σκλαβιά τετρακόσιων περίπου χρό-

νων. Το Μεσολόγγι έγινε πομπός και η Ζάκυνθος δέκτης για τον ποιητή. Ένα μεσημέρι πριν το φαγητό ακού-

γοντας το κανονίδι στο Μεσολόγγι βγήκε από το σπίτι με υψωμένα τα χέρια και ξεφώνησε δακρυσμένος

«Βάστα καημένο Μεσολόγγι». Με τέτοια αγωνιώδη συναισθήματα σε ηλικία 25 χρόνων σε ένα μήνα τον

Μάιο του 1823 κάτω από ένα γέρικο πουρνάρι έγραψε τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» που τον καταξίωσε

εις βάρδο Εθνικό... Σελ. 15

ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΣΣεε  κκααθθεεσσττώώςς  ααννααμμοοννήήςς......  
Είναι γεγονός ότι η υπηρεσιακή μεταβολή της μετά-

ταξης απαιτεί την εκφορά της προηγούμενης γνώμης

του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. 

Βέβαια, με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Νόμου

4223/2013 ο νομοθέτης προέβλεψε ορισμένες μορ-

φές μετάταξης, για τις οποίες δεν απαιτείται η γνώμη

του υπηρεσιακού συμβουλίου. 

Ειδικότερα, επιτρέπεται η, μετά από αίτηση του ενδια-

φερομένου, μετάθεση, μετάταξη και απόσπαση σε

υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών, χωρίς να απαι-

τείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσια-

κών συμβουλίων, με απλή έγγραφη βεβαίωση της

Διοίκησης του νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία

θα πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία

δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του Φορέα.

Επιπλέον, η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευ-

τικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκο-

μείων του Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων

που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτη-

ση του ενδιαφερομένου χωρίς... Σελ.11

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ       

ΜΜόόννοο  ααππόό  όόσσοουυςς  φφέέρροουυνν  ττοονν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ττίίττλλοο  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή  
Ενόψει του φαινομένου κατάληψης οργανικών θέσεων νοσηλευτών ή ακόμη και θέσεων ευθύνης

στις νοσηλευτικές υπηρεσίες από μαιευτές και μαίες χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις.

Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 5Λ2 Α του Νόμου 1579/1985 καθιερώ-

θηκε ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή, που απονέμεται σε όσους είναι κάτοχοι του αντίστοι-

χου τίτλου σπουδών. Ακολουθώντας το πνεύμα των παραπάνω διατάξεων, ο Νόμος 3252/2004 προ-

βλέπει την υποχρεωτική εγγραφή στα μητρώα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), ήτοι του

επίσημου επαγγελματικού συλλόγου – ΝΠΔΔ, μόνον όσων φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του

νοσηλευτή. Συναφώς προβάλλεται, ότι η κατάληψη οργανικής θέσεως νοσηλευτή και η άσκηση του

νοσηλευτικού επαγγέλματος είναι πλέον παράνομη άνευ...  Σελ. 11
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Ποιότητα της παρεχόμενης
Νοσηλευτικής φροντίδας

OO
όρος ποιότητα τα τελευταία έτη χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στο χώρο

της υγείας. Η ποιότητα κατά την παροχή φροντίδας επιτυγχάνεται με την εφαρ-

μογή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών της σύγχρονης  Ιατρικής και Νοσηλευ-

τικής επιστήμης με σκοπό την κάλυψη των συνολικών αναγκών των ασθενών.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της παρεχόμενης, κυρίως

Νοσηλευτικής, φροντίδας είναι: η στελέχωση των τμημάτων νοσηλείας με το απαραίτητο

ανθρώπινο δυναμικό, η ακαδημαϊκή και συνεχής επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας,

ο διαθέσιμος ξενοδοχειακός και απαραίτητος βιοϊατρικός εξοπλισμός, καθώς επίσης και το

οργανωτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες υγείας.

Πανελλήνια έρευνα που αφορά την στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια

νοσοκομεία αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα της υποστελέχωσης, αλλά και της ελλιπούς

συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευ-

ταίες, εάν όχι στην τελευταία σήμερα θέση, σε σχέση νοσηλευτών ανά χίλιους κατοίκους.

Η επίδραση της ελλιπούς στελέχωσης στους ασθενείς, δυστυχώς δεν έχει ακόμη κατα-

γραφεί στη χώρα μας. Σε χώρες που έχουν γίνει τέτοιου είδους μελέτες τα αποτελέσματα

είναι θεαματικά.Στην Σκωτία ο αριθμός των θανάτων

ήταν μεγαλύτερος του διπλάσιου όταν το νοσηλευτι-

κό προσωπικό είχε μεγάλο φόρτο εργασίας,σε σύγκρι-

ση με ημέρες που είχαν λιγότερο φόρτο εργασίας.

Στην Αυστραλία μελετητές ανέλυσαν την αναλογία

νοσηλευτών σε μία μονάδα για 3 έτη: από τα 1025

περιστατικά που εισήχθησαν την περίοδο αυτή 337

απεβίωσαν, αριθμός μεγαλύτερος κατά 49 από ό,τι

αναμενόταν. Τα στοιχεία έδειξαν ότι το κύριο αίτιο

ήταν η έλλειψη του νοσηλευτικού προσωπικού. Στις

ΗΠΑ μεγάλη πολυσταδιακή έρευνα έδειξε ότι, οι ασθενείς στις μονάδες όπου ο δείκτης

νοσηλευτών προς ασθενείς για κάθε βάρδια ήταν 1 προς 3 ή 1 προς 4 είχαν περισσότερες

αναπνευστικές λοιμώξεις ή ανάγκη για επαναδιασωλήνωση.

Όλες οι έρευνες καταλήγουν στο ότι ο υπερβολικός φόρτος εργασίας σε σχέση με την

έλλειψη του νοσηλευτικού προσωπικού οδηγεί σε κακή παρακολούθηση των ασθενών,

περισσότερα σφάλματα και κακή ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας.

Στην Γερμανία κατά την διάρκεια του 2013 καταγράφηκαν σύμφωνα με δημοσιεύματα 19000

θάνατοι από ιατρικά λάθη. Το αντίστοιχο εκεί υπουργείο υγείας καθοδηγεί τους γερμανούς

πολίτες, ώστε να απευθύνονται σε εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στην

χώρα μας κενά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα τριτοβάθμια νοσοκομεία καλύ-

φθηκαν από την ηγεσία του υπουργείου υγείας με προσωπικό από φορείς της πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας, πράξη -στην καλύτερη των περιπτώσεων- μη αποτελεσματική.

Λογικό συμπέρασμα όλων των παραπάνω είναι ότι η ποιότητα της νοσηλευτικής φροντί-

δας στα Ελληνικά δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα βασίζεται απλά και μόνο στις υπεράν-

θρωπες προσπάθειες του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού.

Ως ανταμοιβή της προσφοράς αυτής στο νοσηλευτικό προσωπικό η πολιτεία προσπαθεί να

επιβάλλει το νέο σύστημα αξιολόγησης, αυτό της ποσόστωσης! Περιττά τα συμπεράσματα!

«Η ποιότητα της νοσηλευτικής
φροντίδας στα Ελληνικά δημόσια
νοσηλευτικά ιδρύματα βασίζεται

απλά και μόνο στις υπεράνθρωπες
προσπάθειες του συνόλου 

του νοσηλευτικού προσωπικού»

Μάιος 2014

ΓΓρράάφφεειι  οο  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΠΠιισσττόόλλααςς
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TT
οο  77οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  κκααιι  66οο  ΠΠααννεευυρρωω--
ππααϊϊκκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΝΝοοσσηη--
λλεευυττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηη--

κκεε  σστταα  ΓΓιιάάννννεενναα,,  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  GGrraanndd
SSeerraaii  CCoonnggrreessss,,  σσττιιςς  88  μμεε  1111  ΜΜααΐΐοουυ  ττοουυ
22001144..  ΗΗ  ππααννέέμμοορρφφηη  ππόόλληη  ττωωνν  ΙΙωωααννννίίννωωνν
υυπποοδδέέχχττηηκκεε  κκααιι  φφιιλλοοξξέέννηησσεε  ττιιςς  χχιιλλιιάάδδεεςς
ττωωνν  σσυυννέέδδρρωωνν  πποουυ  κκααττέέφφθθαασσαανν  ααππόό  κκάάθθεε
γγωωννιιάά  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς,,  γγιιαα  νναα  ττιιμμήήσσοουυνν  μμεε
ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυςς  ττηηνν  κκοορρυυφφααίίαα  εεππιισσττηη--
μμοοννιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττηηςς  ΈΈννωωσσήήςς  μμααςς..    ΤΤοο
ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηςς  δδιιοορργγάάννωωσσηηςς  εεννόόςς  εεξξααιι--
ρρεεττιικκάά  εεππιιττυυχχηημμέέννοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ  ξξεεππέέρραασσεε
κκάάθθεε  ππρροοσσδδοοκκίίαα,,  ααννεεββάάζζοοννττααςς  ττοονν  ππήήχχηη
υυψψηηλλόόττεερραα  ααππόό  κκάάθθεε  άάλλλληη  φφοορράά!!

