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Φ.Ε.Κ. Διορισμού Σχολικών
Νοσηλευτών Π.Ε.25, σε θέσεις
μονίμων μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., σε
περιοχές της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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Διευκρινίσεις επί της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου:
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του 11.03.2020»
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Αναστολή Λειτουργίας Γραφείων και
Περιφερειακών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε. για το κοινό
λόγω COVID - 19

Α

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου της ΕΝΕ, κου Δ. Σκουτέλη, η προσέλευσή σας τόσο στα κεντρικά γραφεία όσο και
στα περιφερειακά τμήματα θα είναι αδύνατη λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Η επικοινωνία μας από εδώ και στο εξής θα γίνεται μέσω e-mail.
1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων του Αιγαίου: grammatiaene@gmail.com
2o Π.Τ Μακεδονίας & Θράκης: ptene2@yahoo.gr
3o Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλ/νίας, Ιονίων Νήσων & Πελοποννήσου:
enne6@otenet.gr

Τ

4o Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: ene5@otenet.gr
5o Π.Τ. Κρήτης: info@enekritis.gr
Όλα τα έγγραφα θα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους
μέσω e-mail.
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό ο συνάδελφος να εξυπηρετηθεί εξ αποστάσεως, θα πρέπει να επισκεφτεί το αντίστοιχο γραφείο (κεντρικό ή περιφερειακό) μόνο μέσω ραντεβού
που θα αιτείται με e-mail.
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με την επαναλειτουργία των γραφείων.

2ο Π.Τ. Μακεδονίας - Θράκης της Ε.Ν.Ε.

Το 2ο Π.Τ. Μακεδονίας - Θράκης της Ε.Ν.Ε. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια του για την απαράδεκτη επίθεση που δέχτηκε
συνάδελφος μας στο Νοσοκομείο Καβάλας από νοσηλευόμενο κατά τη διάρκεια τέλεσης των καθηκόντων της και καταδικάζει απερίφραστα τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές
Γεγονότα σαν κι αυτό, που δυστυχώς γίνονται επανειλημμένα,
φανερώνουν σε όλη την έκταση τα προβλήματα του Εθνικού
συστήματος υγείας που βαίνουν διογκωμένα, όταν αντί να δίνονται λύσεις από την πολιτική ηγεσία προβάλλεται σαν άλλοθι η ανάγκη για εξορθολογισμό των δαπανών.
Οι νοσηλευτές, οι οποίοι στο σύνολό τους ασκούν το λειτούρ-

γημά τους κάτω από αντίξοες συνθήκες και σε εξαντλητικούς
ρυθμούς παρέχουμε το περίσσευμα της ανθρωπιάς μας για
την εξυπηρέτηση των Ασθενών.
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στη συνάδελφο μας και
απαιτούμε από την Πολιτεία να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα
προκειμένου η τέλεση των καθηκόντων μας μέσα στα νοσοκομεία να γίνεται κάτω από συνθήκες απόλυτης ασφάλειας
και αξιοπρέπειας!
Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ
Μ. ΚΩΣΤΙΚΟΥ

Φ.Ε.Κ. Διορισμού Σχολικών Νοσηλευτών Π.Ε.25, σε
θέσεις μονίμων μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., σε περιοχές της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ε

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
το Φ.Ε.Κ. με αρ. φύλλου 241/09-03-2020, το οποίο αφορά το
διορισμό 114 σχολικών νοσηλευτών Π.Ε.25, σε θέσεις μονί-

μων μελών Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π., σε περιοχές της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι σχολικοί νοσηλευτές τοποθετούνται σε νευραλγικές θέσεις
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στην εκπαιδευτική κοινότητα, σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο και έρχονται να καλύψουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες τους, ένα μεγάλο κενό σε ότι αφορά τις
υγειονομικές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον.
Η παρουσία των σχολικών νοσηλευτών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι απαραίτητη και αναγκαία, καθώς διασφαλίζεται η προστασία της υγείας των μαθητών αλλά και της
ευρύτερης κοινότητας (εκπαιδευτικοί – γονείς) σε επίπεδο
Δημόσιας Υγείας. Οι σχολικοί νοσηλευτές είναι οι αποκλειστικά αρμόδιοι βάση των επιπλέον κύριων καθηκόντων τους
(Φ.Ε.Κ. 2038/05-06-2018, άρθρο 18), τα οποία σχετίζονται με
την κάλυψη των αναγκών των υποστηριζόμενων μαθητών, να
παρέχουν πρώτες βοήθειες για όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας, να φροντίζουν για τη διαμόρφωση του φαρμακείου του σχολείου, να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς για θέματα υγείας, για την
προστασία του σχολείου από ιογενείς καταστάσεις, εποχιακές
λοιμώξεις και επιδημίες όπως και για την αποφυγή μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ακόμη, να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την οργάνωση και υλοποίηση
προγραμμάτων αγωγής υγείας, να διοργανώνουν σεμινάρια
παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου,
με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, να αναλαμβάνουν σε συνεννόηση με το
διευθυντή του σχολείου την επικοινωνία με τις υγειονομικές
υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους
και να συνεργάζονται με το διευθυντή του σχολείου για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο, κ.α.),
και να συνιστούν τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την
προστασία των μαθητών. Επιπλέον, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολικών νοσηλευτών κατέχει το προσόν της παι-
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δαγωγικής επάρκειας αλλά και την πιστοποίηση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και στη χρήση του αυτόματου
εξωτερικού απινιδιστή, δίνει τη δυνατότητα στην υπό προϋποθέσεις, περαιτέρω αξιοποίηση τους μέσα στο εκπαιδευτικό
πλαίσιο, ώστε να υποστηρίξουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς,
είτε και να διδάξουν το μάθημα των Πρώτων Βοηθειών στις
σχολικές μονάδες.
Όπως είναι ηλίου φαεινότερο, οι σχολικοί νοσηλευτές αποτελούν μια πλήρως επιστημονικά καταρτισμένη ειδικότητα,
η οποία ενώ είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και εδραιωμένη
στις σχολικές κοινότητες, στη χώρα μας βρισκόταν σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια οι
σχολικοί νοσηλευτές αξιοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, καθώς αναγνωρίστηκε το γεγονός, ότι οι
ανάγκες υγειονομικής κάλυψης ήταν δυσανάλογες σε σχέση
με τις υπάρχουσες. Με αφορμή τη συγκεκριμένη προκήρυξη,
ευελπιστούμε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
& Θρησκευμάτων, θα συνεχίσει να ενισχύει το θεσμό του Σχολικού Νοσηλευτή με περισσότερους μόνιμους διορισμούς, με
απώτερο σκοπό σε κάθε σχολείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υπάρχει σχολικός νοσηλευτής, ώστε
να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία των μαθητών, των καθηγητών και της κοινότητας.
Για το σκοπό αυτό, η Ε.Ν.Ε. δηλώνει τη διαθεσιμότητά της
προς τους αρμόδιους φορείς, ώστε να συμβάλλει μέσω του
Τμήματος Σχολικής Νοσηλευτικής του Επιστημονικού Τομέα
Κοινοτικής Νοσηλευτικής, στην περαιτέρω αξιοποίηση και
κατοχύρωση του θεσμού του σχολικού νοσηλευτή.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Διευκρινίσεις επί της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του 11.03.2020»

