ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ν.Ε.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Αναφορικά µε το θέµα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και αφού µελετήσαµε
λεπτοµερώς την 7 η

Απόφαση της 171 ης

ολοµέλειας /28-02-02 του ΚΕΣΥ

σηµειώνουµε τα εξής σηµεία :
Η σωστή προετοιµασία Ειδικών Νοσηλευτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο
λίθο αναφορικά µε την εξέλιξη της Νοσηλευτικής Επιστήµης και η ανάγκη
επαναπροσδιορισµού τόσο της εκπαίδευσης στα πλαίσια των Ειδικοτήτων, όσο
και του αριθµού των τελευταίων, σήµερα φαντάζει επιτακτικότερη από ποτέ.
Η αναγκαιότητα για καλύτερες και πιο εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας σε
συνδυασµό µε την συνεχιζόµενη ανάπτυξη και εξειδίκευση, τόσο των
γνώσεων, όσο και των δεξιοτήτων, καθιστούν τις Νοσηλευτικές Ειδικότητες
απαραίτητες όσο είναι και οι προπτυχιακές νοσηλευτικές σπουδές .
Η βαρύτητα της νόσου και η ανάγκη νοσηλείας σε ειδικά τµήµατα και µε τη
χρήση εξειδικευµένων µεθόδων, δε µπορεί να γίνεται από µη εκπαιδευµένους
Νοσηλευτές, αλλά από τους Ειδικούς Κλινικούς Νοσηλευτές.
Η κατηγορία αυτή θα περιλαµβάνει τις εξής νοσηλευτικές ειδικότητες
ειδικότητες:
Νοσηλευτική Παθολογική Ειδικότητα
Νοσηλευτική Χειρουργική Ειδικότητα
Νοσηλευτική Ειδικότητα Χειρουργείου
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Νοσηλευτική Ψυχιατρική Ειδικότητα
Νοσηλευτική Παιδιατρική Ειδικότητα
Νοσηλευτική Καρδιολογική Ειδικότητα
Νοσηλευτής Ογκολογικού Τµήµατος
Ειδικότητα Νοσηλευτικής Εντατικολογίας
Ειδικότητα Νοσηλευτικής Επειγοντολογίας
Νοσηλευτική Νευρολογική Ειδικότητα
Νοσηλευτική Αναισθησιολογική Ειδικότητα
Νοσηλευτική Ειδικότητα Ελέγχου Λοιµώξεων
Νοσηλευτική Ειδικότητα Εξωσωµατικής Κυκλοφορίας

Η επόµενη κατηγορία Ειδικού Νοσηλευτή είναι ο Ειδικός Κοινοτικός
Νοσηλευτής, µια ειδικότητα που µπορούν να αποκτήσουν οι Κλινικοί
Νοσηλευτές µε εκπαίδευση στη Δηµόσια Υγεία και την Πρωτοβάθµια
Φροντίδα. Η αναγκαία µείωση του χρόνου νοσηλείας στα νοσοκοµεία, τόσο για
οικονοµικούς όσο και για άλλους λόγους, η ανάγκη παραµονής στο οικογενειακό
περιβάλλον και η ανάγκη ανάπτυξης της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας,
κάνουν τη συγκεκριµένη Ειδικότητα απαραίτητη όσο ποτέ.
Τέλος, ακολουθεί η κατηγορία του Ειδικού Εργαστηριακού Νοσηλευτή ,
µε τις εξής Ειδικότητες :
•