Προλογίζοντας την πολυπληθή τελετή
έναρξης, όπου ο νοσηλευτικός παλμός ήταν
ο δυνατότερος των τελευταίων ετών, η
συγγραφέας-ηθοποιός κ. Ελένη Ζιώγα,
«μίλησε» στις καρδιές όλων, εξαίροντας την
ευαισθησία, ανθρωπιά και αυταπάρνηση
των νοσηλευτών της πατρίδας μας, αυτούς
τους «αγγέλους αγάπης», όπως τους χαρα-
κτήρισε.

Την εναρκτήρια ομιλία με τίτλο «Οι
μεταρρυθμίσεις στην Υγεία» εκφώνησε ο
κ. ΠΠααύύλλοοςς  ΘΘεεοοδδωωρράάκκηηςς, MD, MSc, DiplSHTM,
PhD Senior Primary Health Care Policy
Advisor,WHO Regional Office for Europe,
Διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκο-
μείων ΨΝΑ «Δαφνί» & «Δρομοκαΐτειο», ο
οποίος αναφέρθηκε στις πρόσφατες μεταρ-
ρυθμίσεις στο χώρο της υγείας και στην
ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών, με στόχο
τη βέλτιστη δυνατότητα περίθαλψης για τον
ελληνικό πληθυσμό.

Ακολούθησε η δεξίωση υποδοχής με
γεύμα, και με τη συνοδεία τοπικών παρα-
δοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων.

Το Σάββατο 10 Μαΐου, παρέστη και τίμη-
σε το συνέδριο με την παρουσία του ο
Υφυπουργός Υγείας κ. ΑΑννττώώννιιοοςς  ΜΜππέέζζααςς,
ο οποίος στην ομιλία του, υπογραμμίζο-
ντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των νοση-
λευτών στο σύστημα Υγείας, συνεχάρη την
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος για τις προ-
σπάθειές της στην εκπαιδευτική και κοι-
νωνική αναβάθμιση του επαγγέλματος του

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2014: ΤΟ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ  

Η νοσηλευτική φωνή
πιο δυνατή από ποτέ! 

Μάιος 2014
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Μάιος 2014

Νοσηλευτή, και εξήγγειλε στο αμέ-
σως προσεχές διάστημα την πρό-
σληψη 650 νοσηλευτών, στα πλαί-
σια της ενίσχυσης του ΕΣΥ με
ανθρώπινο δυναμικό.

Το βράδυ του Σαββάτου στην
αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρί-
δωνος στη Ζωσιμαία Παιδαγωγι-
κή Ακαδημία, ο ΠΠέέττρροοςς  ΑΑυυγγεερριι--
ννόόςς , σε  δ ική  του  δ ιασκευή ,
παρουσίασε το κορυφαίο δημι-
ούργημα «Ο μακαρίτης Ματτ ία
Πασκάλ» του Λουίτζι Πιραντέλλο,
μια παράσταση που ενθουσίασε
όσους την παρακολούθησαν.

Οι διαλέξεις των ξένων προ-
σκεκλημένων, εξεχόντων συνα-
δέλφων από την Κροατία και την
Τουρκία, μονοπώλησαν το ενδια-
φέρον των συνέδρων. Παράλλη-
λα, εκτός των διαλέξεων και των
στρογγυλών τραπεζιών που έλα-
βαν χώρα με συμμετέχοντες πρό-
σωπα που κοσμούν τον ελληνι-
κό   ν οσηλ ευ τ ι κ ό  κ λ άδο , ο ι
εργασίες του συνεδρίου ξεπέρα-
σαν τις 700 στις 6 αίθουσες του
ξενοδοχείου Grand Serai Congress,
όπου παράλληλα αναρτήθηκαν
και τα πολυάριθμα posters. Οι
εργασίες κάλυψαν όλες τις θεμα-
τ ικές ενότητες του συνεδρίου,
με χαρακτηριστικά για ακόμη μια
φορά την ποιότητα και την πρω-
τοτυπία τους.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρου-
σίασε κλασικά το τραπέζι διαλό-
γου με εκπροσώπους του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. και
τους νοσηλευτές, το μεσημέρι της
Παρασκευής, όπου τέθηκαν επί
τάπητος και συζητήθηκαν τα καί-
ρια προβλήματα του νοσηλευτι-
κού κλάδου, με το «φλέγον» ζήτη-
μα της αξιολόγησης στο δημόσιο
τομέα να βρίσκεται στο επίκεντρο
της συζήτησης λόγω επικαιρότη-
τας.

Τα κλινικά φροντιστήρια ξεπέ-
ρασαν κάθε προσδοκία συμμετο-
χών, καθώς ήταν περισσότερα από
κάθε άλλη χρονιά (συνολικά 16
στον αριθμό και ένα workshop),
και προσέλκυσαν εκατοντάδες
συνέδρους να τα παρακολουθή-
σουν, οι οποίοι αποκόμισαν πολύ-
τιμες γνώσεις και εμπειρίες.

Στα πλαίσια του επιστημονι-
κού ενδιαφέροντος του συνεδρί-
ου, βραβεύτηκαν οι ακόλουθες
εργασίες:
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1ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής
Εργασίας: ««ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ
ΑΑΝΝΙΙΧΧΝΝΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ,,  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑ--
ΛΛΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΔΔΥΥΣΣΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗ
ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΑΑ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΡΡΑΑΠΠΕΕΙΙΑΑΣΣ»»

2ο Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιογρα-
φικής Ανασκόπησης: ««ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΕΕΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΟΟΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΩΩΟΟ--
ΓΓΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ::  ΜΜΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΚΚΟΟΠΠΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕ--
ΤΤΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΡΡΠΠΑΑ  ΣΣΕΕ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΥΥΡΡΩΩ--
ΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΠΠΕΕΔΔΟΟ»»

3ο Βραβείο Πρωτότυπης Αναρτημέ-
νης Ανακοίνωσης: ΔΕΝ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗ-
ΚΕ ΒΡΑΒΕΙΟ

4ο Βραβείο Πρωτότυπης Εργασίας
Φοιτητών: ««ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΠΠΛΛΟΟΚΚΕΕΣΣ,,
ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ    ΕΕΜΜΦΦΥΥΤΤΕΕΥΥΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΘΘΕΕΤΤΗΗ--
ΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΦΦΛΛΕΕΒΒΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΑΑ--
ΣΣΗΗΣΣ  ““PPOORRTT--AA--CCAATTHH””»»

ΈΈνναα  αακκόόμμηη  σσυυννέέδδρριιοο  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  ππέέρραα--
σσεε  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα,,  ααφφήήννοοννττααςς  ττιιςς  κκααλλύύττεε--
ρρεεςς  ττωωνν  εεννττυυππώώσσεεωωνν  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοο
ππλλήήθθοοςς  ττωωνν  σσυυμμμμεεττοοχχώώνν,,  ττηηνν  άάρρττιιαα  δδιιοορρ--
γγάάννωωσσηη  κκααιι  ττοο  υυψψηηλλόόττααττοο  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ
εεππιισσττηημμοοννιικκοούύ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς..

