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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.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. 
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 

Μια συμβολική και
ουσιαστική συνάντηση 

ENEKA
Η νοσηλευτική

βρίσκεται στο ΕΜΕΙΣ... 
Του Δημήτρη Πιστόλα

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξε-
σπάσει, τεχνίτη κατά την γνώμη μου, 
ένταση στο χώρο της Νοσηλευτικής. 
Ποιοι είναι νοσηλευτές, ποιοι ασκούν τα 
νοσηλευτικά καθήκοντα, ποιες θα είναι 
οι νοσηλευτικές πράξεις, πώς θα γίνει η 
κοστολόγηση αυτών, γιατί να γίνει κο-
στολόγηση των πράξεων, πρέπει να γί-
νει ενιαία νοσηλευτική εκπαίδευση, δεν 
πρέπει να γίνει, να γίνει κλάδος νοσηλευ-
τών, να μην γίνει κλάδος νοσηλευτών. 
Σήμερα, είναι γεγονός, για πρώτη φορά 
οι νοσηλευτές έχουν άμεση προσωπική 
επαφή με τον πρωθυπουργό της χώρας 
για την επίλυση προβλημάτων και απαι-
τήσεων δεκάδων ετών που αφορούν την 
νοσηλευτική. 
Η αρχή έχει γίνει. Καλύτερα λοιπόν να 
περιμένουμε τις εξελίξεις χωρίς να δημι-
ουργούμε προβλήματα, ικανοποιώντας 
απλά το υπερεγώ μας και όχι να κάνουμε 
τα αδύνατα δυνατά, ώστε να χαθεί κάθε 
μελλοντική δικαίωση των νοσηλευτικών 
θεμάτων...
 

T ην Τρίτη 11/11/2014 κλιμάκιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) επισκέφθηκε τον Πρω-

θυπουργό της χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά, ζητώντας να δοθεί άμεση λύση σε ορισμένα φλέγο-

ντα ζητήματα του κλάδου μας, με την ανάλογη  παρέμβασή του στα αρμόδια υπουργεία. Με 

δεδομένο ότι είναι η πρώτη φορά που εκπρόσωποι των Νοσηλευτών της χώρας συναντούν επίσημα τον 

Πρωθυπουργό, το γεγονός από μόνο του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, τόσο συμβολική όσο και ουσιαστική.

Μετά την παράθεση των ανάλογων επιχειρημάτων από την Ε.Ν.Ε., ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε μεταξύ 

άλλων να υπάρξει πρόβλεψη για διάταξη στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που θα 

περιγράφει τη δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών του ΕΣΥ (αναλόγως με τη διάρθρωση που περιγράφεται 

στο ΠΔ 87/86 και την ταυτότητα του «Νοσηλευτή» όπως περιγράφεται στο νόμο 1579/85 και 3252/04)), 

οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του οποίου, θα περιγράφονται σε σχετική Υπουργική Απόφαση. Για 

μία ακόμη Υπουργική Απόφαση δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, πολύ σημαντική για τους νοσηλευτές, η 

οποία θα αφορά την περιγραφή των νοσηλευτικών πράξεων και ακολούθως την κοστολόγηση αυτών, 

όπως επεξεργάστηκαν, συντέθηκαν και κατατέθηκαν στον Υπουργό Υγείας από την Ε.Ν.Ε...

 Συνέχεια στη σελ. 3

 Σελ. 4

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

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.

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. - AΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102
166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ - e-mail: info@pitsilidis.gr

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.

EK∆OTΩN

 ΕΒ
∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ  EΦHM

EPI∆EΣ  ΠEPIO∆IK
A 

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Ταχ. Γραφείο
Γλυφάδας

Αριθµός Άδειας
018376



Οκτώβριος 20142
Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

ðåòéåøÞíåîá

2

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
10676, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 3648 044
Fax.: 210 3617 859

e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr
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Δημήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Πιστόλας Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ.
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Μέλος Δ.Σ.
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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.

ΑΔΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ     

Όροι και προϋποθέσεις     
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§3 του ΝΔ 4111/1960, «χειρισταί ακτινολογικών μηχανημά-
των, εμφανισταί ακτινολογικών εργαστηρίων και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) εργαζό-
μενοι 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 εργασίας, 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 ακτινοβολίες
και δοσιμετρούνται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας με ατομικό
δοσίμετρο σώματος... . Σελ. 12

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ    

Δικαιούνται το επίδομα ΒΑΕ  
Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αριθμ. οικ.2/16519/0022 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄465/24/02/2012)
περί του καθορισμού του επιδόματος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου
15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011),
καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκι-
μους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και
ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού ανά κατηγο-
ρία ως εξής...... Σελ.10

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

«Το μέλλον μας θα είναι μεγάλο, όταν όλα στηριχτούν...» 
Κατά τον ερχομό του στην Κέρκυρα ο Ν. Βάμβας υποδεχόμενος το Σολωμό του είπε «Εψάλατε τον ένδοξον αγώ-
να της υπάγετε τώρα να φιλήσετε την ιεράν αυτής γην» η απάντηση του ποιητή δεν είναι γνωστή. Ο επίσκοπος
Ζακύνθου Ν. Κατραμής τον ρώτησε κάποτε: «κόμη γιατί δεν επισκέπτεσαι την αγαπημένη σου Ελλάδα;» και ο
ποιητής απαντά: «φοβούμαι μη δεν τη γνωρίσω» Σε επιστολή του στον επιστήθιο φίλο Γ. Τερτσέτη (25/3/1842)
γράφει: πάνε είκοσι χρόνια, που σαν σήμερα η Ελλάδα έσπασε τις αλυσίδες. Η μέρα αυτή του Ευαγγελισμού
είναι μέρα για χαρές και για δάκρυα. Χαρά για τα μελλούμενα, δάκρυα για τη σκλαβιά την περασμένη, και για
το σήμερα τη να ειπώ; Η διαφθορά είναι τόσο γενική και έχει τόσο βαθειάς τις ρίζες, που σε κάνει να σαστίζεις.
Μόνον όταν οι αφορμές της διαφθοράς εξολοθρευθούν..... Σελ. 15

ΑΔΕΙΕΣ   

Για μεταγγίσεις αίματος 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Υπάλληλοι που
πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από
νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίμα-
τος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας δικαιούνται ειδι-
κή άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσι-
μες ημέρες το χρόνο».
Πέραν των ως άνω ειδικών διατάξεων, που προφα-
νώς υπερισχύουν πάσης άλλης διατάξεως γενικού
περιεχομένου, εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν προ-
βλέπεται ρητώς η δυνατότητα εξαίρεσης κάποιου
υπαλλήλου από το κυκλικό ωράριο ένεκα οικογε-
νειακών λόγων...  Σελ.11

ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ       

Απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου  
Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Νόμου 4223/2013, «Η μετά-
ταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων του
Ε.Σ.Υ. με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων που υπηρετούν σε αυτά, επιτρέπεται μετά από αίτηση
του ενδιαφερομένου χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβου-
λίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.
Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτι-
κών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να
αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ,
και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η
σύζυγός τους»... Σελ. 13

Ιούλιος - Αύγουστος 2014

RYTHMOS_T65  7/30/14  11:20 AM  Page 2

ΕΚΛΟΓΕΣ
Η Ε.Ν.Ε. είναι το φιλόξενο σπίτι 
όλων των Νοσηλευτών

Με αφορμή τις εκλογές της Ε.Ν.Ε. και τα όσα προη-
γήθηκαν, αλλά και ακολούθησαν μετά την ανακοί-
νωση των αποτελεσμάτων, θέλω να επισημάνω τα 
ακόλουθα:
Καταρχήν η επικράτηση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ήταν καθο-
λική σε όλα τα επίπεδα για μια ακόμη φορά (πα-
νελλαδικό ποσοστό 95%), κλείνοντας τα στόματα 
όλων εκείνων που ασμένως έσπευδαν να προδι-
κάσουν ανατροπές, καταδίκες, φιάσκο, μπουρλό-
τα και αποδοκιμασίες. Το εκλογικό ποσοστό της 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ,  που αγγίζει μυθικές διαστάσεις και 
δείχνει την καθολική αποδοχή της από το σύνολο 
των συμμετεχόντων, δεν αφήνει απολύτως κανένα 
περιθώριο για παρερμηνείες ή εννοιολογικές στρε-
βλώσεις.
Η συμμετοχή προσέγγισε το 50% των εγγεγραμμέ-
νων στους εκλογικούς καταλόγους, ποσοστό σχε-
δόν όμοιο με εκείνο των εκλογών του 2011. Όλοι 
μας θα θέλαμε το ποσοστό αυτό να είναι πολύ με-
γαλύτερο και για το σκοπό αυτό, ως Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ε.Ν.Ε., φροντίσαμε να ενημερωθούν 
εγκαίρως όλοι οι Νοσηλευτές της χώρας με κάθε 
πρόσφορο μέσον... Σελ.  5

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Νομικά και ηθικά θέματα  
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απαρά-
δεκτη προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να αναγνωρίσει επαγγελματικά τους αποφοίτους 
της παράτυπης σχολής του ΕΕΣ από το 1993-2013 και να τους εξισώσει με τους Νοσηλευτές 
που αποφοίτησαν από την τυπική τριτοβάθμια νοσηλευτική εκπαίδευση που παρέχεται στα 
ΑΤΕΙ της χώρας.
Στην κατεύθυνση αυτή, της χάλκευσης της επαγγελματικής υπόστασης και του τίτλου του Νο-
σηλευτή,  χτες (22/10) κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο του ΥΔΜΗΔ με τίτλο «Ανοι-
χτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου το-
μέα….», δημιουργώντας έντονη αναστάτωση και οργή  στους νοσηλευτές ...  Σελ. 7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Οι εξελίξεις επιβάλλουν αλλαγές  
Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό αλλά και στον παγκόσμιο 
χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης είναι ραγδαίες και επιτακτικές. Η Νοσηλευτική είναι μια ταχέ-
ως εξελισσόμενη επιστήμη υγείας που στοχεύει στη θεραπεία του συνόλου των ανθρώπινων 
αντιδράσεων (οργανικές, ψυχο-νοητικές, κοινωνικές) στα φαινόμενα της νόσου και της υγεί-
ας. Οι τεχνικές κλινικές διαδικασίες αποτελούν τμήμα μόνον του εύρους της Νοσηλευτικής. 
Συνακόλουθα, η τεχνολογική εκπαίδευση δεν επαρκεί για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
επαγγελματιών και επιστημόνων νοσηλευτών, ικανών να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα 
και το εύρος των αναγκών της νοσηλευτικής φροντίδας των πολιτών στο σύγχρονο σύστημα 
υγείας. Η διεθνής νοσηλευτική κοινότητα προτείνει ως ελάχιστο προσόν για την άσκηση της 
νοσηλευτικής το πανεπιστημιακό πτυχίο.. Σελ. 8

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγκληματική 
απλούστευση...
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε το κεί-
μενο της ανερμάτιστης ανακοίνωσης 
της ΠΟΕΔΗΝ που απευθύνεται στον 
Υπουργό Υγείας, στην οποία γίνεται 
αναφορά για τη δήθεν πρόθεση της 
ΠΑΣΥΝΟ και της Ε.Ν.Ε. να υποβαθμίσει 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ 
Βοηθών Νοσηλευτών.
Με νοητικά  άλματα, λεονταρισμούς 
και ύφος όψιμου προστάτη λαϊκών ται-
νιών, οι συντάκτες της επίμαχης ανα-
κοίνωσης, δε μας διευκρινίζουν ποιες 
είναι οι κατονομαζόμενες «μεθοδεύ-
σεις» της ΠΑΣΥΝΟ και της Ε.Ν.Ε. που 
πρόκειται να διασπάσουν την ενότητα 
των εργαζομένων των νοσοκομείων. 
Ο υπογράφων κ. Γιαννάκος, βάζοντας 
ένα αριστοτεχνικό αυτογκόλ , μνημο-
νεύει το ΠΔ 87/86, γράφοντας χαρα-
κτηριστικά : «Με το Προεδρικό Διάταγ-
μα υπ’αριθμ.87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο 
Οργάνωσης των Νοσοκομείων», το 
Προσωπικό της Νοσηλευτικής Υπηρε-
σίας ... Σελ. 6
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Η νοσηλευτική βρίσκεται στο ΕΜΕΙΣ...
Γράφει ο Δημήτρης Πιστόλας 

Τ ο τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ξεσπάσει, τεχνίτη κατά την γνώ-
μη μου, ένταση στο χώρο της Νοσηλευτικής. Ποιοι είναι νοσηλευτές, 
ποιοι ασκούν τα νοσηλευτικά καθήκοντα, ποιες θα είναι οι νοσηλευτι-

κές πράξεις, πώς θα γίνει η κοστολόγηση αυτών, γιατί να γίνει κοστολόγηση 
των πράξεων, πρέπει να γίνει ενιαία νοσηλευτική εκπαίδευση, δεν πρέπει να 
γίνει, να γίνει κλάδος νοσηλευτών, να μην γίνει κλάδος νοσηλευτών. Σήμερα, 
είναι γεγονός, για πρώτη φορά οι νοσηλευτές έχουν άμεση προσωπική επαφή 
με τον πρωθυπουργό της χώρας για την επίλυση προβλημάτων και απαιτήσεων 
δεκάδων ετών που αφορούν την νοσηλευτική. 

