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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 74]

MαϊΟΣ 2015

 Πέραν κάθε 
προσδοκίας! 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 8ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  
ΚΑΙ 7ΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.     

ENEKA
Πού πάμε ωρέ 
Καραμήτρο;  

Ομολογώ ότι το χάρηκα με τον Παναγιώ-
τη Κουρουμπλή, που τις προάλλες εξήγ-
γειλε νέα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
σε τρεις περιοχές της χώρας. Η χαρά μου 
όμως δεν κράτησε για πολύ. Όσα άκου-
σα χθες σε ένα νοσηλευτικό συνέδριο ότι 
ισχύουν στο εξωτερικό με έκαναν να ανα-
φωνήσω: «Πού πάμε ωρέ… Κουρουμπλή;»!
Το συνέδριο λοιπόν οργανώθηκε στη Σπάρ-
τη. Αντικείμενό του ήταν η παρουσίαση 36 
σχεδίων για την κατ’ οίκον νοσηλευτική 
φροντίδα. Έργο το οποίο χρηματοδοτήθη-
κε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 με επιστημονικό 
υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή του 
τμήματος νοσηλευτικής του πανεπιστημί-
ου Πελοπονήσου κ. Παναγιώτη Πρεζερά-
κο. Ακόμη, συμμετείχαν οι καθηγήτριες νο-
σηλευτικής από το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πατηράκη, Λεμονί-
δου, Αποστολοπούλου και Καλοκαιρινού).
Προσπερνώ γρήγορα το γεγονός ότι απο-
κτήσαμε σχέδια, ενώ δεν έχουμε οργα-
νωμένη νοσηλευτική φροντίδα κατ’ οίκον! 
Τουλάχιστον τώρα έχουμε σχέδιο… Δεν θα 
σταθώ επίσης στο ότι εδώ και δύο χρόνια, 
έχουν συνταχθεί 12 αντίστοιχα σχέδια για 
τη νοσηλευτική φροντίδα στην πρωτοβάθ-
μια και τα οποία παραμένουν στα συρτάρια 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ)!

 Συνέχεια στη σελ. 3

Στη νύμφη του Θερμαϊκού, την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, έλαβε χώρα το 8ο Πα-
νελλήνιο και 7ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το 
οποίο διεξήχθη από τις 7 ως τις 10 Μαΐου 2015. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας οι 

συνάδελφοι έδωσαν το δυναμικό παρόν στην πρωτεύουσα του Βορρά, τιμώντας με τη 
συμμετοχή τους την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση της Ένωσής μας. Το αποτέλεσμα 
της διοργάνωσης ενός πλέον πολύ επιτυχημένου συνεδρίου ήταν πέραν κάθε αναμενό-
μενης προσδοκίας και συμμετοχής!
Την πολυπληθή τελετή έναρξης, στην κατάμεστη αίθουσα του συνεδριακού κέντρου 
GRAND HOTEL PALACE, τίμησαν με την παρουσία τους διακεκριμένες προσωπικότητες 
του νοσηλευτικού, ιατρικού και πολιτικού κόσμου. Την εναρκτήρια ομιλία εκφώνησε η κ. 
Κόντζογλου Μαρία, συγγραφέας, με τον τίτλο «Η Νοσηλευτική στη Λογοτεχνία», συνε-
παίρνοντας το ακροατήριο με τη σύνδεση της νοσηλευτικής επιστήμης και του μαγικού 
κόσμου της Λογοτεχνίας...  Σελ. 6
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
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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 
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών
Θα μπορούσε να ήταν γιορτή!
Με αφορμή και του φετινού εορτασμού της πα-
γκόσμιας ημέρας του Νοσηλευτή, θέλω όχι μόνο 
να εκθειάσω αλλά και να επαινέσω την ανιδιοτέ-
λεια και την αυταπάρνηση που δείχνουν καθημε-
ρινά, κάτω από δυσβάσταχτες συνθήκες εργασί-
ας οι Νοσηλευτές.
Και θα ήταν πράγματι ημέρα γιορτής:
Αν είχαν καλυφθεί οι κενές οργανικές θέσεις 
των Νοσοκομείων, ενισχύοντας έτσι τον δημόσιο 
χαρακτήρα του συστήματος υγείας και δεν ανα-
γκάζονταν οι νέοι συνάδελφοι να αφήσουν την 
πατρίδα για την εξεύρεση εργασίας,
Αν είχε τελεσφορήσει το διαχρονικό αίτημα της 
νοσηλευτικής κοινότητας περί θεσμοθέτησης 
του κλάδου των Νοσηλευτών και ο νοσηλευτής 
αποκτούσε μια καθαρή και διακριτή επαγγελ-
ματική ταυτότητα μεταξύ των εργαζομένων στο 
χώρο της Υγείας,
Αν δεν αποσυρόταν δυο μέρες μετά την δημοσί-
ευσή της σε ΦΕΚ- ελέω ιατροκεντρικού χαρακτή-
ρα του συστήματος Υγείας- η υπουργική απόφα-
ση για την σαφή περιγραφή των νοσηλευτικών 
πράξεων και την ... Σελ. 4

ΕΝΕΧΕΙΡΟ
Προφυλάξτε τα παιδιά σας! 
Tο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με τη συνδρομή των ψυχολόγων της Διεύθυνσης Υγει-
ονομικού του Σώματος απευθύνει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες σε γονείς 
και παιδιά, με σκοπό την προφύλαξη των ανηλίκων από περιστατικά αποπλάνησης και ασέλ-
γειας σε βάρος τους.
Οι ακόλουθες οδηγίες και περιγραφές αφορούν ενδείξεις πιθανής σεξουαλικής προτίμησης 
σε ανήλικους, χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι κάθε τέτοιο χαρακτηριστικό αποτελεί από-
δειξη ότι κάποιος είναι παιδόφιλος. Σε συνδυασμό, ωστόσο, με οποιαδήποτε «περίεργη» συ-
μπεριφορά, θα πρέπει να κινήσει υποψίες. 
Σεξουαλική κακοποίηση είναι οποιουδήποτε τύπου επαφή ενός ενήλικου (παιδόφιλος) με 
ένα παιδί με στόχο τη σεξουαλική ικανοποίηση του ενηλίκου, ο οποίος έχει πάντα την απο-
κλειστική ευθύνη μιας τέτοιας πράξης...  Σελ.14

ATHENS HEALTH FORUM  
Προτεραιότητα οι 
προσλήψεις νοσηλευτών 
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος συμ-
μετείχε στις εργασίες του 2nd Athens 
Health Forum  διά του αντιπροέδρου της 
Δημήτρη Πιστόλα, ο οποίος  επεσήμανε 
στην παρουσίασή του σημαντικά θέματα 
των νοσηλευτών.
Επιπροσθέτως, ένα άλλο θέμα που συ-
ζητήθηκε στο πάνελ και ήταν αντίθετο 
με τις γνωστές θέσεις του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου, είναι η νομική κα-
τοχύρωση των νοσηλευτικών πράξεων, 
γνωστή και ως καθηκοντολόγιο, μιας 
και ο νοσηλευτής σήμερα, δεν είναι κα-
τοχυρωμένος νομικά στο να επιτελεί νο-
σηλευτικές πράξεις στην κοινότητα ως 
ιδιωτικό έργο, όπως π.χ. ενέσεις, αιμο-
ληψίες, περιποίηση τραυμάτων κτλ.
Ο αντιπρόεδρος της Ε.Ν.Ε. ανέφερε ότι 
το καθηκοντολόγιο είχε προβλεφθεί 
στην Υπουργική Απόφαση Βορίδη, όπως 
επίσης και η άσκηση του ελεύθερου 
επαγγέλματος του νοσηλευτή σύμφωνα 
με τα πρότυπα  ... Σελ. 5
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ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ 

