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Τροποποίηση διατάξεων αρ. 84 και 85 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), αναφορικά 
με τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων 

HΗ Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της για 
την έκδοση της υπ’ αριθ. εξαιρετικά επείγουσας εγκυκλίου 
του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με 
την πρόσφατη τροποποίηση των διατάξεων του Υπαλληλικού 
Κώδικα για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στα κριτήρια 
μοριοδότησης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων προ-
ϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, 
Διεύθυνσης, Τμήματος ή ενδιάμεσων και αντίστοιχων προς αυτά 
επιπέδων με τις διατάξεις του αρ. 277 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν τα εξής: «5. Για την εφαρμογή 
των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου 
λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση 
καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυν-
σης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, 
Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοική-
σεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και 
Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και 
σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενι-
κή Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης».

Με τις διατάξεις αυτές, ως προς τις προϋποθέσεις του παραδε-
κτού της αίτησης υποψηφιότητας, όπως αυτές προβλέπονται στις 
διατάξεις της παρ. 1α και 1β, της παρ. 2α,2γ και 3β του αρ. 84 του 
Υ.Κ., λαμβάνεται πλέον υπόψη και η θητεία σε θέση προϊστα-
μένου που έχει διανυθεί σε ν.π.ι.δ. που ανήκουν στη Γενική 
Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Επίσης, ως προς τη μοριοδότηση του κριτηρίου της εργασια-

κής- διοικητικής εμπειρίας που προβλέπεται στις διατάξεις της 
περ. γγ’ της παρ. 3β του αρ. 85 του Υ.Κ., όπως ισχύει, λαμβά-
νεται πλέον υπόψη και η θητεία σε θέση προϊσταμένου που 
έχει διανυθεί σε ν.π.ι.δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, 
όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις ισχύουν για όσες προκηρύξεις 
έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος των δια-
τάξεων αυτών, ήτοι από τις 19.7.2018, ημερομηνία δημοσίευσης 
του ν. 4555/2018 και έναρξης ισχύος των διατάξεων του αρ. 277 
αυτού, και εφεξής.

Με την εγκύκλιο αυτή, τέλος, καλούνται τα αρμόδια Συμβούλια 
Επιλογής Προϊσταμένων των Υπουργείων να εκκινήσουν άμεσα 
την εξέταση του παραδεκτού των αιτήσεων και τη μοριοδότη-
ση των υποψηφίων, έτσι ώστε να έχουν ολοκληρώσει τις δι-
αδικασίες επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων το αργότερο 
έως το τέλος Οκτωβρίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρας της διαδικασίας και επιλογής 
και τοποθέτησης προϊσταμένων διευθύνσεων, οι αρμόδιες Δι-
ευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να προβούν στη συγκρότηση 
των υπηρεσιακών συμβουλίων του αρ. 159 του Υ.Κ., όπως ισχύ-
ει. Τα εν λόγω υπηρεσιακά συμβούλια θα είναι αρμόδια ακο-
λούθως για την επιλογή των προϊσταμένων Τμημάτων κατά τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 85 του Υ.Κ.

Δείτε την εγκύκλιο:                                                                                                                                        
http://enne.gr/wp-content/uploads/2018/09/tropopoihsh-
diataksewn.pdf
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Συνάντηση Κεντρικής Διοίκησης Ε.Ν.Ε. με τον Πρύτανη 
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή 

κ. Κ. Γουλιάμο

ΤΤα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Διοίκησης της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος είχαν την τιμή να συναντηθούν με 
τον Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή 
κ. Γουλιάμο Κώστα στο πλαίσιο εποικοδομητικού διαλόγου για τις 
προοπτικές ανάπτυξης της νοσηλευτικής εκ-
παίδευσης, σε σχέση με τις νέες προκλήσεις, 
οι οποίες προκύπτουν στο συνεχώς αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον των υπηρεσιών υγείας σε 
διεθνές επίπεδο.

Στη συνάντηση υπήρξε ολιστική προσέγγιση 
της νοσηλευτικής εκπαίδευσης και από κοινού 
διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα ποιοτικής και 
άριστης εκπαίδευσης των νοσηλευτών σε θεωρητικό και πρακτικό 
επίπεδο, αλλά και η ανάγκη ενσωμάτωσης της συνεχιζόμενης εκ-
παίδευσης στην εργασιακή και επιστημονική κουλτούρα και νοοτρο-

πία των νοσηλευτών, ώστε η Νοσηλευτική Επιστήμη να παρέχεται 
και να προσαρμόζεται συνεχώς στις πολυδιάστατες απαιτήσεις των 
πολιτών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε εγκάρ-
διο κλίμα, αμοιβαίας κατανόησης και κοινού 
οράματος ως προς την ανάπτυξη της Νοση-
λευτικής Επιστήμης. Η Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδος χαιρετίζει τηn τιμητική συνάντηση 
και δηλώνει αρωγός στη συνέχεια της άψογης 
συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε      
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης   Αριστείδης Δάγλας

Εξελίξεις στο ζήτημα της διόρθωσης 
του επιδόματος των προϊσταμένων

Πληροφορούμαστε ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε νοσοκομεία 
σχετικά με την καταγραφή των θέσεων των προϊσταμένων, με 
σκοπό να εξεταστεί το ενδεχόμενο από την κυβέρνηση, της δι-
όρθωσης της οικονομικής διαφοράς του επιδόματος ευθύνης 
και της εξομοίωσής του με αυτό των υπολοίπων τμηματαρχών 
του δημοσίου τομέα (διοικητικών, τεχνικών κτλ).

Καταρχάς, εφόσον κάτι τέτοιο ισχύει, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ χαιρετί-
ζει την εν λόγω κίνηση και αισθάνεται πλήρως δικαιωμένη για 
την υλοποίηση των διεκδικήσεών της, έστω μετά από τρία χρό-
νια και αφού χρειάστηκε να καταβάλλει ένα μεγάλο χρηματικό 
ποσόν για να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να 
κερδίσει την δίκη αυτή.

