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ENEKA

Όχι άλλους
πολέμους, ειρήνη
θέλουμε...

Έ

να απρόβλεπτο και μη αντιμετωπίσιμο «χειμαρρώδη πολύβοο
σμάρι» μελισσών, σφηκών & αραχνών,
αόρατων και ορατών εχθρών του Ελληνικού κράτους, καθοδηγούμενο από
τις μεγάλες δυνάμεις της γης, που για
τα τεράστια συμφέροντά τους και για
την πρωτοκαθεδρία τους, παραβιάζουν
ηθικούς, φυσικούς και βιολογικούς νόμους, ποδοπατώντας δρόμους και ατραπούς της Φιλοσοφίας, που εφευρέθη
και εξευρέθη από τους Έλληνες προγόνους μας για να δηλώσει το ιδιαίτατο
πνευματικό πλαίσιο και επίπεδο, που
οδηγεί την ανθρώπινη ύπαρξη από την
ημιζωώδη άγνοια και την κακία, στην
θεία Σοφία και την Αρετή. Ο δρόμος που
έδειξε η Φιλοσοφία στο ανθρώπινο βιολογικό είδος είναι πολιτισμική κατάκτηση του Έθνους των Ελλήνων την οποία
κληροδότησαν σ’ ολόκληρο τον κόσμο.
Αυτού του κόσμου, του θωμαστού,
του θείου. Στους Αρχαίους κλασικούς
αλλά και στους Ελληνιστικούς χρόνους,
οι Έλληνες, αυτός ο υπέροχος λαός, «υιοί
Θεών», πίστευαν ακράδαντα, ότι η χώρα
τους, η χώρα μας,...

Έλεγχοι και συλλήψεις παράνομων αποκλειστικών

Μετά από παρέμβαση
και καταγγελία της Ε.Ν.Ε.

Συνέχεια στη σελ. 3
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Σ

οβαρό ζήτημα για τη Δημόσια Υγεία είναι η απασχόληση παράνομων αποκλειστικών
νοσοκόμων εντός του χώρου των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ). Έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις πολλών παράνομων αποκλειστικών νοσοκόμων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα νοσοκομεία.
Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Πρώτου
Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και Νήσων Αιγαίου της Ε.Ν.Ε. Δημήτρης Πιστόλας, «το
παραπάνω φαινόμενο ανθεί στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, η δε άνθισή του οφείλεται
πρωτίστως στην δραματική υποστελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας η οποία οδηγεί
στην δυνατότητα ατόμων αμφιβόλου επιστημονικής κατάρτισης να ασκούν χρέη αποκλειστικής νοσοκόμου καθώς επίσης και την απουσία ουσιαστικών ελέγχων ιδίως από τα αρμόδια όργανα..
Σελ. 4-7

editorial
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Ε.Ν.Ε.πίγραφα
περιεχόµενα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Αμιγώς
νοσηλευτικές

Tα υπηρεσιακά καθήκοντα
των νοσηλευτών, όπως
προκύπτουν μέσω των οικείων επαγγελματικών τους
δικαιωμάτων, περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του
Προεδρικού Διατάγματος
351/1989, το οποίο δεν
έχει υποστεί μέχρι σήμερα
κάποια τροποποίηση.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω
διατάξεις, οι φέροντες τον
τίτλο του Νοσηλευτή, όπως
αυτός καθιερώθηκε από
το άρθρο 5§2 Α του Νόμου
1579/1985, είναι αρμόδιοι
για τη διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται
με δική τους απόφαση και
ευθύνη εκτέλεσης προς
κάλυψη των αναγκών του
ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους
τομείς υγιεινής του ίδιου
και του περιβάλλοντός
του, ασφάλειας, άνεσης,
υποβοήθησης οργανικών
λειτουργιών, διατήρησης
ισοζυγίων του.
Στις πράξεις αυτές περιλαμβάνεται η παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις
αρρώστους,... Σελ. 8

άρθρα / επιστολέσ
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Ε.Ν.Ε.ργειεσ

επικαιρότητα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Επίσπευση διαδικασίας καθομολόγησης
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ΦΕΚ 6/27 Οκτωβρίου 2015 για την πρόσληψη Νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η προσέλευση των επί πτυχίω νοσηλευτών εφηµερίδεσ
στα γραφεία μας, έχει αυξηθεί κατακόρυφα, προκειμένου να εγγραφούν στα μητρώα
μας (Νόμος 3252/04), ώστε να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος.
Μετά τον περιγραφόμενο έλεγχο των δικαιολογητικών όμως,
προκύπτει ότι οι αιτούντες, προσέρχονται προσκομίζοντας
πιστοποιητικό αποφοίτησης και όχι το εκ του νόμου περιγραφέν αντίγραφο πτυχίου και αυτό γιατί η διαδικασία της καθομολόγησης εκ μέρους πολλών Ιδρυμάτων
καθυστερεί πέραν
πολίτησ
του δέοντος.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε αδήριτη ανάγκη την διενέργεια της
παραπάνω αναφερθείσας διαδικασίας, ώστε οι Νοσηλευτές
να απεγκλωβιστούν από την τυπική τούτη διαδικασία που δύναται να τους στερήσει... Σελ. 9

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργόσ

ΟΜΙΛΙΑ

Ε.Ν.Ε.χειρο

επιφυλλίδα

Ο ρόλος του Νοσηλευτή στο ΕΣΥ
Σκοπός της τοποθέτησής μου είναι να αναφερθώ στον πολύπλευρο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Νοσηλευτές στο ΕΣΥ, λαμβανομένης μάλιστα υπόψη της δυσμενούς
οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα. Ειδικότερα,
θα επιδιώξω να καταστήσω σαφές πως η ενεργός εμπλοκή
των νοσηλευτών στην ΠΦΥ από την Πολιτεία, μόνο οφέλη
έχει να προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, από κάθε
άποψη. Ιδιαιτέρως όμως θα πρέπει να τονιστεί το ζήτημα
της έλλειψης κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των μελών
της θεραπευτικής ομάδας και η άμεση ανάγκη της γέννησής της με όρους ισότιμους και κυρίως αποδοτικούς.
Παρακαλώ να μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά στο παρελθόν, προκειμένου να εκκινήσω τη σκέψη μου σε σχέση
με τα προαναφερθέντα.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ως αναγκαιότητα
εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970.
Έκτοτε έχουν γίνει πολλά σε θεσμικό και επιστημονικό
επίπεδο και η ΠΦΥ έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί ανά την
υφήλιο σε πληθώρα εθνικών συστημάτων υγείας και μοντέλων συνεργασίας μεταξύ.... Σελ. 10-12

ΕΝΕΧΕΙΡΟ

Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων
Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), από το 2007 έχει θεσπίσει τη 1η Νοεμβρίου
κάθε έτους, ημέρα εορτασμού των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, Προστατών της
Μεταμόσχευσης, ως «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων». Κάθε χρόνο, ο Οργανισμός, φροντίζει να υπενθυμίζει στο ευρύ κοινό τη σημασία της Δωρεάς Οργάνων.
Η «Ημέρα Δωρεάς Οργάνων» δίνει το ερέθισμα στους πολίτες να σκεφτούν και να συζητήσουν με τους οικείους τους τη στάση τους απέναντι σε αυτό το σημαντικό θέμα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, η γνώση των επιθυμιών του εκλιπόντος, όσον αφορά τη δωρεά οργάνων, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που θα οδηγήσει μια οικογένεια στη συναίνεση
για τη λήψη των οργάνων του αποβιώσαντος συγγενούς της... Σελ.15
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να απρόβλεπτο και μη αντιμετωπίσιμο «χειμαρρώδη πολύβοο σμάρι» μελισσών, σφηκών &
αραχνών, αόρατων και ορατών εχθρών του Ελληνικού κράτους, καθοδηγούμενο από τις μεγάλες δυνάμεις της γης, που για τα τεράστια συμφέροντά τους και για την πρωτοκαθεδρία
τους, παραβιάζουν ηθικούς, φυσικούς και βιολογικούς νόμους, ποδοπατώντας δρόμους και ατραπούς της Φιλοσοφίας, που εφευρέθη και εξευρέθη από τους Έλληνες προγόνους μας για να δηλώσει
το ιδιαίτατο πνευματικό πλαίσιο και επίπεδο, που οδηγεί την ανθρώπινη ύπαρξη από την ημιζωώδη
πολίτησ
άγνοια και την κακία, στην θεία Σοφία και την Αρετή. Ο δρόμος που έδειξε η Φιλοσοφία στο ανθρώπινο βιολογικό είδος είναι πολιτισμική κατάκτηση του Έθνους των Ελλήνων την οποία κληροδότησαν σ’
ολόκληρο τον κόσμο. Αυτού του κόσμου, του θωμαστού, του θείου.
Στους Αρχαίους κλασικούς αλλά και στους Ελληνιστικούς χρόνους, οι Έλληνες, αυτός ο υπέροχος λαός,
«υιοί Θεών», πίστευαν ακράδαντα, ότι η χώρα τους, η χώρα μας, η Ελλάδα, ήταν το κέντρο του «σύμπαντος
κόσμου», από όπου εκπορεύονταν τα μέγιστα και κάλλιστα. Σήμερα, η χώρα μας έγινε, την έκαναν, κεντρικό αποδέκτη των παγκόσμιων πνευματικών και υλικών ρύπων, μια τεράστια χαβούζα.