Η Αριστερά να ανακαλύψει τους πυλώνες της…
Με αφορμή την πολυσυζητημένη υπόθεση της επιθυμίας του Υπουργού Υγείας να απομα-
κρύνει τους διοικητές των  νοσοκομείων με το επιχείρημα ότι οι συγκεκριμένες θέσεις είναι 
«πολιτικές», αμέσως γεννάται το εύλογο ερώτημα περί του τι εννοεί ο υπουργός με το συ-
γκεκριμένον όρο. 
Βεβαίως και η άσκηση της διοίκησης σε έναν οργανισμό αποτελεί πράξη βαθιά πολιτική, μιας 
και σχετίζεται με την προσπάθεια διαχείρισης του έμψυχου και εμπράγματου δυναμικού του 
φορέα, επιδιώκοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν οικονομικό κόστος, 
στο συντομότερο χρόνο. Κάθε πράξη λοιπόν που αποτελεί αμφίδρομη ενέργεια και διενερ-
γείται μέσα στο πλαίσιο του  κοινωνικού συνόλου, εμπεριέχει την ...  Σελ. 12
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Πού πάμε ωρέ Καραμήτρο;  
Του δημοσιογράφου Αιμίλιου Νεγκή

Αναδημοσίευση από το www.virus.com.gr

O μολογώ ότι το χάρηκα με τον Παναγιώτη Κου-
ρουμπλή, που τις προάλλες εξήγγειλε νέα πρω-
τοβάθμια φροντίδα υγείας σε τρεις περιοχές 

της χώρας. Η χαρά μου όμως δεν κράτησε για πολύ. Όσα 
άκουσα χθες σε ένα νοσηλευτικό συνέδριο ότι ισχύουν 
στο εξωτερικό με έκαναν να αναφωνήσω: «Πού πάμε 
ωρέ… Κουρουμπλή;»!

Το συνέδριο λοιπόν οργανώθηκε στη Σπάρτη. Αντικεί-
μενό του ήταν η παρουσίαση 36 σχεδίων για την κατ’ οίκον 
νοσηλευτική φροντίδα. Έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε 
από το ΕΣΠΑ 2007-2013 με επιστημονικό υπεύθυνο τον 
αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος νοσηλευτικής του 
πανεπιστημίου Πελοπονήσου κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο. 
Ακόμη, συμμετείχαν οι καθηγήτριες νοσηλευτικής από το 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πατηράκη, 
Λεμονίδου, Αποστολοπούλου και Καλοκαιρινού).

Προσπερνώ γρήγορα το γεγονός ότι αποκτήσαμε σχέ-
δια, ενώ δεν έχουμε οργανωμένη νοσηλευτική φροντίδα 
κατ’ οίκον! Τουλάχιστον τώρα έχουμε σχέδιο… Δεν θα 
σταθώ επίσης στο ότι εδώ και δύο χρόνια, έχουν συντα-
χθεί 12 αντίστοιχα σχέδια για τη νοσηλευτική φροντίδα 
στην πρωτοβάθμια και τα οποία παραμένουν στα συρτά-
ρια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ)!

Άλλο είναι το θέμα μου. Στο συνέδριο πήραν μέρος 
δύο εξέχουσες, διεθνείς προσωπικότητες: Η βρετανί-
δα δρ. Andrea Spyropoulos (ο σύζυγός της είναι έλλη-
νας), η οποία μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος του Βασι-
λικού Κολλεγίου Νοσηλευτικής και η ισπανίδα Suzanne 
Martin Iglesias, πρόεδρος της AENTDE (Association for 
Common European Nursing Diagnoses, Interventions and 
Outcomes).

Οι παρουσιάσεις τους ήταν σοκαριστικές. Η δρ. 
Spyropoulos ανέλυσε τι ισχύει στη Μεγάλη Βρετανία 
για τη συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα από τους νοσηλευτές! Θυμίζω 
ότι, πριν από μερικούς μήνες, ο Μάκης Βορίδης πέρασε 
διάταξη για το θέμα και οι γιατροί έπεσαν να τον φάνε, 
υποχρεώνοντάς τον σε άτακτη υποχώρηση.

Βέβαια, εκεί υπάρχει έλλειψη γιατρών. Επίσης, οι 
ιατρικές υπηρεσίες θεωρούνται ακριβές. Όμως, όλες οι 
έρευνες έχουν δείξει ότι στην πρωτοβάθμια φροντίδα, οι 
νοσηλευτές μπορούν να προσφέρουν ποιοτική και εξα-
τομικευμένη φροντίδα – φυσικά με το μικρότερο δυνατό 
κόστος!

Η Iglesias εξήγησε πώς λειτουργούν οι ισπανοί νο-
σηλευτές στην πρωτοβάθμια, παρουσιάζοντας σειρά 
δεικτών, οι οποίοι καταγράφονται και αξιολογούνται 
ηλεκτρονικά για τη νοσηλευτική φροντίδα, χάρη σε προ-
ηγμένα πληροφοριακά συστήματα.

Εκεί όμως που έμεινα άφωνος είναι όταν είπε πως 
στην πόλη της Μαδρίτης με 6,1 εκατ. κατοίκους στην πρω-
τοβάθμια είναι διαθέσιμα 280 ιατρικά κέντρα και 3.400 
νοσηλευτές! Εμείς στην Αττική έχουμε μόλις δύο κέντρα 
υγείας αστικού τύπου (Βύρωνας, Περιστέρι), που γύρευε 
τι υπηρεσίες προσφέρουν…

Βέβαια, οι προσπάθειές των Ισπανών για την αναδιορ-
γάνωση της πρωτοβάθμιας ξεκίνησαν το… 1998, δηλαδή, 
πριν από 17 ολόκληρα χρόνια! Και φυσικά συνάντησαν 
εμπόδια και αντιστάσεις. Είχαν όμως σχέδιο και προχω-
ρούσαν με βάση την καταγραφή και αξιολόγηση αξιόπι-
στων δεδομένων.

Γι’ αυτό μου κόπηκε απότομα η χαρά από τις εξαγγε-
λίες Κουρουμπλή. Εμείς εδώ μέχρι στιγμής, δεν έχουμε 
καταγράψει αξιόπιστα δεδομένα για τις ανάγκες μας στην 
πρωτοβάθμια και φυσικά δεν έχουμε συγκεκριμένο σχέ-
διο, το οποίο να βασίζεται στην αξιολόγηση των δεδομέ-
νων.

Όσον αφορά, δε, για τη νοσηλευτική φροντίδα στην 
πρωτοβάθμια, δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Δεν είναι 
τυχαίο ότι στις αρμόδιες επιτροπές για την πρωτοβάθμια 
έχουν διοριστεί μόνο γιατροί! Ουδείς νοσηλευτής, ούτε 
άλλος επαγγελματίας υγείας…

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι κάθε φορά που 
τίθεται θέμα για αναδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας, η 
κουβέντα ξεκινά και τελειώνει στο θεσμό του οικογενει-
ακού γιατρού. Αν θα απασχολούνται και γιατροί άλλων 
ειδικοτήτων, ποιες θα είναι οι εργασιακές τους σχέσεις 
(πλήρης και αποκλειστική απασχόληση ή ιδιωτική σύμβα-
ση) και φυσικά ποιες οι αμοιβές τους.

