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Απολογισμός 11ου Πανελλήνιου & 10ου
Πανευρωπαικού Επιστημονικού και
Επαγγελματικού Συνεδρίου:

«Πολυπληθής η συμμετοχή των
Νοσηλευτών στο μεγαλύτερο Πανελλήνιο
Επιστημονικό Συνέδριο Υγείας»
Παρέμβαση της Ε.Ν.Ε. στο Γ.Ν.Ε. Θριάσιο
για τις ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις
φαρμάκων

ERASMUS Plus Project: Η
Ελληνική συμμετοχή μέσω
της Ε.Ν.Ε. στο πρόγραμμα
ENhANCE «EuropeanN
curriculum for fAmily aNd
Community nurse»

Η θέση της Ε.Ν.Ε. στην υπόθεση
Παράνομης Διακίνησης Κυτταροστατικών
Φαρμάκων

Πλήρης δικαστική δικαίωση
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για
τους Προϊστάμενους
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
σε σχέση με το αντίστοιχο
επίδομα των υπολοίπων Προϊσταμένων
Δημοσίων Υπηρεσιών
«Υγιείς Συνεντεύξεις»: Στο
τρέχον φύλο φιλοξενείται
η συνέντευξη του
Αναπληρωτή Γραμματέα
Υγείας κ. Σταμάτη
Βαρδαρού, με πολλά και
ενδιαφέροντα θέματα,
που κυρίως αφορούν την Π.Φ.Υ., αλλά
περιλαμβάνουν και αναφορές στο Ε.Σ.Υ. και
τα προβλήματά του

Οι Φοιτητές Νοσηλευτικής δίνουν «Ρυθμό στην Υγεία»: Γνωριμία με τον ιό HPV, Πρόληψη και
αντιμετώπιση.

02

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Βασιλίσσης Σοφίας 47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648044, Fax: 210 3617859
e-mail: info@enne.gr
www.enne.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης / Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τζαννής Πολυκανδριώτης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεώργιος Αρβανίτης / Αντιπρόεδρος Α΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Β΄Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Αριστείδης Δάγλας / Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Κωνσταντία Μπελαλή / Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Λάμπρος Μπίζας / Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Αβραμίδης / Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Μέλη:
Δημήτριος Πιστόλας
Ειρήνη Κολώνια
Μιχαήλ Μαντζανάς
Γεώργιος Δόντσιος
Παναγιώτης Κοσκινάς
Τζαννής Πολυκανδριώτης
Ευτυχία Γιάγκου
Μαρία Μηλάκα.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Αριστείδης Δάγλας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΣ Ι. ΓΑΒΡΑΣ
Κοτζιά 16, Περιστέρι,
Τ.Κ. 121 37, Τηλ.: 210 5718423,
Fax: 210 5753246
e-mail: gavras@otenet.gr
Τα ενυπόγραφα άρθα
απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος
και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα.
Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μή,
δεν επιστρέφονται.
Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους
ή όλου του κειμένου χωρίς
την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Φωτογραφίες
Shutterstock.com

ΜΑΙΟΣ 2018

Πλήρης δικαστική
δικαίωση της
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για
τους Προϊστάμενους
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε
σχέση με το αντίστοιχο επίδομα
των υπολοίπων Προϊσταμένων
Δημοσίων Υπηρεσιών
Συνέχεια στη σελ. 03

»

Νοσηλευτική Στήλη:
«Υγιείς Συνεντεύξεις»
«Ο Ρυθμός της Υγείας» εγκαινιάζει μία
νέα ζωντανή στήλη, προσώπων του χώρου της Υγείας. Στο τρέχον φύλο φιλοξενείται η συνέντευξη του Αναπληρωτή
Γραμματέα Υγείας κ. Σταμάτη Βαρδαρού, με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, που κυρίως αφορούν την Π.Φ.Υ.,
αλλά περιλαμβάνουν και αναφορές στο
Ε.Σ.Υ. και τα προβλήματά του. Ευχαριστούμε τον κ. Βαρδαρό για την παραχώρηση αυτής της συνέντευξης και
παραδίδουμε τα «λεγόμενά του» στην
κρίση των αναγνωστών μας.

Επιμέλεια Συνέντευξης:
Αριστείδης Δάγλας

»

Συνέχεια στη σελ. 04

Ε.Ν.Ε.: «2η Διημερίδα
Κοινοτικής
Νοσηλευτικής –
Δημόσιας Υγείας &
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας»

»

Συνέχεια στη σελ. 15
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Πλήρης δικαστική δικαίωση της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ για τους
Προϊστάμενους Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε σχέση με το αντίστοιχο
επίδομα των υπολοίπων Προϊσταμένων Δημοσίων Υπηρεσιών

Ό

Όπως είναι ήδη γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 16
του Νόμου 4354/2015 (μισθολόγιο δημόσιων υπαλλήλων) θεσπίστηκε ειδικώς για τους προϊσταμένους των
νοσηλευτικών τμημάτων επίδομα θέσης ευθύνης μειωμένο κατά 40 ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο επίδομα
των υπολοίπων προϊσταμένων άλλων τμημάτων.

παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για οριστική κρίση. Η συζήτηση της
υπόθεσης στο ακροατήριο της Ολομέλειας έλαβε χώρα
στις 12-01-2018 και ήδη στις 18-04-2018 δημοσιεύτηκε
η απόφαση του ανώτατου σχηματισμού του ΣτΕ, που
δικαιώνει πλήρως τον δικαστικό αγώνα της ΠΑΣΥΝΟΕΣΥ. Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η αδικία σε βάΗ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ευθύς εξαρχής άσκησε δριμεία κριτική ρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημάτων,
στην ως άνω δυσμενή διάκριση σε βάρος των νοσηλευ- οι οποίοι θα δικαιούνται πλέον να λαμβάνουν επίδομα
τών, ζητώντας την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης 290 ευρώ αντί των 250 που ελάμβαναν. Αναμφίβολα
διάταξης για την αποκατάσταση της αδιπρόκειται για μια τεράστια δικαστική
κίας. Δοθέντος, όμως, ότι το Υπουργείο
επιτυχία, για την οποία η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών
αισθάνεται απόλυτη ικανοποίηση και
απλώς εκώφευσαν, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ ανέδικαίωση.
λαβε την πρωτοβουλία για την δικαστική
διεκδίκηση της εξομοίωσης του επιδόΣτο αμέσως προσεχές διάστημα η ΠΑΣΥματος των προϊσταμένων των νοσηλευτιΝΟ-ΕΣΥ θα συντονίσει και την αναδροκών τμημάτων με το επίδομα των λοιπών
μική διεκδίκηση του επιδόματος θέσης
προϊσταμένων της δημόσιας διοίκησης.
υπέρ όλων των προϊσταμένων τμημάτων
Έτσι, λοιπόν, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ συντόνισε
που αδικήθηκαν. Μετά και από αυτήν την
την κατάθεση ομαδικών αγωγών και την εισαγωγή μιας εξέλιξη η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αποδεικνύει έμπρακτα την αξία
εξ αυτών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με του υγιούς συνδικαλιστικού κινήματος, που θέτει στο
την διαδικασία της δίκης – πιλότου.
επίκεντρο τα συμφέροντα των εργαζομένων και μάχεται
για την προάσπισή τους με τον πλέον αποτελεσματικό
Η επταμελής σύνθεση του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβου- τρόπο. Η επιτυχία αυτή μας δίνει την ώθηση για νέες
λίου της Επικρατείας δικαίωσε την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, απο- διεκδικήσεις και μια διαρκή προσπάθεια για την αναφαινόμενη υπέρ της αντισυνταγματικότητας της ως άνω βάθμιση της καθημερινότητας και του εργασιακού βίου
δυσμενούς διάκρισης σε βάρος των νοσηλευτών και των νοσηλευτών. Συνεχίζουμε όλοι μαζί.

Η θέση της Ε.Ν.Ε. στην υπόθεση Παράνομης
Διακίνησης Κυτταροστατικών Φαρμάκων

Μ

Με αφορμή την υπόθεση διακίνησης αντικαρκινικών φαρμάκων, που προσφάτως είδε το φως της δημοσιότητας, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
εκφράζει τον αποτροπιασμό του και καταδικάζει απερίφραστα κάθε ενέργεια που βλάπτει την δημόσια υγεία και
το εν γένει δημόσιο συμφέρον, ενώ θέτει σε κίνδυνο την
ήδη ευάλωτη υγεία των ογκολογικών ασθενών μας.

επίκαιρο το πάγιο και διαχρονικώς προβαλλόμενο αίτημα
της ΕΝΕ για την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας κεντρικών μονάδων ανασύστασης κυτταροστατικών φαρμάκων
σε κάθε νοσοκομείο. Η ύπαρξη αντίστοιχων μονάδων, σε
συνδυασμό με την εγκατάσταση μηχανογραφικών συστημάτων και την καθιέρωση περιοδικών εσωτερικών
ελέγχων, είναι σε θέση να περιορίσουν την σπατάλη, να
εξοικονομήσουν σημαντικούς πόρους, να διασφαλίσουν
Ο ρόλος ανήκει τώρα στην Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για το απασχολούμενο
οφείλει να εξεύρει άμεσα τους ενόχους και να τους τιμω- προσωπικό και τους ασθενείς και, φυσικά, να αποτρέψουν
ρήσει με τον πλέον παραδειγματικό τρόπο. Όπως προκύ- παρόμοιες παραβατικές συμπεριφορές.
πτει από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της έρευνας, δεν
υπάρχει εμπλοκή συναδέλφων νοσηλευτών, όπως λανθα- Η ΕΝΕ φωνάζει εδώ και χρόνια, το Υπουργείο ακούει ;
σμένα έχει γραφεί στον τύπο, ώστε να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία εκ μέρους της ΕΝΕ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Παράλληλα, η συγκεκριμένη υπόθεση καθιστά εκ νέου Δημήτριος Σκουτέλης
Αριστείδης Δάγλα
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Υγιείς Συνεντεύξεις