Η αρχή έχει γίνει. Καλύτερα λοιπόν να περιμένουμε τις εξελίξεις χωρίς να 
δημιουργούμε προβλήματα, ικανοποιώντας απλά το υπερεγώ μας και όχι να 
κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, ώστε να χαθεί κάθε μελλοντική δικαίωση των 
νοσηλευτικών θεμάτων.

Δεκάδες χρόνια εργαζόμαστε στο δημόσιο και ιδι-
ωτικό τομέα εκτελώντας πράξεις που δεν περιγρά-
φονται πουθενά, μόνο και μόνο διότι η μη εκτέλεση 
των συγκεκριμένων πράξεων θα έφερε σημαντικό 
πρόβλημα στην λειτουργία των οργανισμών παροχής 
ιατρονοσηλευτικής φροντίδας. Οι συγκεκριμένες 
πράξεις, ενώ εκτελούνται καθημερινά στα νοσηλευ-
τικά ιδρύματα από τους νοσηλευτές, δεν μπορούν να 
εκτελεστούν στην κοινότητα από ελευθέρους επαγ-
γελματίες νοσηλευτές, διότι απλά δεν περιγράφο-
νται ως νοσηλευτικές πράξεις. Για να λέμε την αλή-
θεια, ούτε ο όρος ελεύθερος επαγγελματίας υπάρχει 
στην νοσηλευτική, αφού δεν υπάρχουν νομοθετικά 
κατοχυρωμένες νοσηλευτικές πράξεις, νόμιμα κο-
στολογημένες. 

Υπάρχουν έτσι χιλιάδες νοσηλευτές εγκλωβισμένοι στην ανεργία, χωρίς την δυνατότητα 
να ασκούν αυτό για το οποίο έχουν σπουδάσει, αφού ο μόνος χώρος άσκησης του επαγ-
γέλματος είναι τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα διάφορα ιατρεία. Με την νομοθετική ρύθ-
μιση των νοσηλευτικών πράξεων και την κοστολόγηση αυτών ένας ολόκληρος κλάδος θα 
ελευθερωθεί από τα δεσμά άλλων κλάδων υγείας που εκμεταλλεύονται έως και σήμερα 
το νομοθετικό κενό.

Άλλο μεγάλο πρόβλημα της νοσηλευτικής είναι η εκπαίδευση, όπως αυτή παρέχεται σήμε-
ρα. Πάγιο αίτημα των νοσηλευτών είναι η ενιαία νοσηλευτική εκπαίδευση σε πανεπιστημι-
ακό επίπεδο. Μόνο λίγους δεν εξυπηρετεί η συγκεκριμένη θέση. 

Επίσης και ο κλάδος των νοσηλευτών, ένα βήμα πριν την επιτυχία και την δημιουργία του, 
ατομικά συμφέροντα προσπαθούν να υψώσουν τείχη για την μη ψήφισή του, βάζοντας το 
εγώ πάνω από το εμείς.

Δεν θα μπορούσα φυσικά να αφήσω ασχολίαστο αυτό που συμβαίνει εδώ και λίγους μήνες. 
Κάποιο καράβι βούλιαξε και τα ποντίκια μετακομίζουν σε καινούργιο... Ετοίμασαν ασφαλή 
έξοδο του μέγα ποντικού και τώρα σε νέο καράβι θα συνεχίσουν να ζουν τρώγοντας τις 
σάρκες άλλων, προκειμένου να εξασφαλίσουν την προσωπική τους επιβίωση. 
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Καλύτερα να περιμένουμε τις 
εξελίξεις χωρίς να δημιουργούμε 

προβλήματα, ικανοποιώντας 
απλά το υπερεγώ μας και όχι να 

κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, 
ώστε να χαθεί κάθε μελλοντική 

δικαίωση των νοσηλευτικών 
θεμάτων.
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T ην Τρίτη 11/11/2014 κλιμάκιο της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 
(Ε.Ν.Ε.) επισκέφθηκε τον Πρωθυ-

πουργό της χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά, ζη-
τώντας να δοθεί άμεση λύση σε ορισμένα 
φλέγοντα ζητήματα του κλάδου μας, με 
την ανάλογη  παρέμβασή του στα αρμόδια 
υπουργεία:

Συγκεκριμένα και μετά την παράθεση των 
ανάλογων επιχειρημάτων, ο Πρωθυπουρ-
γός δεσμεύτηκε να υλοποιήσει άμεσα τα 
ακόλουθα ζητήματα:

1.  Πρόβλεψη για  διάταξη στο επικείμενο 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που 
θα περιγράφει τη δημιουργία Κλάδου 
Νοσηλευτών του ΕΣΥ (αναλόγως με τη 
διάρθρωση που περιγράφεται στο ΠΔ 
87/86 και την ταυτότητα του «Νοση-
λευτή» όπως περιγράφεται στο νόμο 
1579/85 και 3252/04)), οι λεπτομέρειες 
της λειτουργίας του οποίου, θα περιγρά-
φονται σε σχετική Υπουργική Απόφαση.

2.  Άμεση έκδοση Υπουργικής Απόφασης 
για την περιγραφή των νοσηλευτικών 
πράξεων και ακολούθως για την κο-
στολόγηση αυτών, όπως επεξεργάστη-
καν, συντέθηκαν και κατατέθηκαν στον 
Υπουργό Υγείας από την Ε.Ν.Ε..

3.  Δέσμευση για οριστική επίλυση του 
ιδιότυπου προβλήματος της διττής υπό-
στασης της ανώτατης νοσηλευτικής 
εκπαίδευσης. Ήδη δρομολογήθηκε η 
συνάντηση της Ε.Ν.Ε. με την ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας την προσεχή Πα-
ρασκευή 14/11/2014, υπό την επίβλεψη 
του Πρωθυπουργού, ο οποίος αφού ζή-
τησε αναλυτική ενημέρωση για το θέμα, 
συμφώνησε με την πρόταση της Ε.Ν.Ε. 
για ενιαία νοσηλευτική τριτοβάθμια εκ-
παίδευση στο Πανεπιστήμιο. Με βάση 
τα παραπάνω, συμφωνήθηκε οι ανα-
γκαίες αλλαγές να συντελεστούν άμεσα, 
αναγνωρίζοντας στην Ε.Ν.Ε. την αρμο-
διότητα της πρωτεύουσας συμμετοχής 
στις επικείμενες συναντήσεις μεταξύ 
των εμπλεκομένων φορέων.

Με δεδομένο ότι είναι η πρώτη φορά που 
εκπρόσωποι των Νοσηλευτών της χώρας συναντούν 
επίσημα τον Πρωθυπουργό, το γεγονός από μόνο 

του αποκτά ιδιαίτερη σημασία, τόσο συμβολική όσο 
και ουσιαστική.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

Μια συμβολική και
ουσιαστική συνάντηση 

4.  Άμεση πρόβλεψη από το ΥΔΜΗΔ, για τη 
συμπερίληψη των ιδιαιτέρων χαρακτηρι-
στικών του επαγγέλματος στην ιεραρχι-
κή μας εξέλιξη, όπως η μοριοδότηση των 
νοσηλευτικών ειδικοτήτων, η επιμόρφω-
ση και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση που 
θα πιστοποιείται από την Ε.Ν.Ε., βάσει 
του άρθρου 2 του νόμου 3252/2004 και 
του άρθρου 25 του  νόμου 4272/2014.

Με δεδομένο ότι είναι η πρώτη φορά που 
εκπρόσωποι των Νοσηλευτών της χώρας 
συναντούν επίσημα τον Πρωθυπουργό, το 
γεγονός από μόνο του αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία, τόσο συμβολική όσο και ουσιαστική.

Η Ε.Ν.Ε. θα επανέλθει εκ νέου, ενημερώ-
νοντας τα μέλη της για τις παραπάνω περι-
γραφόμενες εξελίξεις. 
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Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας, Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Ε. 

Με αφορμή τις εκλογές της Ε.Ν.Ε. και τα όσα προηγήθη-
καν, αλλά και ακολούθησαν μετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων, θέλω να επισημάνω τα ακόλουθα:

Καταρχήν η επικράτηση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ήταν καθολική σε όλα 
τα επίπεδα για μια ακόμη φορά (πανελλαδικό ποσοστό 95%), κλεί-
νοντας τα στόματα όλων εκείνων που ασμένως έσπευδαν να προ-
δικάσουν ανατροπές, καταδίκες, φιάσκο, μπουρλότα και αποδοκι-
μασίες. Το εκλογικό ποσοστό της ΕΝΟΤΗΤΑΣ,  που αγγίζει μυθικές 
διαστάσεις και δείχνει την καθολική αποδοχή της από το σύνολο 
των συμμετεχόντων, δεν αφήνει απολύτως κανένα περιθώριο για 
παρερμηνείες ή εννοιολογικές στρεβλώσεις.

Η συμμετοχή προσέγγισε το 50% των εγγεγραμμένων στους 
εκλογικούς καταλόγους, ποσοστό σχεδόν όμοιο με εκείνο των 
εκλογών του 2011. Όλοι μας θα θέλαμε το ποσοστό αυτό να εί-
ναι πολύ μεγαλύτερο και για το σκοπό αυτό, ως Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Ε.Ν.Ε., φροντίσαμε να ενημερωθούν εγκαίρως όλοι 
οι Νοσηλευτές της χώρας με κάθε πρόσφορο μέσον. Η προκήρυ-
ξη των εκλογών αναρτήθηκε άμεσα από τις 26 Σεπτεμβρίου (40 
μέρες πριν τις εκλογές) στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας και 
της Ε.Ν.Ε., στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μεγάλα sites  του 
χώρου της υγείας και εστάλη ταχυδρομικώς σε όλες τις νοσηλευ-
τικές διευθύνσεις των δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων της 
χώρας με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι Νοσηλευτές 
του φορέα. Παράλληλα στείλαμε mass mail στη βάση δεδομένων 
που κατέχουμε (πάνω από 10.000 e- mails) τρεις φορές, ανά τακτά  
χρονικά διαστήματα και sms τουλάχιστον δυό φορές σε κάθε νο-
σηλευτή που βρισκόταν στον εκλογικό κατάλογο, ενημερώνοντάς 
τον για τον τόπο και το χρόνο της ψηφοφορίας.

