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Θέσπιση Κλάδου Π.Ε. – Τ.Ε. Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η δημιουργία κλάδου νοσηλευτών 
αποτελεί πάγιο αίτημα της νοσηλευτικής κοινότητας. Εν 
προκειμένω χωρεί η γενικής φύσεως παρατήρηση, ότι η 
έννοια του κλάδου αναφέρεται πρωτίστως στην διαμόρφω-
ση ενιαίων κανόνων, οι οποίοι θα διέπουν την υπηρεσιακή 
κατάσταση υπαλλήλων που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα και ασκούν την ίδια επαγγελματική δραστη-
ριότητα. Με άλλα λόγια, δεν νοείται σύσταση ενός κλάδου 
και ένταξη εις αυτόν ενός ανομοιογενούς πλήθους υπαλ-
λήλων, με διαφορετικά τυπικά προσόντα και ανόμοια υπη-
ρεσιακά καθήκοντα. Εξάλλου μέχρι και σήμερα ουδέποτε 
παρατηρήθηκε αντίστοιχο προηγούμενο στους κόλπους της 
δημόσιας διοίκησης.

Υπ’αυτήν τη έννοια η επικείμενη σύσταση κλάδου νοσηλευ-
τών θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο τους νοση-
λευτές, ήτοι τους υπαλλήλους εκείνους που κατέχουν τίτλο 
σπουδών νοσηλευτή, φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του 
νοσηλευτή, κατέχουν άδεια – βεβαίωση άσκησης Νοση-
λευτή, είναι μέλη του νπδδ σωματειακής μορφής «Ένωση 
Νοσηλευτών-τριών Ελλάδος» και εκτελούν τα υπηρεσιακά 
καθήκοντα που αντιστοιχούν στο Νοσηλευτή. 

1. Ο προσδιορισμός των εν λόγω υπαλλήλων γίνεται ήδη με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 Α του Νόμου 1579/1985, 
σύμφωνα με τις οποίες «Από τη δημοσίευση του παρό-
ντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του 
νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή δι-
πλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) 
Νοσηλευτικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών 
αδελφών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλο-
δαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ.».

Επιπλέον, οι φέροντες τον ως άνω επαγγελματικό τίτλο 
του νοσηλευτή καθίστανται υποχρεωτικώς μέλη του ίδιου 
επαγγελματικού συλλόγου που λειτουργεί υπό την μορφή 
νπδδ σωματειακής φύσεως, δηλαδή της Ένωσης Νοσηλευ-
τών –τριών Ελλάδος (ΕΝΕ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ιδρυτικού της ΕΝΕ Νόμου 
3252/2004, «Τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά 
όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νο-
σηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) 
Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκε-
πτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην 
Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών 
ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα 
έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευ-
τικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής 

Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων».

Εκ των ανωτέρω έπεται, ότι ο νομοθέτης επιφυλάσσει την 
ίδια ακριβώς μεταχείριση όλων εκείνων των προσώπων, 
που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή, εφαρ-
μόζοντας πιστά την συνταγματικής περιωπής αρχή της ισό-
τητας.

Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων καθίσταται εμ-
φανές, ότι δεν νοείται σύσταση κλάδου νοσηλευτικού προ-
σωπικού και ένταξη εις αυτόν όχι μόνον των Νοσηλευτών, 
αλλά και των Βοηθών Νοσηλευτών. Ένας τέτοιος κλάδος 
δεν θα μπορούσε να επιτελέσει τον λειτουργικό σκοπό του, 
αφού φαντάζει τουλάχιστον αδιανόητη η διαμόρφωση και 
εφαρμογή ενιαίων κανόνων επί υπαλλήλων με εντελώς δι-
αφορετικά γνωρίσματα και ποιοτικά χαρακτηριστικά.           

2. Εν σχέσει, λοιπόν, με την σαφή διάκριση μεταξύ Νοση-
λευτών και Βοηθών Νοσηλευτών θα πρέπει να παρατηρη-
θεί, ότι οι εν λόγω υπάλληλοι ανήκουν σε διαφορετικές 
κατηγορίες, αφού οι μεν Νοσηλευτές είναι απόφοιτοι της 
ανώτατης – τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (υπάλληλοι των κα-
τηγοριών ΠΕ και ΤΕ), ενώ οι Βοηθοί είναι απόφοιτοι δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης (υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ). 
Και μόνον η ως άνω ποιοτική διαφορά μεταξύ τους καθι-
στά ανεδαφική κάθε σκέψη για μια από κοινού ένταξή τους 
στον ίδιο κλάδο. Εξάλλου, μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει 
αντίστοιχο παράδειγμα ένταξης στον ίδιο κλάδο υπαλλήλων 
ανώτατης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συναφώς προβάλλεται, ότι τα επαγγελματικά δικαιώμα-
τα των Νοσηλευτών (ΠΔ 351/1989) είναι διαφορετικά από 
τα αντίστοιχα δικαιώματα των Βοηθών Νοσηλευτών (ΠΔ 
210/2001), ενώ διαφορετική είναι και η χορηγούμενη βε-
βαίωση (άδεια) ασκήσεως καθενός επαγγέλματος.

Επιπλέον, οι παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων δεν έχουν 
την ίδια εξέλιξη κατά το μέρος που αφορά την δυνατότη-
τα κατάληψης θέσεως προϊσταμένου. Κι αυτό γιατί σύμ-
φωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 103 του Νόμου 
2071/1992 οι θέσεις ευθύνης των νοσηλευτικών υπηρεσιών 
των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας καταλαμβάνονται 
μόνον από νοσηλευτές (ΠΕ και ΤΕ) και όχι από Βοηθούς 
Νοσηλευτών (ΔΕ).

Ειδικώς εν σχέσει με την διαφοροποίηση αναφορικά με τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των ως άνω δύο κατηγοριών 
υπαλλήλων χωρούν και οι εξής σκέψεις. Σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Δημο-
σιοϋπαλληλικού Κώδικα, «ο υπάλληλος εκτελεί τα καθή-
κοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του».

Αυτομάτως γίνεται αντιληπτό, ότι ο νομοθέτης του Δημοσι-
οϋπαλληλικού Κώδικα συνδέει αναπόσπαστα τα καθήκοντα 
ενός υπαλλήλου με τον κλάδο, στον οποίο ανήκει ο υπάλ-
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ληλος. Με άλλα λόγια η ένταξη ενός υπαλλήλου σε έναν 
συγκεκριμένο κλάδο συνεπάγεται αναγκαστικά την από μέ-
ρους του άσκηση των κοινών – ενιαίων καθηκόντων, που 
αναλογούν σε όλους τους υπαλλήλους του ιδίου κλάδου. 
Υπ’αυτήν την έννοια δεν νοείται δημιουργία ενός κλάδου, 
του οποίου οι υπάλληλοι θα εκτελούν διαφορετικά καθή-
κοντα.

Εν προκειμένω, ωστόσο, εφόσον οι Νοσηλευτές έχουν δια-
φορετικά επαγγελματικά δικαιώματα, ενόψει του διαφορε-
τικού (ανώτατου επιπέδου) τίτλου σπουδών τους, δεν μπο-
ρούν να εκτελούν τα ίδια καθήκοντα με τους Βοηθούς τους, 
εντασσόμενοι από κοινού μαζί τους στον ίδιο κλάδο.