Κ

Συνέντευξη με τον κ. Βαρδαρό

Κύριε Βαρδαρέ, καταρχάς σας ευχαριστούμε θερμά για το
χρόνο που διαθέτετε προκειμένου να δώσετε την ευκαιρία
στους νοσηλευτές της χώρας, να πληροφορηθούν για καίρια
ζητήματα της πολιτικής σας που συνδέονται με την επιδιωκόμενη αναβάθμιση του επιπέδου της ποιότητας
της δημόσιας υγείας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν
με τα «δύσκολα»:
1. Η πολιτική που ασκείται από την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όπως
διακηρύσσεται επανειλημμένως από
την ηγεσία του, έχει σαν στόχο την
ελάφρυνση των μη προνομιούχων
κοινωνικών στρωμάτων. Τα στοιχεία όμως της Eurostat του 2017,
δείχνουν ότι το 11% των πολιτών
που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τις
υπηρεσίες του ΕΣΥ, δεν εξυπηρετείται, τη στιγμή που το ποσοστό αυτό είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα στις άλλες
χώρες που επλήγησαν από την κρίση και
υπήχθησαν σε μνημόνια επιτήρησης. Πώς το
εξηγείτε αυτό;
Όσον αφορά τη χώρα μας, η ιστορία αυτή είναι παλιά. Η
εδώ και τρεις δεκαετίες σκόπιμη εγκατάλειψη της δημόσιας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας λειτούργησε επιβαρυντικά
για ολόκληρο το οικοδόμημα της Δημόσιας Υγείας. Το σκηνικό
που γνωρίζαμε εδώ και χρόνια για το δημόσιο σύστημα ήταν
μία σύνθεση αναποτελεσματικών συστημάτων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, που δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν τον
ρόλο τους. Όλο το φάσμα υπηρεσιών της αφέθηκεσκόπιμα
στα χέρια των ιδιωτών, χωρίς πρόβλεψη για δράσεις πρόληψης, προαγωγήςτης υγείας καιεκτίμησης των υγειονομικών
αναγκών του πληθυσμού σε κοινοτικό επίπεδο. Παράλληλα
τα νοσοκομεία, επιβαρυμένα από περιστατικά που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, δέσμευαν
χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό για την αντιμετώπισή τους.
Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή σε όλους και έχει κοστίσει
κυρίως στο επίπεδο των παροχών από το Δημόσιο Σύστημα
Υγείας αλλά και στην εμπιστοσύνη του πολίτη προς αυτό.
Αυτήν την κατάσταση προσπαθούμε συντεταγμένα εδώ και
μία διετία να ανατρέψουμε με δουλειά βασισμένη σε διεθνή
πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας
μας. Ήδη η παρέμβαση στην ΠΦΥ παρουσιάζει τα πρώτα θετικά αποτελέσματα και αναμένεται τα οφέλη να πολλαπλασιαστούν όσο η μεταρρύθμιση συνεχίζεται. Δεν θα πρέπει
επίσης να ξεχνάμε την εν τοις πράγμασι υλοποίηση της δέσμευσης για καθολική κάλυψη όλου του πληθυσμού με την
άρση όλων των εμποδίων πρόσβασης των ανασφάλιστων σε
δημόσιες υπηρεσίες υγείας.
2. Σε σύνδεση με την προηγούμενη ερώτηση, η χώρα μας
έχει τα πρωτεία στην ιδιωτική δαπάνη υγείας μεταξύ των
χωρών του ΟΟΣΑ, με 1118€ ανά οικογένεια, παρά τη ραγδαία

