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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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ΕΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
[ΦΥΛΛΟ 73]

αΠριΛιΟΣ 2015

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ     

«Προτείνουμε την άμεση 
άρση της απαγόρευσης 
προσλήψεων στο χώρο 

της Υγείας» 

ENEKA
Επικίνδυνη 

εξουθένωση προ  
(και εντός)  

των πυλών...   
Το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέ-
χωσης με νοσηλευτικό προσωπικό του 
Ε.Σ.Υ, η συνεχιζόμενη υποχρηματοδό-
τησή του, η μαζική αποχώρηση λόγω 
συνταξιοδότησης, η γήρανση του (μέ-
σος όρος εργασίας άνω των 20 ετών), 
το κυκλικό ωράριο, η αδυναμία χρήσης 
τις περισσότερες φορές του δευτέρου 
ρεπό εβδομαδιαίας ανάπαυσης αλλά και 
ο αυξημένος φόρτος εργασίας οδηγούν 
στην αύξηση του ποσοστού του συνδρό-
μου εργασιακής εξουθένωσης (Burnout 
Syndrome).
Το σύνδρομο έχει ιδιαίτερα βλαβερές 
συνέπειες στο νοσηλευτικό προσωπικό ή 
μάλλον καλύτερα στο σύνολο του υγειο-
νομικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. Μερικές 
από τις επιπτώσεις του συνδρόμου είναι  
η χρήση αλκοόλ, ηρεμιστικών, τα νοση-
λευτικά και ιατρικά λάθη που δεν γνωρί-
ζουμε τις ακριβείς συνέπειές τους πάνω 
στους ασθενείς μιας και δεν υπάρχουν 
ειδικές μελέτες στον Ελλαδικό χώρο...

«Ο ι νοσηλευτές, που στηρίζουν επί σειρά ετών 
το ΕΣΥ, είναι πλέον εξουθενωμένοι σωματι-
κά και ψυχικά και κρατούν πλέον τα νοσοκο-

μεία ανοικτά με προσωπικές θυσίες, χωρίς να έχουν την 
δυνατότητα λήψης ακόμη και της κανονικής τους άδειας 
ή του ρεπό που δικαιούνται», αναφέρει ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, κ. Δημήτρης Σκουτέλης, το-
νίζοντας την ανάγκη για άμεσες προσλήψεις και ενίσχυση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο κ. Σκουτέλης σχολιάζει 
το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία και σημειώνει τις 
προτεραιότητες που πρέπει να θέσει η νέα ηγεσία του 
υπουργείου Υγείας...

 Συνέχεια στη σελ. 3 Στο Συμβούλιο  
της Επικρατείας  

προσφεύγει η Ε.Ν.Ε. 
Προσφάτως και δη στις 31-10-2014 

τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του 
άρθρου 50 του Νόμου 4305/2014, 

με τις οποίες ορίστηκε ότι «οι απόφοιτοι της 
Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού (τετραετούς φοίτησης), 
οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1993 μέχρι 
και το 2013 αποκτούν την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος της Νοσηλεύτριας». Λίγο αρ-
γότερα ακολούθησε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Π.Υ/

οικ. 110/14-01-2015 Εγκύκλιος του Υπουργού 
Υγείας, δυνάμει της οποίας οι παραπάνω 
απόφοιτοι αποκτούν την άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος άνευ προηγούμενης εγγρα-
φής στα μητρώα της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος. Αναμφίβολα ευρισκόμεθα ενώπιον 
της πλέον ακραιφνούς μορφής χαριστικών 
διατάξεων υπέρ μιας συγκεκριμένης κατη-
γορίας προσώπων... 

 Σελ. 5

 Σελ.4
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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
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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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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

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Δηµήτριος Σκουτέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Πιστόλας Δηµήτριος

Μέλος Δ.Σ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Αγίου Νικολάου 102, 16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210-8947002, Fax: 210-8941551

e-mail: info@pitsilidis.gr

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιάννης Μπατής
Υπεύθυνος ιστοσελίδας

www.enne.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 

Δηµήτριος Σκουτέλης 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
IRIS Α.Ε.B.E.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ: 018376

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

 
Δηµήτριος Πιστόλας

Αντιπρόεδρος Α’

Απόστολος Κωτσής
Αντιπρόεδρος Β’

Αριστείδης Δάγλας
Γενικός Γραµµατέας

Κωνσταντία Μπελαλή
Αναπληρωτής Γραµµατέας

Λάµπρος Μπίζας
Ταµίας

Γεώργιος Δόντσιος
Οργανωτικός Γραµµατέας

Μέλη:
Γεώργιος Αβραµίδης
Γεώργιος Δραχτίδης

Συµεών Μπάρκας
Παναγιώτης Κοσκινάς

Γεώργιος Ίντας
Γεώργιος Ποντισίδης
Γεώργιος Αρβανίτης
Αριστείδης Μάρκου

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Έναρξη διαλόγου για τη 
νοσηλευτική εκπαίδευση  
Στις 26 Μαρτίου, το προεδρείο της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος συναντήθηκε με το Γενικό Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Δημήτριο Χασάπη, 
μέσα σε κλίμα εγκαρδιότητας και συνεννόησης.
Το πρώτο θέμα που τέθηκε στη συζήτηση, ήταν 
το χρόνιο και ακανθώδες ζήτημα του διχασμού 
της τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, με 
την  ταυτόχρονη κατάθεση σχετικού μελετητικού 
υπομνήματος για τη δημιουργία μιας και αδιαίρε-
της βαθμίδας ανώτατης εκπαίδευσης σε επίπεδο 
πανεπιστημιακό.
Επισημάνθηκε με συγκεκριμένες αναφορές, η 
σειρά των πρωτοβουλιών που κατά καιρούς έχει 
αναλάβει η Ε.Ν.Ε. και ειδικότερα η καθολική απο-
δοχή του εν λόγω αιτήματος από το σύνολο της 
νοσηλευτικής κοινότητας.
Ο κ. Χασάπης συντάχθηκε πλήρως με το σκεπτι-
κό της ένωσης, τόνισε ότι συμφωνεί απολύτως με 
την πρόταση και προανήγγειλε την έναρξη διαλό-
γου αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα με τους 
πρυτάνεις των πανεπιστημίων... Σελ. 10

ΕΝΕΧΕΙΡΟ
Ένας καλός λόγος, μια ευχή και μια κρυφή προσευχή...
Στον χρόνο και στο χώρο που δαπανούμε ως Νοσηλευτές και διακονούμε τον ανθρώπινο πόνο, 
έχουμε ανάγκη παρηγοριάς και στήριξης, είτε προς τους ασθενείς είτε και για τον εαυτό μας. 
Δεν έχουμε πολλές φορές ούτε την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη ούτε την αναγκαία 
κοινωνική αναγνώριση για την προσφορά μας. Πόσες φορές όμως, ένας καλός λόγος, μια 
ευχή και μια κρυφή προσευχή δεν μας βοήθησε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, την προσπά-
θεια μας. Και σε τελική ανάλυση αυτός ο λόγος από το Σύμβολο της Πίστεως μας «προσδοκώ 
Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος» δεν μας ανακούφισε και μας παρηγορεί 
κάθε φορά που φτάνουμε στα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης. Και όλοι παραδεχό-
μαστε ότι με τα  λεφτά μπορείς να αγοράσεις πολλά καλά πράγματα στη ζωή εκτός από έναν 
καλό θάνατο . Ίσως όμως να είναι ευκολότερο και μπορούμε από σήμερα να βιώσουμε το 
Πάσχα ως διάβαση, ένα  πέρασμα, να προετοιμαζόμαστε για έναν…καλό Παράδεισο!  Σελ.15

ΕΣΔΥ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμ-
μα σε συνεργασία με την 
Ε.Ν.Ε.   
Το ΔΣ της Ε.Ν.Ε. βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσει στα μέλη της, 
τη θεσμοθέτηση μεταπτυχιακού προ-
γράμματος σπουδών με τίτλο «Διοίκηση 
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών» κατόπιν της 
έγκρισης σχετικού αιτήματος της ένω-
σής μας, από το Σύλλογο των Καθηγητών 
της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στις 
24/4/2015.
Το πρόγραμμα θα είναι διετούς διάρκειας 
(μερικής απασχόλησης), ώστε να διευκο-
λυνθούν οι εργαζόμενοι Νοσηλευτές και 
θα αρχίσει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 
2015-2017.
Κατά το προσεχές διάστημα, εντός του 
Μαΐου, θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες 
σχετικές με την προκήρυξη και το κόστος 
του προγράμματος, το οποίο εκτιμούμε 
βάσει της πρότασής μας,  ότι θα κυμαν-
θεί σε συμβολικό επίπεδο... Σελ. 11
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ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ 
«Οι νοσηλευτές στην καρδιά του ΕΣΥ»
Αν επιχειρούσε κανείς να κάνει μια εγκάρσια τομή στη δομή και την οργάνωση του ΕΣΥ, από 
καταβολής του μέχρι και σήμερα, θα διαπίστωνε τον άκρατο, άλογο και εμμονικό ιατροκε-
ντρικό του προσανατολισμό. Τόσο η απόλυτη και αξιωματική παραδοχή της αναπόσπαστης 
ή διττής φύσης ιατρού- παντογνώστη (ενίοτε και Θεού…), από τους διοικούντες την υγεία, 
όσο και η σχεδόν καθολική άγνοια της ιδιαιτερότητας του χώρου απ’ όσους διαχρονικά επι-
χείρησαν να τον διοικήσουν, από το 1983 μέχρι σήμερα, οδήγησαν το ΕΣΥ στο περιθώριο των 
οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, καθιστώντας το παρία των κρατικών εξαγγελιών για 
παροχές και ισόνομη χρηματοδότηση...   Σελ. 6
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Επικίνδυνη εξουθένωση  
προ (και εντός) των πυλών...  

Γράφει ο Δημήτριος Πιστόλας, Αντιπρόεδρος Ε.Ν.Ε. 