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο όρος κατ’ οίκον νοσηλευ-
τική φροντίδα μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί… 
Άλλωστε συνεχίζουμε και παράγουμε εκατοντάδες νέους 
γιατρούς κάθε χρόνο! «Πού πάμε ωρέ Καραμήτρο;»…

Υ.Γ. Φίλος της στήλης έχει μετοικήσει εδώ και δύο χρό-
νια στο Σικάγο των ΗΠΑ. Η οικογένειά του έχει δύο μικρά 
παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών. Λόγω του ψύχους, τα παιδιά 
συχνά είχαν ιώσεις και κρυολογήματα. Κάθε φορά, που 
ζήτησαν ιατρική βοήθεια, εξυπηρετήθηκαν από νοση-
λευτή, ο οποίος είχε δικαίωμα συνταγογράφησης κοινών 
φαρμάκων (αντιπυρετικά, παυσίπονα κλπ). Τα φαρμακεία 
είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο και απαγορεύεται η χορή-
γηση οποιουδήποτε φαρμάκου χωρίς ιατρική συνταγή. Αν 
κάποιος απευθυνθεί σε φαρμακείο και χρειαστεί τη λήψη 
συνταγογραφούμενου φαρμάκου (π.χ. αντιβίωσης), τότε 
ο φαρμακοποιός καλεί εκπαιδευμένο νοσηλευτή, ο οποί-
ος έχει δικαιώμα συνταγογράφησης!
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της παγκόσμιας ημέρας του Νοσηλευτή, 
θέλω όχι μόνο να εκθειάσω αλλά και να 

επαινέσω την ανιδιοτέλεια και την αυταπάρνηση 
που δείχνουν καθημερινά, κάτω από δυσβάσταχτες 
συνθήκες εργασίας οι Νοσηλευτές.

Και θα ήταν πράγματι ημέρα γιορτής:
Αν είχαν καλυφθεί οι κενές οργανικές θέσεις 

των Νοσοκομείων, ενισχύοντας έτσι τον δημόσιο 
χαρακτήρα του συστήματος υγείας και δεν ανα-
γκάζονταν οι νέοι συνάδελφοι να αφήσουν την 
πατρίδα για την εξεύρεση εργασίας,

Αν είχε τελεσφορήσει το διαχρονικό αίτημα της 
νοσηλευτικής κοινότητας περί θεσμοθέτησης του 
κλάδου των Νοσηλευτών και ο νοσηλευτής απο-
κτούσε μια καθαρή και διακριτή επαγγελματική 
ταυτότητα μεταξύ των εργαζομένων στο χώρο της 
Υγείας,

Αν δεν αποσυρόταν δυο μέρες μετά την δημο-
σίευσή της σε ΦΕΚ- ελέω ιατροκεντρικού χαρακτή-
ρα του συστήματος Υγείας- η υπουργική απόφαση 
για την σαφή περιγραφή των νοσηλευτικών πρά-
ξεων και την κοστολόγησή τους ώστε ο άνεργος 
νοσηλευτής να μπορεί να παραμείνει στη χώρα του 
και να καταστεί ελεύθερος επαγγελματίας,

Αν δεν υπήρχε η διχοτόμηση της τριτοβάθμιας 
νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε ΑΕΙ και ΤΕΙ,

Αν υπήρχε η κατάλληλη ασφάλεια και υγιεινή 
στους χώρους εργασίας μας, ώστε ο νοσηλευτής 
να είναι υγιής για να παρέχει υγεία,

Αν προϋπήρχαν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε 
και μόνο τότε θα είχε νόημα το φετινό σύνθημα του 
εορτασμού: “Νοσηλευτές, δύναμη αλλαγής: ποιοτι-
κά αποτελεσματική – οικονομικά δυνατή”.

Μέχρι τότε όμως, η σημερινή μέρα θα αποτελεί 
ορόσημο προβληματισμού και όχι εορτής…

O Τομέας Ψυχικής Υγείας της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος, ολοκλήρωσε τον α’ κύκλο 

ενημερωτικών ομιλιών, υπό την αιγίδα 
της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.), 
της Β’ Παιδιατρικής Πανεπιστημιακής 
Κλινικής του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π&Α 
Κυριακού», σε νοσοκομεία της Αττικής, 
με θέμα: «Το φαινόμενο του Εθισμού 
των εφήβων στο διαδίκτυο, καθώς και 
οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παι-
διά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη 
χρήση του διαδικτύου».

Οι ενημερωτικές ομιλίες απευθύνο-
νταν στο νοσηλευτικό προσωπικό και 
πραγματοποιήθηκαν από πιστοποιημέ-
νους νοσηλευτές ψυχικής υγείας του 
προγράμματος «ΑΡΙΑΔΝΗ –  Πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελμα-
τιών ψυχικής υγείας για το φαινόμενο του εθισμού των εφήβων 
στο διαδίκτυο, καθώς και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύ-
ου».

Τα νοσοκομεία, στα οποία πραγμα-
τοποιήθηκαν οι ενημερωτικές ομιλί-
ες ήταν το ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», το 
ΕΑΝΠ «Μεταξά», το ΓΝ Νίκαιας Πειραιά 
«Άγιος Παντελεήμων», το ΓΝΑ «ΚΑΤ», το 
ΓΝ Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» 
και το ΠΓΝ «Αττικό» και τις παρακολού-
θησαν πάνω από 600 συμμετέχοντες.

Μέσα από τις ενημερώσεις, δόθηκε 
η δυνατότητα να αποσαφηνιστούν δια-
δικτυακές ορολογίες και να περάσει το 
μήνυμα της ορθής χρήσης του διαδικτύ-
ου για την αποφυγή των κινδύνων που 
το περικλείουν, αλλά και την αποτελε-
σματική αντιμετώπισή τους.

Όλο το εγχείρημα έτυχε της καθολι-
κής αποδοχής του κοινού και υπήρξαν 

αιτήματα για τη διεξαγωγή των ομιλιών στα σχολεία των παιδιών 
των νοσηλευτών και σε συλλόγους γονέων & κηδεμόνων.

Τέλος, θα γίνει σχεδιασμός για τον επόμενο κύκλο ενημερώ-
σεων στα υπόλοιπα νοσοκομεία, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήμα-
τα που έχουν κατατεθεί.

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών: 

Θα μπορούσε να ήταν γιορτή! 
                                                                         Γράφει ο Δημήτρης Σκουτέλης, Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Ε.Ν.Ε. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ 

Εθισμός στο διαδίκτυο 
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H  Ένωση Νοσηλευτών Ελ-
λάδος συμμετείχε στις 
εργασίες του 2nd Athens 

Health Forum  διά του αντιπρο-
έδρου της Δημήτρη Πιστόλα, ο 
οποίος  επεσήμανε στην παρου-
σίασή του σημαντικά θέματα των 
νοσηλευτών.