οικονομική επιδείνωση του οικογενειακού εισοδήματος.
Αυτό δείχνει την αδυναμία του ΕΣΥ να ανταπεξέλθει στις
ανάγκες των πολιτών. Πώς το σχολιάζετε;
Το κύρος του Ε.Σ.Υ είχε πληγεί από τις στρεβλώσεις του συστήματος και από τις κακές πρακτικές που εφαρμόζονταν. Ο πολίτης, γνωρίζοντας την περιπέτεια
που θα του επιφύλασσε η διαδρομή μέσα
στο ΕΣΥ, προτιμούσε είτε να μην λαμβάνει
υγειονομική φροντίδα και ενδεχομένως
να οδηγείται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, είτε να απευθύνεται
σε ιδιώτες γιατρούς. Η βαθιά ριζωμένη αντίληψη του «καλού γιατρού»
που συνταγογραφείσε μεγάλο βαθμό
εξετάσεις ή και φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να αντικατασταθεί από
τον γιατρό που προσεγγίζει ολιστικά
τον λήπτη υπηρεσιών υγείας, προτού
αυτός νοσήσει. Η πρόληψη και η εξατομικευμένη φροντίδα είναι ο μόνος δρόμος για τη βελτίωση της υγειονομικής εικόνας της χώρας και για τη μείωση της δαπάνης
του ελληνικού νοικοκυριού.
3. Η χώρα μας διαθέτει το χαμηλότερο αριθμό των νοσηλευτών σε αναλογία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, ενώ είναι
σταθερά πρώτη σε αριθμό γιατρών. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι η αναλογία μεταξύ των επαγγελματιώνυγείας είναι μίσος
νοσηλευτής/ιατρό, τη στιγμή που η θεμιτή αναλογία είναι
4:1. Αναμφίβολα η συγκεκριμένη παθογένεια έχει βαθιές
ρίζες στο παρελθόν, όμως ποιες είναι οι ενέργειες που προτίθεται η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να κάνει, ώστε να
αναστρέψει όσο το δυνατόν την στρεβλή αυτή κατάσταση;
Σε συνθήκες δημοσιονομικού ελέγχου αντιλαμβάνεστε ότι
είναι δύσκολο, όσο και αν θα το θέλαμε, να μιλήσουμε για
προσλήψεις σε μεγάλη κλίμακα. Παρόλα αυτά, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια χαρτογράφησης των αναγκών σε ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό και αναζητούμε τρόπους για την
ικανοποίησή τους. Ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι παρά
τις δυσχερείς συνθήκες στις οποίες πορευόμαστε, υλοποιούμε μία μεταρρύθμιση που δεν ενεργοποιήθηκε σε εποχές
που τα δημόσια οικονομικά ήταν πολύ καλύτερα. Σε πρώτη
φάση εντάξαμε τους νοσηλευτές στις Τοπικές Μονάδες Υγείας, κάνοντας τους μέλη της διεπιστημονικής ομάδας Υγείας.
Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζουμε τον ουσιαστικό τους ρόλο
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
4. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα αίτια του ιατροκεντρικού προσανατολισμού του ΕΣΥ και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με απτά παραδείγματα;
Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ουσιαστικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ήταν εξίσου επιτακτική και τις
τρεις δεκαετίες που προηγήθηκαν της ενάρξεως της οικονομικής κρίσης. Η μη ανάπτυξη ουσιαστικών υπηρεσιών
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Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας αποτέλεσε
κρίσιμο παράγοντα για την δημιουργία των περισσοτέρων
εκ των στρεβλώσεων του Ελληνικού Συστήματος Υγείας, που
προϋπήρχαν της κρίσης και επιδεινώθηκαν με την έλευσή
της. Οι στρεβλώσεις που δημιούργησε εν πολλοίς αυτό το
ιατροκεντρικό σύστημα είναι ο κατακερματισμός της φροντίδας, η έλλειψη οργανωμένων προγραμμάτων προαγωγής
υγείας, πρόληψης και αποκατάστασης, η συνταγογραφική
αντιμετώπιση των νοσημάτων, η έμμεση συγκεντροποίηση
των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα νοσοκομεία
καιη εφαρμογή ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων στη λειτουργία της δημόσιας υγείας.
Παρόλο που η εικόνα η οποία διαμορφώνεται μοιάζει αποκαρδιωτική, εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει, για αυτό
και έχουμε επικεντρώσει όλες μας τις δυνάμεις στην επιτυχή
εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ. Με το νέο σύστημα
αντιμετωπίζονται όλες αυτές οι παθογένειες που σας προανέφερα:
Με τον οικογενειακό γιατρό ο οποίος μεριμνά για την πρόληψη, την αγωγή και την προαγωγή της υγείας των ατόμων
που εντάσσονται στον τομέα ευθύνης του. Προσφέρει ευρύ
φάσμα προληπτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών (εκτίμηση παραγόντων κινδύνου, πρώιμη ή προσυμπτωματική ανίχνευση της νόσου, πρόληψη και προαγωγή υγείας, βελτίωση
και διατήρηση επιπέδου υγείας του πληθυσμού, θεραπευτική
αγωγή, κοινωνική μέριμνα, οικογενειακός προγραμματισμός,
μητρότητα). Έτσι διευκολύνεται η συνέχεια στη φροντίδα και
αυξάνεται η ισότιμη παροχή ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών.
Η αποτελεσματική πρωτοβάθμια, όμως, δεν βασίζεται αποκλειστικά στην ιατρική επιστήμη και για αυτόν τον λόγο πρέπει
να παρέχεται από καλά συντονισμένες ομάδες επαγγελματιών υγείας.Η εξυπηρέτηση του ασθενούς από διεπιστημονικές
ομάδες ΠΦΥ βελτιώνει την ικανοποίησή του, προωθεί πολύ
περισσότερο την συνέχεια στη φροντίδα και ευνοεί μια στενή
σχέση των επαγγελματιών υγείας με την κοινότητα.
Τέλος, ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος, ένα από τα βασικότερα εργαλεία για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, αποσκοπεί
στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη συνέχεια της
φροντίδας, στη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών επιπέδων
υπηρεσιών υγείας και την πρόσβαση στην υγειονομική πληροφορία. Αποτελεί τη βάση καταγραφής της διάγνωσης και
της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενούς και την πλέον
ενδεδειγμένη πλατφόρμα για τη διενέργεια επιδημιολογικών
ερευνών.
5. Αν μπορούσαμε να ταυτίσουμε το ΕΣΥ με την κοινωνικοοικονομική πυραμίδα, οι Νοσηλευτές αναμφίβολα βρίσκονται
στη βάση αυτής, παρότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της. Πώς σκοπεύει το Υπουργείο
Υγείας να αντιμετωπίσει την παντελή –διαχρονικά- απουσία
εκπροσώπων του νοσηλευτικού κλάδου στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής της υγείας; (παράδειγμα η σύσταση σχετικών επιτροπών όπου κατά βάση απουσιάζει εκπρόσωπος των νοσηλευτών προτεινόμενος από το θεσμικό
όργανο εκπροσώπησης του κλάδου, την ΕΝΕ-ΝΠΔΔ).
Αναμφισβήτητα η σημερινή κυβέρνηση υποστηρίζει την
ανοιχτή δημόσια διαβούλευση ως απαραίτητο συστατικό μιας
συμμετοχικής δημοκρατίας, που οφείλει να αφουγκράζεται
και να ενσωματώνει τις απόψεις και τα αιτήματα κοινωνικών
φορέων και των επαγγελματικών ομάδων στις διαδικασίες
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λήψης αποφάσεων.
Για αυτό το λόγο, ο νοσηλευτής προβλέπεται στο νόμο
4486/2017 ως αναπόσπαστο και αναντικατάστατο μέλος της
ομάδας υγείας της ΠΦΥ. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο
στην προαγωγή υγείας του πληθυσμού, στην αξιολόγηση και
στην παροχή φροντίδας αλλά είναι ουσιώδες κομμάτι της
Ομάδας Υγείας, διασφαλίζοντας την πρόσβαση και τη συνέχεια στο δίκτυο των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
Αντιλαμβανόμενοι τον σημαντικό ρόλο του νοσηλευτή στη
ΠΦΥ διασφαλίσαμε τη συμμετοχή εκπροσώπου του Νοσηλευτικού Κλάδου στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού
για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που συγκροτήθηκε
πριν τρεις μήνες με έδρα το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την
χάραξη πολιτικής της υγείας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της καταγραφής,
τον συντονισμό, την προώθηση προγραμμάτων και την κατάθεση εισηγήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
Επιπλέον, με τον νόμο 4486/2017 δίνεται η δυνατότητα σε
ακαδημαϊκές μονάδες με γνωστικό αντικείμενο κοινοτικής
νοσηλευτικής να ορίζονται ως Ακαδημαϊκές Μονάδες ΠΦΥ.
Σκοπός των μονάδων είναι η επιστημονική υποστήριξη του
Υπουργείου Υγείας και η ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου
εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού που στελεχώνει τις δημόσιες δομές υγείας. Προφανώς ο ρόλος του νοσηλευτικού κλάδου αναβαθμίζεται ποικιλοτρόπως, αφενός σε
επιχειρησιακό επίπεδο με την κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της ΠΦΥ και αφετέρου με την εκπόνηση και διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης.
6. Ας έρθουμε τώρα στο πεδίο σας, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Ποιες είναι οι προσεγγίσεις του Υπουργείου
Υγείας στο πλαίσιο της χάραξης εθνικής πολιτικής της υγείας, για την ανάπτυξη μηχανισμών που θα προωθήσουν την
ενσωμάτωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην Π.Φ.Υ. ή
την επιτυχή και αποτελεσματική διασύνδεσή τους, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων προαγωγής της
υγείας και της υγιούς διαβίωσης σε όλους τους κοινωνικούς
τομείς; ( όπως αποτυπώθηκε στον Διάλογο για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα: «Η Δημόσια Υγεία
στον 21ο αιώνα», Αθήνα, 28-29 Μαρτίου 2017).
Ουσιώδες τμήμα της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ είναι η διασύνδεση των Υπηρεσιών Υγείας σε μία προσπάθεια για ολοκληρωμένη και ποιοτική φροντίδα υγείας. Με σκοπό τη διαφύλαξη της ισότιμης πρόσβασης, της συνέχειας της φροντίδας
και τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος παραπομπών,
αποδίδεται ρητή ευθύνη για έναν καθορισμένο πληθυσμό σε
ένα δίκτυο υγειονομικών μονάδων που αποτελούν τον Τομέα
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤΟΠΦΥ). Αυτή η απόδοση
πληθυσμού ευθύνης στις μονάδες ΠΦΥ εξυπηρετεί παράλληλα την καλύτερη κατανομή των πόρων βάσει των υγειονομικών και δημογραφικών αναγκών της κάθε περιοχής. Εντός
του ΤΟΠΦΥ θα αναπτύσσεται το τοπικό Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπου δικτυώνονται και αλληλεπιδρούν
οργανωτικά όλοι οι τύποι δομών της ΠΦΥ με Υπηρεσίες κατ’
οίκον Φροντίδας, ιδιώτες Γιατρούς και Φαρμακεία. Επίσης,
εισάγεται ένα σαφές σύστημα παραπομπών και συνεργασίας
με Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Υπηρεσίες Μαιευτικής Φροντίδας, Μονάδες Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, Κοινωνικές
Δομές, Δημοτικά Ιατρεία, Υπηρεσίες Βοήθειας στο Σπίτι, κ.α.
Η διασύνδεση θα γίνεται σε τρία επίπεδα: διοικητικό, επιχει-
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ρησιακό και επιστημονικό. Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών
Περιφερειών θα είναι αρμόδιες για το διοικητικό επίπεδο, οι
Συντονιστές του Τομέα για το επιχειρησιακό επίπεδο και οι
επαγγελματίες υγείας μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων για
το επιστημονικό. Κοινός γνώμονας όλων των επιπέδων διασύνδεσης θα είναι η διαφύλαξη της συνέχειας της φροντίδας
και η έγκαιρη διεπιστημονική αντιμετώπιση των προβλημάτων του λήπτη. Η διασύνδεση αυτή θα λειτουργεί στη βάση
ενός ενιαίου συστήματος παραπομπών και του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.
7. Μια ακόμα απευκταία πρωτιά της χώρας μας, είναι αυτή
που κατέχει στη νοσοκομειακή αλλά και τη φαρμακευτική
δαπάνη, ενώ είναι τελευταία στην εξωνοσοκομειακή, κάτι
που δείχνει ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεν έχει
αναπτυχθεί επαρκώς, ώστε να λειτουργήσει ως φραγμός για
τις αθρόες εισαγωγές των ασθενών στα νοσοκομεία για νοσηλεία. Θα θέλαμε το σχόλιό σας.
Αναφερθήκαμε νωρίτερα στις στρεβλώσεις και παθογένειες
του ΕΣΥ. Οι αιτιάσεις είναι πολλές αλλά στέκομαι στο γεγονός της ετεροβαρούς ανάπτυξής του από τη συγκρότησή του,
στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Αυτήν την κατάσταση επιχειρεί να αλλάξει η μεταρρύθμιση με τον νόμο 4486/2017. Με
άλλα λόγια, εστιάζουμε στην ενδυνάμωση των Κέντρων Υγείας αλλά βασικό μας μέλημα και όραμα είναιη εφαρμογή του
νέου θεσμού οικογενειακής φροντίδας, των ΤΟΜΥ με έμφαση
στην πρόληψη της νόσου και την διαχείριση του ασθενούς
κυρίως σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, με εξωστρεφή λειτουργία
των Δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ολιστική
ανθρωποκεντρική προσέγγιση και έμφαση στην κοινοτική
παρέμβαση, θέτοντας σε προτεραιότητατις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
8. Ειδικά στην περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής
ύφεσης που διανύουμε, θεωρούμε ότι ο ιατροκεντρικός
προσανατολισμός του ΕΣΥ εκτός από αντιεπιστημονικός,