Τ ο σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης με νοσηλευτικό προσωπικό 
του Ε.Σ.Υ, η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότησή του, η μαζική αποχώ-
ρηση λόγω συνταξιοδότησης, η γήρανση του (μέσος όρος εργασίας 

άνω των 20 ετών), το κυκλικό ωράριο, η αδυναμία χρήσης τις περισσότερες 
φορές του δευτέρου ρεπό εβδομαδιαίας ανάπαυσης αλλά και ο αυξημένος 
φόρτος εργασίας οδηγούν στην αύξηση του ποσοστού του συνδρόμου εργα-
σιακής εξουθένωσης (Burnout Syndrome).

Το σύνδρομο έχει ιδιαίτερα βλαβερές συνέπειες στο νοσηλευτικό προ-
σωπικό ή μάλλον καλύτερα στο σύνολο του υγειονομικού προσωπικού του 
Ε.Σ.Υ. Μερικές από τις επιπτώσεις του συνδρόμου είναι  η χρήση αλκοόλ, ηρε-
μιστικών, τα νοσηλευτικά και ιατρικά λάθη που δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς 
συνέπειές τους πάνω στους ασθενείς μιας και δεν υπάρχουν ειδικές μελέτες 
στον Ελλαδικό χώρο. Μόνο στην Γερμανία το 2013 υπήρξαν, σύμφωνα με το 
Γερμανικό υπουργείο υγείας 19.000 θάνατοι από ιατρονοσηλευτικά λάθη.

Άλλες επιπτώσεις του συνδρόμου εργασιακής εξουθένωσης είναι η πα-
χυσαρκία, η κατάθλιψη οι ψυχοσωματικές, καθώς και οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις. Υπάρχει αύξηση της βίας τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στο 
στενό οικογενειακό περιβάλλον των εργαζομένων του Ε.Σ.Υ, συνήθως πλήτ-
τει άτομα ηλικίας 35 – 45 ετών καθώς και συναδέλφους που έχουν μεγάλο 
ενθουσιασμό για την εργασία τους.

Εκδηλώνεται με:

•  Συναισθηματική εξουθένωση αποτέλεσμα της συχνής επαφής με άτομα 
που υποφέρουν, προκαλεί κούραση και νευρικότητα.

•  Αποπροσωποποίηση που προκαλεί αδράνεια, αρνητική στάση έναντι 
των ασθενών και απουσία ενδιαφέροντος για την εργασία.

•  Απογοήτευση επαγγελματικών επιτευγμάτων που προκαλεί έλλειψη 
επαγγελματικής ικανοποίησης.

Με την οριακή (επικίνδυνη) υποστελέχωση του Ε.Σ.Υ με νοσηλευτές κάθε 
επιπλέον αποχώρηση συναδέλφου θέτει σε κίνδυνο τόσο την ψυχική υγεία 
όσων μένουν πίσω, όσο και την  προσφερόμενη ποιότητα νοσηλείας των 
ασθενών. Η έλλειψη νοσηλευτών έχει μεγάλη επίπτωση στην αύξηση της 
θνητότητας των ασθενών, στην αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης των 
είδη χρεωμένων ασφαλιστικών ταμείων υγείας αλλά και στην αύξηση του 
συνδρόμου εργασιακής εξουθένωσης των εργαζομένων.

Οι προσλήψεις που ήδη εδώ και χρόνια ανακοινώνονται φαντάζουν ως 
σταγόνα στον ωκεανό για την επίλυση των προβλημάτων της υποστελέχωσης 
του Ε.Σ.Υ και όλων των επακόλουθων που αυτή επιφέρει.

Σήμερα υπάρχουν πάνω από 8000 χιλιάδες άνεργοι νοσηλευτές και τα 
κενά του συστήματός υγείας σε συναδέλφους αγγίζουν τις 15000.

Είναι επιτακτική η ανάγκη κάλυψης των κενών για την ασφαλή λειτουργία 
του Ε.Σ.Υ, της υγείας των πολιτών αλλά και της ψυχοσωματικής ασφάλειας 
των νοσηλευτών. 

Ας μην ξεχνούμε ότι ο πολιτισμός μιας χώρας είναι αντιστρόφως ανάλο-
γος του επιπέδου υγείας και παιδείας της αντίστοιχης χώρας.  
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«Οι νοσηλευτές, που στηρίζουν 
επί σειρά ετών το ΕΣΥ, είναι 
πλέον εξουθενωμένοι σω-

ματικά και ψυχικά και κρατούν πλέον τα 
νοσοκομεία ανοικτά με προσωπικές θυσί-
ες, χωρίς να έχουν την δυνατότητα λήψης 
ακόμη και της κανονικής τους άδειας ή 
του ρεπό που δικαιούνται», αναφέρει ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος, κ. Δημήτρης Σκουτέλης, τονίζοντας 
την ανάγκη για άμεσες προσλήψεις και 
ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 
Ο κ. Σκουτέλης σχολιάζει το πρόγραμμα 
του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία και σημειώνει 
τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσει η 
νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Π όσο ανησυχείτε για τις εξελίξεις στον 
τομέα της οικονομίας και τις διαπραγ-
ματεύσεις με την τρόικα; Υπάρχει, λέτε, 
κίνδυνος εξόδου της χώρας από την ευ-
ρωζώνη;
Οπωσδήποτε οι διαπραγματεύσεις με 
την τρόικα ή ενδεχόμενο διάδοχο σχή-
μα αυτής αποτελούν κομβικό σημείο για 
την εξέλιξη της εθνικής μας οικονομίας 
και προκαλούν εύλογο ενδιαφέρον και 
ανησυχία. Η χώρα μας θα πρέπει να ισορ-
ροπήσει μεταξύ, αφενός μιας ισχυρής δι-
απραγματευτικής γραμμής, που θα θέτει 
οριστικό τέλος στην πολιτική της άκρατης 
λιτότητας, της κοινωνικής εξαθλίωσης και 
της ανθρωπιστικής κρίσης, αφετέρου του 
σεβασμού των θέσεων και απόψεων των 
υπολοίπων λαών της Ευρώπης. Η επίτευξη 
της παραπάνω λεπτής ισορροπίας μάλλον 
απομακρύνει το ενδεχόμενο εξόδου της 
Ελλάδας από τη ευρωζώνη.   

Ποιες πιστεύετε ότι πρέπει να είναι οι 
άμεσες προτεραιότητες της νέας κυβέρ-
νησης στο χώρο της υγείας;
Οπωσδήποτε η εξεύρεση λύσης για την 
αμεσότερη κατά το δυνατό πρόσληψη 
επαρκούς προσωπικού, ικανού να αντιμε-
τωπίσει τις καθημερινές ανάγκες των δη-

μόσιων νοσοκομείων και την πάταξη του 
φαινομένου της υποστελέχωσης. Επιπλέ-
ον, η χρηματοδότηση του Ε.Σ.Υ. και των 
φορέων του, ώστε να μην παρατηρούνται 
ελλείψεις σε υλικά και αναλώσιμα.

Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να αποφύ-
γει η νέα κυβέρνηση στην υγεία;
 Πάση θυσία πρέπει να αποφευχθεί η 
κατασπατάληση δημόσιου χρήματος 
στο χώρο της υγείας, που αποτέλεσε μια 
πραγματική μάστιγα των τελευταίων ετών, 
διογκώνοντας το έλλειμμα και το δημόσιο 
χρέος. Επίσης, η νέα κυβέρνηση θα πρέ-
πει να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την 
κατεύθυνση του περιορισμού του αμιγώς 
ιατροκεντρικού μοντέλου του ΕΣΥ, που 
μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. 

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σοβαρό 
πρόβλημα που θα κληθεί να αντιμετωπί-
σει η νέα κυβέρνηση στον τομέα ευθύ-
νης σας; Έχετε να προτείνετε κάτι συ-
γκεκριμένο;
 Όπως προειπώθηκε, στο χώρο της νοση-
λευτικής απαιτείται η άμεση πρόσληψη 
νοσηλευτικού προσωπικού. Οι νοσηλευ-
τές, που στηρίζουν επί σειρά ετών το ΕΣΥ, 
είναι πλέον εξουθενωμένοι σωματικά και 
ψυχικά και κρατούν πλέον τα νοσοκομεία 
ανοικτά με προσωπικές θυσίες, χωρίς να 
έχουν την δυνατότητα λήψης ακόμη και 
της κανονικής τους άδειας ή του ρεπό που 
δικαιούνται. Κατά συνέπεια, ειδικώς στο 
χώρο της υγείας προτείνουμε την άμεση 
άρση της απαγόρευσης προσλήψεων και 
της εντελώς παράλογης αναλογίας της 
μιας πρόσληψης ανά πέντε αποχωρήσεις. 

Επιπλέον, επιδιώκουμε την θεσμο-
θέτηση καθηκοντολογίου για το νοση-
λευτικό προσωπικό, ώστε να υπάρξει, 
επιτέλους, μια σαφής περιγραφή των νο-
σηλευτικών πράξεων, που θα εκτελούνται 
εντός, αλλά και εκτός νοσοκομείων, δηλα-
δή στην κοινότητα.

Επίσης, θεωρούμε αναγκαία την διεύ-

ρυνση των νοσηλευτικών ειδικοτήτων, οι 
οποίες από το έτος 1985 μέχρι σήμερα 
χρήζουν οπωσδήποτε επικαιροποίησης 
και προσαρμογής στα νεότερα δεδομένα 
και τις ανάγκες της κοινωνίας. 

Τέλος, έμφαση θα πρέπει να δοθεί 
στον τομέα της συνεχιζόμενης εκπαίδευ-
σης, ώστε οι νοσηλευτές να παραμένουν 
ενήμεροι των επιστημονικών εξελίξεων 
και των νέων τεχνικών εφαρμογών στο 
χώρο τους, προκειμένου να παρέχουν 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φροντίδας 
και υγείας στο κοινωνικό σύνολο. 