Επιπροσθέτως, ένα άλλο θέμα 
που συζητήθηκε στο πάνελ και 
ήταν αντίθετο με τις γνωστές θέ-
σεις του Πανελλήνιου Ιατρικού 
Συλλόγου, είναι η νομική κατοχύ-
ρωση των νοσηλευτικών πράξεων, 
γνωστή και ως καθηκοντολόγιο, 
μιας και ο νοσηλευτής σήμερα, 
δεν είναι κατοχυρωμένος νομικά 
στο να επιτελεί νοσηλευτικές πρά-
ξεις στην κοινότητα ως ιδιωτικό 
έργο, όπως π.χ. ενέσεις, αιμολη-
ψίες, περιποίηση τραυμάτων κτλ.

Ο αντιπρόεδρος της Ε.Ν.Ε. ανέ-
φερε ότι το καθηκοντολόγιο είχε 
προβλεφθεί στην Υπουργική Απόφαση Βορίδη, όπως 
επίσης και η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος 
του νοσηλευτή σύμφωνα με τα πρότυπα πολλών χω-
ρών της Ευρώπης, γεγονός που θα μείωνε θεαματικά 
το κόστος της υγείας μιάς και η προσφορά νοσηλευ-
τικής φροντίδας στην κοινότητα θα ήταν ποιο συμφέ-
ρουσα από αυτή άλλων επαγγελματιών υγείας. Ανάλο-
γη κίνηση στην Σουηδία μείωσε το κόστος παρόμοιων 
πράξεων κατά 70%. Όμως, το ιατροκεντρικό κατεστη-
μένο ενήργησε έτσι, ώστε να αποσυρθεί η επίμαχη 
Υπουργική Απόφαση, πιέζοντας την πολιτική ηγεσία 
να ενδώσει στις συντεχνιακές τους απαιτήσεις.

Επανερχόμενοι στο συνέδριο, ο Aναπληρωτής 
Υπουργός Υγείας κ. Ξανθός που συμμετείχε στο ίδιο 
πάνελ, όχι μόνο δεν δεσμεύτηκε για επίλυση του θέμα-
τος αλλά, όπως ανέφερε στην εισήγησή του, ποντάρει 
στην οικειοθελή και εθελοντική προσφορά των νοση-
λευτών και εξήγγειλε ελαστικά προγράμματα εργασί-
ας, θέμα στο οποίο είναι κάθετα αντίθετη η Ε.Ν.Ε..

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Πιστόλας  ανέφερε ότι η 
αναλογία γιατρών έναντι νοσηλευτών στην Ελλάδα 
- η οποία είναι 1 προς 0,6 - είναι αναντίστοιχη με τα 
ισχύοντα στα προηγμένα συστήματα υγείας διεθνώς. 

Ενδεικτικό είναι ότι, στη χώρα μας 
υπάρχουν πάνω από 8.000 άνερ-
γοι νοσηλευτές, ενώ την ίδια ώρα, 
η Ελλάδα έχει τους λιγότερους νο-
σηλευτές αναλογικά με πληθυσμό 
της σε σχέση με όλες της χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σχετικά με τις προσλήψεις, 
απογοητευμένος ο νοσηλευτι-
κός κόσμος της χώρας, είδε την 
περιβόητη και πολυδιαφημιζό-
μενη κατανομή των θέσεων του 
νοσηλευτικού προσωπικού να 
περιορίζεται σε ένα ασφυκτικό 
αριθμητικό πλαίσιο, που σε καμία 
περίπτωση δεν καλύπτει ούτε κατ’ 
ελάχιστον τις τεράστιες ελλείψεις 
του ΕΣΥ.

Με 321 νοσηλευτές, 245 βοη-
θούς νοσηλευτών, 200 παραϊατρι-
κούς, 36 μαίες, 6 επισκέπτες και 
98 βοηθούς νοσηλείας υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης για όλη την επι-

κράτεια, τη στιγμή που τα κενά είναι πολλαπλάσια, το 
πρόβλημα παραμένει άλυτο.

Με δεδομένη λοιπόν την πρόσφατη εξαγγελία του 
πρωθυπουργού για άμεση πρόσληψη 4500 μόνιμων 
υγειονομικών υπαλλήλων, αναρωτιόμαστε για ποιες ει-
δικότητες θα προκηρυχθούν οι υπόλοιπες 3600 θέσεις;

Επιπλέον, τα ερωτηματικά όλων μας πληθαίνουν 
και επιτείνονται, συνυπολογίζοντας και τις επανει-
λημμένες εξαγγελίες του υπουργού κ. Κουρουμπλή, 
ότι μέχρι τον Ιούνιο «θα γεμίσουν τα νοσοκομεία με 
πτυχιούχους νοσηλευτές», αξιοποιώντας το θεσμό της 
νοσηλευτικής ειδικότητας. Έκτοτε, ουδεμία εξέλιξη εί-
χαμε στο εν λόγω θέμα.

Κατανοούμε το γενικότερο δυσχερές κλίμα που επι-
κρατεί σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης 
και της οικονομίας, πλην όμως θεωρούμε αυτονόητη 
τη συνέπεια και την εναρμόνιση λόγων και έργων, όταν 
μάλιστα πρόκειται για έναν τόσο ευαίσθητο χώρο όπως 
αυτόν της υγείας.

Επ’ αυτού, καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας να επανεξετάσει την πολιτική των προσλήψεων 
μόνιμων νοσηλευτών, αυξάνοντας δραστικά τον αριθμό 
τους στην επικείμενη προκήρυξη μέσω του ΑΣΕΠ.

Η Ε.Ν.Ε. ΣΤΟ 2ND ATHENS HEALTH FORUM  

Προτεραιότητα  
οι προσλήψεις νοσηλευτών 
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Σ τη νύμφη του Θερμαϊκού, την πα-
νέμορφη Θεσσαλονίκη, έλαβε 
χώρα το 8ο Πανελλήνιο και 7ο Πα-

νευρωπαϊκό Συνέδριο της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος, το οποίο διεξήχθη από 
τις 7 ως τις 10 Μαΐου 2015. Από κάθε γω-
νιά της Ελλάδας οι συνάδελφοι έδωσαν 
το δυναμικό παρόν στην πρωτεύουσα του 
Βορρά, τιμώντας με τη συμμετοχή τους 
την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση 
της Ένωσής μας. Το αποτέλεσμα της διορ-
γάνωσης ενός πλέον πολύ επιτυχημένου 
συνεδρίου ήταν πέραν κάθε αναμενόμε-
νης προσδοκίας και συμμετοχής!

Την πολυπληθή τελετή έναρξης, στην 
κατάμεστη αίθουσα του συνεδριακού κέ-
ντρου GRAND HOTEL PALACE, τίμησαν με 
την παρουσία τους διακεκριμένες προσω-
πικότητες του νοσηλευτικού, ιατρικού και 
πολιτικού κόσμου. Την εναρκτήρια ομιλία 
εκφώνησε η κ. Κόντζογλου Μαρία, συγ-
γραφέας, με τον τίτλο «Η Νοσηλευτική 
στη Λογοτεχνία», συνεπαίρνοντας το 
ακροατήριο με τη σύνδεση της νοσηλευ-
τικής επιστήμης και του μαγικού κόσμου 
της Λογοτεχνίας.

Ακολούθησε η δεξίωση υποδοχής με 
γεύμα και με τη συνοδεία σύγχρονης 
μουσικής υπό τους ήχους ηλεκτρικών 
βιολιών που ενθουσίασαν τους παρευρι-
σκόμενους.