Χιλιάδες συνάδελφοι νοσηλευτές αναχώ-
ρησαν από τα Γιάννενα, μετά το πέρας των
εργασιών του συνεδρίου, έχοντας στις απο-
σκευές τους, εκτός από τις αναμνήσεις της
αντάμωσης με φίλους και γνωστούς,την πεποί-
θηση και βεβαιότητα πως το Επιμελητήριό μας
αποτελεί «ομπρέλα» προστασίας για τον κλά-
δο μας, έναν κλάδο που έχει «ταλαιπωρηθεί»
πολύ κατά το παρελθόν.Σε μέρες και συνθή-
κες κοινωνικά και οικονομικά αντίξοες, οι
αγώνες του Επιμελητηρίου μας είναι συνε-
χείς, με γνώμονα το όραμα για τη δέουσα
καταξίωση του νοσηλευτικού κλάδου. Σήμε-
ρα, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να
είμαστε συνειδητοποιημένοι,ώστε να μπορέ-
σουμε μέσα από την ισχύ της ομοιοεπαγγελ-
ματικής μας συνοχής να τοποθετήσουμε τη
Νοσηλευτική  και τους  Νοσηλευτές της χώρας
μας εκεί που τους αρμόζει ως επιστήμονες
υγείας. Οφείλουμε όλοι μας να στεκόμαστε
αρωγοί σε κάθε προσπάθεια της Ε.Ν.Ε.,ώστε
η νοσηλευτική φωνή να είναι δυνατή και να
ισχυροποιείται κάθε μέρα που περνάει.

ΠΠοολλλλάά  μμππρράάββοο,,  σσττηηνν  εεξξααίίρρεεττηη  οομμάά--
δδαα  ττοουυ  44οουυ  ΠΠ..ΤΤ..  γγιιαα  ττηηνν  άάψψοογγηη  δδιιοορργγάά--
ννωωσσηη  κκααιι  ζζεεσσττήή  φφιιλλοοξξεεννίίαα  ττοουυςς,,  σσττηηνν
ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήή  κκααιι  ΟΟρργγααννωωττιικκήή  ΕΕππιιττρροο--
ππήή  ττοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοο  ΔΔ..ΣΣ..
ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  γγιιαα  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  εεννόόςς  αακκόό--
μμηη  άάψψοογγοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ,,  ττοουυ  ππιιοο  ππεεττυυχχηη--
μμέέννοουυ,,  κκααττάά  γγεεννιικκήή  οομμοολλοογγίίαα,,  ττωωνν  ττεελλεευυ--
ττααίίωωνν  εεττώώνν!!

Μάιος 2014
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.
κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ 

Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο ενδυναμώνεται!
ΓΓιιαα  μμιιαα  αακκόόμμηη  φφοορράά  ββρρίίσσκκοομμααιι  σσττηηνν  εευυχχάάρριισσττηη  θθέέσσηη  νναα  χχααιιρρεεττίίζζωω  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ  μμααςς
σσττηηνν  ιισσττοορριικκήή  ππόόλληη  ττωωνν  ΙΙωωααννννίίννωωνν..  ΤΤοο  φφεεττιιννόό  έέββδδοομμοο  κκααττάά  σσεειιρράά  ννοοσσηηλλεευυττιικκόό  σσυυννέέδδρριιοο  ααπποο--
δδεειικκννύύεειι  μμεε  ττοονν  ππλλέέοονν  ππεερρίίττρρααννοο  ττρρόόπποο,,  όόττιι  ηη  ννοοσσηηλλεευυττιικκήή  εεππιισσττήήμμηη  κκααιι  οοιι  ννοοσσηηλλεευυττέέςς  σσττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα  ππρροοχχωωρροούύνν  μμππρροοσσττάά..  ΗΗ  σσυυλλλλοογγιικκήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..,,  πποουυ  ξξεεκκίίννηησσεε  ππρριινν  ααππόό  εεππττάά
((77))  χχρρόόννιιαα  σσττοο  χχώώρροο  ττωωνν  σσυυννεεδδρρίίωωνν,,  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππρρόόσσκκοοππττηη,,  εεννώώ  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  ββρρίίσσκκεειι  κκααιι
ννέέοουυςς  άάξξιιοουυςς  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς,,  πποουυ  ππρροοσσφφέέρροουυνν  ττηηνν  γγννώώσσηη,,  ττιιςς  ιιδδέέεεςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  ππεείίσσμμαα  κκααιι  ττηηνν
εερργγααττιικκόόττηηττάά  ττοουυςς  γγιιαα  ττοο  κκααλλόό  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  μμααςς..  

Τελικά, ο αγώνας της Ε.Ν.Ε. για την διαμόρφωση του προτύπου του ενεργού νοσηλευτή φαί-
νεται ότι βρήκε απήχηση. Αρχίζουμε να πιστεύουμε, ότι αφυπνίσαμε πλήθος συναδέλφων, ενώ
θέσαμε σε κίνηση τις σκέψεις και τον προβληματισμό μας μέσω, κυρίως, της διαρκούς και έγκυ-
ρης ενημέρωσης γύρω από κάθε εξέλιξη στο χώρο της νοσηλευτικής.

Αυτός είναι, εξάλλου, και ο σκοπός του φετινού μας συνεδρίου. Να αφυπνίσει, να ενημερώ-
σει, να διεγείρει τη σκέψη, να προκαλέσει τον διάλογο, να διευκολύνει την εξαγωγή συμπερα-
σμάτων. Αλλά κυρίως να τονώσει το φρόνημα και την αυτοεκτίμηση όλων ημών των νοσηλευ-
τών, αναδεικνύοντας την επιστημοσύνη μας, τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας, καθώς και τον
επιτελικό και αναντικατάστατο ρόλο μας σε οποιαδήποτε μονάδα υγείας και αν υπηρετούμε.

ΣΣττοο  σσηημμεείίοο  ααυυττόό  θθαα  ήήθθεελλαα  νναα  ααννααφφέέρρωω,,  όόττιι  ηη  χχρροοννιικκήή  σσυυγγκκυυρρίίαα  ττοουυ  φφεεττιιννοούύ  σσυυννεεδδρρίίοουυ  μμααςς
ττααυυττίίζζεεττααιι  μμεε  ττηη  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  δδέέκκαα  εεττώώνν  ζζωωήήςς  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  !!  ΠΠρράάγγμμααττιι  φφέέττοοςς  ηη  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..  οολλοοκκλληηρρώώ--
ννεειι  1100  χχρρόόννιιαα  ππααρροουυσσίίααςς  κκααιι  δδρράάσσηηςς,,  έέχχοοννττααςς  φφέέρρεειι  εειιςς  ππέέρρααςς  έένναα  σσηημμααννττιικκόό  έέρργγοο  ππρροοςς  όόφφεελλοοςς
ττηηςς  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  κκοοιιννόόττηηττααςς..  Με αφορμή, λοιπόν, τη συμπλήρωση 10 ετών ζωής και με την ιδιό-
τητα του Προέδρου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην κοινή προ-
σπάθεια, όλους όσους προσέφεραν στον αγώνα μας, ακόμη και όσους μας επέκριναν, πολλές
φορές με τρόπο οξύ. Το σίγουρο είναι ότι για όλες τις ενέργειες και δράσεις μας είχαμε ως γνώ-
μονα το συμφέρον του νοσηλευτή.
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Αναμφίβολα, η προσπάθεια ανά-
δειξης του ρόλου των νοσηλευτών
και η εν γένει αναβάθμιση της νοση-
λευτικής αποτελεί μια διαδικασία χρο-
νοβόρα και επίπονη, με πολλά δια-
δοχικά στάδια και φάσεις. Ωστόσο,
τα πρώτα αποτελέσματα ίσως άρχισαν
να φαίνονται στον ορίζοντα. Και θα
γίνω πιο συγκεκριμένος. Διαρκής επι-
δίωξη και διεκδίκηση της Ε.Ν.Ε. ανέ-
καθεν υπήρξε η διάκριση των νοση-
λευτών του δημόσιου τομέα από το
τεράστιο ανομοιογενές σύνολο των
λοιπών δημοσίων υπαλλήλων και η
θέσπιση ειδικών κανόνων, που θα
εφαρμόζονται μόνον για τους νοση-
λευτές. Με άλλα λόγια, προκειμένου
να καταδείξουμε την διαφορετικότη-
τά μας, που οφείλεται στη φύση των
υπηρεσιών που παρέχουμε, αλλά και
στις συνθήκες κάτω από τις οποίες
εργαζόμαστε, επιδιώξαμε την απαγκί-
στρωσή μας από το γενικό πλαίσιο
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Η πρώτη μας, λοιπόν, μικρή επι-
τυχία ήρθε με την ψήφιση του άρθρου
54 του Νόμου 4223/2013. Με τις δια-
τάξεις αυτές πετύχαμε την καθιέρω-
ση ενός ειδικού καθεστώτος για τις
μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις απο-
σπάσεις του νοσηλευτικού προσω-
πικού. Καταργήθηκε το κώλυμα της
πενταετίας, ενώ διευκολύνθηκε η
κινητικότητα προς την παραμεθόριο
και η συνυπηρέτηση με σύζυγο, είτε
συνάδελφο είτε ένστολο. Επίσης,
ρυθμίστηκε το ζήτημα των αμοιβαί-
ων υπηρεσιακών μεταβολών, ενώ
ειδική μέριμνα λήφθηκε για τους
πολύτεκνους συναδέλφους μας.