Επιπλέον, δεν μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη, ότι οι 
Βοηθοί των Νοσηλευτών διαθέτουν κάποια εξειδίκευση 
(ειδικότητα) στη Νοσηλευτική, λαμβανομένου υπόψη ότι 
οι προβλεπόμενες νοσηλευτικές ειδικότητες του Νόμου 
1579/1985 απευθύνονται αποκλειστικά στους Νοσηλευτές 
και όχι στους Βοηθούς τους.

Κατά συνέπεια η σύσταση ενιαίου κλάδου Νοσηλευτών και 
των Βοηθών τους θα προσέκρουε και στο γράμμα και το 
πνεύμα των θεμελιωδών διατάξεων του άρθρου 30 του Δη-
μοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

3. Γενικότερα θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι η ομοιόμορ-
φη αντιμετώπιση των παραπάνω διαφορετικών κατηγοριών 
υπαλλήλων, δια της εντάξεώς τους στον ίδιο κλάδο, έρχεται 
σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχεί-
ρισης των εργαζομένων, που υπαγορεύει την διαφορετική 
αντιμετώπιση ανόμοιων καταστάσεων, αποκρούοντας κάθε 
έννοια μεταξύ τους εξομοίωσης.

Προκειμένου να καταδειχθεί με μεγαλύτερη πειστικότητα 
το ανέφικτον της υπαγωγής υπαλλήλων διαφορετικής εκ-
παιδευτικής βαθμίδας σε ενιαίο κλάδο, αρκεί η παράθε-
ση του κάτωθι παραδείγματος. Αναπόσπαστο στοιχείο ενός 
κλάδου είθισται διαχρονικώς να αποτελεί η καθιέρωση 
ειδικού ενιαίου κλαδικού μισθολογίου. Ευλόγως, λοιπόν, 
διερωτώμεθα, πώς είναι δυνατόν να υπαχθούν στο ίδιο μι-
σθολόγιο αδιακρίτως υπάλληλοι – απόφοιτοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με υπαλλήλους – αποφοίτους δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης.

Μια τέτοια εξέλιξη, πέραν της πρόδηλης παραβίασης της 
συνταγματικής αρχής της ισότητας, θα ανέτρεπε ριζικώς 
τον μέχρι σήμερα ισχύοντα κανόνα του υπολογισμού του 
μηνιαίου μισθού εκάστου υπαλλήλου με βάση την κατηγο-
ρία εις την οποία ανήκει και η οποία (κατηγορία) προσδι-
ορίζεται εν πολλοίς από το επίπεδο σπουδών του και τον 
βασικό τίτλο εκπαίδευσης που κατέχει.

4. Ως επιπλέον παράδειγμα προβάλλεται, ότι στον κλάδο 
των Φαρμακοποιών του ΕΣΥ, περιλαμβάνονται μόνον οι 
Φαρμακοποιοί και όχι οι Βοηθοί αυτών. Στον κλάδο Ιατρών 
του ΕΣΥ, περιλαμβάνονται μόνον οι γιατροί. Με την ίδια λο-
γική και στον κλάδο Νοσηλευτών του ΕΣΥ, πρέπει να πε-
ριλαμβάνονται μόνον Νοσηλευτές και όχι οι Βοηθοί τους.

5. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί, ότι στις 09-06-2017 
δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 
51/2017 (ΦΕΚ Α΄ 82), με τις οποίες επιχειρείται η προ-
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013. Η συγκεκριμένη 
οδηγία αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσό-
ντων.

Πέραν των λοιπών ζητημάτων, με το ως άνω ΠΔ επέρχονται 
τροποποιήσεις ειδικώς για το επάγγελμα του νοσηλευτή.

Ευθύς εξαρχής θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι ο όρος του 
«νοσοκόμου» υπεύθυνου για γενική περίθαλψη έχει αντι-
κατασταθεί από τον όρο του «νοσηλευτή». Η αντικατάσταση 
του όρου του «νοσοκόμου» από αυτόν του «νοσηλευτή», 
και δη σε επίπεδο κοινοτικής νομοθεσίας, διευκολύνει την 
χάραξη μιας απόλυτα διακριτής διαχωριστικής γραμμής και 
την αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης μεταξύ νοσηλευτών και 
λοιπού βοηθητικού προσωπικού με κατώτερα τυπικά προ-
σόντα.

Περαιτέρω θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι με βάση τη νε-
ότερη κοινοτική οδηγία, η εκπαίδευση για νοσηλευτές 
παρέχει την εγγύηση ότι ο επαγγελματίας έχει αποκτήσει 
«εκτεταμένες» γνώσεις των επιστημών, στις οποίες βασί-
ζεται η γενική περίθαλψη, εν σχέσει με τις «προσήκουσες» 
γνώσεις που απαιτούσε το προϊσχύσαν καθεστώς.

Επιπλέον, εξαιρετικής σημασίας κρίνεται η προσθήκη της 
παραγράφου 7 στο άρθρο 31 της οδηγίας, σύμφωνα με την 
οποία «Οι τίτλοι σπουδών νοσηλευτή υπεύθυνου για γενι-
κή περίθαλψη αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω επαγγελματίας 
είναι ικανός να εφαρμόζει τουλάχιστον τις ακόλουθες ικα-
νότητες (…):

α) ικανότητα να διαγιγνώσκει αυτόνομα την απαιτούμενη 
νοσηλευτική περίθαλψη χρησιμοποιώντας θεωρητικές και 
κλινικές γνώσεις και να σχεδιάζει, οργανώνει και παρέχει 
νοσηλευτική περίθαλψη στους ασθενείς βάσει των γνώ-
σεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ με σκοπό τη 
βελτίωση της άσκησης του επαγγέλματος, 

β) ικανότητα να συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλους 
παράγοντες του τομέα της υγείας, περιλαμβανομένης της 
συμμετοχής στην πρακτική εκπαίδευση του υγειονομικού 
προσωπικού βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχεία 
δ΄ και ε΄,

γ) ικανότητα να ενθαρρύνει άτομα, οικογένειες και ομάδες 
να υιοθετούν υγιεινό τρόπο ζωής και φροντίδα του εαυτού 
τους βάσει των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν 
αποκτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχεία α΄ και 
β΄,

δ) ικανότητα να θέτει σε εφαρμογή με αυτονομία άμεσα 
μέτρα για την προστασία της ζωής και να εκτελεί μέτρα σε 
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καταστάσεις κρίσης και καταστροφών,

ε) ικανότητα να παρέχει ανεξάρτητα συμβουλές σε αν-

θρώπους που χρειάζονται περίθαλψη και στους συγγενείς 

τους, να τους καθοδηγεί και να τους στηρίζει,

στ) ικανότητα να εξασφαλίζει ανεξάρτητα την ποιότητα της 

νοσηλευτικής περίθαλψης και να την αξιολογεί,

ζ) ικανότητα να επικοινωνεί με αναλυτικό και επαγγελμα-

τικό τρόπο και να συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες 

του κλάδου της υγείας,

η) ικανότητα να αναλύει την ποιότητα της περίθαλψης με 

σκοπό να βελτιώνει την άσκηση του επαγγέλματος ως νο-

σηλευτής υπεύθυνος για γενική περίθαλψη».