Οι διαλέξεις των τιμώμενων προσκε-
κλημένων, εξεχόντων συναδέλφων που 
τιμούν τον ελληνικό νοσηλευτικό κλάδο 
και όχι μόνο, από την ελληνική επικρά-
τεια και το εξωτερικό, μονοπώλησαν το 
ενδιαφέρον των συνέδρων. Ξεχώρισαν, 
μεταξύ πολλών άλλων, οι διαλέξεις των 
κ.κ. Πιτσιλίδη Μιχάλη, Φαρμακοποιού-
Συγγραφέα, με τίτλο «Υπερδιάγνωση του 
καρκίνου: η μάστιγα της εποχής», Κου-
λούρη Φωτεινής, Προϊσταμένης Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο 
«Εθνικό σχέδιο δράσης για την άνοια-νό-

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 
8ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΙ 7ΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. 

Πέραν κάθε προσδοκίας! 
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σο Alzheimer, Το όφελος στην κοινωνία και την οικονομία», 
Ξάνθου Θεόδωρου, Prof Dr., M.D., Pg Dip (Ed), M.Sc., Ph.D., 
FHEA, FAcadMEd, Προέδρου Ελληνικής Εταιρείας Καρδιο-
αναπνευστικής Αναζωογόνησης, με τίτλο «Η ανάγκη διεπι-
στημονικής εκπαίδευσης των ιατρών και νοσηλευτών», Ιω-
άννη Κυριόπουλου, M.D., M.P.H., M.Sc., Ph.D., Καθηγητή 
Οικονομικών της Υγείας, πρώην Κοσμήτορα ΕΣΔΥ, με τίτλο 
«Υγεία και ιατρική περίθαλψη: στο σταυροδρόμι κρίσιμων 
επιλογών», Νικόλαου Μανιαδάκη, Καθηγητή Διοίκησης & 
Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, B.Sc., M.Sc., Ph.D., FESC, 
Αναπληρωτή Κοσμήτορα Ε.Σ.Δ.Υ., με τίτλο «Οικονομική κρί-
ση και υπηρεσίες υγείας-Επιπτώσεις και πολιτικές-Η διεθνής 
εμπειρία».

Καινοτομία στο επιστημονικό πρόγραμμα αποτέλεσε φέ-
τος η πραγματοποίηση του στρογγυλού τραπεζιού-debate, 
με στόχο την ανάδειξη όλων των οπτικών γωνιών γύρω από 
το ζήτημα της θέσπισης του καθηκοντολογίου νοσηλευτών, 
επίκαιρο παρά ποτέ.

Αμείωτο ενδιαφέρον παρουσίασε, όπως έχει καθιερωθεί 
πλέον κάθε χρονιά, το στρογγυλό τραπέζι διαλόγου με τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. και τους νοση-
λευτές, το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Μαΐου, όπου τέθηκαν 
επί τάπητος και συζητήθηκαν όλα τα καίρια επαγγελματικά 
ζητήματα των νοσηλευτών.

Παράλληλα, εκτός των διαλέξεων και των στρογγυλών 
τραπεζιών που έλαβαν χώρα με συμμετέχοντες πρόσωπα 
που κοσμούν τον ελληνικό νοσηλευτικό κλάδο, οι εργασίες 
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του συνεδρίου (προφορικές και αναρτημένες ανακοινώ-
σεις) ξεπέρασαν τις 700, στις 7 αίθουσες του ξενοδοχείου 
Grand Palace Hotel. Οι εργασίες κάλυψαν όλες τις θεματι-
κές ενότητες του συνεδρίου, με εξέχουσα χαρακτηριστικά 
για ακόμη μια φορά την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους.

Τα κλινικά φροντιστήρια, 14 συνολικά στον αριθμό, ξε-
πέρασαν κάθε προσδοκία συμμετοχών, προσελκύοντας 
εκατοντάδες συνέδρους να τα παρακολουθήσουν, οι οποί-
οι αποκόμισαν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες.

Επιπρόσθετα, περισσότερο από έντονη ήταν και η πα-
ρουσία της νέας γενιάς, των φοιτητών νοσηλευτικής, οι 
οποίοι χάρη στη ζωντάνια τους και στον ενθουσιασμό τους 
κατάφεραν να δώσουν μια ιδιαίτερα αισιόδοξη νότα στη 
διεξαγωγή του συνεδρίου.

Έπεσε λοιπόν η αυλαία σε ένα ακόμη συνέδριο της Ε.Ν.Ε., 
αφήνοντας τις καλύτερες των εντυπώσεων όσον αφορά το 
πλήθος των συμμετοχών, την άρτια διοργάνωση και το υψη-
λότατο επίπεδο του επιστημονικού προγράμματος.
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Χιλιάδες συνάδελφοι νοσηλευτές 
αναχώρησαν από τη Θεσσαλονίκη, 
μετά το πέρας των εργασιών του συ-
νεδρίου, με την πεποίθηση και βε-
βαιότητα πως το Επιμελητήριό μας 
αποτελεί ”ομπρέλα” προστασίας για 
τον κλάδο μας, με γνώμονα το όραμα 
για τη δέουσα καταξίωση του νοση-
λευτών. Άπαντες οι συνάδελφοι που 
τίμησαν με την παρουσία τους το 8ο 
Πανελλήνιο και 7ο Πανευρωπαϊκό Συ-
νέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος, κατέστησαν σαφή τη σύμπλευσή 
τους με το δρόμο που χαράζει η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος: το δρόμο 
της ενότητας, του ήθους και της δυ-
ναμικής κλαδικής καταξίωσης που μας 
αρμόζει ως επιστήμονες υγείας.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 
είναι ανάγκη να είμαστε συνειδητο-
ποιημένοι, ώστε να μπορέσουμε μέσα 
από την ισχύ της ομοιοεπαγγελματικής 
μας συνοχής να τοποθετήσουμε τη Νο-
σηλευτική  και τους  Νοσηλευτές της 
χώρας μας εκεί που τους αρμόζει ως 
επιστήμονες υγείας. Οφείλουμε όλοι 
μας να στεκόμαστε αρωγοί σε κάθε 
προσπάθεια της Ε.Ν.Ε., ώστε η νοση-
λευτική φωνή να είναι δυνατή και να 
ισχυροποιείται κάθε μέρα που περνάει.

Πολλά συγχαρητήρια στην εξαίρε-
τη ομάδα του 2ου Π.Τ. για την άψογη 
διοργάνωση και φιλοξενία τους, στην 
Επιστημονική και Οργανωτική Επιτρο-
πή του συνεδρίου, και στο Δ.Σ. της 
Ε.Ν.Ε. για τη διεξαγωγή ενός ακόμη 
άρτιου και καθόλα πετυχημένου συ-
νεδρίου!
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ &ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

22nd International Congress on the Education of the 
Deaf
Ημερομηνία - 06/07/2015 - 09/07/2015
Χώρος: Athenaeum Intercontinental
Πόλη: Αθήνα Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: University 
of Patras Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
Τηλέφωνο: 210 3274570 Email: info@iced2015.com
Website: www.congress.goldair.gr

International Congress on Sound and Vibration
Ημερομηνία - 10/07/2015 - 14/07/2015
Χώρος: Athenaeum Intercontinental
Πόλη: Αθήνα
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Triaena Tours & 
Congress A.E. Τηλέφωνο: 2107499300
Email: info@triaenatours.gr Website: www.triaena.gr