Σ

Στις 11-03-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 55) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
με αντικείμενο τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Στην εν λόγω ΠΝΠ προβλέπεται η αναστολή καταβολής Φ.Π.Α.
υπό προϋποθέσεις, η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων
οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων, η παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, η
αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., η
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παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης, η αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης και λοιπά
μέτρα εξαιρετικής και κατεπείγουσας φύσεως.
Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουμε τις ρυθμίσεις που καθιερώνουν
την χορήγηση σε εργαζόμενους γονείς άδειας ειδικού σκοπού.
Προκειμένου περί του ιδιωτικού τομέα, ως γονείς εργαζόμενοι
για τις ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών: αα)
που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς, αβ) που φοιτούν σε σχολικές μονάδες
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της
ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Προς διευκόλυνση των γονέων εργαζομένων λόγω αναστολής της λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών
μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης
του κορωνοϊού, θεσμοθετείται με την παρούσα, για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα
λήψης άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών (3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει
χρήση μιας (1) ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε
τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της
τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό μέτρο.
Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από την έναρξη ισχύος της
παρούσας και μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον
γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και
εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί,
στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω
άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήμα- τα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.
Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο κατά την έννοια του
άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν
έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο
μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της
άδειας αυτής.
Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων,
τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για
οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με
αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ
τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους
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υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.
Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3)
καλύπτονται από τον εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον
τακτικό προϋπολογισμό, μετά από δια-σταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή
απόφαση των αρμοδίων Υπουργών.
Αντίστοιχης μορφής άδεια ειδικού σκοπού καθιερώνεται και
για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ως εξής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΝΠ,
1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες,
αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά
πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει
υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα
που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να
απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα
αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις
οποίες φοιτούν τα τέκνα τους. Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες
απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3)
ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας
του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/
της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια.
Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.
2. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την παρ.
1, οι υπάλληλοι ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Διεύθυνση
Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του
σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά το τέκνο τους και
προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση από την οποία
προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριμένη δομή,
εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω
δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η
οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να διασταυρώσει την
αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται σε περίπτωση καθολικής
αναστολής λειτουργίας των σταθμών και σχολικών μονάδων.
3. Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά περίπτωση, ως
εξής: α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με
κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας,
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εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα
χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα. β) Αν ένας εκ των δύο γονέων
απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής
άδειας της παρ. 1, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί
μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως
του άρθρου 4. γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ.
1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 και απουσιάζει με
οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια
υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα,
με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν
είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται
να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1. Αν ο/η σύζυγος
του/της υπαλλήλου της παρ. 1 δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν
δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1, εκτός
αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε
λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία
(ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης. δ) Την ειδική άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας
που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων.
4. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι υπάλληλοι
της παρ. 1, δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με
μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς
ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης
της διευκόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος
υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις
αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα
με το πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή
υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται
περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης
μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και
σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των
δημοσίων υπηρεσιών. Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, ο υπάλληλος που
απασχολείται στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ
του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών.
5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για
τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
και τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό,
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απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της
υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή
η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην
περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω
φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν
και τα καθήκοντα που ασκούν.
6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει
να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του
αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο
αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή
και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην
περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου
της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας
της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του
οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού
στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο
διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 17 της ΠΝΠ, «1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση
του κορωνοϊού COVID-19 χωρεί δυνατότητα παράτασης όλων
των ενεργών συμβάσεων επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού και νοσηλευτικού επικουρικού προσωπικού,
τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και τραυματιοφορέων των
νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών κατά
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για την υλοποίηση των
ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε
αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση
και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και
πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων
διατάξεων, για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του
Υπουργείου Υγείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και η
εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.
3. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση
και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, δύναται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να προσλαμβάνεται στην Κεντρική
Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας προσωπικό όλων των κλάδων
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και κατηγοριών που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάλυψη παροδικών αναγκών.
Το εν λόγω προσωπικό θα προσλαμβάνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και με βάση τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Α.Σ.Ε.Π. ή της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η
διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού που προσλαμβάνεται με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Με κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις προσλήψεις της παρούσας παραγράφου.
4. Η δυνατότητα παράτασης της παρ. 1 αφορά ενεργές συμβάσεις, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης έως τις 30.09.2020.
Οι προσλήψεις κατά τις παρ. 2 και 3 δύνανται να διενεργούνται
έως τις 30.09.2020.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Αναδιάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου της
Κεντρικής Διοίκησης Ε.Ν.Ε.

Κ

Κατόπιν τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κεντρικής Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. στις 11 Μαρτίου 2020, αποφασίστηκε η ανάδιαρθρωσή του, από την οποία προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. ως εξής:
Πρόεδρος: Σκουτέλης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Α΄: Κωτσής Απόστολος
Αντιπρόεδρος Β΄: Αρβανίτης Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: Πολυκανδριώτης Τζαννής
Αναπληρωτής Γραμματέας: Μπελαλή Κωνσταντία
Ταμίας: Μπίζας Λάμπρος
Οργανωτικός Γραμματέας: Αβραμίδης Γεώργιος
Μέλη: Γιάγκου Ευτυχία, Δάγλας Αριστείδης, Δόντσιος Γεώργι-

ος, Κολώνια Ειρήνη, Κοσκινάς Παναγιώτης, Μαντζανάς Μιχαήλ, Μηλάκα Μαρία, Πιστόλας Δημήτριος
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης

Τζαννής Πολυκανδριώτης

Μείωση της Ετήσιας Συνδρομής Μελών για τις
Μονογονεϊκές Οικογένειες

Η

Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε. στη συνεδρίαση
της 29ης Φεβρουαρίου 2020, αποφάσισε ομόφωνα, τη μείωση
της ετήσιας συνδρομής των μελών της για τις μονογονεϊκές
οικογένειες, στο ποσό των είκοσι ευρώ (20 €), από το τρέχον
έτος 2020.
Ως μονογονεϊκή οικογένεια νοείται η οικογένεια στην οποία
ο γονέας είναι άγαμος ή έχει χηρέψει ή είναι διαζευγμένος.