Με τις παραπάνω διατάξεις για πρώτη φορά εισάγεται η 

έννοια της αυτόνομης διάγνωσης της απαιτούμενης νοση-

λευτικής περίθαλψης με βάση τις θεωρητικές και κλινικές 

γνώσεις του νοσηλευτή. Επιπλέον γίνεται λόγος περί της 

αυτόνομης λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία της 

ζωής, καθώς και της ανεξάρτητης εξασφάλισης της ποιό-

τητας της νοσηλευτικής περίθαλψης, όπως επίσης της αξι-

ολόγησής της και της ανάλυσής της.

Εν προκειμένω είναι προφανές, ότι οδηγούμεθα προς ένα 

μοντέλο νοσηλευτή, ο οποίος διαθέτοντας εκτεταμένες 

επιστημονικές γνώσεις, δύναται πλέον να τις αξιοποιεί εις 

το έπακρον, ώστε να προβαίνει σε αυτόνομη διάγνωση της 

ενδεδειγμένης νοσηλευτικής περίθαλψης, καθώς και στην 

αξιολόγησή της. Η σαφής τόνωση του στοιχείου της αυτο-

δύναμης και ανεξάρτητης δράσης και επέμβασης του νο-

σηλευτή τον διακρίνει από τους λοιπούς παρόχους υπηρε-

σιών υγείας, αποτρέποντας κάθε δυνατότητα παρέμβασης 

των τελευταίων στο νοσηλευτικό έργο.

Είναι, λοιπόν, παραπάνω από σαφές, ότι το περιγραφόμενο 

από την κοινοτική, πλέον, νομοθεσία επίπεδο επιστημονι-

κών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχει κάθε 

νοσηλευτής, προσεγγίζεται, κατά την κοινή λογική, μόνον 

με σπουδές της ανώτατης – τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Κατά συνέπεια και το ισχύον κοινοτικό δίκαιο φαίνεται να 

αποκρούει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε πιθα-

νότητα ή δυνατότητα εξομοίωσης των Νοσηλευτών με τους 

Βοηθούς τους, ενόψει των εντελώς διαφορετικών τυπικών 

και κατ’ επέκταση ουσιαστικών προσόντων τους.

6. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε, ότι σκοπός του πα-

ρόντος προφανώς δεν είναι η υποβάθμιση του ρόλου και 

της προσφοράς των Βοηθών Νοσηλευτών, αλλά η ανάδειξη 

ορισμένων θεμελιωδών διαφορών μεταξύ των Νοσηλευτών 

και των Βοηθών τους, που καθιστά μη ανεκτή, νομικά και 

λογικά, την ένταξή τους σε ενιαίο κλάδο. Εξάλλου, και μόνο 

η δημιουργία αυτοτελούς κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών 

συνιστά έμπρακτη μορφή αναγνώρισης της σημασίας και 

της αξίας των συγκεκριμένων εργαζομένων στον χώρο της 

υγείας.

Συμπερασματικά, αποκρούουμε κάθε ενδεχόμενο σύστα-

σης ενιαίου κλάδου Νοσηλευτών και των Βοηθών τους και 

τασσόμεθα υπέρ της συστάσεως δύο αυτοτελών κλάδων για 

τις δύο ως άνω διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                  Τζαννής Πολυκανδριώτης

ΣΣτις 28-05-2020 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4075/28-05-
2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία αφορά την άρση 
της αναστολής των κανονικών αδειών του προσωπικού της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Κεντρικών 
Υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών, των νοσοκομείων 
του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΕΑ, της ΕΚΑΠΥ, του ΙΦΕΤ 
και των Δημοσίων Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφε-
ρειακά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία), καθώς και των Τοπικών 
Ομάδων Υγείας σε όλη τη χώρα, από λήψεως του παρόντος, 
μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020

Αναλυτικά η απόφαση: http://enne.gr/wp-content/
uploads/2020/05/arsi-anastolis-kanonikon-adeion.pdf

Απόφαση άρσης αναστολής κανονικών άδειών 
Νοσηλευτών
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Σύσταση Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και 
Εξειδικεύσεων

Στο πλαίσιο της κύρωσης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου 

Υγείας με τίτλο: «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέ-

τρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 

κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες 

διατάξεις», εγκρίθηκε η πρόταση της Ε.Ν.Ε. για την αναδιάρ-

θρωση και αναβάθμιση των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και 

Εξειδικεύσεων, η οποία αποτελούσε ένα διαχρονικό αίτημα 

όλων των Νοσηλευτών.

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων 

– Εξειδικεύσεων, αναμένεται να προσφέρει μια εν τω βάθει 

αναδιάρθρωση στις Διευθύνεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του 

Ε.Σ.Υ., καθώς θα εισέρχονται κάθε έτος 2.250 Ειδικευόμενοι 

Νοσηλευτές, οι οποίοι θα αποκτούν ειδικότητα και θα εξειδι-

κεύονται, πραγματοποιώντας παράλληλα και την κλινική τους 

άσκηση για 18 μήνες. Επίσης θα ενδυναμωθεί το επιστημονι-

κό υπόβαθρο των Νοσηλευτών, καθώς θα έχουν τη δυνατότη-

τα να διευρύνουν τις επιστημονικές τους γνώσεις μέσα σε ένα 

σύγχρονο πεδίο ακαδημαϊκής και κλινικής επιμόρφωσης, το 

οποίο θα αποτελείται από 10 ειδικότητες και 8 εξειδικεύσεις.

Με αυτόν τον τρόπο το Ε.Σ.Υ. θα ανατροφοδοτείται διαρκώς με 
νοσηλευτές, από τις Πανεπιστημιακές Σχολές, το Δημόσιο και 
Ιδιωτικό τομέα και οι οποίοι ολοκληρώνοντας τα προγράμμα-
τα ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, θα είναι σε θέση να εντα-
χθούν άμεσα στις υπηρεσίες υγείας, περιορίζοντας στο ελάχι-
στο το χρονικό διάστημα προσαρμογής και εκπαίδευσης στις 
υπηρεσίες υγείας, όταν κληθούν να υπηρετήσουν.

Ωστόσο, το υπάρχον νομοσχέδιο, δεν αναιρεί αλλά ούτε και 
επικαλύπτει το πάγιο αίτημα της Ε.Ν.Ε. για τις μόνιμές προ-
σλήψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού σε όλες τις Υγειονομικές 
Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ., ώστε να καμφθεί το διαχρονικό πρόβλη-
μα της υποστελέχωσης.

Αναμένοντας τις Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες θα καθορί-
σουν την εύρυθμη εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., εκφράζει θερμές ευχαρι-
στίες προς όλα τα μέλη των ομάδων εργασίας, τα οποία κατέ-
θεσαν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ώστε να προετοιμα-
στούν και να κατατεθούν με σαφή επιστημονική τεκμηρίωση, 
οι προτάσεις της Ε.Ν.Ε. για την αναδιάρθρωση και αναβάθμι-
ση των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και Εξειδικεύσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Σ

ΟΟ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αφιερώσει το 2020 

στους Νοσηλευτές και τις Μαίες. Από την Ελλάδα δόθηκε το 

βήμα στην Δρ. Μαρία Καπρίτσου να μοιραστεί την εμπειρία 

της και τις προσδοκίες της στον χώρο της Νοσηλευτικής.