Μετά απ’ όλη αυτή την επίμονη, επίπονη και λεπτομερή ενημέ-
ρωση,  δε νομίζω ότι μπορεί κανείς από αυτούς που δεν προσήλ-
θαν στις κάλπες να επικαλεστεί άγνοια.

Το σίγουρο είναι όλοι θα θέλαμε μεγαλύτερη συμμετοχή, ώστε 
τα μέλη μας να έρθουν πιο κοντά στην ανάληψη των ατομικών τους 
ευθυνών αναφορικά με την επαγγελματική μας αυτοοργάνωση, 
συντελώντας έτσι στη θεμελίωση μιας πλουραλιστικής συλλογι-
κής δράσης, που θα στηρίζεται τόσο στο «εγώ», όσο κυρίως στο 
«εμείς».  

Στον αντίποδα, οι άναρθρες κραυγές ορισμένων εκπροσώπων 
της λιλιπούτειας μειοψηφίας  περί της δήθεν απαξίωσης της Ε.Ν.Ε. 
από τους Νοσηλευτές λόγω της μειωμένης συμμετοχής, μόνο ως 
αστείες μπορούν να εκληφθούν, μιας και οι ίδιοι πρωτοστάτησαν 
επί σειρά ετών στην αποσάθρωση του ιστού της νοσηλευτικής κοι-
νότητας με τη διχαστική τους δράση μέσω ανερμάτιστων συλλό-

γων, φορέων και συνδέσμων εγνωσμένης καταστατικής ελαφρό-
τητας.

Η γενικευμένη κρίση των θεσμών, μετουσιωμένη σε απογοή-
τευση, απάθεια, οργή, γκρίνια και τελικά αποχή από τις διαδικα-
σίες ακόμα και των συλλογικών οργάνων αναφοράς, αναμφίβολα 
καθρεφτίζεται σε όλες τις εκφάνσεις μας ως πολίτες μιας χώρας 
ιδιαιτέρως ευάλωτης σε επίπεδο ηθικής και πολιτικής σταθερότη-
τας και αξιοπιστίας. Ας μη ξεχνάμε, ότι η αποχή των πολιτών στις 
βουλευτικές και δημοτικές εκλογές αγγίζει τεράστια ποσοστά. 

Ειδικότερα, στο χώρο της υγείας, η συμμετοχή των εργαζο-
μένων στις εκλογικές διαδικασίες την τελευταία τριετία, για την 
ανάδειξη των εκπροσώπων των Υπηρεσιακών και των Διοικητικών 
Συμβουλίων των νοσοκομείων, είναι της τάξης του 10-15%.  Στις 
πρόσφατες εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μόλις το 40% 
των εγγεγραμμένων ιατρών προσήλθαν στις κάλπες. 

Γιατί λοιπόν δαιμονολογούν κάποιοι, ανακαλύπτοντας δήθεν 
συγκεκριμένες αιτίες για τη γενικευμένη απάθεια της κοινωνίας, 
φορτώνοντας στην Ε.Ν.Ε. τα αρνητικά χαρακτηριστικά που συνα-
ντώνται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της κοινωνικοπολιτικής διάρ-
θρωσης; 

Ποιοι είναι αυτοί που απαιτούν, λοιδορούν, ισοπεδώνουν, λα-
σπώνουν, ψεύδονται και έρπουν εκλιπαρώντας για λίγη δημοσι-
ότητα; Είναι οι εκπρόσωποι του 0,3%... Αυτοί που με το σύστημα 
της απλής λογικής εξελέγησαν με μερικές δεκάδες ψήφων, τη 
στιγμή που συνάδελφοι της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, με εκατοντάδες προτιμή-
σεων έμειναν εκτός της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων…

Με αυτές τις σκέψεις, και χωρίς να επαναπαυόμαστε στο όντως 
κολακευτικό ποσοστό που πήρε η ΕΝΟΤΗΤΑ, θεωρώ πως είναι χρέ-
ος μας να προσελκύσουμε περισσότερους νοσηλευτές κοντά στην 
Ε.Ν.Ε. με κάθε πρόσφορο τρόπο, εμπλέκοντάς τους ενεργά σε όλα 
τα επίπεδα της δράσης μας, και καθιστώντας τους σαφές ότι το να 
είσαι συνειδητοποιημένο μέλος, θα είναι προς όφελος ολόκληρου 
του κλάδου.

Σε μια εποχή που ορισμένοι προσπαθούν να θέσουν εν αμ-
φιβόλω παγιωμένες κατακτήσεις του κλάδου μας, επιθυμώντας 
διακαώς να υποβαθμίσουν τα πτυχία και τον επιστημονικό και 
επαγγελματικό μας ρόλο, προκειμένου να αποκομίσουν υλικά και 
συνδικαλιστικά οφέλη, η Ε.Ν.Ε. αποτελεί το βασικότερο ανάχωμα 
του κλάδου των Νοσηλευτών και πρέπει να πλαισιωθεί ενεργά απ’ 
όλους μας.

Αφού ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην 
εκλογική διαδικασία  και με τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα έχου-
με μαζί μας και όλους όσους απείχαν ασκώντας καλόπιστη κρι-
τική, διακηρύσσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ε.Ν.Ε. είναι το 
φιλόξενο σπίτι όλων των Νοσηλευτών, ανέργων ή εργαζομένων, 
ενεργώντας πάντα με ανοιχτές και κρυστάλλινες διαδικασίες 
προς όφελος όλων ανεξαιρέτως των μελών της.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.

Η Ε.Ν.Ε. είναι το φιλόξενο σπίτι  
όλων των Νοσηλευτών 
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Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε το 
κείμενο της ανερμάτιστης ανα-
κοίνωσης της ΠΟΕΔΗΝ που απευ-

θύνεται στον Υπουργό Υγείας, στην οποία 
γίνεται αναφορά για τη δήθεν πρόθεση της 
ΠΑΣΥΝΟ και της Ε.Ν.Ε. να υποβαθμίσει τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των ΔΕ Βοη-
θών Νοσηλευτών.

Με νοητικά  άλματα, λεονταρισμούς 
και ύφος όψιμου προστάτη λαϊκών ταινιών, 
οι συντάκτες της επίμαχης ανακοίνωσης, 
δε μας διευκρινίζουν ποιες είναι οι κατο-
νομαζόμενες «μεθοδεύσεις» της ΠΑΣΥΝΟ 
και της Ε.Ν.Ε. που πρόκειται να διασπά-
σουν την ενότητα των εργαζομένων των 
νοσοκομείων. 

Ο υπογράφων κ. Γιαννάκος, βά-
ζοντας ένα αριστοτεχνικό αυτογκόλ , 
μνημονεύει το ΠΔ 87/86, γράφοντας 
χαρακτηριστικά : «Με το Προεδρικό 
Διάταγμα υπ’αριθμ.87/1986 «Ενιαίο 
Πλαίσιο Οργάνωσης των Νοσοκομεί-
ων», το Προσωπικό της Νοσηλευτι-
κής Υπηρεσίας κατανέμεται στους 
κλάδους ΠΕ - ΤΕ Νοσηλευτών, ΔΕ 
Βοηθών Νοσηλευτών, ΥΕ Βοηθητικού 
Υγειονομικού Προσωπικού. Η ανω-
τέρω διάρθρωση είναι υποχρεωτική 
με βάση το τίτλο Σπουδών που διαθέτουν 
και τα θεσμοθετημένα Επαγγελματικά Δι-
καιώματα του Νοσηλευτικού Προσωπικού 
(Προεδρικά Διατάγματα)».  Έτσι, με αυτή 
την αναφορά, από την οποία προκύπτει η 
σαφέστατη κλαδική διάκριση των Νοση-
λευτών από τους Βοηθούς των, ουσιαστικά 
ανατρέπει μέσα σε τρεις σειρές, όλο το σα-
θρό οικοδόμημα που ψευδόμενος επιχεί-
ρησε να συνθέσει και αποσύρει άθελά του 
το ένδυμα του ψεύδους, αποκαλύπτοντας 
την ωμή αλήθεια της πραγματικής του πρό-
θεσης: Να υπερκεράσει σε λαϊκισμό τους 
έτερους «μεσσίες» της ΠΑΣΟΝΟΠ, που τά-
ζουν μισθολογική εξομοίωση στους ΔΕ Βο-
ηθούς Νοσηλευτών με τους Νοσηλευτές, 
προσφέροντάς τους πιο… φανταχτερές 
χάντρες και καθρεφτάκια.

Ας θυμίσουμε στον κύριο πρόεδρο της 
ΠΟΕΔΗΝ, ότι αυτοί που σήμερα διαγκωνί-
ζονται να λάβουν το δαχτυλίδι του επίση-
μου μνηστήρα του ΣΥΝΔΕ, πρωτοστάτησαν 
το 1992 στην ψήφιση του άρθρου 102 του 
Ν.2071, στο οποίο προβλεπόταν η ίδρυ-

ση κλάδου νοσηλευτών του ΕΣΥ, χωρίς την 
παρουσία σε αυτόν των ΔΕ Βοηθών Νο-
σηλευτών. Άραγε τί άλλαξε σήμερα κύριε 
Γιαννάκο; Προς τί η όψιμη πρεμούρα της 
ακατάσχετης πλειοδοσίας σας σε ασύμβα-
τες με την ελληνική νομοθεσία εκχωρήσεις;  

Η αλήθεια είναι ότι ο πάλαι ποτέ «πρά-
σινος» λαϊκισμός του ψυχορραγούντος 
ετέρου της συγκυβέρνησης και των απο-
μεινάντων απολιθωμάτων του, καθοδηγεί 
με κεκτημένη -πλην φθίνουσα - ταχύτητα 
την ηγετική ομάδα της ΠΑΣΚΕ- ΠΟΕΔΗΝ 
στην επικίνδυνη παροχολογία της δεκαε-
τίας του ’80 και τελικά στην αναπόφευκτη 
αυτοκαταστροφή της.

Οι δεκάδες χιλιάδες Νοσηλευτές της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με πανελλή-
νιες εξετάσεις, με χρόνια σπουδών, με 
αιματηρές οικονομικές θυσίες για μετα-
πτυχιακές σπουδές, με την έννοια της 
συνεχούς επιμόρφωσης και της δια βίου 
εκπαίδευσης, λένε ΟΧΙ στην ισοπέδωση, 
ΟΧΙ στο διασυρμό, ΟΧΙ στην υποβάθμιση, 
ΟΧΙ στην έκπτωση κάθε έννοιας δικαίου, 
ηθικής και λογικής.

Οι δεκάδες χιλιάδες Νοσηλευτές της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κύριοι της 
ΠΟΕΔΗΝ και της ΠΑΣΟΝΟΠ, δε θα επι-
τρέψουν να μετατρέψετε τις σπουδές και 
τις θυσίες τους σε κουρέλια. Δε θα σας 
επιτρέψουν να ευτελίσετε το επαγγελμα-
τικό τους κύρος, με τις ανήθικες και ιδι-
οτελείς σας γενικεύσεις του τύπου «Ίδια 
δουλειά- ίδια αμοιβή». 

Δε θα σας επιτρέψουν να μεταφρά-
ζετε το Σύνταγμα όπως σας συμφέρει, 
καταστρατηγώντας κάθε έννοια δικαίου, 
αξιοσύνης και προοπτικής επαγγελματικής 
ανάπτυξης και προόδου.

Οι δεκάδες χιλιάδες Νοσηλευτές της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κύριοι της 
ΠΟΕΔΗΝ και της ΠΑΣΟΝΟΠ, είναι εξορ-
γισμένοι με τις άθλιες προσπάθειες της 
εγκληματικής απλούστευσης του «Όλοι 
ίδιοι είμαστε»! 

