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Οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων – ΦΕΚ Α΄ 
75/30-03-2020, Π.Ν.Π.: «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Αξιότιμα μέλη,

Στις 30-03-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (ΦΕΚ Α΄ 75) ακόμη μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Π.Ν.Π.) με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου τέταρτου της ως άνω 
Π.Ν.Π.:

«1. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκο-
μεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον 
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευ-
νας και Τεχνολογίας» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), στο Εθνικό Κέντρο Άμε-
σης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχι-
κής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία 
του Υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε) 
και στην κεντρική υπηρεσία των Υ.Πε, καθώς επίσης στο πά-
σης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου 
μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον 
βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην 
παρ. 2 ημερομηνίες.

2. Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, 
εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό δι-
άστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2020 
και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020.

3. Η οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις 
που ο υπάλληλος ή το προσωπικό που απασχολείται στους 
φορείς της παρ. 1 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια κατά το 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των 

έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και μέχρι τις 
15 Απριλίου 2020, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την 
άδεια ειδικού σκοπού.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός 
για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 
2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 
ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της 
μισθοδοσίας του δικαιούχου.

5. Η παραπάνω παροχή είναι ακατάσχετη».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, με τις επίμαχες διατάξεις 
καθιερώνεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των απασχο-
λουμένων σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, 
κέντρα υγείας κλπ) και σε φορείς εποπτευόμενους από το εν 
λόγω Υπουργείο. Η ενίσχυση αυτή ισοδυναμεί με το ήμισυ του 
μηνιαίου βασικού μισθού εκάστου υπαλλήλου και θα κατα-
βληθεί με την μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020, εφόσον 
ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε για ολόκληρο το προηγούμενο 
τετράμηνο.

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί αναμφίβολα μια μορφή αναγνώρι-
σης της τεράστιας προσπάθειας, καθώς και της σωματικής και 
ψυχικής καταπόνησης του προσωπικού αυτού.

Είναι, βέβαια, αυτονόητο, ότι η Ε.Ν.Ε. δεν θα αρκεστεί στην 
έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση των νοσηλευτών, αλλά ήδη 
διεκδικεί την προώθηση μόνιμων διαρθρωτικών αλλαγών, 
που θα ανταποκρίνονται στην αξία της διαχρονικής προσφο-
ράς της νοσηλευτικής κοινότητας προς το κοινωνικό σύνολο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                   Τζαννής Πολυκανδριώτης

Α

ΜΜε αφορμή την σοβαρή κατάσταση υποστελέχωσης των Νο-

σοκομείων της Θεσσαλονίκης και με το δεδομένο ότι βρισκό-

μαστε στην αρχή του Απριλίου, «του πιο κρίσιμου μήνα για 

πορεία της εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα», όπως 

διαρκώς τονίζεται από το Υπουργείο Υγείας, το 2ο Περιφερει-

ακό Τμήμα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος σας επιση-

2ο Π.Τ. Μακεδονίας - Θράκης της Ε.Ν.Ε.: Άμεση 
και επιτακτική ανάγκη ολοκλήρωσης προσλήψεων 

Νοσηλευτών στη Βόρεια Ελλάδα – Απάντηση 3ης Υ.ΠΕ.
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μαίνει τα ακόλουθα:

Παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου για την έγκριση 4.000 
νέων θέσεων εργασίας,(γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προ-
σωπικό) από τους οποίους δηλώνεται ότι «2.000 έχουν ανα-
λάβει υπηρεσία», δυστυχώς η κατάσταση στα Νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης είναι αποκαρδιωτική και η υποστελέχωση είναι 
κάτω από τα ασφαλή όρια.

Ο αριθμός των Νοσηλευτών που έχει προσληφθεί στη Θεσ-
σαλονίκη συνολικά είναι μικρότερος από τον αριθμό των 
προσληφθέντων σε ένα μόνο Νοσοκομείο της Αθήνας, πα-
ρόλο που η πανδημία δεν γνωρίζει όρια και ανάγκες δεν 
υφίστανται μόνο στα Νοσοκομεία της Αθήνας.

Ο αριθμός προσληφθέντων στη Θεσσαλονίκη μέχρι σήμερα 
(με δύο νοσοκομεία – κέντρα αναφοράς) είναι μόλις 87 Νο-
σηλευτές και Βοηθοί Νοσηλευτών ενώ ενδεικτικά μόνο στο 
Νοσοκομείο Σωτηρία των Αθηνών έχουν προσληφθεί 112 Νο-
σηλευτές και Βοηθοί Νοσηλευτών!

Οι υπηρετούντες Νοσηλευτές και Βοηθοί Νοσηλευτών εργά-
ζονται χωρίς ανάπαυση, μεγάλος αριθμός έχει λάβει την άδεια 
ειδικού σκοπού για τη φροντίδα τέκνων, πολλοί πάσχουν από 
χρόνια νοσήματα, αρκετοί έχουν λάβει ειδικές αναρρωτικές 
άδειες και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Είναι σχεδόν αδύνα-
τη επομένως η ασφαλής στελέχωση των Τμημάτων των Νοσο-
κομείων και η τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών οργάνω-
σης του χρόνου εργασίας, ιδίως αναφορικά με τα τμήματα που 
βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του covid-19

Επειδή δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν η καθυστέρηση 
οφείλεται στα αρμόδια Γραφεία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού της 3ης και 4ης ΥΠΕ ή σε άλλους λόγους.

Επειδή η αυτονόητη παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, η 
ασφαλής στελέχωση και η ομαλή λειτουργία δεν είναι δυ-
νατόν να αποτελεί προνόμιο της Αθήνας.

Επειδή οι υπηρετούντες νοσηλευτές έχουν οδηγηθεί στην 
εξουθένωση καθώς ο αριθμός τους είναι ανεπαρκής και ξε-
περνούν καθημερινά τον εαυτό τους προκειμένου να στηρί-
ξουν το ΕΣΥ, με τις αντοχές τους να μειώνονται ημέρα με την 
ημέρα.

 Επειδή κατά την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγεί-
ας, το επόμενο δεκαήμερο είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο και τα Νο-
σοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι επίσης ανάγκη να είναι σε 
πλήρη ετοιμότητα, επαρκώς στελεχωμένα.

Επειδή πρέπει να δοθούν αρμοδίως οι εντολές ολοκλήρωσης 
των διαδικασιών πρόσληψης, να υπερκεραστούν άμεσα τυχόν 
γραφειοκρατικά εμπόδια και να αποδοθούν ενδεχόμενες ευ-
θύνες για την καθυστέρηση.

Επειδή οι Νοσηλευτές μάχονται καθημερινά ηρωικά κατά του 
κορονοϊου και είναι ανεπίτρεπτο να θεωρούνται αναλώσιμοι 
και να οδηγούνται στην εξάντληση «περιμένοντας» τους συ-

ναδέρφους τους των οποίων η πρόσληψη παραμένει προς το 
παρόν στο επίπεδο της εξαγγελίας.

Επειδή τίθεται ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

Σας καλούμε όπως άμεσα κάνετε πράξη τις εξαγγελθείσες 
προσλήψεις στο σύνολο τους και όπως δώσετε εντολή στις 
αρμόδιες 3η και 4η ΥΠΕ ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα 
να προβεί άμεσα στην ολοκλήρωση των προσλήψεων νοση-
λευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Γ.   ΜΠΑΛΙΟΖΟΓΛΟΥ                                 Μ. ΚΩΣΤΙΚΟΥ    
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Διευκρινίσεις επί του Φ.Ε.Κ. Α΄ 75/30-03-2020, Π.Ν.Π.: 
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις 

Η Ε.Ν.Ε. απέστειλε προς το Υπουργείο Υγείας διευκρινιστικό 
έγγραφο σχετικά με τη λήψη της έκτακτης οικονομικής ενί-
σχυσης (υπολογισμός ημερών απουσίας – αποκλεισμός κα-
τηγοριών  νοσηλευτών).