Ε.Ν.Ε.ργόσ

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Δοξαστικό στη μνήμη των μικρών παιδιών που
πνίγηκαν στο δικό μας Αιγαίο
επιφυλλίδα
Ηλιοβασίλεμα στο Αιγαίο, βλέπω πέντε παιδικά κορμάκια να επιπλέουν στον «αφρό της Θάλασσας»
και πίσω τους δυο μεγάλα κορμιά να τ’ ακολουθούν ανάσκελα και αργά, σαν να τα κατευθύνουν, να
τα οδηγούν προς τη μεγάλη κρύα πύλη του Άδη.
Υψώνω τα χέρια μου στον Ουρανό και με τρεμάμενη φωνή ψιθυρίζω μια ευχή μαζί και κατάρα:
«Να ‘χα τη δύναμή σου Ιησού του Ναυή και αντί του «στήτω ο ήλιος» να προστάξω το πισωγύρισμά
του, να ανατείλει από τη δύση και να βασιλέψει στην ανατολή. Να αρχίσουν να ξεθάβονται από το παρελθόν οι μέρες μια-μια και να ξανά στοιβάζονται στο μέλλον. Να νυχτώσει Σάββατο και να ξημερώσει Παρασκευή. Από τον Αύγουστο να μπούμε στο Ιούλη. Να αρχίσουν να ζωντανεύουν ένα-ένα από
το χωνευτήρι της αιωνιότητας τα νεκρά σώματα των Σύριων, των Αφγανών, των Πακιστανών, να ξαναμπούν στις μήτρες των μανάδων τους και να αναστηθούν οι νεκροί από τους υγρούς τάφους τους.
Και ύστερα, να αραδιαστούν σε μια ατελεύτητη γραμμή. Απέναντί τους να στήσω μια μαύρη εξέδρα
και να αραδιάσω επάνω τους δυο δυνατούς του κόσμου, τον Πούτιν και τον Ομπάμα και ξοπίσω τους
όλους τους καλόγνωμους δούλους τους. Να ‘χα τη δύναμη να τους συνάξω όλους σε μια καινούργια
Γιάλτα, όχι για νέα μοιρασιά του κόσμου, μα για να απολογηθούν ενώπιον νεκρών και ζωντανών, των
λαών όλου του κόσμου.
Να τους βάλω να μετρήσουν τους σκελετούς των εκατομμυρίων νεκρών, να διαβούν τους ποταμούς των αιμάτων και τις λίμνες των δακρύων. Να τους βάλω να κοιτάξουν κατάματα τα πνιγμένα
παιδιά, που νηστικά και άρρωστα χάθηκαν μέσα στα Αιγαιοπελαγίτικα νερά, να κοιτάξουν τα δακρύβρεχτα θολά πονεμένα μάτια των μανάδων και πατεράδων και μέσα από αυτά, να περάσουν στις ψυχές τους, να χορτάσουν τα άπληστα μυαλά τους με θάνατο, με αίμα, με πίκρα και θλίψη. Και ύστερα,
να μπω επικεφαλής της πιο μακάβριας διαδήλωσης με ξεδιπλωμένες μαύρες σημαίες χωρίς εθνικά
χρώματα, σήματα και εθνόσημα. Να τις ανεμίζουν εκατομμύρια άνθρωποι ζωντανοί και άλλα τόσα
κουφάρια νεκρών. Στοιχισμένα και ζυγισμένα να βροντοφωνάζουν συνθήματα.
Θεότρελοι τι κάνετε, ποιος είναι ο νικητής και ποιος ο νικημένος. Όχι άλλους πολέμους, ειρήνη
θέλουμε. Ύστερα, νεκροί και ζωντανοί, να υψώσουμε τα μάτια μας προς τον ουρανό και να φωνάξουμε: Θεοί, των χριστιανών, των Μουσουλμάνων και των Εβραίων...Πού βρίσκεσθε; Τι κάνετε για
το σταμάτημα των πολέμων, γιατί δεν σταματάτε αυτό το τρέξιμο μας προς τον όλεθρο; Γιατί δεν
στεριώνετε την ειρήνη; Γιατί αφήσατε τον Άρη και τον Μαμωνά να σηκώσουν κεφάλι; Μήπως δεν
βλέπετε τι γίνετε κάτω στη γη από το πολύ λιβάνι που για σας καίμε; Ή μήπως και εσείς ηδονίζεστε
την κοσμοχαλασιά; Εγκληματίες άνθρωποι, εγκληματίες Θεοί...

απόψεισ

3

editorial

4

Ε.Ν.Ε.πίγραφα
περιεχόµενα

άρθρα / επιστολέσ

Οκτώβριος 2015

Ε.Ν.Ε.ργειεσ

επικαιρότητα

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.

ΈλεγχοιΕ.Ν.Ε.
και συλλήψεις
παράνομων αποκλειστικών

Ε.Ν.Ε.ντύπω

εφηµερίδεσ

Σοβαρό
ζήτημα για τη
Ε.Ν.Ε.ργόσ
πολίτησ
Δημόσια Υγεία είναι
η
απασχόληση παράνομων
αποκλειστικών
νοσοκόμων εντός του
Ε.Ν.Ε.χειρο
χώρου
των δημόσιων
επιφυλλίδα
νοσοκομείων της χώρας.

πληροφορίεσ

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεισ

X

αρακτηριστικό είναι ότι αυτό το
χρονικό διάστημα διενεργούνται
συνεχείς έλεγχοι από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΥΠ). Έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις πολλών παράνομων αποκλειστικών
νοσοκόμων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα νοσοκομεία.
Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του
Πρώτου Περιφερειακού Τμήματος Αττικής
και Νήσων Αιγαίου της Ε.Ν.Ε. Δημήτρης
Πιστόλας, «το παραπάνω φαινόμενο ανθεί στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, η
δε άνθισή του οφείλεται πρωτίστως στην
δραματική υποστελέχωση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας η οποία οδηγεί στην δυνατότητα ατόμων αμφιβόλου επιστημονικής
κατάρτισης να ασκούν χρέη αποκλειστικής
νοσοκόμου καθώς επίσης και την απουσία
ουσιαστικών ελέγχων ιδίως από τα αρμόδια όργανα. Είναι δε σαφές, ότι η δράση
των συγκεκριμένων ατόμων στερεί την εργασία από τους νόμιμους αποκλειστικούς
νοσοκόμους, στερεί φορολογικά έσοδα
από το Ελληνικό Κράτος αφού δεν εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών και
παράλληλα θέτει σε κίνδυνο την δημόσια
υγεία κατά το μέρος που πρόσωπα χωρίς
τα απαραίτητα ελάχιστα τυπικά προσόντα
παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας σε νοσηλευόμενους ασθενείς».

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω διαπιστώσεων, πλήθος επαγγελματικών καρτών
ανευρίσκονται καθημερινώς στους χώρους
των δημόσιων νοσοκομείων και αποδεικνύουν με τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι κάποιοι αδιαφορούν πλήρως για την ορθή και
πιστή εφαρμογή των διατάξεων των υπουργικών αποφάσεων, διαφημίζοντας δήθεν
υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων.

Η Γενική Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου του Πρώτου Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και Νήσων Αιγαίου
της Ε.Ν.Ε. Κωνσταντία Μπελαλή αναφέρει
ότι: «Με αποκλειστικό σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του εν γένει
δημοσίου συμφέροντος, καλούμε τόσο το
υπουργείο όσο και τις αρμόδιες αρχές να
ερευνήσουν σε βάθος το περιεχόμενο της
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καταγγελίας, προκειμένου να αποδοθούν
ευθύνες σε παν υπαίτιο πρόσωπο, καθώς
επίσης άμεσα να αποδεσμευθεί η Νοσηλευτική Υπηρεσία από την αστυνόμευση
των παράνομων αποκλειστικών
καθώς α)
εφηµερίδεσ
δεν είναι αρμόδια για τέτοιου είδους ενέργειες και β) λόγω της υποστελέχωσης δεν
επαρκεί να ανταποκριθεί στα νοσηλευτικά
της καθήκοντα πόσο δε σε καθήκοντα αστυνομικού οργάνου».
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος εμπι-
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σοκόμοι και αποκλειστικές νοσοκόμες, που
δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή
σχέση με τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τις ιδιωτικές κλινικές, τα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων καιπληροφορίεσ
το ΝΙΜΤΣ και φέρουν
την αποκλειστική ευθύνη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους στους ασθενείς.
Η δαπάνη για την απασχόληση τους βαρύνει τους νοσηλευόμενους ασθενείς ή τους
οικείους τους ή τους ασφαλιστικούς τους
φορείς, στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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η δράση των συγκεκριμένων ατόμων στερεί την
εργασία από τους νόμιμους αποκλειστικούς
νοσοκόμους, στερεί φορολογικά έσοδα από το
Ελληνικό Κράτος αφού δεν εκδίδεται απόδειξη
Ε.Ν.Ε.χειρο
παροχής υπηρεσιών και παράλληλα θέτει σε κίνδυνο
επιφυλλίδα
την δημόσια υγεία
στεύεται τις αρμόδιες αρχές και την ελληνική δικαιοσύνη για την επίλυση αυτού του
σοβαρού ζητήματος.
(Μεσότιτλος) Η Καταγγελία του 1ου ΠΤ
της Ε.Ν.Ε. προς Υπουργό Υγειάς και Προϊστάμενο Εισαγγελίας για τις Αποκλειστικές
Σας παραθέτουμε το αναλυτικό κείμενο
της καταγγελίας που κατέθεσε το 1ο Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος, σχετικά με το εν λόγω, πολύ σοβαρό, πρόβλημα.
«Αναφορικά με το ακανθώδες ζήτημα
της απασχόλησης αποκλειστικών νοσοκόμων εντός του χώρου των δημόσιων
νοσοκομείων της χώρας επιθυμούμε να
αναφέρουμε και να καταγγείλουμε τα εξής
αξιοσημείωτα.
Μοιραία εκκινούμε από την παράθεση
του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, προτού υπεισέλθουμε στα κρίσιμα πραγματικά
περιστατικά, η έρευνα και εξέταση των
οποίων αποδεικνύει ότι εν τοις πράγμασι
το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο παραβιάζεται κατάφωρα και καθημερινώς με πολλαπλές δυσμενείς συνέπειες.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του
άρθρου 2 παρ. 1 του Νόμου 4132/2013,
όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση του
πρώτου εδαφίου από τις ρυθμίσεις του
άρθρου 38 παρ. 1 του Νόμου 4278/2014,
«Στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις ιδιωτικές
κλινικές, στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), δύνανται να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς που νοσηλεύονται αποκλειστικοί νο-
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Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την προσφορά των υπηρεσιών των αποκλειστικών νοσοκόμων σε νοσηλευόμενους στα
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και τις ιδιωτικές κλινικές της χώρας, τα απαραίτητα προσόντα
τους, η διαδικασία επιλογής τους από τους
ενδιαφερόμενους και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια».
Περαιτέρω, σύμφωνα με την αμέσως
επόμενη παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω
άρθρου, «Σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια τηρείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται
υποχρεωτικώς οι αποκλειστικές νοσοκόμες
και αποκλειστικοί νοσοκόμοι προκειμένου
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, αρμοδιότητας
της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με
απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής των
ενδιαφερομένων στο Μητρώο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια τήρησης του».
Κατ’εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων έχει εκδοθεί η υπ’αριθμ. Υ4α/οικ.
37804/25-04-2013 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς
νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών
της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες
και νοσοκόμους, ΦΕΚ Β 1023/25.5.2013),
που έχει τροποποιηθεί διαδοχικώς από
τις υπ’αριθμ. Υ4α/Γ. Π. οικ.75206/08-082013 (ΦΕΚ Β 1944/9.8.2013) και Α3γ/οικ.
18680/13-03-2015 (ΦΕΚ Β 458/26-032015) Αποφάσεις του καθ’ύλην αρμόδιου