Γνωρίζετε ποιο είναι το Πρόγραμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ στην υγεία; Ποια είναι τα κυρία 
σημεία στα οποία συμφωνείτε και πού 
εστιάζονται οι ενδεχόμενες διαφωνίες 
σας;
Το πρόγραμμα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
εξαιρετικά φιλόδοξο και διαθέτει προ-
σανατολισμό κοινωνικής ευαισθησίας, 
ομιλώντας παράλληλα για περιορισμό 
της σπατάλης και προσλήψεις νοσηλευ-
τικού προσωπικού. Κατά το μέρος τούτο 
συμφωνούμε με τις βασικές του γραμμές 
και θα συνδράμουμε με όλες τις δυνάμεις 
μας για την υλοποίησή του. 

Κατά τα λοιπά, η πάγια θέση της Ε.Ν.Ε. 
είναι η διασφάλιση δημόσιας δωρεάν 
υγείας για όλους, ακόμη και για τους 
ανασφάλιστους συνανθρώπους μας και 
η ελεύθερη πρόσβαση όλων σε ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και δη στους 
φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 
Θεωρούμε ότι αυτό επιβάλλεται από την 
αρχή του Κοινωνικού Κράτους, χωρίς να 
συγχωρούνται οιασδήποτε μορφής εκ-
πτώσεις σε βάρος των κοινωνικά ή οικο-
νομικά ασθενεστέρων. 

Παραμένουμε αρωγοί και σύμμαχοι 
σε κάθε προσπάθεια που κινείται προς 
την παραπάνω κατεύθυνση, διεκδικώντας 
παράλληλα αξιοπρεπείς όρους για την κα-
θημερινή άσκηση του νοσηλευτικού λει-
τουργήματος. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ  

«Προτείνουμε την άμεση άρση  
της απαγόρευσης προσλήψεων  

στο χώρο της Υγείας»  
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Π ροσφάτως και δη στις 31-10-2014 τέθηκαν σε ισχύ οι 
διατάξεις του άρθρου 50 του Νόμου 4305/2014, με τις 
οποίες ορίστηκε ότι «οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής 

Νοσηλευτριών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τετραετούς φοίτη-
σης), οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1993 μέχρι και το 2013 απο-
κτούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της Νοσηλεύτριας». 
Λίγο αργότερα ακολούθησε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Π.Υ/οικ. 110/14-
01-2015 Εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας, δυνάμει της οποίας οι 
παραπάνω απόφοιτοι αποκτούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος άνευ προηγούμενης εγγραφής στα μητρώα της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος.

Αναμφίβολα ευρισκόμεθα ενώπιον της πλέον ακραιφνούς 
μορφής χαριστικών δια-
τάξεων υπέρ μιας συγκε-
κριμένης κατηγορίας προ-
σώπων. Κατά παράβαση 
και ευθεία παράκαμψη 
πλήθους διατάξεων και κα-
νόνων, ο πρώην Υπουργός 
Υγείας προσέφερε ή άλ-
λως δώρισε απλόχερα την 
άδεια ασκήσεως του νοση-
λευτικού επαγγέλματος σε 
πρόσωπα που δεν φέρουν 
καν τον επαγγελματικό τίτ-
λο του νοσηλευτή!

Στο σημείο αυτό υπο-
γραμμίζεται, ότι και στο 
παρελθόν οι απόφοιτοι 
της συγκεκριμένης σχολής είχαν επιχειρήσει διά της δικαστικής 
οδού να αναγορευτούν σε νοσηλευτές, πλην όμως βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με το ηχηρό όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
που αποτυπώθηκε στις υπ’αριθμ. 4813/1995 και 1102/2008 
αποφάσεις του.

Το σκεπτικό των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων στη-
ρίζεται προεχόντως στις ρυθμίσεις του άρθρου 5 του 
Νόμου 1579/1985, που ορίζουν κατά τρόπο περιοριστι-
κό τους δικαιούχους να φέρουν τον επαγγελματικό τίτ-
λο του νοσηλευτή, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν τους 
αποφοίτους της μηδέποτε αναγνωρισθείσας Σχολής 
του Ερυθρού Σταυρού. Έκτοτε, βέβαια, οι ως άνω ρυθ-
μίσεις επιβεβαιώθηκαν τόσο με τις διατάξεις του Νόμου 
3252/2004, που προσδιόρισαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 
τους υπόχρεους εγγραφής στα μητρώα της Ε.Ν.Ε., όσο και 
με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που ενσωματώθηκε στην 

ελληνική έννομη τάξη με το ΠΔ 38/2010 και οι οποίες ομοίως 
δεν συμπεριλαμβάνουν τους συγκεκριμένους αποφοίτους μετα-
ξύ όσων φέρουν τον τίτλο του Νοσηλευτή (βλέπε Παράρτημα V 
της Οδηγίας).

Με βάση τα ανωτέρω η Ε.Ν.Ε. αποφάσισε να αντιδράσει ένα-
ντι του ευτελισμού του νοσηλευτικού επαγγέλματος, προσφεύ-
γοντας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ευελπιστώντας ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της 
χώρας θα ακολουθήσει την πεπατημένη, η Ε.Ν.Ε. δηλώνει με 
αποφασιστικότητα προς κάθε κατεύθυνση, ότι θα συνεχίσει να 
αντιμάχεται κάθε προσπάθεια υποβάθμισης του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος και απονομής των αντίστοιχων επαγγελματικών 

δικαιωμάτων σε πρόσωπα που δεν δια-
θέτουν ούτε τα ελάχιστα απαιτούμενα 
τυπικά προσόντα. Η προσπάθεια αυτή 
της Ε.Ν.Ε. αποτελεί το ελάχιστο χρέος 
της απέναντι στη Νοσηλευτική Επιστή-
μη και στο υπέρτατο αγαθό της δημό-
σιας υγείας, που τίθεται σε προφανή 
κίνδυνο με αντίστοιχες απερίσκεπτες 
ενέργειες των όποιων κυβερνώντων.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ  ΤΟΝ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΜΕΣΩ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ   

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
προσφεύγει η Ε.Ν.Ε. 

Κατά παράβαση και ευθεία παράκαμψη 
πλήθους διατάξεων και κανόνων, ο 
πρώην Υπουργός Υγείας προσέφερε 

ή άλλως δώρισε απλόχερα την 
άδεια ασκήσεως του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος σε πρόσωπα που δεν 

φέρουν καν τον επαγγελματικό τίτλο 
του νοσηλευτή!



Απρίλιος 20156

Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας,  
Γεν. Γραμματέας Ένωσης  
Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ)
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ

Αν επιχειρούσε κανείς να κάνει μια 
εγκάρσια τομή στη δομή και την 
οργάνωση του ΕΣΥ, από καταβο-

λής του μέχρι και σήμερα, θα διαπίστωνε 
τον άκρατο, άλογο και εμμονικό ιατρο-
κεντρικό του προσανατολισμό. Τόσο η 
απόλυτη και αξιωματική παραδοχή της 
αναπόσπαστης ή διττής φύσης ιατρού- 
παντογνώστη (ενίοτε και Θεού…), από 
τους διοικούντες την υγεία, όσο και η 
σχεδόν καθολική άγνοια της ιδιαιτερό-
τητας του χώρου απ’ όσους διαχρονικά 
επιχείρησαν να τον διοικήσουν, από το 
1983 μέχρι σήμερα, οδήγησαν το ΕΣΥ στο 
περιθώριο των οικονομικών και κοινω-
νικών εξελίξεων, καθιστώντας το παρία 
των κρατικών εξαγγελιών για παροχές 
και ισόνομη χρηματοδότηση. 

Αν προσθέσουμε την απροκάλυπτα 
πολιτικάντικη προσέγγιση των ιθυνό-
ντων, στα πάσης φύσεως χρονίζοντα 
ζητήματά του ΕΣΥ και τις ισχυρές δόσεις 
λαϊκισμού, κομματισμού, αναξιοκρατίας 
και κακοδιαχείρισης του έμψυχου και 
του άψυχου κεφαλαίου του, μπορούμε 
να βγάλουμε ένα ασφαλέστατο συμπέ-
ρασμα για τα βασικά αίτια της κακοδαι-
μονίας της δημόσιας υγείας της χώρας. 

Παράλληλα ο κομματικός συνδικα-
λισμός δημιούργησε, στα πρωτοβάθμια 
σωματεία των νοσοκομείων, πολλούς 
κομματικά διαπιστευμένους «τοπάρχες», 
με εξουσίες συνδιοίκησης και συναπό-
φασης  με τους προέδρους των ιδρυμά-
των. Η διακομματική ζύμωση αυτής της 
κατηγορίας των συνδικαλιστών με την 
εξουσία και οι αλληλοεξυπηρετήσεις 
σε πολιτικό επίπεδο, με την απροκάλυ-
πτη «τακτοποίηση» των «ημετέρων», η 
νομοθέτηση ρουσφετολογικών μηχανι-
σμών, όπως η σύνθεση των υπηρεσιακών 
συμβουλίων, η διάτρητη διαδικασία των 
κρίσεων, η κομματικοεξαρτώμενη ιεραρ-
χική εξέλιξη, οι εξώφθαλμες αναθέσεις 
καθηκόντων στους αρεστούς, η δημι-
ουργία κομματικού στρατού υποτελών 

και η έλλειψη κάθε ίχνους αξιοκρατίας, 
οδήγησαν μοιραία το ΕΣΥ στο ναδίρ της 
κοινωνικής του προσφοράς. Άλλωστε 
και σε επίπεδο διοίκησης συνεχίστηκε η 
εγχώρια παράδοση του διορισμού διοι-
κητών παντελώς άσχετων με τη διοίκηση 
των μονάδων και των υπηρεσιών υγείας, 
αλλά σχετικών με την ιατρική, την αρχι-
τεκτονική, την εκπαίδευση και γενικώς 
με κάθε άλλη ειδικότητα, πλην της ανα-
γκαίας!