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ενόψει της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ Α΄ 75) της από 30-03-2020 Πράξεως Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (ΠΝΠ) με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις», η ΕΝΕ σας επισημαίνει τα ακόλουθα.

Στο τέταρτο άρθρο της ως άνω ΠΝΠ προβλέπεται η καταβο-
λή μιας έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο πάσης φύσεως 
προσωπικό των νοσοκομείων και άλλων, περιοριστικώς περι-
γραφομένων, φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Ωστόσο, από την παραπάνω περιοριστική περιγραφή των δι-
καιούχων έχουν αποκλειστεί σημαντικές κατηγορίες νοση-
λευτών, όπως, ενδεικτικώς, οι νοσηλευτές του ΟΚΑΝΑ, όσοι 
απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και σε 
λοιπές Μονάδες Κοινωνικής Πρόνοιας, οι στρατιωτικοί νο-
σηλευτές. Σημειωτέον, ότι και οι συγκεκριμένες κατηγορίες 
νοσηλευτών ομοίως έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας την τρέ-
χουσα περίοδο, ενώ εκτίθενται στους ίδιους ακριβώς κινδύ-
νους με τους συναδέλφους τους των δημόσιων νοσοκομείων.

Κατόπιν τούτων η ΕΝΕ θεωρεί επιβεβλημένη την διεύρυνση 

των δικαιούχων ή άλλως την ερμηνεία, δια σχετικής εγκυκλί-
ου, των επίμαχων διατάξεων, ώστε να θεωρηθούν ως κατα-
λαμβάνουσες το σύνολο των νοσηλευτών που απασχολούνται 
στο δημόσιο τομέα ή σε ΝΠΙΔ εποπτευόμενα ή επιχορηγού-
μενα από το δημόσιο ή από ΟΤΑ. Με τον τρόπο αυτό εξασφα-
λίζεται η ορθή εφαρμογή της αρχής της ισότητας και της ίσης 
μεταχείρισης των εργαζομένων.

Επιπλέον υποστηρίζεται, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 3, 
που ομιλούν περί της μη καταβολής της ενίσχυσης σε υπαλ-
λήλους που απουσίαζαν κατά την περίοδο από την ημερομη-
νία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων και μέχρι τις 15-04-
2020, θα πρέπει να ερμηνευθούν ως έχουσες την έννοια, ότι η 
εξαίρεση από την καταβολή χωρεί μόνον για τους υπαλλήλους 
εκείνους, που απουσίαζαν καθ’ όλη την ως άνω χρονική περί-
οδο και όχι για μόνον μέρος αυτής.

Εάν δεν επικρατήσει η ερμηνεία αυτή, τότε θα πρέπει να τύ-
χει εφαρμογής η ρύθμιση περί της αναλογικής καταβολής της 
επίμαχης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παραγράφου 4 
και για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Η

ΑΑξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Με αφορμή την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Π.Ν.Π.) της 30/3/2020 (ΦΕΚ Α΄ 75) με τίτλο «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και τη χορήγηση δυνάμει αυ-
τής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ίσης προς το ήμισυ του 
καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού, στο πάσης φύσε-
ως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη 
Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνο-

λογίας» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
(Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και 
στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε) και στην κεντρι-
κή υπηρεσία των Υ.Πε και σε συνέχεια προηγούμενης πα-
ρέμβασής μας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Με την έκδοση της Εγκυκλίου με αριθ. πρωτ. 2/οικ 16422/ 
ΔΕΠ/ 6-4-2020 του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίστηκε 
ότι: «Από την γραμματική ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων 
προκύπτει ευθέως ότι στο πάσης φύσεως προσωπικό περιλαμ-
βάνονται όλοι οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση ερ-

Επέκταση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 
Νοσηλευτών
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γασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεις έργου κλπ), 
που προσέφεραν υπηρεσίες στους αναφερόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων με προγράμμα-
τα απασχόλησης ή μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), των στελεχών του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας που μετακινήθηκαν, αποσπάσθηκαν ή 
διατέθηκαν και υπηρετούν στους προαναφερόμενους φορείς, 
των ιατρών που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία και 
υπηρετούν σε δομές υγείας ως αγροτικοί ιατροί, καθώς επί-
σης και το οιοδήποτε διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και 
λοιπό προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης 
προσελήφθη, αποσπάσθηκε, μετακινήθηκε και κατά συνέ-
πεια διατέθηκε, στους εν λόγω φορείς, για την υποβοήθηση 
της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας του κορωναϊού COVID-19. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στις 
αναφερόμενες Υπηρεσίες περιλαμβάνονται όλα τα δημόσια 
νοσοκομεία που εποπτεύονται από τα Υπουργεία α) Υγείας, συ-
μπεριλαμβανομένων των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), 
β) Εθνικής Άμυνας συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών 
νοσοκομείων, και γ) Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Από την παραπάνω περιγραφή των δικαιούχων και μετά την 
έκδοση της Εγκυκλίου έχουν αποκλειστεί σημαντικές κατη-
γορίες Νοσηλευτών που δίνουν επίσης την μάχη τους κατά 
της πανδημίας, εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή και χωρίς 
να βρίσκονται στο νοσοκομειακό περιβάλλον ή να διαθέ-
τουν όμοιο προστατευτικό εξοπλισμό, ήτοι σε ιδιαιτέρως 
επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στους Νοσηλευτές του 
ΟΚΑΝΑ, σε όσους Νοσηλευτές απασχολούνται στο πρόγραμ-
μα «Βοήθεια στο Σπίτι» και σε λοιπές Μονάδες Κοινωνικής 
Πρόνοιας, στους Νοσηλευτές των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., 
στους Νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται στο πρόγραμμα «Ψυ-
χαργώς» Ν.Π.Ι.Δ., στους Νοσηλευτές του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, στους Νοσηλευτές του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη και στους Νοσηλευτές του Υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, οι οποίοι επίσης έχουν αυξημένο φόρτο εργα-
σίας την τρέχουσα περίοδο και εργάζονται υπό τις ίδιες (και 

μερικές φορές πιο αντίξοες συνθήκες) με τους με τους συνα-
δέλφους τους που περιλαμβάνονται στους δικαιούχους.

Ο ανωτέρω «αποκλεισμός» μεγάλου αριθμού Νοσηλευτών 
που εργάζεται με αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή αποτελεί 
δυσμενή διάκριση εις βάρος τους, παραβιάζουσα την αρχή 
του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου 
(άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος) και την αρχή της ισότητας 
(άρθρο 4 παρ. 1).

Από το Σύνταγμα δεν επιτρέπεται η διαφορετική μεταχείριση 
ουσιωδώς ομοίων καταστάσεων, ακόμη και εάν αυτή προβλέ-
πεται από πράξεις του Νομοθέτη ή της κανονιστικώς δρώσας 
Διοίκησης, διότι στην περίπτωση αυτή η δράση των εν λόγω 
οργάνων αντίκειται στο Σύνταγμα. Ειδικότερα, δεν επιτρέπε-
ται διαφορετική (δυσμενής) μεταχείριση εργαζομένων έναντι 
άλλων, οι οποίοι εργάζονται με όμοιους όρους και συνθήκες 
εργασίας.

