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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 81]

ΙανΟΥαρΙΟΣ 2016

ENEKA
Είναι ώρα για έργα 

και όχι λόγια  

Τ ο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ) 
δημιουργήθηκε προκειμένου να 

καλύψει τις υγειονομικές ανάγκες των 
πολιτών της χώρας. Σκοπός του είναι 
η πρόληψη και η αντιμετώπιση διαφό-
ρων παθήσεων, καθώς και η επανέ-
νταξη στο κοινωνικό σύνολο ατόμων 
που χρησιμοποίησαν τις υγειονομικές 
του υπηρεσίες.

Βασική προϋπόθεση για την εξα-
σφάλιση του σκοπού αυτού είναι το 
κατάλληλα εκπαιδευμένο και επαρκές 
ανθρώπινο δυναμικό, Ιατρικό Νοσηλευ-
τικό, Διοικητικό, Τεχνικό, Παραϊατρικό. 
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών του Ε.Σ.Υ. στηρίζεται πρωτίστως ου-
σιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό του 
και κατόπιν φυσικά στον απαραίτητο 
βιοϊατρικό εξοπλισμό καθώς και στην 
ξενοδοχειακή του υποδομή. Τα τελευ-
ταία δέκα τουλάχιστον έτη, παρατηρεί-
ται δυστυχώς μια δραματική μείωση 
του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως του 
Νοσηλευτικού, με αποτέλεσμα την ανε-
παρκή επάνδρωση του Ε.Σ.Υ..

Αξίζει να αναφερθεί ότι, Διεθνείς 
ερευνητές χαρακτηρίζουν το νοσηλευ-
τικό προσωπικό ως το άγρυπνο μάτι των 
νοσοκομείων, που μπορεί να εξασφαλί-
σει ...

Παρατηρούμε προσφάτως την ανάληψη πρωτοβουλίας (είτε αυτόβουλη, είτε κατά πα-
ρότρυνση τρίτων) εκ μέρους συλλογικών οργάνων των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ 
Βοηθών Νοσηλευτών, προκειμένου να υπάρξει μια αναβάθμισή τους και μια εν τοις 

πράγμασι εξομοίωσή τους, εξ απόψεως μισθολογικής μεταχείρισης και επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων, με τους Νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, που φέρουν αμφότεροι τον ίδιο επαγ-
γελματικό τίτλο του νοσηλευτή. Στις σχετικές, δε, ανακοινώσεις των οικείων συλλόγων γίνεται 
μνεία κάποιων κοινοτικών οδηγιών και αναφορές σε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία, που 
προθυμοποιούνται να συνδράμουν και να διεκπεραιώσουν το όλο εγχείρημα. Ενόψει τούτων η 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.-ΝΠΔΔ) έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα...  Σελ. 8
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 Συνέχεια στη σελ. 3

Ανέφικτη & ουτοπική 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Ραντεβού στην Καλαμάτα!  
9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ – 8Ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Σας προσκαλούμε και αυτή τη χρονιά στο 9ο 
Πανελλήνιο & 8ο Πανευρωπαϊκό Επιστημο-

νικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 
που θα πραγματοποιηθεί στην πανέμορφη, 
ιστορική και φιλόξενη πόλη της Καλαμάτας, από 
τις 19 έως 22 Μαΐου 2016, από την Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος.

Το ετήσιο συνέδριο μας, θεσμός πλέον στον 

χώρο της υγείας, φέρνει ξανά κοντά τους Νο-
σηλευτές και τους Επαγγελματίες υγείας για να 
αναδείξει την κλινική και επιστημονική εργασία 
που συντελείται σε Πανελλαδικό και Πανευρω-
παϊκό επίπεδο, να δώσει μια μοναδική ευκαιρία 
για επιμόρφωση σε νέες πρακτικές και να πα-
ρουσιάσει τις εξελίξεις που αφορούν στον χώρο 
της νοσηλευτικής και της υγείας... Σελ. . 6-13
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Υπεύθυνος ιστοσελίδας
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
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Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρε-
ωτικά την εφηµερίδα. Χειρόγραφα, δηµοσιευ-
µένα ή µη, δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η
ανατύπωση ή εκµετάλλευση µέρους ή όλου του
κειµένου χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

 
Δηµήτριος Πιστόλας

Αντιπρόεδρος Α’

Απόστολος Κωτσής
Αντιπρόεδρος Β’