Κατά συνέπεια, προς απόδειξη της ιδιότητας του μονογονέα
θα πρέπει να προσκομίζονται έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει μια από τις παραπάνω καταστάσεις, ώστε να ισχύει η
μείωση της ετήσιας συνδρομής.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Ενημέρωση Μελών Ε.Ν.Ε. για την πανδημία
COVID – 19

Α

Αξιότιμα μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος,
Το τελευταίο διάστημα βιώνουμε όλοι μαζί μια πρωτοφανή
υγειονομική κατάσταση για τη χώρα μας, η οποία έχει εξελιχθεί δυστυχώς σε πανδημία, σκορπώντας το θάνατο σε πολλούς συνανθρώπους μας τόσο διεθνώς, όσο και εντός της Ελλάδας (υπάρχουν ήδη τρεις επιβεβαιωμένοι θάνατοι).
Ως Νοσηλευτές-τριες, είμαστε στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, μέσα από τις υπηρεσίες μας και καθημερινά μαχόμαστε υπέρ της προστασίας και της εξασφάλισης της Δημόσιας
Υγείας όλων των πολιτών. Η κατάσταση την οποία καλούμαστε
να αντιμετωπίσουμε μας βρίσκει πιο ενωμένους από ποτέ και
αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην κοινωνία, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών τείνει να συμμορφώνεται και να ακολουθεί
πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, αλλάζοντας κουλτούρα και τρόπο σκέψης. Το γεγονός αυτό πιστώνεται σε μεγάλο
βαθμό στους Νοσηλευτές-τριες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, στους Νοσηλευτές-τριες των Νοσοκομείων, αλλά και
σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι καθημερινά
παρέχουν τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους σε
όλους τους πολίτες, με ενσυναίσθηση και ευσυνειδησία, ώστε
να τους προστατεύουν από την παραπληροφόρηση, την ημιμάθεια και τον πανικό.
Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η ψυχοσωματική φόρτιση των
Νοσηλευτών-τριών επιβαρύνεται επιπλέον, καθώς αφήνουν
στην άκρη τις οικογένειες τους, τα αγαπημένα τους πρόσωπα,
τις προσωπικές τους ανάγκες, για να βρίσκονται στις επάλξεις, στο σωστό μέρος, ανά πάσα στιγμή, εξατομικευμένα για

κάθε ασθενή, όπως πράττουν έτσι κι αλλιώς από την πρώτη
ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους, είτε πριν 28 χρόνια,
είτε πριν κάποιους μήνες. Ποτέ δεν υπήρξε άλλωστε διαχωρισμός στους Νοσηλευτές-τριες, όλοι μαζί – όλοι εκεί – δίπλα
στον ασθενή.
Χαρακτηριστικό δε, γεγονός, αποτελεί η μαζική προσέλευση
της νέας γενιάς Νοσηλευτών-τριών ως προς τη συμμετοχή
τους στις αιτήσεις για το επικουρικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, η πρόθεση συνταξιούχων συναδέλφων να συνδράμουν, καθώς και η ετοιμότητα όλων των Νοσηλευτών-τριών, οι οποίοι υπηρετούν σε διάφορες θέσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ. να αποσπαστούν σε Υπηρεσίες Υγείας πρώτης γραμμής εφόσον τους ζητηθεί.
Η Ε.Ν.Ε. βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο
Υγείας, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όλα τα επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς φορείς, καθώς και
με τις Πρεσβείες των χωρών οι οποίες πλήττονται από την
πανδημία, ώστε ένα έχει ολιστική εικόνα για την εξέλιξη και
την αντιμετώπιση του Covid – 19, συμβάλλοντας στο στρατηγικό σχεδιασμό και εξασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες
εργασίας για όλα τα μέλη της.
Με τη ρήση: «Θα πρέπει να λυγίσουμε εμείς για να μην σπάσουν οι άλλοι…», συγχαίρω όλα μέλη της Ε.Ν.Ε. για την αυτοθυσία, την οποία επιδεικνύουν σε αυτή τη δύσκολή στιγμή.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ετοιμότητα Νοσηλευτών-τριών για την
προστασία της Δημόσιας Υγείας από την
πανδημία του COVID – 19

Κ

Καθώς διανύουμε τις πιο κρίσιμες ημέρες σε ότι αφορά την
πανδημία COVID – 19, κατά την οποία δυστυχώς έχουμε και
τα τέσσερα πρώτα θύματα (εκ των οποίων και υγειονομικός
υπάλληλος), η Ε.Ν.Ε. και οι 41.175 Νοσηλευτές-τριες, μέλη της,
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης του COVID – 19.

διαβεβαιώνουμε όλους τους πολίτες, ότι όλοι οι Νοσηλευτέςτριες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διασφαλίσουν τη Δημόσια Υγεία, αλλά και να περιθάλψουν τους ήδη
νοσούντες συμπολίτες μας, ώστε να επιστρέψουν σύντομα στα
αγαπημένα τους πρόσωπα υγιείς.

Έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό,

Βιώνοντας την καθημερινή αγωνία του κοινωνικού συνόλου και
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ιδιαιτέρως το άγχος των οικείων προσώπων τους, για τη δική
τους ασφάλεια, εντείνουν συνεχώς τις προσπάθειες τους, ώστε
να παρέχουν τα δέοντα στις υπηρεσίες υγείας, φέρνοντας εις
πέρας απαιτητικά και επίπονα
ωράρια εργασίας με ελάχιστο
χρόνο ξεκούρασης. Η κατάσταση αυτή ωστόσο δεν είναι
πρωτόγνωρη για τους Νοσηλευτές-τριες, καθώς διαχρονικά προσφέρουν άοκνα τις υπηρεσίες τους, επωμιζόμενοι τον
υπερβολικό φόρτο εργασίας, ο
οποίος προκύπτει από τη χρόνια
υποστελέχωση των υπηρεσιών
υγείας από Νοσηλευτες-τριες.
Σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση όλοι οι υπηρετούντες Νοσηλευτές-τριες, συσπειρώνονται απέναντι στον COVID – 19, στην
παραπληροφόρηση και στις κακές πρακτικές πρόληψης. Όλη
αυτή η προσπάθεια επιβραβεύεται από το γεγονός, ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δείχνει να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις των αρμόδιων φορέων σε ότι αφορά τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του COVID – 19.
Καθώς όμως μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι
να απεμπλακούμε όλοι από την πανδημία, θέλουμε να απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους πολίτες να παρακολουθούν