Επομένως, η αρχή της ίσης μεταχείρισης υπαγορεύει την 
επέκταση της ανωτέρω παροχής σε όλους τους Νοσηλευτές 
και είναι επιβεβλημένη η διεύρυνση των δικαιούχων ή άλ-
λως η ερμηνεία, δια νέας σχετικής εγκυκλίου, των επίμαχων 
διατάξεων, ώστε να θεωρηθούν ως καταλαμβάνουσες από 
το σύνολο των νοσηλευτών που απασχολούνται στο δημό-
σιο τομέα ή σε Ν.Π.Ι.Δ. ή άλλους φορείς εποπτευόμενους ή 
επιχορηγούμενους από το δημόσιο ή από Ο.Τ.Α. 

Συνεπεία των ανωτέρω, σας καλούμε όπως αρμοδίως προ-
βείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση 
της ανισότητας και την καταβολή της έκτακτης οικονομικής 
παροχής στο σύνολο των νοσηλευτών που απασχολούνται με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
συμβάσεις έργου κ.λ.π.) στο δημόσιο τομέα ή σε Ν.Π.Ι.Δ. ή 
επιχειρήσεις και εταιρίες ή άλλους φορείς εποπτευόμενους ή 
επιχορηγούμενους από το δημόσιο ή από Ο.Τ.Α. ή ανήκοντες 
σε αυτούς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Συνέντευξη του Προέδρου της Ε.Ν.Ε. «Λυγίζουμε 
ΕΜΕΙΣ... για να μη σπάσουν οι ΑΛΛΟΙ...»

«Το γεγονός ότι στεκόμαστε ακλόνητοι και προσφέρουμε τα 

μέγιστα, εναπόκειται στο ήθος και τις αξίες του λειτουργήμα-

τος που ασκούμε. Τη Νοσηλευτική επιστήμη δεν την επιλέ-

γουμε, μας επιλέγει να την υπηρετήσουμε και θα το πράττου-

με μέχρι τέλους με ανιδιοτέλεια και αλτρουισμό».

Με τις φράσεις αυτές ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος κ. Δημήτρης Σκουτέλης σε συνέντευξή του στο 
LastPoint.gr περιγράφει τον τιτάνιο αγώνα που δίνουν στα 
νοσοκομεία οι εργαζόμενοι για να κρατήσουν τους πολίτες 
ζωντανούς και δείχνει όμως το μεγαλείο της ψυχής των αν-
θρώπων αυτών που είναι στη γραμμή του πυρός στην πρώτη 

Τ
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γραμμή της μάχης για όλους εμάς.

«Λυγίζουμε ΕΜΕΙΣ... για να μην σπάσουν οι ΑΛΛΟΙ...» είναι 
η ρήση των νοσηλευτών και αυτό τα λέει όλα για αυτούς τους 
ανθρώπους που με όσες δυνάμεις έχουν αγωνίζονται για να 
κρατήσουν ζωντανούς χιλιάδες ανθρώπους.

Τι ζητούν;   Όπως υπογραμμίζει ο κ. Σκουτέλης να ακολου-
θούν πιστά τις υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων, να ενη-
μερώνονται εμπεριστατωμένα και να έχουν κριτική σκέψη.

Ο κ. Σκουτέλης αναφέρεται στα συστήματα υγείας όλων των 
χώρων που λύγισαν από την αφόρητη πίεση του θανατηφόρου 
ιού αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν. Μιλάει όμως και για 
τους ασθενείς που φθάνουν κτυπημένοι από τον ιό στα νο-
σοκομεία. Για το φόβο που οι νοσηλευτές βλέπουν στα μάτια 
τους. Την αγωνία που βιώνουν για το αποτέλεσμα της μάχης 
με τον αμείλικτο εχθρό.

«Είναι μύθος το γεγονός ότι μπορείς να ξεγελάσεις το φόβο 
του ασθενή, είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής κουλτούρας 
η παροχή «μανδύα προστασίας». Παρ’ όλα αυτά οι ασθενείς 
μας θέλουν δίπλα τους, συνοδοιπόρους και η επικοινωνία που 
αναπτύσσεται μεταξύ μας, είναι μοναδική και ανθρώπινη», 
αναφέρει ο κ.Σκουτέλης.

Αναλυτικά η συνέντευξή του προέδρου της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος κ. Δημήτρη Σκουτέλη στη συνεργάτιδα μας, 
δημοσιογράφο Μαρία Χονδρογιάννη: 

Η τρέχουσα περίοδος είναι η χειρότερη των τελευταίων 
ετών για την Ελλάδα αλλά και πολλές χώρες της Ευρώπης 
και όχι μόνο. Πως είναι η κατάσταση τώρα στα νοσοκομεία 
ποια η εικόνα που σχηματίζετε;

Πράγματι, η υγειονομική κρίση η οποία έχει πλήξει όλα τα 
συστήματα υγείας είναι πρωτοφανής. Ωστόσο το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας έχει καταφέρει και διαχειρίζεται την κατάστα-
ση σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Όλα τα προληπτικά μέτρα 
που ελήφθησαν από την πολιτική ηγεσία και τους αρμόδιους 
φορείς μέχρι στιγμής έχουν λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλεί-
ας απέναντι στις υγειονομικές υπηρεσίες και έχουν κερδίσει 
πολύτιμο χρόνο, δίνοντας το περιθώριο στους φορείς ώστε 
να αξιολογούν την κατάσταση καθημερινά και να μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται στις απαιτητικές καταστάσεις που προ-
κύπτουν αλλά και σε αυτές που έπονται. Φυσικά όλο αυτό το 
εγχείρημα οφείλεται αρχικά σε όλους στους συμπολίτες μας, 
οι οποίοι εφαρμόζουν τα μέτρα προφύλαξης και κατόπιν σε 
όλους τους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας, οι οποί-
οι βρίσκονται συνεχώς στις επάλξεις και αντιμετωπίζουν την 
κατάσταση.

Οι νοσηλευτές μαζί  με τους γιατρούς σε όλη τη χώρα τόσο 
στις ΜΕΘ όσο και εκτός  δίνουν  τη μεγαλύτερη μάχη  με 
τον κορονοϊό. Όμως έχουν όπλα για να παλέψουν δηλαδή 
υγειονομικό υλικό γάντια μάσκες απολυμαντικά και άλλα;

Όπως γνωρίζετε, σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει τεράστια 
ζήτηση υγειονομικού εξοπλισμού. Κανένα σύστημα υγείας 
δεν είναι σε θέση να προβλέψει την ποσότητα υγειονομικού 
εξοπλισμού που θα χρειαστεί για να καλύψει τις ανάγκες του. 

Ο εχθρός είναι αόρατος, συνεχώς 
αυξάνονται τα κρούσματα και πρέ-
πει να είμαστε προετοιμασμένοι για 
το χειρότερο σενάριο, δηλαδή μια 
μαζική έξαρση της νόσου. Γι’ αυτό 
το λόγο υπάρχει προϋπολογισμένη 
διάθεση βάσει των αναγκών και όχι 
ανεπάρκεια υγειονομικού εξοπλι-
σμού. Στο σημείο αυτό να επισημά-
νουμε το μεγάλο έργο που επιτελούν 
πάρα πολλοί συμπολίτες μας αλλά 
και εταιρείες, οι οποίοι στηρίζουν 
με τις δωρεές τους την πολιτεία, και 
προμηθεύουν τις υπηρεσίες υγεί-
ας με το ενδεδειγμένο υγειονομικό 
υλικό, ώστε να θωρακίσει τους ήρωες με τις λευκές – μπλέ 
και πράσινες στολές. Ως Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος κατα-
θέτουμε συνεχώς τις απόψεις μας και βρισκόμαστε σε καθη-
μερινή επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίας υγείας και τους αρ-
μόδιους φορείς, ενώ παράλληλα βρισκόμαστε σε επικοινωνία 
με εταιρείες και ιδιωτικούς φορείς για να συμμετέχουμε στην 
εξασφάλιση υγειονομικού εξοπλισμού μέσω χορηγιών.