Υπουργού.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το περιεχόμενο
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, όπως
ισχύει σήμερα, «1. Η νοσηλευτική φροντίδα
στους ασθενείς εντός των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών, παρέχεται αποκλειστικά από το οικείο νοσηλευτικό προσωπικό. Σε περιπτώσεις ασθενών
που λόγω της κατάστασης τους αδυνατούν
να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να
παρέχεται επιπλέον φροντίδα από αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικούς νοσοκόμους. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες και οι
αποκλειστικοί νοσοκόμοι φέρουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τις
υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς
του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής
όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δε συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση
με τα νοσοκομεία ή τις κλινικές αυτές και η
δαπάνη για την απασχόληση τους βαρύνει
τον ασθενή ή τον ασφαλιστικό οργανισμό
του ασθενή, στις περιπτώσεις στις οποίες
αυτό προβλέπεται.
Προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου
ή μιας ιδιωτικής κλινικής, οι αποκλειστικές
νοσοκόμες και αποκλειστικοί νοσοκόμοι
οφείλουν: α) να διαθέτουν άδεια εργασίας
από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ` αριθ.
Φ.9/1012/93 κοινή υπουργική απόφαση
(425 Β`), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ9/80000/2887 5/1856/12 κοινή
υπουργική απόφαση (1175 Β`), β) να έχουν
καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων που τηρείται στο
Υπουργείο Υγείας.
2. Στη Διεύθυνση Προσωπικού κάθε
Υγειονομικής Περιφέρειας τηρείται αντίγραφο του Εθνικού Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων, στο οποίο εγγράφονται
οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι,
προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Για
την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της Υγειονομικής Περιφέρειας απαιτείται να προσκομίζονται στις
κατά τόπους Υγειονομικές Περιφέρειες:
α) χορήγηση βεβαίωσης (πρώην άδειας)
άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή
βοηθού νοσηλευτή/ τριας, β) άδεια εργασίας από το Ι.Κ.Α., γ) επικυρωμένο αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή
τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της
ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και
Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί
στην απόκτηση της υπό β) άδειας εργασίας,
δ) ο Α.Μ.Κ.Α, ε) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. (…) στ) οι ενδιαφερόμε-
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νοι που δε διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια,
απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό
ελληνομάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Επιπέδου Α2 για ειδικούς
επαγγελματικούς
εφηµερίδεσ
σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η
επάρκεια τους στην κατανόηση και τη χρήση
της ελληνικής γλώσσας. Από την ανωτέρω
υποχρέωση εξαιρούνται οι ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.
(…) ζ) απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή για
τους αλλοδαπούς επικυρωμένα αντίγραφα
των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου
πολίτησ και
αντίγραφο της άδειας παραμονής.
Ειδικότερα, για τα πτυχία που προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού απαιτείται για την εγγραφή στο Μητρώο, να συνυποβάλλεται ισοτιμία και αντιστοιχία του
τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π.) ή
το πρώην ΔΙ.Κ.ΑΤ.Σ.Α. ήεπιφυλλίδα
το πρώην ΙΤ.Ε. Όσα
πτυχία προέρχονται από κράτη – μέλη της
Ε.Ε. απαιτείται αναγνώριση τους από το
Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.)
ή ισοτιμία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Οι βεβαιώσεις (πρώην άδειες εργασίας) άσκησης επαγγέλματος των αποκλειστικών
νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί έως την
9-4-2012 εξακολουθούν να ισχύουν, και για
τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και έκδοση
νέας βεβαίωσης (πρώην άδειας) άσκησης
επαγγέλματος νοσηλευτή/ τριας ή βοηθού
νοσηλευτή/τριας. Οι εγγεγραμμένοι οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο
για κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχουν
καταθέσει.
(…) Με την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο,
η αποκλειστική νοσοκόμα ή ο αποκλειστικός νοσοκόμος λαμβάνει μοναδικό αριθμό
εγγραφής (αριθμό μητρώου αποκλειστικής
νοσοκόμας/αποκλειστικού νοσοκόμου) και
κάρτα ταυτοποίησης (ταυτότητα). Η κάρτα
ταυτοποίησης θα φέρει τη φωτογραφία του
αναφερόμενου και θα αναγράφει το όνομα,
το επώνυμο, την ιδιότητα της αποκλειστικής
νοσοκόμας/αποκλειστικού νοσοκόμου και
τον αριθμό μητρώου.
3. Σε κάθε νοσοκομείο και ιδιωτική κλινική τηρείται ονομαστικός πίνακας αποκλειστικών νοσοκόμων, ο οποίος καταρτίζεται
σε ετήσια βάση κατά το μήνα Δεκέμβριο,
με ισχύ από τον Ιανουάριο του επομένου
έτους. Ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης αποκλειστικών νοσοκόμων ανά νοση-
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λευτικό ίδρυμα, αντιστοιχεί στο 30% των
οργανικών του κλινών. Η κατάρτιση του πίνακα γίνεται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια για κάθε ημερολογιακό έτος. Για
να συμπεριληφθούνπληροφορίεσ
στον ετήσιο κατάλογο
οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ατομικές
αιτήσεις στην Υγειονομική Περιφέρεια κατά
το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να επιλεγούν
για ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική,
μεταξύ τριών επιλογών που μπορούν να
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Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας
προσδιορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις
για την προσφορά
των υπηρεσιών των
αποκλειστικών
νοσοκόμων σε
νοσηλευόμενους στα
νοσοκομεία του ε.σ.υ. και
τις ιδιωτικές κλινικές της
χώρας
δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης. (…) Με
την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφία του ενδιαφερομένου και στην οποία
αναγράφεται ο αριθμός Εθνικού Μητρώου
Αποκλειστικού Νοσοκόμου στην οικεία
Υ.Πε., συνυποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
ί) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
ιι) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
του προηγούμενου οικονομικού έτους iii)
Βεβαίωση του Ι.ΚΑ, από την οποία προκύπτουν τα ένσημα της/του απασχολούμενης/
ου ίν) Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του
βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. με την ανανέωση για το
τρέχον έτος, σύμφωνα με την υπ` αριθμ.
Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α. (1199 Β`) «Πιστοποιητικά υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος». Έγγραφα
που έχουν ήδη κατατεθεί στο Μητρώο δεν
απαιτείται να επανυποβληθούν, εάν δεν
έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα που δηλώνονται. Μετά την οριστικοποίηση του
ονομαστικού πίνακα από την οικεία Υ.Πε.
εκδίδονται οι κάρτες ταυτοποίησης για το
προσεχές έτος από την Υ.Πε. και ο πίνακας
αποστέλλεται σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, όπου αναρτάται σε εμφανές