και να τηρούν όλες τις οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς,
ώστε να διευκολύνουν το έργο των Νοσηλευτών-τριων στις
Υπηρεσίες Υγείας και να τους προφυλάσσουν όσο μπορούν
περισσότερο από τη μετάδοση
του ιού, για να είναι σε θέση κι
εκείνοι με τη σειρά τους να περιθάλπουν όλους τους νοσούντες συμπολίτες μας.
Όλα τα μέλη της Ε.Ν.Ε. διαβεβαιώνουν τον ελληνικό λαό,
ότι παραμένουν στις επάλξεις,
δίπλα σε όλους, 24 ώρες την
ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, ανεξάρτητα από αργίες και εορτές,
όπως πράττουν από την πρώτη
ημέρα ανάληψης υπηρεσίας,
όπως έχουν διδαχθεί στις σπουδές τους, όπως τους το επιβάλλει η συνείδηση τους, για την υπεράσπιση του υπέρτατου
αγαθού, της ΥΓΕΙΑΣ.
«Τη Νοσηλευτική Επιστήμη δεν την επιλέγεις…
σε επιλέγει…»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Αναβολή επιστημονικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων της Ε.Ν.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής
μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας,
έως 09 Απριλίου 2020

Σ

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων πρόληψης για την προστασία της Δημόσιας Υγείας έναντι του COVID – 19, σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις συστάσεις του Υπουργείου
Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, αναστέλλονται κατόπιν κοινής απόφασης με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς, όλες οι προγραμματισμένες επιστημονικές
και εκπαιδευτικές δραστηριότητές των Επιστημονικών Τομέων της Ε.Ν.Ε. έως τις 09 Απριλίου2020, πανελλαδικά.

γραμμα Πρώτων βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής Ανα-

Η προσωρινή αναστολή αφορά το πρόγραμμα Αγωγή Υγείας
μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας της Κοινότητας «School
Health 2020», τα προγράμματα Πρόληψης – Αγωγής & Προαγωγής Υγείας «ΕνημερόΝομαι για την υγΕία μου», το πρό-

Οι επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα μετα-

ζωογόνησης, τις επιστημονικές ημερίδες των Επιστημονικών
Νοσηλευτικών Τομέων Νευρολογικής – Ογκολογικής – Ψυχικής Υγείας, τα επιμορφωτικά προγράμματα Συνεχιζόμενης
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (Ογκολογικής Νοσηλευτικής,
Σχολικής Νοσηλευτικής, Ψυχικής Υγείας, Νοσηλεύω στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα).
τεθούν προς υλοποίηση τον Απρίλιο, εφόσον επανεκτιμηθεί η
εξέλιξη του COVID – 19, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
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1.500 προσλήψεις Νοσηλευτών με διετή
σύμβαση εργασίας λόγω Κορωνοϊού

Σ

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας πρόκειται
να προσληφθούν άμεσα 1.500 άτομα επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε προσωπικό για την αντιμετώπιση της
εξάπλωσης του Covid-19.
Καλούμε όλους τους άνεργους συναδέλφους καθώς και αυτούς
που ετεροαπασχολούνται σε άλλο επαγγελματικό τομέα πέραν
της νοσηλευτικής, να εισέλθουν στο σύστημα υγείας αφενός για
να συμβάλλουμε όλοι στην αντιμετώπιση της κρίσιμης αυτής κατάστασης, αφετέρου, γιατί η διετής θητεία του επικουρικού προσωπικού καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του συστήματος
υγείας και η ΕΝΕ θα συμβάλλει τα μέγιστα στις προθέσεις του

Υπουργείου Υγείας για την μονιμοποίησή τους.
Η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για την υποβολή αιτήσεων
θα είναι ανοιχτή μέχρι την Κυριακή 15 Μαρτίου και ώρα 24:00.
Μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας εδώ loipoepikouriko.moh.
gov.gr
Αναλυτικά το δελτίο τύπου: https://www.moh.gov.gr/articles/
ministry/grafeio-typoy/press-releases/6835-2-000proslhpseis-epaggelmatiwn-ygeias
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Έκτακτη συνάντηση Ε.Ν.Ε. με τον Υφυπουργό
Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη

Ε

Εκτάκτως στις 14 Μαρτίου και ώρα 14:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ε.Ν.Ε. με τον Υφυπουργό
Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη, προκειμένου να συζητηθούν
τα νεότερα δεδομένα γύρω από την πρόσληψη νοσηλευτών-τριών αλλά και των προβλημάτων που προκύπτουν στα νοσοκομεία
από τα μέτρα αντιμετώπισης της Πανδημίας του Covid-19.
Τα ζητήματα που τέθηκαν από την Ε.Ν.Ε. ήταν τα εξής:
1. Άμεση πρόσληψη των νοσηλευτών-τριών που έχουν κάνει
αίτηση μέχρι τη λήξη της προκήρυξης και παράταση αυτής
μέχρι να καλυφθούν όλες οι απαιτούμενες θέσεις εργασίας.
Για αυτό το θέμα ο κ. Κοντοζαμάνης ενημέρωσε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για το επικουρικό προσωπικό
θα κλείσει κανονικά όπως προβλέπεται την Κυριακή 15 Μαρτίου, ώστε να μπορούν να προσληφθούν όσοι έχουν κάνει αίτηση, προκειμένου να ανοίξουν άμεσα τα περίπου 180 κλειστά
κρεβάτια Μ.Ε.Θ. Επίσης, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για ειδικότητες στις οποίες
θα υπάρχει ανάγκη για επιπλέον προσωπικό με τους νοσηλευτές-τριες να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
2. Άρση της γραφειοκρατίας στη διαδικασία πρόσληψης νοσηλευτών-τριών. Έγινε αναφορά στις περιπτώσεις που απαιτείται
πιστοποιητικό ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., στις περιπτώσεις όπου
υπάρχει περιορισμός για αίτηση από αυτούς που έχουν αρνηθεί
διορισμό επικουρικού προσωπικού στο παρελθόν, στις περιπτώ-