Η εξέλιξη αυτή, που είναι το απο-
τέλεσμα της διαρκούς πίεσης των οργά-
νων της Ε.Ν.Ε. προς το Υπουργείο
Υγείας και το Υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, ελπίζουμε ότι αποτε-
λεί μόνον τον προπομπό όσων θετι-
κών διεκδικούμε για τον κλάδο μας.
Η προσπάθεια όλων μας συνεχίζεται
και σύντομα θα καρποφορήσει.

ΕΕπποομμέέννωωςς,,  ηη  εελλππίίδδαα  μμααςς  γγιιαα  έένναα
κκααλλύύττεερροο  ααύύρριιοο  όόχχιι  μμόόννοο  ππααρρααμμέέ--
ννεειι  άάσσββεεσσττηη,,  ααλλλλάά  δδιιααρρκκώώςς  εεννδδυυνναα--
μμώώννεεττααιι..  Σε μια περίοδο που ήδη
ακούγονται τα πρώτα δειλά μηνύμα-
τα για ανάσχεση της ύφεσης και επι-
στροφή της χώρας σε ρυθμούς ανά-
πτυξης, οι νοσηλευτές οφείλουμε να
δηλώσουμε παρόντες και να διεκ-
δικήσουμε αυτό που μας αναλογεί.
Όταν επιβεβαιωθούν τα αισιόδοξα
σενάρια περί εξόδου από την κρί-
ση, θα απαιτήσουμε να είμαστε ο
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πρώτος κλάδος που θα αποκατασταθεί
πλήρως.

ΕΕππίί  σσεειιρράά  εεττώώνν  υυππήήρρξξααμμεε  οοιι  ππλλέέοονν
ααδδιικκηημμέέννοοιι  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  υυγγεείίααςς,,  μμεε  ααπποο--
κκλλεειισσττιικκήή  εευυθθύύννηη  κκάάπποοιιωωνν  σσυυννδδιικκααλλιι--
σσττώώνν,,  πποουυ  ααννέέκκααθθεενν  κκααιι  σσυυσσττηημμααττιικκώώςς
ππρροοωωθθοούύσσαανν  τταα  σσυυμμφφέέρροονντταα  ττωωνν  υυππεε--
ρράάρριιθθμμωωνν  δδιιοοιικκηηττιικκώώνν  υυππααλλλλήήλλωωνν  σστταα
ννοοσσοοκκοομμεείίαα,,  εειιςς  ββάάρροοςς  ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττιι--
κκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ.. Προσφάτως, μάλιστα,
είχαν το θράσος να διεκδικήσουν την
καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας για τους διοι-
κητικούς υπαλλήλους, λες και η χρήση
του στυλό, του πληκτρολογίου ή του
κομπολογιού αποτελεί εργασία επικίν-
δυνη και ανθυγιεινή.

Ήρθε η στιγμή να πούμε ένα ηχηρό
όχι σε αυτή τη μορφή συνδικαλισμού,
να τους γυρίσουμε την πλάτη και να διεκ-
δικήσουμε μόνοι μας αυτό που μας αξί-
ζει, σαν μια ενότητα νοσηλευτών, πλή-
ρως ανεξάρτητη και αυτοδιαχειριζόμενη.

Στο προσκλητήριο για την ενότητα
των νοσηλευτών δεν περισσεύει κανέ-
νας από εμάς, ενώ όλοι θα πρέπει να
δώσουμε το παρόν για να γυρίσουμε
επιτέλους σελίδα, για να πλησιάσουμε
επιτέλους τα ευρωπαϊκά και διεθνή νοση-
λευτικά πρότυπα, για να κερδίσουμε επι-
τέλους τον σεβασμό και την εκτίμηση,
για να νιώσουμε επιτέλους υπερήφανοι
ως νοσηλευτές.

ΜΜεε  ττιιςς  σσκκέέψψεειιςς  ααυυττέέςς,,  κκααιι  ααφφοούύ  εευυχχαα--
ρριισσττήήσσωω  ααππόό  κκααρρδδιιάάςς  όόλλοουυςς  ττοουυςς  δδιιοορρ--
γγααννωωττέέςς  κκααιι  ττοουυςς  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς,,  σσααςς
κκααλλωωσσοορρίίζζωω  σσττοο  σσυυννέέδδρριιοο  ττηηςς  ΕΕ..ΝΝ..ΕΕ..
κκααιι  εεύύχχοομμααιι  κκααλλήή  εεππιιττυυχχίίαα  σσττιιςς  εερργγαασσίίεεςς
ττοουυ,,  κκααλλήή  δδύύννααμμηη  σσττοουυςς  σσυυννέέδδρροουυςς  κκααιι
μμιιαα  εευυχχάάρριισσττηη  δδιιααμμοοννήή  σσττηηνν  φφιιλλόόξξεεννηη
ππόόλληη  ττωωνν  ΙΙωωααννννίίννωωνν..
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Σ
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Λ3
του ΝΔ 4111/1960, «χειρισταί ακτινολο-
γικών μηχανημάτων, εμφανισταί ακτινο-

λογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χει-
ριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) εργαζόμενοι εις
ακτινολογικά εργαστήρια, Νομικών Προσώ-
πων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,Δημοτικά
Ιδρύματα και πάσης φύσεως εργαστήρια,δικαι-
ούνται πλέον της κανονικής των αδείας απου-
σίας, και τοιαύτης επικινδύνου εργασίας, μηνι-
αίαν κατ' έτος».

Σύμφωνα, ωστόσο, με το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 6 του άρθρου 66 του Νόμου
3984/2011 (ΦΕΚ Α 150/27.6.2011), η ως άνω
παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ΝΔ 4111/1960
καταργήθηκε.

Σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του άρθρου
66 παρ. 6 του Νόμου 3984/2011, οι εργαζόμε-
νοι στις Υπηρεσίες Υγείας του Δημοσίου και
του ιδιωτικού τομέα, που εκτίθενται σε ιοντί-
ζουσες ακτινοβολίες και δοσιμετρούνται σύμ-

φωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ακτι-
νοπροστασίας με ατομικό δοσίμετρο σώματος:

α) όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβο-
λίας που δέχονται μετρηθεί στο 25% του
μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει
ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέ-
σως επόμενο μήνα δύνανται να λάβουν
άδεια ακτινοπροστασίας είκοσι ενός (21)
συνεχών ημερών,

β) όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβο-
λίας που δέχονται μετρηθεί στο 50% του
μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει
ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέ-
σως επόμενο μήνα υποχρεούνται να λάβουν
επιπρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας είκο-
σι ενός (21) συνεχών ημερών,

γ) όταν η ετήσια αθροιστική δόση ακτινοβο-
λίας που δέχονται μετρηθεί στο 75% του
μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που θέτει
ο Κανονισμός Ακτινοπροστασίας, τον αμέ-
σως επόμενο μήνα υποχρεούνται να λάβουν

επιπρόσθετη άδεια ακτινοπροστασίας σαρά-
ντα δύο (42) συνεχών ημερών.

Ειδικά για τους εργαζόμενους στις υπηρε-
σίες υγείας που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτι-
νοβολίες και δοσιμετρούνται με επιπλέον δοσί-
μετρο χειρός ή δακτύλων οι άδειες χορηγούνται
κατά τα ως άνω α`, β` και γ` λαμβάνοντας υπό-
ψη ταυτοχρόνως και τα αντίστοιχα όρια αθροι-
στικών δόσεων για την άκρα χείρα.

Εκ των ανωτέρω διατάξεων προσδιορίζονται
οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση
επιπλέον άδειας ακτινοπροστασίας σε εργαζο-
μένους που εκτίθενται σε ιοντίζουσα ακτινο-
βολία.

Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ.
402/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους, οι επίμαχες διατάξεις εκρί-
θησαν ως αναγκαστικού δικαίου και, εντεύθεν,
υπερισχύουσες ακόμη και των όρων των συλ-
λογικών συμβάσεων εργασίας.

ΑΔΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Αρμόδιο το οικείο

υπηρεσιακό συμβούλιο

A
ρχικώς θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι η Ε.Ν.Ε. δεν
φέρει την κατά νόμο αρμοδιότητα για την αναγνώριση
της συνάφειας ή μη ενός μεταπτυχιακού τίτλου με το γνω-

στικό αντικείμενο της νοσηλευτικής.
Πέραν της ως άνω εισαγωγικής παρατήρησης, μνημονεύο-

νται οι διατάξεις του ΠΔ 351/1989, σύμφωνα με τις οποίες οι
νοσηλευτές, στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δικαιωμά-
των, απασχολούνται στην νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα
με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.Ακόμη έχουν το δικαί-
ωμα να επισημαίνουν προβλήματα για έρευνα ή μελέτη και να
τις διεξαγάγουν με σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επι-
στήμης και μεθοδολογίας.

Κατά το μέρος τούτο θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άπο-
ψη,ότι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ειδίκευση στην εκπαί-
δευση είναι συναφές και με το αντικείμενο της νοσηλευτικής
επιστήμης.

Βέβαια, η άποψη αυτή θα μπορούσε να αντικρουστεί με το
επιχείρημα, ότι μια νοσηλευτική μονάδα που παρέχει κατά
κύριο λόγο νοσηλεία στους ασθενείς ουδόλως σχετίζεται με
το κομμάτι της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί να
θεμελιωθεί συνάφεια του ως άνω μεταπτυχιακού τίτλου.

Σε κάθε περίπτωση την αρμοδιότητα φέρει το οικείο υπηρε-
σιακό συμβούλιο,που θα πρέπει να αιτιολογήσει επαρκώς την
όποια επιλογή του.

Μάιος 2014

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

– ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Σ
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51Λ2 του Δημοσιοϋπαλληλι-
κού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), στους υπαλλήλους επιτρέπεται η
χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε

(5) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβου-
λίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53Λ1 του ιδί-
ου Κώδικα, η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 του παρό-
ντος άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβου-
λίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.
Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις απο-
δοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.

Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων,η χορή-
γηση άδειας άνευ αποδοχών με σκοπό την ανατροφή τέκνου ηλικίας έως
έξι (6) ετών, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως εκ μέρους του ενδια-
φερομένου υπαλλήλου, είναι υποχρεωτική για την διοίκηση, η οποία
ενεργεί εν προκειμένω βάσει δέσμιας αρμοδιότητας, μη απαιτουμένης
μάλιστα και της προηγούμενης γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου.

Σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη μορφή άδειας, η χορήγηση ημερών
ανάπαυσης (ρεπό),όπως και η χορήγηση κανονικής αδείας εναπόκεινται
καταρχήν στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, όσον αφορά την επιλο-
γή της χρονικής στιγμής χορήγησής τους.

Υπ’ αυτό το πρίσμα δεν υπάρχει νομική μέθοδος εξαναγκασμού της
διοίκησης σε χορήγηση όλων των οφειλομένων ημερών ανάπαυσης,
όπως και όλων των οφειλομένων ημερών κανονικής αδείας προ της υπο-
βολής αιτήματος για την χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή
τέκνου.

Σε κάθε περίπτωση είναι καθόλα θεμιτή η υποβολή σχετικής αιτήσε-
ως, η ικανοποίηση της οποίας δεν αποκλείεται.

RYTHMOS_T63  6/25/14  4:04 PM  Page 10



11

E
νόψει του φαινομένου κατάληψης οργανικών θέσεων νοση-
λευτών ή ακόμη και θέσεων ευθύνης στις νοσηλευτικές υπη-
ρεσίες από μαιευτές και μαίες χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις.

Σε συνέχεια της θέσεως σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 5Λ2
Α του Νόμου 1579/1985 καθιερώθηκε ο επαγγελματικός τίτλος του
νοσηλευτή, που απονέμεται σε όσους είναι κάτοχοι του αντίστοι-
χου τίτλου σπουδών.

Ακολουθώντας το πνεύμα των παραπάνω διατάξεων, ο Νόμος
3252/2004 προβλέπει την υποχρεωτική εγγραφή στα μητρώα της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), ήτοι του επίσημου επαγ-

γελματικού συλλόγου – ΝΠΔΔ, μόνον όσων φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή.
Συναφώς προβάλλεται, ότι η κατάληψη οργανικής θέσεως νοσηλευτή και η άσκηση του νοσηλευ-
τικού επαγγέλματος είναι πλέον παράνομη άνευ προηγούμενης εγγραφής στα μητρώα της ΕΝΕ
και άνευ εκδόσεως σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επιπροσθέτως,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103Λ1 του Νόμου 2071/1992, «θέσεις διευ-
θυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών
ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ, με εξαίρεση τα μαι-
ευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής στα οποία προΐσταται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως».

Οι ως άνω διατάξεις, λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, υπερισχύουν πάσης άλλης σχετικής,
γενικού περιεχομένου, διατάξεως, όπως για παράδειγμα οι διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού
Κώδικα (Νόμος 3528/2007).Αυτό,άλλωστε,γίνεται δεκτό και από το υπ’αριθμ.πρωτ.Υ10β/Γ.Π.32048/07-
04-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι, υπάλληλοι που κατέχουν τίτλο σπουδών τμή-
ματος μαιευτικής αδυνατούν να καταλαμβάνουν οργανική θέση νοσηλευτή ή να προΐστανται εις
οιουδήποτε ιεραρχικού επιπέδου μονάδα των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Η μοναδική εξαίρεση
αφορά τις μαίες που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 580/1977 σε οργα-
νικές θέσεις νοσηλευτών.

Κατά συνέπεια, η θέση του υπευθύνου σε οποιοδήποτε τμήμα της νοσηλευτικής υπηρεσίας δύναται
να καταλαμβάνεται μόνον από υπαλλήλους που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  

ΜΜόόννοο  ααππόό  όόσσοουυςς
φφέέρροουυνν  ττοονν  

εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ττίίττλλοο
ττοουυ  ννοοσσηηλλεευυττήή
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ΒΑΡΔΙΕΣ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

A
ναφορικά με το ζήτημα της παροχής διευκολύνσεων σε ζευγάρι νοσηλευτών,που υπη-
ρετεί στον ίδιο φορέα, επισημαίνονται τα ακόλουθα. Ομολογουμένως εκ της κείμενης
νομοθεσίας δεν προβλέπεται ούτε κατοχυρώνεται δικαίωμα υπέρ ζεύγους νοσηλευτών,

όπως υπηρετούν στο ίδιο τμήμα ή όπως εκτελούν τις ίδιες βάρδιες. Ελλείψει, δε, ρητής πρό-
βλεψης, δεν μπορεί να γίνει λόγος περί έγερσης σχετικής απαίτησης προς την υπηρεσία από
τους ενδιαφερόμενους νοσηλευτές.

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται, ότι η απουσία σαφούς νομοθετικής πρόβλεψης δεν
αποκλείει τη δυνατότητα υποβολής σχετικής αίτησης με σκοπό την ικανοποίηση των ανωτέ-
ρω αναφερομένων.Διευκρινίζεται απλώς, ότι η υποβολή και μόνον της αίτησης δεν δημιουρ-
γεί κάποια δέσμευση περί της αποδοχής της, η οποία εξαρτάται πρωτίστως από την κάλυψη
των τρεχουσών υπηρεσιακών αναγκών.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σε καθεστώς

αναμονής...  

E
ίναι γεγονός ότι η υπηρεσιακή
μεταβολή της μετάταξης απαιτεί
την εκφορά της προηγούμενης

γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμ-
βουλίου.

Βέβαια, με τις διατάξεις του άρθρου
54 του Νόμου 4223/2013 ο νομοθέ-
της προέβλεψε ορισμένες μορφές μετά-
ταξης, για τις οποίες δεν απαιτείται η
γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλί-
ου.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η, μετά από
αίτηση του ενδιαφερομένου, μετάθε-
ση, μετάταξη και απόσπαση σε υπη-
ρεσίες παραμεθορίων περιοχών,χωρίς
να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη
των οικείων υπηρεσιακών συμβου-
λίων, με απλή έγγραφη βεβαίωση της
Διοίκησης του νοσοκομείου προέλευ-
σης,με την οποία θα πιστοποιείται ότι
η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμε-
νή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία
του Φορέα.