Βεβαίως, για να αποκατασταθεί πλήρως η δικαιοσύνη, περιμέ-
νουμε να νομοθετηθεί η αναδρομική καταβολή του επιδόματος 
σε όλους όσους ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, είτε κατέ-
χουν τη θέση τους μετά από τις τυπικές κρίσεις, είτε διαθέτουν 
διοικητική πράξη ανάθεσης καθηκόντων. Κάθε άλλη λύση, θα 
είναι εμβαλωματική και αποσπασματική.
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επα-
νέλθει αναλόγως.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος   Ο Γ. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας   Γεώργιος Αβραμίδης

Π
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Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, αντιπροσωπία της ΕΝΕ επι-
σκέφτηκε τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. 
Κ. Μουτζούρη.

Η συνάντηση έγινε μέσα σε κλίμα συνεννό-
ησης και ευδόκιμης επικοινωνίας, με την 
παρουσία της προέδρου του Τμήματος Νο-
σηλευτικής κ. Γ. Φασόη και της καθηγήτριας 
του Τμήματος και εκλεγμένης Αντιπροσώπου 
της Γ.Σ. της ΕΝΕ κ. Αν. Καυγά.

Βασικό θέμα της συνάντησης, ήταν το αίτημα της ΕΝΕ για την 
εξεύρεση κοινού τόπου αναφορικά με την υιοθέτηση επιστη-
μονικά αποδεκτών μεθόδων για την ομαλή αφομοίωση και 
αναβάθμιση των πτυχίων των παλαιών αποφοίτων του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικής των ΤΕΙ και ΑΤΕΙ και η δρομολόγηση μιας 
δίκαιης και ορθολογικής διαδικασίας για όλους, σε συνεννόηση 
πάντα με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Ο κ. πρύτανης αφού άκουσε με προσοχή την παράθεση της αιτι-
ολογίας μας για την ιδιαιτερότητα της Τριτοβάθμιας Νοσηλευτι-
κής Εκπαίδευσης και την αναγκαιότητα της ταχύτατης ενοποίη-
σής της σε πανεπιστημιακό επίπεδο, συμφώνησε να συντελέσει 

αποφασιστικά στην επίλυση του προβλήμα-
τος που επί δεκαετίες μαστίζει τον κλάδο, 
συνεργαζόμενος με την πολιτική ηγεσία του 
οικείου υπουργείου Παιδείας. Αποφασιστι-
κό ρόλο στη θετική έκβαση της συνάντησης 
διαδραμάτισε και η απολύτως καταφατική 
στάση της προέδρου του Τμήματος προς την 
κατεύθυνση μιας άμεσης και δίκαιης λύσης.

Η ΕΝΕ δεσμεύτηκε να  παραδώσει αναλυτικά την πρότασή της 
στον κ. πρύτανη, ώστε να ξεκινήσει ο διάλογος και η συγκεκρι-
μενοποίηση της διαδικασίας.

Σε γενικές γραμμές, η συνάντηση ήταν μια πολύ σημαντική εξέ-
λιξη, που ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει άρδην τα εκπαιδευτικά 
δεδομένα  για τον κλάδο των Νοσηλευτών.

Απολογισμός Συνάντησης Ε.Ν.Ε. με τον Πρύτανη 
του ΠΑ.Δ.Α., καθηγητή κ. Κ. Μουτζούρη

Τ
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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 αποκλειστι-
κά και μόνον με ζητήματα, που άπτονται της άσκησης του νοση-
λευτικού 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 
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 ζή-
τημα 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 παρά-
δειγμα η παράδοση και παραλαβή πιστοποιητικών θανάτων 
από Ν.Υ. προς όλες τις κλινικές, η τήρηση των υπογραφών στο 
βιβλίο θανόντων, η διεκπεραίωση διοικητικής φύσεως εκκρε-
μοτήτων 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 ενδει-
κτική, δοθέντος ότι οποιαδήποτε ενέργεια διοικητικής φύσεως 
εκφεύγει του κύκλου αρμοδιοτήτων των νοσηλευτών.  
Συμπερασματικά, η ΕΝΕ καθιστά σαφές, ότι ο εφημερεύων νο-
σηλευτής και η από μέρους του ανάπτυξη αρμοδιοτήτων οριο-
θετούνται από συγκεκριμένους κανόνες, που αποκρούουν κάθε 
προσπάθεια ανάθεσης αλλότριων καθηκόντων, ξένων προς το 
νοσηλευτικό επάγγελμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης    Αριστείδης Δάγλας

Οι Εφημερεύοντες Νοσηλευτές 
δεν ασκούν αλλότρια καθήκοντα

A
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Το Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς» αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά 
την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στο Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και την εισαγωγή καινοτομίας στην υγεία τιμή-
θηκε με τρείς διακρίσεις στην τελετή απονομής των Βραβείων 
Healthcare Business Awards 2018. Την Διοίκηση εκπροσώπη-
σε η Αν. Διοικήτρια κα Άννα Μάινα.

Συγκεκριμένα το Νοσοκομείο απέσπασε:

Το Χρυσό Βραβείο στην Κατηγορία Νοσοκομεία / Ιδιωτικές Κλι-
νικές Δράση για την Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση απέσπα-
σε το Ετήσιο Πρόγραμμα Πρόληψης και Αγωγής Υγείας για την 
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Διαβητικής Αμφιβληστροειδο-
πάθειας με πρωτοπόρο χρήση φορητού αμφιβληστροειδογρά-
φου για screening ασθενών. Το βραβείο παρέλαβαν η κ. Θα-
νασά Γεωργία, Υπεύθυνη του Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής 
Υγείας και ο κ. Μακρής Γεώργιος, Επιμελητής Κρατικής Οφθαλ-
μολογικής Κλινικής.

Το Χρυσό Βραβείο στην Κατηγορία Νοσοκομεία / Ιδιωτικές 
Κλινικές για το Καινοτόμο Τμήμα απέσπασε το Φαρμακευτικό 

Τμήμα του Νοσοκομείου για τον εκσυγχρονισμό και εισαγωγή 
συστήματος ελέγχου και διαχείρισης barcode στο Νοσοκομει-
ακό Φαρμακείο με αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση του 
φαρμάκου στο Νοσοκομείο. Το Βραβείο παρέλαβαν η κ. Οικο-
νόμου Όλγα, Διευθύντρια του Τμήματος Φαρμακείου.