είναι και αντιοικονομικός. Έτσι, θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε ποια είναι η δική σας άποψη για τη δυνατότητα των
Νοσηλευτών να ασκούν οι ίδιοι απευθείας υπηρεσίες στην
κοινότητα μέσω ιδιωτικών δομών, κατόπιν της νομοθετικά
προβλεπόμενης περιγραφής και κοστολόγησης των νοσηλευτικών πράξεων.
Η εν λόγω πρακτική εφαρμόζεται ευρέως σε χώρες όπως
η Γαλλία, ο Καναδάς κτλ, έχοντας φέρει αξιόλογα αποτελέσματα και στην προσβασιμότητα των πολιτών στις υπηρεσίες
υγείας, αλλά και στην χαλιναγώγηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας που μέχρι πρότινος παρέχονταν από γιατρούς.
Πώς σχολιάζετε αυτή τη δυνατότητα;
Η Γαλλία και ο Καναδάς συνιστούν διαφορετικά περιβάλλοντα, όπου η εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών ενδεχομένως αποδίδει. Δεν σημαίνει όμως ότι μπορούμε να υιοθετούμε πρακτικές χωρίς τις αναγκαίες προσαρμογές. Στη χώρα
μας, ο ρόλος του γιατρού είναι παραδοσιακά κεντρικός με όλα
τα θετικά και τα αρνητικά επακόλουθα. Νομίζω ότι ουσιώδες
βήμα για την σταδιακή αλλαγή του τοπίου είναι η συγκρότηση της διεπιστημονικής ομάδας υγείας, στο πλαίσιο της
οποία ο γιατρός οφείλει να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους
επαγγελματίες Υγείας. Αναφορικά με τη δημιουργία ιδιωτικών δομών,αν και προφανώς το μέλημά μας είναι η ενίσχυση
των δημόσιων δομών και εκεί επενδύουμε, θα μπορούσε να
ξεκινήσει μία συζήτηση μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και
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των εκπροσώπων του νοσηλευτικού κλάδου προκειμένου να
εξετάσουμε τις όποιες δυνατότητες.
9. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας όσον
αφορά στον πολυαναμενόμενο Οργανισμό των Υ.ΠΕ από τον
οποίο θα περιγράφεται η λειτουργία των δομών της Π.Φ.Υ;
Αυτός θα περιλαμβάνει την ύπαρξη αυτόνομης νοσηλευτικής υπηρεσίας στην οποία θα προΐσταται αποκλειστικά
και μόνον νοσηλευτής, λύνοντας πολλά υπάρχοντα θεσμικά
προβλήματα, όπως αυτά της διοίκησης, των καθηκόντων και
της αξιολόγησης;
Η διατύπωση των απαραίτητων οργανισμών των Υ.Π.Ε, στους
οποίους θα περιγράφονται και οι δομές της ΠΦΥ είναι μια εργασία που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί καιρό τώρα. Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία αλλά και τα οφέλη που θα προκύψουν
από αυτήν. Πρώτον, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε μια αληθινή χαρτογράφηση των δομών της ΠΦΥ (ανθρώπινο δυναμικό
και πάσης φύσεως πόρους) προκειμένου να εξορθολογίσουμε την κατανομή τους βάσει του πληθυσμού ευθύνης αλλά
και των υγειονομικών αναγκών κάθε περιοχής. Σημειωτέον
ότι θα πρέπει να έχουμε πραγματοποιήσει μια αντικειμενική
και επιστημονική εκτίμηση αυτών των αναγκών, λαμβάνοντας
υπόψη γεωγραφικούς, δημογραφικούς αλλά και επιδημιολογικούς παράγοντες. Συνεπώς, βρισκόμαστε ήδη σε αυτή τη
διαδικασία, η οποία ναι μεν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη,
αλλά θεωρώ ότι δεν θα καθυστερήσει ακόμη πολύ.
10. Πώς σκοπεύει το Υπουργείο Υγείας να διασκεδάσει την
προδιαγεγραμμένη σύγχυση που απορρέει από την εφαρμοστική διαδικασία του ν. 4486/2017 για την ΠΦΥ, όσον αφορά
στον αποκλεισμό των νοσηλευτών στην άσκηση πρόληψης
και προαγωγής της υγείας, καταφανώς υπέρ των Επισκεπτών Υγείας, μιας κατηγορίας που δεν υπάρχει πουθενά
παγκοσμίως; Προτίθεται το Υπουργείο να ικανοποιήσει κάποιες από τις προτεινόμενες εισηγήσεις της Ε.Ν.Ε.; (Βλ:
Υπόμνημα Εισαγωγικών Προτάσεων ΕΝΕ).
Νομίζω δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμία σύγχυση. Τόσο οι
Νοσηλευτές, όσο και οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν ξεχωριστές επαγγελματικές ομάδες με διακριτά επαγγελματικά
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ενδεχομένως, θα πρέπει να
προβούμε σε επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των επαγγελματικών ομάδων που
απασχολούνται στον χώρο της υγείας ώστε να μην υπάρχουν
επικαλύψεις και ασαφείς γραμμές ανάμεσα στα καθήκοντα
της κάθε ομάδας. Είναι προφανές ότι η θέση των Επισκεπτών
Υγείας είναι στην Κοινότητα και,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για δράσεις στην
κοινότητα, στο σχολικό περιβάλλον, σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες κλπ.
Ωστόσο, εμείς δεν αποκλείουμε κανέναν από τις δράσεις Αγωγής Υγείας και βλέπουμε τη λύση στη σύμπραξη όλων όσοι
έχουν πιστοποιημένα προσόντα στις θεματικές ενότητες της
Αγωγής Υγείας. Φέρ’ ειπείν δεν μπορούμε να αποκλείσουμε
τις μαίες από τη Σεξουαλική Αγωγή ή τους Διατροφολόγους
από το αντικείμενο της Διατροφής. Προφανώς, και οι Νοσηλευτές έχουν θέση στην Αγωγή Υγείας, όπως προκύπτει από
τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τα προβλεπόμενα από
το Υπ. Υγείας και το Υπ. Παιδείας προγράμματα Αγωγής Υγείας.
11. Οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αποτελούν βασικό συστατικό ενός αποτελεσματικού συστήματος Π.Φ.Υ. Όμως
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οι χρόνιες περικοπές στον προϋπολογισμό μείωσαν σημαντικά τις δαπάνες για την δημόσια υγεία. Η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας περνά μέσα από την
αναδιοργάνωση της Π.Φ.Υ. (όπως σαφώς περιγράφεται στο
ν.4486/2017). Πώς σκοπεύει το Υπουργείο Υγείας να διασυνδέσει την Π.Φ.Υ με τις υπηρεσίες και τις δράσεις της
Δημόσιας Υγείας, ώστε να πετύχει την αποτελεσματική
πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας του
πληθυσμού(συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστώνπροσφύγων);
Όσο ουσιαστική είναι η προσπάθεια των Τοπικών Ομάδων
Υγείας να βελτιώσουν το επίπεδο της υγείας του πληθυσμού
ευθύνης τους, αυτή θα έχει περιορισμένη θετική επίδραση
εάν δεν συνοδεύεται από ένα σοβαρό σχέδιο για εφαρμογή
μέτρων και πρωτοβουλιών για τη Δημόσια Υγεία σε ευρεία
κλίμακα. Αναφέρομαι σε παρεμβάσεις που θα έχουν ως στόχο για παράδειγμα, την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών
ή και του γενικότερου τρόπου ζωής, δράσεις αγωγής υγείας
και πρόληψης, διενέργεια επιδημιολογικών μελετών, αλλά
και φορολόγηση καπνού και αλκοόλ.Κάτι τέτοιο θα πρέπει να εφαρμοστεί ως πολιτική δημόσιας υγείας σε εθνικό
επίπεδο για να παραγάγει ουσιαστικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
“PrimaryHealthCare: Nowmorethanever” η καθολική εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας μπορούν να σώσουν εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, αφού θα μείωναν τα ποσοστά πρόωρης θνησιμότητας κατά 47% και θα αύξαναν το προσδόκιμο
ζωής κατά περίπου 9,3 έτη.
Συνεπώς και τα προγράμματα που θα σχεδιάζονται και θα
υλοποιούνται σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας θα πρέπει να έχουν
ως κεντρικό στόχο και διακύβευμα τη συντονισμένη διατομεακή συνεργασία με τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας με γνώμονα τη βελτίωση και διατήρηση ενός υψηλού
επιπέδου υγείας του πληθυσμού. Καλά σχεδιασμένες πολιτικές δημόσιας υγείας έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν
τυχόν ανισότητες στον βαθμό παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, εφόσον θα παρέχουν υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα
πληθυσμού αλλά και θα προβλέπουν στοχευμένες δράσεις,
θέτοντας στο επίκεντρο τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.Η
έρευνα της Επιτροπής για τους Κοινωνικούς Προσδιοριστικούς Παράγοντες της Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας αποτελεί βάση τεκμηρίωσης για τις δράσεις Δημόσιας
Υγείας που σχεδιάζονται με γνώμονα την μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες.Ο σχεδιασμός δημόσιων παρεμβάσεων χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες
ανάγκες συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων έχει αποδεδειγμένα οδηγήσει σε αυξανόμενες ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών αλλά ακόμα και σε επίρριψη ευθυνών στους
ίδιους τους λήπτες, προκειμένου να δοθεί μια εξήγηση στο
φαινόμενο αυτό.
Συγκεκριμένα για τον ειδικό πληθυσμό των μεταναστών/προσφύγων το Υπουργείο Υγείας έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια
ολοκληρωμένη παρέμβαση υγείας.
Το πρόγραμμα «PHILOS - Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Προκειμένου η ελληνική Πολιτεία να ανταποκριθεί στην προσφυγική κρίση σχεδίασε και υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο
τρόπο προσέγγισης των υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών
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αναγκών των προσφύγων και μεταναστώνπου διαμένουν σε
κέντρα φιλοξενίας της ηπειρωτικής χώρας.
Για την υλοποίηση του προγράμματος έχουν προσληφθεί ιατροί, νοσηλευτές, μαίες, τεχνολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, διασώστες του ΕΚΑΒ, επιστημονικό, διοικητικό
και λοιπό προσωπικό. Το προσωπικό αυτό έχει τοποθετηθεί
σε δημόσια νοσοκομεία, σε δομές του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, στις Υγειονομικές και Διοικητικές περιφέρειες,
στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών,
στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας, στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., καθώς και στο ΕΚΑΒ. Άλλωστε, μεριμνήσαμε
ώστε σημαντικό ποσό της χρηματοδότησης να αφορά την κάλυψη της διακριτής δαπάνης που προκύπτει από την χρήση
των υπηρεσιών υγείας των ευάλωτων αυτών ομάδων στα νοσοκομεία και στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας.
12. Με δεδομένη τη διεθνή πρακτική και τον ρόλο των νοσηλευτών στο Σύστημα Υγείας, πώς θεωρείτε ότι θα αξιοποιηθεί και θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του νοσηλευτή στο
πλαίσιο της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Υγεία και την Π.Φ.Υ.; (Αναφέρουμε ενδεικτικά την εκπαίδευση, την εξειδίκευση, ενεργοποίηση της ειδικότητας
του κοινοτικού νοσηλευτή, καθιέρωση του οικογενειακού
νοσηλευτή, πλήρης αξιοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων των υπηρετούντων στις δημόσιες δομές της
Π.Φ.Υ. νοσηλευτών κτλ).
Είπαμε προηγουμένως ότι η διεθνής πρακτική είναι χρήσιμη
ως παράδειγμα. Οφείλουμε όμως πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας χώρας και όχι να υιοθετούμε άκριτα συστήματα άλλων χωρών. Ο Νοσηλευτής έχει
πολλά καθήκοντα τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ενδεχομένως,
θα πρέπει να εξετάσουμε την προοπτική διεύρυνσης του ρόλου του μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του. Η διεύρυνση
αυτή, σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς έχει αποδειχθεί πως επιφέρει πολλαπλά
οφέλη, ιδιαίτερα στη φροντίδα των χρόνιων ασθενών. Με την
κατάλληλη εκπαίδευση και τη συνεχή υποστήριξη από τους
υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας της ΠΦΥ, οι νοσηλευτές
μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες εξίσου υψηλής ποιότητας
με τους ιατρούς, ιδιαίτερα στα πεδία της επείγουσας φροντίδας και των χρόνιων νοσημάτων και με υψηλότερους δείκτες
ικανοποίησης εκ μέρους των ασθενών.Θεωρώ ότι ο επιμερισμός της ειδικότητας δημιουργεί αλληλεπικαλύψεις και δεν
προάγει τη συνεργασία με τις υφιστάμενες επαγγελματικές
ομάδες. Η ομαδική εργασία θα πρέπει να σημαίνει μια δυναμική διαδικασία των επαγγελματιών υγείας που έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και δεξιότητες, συμπληρώνοντας ο ένας
τον άλλο, και οι οποίοι θα μοιράζονται κοινούς στόχους για
την υγεία,ενεργώντας με συντονισμένες προσπάθειες στο
πλαίσιο της φροντίδας υγείας μέσω αλληλοεξαρτώμενης
συνεργασίας, ανοιχτής επικοινωνίας και από κοινού λήψης
αποφάσεων.
Κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσουμε για την περιεκτική
συνέντευξη που παραχωρήσατε στην εφημερίδα μας «Ο
Ρυθμός της Υγείας», ελπίζουμε από το πόστο σας να αξιοποιήσετε περισσότερο τη γνώση και την εμπειρία των Νοσηλευτών σε επίπεδο θεσμικό, μέσω του επίσημου φορέα μας,
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας.
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ERASMUS Plus Project: Η Ελληνική συμμετοχή
μέσω της Ε.Ν.Ε. στο πρόγραμμα ENhANCE
«EuropeanN curriculum for fAmily
aNd Community nurse»