Επιπλέον,η μετάταξη και η απόσπα-
ση του νοσηλευτικού και παραϊατρι-
κού προσωπικού μεταξύ νοσοκομεί-
ων του Ε.Σ.Υ.με σκοπό τη συνυπηρέτηση
συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επι-
τρέπεται μετά από αίτηση του ενδια-
φερομένου χωρίς να απαιτείται η προη-
γούμενη γνώμη των οικείων
υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποια-
δήποτε άλλη διατύπωση.

Εις όλες τις άλλες περιπτώσεις μετα-
τάξεων, κατά τις οποίες ο νομοθέτης
απαιτεί την εκφορά γνώμης υπηρεσια-
κού συμβουλίου,αν το αρμόδιο υπη-
ρεσιακό συμβούλιο δεν έχει συγκρο-
τηθεί, τότε μοιραία η μετάταξη δεν
μπορεί να ενεργηθεί,δοθέντος ότι κάτι
τέτοιο θα αποτελούσε ευθεία παραβία-
ση ουσιώδους διαδικαστικού τύπου.

Σε μια τέτοια περίπτωση μη συγκρό-
τησης υπηρεσιακού συμβουλίου ο
υπάλληλος παραμένει σε καθεστώς
αναμονής για την ικανοποίηση της
αιτήσεώς του, χωρίς να έχει στη διά-
θεσή του κάποια άμεση νομική ή δικο-
νομική διέξοδο για την διεκπεραίω-
σή της.
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>> Διόρθωση μικρών βαθμών μυωπίας χωρίς λέιζερ 
ΠΠηηγγήή::  ΤΤοο  ΒΒήήμμαα
Η διόρθωση μικρών βαθμών μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγματισμού
είναι πλέον δυνατή χωρίς επέμβαση με laser. Η παρέμβαση γίνεται με
ενστάλαξη σταγόνων για ένα δεκάλεπτο. Ακολουθεί έκθεση του οφθαλ-
μού σε ειδικό φως για περίπου πέντε ακόμα λεπτά. Με την εν λόγω επέμ-
βαση ο πάσχων δεν νιώθει πόνο και δεν χρειάζεται πολύ χρόνο για
ανάρρωση. Η πρωτοποριακή μέθοδος διασύνδεσης κολλαγόνου
(collagen cross-linking) εφαρμόσθηκε σε ασθενείς στις 28-29
Ιανουαρίου 2014 στην Αθήνα από τον καθηγητή Οφθαλμολογίας στο
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης κ. Αναστάσιο Κανελλόπουλο. Σύμφωνα με τον καθηγητή, «πρόκειται για μία εξελιγμένη
συσκευή διασύνδεσης κολλαγόνου, η οποία έχει αφενός τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις κινήσεις του ματιού και να
επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο σημείο του αυτόματα. Επίσης έχει απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης, καθώς μπο-
ρεί η «παρτιτούρα» που θα σχεδιαστεί από τον χειρουργό οφθαλμίατρο να εφαρμοστεί για πολλαπλές θεραπείες στον κερα-
τοειδή». Η εφαρμογή έγινε σε συνεργασία με το Cleveland Clinic Foundation των ΗΠΑ και παρουσιάστηκε από τον κ.
Κανελλόπουλο στο Αμερικανικό Συνέδριο Οφθαλμολογίας στη Νέα Ορλεάνη.
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Τυπορυχείο… 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρακοπούλου Μαριάννα,
Χριστοδούλου Ελένη

>> Οι πρωτεΐνες απειλούν τους
50άρηδες 
ΠΠηηγγήή::  ΤΤοο  ΒΒήήμμαα
Τα πολλά κρέατα, τυριά, αυγά και άλλα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα, που είναι πλούσια σε
ζωικές πρωτεΐνες, είναι για έναν άνθρωπο,
ιδίως μεσήλικα, το ίδιο επιβλαβή για την υγεία
του όσο το κάπνισμα. Σύμφωνα με μεγάλη
έρευνα αυτή η διατροφή σχεδόν διπλασιάζει
σε αυτές τις ηλικίες την πιθανότητα πρόωρου
θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και τετραπλα-
σιάζει τον κίνδυνο θανάτου ειδικά από καρκί-
νο ή διαβήτη, Τα ευρήματα αυτά δημιουργούν
ερωτηματικά για τις μακροπρόθεσμες συνέπει-
ες που έχουν στην υγεία δημοφιλείς δίαιτες
όπως του Άτκινς, που βασίζονται κατ’ εξοχήν
στην κατανάλωση πρωτεϊνών. Ερευνητές, με
επικεφαλής τον καθηγητή γεροντολογίας

Βάλτερ Λόνγκο, διευθυντή του Ινστιτούτου
Μακροζωίας του Πανεπιστημίου της Νότιας
Καλιφόρνια Ντέιβις μελέτησαν επί 18 χρόνια
περίπου 6.300 άτομα άνω των 50 ετών. Είναι η
πρώτη μελέτη που συσχετίζει άμεσα την
υψηλή κατανάλωση πρωτεϊνών (ιδίως των ζωι-
κών) με την αυξημένη θνησιμότητα. Όπως
προέκυψε οι 50άρηδες που θέλουν να ζήσουν
περισσότερα χρόνια, πρέπει να μην τρώνε
πάνω από 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα
για κάθε κιλό του βάρους τους, πράγμα που πχ
σημαίνει όχι πάνω από 64 γραμμάρια πρωτεϊ-
νών για έναν άνθρωπο που ζυγίζει 80 κιλά.

>> Η χρήση του Facebook «δεί-
χνει» την ανορεξία
ΠΠηηγγήή  ::  ΤΤαα  ΝΝέέαα
Οι νεαρές γυναίκες που περνούν πολλές ώρες
στο Facebook τείνουν να ανησυχούν περισσό-
τερο για την εικόνα του σώματός τους και ίσως
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διατροφικών
διαταραχών, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.
Επιστήμονες από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο
της Φλόριντα (FSU) ζήτησαν από 960 φοιτή-
τριες να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια για το
χρόνο που διέθεταν στις ιστοσελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης, το πόσο σημαντικά ήταν τα like
από τους «φίλους» τους και αν αφαιρούσαν
(untagged) φωτογραφίες του εαυτού τους. Το
95% από αυτές χρησιμοποιούσαν το Facebook,
με τον μέσο όρο της ενασχόλησης να είναι 1
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σβάλλονται. Για το πολύ σοβαρό και ευαί-
σθητο θέμα μιλά στο «Βήμα» η παιδίατρος
αιματολόγος - ογκολόγος και διευθύντρια
του Ογκολογικού Κέντρου, κυρία Ελένη
Βασιλάτου-Κοσμίδη, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου στο Παιδί
(κανονικά εορτάζεται στις 15 Φεβρουαρίου,
ειδικά εφέτος όμως στις 18 Φεβρουαρίου).