Όλα τα παραπάνω έχουν επανειλημ-
μένως αναφερθεί στον τύπο, έντυπο και 
ηλεκτρονικό. Θεωρώ όμως ότι έχουν ιδι-
αίτερη αξία σήμερα, κυρίως γιατί μετά 
από τόσες δεκαετίες, έρχεται μια κυβέρ-
νηση της αριστεράς να αναλάβει τα ηνία 
της χώρας, υποσχόμενη να κυβερνήσει 
με αξιοκρατία, συμμετοχικότητα, δημο-
κρατική λειτουργία των θεσμών και άρση 
κάθε αποκλεισμού, με ταυτόχρονο σεβα-
σμό στη διαφορετική άποψη και έμφαση 
στη στήριξη των μη προνομιούχων.

Επανεκκίνηση του ΕΣΥ με μοχλό τους 
νοσηλευτές 
Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε ξανά 
την Αμερική. Κάθε σοβαρό, δημόσιο σύ-
στημα υγείας που σέβεται το ρόλο του, 
έχει σχεδιάσει ορθολογικά τις δομές στις 
οποίες θα στηριχτεί, δίνοντας πρωτεύο-
ντα ρόλο στον κλάδο που ομολογουμέ-
νως, και επιστημονικά τεκμηριωμένα, 
αποτελεί τον κορμό του: σε αυτόν των 
Νοσηλευτών.

Πρόσφατα, ο υπουργός Υγείας, σε 
μια συνέντευξή του που αφορούσε τις 
νοσηλευτικές ειδικότητες, αναφέρθη-
κε στο λεγόμενο «Καναδικό Μοντέλο».  
Στον Καναδά, ως ομοσπονδιακό κράτος, 
υπάρχουν πάνω από δέκα επαρχίες με 
αντίστοιχα ρυθμιστικά όργανα (ΝΠΔΔ), 
όπως η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, 
που καθορίζουν (συχνά με διαφορετι-
κούς όρους) την άσκηση του επαγγέλμα-
τος, στην περιοχή ευθύνης τους. Συνα-

ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

«Οι νοσηλευτές 
στην καρδιά του ΕΣΥ»
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ντάμε τρείς επαγγελματικές κατηγορίες: 
τους Νοσηλευτές (Registered Nurses), 
τους Βοηθούς Νοσηλευτών (Registered 
Practical Nurses) και τους Ειδικευμένους 
Νοσηλευτές (Practitioner Nurses). 

Οι Βοηθοί Νοσηλευτών είναι απόφοιτοι 
κολεγίων-σχολών με αντικείμενο αυτό του 
πρακτικού νοσοκόμου. Οι Νοσηλευτές, εί-
ναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών. 
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το υπουργείο 
Υγείας σκοπεύει να κινηθεί σε αυτή την 
κατεύθυνση της ενιαίας πανεπιστημιακής 
νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Τούτο, έρχε-
ται σε πλήρη ταύτιση με τις επανειλημμέ-
νες προτάσεις της ΕΝΕ προς τα Υπουργεία 
Υγείας και Παιδείας.

Οι Ειδικευμένοι Νοσηλευτές είναι, επι-
πλέον, απόφοιτοι μεταπτυχιακών και πα-
νεπιστημιακών προγραμμάτων ειδίκευσης 
σε τρεις ειδικότητες: ενηλίκων, παίδων 
και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Ο καναδός Ειδικευμένος Νοσηλευτής, 
τον οποίο ελπίζουμε να έχει ως σημείο 
αναφοράς ο κ. Κουρουμπλής, είναι λοιπόν 
ένας αυτόνομος επαγγελματίας υγείας, με 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, που παρέχει 
ουσιώδεις υπηρεσίες υγείας, βασισμένες 
σε αυστηρά επαγγελματικά, ηθικά και νο-
μικά πρότυπα. Είναι ικανός και υπεύθυνος 
για τις δικές του αποφάσεις και πράξεις 
στο φάσμα της ειδικότητάς του, ασκεί 
ελεύθερα και ιδιωτικό έργο, εφαρμόζο-
ντας όλο το φάσμα της νοσηλευτικής επι-
στήμης όπου, μεταξύ άλλων:
•  Εφαρμόζει ή παραγγέλνει διαδικασίες 

για την εκτίμηση, διάγνωση, παρακο-
λούθηση, αξιολόγηση (screening) θε-
ραπευτική αντιμετώπιση των πελατών 
– ασθενών.

•  Ασκεί θεραπευτική διαχείριση προβλη-
μάτων υγείας με φαρμακευτικές και μη 
φαρμακευτικές παρεμβάσεις και διαδι-
κασίες.

•  Ασκεί συμβουλευτική για ζητήματα υγεί-
ας και συνεργάζεται με άλλους επαγγελ-
ματίες υγείας

•  Εκτιμά και αξιολογεί διαγνωστικές δο-
κιμασίες και εργαστηριακές εξετάσεις 
που έχουν παραγγελθεί από άλλους 
επαγγελματίες υγείας ενώ έχει τη δι-
καιοδοσία να παραγγέλνει ο ίδιος ακτι-
νογραφίες, τις κατάλληλες για την πε-
ρίπτωση δοκιμασίες και εργαστηριακές 
εξετάσεις για σκοπούς που έχουν να 
κάνουν με την εκτίμηση, διάγνωση, πα-
ρακολούθηση, αξιολόγηση (screening 
tests) ή/και τη θεραπευτική αντιμετώπι-
ση των πελατών – ασθενών.

•  Διαχειρίζεται και χορηγεί ουσίες και 
σκευάσματα 

•  Συνταγογραφεί, διακινεί, πωλεί και ανα-
μιγνύει φάρμακα. 

Όλα τα παραπάνω, έρχονται σε πλήρη 
συμφωνία με τις θέσεις της Ε.Ν.Ε. για μια 
αναβαθμισμένη παροχή νοσηλευτικών 
υπηρεσιών στον Ελληνικό Λαό. Θέσεις που 
επαναδιατυπώθηκαν και στο υπόμνημα 
που απέστειλε η Ε.Ν.Ε. στον Υπουργό, άμα 
τη αναλήψει των καθηκόντων του.

Βεβαίως, θα ήταν παράλειψη αν δεν 
αναφέραμε πως το «καθηκοντολόγιο» 
των Νοσηλευτών θεσμοθετήθηκε από τον 
προηγούμενο υπουργό κ. Βορίδη αλλά 
«πριν αλέκτωρ φωνήσαι» ανακλήθηκε, 
κατόπιν των ισχυρών πιέσεων της ιατρικής 
κοινότητας, όπως εκφράστηκαν από τον 
ΠΙΣ και τον ΙΣΑ. 

Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αν 
πραγματικά ενδιαφέρεται να αλλάξει την 
εικόνα του ΕΣΥ, έχει καθήκον να επενδύ-
σει στους Νοσηλευτές, παραδειγματιζό-
μενη από τις προηγμένες χώρες που το 
έπραξαν με εντυπωσιακά αποτελέσματα. 
Δεν αισιοδοξώ να προσεγγίσουμε το κα-
ναδικό μοντέλο, ελπίζω όμως τουλάχιστον 
να το επιχειρήσουμε. 

Οι Νοσηλευτές, ζητούν από την Πολι-
τεία να αξιοποιήσει τις δυνατότητές τους, 
με ειλικρίνεια και ευθύτητα, αποκαθιστώ-
ντας μια σειρά από χρόνιες αγκυλώσεις 
χωρίς οικονομικό κόστος και με άμεση 

ανταποδοτικότητα στη δημόσια υγεία. 
Έτσι, τα βασικά θέματα που χρήζουν άμε-
σης αντιμετώπισης, είναι τα ακόλουθα:

1.  Ανάγκη άμεσης πρόσληψης Νοση-
λευτών, ακόμη και κατ’ εξαίρεση 
τυχόν περιοριστικών διατάξεων, 
προκειμένου να καλυφθεί το πλήθος 
των κενών οργανικών θέσεων. 

2.  Δίκαιο σύστημα αξιολόγησης, με έμ-
φαση στο στοιχείο της θετικής ενί-
σχυσης και όχι των ποινών.

3.  Δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα κρί-
σεων για την κατάληψη θέσεων ευ-
θύνης στην ιεραρχία της Νοσηλευτι-
κής Υπηρεσίας των νοσοκομείων

4.  Θεσμοθέτηση ειδικού τρόπου μο-
ριοδότησης και αξιοποίηση των με-
τρήσιμων βιογραφικών στοιχείων, 
μοριοδότηση των νοσηλευτικών 
ειδικοτήτων του Νόμου 1579/1985, 
και λήψη ειδικότητας κατά το στάδιο 
της ανεργίας.

5.  Εξορθολογισμός του πειθαρχικού 
δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων 
με σεβασμό του τεκμηρίου της αθω-
ότητας και περιορισμό της δυνατό-
τητας θέσεως των νοσηλευτών σε 
καθεστώς αυτοδίκαιης ή δυνητικής 
αργίας. 

6.  Άρση της προαγωγικής στασιμότη-
τας, που συνεπάγεται μισθολογική 
στασιμότητα.

Εν κατακλείδι, η ηγεσία του Υπουργεί-
ου Υγείας, οφείλει να κατανοήσει πως χω-
ρίς τους Νοσηλευτές, δε μπορεί να επιφέ-
ρει καμία απολύτως βελτίωση στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας της χώρας όπου ο αριθμός 
των γιατρών είναι τριπλάσιος αυτού των 
νοσηλευτών!

* Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο ένθετο «Το Φάρ-
μακο της Κρίσης», των εκδόσεων Μ. Πιτσιλίδης 
ΑΕ, το οποίο κυκλοφόρησε το Σάββατο 25 Απρι-
λίου 2015, με την εφημερίδα «Η Καθημερινή»
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Του καθηγητή Τζεφρευ Λέβετ Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργα-
νισμό Υγείας, η κρίση που έχει δη-
μιουργηθεί λόγω του ιού Έμπολα 

είναι πολύ σοβαρή με τους υπεύθυνους 
να  αδυνατούν να προβλέψουν την πο-
ρεία της προσπαθώντας μόνο να μας κα-
θησυχάζουν. Παράλληλα, η Διεθνής Ημέ-
ρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση 
των Καταστροφών (φυσικές, περιβαλλο-
ντικές, υγειονομικές και τεχνολογικές) 
στέλνει το μήνυμα: «συμμετέχετε  όλοι 
στην  αντιμετώπιση των κρίσεων». Πολί-
τες, κοινότητες και κυβερνήσεις, όλοι, 
πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο 
στην οικοδόμηση και ισχυροποίηση του 
συστήματος αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών. Διεθνώς, αλλά και στην Ελλά-
δα, υπάρχουν πολλά κενά και μεγάλες 
ανάγκες να καλυφθούν προκειμένου να 
έχουμε επιτυχή αντιμετώπιση τέτοιων 
έκτακτων καταστάσεων και απαιτείται 
να δουλέψουμε πολύ περισσότερο προ-
κειμένου να επιτύχουμε μεγαλύτερους 
βαθμούς ετοιμότητας. Πρέπει επίσης να 
δημιουργήσουμε αποτελεσματικότερους 
μηχανισμούς περιορισμού των επιπτώσε-
ων των καταστροφών, μηχανισμούς εστι-
ασμένους στις ανάγκες ασφάλειας, ανα-
κούφισης και περίθαλψης των θυμάτων, 
προς όφελος πάντα μιας πιο ανθεκτικής 
κοινωνίας. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυ-
θούν όλες οι υπάρχουσες υποδομές που 
στοχεύουν στην διαχείριση και αντιμετώ-
πιση των συνθηκών εκτάκτου ανάγκης 
και καταστροφών. Η στόχευση αυτή  πρέ-
πει να αρχίσει  με την ενίσχυση της ΠΟΥ 
και τις σχετικές κυβερνητικές και μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις, μέχρι και αυτές 
που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση 
και την έρευνα. Πρέπει επίσης να ενισχυ-
θεί ο συνεχής έλεγχος και επανέλεγχος 
της καλής λειτουργίας όλων αυτών των 
δομών για μεγαλύτερη παραγωγικότητα, 
δεδομένου ότι εκτιμάται ότι οι καταστρο-
φές θα κτυπούν με αυξανόμενη συχνό-
τητα και υψηλότερο κοινωνικό κόστος. 
Χρειάζεται να καθοριστεί στα πλαίσια του 

συστήματος υγείας όχι μόνο ποιος φορέ-
ας θα είναι υπεύθυνος για την αντιμε-
τώπιση της εκάστοτε έκτακτης ανάγκης, 
αλλά και ποσό καλά προετοιμασμένος θα 
είναι. Θα πρέπει δηλαδή, όλες οι δομές 
να περάσουν  από ένα στρες-τεστ για να 
μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την ανθε-
κτικότητα, την αντοχή και την προσαρμο-
στικότητα τους σε καταστάσεις εκτάκτου 
ανάγκης. Κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να 
έχει ένα δικό του σχέδιο αντιμετώπισης 
τέτοιων συνθηκών, το οποίο να ελέγχεται 
περιοδικά από εξωτερικό φορέα. 

Η Ελλάδα δεν είναι άπειρη από τέ-
τοιες καταστάσεις. Το 1928, σε περιβάλ-
λον ενδημικής ελονοσίας και λοιμωδών 
νόσων ο πληθυσμός χτυπήθηκε από τον 
δάγκειο πυρετό που σημειωτέον είχε 
φτάσει από τη Συρία μέσω του Λίβανου. 
Αποτέλεσμα ήταν η Ευρώπη να πανικο-
βληθεί τόσο από τη ξαφνική εμφάνιση 
του πυρετού όσο και με τη ταχεία εξά-
πλωση του σε επίπεδο πανδημίας. Είναι 
τότε που ξεκίνησε στη χώρα η επανάστα-
ση στη δημόσια υγεία, με την υποστήρι-
ξη της Κοινωνίας των Εθνών, χαρακτηρι-
ζομένη από  πολυδιάστατες δράσεις, που 
έβαλαν τα θεμέλια της οργάνωσης της 
δημόσιας υγείας. Τόσο μεγάλα και κρίσι-
μα είναι τα προβλήματα σήμερα εδώ και 
παγκοσμίως που για να αντιμετωπιστούν  
απαιτείται κατά την γνώμη μας η υπο-
στήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών  παρ’ όλη την αποτυχία 
τελευταία στη Συρία. 

Στην εποχή του Ελευθέριου Βενιζέ-
λου έλεγαν «Χωρίς Υγεία Άβιος Βιος» 
ενώ σήμερα λέμε «Υγεία ίσον Πλούτος». 
Αντί όμως η υγεία να αποτελεί μοχλό 
ανάπτυξης και εξέλιξης της κοινωνίας, 
θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας, την 
στιγμή μάλιστα που ο Έλληνας βιώνει την 
συνεχή υποβάθμισή της.  Η συνεχής υπο-
βάθμιση της δημόσιας υγείας, απόρροια 
της οικονομικής και πολιτιστικής κρίσης, 
έχει σαν αποτέλεσμα τόσο την εμφάνιση 
νέων ευπαθειών στο πληθυσμό όσο και 
σε ελλιπή αντιμετώπιση των εκάστοτε 

Η Δημόσια Υγεία
δεν χωράει αναβολή 
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νοσούντων. Λόγω της οικονομικής στενότητας δημιουργούνται 
όλο και περισσότεροι  ανασφάλιστοι, η  νεολαία και οι άνεργοι 
σταματούν να παρακολουθούν την υγεία τους λόγω ανέχειας, 
ενώ χρονίως πάσχοντες που είναι και ανασφάλιστοι διακόπτουν 
την φαρμακευτική αγωγή τους. 

Σε μια εποχή μεγάλων κλιματολογικών αλλαγών που μάλλον 
θα έχει σαν συνέπεια να προκληθεί αύξηση στις μολυσματικές 
ασθένειες, εμφάνιση πανδημιών και δυσκολίες στη λειτουργία 
των συστημάτων υγειάς, απαιτείται ισχυρή κρατική οργάνωση 
και διοίκηση. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων θα έχει θετικό 
αντίκτυπο σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, μιας και οι καταστρο-
φές και οι έκτακτες ανάγκες δεν κάνουν διάκριση μεταξύ πλού-
σιων και φτωχών. 

Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν αρκετά ανοικτά μέτωπα 
εκτάκτου ανάγκης: οι άστεγοι των πόλεων κυρίως Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, οι μετανάστες, οι άσχημες συνθήκες  παροχής 
υπηρεσιών υγείας και οι αυξανόμενες διακρίσεις (οικονομικές 
ρατσιστικές μειονοτικές κλπ). Ενώ χιλιάδες άστεγοι κοιμούνται 
στους δρόμους και στα πάρκα των μεγάλων πόλεων, η πολιτεία 
παραμένει άπραγη. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ψυχικά ασθε-
νείς και οι έγκλειστοι στο σωφρονιστικό σύστημα αντιμετωπίζουν 
σοβαρότατα προβλήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η συνολική 
κατάσταση στο σύστημα υγείας θέτει επιτακτικά θέματα ανάπτυ-
ξης και βελτίωσης υποδομών, εξεύρεση  πόρων και κυρίως αλλα-
γή της συμπεριφοράς των προσφερόντων τις υπηρεσίες προς τον 
χειμαζόμενο και ασθενή πολίτη αυτής της χώρας.

Αν και η πολιτική ηγεσία της χώρας φαίνεται να έχει πάρει 
σωστά αλλά και συγκριμένα μέτρα πάνω στη διαχείριση του προ-
βλήματος του Έμπολα, απαιτούνται να γίνουν ακόμη περισσότε-

ρα ειδικά αφού πρόκειται για αναδιπλούμενη κρίση. Απαιτούνται 
α) βελτιώσεις στην ετοιμότητα του κράτους σε προνοσοκομειακό 
επίπεδο και στην επείγουσα ιατρική περίθαλψη, β) εφαρμογές 
πιο αποτελεσματικών τρόπων στην αντιμετώπιση και στην απο-
κατάσταση των ζημιών γ) οργάνωση και καλύτερος συντονισμός 
των υπηρεσιών και μονάδων που εμπλέκονται [εντατικές μονάδες 
νοσοκομείων ΕΣΥ, ΕΚΑΒ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ, ΕΚΔΥ κλπ], και κυρίως 
δ) να αρχίσει να γίνεται ένας συνεπής έλεγχος και αποτίμηση της 
αποτελεσματικότητας των ενεργειών κάθε ενός φορέα που παίρ-
νει μέρος στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην αντιμετώπι-
ση των συνθηκών έκτακτης ανάγκης. Στην σχετική επιστημονική 
έρευνα πολλά επίσης μπορούν και πρέπει να γίνουν, ακόμη και 
σε νέα μεταπτυχιακά προγράμματα διαχείρισης καταστροφών 
και  ανάπτυξης δεξιοτήτων - ικανοτήτων του ανθρώπινου δυνα-
μικού. 

Όμως η εμπειρία δείχνει ότι μόλις μια κρίση φύγει από την 
δημοσιότητα και μοιάζει σαν να τελείωσε, αμέσως παραμερίζο-
νται οι καλές προθέσεις, ξεχνιούνται οι υποσχέσεις που δόθη-
καν, οι Κυβερνήσεις και οι πολίτες απορροφώνται από τα τόσα 
προβλήματα της καθημερινότητας τους τα δε θύματα που επέζη-
σαν  προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές τους, και όλα αυτά 
μέχρι την επομένη κρίση.  Όμως δεν υπάρχει χώρος και χρόνος 
για εφησυχασμό.

Εάν θα μπορούσα να συμβουλέψω σε κάτι τις επίσημες αρχές 
αυτό θα ήταν: προχωρήστε ΤΩΡΑ στην ενίσχυση και οργάνωση 
των υποδομών δημόσιας υγείας και στο έξυπνο και χρήσιμο πά-
ντρεμα τους με τις γνώσεις που υπάρχουν από την διαχείριση των 
καταστροφών καθώς και στην εφαρμογή των αρχών υγείας σε 
κάθε νέα σχεδιαζόμενη πολιτική. Μη διστάζετε!
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Σ τις 26 Μαρτίου, το προεδρείο της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος συ-
ναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα 

του Υπουργείου Παιδείας κ. Δημήτριο Χα-
σάπη, μέσα σε κλίμα εγκαρδιότητας και 
συνεννόησης.