Στην καθημερινή ενημέρωση βλέπουμε την εξέλιξη της 
νόσου τον αριθμό των κρουσμάτων αλλά και τους θανάτους 
συμπολιτών  μας που χάνουν τη μάχη με τον αόρατο εχθρό. 
Πόσες δυνατότητες υπάρχουν για να αντέξει το ελληνικό 
σύστημα υγείας με βάση τα δεδομένα που έχουμε;

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από το Υπουργείο Υγείας 
η κατάσταση στην Ελλάδα είναι ελεγχόμενη μέχρι στιγμής σε 
σχέση με την εξάπλωση του ιού παγκοσμίως. Αυτό οφείλεται 
και το επαναλαμβάνω  στην ατομική ευθύνη την οποία επι-
δεικνύει ο ελληνικός λαός και στην προετοιμασία του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας. Όσο οι πολίτες εφαρμόζουν τα μέτρα 
πρόληψης, τόσο αυξάνονται οι δυνατότητες του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας να αντέξει περισσότερο, διότι κερδίζει χρόνο 
και θωρακίζεται καλύτερα.

Υπάρχουν ακόμη δυνατότητες σε ότι αφορά τις κλίνες στις 
ΜΕΘ στα νοσοκομεία αναφοράς καθώς και στα υπόλοιπα; Τι 
θα γίνει αν γεμίσουν οι ΜΕΘ στην Αθήνα και στις άλλες πό-
λεις όπου υπάρχουν τα νοσοκομεία αναφοράς

Αν παρατηρήσετε τα μέτρα τα οποία έχει λάβει και συνεχίζει 
να λαμβάνει το Υπουργείο Υγείας σε επίπεδο υγειονομικών 
υπηρεσιών, αποσκοπούν επί της ουσίας στην όσο το δυνατό 
περισσότερη θωράκιση απέναντι στο ενδεχόμενο μιας έξαρ-
σης. Άμεσες προσλήψεις 4.000 επικουρικών επαγγελματιών 
υγείας, κατακόρυφη αύξηση κλινών στις Μ.Ε.Θ. σε όλα τα 
νοσοκομεία, εξασφάλιση επιπλέον κλινών Μ.Ε.Θ. με τη συμ-
μετοχή ιδιωτικών φορέων, αναδιάρθρωση λειτουργίας και 
επαναλειτουργία Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σε δομές αποκλει-
στικής νοσηλείας COVID – 19, αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας εξ’ ίσου προς την ίδια κατεύθυνση. Με 
σταθερά βήματα προχωράμε απέναντι στην έξαρση της νόσου, 
γι’ αυτό κιόλας πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν 
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αναφερόμαστε σε ακραία σενάρια, όπως το προαναφερόμενο. 
Σαφώς και μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστό-
σο, όπως έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην 
έχουμε μια τέτοια ακραία κατάσταση, έτσι και σε αυτήν την 
κατάσταση είμαι πεπεισμένος ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
θα ανταποκριθεί στο μέγιστο βαθμό.

Τι πρέπει να γίνει ειδικά στα νησιά όπου δεν υπάρχουν νο-
σοκομεία αναφοράς αν υπάρξει πληρότητα σε κεντρικό επί-
πεδο. Πως θα γίνει η διαχείριση των περιστατικών;

 Η νησιωτική χώρα απαιτεί μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση 
και εξετάζονται συνεχώς όλα τα ενδεχόμενα, ώστε κανένας 
συμπολίτης μας να μην μείνει απροστάτευτος.   Τα νοσοκο-
μεία ενισχύονται συνεχώς με ανθρώπινο δυναμικό και υλι-
κοτεχνικό εξοπλισμό, έχουν αναπροσαρμόσει τις δυνατότητες 
τους, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν την κατάσταση. Αν, 
ωστόσο χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση, σαφώς και θα υπάρξει 
υποστήριξη. Χαρακτηριστικό είναι το πρόσφατο παράδειγμα 
αεροδιακομιδής νοσούντα από τον ιό συμπολίτη μας, ο οποίος 
μεταφέρθηκε από νησί του Αιγαίου στην Αθήνα.

Οι νοσηλευτές είναι καθημερινά στην πρώτη γραμμή της 
μάχης. Αντέχουν τις πολύωρες εξαντλητικές βάρδιες  στα 
νοσοκομεία εκτεθειμένοι και οι ίδιοι στον θανατηφόρο ιό 
που κτυπά ύπουλα άπαντες;

Οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες και όλο το νοσηλευτικό προ-
σωπικό ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. Ανέκαθεν ήταν και 
είναι εκτεθειμένοι σε οποιοδήποτε νόσημα φέρει ο κάθε συ-
μπολίτης μας, από τη στιγμή που εισέρχεται στο Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας, πόσο μάλλον από τον COVID – 19. Θέλω να εί-
μαι σαφής, ούτε εμείς οι νοσηλευτές αντέχουμε τις πολύωρες 
εξαντλητικές βάρδιες, ούτε κανένας επαγγελματίας υγείας. Το 
γεγονός ότι στεκόμαστε ακλόνητοι και προσφέρουμε τα μέγι-
στα, εναπόκειται στο ήθος και τις αξίες του λειτουργήματος 
που ασκούμε. Τη Νοσηλευτική επιστήμη δεν την επιλέγουμε, 
μας επιλέγει να την υπηρετήσουμε και θα το πράττουμε μέχρι 
τέλους με ανιδιοτέλεια και αλτρουισμό.

Τις σας λένε οι ασθενείς που έχουν κορονοιό; Βιώνουν 
φόβο ή υπάρχουν και κάποιοι που αντιμετωπίζουν τη νόσο 
με περισσότερη  δύναμη; Τι  λένε στο νοσηλευτικό προσω-
πικό;

Κάθε ασθενής αποτελεί μια διαφορετική οντότητα, ένα δια-
φορετικό «βιβλίο γνώσης» για κάθε νοσηλευτή, καθώς έχει 
διαφορετικά βιώματα, διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετικό 
τρόπο αντίστασης και αντιμετώπισης, ωστόσο, όλοι μας όμως 
έχουμε έναν κοινό παρανομαστή το φόβο. Οι νοσηλευτές βι-
ώνουν τους φόβους των ασθενών, τους αφουγκράζονται και 
προσπαθούν να τους απαλύνουν. Είναι μύθος το γεγονός ότι 
μπορείς να ξεγελάσεις το φόβο του ασθενή, είναι χαρακτη-
ριστικό της ελληνικής κουλτούρας η παροχή «μανδύα προ-
στασίας». Παρ’ όλα αυτά οι ασθενείς μας θέλουν δίπλα τους, 
συνοδοιπόρους και η επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ 
μας, είναι μοναδική και ανθρώπινη, δεν χωράει περαιτέρω 
σχολιασμό από σεβασμό για τη δύσκολη κατάσταση την οποία 
βιώνουν.

Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου  και ποιοι είναι εκείνοι 
που κινδυνεύουν περισσότερο καθώς στην αρχή αναφέρο-
νταν πως τα παιδιά δεν κινδύνευαν αλλά τώρα στις ατελείω-
τες λίστες των θανόντων υπάρχουν παιδιά και έφηβοι;

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο ιός στην ήπια εκδή-
λωση των παθολογικών συμπτωμάτων του εμφανίζει πυρετό, 
βήχα, αναπνευστική δυσχέρεια, μυαλγίες και καταβολή. Στις 
πιο σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζεται πνευμονία, σύνδρομο 
οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, οπού ο ασθενής χρήζει 
πλέον εντατικής νοσηλείας. Κινδυνεύουν περισσότερο τα άτο-
μα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου π.χ. ηλικιωμέ-
νοι, καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοπά-
θειες ή πνευμονοπάθειες και ανοσοανεπάρκεια. Καθώς όμως 
εξελίσσεται η πανδημία παρατηρούμε ότι ανάμεσα στους θύ-
τες υπάρχουν παιδιά και έφηβοι, γεγονός το οποίο καταδει-
κνύει ότι όλες οι ηλικίες είναι εν δυνάμει εκτεθειμένες στον 
ιό, σε συνδυασμό βεβαίως με το ιατρικό ιστορικό τους.