Τ

Το ERASMUS Plus Project αποτελεί ένα από τα προγράμματα της ΕΕ που αφορούν τη στήριξη της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
από κοινού με άλλους οργανισμούς.

σύγχρονης διαμορφούμενης κοινωνίας.

Η ομάδα των ηλικιωμένων ατόμων που συνεχώς αυξάνεται ποσοστιαία, συσχετίζεται με αύξηση των χρόνιων μη
μεταδιδόμενων νοσημάτων, της συνολικής νοσηρότητας
και των πολλών εισαγωγών σε νοσοκομειακές δομές λόγω
Η χώρα μας συμμετέχει μέσω της Ένωσης Νοσηλευ- της έλλειψης πρωτοβάθμιων κοινοτικών δομών φροντίδας
τών Ελλάδας στο πρόγραμμα ENhANCE “EuropeanN υγείας.
curriculum for fAmily aNd Community nurse” (ERASMUS
Plus Project), ένα πρόγραμμα που έχει ως στοχοθεσία την Η χώρα μας ανήκει μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη
ενίσχυση των δεξιοτήτων των νοσηλευτών που απασχο- γήρανση πληθυσμού στην Ευρωζώνη, μια τάση που αναλούνται σε Πρωτοβάθμιες Δομές Φροντίδας Υγείας στην μένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωΚοινότητα, καθώς και στην εκπαίδευση νοσηλευτών σύμ- να με αρθρογραφία του οικονομικού δελτίου της Ευρωπαφωνα με τις ανάγκες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιω- ϊκής Κεντρικής Τράπεζας («Η οικονομική επίπτωση από τη
τικού τομέα σε δεξιότητες και ικανότητες που επιβάλλουν γήρανση του πληθυσμού και συνταξιοδοτικές μεταρρυθοι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Πρόκειται για πρό- μισεις», Nerlich C., Schroth J.). Σύμφωνα εξάλλου με τις
γραμμα LOT 2 (σχεδιασμός και παράδοση επαγγελματικής τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηεκπαίδευσης και κατάρτισης), διάρκειας 3 ετών.
ρεσίας (Eurostat), η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται
να συνεχισθεί και να ενταθεί τις επόμενες δεκαετίες στην
Η γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση του προσδόκιμου Ευρωζώνη. Η συνεχιζόμενη διαδικασία που προκύπτει
επιβίωσης και η ολοένα αυξανόμενη αναλογία των ηλικιω- από τις αυξήσεις του προσδόκιμου επιβίωσης, αναμένεται
μένων συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό είναι ανακύπτο- να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των χρόνιων νοσημάντα προβλήματα αλλά ταυτόχρονα και προβληματισμοί της των του ηλικιωμένου πληθυσμού καθώς και σε εμφάνιση
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νέων προβλημάτων υγείας που θα χρήζουν νεωτεριστικές θυσμού, η αναγκαιότητα πρόληψης των ασθενειών και η
δομές αντιμετώπισης αυτών, με επίκεντρο τη μετατόπιση χρηστικότητα της έγκαιρης διάγνωσης, δίνοντας έμφαση
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και συγκεκριμένα
της φροντίδας στην Κοινότητα.
στην εξέχουσα θέση που πρέπει να κατέχει η φροντίδα
Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2070, ο υπόλοιπος προσδόκι- υγείας στην Οικογένεια και στην Κοινότητα.
μος χρόνος ζωής στην ηλικία των 65 θα είναι κατά μέσο Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να αποτυπώσει
όρο 23,6 χρόνια για τους άνδρες και 26,9 χρόνια για τις γυ- την υφιστάμενη κατάσταση των δεξιοτήτων που προσφέναίκες – δηλαδή περίπου πέντε χρόνια περισσότερο από ρονται στους νοσηλευτές και αυτών που πραγματικά απαιτούνται να διαθέτουν αυτοί εφαρμόζοντας
σήμερα. Το ποσοστό εξάρτησης των ηλικικαινοτόμα μοντέλα φροντίδας υγείας επιωμένων της Ευρωζώνης, που ορίζεται ως
κεντρωμένα στην ΠΦΥ.
το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των
65 ετών προς τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών,
Πιο αναλυτικά:
προβλέπεται ότι θα είναι σημαντικά αυξη1) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εξειδίκευσης
μένο το 2070, φθάνοντας το 52% συγκριτικά
Οικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτιμε το λίγο πάνω από το 30% που ήταν το
κής των νοσηλευτών που απασχολούνται
2016. Οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά
στην ΠΦΥ
εξάρτησης των ηλικιωμένων (πάνω από
2) Η αποτύπωση ενός Επαγγελματικού
30%) είναι σήμερα η Γερμανία, η Ελλάδα,
Προφίλ αναφοράς του Οικογενειακού και
η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία.
Κοινοτικού Νοσηλευτή της ΕΕ
Επιπρόσθετα, οι χώρες της Ευρωζώνης
3) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοπροβλέπεται να υποστούν περαιτέρω αυποίηση προγραμμάτων σπουδών επαγξητική πίεση στις δημόσιες δαπάνες για
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
συντάξεις, υγειονομική περίθαψη και μαΟικογενειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικροχρόνια φροντίδα, καθώς ο πληθυσμός
κής, βασισμένα στον ΠΟΥ και στις συστάγερνά.
σεις της ΕΕ.
4 )Η ενίσχυση της μετάβασης από το παλιό
Η χώρα μας, όπως και πολλές χώρες της
μοντέλο ΠΦΥ στο προτεινόμενο καινοτόμο.
Ευρωζώνης, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν
στις νέες υγειονομικές απαιτήσεις φροΘα σχεδιαστούν 3 εθνικά πιλοτικά προντίδας που ανακύπτουν από την συνεχώς
γράμματα σπουδών, τα οποία θα υλοποιηαυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού. Η
θούν στην Ελλάδα, στη Φινλανδία και στην
ανάγκη για ανάπτυξη και εφαρμογή πρωΙταλία ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματιτοβάθμιων κοινοτικών προγραμμάτων και
κότητά τους.
δομών φροντίδας υγείας είναι επιτακτική
Η χώρα μας συμμετέχει με τρεις εταίρους,
για να μπορούν οι χώρες της Ευρωζώνης
οι οποίοι αναλυτικά είναι:
να αντιμετωπίσουν και να εντάξουν εύρυθμα στις πολιτι- 1. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Hellenic Regulatory Body
κές υγείας τους όλες τις αλλαγές που προκύπτουν από την of Nurses).
ταχαίως αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού.
2. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (Τ.Ε.Ι. of
Thessaly) και
Το ENhaNCE Project αποτελεί ερευνητική σύμπραξη έξι 3. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι. of
χωρών της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Πορτο- Crete).
γαλία και Φινλανδία), και πιο συγκεκριμένα από δεκατρεις
εταίρους προερχόμενους από αυτές τις χώρες. Οι εταίροι Ο κος Αριστείδης Δάγλας, Γενικός Γραμματέας Ε.Ν.Ε.,
είναι φορείς από ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ- Πρόεδρος ΔΣ της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, Νοσηλευτής, Παιδαγωματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς καθώς και επαγ- γός, MSc., MSPH, PhD©, Γ.Ν.Ν. «Αγ.Παντελεήμων-Αγ.
γελματικές ενώσεις. Αξίζει να αναφερθεί πως οι χώρες Βαρβάρα» έχει οριστεί ως συντονιστής όλου του Ευρωπου συμμετέχουν ως εταίροι στο ENhaNCE Project αποτε- παϊκού προγράμματος - έργου (Project Coordinator) και
λούν ταυτόχρονα και τις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά η Δρ. Ευτυχία Σ. Ευαγγελίδου, Νοσηλεύτρια, MSc, MHSc,
εξάρτησης των ηλικιωμένων, όπως αναφέρθηκε προηγου- PhD, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων, Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνμένως. Η Ε.Ν.Ε. αποτελεί έναν από τους δεκατερεις εταί- σταντοπούλειο – Πατησίων» επιστημονικά υπεύθυνη
ρους εκπροσωπόντας την Ελλάδα στο έργο.
(Scientific Responsible) για την εκπροσώπηση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας στις απαιτήσεις του ΕυρωπαΤο πρόγραμμα αναφέρεται στις σύγχρονες προκλήσεις της ϊκού Προγράμματος, ενώ ο κος Κωνσταντίνος Σταυρόεποχής, όπως η συνεχώς αυξανόμενη γήρανση του πλη- πουλος είναι ο διοικητικά υπεύθυνος (Administrative
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Responsible) του ENhaNCE Project.
Η πρώτη συνάντηση των δεκατριών εταίρων πραγματοποιήθηκε στην Γένοβα της Ιταλίας,στις 17-19 Ιανουαριου
2018, στο Istituto Tecnologie Didattiche (ITD) – Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), όπου παρουσιάστηκαν
αναλυτικά από διάφορους εταίρους τα παραδοτέα πακέτα
εργασιών (work pagkages) που πρέπει να υλοποιηθούν
με ακριβείς χρονικούς προγραμματισμούς και ανάθεση
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και ευθυνών ανά εταίρο.
Ήταν πραγματικά μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση
που έθεσε τις βάσεις και εδραίωσε τη στοχοθεσία των πακέτων εργασίας του του ENhaNCE Project.
Τα πακέτα εργασίας που πρέπει να παραδοθούν είναι συνολικά οκτώ για τον τριετή, ορισμένο από το πρόγραμμα,
χρονικό ορίζοντα. Η Ε.Ν.Ε. συμμετέχει στα πακέτα εργασίας 1 (1.1), 2 (2.1 και 2.2.), 3 (3.1), 4 (4.1), 5 (5.2), 6 (6.2 και
6.4) και 7 (7.1, 7.2 και 7.3).
Το πακέτο εργασίας 1, αφορά κυρίως τη διαχείριση, την
οργάνωση και διοικητικά μέρη της συμμετοχής των εταίρων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και αποτελεί μια μεγάλη
και συνεχή προσπάθεια ταυτόχρονα με την υλοποίηση των
άλλων πακέτων εργασίας.
Ακολούθησε και ολοκληρώθηκε πρόσφατα (τέλη Απριλίου) με μεγάλη επιτυχία το πακέτο εργασίας 2, που αποτελεί και πυλώνα στο σχεδιασμό αλλά και στην παράδοση
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Σκοπός του 2ου πακέτου εργασίας ήταν η περιγραφή του
επαγγελματικού προφίλ του κοινοτικού και οικογενειακού
Νοσηλευτή στην Ευρώπη. Ο κάθε εταίρος ανέλαβε υπό την
ευθύνη της ομάδας εργασίας του να καθορίσει το πλαίσιο
εργασίας του κοινοτικού και οικογενειακού Νοσηλευτή
περιγράφοντας το ήδη υπάρχον σύστημα σε ορισμένες
ευρωπαικές χώρες (2.1). Παράλληλα, στο πακέτο εργασίας 2.2 απέστειλε ο κάθε εμπλεκόμενος εταίρος διεθνή
επιστημονική αρθρογραφία, βιβλιογραφία και οδηγίες της
Ε.Ε. σχετικές με τον ρόλο του κοινοτικού και οικογενειακού Νοσηλευτή, για να χρησιμοποιηθεί στην e – Delphi
Study μαζί με τα αποτελέσματα του πακέτου εργασίας 2.1.
Στο πακέτο εργασίας 2.2. διεξήχθει η European e-Delphi
Study, με τη συμμετοχή επιστημόνων με εξειδίκευση στην
Κοινοτική Νοσηλευτική (experts) και με ειδικά κριτήρια
ένταξης αυτών στο expert panel. Η European e-Delphi
Study πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια με σκοπό την
αποτύπωση του επαγγελματικού προφίλ του κοινοτικού
και οικογενειακού Νοσηλευτή σύμφωνα με τις εκθέσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, ώστε να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, το οποίο να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των νοσηλευτών που είτε απασχολούνται είτε
θα απασχοληθούν μελλοντικά σε κοινοτικές δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.. Ο Δρ. Θεόδωρος Πεσιρίδης
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εκπροσώπησε την Ε.Ν.Ε. στη European e-Delphi Study, η
οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα μέσα Μαρτίου.
Η Ε.Ν.Ε. συμμετέχοντας στο πακέτο εργασίας 3, συνεπικουρεί στο σχεδιασμό του μελλοντικού προγράμματος σπουδών στην Κοινοτική και Οικογενειακή Νοσηλευτική (Κ.Ο.Ν.)
αλλά και στην προσαρμογή αυτού κατά τόπους. Παράλληλα,
στο πακέτο εργασίας 4, βοηθάει στην επιλογή των κατάλληλων και απαραίτητων μεθόδων και εργαλείων για την διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Κ.Ο.Ν. (για
παράδειγμα ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων).
Η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που θα εφαρμοστούν τα πιλοτικά μαθήματα της Κ.Ο.Ν. με την παράδοση
των προγραμμάτων σπουδών και τη χρήση των εργαλείων και μεθόδων που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα
πακέτα εργασίας (πακέτο εργασίας 5). Στην Ελλάδα θα
υλοποιηθούν 3 πιλοτικά προγράμματα σπουδών περιλαμβάνοντας 3 κατηγορίες καταρτιζομένων (άνεργους νοσηλευτές, νοσηλευτές εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, και
τέλος εργαζόμενους νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα και
των ΜΚΟ). Κάθε πιλοτικό πρόγραμμα θα είναι διάρκειας 250 ωρών και θα συμμετέχουν 40 καταρτιζόμενοι. Το
πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
θα οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού δια βίου μάθησης, επιπέδου μεταξύ της βαθμίδας 6 και 7 (ορίζοντας ως
βαθμίδα 6, το επίπεδο ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών). Η Ε.Ν.Ε. έχει καθοριστικό και αποκλειστικό ρόλο
στην μοριοδότηση και στην απόκτηση του πιστοποιητικού
δια βίου μάθησης καθώς και στην επιλογή των συμμετεχόντων, ορίζοντας κριτήρια επιλογής αυτών.
Πολύ σημαντική συνεισφορά αναμένεται να έχει η Ε.Ν.Ε.
και στα πακέτα εργασίας που ακολουθούν, 6 και 7, με τη
διαρκή αξιολόγηση αλλά και τον έλεγχο της ποιότητας του
προγράμματος, καθώς και ενέργειες που αφορούν τη διάχυση και διασπορά των ευρημάτων του Ευρωπαϊκού προγράμματος (εθνικά και διεθνή συνέδρια, επιστημονικές
δημοσιεύσεις, δελτία τύπου, έντυπο υλικό και άλλα) και τη
βιωσιμότητα του έργου μακροπρόθεσμα.
Αναμένεται με πολύ χαρά και αισιοδοξία να πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση των εταίρων στην Πορτογαλία, στις αρχές Ιουλίου, όπου θα συζητηθούν διεξοδικά
η πρόοδος του ENhaNCE Project, τα παραδοτέα πακέτα
εργασίας, η εκ νέου οργάνωση, αναδιαμόρφωση ή τροποποίηση κομβικών σημείων των παραδοτέων πακέτων
εργασίας που αναμένονται να υλοποιηθούν ή να ολοκληρωθούν και η ανταλλαγή απόψεων για τη νέα στοχοθεσία
και συνεργασία μέχρι την επόμενη συνάντηση.
Ο Συντονιστής του ENhaNCE Project,
Αριστείδης Δάγλας
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του ENhaNCE Project,
Δρ. Ευτυχία Σ. Ευαγγελίδου
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11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό
Επιστημονικό & Επαγγελματικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο

Α

Απολογισμός
Η κινητήριος δύναμη του Εθνικού Συστήματος Υγείας δήλωσε βροντερό παρών, στη Ζάκυνθο, στο ξακουστό «Φιόρο του
Λεβάντε», καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 11ου Πανελλήνιου & 10ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, της Ένωσης νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 3 – 6
Μαΐου 2018.
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε με το Δήμο Ζακύνθου και την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τελούσε υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Υγείας. Η παρακολούθηση του επιστημονικού
προγράμματοςκαι η συμμετοχή των συνέδρων στα κλινικά
φροντιστήρια, ειδικά σεμινάρια και workshop, μοριοδοτήθηκαν με Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το περιεχόμενο του επιστημονικού προγράμματος ήταν
πολυδιάστατο και συνυφασμένο με τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της υγείας, καλύπτοντας όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα της νοσηλευτικής επιστήμης, ξεκινώντας από
την προπτυχιακή εκπαίδευση έως την ανώτατη μεταπτυχιακή – διδακτορική εκπαίδευση των νοσηλευτών.Διακεκριμένοι επιστήμονες από τον νοσηλευτικό ακαδημαϊκό,
κλινικό χώρο, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από
το χώρο της υγείας συνέβαλαν, ώστε να διασφαλιστεί η
επιτυχημένη διεξαγωγή του ετήσιου Πανελλήνιου – Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε εννέα (9) Εξειδικευμένα Κλινικά Φροντιστήρια, τρία
(3) Ειδικά Σεμινάρια, ένα (1)Workshop, στα οποία ενώ είχαν
συμπληρωθεί οι συμμετοχές δύο μήνες νωρίτερα, η επιθυμία πολλών συνέδρων ξεπέρασε κάθε προσδοκία, γεγονός
το οποίο ώθησε τους Συντονιστές των προγραμμάτων,στην
υπερκάλυψη αυτών. Στο πεδίο των επιστημονικών εργασιών,
παρουσιάστηκαν διακόσιες τριάντα οκτώ (238) Προφορικές
Ανακοινώσεις και διακόσιες τέσσερις (204) Αναρτημένες Ανακοινώσεις, μέσω των οποίων αναπτύχθηκαν πρωτότυπα και
σύγχρονα δεδομένα από το χώρο της υγείας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δεκαοκτώ (18) διεπιστημονικές διαλέξεις, όπου
παρουσιάστηκαν όλα τα δρώμενα και οι τελευταίες εξελίξεις
από καταξιωμένους επιστήμονες και δεκαέξι (16) Στρογγυλές
Τράπεζες, οι οποίες ήταν άρτια δομημένες, παρουσιάζοντας
ενδελεχώς τα νέα δεδομένα και παρέχοντας εξειδικευμένη
γνώση και εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες.
Το έντονο ενδιαφέρον των νοσηλευτών εκδηλώθηκε από
την πρώτη κιόλας ημέρα του Συνεδρίου, καθώς η αίθουσα,
στην οποία πραγματοποιήθηκε, η Τελετή Έναρξης ήταν κα-