Σεμινάρια Γηριατρικής – Geriatric Summer School
Ημερομηνία - 24/07/2015 - 26/07/2015
Πόλη: Βόλος Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E-VIP 
EVENTS & CONGRESSES Website: www.e-vip.com.gr

3rd ECOSEP – EFOST – ISMuLT Sports & Exercise 
Medicine Summer Course
Ημερομηνία - 24/08/2015 - 29/08/2015
Χώρος: Golden Coast ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Πόλη: Μαραθώνας
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: A) European Federation 
of Sports Trauma (EFOST) Β) European College of Sports 
& Exercise Physicians (ECOSEP) Γ) Italian Society of 
Muscles, Ligaments & Tendons (ISMULT)
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: CONFER
Τηλέφωνο: 2613009533, 6946 279 915
Email: info@confer.gr
Website: www.sportmedicinesummercamp.com

Το « Έμβρυο Μέσα Μας» 
Ημερομηνία - 27/08/2015 - 30/08/2015
Χώρος: Poseidon Resort
Πόλη: Λουτράκι
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: cosmoanelixis
Email: info@cosmoanelixis.gr
Website: www.cosmoanelixis.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

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» ακ. έτος 2015-16

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι προκηρύσσει για το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-16 διαγωνισμό εισαγωγής και φοίτησης σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων».
Το ανωτέρω Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) στη «Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:
Ι. «Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και 
ΙΙ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 25/05/2015 
έως 03/07/2015. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή 
ταχυδρομικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, στον κ. Πέτρο Κολοβό. Η αναλυτική 
προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής: 
http://sparti.uop.gr/~nosil/

Διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, 
23 100 Σπάρτη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 89726 & Fax 27310 89656. 
E-mail: pmsnurs@uop.gr & pkolovos@uop.gr 
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Μ ε αφορμή την πολυσυζητημένη υπόθεση της επιθυμίας 
του Υπουργού Υγείας να απομακρύνει τους διοικητές των  
νοσοκομείων με το επιχείρημα ότι οι συγκεκριμένες θέ-

σεις είναι «πολιτικές», αμέσως γεννάται το εύλογο ερώτημα περί 
του τι εννοεί ο υπουργός με το συγκεκριμένο όρο. 

Βεβαίως και η άσκηση της διοίκησης σε έναν οργανισμό απο-
τελεί πράξη βαθιά πολιτική, μιας και σχετίζεται με την προσπάθεια 
διαχείρισης του έμψυχου και εμπράγματου δυναμικού του φορέα, 
επιδιώκοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν οι-
κονομικό κόστος, στο συντομότερο χρόνο. Κάθε πράξη λοιπόν που 
αποτελεί αμφίδρομη ενέργεια και διενεργείται μέσα στο πλαίσιο 
του  κοινωνικού συνόλου, εμπεριέχει την έννοια της πολιτικής, αυ-
ταπόδεικτα. 

Εκτός των άλλων, οι διοικητές των νοσοκομείων είναι αυτονόη-
το πως θα πρέπει να διαθέτουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη διοί-
κηση των μονάδων και των υπηρεσιών υγείας και να έχουν αξιόλο-
γη εμπειρία με έργο αποδεδειγμένο στον ευαίσθητο τούτο τομέα. 
Έτσι, κάθε λογικά σκεπτόμενος που ασκεί εξουσία, θα ζητούσε μια 
αυστηρά αξιοκρατική επιλογή των διοικούντων, χωρίς ίχνος μερο-
ληψίας ή υποκειμενικής κρίσης.

Έτσι, όταν ακούμε τον υπουργό να ομιλεί περί «πολιτικών» θέ-
σεων, περιμένουμε να αναφερθεί στα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηρι-
στικά που κάνουν έναν διοικητή ικανό ή ανεπαρκή και να εισάγει 
στη συζήτηση το επιθυμητό μοντέλο του ΕΣΥ για την παρούσα κυ-
βέρνηση, το οποίο υποτίθεται πως θα παροτρύνει τους διοικητές 
να επιδιώξουν για να εδραιώσουν. Δεν ακούσαμε για παράδειγμα, 
αν θα προκριθεί το κρατικό- οικονομικό ή το κορπορατιστικό μο-
ντέλο από την παρούσα ηγεσία του υπουργείου, αν το μοντέλο του 
Beveridge ή του Bismark έχουν αξιολογηθεί, μήπως κάποια στοι-
χεία τους ταιριάζουν στο εθνικό μας υγειονομικό σύστημα, ή αν 
τέλος θα υιοθετηθεί το (συχνά αναφερόμενο) καναδικό…

 Μέσα σε όλη αυτή την ομιχλώδη δέσμη προθέσεων και πολι-
τικών, δεν είναι δυνατόν να ζητείται η κεφαλή των διοικητών επί 
πίνακι, μόνο και μόνο γιατί ο διορισμός τους (και μάλιστα με τη δια-
δικασία της ανοιχτής διαβούλευσης παρόλα τα τρωτά της) έγινε επί 
των ημερών της απελθούσας κυβέρνησης, παραγνωρίζοντας την 
πραγματική αξία του καθενός.

 Προφανώς  όμως, ο υπουργός χρησιμοποιώντας την εύκολα 
παρερμηνευόμενη ετικέτα «πολιτικές», εννόησε ίσως στην ανάγκη 
της πλήρωσης των θέσεων των διοικητών με κομματικά στελέχη, 
χωρίς να δώσει εξηγήσεις για το αν προτίθεται να εγκαθιδρύσει 
κάποιο σύστημα επιλογής των άξιων και των ικανών.

Τα παραπάνω, εντάσσονται σε μια γενικότερη ροπή των κύκλων 
του υπουργείου προς την αοριστολογία, δείχνοντας να γνωρίζουν 
τα πράγματα «κατά προσέγγιση», υποπίπτοντας συχνά στη δημό-
σια διατύπωση ανακριβειών, που προκαλούν σύγχυση μεταξύ των 

εργαζομένων, αλλά και των ανέργων νοσηλευτών και των λοιπών 
υγειονομικών υπαλλήλων. 

Μια κυβέρνηση όμως που γεννήθηκε από τη μήτρα της Αριστε-
ράς, περιμένουμε να χτίσει την πολιτική της δράση πάνω στους 
πυλώνες της αξιοκρατίας, της συμμετοχικότητας και του πλουρα-
λισμού, αξιοποιώντας όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομά-
δες, χωρίς αφορισμούς και εξαρτήσεις από φατρίες, συνδικαλιστι-
κές ομάδες ή συντεχνιακές αγκυλώσεις.

Οι Νοσηλευτές, διά των θεσμικών τους επαγγελματικών και 
συνδικαλιστικών τους οργάνων, της Ε.Ν.Ε. και της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, 
έχουν θέσει την αξιοποίηση της πολύχρονης γνώσης και εμπειρίας 
τους  στη διάθεση της ηγεσίας του υπουργείου, προκειμένου να 
αποτελματωθεί το ημιθανές εθνικό σύστημα υγείας, με λύσεις που 
είναι απολύτως εφαρμόσιμες και υλοποιούνται σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα.

Είμαστε βέβαιοι, πως το σύνολο των μελών μας  θα επικροτήσει 
τη θεμελίωση ενός αυστηρού αξιοκρατικού μοντέλου ιεραρχικής 
εξέλιξης και αντικειμενικής αξιολόγησης που θα βασίζεται στο 
σύστημα των αμοιβών και όχι των ποινών, μακριά από κομματικές 
εξαρτήσεις και παλαιοσυνδικαλιστικές αγκυλώσεις και πρακτικές. 