Νοσηλευτής Αιµοδοσίας

•

Νοσηλευτής Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας

•

Νοσηλευτής Εργαστηριακής Παρεµβατικής Φροντίδας

Ειδικότητα µπορούν να αποκτήσουν :
Όλοι οι Νοσηλευτές ΑΕΙ και ΤΕΙ αµέσως µετά την απόκτηση του πτυχίου
τους, στα νοσοκοµεία που θα οριστούν από το Υπουργείο Υγείας. Το
πρόγραµµα θα διαµορφώνεται µετά από πρόταση της Ε.Ν.Ε και θα εγκρίνεται
µε Υπουργική Απόφαση. Η εξεταστική επιτροπή θα είναι τριµελής και θα
αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Ε.Ν.Ε, έναν εκπρόσωπο από τον χώρο της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου
Υγείας. Αναφορικά µε τη διαδικασία επιλογής η προαναφερθείσα Απόφαση του
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ΚΕΣΥ που περιγράφει τη δηµιουργία επετηρίδας στο ΥΥΚΚΑ µας βρίσκει
σύµφωνους, µόνο που απαραιτήτως θα πρέπει να προστεθεί ως πρώτο
κριτήριο επιλογής ο χρόνος προϋπηρεσίας του υποψηφίου. Ως απαραίτητη
προϋπόθεση για τους υπηρετούντες σε δηµόσιο η ιδιωτικό νοσοκοµείο η
αποδεδειγµένη 2ετής προϋπηρεσία τους.
Η ποσόστωση που ορίζεται από την εν λόγω απόφαση του ΚΕΣΥ µας
βρίσκει σύµφωνους ( 80% - 20%). Μάλιστα οι νοσηλευτές που βρίσκονται σε
αναµονή προκειµένου να διοριστούν, µπορούν να αξιοποιούν το χρόνο αυτό
αποκτώντας Ειδικότητα και αµειβόµενοι σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην
απόφαση του ΚΕΣΥ.
Οι νοσηλευτές, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού Τοµέα
δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια µετ’ αποδοχών για όσο διαρκεί η Ειδικότητα.
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα γίνεται κεντρικά από το
ΥΥΚΚΑ από ειδική επιτροπή κατά την πρόταση του ΚΕΣΥ, αλλά µε τη συµµετοχή
και ενός µέλους οριζόµενου από την Ε.Ν.Ε.
Οι άνεργοι ειδικευόμενοι Νοσηλευτές θα διορίζονται με σύμβαση ορισμένου
χρόνου, για όσο διάστημα προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις η διάρκεια
της Ειδικότητας που επιλέγουν.
Αναφορικά µε τις Μονάδες Παροχής Ειδικότητας και την αξιολόγηση
τους, είµαστε σύµφωνοι µε τα οριζόµενα στην Απόφαση του ΚΕΣΥ. Το ίδιο
ισχύει και για τον αριθµό των ειδικευµένων ανά κέντρο εκπαίδευσης.
Η διάρκεια άσκησης για τις ειδικότητες θα κυµαίνεται από 1600-1800 ώρες και θα
πραγµατοποιείται σε κυκλικό ωράριο.
Οι ειδικευµένοι Νοσηλευτές λαµβάνουν προσαύξηση των αποδοχών τους ,
ίση µε το 15% του βασικού τους µισθού και φτάνουν στον Α΄ Βαθµό της
Ιεραρχίας 1 έτος νωρίτερα. Θα αποτελεί δε, κριτήριο προτεραιότητας κατά τη
διαδικασία των κρίσεων προϊσταµένων των ανάλογων τµηµάτων.
Η

υπηρεσιακή

κατάσταση

των

ειδικευµένων

µπορεί

να

είναι

η

περιγραφόµενη από την απόφαση του ΚΕΣΥ, µε µόνη διαφοροποίηση στο χωρίο
που αφορά στην

εξεταστική

επιτροπή,

όπου

κρίνεται

απαραίτητο

η

συµµετοχή ενός µέλους που θα ορίζεται από την Ε.Ν.Ε.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων θα πρέπει να
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αναδιοργανωθούν, να ανανεωθούν και να εµπλουτιστούν, ώστε οι νέες
Ειδικότητες να ανταποκρίνονται στις παρούσες, αλλά και στις µελλοντικές
απαιτήσεις της Νοσηλευτικής Επιστήµης, παρακολουθώντας πάντοτε τις
τεχνολογικές και γνωστικές εξελίξεις στο χώρο της Υγείας και εναρµονιζόµενες σε
αυτές.
Όσον αφορά τώρα για τις απόψεις µας σχετικά µε την Ταχύρρυθµη
Εκπαίδευση του Προσωπικού της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε Τµήµατα
Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και αφού λάβαµε υπόψη µας την αριθµ. 6
Απόφαση της 172ης Ολοµέλειας/26-4-02 του ΚΕΣΥ, επισηµαίνουµε ότι οι
απόψεις µας συμπίπτουν µε αυτές του ΚΕΣΥ.
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