τάμεστη καθ’ όλη τη διάρκεια της. Εκεί απηύθυναν
χαιρετισμούς εκπρόσωποι
και επιτελικά στελέχη του
Υπουργείου Υγείας, βουλευτές και εκπρόσωποι
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακόμη, απέστειλαν χαιρετισμούς
εκπρόσωποι από όλους τους φορείς, οι οποίοι συμμετείχαν στη διοργάνωση του συνεδρίου.
Σημείο αναφοράς, ήταν οι φετινές τιμητικές βραβεύσεις
της Ε.Ν.Ε., κατά τις οποίες τιμήθηκαν άνθρωποι με μακράν
αναγνωρισμένη πορεία στο χώρο της υγείας, με έμφαση στα
νοσηλευτικά δρώμενα. Τιμήθηκαν κατά σειρά, ο κ. Λευτάκης Αντώνιος (Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Ζακύνθου), η κα Φασόη Γεωργία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νοσηλευτικής & Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) και η κα Βασιλική Παπανότη (Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Διεύθυνσης Υπουργείου
Υγείας). Χαρακτηριστική στιγμή της βραδιάς, με έντονη συναισθηματική φόρτιση, ήταν η βράβευση του Προέδρου της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος κ. Σκουτέλη Δημήτρη, από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ως
αναγνώριση του έργου που έχει επιτελέσει ως Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου και που συνεχίζει να επιτελεί καθημερινά, διατηρώντας ενωμένους τους 40.000 νοσηλευτές της χώρας.
Το επιστημονικό πρόγραμμα διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον των νοσηλευτών, οι οποίοι γέμιζαν ασφυκτικά τις αίθουσες διεξαγωγής των ομιλιών και των φροντιστηρίων. Η συμμετοχή των συνέδρων ήταν εντυπωσιακή, καθώς ο αριθμός
των εγγραφών ξεπέρασε τις 3.500 Νοσηλευτές από όλη την
Ελλάδα, καθώς και από άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι
παρακολούθησαν και συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου. Φοιτητές νοσηλευτικής από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα συμμετείχαν ενεργά, κάνοντας ιδιαίτερα αισθητή την
παρουσία τους. Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΣΥΝΟ Κύπρου και του ΠΑΣΥΝΜ. Τέλος, πληθώρα καταξιωμένων επιστημόνων συμμετείχαν από όλα τα επαγγέλματα υγείας, επισφραγίζοντας με
αυτόν τον τρόπο τη διεπιστημονικότητα του συνεδρίου.
Κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου απονεμήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία για τις καλύτερες επιστημονικές εργασίες:
1ο Βραβείο πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: «Επιβάρυνση
φροντιστών ασθενών με άνοια στην πόλη της Πάτρας», Ελένη
Ρέππα, Ιωάννης Ελλούλ, Γεώργιος Σακελλαρόπουλος, Μανόλης
Μέντης, Μαρία Φρούντα, Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος.
2ο Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης:
«Πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης μετά από χειρουργική
επέμβαση (ERAS) σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού που
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υποβάλλονται σε μαστεκτομή με άμεση αποκατάσταση με διατατήρα ιστών, σε Δημόσιο Νοσοκομείο», Μαρία Μπουραζάνη,
Μάρθα Κελέση, Γεωργία Φασόη.
3ο Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης ανακοίνωσης (e– poster): «Διερεύνηση και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με διαβητικό πόδι», Ελισσάβετ Λυκούδη, Γεωργία Φασόη, Ευαγγελία Μεϊμέτη, Χαρίκλεια Λούπα,
Ελένη Αρβανιτίδου, Γεώργιος Βασιλόπουλος.
4ο Βραβείο πρωτότυπης Εργασίας Φοιτητών: «Σύνδρομο ευπάθειας: Η σχέση του με την έκπτωση της γνωστικής λειτουργίας σε ηλικιωμένα άτομα που λαμβάνουν κατ’ οίκον φροντίδα», Ιουλία Γιαννακοπούλου, Αργυρώ Μαρία Κασαμπά, Ελένη
Μαρία Καφάτου, Άννα Λίζα Βλαστού, Εμμανουήλ Ανδρουλάκης, Ιωάννα Παπαθανασίου, Χρήστος Κλεισιάρης.
Το 11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό &
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, ήταν κατά κοινή αποδοχή, απόλυτα επιτυχημένο. Στο τετραήμερο επιστημονικό
πρόγραμμα αναπτύχθηκαν πολλά φλέγοντα ζητήματα υγείας,
ενώ παρουσιάστηκαν απόψεις και νέα δεδομένα από το χώρο
της νοσηλευτικής επιστημονικής κοινότητας, φλέγοντα επαγγελματικά ζητήματα, αλλά και όλες οι τρέχουσες εργασιακές
εξελίξεις για τοn νοσηλευτικό κλάδο.
Πέραν του επιστημονικού προγράμματος, οι σύνεδροι είχαν
την ευκαιρία να απολαύσουν δύο πολιτισμικά δρώμενα, τα
οποία οργανώθηκαν αποκλειστικά για το συνέδριο της Ε.Ν.Ε.
Το πρώτο αφορούσε την εξαιρετική θεατρική παράσταση
«Αγάπη Παράνομη», του Κερκυραίου συγγραφέα Κωνσταντίνου Θεοτόκη, από το θέατρο του Ιονίου, η οποία διεξήχθη στο
καταπληκτικό θέατρο του Σαρακινάδου , με πρωταγωνιστές τη
Δώρα Παπανικολάου, τον Πέτρο Αυγερινό και το Γιωργο Γάλλο, στις 04/05/2018. Την επόμενη ημέρα ακολούθησε το δεύτερο πολιτιστικό δρώμενο, το οποίο αφορούσε Παραδοσιακές
εκδηλώσεις στην πλατεία Σολωμού, στις 05/05/2018. Επίσης
στο πλαίσιο του 11ου Πανελληνίου & 10ου Πανευρωπαϊκού
Επιστημονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου
παρουσιάστηκε η Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα: «Μνήμες
από τα χρόνια του Χάνσεν».
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά,
όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και να ανανεώσουμε εκ νέου τη συνάντησή μας, στο 12ο Πανελλήνιο &
11ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί το 2019.
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Οι Φοιτητές Νοσηλευτικής δίνουν
«Ρυθμό στην Υγεία»

Στο τεύχος Μαΐου εγκαινιάζεται ακόμη μια νέα στήλη,
στην οποία θα δημοσιοποιούνται άρθρα σχετικά με την
υγεία από τους φοιτητές των Τμημάτων Νοσηλευτικής πανελλαδικά. Στο τρέχον τεύχος, ομάδα φοιτητών Νοσηλευτικής από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αναφέρεται
στο εξής θέμα:
«Γνωριμία με τον ιό HPV, Πρόληψη και αντιμετώπιση»,
Γεωργακοπούλου Νίκη, Κρούστη Αναστασία, Μουστάκας Δημήτριος, Τρατάρη Αλεξάνδρα (Φοιτητές Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HumanPapillomaVirus)
είναι ένας σεξουαλικά μεταδιδόμενος, επιθηλιοτρόπος ιός.
Αυτό σημαίνει ότι μεταδίδεται μέσω μικροτραυματισμών
όταν επιβλαβή κύτταρα του φορέα, έρθουν σε επαφή με
τα υγιή κύτταρα του ερωτικού του συντρόφου. Διαφέρει
από τον ιό HIVή τον ιό της Ηπατίτιδας που μεταφέρονται με
το αίμα.Μέχρι στιγμής έχουν ανιχνευθεί 150 διαφορετικά
στελέχη, εκ των οποίων άλλα είναι υψηλού κινδύνου και
άλλα χαμηλού ως προς την καρκινογένεση.
Ο ιός έχει μεγάλο χρόνο επώασης, δηλαδή μπορεί να μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα, ακόμα και πολλών ετών, από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Ωστόσο, δε μολύνονται όλα τα άτομα που θα
έρθουν σε επαφή με τον ιό HPV, διότι είναι πιθανό το ανοσοποιητικό τους σύστημα να υπερτερήσει.