«Βελτιώνοντας την εμπειρία των Ογκολογικών 

Ασθενών»

«Στα δεκατρία χρόνια που εργάζομαι ως Νοσηλεύτρια, έχω 

βιώσει πολλές καταστάσεις. Έχω μάθει ότι η σχέση μ’ έναν 

W.H.O.: Chief Nurse of 
Anaesthesiology Department Maria 

Kapritsou – improving cancer 
patients’ experience
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ασθενή μπορεί να χτιστεί με μία απλή οπτική επαφή. Έχω 

δει πολλές μάχες ενάντια στον καρκίνο να κερδίζονται και 

να βιώνονται ως οι μεγαλύτερες νίκες. Επίσης, έκλαψα με 

τους ασθενείς μου και παρηγόρησα τις οικογένειες που 

υπέστησαν αυτήν την τρομερή απώλεια»,  αναφέρει  η Δρ. 

Μαρία Καπρίτσου, Προϊσταμένη του Αναισθησιολογικού 

Τμήματος του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας «Ν. Κούρ-

κουλος », Γ.Α.Ο.Ν.Α « Άγιος Σάββας ».

«Δεν είναι το είδος της εργασίας, που αφήνουμε στο γρα-

φείο μας στο τέλος της βάρδιας μας. Όταν πηγαίνουμε στο 

σπίτι, μεταφέρουμε μαζί μας  τις ανησυχίες, τους φόβους 

και τις ιστορίες των ασθενών μας», προσθέτει.

Η 38χρονη Μαρία και η μικρή αλλά δεμένη ομάδα των 4 

Νοσηλευτών της , είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και 

την ευημερία ενός μέσου όρου 16 ασθενών με καρκίνο,  την 

ημέρα, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση.

Η επαφή με τους ασθενείς είναι δεξιότητα

«Είμαστε υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των ζωτικών 

σημείων των ασθενών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 

επέμβασης και διασφαλίζουμε την ασφάλεια των ασθενών 

αξιολογώντας την κατάστασή τους στη Μονάδα Μετεγχει-

ρητικής Φροντίδας», λέει η Μαρία. «Μια σημαντική πτυχή, 

την οποία έχω, επίσης, διερευνήσει κατά τη διάρκεια των 

Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών μου σπουδών, είναι 

τα επίπεδα άγχους και στρες των ασθενών. Για να επιτευ-

χθούν καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και βελτιωμένη 

ανάρρωση, είναι σημαντικό για τους ασθενείς  να μην βι-

ώνουν πόνο και να αισθάνονται ασφαλείς όταν νοσηλεύο-

νται».

«Ως Νοσηλευτές, δημιουργούμε μία σχέση με τους ασθε-

νείς μας. Η δουλειά μας υπερβαίνει τη διαχείριση των 

φαρμάκων και τη φροντίδα της σωματικής ευεξίας των 

ασθενών. Τους υποστηρίζουμε επίσης ψυχολογικά και συ-

ναισθηματικά », εξηγεί η Μαρία.

«Όταν έχω μια κακή μέρα, σκέφτομαι τον ασθενή που μου 

είπε ότι το χαμόγελό μου τον καθησύχαζε καθώς έμπαινε 

στο χειρουργείο. Τα λόγια του, μου θυμίζουν τον αντίκτυπο 

που έχουμε ως Νοσηλευτές».

«Η πρώην Προϊσταμένη μου, κα Τσακιρίδου, που είναι ο μέ-

ντορας μου, με δίδαξε πώς να είμαι δίπλα στους ασθενείς, 

πώς να τους στηρίζω. Μπορούμε πάντα να ανοίξουμε ένα 

βιβλίο και να μάθουμε πώς να χορηγούμε ένα φάρμακο, 

αλλά η κατανόηση του πώς να είμαστε κοντά σε έναν ασθε-

νή είναι μια ικανότητα που κερδίζεται με την πάροδο του 

χρόνου».

Η ομάδα μου είναι η δύναμή μου

«Για να παρακινούμαι συνεχώς, βασίζομαι στην ομάδα μου. 

Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και μπορούμε να αντιμε-

τωπίσουμε οποιαδήποτε δυσκολία μαζί, όπως μια οικογέ-

νεια».

«Γι’ αυτό και αφιερώνω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο 

στην καθοδήγηση των συναδέλφων μου. Είναι σημαντικό 

να γνωρίζουν ότι μπορούν πάντα να στραφούν σε ‘μένα για 

οτιδήποτε,  να μιλήσουν για τις φιλοδοξίες, τους φόβους 

και τις εμπειρίες τους με τους ασθενείς. Είμαστε τόσο δυ-

νατοί όσο είμαστε ενωμένοι και μπορούμε να πετύχουμε 

ομαδικά μόνο αν καθοδηγούμε ο ένας τον άλλον στις προ-

σπάθειές μας».

 Έρευνα και μάθηση για την βέλτιστη εμπειρία 
των ασθενών

«Προτεραιότητά μου είναι να βελτιώσω τις εμπειρίες των 

ασθενών μου μέσω της δια βίου μάθησης, γι’ αυτό και πα-

ρακολούθησα δύο Μεταπτυχιακά προγράμματα, ένα Διδα-

κτορικό και ένα Μεταδιδακτορικό πρόγραμμα. Ενθαρρύνω 

επίσης τους συναδέλφους μου να συνεχίσουν την εκπαί-

δευσή τους, να παραμένουν ενημερωμένοι σχετικά με τις 

νέες τάσεις παρακολουθώντας Νοσηλευτικά συνέδρια και 

να συμμετάσχουν σε κλινικές δοκιμές».

«Πιστεύω ότι εμείς οι Νοσηλευτές πρέπει να μιλάμε με μια 

ισχυρή φωνή σχετικά με την εξέλιξη της  Evidence Based 
Νοσηλευτικής  για την ευεξία των ασθενών».

«Ως Αντιπρόεδρος του International Collaboration for 

PeriAnaesthesia Nurses, έχω επαφές με Νοσηλευτές σε 

διαφορετικές χώρες, ανταλλάσσοντας απόψεις  και «επι-

στρέφοντας» με αυτή την γνώση πίσω στους συναδέλφους 

μου στην Ελλάδα. Εκτιμώ αυτήν την ευκαιρία πολύ, καθώς 

η ανταλλαγή γνώσεων σημαίνει ενίσχυση του Νοσηλευτι-

κού Επαγγέλματος παγκοσμίως.

«Οι Νοσηλευτές στην Ελλάδα επιδιώκουν όλο και περισ-

σότερο την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, εγγράφονται σε 

Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα. Γνωρίζουν 

ότι ο ρόλος τους είναι ζωτικής σημασίας στην παροχή της 

καλύτερης δυνατής περίθαλψης στους ασθενείς».