Οι τραγικές ελλείψεις και οι αδυναμίες 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε καμία 
περίπτωση δε θα αποτελέσουν το μοχλό 
για την απεμπόληση των εναπομεινάντων 
προνομίων μας. Σεβόμαστε την επαγγελ-
ματική ταυτότητα όλων των κλάδων, αλλά 
μέχρις εκεί. Ο τίτλος του Νοσηλευτή, θε-
μελιωμένος από το 1985 με το νόμο 1579 
και εδραιωμένος με τον καταστατικό νόμο 

της ΕΝΕ 3252/2004, δεν εκχωρείται, 
δεν παραχωρείται, δεν αντιγράφε-
ται, δεν πωλείται. Κερδίζεται με τε-
τραετείς σπουδές, η πρόσβαση στις 
οποίες γίνεται με πανελλαδικές εξε-
τάσεις.

Όποιος λοιπόν επιθυμεί κύριε 
πρόεδρε της ΠΟΕΔΗΝ να γίνει Νοση-
λευτής, εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος 
συνάδελφος ΔΕ Νοσηλευτή, σας κι 
εσάς, μπορεί να δώσει πανελλαδικές 
και να σπουδάσει τέσσερα χρόνια 
για να το πετύχει. 

Γιατί απ’ ότι φαίνεται, αυτοί που προ-
τείνουν με τόση ελαφρότητα την εξομοί-
ωση των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών με τους 
Νοσηλευτές, φαίνεται πως ποτέ τους δε 
μόχθησαν,  ποτέ τους δεν γεύτηκαν τη βά-
σανο των νοσηλευτικών σπουδών σε τρι-
τοβάθμιο πανεπιστημιακό επίπεδο.

Κλείνοντας, οφείλουμε να σχολιάσου-
με τις απειλές σας για κινητοποιήσεις, 
μιας και οι ίδιοι γνωρίζετε καλά, ότι πάει 
καιρός που αυτοί που σας ακολουθούν σε 
τέτοιου είδους θεατρικά δρώμενα, μετρώ-
νται εύκολα με τα δάχτυλα των ανθρώπι-
νων άκρων…

Η ΠΑΣΥΝΟ, αξιοποιώντας το ποιοτι-
κό κριτήριο της εκπροσώπησης των νο-
σηλευτών του ΕΣΥ όλης της χώρας, δια-
βεβαιώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι 
θα διαφυλάξει με κάθε τρόπο το ιερό 
δικαίωμα των μελών της να τιμούν τον 
επαγγελματικό τους τίτλο και να κρα-
τάνε ψηλά τη σημαία της κλαδικής τους 
ταυτότητας, προσπαθώντας να την κατο-
χυρώσει νομοθετικά. 

Οι δεκάδες χιλιάδες Νοσηλευτές 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  

είναι εξοργισμένοι με τις άθλιες 
προσπάθειες της εγκληματικής 

απλούστευσης του 
«Όλοι ίδιοι είμαστε»! 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΨΕΥΔΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Εγκληματική απλούστευση... 
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¶.Á.¶.ëòÝõè ¶.Á.¶.ëòÝõè 
áðÞãåé÷H  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, καταγγέλλει με τον πλέ-

ον κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη προσπάθεια 
του Υπουργείου Υγείας να αναγνωρίσει επαγγελματικά 

τους αποφοίτους της παράτυπης σχολής του ΕΕΣ από το 1993-
2013 και να τους εξισώσει με τους Νοσηλευτές που αποφοίτη-
σαν από την τυπική τριτοβάθμια νοσηλευτική εκπαίδευση που 
παρέχεται στα ΑΤΕΙ της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή, της χάλκευσης της επαγγελματικής 
υπόστασης και του τίτλου του Νοσηλευτή,  χτες (22/10) κατατέ-
θηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο του ΥΔΜΗΔ με τίτλο «Ανοιχτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδο-
μένων του δημοσίου τομέα….», δημιουργώντας έντονη αναστάτω-
ση και οργή  στους νοσηλευτές όλης της χώρας, για τις επίμονες 
ενέργειες των επιτελών του ΥΥΚΑ αναφορικά με την εξωθεσμική 
«τακτοποίηση» των αποφοίτων της εν λόγω παρατύπως λειτουρ-
γούσας σχολής, παρά την αντίθετη άποψη της αρμόδιας υπηρε-
σίας του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας).

Η Ε.Ν.Ε., ήδη από το 2007 έχει αναδείξει το θέμα και το είχε 
χαρακτηρίσει ως βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της δημόσιας 
νοσηλευτικής εκπαίδευσης προειδοποιώντας τους ιθύνοντες του 
Υπουργείου Υγείας αλλά και τις εισαγγελικές αρχές για το επαγ-
γελματικό αδιέξοδο που οδηγούνταν οι εκατοντάδες φοιτούντες 
στην εν λόγω σχολή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με το άρθρο 31§2 του Νό-
μου 3252/04, όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει άδεια 
άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 
458 του Ποινικού Κώδικα.

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το υπ’αριθμ.πρωτ. 109077α/
Β1/14-12-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Στατιστικής & 
Οργάνωσης Α.Ε. του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των, καθώς και από το υπ’αριθμ.πρωτ.Φ2/132338/Β3/07-12-2006 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Σχολή 
Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν ανήκει στην 
αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, δεν περιλαμβάνεται στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν υπάγεται στο σύστημα εισαγω-
γής μέσω των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από το υπ’αριθμ.πρωτ.Υ7β/
Γ.Π.128245/06-12-2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του ως άνω Υπουργείου.

Με βάσει τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι, οι πτυχιούχοι της 
Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
δεν δύνανται να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή ή 
της Νοσηλεύτριας, δεν δύνανται να εγγραφούν ως μέλη της Ε.Ν.Ε., 
δεν δύνανται να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νο-
σηλεύτριας, πολλώ δε μάλλον δεν δύνανται να καταλαμβάνουν 

θέσεις ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών όπου απασχολού-
νται. Υπογραμμίζεται, δε, ότι η εξ αυτών πραγματική άσκηση του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος συνιστά το ποινικό αδίκημα της αντι-
ποίησης επαγγέλματος.

Οι ανωτέρω θέσεις έχουν επικυρωθεί από τη νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και δη την υπ’αριθμ. 4813/1995 και 
την πλέον πρόσφατη 1102/2008 απόφαση. 

Επιπλέον τονίζουμε ότι πέραν των συνταγματικών και νομι-
κών κωλυμάτων που προκύπτουν, αναδεικνύεται και μείζον ηθικό 
θέμα, όταν αναγνωρίζεται ο τίτλος εκατοντάδων αποφοίτων μιας 
σχολής που λειτουργεί παράτυπα από το 1989 αγνοώντας τα ορι-
ζόμενα από την ελληνική νομοθεσία, χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις 
και χωρίς να έχει τύχει ποτέ καμίας αξιολόγησης μιας και δεν συ-
γκαταλέγεται μεταξύ των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων της ελληνικής 
τυπικής εκπαίδευσης.

Κλείνοντας, καλούμε τους νοσηλευτές όλης της χώρας, αλλά 
και τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς (Νοσηλευτικές Σχολές ΑΤΕΙ 
και ΑΕΙ) να αντιδράσουν άμεσα ώστε να μην ανοίξει το παράθυρο 
της κατακρήμνισης του επαγγελματικού μας τίτλου και η κερκό-
πορτα της άλωσης της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΕΣ

 Νομικά και ηθικά θέματα 
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¶.Á.¶.ëòÝõè ¶.Á.¶.ëòÝõè 
áðÞãåé÷A ποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι εξελίξεις στον Ευ-

ρωπαϊκό αλλά και στον παγκόσμιο χώρο της ανώτατης εκ-
παίδευσης είναι ραγδαίες και επιτακτικές. Η Νοσηλευτική 

είναι μια ταχέως εξελισσόμενη επιστήμη υγείας που στοχεύει στη 
θεραπεία του συνόλου των ανθρώπινων αντιδράσεων (οργανικές, 
ψυχο-νοητικές, κοινωνικές) στα φαινόμενα της νόσου και της υγεί-
ας. Οι τεχνικές κλινικές διαδικασίες αποτελούν τμήμα μόνον του 
εύρους της Νοσηλευτικής. Συνακόλουθα, η τεχνολογική εκπαίδευ-
ση δεν επαρκεί για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων επαγγελματι-
ών και επιστημόνων νοσηλευτών, ικανών να ανταποκριθούν στην 
πολυπλοκότητα και το εύρος των αναγκών της νοσηλευτικής φρο-
ντίδας των πολιτών στο σύγχρονο σύστημα υγείας. Η διεθνής νο-
σηλευτική κοινότητα προτείνει ως ελάχιστο προσόν για την άσκη-
ση της νοσηλευτικής το πανεπιστημιακό πτυχίο.

Η χώρα μας καλείται να απαντήσει εποικοδομητικά στις νέες 
προκλήσεις που εμφανίζονται στο νέο διεθνές περιβάλλον της εκ-
παίδευσης αλλά ταυτόχρονα να προσαρμόσει τις δικές της δομές 
στα αντίστοιχα πρότυπα και διαδικασίες. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 1579/1985 
(Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανά-
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 217/1985), 
«από τη δημοσίευση του παρόντος νό-
μου καθιερώνεται ο επαγγελματικός 
τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας 
στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους 
των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) 
Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως 
ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων 
επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων 
σχολών α, β, γ. Η έννοια του νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας προσδιορί-
ζεται σύμφωνα με την 149 διεθνή σύμβαση εργασίας».

Όπως σαφώς προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομο-
θέτης ήδη από το έτος 1985 προβλέπει ρητώς την απονομή του 
αυτού επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή τόσο στους αποφοί-
τους των ΑΕΙ, όσο και στους αποφοίτους των ΤΕΙ, αναγνωρίζοντας, 
την ομοιότητα των τυπικών προσόντων τους. Από την στιγμή, λοι-
πόν, που οι νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό 
τίτλο, προκύπτει σαφώς ότι αμφότεροι ασκούν το ίδιο ακριβώς 
επάγγελμα επί ίσοις όροις. Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, 
ότι ο νομοθέτης διασφαλίζει εν τοις πράγμασι το ίδιο καθεστώς 
μεταχείρισης για τους νοσηλευτές τόσο της κατηγορίας ΠΕ, όσο 
και της κατηγορίας ΤΕ. Η υποχρέωση αμφοτέρων, όπως εγγρα-
φούν στον ίδιο επαγγελματικό σύλλογο – ΝΠΔΔ υποδηλώνει με 
ξεκάθαρο τρόπο, ότι υπάρχει σαφής πρόθεση εξομοίωσης αυτών 
εξ απόψεως επαγγελματικών προσόντων και εν γένει ασκήσεως 
του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι 
εις όλους τους νοσηλευτές, ανεξαρτήτως κατηγορίας, χορηγείται 

η ίδια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, κατόπιν προσκομίσεως των 
ίδιων δικαιολογητικών, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρ-
θρου 31 του Νόμου 3252/2004. 

Στην περίπτωση που μας απασχολεί, άξιο αναφοράς είναι ότι 
στις νοσηλευτικές υπηρεσίες όλων των νοσοκομείων της χώρας, 
όλοι οι νοσηλευτές, ανεξαρτήτως κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ, εκτελούν 
τα ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα. Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι ενώ 
για τους νοσηλευτές της κατηγορίας ΤΕ υπάρχει περιγραφή των 
επαγγελματικών τους δικαιωμάτων στις διατάξεις του άρθρου 1 
του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989 (Καθορισμός Επαγγελμα-
τικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευ-
τικής, β) Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της 
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δ) του τμήματος 
Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΦΕΚ Α΄ 
159/1989), για τους νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ δεν υπάρχει 
αντίστοιχη σαφής πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
στην πράξη εδώ και δεκαετίες η ανάλογη εφαρμογή των διατά-

ξεων του ΠΔ 351/1989 και επί των 
νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ. 