Αριστείδης Δάγλας
Γενικός Γραµµατέας

Κωνσταντία Μπελαλή
Αναπληρωτής Γραµµατέας

Λάµπρος Μπίζας
Ταµίας

Γεώργιος Δόντσιος
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Μέλη:
Γεώργιος Αβραµίδης
Γεώργιος Δραχτίδης

Συµεών Μπάρκας
Παναγιώτης Κοσκινάς

Γεώργιος Ίντας
Γεώργιος Ποντισίδης
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Αριστείδης Μάρκου
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editorial
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πρόσωπα
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ΓΙΑ ΕΝΑ Ε.Σ.Υ. ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Είναι ώρα για έργα και όχι λόγια   
Γράφει ο Δημήτρης Πιστόλας 

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ) δημιουργή-
θηκε προκειμένου να καλύψει τις υγειονομι-
κές ανάγκες των πολιτών της χώρας. Σκοπός 

του είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση διαφόρων 
παθήσεων, καθώς και η επανένταξη στο κοινωνικό 
σύνολο ατόμων που χρησιμοποίησαν τις υγειονομι-
κές του υπηρεσίες.

Βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση του 
σκοπού αυτού είναι το κατάλληλα εκπαιδευμένο 
και επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, Ιατρικό Νοση-
λευτικό, Διοικητικό, Τεχνικό, Παραϊατρικό. Η ποιό-
τητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ε.Σ.Υ. στηρί-
ζεται πρωτίστως ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό του και 
κατόπιν φυσικά στον απαραίτητο βιοϊατρικό εξοπλισμό καθώς 
και στην ξενοδοχειακή του υποδομή. Τα τελευταία δέκα τουλά-
χιστον έτη, παρατηρείται δυστυχώς μια δραματική μείωση του 
ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως του Νοσηλευτικού, με αποτέ-
λεσμα την ανεπαρκή επάνδρωση του Ε.Σ.Υ..

Αξίζει να αναφερθεί ότι, Διεθνείς ερευνητές χαρακτηρίζουν 
το νοσηλευτικό προσωπικό ως το άγρυπνο μάτι των νοσοκομεί-
ων, που μπορεί να εξασφαλίσει την ποιότητα και την ασφάλεια 
της υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών. Παρά τη διαπίστω-
ση αυτή, στην χώρα μας κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού 
προσωπικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζονται σε 
όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα με συνέπεια η κατάσταση να χα-
ρακτηρίζεται επιεικώς «επικίνδυνη».

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η κοινοτική νοση-
λευτική που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πληθώρα προ-
βλημάτων με την πρόληψη, την εκπαίδευση, αλλά και την 
αντιμετώπιση καταστάσεων, που δεν χρήζουν τριτοβάθμιας 
αντιμετώπισης, βρίσκονται ακόμη στα σπάργανα.

Κέντρα υγείας αστικού τύπου αρχίζουν δειλά δειλά να εμ-
φανίζονται με καθυστέρηση ετών. Τα κτίρια, όμως, από μόνα 
τους δεν μπορούν να προσφέρουν φροντίδα σε κανένα νοση-
λευόμενο. Αυτό και μόνον αυτό πρέπει να θυμούνται, αφού 
πρώτα το κατανοήσουν σε όλη του τη διάσταση, οι υπεύθυνοι 
του Υπουργείου Υγείας. Το κατάλληλα εκπαιδευμένο, αλλά και 
το ανάλογο σε αριθμό ανθρώπινο δυναμικό είναι απαραίτητο 
για την εύρυθμη λειτουργία οποιουδήποτε κέντρου και ανα-
φερόμαστε, βέβαια, στο νοσηλευτικό δυναμικό που βρίσκεται 
εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο δίπλα στον άρρωστο.

Χρόνια τώρα, το τριτοβάθμιο σύστημα υγείας ασφυκτιά, 
προκειμένου να προσφέρει φροντίδα σε περιστατικά που χρή-
ζουν πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα την 
πλημμελή, καθυστερημένη και άρα επικίνδυνη φροντίδα ασθε-
νών που πραγματικά πρέπει να αντιμετωπισθούν από τριτοβάθ-
μιο υγειονομικό κέντρο.