Προϊσταμένη Αναισθησιολογικού Τμήματος,  

Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Ν. Κούρκουλος»,  

Γ.Α.Ο.Ν.Α « Άγιος Σάββας»
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I.C.N.: A different case study… Mary Limaraki, 
Registered Nurse, Edessa, Greece 

Το Διεθνές Συμβούλιο Νοση-
λευτών (International Council 
of Nurses), στην ενότητα «A 
different case study», δημοσί-
ευσε τη βιωματική εμπειρία για 
την πανδημία Covid – 19, από 
τη Νοσηλεύτρια Μαρία Λιμα-
ράκη

Δεν ήθελα να γράψω μια μελέ-
τη περίπτωσης, την οποία αύ-
ριο η νέα γνώση θα ακυρώσει, αφού ο κορωναιός covid-19 
είναι πολύ καινούριος στην θεραπευτική του αντιμετώπιση και 
η έκταση της πανδημίας πρωτόγνωρη σε όλους μας.

Απλά εστιάσα στο ψυχολογικό κομμάτι που βιώσαμε και βι-
ώνουμε όλοι, που μας ένωσε, που μεταλαμπαδεύτηκε η δύ-
ναμη, οι αντοχές, η ελπίδα, το αποτέλεσμα, η επιτυχία και η 
θεραπεία της νόσου στο Νοσοκομείο μας και τον τόπο μας.

Είμαι πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί  εγκρίθηκε από τον  
International Council of Nurses, να δημοσιευτεί κάτι δικό μου, 
ως βιωματική εμπειρία, καθώς σε παγκόσμια αναζήτηση από 

όλους τους Νοσηλευτές κάθε 
χώρας, ζητήθηκε να κατατεθεί 
η εμπειρία, τα συναισθήματα, 
μελέτες, οδηγίες και γενικά 
να μοιραστεί η γνώση για τον 
covid-19, καθώς το 2020 είναι 
το έτος αφιερωμένο στους Νο-
σηλευτές και τις Μαίες.

Η φωνή μιας Νοσηλεύτριας, – 
η δική μου φωνή – πιστεύω ότι 

εκφράζει κάθε συνάδελφο στο Νοσοκομείο μου. Οι σκέψεις 
και τα συναισθήματα που ένιωσα, αν και βρίσκομαι τόσο μα-
κριά, χαμένη ανάμεσα σε εκατομμύρια Νοσηλευτές, προερ-
χόμενη από ένα επαρχιακό Ελληνικό Νοσοκομείο, ήταν ανε-
πανάληπτα, καθώς, η φωνή μου ακούστηκε σε όλο τον κόσμο. 
Παράλληλα, αυτό το γεγονός, αποτέλεσε μεγάλη τιμή για το 
Νοσοκομείο, καθώς καταγράφτηκε διεθνώς, ως σημείο ανα-
φοράς στην αντιμετώπιση και στη συμμετοχή του, απέναντι 
στην παγκόσμια πανδημία Covid -19.

Πάντα ΔΥΝΑΤΟΙ και ΜΑΖΙ θα ξεπερνάμε κάθε πρόκληση στην 
Υγεία!!!

Τ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στην επιστολή του ENC εκ 
μέρους της Προέδρου Ursula von den Leyen εξετάζοντας τα 
ζητήματα της Νοσηλευτικής το καθένα ξεχωριστά όπως αυτά 
τέθηκαν στην επιστολή του κ. Timofte.

Ευχαρίστησε θερμά τους Νοσηλευτές για το έργο τους στη 
διάρκεια της πανδημίας και αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του 
Νοσηλευτικού επαγγέλματος για υψηλό επίπεδο γνώσεων, 
ικανοτήτων και διαπροσωπικών δεξιοτήτων για την αντιμετώ-

πιση δύσκολων καταστάσεων.

Αναφέρθηκε στις δύο τελευταίες εκθέσεις της Επιτροπής για 
την υγεία όπου προτείνεται η πρόβλεψη των μελλοντικών 
αναγκών σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, την προώθηση 
και αναβάθμιση της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυ-
ξης, την αύξηση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος και την 
ανάγκη για πιθανή ανακατανομή των ρόλων στο εργατικό δυ-
ναμικό της υγείας.

Η
Εξαιρετική η απάντηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην επιστολή του European 

Nursing Council
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Δήλωσε τη στήριξή της σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με το 
σχεδιασμό πολιτικών υγείας στην κατεύθυνση που προανα-
φέρθηκε, παρατέθηκαν παραδείγματα χρηματοδότησης προ-
γραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 
αναφέρθηκε στη συνεχή χρηματοδότηση για τον τομέα υγείας 

μέσω του πολυετούς πλαισίου χρηματοδότησης 2021-2027.

Αναλυτικά η επιστολή: http://enne.gr/wp-content/

uploads/2020/05/2020-05-12-REPLY-to-Mr-Timofte.docx.

pdf

12 Μαΐου 2020: 
«Οι Νοσηλευτές ανταποδίδουν το 

χειροκρότημα από το κτίριο της Βουλής των 
Ελλήνων»

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών (12 Μαΐου), αποτελεί από 
το 1965, μια ημερομηνία ορόσημο για όλους τους Νοση-
λευτές, η οποία έχει θεσπιστεί από το International Council 
of Nurses (I.C.N.), προς τιμήν της Βρετανίδας πρωτοπόρου 
Νοσηλεύτριας Florence Nightingale, της οποίας το έργο, 
εξέλιξε και καθιέρωσε τη Νοσηλευτική, ως αυτόνομη επι-
στήμη στον τομέα της υγείας.

Ωστόσο, η φετινή χρονιά άφησε ένα διαφορετικό αποτύ-
πωμα στην επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία όλων 
των Νοσηλευτών, καθώς η πανδημία COVID – 19 αφενός, 
εισχώρησε επιθετικά στην καθημερινή κλινική πράξη, αφε-
τέρου όμως, στάθηκε η αφορμή για να αποδείξουν περί-
τρανα οι Νοσηλευτές, ότι ήταν έτοιμοι, ήταν στις επάλξεις, 
σαν να την περίμεναν. Σε συνεργασία με όλους τους επαγ-

γελματίες υγείας, 
ηγήθηκαν, καινο-
τόμησαν και διεκ-
περαίωσαν με από-
λυτη επιτυχία το 
έργο τους, σε όλες 
τις δομές και υπη-
ρεσίες υγείας, είτε 
στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας, 
είτε στα Νοσοκο-
μεία. Χαρακτη-
ριστικό είναι το 
γεγονός, ότι μέσα 
σε λίγα εικοσιτε-
τράωρα είχαν ανα-
πτυχθεί και στελε-

χωθεί τα Νοσοκομεία 
Αναφοράς πανελλαδικά, αναπτύχθηκαν ειδικά 
τμήματα και κλινικές για την πανδημία σε όλες τις υπηρε-
σίες υγείας και αθροιστικά όλες υπηρεσίες υγείας, ήταν 
διασυνδεδεμένες με τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, οι οποίες είχαν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό 
της μετάδοσης του COVID – 19 στην κοινότητα.