Το Αργυρό Βραβείο στην Κατηγορία Νοσοκομεία/Ιδιωτικές 
Κλινικές για την Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημόσιου 
Νοσοκομείου απέσπασε η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσί-
ας του Νοσοκομείου παρουσιάζοντας τις δράσεις διοικητικής 
βελτίωσης, φροντίδας ασθενών και τις καινοτομίες που εφαρ-
μόστηκαν. Το βραβείο παρέλαβε η κ. Νταβώνη Γιαννούλα, Διευ-
θύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς».

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

http://www.gna-gennimatas.gr/wp-content/uploads/2
018/09/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-
%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-%CE%92%CE%A1%CE
%91%CE%92%CE%95%CE%99A-HEALTHCARE-BUSSINESS-AW-
ARDS-2018%CE%93%CE%9D%CE%91-%CE%93%CE%95%CE%9D%C
E%9D%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3.pdf

Τριπλή βράβευση του Νοσοκομείου Γ.Ν.Α. 
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» στα βραβεία HEALTHCARE 

BUSINESS AWARDS 2018

Δ
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Διοίκησης 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος συναντήθηκαν, με αντιπρο-
σωπία Νοσηλευτών από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Η συνάντηση διεξήχθη υπό την σκέπη των μακροχρόνιων σοβα-
ρών προβλημάτων, τα οποία και αντιμετωπίζει η Νοσηλευτική 
Διεύθυνση του Ε.Κ.Α.Β. πανελλαδικά. Αυτά αφορούν την μεγάλη 
έλλειψη Νοσηλευτών (είναι στελεχωμένες 
μόνο οι 30/80 οργανικές θέσεις Νοσηλευ-
τών), τον αποκλεισμό των Νοσηλευτών ως 
μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
Ε.Κ.Α.Β., τον αποκλεισμό των Νοσηλευτών 
από τις διακομιδές των ασθενών (αεροδι-
ακομιδές, πληρώματα ασθενοφόρων και 
λοιπές υπηρεσίες), τη συνεχιζόμενη κάλυ-
ψη των νοσηλευτικών αρμοδιοτήτων από 
άλλες ειδικότητες, την υπηρεσιακή αξιολό-
γηση των νοσηλευτών από διαφορετική ειδικότητα και όχι από 
την υπάρχουσα Νοσηλευτική Διεύθυνση.

Στην πολύωρη συνάντηση αποτυπώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια 
όλα τα προαναφερόμενα πάγια προβλήματα, μαζί με τις παρελ-
κόμενες αρνητικές συνέπειες, οι οποίες αποτυπώνονται καθη-
μερινά μέσα από τις συνεχόμενες αναφορές των πολιτών. Ακό-

μη, εκφράστηκε η έντονη ανησυχία των Νοσηλευτών για την 
κατάργηση της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης από τον νέο οργανι-
σμό του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος αναμένεται να δημοσιευτεί σύντομα.

Στα συμπεράσματα του εποικοδομητικού διαλόγου διαπιστώθη-
κε, ότι πλέον είναι άμεση η ανάγκη του επαναπροσδιορισμού 
του νοσηλευτικού ρόλου και η ενεργή συμμετοχή του σε όλες 

τις διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Β., 
ώστε να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία στο 
«παθολογικό» εργασιακό περιβάλλον και 
όλοι οι επαγγελματίες υγείας να αποδίδουν 
τα μέγιστα στην επείγουσα προνοσοκομει-
ακή φροντίδα των πολιτών. Η συνάντηση 
ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αμοιβαίας 
κατανόησης και η Ε.Ν.Ε. δεσμεύτηκε να 
πραγματοποιήσει άμεση συνάντηση με το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β., ώστε 

να ξεκινήσει από κοινού ένας παραγωγικός διάλογος εφ’ όλης 
της ύλης σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της εφαρμογής 
της νοσηλευτικής επιστήμης στον οργανισμό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης   Αριστείδης Δάγλας

Απολογισμός συνάντησης Κεντρικής Διοίκησης Ε.Ν.Ε. 
με τον Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, καθηγητή κ. Γουλιάμο Κώστα

Τ
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Διοίκη-
σης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος συναντήθηκαν στις 
20/09/2018, με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας κα Τζώρτζη Χρι-
στίνα.
Η συνάντηση έλαβε χώρα σε εξαιρετικό κλίμα μεταξύ των δύο 
θεσμών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε εποικοδομη-
τικός διάλογος και αναπτύχθηκαν λεπτομερώς οι πάγιες θέσεις 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, σχετικά με τα φλέγοντα ζη-
τήματα των Κοινοτικών Νοσηλευτών στις δομές της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ευρεία συζήτηση σχετικά με την 
οργανωτική δομή της Π.Φ.Υ. διαχρονικά έως και σήμερα και δι-
απιστώθηκε από κοινού το διοικητικό έλλειμμα που υφίσταται 
στην Π.Φ.Υ., αναδεικνύοντας παράλληλα την επιτακτική ανάγκη 
της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού των Οργανισμών των Υγειο-
νομικών Περιφερειών, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
Αυτόνομη Νοσηλευτική Υπηρεσία, έχοντας ως υπεύθυνο συ-
ντονιστή Κοινοτικό Νοσηλευτή, ακολουθώντας το πετυχημένο 
μοντέλο Π.Φ.Υ. των Σκανδιναβικών χωρών και άλλων Ευρωπαϊ-
κών χωρών. Ακόμη, σε ότι αφορά στους οικονομικούς πόρους, 
κατέστη σαφές ότι οι πόροι οι οποίοι θα εξοικονομηθούν ακόμη 
και βραχυπρόθεσμα, είναι πολλοί περισσότεροι από εκείνους 
οι οποίοι θα διατεθούν για την κάλυψη των επιδομάτων θέσεων 
ευθύνης από τους Κοινοτικούς Νοσηλευτές.
Ακολούθως, τέθηκε στο τραπέζι του διαλόγου το φλέγων θέμα 
του επικείμενου αποκλεισμού των εργαζομένων νοσηλευτών 
στις Δημόσιες Δομές της ΠΦΥ, από υπηρεσίες που αφορούν 
στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας, καθώς δεν εξασφα-
λίζεται η υποχρεωτική συμμετοχή τους στο υπό συγκρότηση 
Δίκτυο Πρόληψης και Προαγωγής. Για το θέμα αυτό, δόθηκαν 
διευκρινίσεις σχετικά με τη πορεία και το ρόλο του Κοινοτικού 
Νοσηλευτή σε όλη την πορεία της Π.Φ.Υ. στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, μέσω της οποίας οι Κοινοτικοί Νοσηλευτές αποτελούν 
το βασικό πυλώνα λειτουργίας της, καθώς καθημερινά καλύ-
πτουν όλες τις διαχρονικές ανάγκες της κοινότητας μέσω των 
παρεμβάσεων τους (κλινική υποστήριξη εντός των δομών Π.Φ.Υ., 
εμβολιαστική κάλυψη πληθυσμού, προγράμματα αγωγής υγεί-
ας, προγράμματα πρόληψης, κατ’ οίκον νοσηλεία, προγράμματα 
στο μαθητικό πληθυσμό, διαχείριση χρονίων νοσημάτων κ.λ.π.). 
Επίσης έγινε αποτίμηση των θετικών αποτελεσμάτων, των οποί-
ων θα είχε η ολιστική αξιοποίηση των Κοινοτικών Νοσηλευτών 
στην Π.Φ.Υ., τόσο σε εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα υγεί-
ας, όσο και στην αποσυμφόρηση των υγειονομικών δομών δευ-
τεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, διότι με την 
υψηλή κατάρτιση και επιστημονικό υπόβαθρο των Κοινοτικών 
Νοσηλευτών (υψηλό ποσοστό κατοχής μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών και ειδικεύσεων), επιτυγχάνεται πλήρης υγειονομική 
κάλυψη του πληθυσμού στην κοινότητα.
Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε, ήταν η καθιέρωση του 
Σχολικού Νοσηλευτή σε κάθε σχολική μονάδα και ανεξαρτή-
τως του πλαισίου επιμέλειας παιδιού με χρόνιο νόσημα. Επίσης 