Η κλεψύδρα της ανοχής έχει προ πολλού ξεκινήσει το άχαρο 
έργο της. Μένει να δούμε αν θα προλάβει να το ολοκληρώσει… 

Η Αριστερά να ανακαλύψει 
τους πυλώνες της…

Γράφει ο Αριστείδης Δάγλας, 
 Γ.Γ. Ε.Ν.Ε., Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ  
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Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με τη συνδρομή 
των ψυχολόγων της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Σώμα-
τος απευθύνει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές και πλη-

ροφορίες σε γονείς και παιδιά, με σκοπό την προφύλαξη των 
ανηλίκων από περιστατικά αποπλάνησης και ασέλγειας σε βά-
ρος τους.

Οι ακόλουθες οδηγίες και περιγραφές αφορούν ενδείξεις πι-
θανής σεξουαλικής προτίμησης σε ανήλικους, χωρίς απαραίτητα 
να σημαίνει ότι κάθε τέτοιο χαρακτηριστικό αποτελεί απόδειξη 
ότι κάποιος είναι παιδόφιλος. Σε συνδυασμό, ωστόσο, με οποια-
δήποτε «περίεργη» συμπεριφορά, θα πρέπει να κινήσει υποψίες. 

Τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου; 
Σεξουαλική κακοποίηση είναι οποιουδήποτε τύπου επαφή ενός 
ενήλικου (παιδόφιλος) με ένα παιδί με στόχο τη σεξουαλική ικα-
νοποίηση του ενηλίκου, ο οποίος έχει πάντα την αποκλειστική 
ευθύνη μιας τέτοιας πράξης. 

Ο παιδόφιλος, στα γενικά του χαρακτηριστικά, είναι συνήθως 
άντρας, άνω των 30 ετών, με λίγους φίλους της ηλικίας του και 
συχνάζει σε χώρους με παιδιά όπως παιδικές χαρές, Ίντερνετ 
καφέ, αθλητικά κέντρα κ.α. Συχνά μάλιστα εργάζεται με παιδιά, 
ενώ δεν αποκλείεται να είναι άτομο «υπεράνω πάσης υποψίας». 
Σε πολλές περιπτώσεις είναι γνωστό μέλος της εκάστοτε τοπικής 
κοινωνίας και συνήθως ανήκει στο περιβάλλον του παιδιού ή και 
της οικογένειας. Όπως έχει αποδειχθεί σε αρκετές περιπτώσεις 
στην πράξη, χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε παιδιά, ενώ 
ενδέχεται να προσποιείται τον έφηβο για να συζητά και να παί-
ζει παιχνίδια μαζί τους στο Διαδίκτυο. Στοχεύει σε συγκεκριμέ-
νες ηλικίες και φύλο, συνήθως παιδιά προεφηβικής ηλικίας, και 
δρα μεθοδικά και με υπομονή για να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
τους. Μπορεί επίσης να προβεί σε πράξεις συναισθηματικού εκ-
βιασμού ή να απειλήσει το παιδί, προκειμένου να μην αποκαλύ-
ψει τις δραστηριότητές του στους γονείς του. 

Οδηγίες προς τους γονείς: 

1) Παρατηρήστε το άτομο που υποψιάζεστε για σεξουαλικά κα-
κοποιητική συμπεριφορά σε παιδιά: 
α) Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του: 
•  Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα παιδιά απ’ ότι για τους ενή-

λικες; 
•  Προσφέρεται να κρατήσει τα παιδιά σας για να κάνετε τις δου-

λειές σας ή για να βγείτε έξω; 
•  Εργάζεται με παιδιά; 
•  Είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός με τα παιδιά; 
•  Εμπλέκεται σε δραστηριότητες με παιδιά, όταν δεν είναι παρό-

ντες οι γονείς; 

β) Παρατηρήστε τις προσωπικές του σχέσεις: 
•  Είναι ελεύθερος, δεν ενδιαφέρεται να έχει ένα σύντροφο της 

ηλικίας του ή έναν οποιονδήποτε σύντροφο; 
•  Ενδιαφέρεται περισσότερο για τα παιδιά της συντρόφου του 

απ’ ότι για την ίδια; (σε μονογονεϊκές οικογένειες) 
•  Είναι παντρεμένος, αλλά πιο εκδηλωτικός με τα παιδιά του απ’ 

ότι με τη σύζυγό του; 

γ) Παρατηρήστε τις κοινωνικές του σχέσεις: 
•  Ταυτίζεται περισσότερο με τα παιδιά απ’ ότι με άτομα της ηλικίας του; 
•  Έχει περισσότερες φιλικές σχέσεις με παιδιά απ’ ότι με ενήλικες; 
•  Οι φίλοι του (που είναι παιδιά) είναι συγκεκριμένης ηλικιακής 

κατηγορίας ή/και φύλου; 

2) Προσέξτε τα παιδιά σας: 
•  Παρατηρείτε κάποια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του 

παιδιού σας; 
•  Μήπως εμφανίζει ξαφνικά προβλήματα στον ύπνο ή βλέπει πιο 

συχνά εφιάλτες; 
•  Ζωγραφίζει θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο; 
•  Έχει σεξουαλική συμπεριφορά που δεν ταιριάζει με την ηλικία 

του ή επιδεικνύει σεξουαλική συμπεριφορά προς άλλα παιδιά; 
•  Έχει παλινδρομήσει σε προηγούμενες συμπεριφορές, όπως 

ενούρηση και εγκόπρηση, ενώ είχε μάθει να ελέγχει τις συ-
μπεριφορές αυτές; 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΣΕΛΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Προφυλάξτε τα παιδιά σας! 
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•  Φοβάται πρόσωπα ή μέρη που δεν φοβόταν παλιότερα; 
•  Μιλάει τον τελευταίο καιρό συνέχεια για κάποιον ενήλικο για 

τον οποίο δε μιλούσε στο παρελθόν; 
•  Προσπαθεί να σας πει κάτι, αλλά σταματά όταν εμφανίζεται 

κάποιος άλλος ενήλικος; 
•  Έρχεται σπίτι με σκισμένα ρούχα ή λερωμένα εσώρουχα; 
•  Εμφανίζει δυσκολία να περπατήσει ή να καθίσει; 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημάδια που θα πρέπει να υποψιά-
σουν τους γονείς, προκειμένου να δώσουν περισσότερη προσοχή 
στο παιδί τους και να δουν τι συμβαίνει. Μην πανικοβάλλεστε, 
αλλά έχετε τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά. 

3) Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: 
•  Συζητείστε με το παιδί σας για τους κινδύνους του Διαδικτύου, 

χωρίς βέβαια να απαγορεύσετε τη χρήση του. Εξηγείστε του ότι 
δεν πρέπει να δίνει προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυ-
μο, διεύθυνση κ.λπ.) ή να στέλνει φωτογραφίες σε αγνώστους 
μέσω Διαδικτύου. 

•  Σκόπιμο είναι να φροντίσετε ώστε να έχετε πρόσβαση στο Δια-
δίκτυο από το σπίτι, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τις ηλεκτρο-
νικές δραστηριότητες του παιδιού σας και να μη χρειάζεται να 
πηγαίνει σε Ίντερνετ καφέ. 