Το πρώτο θέμα που τέθηκε στη συ-
ζήτηση, ήταν το χρόνιο και ακανθώδες 
ζήτημα του διχασμού της τριτοβάθμιας 
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, με την  ταυ-
τόχρονη κατάθεση σχετικού μελετητικού 
υπομνήματος για τη δημιουργία μιας και 
αδιαίρετης βαθμίδας ανώτατης εκπαί-
δευσης σε επίπεδο πανεπιστημιακό.

Επισημάνθηκε με συγκεκριμένες ανα-
φορές, η σειρά των πρωτοβουλιών που 
κατά καιρούς έχει αναλάβει η Ε.Ν.Ε. και 
ειδικότερα η καθολική αποδοχή του εν 
λόγω αιτήματος από το σύνολο της νοση-
λευτικής κοινότητας.

Ο κ. Χασάπης συντάχθηκε πλήρως 
με το σκεπτικό της ένωσης, τόνισε ότι 
συμφωνεί απολύτως με την πρόταση και 
προανήγγειλε την έναρξη διαλόγου αμέ-
σως μετά τις γιορτές του Πάσχα με τους 
πρυτάνεις των πανεπιστημίων αναφοράς 
των υπό ίδρυση πανεπιστημιακών τμημά-
των Νοσηλευτικής, όπως περιγράφονται 
στο σχέδιο της Ε.Ν.Ε., προκειμένου να 
ρυθμιστούν όλες οι σχετικές παράμετροι 
της – εκ προοιμίου-  συμφωνηθείσας με-
τάβασης.

Στο διάλογο αυτόν, εκτός της Ε.Ν.Ε. 
που ούτως ή άλλως θα έχει ρυθμιστικό 
ρόλο, θα συμμετάσχουν επίσης οι πρόε-
δροι όλων των Τμημάτων Νοσηλευτικής 
των ΤΕΙ και των πανεπιστημίων Αθήνας 
και Πελοποννήσου, μαζί με τους υπευ-
θύνους των Σχολών Υγείας των ως άνω 
αναφερθέντων πανεπιστημίων, ώστε να 
συζητηθούν θέματα διαχείρισης ανθρώ-

πινων και υλικών πόρων, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια προς την προαναφερ-
θείσα κατεύθυνση.

Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε, 
ήταν η διεύρυνση της δέσμης των αρμο-
διοτήτων της Ε.Ν.Ε. αναφορικά με την 
επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων 
νοσηλευτικής από σχολές και κολέγια 
που λειτουργούν με το σύστημα της δι-
καιόχρησης (franchise) με δεδομένη την 
αρμοδιότητα της διενέργειας των δεό-
ντων αντισταθμιστικών μέτρων από την 
Ε.Ν.Ε. βάσει της ΚΥΑ 45621/ΙΑ ΦΕΚ 1480/ 
4-05-2012.

Στη συνέχεια, τέθηκε το ζήτημα της 
αναθεώρησης  της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2005/36 για την αναγνώριση των επαγ-
γελματικών προσόντων, που έγινε με την 
ΕΟ 2013/55 και που η χώρα μας πρέπει 
να ενσωματώσει μέχρι τον Ιανουάριο 
του 2016. Ο κ. Χασάπης συμμερίστηκε 
τη σπουδαιότητα της οδηγίας για τους 
νοσηλευτές και κατόπιν εντολής του, 
πραγματοποιήθηκε άμεσα συνάντηση 
με τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων. Συμ-
φωνήθηκε η στενή συνεργασία στη δια-
δικασία ενσωμάτωσης της οδηγίας για 
θέματα που αφορούν τους νοσηλευτές 
και η συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. σε Ομάδα Ερ-
γασίας για αυτό το σκοπό μαζί με άλλους 
επαγγελματίες υγείας σε συνεννόηση 
και με το Υπουργείο Υγείας.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην 
επικροτήσουμε την ευελιξία του Γενικού 
Γραμματέα κ. Χασάπη, που μας εξέπληξε 
ευχάριστα μιας και ήταν ενημερωμένος 
για τα θέματα που του τέθηκαν, αλλά 
κυρίως γιατί με τόλμη δέχθηκε να ακο-
λουθήσει τα κελεύσματα της λογικής και 
κυρίως του συνόλου των νοσηλευτών της 
χώρας.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
 ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Έναρξη διαλόγου 
για τη νοσηλευτική εκπαίδευση 

Ο κ. Χασάπης 
συντάχθηκε πλήρως 
με το σκεπτικό της 
ένωσης, τόνισε ότι 

συμφωνεί απολύτως 
με την πρόταση και 
προανήγγειλε την 
έναρξη διαλόγου 
αμέσως μετά τις 

γιορτές του Πάσχα 
με τους πρυτάνεις 

των πανεπιστημίων 
αναφοράς των 

υπό ίδρυση 
πανεπιστημιακών 

τμημάτων 
Νοσηλευτικής, όπως 
περιγράφονται στο 

σχέδιο της Ε.Ν.Ε
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ευχάριστη θέση να ανακοινώσει 
στα μέλη της, τη θεσμοθέτηση 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
με τίτλο «Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπη-
ρεσιών» κατόπιν της έγκρισης σχετικού 
αιτήματος της ένωσής μας, από το Σύλ-
λογο των Καθηγητών της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Υγείας στις 24/4/2015.

Το πρόγραμμα θα είναι διετούς διάρ-
κειας (μερικής απασχόλησης), ώστε να 
διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι Νοσηλευ-
τές και θα αρχίσει το επόμενο ακαδημαϊ-
κό έτος 2015-2017.

Κατά το προσεχές διάστημα, εντός 
του Μαΐου, θα ανακοινωθούν λεπτομέ-
ρειες σχετικές με την προκήρυξη και το 
κόστος του προγράμματος, το οποίο εκτι-
μούμε βάσει της πρότασής μας,  ότι θα 
κυμανθεί σε συμβολικό επίπεδο.

Σημειώνουμε, ότι το εν λόγω πρό-
γραμμα, έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο 
κενό στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των 
νοσηλευτών και να οργανώσει με τρόπο 
επιστημονικό, την ειδική  γνώση που απαι-
τείται για τη διοίκηση μιας τόσο ιδιαίτερης 
υπηρεσίας, όπως είναι η Νοσηλευτική. 

Ακολουθεί το απόσπασμα πρακτικού.

Σε συνέχεια της συνάντησής μας 
της 26ης Μαρτίου 2015 σχετικά 
με την αναθεώρηση της Ευρω-

παϊκής Οδηγίας 36/2005 με την Οδη-
γία 55/2013, για την Αναγνώριση των 
Επαγγελματικών Προσόντων επισημαί-
νουμε τα ακόλουθα:

Στην προς ενσωμάτωση από την 
Ελληνική Νομοθεσία ΕΟ 55/2013, προ-
βλέπονται σημαντικές αλλαγές για το 
επάγγελμα του Νοσηλευτή που δύνα-
ται να επιφέρουν σοβαρές αλλαγές 
στην εκπαίδευση και την άσκηση του 

νοσηλευτικού επαγγέλματος και κατ’ 
επέκταση στην ποιότητα της παρο-
χής υπηρεσιών υγείας και τη δημόσια 
υγεία του Ελληνικού Λαού. Για το λόγο 
αυτό, κρίνεται σημαντική και απαραί-
τητη η συμμετοχή των Επαγγελματικών 
Ενώσεων και δη της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), κατά τη διαδικα-
σία της ζήτησης και διαβούλευσης για 
την ενσωμάτωση της ΕΟ στην οποία η 
Ε.Ν.Ε. θα σταθεί αρωγός με την ενεργό 
συμμετοχή της.

Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι η 

Υπηρεσία σας είναι ο Εθνικός Συντο-
νιστής για την εν λόγω διαδικασία, 
προτείνουμε τη σύσταση Ομάδας Διοί-
κησης Έργου για αυτό το σκοπό μαζί 
με άλλους επαγγελματίες υγείας σε 
συνεννόηση και με το Υπουργείο Υγεί-
ας. Σε κάθε περίπτωση, προσβλέπου-
με στην ενεργό συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. 
σε οποιασδήποτε μορφής διαδικασία 
επιλεγεί από την Υπηρεσία σας για την 
διαβούλευση και προεργασία της εν-
σωμάτωσης της ΕΟ55/2013 στην Ελλη-
νική Νομοθεσία.

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της 
ΕΣΔΥ σε συνεργασία με την Ε.Ν.Ε.    

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

«Ενσωμάτωση της ΕΟ 55/2013 
για την Αναγνώριση  

των Επαγγελματικών Προσόντων»
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Το πολύ ποτό αυξάνει κατά 70% τον κίνδυνο 
για έμφραγμα
Πηγή: tanea.gr
Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που βγαίνουν μία φορά στο 
τόσο και πίνουν πολλά ποτά μαζεμένα, πρέπει να το ξανασκεφθείτε.
Μία νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η συνήθεια αυτή αυξάνει κατά περισ-
σότερο από 70% τον κίνδυνο για έμφραγμα, ιδίως όταν καταναλώνει 
κανείς «δυνατά» ποτά, όπως η βότκα, το ουίσκι και το τζιν.
Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος μέσα στην πρώτη ώρα από την έναρξη 
της υπερκατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και για όσους κανονικά πίνουν 
ελάχιστο ή καθόλου αλκοόλ.
Αντιθέτως, η καθημερινή κατανάλωση μικρής ποσότητας αλκοόλ, 
ιδίως μπύρας ή κρασιού, φαίνεται ότι δρα προστα-
τευτικά εναντίον των μοιραίων καρδιαγγεια-
κών συμβαμάτων.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από διεθνή ομά-
δα επιστημόνων από ΗΠΑ, Καναδά, Ολλανδία 
και Αυστραλία, με επικεφαλής ερευνητές από 
τη Σχολή Δημοσίας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ.
Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από σχεδόν 
4.000 ανθρώπους που είχαν πάθει έμφραγμα 
για να καταγράψουν αν και πόσο αλκοόλ είχαν 
καταναλώσει τις ώρες πριν από το έμφραγμα.