Καθυστέρησαν, δυστυχώς, πολλά χρόνια οι ιθύνοντες 
του Υπουργείου Υγείας να αντιληφθούν την κατάσταση και 

έτσι σπεύδουν να ανακοινώσουν επιτέλους τον 
σχεδιασμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγεί-
ας για ακόμη μία φορά και εύχομαι όχι μόνο 
στα χαρτιά. Με βάση στοιχεία προερχόμενα 
από μελέτες στις Η.Π.Α αυξάνεται θεαματικά η 
θνησιμότητα των ασθενών όταν νοσηλεύονται 
σε νοσηλευτικά τμήματα όπου η σχέση νοση-
λευτών προς ασθενείς είναι 1:8 αντί 1:4 και 
όταν η σχέση μονίμου προς ορισμένου χρόνου 
εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού δεν είναι 
η ανάλογη. Αλήθεια, τι μπορεί να συμβαίνει 

στο Ελληνικό Ε.Σ.Υ. όπου ένας και μόνο νοση-
λευτής καλείται να αντιμετωπίσει 30 ή και ακόμη 40 ασθε-
νείς στο οκτάωρο του; Τι συμβαίνει όταν Νοσηλευτής με 
20 και πλέον έτη, γερασμένος και με πολλά προβλήματα 
υγείας σωματικά και ψυχικά, αποτέλεσμα του χώρου και 
του αντικειμένου της εργασίας του, καλείται να έχει κυ-
κλικό ωράριο; Άραγε, πόσοι Έλληνες ασθενείς του Ε.Σ.Υ., 
αν αποδεχθούμε όσα λένε οι Αμερικάνικες έρευνες για τη 
χώρα τους φυσικά, ταλαιπωρούνται ή και χάνουν ακόμη 
την ζωή τους λόγω έλλειψης Νοσηλευτικού προσωπικού; 

Με ποσά ευρώ κοστολογείται άραγε η ανθρώπινη ζωή, ώστε 
να καθυστερούν οι προσλήψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό;  

Γνωρίζουν, άραγε, οι δεκάδες σύμβουλοι των υπουργείων 
ότι χρήματα για την πρόσληψη χιλιάδων νοσηλευτών μπορούν 
να εξασφαλιστούν, αν αυξηθεί η ποιότητα της παρεχόμενης 
υγειονομικής φροντίδας; Αν οι επιπλοκές και τα δυσμενή συμ-
βάντα μειωθούν; Αν σχεδιασθεί και εξασφαλισθεί η λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας; 

Αλήθεια, πόσα χρόνια έχει να εφαρμοσθεί η αξιολόγηση 
των νοσηλευτικών ιδρυμάτων; 

Πότε επιτέλους θα σχεδιασθούν ή ακόμη καλύτερα θα 
εφαρμοσθούν και στην χώρα μας διαγνωστικά πρωτόκολλα, 
ώστε να περιορισθούν διαγνωστικά σφάλματα; 

Πότε, επιτελούς, θα σταματήσει η χώρα μας να κατατάσσε-
ται στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. όσον αφορά την ποιότητα 
των υπηρεσιών υγείας; (28η μεταξύ 31 χωρών σύμφωνα με 
έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την βελτίωση των συν-
θηκών ζωής και εργασίας!). 

Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση όσον αφορά τις συνθή-
κες εργασίας, αλλά και της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντί-
δας μέσα στους χώρους του Ε.Σ.Υ., κυρίως λόγω της έλλειψης 
ανθρώπινου δυναμικού είναι απαράδεκτη και συγκρίνεται δυ-
στυχώς με ανάλογες συνθήκες τριτοκοσμικών χωρών.

Ας σεβαστούμε επιτέλους τα λόγια του αείμνηστου καθηγη-
τού Κωνσταντίνου Γαρδικα: Να γίνουμε σοβαροί, να σταματήσει 
ο αφόρητος κομματισμός, να ξαναβρούν οι λέξεις την πραγμα-
τική τους έννοια, να πούμε στο λαό τι μπορεί να του προσφέρει 
η Πολιτεία (…..). Δημαγωγία δεν σηκώνει η Υγεία.