η τονίστηκε ότι το καθηκοντολόγιο για τον Σχολικό Νοσηλευτή 
θα πρέπει να ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και όχι από το 
Υπουργείο Παιδείας όπως ισχύει έως σήμερα. Για το λόγο αυτό 
προτάθηκε η δημιουργία Διεύθυνσης Σχολικών Νοσηλευτών 
εντός του Υπουργείου Υγείας. Και στο συγκεκριμένο θέμα κα-
τέστη σαφές ο σημαντικός ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή, κα-
θώς εκτός της σχολικής υγιεινής, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο 
μεταξύ οικογένειας και εκπαιδευτικών, γεγονός το οποίο του 
επιτρέπει να ασκήσει παράλληλα τις επιστημονικές του γνώσεις 
στο ευρύτερο κοινοτικό πλαίσιο (π.χ. πρόληψη, προαγωγή & 
αγωγή υγείας κ.λ.π.).
Επίσης εξετάστηκε το ενδεχόμενο μεταφοράς των Υπηρεσιών 
Κατ’ οίκον Νοσηλείας από την τριτοβάθμια περίθαλψη στις δο-
μές της Π.Φ.Υ., είτε μέσω διασύνδεσης των υπηρεσιών, είτε με 
εξ’ ολοκλήρου ενσωμάτωση. Από την πλευρά της Ε.Ν.Ε. ανα-
φέρθηκαν τα θετικά σημεία αυτής της μετακίνησης, όπως είχαν 
προκύψει από Πρόγραμμα της Ε.Ν.Ε. «Θεραπεία εκεί που ζω».
Τέλος, συζητήθηκε ενδελεχώς, ο χρόνιος αποκλεισμός ενημέ-
ρωσης του σώματος των νοσηλευτών μέσω του θεσμικού φορέα 
εκπροσώπησης του (ΕΝΕ) όσον αφορά στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών. Κατέστη σαφές από την πλευρά της Ε.Ν.Ε., ότι οι 
εμβολιασμοί υπάγονται στις νοσηλευτικές πράξεις και επειδή 
υπάρχει ασάφεια ως προς τη διατύπωση και ερμηνεία του, έχει 
δημιουργηθεί έντονη σύγχυση με άλλες ειδικότητες επαγγελ-
ματιών υγείας. Άλλωστε είναι ηλίου φαεινότερο, ότι σε κάθε 
επιδημιολογική κρίση, εκείνοι που αναλαμβάνουν την εμβολια-
στική κάλυψη του πληθυσμού είναι οι εργαζόμενοι Νοσηλευτές 
σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας (π.χ. ιός Η1Ν1, κ.λ.π.).

Στα συμπεράσματα της συνάντησης διαπιστώθηκε, ότι πλέον 
είναι άμεση η ανάγκη αναθεώρησης του Προεδρικού Διατάγ-
ματος 1989 και η προσαρμογή αυτού, στον σύγχρονο υγειονο-
μικό επαγγελματικό χάρτη. Επίσης θα πρέπει να γίνουν από 
την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας τροποποιήσεις των κανονι-
στικών κειμένων στον πρόσφατο νόμο για την Π.Φ.Υ., ώστε να 
είναι διακριτοί οι ρόλοι των επαγγελματιών υγείας για τη δια-
σφάλιση της εργασιακής «ειρήνης» και την πρόοδο της Π.Φ.Υ. 
προς όφελος των χρηστών υπηρεσιών υγείας.

Για όλα τα προαναφερόμενα, η Ε.Ν.Ε. δεσμεύτηκε να κατα-
θέσει εκ νέου επισήμως τις θέσεις και τις προτάσεις της σε 
ότι αφορά στην Π.Φ.Υ. και τους Κοινοτικούς Νοσηλευτές, με 
γνώμονα την προάσπιση της προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
όλων των πολιτών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα αμοιβαίας κατανό-
ησης και κοινού οράματος ως προς την ανάπτυξη της Π.Φ.Υ. Η 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος χαιρετίζει τη σημερινή συνάντηση 
και ευελπιστεί στη συνέχεια της άψογης συνεργασίας με τη Δι-
εύθυνση Π.Φ.Υ. του Υπουργείου Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης   Αριστείδης Δάγλας

Απολογισμός Συνάντησης Κεντρικής Διοίκησης 
Ε.Ν.Ε. – Προϊστάμενη Διεύθυνσης Π.Φ.Υ. 

