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Αναφορικά με τον θεσμό του εφημερεύοντος Νοσηλευτή, η Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος επισημαίνει τα ακόλουθα :
Είναι γεγονός, ότι η εφημερία του Νοσηλευτή αντιμετωπίζεται με
διαφορετικό τρόπο σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, φαινόμενο που οφείλεται στην
έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου, που να ρυθμίζει ενιαία τον εν λόγω θεσμό.
Ωστόσο, πέραν της ως άνω γενικής παρατήρησης θα πρέπει να
υπογραμμιστεί, ότι ο εφημερεύων νοσηλευτής προφανώς και διατηρεί την βασική
ιδιότητά του, δηλαδή αυτή του νοσηλευτή, κατά την εκτέλεση εφημερίας. Αυτό
πρακτικώς σημαίνει, ότι ο εφημερεύων νοσηλευτής οφείλει να απασχολείται
αποκλειστικά και μόνον με ζητήματα, που άπτονται της άσκησης του νοσηλευτικού
επαγγέλματος και της παροχής υπηρεσιών φροντίδας και υγείας προς τους
νοσηλευομένους ασθενείς, στο πλαίσιο λειτουργίας της οικείας Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας.
Υπ’αυτήν την έννοια ο εφημερεύων νοσηλευτής δεν δύναται να υποχρεωθεί
εις εκτέλεση ενεργειών, οι οποίες ως εκ της φύσεώς τους ανήκουν στην
αρμοδιότητα είτε των διοικητικών υπαλλήλων, είτε των ιατρών, μονίμων και
ειδικευομένων. Με άλλα λόγια το περίγραμμα των καθηκόντων του θα πρέπει να
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τελεί σε συνάφεια με τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των νοσηλευτών,
όπως αυτά κατοχυρώνονται στο ΠΔ 351/1989.
Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται, ότι είναι διαφορετικό το ζήτημα της
καθιέρωσης κάποιας μορφής συνεργασίας μεταξύ του εφημερεύοντος νοσηλευτή
και των λοιπών υπηρεσιών του νοσοκομείου, από την ανάθεση στον εφημερεύοντα
νοσηλευτή καθηκόντων, που ως εκ της φύσεώς τους άπτονται του πεδίου
αρμοδιοτήτων των άλλων υπηρεσιών.
Ενόψει

του

συνόλου

των

παραπάνω

παρατηρήσεων

βασίμως

υποστηρίζεται, ότι ενέργειες και διαδικασίες, όπως για παράδειγμα η παράδοση
και παραλαβή πιστοποιητικών θανάτων από Ν.Υ. προς όλες τις κλινικές, η τήρηση
των υπογραφών στο βιβλίο θανόντων, η διεκπεραίωση διοικητικής φύσεως
εκκρεμοτήτων με τα γραφεία τελετών, η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής
των ιατρών στα πιστοποιητικά θανάτου, η ανάληψη υπευθυνότητας για το υλικό
της ιματιοθήκης δεν μπορούν να αποτελούν έργο και καθήκον του εφημερεύοντος
νοσηλευτή.
Υπογραμμίζεται, ότι η ως άνω απαρίθμηση είναι εντελώς ενδεικτική,
δοθέντος ότι οποιαδήποτε ενέργεια διοικητικής φύσεως εκφεύγει του κύκλου
αρμοδιοτήτων των νοσηλευτών.
Συμπερασματικά, η ΕΝΕ καθιστά σαφές, ότι ο εφημερεύων νοσηλευτής και
η από μέρους του ανάπτυξη αρμοδιοτήτων οριοθετούνται από συγκεκριμένους
κανόνες, που αποκρούουν κάθε προσπάθεια ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων,
ξένων προς το νοσηλευτικό επάγγελμα.
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