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη
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Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws
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Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

Ανέφικτη 
και ουτοπική 

Παρατηρούμε προσφάτως την ανάληψη πρωτοβουλί-
ας (είτε αυτόβουλη, είτε κατά παρότρυνση τρίτων) 
εκ μέρους συλλογικών οργάνων των υπαλλήλων του 

κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, προκειμένου να υπάρξει μια 
αναβάθμισή τους και μια εν τοις πράγμασι εξομοίωσή τους, 
εξ απόψεως μισθολογικής μεταχείρισης και επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, με τους Νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, 
που φέρουν αμφότεροι τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο του νοση-
λευτή. Στις σχετικές, δε, ανακοινώσεις των οικείων συλλόγων 
γίνεται μνεία κάποιων κοινοτικών οδηγιών και αναφορές σε 
συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία, που προθυμοποιούνται να 
συνδράμουν και να διεκπεραιώσουν το όλο εγχείρημα. Ενόψει 
τούτων η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.-ΝΠΔΔ) έχει να 
παρατηρήσει τα ακόλουθα:

1. Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να επισημανθεί, ότι στην χώρα 
μας ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και τα αντίστοιχα 
επαγγελματικά δικαιώματα απονέμονται εδώ και δεκαετίες σε 
συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως αυτά προσδιορίζονται στις δια-
τάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 1579/1985. Υπογραμμίζεται, ότι 
μεταξύ των προσώπων αυτών δεν συγκαταλέγονται απόφοιτοι 
σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται περί μιας 
πάγιας τακτικής, που ερείδεται επί των προαναφερθεισών δι-
αχρονικώς ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων, οι οποίες, ση-
μειωτέον, τυγχάνουν του απολύτου σεβασμού και εφαρμογής 
ακόμη και από τη νομολογία του ανώτατου ακυρωτικού δικα-
στηρίου της χώρας, ήτοι του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Το συγκεκριμένο Δικαστήριο, σε κάθε αφορμή, κάνει ρητή 
μνεία και επίκληση των ως άνω διατάξεων, προκειμένου να 
αποτρέψει την αναγόρευση σε νοσηλευτές όσων δεν διαθέ-
τουν τα ανάλογα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

2. Πέραν τούτων θα πρέπει να υπενθυμιστεί, ότι το εκπαι-
δευτικό σύστημα της χώρας μας στηρίζεται διαχρονικώς σε μια 
θεμελιώδη διάκριση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εκπαί-
δευσης, στην κορυφή των οποίων ανευρίσκεται προφανώς η 
ανώτατη εκπαίδευση με τους δύο παράλληλους τομείς, ήτοι τον 
πανεπιστημιακό και τον τεχνολογικό τομέα. Την παραπάνω δι-
άκριση ακολουθούν και τα απονεμόμενα επαγγελματικά δικαι-
ώματα, τα οποία αδυνατούν να ταυτίζονται μεταξύ αποφοίτων 
διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης. Άπαντα, δε, τα ανωτέρω 
χαίρουν συνταγματικής κατοχύρωσης και πλήρους νομολογια-
κής αναγνώρισης.

3. Επιπλέον είναι ανάγκη να τονιστεί, ότι η επικαλούμε-
νη 2005/36 ΕΚ Οδηγία, που έχει ενσωματωθεί στην εθνική μας 
έννομη τάξη δυνάμει των διατάξεων του ΠΔ 38/2010, ομολο-
γουμένως δεν αντιλαμβανόμεθα πώς μπορεί να οδηγήσει στην 
επιδιωκόμενη αναβάθμιση των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ιδίως 
κατά το μέρος που το συγκεκριμένο κοινοτικό νομοθέτημα 
αφενός ρυθμίζει το ζήτημα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέσω της καθιέρωσης του θεσμού της αναγνώρισης 
των επαγγελματικών προσόντων, αφετέρου αφορά τους λεγό-
μενους «νοσοκόμους γενικής περίθαλψης», μεταξύ των οποίων 
ουδόλως συγκαταλέγονται οι βοηθοί νοσηλευτών της κατηγο-
ρίας ΔΕ. 

4. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί, ότι η εξομοίωση υπαλ-
λήλων διαφορετικών κατηγοριών, διαφορετικών τυπικών προ-
σόντων, διαφορετικών επαγγελματικών δικαιωμάτων και δια-
φορετικού επαγγελματικού τίτλου προσκρούει βάναυσα στη 
συνταγματική αρχή της ισότητας, η οποία διαφυλάσσεται και 
προστατεύεται διαχρονικώς από τη νομολογία των ελληνικών 
δικαστηρίων. 