σεις αποφοίτων που αν και εγγεγραμμένοι στην Ε.Ν.Ε. δεν έχουν ακόμη την
άδεια άσκησης επαγγέλματος κλπ.
Για το ζήτημα αυτό ο Υφυπουργός ζήτησε από την Ε.Ν.Ε. πλήρη καταγραφή των δυσχερειών και τις αντίστοιχες προτάσεις ώστε όταν ανοίξει ξανά
η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων
και να διευκολυνθεί η διαδικασία.
3. Τέθηκε από την πλευρά μας το ζήτημα των ήδη υπηρετούντων νοσηλευτών-τριών με την ιδιότητα
του συμβασιούχου ή επικουρικού προσωπικού. Αφενός επειδή
αδικούνται στην περίπτωση που το νέο επικουρικό προσωπικό
θα μονιμοποιηθεί, αφετέρου πολλοί συνάδελφοι της περίπτωσης αυτής στην προοπτική της μονιμοποίησης, κάνουν ξανά αίτηση για να προσληφθούν με το νέο καθεστώς. Με τον τρόπο
αυτό θα έχουμε απλά μετακίνηση προσωπικού από το ένα νοσοκομείο σε κάποιο άλλο και θα χαθούν νέες θέσεις εργασίας.
Για το θέμα αυτό ο κ. Υφυπουργός κάλεσε τους ήδη υπηρετούντες επικουρικούς νοσηλευτές-τριες να μην κάνουν νέα
αίτηση, δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα παράτασης της
θητείας τους και κυρίως γιατί στις προθέσεις της Κυβέρνησης
είναι η μονιμοποίηση όλων των επικουρικών νοσηλευτώντριών, αφού καλύπτουν ήδη πάγιες και διαρκείς ανάγκες του
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συστήματος υγείας της χώρας.
4. Επιπλέον προτάθηκε από την Ε.Ν.Ε. για συζήτηση από τα
συναρμόδια υπουργεία η μισθολογική αναβάθμιση των επικουρικών νοσηλευτών-τριών, τουλάχιστον στο επίπεδο του
επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας δεδομένων των συνθηκών.
Ο κ. Υφυπουργός έδωσε βαρύτητα στην άμεση πρόσληψή τους
και δεσμεύτηκε για τη διερεύνηση της πιθανότητας αυτής.
5. Συζητήθηκε το ζήτημα χορήγησεις των αδειών ειδικού
σκοπού, τις οποίες για να μπορούν να λάβουν οι νοσηλευτέςτριες, θα πρέπει να πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Δόθηκε έμφαση στο
ότι πολλοί συνάδελφοι είναι παντρεμένοι με νοσηλεύτριες/τές
αντίστοιχα και ένα μεγάλο μέρος αυτών με ένστολους (αστυνομικούς, στρατιωτικούς κ.λ.π.), κάτι που υποχρεώνει μεν το ζεύγος στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο, αλλά δεν μεριμνά
για την οικογένεια και τα τέκνα που χρήζουν φροντίδας λόγω
αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ο κ. Κοντοζαμάνης ενημέρωσε ότι πολύ σύντομα θα εκδοθεί
εγκύκλιος για το εν λόγω ζήτημα και από την πλευρά μας έγινε πρόταση τουλάχιστον για την καταβολή επιδόματος φύλαξης τέκνων, προκειμένου οι νοσηλευτές-τριες να προσφέρουν
απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στη δύσκολη αυτή κατάσταση.
6. Έγινε πρόταση για αξιοποίηση των νοσηλευτών-τριών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η διαθεσιμότητα των
οποίων προκύπτει από την αναστολή λειτουργίας των αντίστοιχων Νοσηλευτικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο κ. Κοντοζαμάνης αναφέρθηκε στο γεγονός, ότι αυτό εμπίπτει στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-

Ε

μάτων. Από την πλευρά μας έγινε μνεία στο γεγονός ότι οι
Σχολές Νοσηλευτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν παρόμοια αντιμετώπιση σε όποιο από τα δύο
Υπουργεία και αν ανήκουν.
7. Η σκέψη για αξιοποίηση τελειόφοιτων ή φοιτητών νοσηλευτικής και ιατρικής που βρίσκονται στο τελευταίο έτος
σπουδών δεν εξετάζεται ακόμη.
8. Τέλος, έγινε πρόταση για την τήρηση μητρώου εθελοντών
προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Ο κ. Υφυπουργός τονίζοντας την ανάγκη προστασίας (λόγω ένταξης σε ευπαθείς ομάδες) των συνταξιούχων επαγγελματιών υγείας, ανέθεσε το ρόλο αυτό στην Ε.Ν.Ε. εξαίροντας τις προσπάθειες των νοσηλευτών-τριών στην αντιμετώπιση της Πανδημίας.
Εν κατακλείδι, προχωράμε με τις παραπάνω ενέργειες, διατηρώντας ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας με όλους τους νοσηλευτές-τριες, για την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά και με
το Υπουργείο Υγείας, στην προσπάθεια για την προάσπιση της
Δημόσιας Υγείας, παρέχοντας κάθε ενημέρωση και στήριξη
σε αυτούς που στηρίζουν όλους τους συμπολίτες μας.
Κανείς δεν περίμενε πως όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας κήρυττε το 2020 έτος Νοσηλευτών, το έτος αυτό θα
σήμαινε να σκύψουν ξανά οι νοσηλευτές-τριες στην ανάγκη
κάθε συνανθρώπου μας ανά την υφήλιο.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους νοσηλευτές-τριες της χώρας!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Επιστολή αλληλεγγύης και συμπαράστασης
από το European Nursing Council

Επιστολή συμπαράστασης έστειλε ο Πρόεδρος του European Nursing Council
(ENC) και της Ρουμανικής Ένωσης Νοσηλευτών κ. Mircea Timofte στον Πρόεδρο της ΕΝΕ κ Σκουτέλη. Εξέφρασε τη
συμπαράσταση, την αλληλεγγύη και τη
στήριξη του Ευρωπαϊκού Νοσηλευτικού
Συμβουλίου αλλά και της Ρουμανικής
Ένωσης Νοσηλευτών προς όλους τους
νοσηλευτές της χώρας για τον αγώνα που
δίνουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας
του Covid-19.
Ενημέρωσε επίσης, για την επικείμενη