Τους ρώτησαν επίσης αν συνήθιζαν να πίνουν, τι είδους ποτά και με 
ποια συχνότητα, καθώς και αν έπιναν μόνο σε γιορτές και αργίες ή 
όταν βρίσκονταν με παρέα, και τι είδους ποτά.
Αποτελέσματα
Όπως γράφουν στην επιθεώρηση «Epidemiology», οι απαντήσεις 
των εθελοντών έδειξαν πως όσοι ασθενείς είχαν πιει πάρα πολύ 
«στην καθισιά τους», είχαν κατά 72% να πάθουν έμφραγμα μέσα σε 
1 ώρα από τη στιγμή που άρχισαν να πίνουν το ένα ποτό πίσω από το 
άλλο.
Οι πιθανότητες αυτές άρχιζαν να μειώνονται στις 3 ώρες από την 
έναρξη της... κρασοκατάνυξης, ενώ 24 ώρες αργότερα δεν υπήρ-
χε πλέον αυξημένος κίνδυνος για έμφραγμα.

Η συσχέτιση αυτή ήταν πιο ισχυρή με τα «δυνατά» 
ποτά παρά με τη μπύρα ή το κρασί, ενώ κινδύνευ-

αν ιδιαιτέρως οι εθελοντές που δεν έπι-
ναν καθημερινά αλλά «μια στο τόσο».
Οι ερευνητές λένε πως η μπύρα και το 
κρασί ίσως είναι λιγότερο επικίνδυ-
να επειδή αφενός έχουν μικρότερη 
περιεκτικότητα σε αλκοόλ απ’ όση 
τα άλλα ποτά, αφετέρου περιέχουν 
πολυφαινόλες - μία ομάδα θρεπτι-
κών συστατικών που είναι γνωστό ότι 
δρουν προστατευτικά στην καρδιά.
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Πέντε λόγοι για να εντάξετε την ντομάτα 
στη διατροφή σας
Πηγή: neadiatrofis.gr
Η ντομάτα είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά λαχανικά της μεσο-
γειακής διατροφής. Η παρουσία της στην ελληνική γαστρονομία 
είναι ιδιαίτερα έντονη, αφού αποτελεί συστατικό μεγάλου αριθ-
μού συνταγών, διαφόρων κατηγοριών, γεγονός που καθιστά την 
κατανάλωσή της αρκετά διαδεδομένη σε μικρούς και μεγάλους. 
Παράλληλα, διαθέτει υψηλή διατροφική αξία, καθώς προσφέ-
ρει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, που δεν θα πρέπει να λεί-
πουν από το καθημερινό μας διαιτολόγιο.
Διαβάστε πέντε λόγους για να εντάξετε την ντομάτα στη δια-
τροφή σας:
1) Αποτελεί πλούσια πηγή λυκοπενίου: Το λυκοπένιο ανήκει 
στην κατηγορία των καροτενοειδών και είναι το συστατικό στο 
οποίο οφείλεται το έντονο κόκκινο χρώμα της ντομάτας. Ασκεί 
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, προστατεύοντας τον οργανισμό 
από την επιβλαβή δράση των ελευθέρων ριζών, ενώ πλήθος με-
λετών συνδέει την αυξημένη κατανάλωση λυκοπενίου με μείω-
ση του κινδύνου εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου, και 
ειδικότερα καρκίνου του προστάτη.
2) Ενισχύει την άμυνα του οργανισμού: Η ντομάτα παρέχει ση-
μαντική ποσότητα βιταμίνης C, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυ-
ση της δράσης του ανοσοποιητικού συστήματος. Παράλληλα, η 
υψηλή περιεκτικότητά της σε καροτενοειδή ενισχύει περαιτέ-
ρω την αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού.
3) «Αγαπά» την καρδιά σας: Το λυκοπένιο που περιέχει, πέραν 
της πιθανής αντικαρκινικής του δράσης, φαίνεται ότι παίζει και 
καρδιο-προστατευτικό ρόλο, εμποδίζοντας την οξείδωση της 
LDL («κακής») χοληστερόλης, που αποτελεί ένα από τα βασικό-

τερα στάδια της αθηροσκληρωτικής διαδικασίας. Επιπλέον, η 
ντομάτα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε κάλιο, το οποίο βοηθά στη 
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, συμβάλλοντας έτσι στην προ-
στασία της υγείας του καρδιαγγειακού συστήματος.
4) Φροντίζει την υγεία των ματιών: Αποτελεί πηγή β-καροτενίου, 
το οποίο μετατρέπεται στο σώμα σε βιταμίνη Α, που είναι απα-
ραίτητη για τη λειτουργία του αμφιβληστροειδούς, καθώς και 
για τον σχηματισμό της ροδοψίνης, που εμπλέκεται στη νυχτε-
ρινή όραση. Ταυτόχρονα, η ντομάτα περιέχει λουτεΐνη, συστα-
τικό που προστατεύει τον αμφιβληστροειδή από την υπεριώδη 
ακτινοβολία του ήλιου.
5) Είναι «φτωχή» σε θερμίδες: Το ενεργειακό περιεχόμενο της 
ντομάτας είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Ενδεικτικά, μία μεγάλη ντομάτα 
αποδίδει περίπου 30 θερμίδες, γεγονός που την καθιστά «σύμμα-
χο» στην προσπάθεια διατήρησης ή απώλειας σωματικού βάρους.

Επιµέλεια: Δρακοπούλου Μαριάννα, Χριστοδούλου Ελένη
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Καμία...ελευθερία στην κατανάλωση λίπους 
Πηγή: zougla.gr

Σύμφωνα με νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στο επιστη-
μονικό περιοδικό Obesity, φαίνεται ότι μόλις 5 μέρες 
αυξημένης κατανάλωσης λίπους μπορούν να επιδρά-
σουν αρνητικά στο μεταβολισμό των θρεπτικών συ-
στατικών. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής της μελέτης, 
πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι μπορούν να καταναλώ-
σουν «ελεύθερα» λιπαρά τρόφιμα για λίγες ημέρες, χω-
ρίς αυτό να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
τους. Η παρούσα μελέτη ωστόσο, δείχνει πως ίσως θα 
πρέπει να το ξανασκεφτούν.
Στη μελέτη συμμετείχαν υγιείς νεαροί ενήλικες οι οποί-
οι κατανάλωσαν τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε 
λίπος για διάστημα 5 ημερών. Η πρόσληψη λίπους κά-
λυπτε το 55% της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης, 
χωρίς όμως να αυξηθούν οι θερμίδες που κατανάλωναν 
συνολικά μέσα στη μέρα, σε σύγκριση με τη συνήθη δί-
αιτα που ακολουθούσαν πριν την έναρξη της μελέτης.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 5 μέρες υψηλής κατα-
νάλωσης λίπους ήταν αρκετές ώστε να παρατηρηθούν 
διαταραχές στον τρόπο που οι μύες μεταβολίζουν τη 
γλυκόζη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μειωμένη απόκριση στην ινσουλίνη, που αποτελεί πα-
ράγοντα κινδύνου εμφάνισης διαβήτη και άλλων νοση-
μάτων. Από την άλλη, δεν παρατηρήθηκε αύξηση του 

βάρους των εθελοντών ή εμφάνιση ινσουλινοαντίστασης, κατά το διάστημα διεξαγωγής της μελέτης.
Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που δείχνει ότι τέτοιου είδους αλλαγές στο μεταβολισμό μπορούν να παρατηρηθούν σε τόσο 
σύντομο χρονικό διάστημα. Η ερευνητική ομάδα σκοπεύει τώρα να εξετάσει κατά πόσο αυτές οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές στο με-
ταβολισμό της γλυκόζης μπορούν να επιφέρουν μακροπρόθεσμες συνέπειες, καθώς και πόσο σύντομα μπορούν να αναστραφούν, 
μόλις το άτομο «επιστρέψει» στην κατανάλωση δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε λίπος.  

Οδηγίες προφύλαξης από τις αλλεργίες
Πηγή: iatronet
Ο Αλλεργιολόγος Δρ. Ιωάννης Γαλατάς, εξηγεί ότι η αποφυγή της έκθεσης σε συγκε-
κριμένα αλλεργιογόνα είναι μία απλή και αποτελεσματική μέθοδος αν και μερικές 
φορές είναι δύσκολη η εφαρμογή της. 
Οι γύρεις μπορούν να μεταφερθούν με τη βοήθεια του αέρα σε αποστάσεις αρκετών 
χιλιομέτρων και να μολύνουν αστικές, αλλά και αγροτικές περιοχές. Όμως, οι συγκε-
ντρώσεις γύρω από το φυτό υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες που διαπιστώνονται στην 
ατμόσφαιρα και μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα ακόμη και σε μετρίως ευαι-
σθητοποιημένους ασθενείς. 
Ο προσεκτικός καθαρισμός του σπιτιού βοηθά στην ελάττωση της έκθεσης στην οικι-
ακή σκόνη, όπως επίσης και η χρησιμοποίηση πλαστικών καλυμμάτων στα στρώματα 
και τα μαξιλάρια που αποτελούν τους κύριους χώρους ανάπτυξης των ακάρεων της 
οικιακής σκόνης. 
Στα περισσότερα κλίματα το ‘κλειστό’ σπίτι δεν είναι εύκολα ανεκτό, εάν δεν υπάρ-
χει συσκευή κλιματισμού. Η προσθήκη ηλεκτροστατικών κατακρημνιστών και υψηλής 
ποιότητας φίλτρων καθαρισμού αέρα είναι πολύ αποτελεσματική γιατί κατακρατούν 
το μεγαλύτερο μέρος των σωματιδίων που περιέχονται στον αέρα. 
Τέλος πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο αέρας περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες γύρεων και 
μυκήτων μεταξύ των πρώτων πρωινών και απογευματινών ωρών.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΗΜΕΡΕΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 2015 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
«Καρδιαγγειακές Παθήσεις –Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση: 
Ο ρόλος της αρτηριακής υπέρτασης και των συνυπαρχόντων παραγόντων 
κινδύνου»
Ημερομηνία: 29/05/2015 - 01/06/2015
Πόλη: Ξενοδοχείο «Dolphin Bay», ΣΥΡΟΣ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης (ΕΕΥ
Website: www.congressworld.gr