Οι Νοσηλευτές κάτω από δυσμενείς ψυχοπιεστικές συν-
θήκες, ανταποκρίθηκαν πλήρως στην πρόκληση και σε συ-
νεργασία με όλους τους επαγγελματίες υγείας κατάφεραν 
να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κερδίζο-
ντας πολύτιμο χρόνο, ώστε να θωρακιστεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα. Ο επαγγελματισμός, η επιστημονική κατάρτιση 
και εξειδίκευση, ανέδειξαν τη Νοσηλευτική Επιστήμη ως 
την πλέον αναγνωρίσιμη στην ελληνική κοινωνία, χωρίς 
να χρειάζεται να κρύβεται πίσω από μια μάσκα. Λυγίσαμε 
ΕΜΕΙΣ… και ΔΕΝ έσπασε κανείς.

Η
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Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των Νοσηλευ-
τών, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του 
Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και στε-
λεχών των Διευθύνσεων Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 
των νοσοκομείων αναφοράς για τον κορωνοϊό, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών στις 
12/05/2020.

Παρακολουθείστε την τηλεδιάσκεψη εδώ: https://
www.youtube.com/watch?v=sFxGosxRl9M

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη με τα στελέχη των Διευθύνσεων 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των νοσοκομείων αναφοράς 
για τον κορωνοϊό

Σ

Η φετινή χρόνια είναι αφιερω-
μένη στους Νοσηλευτές από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
στο πλαίσιο της επετείου των 
200 χρόνων από τη γέννηση της 
Florence Nightingale, όπως επί-
σης και το φετινό μήνυμα του 
I.C.N., για την Παγκόσμια Ημέ-
ρα των Νοσηλευτών αναφέρε-
ται: «Nurses: A Voice to Lead 
Nursing the World to Health». 
Οι Νοσηλευτές κατάφεραν μέσα 
από την πανδημία, να μετουσι-
ώσουν ρεαλιστικά όλα τα προαναφερόμενα μηνύματα των 
Διεθνών Οργανισμών, τιμώντας στο έπακρο τις αξίες του 
λειτουργήματός μας. Γι’ αυτό το λόγο, η κοινωνία, αρχικά 
μας χειροκρότησε από τα μπαλκόνια και κατόπιν μας τίμη-
σε, προβάλλοντας το δικό μας «ευχαριστώ» από το κτίριο 

της Βουλής των Ελλήνων.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 

Ημέρας Νοσηλευτών, το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

απευθύνει τα εύσημα στα 42.000 

μέλη της, για το ήθος, την απο-

φασιστικότητα, την οξυδέρκεια 

και την ομοψυχία, αρετές, τις 

οποίες εξακολουθούν να προ-

βάλλουν για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας COVID – 19 και 

την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Εθελοντική Αιμοδοσία Ε.Ν.Ε.: «Οι Νοσηλευτές 
ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ το Εθνικό Σύστημα Υγείας»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νο-
σηλευτών 2020, η Ε.Ν.Ε. σε συνεργα-
σία με τα Περιφερειακά της Τμήματα 
και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, δι-
οργάνωσε το διήμερο 11 & 12 Μαΐου 
2020, πανελλαδική εθελοντική αιμο-
δοσία, με σύνθημα: «Οι Νοσηλευτές 
ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας».

Παρά το γεγονός ότι με-
γάλο μέρος Νοσηλευτών 
είχε ήδη προσέλθει στα 
Τμήματα Αιμοδοσίας, λόγω 
των αυξημένων αναγκών 
σε μονάδες αίματος κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID – 19, ανταποκρίθηκαν 
στην πανελλήνια αιμοδοσία της Ε.Ν.Ε. συνολικά 223 συνάδελ-
φοι. Παράλληλα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου του 
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας κ. Παναγιώτη Κατσίβελα, ελέγ-

χθηκαν οικειοθελώς, οι αιμοδότες για 
ανίχνευση αντισωμάτων SARS-CoV-2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
συγχαίρει όλους τους αιμοδότες για 
την ευγενή και αλτρουιστική συμμετο-
χή τους, καθώς και τους Προέδρους 
και τα μέλη των Περιφερειακών Τμη-

μάτων της Ε.Ν.Ε. για την οργά-
νωση της αιμοδοσίας. Ιδιαιτέ-
ρως δε, συγχαίρει τον Πρόεδρο 
του Ε.ΚΕ.Α. κ. Παναγιώτη Κα-
τσίβελα, και το προσωπικό του 
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, 
για την άψογη συνεργασία και 
τις διευκολύνσεις τις οποίες πα-
ρείχαν για την επιτυχημένη έκ-
βαση της εκδήλωσης.

Για το Διοικητικό  Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

 Δημήτριος Σκουτέλης                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

M

Το E.N.C. ευχαριστεί το σύνολο των Νοσηλευτών για την προ-

σφορά και τον αγώνα τους στη μάχη κατά της πανδημίας του 

Covid-19 και αναφέρεται στις δράσεις του για την αναγνώρι-

ση αυτού του αγώνα καθώς και για περαιτέρω πρωτοβουλίες 

προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς με γνώμονα την ανάπτυξη 
της Νοσηλευτικής διεθνώς. 

Αναλυτικά το δελτίο τύπου: http://enne.gr/wp-content/
uploads/2020/05/International-Nurses-Day-2020.pdfΤ

Δελτίο τύπου του E.N.C. για την 
παγκόσμια ημέρα του Νοσηλευτή
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Παραλαβή δωρεάς Φιλανθρωπικού Ιδρύματος 
«Στέλιος Χατζηιωάννου»

Ολοκληρώθηκε στις 07/05/2020, η 
δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύμα-
τος «Στέλιος Χατζηιωάννου», η οποία 
αφορούσε την παροχή διατακτικών 
επιταγών σίτισης προς το νοσηλευτι-
κό προσωπικό 25 νοσοκομείων του 
Νομού Αττικής (3.000 εργαζόμενους), 
συνολικής αξίας 300.000€, στο πλαίσιο 
της αναγνώρισης της προσφοράς του, 
απέναντι στην πανδημία COVID – 19.

Η παράδοση των διατακτικών επιταγών 
ατομικής αξίας 100€, πραγματοποιήθηκε 
από εκπροσώπους του Φιλανθρωπικού 
Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου», με 
επικεφαλή τον κ. Νίκο Μουρκογιάννη, ο 
οποίος εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο του Ιδρύματος 
κ. Στυλιανό Χατζηιωάννου, εξέφρασε τις ευχαριστίες και τη 
συμπαράσταση του απέναντι στο σπουδαίο έργο των νοση-
λευτών, οι οποίοι πρόσφεραν με σθένος και αυταπάρνηση τα 
μέγιστα, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και καταπο-
λέμηση του ιού.

Από την πλευρά της Ε.Ν.Ε., ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Σκου-
τέλης, ευχαρίστησε τον Νίκο Μουρκογιάννη για τη δωρεά και 
για την άψογη συνεργασία με όλα τα στελέχη του Ιδρύματος 

και τόνισε τη μεγάλη ηθική σημασία, 
την οποία έχουν οι δωρεές από διεθνώς 
αναγνωρισμένα Ιδρύματα, όπως το συ-
γκεκριμένο, καθώς μέσω παρόμοιων 
εκδηλώσεων, αναπτερώνεται το ηθικό 
και η ψυχολογία των νοσηλευτών, καθώς 
αισθάνονται ότι συνεχώς πληθαίνουν οι 
συμπαραστάτες τους, διότι αναγνωρί-
ζουν το δύσκολο έργο, το οποίο φέρνουν 

εις πέρας καθημερινά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 
εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του 

απέναντι στον κ. Στυλιανό Χατζηιωάν-
νου και όλους τους συνεργάτες του στο 

ομώνυμο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, για το 
εγκάρδιο ενδιαφέρον και την πολύτιμη 

δωρεά τους.