Τι  ζητούν από τους πολίτες οι νοσηλευτές από τους πολίτες 
για να μην φθάσει η κατάσταση στο απροχώρητο;

Οι καταστάσεις που βιώνουμε σε κοινωνικό επίπεδο είναι 
πρωτόγνωρες για τις καινούργιες γενιές, αλλά αναγκαίες. Να 
ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων, 
να ενημερώνονται εμπεριστατωμένα και να έχουν κριτική 
σκέψη. Για οποιοδήποτε σύμπτωμα εμφανιστεί να απευθύνο-
νται στους επαγγελματίες υγείας και όχι στο διαδίκτυο. Στην 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος έχουμε την εξής ρήση: «Λυγί-
ζουμε εμείς για να μη σπάσουν οι άλλοι». Αν ο καθένας μας 
ξεχωριστά το προσαρμόσει στον εαυτό του, δεν θα φτάσουμε 
στο απροχώρητο, αλλά θα έχουμε απομακρυνθεί από τον κίν-
δυνο πολύ μακριά.

 Το σύστημα υγείας της χώρας ήταν έτοιμο να αντέξει το 
κτύπημα του κορονοϊού;

Κανένα σύστημα υγείας δεν ήταν προετοιμασμένο για να αντι-
μετωπίσει τη συγκεκριμένη λαίλαπα και αυτό αποδείχτηκε δυ-
στυχώς με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο. Χιλιάδες νεκροί καθη-
μερινά παγκοσμίως. Αν είχε υποτιμηθεί η έκταση του ιού στη 
χώρα μας, θα ήταν πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε, όμως 
επειδή ο όρος «ασθένεια» δεν απευθύνεται αυτομάτως στο νο-
σοκομείο, στην τριτοβάθμια φροντίδα υγείας (όπως το έχου-
με υιοθετήσει στην ελληνική κουλτούρα), το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας ανταποκρίθηκε άψογα και συγχρονισμένα, αφού εξ’ αρ-
χής έλαβε τα απαραίτητα μέτρα πρόληψηςενεργοποιώντας την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (και μέσω της ατομικής ευθύ-
νης), η οποία έδωσε και εξακολουθεί να δίνει χρόνο στη Δευ-
τεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια, ώστε να οργανωθεί και να 
προσαρμόζεται στο ευμετάβλητο τοπίο της Δημόσιας Υγείας.

Εδώ  και μήνες είχαν εξαγγελθεί προσλήψεις νοσηλευ-
τών και γιατρών για την κάλυψη των αναγκών . Έχουν γίνει 
όμως  τόσο στα νοσοκομεία της Αθήνας όσο και  ειδικά της 
επαρχίας που εδώ και χρόνια η υποστελέχωση των νοση-
λευτικών  μονάδων ήταν ο κανόνας;

 Η υποστελέχωση των νοσοκομείων είναι ένα από τα μεγα-
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2020, οι σκέψεις 
όλων των ανθρώπων μετατρέπονται σε μονόδρομο και κατευ-
θύνονται στην πανδημία του Covid – 19. Όλοι οι επαγγελματίες 
υγείας βρίσκονται στις επάλξεις από την Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας μέχρι τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), καθώς διανύουμε 
το Διεθνές Έτος Νοσηλευτών και Μαιών, μέσω της Παγκόσμι-
ας Ημέρας Υγείας 2020 και της τριετούς παγκόσμιας εκστρα-
τείας «Nursing Now 2018 – 2020», δίνει το προβάδισμα στο 
ζωτικό ρόλο, τον οποίο διαδραματίζουν οι νοσηλευτές και οι 
μαίες για την παροχή ποιοτικής υγείας και κοινωνικής φρο-
ντίδας, με το σύνθημα «Support nurses and midwives». Η 
φετινή εκστρατεία του Π.Ο.Υ., αποσκοπεί στην κινητοποίηση 
δράσεων και στην ενθάρρυνση επενδύσεων για την ενίσχυση 
του εργατικού δυναμικού σε επίπεδο νοσηλευτών και μαιών. 
Παράλληλα, στοχεύει στην ενεργοποίηση του γενικού πλη-
θυσμού, των φορέων οι οποίοι καθορίζουν πολιτικές και των 
υπολοίπων επαγγελματιών υγείας, προς την καθολική ανα-
γνώριση του έργου και την ενίσχυση των νοσηλευτών, των νο-
σηλευτριών, των μαιευτών και των μαιών.

Προς την ίδια κατεύθυνση απευθύνεται και το μήνυμα της Ευ-
ρωπαϊκής Περιφέρειας του Π.Ο.Υ., το οποίο καλεί όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς να επενδύσουν στην ανάπτυξη πε-
ρισσότερων νοσηλευτικών και μαιευτικών υπηρεσιών υγείας, 
επιτρέποντας στους νοσηλευτές και τις μαίες να εργάζονται 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Στην παραχώρηση κεντρι-
κού ρόλου στους νοσηλευτές και τις μαίες στην Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής 

υπηρεσιών υγείας. Στην 
υποστήριξη των νοσηλευ-
τών και των μαιών στην 
προαγωγή υγείας και στην 
πρόληψη των ασθενειών. Στην απασχόληση περισσότερων 
εξειδικευμένων νοσηλευτών σε όλο το φάσμα της συνεχιζό-
μενης φροντίδας υγείας και στην ανάπτυξη της νοσηλευτικής 
και μαιευτικής ηγεσίας στις υπηρεσίες υγείας.

Ακολούθως, στο επίσημο μήνυμα του, ο Γενικός Γραμματέας του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Παγκόσμιου, Antonio Guterres, 
εκφράζει θερμές ευχαριστίες, βαθιά ευγνωμοσύνη και αφοσί-
ωση προς όλους τους εργαζόμενους στην υγεία κάνοντας ιδι-
αίτερη μνεία προς τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες, ανα-
γνωρίζοντας το ειδικό βάρος το οποίο έχουν επωμιστεί, καθώς 
καλούνται και αντέχουν να εργάζονται επί ώρες, ενώ κινδυνεύ-
ουν από τραυματισμούς, μολύνσεις και από την επιβάρυνση της 
ψυχικής υγείας τους, απέναντι στην πανδημία Covid – 19.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. στο πλαίσιο της Παγκό-
σμιας Ημέρας Υγείας 2020, εκφράζει το σεβασμό, την εκτί-
μηση και την υποστήριξή προς όλους τους Νοσηλευτές, τις 
Νοσηλεύτριες και το Νοσηλευτικό Προσωπικό για το διαχρο-
νικό ανιδιοτελή τους αγώνα, ώστε να προστατεύουν τη Δημό-
σια Υγεία. Η πανδημία Covid – 19 αποτελεί ακόμα έναν ισχυρό 
αντίπαλο. Στο τέλος θα τον κερδίσουμε. «Κανένας Νοσηλευ-
τής Μόνος – Καμία Νοσηλεύτρια Μόνη».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Μ
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2020

λύτερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και απο-
τελεί ένα από τα πάγια αιτήματα της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος διαχρονικά. Έστω όμως και την ύστατη ώρα, όλα τα 
νοσοκομεία ενδυναμώθηκαν σε ένα βαθμό με τις προσλήψεις 
του επικουρικού προσωπικού, οι οποίες όμως δεν επαρκούν 
σε καμία των περιπτώσεων, καθώς χρειάζονται ακόμα περισ-
σότεροι επαγγελματίες υγείας και βεβαίως με μόνιμο καθε-
στώς απασχόλησης.