>> Βρήκαν γιατί προστατεύει η
μαύρη σοκολάτα την καρδιά
ΠΠηηγγήή  ::  WWeebb  OOnnllyy
Η  μαύρη σοκολάτα κάνει καλό στην καρδιά
διότι αποκαθιστά την ευλυγισία των αρτηριών
και εμποδίζει τα λευκά αιμοσφαίρια να «κολ-
λήσουν» στα τοιχώματα των αγγείων, αναφέ-
ρουν Ολλανδοί επιστήμονες. Τόσο η αρτη-
ριακή δυσκαμψία όσο και η συγκόλληση των
λευκών αιμοσφαιρίων αποτελούν παράγοντες
που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη
της αθηροσκλήρωσης (αρτηριοσκλήρυνσης),
γράφουν στο τεύχος Μαρτίου της επιθεωρή-
σεως «The FASEB Journal». Η μελέτη βασί-
σθηκε σε ειδικές εξετάσεις που έγιναν σε δύο
διαφορετικές χρονικές περιόδους σε 44
μεσήλικες, υπέρβαρους άνδρες, οι οποίοι επί
τέσσερις εβδομάδες κατανάλωναν καθημερι-
νά 70 γραμμάρια σοκολάτα. Οι εθελοντές είτε
έτρωγαν μία ειδικά παρασκευασμένη μαύρη
σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε φλα-
βονόλες ή μαύρη σοκολάτα του εμπορίου.
Και οι δύο σοκολάτες είχαν παρόμοια περιε-
κτικότητα σε κακάο. Η ανάλυση των αποτελε-
σμάτων των εξετάσεων έδειξε ότι και οι δύο
τύποι σοκολάτας ήταν εξίσου προστατευτικοί,
γεγονός που υποδηλώνει ότι «δεν υπάρχει
πρόσθετο όφελος από την αύξηση της φυσι-
κής περιεκτικότητας της σοκολάτας σε φλαβο-
νόλες», είπε ο δρ Έσερ.
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ώρα την ημέρα και τον μέσο όρο κάθε επίσκε-
ψης 20 λεπτά. Όπως έδειξαν οι απαντήσεις
τους, όσο περισσότερη ώρα περνούσαν στο
Facebook, τόσο πιο πιθανό ήταν να ανησυ-
χούν για το βάρος και την εικόνα του σώματός
τους, καθώς και να πάσχουν από διατροφικές
διαταραχές, όπως η ανορεξία. Οι φοιτήτριες
αυτές έτειναν επίσης να δίνουν μεγαλύτερη
σημασία στα σχόλια και στα likes που λάμβα-
ναν σε κάθε τι που αναρτούσαν, καθώς και να
«κατεβάζουν» συχνότερα τις φωτογραφίες τους.
Είχαν επίσης την τάση να συγκρίνουν τις δικές
τους φωτογραφίες και την αποδοχή τους με
εκείνες των «φίλων» τους. Η νέα μελέτη δημο-
σιεύεται στην «Διεθνή Επιθεώρηση
Διατροφικών Διαταραχών» (IJED).

>> Οι ξένες γλώσσες χαρίζουν
εγκεφαλική υγεία 
ΠΠΗΗΓΓΗΗ::  ΤΤοο  ΒΒήήμμαα  
Οι άνθρωποι που μιλάνε δύο -ή περισσότε-
ρες- γλώσσες σε προχωρημένη ηλικία, εμφα-
νίζουν μειωμένη έκπτωση των νοητικών λει-
τουργιών τους, σύμφωνα με μια νέα βρετανι-
κή επιστημονική έρευνα. Η μελέτη δείχνει ότι
το ευεργετικό αποτέλεσμα της δεύτερης ή τρί-
της ξένης γλώσσας υπάρχει ακόμη κι αν
κανείς τις έμαθε μεγάλος. Το «κλειδί» είναι
κατά πόσο, όλα αυτά τα χρόνια, χρησιμοποι-
ούσε για να μιλήσει ή να διαβάσει και μια
άλλη γλώσσα πέρα από την μητρική του.

ΗΗ  μμεελλέέττηη  
Ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Τόμας
Μπακ του Κέντρου Γνωστικής
Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου του
Εδιμβούργου, μελέτησαν τις περιπτώσεις 835
ατόμων, που είχαν κάνει το πρώτο τεστ
νοσημοσύνης σε ηλικία 11 ετών το 1947 και
το επανέλαβαν μετά τα 70 χρόνια τους, μετα-
ξύ 2008 και 2010. Οι 262 γνώριζαν έστω
άλλη μία γλώσσα πέρα από την μητρική
τους (τα αγγλικά) και από αυτούς οι 195
είχαν μάθει τη δεύτερη γλώσσα πριν τα 18
τους, ενώ οι υπόλοιποι μετά την ενηλικίωσή
τους.
Η έρευνα έδειξε ότι οι δίγλωσσοι και οι
πολύγλωσσοι είχαν σημαντικά καλύτερες
επιδόσεις στα νοητικά τεστ που έκαναν στα
γεράματά τους, ιδίως όσον αφορά το επίπε-
δο της γενικής νοημοσύνης τους και την
ικανότητα ανάγνωσης. Αυτές οι ανώτερες
επιδόσεις υπήρχαν ανεξάρτητα από το πότε
έμαθε κανείς τη δεύτερη ή τρίτη γλώσσα
(πριν ή μετά τα 18 χρόνια του).
Όπως δείχνει και η νέα μελέτη - επιβεβαιώ-
νοντας προηγούμενες έρευνες- η διγλωσσία
ή πολυγλωσσία επιβραδύνει την άνοια της
τρίτης ηλικίας και διατηρεί πιο νεανικό τον
εγκέφαλο, επειδή τον «γυμνάζει» καλύτερα. Η
νέα μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
«Annals of Neurology».

>> Θεραπεύονται τρία στα τέσσε-
ρα παιδιά με καρκίνο στις ανα-
πτυγμένες χώρες 
ΠΠηηγγήή::  ΤΤοο  ΒΒήήμμαα
Κάθε χρόνο νοσούν από καρκίνο 14 στα
100.000 παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι
την ηλικία των 15 χρόνων και 20 έφηβοι
στους 100.000 ηλικίας 15 - 18 χρόνων. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο προσβάλλο-
νται από καρκίνο 20.000 νέα άτομα (από τη
γέννηση μέχρι την ηλικία των 19 χρόνων).
Παρά τη σπανιότητα της νόσου, ο καρκίνος
είναι η συχνότερη αιτία θανάτου από νόσο σε
παιδιά μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής (10%
των θανάτων). Σύμφωνα με τους ειδικούς,
σήμερα ο καρκίνος αντιμετωπίζεται με επιτυ-
χία και η νόσος στις ανεπτυγμένες χώρες
ιάται στα τρία από τα τέσσερα παιδιά που προ-
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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

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 07 - 08 - 09  2014 

>>  33οο  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΔΔΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙ--
ΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΛΛΕΕΓΓΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  Ημε-
ρομηνία: 04/07/2014 - 06/07/2014. Τόπος:
Καλαμάτα,Ξενοδοχείο ELITE.Φορέας διορ-
γάνωσης: Ελληνικό Κολέγιο Γενικής Ιατρι-
κής. Website:
http://www.congressworld.gr/sinedria.php

>>22nndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSyymmppoossiiuumm  oonn  ««GGaassttrrooiinntteessttiinnaall
CCaanncceerr::  PPrreevveennttiioonn,,  RReeccooggnniittiioonn  aanndd
MMaannaaggeemmeenntt»»  Ημερομηνία :05/07/2014 12:00
am. Χώρος:Ξενοδοχείο Hilton Πόλη: Αθή-
να.Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας :American
Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE),
the European Society of Gastrointestinal
Endoscopy (ESGE),the Greek Ministry of
Health. Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO :
ERASMUS Conferences Tours & Travel.Τηλέ-
φωνο: 2107414700, Email:info@athens-
symposium2014.com,Website :http://www.athens-
symposium2014.com/.

>>  ΟΟυυρροολλοογγιικκόόςς  ΚΚααρρκκίίννοοςς  Ημερομηνία -
05/07/2014, 12:00 am. Χώρος: Ξενοδοχείο
Royal Olympic. Πόλη: Αθήνα. Επιστημονι-
κή Εταιρεία / Φορέας:Ελληνική και Διεθνής
Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευ-
μένων Θεραπειών και μέσω αυτής το Ελλη-
νικό Ινστιτούτο Εξατομικευμένων Θεραπει-
ών.Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO.Τηλέφωνο
:210 8764725, Email: info@gkad.gr.

>>XXVVII  IISS--MMPPMMII  22001144  CCoonnggrreessss  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall
SSoocciieettyy  ooff  MMoolleeccuullaarr  PPllaanntt--MMiiccrroobbee  IInntteerraaccttiioonnss
Ημερομηνία :06/07/2014 - 10/07/2014,12:00
am.Χώρος:Rodos Palace.Πόλη:Ρόδος.Επαγ-
γελματίας Οργανωτής / PCO:Triaena Tours

& Congress S.A. Τηλέφωνο: 210 7499374,
Email : congress@triaenatours.gr,Website:
www.triaenatours.gr.

>>  ΗΗΜΜΕΕΡΡΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΕΕΡΡΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  22001144  ::  33οο  ΕΕκκππααιι--
δδεευυττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ««ΑΑρρττηηρριιαακκήή  ΥΥππέέρρτταασσηη  κκααιι
σσυυννυυππάάρρχχοοννττεεςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  κκιιννδδύύννοουυ  μμεε
ββάάσσηη  ττιιςς  κκααττεευυθθυυννττήήρριιεεςς  οοδδηηγγίίεεςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωω--
ππααϊϊκκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΥΥππέέρρτταασσηηςς  ττοο  22001133  Ημερο-
μηνία:04/07/2014 - 06/07/2014.Τόπος:Ναύ-
πλιο,Ξενοδοχείο Amalia.Φορέας διοργάνωσης:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ.Website:
http://www.congressworld.gr/sinedria.php.

