ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Ένωση
Νοσηλευτών-τριων Ελλάδος» (ΕΝΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας
47 και εκπροσωπείται νόµιµα
ΚΑΤΑ
Του Υπουργού Υγείας
ΚΟΙΝ. και προς
Γραφείο Αναπληρωτή Γραµµατέα
Διοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
Όπως γνωρίζετε, τις προηγούµενες ηµέρες εξεδόθη η υπ’ αριθ. 84908/14-112017 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, υπογραφόµενη από τον Αναπληρωτή Γενικό
Γραµµατέα, η οποία διαβιβάστηκε σε όλα τα Κέντρα Υγείας από τις αρµόδιες ΥΠΕ.
Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται σχετικά µε την στελέχωση των ασθενοφόρων
των Κέντρων Υγείας: «3. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιµο πλήρωµα και η
διακοµιδή από τα Κ.Υ. πρέπει να γίνει άµεσα, οι ασθενείς θα πρέπει απαραίτητα να
συνοδεύονται από τον κατάλληλο επαγγελµατία υγείας, ανάλογα µε τη σοβαρότητα
του

περιστατικού
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περιπτώσεις ή Ιατρό Υπηρεσίας Υπαίθρου ή ειδικό γιατρό, εφόσον είναι διαθέσιµος)».
Επί της αναφοράς αυτής, σας επισηµαίνουµε τα ακόλουθα:
Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του κλάδου των νοσηλευτών
περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Προεδρικού
Διατάγµατος 351/1989, στις διατάξεις του οποίου δεν αναφέρεται ότι στις
αρµοδιότητες των νοσηλευτών συγκαταλέγεται και η συµµετοχή σε διακοµιδή
ασθενούς εκτός του χώρου παροχής των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση τα
πάσης φύσεως καθήκοντα των νοσηλευτών εκτελούνται εντός των κέντρων υγείας,
ή άλλων δοµών παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου απασχολούνται, στο πλαίσιο
της συνολικής δράσης της οικείας νοσηλευτικής υπηρεσίας/νοσηλευτικού γραφείου.
Περαιτέρω η συνοδεία κατά την διακοµιδή ασθενών αποτελεί καθήκον και
επαγγελµατικό δικαίωµα των κατόχων διπλώµατος του Οργανισµού Επαγγελµατικής
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Ασθενοφόρου» της οµάδας Υγείας του Τοµέα «Υγείας, Αισθητικής, Κοινωνικών
Υπηρεσιών», όπως άλλωστε προκύπτει από τις διατάξεις του Προεδρικού
Διατάγµατος 62/2007.
Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι στις διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ γίνεται ρητώς λόγος
περί του προνοσοκοµειακού χώρου, στον οποίο και δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά

οι

διασώστες.
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ασθενοφόρα, οι κινητές ιατρικές µονάδες, εναέρια και πλωτά µέσα και γενικώς κάθε
µονάδα που δεν διαθέτει σταθερή βάση και έχει την δυνατότητα µετακίνησης.
Καθίσταται εποµένως προφανές, ότι ο ορισµός νοσηλευτή ως συνοδού σε
διακοµιδή ασθενούς µε ασθενοφόρο ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο έρχεται σε ευθεία
αντίθεση µε το πλαίσιο που διαµορφώνουν οι προαναφερθείσες ειδικές διατάξεις και
ως εκ τούτου, είναι παράνοµος και καταχρηστικός.
Επιπροσθέτως, η παρά το νόµο µετάβαση των νοσηλευτών εκτός του χώρου
εργασίας τους αποτελεί ευθεία παραβίαση της νοµοθεσίας για την ασφάλεια τους
(άρθρο 44 ΥΚ, Νόµος 3850/2010), ενώ αποδυναµώνει αδικαιολόγητα τις ήδη
πάσχουσες από σοβαρή υποστελέχωση δοµές από νοσηλευτική δύναµη και
θέτει σε σοβαρό κίνδυνο και την υγεία των ασθενών (κατά παράβαση και του
άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγµατος).
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα: « 1. Ο υπάλληλος
είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νοµιµότητα των
υπηρεσιακών του ενεργειών..»
Επειδή συνεπεία των ανωτέρω, η δράση οργάνων της Διοίκησης εκτός
νοµιµότητας και η παράβαση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους νοµοθετικών
διατάξεων στοιχειοθετεί πειθαρχικό παράπτωµα.
Επειδή δια των προτεινόµενων από την παράγραφο 3 της εγκυκλίου ενεργειών
λαµβάνουν χώρα σοβαρές παραβάσεις της Νοµοθεσίας.
Επειδή έχουµε σχετική υποχρέωση, στα πλαίσια του καταστατικού µας σκοπού
για την προάσπιση των δικαιωµάτων των Νοσηλευτών.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ
Δια της παρούσης διαµαρτυρόµαστε εντόνως για την παράβαση των
νοµοθετικών διατάξεων και την επιβάρυνση του αποδεκατισµένου νοσηλευτικού
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προσωπικού µε αλλότρια καθήκοντα, η άσκηση των οποίων θέτει σε σοβαρό κίνδυνο
την υγεία και την ασφάλειά τους και αιτούµαστε όπως άµεσα προβείτε σε κάθε
απαιτούµενη ενέργεια για τη διόρθωση της ανωτέρω εγκυκλίου σε συµµόρφωση µε
τη νοµιµότητα.
Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής να επιδώσει νόµιµα την παρούσα προς αυτούς
στους οποίους απευθύνεται προς γνώσιν τους και για τις νόµιµες συνέπειες.
Αθήνα 22/11/2017
Για το εξωδίκως δηλούν

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραµµατέας

Δηµήτριος Σκουτέλης

Αριστείδης Δάγλας
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