Η πρόταση, δε, περί της αναβάθμισης των ΔΕ Βοηθών Νο-
σηλευτών φαίνεται να ξεπερνάει δίχως την παραμικρή αναφο-
ρά το συγκεκριμένο μείζον ζήτημα, στοιχείο που αποδεικνύει, 
κατά την δική μας αντίληψη, και την προχειρότητά της.
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5. Βέβαια, το σύνολο της αναληφθείσας πρωτοβουλίας στηρίζεται 
στην εντελώς ανακριβή ή άλλως ψευδή παραδοχή, ότι τόσο οι Νοσηλευ-
τές, όσο και οι Βοηθοί αυτών εκτελούν τις ίδιες ακριβώς εργασίες και τα 
ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα εις όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
υγείας. Με άλλα λόγια, εμμέσως πλην σαφώς διατυπώνεται η άποψη – 
παραδοχή, ότι άπαντες οι Βοηθοί των Νοσηλευτών αντιποιούνται του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος, αφού το ασκούν χωρίς να διαθέτουν την 
απαιτούμενη προς τούτο επαγγελματική άδεια και χωρίς να έχουν εγ-
γραφεί στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, ήτοι στην Ε.Ν.Ε.. 

Όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη παραδοχή, στην γενικευμέ-
νη διάσταση που της δίδεται, είναι παντελώς αναληθής και παραπλανη-
τική, ενώ δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις. 

Η Ε.Ν.Ε. ανέκαθεν αναγνώριζε και εξακολουθεί να αναγνωρίζει την 
πολύτιμη συνεισφορά των Βοηθών Νοσηλευτών στην εύρυθμη λειτουρ-
γία των νοσοκομειακών δομών, ωστόσο δεν μπορεί να υποστηριχθεί η 
άποψη, ότι οι Βοηθοί των Νοσηλευτών φτάνουν μέχρι του σημείου να 
υποκαθιστούν τους Νοσηλευτές στο έργο τους. 

Προφανώς υφέρπει εν προκειμένω μια ευθεία παρανόηση ή άλλως 
μια σκόπιμη παρερμήνευση των διατάξεων του ΠΔ 210/2001, σύμφωνα 
με τις οποίες ο Βοηθός Νοσηλευτών δύναται να εκτελεί πράξεις που του 
αναθέτει ο Νοσηλευτής – απόφοιτος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ει-
δικότερα, παραβλέπεται το γεγονός, ότι η συγκεκριμένη ανάθεση λαμ-
βάνει χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο 
Νοσηλευτής, ο οποίος και κρίνει αν ένας Βοηθός δύναται στην συγκεκρι-
μένη περίπτωση να εκτελέσει, με ασφάλεια για την υγεία του αρρώστου, 
την εν λόγω εργασία.

Κατά συνέπεια, ακόμη και στην περίπτωση που ένας Βοηθός εκτελεί 
ένα νοσηλευτικό καθήκον, η εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος δεν γί-
νεται αυτοβούλως, αλλά μόνον κατόπιν ανάθεσης από τον Νοσηλευτή, 
ο οποίος φέρει και ακέραια την ευθύνη για την ορθή και ασφαλή εκτέ-
λεση.

Η παράβλεψη του παραπάνω ιδιαιτέρως κρίσιμου στοιχείου διευκο-
λύνει, βέβαια, την εξαγωγή του αβασάνιστου και αυθαίρετου συμπερά-
σματος, ότι τόσο οι Νοσηλευτές, όσο και οι Βοηθοί τους επιτελούν το 
ίδιο ακριβώς έργο.

6. Με βάση το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων καταδεικνύεται με 
απλό και απόλυτα πειστικό τρόπο, ότι η διαδικασία της αναβάθμισης των 
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, υπό την μορφή που κάποιοι επιχειρούν να της 
προσδώσουν, είναι μάλλον ανέφικτη και ουτοπική. Το πλέον ανησυχητι-
κό είναι η καλλιέργεια μιας ισχυρής ελπίδας για έναν ολόκληρο κλάδο 
εργαζομένων, μέσω μιας νομικής μεθόδευσης που βρίθει ερμηνευτικών 
αλμάτων και νοηματικών κενών, ενώ εκλαμβάνει ως δεδομένα μη ισχύο-
ντα ή ανακριβή πραγματικά περιστατικά.

Σε κάθε περίπτωση η Ε.Ν.Ε. τάσσεται υπέρ της ποιοτικής αναβάθμι-
σης οιωνδήποτε εργαζομένων, οι οποίοι, όμως, με βάση την ισχύουσα 
εκπαιδευτική νομοθεσία, εφοδιάζονται προσηκόντως με τα αντίστοιχα 
τυπικά προσόντα του κλάδου της ανώτερης κατηγορίας, όπου επιθυμούν 
να ενταχθούν. Το δικαίωμα, άλλωστε, αυτό, που αποτελεί και μια μορφή 
επιβράβευσης του φιλομαθούς υπαλλήλου, αναγνωρίζεται διαχρονικά 
από τις οικείες διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, που καθιε-
ρώνουν την δυνατότητα μετάταξης σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγο-
ρίας. 