σημείο στο γραφείο της Προϊσταμένης της
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
4. Αρμόδια για τη διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων του ονομαστικού πίνακα
είναι τριμελής Επιτροπή που συγκροτείται
σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική με
απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου
ή της Διοίκησης της ιδιωτικής κλινικής και
αποτελείται: α) στα νοσοκομεία, από τον/
την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον/την Προϊστάμενο/η της Διοικητικής Υπηρεσίας και έναν νοσηλευτή/τρια
με Β΄ βαθμό, ο οποίος ορίζεται με απόφαση
του Διοικητή του νοσοκομείου
β) στις ιδιωτικές κλινικές, από τον/την
Προϊστάμενο/η του Νοσηλευτικού Προσωπικού, το Διοικητικό Δ/ντη και έναν νοσηλευτή, οποίος ορίζεται με απόφαση της
Διοίκησης της ιδιωτικής κλινικής.
Η ανωτέρω Επιτροπή έχει την ευθύνη διάθεσης των αποκλειστικών νοσοκόμων, με
τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια
καθώς και την υποχρέωση ελέγχου των αποκλειστικών νοσοκόμων για τυχόν παραπτώματα, με δυνατότητα αντικατάστασης τους
σε περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλει
σχετικό αίτημα, ακόμα και οριστικού αποκλεισμού τους από τον ονομαστικό πίνακα,
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Η διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων στους ασθενείς γίνεται μόνο από τον
ονομαστικό πίνακα, με τη σειρά αναγραφής
τους σε αυτόν και μέχρι εξάντλησης του
πίνακα (κυκλική διάθεση-rotation), προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων.
Παραβίαση της σειράς γίνεται δεκτή μονό
σε περίπτωση προσωπικής επιλογής του
ασθενή σε συγκεκριμένο πρόσωπο, η οποία
δηλώνεται με συμπλήρωση υπεύθυνης
δήλωσης. Προϋπόθεση αποτελεί το συγκεκριμένο πρόσωπο να περιλαμβάνεται στον
ονομαστικό πίνακα του Νοσοκομείου ή της
Ιδιωτικής Κλινικής και να είναι διαθέσιμο.
5. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες/αποκλειστικοί νοσοκόμοι πρέπει να φορούν
ένδυμα (στολή) εργασίας, η οποία θα διαφοροποιείται από τη στολή εργασίας των
άλλων επαγγελματιών υγείας του και συγκεκριμένα γκρι παντελόνι ή φούστα και
λευκή μπλούζα και να φέρουν σε εμφανές
σημείο την κάρτα ταυτοποίησης τους (ταυτότητα).
6. Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας του νοσοκομείου ή ο Προϊστάμενος του Νοσηλευτικού Προσωπικού της
ιδιωτικής κλινικής, οφείλει να βεβαιώνει την εκτέλεση της υπηρεσίας από την/
τον αποκλειστική/ο νοσοκόμα/ο προς τον
ασθενή πάνω στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών, καθώς και να παραλαμβάνει και να
τηρεί σε ειδικό αρχείο φωτοαντίγραφο από
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εξακολουθούν να παρέχουν αμφιβόλου ποιότητας
υπηρεσίες σε νοσηλευομένους ασθενείς, χωρίς μάλιστα
να διστάζουν να διαφημίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες τους
μέσω της διανομής ή της ανάρτησης επαγγελματικών
καρτών στους χώρους των δημόσιων νοσοκομείων
την τριπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, που εκδίδουν μετά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους προς τον ασθενή οι αποκλειστικές νοσοκόμες/αποκλειστικοί νοσοκόμοι. Η τριμελής Επιτροπή υποχρεούται,
στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου να
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του
νοσοκομείου, προς έγκριση αιτιολογημένα
απολογιστικά στοιχεία για την απασχόληση
των εγγεγραμμένων στον ονομαστικό πίνακα των αποκλειστικών νοσοκόμων. (…)
7. Στις περιπτώσεις περιστατικών, όπου
κατά την κρίση του Δ/ντη του Τμήματος
νοσηλείας, είναι απαραίτητη η παραμονή
ενός συνοδού για τον ασθενή, θα δίνεται
άδεια παραμονής σε συγγενικό πρόσωπο,
η οποία θα υπογράφεται από το θεράποντα
ιατρό ή την νοσηλεύτρια Προϊσταμένη του
Νοσηλευτικού Τμήματος, θα αναφέρει το
ονοματεπώνυμο του ασθενή και θα αναγράφει τη συγγενική σχέση με αυτόν. Σε περίπτωση παραμονής συνοδού προσώπου που
απασχολείται κατ` οίκον για τη φροντίδα
του ασθενούς, το πρόσωπο υποχρεούται να
δηλώνει στην Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας το AMΚΑ του, καθώς και
το AMΚΑ του εργοδότη και να προσκομίζει
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αντίγραφο του εργοσήμου για τον τελευταίο πλήρη μήνα απασχόλησης του. Την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω, σχετικά
με την παραμονή των συνοδών αλλά και των
αποκλειστικών νοσοκόμων, έχει η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το
προσωπικό ασφαλείας του νοσοκομείου ή
της ιδιωτικής κλινικής.(…)».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η
κανονιστικώς δρώσα διοίκηση έχει προβλέψει μια σειρά λεπτομερών ρυθμίσεων,
προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην αυθαιρεσία της δράσης των αποκλειστικών
νοσοκόμων και να υπάρξουν εγγυήσεις
περί της ασφαλούς άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας από πρόσωπα που
τυγχάνουν πιστοποίησης, δια της αναγραφής του ονόματός τους τόσο στο οικείο
Εθνικό Μητρώο, όσο και στον προβλεπόμενο ονομαστικό κατάλογο εκάστου νοσηλευτικού ιδρύματος. Παράλληλα προβλέπεται ειδικός τρόπος διάθεσης των
αποκλειστικών με βάση την σειρά αναγραφής τους στον ονομαστικό κατάλογο και
με ευθύνη ειδικής προς τούτο επιτροπής.
Παρά ταύτα μέχρι και σήμερα δεν έχει
τεθεί οριστικός φραγμός στην αυθαιρεσία

του παρελθόντος, δοθέντος ότι πλήθος
δήθεν αποκλειστικών νοσοκόμων, που
δεν είναι εγγεγραμμένοι ούτε στο οικείο
Εθνικό Μητρώο, ούτε στους ονομαστικούς
καταλόγους των νοσοκομείων, εξακολουθούν να παρέχουν αμφιβόλου ποιότητας
υπηρεσίες σε νοσηλευομένους ασθενείς,
χωρίς μάλιστα να διστάζουν να διαφημίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες τους μέσω της
διανομής ή της ανάρτησης επαγγελματικών καρτών στους χώρους των δημόσιων
νοσοκομείων.
Αρκετοί, δε, εξ αυτών φροντίζουν να
διαφημίσουν, ότι διαθέτουν και εργόσημο,
προκειμένου να είναι εφικτή η εκ πλαγίου
υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του άρθρου 7
της ως άνω υπουργικής απόφασης, δηλαδή να εμφανιστούν ως συνοδοί που απασχολούνται κατ’ οίκον με την φροντίδα του
νοσηλευομένου ασθενούς, ώστε να μην
χρειάζεται η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο ή στον ονομαστικό κατάλογο.
Τα παραπάνω φαινόμενα δυστυχώς ανθούν στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία.
Είναι, δε, σαφές, ότι η δράση των συγκεκριμένων ατόμων στερεί την εργασία από
τους νόμιμους αποκλειστικούς νοσοκόμους, στερεί φορολογικά έσοδα από το
Ελληνικό Κράτος αφού δεν εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ενώ θέτει σε
κίνδυνο την δημόσια υγεία κατά το μέρος
που πρόσωπα χωρίς τα απαραίτητα ελάχιστα τυπικά προσόντα παρέχουν υπηρεσίες
φροντίδας σε νοσηλευομένους ασθενείς.
Προς επίρρωση των παραπάνω διαπιστώσεων, σας επισυνάπτουμε ενδεικτικώς
κατάλογο επαγγελματικών καρτών που
ανευρίσκονται καθημερινώς στους χώρους
των δημόσιων νοσοκομείων και αποδεικνύουν με τον πλέον περίτρανο τρόπο, ότι
κάποιοι αδιαφορούν πλήρως για την ορθή
και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της ως
άνω υπουργικής απόφασης, διαφημίζοντας δήθεν υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων.
Ενόψει των ανωτέρω και με αποκλειστικό σκοπό την προάσπιση προεχόντως της
δημόσιας υγείας και του εν γένει δημοσίου
συμφέροντος, σας καλούμε να ερευνήσετε σε βάθος το περιεχόμενο της καταγγελίας, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες
σε παν υπαίτιο πρόσωπο.
Τέλος, είναι σαφές ότι παραμένουμε
στη διάθεσή σας για την παροχή οιουδήποτε διευκρινιστικού στοιχείου κρίνετε απαραίτητο για την διεξαγωγή και ολοκλήρωση της έρευνας.
Για το Περιφερειακό Συμβούλιο
του 1ου ΠΤ Αττικής & Νήσων του Αιγαίου
Ο Πρόεδρος: Πιστόλας Δημήτριος
Η Γεν. Γραμματέας: Μπελαλή Κωνσταντία
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Αμιγώς νοσηλευτικές
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TΕ.Ν.Ε.ργόσ
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α υπηρεσιακά καθήκοντα των νοσηλευτών, όπως προκύπτουν μέσω των οικείων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις
διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989, το οποίο δεν
έχει υποστεί μέχρι σήμερα κάποια τροποποίηση.
πολίτησ
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι φέροντες τον τίτλο
του Νοσηλευτή, όπως αυτός καθιερώθηκε από το άρθρο 5§2 Α
του Νόμου 1579/1985, είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν
βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής του ίδιου και
του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του.
επιφυλλίδα
Στις πράξεις αυτές
περιλαμβάνεται η παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους,
όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα, η λήψη
νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου, η
λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση, η κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας, η
υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών εντέρου και ουροδόχου
κύστης, η λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας, η στενή παρακολούθηση αρρώστων για
έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις
διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα, η λήψη
μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, η απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα, η προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο θάλαμο και
υποστήριξη της οικογένειας, η σίτιση αρρώστου με όλους τους
τρόπους, η εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό
την αυτοφροντίδα, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας στο
σπίτι, η φροντίδα και υποστήριξη του αρρώστου όταν υπάρχει
χρόνιο ή ανίατο νόσημα, η βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ
αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου
και άλλων κοινωνικών ιδρυμάτων, η διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς.
Σε απουσία γιατρού, οι Νοσηλευτές εφαρμόζουν τις πρώτες
βοήθειες. Περαιτέρω, έχουν την ικανότητα λόγω σπουδών και
πρακτικής εμπειρίας να εκτελούν και πιο περίπλοκες πράξεις
κατ’εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος, όπως : μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες
του νοσηλευτή, χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς, πλήρης παρεντερική θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων.
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, τα υπηρεσιακά καθήκοντα
των νοσηλευτών είναι αμιγώς νοσηλευτικά. Μέχρι και σήμερα
δεν έχει υπάρξει, ωστόσο, πλήρης και λεπτομερής καταγραφή
των νοσηλευτικών πράξεων, οπότε ως σημείο αναφοράς παραμένουν πάντα οι προαναφερθείσες διατάξεις του ΠΔ 351/1989.
Περαιτέρω είναι σαφές, ότι τα ως άνω επαγγελματικά δικαι-