Τι αισθάνεστε όταν ο κόσμος σας χειροκροτεί για τον αγώνα 
που κάνετε; Πως νιώθουν όμως εκείνοι που είναι στην πρώ-
τη γραμμή της μάχης όταν ένας ασθενής που πάσχει από 
κορονοϊό παίρνει εξιτήριο;

Το χειροκρότημα του κόσμου ισοδυναμεί με τη μέγιστη τιμή 
ηθικής αναγνώρισης του έργου που επιτελούμε διαχρονικά. 
Όπως προανέφερα οι νοσηλευτές, οι νοσηλεύτριες και όλο το 
νοσηλευτικό προσωπικό ήταν πάντα εκεί για να περιθάλψει 
με σθένος όλους τους συμπολίτες χωρίς σθένος (α-σθενείς). 

Ωστόσο, σε αυτή την ιδιαιτέρα ψυχοπιεστική και επικίνδυνη 
κατάσταση, η συμπαράσταση του κόσμου, μας γεμίζει με υπε-
ρηφάνεια διότι δικαιώνει όλες τις θυσίες που έχουμε κάνει 
για το λειτούργημα το οποίο υπηρετούμε. Δεν υπήρχε ούτε 
ένας νοσηλευτής, ο οποίος να έμεινε ασυγκίνητος.

Η κυβέρνηση αποφάσισε την χορήγηση επιδόματος δώρου 
και στους νοσηλευτές ως αναγνώριση του αγώνα που κά-
νουν. Ποια η άποψη σας; 

 Ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, ωστό-
σο δεν θα πρέπει να εκληφθεί με την έννοια του «δώρου», 
την έννοια του bonus, από κανένα.Ωστόσο, οι νοσηλευτές εί-
ναι επιστήμονες υγείας και στηρίζουν διαχρονικά το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας σε όλες τις εκφάνσεις του. Έχουν ωριμάσει 
πλέον οι συνθήκες, ώστε η πολιτεία να ανταποδώσει στους 
νοσηλευτές τα δέοντα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς ελεη-
μοσύνες, ούτε χαριστικά, απλά τα δέοντα.

Πηγή: http://lastpoint.gr/
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Ενημερωτική Εκστρατεία Κοινωνικής 
Ευαισθητοποίησης για τον COVID – 19

Αξιότιμα μέλη,

Καθώς σύσσωμο το σώμα των Νοσηλευτών αγωνίζεται ανιδι-
οτελώς απέναντι στην πανδημία COVID – 19, είναι απαραίτητη 
η επικοινωνία των ίδιων των Νοσηλευτών απευθείας με τους 
πολίτες, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής ευ-
αισθητοποίησης.

Για το λόγο αυτό, Νοσηλευτές πανελλαδικά, στέλνουν τα δικά 
τους μηνύματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, τα οποία απευ-
θύνονται σε όλους τους πολίτες, ώστε να τους ευχαριστήσουν 
για τη συμπαράσταση και την αναγνώριση του Νοσηλευτικού 
έργου και κατόπιν για να τους ενδυναμώσουν περισσότερο, 
ώστε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε την πανδημία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές ευ-
χαριστίες του σε όλους τους πρωταγωνιστές των μηνυμάτων 
μπροστά και πίσω από τις κάμερες, για την άμεση ανταπό-
κριση. Η Ε.Ν.Ε. στηρίζεται στη βάση της, στα 41.175 μέλη της, 
«Λυγίζουμε ΕΜΕΙΣ για να μην σπάσουν οι ΑΛΛΟΙ», όσες φο-
ρές χρειαστεί.

Αναλυτικά τα τηλεοπτικά σποτ της Ε.Ν.Ε. στο επίσημο κανάλι 
της στο You Tube: https://www.youtube.com/user/ene2013/
featured

1. https://www.youtube.com/watch?v=lm9sKQlnWSU

2. https://www.youtube.com/watch?v=Gp9yeTK4h_o

3. https://www.youtube.com/watch?v=NLD9lOp6HSM

4. https://www.youtube.com/watch?v=0WaLKz6n5Dc

5. https://www.youtube.com/watch?v=QVCVLdXHYPQ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Α

Στο πλαίσιο της αμφίδρο-
μης και πάγιας επικοινω-
νίας μεταξύ της Ε.Ν.Ε. και 
των υγειονομικών υπηρε-
σιών, πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 10 Απριλί-
ου 2020, επίσκεψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Ν.Ε. στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συζητήθηκαν με το Διευ-
θυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Δρ. Δημήτριο Πιστόλα, ενδε-
λεχώς, όλα τα ζητήματα σχετικά με τη νοσηλεία ασθενών με 
Covid – 19, την επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, τη στε-
λέχωση, καθώς και για τις ενέργειες της Διεύθυνσης Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί στο έπακρο το ερ-
γασιακό περιβάλλον του νοσηλευτικού προσωπικού. Κατόπιν 

ακολούθησε επίσκεψη στο Γραφείο Υποδιευθυντών Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 
όπου επιβεβαιώθηκε η άψογη λειτουργία και ο επαγγελματι-
σμός ολόκληρου του νοσηλευτικού προσωπικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει τη Διοίκηση, 
τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Νοσηλευτικό 
Προσωπικό του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» για τις υπεράν-
θρωπες προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν απέναντι στην 
πανδημία, τόσο για να παρέχουν στους εργαζόμενους ένα 
ασφαλές περιβάλλον εργασίας, όσο και για να νοσηλεύουν 
αποτελεσματικά όλους τους συμπολίτες μας, ώστε να προα-
σπίζουν τη Δημόσια Υγεία στο έπακρο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Επίσκεψη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Ν.Ε. στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Σ
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Αίτημα της Ε.Ν.Ε. για άμεση ένταξη στα Β.Α.Ε.
Με αφορμή την τρέχουσα πανδημία, που μοιραία πλήττει 
και την χώρα μας, έγινε επιτέλους ευρέως αντιληπτό, ότι οι 
νοσηλευτές και οι βοηθοί των νοσηλευτών παρέχουν πολύ-
τιμες υπηρεσίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και 
της δημόσιας υγείας. Εργαζόμενοι πάντα στην πρώτη γραμμή 
και κάτω από αντίξοες συνθήκες, αίφνης χαρακτηρίζονται ως 
«ήρωες», ενώ η Πολιτεία και ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος 
αναγνωρίζει την προσφορά τους. Στο πλαίσιο αυτό, το πάγιο 
αίτημα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος περί της εντάξεως 
του συνόλου των νοσηλευτών και των βοηθών των νοσηλευ-
τών στις ρυθμίσεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμά-
των φαντάζει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό τα βασικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές και οι βοηθοί τους 
στον καθημερινό εργασιακό τους βίο. Ενδεικτικώς είναι η 
υποστελέχωση του προσωπικού, οι συστηματικές παρεκκλί-
σεις από τους κανόνες της οργάνωσης του χρόνου απασχό-
λησης, η γήρανση του νοσηλευτικού πληθυσμού, η διαρκής 
επιβάρυνση της σωματικής (και ψυχικής) τους υγείας ένεκα 
της διαρκούς έκθεσής τους σε νοσογόνους παράγοντες.

Ειδικότερα υπογραμμίζεται, ότι οι νοσηλευτές και οι βοηθοί 
μας, ερχόμαστε καθημερινά σε άμεση επαφή με τους πάσης 
φύσεως ασθενείς και με το περιβάλλον όπου νοσηλεύονται, 
παρέχοντας απευθείας εις αυτούς τις υπηρεσίες μας. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο εκτιθέμεθα σε πλήθος ασθενειών, λοιμωδών 
νοσημάτων, ιώσεων, δερματολογικών παθήσεων κλπ., ήτοι σε 
παράγοντες που απειλούν διαρκώς την προσωπική μας υγεία. 
Είναι, λοιπόν, σαφές, ότι εργαζόμεθα σε ιδιαίτερα νοσηρά πε-
ριβάλλοντα καθώς είναι απόλυτα αναγκαία η σωματική επαφή 
με τον ασθενή, εκθέτοντας όμως τους εαυτούς μας στα σωμα-
τικά υγρά των ασθενών (σταγονίδια αναπνοής, σίελος, βλέν-
νες, ίδρωτας, ούρα, αίμα) και κινδυνεύοντας από μεταδιδό-
μενα νοσήματα όπως ιοί ηπατίτιδας, μηνιγγίτιδας, ιός HIV και 
άλλα δερματικά, ή πνευμονολογικά νοσήματα (φυματίωση). 
Πέραν της εκθέσεώς μας στους νοσογόνους βιολογικούς πα-
ράγοντες, κατά τη νοσηλεία και θεραπεία των ασθενών εκτι-
θέμεθα σε πλήθος χημικών και τοξικών παραγόντων όπως 
είναι τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα ισχυρά αντισηπτικά 
και καθαριστικά, οι ακτινοβολίες κ.α., όπου εκτός των δυσμε-
νών επιπτώσεων και επιπλοκών τους ενδέχεται να έχουν και 
καρκινογόνο δράση.

Επιπλέον, σε κλινήρεις καταστάσεις και σε περιπτώσεις κι-
νητικής αναπηρίας των ασθενών, οι νοσηλευτές και οι βοη-
θοί των νοσηλευτών υποβάλλουν το σώμα τους σε ιδιαίτερη 
κόπωση για την άρση μελών των ασθενών, η οποία πολλές 
φορές οδηγεί σε επώδυνες παθήσεις μυο-σκελετικού συστή-
ματος (κοίλες σπονδυλικής στήλης, τενοντίτιδες κ.α.).

Τέλος, η καθημερινή εργασία σε καθεστώς πίεσης και αυξη-
μένων απαιτήσεων για τη διασφάλιση της υγείας του αρρώ-

στου οδηγεί σε αυξημένο άγχος, εντάσεις, διαπληκτισμούς με 
το συγγενικό περιβάλλον του ασθενούς και ωθούν τους νοση-
λευτές και τους βοηθούς των νοσηλευτών στην επαγγελμα-
τική εξουθένωση, με αυξημένο κίνδυνο για την ψυχική τους 
υγεία ή την εμφάνιση άλλων νοσηρών καταστάσεων όπως 
τα αυτοάνοσα νοσήματα στα οποία τελευταίως παρατηρείται 
έξαρση στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν υπέρ της εντάξεως 
των νοσηλευτών και των βοηθών των νοσηλευτών στα Β.Α.Ε.

Υπογραμμίζεται εν προκειμένω, ότι οι νοσηλευτές και οι βο-
ηθοί των νοσηλευτών του ιδιωτικού τομέα και οι νοσηλευτές 
μαζί με τους βοηθούς των νοσηλευτών του δημοσίου που 
προσελήφθησαν μετά την 1η/01/2012 έχουν ενταχθεί στη λί-
στα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, με αποτέλε-
σμα την δημιουργία εν τοις πράγμασι νοσηλευτών και βοηθών 
των νοσηλευτών «δύο ταχυτήτων», που έρχεται σε προφανή 
αντίθεση με την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης 
των εργαζομένων. Με άλλα λόγια, εργαζόμενοι νοσηλευτές 
και βοηθοί των νοσηλευτών, που παρέχουν αντιστοίχως όμοι-
ες υπηρεσίες, με βάση τα ίδια τυπικά προσόντα, αντιμετωπί-
ζονται διαφορετικά, κατά προφανή δυσμενή διάκριση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 3863/2010, 
«1. Ο πίνακας των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων κα-
ταρτίζεται για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης με 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
ύστερα από γνώμη της προβλεπόμενης από την παράγραφο 
1 του άρθρου 20 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α`), Διαρκούς 
Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 
και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Σ.Κ.Α.)», και συνδέεται η ένταξη στα Β.Α.Ε. με την ασφάλιση 
στον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.).

Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν.3863/2010 εκδόθη-
κε η υπ’ αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011, Απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την 
υπαγωγή και ασφάλιση ειδικοτήτων εργασίας στον Κανονισμό 
Βαρέων και Ανθυγιεινών. Η εν λόγω Απόφαση αντικατέστησε 
πλήρως την παρ. 1 του αρ. 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., προσδιορίζοντας τις ειδικότητες που χρή-
ζουν προστασίας του ειδικού καθεστώτος των Βαρέων και Αν-
θυγιεινών. Στο εξαιρετικό καθεστώς υπάγονται : «Νοσοκόμοι-
νοσηλευτές, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών, Θαλαμηπόλοι 
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειρα-
ματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές 
τραπέζης αίματος, βιολόγοι εργαστηρίων παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας, καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομέ-
νων στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθαρίστριες».           

Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3865/2010, «Οι τα-
κτικοί δημόσιοι υπάλληλοι … που έχουν προσληφθεί μέχρι 
31.12.2010 μπορούν με αίτηση τους να επιλέξουν, αντί της 

Μ
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Επιστολή Ε.Ν.Ε. προς τους Ραδιοτηλεοπτικούς 
Σταθμούς για την ορθή χρήση του επιστημονικού 

και επαγγελματικού τίτλου Νοσηλευτή – τριας
Αξιότιμοι κύριοι,

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) Νομικό Πρόσωπο Δη-
μοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εθνικής εμβέλειας, σωματειακής 
φύσεως, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, επαγγελ-
ματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών της χώρας και θεσμικό 
όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων τους, με αφορμή περι-
στατικά παραποίησης του επαγγελματικού τίτλου των Νοση-
λευτών από ορισμένα μέλη σας, σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Όπως γνωρίζετε, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρί-
σκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του COVID-19 και 
κατά συνέπεια αποτελεί πρωταγωνιστή στην καθημερινή τη-
λεοπτική ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια αρκετών τηλεοπτικών 
μεταδόσεων, δελτίων ειδήσεων και ζωντανών συνδέσεων έχει 
παρατηρηθεί από ορισμένους δημοσιογράφους και παρουσια-
στές η εσφαλμένη χρήση του παρωχημένου όρου «Νοσοκό-
μος – Νοσοκόμα» και όχι του ορθού και νομοθετικά κατοχυ-

ρωμένου εδώ και τριάντα πέντε χρόνια  όρου «Νοσηλευτής 
– Νοσηλεύτρια – Νοσηλευτικό προσωπικό» που αποτελεί τον 
επαγγελματικό τίτλο και επιστημονικό χαρακτηρισμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 
1579/1985 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 217/1985), 
καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και της 
νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) 
Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων 
Τ.Ε.Ι. γ)(…)» Ακολούθως με το Νόμο 3252/2004: συστήνεται ως 
Ν.Π.Δ.Δ. η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, της οποίας μέλη σύμ-
φωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 2: είναι υποχρεωτικά όλοι οι 
νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι α) απόφοιτοι Τμημάτων Νοση-
λευτικών  Α.Ε.Ι., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων…»

Όπως αντιλαμβάνεστε, οι ενδεχόμενες αναφορές δημοσι-
ογράφων του καναλιού σας στον παρωχημένο και ανήκοντα 

A

υπαγωγής τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, 
την ασφάλιση τους στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ.».