Υπουργείου Υγείας

Τ
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Σε μία περίοδο που έχει φουντώσει η κουβέντα για την Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και συχνά υπάρχουν αντε-
γκλήσεις ανάμεσα σε επαγγελματικούς κλάδους για το ρόλο 
και τις αρμοδιότητες σε αυτή, τα όσα ανέφερε η κ. Άννα 
Καυγά, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής στο 
DailyPharmaNews με αφορμή την πραγματοποίηση από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών με θέμα «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική 
Δημόσιας Υγείας» έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η κ. Καυγά πέρα 
από το μεταπτυχιακό αναφέρθηκε στο ρόλο των νοσηλευτών 
στην ΠΦΥ, εκτιμώντας ότι η Πολιτεία δεν τους αξιοποιεί όπως 
θα έπρεπε και ότι εκεί ενδεχομένως να βρίσκεται και το κλειδί 
της αποτυχίας των όποιων παρεμβάσεων έχουν γίνει μέχρι σή-
μερα. Κρίνει δε σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες που διεκδικεί ο 
κάθε κλάδος Υγείας στην Πρωτοβάθμια, όπως για παράδειγμα 
οι επισκέπτες Υγείας ή οι φαρμακοποιοί, ότι αυτές θα πρέπει να 
καθορίζονται από τις σπουδές.    

Κυρία Καυγά, ανακοινώθηκε πρόσφατα η πραγματοποίη-
ση από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΜΠΣ) με 
θέμα «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας 
Υγείας». Ποιος είναι ο σκοπός του Μεταπτυχιακού και σε 
ποιους απευθύνεται;

Κατ’ αρχάς είμαστε πολύ υπερήφανοι που το Τμήμα Νοσηλευτι-
κής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής-ΠΑ.Δ.Α, με την ίδρυση 
έξι αυτόνομων και ενός διατμηματικού ΠΜΣ, μπήκε δυναμι-
κά στην αξιοποίηση και εμβάθυνση της γνώσης με σκοπό την 
εξειδίκευση των Πτυχιούχων σε επιμέρους ενότητες και  γνω-
στικά αντικείμενα του πρώτου κύκλου σπουδών. Ένα από τα 
νέο -ιδρυθέντα ΠΜΣ αφορά στην «Κοινοτική Νοσηλευτική και 
Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» (ΦΕΚ 3962/12-09-2018, τ. Β΄ ).
Το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τις 
ανάγκες των νοσηλευτών για ανάπτυξη και προώθηση της επι-
στημονικής γνώσης και έρευνας στον τομέα της προηγμένης 
κοινοτικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής δημόσιας υγεί-
ας.

Η νοσηλευτική είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη και συνεχώς 
εξελισσόμενη επιστήμη υγείας που επικεντρώνεται στη διαχεί-
ριση των σύγχρονων προβλημάτων υγείας που προσδιορίζονται 
από την ατομική συμπεριφορά και από τους κοινωνικο-οικονο-
μικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Τα τελευταία χρόνια παράγοντες όπως η αλλαγή του τρόπου 
ζωής, η οικονομική κρίση, το μεταναστευτικό ρεύμα, οι κοινω-

νικές ανισότητες, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η γήρανση 
του πληθυσμού, οι περιβαλλοντικές  αλλαγές, ο επιπολασμός 
των μεταδιδομένων νοσημάτων, η αύξηση των χρόνιων νοση-
μάτων, η ανάγκη για κατ ’οίκον  φροντίδα, οι κίνδυνοι στους 
χώρους εργασίας, η υγεία του σχολικού πληθυσμού  και η υγεία 
των μεταναστών και  προσφύγων αύξησαν τις ανάγκες για πρό-
ληψη και παροχή προηγμένης νοσηλευτικής φροντίδας υγείας 
στον πληθυσμό της κοινότητας.

Το ΠΜΣ στην «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημό-
σιας Υγείας» ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις για την προ-
αγωγή της υγείας του πληθυσμού σε όλο το ηλικιακό φάσμα στο 
πλαίσιο της δημόσιας υγείας και αναμένεται να συμβάλει στη 
βελτίωση της υγείας μέσα σε ένα υγιές και ασφαλές περι-
βάλλον χωρίς διακρίσεις και ανισότητες, λαμβάνοντας υπό-
ψη τη νέα στρατηγική της χώρας για τη Δημόσια Υγεία και 
τη Μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) 
που απαιτούν επαγγελματίες νοσηλευτές με εξειδικευμένη 
γνώση και βέλτιστη πρακτική.

Ο σκοπός του Μεταπτυχιακού είναι να δώσει τα απαραίτητα 
εφόδια στους κατόχους του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) ώστε ως εξειδικευμένοι  επαγγελματίες να μπορούν 
να εργαστούν σε σχολεία, χώρους εργασίας, μονάδες υγείας 
στην κοινότητα, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, σε φορείς, οργα-
νώσεις και δομές στο επίπεδο της ΠΦΥ και του εξω-νοσοκο-
μειακού περιβάλλοντος, με στόχο την προαγωγή της υγείας του 
πληθυσμού σε όλο το ηλικιακό φάσμα και σε όλα τα πολιτισμικά 
περιβάλλοντα.

«Υγιείς Συνεντεύξεις»: Συνέντευξη της Επίκουρης Καθηγήτριας του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κας Άννας Καυγά: 
«Η Νοσηλευτική στο προσκήνιο για την προαγωγή της 

δημόσιας υγείας», στο DailyPharmaNews

Σ
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Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας. 
Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια γι’ αυτούς τους όρους; Έχει 
αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό η Νοσηλευτική ώστε να μιλάμε 
για τέτοιου είδους εξειδίκευση;