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεισ

Ε.Ν.Ε.χειρο

μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει,
ωστόσο, πλήρης και λεπτομερής
καταγραφή των νοσηλευτικών
πράξεων, οπότε ως σημείο αναφοράς
παραμένουν πάντα οι προαναφερθείσες
διατάξεις του πδ 351/1989
ώματα αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους νοσηλευτές, αδιαφόρως του φορέα απασχόλησής τους ή της φύσεως της εργασιακής σχέσης που τους συνδέει με τον εργοδότη, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Εκ τούτων έπεται, ότι και εις ένα τμήμα δημόσιας υγείας ο
νοσηλευτής θα πρέπει να επιφορτιστεί με υπηρεσιακά καθήκοντα, που να συνάδουν αφενός με τον συνήθη κύκλο των επαγγελματικών του δικαιωμάτων και καθηκόντων, αφετέρου να
προσαρμόζονται στις όποιες ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου
τμήματος.
Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1 του
Νόμου 2071/1992, «Θέσεις διευθυντών, τομεαρχών, προϊσταμένων και υπευθύνων της νοσηλευτικής υπηρεσίας, νοσηλευτικών
ιδρυμάτων και κέντρων υγείας, καταλαμβάνονται από νοσηλευτές
ΠΕ και ΤΕ, με εξαίρεση τα μαιευτικά τμήματα και τα κοινωνικής ιατρικής στα οποία προΐστανται μαίες και επισκέπτες αντιστοίχως».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, οι επισκέπτες υγείας δύνανται να καταλαμβάνουν θέση προϊσταμένου σε τμήματα κοινωνικής ιατρικής.
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Ε.Ν.Ε.κρίθη
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Ε.Ν.Ε.χειρο

επιφυλλίδα

Σ

ας ενημερώνουμε ότι με αφορμή
την Προκήρυξη Αριθ. 5Κ/2015,
Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ΦΕΚ
6/27 Οκτωβρίου 2015 για την πρόσληψη
Νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,
η προσέλευση των επί πτυχίω νοσηλευτών στα γραφεία μας, έχει αυξηθεί κατακόρυφα, προκειμένου να εγγραφούν στα
μητρώα μας (Νόμος 3252/04), ώστε να
εκδοθεί η απαραίτητη άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος.
Μετά τον περιγραφόμενο έλεγχο των
δικαιολογητικών όμως, προκύπτει ότι οι
αιτούντες, προσέρχονται προσκομίζοντας

πιστοποιητικό αποφοίτησης και όχι το εκ
του νόμου περιγραφέν αντίγραφο πτυχίου και αυτό γιατί η διαδικασία της καθομολόγησης εκ μέρους πολλών Ιδρυμάτων
καθυστερεί πέραν του δέοντος.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε αδήριτη
ανάγκη την διενέργεια της παραπάνω
αναφερθείσας διαδικασίας, ώστε οι Νοσηλευτές να απεγκλωβιστούν από την
τυπική τούτη διαδικασία που δύναται να
τους στερήσει το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εν θέματι προκήρυξη ή να ακολουθήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες
για να εργαστούν στο εξωτερικό.

Άδεια εξετάσεων

Σ

9

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Στους
υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται
άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να
φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, η άδεια εξετάσεων χορηγείται υποχρεωτικώς σε
όλους τους υπαλλήλους, που τυγχάνουν φοιτητές. Σημειωτέον, ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης μορφής άδειας ουδόλως συνδέεται με την βαθμίδα εκπαίδευσης του υπαλλήλου, ούτε και μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη, ότι ο υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ
αδυνατεί να λάβει άδεια εξετάσεων όταν είναι φοιτητής σε ΤΕΙ. Η εν λόγω ερμηνευτική
εκδοχή είναι εντελώς αυθαίρετη, άνευ νομίμου ερείσματος στην κείμενη νομοθεσία.

Προκήρυξη
759 θέσεων
Μόνιμου
Προσωπικού

Π

ροκηρύχθηκαν από το
υπουργείο Υγείας την
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου,
οι υπόλοιπες 759 θέσεις τακτικού
προσωπικού ΤΕ και ΔΕ για τη στελέχωση των νοσοκομείων της χώρας.
Είχε προηγηθεί στις 16 Οκτωβρίου
η προκήρυξη 226 θέσεων ΠΕ και ΥΕ.
Επομένως σήμερα, ολοκληρώνεται η
διαδικασία προκήρυξης για την πρώτη δέσμη προσλήψεων σε μόνιμο
προσωπικό μετά από 6 χρόνια.
Το επόμενο διάστημα θα προωθηθεί και η δεύτερη δέσμη 2.440
προσλήψεων οι οποίες θα αφορούν
σε μόνιμες θέσεις όλων των ειδικοτήτων (γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό).
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ενίσχυση των
Νοσοκομείων της χώρας με στόχο
την προάσπιση της δημόσιας περίθαλψης αλλά και την στήριξη των εργαζόμενων που όλα αυτά τα χρόνια
υπερβάλλουν εαυτούς για να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ.

άρθρα / επιστολέσ
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Ο
ρόλος
του
Νοσηλευτή
στο
ΕΣΥ
Ε.Ν.Ε.ντύπω
Ε.Ν.Ε.
Ηεφηµερίδεσ
ομιλία του Γενικού Γραμματέα κ. πληροφορίεσ
Αρ. Δάγλα στο Πανελλήνιο Συνέδριο
του Ελληνοαμερικανικού εμπορικού επιμελητηρίου 20-10-2015.
Επιμέλεια κειμένου Λάμπρος Μπίζας

Σ

Ε.Ν.Ε.ργόσ
Ε.Ν.Ε.κρίθη
κοπός της τοποθέτησής μου είναι να αναφερθώ στον πο-

λύπλευρο ρόλο πουπολίτησ
μπορούν να διαδραματίσουν οι Νοσηλευτές στο ΕΣΥ, λαμβανομένης μάλιστα υπόψη της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα. Ειδικότερα,
θα επιδιώξω να καταστήσω σαφές πως η ενεργός εμπλοκή των
νοσηλευτών στην ΠΦΥ από την Πολιτεία, μόνο οφέλη έχει να προσφέρει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, από κάθε άποψη. Ιδιαιτέρως
όμως θα πρέπει να τονιστεί το ζήτημα της έλλειψης κουλτούρας
συνεργασίας μεταξύ των μελών της θεραπευτικής ομάδας και η
άμεση ανάγκη της γέννησής
της με όρους ισότιμους και κυρίως
επιφυλλίδα
αποδοτικούς.
Παρακαλώ να μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά στο παρελθόν, προκειμένου να εκκινήσω τη σκέψη μου σε σχέση με τα προαναφερθέντα.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ως αναγκαιότητα εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970.
Έκτοτε έχουν γίνει πολλά σε θεσμικό και επιστημονικό επίπεδο και η ΠΦΥ έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί ανά την υφήλιο σε
πληθώρα εθνικών συστημάτων υγείας και μοντέλων συνεργασίας
μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.
Αντίστοιχα, έχει εξελιχθεί και η νοσηλευτική επιστήμη, κύτταρο της οποίας είναι η Κοινοτική Νοσηλευτική. Ανάλογη της εξέλιξης αυτής είναι και η ανάπτυξη και εφαρμογή του ρόλου του Νοσηλευτή στην ΠΦΥ που συναντάται σε ποικίλες μορφές και επίπεδα
εφαρμογής μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και διεθνώς. Για παράδειγμα, στη βόρεια – βορειοδυτική Ευρώπη και σε χώρες όπως η
Σουηδία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία υπάρχει μακρά εμπειρία της συμμετοχής των Νοσηλευτών στην ΠΦΥ,
ενώ στην κεντρική Ευρώπη και το Νότο όπως στη Γερμανία, Κροατία και Ιταλία ο Νοσηλευτικός ρόλος υπολείπεται κυρίως λόγω
της αυξημένης πυκνότητας γιατρών στον γενικό πληθυσμό, έναντι
αυτής των νοσηλευτών.