επικοινωνία του ENC με τους Ευρωβουλευτές, τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο για την
Υγεία αλλά και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προκειμένου να
ληφθούν πιο αποτελεσματικά μέτρα και
να επιτευχθεί ο βέλτιστος συντονισμός
μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά, και την
αναγνώριση του νοσηλευτικού έργου
βάζοντας στην πρώτη γραμμή την αύξηση των επενδύσεων για τη δημόσια
υγεία πάνω στην εκπαίδευση και κατάρτιση των νοσηλευτών προς όφελος της ασφάλειας των ασθενών.
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Η Ε.Ν.Ε. στηρίζει το εθελοντικό πρόγραμμα
του Υπουργείου Υγείας “Γίνε εθελοντής για την
αντιμετώπιση της νόσου Covid – 19”

Τ

Το εθελοντικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπως ιατροί,
νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές αλλά
και συνταξιούχοι επιστημών υγείας. Επίσης μπορεί να συμμετάσχει
όποιος επιθυμεί να προσφέρει σε
αυτόν τον αγώνα παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε
άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας ανεξαρτήτως της ειδίκευσης που έχει.
Οι εθελοντές ανάλογα με τα προσόντα τους δύναται να υποστηρίζουν τις δομές υγείας της χώρας με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών που ανακύπτουν. Θα παρέχουν συγκεκριμένο έργο

και θα έχουν συνεργασία με το ήδη υπηρετούν προσωπικό.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του εθελοντικού προγράμματος του Υπουργείου Υγείας,
η Ε.Ν.Ε. δηλώνει τη στήριξή της, προάγοντας το πνεύμα του κοινωνικού εθελοντισμού σε αυτήν την πρωτοφανή υγειονομική
κρίση την οποία βιώνει η χώρα μας.
Σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τις πάγιες θέσεις της σε ότι αφορά τις μόνιμες
προσλήψεις Νοσηλευτών-τριών, όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας.
Αναλυτικά:
https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/
grafeio-typoy/press-releases/6937-gine-ethelonths-giathn-antimetwpish-ths-nosoy-covid-19

Διευκρινίσεις επί των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ. για
τη χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε
περίπτωση ελλείψεων

Ο

Όπως επισημαίνεται διαρκώς είναι αδιανόητο και καταδικαστέο να μην παρέχονται τα ενδεδειγμένα μέτρα και εξοπλισμός ατομικής προστασίας σε όλους τους επαγγελματίες
υγείας. Κανείς δεν είναι αναλώσιμος, κανένας δεν περισσεύει. Η προμήθεια και η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποστήριξης (υγειονομικός εξοπλισμός, είδη ατομικής προστασίας
κ.λ.π.) των επαγγελματιών υγείας αποτελεί υποχρέωση της
Πολιτείας, ώστε να τους αποδείξει εμπράκτως ότι σέβεται
τις υπεράνθρωπες προσπάθειές
τους, απέναντι στον COVID – 19,
οπλίζοντας τους με τα απαραίτητα
μέσα.
Ωστόσο, στην περίπτωση έλλειψης
εξοπλισμού ατομικής προστασίας
κατόπιν επαγγελματικής χρήσης
του, σε έκτακτες περιπτώσεις μαζικής αντιμετώπισης κρουσμάτων

COVID – 19 (διαλογή, εξέταση, νοσηλεία), θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες οδηγίες προσωρινής αντιμετώπισης
της κατάστασης, ώστε να μπορέσουν οι επαγγελματίες υγείας
να προφυλαχθούν επαρκώς, μέχρι να αποκατασταθεί η έλλειψη του συγκεκριμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού.
Για το σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο αμφίδρομης
επικοινωνίας με όλες τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει πλήρη
εικόνα για την κατάσταση, η οποία
επικρατεί σε όλες τις δομές υγείας.
Οι Νοσηλευτές-τριες αναγνωρίζοντας την ένθερμη υποστήριξη όλων
των πολιτών και των αρμόδιων
φορέων (λήψη μέτρων πρόληψης,
προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, εξασφάλιση κλινών Μ.Ε.Θ.
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κ.λ.π.), θεωρούν επιβεβλημένη την περαιτέρω υποστήριξή τους
από την Πολιτεία, σε ότι αφορά την αδιάκοπη παροχή του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ώστε να μπορούν να προσφέρουν τις επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες τους με ασφάλεια
για τους ίδιους και για τους ασθενείς τους οποίους περιθάλπουν.
Για να αντιμετωπίσουμε με ίσους όρους τον COVID – 19.
Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όλοι μαζί ενωμένοι, με κριτική σκέψη, απέναντι στην παρορμητικότητα και την παραπληροφόρηση,

δίνουμε τον αγώνα μας για να στηρίξουμε τη Δημόσια Υγεία, τους
συναδέλφους μας, τις οικογένειες μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα και κυρίως να επιστρέψουμε τους νοσούντες υγιείς πίσω
στις οικογένειές τους. Στο τέλος θα τα καταφέρουμε!!!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Αίτημα της Ε.Ν.Ε. για υποχρεωτική διεξαγωγή
εργαστηριακού επανελέγχου SARS – CoV-2 και
επαναφορά της χρονικής διάρκειας απομόνωσης –
περιορισμού στις 14 ημέρες για τους Νοσηλευτές-τριες

Η

Η Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με τους σκοπούς της Ν. 3252/2004, Άρθρο
2 – Σκοποί της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και στο πλαίσιο
της ενεργής συμμετοχής των υπηρετούντων μελών της, σε όλες
τις διαδικασίες αντιμετώπισης του COVID – 19, σας έχει ήδη
ενημερώσει με το Αρ. Πρωτ. 441/18-03-2020: «Αίτημα υποχρεωτικής διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου SARS – CoV-2 για
τους Νοσηλευτές-τριες και τους επαγγελματίες υγείας».
Παρακολουθώντας στενά τις τρέχουσες εξελίξεις και έχοντας
αφουγκραστεί τις καθημερινές αναφορές των Προέδρων των
πέντε Περιφερειακών Τμημάτων αλλά και των αντιπροσώπων
και μελών της Ε.Ν.Ε., πανελλαδικά, μέσα από κάθε υγειονομική υπηρεσία, σας αναφέρουμε ότι πέραν του αιτήματός μας περί
υποχρεωτικής διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου SARS – CoV2 για τους Νοσηλευτές-τριες, αιτούμαστε την περαιτέρω διεύρυνσή του υποχρεωτικού εργαστηριακού ελέγχου SARS-CoV-2
και κατά την επάνοδο στην υπηρεσία τους (μετά τον υποχρεωτικό
κατ’ οίκον περιορισμό και πριν την ανάληψη καθηκόντων), προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι αρνητικοί απέναντι στον COVID
– 19. Το αίτημα χρήζει άμεσης εφαρμογής, αφενός στο πλαίσιο
της διασφάλισης της εργασιακής προστασίας των Νοσηλευτώντριών, αλλά και ολόκληρου του υγειονομικού προσωπικού και
αφετέρου στο πεδίο της πρόληψης και της μετάδοσης του COVID
– 19 στην ευρύτερη κοινότητα.
Επιπλέον, ορμώμενοι από το γεγονός της ισχύουσας επταήμερης
απουσίας για λόγους απομόνωσης – περιορισμού των Νοσηλευτών-τριών, σας αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν είναι η κατάλληλη επί της παρούσης, διότι αφενός το νοσηλευτικό
προσωπικό προφυλάσσεται, αφετέρου όμως οι προβλεπόμενες
ημέρες δεν επαρκούν, καθώς το νοσηλευτικό προσωπικό κατά
την επάνοδο του στις υγειονομικές υπηρεσίες παραμένει ενεργό ως προς τη μετάδοση οποιασδήποτε μορφής γρίπης, προς