Διακρίνεται στην Πρωτογενή και τη Δευτερογενή Πρόληψη.
Η Πρωτογενής πρόληψη, έχει να κάνει με:
1. Τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Το Εθνικό πρόγραμμα
Εμβολιασμού εγκρίνει το Διδύναμο και το Τετραδύναμο
εμβόλιο που προστατεύουν από τα καρκινογόνα στελέχη
του ιού. Ο Π.Ο.Υ υποστηρίζει ότι τα ποσοστά της HPVλοίμωξης θα μειωθούν αξιοσημείωτα, εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται και οι άντρες.
2. Την ώριμη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων. Η
αυστηρότερη επιλογή του ερωτικού συντρόφου και η χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων φραγμού (προφυλακτικό)
ασφαλώς περιορίζει, αλλά δεν αποκλείει την πιθανότητα
της λοίμωξης, καθώς η μετάδοση γίνεται από τη βουβωνική χώρα ή και με τα χέρια.
Η Δευτερογενής Πρόληψη διεκπεραιώνεται στα πλαίσια
του προσυμπτωματικού ελέγχου. Περιλαμβάνονται το Τεστ
Παπανικολάου, η κολποσκόπηση, η τραχηλογραφία, η
ιστολογική εξέταση και το HPV-DNAtest.
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των κονδυλωμάτων,
και όχι στην εξάλειψη του ιού. Η θεραπευτική αγωγή διαφέρει από άτομο σε άτομο στο κόστος, στις παρενέργειες,
στη διάρκεια και στην αποτελεσματικότητα. Ενδεικτικές
θεραπευτικές μέθοδοι είναι οι κάτωθι:

1. Κρέμες, αλοιφές, τζελ ή και συνδυασμός αυτών->
Αναστολή πολλαπλασιασμού καρκινικών κυττάρων
2. Κρυοθεραπεία -> Κρύο και υγρό άζωτο καταστρέφειΤα κονδυλώματα είναι η συμπτωματολογική έκφραση με- τον παθολογικό ιστό
ρικών στελεχών του ιού HPV, που είναι συνήθως χαμηλού 3. Διαθερμία -> Ρεύμα υψηλής συχνότητας υπερθερμαίκινδύνου. Ενδέχεται όμως να συνυπάρχουν σε αυτά, υψη- νει και εξατμίζει τα βλαβερά κύτταρα
λού κινδύνου στελέχη που ευθύνονται για τραχηλικές νε- 4. Laser με CO2 -> Η δέσμη υπέρυθρου φωτός, με ακρίοπλασίες. Εμφανίζονται με τη μορφή μικρών προεξοχών βεια αφαιρεί τα καρκινικά κύτταρα
στο δέρμα ή στους βλεννογόνους.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Βάσει στατιστικών στοιχείων που αντλήθηκαν από έρευνες
του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, φαίνεται ότι 80% του Ως επαγγελματίες υγείας οφείλουμε να παρέχουμε στην
καρκίνου του τραχήλου και του πέους, προκαλείται από κοινότητα τη σωστή πληροφορία για τον ιό HPV και για
καρκινογόνα στελέχη του HPV. Υπάρχει όμως μεγαλύτε- τη συσχετιζόμενη καρκινογένεση, τόσο στους άντρες
ρη ανησυχία για κινητοποίηση στις γυναίκες, διότι είναι όσο και στις γυναίκες. Επιβάλλεται να προάγουμε τη
πιο συχνή η καρκινογένεση στον τράχηλο. Μπορούμε έτσι σωστή σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου καθώς και
να πούμε ότι ο ιός HPVείναι ο σεξουαλικά μεταδιδόμενος την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στον εαυτό του
καρκίνος.
και τον ερωτικό του σύντροφο. Πολυπόθητη είναι η επίτευξη της μείωσης των μολύνσεων από τον HPV μέσα
ΠΡΟΛΗΨΗ
στην επόμενη πενταετία.
ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ
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Παρέμβαση της Ε.Ν.Ε. στο Γ.Ν.Ε.
Θριάσιο για τις ηλεκτρονικές
συνταγογραφήσεις φαρμάκων

Ο

Ο θεσμός της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθιερώθηκε δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 3892/2010. Τόσο
από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον επίμαχο
Νόμο, όσο και από τις ίδιες τις διατάξεις του προκύπτει με
σαφήνεια, ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρησης των συνταγών βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους
ιατρούς, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρών των δημόσιων νοσοκομείων.
Χαρακτηριστικές είναι ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 3
του ως άνω Νόμου, που τιτλοφορείται, μάλιστα, «Υποχρεώσεις ιατρών ως προς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση». Ειδικότερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 παρ. 1 του Νόμου 3892/2010, «Οι ιατροί υποχρεούνται να εγγράφονται ως
χρήστες του Σ.Η.Σ. που διαχειρίζεται
ο Φορέας “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.” για λογαριασμό της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχουν τις υποχρεώσεις που
ορίζονται ειδικότερα στις επόμενες παραγράφους».

εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής ή του παραπεμπτικού που καταχωρίστηκε, υπογράφουν και το παραδίδουν
στον ασθενή (…)».
Σύμφωνα με την παράγραφο 7, «Οι ιατροί μπορούν να
ακυρώσουν συνταγή ή παραπεμπτικό που έχουν καταχωρίσει εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί».
Σύμφωνα με την παράγραφο 8, «Οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα επισκόπησης των συνταγών ή παραπεμπτικών που
έχουν καταχωρίσει ηλεκτρονικά οι ίδιοι (…)».
Σύμφωνα, τέλος, με την παράγραφο
9, «Οι ιατροί υποχρεούνται να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή για
την εγγραφή, την ταυτοποίηση και τη
σύνδεση τους στο Σ.Η.Σ., καθώς και
για την επεξεργασία, καταχώριση και
εκτύπωση των ηλεκτρονικών συνταγών και παραπεμπτικών».

Εκ του πλέγματος των παραπάνω διατάξεων, σε συνδυασμό με την απουσία
οιασδήποτε μνείας περί νοσηλευτικού προσωπικού, καταδεικνύεται με τον πλέον πειστικό και αδιαμφισβήτητο τρόΣημειωτέον, ότι η ως άνω υποχρέωση βαρύνει και τους πο, ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, όπως γίνεται δεκτό αφορά και απευθύνεται μόνον στους ιατρούς, οι οποίοι και
από την υπ’αριθμ. 450/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού βαρύνονται με τις σχετικώς προβλεπόμενες στο άρθρο 3
υποχρεώσεις.
Συμβουλίου του Κράτους.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3, «Οι ιατροί,
αφού προβούν στην ταυτοποίηση του ασθενούς με την
επίδειξη βιβλιαρίου υγείας και τη χρήση ΑΜΚΑ, καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τη συνταγή και συγκεκριμένα καταχωρίζουν τη διάγνωση, τα φάρμακα ή / και τα παραπεμπτικά (…)».
Σύμφωνα με την παράγραφο 4, «Η συνταγή ή το παραπεμπτικό που καταχωρίζεται ηλεκτρονικά περιέχει στοιχεία
του ιατρού που τα καταχώρισε, την ημερομηνία καταχώρισης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσης τους (…)».

Κατά συνέπεια είναι απόλυτα σαφές, ότι οι νοσηλευτές των
δημόσιων νοσοκομείων ουδόλως εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία ως εκ της φύσεώς της και
του περιγραφέντος θεσμικού της πλαισίου ανήκει κατ’αποκλειστικότητα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων των ιατρών.
Σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον αδιανόητο η πολύπαθη νοσηλευτική κοινότητα να επωμίζεται τα βάρη και
τις ευθύνες του ιατρικού προσωπικού. Το φαινόμενο αυτό
πρέπει να λάβει τώρα ένα οριστικό τέλος μέσω της μη
εμπλοκής του νοσηλευτικού προσωπικού με οποιαδήποτε
διαδικασία αφορά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5, «Μετά από την επιβεβαίω- Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Γεν. Γραμματέας
ση της ολοκληρωμένης και επιτυχούς ηλεκτρονικής κα- Ο Πρόεδρος
Αριστείδης Δάγλας
ταχώρισης της συνταγής και του παραπεμπτικού, οι ιατροί Δημήτριος Σκουτέλης 		
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Ε.Ν.Ε.: «2η Διημερίδα Κοινοτικής Νοσηλευτικής –
Δημόσιας Υγείας & Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας»

Ο

Ο Επιστημονικός Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής – Δημόσιας
Υγείας – Πρωτοβάθμιας – Φροντίδας Υγείας, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, σε συνεργασία με
το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
το Τμήμα Νοσηλευτικής (Τομέας
Δημόσιας Υγείας – Εργαστήριο
Κοινοτικής Νοσηλευτικής), του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει
τη διεξαγωγή της 2ης Διημερίδας
Κοινοτικής Νοσηλευτικής – Δημόσιας Υγείας & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: «Η Συμβολή της
Κοινοτικής Νοσηλευτικής στην
Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας:
Τάσεις και Προοπτικές», η οποία
θα πραγματοποιηθεί στις 30 – 31
Μαΐου 2018, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Αμφιθέατρο Πανεπι-

στημιούπολης Ι). Η συμμετοχή στη
Διημερίδα είναι Δωρεάν, τελεί υπό
την Αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και μοριοδοτείται με 8
Μονάδες Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.
Με οδηγό την περσινή επιτυχημένη
Διημερίδα, αναμένουμε την καθολική συμμετοχή όλων των Νοσηλευτών, ώστε η φετινή επιστημονική εκδήλωση να ξεπεράσει την
προηγούμενη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης
Ο Γεν. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις νοσηλευτών
(Μάϊος 2018)

N

Νοσηλεύτρια ΤΕ από ΓΝΑ Ευαγγελισμός ζητά αμοιβαία
μετάταξη για Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Κέντρα
Υγείας Τρίπολης.
Τηλ. Επικονωνίας: 6983405553
Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητεί αμοιβαία μετάθεση από Νοσοκομείο Αθηνών σε οποιοδήποτε Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο Λάρισας, Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας, Κατερίνης και
Θεσσαλονίκης.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6983652186

σοκομείο των Τρικάλων, Καρδίτσας και Βόλου.
Τηλ. Επικοινωνίας 6974187326
Νοσηλεύτρια τε ζητά αμοιβαία μετάθεση από Ιπποκράτειο
Αθηνών προς το νοσοκομείο Τρίπολης.
Επικοινωνία: georgia_avdi@yahoo.gr

Nοσηλεύτρια ΤΕ στην ψυχιατρική κλινική του Γ.Ν.Ρόδου
(με κίνητρα παραμεθορίου περιοχής) προσληφθείσα με
προκήρυξη -ΨΥΧΑΡΓΩ ζητά αμοιβαία μετάταξη-μετάθεση
Νοσηλεύτρια ΠΕ από Νοσοκομείο ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» με νοσηλεύτρια ΤΕ από την περιοχή της Μακεδονίας και
ζητά αμοιβαία μετάθεση για οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή συγκεκριμένα Κοζάνη ή Θεσσαλονίκη.
Κέντρο Υγείας στο Νομό Λάρισας ή σε οποιοδήποτε Νο- Τηλ. Επικοινωνίας: 6970818319 – 2241003457
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