Η νοσηλευτική ξεκίνησε από τη φροντίδα στο σπίτι δηλαδή από 
την κοινότητα.  Η κοινοτική νοσηλευτική δέχεται την υγεία ως 
μια δυναμική διεργασία στη ζωή του ανθρώ-
που. Έχει σαν βάση της την ολιστική προσέγ-
γιση στη φροντίδα υγείας και ο κύριος προσα-
νατολισμός της προς την υγεία γίνεται με την 
πρόληψη της νόσου, την προαγωγή της υγείας 
και την αποκατάσταση. Από την άλλη μεριά, οι 
νοσηλευτές πάντα ήταν ένθερμοι και ενεργοί  
υποστηρικτές της δημόσιας υγείας, συμμετέχο-
ντας  στην πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων 
και των μεγάλων επιδημιών. Καθώς αποτελούν 
το μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυνα-
μικού των συστημάτων υγείας, οι νοσηλευτές 
έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που 
να  διασφαλίζει καλή υγεία. Επί πλέον οι θεμελιώδεις αρχές 
των νοσηλευτικών παρεμβάσεων είναι ενιαίες, περιλαμβάνουν 
όλα τα επίπεδα φροντίδας και πρόληψης και έχουν ως τελικό 
στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Με βάση αυτή την 
παραδοχή, η δημόσια υγεία δεν αποτελεί ξεχωριστό αυτόνομο 
επαγγελματικό πεδίο, αλλά «έννοια» που αποτελεί συλλογική 
δράση για αειφόρο ανάπτυξη της υγείας του πληθυσμού.
Η νοσηλευτική είναι επιστήμη και έχει το δικό της εννοιολογικό 
και θεωρητικό πλαίσιο καθώς και τη μεθοδολογία για την άσκη-
σή της. Η έρευνα σε συγκεκριμένους  τομείς  της νοσηλευτικής  
επιστήμης  έδωσε τη δυνατότητα  για ανάπτυξη ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων.

Στη χώρα μας γίνεται μία προσπάθεια ανάπτυξης της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας. Πιστεύετε ότι προχωρά προς τη 
σωστή κατεύθυνση και πως βλέπετε το ρόλο του Νοσηλευτή 
και των υπόλοιπων επαγγελματιών Υγείας σε αυτήν;

Δεν αμφισβητεί κανένας ότι η ΠΦΥ αποτελεί μονόδρομο για το 
εθνικό σύστημα υγείας της χώρας. Σε αυτό που διαφωνούμε 
είναι ο ιατροκεντρικός προσανατολισμός  των νομοθετημά-
των για την ΠΦΥ. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος της συχνότη-
τας των αλλαγών και της μη αποτελεσματικότητας των νόμων. 
Στις περισσότερες  χώρες του κόσμου ο νοσηλευτής είναι ο 
στυλοβάτης και ο μοχλός για τη λειτουργία της ΠΦΥ. Η νοση-
λευτική ήταν η πρώτη επιστήμη που συμπεριέλαβε στο Πρό-
γραμμα Σπουδών της τη φιλοσοφία  και την πρακτική  της ΠΦΥ 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ και της Ε.Ε. 
Αν η πολιτεία τοποθετήσει περισσότερους νοσηλευτές στα 
κέντρα αποφάσεων και στηρίξει την ΠΦΥ περισσότερο στη 
δυναμική τους, είμαι απόλυτα σίγουρη ότι  τα  αποτελέσματα  
θα είναι θετικά  αλλά και μακροχρόνια.

Πρόσφατα υπήρξε Εγκύκλιος για τους εμβολιασμούς που 
διενεργούνται στις Τοπικές μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) που επι-
τρέπει εμβολιασμουύς από τους επισκέπτες υγείας, με δική 

τους ευθύνη, προκαλώντας αντιδράσεις. Ως κλάδος θεωρείτε 
ότι οι νοσηλευτές έχουν αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε μέσα στο 
σύστημα υγείας και πως πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελ-
τιωθεί τη σχέση των επαγγελματιών υγείας προς όφελος των 
ασθενών χωρίς να προκαλεί συγκρούσεις μεταξύ επαγγελ-
ματικών κλάδων;

Οι νοσηλευτές είναι η μεγαλύτερη ομάδα επαγ-
γελματιών μετά τους γιατρούς, που έχουν εκ-
παιδευτεί και χορηγούν φάρμακα από όλες τις 
οδούς στα νοσηλευόμενα παιδιά. Η τεχνική δεν 
αλλάζει όταν το παιδί είναι υγιές και εμβολιά-
ζεται. Ο εμβολιασμός είναι μια νοσηλευτική 
πράξη και πρέπει  να εκτελείται από τους νο-
σηλευτές. Ο επισκέπτης υγείας δεν  πρέπει να 
εκτελεί νοσηλευτικές  πράξεις καθώς δεν είναι  
νοσηλευτής. Σε όλο τον κόσμο εκτός της Ελ-
λάδας ο επισκέπτης υγείας έχει πτυχίο νοση-
λευτικής και εξειδίκευση. Επίσης δεν γίνεται 

ο φαρμακοποιός να πραγματοποιεί  εμβολιασμούς ούτε άλλες 
νοσηλευτικές πράξεις, υπάρχουν οι αντίστοιχοι επαγγελματίες 
που έχουν εκπαιδευτεί γι αυτό. Οι αρμοδιότητες του κάθε κλά-
δου προκύπτουν από τις σπουδές του. Δυστυχώς η πολιτεία 
κωφεύει και περιορίζει την επαγγελματική δυνατότητα των νο-
σηλευτών σε βάρος του χρήστη των υπηρεσιών υγείας.

Τι σημαίνει για εσάς προσωπικά, η διενέργεια του μεταπτυ-
χιακού «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας 
Υγείας»;

Θεωρώ πολύ σημαντική την έγκριση ίδρυσης του μεταπτυχια-
κού: Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγεί-
ας, γιατί απευθύνεται σε νοσηλευτές που εργάζονται στην κοι-
νότητα και  είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες και 
να ενισχυθεί η νοσηλευτική έρευνα στην ΠΦΥ. Το πρόγραμμα 
είχε γίνει προσπάθεια να είναι δωρεάν δηλαδή χωρίς δίδακτρα, 
αλλά τελικά έχει τα ελάχιστα τέλη φοίτησης, ένα μικρό ποσόν, 
για να καλυφθούν τα απαραίτητα λειτουργικά έξοδα. Το ενδια-
φέρον των νοσηλευτών για την κοινοτική νοσηλευτική είναι 
μεγάλο.  

Να σημειώσω εδώ για την ειδικότητα Κοινοτικής Νοσηλευτι-
κής, ότι υπάρχει απόφαση από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 
(11/18-02-1994) ότι η Κοινοτική Νοσηλευτική είναι μια ξε-
χωριστή ειδικότητα. Επίσης έχει αποφασιστεί από την ολομέ-
λεια του ΚΕΣΥ (συνεδρίαση, 6/12/2013) αλλά το αποτέλεσμα 
μηδέν. Η τόσο μακροχρόνια αναμονή της θεσμοθέτησης της 
ειδικότητας δημιουργεί αναμφίβολα πολλά ερωτηματικά. 

Αναλυτικά η συνέντευξη: 

https://dai lypharmanews.gr/si te/post/9230/Xekina-
metaptuchiako-apo-to-Panepistimio-D-Attikis-gia-tin-
Koinotiki-Nosileutiki

Επιμέλεια Συνέντευξη: Χαράλαμπος Πετρόχειλος
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Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος, το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & 
Νήσων του Αιγαίου συνεχίζει τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών 
φροντιστηρίων, με στόχο την προαγωγή της Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης των Νοσηλευτών.

Δια της παρούσης, έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε για 
το αναλυτικό πρόγραμμα των φροντιστηρίων, που θα διεξαχθεί 
κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 
έως και την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 ως ακολούθως:

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων: Οκτώβριος – 

Δεκέμβριος 2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1) «Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματι-
ών υγείας».

Εισηγήτρια: κ. Ζωή Μπιτσώρη

Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 3/10/2018   Ώρα: 13.00-15.00

Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν.Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», 
στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

2) «Συναισθηματική Νοημοσύνη και Διοίκηση».

Εισηγήτρια: κ. Κλεάνθη Μακρυγιαννάκη.

Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 10/10/2018   Ώρα: 15.00-17.00

Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν.Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», 
στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

3) «Λήψη αποφάσεων και ηγεσία».

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Πιστόλας

Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 17/10/2018   Ώρα: 13.00-15.00

Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», στο Αμ-
φιθέατρο του Νοσοκομείου.

4) «Διαχείριση μικροβιαιμιών σχετιζόμενων με κεντρικούς 
φλεβικούς & αρτηριακούς καθετήρες στη ΜΕΘ».

Εισηγητής: κ. Γαβριήλ Λάζος

Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τρίτη 30/10/2018   Ώρα: 15.00-17.00

Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν.Α.«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αίθουσα Βιβλιοθή-
κης – 1ος όροφος-Κεντρικό Κτήριο.

5) «Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα στη Νοσηλευτική Διοί-
κηση».

Εισηγήτρια: κ. Ζωή Μπιτσώρη

Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 31/10/2018   Ώρα: 15.00-17.00

Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Α.Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», στο Αμφιθέα-
τρο του Νοσοκομείου.

Σ

1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & Νήσων 
του Αιγαίου: Κλινικά Φροντιστήρια 
(Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018)



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 13

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

6) «Μέθοδοι και μοντέλα υπολογισμού της στελέχωσης σε 
νοσηλευτικό προσωπικό».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αβραμίδης
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 7/11/2018   Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» 
Ε.Ε.Σ – Αίθουσα Κ.Ε.Κ.

7) «Βιοηθική και νομική ευθύνη των Νοσηλευτών».
Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Μούγια.
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 14/11/2018   Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», στο Αμ-
φιθέατρο του Νοσοκομείου.

8) «Τεχνικές Αποκλιμάκωσης».
Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Μούγια.
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 21/11/2018   Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν.Α «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» 
Ε.Ε.Σ -Αίθουσα Κ.Ε.Κ.

9) «Κλίμακες – Score βαρύτητας ασθενούς στη ΜΕΘ».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αργυρίου
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τρίτη 27/11/2018   Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αίθουσα Βιβλιο-
θήκης – 1ος όροφος-Κεντρικό Κτήριο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

10) «Βασικές αρχές ΗΚ Γραφήματος».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Αργυρίου
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 5/12/2018   Ώρα: 13.00-15.00

Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», στο Αμφιθέατρο του Νοσο-
κομείου.

11) «Διαχείριση βίαιων ασθενών στις υπηρεσίες υγείας – τε-
χνικές αποκλιμάκωσης».
Εισηγητής: κ. Τζαννής Πολυκανδριώτης
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Πέμπτη 13/12/2018   Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Α.Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», στο Αμφιθέα-
τρο του Νοσοκομείου.

12) «Οστεοπόρωση στην Τρίτη ηλικία. Ο αλγόριθμος FRAX ως 
εργαλείο  στη διαγνωστική διαδικασία».
Εισηγήτριες: κ. κ. Ευγενία Βλάχου, Αγορίτσα Κουλούρη, Μαρία 
Μηλάκα
Διάρκεια: 2 ώρες, Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 19/12/2018   Ώρα: 13.00-15.00
Χώρος Διεξαγωγής: Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», στο Αμφιθέατρο του Νοσο-
κομείου.

Το Πρόγραμμα των Εκπαιδευτικών Φροντιστηρίων είναι ΔΩΡΕ-
ΑΝ, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές και λόγω 
του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί αυστη-
ρά σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οικονομικά τακτοποιημέ-
νων μελών της ΕΝΕ.
Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ) και κάθε φροντιστήριο μοριοδοτείται με Μονάδες 
Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ. Θα χο-
ρηγηθεί Πιστοποιητικό παρακολούθησης ανά φροντιστήριο.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία της 
ΕΝΕ, ή με φαξ: 210-3648049, ή με e-mail: grammatiaene@
gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 210-3648044 κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες ή επισκεφτείτε το www.enne.gr. 

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.
Η Πρόεδρος   Ο     Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντία Μπελαλή   Δημοσθένης Σαληκίδης
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2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης: Κλινικά Φροντιστήρια 
(Οκτώβριος 2018)

ΤΤρίτη 2/10/2018: «Παρακίνηση Επαγγελματιών Υγείας», κλινικό 
φροντιστήριο. Σαλπιγγίδου Κωνσταντίνα, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, 
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο».
Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα. Ώρες διεξαγωγής 15:30-
17:30.
Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (30), θα 
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οικονομι-
κά τακτοποιημένων μελών της ΕΝΕ. Το ως άνω κλινικό φρο-
ντιστήριο τελεί υπό την αιγίδα της ΕΝΕ και μοριοδοτείται με 3 
(τρεις) Μονάδες
Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. Θα δοθεί πιστο-
ποιητικό παρακολούθησης.
Όσοι από τους συναδέλφους επιθυμούν να το παρακολου-
θήσουν παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή στους:
• κ. Φίλιππο Κακάνη, στο τηλέφωνο 6945892644
• κ. Μαρία Κωστίκου, στη τηλέφωνο 6932206960

Τετάρτη 17/10/2018: «TRIAGE στο ΤΕΠ». Τούφας Κωνσταντίνος, 
Νοσηλευτής ΤΕ MSc, τομεάρχης ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα. Ώρες διεξαγωγής 13:00-
15:00.
Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (30), θα 
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οικονομι-
κά τακτοποιημένων μελών της ΕΝΕ. Το ως άνω κλινικό φρο-
ντιστήριο τελεί υπό την αιγίδα της ΕΝΕ και μοριοδοτείται με 3 
(τρεις) Μονάδες
Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. Θα δοθεί πιστο-
ποιητικό παρακολούθησης.
Όσοι από τους συναδέλφους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν 

παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο της Δι-
εύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 2461352821.