όλους. Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια
της απομόνωσης – περιορισμού έχει διασπείρει οποιοδήποτε ιό
στο οικογενειακό του περιβάλλον, είναι πλέον ευδιάκριτος ο κίνδυνος μετάδοσης και οι συνέπειες αυτής μέσα στους υγειονομικούς χώρους. Καθώς ο Ε.Ο.Δ.Υ. συνιστά για το γενικό πληθυσμό
ως προβλεπόμενο ελάχιστο χρονικό διάστημα περιορισμού και
απομόνωσης των ύποπτων κρουσμάτων, τις δεκατέσσερις (14)
ημέρες, θεωρούμε ως αυτονόητο και δεδομένο, το ίδιο επιστημονικό τεκμήριο να επιβάλλεται και να ισχύει και για τους Νοσηλευτές – τριες. Για το σκοπό αυτό αιτούμεθα την επέκταση της
συγκεκριμένης άδειας περιορισμού και απομόνωσης για τους
Νοσηλευτές-τριες από επτά (7), σε δεκατέσσερις (14) ημέρες,
όπως ισχύει για όλους τους πολίτες.
Έχοντας αυτοσκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας, σας
αναφέραμε ενδελεχώς τα αιτήματά μας, τα οποία θεωρούμε
ότι πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, ώστε να προφυλάξουν
την υγεία όλων των Νοσηλευτών-τριών και όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν
στις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας, οι οποίες αναμένονται
στο προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο της έξαρσης της πανδημίας. Επιπλέον ο διπλός έλεγχος για την ανίχνευση του SARSCoV-2 και η επαναφορά των προβλεπόμενων ημερών περιορισμού – απομόνωσης, θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στην
επάρκεια του υγειονομικού προσωπικού και θα σπάσει ακόμα
ένα συνδετικό κρίκο της μετάδοσης του COVID – 19 προς τον
κοινωνικό ιστό.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Δελτίο τύπου Επιστημονικού Τομέα
Νοσηλευτικής Πρόληψης και Ελέγχου
Λοιμώξεων

Ο

Όπως ήταν αναμενόμενο ο νέος κορωνοϊός Covid-19 που ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας, «χτύπησε» και τη δική μας χώρα. Δειλά
δειλά στην αρχή, και μέρα με τη μέρα γινόμαστε περισσότερο
γνώριμοι..
Σε όλη αυτήν την έως τώρα εμπειρία μας από την κρίση που
διέρχεται η χώρα, παρατηρούμε πως η υγιειονομική κοινότητα, νοσηλευτές – ιατροί – παραϊατρικό προσωπικό – προσωπικό ασφάλειας – καθαριότητας αποδεικνύουν μια μοναδική
σύμπνοια στην αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας. Οι
Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων μαζί με τη συμμετοχή
όλων των μελών των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων προσπαθούν να οργανώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια
δράσης που διαρκώς τροποποιούνται βάση της φάσης που
βρίσκεται η εξέλιξη της διασποράς του κορωνοϊού. Πραγματικά, είναι συγκινητικό και αξιέπαινο πόσο αποτελεσματικά
και έγκαιρα κινητοποίηθηκαν όλα τα Νοσοκομεία υπό την καθοδήγηση των καίριων οδηγιών και αλγορίθμων του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Οι Λοιμωξιολόγοι προσπαθούν
με κάθε δυνατό μέσο να αναχαιτίσουν την ταχεία εξέλιξη της
διασποράς του ιού, ώστε η μετάδοση να επιβραδυνθεί και να
«απλωθεί» στον χρόνο.
Αυτό ακριβώς οι επιδημιολόγοι ονομάζουν «εξομάλυνση»
ή «επιπέδωση» ή «ισοπέδωση» της επιδημικής καμπύλης
(flattening of the curve), κάτι που έχει κρίσιμη σημασία για
το πόσο αποτελεσματικά θα ανταποκριθεί το σύστημα υγείας
μίας χώρας και συνεπώς πόσες ζωές θα σωθούν. Η απότομη κλίση της επιδημικής καμπύλης μπορεί να οφείλεται σε
ελλείψεις κλινών εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), υποστελέχωση
ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού και ιατρικού εξοπλισμού
ή προμηθειών (για παράδειγμα αναπνευστήρων). Όσο λιγότεροι συνάνθρωποί μας χρειαστούν νοσηλεία σε οποιαδήποτε
στιγμή, με άλλα λόγια όσο πιο «επίπεδη» είναι η επιδημική
καμπύλη στον χρόνο, τόσο καλύτερα θα ανταποκριθεί το σύστημα υγείας της χώρας στην αντιμετώπιση της επιδημίας.
Ο Τζων Κέννεντυ είχε αναφέρει πως στα Κινέζικα, η λέξη
«κρίση» γράφεται με δύο γράμματα. Το ένα σημαίνει κίνδυνος
και το άλλο σημαίνει ευκαιρία.Δράττομαι της ευκαιρίας από
την παραπάνω δήλωση, αφενός να αποδεχθώ τον κίνδυνο τον
οποίο καθημερινά διατρέχουμε μπροστά στην κρίσηαφετέρου
να τονίσω την ευκαιρία που μας δίνεται να εξομαλύνουμε αυτήν την κρίση.
Αναμφισβήτητα ο νέος κορωνοϊός (Covid – 19) έχει αλλάξει
την καθημερινότητά μας και οι επιστήμονες δεν μπορούν να