Η ανάλογη, δε, εφαρμογή των 
ως άνω διατάξεων και επί των νο-
σηλευτών ΠΕ είναι απόλυτα ευχε-
ρής, ενόψει της διατύπωσης της 
διάταξης της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 του ΠΔ 351/1989, σύμφω-
να με την οποία «οι πτυχιούχοι του 
τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγ-

γελματικό τίτλο «Νοσηλευτής – Νοσηλεύτρια» (παρ.2, άρθρο 5 
του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώ-
σεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πο-
λυδύναμοι νοσηλευτές γενικώς φροντίδων».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, κατά τον προσδιορισμό των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών της κατηγορίας ΤΕ 
γίνεται ρητή μνεία και επίκληση του επαγγελματικού τίτλου του 
νοσηλευτή, ο οποίος, όμως, όπως εξάλλου προαναφέρθηκε, απο-
νέμεται ομοίως και στους νοσηλευτές της κατηγορίας ΠΕ. 

Ολοκληρώνοντας, τέλος, την προσέγγιση των διατάξεων του ΠΔ 
351/1989, αξίζει να αναφερθούμε στις διατάξεις του άρθρου 1§3.3, 
σύμφωνα με τις οποίες οι νοσηλευτές, ανεξαρτήτως κατηγορίας, 
«καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με 
τον τομέα της ειδικότητας τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύου-
σα νομοθεσία». Και εκ των διατάξεων τούτων του ΠΔ 351/1989 καθι-
ερώνεται η δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης της διοικητικής 
ιεραρχίας των νοσηλευτικών υπηρεσιών από νοσηλευτές ΠΕ και TΕ, 
χωρίς ουδεμία μορφή διάκρισης μεταξύ των.         

Σε αυτό το πλαίσιο, η  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) που 
ιδρύθηκε με το Ν. 3252/2004 αποτελεί σήμερα τον επαγγελματι-

οι εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό 
αλλά και στον παγκόσμιο χώρο 
της ανώτατης εκπαίδευσης είναι 

ραγδαίες και επιτακτικές.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι εξελίξεις επιβάλλουν αλλαγές  
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¶.Á.¶.ëòÝõè ¶.Á.¶.ëòÝõè 
áðÞãåé÷

κό σύλλογο των Νοσηλευτών της χώρας, υπό την μορφή Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό 
δεκαετιών τόσο σε θεσμικό, όσο και σε επαγγελματικό αλλά και 
επιστημονικό επίπεδο. 

Μεταξύ των σκοπών της Ε.Ν.Ε., όπως αυτοί περιγράφονται στο 
άρθρο 2 του Ν.3252/2004, συμπεριλαμβάνεται και η διατύπωση 
εισηγήσεων επί θεμάτων Νοσηλευτικής εκπαίδευσης, ήτοι ενός 
τομέα εξαιρετικά ευαίσθητου, ο οποίος περιέρχεται πλέον στο 
αποκλειστικό πεδίο ευθύνης της Ε.Ν.Ε., ως καθ’ ύλην αρμόδιου 
φορέα, νομοθετικώς κατοχυρωμένου, για κάθε ζήτημα που άπτε-
ται της Νοσηλευτικής Επιστήμης και Τέχνης.

Η εξέλιξη της Νοσηλευτικής επιστήμης, της τεχνολογίας, το ευρω-
παϊκό καθεστώς στα κράτη – μέλη με την ενιαία Πανεπιστημιακή Νο-
σηλευτική εκπαίδευση (πλην της Γερμανίας και Αυστρίας), η δήλωση 
του ενιαίου τίτλου Νοσηλευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το άρθρο 
5 του Ν.1579/85 και η ψήφιση του Νόμου 3204/2003 περί άσκησης 
ελευθέρου επαγγέλματος και οι βασικές τομεακές Κοινοτικές Οδη-
γίες (77/451, 77/452, 77/453 Ε.Ο.Κ.), επιβάλλουν την ανάπτυξη της 
Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό, θα επέλθει η ζητούμενη εκπαιδευτική και 
κοινωνική αναβάθμιση του ανθρωπιστικού επαγγέλματος του Νοση-
λευτή και θα τεθεί τροχοπέδη  στην ολοένα αυξανόμενη απαξίωση 
που αποτρέπει τους νέους από το να ασχοληθούν με τη Νοσηλευτική 
Επιστήμη και τους ωθεί να επιλέξουν άλλες επαγγελματικά υπερκο-
ρεσμένες Υγειονομικές Επιστήμες.

Θυμίζουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με τη διακήρυ-
ξή του στο Μόναχο το 2000, παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του να 
υιοθετήσουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση για τους Νοσηλευτές 
τους.

Η λειτουργία – ίδρυση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων λοιπόν, 
μπορεί να εξαγγελθεί με τον ακόλουθο προγραμματισμό:

Ι. ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τα νέα Πανεπιστημιακά τμήματα θα πρέπει να λειτουργήσουν σε 
υγειονομικές περιφέρειες που θα συμβάλλουν στην κάλυψη της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην προαγωγή της υγείας, 
επιλύνοντας χρόνια προβλήματα της περιφέρειας. Κατά συνέπεια 
στα ήδη υπάρχοντα Πανεπιστημιακά Τμήματα Νοσηλευτικής Αθη-
νών και Σπάρτης, θα πρέπει να προστεθούν τα ακόλουθα τμήμα-
τα, που θα ανήκουν και θα εποπτεύονται από τις αντίστοιχες Σχο-
λές Επιστημών Υγείας ή τις Ιατρικές Σχολές:
•   Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής Θράκης με έδρα την Αλε-

ξανδρούπολη. Το σκεπτικό ίδρυσης  στηρίζεται στο γεγονός ότι 
το εν λόγω τμήμα θα καλύψει τις ανάγκες της Υγειονομικής Περι-
φέρειας Θράκης, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των πέριξ νομών 
και θα προάγει τη διακρατική συνεργασία με τα Βαλκανικά κράτη 
και το κράτος της γείτονος  Τουρκίας, για την οργάνωση δικτύων 
πρόληψης λόγω του ότι η εν λόγω περιοχή της Ελλάδος αποτελεί 
πύλη εισόδου Πολυεθνικού Μεταναστευτικού στοιχείου.

•   Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής Μακεδονίας με έδρα την 
Θεσσαλονίκη. Η ίδρυση αυτή θα συμβάλλει στην κάλυψη των 
αναγκών υγειονομικής φροντίδας όλων των όμορων νομών της 
Μακεδονίας και στην διακρατική συνεργασία με τα λοιπά Βαλ-
κανικά κράτη. Η Θεσσαλονίκη προσφέρεται λόγω της πληθώ-
ρας Γενικών - Ειδικών νοσοκομείων, Πανεπιστημιακών κλινικών, 
ιδιωτικών πολυκλινικών υψηλής στάθμης, πολυιατρείων και 
δομών κοινοτικής ψυχικής υγείας, για την άρτια θεωρητική και 
κλινική εκπαίδευση των Νοσηλευτών, την ανάπτυξη της νοση-
λευτικής έρευνας και της εξειδίκευσης σε νέα δεδομένα.

•  Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής στη Θεσσαλία με έδρα 

τη Λάρισα. Η ίδρυση-λειτουργία ενός Νοσηλευτικού τμήματος 
με παράλληλη υποστήριξη Τμημάτων Ιατρικών και  Βιολογικών 
επιστημών, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην κάλυψη φροντίδας 
υγείας σε πρωτογενές κυρίως επίπεδο της ευρύτερης περιοχής 
(Πιερία- Θεσσαλία- Φθιώτιδα), λόγω της ύπαρξης βιομηχανικών 
μονάδων και αγροτικών-αλιευτικών δραστηριοτήτων, υψηλής 
επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία.

•  Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής Ηπείρου με έδρα τα Ιωάν-
νινα, για την ευρύτερη κάλυψη αναγκών υγείας όλων των επιπέ-
δων φροντίδας της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και των Ιονίων 
Νήσων. 

•  Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής στην Κρήτη με έδρα το 
Ηράκλειο. Η άρτια οργάνωση του Πανεπιστημίου Κρήτης, η αξι-
όλογη ερευνητική δραστηριότητα και η καταξίωση αυτού στον 
ελληνικό και διεθνή χώρο, επιβάλλουν την παράλληλη συμβίω-
ση του Νοσηλευτικού Τμήματος για την προαγωγή της κλινικής 
έρευνας σε ποιοτικό και ανταγωνιστικό επίπεδο.

•  Πανεπιστημιακό Τμήμα Νοσηλευτικής Αιγαίου με έδρα την Ρόδο. 
Η ίδρυση-λειτουργία αυτού του τμήματος αφενός θα συμβάλλει 
στην κάλυψη των αναγκών φροντίδας υγείας του Βορείου και 
Νοτίου Αιγαίου σε όλα επίπεδα, αφετέρου θα προωθήσει την 
ανάπτυξη συστημάτων τηλε-υγείας λόγω των ιδιαζόντων συνθη-
κών διαβίωσης και επικοινωνίας μεταξύ των νήσων.

Με τη βεβαιότητα ότι όλα όσα σας εκθέσαμε ανωτέρω θα απο-
τελέσουν την αφετηρία για έναν γόνιμο και ευδόκιμο διάλογο, 
αναμένουμε για τις δικές σας πρωτοβουλίες και ενέργειες, παρα-
μένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Η Ε.Ν.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

«Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου,
της Οικογένειας, της Κοινότητας»  

H  Ένωση Νοσηλευτών Ελλά-
δος εκφράζει την ικανο-
ποίησή της για την επιτυ-

χία της Ημερίδας με θέμα: «Αγωγή 
Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οι-
κογένειας, της Κοινότητας», που δι-
εξήχθη το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 
στην Αίθουσα Grand Ballroom του 
ξενοδοχείου Grand Hotel Palace.

Η εν λόγω ημερίδα πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο του συγχρημα-
τοδοτούμενου προγράμματος, που 
υλοποιεί η Ε.Ν.Ε. με τίτλο: «Αγωγή 
Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οι-
κογένειας, της Κοινότητας».

Στην ημερίδα απεύθυνε χαιρε-
τισμό ο Πρόεδρος του 2ου Π.Τ. Κε-
ντρικής Μακεδονίας Ε.Ν.Ε. κ. Μπα-
λιόζογλου Γεώργιος, ο Διευθυντής 
του Πολιτικού Γραφείου του Υπουρ-
γού Μακεδονίας Θράκης κ. Πετι-
νίδης Τριαντάφυλλος και ο Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος Νέας Γενιάς 
του Δήμου Δέλτα κ. Τσουμπάρης 
Κωνσταντίνος. 