απόψεισ

Ε.Ν.Ε.χειρο

Η αυτοαπασχόληση των νοσηλευτών στις
παραπάνω χώρες, υφίσταται θεσμικά και
αναπτύσσεται.

Τα οφέλη από την ανάπτυξη της κατ’ οίκον φροντίδας είναι σημαντικά αφού για πράξεις όπως η φλεβοκέντηση, η αλλαγή τραυμάτων και στομιών και ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως κοστίζουν στη δευτεροβάθμια νοσοκομειακή περίθαλψη κατά 30%
μέχρι και 120% ακριβότερα, απ’ ότι αν οι παραπάνω πράξεις γινόταν στο σπίτι.
Στις Σκανδιναβικές χώρες, οι νοσηλευτές αποτελούν την πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των περιστατικών και παραπέμπουν αν
χρειάζεται σε γιατρό ή νοσοκομείο.
Ειδικότερα, στη Φινλανδία η πυκνότητα των νοσηλευτών στο
γενικό πληθυσμό είναι μεγαλύτερη από αυτή των γιατρών και ο ρόλος τους αναβαθμισμένος σε σχέση με νοσηλευτές άλλων χωρών
σε πεδία όπως η φροντίδα μητέρας παιδιού, το σχολείο, ο οικογε-

νειακός προγραμματισμός, οι κατ’ οίκον επισκέψεις και η υγιεινή
της εργασίας. Και στις δύο χώρες η αυτοαπασχόληση των νοσηλευτών στην ΠΦΥ είναι θεσμοθετημένη και αναπτυσσόμενη ενώ οι νοσηλευτές έχουν και το δικαίωμα στη συνταγογράφηση φαρμάκων.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μακρά ιστορία συμμετοχής και
δράσης του νοσηλευτή στην κοινότητα. Όπως και οι Σκανδιναβοί
συνάδελφοί τους έχουν ειδική εκπαίδευση (Nurse Practitioners),
είναι υψηλών προσόντων και ειδικευμένοι στη συνταγογράφηση
φαρμάκων.
Στη Γαλλία, οι δημόσιες αρχές έχουν ήδη στραφεί στην προσπάθεια της μείωσης των δαπανών υγείας και κυρίως αυτών που
προκύπτουν από την νοσοκομειακή περίθαλψη και τη μακροχρόνια νοσηλεία ασθενών με χρόνιες παθήσεις. Για το λόγο αυτό
έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί προγράμματα που ενθαρρύνουν τους ασθενείς να επιστρέφουν στο σπίτι και να επωφελού-

editorial

Οκτώβριος 2015

Ε.Ν.Ε.πίγραφα
περιεχόµενα

νται της κατ οίκον φροντίδας τους από τους
νοσηλευτές που είναι ο κύριος αν όχι ο μόνος επαγγελματίας υγείας που πραγματοεφηµερίδεσ
ποιεί τέτοιου είδους επισκέψεις. Πάνω από
65% των κατ’ οίκον επισκέψεων για χρόνια
προβλήματα υγείας γίνεται από νοσηλευτές μειώνοντας έτσι τη διάρκεια των ημερών νοσηλείας, ενώ το 93% της κατ οίκον
φροντίδας γίνεται από ελεύθερους επαγγελματίες νοσηλευτές που αυτή τη στιγμή

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.ργόσ

πολίτησ

Ε.Ν.Ε.χειρο

επιφυλλίδα

στη Γαλλία φτάνουν περίπου τους 100.000,
δηλαδή το 20% του συνόλου των νοσηλευτών της χώρας όπου εργάζονται αυτόνομα
ή συγκροτούν μικρές ομάδες-εταιρίες.
Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού,
στον Καναδά για το οποίο προσφάτως γίνεται λόγος και από Υπουργείο Υγείας, ο
ρόλος του Νοσηλευτή στην ΠΦΥ είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος. Ο Καναδός ειδικευμένος νοσηλευτής (Nurse Practitioner)
είναι ένας αυτόνομος επαγγελματίας υγείας με προηγμένη εκπαίδευση που παρέχει
ουσιώδεις υπηρεσίες υγείας βασισμένες σε
αυστηρά επαγγελματικά, ηθικά και νομικά
πρότυπα. Είναι ικανός και υπεύθυνος για
τις δικές του αποφάσεις και πράξεις στο
φάσμα της ειδικότητάς του, ασκεί ελεύθε-

άρθρα / επιστολέσ
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ρα και ιδιωτικό έργο εφαρμόζοντας όλο το
φάσμα της νοσηλευτικής επιστήμης όπου,
μεταξύ άλλων:
πληροφορίεσ
· Εφαρμόζει ή παραγγέλνει
διαδικασίες
για την εκτίμηση, διάγνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση (screening) της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών.
· Ασκεί θεραπευτική διαχείριση προβλημάτων υγείας με φαρμακευτικές και μη
φαρμακευτικές παρεμβάσεις και διαδικασίες.

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.κρίθη

απόψεισ

Οι συνεχείς
μεταρρυθμιστικές
προσπάθειες οδήγησαν
σε μια στρεβλή
ανάπτυξη της ΠΦΥ,
παράλληλη με αυτή του
ίδιου του συστήματος
υγείας γενικότερα.
Πολλές από τις
προσπάθειες αυτές, είτε
είχαν αποσπασματικό
χαρακτήρα, είτε δεν
ολοκληρώθηκαν
ποτέ στο σύνολό
τους ώστε να γίνουν
διακριτά τα πραγματικά
αποτελέσματα των
μεταρρυθμίσεων
· Ασκεί συμβουλευτική για ζητήματα
υγείας και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες υγείας.
· Εκτιμά και αξιολογεί διαγνωστικές δοκιμασίες και εργαστηριακές εξετάσεις που
έχουν παραγγελθεί από άλλους επαγγελματίες υγείας
· Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και
χορήγηση ουσιών και σκευασμάτων (δερματοαντιδράσεις, αίμα και παράγωγα, οξυγονοθεραπεία κλπ).
· Συνταγογραφεί φάρμακα.
Πέραν της αυτόνομης δράσης των νοσηλευτών, μπορούν να οργανώνονται σε
μικρές ομάδες-εταιρίες ενώ δύναται να
λειτουργούν και μικρά κέντρα υγείας-κλινικές των οποίων την αποκλειστική ευθύνη