10o Πανελλήνιο Πολυθεματικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΠΦΥ 2015
Ημερομηνία: 29/05/2015 - 01/06/2015
Πόλη/Χώρος: Ξενοδοχείο AKS HYNITSA BAY, ΧΥΝΙΤΣΑ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και 
Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
Website: www.congressworld.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 05/06/2015 - 07/06/2015
Πόλη/Χώρος: Χαλκιδική, Ξενοδοχείο PORTO CARRAS
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ 
Website: www.congressworld.gr 

Κλινικό Φροντιστήριο «Κλινικά Περιστατικά Διαβήτης, Υπέρταση, 
Λοιμώξεις»
Ημερομηνία: 05/06/2015 - 07/06/2015
Πόλη/Χώρος: Ξενοδοχείο CAVO SPADA, Χανιά
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ιατρική Εταιρεία Αθηνών 
Website: www.congressworld.gr

7ο Συνέδριο Βορειοανατολικού Αιγαίου
Ημερομηνία: 19/06/2015 - 21/06/2015
Πόλη/Χώρος: ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΟΥΛΑ, ΛΗΜΝΟΣ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 
Website: www.congressworld.gr

«Αντιμετωπίζοντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Δύσκολες κλινικές 
περιπτώσεις»
Ημερομηνία: 19/06/2015 - 21/06/2015
Πόλη/Χώρος: Ξενοδοχείο Styga, Ζαρούχλα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ 
Website: www.congressworld.gr

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ημερομηνία: 25/06/2015 - 27/06/2015
Πόλη/Χώρος: Ξενοδοχείο «Elite», Καλαμάτα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων 
Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα ( Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.)
Website: www.congressworld.gr

Επιµέλεια:  
Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της 
Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ,  
Μπεκρή Έλενα Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ,ΜSc «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας - Διεθνής Ιατρική», 
ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν.Ιωνίας
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Μ ε τα απαισιότερα συναισθήματα αντιμετωπίζεται συ-
νήθως ὁ θάνατος. Ο πολιτισμός μας, γιὁ τον οποίο 
τόσο καυχόμαστε, δεν μας έχει εξοικειώσει με την 

μεγαλύτερη και τραγικότερη πραγματικότητα στη ζωή μας, τον 
θάνατο. Ούτε μας έχει συμφιλιώσει μαζί του. Γι’ αυτό λείπει 
στη σημερινή κοινωνία μία ρεαλιστική φιλοσοφία τοὁ θανά-
του. Βέβαια, σὁ αυτό συντρέχουν διάφοροι λόγοι. Ο ολιγόπι-
στος φοβάται τον θάνατο, διότι βλέπει την ανετοιμότητά του 
να  τον υποδεχθεί. Ο άπιστος ή άθεος, πού στηρίζει όλες τις ελ-
πίδες του στον κόσμο αυτό, βλέπει τον θάνατο σαν καταστρο-
φή. Γι’ αυτό αποφεύγει να ομιλεί γιὁ τον θάνατο ή χλευάζει 
τον θάνατο, αλλά στο βάθος τον φοβάται. Όπως τον φοβού-
νται οι οικονομικά εύρωστοι, διότι θα τούς κάμει να χάσουν 
όσα έχουν, αλλά και οι προλετάριοι του κόσμου μας, μολονότι 
διατείνονται, ότι βλέπουν τον θάνατο σαν σωτηρία. Διότι γι’ αυ-
τούς, κυρίως, ισχύει ὁ λόγος τοὁ Δ. Σολωμού: «Γλυκιά ὁ ζωή και 
ὁ θάνατος μαυρίλα».

Γιὁ τον χριστιανό, όμως, και μάλιστα τον πατερικό, δηλαδή 
τον ορθόδοξο, το μυστήριο του θανάτου έχει λυθεί. Μένει, βέ-
βαια, και γιὁ τον χριστιανό ὁ θάνατος «μυστήριο». «Όντως φο-
βερώτατον το τού θανάτου μυστήριον» -ψάλλουμε στη νεκρώ-
σιμη ακολουθία. Το μυστήριο όμως δεν έγκειται στην ύπαρξή 
του, ὁλλὁ στις συνέπειές του: «πώς η ψυχή εκ τού σώματος βι-
αίως χωρίζεται...»! ὁ συμμετοχή του πιστού στο Πάθος και την 
Ανάσταση του Χριστού βοηθά στην κατανόηση του μυστηρίου 
της ζωής και του θανάτου. ὁ ζωή είναι δώρο του Θεού, που 
δημιούργησε τα πάντα «εξ ουκ όντων» (από το μηδέν) και μας 
έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. ὁ θάνατος, εξάλλου, 
είναι έξω από την θέληση του Θεού. Δεν είναι φυσική κατάστα-
ση, ὁλλὁ συνδέεται με το τραγικό γεγονός της αμαρτίας, της 
αστοχίας του ανθρώπου να μένει στην κοινωνία του Θεού. «ὁ 
Θεὁς θάνατον ουκ εποίησεν», «φθόνὁ διαβόλου εισήλθεν θά-
νατος εις τον κόσμον». ὁ Θεὁς επέτρεψε τον θάνατό μας, «ίνα 
μη το κακόν αθάνατον γένηται» (π. Γεώργιος Μεταλληνός).

Η Ανάσταση τού Χριστού είναι η κορύφωση της νίκης Του 
πάνω στην αμαρτία μας και γι’ αυτό νοηματοδοτεί όλη την 
ύπαρξή μας. Ενώ η ιστορία του κόσμου βαδίζει προς ένα τέ-
λος, ὁ άνθρωπος στο φως της Αναστάσεως αποδεικνύεται 
χωρίς τέλος. Διότι στο όριο ιστορίας και μεταϊστορίας βρίσκε-
ται ὁ Νικητής τοὁ Θανάτου, ὁ Χριστός, ὁ οποίος συχνά, όταν 
μας υποβάλλεται το ερώτημα, τί έχει να προσφέρει ὁ ὁκκλη-

σία στην αντιμετώπιση της κάθε κοινωνικής δυσλειτουργίας, 
ὁ απάντησή μου είναι μία: ὁ ὁκκλησία, ως σώμα Χριστού, δεν 
μοιράζει ασπιρίνες στους πονοκεφάλους του κόσμου. Εισάγει 
σε μία ζωή, που δίνει την δυνατότητα στον πιστό άνθρωπο να 
νικά συνεχώς τον κάθε θάνατό του και να ομολογεί όπως στον 
Απόστολο των Εθνών Παύλο: «ως αποθνήσκοντες και ιδού ζώ-
μεν», «φαινόμαστε σαν να πεθαίνουμε, και όμως ζούμε», (Βὁ 
Κορ. στὁ 9). «θανάτὁ επάτησε τον Θάνατον» και μείς «Θανάτου 
εορτάζομεν νέκρωσιν», τον θάνατο του Θανάτου.

Υπάρχουν στις μέρες μας άθεοι, αιρετικοί και διώκτες του 
Χριστιανισμού. Κάποιοι από αυτούς απορρίπτουν την θεότητα 
του Χριστού, άλλοι αρνούνται την ανθρώπινη φύση του. Και 
όμως η Ορθοδοξία ως Χριστιανισμός στην αυθεντικότητά του 
είναι η «ιστορικότερη θρησκεία», κατά τον αείμνηστο καθηγη-
τή π. Γεώργιο Φλορόφσκι. Ο Πιλάτος, ο πιο άβουλος αξιωμα-
τούχος της ιστορίας, ως υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο, βεβαιώνει 
την ιστορικότητα του Ευαγγελίου. Πραγματικά, ο Χριστός κατά 
την εμφάνιση Του στον κόσμο προξένησε μεγάλη αναστάτωση 
και ταραχή. Οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να αντέξουν την πα-
ρουσία του Θεού ανάμεσα τους. Ήταν τόσο πληγωμένη η αν-
θρωπότητα από τις αμαρτίες, ώστε και η πιο ταπεινή παρουσία 
του Χριστού προξενούσε βαθύτατο πόνο, όπως ακριβώς όταν 
πλησιάσουμε και αγγίξουμε, έστω και για θεραπευτικούς λό-
γους, μια πληγή (Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος). 

Στον χρόνο και στο χώρο που δαπανούμε ως Νοσηλευτές 
και διακονούμε τον ανθρώπινο πόνο, έχουμε ανάγκη παρηγο-
ριάς και στήριξης, είτε προς τους ασθενείς είτε και για τον εαυ-
τό μας. Δεν έχουμε πολλές φορές ούτε την απαραίτητη διοικη-
τική υποστήριξη, ούτε την αναγκαία κοινωνική αναγνώριση για 
την προσφορά μας. Πόσες φορές όμως, ένας καλός λόγος, μια 
ευχή και μια κρυφή προσευχή δεν μας βοήθησε να συνεχίσου-
με τον αγώνα μας, την προσπάθεια μας. Και σε τελική ανάλυση 
αυτός ο λόγος από το Σύμβολο της Πίστεως μας «προσδοκώ 
Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος» δεν μας 
ανακούφισε και μας παρηγορεί κάθε φορά που φτάνουμε στα 
όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης. Και όλοι παραδεχόμα-
στε ότι με τα λεφτά μπορείς να αγοράσεις πολλά καλά πράγ-
ματα στη ζωή εκτός από έναν καλό θάνατο. Ίσως όμως να είναι 
ευκολότερο και μπορούμε από σήμερα να βιώσουμε το κάθε 
Πάσχα ως διάβαση, ένα  πέρασμα, να προετοιμαζόμαστε για 
έναν…καλό Παράδεισο!

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ένας καλός λόγος, μια ευχή 
και μια κρυφή προσευχή...

Επιμέλεια: Γεώργιος Δραχτίδης