Ομιλητές στην Ημερίδα ήταν δι-
ακεκριμένοι επιστήμονες του χώ-
ρου της υγείας, όπως ο Καθηγητής 
Οικονομικών της Υγείας και πρώην 
Κοσμήτορας ΕΣΔΥ Δρ. Κυριόπου-
λος Ιωάννης ο οποίος ανέλυσε τα 
αποτελέσματα από την Αγωγή Υγεί-
ας στον Παιδικό και Νεανικό Πλη-
θυσμό:  Μια αποδοτική  επένδυση 
στο ψυχικό και διανοητικό κεφά-
λαιο της χώρας. Ακολούθησε μια 
πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του Παι-
δοψυχίατρου του Γ.Ν. Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης Δρ. Νταφούλη 
Βάιου ο οποίος ανέλυσε το θέμα των εξαρτήσεων και των νέων 
τεχνολογιών όπως και αυτό του σχολικού εκφοβισμού.   Στο βήμα 
τον  διαδέχθηκε η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. «Γ. 
Παπανικολάου» κα Δήμητρα Παλητζήκα η οποία μίλησε για τις 
«Πρώτες Βοήθειες από τους γονείς και τους Εκπαιδευτικούς, στη 
διάρκεια των σχολείων». Στη συνέχεια το λόγο πήρε η  Παιδίατρος, 
Διευθύντρια – Συντονίστρια Κ.Y. Θέρμης, Πρόεδρος Ελληνικής 
Εταιρείας Κοιν/κής Παιδιατρικής Β. Ελλάδος  Δρ. Σοφία Καραγιαν-
νοπούλου-Κόγιου. Η  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οδοντιατρικής 

Σχολής Α.Π.Θ.  Δρ. 
Τοπίτσογλου Βα-
σιλική ανέλυσε το 
θέμα που έχει σχέ-
ση με τη «Φροντίδα 
στόματος – αναγκαι-
ότητα και όχι πολυ-
τέλεια» , ενώ στο 
βήμα την διαδέχτηκε 
η  Κλινικός Διαιτολό-
γος-Διατροφολόγος 
Γ.Ν.Θ. Παπανικολά-
ου κα Κωνσταντίνα 
Καρασούλη όπου 
και μίλησε για τα 
«Νεότερα δεδομέ-
να στην εφαρμογή 
προγραμμάτων δι-
ατροφικής αγωγής 
στο σχολείο. Η ανα-
γκαιότητα συνεργα-
σίας εκπαιδευτικών, 
γονέων, τοπικών 
φορέων». Το επίσης 
σημαντικό ζήτημα 
που αφορά τη σε-
ξουαλική διαπαιδα-
γώγηση των παιδιών 
ανέπτυξε ο  Βιολό-
γος Αναπαραγωγής 
– Κλινικός Εμβρυο-
λόγος Δρ.  Σταμάτης  
Παπαχαρίτου. Τις 
παρουσιάσεις στην 
Ημερίδα έκλεισε με 
την ανάλυσή του ο 
Υπεύθυνος Αγωγής 

Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κ. 
Ιωάννης Τομπούλογλου ο οποίος και μίλησε για τη « θεμελίωση 
των βασικών συναισθηματικών δεξιοτήτων ως προϋπόθεση της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας».

 Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος – Ε.Ν.Ε. – ευχαριστεί θερμά 
τους προσκεκλημένους ομιλητές για τις εμπεριστατωμένες παρου-
σιάσεις τους, το Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, καθώς και όλους 
τους συμμετέχοντες για την ενεργητική τους παρουσία καθ’ όλη 
τη διάρκεια της και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που 
έλαβε μέρος, μετά το πέρας των εισηγήσεων.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   

Συνεργασία της Ε.Ν.Ε. με τη MASTER 
για πιστοποίηση επιπέδου ECDL

H Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, σε 
συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά  και  
εξεταστικά κέντρα της ΜASTER που 

είναι πιστοποιημένα σε συνεργασία με τους 
μεγαλύτερους Φορείς Πιστοποίησης γνώσε-
ων χειρισμού Η/Υ, προγραμματίζει ΔΩΡΕΑΝ 
εκπαίδευση, για πιστοποίηση Νοσηλευτών 
σε Βασικές δεξιότητες Πληροφορικής, για 
Windows 7 της Microsoft  και για την  έκδοση 
του Office2010.  Από το νέο έτος, θα είναι δια-
θέσιμη και η εκπαίδευση με πιστοποίηση στο 
Office 2013.  Η συγκεκριμένη πιστοποίηση 
με αναγνωρισμένο Φορέα πιστοποίησης από 
τον ΕΟΠΠΕΠ, (ανάλογη με το ECDL) αποτελεί 
εγγύηση και αναγκαίο εφόδιο για πρόσληψη 
στο Δημόσιο (ΑΣΕΠ) και Ιδιωτικό τομέα. 

Η Υλοποίηση της τηλεκατάρτισης πραγμα-
τοποιείται με τη χρήση της υπερσύγχρονης 
πλατφόρμας www.iclass.com.gr που περι-
λαμβάνει υψηλής ποιότητας αλληλεπιδρα-
στικό ψηφιακό υλικό. Η μοναδική επιβά-
ρυνση (90a), είναι το αντικειμενικό κόστος 
πιστοποίησης (κάρτα υποψηφίου και συμμε-
τοχή στις εξετάσεις). Οι τυχόν επαναληπτι-
κές εξετάσεις είναι δωρεάν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Σεμινάρια Τι περιλαμβάνει; Κόστος Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

Εκπαίδευση με 

e-learning 100 ωρών 

για όλες τις ενότητες 

στην πλατφόρμα μας 

www.iclass.com.gr

5 ενότητες 

Βασικές  γνώσεις
90a •  ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η/Υ- INTERNET 

-WORD-EXCEL, 

POWERPOINT

• Βιβλίο σε ψηφιακή μορφή.

•  Προετοιμασία με τεστ προ-

σομοίωσης των εξετάσεων

•  Κάρτα υποψηφίου και 

εξετάσεις με δωρεάν επα-

ναληπτικές εξετάσεις. 

       
•  Οι εξετάσεις πιστοποίησης προγραμματίζονται κάθε εβδομάδα, καθημερινές ή Σαββατοκύ-

ριακα. 
•  Κάθε σπουδαστής λαμβάνει κωδικούς και εκπαιδεύεται σε χρόνο που επιθυμεί από το χώρο 

του με πολλά test αυτοαξιολόγησης.  
•  Την προηγουμένη των εξετάσεων πραγματοποιούνται Test σε πλατφόρμα προσομοίωσης

•  Με την εγγραφή του, ο σπουδαστής προκαταβάλλει το ποσό των 50a και προγραμματίζεται 
για την  ημερομηνία εξέτασης και αν επιθυμεί για δωρεάν  εξάσκηση με τεστ προσομοίωσης. 

•  Οι πιστοποιήσεις υλοποιούνται στα εκπαιδευτικά μας κέντρα και στα συνεργαζόμενα του Δι-
κτύου μας σε όλους τους Νομούς της χώρας.

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται στο : info@enne.gr υπόψη της κ. Σακελλαριάδου.
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Τυπορυχείο 

>> Αποκατάσταση 
εγκεφαλικών βλαβών 
από το Πάρκινσον 
με μεταμόσχευση 
βλαστοκυττάρων 
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σουηδοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι έκα-
ναν ένα πολλά υποσχόμενο βήμα για τη θε-
ραπεία της νόσου Πάρκινσον, καθώς κατά-
φεραν, με τη βοήθεια βλαστικών κυττάρων, 
να αναστρέψουν στον εγκέφαλο πειραμα-
τόζωων (αρουραίων) βλάβες ανάλογες με 
αυτές που προκαλεί η νευροεκφυλιστική 
ασθένεια. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρό-
μο για την πρώτη μεταμόσχευση βλαστικών 
κυττάρων στον εγκέφαλο ασθενών με Πάρ-
κινσον κάποια στιγμή στο μέλλον.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια αναπτυξιακής και ανα-
γεννητικής νευροβιολογίας Μαλίν Παρμάρ, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό βιολογίας «Cell Stem Cell», έκα-
ναν λόγο για «τεράστια πρόοδο» προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας αποτελε-
σματικής θεραπείας και δήλωσαν ότι έως 
το 2017 θα έχουν ξεκινήσει οι σχετικές κλι-
νικές δοκιμές σε ανθρώπους. Η νόσος Πάρ-
κινσον προκαλείται από την απώλεια των 
εγκεφαλικών κυττάρων (νευρώνων) που 
παράγουν μια χημική ουσία - νευροδιαβι-
βαστή, τη ντοπαμίνη. Για την ασθένεια δεν 
υπάρχει ακόμη θεραπεία, παρά μόνο με-
τρίαση των συμπτωμάτων και επιβράδυνση 
της εξέλιξής της κυρίως μέσω φαρμάκων.

>> Πρωτεΐνη από 
ζαχαρότευτλα θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί, στο 
μέλλον, ως υποκατάστατο 
αίματος
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Μία φυτική πρωτεΐνη που υπάρχει στα ζα-
χαρότευτλα (από όπου παράγεται η ζάχα-
ρη), θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο 
μέλλον ως υποκατάστατο του αίματος, βο-
ηθώντας έτσι να αντιμετωπιστεί η έλλειψή 
του που υπάρχει παγκοσμίως, όπως ανα-
κοίνωσαν σουηδοί επιστήμονες. Πάντως η 
προοπτική για κάτι τέτοιο παραμένει μακρι-
νή, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη στα 
αρχικά στάδιά της.
Η αιμοσφαιρίνη είναι η πρωτεΐνη που μετα-
φέρει οξυγόνο στο αίμα και, σύμφωνα με 
τους ερευνητές, είναι αρκετά όμοια με την 
αντίστοιχη πρωτεΐνη στα φυτά. Οι επιστή-
μονες προσπαθούν να επέμβουν στην φυ-
τική πρωτεΐνη, ώστε να την μετατρέψουν 
σε μια μορφή που θα είναι αποδεκτή από 
τον ανθρώπινο οργανισμό, κάτι που μπορεί 
να έχει γίνει μέσα στην επόμενη τριετία. 
Αν αυτό όντως γίνει πραγματικότητα, τότε 
η «ζαχαρένια» πρωτεΐνη θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί αντί για αίμα στις μεταγγίσεις 
που πρέπει να γίνουν επειγόντως σε ένα 
νοσοκομείο, όταν κάποιος ασθενής έχει 
χάσει πολύ αίμα, καθώς επίσης σε μακρο-
χρόνιους ασθενείς που χρειάζονται θερα-
πεία με χρήση αίματος σε βάθος χρόνου.

>> Η μακροχρόνια εργασία 
σε βάρδιες γερνάει τον 
εγκέφαλο
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Η μακροχρόνια εργασία σε βάρδιες έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στον εγκέφαλο και 
στο νου των ανθρώπων, σύμφωνα με μια 
νέα γαλλοβρετανική επιστημονική έρευνα. 
Η μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι εργάζονται 
ή εργάστηκαν για καιρό στο παρελθόν, σε 
εναλλασσόμενες βάρδιες, έχουν χειρότερη 
μνήμη, μικρότερη ταχύτητα σκέψης και συ-
νολικά χειρότερες νοητικές επιδόσεις.
Η επίπτωση φαίνεται να επιδεινώνεται μετά 
από μια δεκαετία εργασίας σε βάρδιες και 
η ανάκαμψη μπορεί να πάρει τουλάχιστον 
πέντε χρόνια, αφ΄ ότου ο εργαζόμενος στα-
ματήσει να δουλεύει σε βάρδιες. Η απα-
σχόληση σε βάρδιες -όπως και το τζετ-λαγκ 
μετά από μακρινή πτήση- απορρυθμίζει το 
εσωτερικό ρολόι του σώματος (τους λεγόμε-
νους κιρκαδιανούς ρυθμούς), πράγμα που, 
όπως έχουν δείξει προηγούμενες έρευνες, 
σχετίζεται με διάφορα προβλήματα υγείας, 
όπως καρδιαγγειακά, πεπτικά (έλκος), μετα-
βολικά, μερικούς καρκίνους κ.α.