Οποιαδήποτε άλλη παρεκκλίνουσα πρακτική, πέραν των νομικών 
προβληματισμών που εγείρει, θέτει για την ΕΝΕ και τα μέλη της ένα ανυ-
πέρβλητο ζήτημα ηθικής και επαγγελματικής τάξης.

Συνοψίζοντας, η Ε.Ν.Ε. εκφράζει ρητώς την αντίθεσή της με το προ-
βαλλόμενο σχέδιο εξομοίωσης των Βοηθών Νοσηλευτών με τους Νο-
σηλευτές, ενώ εφιστά την προσοχή παντός ενδιαφερομένου, ιδίως εν 
σχέσει με τις πιθανότητες ευόδωσης του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

η Ε.Ν.Ε. εκφράζει ρητώς 
την αντίθεσή της με το 
προβαλλόμενο σχέδιο 

εξομοίωσης των Βοηθών 
Νοσηλευτών με τους 

Νοσηλευτές, ενώ εφιστά 
την προσοχή παντός 

ενδιαφερομένου, ιδίως εν 
σχέσει με τις πιθανότητες 

ευόδωσης του συγκεκριμένου 
εγχειρήματος

Rythmos_81 2.indd   5 5/2/16   11:56 AM



Ιανουάριος 20166

Rythmos_81 2.indd   6 5/2/16   11:56 AM



Ιανουάριος 2016 7

Rythmos_81 2.indd   7 5/2/16   11:56 AM



Ιανουάριος 20168

Rythmos_81 2.indd   8 5/2/16   11:56 AM



Ιανουάριος 2016 9

Rythmos_81 2.indd   9 5/2/16   11:56 AM



Ιανουάριος 201610

Rythmos_81 2.indd   10 5/2/16   11:56 AM



Ιανουάριος 2016 11

Rythmos_81 2.indd   11 5/2/16   11:57 AM



Ιανουάριος 201612

Rythmos_81 2.indd   12 5/2/16   11:57 AM



Ιανουάριος 2016 13

Rythmos_81 2.indd   13 5/2/16   11:57 AM



Ιανουάριος 201614

1ο Ειδικό Συνέδριο με θέμα «Τα μυστικά της 
Θεραπευτικής Στρατηγικής του καρκίνου του 
Οισοφάγου και του Στομάχου»
Ημερομηνία: 26/02/2016 - 27/02/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Nikopolis Θεσσαλονίκη
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Επαγγελματι-
κή Ένωση Γενικών Χειρουργών Ελλάδος και την 
Γ’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, 
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Global 
Events
Τηλέφωνο: 2310 247734-43
Email: chryssa@globalevents.gr
Website: www.globalevents.gr

7η σύνοδος Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και 
Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)
Ημερομηνία: 26/02/2016 - 28/02/2016
Χώρος: HYATT REGENCY
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική 
Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού 
των Θηλωμάτων (HPV)
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: 
MDCONGRESS
Τηλέφωνο: 2106074200
Email: md@mdcongress.gr
Website: www.7hpv.mdcongress.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕ-
ΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑ-
ΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ»
Ημερομηνία: 04/03/2016 - 06/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο «THRAKI PALACE»
Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΟΜΑΔΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Website: www.congress.gr

17ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (Διαταραχές της 
Οξεοβασικής Ισορροπίας και των Ηλεκτρολυ-
τών)
Ημερομηνία: 05/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Divani Caravel
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
Website: www.congress.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

MAXH ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ. 
Παγκόσμια Ημέρα Νανοϊατρικής κατά του 
καρκίνου 2016 στην Ελλάδα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η 
ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗ;
Ημερομηνία: 03/02/2016 
Χώρος: Μαγγίνειο (Μεγάλο) Αμφιθέατρο 
του Αρεταιείου Νοσοκομείου
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Υπό την 
αιγίδα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, της Ελληνικής Φαρ-
μακευτικής Εταιρίας και του Georgetown 
Alumni Club of Greece.
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Zita 
Medical Management SA