Σε ότι αφορά τη διανομή των διατακτικών επιταγών σίτισης, 
θα ακολουθήσει ειδική ενημέρωση τις επόμενες ημέρες για 
κάθε νοσοκομείο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Ο

Απάντηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιστολή του E.N.C.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Charles 
MICHEL απάντησε την επιστολή του ENC, και ευχαρίστησε 
ιδιαίτερα τους Νοσηλευτές για τη συμβολή τους στην αντιμε-
τώπιση της πανδημίας εξαίροντας το έργο και την προσφορά 
τους που προσφέρθηκε με κουράγιο, δύναμη, συμπόνια και 

αφοσίωση, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση και το σε-

βασμό του στο Νοσηλευτικό Επάγγελμα.

Αναλυτικά η απάντηση: http://enne.gr/wp-content/

uploads/2020/05/IM-3576-R-SGS20-001698.pdf
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Επίσκεψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Ν.Ε. στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Στις 05 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Ε.Ν.Ε., στο Εθνικό Κέντρο 
Αιμοδοσίας, στο πλαίσιο της συνδιοργά-
νωσης, της πανελλαδικής εθελοντικής 
αιμοδοσία των Νοσηλευτών, 11 & 12 Μα-
ΐου 2020, με σύνθημα: «Οι Νοσηλευτές 
ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας».

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Ν.Ε., συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας κ. Παναγιώτη Κατσίβελα και αναπτύχθηκε ένας 
εποικοδομητικός διάλογος εφ’ όλης της ύλης, κατά τη διάρ-
κεια του οποίου τέθηκαν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, σε 
ότι αφορά την καθιέρωση μόνιμου διαύλου αμφίδρομης επι-
κοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ν.Ε. και του Ε.ΚΕ.Α.

Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε όλα τα εργαστήρια 
και τους χώρους του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, όπως επί-
σης και στο νεοσύστατο εξειδικευμένο Τμήμα για τον SARS-
CoV-2, το οποίο εξοπλίστηκε και τέθηκε σε λειτουργία εντός 
πέντε ημερών, αποδεικνύοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης 

και συνεργασίας, το οποίο διακατέχει 
όλους τους εργαζόμενους του Ε.ΚΕ.Α. 
Παράλληλα, σε κάθε Τμήμα, διεξαγόταν 
ολιγόλεπτη παρουσίαση των λειτουρ-
γιών και των δυνατοτήτων του, γεγονός 
το οποίο αναδεικνύει τον επαγγελματι-
σμό τόσο των εργαζομένων, όσο και της 
Διοίκησης το Ε.ΚΕ.Α. Η συνάντηση ολο-
κληρώθηκε μέσα σε πνεύμα σύμπνοιας 
απόψεων και ταύτισης προοπτικών εξέ-

λιξης, καθώς κύριο μέλημα και των δύο πλευρών είναι η εξα-
σφάλιση της προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει τον Πρόεδρο 
του Ε.ΚΕ.Α. κ. Παναγιώτη Κατσίβελα, καθώς και σύσσωμο το 
προσωπικό του Κέντρου, για το εξαιρετικό έργο, το οποίο επι-
τελούν. Σε αυτό το δύσκολο έργο, απέκτησαν πλέον συμμά-
χους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Σ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δημόσιας 
Υγείας, 11-15 Μαΐου 2020

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας, 11-
15 Μαΐου 2020, ο Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε. 
εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου

Οι κοινοτικοί νοσηλευτές είναι το «κλειδί» για την προαγωγή 

της υγείας και την παροχή ποιοτικής και καθολικής κάλυψης 

υγείας. Η καθολική κάλυψη υγείας αποτελεί το νούμερο ένα 

στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι υπηρεσίες που 

παρέχουν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, είναι οι υπηρεσίες Σ
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Ευρωπαϊκή Ημέρα Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής

Σήμερα, 18 Μαΐου 2020, ολόκληρη η νοσηλευτική κοινότητα 
γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ογκολογικής Νοσηλευτικής 
(ECND 2020). Αυτή θα είναι η τέταρτη ετήσια γιορτή της Ογκο-
λογικής Νοσηλευτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη και η καλύ-
τερη μας!

Το 2020 έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(Π.Ο.Υ.), «Έτος Νοσηλευτών και Μαιών», προς τιμήν της 200ης 
επετείου από τη γέννηση της Florence Nightingale, γεγονός 
το οποίο αναγάγει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Νοσηλευτικής Καρ-
κίνου (ECND) επιπλέον ξεχωριστή.

Ο ρόλος του ογκολογικού νοσηλευτή είναι πολυδιάστατος. 
Αξιολογεί ολιστικά τον ασθενή και την οικογένεια του, τους 
εκπαιδεύει και τους υποστηρίζει ψυχολογικά, παρέχει σωμα-
τική φροντίδα και διαχειρίζεται καθημερινά τα σωματικά συ-
μπτώματα που σχετίζονται με τη νόσο.

Σημαντική παράμετρος της ολιστικής προσέγγισης των ογκο-
λογικών ασθενών αποτελεί η ανακουφιστική φροντίδα σε 
ασθενείς τελικού σταδίου, η επίλυση των βιοηθικών προβλη-
μάτων που συχνά προκύπτουν και η φροντίδα των φροντιστών. 
Η ικανοποίηση των εξατομικευμένων τους αναγκών συμβάλ-
λει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ιδιαιτέρως κατά το τε-
λικό στάδιο, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει τις ψυχολογικές και 
συναισθηματικές ανάγκες του οικογενειακού περιβάλλοντος 
και των φροντιστών των ασθενών.

Οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις, ακολουθούν πάντα επιστη-
μονικά πρωτόκολλα, κατευθυντήριες οδηγίες και πρακτικές 
βασισμένες σε ενδείξεις. Ο ογκολογικός νοσηλευτής αποτε-
λεί τον συνδετικό «κρίκο» μεταξύ των λοιπών επαγγελματιών 
υγείας και του ασθενή καθώς εργάζεται ομαδικά ως μέλος της 
διεπιστημονικής ομάδας υγείας.

Φέτος, η πανδημία COVID-19 έρχεται να επιβεβαιώσει την ση-
μαντικότητα του ρόλου των νοσηλευτών για ακόμη μια φορά. 
Φέτος που η ανθρωπότητα βιώνει την πανδημία οι ογκολογι-
κοί νοσηλευτές, βρέθηκαν μπροστά σε αχαρτογράφητα νερά 
και κλήθηκαν να υπερασπιστούν την ανθρώπινη ζωή, βάζο-
ντας σε καθημερινό κίνδυνο την δική τους, αφού ο ιός είναι 
άγνωστος όπως και η ενδεδειγμένη θεραπεία.