για τη διαχείριση και λειτουργία έχουν οι
ίδιοι οι νοσηλευτές ενώ συνεργάζονται με
γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας
όταν χρειαστεί.
Στην Ελλάδα, τα τελευταία 22 χρόνια
από την ίδρυση του ΕΣΥ και των Κέντρων
Υγείας, υπάρχει πλούσιο θεσμικό πλαίσιο
για την ΠΦΥ δεδομένου ότι κάθε ένα με
δύο έτη υπήρχε κύρια ή δευτερεύουσα
νομοθετική παραγωγή σχετική με την ΠΦΥ
στη χώρα μας.
Οι συνεχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες οδήγησαν σε μια στρεβλή ανάπτυξη
της ΠΦΥ, παράλληλη με αυτή του ίδιου του
συστήματος υγείας γενικότερα. Πολλές από
τις προσπάθειες αυτές, είτε είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα, είτε δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ στο σύνολό τους ώστε να γίνουν
διακριτά τα πραγματικά αποτελέσματα των
μεταρρυθμίσεων.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η
αναπαραγωγή ενός πελατειακού συστήματος υγείας αφού οι παραπληρωμές και
η κατασπατάληση πόρων και λειτουργιών
μέσω της προκλητής ζήτησης κυριαρχούν,
ενώ η πρόληψη και προαγωγή της υγείας
απουσιάζουν εμφανώς από αυτό που ονομάζουμε ΠΦΥ στη χώρα μας.
Συνεπώς, και λαμβάνοντας υπόψη όλα
τα παραπάνω σχετικά με τη διεθνή εμπειρία, αποτελεί πλέον μονόδρομο η ανάπτυξη και ο καθορισμός του ρόλου του Κοινοτικού Νοσηλευτή στην ΠΦΥ μέσα από δύο
κυρίως άξονες:
· αυτόν του Οικογενειακού Νοσηλευτή που θα μπορεί να δρα είτε αυτόνομα
ως δημόσιος λειτουργός και,
· αυτόν του ελεύθερου επαγγελματία Νοσηλευτή που θα μπορεί να ασκεί
ιδιωτικό έργο.
Προϋπόθεση των ανωτέρω είναι η θεώρηση του Νοσηλευτή ως ανεξάρτητου και
αυτόνομου επαγγελματία υγείας (Nurse
Practitioner).
Τι σημαίνουν όμως τα παραπάνω, πώς
θα γίνουν εφικτά και το τι θα προσφέρουν
θα το δούμε ευθύς αμέσως.
Ο οικογενειακός νοσηλευτής, είτε αυτόνομα είτε ως μέλος της θεραπευτικής
ομάδας, μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς
στην αντιμετώπιση ήπιων οξέων καταστάσεων (π.χ. Βρογχίτιδα) αλλά και στη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση κ.α. Επιπλέον,
παρέχει υπηρεσίες πρόληψης (αγωγή και
προαγωγή υγείας), προγεννητική φροντίδα
και οικογενειακό προγραμματισμό, φροντίδα βρέφους και παιδιού και καλύπτει κάθε
ανάγκη που θα προκύψει στο πλαίσιο της
οικογένειας και της κοινότητας.
Για την δραστηριοποίηση του Οικογε-
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νειακού Νοσηλευτή είναι απαραίυγείας στην ΠΦΥ από τους νοσητητος ο καθορισμός και η θεσμολευτές.
θέτησή του από την Πολιτεία, ως
Τα παραπάνω συνδυαστικά,
εφηµερίδεσ
πληροφορίεσ
βασικό μέλος της Οικογενειακής
θα αποφέρουν τα εξής οφέλη:
Ομάδας Φροντίδας.
· Δημιουργία νέων θέσεων
Ο δεύτερος άξονας περιλαμεργασίας και καταπολέμηση της
βάνει τον ελεύθερο επαγγελματία
αυξανόμενης ανεργίας των νοσηνοσηλευτή που έχει το δικαίωμα
λευτών που αυτή τη στιγμή αγγίστην άσκηση ιδιωτικού έργου και
ζει το 23% με περισσότερους από
την αυτοαπασχόληση. Ο θεσμός,
8.000 άνεργους, ακριβά εκπαιόπως είδαμε παραπάνω ισχύει
δευμένους νοσηλευτές οι οποίοι
διεθνώς. Τυπικά ισχύει και στη
στρέφονται στο εξωτερικό προς
πολίτησ
απόψεισ
χώρα μας. Αλλά μόνον τυπικά.
αναζήτηση εργασίας. Ήδη το
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο
2015 έχουν φύγει 1000 Νοσηλευ22 του νόμου 3204/2003 «Με
τές από τη χώρα μας.
απόφαση του Υπουργού Υγείας
· Μείωση των δαπανών για
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποτη νοσοκομειακή φροντίδα μέσω
θέσεις και κάθε σχετική λεπτοτης ενίσχυσης της ΠΦΥ από τους
μέρεια για την άσκηση ιδιωτικού
νοσηλευτές και της επακόλουθης
έργου από τους κατόχους άδειας
μείωσης των εισαγωγών ασθενών
άσκησης επαγγέλματος
νοσηστα νοσοκομεία αλλά, και της μείεπιφυλλίδα
λευτή αποφοίτους Τμημάτων
ωσης των ημερών νοσοκομειακής
Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικών
νοσηλείας με την ανάπτυξη της
Ιδρυμάτων, και ορίζονται οι ελάκατ’ οίκον φροντίδας.
χιστες τεχνικές προδιαγραφές
· Μείωση των δαπανών για την
οικήματος και εξοπλισμού για τη
παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ μέσω της
συγκρότηση και οργάνωση του
αύξησης του ανταγωνισμού και
επαγγελματικού καταστήματος
της παροχής εξειδικευμένων και
των νοσηλευτών, μέσα στο οποίο
φτηνότερων υπηρεσιών υγείας
μπορεί να εφαρμόζονται νοσηαπό τους νοσηλευτές. Προϋπόθελευτικές μέθοδοι και πράξεις. Με
ση η σύνδεση της εν λόγω πρακτικοινή απόφαση των Υπουργών Οικής με τα ασφαλιστικά ταμεία και
κονομίας και Οικονομικών, Εργατην χρηματοδότηση από Δήμους
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και Περιφέρειες για υπηρεσίες
και Υγείας και Πρόνοιας γίνεται η
υγείας.
κοστολόγηση των νοσηλευτικών
· Αύξηση των κρατικών εσόδων
πράξεων»...
μέσω των πιστοποιημένων και νόμιΈκτοτε, δεν υπήρξε καμιά εξέμων υπηρεσιών υγείας που θα εμπίλιξη προς αυτή την κατεύθυνση και
πτουν στον οικονομικό έλεγχο του
η πολιτική βούληση δεν στάθηκε
κράτους, καταργώντας την μέχρι
σθεναρά απέναντι στο ζήτημα,
σήμερα «παράνομη-μαύρη» άσκηαφού οι όποιες προσπάθειες καταση ΠΦΥ από «διάφορους» επαγγελπνίγηκαν εν τη γενέσει τους, όπως
ματίες υγείας πατάσσοντας έτσι την
συνέβη με την πρόσφατη Υπουργιτεράστια παραοικονομία.
κή Απόφαση επί υπουργίας Βορί· Ποιοτική αύξηση του επιπέδου
δη, που εξεδόθη στις 17/1/2015 για
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
τον καθορισμό των νοσηλευτικών
· Οι παραπάνω πρακτικές θα
πράξεων, και ανακλήθηκε 3 μέρες
οδηγήσουν σε βελτίωση της προμετά, από τον Υπουργό που την
σβασιμότητας των ευπαθών ομάεξέδωσε, ύστερα από τις έντονες
δων και κάλυψη αγροτικών και
αντιδράσεις και πιέσεις των ιατριαπομακρυσμένων περιοχών ενισχύκών επαγγελματικών και συνδικαοντας, την ισότητα μεταξύ των πολιλιστικών οργανώσεων έστω και αν, η διεθνής πρακτική και εμπειτών στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
ρία προτάσσει το αντίθετο.
Με βάση τα παραπάνω, ελπίζουμε ότι η ελληνική Πολιτεία θα
Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για την ενεργοποίηση του
αφουγκραστεί την ανάγκη για αλλαγή στις εφαρμοζόμενες πολιτινόμου που προβλέπει την άσκηση ιδιωτικού έργου από τους νοκές στο χώρο του ιατροκεντρικού συστήματος υγείας, με γνώμονα
σηλευτές και οι προδιαγραφές του επαγγελματικού καταστήματος
τις προαναφερόμενες, διεθνώς αποδεκτές αξίες όπως αυτή της
των νοσηλευτών, που θα είναι πιστοποιημένο με άδεια λειτουργίισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες,
ας, από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.).
την κοινωνική συμμετοχή και την προαγωγή της υγείας με ορθολοΌπως είδαμε πριν, υπάρχει το νομικό πλαίσιο και απομένει
γική χρήση των πόρων, προς όφελος της δημόσιας υγείας και της
μόνο η πολιτική βούληση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
εθνικής μας οικονομίας.

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Ε.Ν.Ε.

Ε.Ν.Ε.ργόσ

Ε.Ν.Ε.κρίθη

Ε.Ν.Ε.χειρο

Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη
για την ενεργοποίηση του νόμου
που προβλέπει την άσκηση ιδιωτικού
έργου από τους νοσηλευτές και οι
προδιαγραφές του επαγγελματικού
καταστήματος των νοσηλευτών,
που θα είναι πιστοποιημένο με
άδεια λειτουργίας, από την Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.)

Οκτώβριος 2015

Ε.Ν.Ε.ξελίξει

εκδηλώσεισ

Ε.Ν.Ε.µπνεύσει
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ζωή - αναψυχή

Επιµέλεια:
Γιακουμάκη Ειρήνη Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc ΕΚΠΑ, Ιατρείο Εργασιακής Υγιεινής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ,
Μπεκρή Έλενα Νοσηλεύτρια ΑΤΕΙ,ΜSc «∆ιαχείριση Κρίσεων Υγείας - ∆ιεθνής Ιατρική», ΠΓΝ Αττικής «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ν.Ιωνίας

Ε.Ν.Ε.πιστήµη

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Ετήσια Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια
για τον Σακχαρώδη Διαβήτη «Βάσος
Καραμάνος»
Ημερομηνία - 30/11/2015 - 04/12/2015
Χώρος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : E.T.S.
Events & Travel Solutions
Τηλέφωνο: 210 9880032
Email: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr
2nd Masterclass in Arthroplasty Surgery
Ημερομηνία - 04/12/2015 - 05/12/2015
Χώρος: Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: ERA Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr
3o Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας
Ιατρικής
Ημερομηνία - 04/12/2015 - 06/12/2015
Χώρος: Royal Olympic Hotel
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική
Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Synedra
Τηλέφωνο: 2610432200
Email: info@synedra.gr
Website: www.synedra.gr
12ο Σεμινάριο Πρακτικά Θέματα
Παιδοκαρδιολογίας
Ημερομηνία - 05/12/2015
Χώρος: Χωρέμειο Αμφιθέατρο,
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Πόλη : Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική
Εταιρεία Παιδιατρικής Καρδιολογίας
Επαγγελματίας Οργανωτής /
PCO: MDcongress
Τηλέφωνο: 2106074200
Email: md@mdcongress.gr
Website: www.mdcongress.gr
Επιστημονική Ημερίδα «Νεώτερες
Εξελίξεις & Κατευθυντήριες Οδηγίες
για το Μελάνωμα»
Ημερομηνία - 05/12/2015
Χώρος: Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Πόλη: Αθήνα

εξελίξεισ

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Era Ltd
Τηλέφωνο: 210 36 34 944
Email: info@era.gr
Website: www.era.gr

Ε.Ν.Ε.υθέτω

Καρδιαγγειακή Εκπαίδευση,
δικαιώµατα
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2015:
Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής
Ημερομηνία - 05/12/2015
Χώρος: Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Πόλη: Ιωάννινα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Τμήμα
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
πρόσωπα
Επαγγελματίας Οργανωτής /
PCO: ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΠΕ/CONFERRE LTD
Τηλέφωνο: 2651068610
Email: info@conferre.gr
Website: www.cardiovascular.gr