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης 
Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού 
Ημερομηνία: 05/02/2016 - 07/02/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Athenaeum 
Intercontinental
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Εταιρία 
Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: FREE 
SPIRIT
Τηλέφωνο: 210-6048260
Email: lparissi@free-spirit.gr
Website: www.free-spirit.gr

 

10o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 
MARKETING 
Ημερομηνία: 10/02/2016 - 12/02/2016 
Χώρος: Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέ-
ντρο Αθηνών (Μέγαρο Μουσικής)
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική 
Εταιρεία Φαρμακευτικού Marketing
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: E.T.S. 
Events & Travel Solutions
Τηλέφωνο: 210 9880032
Email: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: www.events.gr

Σεμινάριο: Μεθοδολογία Επιδημιολογι-
κής Έρευνας και Συγγραφής Επιστημονι-
κών Εργασιών
Ημερομηνία: κάθε Παρασκευή και Σάββα-
το από 12 Φεβρουαρίου έως και 5 Μαρτίου 
2016 (Ώρες διεξαγωγής: τις Παρασκευές 
16.00 – 20.00 και τα Σάββατα 9.00 – 
14.00).
Χώρος: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196, Αθήνα (στάση 
metro Αμπελόκηποι).
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Τομέας 
Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
Website: enne.gr

Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων 2016 
με Θέμα: «Ιογενείς Λοιμώξεις» 
Ημερομηνία: 13/02/2016
Χώρος: Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Global 
Events
Website: www.globalevents.gr/images/
NEW/Paidiat_Loimwxeis_Prokatarktiko.pdf

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Φ.Ι.Απ
Ημερομηνία: 26/02/2016 - 29/02/2016
Χώρος: ‘Ιδρυμα Ευγενίδου
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική 
Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστα-
σης
Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO: Goldair
Τηλέφωνο: 210 3274 570
Email: info@eefiap2015.gr
Website: www.eefiap2015.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Ε.Ν.Ε.µπνεύσειΕ.Ν.Ε.µπνεύσει

Ε.Ν.Ε.κριθηΕ.Ν.Ε.κρίθη

διεθνή
Ε.Ν.Ε.wsΕ.Ν.Ε.ws

Ε.Ν.Ε.ξελίξειΕ.Ν.Ε.ξελίξει

Ε.Ν.Ε.πιστήµηΕ.Ν.Ε.πιστήµη

δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω

εκδηλώσεις

αφιέρωµα
Ε.Ν.Ε.ποχήΕ.Ν.Ε.ποχή

Ε.Ν.Ε.γραψανΕ.Ν.Ε.γραψαν

Ε.Ν.Ε.ργειεςΕ.Ν.Ε.ργειες

Ε.Ν.Ε.ργώΕ.Ν.Ε.ργώ

editorial
Ε.Ν.Ε.καΕ.Ν.Ε.κα

Ε.Ν.Ε.πίγραφαΕ.Ν.Ε.πίγραφα

πρόσωπα

περιεχόµενα

Ε.Ν.Ε.ντύπωΕ.Ν.Ε.ντύπω
εφηµερίδες

εξελίξεις

ζωή - αναψυχή

απόψεις

άρθρα / επιστολές

επικαιρότητα

Ε.Ν.Ε. Ε.Ν.Ε. 
πληροφορίες

Ε.Ν.Ε.ργόςΕ.Ν.Ε.ργός
πολίτης

Ε.Ν.Ε.χειροΕ.Ν.Ε.χειρο
επιφυλλίδα

Ε.Ν.Ε.κρίθη Ε.Ν.Ε.κρίθη 
απόψεις
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Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών 
Επεισοδίων 2015-2016
Ημερομηνία: 05/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Divani Caravel
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνι-
κός Οργανισμός Εγκεφαλικών 
Website: www.congress.gr

14th International Athens/ Springfield 
Symposium on Advances in Alzheimer 
Therapy
Ημερομηνία: 09/03/2016 - 12/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο «ATHENS HILTON»
Πόλη: Αθήνα 
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: GENEVA 
UNIVERSITY HOSPITALS (HUG) 
Website: www.congress.gr

11ο (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
«Πρόληψη & Αντιμετώπιση των Καρδι-
ομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: 
Πρακτικές Οδηγίες»
Ημερομηνία: 11/03/2016 - 14/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο ΜΟΝΤΑΝΑ, 
Πόλη: Καρπενήσι
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Εταιρεία 
Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγεια-
κά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) 
Website: www.congress.gr

«Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία του 
σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών 
του»
Ημερομηνία: 11/03/2016 - 14/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο DOMOTEL ΧΕΝΙΑ,
Πόλη: Βόλος
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ιατρική 
Εταιρεία Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με 
την Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 
ΑΠΘ 
Website: www.congress.gr
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δικαιώµατα
Ε.Ν.Ε.υθέτωΕ.Ν.Ε.υθέτω
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απόψεις
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Ποταμιάνου 6, 11528 Αθήνα 
Τηλ: 210 722 1633 210 722 1633, 210 725 8003-8 Fax: 210 722 6139 e-mail: nursing@hcs.gr 

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ 

 

  

 
 
 
 
Πρόεδρος 
Λ. Στασινός 
 
Αντιπρόεδρος 
Χ. Παναγιώτου 
 
Γραμματέας 
 Ε. Σταματοπούλου 
 
Ταμίας 
Σ. Λινάρδος 
 
Μέλη 
Μ. Κάπελα 
Ε. Κλέτσιου 
Ε. Παντελίδου 

Αθήνα, 26/1/2016 
 

              
ΘΕΜΑ: EUROHEARTCARE 2016 
 
Αξιότιμη συνάδελφοι, 
 

Με την παρούσα επιστολή, λαμβάνουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε για τη διοργάνωση του 
EuroHeartCare 2016, του ετήσιου συνεδρίου του Συμβουλίου Νοσηλευτών Καρδιολογίας και συναφών 
Επαγγελμάτων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (CCNAP), στις 15-16 Απριλίου 2016, στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Καρδιολογικό Νοσηλευτικό Τομέα.  

Το φετινό συνέδριο έχει ως θέμα: "Excellence in patient care-the heart of EuroHeartCare", 
«Αριστεία στην φροντίδα των ασθενών-η καρδιά του EuroHeartCare». Tο διήμερο πρόγραμμα 
εργασιών περιλαμβάνει πάνω από 16 συνεδρίες, διεθνείς ομιλητές με ερευνητικό και κλινικό έργο, 
κλινικά φροντιστήρια, συμμετέχοντες από περισσότερες από 40 χώρες και νέα ερευνητικά δεδομένα 
από πάνω από 200 περιλήψεις εργασιών.  

Πρόκειται για το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό γεγονός στην Καρδιολογική Νοσηλευτική και μια 
μοναδική ευκαιρία για τους νοσηλευτές να βρεθούν στο προσκήνιο και να αλληλεπιδράσουν με τους 
Ευρωπαίους συναδέλφους τους.   

Θα  αποτελούσε ιδιαίτερη τιμή για εμάς, η συμμετοχή όλων των ελλήνων νοσηλευτών και 
ελπίζουμε το πρόγραμμα του Συνεδρίου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας και να αποτελέσει μια 
ενδιαφέρουσα εμπειρία και ένα πεδίο ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων για όλους μας.  
 
Ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας. Ελπίζουμε και θέλουμε να είσαστε όλοι εκεί! 

 
Με εκτίμηση, 

 
 
 

Catriona Jennings 
 

Council on Cardiovascular Nursing  
and Allied Professions (CCNAP) 

 

Λουκάς Στασινός 
 

Πανελλήνιος Καρδιολογικός  
Νοσηλευτικός Τομέας 

 

 

11ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 11/03/2016 - 14/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο Divani Meteora
Πόλη: Kαλαμπάκα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Πανελλή-
νια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολο-
γίας 

«Παγκόσμια Ημέρα Περιφερειακής 
Αρτηριακής Νόσου: ΟΧΙ Αλλους Ακρωτη-
ριασμούς»
Ημερομηνία: 15/03/2016
Χώρος: Αμφιθέατρο Γ’ Πανεπιστημιακής Πα-
θολογικής Κλινικής του ΓΝΝΘΑ «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: Ελληνική 

Λεμφολογική Εταιρεία (Ε.Λ.Ε.) & Αγ-
γειολογικό Ιατρείο της Γ΄Παθολογικής 
Πανεπιστημιακής Κλινικής ΓΝΝΘΑ «Η 
ΣΩΤΗΡΙΑ» 
Website: www.congress.gr

ΤΡΙΗΜΕΡΙΔΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΗ-
ΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣ: ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕ-
ΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙ-
ΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ»
Ημερομηνία: 17/03/2016 - 19/03/2016
Χώρος: Ξενοδοχείο «ATHENS HILTON»
Πόλη: Αθήνα
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας: ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Website: www.congress.gr
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