Η νοσηλευτική κοινότητα αναφέρει ότι ανάμεσα στις αρ-
χές της νοσηλευτικής ογκολογίας έχουν θέση η καινοτο-
μία (innovation), η αριστεία (excellence) και η υποστήριξη 
(advocacy). Μέσα από την φετινή ημέρα, ας δοθεί η ευκαιρία 
για κατανόηση του ρόλου των ογκολογικών νοσηλευτών, τη 
συμβολή τους στη διασφάλιση του αναφαίρετου δικαιώματος 
στην υγεία για όλο τον κόσμο, εστιάζοντας στην πραγματική 
τους αξία.

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

Αικατερίνη Μανούσου

Σ

πρώτης γραμμής που οφείλουν να προσαρμοστούν στις ανα-
δυόμενες προκλήσεις. Υπό το πρίσμα της απειλής ζωής και 
της πανδημίας COVID-19 που η παγκόσμια κοινότητα αντιμε-
τωπίζει, είναι τώρα απαιτητή περισσότερο από ποτέ η συστρά-
τευση, η συνεργασία, η επικοινωνία και ο συντονισμός δυνά-
μεων και πρακτικών.

Ζούμε μια νέα πραγματικότητα. Οι ζωές εκατομμυρίων αν-
θρώπων υπόκεινται σε ριζικές αλλαγές. Ο ρόλος των υπηρε-
σιών Δημόσιας Υγείας και η αξία των εργαζομένων στον τομέα 
της υγείας εκτιμάται όπως ποτέ άλλοτε. Όλοι οι λειτουργοί της 
υγείας, όλες οι χώρες, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δρά-
σεις για να σταματήσουν ή να επιβραδύνουν την εξάπλωση 
του κορωνοϊού. Οι πιο τολμηρές ενέργειες προσανατολίζονται 
στην κοινοτική δράση. Καθώς η διασπορά αφορά πλέον την 
κοινότητα, η σκέψη ότι, «αυτό δεν με αφορά», δεν είναι επι-
λογή.

Η Δημόσια Υγεία δίνοντας έμφαση στην κοινότητα και την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα, προάγει και αναδεικνύει τη διατομε-
ακή προσέγγιση, τη διεπιστημονική συνεργασία, την κοινοτι-
κή δράση. Όλοι πρέπει να εργαστούν και να προετοιμαστούν 
για την ανίχνευση, την προστασία, τη θεραπεία, τη μείωση της 
μετάδοσης και την προστασία των ευάλωτων ομάδων πληθυ-
σμού. Οι κοινοτικοί νοσηλευτές μπορούν να συμβάλουν στη 
διάδοση και εκπαίδευση σε σωστές συμπεριφορές υγείας, 
στη λήψη και εφαρμογή προστατευτικών μέτρων. Μπορούν να 
φροντίσουν τον πληττόμενο πληθυσμό, το εργασιακό περιβάλ-
λον και ταυτόχρονα να υποστηρίξουν τη νέα κανονικότητα στο 
πλαίσιο των κοινοτήτων τους.

Η συνεργασία, ο συντονισμός και η επικοινωνία στη Δημόσια 
Υγεία είναι πλέον πιο σημαντικές από ποτέ. Ενώνουμε τις δυ-
νάμεις μας για πιο υγιείς πληθυσμούς.

Η Πρόεδρος του Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε.

Δρ. Αγορίτσα Κουλούρη

Νοσηλεύτρια RMHN, MSc, MSc, PhD



15ΜΑΪΟΣ 2020

Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από Παπανικολάου Θεσσαλονίκης ζητά αμοιβαία μετάθεση με νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο των Ιωαννί-
νων. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6938162346
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24 – 27 Σεπτεμβρίου 2020, Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace Hotel

Σημαντικές Ημερομηνίες: 

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Εργασιών: 06 Ιουλίου 2020

Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Κλινικών Φροντιστηρίων, Σεμιναρίων κ.ά.: 06 Ιουλίου 2020

Λήξη Προθεσμίας Αποστολής Πλήρους Κειμένου για βράβευση Εργασιών: 27 Ιουλίου 2020

Ενημέρωση Αποδοχής Εργασιών: 20 Ιουλίου 2020

Λήξη πρώτης περιόδου Εγγραφών: 31 Ιουλίου 2020

Λήξη δεύτερης περιόδου Εγγραφών: 24 Σεπτεμβρίου 2020

Αναλυτικές Πληροφορίες Συνεδρίου: http://enne2020.gr/

Επιστημονικός Τομέας Νευρολογικής Νοσηλευτικής 
Ε.Ν.Ε.: Παγκόσμια Ημέρα για την Πολλαπλή Σκλήρυνση 
(Σκλήρυνση Κατά Πλάκας – Multiple Sclerosis), 2020

Από τη Διεθνή Ομοσπονδία Multiple Sclerosis 
International Federation (M.S.I.F.) θεσπίστηκε να 
εορτάζεται σε όλο τον κόσμο, μέσα στον μήνα Μάιο η 
Παγκόσμια Ημέρα για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. 
Για το έτος 2020 η ημέρα αυτή είναι η 30 Μαΐου.

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση 
όλων, μέσω της σωστής ενημέρωσης για αυτήν τη χρόνια πά-
θηση, καθώς και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πα-
σχόντων αλλά και των οικογενειών τους.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 2.000.000 άνθρωποι σε όλο τον κό-
σμο πάσχουν από Σ.Κ.Π., εκ των οποίων περίπου 20.000 βρί-
σκονται στην Ελλάδα. Η Σ.Κ.Π. είναι το πιο συχνό νευρολογι-
κό νόσημα των νεαρών ενηλίκων. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
δεν είναι μεταδοτική ασθένεια, δεν είναι κληρονομική πάθηση, 
δεν είναι ψυχική διαταραχή, δεν είναι θανατηφόρος. Η πάθηση 
μπορεί να προκαλέσει ποικιλία συμπτωμάτων, τα οποία μπορεί 
να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Η διάγνωση και η διαχείρι-

ση της νόσου πρέπει να γίνεται στα Ειδικά Κέντρα 
Πολλαπλής Σκλήρυνσης (MS CENTERS), από διε-
πιστημονική ομάδα επαγγελματιών υγείας που είναι 
εξειδικευμένοι στη διαχείριση της νόσου.

Η νευρολογική ιατρική κάλυψη, η αποκατάσταση, η ψυχολο-
γική και κοινωνική στήριξη, η αποδοχή της νόσου και η προ-
σαρμογή στα νέα δεδομένα αποτελούν τα κλειδιά της διαχεί-
ρισης της νόσου από όλα τα άτομα. Η ενημέρωση πρέπει να 
γίνεται από τα ειδικά κέντρα πολλαπλής σκλήρυνσης και όχι 
από μη αξιόπιστες πηγές.

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

Δρ. Χρύσα Χρυσοβιτσάνου 

RN, PhD, MSN, MSc, Προϊσταμένη Κέντρου Ειδικών Νευρο-
λογικών Νοσημάτων, Α’ Νευρολογική κλινική Πανεπιστημίου 

Αθηνών-Αιγινήτειο Νοσοκομείο
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