>> Οι πρόωρες γέννες η Νο 1 
αιτία θανάτου των μικρών 
παιδιών
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία οι επι-
πλοκές λόγω πρόωρης γέννησης έχουν ξεπε-

>> Τα πρόωρα νεογέννητα εκτίθενται 
σε επικίνδυνες χημικές ουσίες των 
πλαστικών στα μαιευτήρια 
Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα προειδοποιεί ότι τα 
μωρά που έχουν γεννηθεί πολύ πρόωρα και πρέπει να τύχουν 
ιατρικής φροντίδας στα μαιευτήρια, πιθανότατα εκτίθενται σε 
ανησυχητικά υψηλά επίπεδα μιας κατηγορίας δυνητικά επικίν-
δυνων χημικών ουσιών που περιέχονται στα πλαστικά, των φθα-
λικών ενώσεων.  Η ανησυχία αφορά κυρίως μια φθαλική ένωση, 
τη DEHP, που συχνά περιέχεται στον πλαστικό ιατρικό εξοπλι-
σμό, όπως σε αναπνευστικούς και ενδοφλέβιους σωλήνες. Οι 
έως τώρα μελέτες για την επικινδυνότητα των φθαλικών δεν 
έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα, αλλά η αρμόδια 
ευρωπαϊκή εποπτική Αρχή έχει κατατάξει τη DEHP στις ουσίες 
που είναι δυνητικά καρκινογόνες για τους ανθρώπους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρακοπούλου Μαριάννα, Χριστοδούλου Ελένη
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Τα πρόωρα νεογέννητα στις μονάδες των μαιευτηρίων ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου λόγω της έκθεσής τους στα εν λόγω 
φθαλικά, ακριβώς επειδή αυτά τα μωρά έρχονται σε επαφή με αρκετά πλαστικά ιατρικά εξαρτήματα. Από τον Ιούλιο του 2015, η Γαλλία 
θα γίνει η πρώτη χώρα που θα προχωρήσει σε απαγόρευση, στις μαιευτικές και παιδιατρικές κλινικές, της χρήσης υλικών με DEHP.
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ράσει πια κάθε άλλη αιτία παιδικού θανάτου. 
Πάνω από ένα στα δέκα μωρά στη Γη γεν-
νιέται πρόωρα, ενώ περισσότερα από 3.000 
παιδιά πεθαίνουν κάθε ημέρα λόγω τέτοιων 
επιπλοκών, όπως ανακοινώθηκε με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Πρόωρου Τοκετού (ή 
Προωρότητας). Από τους συνολικά 6,3 εκα-
τομμύρια θανάτους παιδιών κάτω των πέντε 
ετών που εκτιμάται ότι συνέβησαν το 2013, 
σχεδόν το 1,1 εκατομμύριο θάνατοι (ποσοστό 
17,4%) αποδίδονται σε επιπλοκές εξαιτίας 
του πρόωρου τοκετού, σύμφωνα με τα στοι-
χεία μιας νέας επιστημονικής έρευνας, με 
επικεφαλής τον Ρόμπερτ Μπλακ της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας Μπλούμπεργκ του Πανεπι-
στημίου Τζον Χόπκινς, σε συνεργασία με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οποία δημο-
σιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό The Lancet.
Στην Ευρώπη τα υψηλότερα ποσοστά θα-
νάτων λόγω πρόωρου τοκετού (στο σύνο-
λο των παιδικών θανάτων) καταγράφονται 
κατά σειρά στην ΠΓΔΜ, τη Σλοβενία, τη Δα-
νία, τη Σερβία, τη Βρετανία, την Ουγγαρία 
και τη Σλοβακία.

>> Ανακαλύφθηκε ιός που 
κάνει τους ανθρώπους πιο 
ηλίθιους, λένε αμερικανοί 
επιστήμονες 
Πηγή :Τα Νέα
Ιός ο οποίος μολύνει τον ανθρώπινο εγκέφα-
λο και μας κάνει πιο ηλίθιους, ανακαλύφθη-
κε από αμερικανούς επιστήμονες. Σύμφωνα 
με την έρευνα, ο ιός άλγη, ο οποίος δεν είχε 
παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν σε υγιείς αν-
θρώπους, μπορεί να επηρεάζει τις γνωστικές 
λειτουργίες, περιλαμβανομένης της οπτικής 
επεξεργασίας, καθώς και της επίγνωσης του 
χώρου. Η ανακάλυψη ήρθε τυχαία, στο πλαί-
σιο έτερης έρευνας των επιστημόνων στην Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου John Hopkins 
και του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα για 
τα μικρόβια που προσβάλλουν τον λάρυγγα. 
Προς μεγάλη τους έκπληξη, οι ερευνητές 
εντόπισαν στους λάρυγγες υγιών ανθρώπων 
DNA ενός ιού, ο οποίος είναι γνωστό ότι προ-
σβάλλει πράσινα φύκη. Σε σύνολο 90 ανθρώ-
πων που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 40 βρέ-
θηκαν θετικοί στον ιό της άλγης. Αυτοί οι 40 
σημείωσαν και τις χειρότερες επιδόσεις σε ει-
δικό τεστ μέτρησης αφενός της ταχύτητας και 
αφετέρου της ακρίβειας της οπτικής επεξερ-
γασίας. Επίσης, σημείωσαν χαμηλότερες επι-
δόσεις σε ασκήσεις μέτρησης της προσοχής.

>> Ερευνητές μέσα από τη 
σκέψη κατευθύνουν την 
«έκφραση» των γονιδίων
Πηγή: Ελευθεροτυπία 
Μοιάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, 
αλλά ερευνητές στην Ελβετία ανέπτυξαν μία 
μέθοδο που τους επιτρέπει να κατευθύνουν 
τη ρύθμιση των γονιδίων, μέσω των εγκεφα-

λικών κυμάτων, δηλαδή με τη σκέψη. Πρόκει-
ται για μια εντυπωσιακή τεχνική ελέγχου των 
γονιδίων, η οποία ακόμη βρίσκεται σε αρχικό 
στάδιο, αλλά θα μπορούσε να έχει σημαντι-
κές επιπτώσεις στο μέλλον. Οι ερευνητές με 
επικεφαλής τον Μάρτιν Φουσενέγκερ, καθη-
γητή βιοτεχνολογίας και εμβιομηχανικής στο 
Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΤΗ) 
της Ζυρίχης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευ-
ση στο περιοδικό «Nature Communications», 
κατάφεραν, χρησιμοποιώντας τα εγκεφαλικά 
κύματα της σκέψης να ελέγξουν την μετατρο-
πή των γονιδίων σε πρωτεΐνες, δηλαδή τη λε-
γόμενη «έκφραση» των γονιδίων. «Για πρώτη 
φορά μπορέσαμε να απομονώσουμε τα εγκε-
φαλικά κύματα, να τα μεταφέρουμε ασύρμα-
τα σε ένα δίκτυο γονιδίων και, στη συνέχεια, 
να ρυθμίσουμε την έκφραση ενός γονιδίου 
ανάλογα με το είδος της σκέψης. Η ικανότη-
τα να ελέγχουμε την έκφραση των γονιδίων 
μέσω της δύναμης της σκέψης, είναι ένα όνει-
ρο που κυνηγούμε εδώ και πάνω από μια δε-
καετία» δήλωσε ο Μάρτιν Φουσενέγκερ. 

>> Συστατικά της κάνναβης 
ίσως συρρικνώνουν τον 
καρκίνο του εγκεφάλου
Πηγή : Web Only
Ένα εκχύλισμα κάνναβης μπορεί να αποτε-
λεί φάρμακο για τον καρκίνο του εγκεφάλου 
όταν συνδυάζεται με την κλασική ακτινοθερα-
πεία - στα ποντίκια τουλάχιστον, σύμφωνα με 
μία νέα μελέτη. Όπως έδειξε, ο συνδυασμός 
«συρρίκνωσε δραματικά» τους όγκους στα 
ζώα και σε μερικές περιπτώσεις τούς εξαφάνι-
σε εντελώς. Οι ερευνητές χαρακτήρισαν το εύ-
ρημά τους «συναρπαστικό» και ήδη συζητούν 
το ενδεχόμενο να δοκιμάσουν τον συνδυασμό 
σε ανθρώπους. Στο πλαίσιο της μελέτης, οι 
επιστήμονες  από το Κολέγιο St George’s του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου δοκίμασαν διά-
φορες θεραπείες στα πειραματόζωα, αλλά η 
πιο αποτελεσματική ήταν ο συνδυασμός της 
ακτινοθεραπείας με το εκχύλισμα που περιεί-
χε ενεργά συστατικά της κάνναβης. Τα συστα-
τικά αυτά ονομάζονται κανναβινοειδή, αλλά 
δεν χορηγήθηκαν στα ζώα και τα 85 διαφο-
ρετικά που είναι γνωστό ότι περιέχει το φυτό, 
αλλά μόνο δύο: η τετραϋδροκανναβινόλη 
(THC) και η κανναβιδιόλη (CBD). Η νέα μελέτη 
δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Molecular 
Cancer Therapeutics».

>> Μεταλλαγμένο γονίδιο 
μπορεί να προστατεύει από 
χοληστερίνη-έμφραγμα 
Πηγή: Web Only
Οι άνθρωποι που φέρουν μεταλλαγμένες 
μορφές ενός συγκεκριμένου γονιδίου ενδέ-
χεται να είναι προστατευμένοι από την υψηλή 
χοληστερόλη και το έμφραγμα, αναφέρουν 
επιστήμονες από τις ΗΠΑ. Σε μελέτη που δη-
μοσιεύουν στην «Ιατρική Επιθεώρηση της 

Νέας Αγγλίας» (NEJM), αποκαλύπτουν ότι ένας 
στους 650 ενήλικες φέρει τέτοιου είδους με-
ταλλαγές, οι οποίοι μειώνουν κατά το ήμισυ 
τον κίνδυνο εμφράγματος. Ήδη υπάρχουν 
φάρμακα που επιδρούν στο συγκεκριμένο μο-
ριακό μηχανισμό και έτσι η νέα μελέτη εξηγεί 
γιατί είναι αποτελεσματικά. Η μελέτη βασί-
σθηκε στην αποκωδικοποίηση του γενετικού 
υλικού 22.000 εθελοντών, οι 34 εκ των οποίων 
έφεραν μεταλλαγές, που είχαν ως συνέπεια 
να μην ενεργοποιείται ένα συγκεκριμένο, βα-
σικό γονίδιο. Οι περισσότεροι εθελοντές είχαν 
δύο ενεργές κόπιες του γονιδίου NPC1L1, αλλά 
οι 34 είχαν αδρανή την μία, με αποτέλεσμα να 
διαθέτουν κατά μέσον όρο 10% χαμηλότερα 
επίπεδα «κακής» (LDL) χοληστερόλης στο 
αίμα τους και 50% μικρότερο κίνδυνο να εκ-
δηλώσουν έμφραγμα. Ωστόσο δεν διέφεραν 
από τους υπόλοιπους εθελοντές όσον αφορά 
την αρτηριακή πίεση, το σωματικό βάρος και 
τον σακχαρώδη διαβήτη - παράγοντες που επί-
σης συμβάλλουν στον κίνδυνο για έμφραγμα. 
Από την πλευρά του, ο καθηγητής Νέιθαν Στί-
τζιελ, από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον, 
που επίσης συμμετείχε στη μελέτη, τόνισε 
πως όσοι έχουν αδρανοποιημένη τη μία κό-
πια του NPC1L1 είναι σαν να παίρνουν μια ζωή 
φάρμακα που προστατεύει την καρδιά τους.