•  Βάλτε τον υπολογιστή σε έναν κοινό χώρο του σπιτιού και όχι 
στο παιδικό δωμάτιο, για να αποφύγετε την πιθανότητα να το 
«βρει» ο παιδόφιλος μόνο του. 

•  Ρωτήστε το παιδί σας ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεται ή/και 
ελέγξτε το μόνοι σας μέσω των «αγαπημένων» και του «ιστορι-
κού περιήγησης» του προγράμματος φυλλομετρητή (browser) 
και κάντε του προτάσεις για ηλεκτρονικές διευθύνσεις κατάλ-
ληλες για την ηλικία του. 

Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα παιδιά στην εφηβεία μπορεί να 
είναι αντιδραστικά και να αναζητούν την ιδιωτικότητα, ενώ πολ-
λές αλλαγές στη συμπεριφορά τους μπορεί να οφείλονται στο 
σεξουαλικό ξύπνημα της εφηβικής ηλικίας. Σταθείτε δίπλα τους 
με τρόπο διακριτικό και όχι παρεμβατικό. 

Μιλήστε στα παιδιά σας, κερδίστε την εμπιστοσύνη τους. 
Πρέπει να πιστεύουν ότι μπορούν να σας πουν οτιδήποτε χωρίς 
να φοβούνται ή να ντρέπονται. Μιλήστε τους για το σώμα τους. 
Πείτε τους τι να προσέχουν. Διδάξτε τους τις συμπεριφορές που 
είναι αποδεκτές απέναντι στους άλλους ενήλικες, αλλά και απέ-
ναντι στα παιδιά της ηλικίας τους. 

Οδηγίες προς τα παιδιά: 
Ο παρακάτω ενδεικτικός οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
τα παιδιά, είτε διαβάζοντάς τον απευθείας, είτε μπορεί να δια-
βαστεί από τους γονείς, προκειμένου να πάρουν ιδέες για το πώς 
μπορούν να μιλήσουν με απλό τρόπο στα παιδιά τους για το τι να 
αποφεύγουν. 
•  Ένας ενήλικος δεν πρέπει ποτέ να ζητάει από ένα παιδί να αγ-

γίξει το ίδιο τα γεννητικά του όργανα. 
•  Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να αγγίζει τα γεννητικά όργανα 

των παιδιών, εκτός αν είναι γιατρός στο ιατρείο του. 
•  Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει από ένα παιδί να κάνει οτι-

δήποτε μαζί του, ενώ είναι είτε εκείνος είτε το παιδί χωρίς ρούχα. 
•  Κανένας ενήλικος δεν πρέπει να ζητάει από ένα παιδί να κρατή-

σει κάτι κρυφό ή μυστικό από τους γονείς του, κυρίως κάτι που 
αφορά το ίδιο. 

Πες «όχι» όταν: 
•  Ένας ενήλικος σου ζητά να κάνεις κάτι που ξέρεις ότι είναι λάθος. 
•  Ένας ενήλικος θέλει να σε αγγίξει κάπου που δεν θέλεις εσύ. 

•  Ένας ενήλικος κάνει κάτι στο σώμα σου, που σε κάνει να νιώ-
θεις περίεργα ή και να πονάς. 

•  Ένας ενήλικος σου ζητά να κάνεις κάτι και να μην το πεις στους 
γονείς σου. 

Ξεχώρισε το «δώρο» από τη «δωροδοκία»: 
Δώρο έιναι κάτι που σου δίνει κάποιος γιατί σε αγαπάει. Δωροδο-
κία είναι όταν κάποιος σου δίνει κάτι ή σε αφήνει να κάνεις κάτι 
και ζητάει αντάλλαγμα για αυτό. Για παράδειγμα: «Θα σου δώσω 
ένα γλυκό, αν βγάλεις τα ρούχα σου και ξαπλώσεις δίπλα μου». 

Προστασία στο δρόμο: 
•  Φρόντισε να είσαι έξω με παρέες και απόφυγε να τριγυρνάς 

μόνος σου. 
•  Μη μιλάς σε αγνώστους ή άτομα που δεν γνωρίζεις καλά. 
•  Βάλε τις φωνές και τρέξε γρήγορα, αν κάποιος προσπαθήσει να 

σε παρασύρει κάπου απόμερα ή να σε βάλει σε ένα αυτοκίνητο. 
•  Έχε το νου σου να αρνηθείς, αν είσαι έξω και κάποιος σου προ-

σφέρει χρήματα για να του κάνεις μια χάρη. 
•  Πρόσεχε στις δημόσιες τουαλέτες και πήγαινε με έναν φίλο, αν 

αυτό είναι δυνατό. Βγες γρήγορα έξω αν σε πλησιάσει κάποιος. 
•  Έχε πάντα χρήματα μαζί σου για να γυρίσεις στο σπίτι και μην 

ξοδεύεις ποτέ αυτά τα χρήματα. 
Προστασία στο Διαδίκτυο: 
•  Ρύθμισε την ασφάλεια του λογαριασμού σου (στο facebook , 

myspace , friendster κ.λπ.), ώστε να μπορούν μόνο οι «φίλοι» 
σου να δουν λεπτομέρειες του προφίλ σου. 

•  Μη δίνεις ποτέ και σε κανέναν τους κωδικούς πρόσβασής σου. 
•  Χρησιμοποίησε μια φωτογραφία προφίλ που να μη δείχνει το 

πρόσωπό σου ή να εμφανίζει άλλες πληροφορίες για εσένα. 
•  Μη δίνεις πληροφορίες για το σχολείο σου, το πού μένεις ή το 

τηλέφωνό σου. 
•  Μην κάνεις «φίλους» άτομα που δεν έχεις γνωρίσει προσωπικά. 
•  Μη συναντάς άτομα που έχεις «γνωρίσει» στο Διαδίκτυο, χωρίς 

την παρουσία ενός από τους γονείς σου. 
•  Έχε στο νου σου ότι οι άνθρωποι που γνωρίζεις στο Διαδίκτυο 

μπορεί να λένε ψέματα για το ποιοι είναι. 

Τι να κάνω σε περίπτωση που υποψιάζομαι ή έχω ενδείξεις ότι 
κάποιος ενήλικος ασελγεί σε βάρος ανηλίκων; 
Μπορείτε να απευθυνθείτε: 
•  στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης 

Ασφαλείας Αττικής - Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής 
(ΓΑΔΑ): Λεωφ. Αλεξάνδρας 173, 3ος όροφος, τηλ. 210 6476370. 

•  στο Τμήμα Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονί-
κης: Μοναστηρίου 326, τηλ. 2310 388456, 2310 388457, 2310 
388458. 

•  στις κατά τόπους Υπηρεσίες Ασφαλείας των Νομών των υπόλοι-
πων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Για αναφορές περιστατικών διαδικτυακής παρενόχλησης - παι-
δοφιλίας ή παιδικής πορνογραφίας, μπορείτε να επικοινωνείτε 
με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα ακολούθα στοιχεία 
επικοινωνίας:
•  Τηλεφωνικά: 11188
•  Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο: ccu@

cybercrimeunit.gov.gr
•  Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα 

(smart phones) με λειτουργικό σύστημα ios-android: CYBERKID

Οποιαδήποτε πληροφορία ή καταγγελία ελέγχεται από εξει-
δικευμένο αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου να διερευνηθεί 
και να διαλευκανθεί η υπόθεση.
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