>>1122ηη  ΔΔΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  ΕΕΠΠΕΕΓΓΕΕ  μμεε  θθέέμμαα  ««ΗΗ  ΠΠρρόό--
λληηψψηη  σσττηη  ΓΓαασσττρρεεννττεερροολλοογγίίαα»»  Ημερομηνία:
20/09/2014 - 21/09/2014. Τόπος: Ξενοδο-
χείο «DIVANI CARAVEL», Αθήνα. Φορέας
διοργάνωσης:Επαγγελματική Ένωση Γαστρε-
ντερολόγων Ελλάδος, Website:
http://www.congressworld.gr/ sinedria.php.

>>  66οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκόό  ΣΣεεμμιιννάάρριιοο
««ΟΟιι  σσύύγγχχρροοννεεςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  σσττηη  δδιιάάγγννωωσσηη  κκααιι
ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  μμεεττααββοολλιικκώώνν  ννοοσσηημμάάττωωνν  κκααιι
σσυυννοοδδώώνν  ππααθθοολλοογγιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν»»  Ημε-
ρομηνία: 26/09/2014 - 28/09/2014. Τόπος:
Αγριά Βόλου. Φορέας διοργάνωσης: Ινστι-
τούτο Μελέτης Έρευνας & Εκπαίδευσης για
το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά
Νοσήματα.Website:http://www.congressworld.gr/
sinedria.php.
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>>  ΑΑΚΚΕΕΣΣΩΩ  22--  ΕΕΚΚΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΕΕΥΥΧΧΟΟΥΥΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ,,  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤ''  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ  --ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΤΤ''  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΥΥΦΦΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  
ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ»»  

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ
που εργάζονται στο ΕΣΥ
Συνολικός αριθμός καταρτιζομένων: 120 νοσηλευτές 
ΚΚρριιττήήρριιαα  εεππιιλλοογγήήςς::  α) Βαθμός πτυχίου, β) εργασία σε νοσοκομείο
όπου λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει μονάδα κατ’ οίκον
φροντίδας υγείας, γ) συμμετοχή σε έως και ένα επιπλέον πρόγραμ-
μα κατάρτισης για το 2014, δ) έτη προϋπηρεσίας, ε) γνώση αγγλι-
κής γλώσσας
Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι επιδοτούμενο προς τους καταρτι-
ζόμενους.
ΔΔιιάάρρκκεειιαα  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς::  180 ώρες (138 ώρες θεωρία και 42 ώρες
πρακτική άσκηση)
Θα πραγματοποιηθούν 3 κύκλοι θεωρητικής εκπαίδευσης στην
Αθήνα για 75 άτομα από την Αττική (Ν.Αθηνών,Ν.Ανατολικής Αττι-
κής, Ν. Δυτικής Αττικής, Ν. Πειραιώς) και 2 κύκλοι  εξ' αποστάσεως
εκπαίδευσης (e-learning) για 45 άτομα από Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία (Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Ημαθίας, Ν. Κιλκίς, Ν. Πέλλας, Ν.

Πιερίας, Ν. Σερρών, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Γρεβενών, Ν. Καστοριάς, Ν.
Κοζάνης, Ν. Φλώρινας)
Η κλινική άσκηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα για όλους τους
καταρτιζόμενους σε διάφορες δομές παροχής κατ’ οίκον φροντίδας
και ανακουφιστικής φροντίδας και θα διαρκέσει περίπου 7 εργάσι-
μες ημέρες. Για τους καταρτιζόμενους από την Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Αθήνα για την
παρακολούθηση της κλινικής άσκησης καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου
από το πρόγραμμα 
Έναρξη μαθημάτων στην Αθήνα: Σεπτέμβριος 2014 
Έναρξη μαθημάτων μέσω e-learning: Οκτώβριος 2014 
Χώρος παρακολούθησης θεωρητικών μαθημάτων:ΚΕΚ Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15:00-20:00 καθημερινά)
Υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα www.akeso.nurs.uoa.gr  μέχρι
20/06/2014
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.akeso.nurs.uoa.gr και στα τηλέ-
φωνα 210 7461470-71.
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
«Άστραψε φως

κι εγνώρισεν 
ο νιός τον εαυτό του»

(Μέρος δεύτερο)

ΕΕππιιμμέέλλεειιαα  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΠΠιισσττόόλλααςς

HH
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.

Το Μεσολόγγι έγινε πομπός και η Ζάκυνθος δέκτης για τον ποιητή. Ένα μεσημέρι πριν το
φαγητό ακούγοντας το κανονίδι στο Μεσολόγγι βγήκε από το σπίτι με υψωμένα τα χέρια και
ξεφώνησε δακρυσμένος «Βάστα καημένο Μεσολόγγι».

Με τέτοια αγωνιώδη συναισθήματα σε ηλικία 25 χρόνων σε ένα μήνα τον Μάιο του 1823
κάτω από ένα γέρικο πουρνάρι έγραψε τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» που τον καταξίωσε
εις βάρδο Εθνικό.

Μετά τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν» έγραψε και τα εξής: το λυρικό ποίημα «Εις θάνατο του
Λόρδος Μπάιρον», το απόσπασμα «εις Μάρκο Μπότσαρη», τη «Δόξα» τη «Φαρμακωμένη», το
«Διάλογο» τη «Γυναίκα της Ζακύνθου», το «Elogio di Ugo Foscolo» και μερικά αποσπάσματα
από το «Λάμπρος» και τους «Ελευθέρους Πολιορκημένους».

Στις 20-11-1828 έφυγε από την Ζάκυνθο και εγκαταστάθηκε μόνιμα  στην Κέρκυρα λόγω,
κυρίως, της ψυχρότητας των σχέσεων του με την  πρώτη σύζυγο του αδελφού του Δημήτρη.
Φιλονικούσαν με τον αδελφό του Δημήτρη συνεχώς για την ισόγεια αποθήκη του σπιτιού
του, για διάφορα βιβλία, για το στάβλο του, το χρηματοκιβώτιο, ακόμα και για μια λάμπα. Άλλοι
αναφέρουν ότι η εγκατάστασή του στην Κέρκυρα έγινε για την απομόνωση, ώστε να δοκιμά-
σει τη δύναμή του. Σε επιστολή του τον Σεπτέμβριο του 1830 στο Γεώργιο Μαρκορά αναφέ-
ρει: «Είναι γλυκό στην ησυχία του μικρού δωματίου να φανερώνεις ότι λέει μέσα η καρδιά».

Στην Κέρκυρα στην αρχή έμεινε στο σπίτι του κόντε Βούλγαρη, έπειτα από τρία χρόνια τον
βλέπουμε λίγους μήνες σε ξενοδοχείο και στο τέλος νοίκιασε τρία δωμάτια σ ένα παλιό αρχο-
ντόσπιτο, όπου και έζησε το υπόλοιπο της ζωής του. Σπιτονοικοκύρης ήταν ο Fl. Lolli από
την Ιταλία, πρόσφυγας, λόγιος και τίμιος άνθρωπος. Ο Σολωμός τους θεωρούσε «άριστους και
ήσυχούς ανθρώπους»

Η Κέρκυρα όταν έφτασε του έκαμε τέτοια υποδοχή, που ούτε ο ίδιος τη φανταζόταν, έχο-
ντας επί κεφαλής τους καθηγητάς της Ιονίου Ακαδημίας. Αμέσως δημιούργησε κύκλους
φίλων, οπαδών και θαυμαστών, που είχαν τις ίδιες  αισθητικές και γλωσσικές αντιλήψεις. Ο
Άγγλος αρμοστής άνοιξε το παλάτι του και η κοινωνία της Κέρκυρας τα σαλόνια της. Μεγάλη
τιμή η παρουσία του στα φιλολογικά σαλόνια του Μάντζαρου, του Κουαρτάνου, του Ζαμπέλιο,
του Αρμένη, του Πολυλά και άλλων. Ο Σολωμός έγινε αμέσως πνευματικός αρχηγός.

(ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ)
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