προβλέψουν τη διάρκεια της επιδημίας και πώς αυτή θα εξελιχθεί. Παρολαυτά, η έγκαιρη λήψη περιοριστικών μέτρων από
την Κυβέρνηση, η νευραλγικότητα στην οργάνωση των δομών
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, μα πάνω από όλα το θάρρος και οι ψυχικές, σωματικές και νοητικές αντοχές του υγειονομικού προσωπικού της
χώρας, είναι τα πιο ισχυρά όπλα που διαθέτουμε σε αυτόν τον
πόλεμο ενάντια στον ιό. Όπως είχε αναφέρει ο Χένρυ Κίσσιγκερ «σε μια κρίση, η πιο τολμηρή επιλογή είναι συχνά η
πιο ασφαλής», διαπιστώνοντας πως η χώρα μας αλλά και οι
Διοικήσεις των νοσοκομείων μας έχουν πολύ έγκαιρα πάρει
τις πιο τολμηρές και ασφαλείς επιλογές.
Οι Νοσηλευτές Επιτήρησης Λομώξεων έχουν αναλάβει πολλούς και διακριτούς ρόλους σε αυτήν την κρίση που πλήττει
καθημερινά και το νοσοκομειακό γίγνεσθαι. Η καθημερινή
εκπαίδευση σε όλες τις κατηγορίες των επαγγελματιών υγείας αλλά και σε όλους τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο,
η συνεχής ενημέρωση του προσωπικού για τυχόν αλλαγές
και επικαιροποιήσεις στις οδηγίες από τον ΕΟΔΥ, η συνεχής
επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή της
διασποράς του ιού, η καθημερινή ενημέρωση των επίσημων
φορέων για τα ύποπτα/πιθανά και επιβεβαιωμένα κρούσματα,
η παρακολούθηση με συμπλήρωση ειδικής φόρμας της πορείας των εργαζομένων που νοσούν ή όσων είχαν χαμηλού/
μέτριου/υψηλού κινδύνου έκθεση, είναι μερικές μόνο από τις
δραστηριότητες των Ν.Ε.Λ. Ο ρόλος τους είναι επιτελικός σε
αυτήν την κρίση που διέρχεται το σύστημα υγείας και σκοπός
είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών σχεδίων δράσης σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και τη
Διοίκηση του κάθε νοσοκομείου.
Η Ομάδα Εργασίας και Επέμβασης (αποτελούμενη από τις
Ν.Ε.Λ., τον Λοιμωξιολόγο και το Διευθυντή του Μικροβιολογικού Τμήματος) συνεδριάζει αρκετές φορές την ημέρα για
την έκδοση οδηγιών αναφορικά με την απολύμανση χώρων
και επιφανειών, για την ανάρτηση ενημερωτικού υλικού σε
διάφορα σημεία του νοσοκομείου καθώς και στις πύλες εισόδου, για τις προτάσεις σχετικά με τη χωροταξική διαθεσιμότητα στην πιθανή νοσηλεία ύποπτων περιστατικών, για τη
διαχείριση αυτών των περιστατικών από τη διαλογή τους μέχρι
την παραπομπή τους σε κέντρο αναφοράς, για την ενημέρωση
όλων των υπευθύνων σχετικά με την ακολουθία ενημέρωσης
σε περίπτωση ύποπτου/πιθανού κρούσματος, για την ιεράρχηση της χρήσης των διαθέσιμων τεστ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και άλλες αναρίθμητες δράσεις. Οι Ν.Ε.Λ. είναι
σε καθεστώς ετοιμότητας όλο το 24ωρο και ανά πάσα στιγμή
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δύναται να κληθούν στο χώρο της εργασίας τους σε περίοδο
επιδημίας ή πανδημίας.
Ο Επιστημονικός Τομέας Νοσηλευτικής Λοιμώξεων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, μπροστά σε όλη αυτήν την περίοδο
αναταραχής ανακαλεί τα λόγια του Peter Drucker “Ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε μια περίοδο αναταραχής δεν είναι η αναταραχή. Είναι να ενεργείς με βάση τη λογική του χθες.”
Η λογική και η γνώση του χθές είναι αυτό που πρέπει πιστά
να εφαρμόσουμε σήμερα, ποσαρμόζοντας τις ανάγκες στις
απαιτήσεις του σήμερα, παραμερίζοντας το άγχος και την
αναταραχή. Τα περισσότερα λάθη πραγματοποιούνται όταν δεν
υπάρχει συγκέντρωση και συνέπεια στο στόχο.
Επιμένουμε και υπενθυμίζουμε σε όλους τους νοσηλευτές
την πιστή τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ, την ορθή και καθολική εφαρμογή των Μέτρων Ατομικής Προστασίας, την δήλωση

των αποριών τους τόσο στις Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και στους Νοσηλευτές Επιτήρησης Λοιμώξεων των
Νοσοκομείων τους όσο και στο κεντρικό mail της Γραμματείας της ΕΝΕ όπου θα τα προωθεί στον Επιστημονικό Τομέα.
Υποστηρίζοντας τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου
Υγείας για τον κορονοϊό και καθηγητή Κου Τσιόδρα “Υπευθυνότητα είναι να συμπεριφέρεσαι σα να έχεις ήδη τον ιό και
φοβάσαι μήπως τον μεταδώσεις”, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα συντονίσουμε τις δράσεις μας.
Ευχαριστούμε όλους τους υγειονομικούς υπαλλήλους και
πόσο μάλλον τους ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ μας που δίνουν το δικό τους
αγώνα ώστε το σύστημα υγείας να μην «νοσήσει» και «καταλήξει» από τον κορονοϊό SARS-CoV-2.
Η Πρόεδρος του Τομέα,
Δρ. Ευτυχία Σ. Ευαγγελίδου
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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
Αναλυτικές Πληροφορίες Συνεδρίου: http://enne2020.gr/

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Μάρτιος 2020)
Α. Νοσηλεύτρια Π.Ε. ενδιαφέρεται για αμοιβαία μετάθεση
από Γ.Ν. Θήβας, για Γ.Ν. Ξάνθης, Γ.Ν. Καβάλας, Γ.Ν. Κομοτηνής, εξυπηρετεί όποιον ενδιαφέρεται για περιοχές
Ν. Αττικής, Χαλκίδας, Θήβας ή Λειβαδιάς. Τηλέφωνο
Επικοινωνίας: 6987144461
Β. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης προς Κέντρο Υγείας
Μαρκόπουλου, Κορωπίου, Σπάτων Μεσογείων Αττικής.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6971604965
Γ. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση από
Γ.Ο.Ν.Κ. «οι Άγιοι Ανάργυροι», προς Γ.Ν.Α. Κ.Α.Τ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6932687476
Δ. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από Γ.Ν. Χανίων ζητά αμοιβαία μετάταξη για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρισα. Τηλέφωνο
Επικοινωνίας: 6973386096