>> Οι πολύγλωσσοι δεν 
χρειάζονται το σουντόκου 
για να ακονίσουν το μυαλό 
τους
Πηγή : Τα Νέα
Οι άνθρωποι συχνά καταφεύγουν σε σταυρό-
λεξα και σουντόκου για να ακονίσουν το μυαλό 
τους, όμως μια νέα αμερικανική επιστημονική 
έρευνα δείχνει ότι μια θαυμάσια μέθοδος εξά-
σκησης του εγκεφάλου είναι να χρησιμοποιεί 
κανείς όσο γίνεται συχνότερα μία ή περισσό-
τερες γλώσσες πέρα από την μητρική του. Οι 
άνθρωποι που εκ γενετής ή από μικροί έπρεπε 
να είναι δίγλωσσοι ή πολύγλωσσοι, διαθέτουν 
έναν εγκέφαλο με μεγαλύτερη ικανότητα επε-
ξεργασίας των πληροφοριών, σύμφωνα με τη 
νέα μελέτη. Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
καθηγήτρια Βιορίκα Μαριάν του Πανεπιστημί-
ου Northwestern, που έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στην επιθεώρηση Brain and Language, 
χρησιμοποίησαν την τεχνική της λειτουργικής 
μαγνητικής απεικόνισης (fMRI) για να μελε-
τήσουν και να συγκρίνουν τους εγκέφαλους 
δίγλωσσων και μη δίγλωσσων εθελοντών. Οι 
εθελοντές υποβλήθηκαν σε τεστ γλωσσικής 
κατανόησης (π.χ. να διακρίνουν ανάμεσα σε 
πολύ παρόμοιες λέξεις που άκουγαν) και πα-
ράλληλα γινόταν καταγραφή της εγκεφαλικής 
δραστηριότητάς τους. Οι δίγλωσσοι επέδειξαν 
καλύτερες επιδόσεις, επειδή ο εγκέφαλός 
τους έχει συνηθίσει να χειρίζεται δύο γλώσσες 
με διαφορετικές λέξεις και έτσι μπορεί να δι-
ακρίνει καλύτερα τις διαφορές και να επιλέγει 
τη σωστή λέξη κάθε φορά.
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Επιµέλεια: Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύ-
τρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής 
Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστηµών 
του ΕΚΠΑ, Μπεκρή Έλενα Νοσηλεύτρια 
ΑΤΕΙ,ΜSc «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας - Διε-
θνής Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΕΙΟ» Ν.Ιωνίας

> 1st IAGP International Congress on 
Research and Group Psychotherapy and 
Processes – on chronic stress
Ημερομηνία: 20/11/2014 - 23/11/2014. 
Χώρος: Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα.
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: IAGP 
- International Association for Group 
Psychotherapy and Group Processes. 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
Συνεδριακή ΕΠΕ / Conferre Ltd & Mideast. 
Τηλέφωνο: 2651068610, Email: info@
iagpresearchcongress.gr, Website: www.
iagpresearchcongress.gr.

> H Νοσηλευτική Επιστήμη στη Φροντίδα 
της Υγείας και της Ασθένειας
Ημερομηνία: 20/11/2014 - 21/11/2014. 
Χώρος: Χώρος Τεχνών Πολιτιστικό 
Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Βέροιας. 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Γ.Ν. 
Ημαθίας -Μονάδα Βέροιας. Επαγγελματίας 
Οργανωτής / PCO: Νοσηλευτική 
Διεύθυνση. Τηλέφωνο: 23313-51244, 
Email: nosileftiki@verhospi.gr, Website: 
www.healthgate.gr.

> 5ος Κύκλος Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης-
Εργαστήριο (Workshop) με θέμα 
«Εκπαίδευση στην αναγνώριση και 
αντιμετώπιση κοινών ψυχικών διαταραχών 
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και την 
κοινότητα-Ανάπτυξη ομοφωνιών»
Ημερομηνία: 21/11/2014 - 23/11/2014. 
Χώρος: Ξενοδοχείο Porto Palace, 
Θεσσαλονίκη. Επιστημονική Εταιρεία 
/ Φορέας: International Society of 
Neurobiology & Psychopharmacology & 
Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών.
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Global 
Events ΕΠΕ. Τηλέφωνο: 2310 247734-43, 
Email: chryssa@globalevents.gr, Website: 
www.globalevents.gr, www.psychiatry.gr.

> Πανελλήνια Συνάντηση για την 
Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
Ημερομηνία: 21/11/2014 - 23/11/2014. 
Χώρος: Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Εταιρεία 
Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας. 
Τηλέφωνο: 210-9221739, Email: ekpsath@
otenet.gr, Website: www.ekpse.gr. 

> Ημερίδα Ενδομήτριας Αιμορραγίας
Ημερομηνία: 22/11/2014. Χώρος: 
Συνεδριακό Κέντρο Γένεσις Αθηνών.
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής 
Υγείας. Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
MDCONGRESS. Τηλέφωνο: 2106074200, 
Email: MD@MDCONGRESS.GR, Website: 
www.mdcongress.gr.

> 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων 
Δυνάμεων
Ημερομηνία: 27/11/2014 - 29/11/2014. 
Χώρος: Ξενοδοχείο Porto Palace, 
Θεσσαλονίκη. Επιστημονική Εταιρεία / 
Φορέας: Γενικό Ετιτελείο Εθνικής Άμυνας-
Διεύθυνση Υγειονομικού-424 ΓΣΝΕ. 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Global 
Events ΕΠΕ. Τηλέφωνο: 2310 247734-43, 
Email: chryssa@globalevents.gr, Website: 
www.globalevents.gr, www.milmed2014.gr.

> Συμπόσιο Ελληνικής Τράπεζας 
Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος
Ημερομηνία: 28/11/2014 - 29/11/2014. 
Χώρος :Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Επιστημονική 
Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Τράπεζα 
Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Ελ.Τ.ΟΠ.Α). 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: MINDWORK 
BUSINESS SOLUTIONS ΕΠΕ. Τηλέφωνο : 
2106231305, Email: hcbbsymposium2014@
mind-work.gr, Website: www.
hcbbsymposium2014-10years.gr.

> 11ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα 
Παιδοκαρδιολογίας
Ημερομηνία: 29/11/2014. 
Χώρος:Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos, 
Αθήνα. Επιστημονική Εταιρεία / 
Φορέας: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής 
Καρδιολογίας. Επαγγελματίας Οργανωτής 
/ PCO: MDCONGRESS. Τηλέφωνο: 
2106074200, Email: MD@MDCONGRESS.
GR, Website: www.mdcongress.gr.

> Βελτίωση Αναστήματος – Δυνατότητες 
Συνέπειες
Ημερομηνία: 29/11/2014. Χώρος: ΚΕ.Δ.Ε.Α, 
Θεσσαλονίκη. Επιστημονική Εταιρεία / 
Φορέας: Β’ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ.. 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ΕΛΕΝΗ 
ΜΑΚΡΟΚΑΝΗ, PREMIUM CONGRESS & 
SOCIAL EVENTS SOLUTIONS. Τηλέφωνο: 
2310226250, Email: premium.conf@gmail.
com, Website: www.premium-events.gr.

> 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Γαστρεντερολογίας
Ημερομηνία: 04/12/2014 - 06/12/2014. 

Χώρος: Divani Caravel, Αθήνα.
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: 
Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία. 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Travel & Congress. Τηλέφωνο: 
2310 889244-45, Email: diastasi@
diastasitravel.gr, Website: www.
diastasitravel.com. 

> Μεταβολικά & Αυτοάνοσα Νοσήματα 
στην καθημερινότητα της Ιατρικής
Ημερομηνία: 06/12/2014 - 07/12/2014. 
Χώρος: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Θεσσαλονίκη. Επιστημονική 
Εταιρεία / Φορέας: Β’ Παθολογική 
Κλινική / Euromedica Γενικής Κλινικής 
Θεσσαλονίκη. Επαγγελματίας Οργανωτής 
/ PCO: Premium Congress & Social Events 
Solutions. Τηλέφωνο: 2310226250, Email: 
premium.conf@gmail.com, Website: www.
premium-events.gr/2014_6-12.html.

> 24o Συνέδριο Ρευματολογίας
Ημερομηνία: 11/12/2014 - 14/12/2014. 
Χώρος: Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών.
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική 
Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική 
Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδας. 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: PCO 
CONVIN. Τηλέφωνο: 210 – 6833600, 
Email: info-rheuma@pco-convin.gr, 
Website: www.rheumatologycongress2014.
gr/.

> Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Η 
θεραπεία του καρκίνου υπόθεση όλων 
μας»
Ημερομηνία: 12/12/2014 - 13/12/2014. 
Χώρος: Ξενοδοχείο Makedonia Palace, 
Θεσσαλονίκη. Επιστημονική Εταιρεία 
/ Φορέας: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ KAI ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΣΝΕ 424. Επαγγελματίας 
Οργανωτής / PCO: GLOBAL EVENTS. 
Τηλέφωνο: 2310247743, Email: info@
globalevents.gr, Website: www.
globalevents.gr.

> Ημερίδα με θέμα: «Αστάθεια Ώμου»
Ημερομηνία:13/12/2014. Χώρος: ΚΕ.Δ.Ε.Α, 
Θεσσαλονίκη. Επιστημονική Εταιρεία / 
Φορέας: Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική 
Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου». 
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ΕΛΕΝΗ 
ΜΑΚΡΟΚΑΝΗ, PREMIUM CONGRESS & 
SOCIAL EVENTS SOLUTIONS. Τηλέφωνο: 
2310226250, Email: premium.conf@gmail.
com, Website: http://www.premium-
events.gr/2014_13-12.html#prettyPhoto.
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ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ
Ένας μεγάλος φιλέλληνας   

Επιμέλεια: Δημήτρης Πιστόλας 

Μεγάλωσε στην Σκοτία, σπούδασε στο κολέγιο του Χάροοθ 
και στο Καίμπριτζ. Κληρονόμησε την περιουσία και τον τίτλο 
του θείου του το 1809, οπότε και έγινε μέλος της Βουλής των 

Λόρδων. Από το 1809 έως το 1811 ταξίδεψε στην Ευρώπη και την Μέση 
Ανατολή. Το 1812 δημοσίευσε ένα μέρος του έργου του με τίτλο Child 
Harold που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, και τα επόμενα χρόνια έγραψε 
ποιήματα που έπλασαν τον βυρωνικό μύθο ( ο Γκιαούρ, ο Κουρσάρος, 
Δον Ζουάν, κ. ά. ). Στο διάστημα που έζησε στην Ιταλία αναμείχθηκε 
στην κίνηση των Καρμπονάρων και σε άλλα κινήματα. Ο Λόρδος Βύρων 
έφτασε στο Μεσολόγγι την 5η Ιανουαρίου 1824, συνέλαβε στην οργά-
νωση της άμυνας της πόλης και ανέλαβε την συντήρηση στρατιωτικού 
σώματος 40 Σουλιωτών με δικά του έξοδα. Στις  9 Απριλίου αρρώστησε 
με υψηλό πυρετό και στις 20 Απριλίου 1824 πέθανε.

Ο Διονύσιος Σολωμός εμπνευσμένος από τον θάνατο του Λόρδου Βύ-
ρωνα συνέθεσε την Ωδή εις τον θάνατον του Λορδ Μπάιρον.

Λευτεριά, γιὰ λίγο πάψε
νὰ χτυπᾶς μὲ τὸ σπαθί.
Τώρα σίμωσε καὶ κλάψε
εἰς τοῦ Μπάιρον τὸ κορμί.

Καὶ κατόπι ἂς ἀκλουθοῦνε
ὅσοι ἐπράξανε λαμπρά.
ἀποπάνου του ἂς χτυποῦνε
μόνο στήθια ἡρωικά.

Πρῶτοι ἂς ἔλθουνε οἱ Σουλιῶτες,
καὶ ἀπ᾿ τὸ Λείψανον αὐτὸ
ἂς μακραίνουνε οἱ προδότες
καὶ ἀπ᾿ τὰ λόγια ὁποῦ θὰ πῶ.

Φλάμπουρα, ὅπλα τιμημένα,
ἂς γυρθοῦν κατὰ τὴ γῆ,
καθὼς ἤτανε γυρμένα
εἰς τοῦ Μάρκου τὴ θανή,

ποῦ βαστοῦσε τὸ μαχαίρι,
ὅταν τοῦ ῾λειψε ἡ ζωή,
μεσ᾿ στὸ ἀνδρόφονο τὸ χέρι,
καὶ δὲν τ᾿ ἄφηνε νὰ βγεῖ.

Ἀναθράφηκε ὁ γενναῖος
στῶν ἁρμάτων τὴν κλαγγή.
Τοῦτον ἔμπνευσε, ὄντας νέος,
μία θεὰ μελωδική. (...) Από την αναμνηστική έκδοση των Ελληνικών ταχυδρομείων 