Ε.Ν.Ε.ργώ

Ε.Ν.Ε.κα

Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο
Ανοσολογίας
editorial
Ημερομηνία - 10/12/2015 - 12/12/2015
Χώρος: Δώμα του Γ.Ν.Α. «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική
Εταιρεία Ανοσολογίας (ΕΕΑ)
Website: www.helsim.gr/images/
stories/2015/seminario%202015.pdf
περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.πίγραφα

2ο Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας
Ημερομηνία - 11/12/2015 - 13/12/2015
Χώρος: Amalia Delphi Hotel
Πόλη: Δελφοί
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική
Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
εφηµερίδεσ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Synedra
Τηλέφωνο: 2610432200
Email: info@synedra.gr
Website: www.synedra.gr

Ε.Ν.Ε.ντύπω

Advances in Orthopaedics
Ημερομηνία - 11/12/2015 - 12/12/2015
Χώρος: Makedonia Palace Hotel
Πόλη: Θεσσαλονίκη
πολίτησ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Α’
Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. σε συνεργασία
με την Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ.
Επαγγελματίας Οργανωτής /
PCO: Premium Congress & Social Events
Solutions
Τηλέφωνο: 2310226250
Email: premium.conf@gmail.com
Website: www.premium-events.gr/
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.ργόσ

Ε.Ν.Ε.χειρο

Ε.Ν.Ε.κρίθη
Ε.Ν.Ε.κριθη

απόψεισ

16ο Πανελλήνιο
Νοσηλευτικό
Συνέδριο ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ Καρπενήσι 2015
Ημερομηνία:
11- 13 Δεκεμβρίου
Χώρος: Ξενοδοχείο
The Hotel Montana
Πόλη: Καρπενήσι
Website:
www.pasyno.gr

Ε.Ν.Ε.ws

διεθνή

Ε.Ν.Ε.ποχή

8η Επιστημονική Συνάντηση: Δωροδοκία –
δωροληψία στην Υγεία αφιέρωµα
Ημερομηνία - 12/12/2015
Χώρος: Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής
Ιατρικής
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική
Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: MDcongress
Τηλέφωνο: 2106074200
άρθρα / επιστολέσ
Email: md@mdcongress.gr
Website: www.mdcongress.gr

Ε.Ν.Ε.γραψαν

Επιστημονική Ημερίδα «Πρόληψη
Γαστρεντερικού Καρκίνου: Σύγχρονες
Κατευθυντήριες Οδηγίες»
Ημερομηνία - 12/12/2015
Χώρος: Divani Caravel επικαιρότητα
Hotel
Πόλη: Αθήνα
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : ERA Ltd
Τηλέφωνο: 210 3634944
Email: info@era.gr

Ε.Ν.Ε.ργειεσ

Ε.Ν.Ε.

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής
Ογκολογίας
πληροφορίεσ
Ημερομηνία - 17/12/2015 - 20/12/2015
Χώρος: Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Global Events
Website: www.globalevents.gr
19o Συμπόσιο Αθηροσκλήρωσης & Συναφών
Παραγόντων Κινδύνου
Ημερομηνία - 18/12/2015 - 19/12/2015
Χώρος: Divani Caravel Hotel απόψεισ
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: TRIAENA
TOURS & CONGRESS
Τηλέφωνο: 210 6401477
Email: elikar@elikar.gr
Website: www.elikar.gr

Ε.Ν.Ε.κρίθη
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Ε.Ν.Ε.χειρο

Οκτώβριος 2015

επιφυλλίδα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

1 Νοεμβρίου:
Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς
Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων
η

Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), από το 2007 έχει θεσπίσει τη
1η Νοεμβρίου κάθε έτους, ημέρα εορτασμού των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και
Δαμιανού, Προστατών της Μεταμόσχευσης, ως «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς
Οργάνων». Κάθε χρόνο, ο Οργανισμός, φροντίζει να υπενθυμίζει στο ευρύ κοινό
τη σημασία της Δωρεάς Οργάνων.

Οκτώβριος 2015

Ε.Ν.Ε.χειρο
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επιφυλλίδα

H

«Ημέρα Δωρεάς Οργάνων»
δίνει το ερέθισμα στους πολίτες να σκεφτούν και να
συζητήσουν με τους οικείους τους τη
στάση τους απέναντι σε αυτό το σημαντικό θέμα. Μάλιστα, σύμφωνα με
τους ειδικούς, η γνώση των επιθυμιών
του εκλιπόντος, όσον αφορά τη δωρεά
οργάνων, αποτελεί τον σημαντικότερο
παράγοντα που θα οδηγήσει μια οικογένεια στη συναίνεση για τη λήψη
των οργάνων του αποβιώσαντος συγγενούς της. Μάλιστα οι πιθανότητες
ο καθένας από εμάς να χρειαστεί κάποια στιγμή στη ζωή του ένα μόσχευμα, είναι κατά πολύ περισσότερες από
το να καταλήξει υπό συνθήκες που να
μπορεί να δώσει. Οπότε το θέμα της
Δωρεάς Οργάνων καλό είναι να το
αναλογιζόμαστε και αντίστροφα.
Δυστυχώς, η χώρα μας βρίσκεται
στις τελευταίες θέσεις του ευρωπαϊκού χάρτη Δωρεάς Οργάνων και
Μεταμοσχεύσεων, ενώ τα τελευταία
χρόνια η δραματική μείωση των αξιοποιούμενων δοτών, έχει οδηγήσει
και σε αντίστοιχη μείωση των μεταμοσχεύσεων. Ο ΕΟΜ ανέλαβε την
ευθύνη ανάπτυξης του μεταμοσχευτικού προγράμματος τις χώρας μας
στις αρχές τις δεκαετίας του 2000, με
μόλις 40 δότες το έτος (3,6 δότες ανά
εκατομμύριο πληθυσμού – α.ε.π.) και
97 μεταμοσχεύσεις οργάνων ετησίως.
Κατόπιν ετών προσπαθειών, το 2008
οι δότες οργάνων έφτασαν τους 98
(8,9 δότες α.ε.π.) και οι μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντα δότη τις 266.
Η καθοδική πορεία έκτοτε οδήγησε
εφέτος, για το έτος 2015, οι δότες να
αριθμούν τους 30 (2,7 α.ε.π.) και οι
μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων
να αγγίζουν μόλις τις 69. Αντίστοιχα
στην Ευρώπη, ο μέσος ευρωπαϊκός είναι στους 20 δότες α.ε.π., ενώ υπάρχουν χώρες που αξιοποιούν 35 δότες
α.ε.π. και ως εκ τούτου πραγματοποιούν χιλιάδες μεταμοσχεύσεις.
Αναζητώντας τις αιτίες της κάμψης,
αυτές εντοπίζονται κυρίως στη δυσλειτουργία του συστήματος υγείας,
υποσύστημα του οποίου είναι και αυτό
των μεταμοσχεύσεων. Η Δωρεά Οργά-

Η Δωρεά Οργάνων στη
συνείδηση του κόσμου
παραμένει ως μία πράξη
άμεσα συνδεδεμένη
με αλτρουιστικά
συναισθήματα
και εκφράζει την
ανάγκη για συνοχή &
αλληλοϋποστήριξη των
ανθρώπων μέσα στο
κοινωνικό γίγνεσθαι,
όμως η ανεπάρκεια
του συστήματος υγείας
να μετουσιώσει τη
«διάθεση προσφοράς»
των πολιτών σε «πράξη
δωρεάς», συχνά ακυρώνει
τη διάθεση αυτή

νων στη συνείδηση του κόσμου παραμένει ως μία πράξη άμεσα συνδεδεμένη με αλτρουιστικά συναισθήματα
και εκφράζει την ανάγκη για συνοχή
& αλληλοϋποστήριξη των ανθρώπων μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι,
όμως η ανεπάρκεια του συστήματος
υγείας να μετουσιώσει τη «διάθεση
προσφοράς» των πολιτών σε «πράξη
δωρεάς», συχνά ακυρώνει τη διάθεση
αυτή.
Άμεση προτεραιότητα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων
(Ε.Ο.Μ.), ως αρμόδιου φορέα, είναι
η αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων προς μεταμόσχευση. Για την εκπλήρωση όμως αυτού του σκοπού,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
υποστήριξη των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) από τη πολιτεία,
για τη διευκόλυνση του σημαντικού
έργου τους, και κυρίως η επάρκεια
κλινών σε αυτές, πρωτίστως για τους
ασθενείς με ελπίδες επιβίωσης, αλλά
και για τους δυνητικούς δότες οργάνων. Παράλληλα με αυτά απαραίτητη
είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου των διαδικασιών δωρεάς και μεταμόσχευσης, η ενίσχυση
της αξιοπιστίας του συστήματος μεταμοσχεύσεων στη κοινή γνώμη, η διεύρυνση της «δεξαμενής» των δοτών
οργάνων, η ενίσχυση των μονάδων
μεταμόσχευσης, η περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και η βελτίωση της προσβασιμότητας και της σωστής πληροφόρησης
των ασθενών για τη θεραπεία μέσω
της μεταμόσχευσης.
Για να πραγματοποιηθούν όμως
τα παραπάνω χρειάζεται η έμπρακτη
υποστήριξη του συστήματος μεταμοσχεύσεων της χώρας μας, ενός συστήματος, που πέρα από το κοινωνικό
όφελος που προσφέρει, θεραπεύοντας ασθενείς, είναι ένα σύστημα
υπερ-ανταποδοτικό οικονομικά, το
οποίο μπορεί να αποφέρει ετησίως
εξοικονόμηση οικονομικών πόρων
που υπερβαίνει τα 20.000.000 ευρώ.
Καθηγητής Ανδρέας Καραμπίνης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΜ

