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Β.Α.Ε. Νοσηλευτές Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 

οικ.2/16519/0022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

Β΄465/24/02/2012) περί του καθορισμού του επιδόματος επι-

κίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 

του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), καθορίζεται το μη-

νιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους 

μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλ-

λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 

ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και 

Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού ανά κατηγορία ως εξής:

α) Κατηγορία Α` σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες :

α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων 

και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτι-

νολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί 

ασθενοφόρων – διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων 

των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της 

Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), 

των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των 

Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων 

τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπό-

λοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών (…)».

Η καταβολή του ως άνω επιδόματος διατηρήθηκε με την θέση 

σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου 4354/2015.

Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Νόμου 

4483/2017, στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης 

και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο 

άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), εξακολούθησε να 

καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 

176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 

(Α’ 78) και εξειδικεύθηκε, κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιού-

χων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, 

με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες 

και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι μόνιμοι και δόκι-

μοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ 

βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται 

στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνο-

νται στις κατηγορίες της παραγράφου 2. Στην κατηγορία Α΄ 

συμπεριλαμβάνεται ρητώς το νοσηλευτικό προσωπικό.

Εκ τούτων έπεται, ότι ο νομοθέτης και η κανονιστικώς δρώσα 

διοίκηση έχουν καθιερώσει και επεκτείνει την καταβολή του 

επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλους 

τους νοσηλευτές, οι οποίοι κατά την παροχή των υπηρεσιών 

τους αναγκαστικώς εκτίθενται σε χώρους απασχόλησης και 

σε συνθήκες ιογενείς και επικίνδυνες για την υγεία τους.

Παρά ταύτα, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας και της 

ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, εξαιρούνται της κατα-

βολής του συγκεκριμένου επιδόματος οι νοσηλευτές που 

απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου 

στον ΟΚΑΝΑ. Σημειωτέον, ότι η σε βάρος της ως άνω κατη-

γορίας νοσηλευτών ευθεία παραβίαση της αρχής της ισότη-

τας έχει διαγνωσθεί και δικαστικώς από την πλέον πρόσφατη 

υπ’αριθμ. 384/2019 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, που επιδίκασε αναδρομικώς και νομιμοτόκως το έν-

δικο επίδομα σε νοσηλευτές με το σκεπτικό, ότι και αυτοί ερ-

γάζονται υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες ανθυγιεινότητας και 

επικινδυνότητας με τους δικαιούχους του επιδόματος, χωρίς 

η διαφορετική μεταχείρισή τους να δικαιολογείται από λόγους 

γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, ώστε να 

αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 

1 Σ).

Κατά συνέπεια, εφόσον η αντισυνταγματικότητα της μη κατα-

βολής του εν λόγω επιδόματος στους νοσηλευτές του ΟΚΑΝΑ 

έχει διαγνωσθεί, πλέον, και δικαστικώς, φρονούμε ότι οι συν-

θήκες έχουν πλέον ωριμάσει για την θεσμοθέτηση της κατα-

βολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

και στους νοσηλευτές που απασχολούνται με συμβάσεις ερ-

γασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στον ΟΚΑΝΑ. Η συγκε-

κριμένη ρύθμιση δύναται να λάβει την μορφή νομοθετικής 

διάταξης – τροπολογίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σε περίπτωση μη θεσμοθέτησης των 

ανωτέρω είναι παραπάνω από σαφές, ότι οι εργαζόμενοι θα 

προσφύγουν εκ νέου δικαστικώς, με αποτέλεσμα να υποχρε-

ώνεται ο φορέας απασχόλησής τους να καταβάλει πέραν του 

ποσού του επιδόματος και τους νόμιμους τόκους. Αυτό οπωσ-

δήποτε επιβαρύνει επιπλέον τον κρατικό προϋπολογισμό, 

οπότε θα πρέπει να δοθεί άμεσα μια λύση κατά τα ανωτέρω. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

       Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                Αριστείδης Δάγλας

Ο
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EΕνόψει του πρόσφατου δελτίου τύπου της Ένωσης Ιατρών 
του ΕΟΠΥΥ περί της επικαλούμενης αντιποίησης του ιατρικού 
επαγγέλματος κατά την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα.

Με το επίμαχο δελτίο τύπου επιχειρείται η πλήρης απαξίωση 
του ρόλου των Νοσηλευτών, όπως και λοιπών παρόχων υπη-
ρεσιών υγείας, ως μελών της ομάδας υγείας της ΠΦΥ. Ενόψει 
τούτων θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 4486/2017, ως Ομάδα Υγεί-
ας νοείται η ομάδα που αποτελείται από ιατρούς ειδικοτήτων 
γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, από νοσηλευτή, 
επισκέπτη υγείας, κοινωνικό λειτουργό και από διοικητικό 
προσωπικό, με ελάχιστη σύνθεση έναν ιατρό ειδικότητας γε-
νικής ιατρικής ή παθολογίας, έναν νοσηλευτή ή επισκέπτη 
υγείας και έναν διοικητικό υπάλληλο.

Αντίστοιχη πρόβλεψη περί της απαραίτητης ύπαρξης νοση-
λευτή αποτυπώνεται και στις διατάξεις περί της στελέχωσης 
των κέντρων υγείας ως φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. 
Κατά συνέπεια, ο ρόλος των νοσηλευτών στην ΠΦΥ είναι αδι-
αμφισβήτητος και ισότιμος με τον ρόλο των λοιπών παρόχων, 
ενώ δεν μπορεί να υποτιμάται από κανέναν. Υπενθυμίζεται, 
εξάλλου, ότι και η μέχρι σήμερα λειτουργία των δημοσίων 
νοσοκομείων στηρίζεται στην αυτοθυσία του νοσηλευτικού 
προσωπικού.

Θα πρέπει, επίσης, να παρατηρηθεί, ότι η ευρωπαϊκή και διε-
θνής τάση για την απομάκρυνση από το ιατροκεντρικό μοντέ-
λο της ΠΦΥ έχει αποδώσει πολλαπλά οφέλη, συμβάλλοντας 

τόσο στην επιτάχυνση της παροχής των υπηρεσιών, όσο και 
στον περιορισμό του κόστους αυτών, χωρίς να έχει παρατηρη-
θεί υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και διακινδύνευση της 
υγείας των ασθενών.

Εν σχέσει με τις αναφορές στη μαζική συνταγογράφηση και 
στην αύξηση του κουρέματος (claw back) της αποζημίωσης 
των παρόχων, τα σχόλια είναι μάλλον περιττά, δοθέντος ότι 
είναι γνωστό ποιοι συνέβαλαν στην κατακόρυφη αύξηση του 
κόστους της φαρμακευτικής περίθαλψης στην χώρα μας και 
της χρήσης λοιπών αναλώσιμων προϊόντων, εκτινάσσοντας 
την σχετική δαπάνη στα ύψη με ολέθριες συνέπειες για την 
εθνική μας οικονομία.

Συνοψίζοντας θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι το ιατροκεντρι-
κό σύστημα ΠΦΥ έχει εγκαταλειφθεί σε όλα τα αναπτυγμένα 
κράτη και μόνον στην χώρα μας το ιατρικό κατεστημένο επι-
χειρεί να το συντηρεί στο πλαίσιο μιας συντεχνιακής αντίλη-
ψης για τον χώρο της υγείας.

Οι νοσηλευτές, ως ισότιμοι επιστήμονες στον χώρο της ΠΦΥ 
αλλά και του ΕΣΥ γενικότερα, δηλώνουμε προς κάθε κατεύ-
θυνση, ότι δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε αυτό που μας 
αναλογεί, στο πλαίσιο της ορθής και πλήρους άσκησης των 
επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, προσφέροντας εξαιρετικά 
ποιοτικές υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

       Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                                 Αριστείδης Δάγλας

Απάντηση στους Προσβλητικούς Χαρακτηρισμούς της 
ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ

Στις 26-02-2020 εξεδόθη η υπ’αριθμ.πρωτ. 13338/26-02-
2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας περί της αναστολής των 
κανονικών αδειών. Ειδικότερα, αποφασίζεται η αναστολή κα-
νονικών αδειών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υγειο-

νομικών Περιφερειών, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, 
του ΕΟΔΥ, του ΕΚΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ και των Δημόσιων 
Δομών ΠΦΥ (κέντρα υγείας, πολυδύναμα περιφερειακά ια-
τρεία, περιφερειακά ιατρεία και τοπικά ιατρεία), καθώς και 
των Τοπικών Ομάδων Υγείας, μέχρι νεωτέρας εντολής.Σ

 Υπουργείο Υγείας:
Αναστολή κανονικών αδειών του προσωπικού 
του Υπουργείου Υγείας, των νοσοκομείων και 

όλων των υγειονομικών σχηματισμών της χώρας
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ΜΜε αφορμή την θέση σε δημόσια διαβούλευση του νομοσχε-
δίου του Υπουργείου Υγείας με κεντρική θεματική την δημό-
σια υγεία, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα.

Στο άρθρο 9 παρ. 3 δ αναφέρεται, ότι στις Διευθύνσεις Δη-
μόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ συνιστώνται οργανικές θέσεις ως 
ακολούθως : α) …, δ) κλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής με μεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας ή 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής ή/και ειδικότητα στη Νοσηλευτική 
Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική, θέσεις δύο (2).

Συναφώς στο άρθρο 13 παρ. 7 περίπτωση ε΄ αναφέρεται, ότι 
η Επιστημονική Γραμματεία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) στελεχώνεται και από έναν υπάλληλο 
του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής.

Από τις παραπάνω διατάξεις του νομοσχεδίου διαπιστώνεται, 
ότι σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η συμμετοχή νοσηλευ-
τή, προκρίνεται η κατηγορία ΠΕ έναντι της κατηγορίας ΤΕ, χω-
ρίς προφανή δικαιολογητική βάση.

Εν προκειμένω αξίζει να υπενθυμίσουμε την αιτιολογική έκ-
θεση που συνοδεύει το άρθρο 26 του Νόμου 4272/2014. Σύμ-
φωνα με αυτήν, «οι νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ 
φέρουν τον ίδιο επαγγελματικό τίτλο, ασκούν το ίδιο επάγ-
γελμα ως υποχρεωτικά μέλη του ίδιου επαγγελματικού συλ-
λόγου – νπδδ, ενώ εκτελούν τα ίδια υπηρεσιακά καθήκοντα 
στους φορείς απασχόλησής τους. (…) Ενόψει τούτου (…) 
καθίσταται προφανές, ότι η καθιέρωση προβαδίσματος υπέρ 
των νοσηλευτών ΠΕ (…) είναι αδικαιολόγητη και προσκρούει 
στην αρχή της ισότητας (…)».

Σημειωτέον, δε, ότι σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατά-
ξεις του άρθρου 124 του Νόμου 4600/2019, «Τα άρθρα «ΠΡΟ-

ΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» των οργανισμών των νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. στο σημείο που αναφέρεται η περίπτωση της νοση-
λευτικής υπηρεσίας αντικαθίστανται ως εξής:

«Στη Διεύθυνση, στους Τομείς και στα Τμήματα της Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ 
Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής, με εξαίρεση τα νοσηλευ-
τικά τμήματα που καλύπτουν τα Μαιευτικά – Γυναικολογικά 
Τμήματα, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ 
Μαιευτικής εκτός αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου 
αυτού, οπότε προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοση-
λευτικής».

Σε όσους Οργανισμούς υφίσταται η πρόβλεψη της κατάλη-
ψης των ανωτέρω θέσεων από υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ 
Βοηθών Νοσηλευτικής όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν 
οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτι-
κής, η πρόβλεψη αυτή καταργείται».

Σε συνέχεια των παραπάνω ειδικών διατάξεων ουδέν περι-
θώριο αμφιβολίας καταλείπεται πλέον, περί της οριστικής 
κατάργησης του προβαδίσματος μεταξύ των Νοσηλευτών ΠΕ 
και ΤΕ προκειμένου περί της κατάληψης των προβλεπομένων 
θέσεων ευθύνης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών όλων των νο-
σοκομείων του Ε.Σ.Υ., ενόψει της διαζευκτικής διατύπωσης 
που ακολουθείται από τον νομοθέτη.

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται παραπάνω από σαφές, ότι 
οποιαδήποτε μορφή διάκρισης μεταξύ των νοσηλευτών ΠΕ 
και ΤΕ ή οποιαδήποτε μορφή προβαδίσματος υπέρ των νο-
σηλευτών ΠΕ σε βάρος των νοσηλευτών ΤΕ είναι τουλάχιστον 
ανεπίκαιρη, δεν ευρίσκει έρεισμα επί της κείμενης νομοθε-
σίας, δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, 

Προτάσεις επί του Νομοσχεδίου με τίτλο: Πρόληψη, 
προστασία και προαγωγή της υγείας – Ανάπτυξη των 

υπηρεσιών δημόσιας υγείας

Η ως άνω απόφαση, που είναι αμέσου εφαρμογής, αφορά 
κατ’αποκλειστικότητα τις κανονικές άδειες και όχι άλλες μορ-
φές θεσμοθετημένων αδειών, που καθιερώνονται από γενικές 
ή από ειδικές διατάξεις. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουμε 
τόσο από την σαφή διατύπωση της επίμαχης υπουργικής από-
φασης, όσο και από την ρητή λήψη υπόψη στο προοίμιο αυτής 
των διατάξεων του άρθρου 49 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώ-
δικα, που ρυθμίζει το ζήτημα της χορήγησης της κανονικής 
άδειας.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 
παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, «Επιτρέπεται να 

μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονι-
κή άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες 
της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που 
προΐσταται εκείνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση 
της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρ-
μόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο».

Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση καταλαμ-
βάνει μόνον τις κανονικές άδειες, οι οποίες ανακαλούνται 
υποχρεωτικώς, χωρίς να θίγει άλλες μορφές θεσμοθετημέ-
νων αδειών.
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Στις 25-02-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (ΦΕΚ Α΄ 42) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 
με αντικείμενο τα «κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιο-
ρισμού της διάδοσης του κορωνοϊού».

Η εν λόγω ΠΝΠ περιλαμβάνει πέντε (5) συνολικά άρθρα με 
διαφορετικές θεματικές ενότητες το καθένα. Στο πρώτο άρ-
θρο προβλέπονται μέτρα πρόληψης και υγειονομικής παρα-
κολούθησης με σκοπό τον περιορισμό της διάδοσης του ιού. 
Η λήψη μέτρων είναι δυνητική και όχι άμεση, ενώ μεταξύ των 
μέτρων περιλαμβάνεται ενδεικτικώς η υποχρεωτική υποβολή 
σε κλινικό έλεγχο, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νο-
σηλεία των προσώπων για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπό-

νοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο, η 
επιβολή ελέγχων στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, 
ο προσωρινός περιορισμός των μεταφορικών συνδέσεων με 
χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου, ο προσωρινός περιορι-
σμός προσώπων που μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο, η προ-
σωρινή απαγόρευση λειτουργίας χώρων συνάθροισης όπως 
θέατρα, κινηματογράφοι κλπ, αλλά και δημοσίων υπηρεσιών, 
ο περιορισμός της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς εντός της 
χώρας, ο κατ’οίκον περιορισμός ομάδων προσώπων προς 
αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη 
διάδοση της νόσου.

Αναμφίβολα πρόκειται για δυνητικά μεν μέτρα, πλην όμως 

Σ
Κορωνοΐος – Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου

 Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων για 
τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού 

προσωπικού

συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των νοσηλευτών ΤΕ και 
έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε στα άρθρα 9 παρ. 3 δ΄ 
και 13 παρ. 7 ε΄ να υπάρξει αναδιατύπωση και χρήση του όρου 
«κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής».

Η πρόταση αυτή, εξάλλου, συμβαδίζει απόλυτα με την πρότα-
ση της ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ περί της δημιουργίας κλά-
δου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., όπου θα ενταχθούν όλοι ανεξαι-

ρέτως οι φέροντες τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή, 
αμφοτέρων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

Ευελπιστώντας για την υιοθέτηση της παρούσας πρότασης, 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

       Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                 Αριστείδης Δάγλας

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι η εφαρμογή για 
τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού πλην ια-
τρών, θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από τις 24 
Φεβρουαρίου 2020, στις 12:00 έως και τις 15 Μαρτίου 2020 
24:00.

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να καταθέσουν την αίτησή 
τους για διευκόλυνση τους θα πρέπει να διαβάσουν τις νέες 
Οδηγίες και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται αναρτημένα 
στο σημείο Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης, διότι περιέχουν 

αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εφαρμογές της δια-

δικασίας.

Πληροφορίες: https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/?

fbcl id=IwAR0d2nmCYHFMelLEXhOs6FpqQuYzKnM_

J27ABpHA87mQ6Qq0EnzIF8T_JAc

Φ.Ε.Κ. 460/14-02-2020, «Καθορισμός της διαδικασίας πρό-

σληψης επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο και ειδικό-

τητα»: http://enne.gr/16835

Α
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Κοπή Βασιλόπιτας Ε.Ν.Ε.

Στις 29 Φεβρουαρίου 2020, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, 
στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων, πραγμα-
τοποίησε στο εμβληματικό «Σαρόγλειο Μέγαρο», μια συμβο-
λική εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας, ως αφετηρία 
μιας σειράς εκδηλώσεων με αφορμή το Διεθνές Έτος Νοση-
λευτών-τριων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκ μέρους της 
Κυβέρνησης ο Υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλειος Κοντοζαμά-
νης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της 
Βουλής κ. Βασίλειος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Δημό-
σιας Υγείας κ. Παναγιώτης Πρεζεράκος, η Προϊσταμένη Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουρ-

γείου Υγείας κ. Φωτεινή Κουλούρη, εκ μέρους της Διεύθυνσης 
Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας η κ. Χρυσάνθη Μπαρώ, 
η Υποδιοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Γιαννού-
λα Νταβώνη, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής 
Ομοσπονδίας Νοσηλευτών – Ε.Σ.Υ. κ Γεώργιος Αβραμίδης, η 
Πρόεδρος του 1ου Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. κ. Κων-
σταντία Μπελλάλη, ο Πρόεδρος του 2ου Περιφερειακού Τμή-
ματος της Ε.Ν.Ε. κ. Γεώργιος Μπαλιόζογλου, ο Πρόεδρος του 
3ου Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. κ. Γεώργιος Αρβανί-
της, ο Πρόεδρος του 4ου Περιφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε. 
κ. Απόστολος Κωτσής, ο Πρόεδρος του 5ου Περιφερειακού 
Τμήματος της Ε.Ν.Ε. κ. Γεώργιος Κριτσωτάκης, Διευθυντές-

Σ

εξαιρετικής αυστηρότητας, που φτάνουν μέχρι του σημείου να 
περιορίζουν σημαντικές ελευθερίες και ατομικά δικαιώματα, 
συνταγματικώς κατοχυρωμένα.

Στο δεύτερο άρθρο προβλέπεται η έκτακτη μετακίνηση προ-
σωπικού, συμπεριλαμβανομένου του νοσηλευτικού προσωπι-
κού, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 
για έναν (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρεις 
(3) μήνες σε πληττόμενες περιοχές. Επιπλέον προβλέπεται η 
κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων δυνατότητα πρόσληψης 
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του νοσηλευτικού 
προσωπικού, για τέσσερεις (4) μήνες από τον ΕΟΔΥ.

Στο τρίτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας αγοράς 
υγειονομικού υλικού κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξε-
ων περί δημοσίων συμβάσεων.

Στο τέταρτο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα αναγκαστικής 
διάθεσης χώρων στο δημόσιο με σκοπό την κάλυψη αναγκών 
δημόσιας υγείας.

Τέλος, στο πέμπτο άρθρο προβλέπεται η έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των αναγκών 
πρόσληψης προσωπικού (και νοσηλευτικού), αλλά και αγοράς 
υγειονομικού υλικού.

Αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι τα περιγραφόμενα μέτρα, 
που δύνανται να ληφθούν, είναι εξαιρετικής φύσεως και επη-
ρεάζουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα την εν γένει κοινωνική και 
οικονομική ζωή, περιορίζοντας ή ακόμη αναιρώντας εν τοις 
πράγμασι θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα. Φρονούμε, λοιπόν, 

ότι κατά την εφαρμογή των μέτρων θα πρέπει να γίνεται κάθε 
φορά μια απαραίτητη στάθμιση, ώστε να εξασφαλίζεται η τή-
ρηση της αρχής της αναλογικότητας και να λαμβάνονται τα 
ηπιότερα δυνατά μέτρα. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται 
η κοινωνία μας να βρεθεί αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αποφευχθούν.

Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος παραμένει 
αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, 
με την ηγεσία του οποίου ευρίσκεται σε διαρκή επαφή για τον 
καλύτερο δυνατό συντονισμό των δράσεων και την οργάνωση 
των παρεχομένων υπηρεσιών από εξειδικευμένο νοσηλευτι-
κό προσωπικό. Θεωρούμε, δε, ότι στην παρούσα περίπτωση 
άπαντες οι νοσηλευτές οφείλουν να προασπίσουν το αγαθό 
της δημόσιας υγείας, εκμεταλλευόμενοι τις επιστημονικές 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Στην προσπάθεια αυτή δεν 
περισσεύει κανείς.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, παρακολουθώντας στενά τις 
εγχώριες, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις γύρω από τη 
νόσο του κορωνοϊού, συστήνει προς όλες τις κατευθύνσεις την 
διατήρηση της ψυχραιμίας και παράλληλα την λήψη απλών 
μέτρων πρόληψης και προφύλαξης, όπως π.χ. η ατομική υγι-
εινή.

Τέλος, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διαβεβαιώνει την ελ-
ληνική κοινωνία, ότι το νοσηλευτικό προσωπικό των φορέων 
παροχής υπηρεσιών υγείας είναι άρτια εκπαιδευμένο και κα-
τάλληλα προετοιμασμένο για την αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση παρόμοιων επιδημιολογικών περιστατικών.
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τριες Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Τομεάρχες Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών, Προϊστάμενοι-νες Νοσηλευτικών Τμημάτων και 
Νοσηλευτές-τριες από σχεδόν όλα τα νοσοκομεία της χώ-
ρας.

Μέσα σε ένα εγκάρδιο κλίμα, η Κεντρική Διοίκηση της 
Ε.Ν.Ε. υποδέχτηκε περισσότερους από 250 νοσηλευτές-
τριες, οι οποίοι με την παρουσία τους επιβεβαίωσαν τους 
άρρηκτους δεσμούς των μελών της Ε.Ν.Ε. πανελλαδικά.

Κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών επιβεβαιώθηκε για ακό-
μη μια φορά εκ μέρους του Υφυπουργού Υγείας κ. Βασίλει-
ου Κοντοζαμάνη, η δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργείου 
Υγείας με επικεφαλή τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικί-
λια για την άμεση δημιουργία του Κλάδου Νοσηλευτών στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, γεγονός το οποίο επισφραγίζει την 
αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς των Νοσηλευτών-
τριων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από την Πολιτεία.

Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε εκ των παλαιότερων μελών της 
Ε.Ν.Ε. και εν ενεργεία Νοσηλευτής, αξιοσέβαστος Πάτερ 
Γεώργιος Δραχτίδης και τα τέσσερα τυχερά φλουριά έλα-
χαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ .Παναγιώτης 
Πρεζεράκος, η κ. Μαρία Δάντσιου (Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»), 
η κ. Σκαλιώτη Γεωργία (Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο» - Πα-
τησίων), ο κ. Γεώργιος Αβραμίδης (Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – 
Ε.Σ.Υ., Ψ.Ν.Α.).

Η τελετή έλαβε χώρα μέσα σε ενωτικό κλίμα, αμοιβαίας 
σύμπνοιας και απέδειξε ότι τα μέλη της Ε.Ν.Ε. έχουν σφυ-
ρηλατήσει στο πέρασμα των χρόνων ηθικές και αξίες, οι 
οποίες προάγουν και εξελίσσουν την επιστήμη της Νοση-
λευτικής σε αριστεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές 
ευχαριστίες του σε όλους προσκεκλημένους για την τιμη-
τική παρουσία τους. Ιδιαιτέρως δε, ευχαριστεί όλους τους 
Νοσηλευτές-τριες, οι οποίοι-ες παρέμειναν στις υπηρεσίες 
τους, ώστε να είναι σε θέση να παρευρεθούν οι συνάδελ-
φοι τους στην τελετή και όλοι μαζί, σε πείσμα των καιρών, 
ενδυναμώνουν και στηρίζουν συνεχώς το Εθνικό Σύστημα 
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Καλωσόρισμα Προέδρου

Στη γη που γέννησε έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες 
φιλοσόφους και επιστήμονες, «Ἀριστοτέλης πόλεως μὲν ἦν 
Σταγείρων», τη Χαλκιδική, θα σας υποδεχθούμε φέτος για 
το 13ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο 
από 21 ως 24 Μαΐου. Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος στην πρώτη 
φράση από το έργο του «Μετά τα Φυσικά» μας διδάσκει: “Πά-
ντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγο-νται φύσει” που σημαίνει: 
Όλοι οι άνθρωποι από τη φύση τους επιθυμούν τη γνώση. Με 
γνώμονα τη ρήση αυτή λοιπόν, το Πανελλήνιο Συνέδριο της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, θεσμός πλέον στο χώρο της 
Υγείας, θα είναι η κοιτίδα παρουσίασης των νεότερων δεδο-
μένων ως προς το κλινικό και επιστημονικό επίπεδο στην Ελ-
λάδα αλλά και Διεθνώς και θα αποτελέσει μια μοναδική ευ-
καιρία ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε νέες πρακτικές ως 
προς τις εξελίξεις στο χώρο της Νοσηλευτικής. Το 2020 έχει 

θεσπιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας ως “Διεθνές Έτος Νοσηλευτή και 
Μαίας” μια απόφαση μέγιστης σημασίας, 
η οποία συνιστά πρόκληση, τόσο για τους 
νοσηλευτές όσο και για την πολιτική ηγε-
σία της εκάστοτε χώρας που καλείται να 
ενσκήψει στα ζητήματα του κλάδου προ-
κειμένου να προαχθεί και να διασφαλι-
στεί η δημόσια υγεία. Η μεγάλη επιτυχία 
των προηγούμενων συνεδρίων θα συνεχιστεί και αυτή τη χρο-
νιά, μέσω της δικής σας συμμετοχής με τη μαζική υποβολή 
επιστημονικών εργασιών, κλινικών φροντιστηρίων, διαλέξεων 
κ.α. Σας προσκαλούμε λοιπόν να βαδίσουμε με βήματα ουσίας 
και όχι εντυπωσιασμού, ενωμένοι και σταθερά προσηλωμένοι 
στο στόχο της ουσιαστικής και πολύπλευρης νοσηλευτικής 
επαγγελματικής ανάπτυξης, μέσα από μία ισχυρή επιστημονι-
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24 – 27 Σεπτεμβρίου 2020, Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace Hotel

Σημαντικές Ημερομηνίες: 

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 29 Ιουνίου 2020

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Κλινικών Φροντιστηρίων, Σεμιναρίων κ.ά.: 03 Ιουλίου 2020

Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασιών: 17 Ιουλίου 2020

Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 03 Ιουλίου 2020

Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 29 Μαΐου 2020

Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 31 Ιουλίου 2020

Λήξη τρίτης περιόδου Εγγραφών: 24 Σεπτεμβρίου 2020

Υγείας, ευρισκόμενοι πάντα στις επάλξεις, προσφέροντας με 
αλτρουισμό εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές, ώστε να 
προασπίζουν και να διασφαλίζουν τη Δημόσια Υγεία προς 
όφελος των πολιτών.

Ανανεώνοντας λοιπόν, την επόμενη συνάντηση των Νοσηλευ-
τών-τριών, στο 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματι-
κό Νοσηλευτικό Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί στις 21-24 
Μαΐου 2020, στη Χαλκιδική, ευχόμαστε σε όλα τα μέλη μας 

Υγεία και Ευτυχία για το φετινό έτος ορόσημο, το Διεθνές 
Έτος Νοσηλευτών-τριών.

41.175 λόγοι για να είμαστε περήφανοι για το επάγγελμα μας!!!

«Η Ισχύς εν τη Ενώσει» 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

       Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                 Αριστείδης Δάγλας
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Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης Επαγγελματιών 
Τομέα Υγείας: «ΕΝΕΡΓΩ &ΦΡΟΝΤΙΖΩ»

Στις 29 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συ-
νέλευση των αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε., στο αμφιθέατρο του 
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς». Το παρόν έδωσαν αντιπρόσωποι της Ε.Ν.Ε. 
πανελλαδικά, μεταφέροντας ενδελεχώς όλες τις απόψεις 
των μελών της Ε.Ν.Ε., σχετικά με τα δρώμενα στο νοσηλευ-
τικό επάγγελμα. Μέσα σ’ ένα συνεργατικό κλίμα συζητήθη-
καν όλες οι τελευταίες εξελίξεις, υπήρξε γόνιμος διάλογος, 
εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, αμοιβαία σύμπνοια και 
καθορισμός κοινών στόχων, με γνώμονα την εξέλιξη του νο-
σηλευτικού επαγγέλματος σε επίπεδο εκπαίδευσης και δημο-
σιονομικής αναβάθμισης. Παράλληλα τέθηκαν τα θεμέλια για 
την αυτόματη ισοτίμηση όλων των πτυχιούχων Νοσηλευτών, 
κατόπιν κοινής πρότασης των Προέδρων των Περιφερειακών 
Τμημάτων της Ε.Ν.Ε., η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα. Στην συ-

νέχεια εγκρίθηκε ο προ-
ϋπολογισμός για το 2020 
και η μείωση της ετήσιας 
συνδρομής για τις μο-
νογονεϊκές οικογένειες. 
Επιπλέον, παρουσιάστη-
καν όλες οι παρεμβά-
σεις και το εκπαιδευτικό 
έργο των επιστημονικών 

Τομέων της Ε.Ν.Ε. και 
επισημάνθηκε η καθορι-
στική σημασία της παρου-
σίας της Ε.Ν.Ε. στα διεθνή 
δρώμενα. Ακολούθησε η 
παρουσίαση των συμπε-
ρασμάτων Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και προτάθη-
καν καινοτόμες ιδέες, οι 
οποίες θα εμπνεύσουν και 
θα κινητοποιήσουν τους Νοσηλευτές, ώστε να εξελιχθούν πα-
ράλληλα με την επιστήμη την οποία υπηρετούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές ευ-
χαριστίες του σε όλους τους αντιπροσώπους για την καθολική 
συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και δεσμεύεται για την 
τήρηση όλων των ψηφισμάτων, ώστε η εξέλιξη της νοσηλευ-
τικής επιστήμης να αναπτύσσεται μέσα από τη συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μέσα σε αμοιβαίο κλίμα 
εμπιστοσύνης και διαύγειας.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

       Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                 Αριστείδης Δάγλας

Σ
Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων Ε.Ν.Ε.

κή και κοινωνική συνάθροιση, που θα υπογραμμίσει για άλλη 
μια φορά ότι οι νοσηλευτές, σε πείσμα των καιρών, μπορούν 
και θέλουν το καλύτερο. Οι Νοσηλευτές της Ελλάδας και της 
Ευρώπης δίνουμε το δυναμικό παρόν το Μάιο στην Καλλιθέα 
Χαλκιδικής στην πολύπαθη Μακεδονία μας , συζητάμε, κατα-
θέτουμε και ανταλλάσσουμε εμπειρίες και απόψεις. Κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν και παρουσια-
στούν πλήθος διαλέξεων, στρογγυλών τραπεζών, ελεύθερων 
ανακοινώσεων και κλινικών φροντιστηρίων, με επιστέγασμα 

τη βράβευση των καλύτερων εργασιών, όπως κάθε χρόνο. Ευ-
χαριστώ θερμά τους εισηγητές, τα μέλη της επιστημονικής, τι-
μητικής, διεθνούς και τοπικής οργανωτικής και συντονιστικής 
επιτροπής, που συμμετέχουν και συνεισφέρουν για άλλη μία 
χρονιά στο μεγαλύτερο Συνέδριο Νοσηλευτικής της χώρας. 
Θα σας περιμένουμε με χαρά κοντά μας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Δημήτριος Σκουτέλης

Αναλυτικές Πληροφορίες Συνεδρίου: http://enne2020.gr/
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ΗΗ Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος – Ε.Ν.Ε., πιστή στον προ-
σανατολισμό της για διαρκή επιμόρφωση στον τομέα υγείας, 
υλοποιεί στο προσεχές διάστημα, επιδοτούμενα σεμινάρια 
επαγγελματικής κατάρτισης για 1.010 επαγγελματίες του ιδι-
ωτικού τομέα σε όλη τη χώρα.

Βασικός στόχος της Πράξης είναι να καταστούν οι επαγγελ-
ματίες ικανοί να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες 
εργασιακές απαιτήσεις, με έμφαση σε δύο εκπαιδευτικά αντι-
κείμενα: (α) στα μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που 
σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας, και (β) σε 
κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με 
ψυχιατρικά προβλήματα.

Οι ειδικότεροι στόχοι είναι να προστεθεί επιστημονική εξειδι-
κευμένη γνώση στην ήδη υπάρχουσα, να αυξηθεί η συμμόρ-
φωση σε κλινικές πρακτικές, να μειωθούν τα ποσοστά των νο-
σοκομειακών λοιμώξεων, της σχετιζόμενης νοσηρότητας και 
θνητότητας, της συννοσηρότητας, να εξοικονομηθούν πόροι 
για την κοινωνία καθώς επίσης να γίνει πιο ασφαλής η παρε-
χόμενη φροντίδα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι πανελλαδικής εμβέ-
λειας και θα γίνουν με μέθοδο blending learning (συνδυα-
σμός δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης μορφής εκπαί-
δευσης), ως εξής:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (1): «Μέτρα πρόληψης και ελέγ-
χου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντί-
δας υγείας»: Αριθμός ωρών: 98 (7 ώρες φυσικής παρουσίας 
+ 53 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης + 38 ώρες ασύγχρονης 
εκπαίδευσης). Αριθμός ωφελούμενων: 660 άτομα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης «Μέτρα 
πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώ-
ρους παροχής φροντίδας υγείας» είναι η εκπαίδευση των 
επαγγελματιών τομέα υγείας στην πρόληψη και τον έλεγχο 
των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε Μονάδες υγείας. Μέσα 
από τις παρεχόμενες γνώσεις αναμένεται οι επαγγελματίες 
υγείας να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο διαχείρισης των λοι-
μώξεων και συγκεκριμένα:

•  Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη χρή-
ση βασικών εφαρμογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική 
πλατφόρμα.

•  Να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις έννοιες 
που αφορούν στις λοιμώξεις σε Μονάδες Υγείας, το ρόλο των 
δικτύων επιτήρησης και ελέγχου των λοιμώξεων, την εξάπλω-
ση αναδυομένων ή/και νεοεμφανιζομένων λοιμωδών νοσημά-
των, τη σχέση αυτών με τη δημόσια υγεία καθώς και την επι-
κρατούσα κατάσταση στον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο.

•  Να αποσαφηνίσουν σημαντικές ορολογίες όπως η μικροβια-
κή αντοχή και η πολυανθεκτικότητα των μικροβίων, οι νεώ-
τερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης αυτών και η ορθο-
λογική χρήση αντιβιοτικών στο χώρο των Μονάδων Υγείας 
αλλά και στην κοινότητα και η επίδραση της μη ορθολογικής 
χρήσης τους στην αύξηση των λοιμώξεων.

•  Να επισημάνουν τους κυριότερους τύπους λοιμώξεων στις 

Μονάδες Υγείας καθώς και κατανομή αυτών ανάλογα με το 
χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθενών ή την υποκεί-
μενη νόσο, καθώς και την ορθολογική χρήση των αντιβιο-
τικών ως αιτιολογικό παράγοντα της αυξημένης επίπτωσης 
των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

•  Να λάβουν σημαντική πληροφόρηση και να κατανοήσουν 
όσον αφορά το νομικό πλαίσιο σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Νοσηλευτή Επιτήρησης 
Λοιμώξεων (ΝΕΛ) και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοι-
μώξεων, καθώς και το πλαίσιο βάσει του οποίου η Επιτροπή 
διαρθρώνεται και λειτουργεί.

•  Να εκπαιδευτούν πάνω στα μέτρα πρόληψης των Λοιμώξεων 
και των εργαλείων συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, 
σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος των Μονάδων Υγείας.

•  Να κατανοήσουν ότι η διασφάλιση της ποιότητας της φροντί-
δας υγείας και η τιθάσευση του οικονομικού κόστους μπο-
ρεί να επιτευχθεί σε σημαντικό ποσοστό μέσω της μείωσης 
της επίπτωσης των Λοιμώξεων στις Μονάδες Υγείας.

•  Να καταρτιστούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές 
αρχές της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών σχέ-
σεων που ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανοήσουν τις βασικές 
αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν 
για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2): «Κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης 
για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα»: Αριθ-
μός ωρών: 100 (4 ώρες φυσικής παρουσίας + 59 ώρες σύγ-
χρονης εκπαίδευσης + 37 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης). 
Αριθμός ωφελούμενων: 350 άτομα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης «Κρίσιμα 
θέματα εκπαίδευσης για τη διαχείριση ασθενών με ψυχι-
ατρικά προβλήματα» είναι η εκπαίδευση των επαγγελματιών 
τομέα υγείας στην διαχείριση ασθενών με κρίσιμα ψυχιατρικά 
προβλήματα σε Μονάδες υγείας. Μέσα από τις παρεχόμενες 
γνώσεις αναμένεται οι επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν 
όλο το πλαίσιο διαχείρισης ασθενών με κρίσιμα ψυχιατρικά 
ζητήματα και συγκεκριμένα:

•  Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με τη χρή-
ση βασικών εφαρμογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική 
πλατφόρμα.

•  Να αποκτήσουν γνώσεις για τις βασικές αρχές της κοινοτι-
κής Ψυχιατρικής, τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ψυχική 
υγεία και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες σε σχέση με 
το χρόνιο ψυχικά άρρωστο τον τρόπο παροχής υπηρεσιών 
ψυχιατρικής περίθαλψης.

•  Να εκπαιδευτούν σε θέματα διαταραχών συννοσηρότητας, 
σε μεθοδολογίες καταπολέμησης των προκαταλήψεων και 
στιγματισμού σε βάρος των ατόμων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας και στη χρήση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων 
για την εκτίμηση της κατάθλιψης.

•  Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την Επείγουσα Ψυχια-
τρική, τη διαχείριση κρίσεων, την προσέγγιση του «δύσκο-
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Η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο στοχεύ-
ει στην πρόληψη εκατομμυρίων θανάτων κάθε 
χρόνο με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και 
της εκπαίδευσης για τον καρκίνο, καλώντας τις 
κυβερνήσεις και τα άτομα σε όλο τον κόσμο να 
αναλάβουν δράση κατά της νόσου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο καρκίνος 
είναι η δεύτερη σημαντική αιτία θανάτου παγκοσμίως και 
είναι υπεύθυνος για εκτιμώμενα 9,6 εκατομμύρια θανάτους 
το 2018. Σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου 1 στους 6 θανάτους 
οφείλεται σε καρκίνο. 300.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου 
που διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο μεταξύ παιδιών ηλικίας 0-19 
ετών.

Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, κάθε χρόνο 4.600.000 νέες περιπτώσεις 
καρκίνου διαγιγνώσκονται και 2.100.000 εκατομμύρια άν-
θρωποι πεθαίνουν από καρκίνο. Το 20% αυτών των θανάτων 
προέρχονται από καρκίνο του πνεύμονα, ακολουθούμενο από 
παθήσεις του παχέος εντέρου (12%), του μαστού (7%), του πα-
γκρέατος (6%) και του καρκίνου του στομάχου (5,7%). Στην Ευ-
ρωπαϊκή Περιφέρεια, ο κίνδυνος ενός ατόμου να αναπτύξει 
καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής του διαφέρει. Στις χώρες 
της Δυτικής Ευρώπης ο κίνδυνος αυτός υπερβαίνει το 25%, 
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κυμαίνεται από 19% έως 
25%. Δύο παράγοντες βρίσκονται πίσω από υψηλότερα ποσο-
στά θανάτων, η καθυστερημένη διάγνωση και μη βέλτιστη θε-
ραπεία. Και οι δύο μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα ενός 
ατόμου να θεραπεύσει ή να επιβιώσει μακροπρόθεσμα. Επι-

πλέον, περίπου το 1/3 των θανάτων από καρκίνο 
οφείλεται σε πέντε κύριους κινδύνους συμπερι-
φοράς και διατροφής: 1. Υψηλός δείκτης μάζας 
σώματος, 2.Ελλιπείς πρόσληψη φρούτων και λα-
χανικών, 3.Έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, 4. 
χρήση καπνού, 5. χρήση οινοπνεύματος.

Μεταξύ 30% και 50% των θανάτων από καρκίνο θα μπορού-
σε να προληφθεί τροποποιώντας ή αποφεύγοντας τους βασι-
κούς παράγοντες κινδύνου και εφαρμόζοντας τις υφιστάμε-
νες στρατηγικές πρόληψης που βασίζονται σε τεκμηριωμένα 
στοιχεία. Ακόμη, ορισμένοι τύποι καρκίνου μπορούν να προ-
ληφθούν μέσω του εμβολιασμού. Χωρίς εμβολιασμό, το 80% 
των γυναικών και των ανδρών θα έχουν μολυνθεί με HPV 
κάποια στιγμή στη ζωή τους, συνήθως πριν από την ηλικία 
των 25. Τα εμβόλια HPV είναι εξαιρετικά ασφαλή και αποτε-
λεσματικά στην πρόληψη της μετάδοσης των στελεχών HPV 
υπεύθυνων για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, καθώς και 
για κάποιους καρκίνους του αιδοίου, του κόλπου, του πέους, 
του πρωκτού και της στοματικής περιοχής. Επίσης, η ηπατί-
τιδα Β, μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή ηπατική λοίμωξη 
που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Β, είναι ένα μείζον 
παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Μπορεί να προκαλέσει χρόνια 
μόλυνση και θέτει τους ανθρώπους σε υψηλό κίνδυνο θανά-
του από κίρρωση και καρκίνο του ήπατος. Το εμβόλιο για την 
ηπατίτιδα Β προσφέρει προστασία κατά του ιού κατά 98-100%.

Ο καρκίνος μπορεί επίσης να μειωθεί μέσω της έγκαιρης 
ανίχνευσης και της ορθής διαχείρισης των ασθενών που ανα-
πτύσσουν καρκίνο. Η πρόληψη προσφέρει επίσης την πιο 

Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής: 4 Φεβρουαρίου 2020 - 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η

λου» ασθενή και των μεθόδων αξιολόγησης της βίας και της 
επικινδυνότητας.

•  Να κατανοήσουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της αντι-
μετώπισης του μετατραυματικού στρες, την πρόληψη και συμ-
βουλευτική σε προβλήματα εξάρτησης και Ψυχοογκολογίας.

•  Να καταρτιστούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας, να λάβουν γνώσεις σχετικά με τις βασικές 
αρχές της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών σχέ-
σεων που ισχύουν στην Ελλάδα, να κατανοήσουν τις βασικές 
αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων και να ενημερωθούν 
για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.

Μετά, το πέρας διεξαγωγής των προγραμμάτων κατάρτισης, 

θα διεξαχθούν εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων-δεξιοτήτων 
των 1.010 ωφελούμενων, από Φορέα Πιστοποίησης, διαπι-
στευμένο από το ΕΣΥΔ με βάση το πρότυπο EN ISO 17024, με 
δυνατότητα μίας (1) επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας.

Σε όλους όσοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης θα 
καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κα-
τάρτισης μικτά, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Β’ Κύκλος Αιτήσεων - Πληροφορίες: https://www.energo-
ene.gr/



13ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 3η Ημερίδα ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ: “Προσεγγίσεις 
ολοκληρωμένης φροντίδας στον καρκίνο: Έρευνα 

και στρατηγικές

Στις 22 Φεβρουαρίου 2020, ο Επι-
στημονικός Τομέας Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε.. συμμετεί-
χε στις εργασίες της 3ης Ημερίδας της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρεί-
ας «ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ», με θέμα: «Προ-
σεγγίσεις ολοκληρωμένης φροντίδας στον καρκίνο: Έρευνα 
και στρατηγικές», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμερικά-
νικο Κολλέγιο Ελλάδος – Θέατρο Pierce και τελούσε υπό την 
αιγίδα της Ε.Ν.Ε.

Σ’ ένα ιδιαιτέρως φιλόξενο περιβάλλον συγκεντρώθηκαν επι-
στήμονες και επαγγελματίες υγείας, παρακολουθώντας τις 
άκρως επίκαιρες τοποθετήσεις των ομιλητών, σχετικά με τις 
προσεγγίσεις ολοκληρωμένης φροντίδας στον καρκίνο, μέσω 
των οποίων ο ασθενής και το οικογενειακό του περιβάλλον 
αποκτούν σημαντικούς συμμάχους, ώστε να αντιμετωπιιστεί 
η νόσος στοχευμένα και πολύπλευρα. Όλοι οι συμμετέχο-

ντες κατέθεσαν εμπεριστατωμένες 
απόψεις αλλά και εμπειρίες ζωής, 
οι οποίες συγκίνησαν, ενημέρωσαν 
και αποτέλεσαν το εφαλτήριο για 
εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των 
συμμετεχόντων. Επιπλέον τα πέντε 
καινοτόμα εργαστήρια, κέντρισαν το 
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και μεταλαμπάδευσαν νέα 
γνώση στην ολιστική φροντίδα του καρκίνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. και ο Επιστημονικός Το-
μέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής συγχαίρουν όλους τους δι-
οργανωτές της Ημερίδας και ιδιαιτέρως την κ. Ελένη Τζαβάρα 
για την άψογη συνεργασία, δηλώνοντας παράλληλα αρωγοί 
στις δραστηριότητες του «ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

       Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                 Αριστείδης Δάγλας

Σ

αποδοτική μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον έλεγχο του 
καρκίνου. Τα προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης μειώνουν το 
ποσοστό του καρκίνου, χάρη στη συνεχι-
ζόμενη εξέλιξη των ιατρικών επιστημών 
και των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο 
διασύνδεσης, αποτελεσματικότητας των 
υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας και 
της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού.

Σε κάθε στάδιο της φροντίδας του καρ-
κίνου, μπορούν και πρέπει να γίνουν 
περισσότερα, μέσω της πρόληψης, μει-
ώνοντας την έκθεση των ανθρώπων σε 
σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για 
τον καρκίνο, μέσω του εμβολιασμού, 
μέσω αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου, μέσω της 
θεραπείας που ακολουθεί αποδεδειγμέ-
να πρωτόκολλα και μέσω της ανακουφι-
στικής φροντίδας η οποία παρέχει στους 
ασθενείς ολιστική φροντίδα στη διαχεί-
ριση των συμπτωμάτων, παρέχοντας ένα 
αξιοπρεπές τέλος ζωής..

Ο Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής έχει 

προγραμματίσει για τη φετινή χρονιά εξειδικευμένες διεπι-
στημονικές εκπαιδεύσεις για κλινικούς νοσηλευτές, αλλά και 

εκδηλώσεις για την πρόληψη του καρκί-
νου στο πλαίσιο του Cancer Prevention 
2020 πανελλαδικά, μέσω των Περιφερει-
ακών Τμημάτων της.

Σκοπός των δράσεων του Τομέα είναι 
η εξειδικευμένη και συνεχιζόμενη εκ-
παίδευση των ογκολογικών και των κλι-
νικών νοσηλευτών, ώστε να παρέχουν 
ολιστική και ποιοτική φροντίδα με επίκε-
ντρο τον ογκολογικό ασθενή. Παράλληλα 
οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Cancer 
Prevention 2020, έχουν σκοπό να ευαι-
σθητοποιήσουν όλους τους πολίτες, ώστε 
να αποκτήσουν κουλτούρα πρόληψης, να 
υιοθετήσουν υγιείς συμπεριφορές και 
να παρακινήσουν το ευρύτερο κοινωνικό 
τους περιβάλλον προς την ίδια κατεύθυν-
ση.

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Τομέα Ογκολογικής Νοση-
λευτικής της Ε.Ν.Ε..

Αικατερίνη Μανούσου
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Επιστημονικός Τομέας Νευρολογικής 
Νοσηλευτικής: Παγκόσμια Ημέρα Επιληψίας 2020

Η 11η Φεβρουαρίου, με πρωτο-
βουλία της Διεθνούς Ένωσης 
κατά της Επιληψίας και του Πα-
γκοσμίου Γραφείου Επιληψίας, 
καθιερώθηκε ως Παγκόσμια 
Ημέρα Επιληψίας με στόχο την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής 
γνώμης για την επιληψία, μία πάθηση με έντονο κοινωνικό 
στίγμα.

Η λέξη «επιληψία» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον 
Ιπποκράτη (460-357 π.Χ.) και σημαίνει την αιφνίδια κατάληψη. 
Η ιδέα ότι ο επιληπτικός καταλαμβάνεται από υπερφυσικές 
θεϊκές ή δαιμόνιες δυνάμεις, έκανε τους ανθρώπους να πι-
στεύουν ότι η επιληπτική κρίση ήταν ένας κακός οιωνός. Έτσι, 

η επιληπτική κρίση, εμφανι-
ζόμενη ως προσωποποίηση 
του κακού, ενέπνευσε ορι-
σμένες θρησκευτικές κινή-
σεις και σε άλλες περιπτώ-
σεις, επειδή έχει στοιχεία 
δύναμης και φαντασί-
ας, θεωρήθηκε ένδειξη 
εξουσίας (π.χ. Ναπολέ-
ων) και δημιουργικής 
ικανότητας (π.χ. Ντο-
στογιέφσκι, Μπετόβεν).

Σήμερα γνωρίζουμε 
ότι η επιληψία είναι 

H

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου οι 1η, 
2η & 3η Τοπική Ομάδα Υγείας, το Κέντρο Υγείας Αιγάλεω και ο 
Δήμος Αιγάλεω, πραγματοποίησαν την Τετάρτη 12 Φεβρουα-
ρίου 2020, μέσω του Προγράμματος: «Τις Τετάρτες ενημερω-
νόμαστε…», επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Μιλώντας για 
το καρκίνο παχέος εντέρου». 

Στην εκδήλωση συμμετείχε διεπιστημονική ομάδα επαγγελ-
ματιών υγείας, στην οποία συμμετείχαν οι Νοσηλεύτριες κ. 
Χρυσούλα Γαλαίου και κ. Ευαγγελία Καψιώτη, οι οποίες στο 
πλαίσιο της ενημερωτικής ομιλίας, μαζί με όλα τα μέλη πραγ-
ματοποίησαν αναφορές στην ανατομία και στη λειτουργία του 
κατώτερου γαστρεντερικού συστήματος, στην εξέλιξη της 
νόσου, τη συχνότητα εμφάνισης και τις συνηθέστερες εντο-
πίσεις. Παράλληλα αναλύθηκαν η σχέση των πολύποδων του 
παχέως εντέρου με τον καρκίνο, οι τροποποιήσιμοι και μη 

τροποποιήσιμοι παράγοντες 
κινδύνου, τα σημεία και συ-
μπτώματα της νόσου, αλλά 
και που μπορεί να παρατη-
ρηθούν, καθώς και η σημα-
σία της διαφοροδιάγνωσης 
από τον θεράποντα ιατρό. 

Ακόμα πραγματοποιήθηκε εκτενής 
αναφορά στη σημασία των μέτρων 
πρωτογενούς και δευτερογενούς 
πρόληψης και δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στην ακριβή επεξήγηση 
όλων των διαγνωστικών εξετά-
σεων που χρησιμοποιούνται στην 
κλινική πράξη και στην προετοι-
μασία που αυτές απαιτούν.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
συγχαίρει όλα τα μέλη της διεπιστημο-
νικής ομάδας για τη διεξαγωγή του προγράμματος και δηλώ-
νει αρωγός μέσω των Επιστημονικών Νοσηλευτικών Τομέων 
της σε αντίστοιχες επιστημονική δράσεις, οι οποίες έρχονται 
να καλύψουν τις διαχρονικές ανάγκες επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένης ενημέρωσης και προάγουν τη διεπιστημονική συνερ-
γασία μεταξύ των υγειονομικών υπηρεσιών, προς όφελος της 
προστασίας της δημόσιας υγείας των πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

        Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                 Αριστείδης Δάγλας

Σ
Ενημερωτική Εκδήλωση για την Πρόληψη του 

Καρκίνου Παχέος Εντέρου
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Α. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από Νοσοκομείο «Παίδων Παναγιώ-
της και Αγλαΐα Κυριακού», ζητά αμοιβαία μετάταξη για 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, «Χατζηκώστα», 
Κέντρο Υγείας Δελβινακίου, Κέντρο Υγείας Κόνιτσας. Τη-
λέφωνο Επικοινωνίας: 6982371743

Β. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ζητά αμοιβαία με-
τάθεση σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας στον Νομό Ιω-
αννίνων. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974436854

Γ. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητά αμοιβαία από  Γ.Ν. Χαλκίδας προς  
Βέροια, Νάουσα, Γιαννιτσά, Κατερίνη ή Θεσσαλονί-

κη. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6940169101, Email: eleni.

vrsk@yahoo.gr

Δ. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητά αμοιβαία μετάθεση από το Γ.Ν. 

Ελευσίνας «Θριάσιο»,  προς τα νοσοκομεία των Ιωαννί-

νων και Άρτας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6987216297

Ε. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. επιθυμώ αμοιβαία μετάταξη από Γ. Ν. 

Παίδων Αθήνας «Π&Α Κυριακού», σε Νοσοκομεία της 

Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6994060383, 

Email: maria_panagiot@yahoo.gr

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Φεβρουάριος 2020)

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών 
για τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπρι-
ου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, συγχαίρει όλους τους 
κύπριους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στην εκλογι-
κή διαδικασία, μέσω της όποιας προέκυψε το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο για τα έτη 2020 – 2024.

Η εκλογή των αξιότιμων συναδέλφων έρχεται σε μια κομβι-
κή χρονική συγκυρία για τη Νοσηλευτική Επιστήμη, καθώς το 
έτος 2020 έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας ως: «Διεθνές Έτος Νοσηλευτών-τριων – Μαιών», απο-
τελώντας το εφαλτήριο για την εξέλιξη των Νοσηλευτών-τρι-

ων μέσω της αριστείας, της πρωτοπορίας και της καινοτομίας, 
χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν το σύγχρονο επαγγελμα-
τικό τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο.

Το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε. εκπροσωπώντας το σώμα των 41.173 νο-
σηλευτών, συγχαίρει τους εκλεγέντες και εύχεται στο νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο καλή επιτυχία στο έργο του. Παράλληλα 
δε, δηλώνει τη διαθεσιμότητα όλων των μελών της Ε.Ν.Ε. για 
συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα της Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

      Ο Πρόεδρος                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                                 Αριστείδης Δάγλας

Η
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.: Σύσταση Διοικητικού 

Συμβουλίου 2020 – 2024

ασθένεια νευρολογική και τα άτομα που πάσχουν από αυτή 
παρουσιάζουν σπασμούς ή κρίσεις ή επεισόδια. Στον κόσμο 
υπάρχουν περίπου 65 εκατομμύρια άτομα με επιληψία, η συ-
ντριπτική πλειονότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ελ-
λάδα υπάρχουν περίπου 100.000 άτομα με επιληψία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζεται επιτυχώς με 
φάρμακα.

Τα κυριότερα ζητήματα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
πάθηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι η επιληψία πα-
ραμένει πάθηση με έντονο κοινωνικό στίγμα, καθώς και το 
γεγονός ότι αν και υπάρχει θεραπεία για την επιληψία, 40% 
των ασθενών στον ανεπτυγμένο κόσμο δεν λαμβάνουν την κα-

τάλληλη θεραπευτική αγωγή, ενώ περισσότεροι από 70% αυ-
τών που ζουν σε φτωχότερες χώρες δεν έχουν τακτική πρό-
σβαση σε αντιεπιληπτικά φάρμακα.

Η σωστή ενημέρωση, η εκπαίδευση και η ιατρική παρακολού-
θηση στα ειδικά ιατρεία επιληψίας που υπάρχουν στη χώρα 
μας είναι η σωστή διαχείριση της νόσου και η εξάλειψη του 
κοινωνικού στίγματος ο στόχος όλων όσων εργάζονται στο 
πεδίο αυτό.

Η Πρόεδρος του Επιστημονικού Τομέα Νευρολογικής

Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε.

Δρ. Χρύσα Χρυσοβιτσάνου
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