Πέμπτη 18/10/2018: «Αποτελεσματική επικοινωνία & Διαχείρι-
ση συγκρούσεων στο χώρο της υγείας». Πέγιου Αγγελική, ΤΕ 
Νοσηλεύτρια MSc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Προϊσταμένη 
3ου Νοσηλευτικού Τομέα Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ΠΕ Ψυχο-
λόγος.
Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα. Ώρες διεξαγωγής 12:00-
14:00.
Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (30), θα 
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οικονομι-
κά τακτοποιημένων μελών της ΕΝΕ. Το ως άνω κλινικό φρο-
ντιστήριο τελεί υπό την αιγίδα της ΕΝΕ και μοριοδοτείται με 3 
(τρεις) Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης. 
Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Όσοι από τους συναδέλφους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν 
παρακαλούμε να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο της Δι-
εύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 2541351111.

Παρακαλούμε πολύ όπως ενημερώσετε τους Προϊσταμένους 
των τμημάτων καθώς και όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παρακαλούμε για τις δικές 
σας ενέργειες.

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.
Ο Προεδρος  Η Γεν. Γραμματεας
Γ. Μπαλιοζογλου   Μ. Κωστικου
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Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής 
στον Πολιτιστικό Τομέα Νοσηλευτών

ΑΑγαπητοί συνάδελφοι,
Η ΕΝΕ, θέλοντας να αναδείξει την πολύπλευρη διάσταση των 
Ελλήνων Νοσηλευτών και να δώσει τη δυνατότητα της δημόσιας 
προβολής του έργου τους, μέσα από την καλλιτεχνική του έκ-
φραση, προχωρά στην έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής 
των ενδιαφερομένων, στον υπό συγκρότηση «Πολιτιστικό Τομέα 
των Νοσηλευτών».
Μέσα από τον «Πολιτιστικό Τομέα» της ΕΝΕ, οι Νοσηλευτές για 
πρώτη φορά, θα έχουν τη δυνατότητα της οργανωμένης συλλο-
γικής έκφρασης της δημιουργικής τεχνοτροπίας και της αισθη-
τικής τους αντίληψης.
Ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων, 
αυτόνομα ή συνδυαστικά, θα επιφέρουν τη γόνιμη συνύπαρξη 
του λόγου και του έργου, της Επιστήμης και της Τέχνης και θα 
αναδείξουν τις διαφορετικές και ποικίλες μορφές της πνευματι-
κής υπόστασης των Ελλήνων Νοσηλευτών και των έργων τους.
Οι ομάδες εργασίας που θα λειτουργήσουν είναι οι εξής:
1. Αρχιτεκτονικής
2. Γλυπτικής

3. Ζωγραφικής

4. Λογοτεχνίας και ποίησης

5. Μουσικής

6. Τέχνες του θεάματος (θέατρο, χορός)

7. Κινηματογράφος

8. Φωτογραφία

9. Κόμικς

Η πρόσκληση για συμμετοχή αφορά όλους τους Νοσηλευτές, 
είτε ως απλά μέλη/φίλοι του Τομέα, είτε ως ενεργά συμμετέ-
χοντες στις πολιτιστικές δραστηριότητες του Τομέα.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία της 
ΕΝΕ, ή με φαξ: 210-3648049, ή με e-mail: grammatiaene@
gmail.com.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: http://enne.gr/14055

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης   Αριστείδης Δάγλας

Νοσηλεύτρια ΤΕ από ΓΝΑ “ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ” 
ζητεί αμοιβαία μετάθεση-μετάταξη σε ΤΟΜΥ,ΚΥ και Νοσοκο-
μεία του Νομού Αχαΐας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6974681673
Νοσηλεύτρια ΤΕ από το ΓΝΑ Π & Α Κυριακού ζητά αμοιβαία 
μετάταξη με συνάδελφο από Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. Επικοινωνίας: 6994060383, Email:maria_panagiot@
yahoo.gr
Νοσηλευτής Τ.Ε. από Γ.Ν. Αθηνών ”Κοργιαλένειο-Μπενάκειο 
Ε.Ε.Σ.” ζητά αμοιβαία μετάταξη με συνάδελφο από Νοσοκομεία 
Άργους, Ναυπλίου, Κορίνθου και Τρίπολης. Τηλ. Επικοινωνίας 
6983730268. 
Νοσηλεύτρια Τ.Ε από Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ ζητά αμοιβαία μετάθεση 
για Γ.Ν Σερρών, Τηλ. Επικοινωνίας: 6948069160, email: vasiliki.
pehlivanidou@gmail.com
Νοσηλεύτρια ΠΕ από Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών “Π. & 
Α. Κυριακού” ζητά αμοιβαία μετάταξη με συνάδελφο στο Γενικό 
Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας “ο Άγιος Παντελεήμων».
Νοσηλεύτρια (ΠΕ) διορισμένη στο νοσοκομείο Θριάσιο Γ.Ν.Ε. 
Αττικής, ζητά αμοιβαία μετάταξη με συνάδελφο σε οποιοδήποτε 
νοσοκομείο στο κέντρο των Αθηνών (Νοσοκομεία: Αγία Σοφία, 
Αγλαΐα Κυριακού, Αλεξάνδρα, Έλενα, Αιγινήτειο, Αρεταίειο, Ιπ-
ποκράτειο, Αγία Ελένη, Λαϊκό, Ευαγγελισμός, Γεννηματά, Σωτη-
ρία, Ελπίς, Άγιος Σάββας), Τηλ. επικοινωνίας: 6980091868

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις νοσηλευτών 
(Σεπτέμβριος 2018)

Ν
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