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 4387/2016, « 1. 
α. Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λει-
τουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι 
και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α` και 
β` βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέ-
χη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό 
– συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρ-
θρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται 
με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος. β. Για τις προϋποθέσεις 
θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα 
όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώ-
πων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις 
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές 
ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού».

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι νοσηλευτές και οι βοηθοί των νο-
σηλευτών του δημόσιου τομέα λαμβάνουν το επίδομα επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ήτοι ο νομοθέτης και κυρίως 

η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση αναγνωρίζουν τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του νοσηλευτικού επαγγέλματος, ώστε να αποβαί-
νει τουλάχιστον οξύμωρη η μη υπαγωγή τους στα Β.Α.Ε.

Ενόψει των ανωτέρω θεωρούμε, πλέον, ότι όχι απλώς έχουν 
ωριμάσει οι συνθήκες, αλλά έχει καταστεί τουλάχιστον επιβε-
βλημένη η υπαγωγή όλων των νοσηλευτών και των βοηθών 
των νοσηλευτών, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης και καθε-
στώτος ασφάλισης, στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιει-
νών Επαγγελμάτων, όπως παγίως αιτείται η Ε.Ν.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ. 
Η λύση αυτή θα επιφέρει την άρση της διαιωνιζόμενης αδικί-
ας και της άνισης μεταχείρισης, ως ανωτέρω αναλύθηκε, ενώ 
ειδικώς στην παρούσα συγκυρία της πανδημίας θα αποτελέ-
σει μια μορφή έμπρακτης αναγνώρισης του σημαντικού ρό-
λου και της προσφοράς των νοσηλευτών και των βοηθών των 
νοσηλευτών στο κοινωνικό σύνολο.

Κατά συνέπεια, επικαιροποιούμε το αίτημα της Ε.Ν.Ε. περί 
της άνευ όρων πλήρους ένταξης όλων ανεξαιρέτως των νοση-
λευτών και βοηθών των νοσηλευτών στο καθεστώς των Β.Α.Ε. 
και καλούμε τους συναρμόδιους Υπουργούς να προχωρήσουν 
στην άμεση αποδοχή του, εκδίδοντας τις αναγκαίες προς τού-
το πράξεις κανονιστικού περιεχομένου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας            

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης
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στον περασμένο αιώνα τίτλο του «Νοσοκόμου – Νοσοκόμας» 
αποτελούν ξεκάθαρη υποτίμηση του επαγγελματικού τίτλου 
και του επιστημονικού ρόλου του Νοσηλευτή – Νοσηλεύ-
τριας και παραποίηση της επιστημονικής τους ταυτότητας.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η Νοσηλευτική είναι ανα-
γνωρισμένη διεθνώς ως Επιστήμη και Τέχνη και επίσης, ότι το 
έτος 2020 έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας ως Διεθνές Έτος Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών.

Η ως άνω ενέργεια, που θέλουμε να ελπίζουμε ότι οφείλε-
ται σε συγγνωστή πλάνη, αποτελεί στην ουσία υποτίμηση του 
σημαντικότατου έργου όλων των Νοσηλευτών – Νοσηλευ-
τριών, οι οποίοι μάχονται ηρωικά καθημερινά με όλες τους τις 
δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την πανδημία του COVID – 19, 
στο κλινικό και στο ερευνητικό πεδίο, ώστε όλοι οι πάσχοντες 
να επιστρέψουν στους οικείους τους, υγιείς. Για το λόγο αυτό 
και οι ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ χαρακτηρίστηκαν από τον Πρωθυπουργό 

οι ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες.

Συνεπεία των ανωτέρω, σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε 
σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ενημέρωση των υπαλ-
λήλων σας, με σκοπό αυτοί, σε συμμόρφωση με τις αρχές του 
Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, να χρησιμοποιούν 
ορθά τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας 
που καθιερώθηκε προ 35 ολόκληρων ετών και να παραλεί-
πουν την υποτιμητική ενέργεια χρήσης του όρου Νοσοκόμος- 
Νοσοκόμα που δεν αντικατοπτρίζει τον επιστημονικό ρόλο 
των Νοσηλευτών που μάχονται με όλες τους τις δυνάμεις κατά 
της πανδημίας και πρέπει να χαίρουν εκτίμησης και όχι υποτί-
μησης και παραποίησης του τίτλου τους.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                      Τζαννής Πολυκανδριώτη

Επιστολή Ε.Ν.Ε. προς Ε.Σ.Η.Ε.Α. για την ορθή 
χρήση του επιστημονικού και επαγγελματικού 

τίτλου Νοσηλευτή – τριας

Αξιότιμη κ. Αντωνιάδου,

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) Νομικό Πρόσωπο Δη-
μοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εθνικής εμβέλειας, σωματειακής 
φύσεως, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, επαγγελματι-
κό επιμελητήριο των Νοσηλευτών-τριών της χώρας και θεσμικό 
όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων τους, με αφορμή περιστα-
τικά παραποίησης του επαγγελματικού τίτλου των Νοσηλευτών-
τριών από ορισμένα μέλη σας, σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Όπως γνωρίζετε, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρί-
σκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του COVID-19 και 
κατά συνέπεια αποτελεί πρωταγωνιστή στην καθημερινή τη-
λεοπτική ενημέρωση. Κατά τη διάρκεια αρκετών τηλεοπτικών 
μεταδόσεων, δελτίων ειδήσεων και ζωντανών συνδέσεων έχει 
παρατηρηθεί από ορισμένους δημοσιογράφους η εσφαλμένη 
χρήση του παρωχημένου όρου «Νοσοκόμος – Νοσοκόμα» 
και όχι του ορθού και νομοθετικά κατοχυρωμένου εδώ και 
τριάντα πέντε χρόνια  όρου «Νοσηλευτής – Νοσηλεύτρια – 
Νοσηλευτικό προσωπικό» που αποτελεί τον επαγγελματικό 
τίτλο και επιστημονικό χαρακτηρισμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2 Α του Νόμου 
1579/1985 (Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 217/1985), 
καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και της 

νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) 
Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων 
Τ.Ε.Ι. γ)(…)» Ακολούθως με το Νόμο 3252/2004: συστήνεται ως 
Ν.Π.Δ.Δ. η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, της οποίας μέλη σύμ-
φωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 2: είναι υποχρεωτικά όλοι οι 
νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι α) απόφοιτοι Τμημάτων Νοση-
λευτικών  Α.Ε.Ι., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων…»

Όπως αντιλαμβάνεστε, οι αναφορές δημοσιογράφων στον 
παρωχημένο και ανήκοντα στον περασμένο αιώνα τίτλο του 
«Νοσοκόμου – Νοσοκόμας» αποτελούν ξεκάθαρη υποτίμη-
ση του επαγγελματικού τίτλου και του επιστημονικού ρόλου 
του Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας και παραποίηση της επιστη-
μονικής τους ταυτότητας.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η Νοσηλευτική είναι ανα-
γνωρισμένη διεθνώς ως Επιστήμη και Τέχνη και επίσης, ότι το 
έτος 2020 έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας ως «Διεθνές Έτος Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών».

Η ως άνω ενέργεια, η οποία θέλουμε να ελπίζουμε ότι οφεί-
λεται σε συγγνωστή πλάνη, αποτελεί στην ουσία υποτίμηση 
του σημαντικότατου έργου όλων των Νοσηλευτών – Νο-
σηλευτριών, οι οποίοι μάχονται ηρωικά καθημερινά με όλες 
τους τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την πανδημία του 
COVID – 19, στο κλινικό και στο ερευνητικό πεδίο, ώστε όλοι 

A
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οι πάσχοντες να επιστρέψουν στους οικείους τους, υγιείς. Για 
το λόγο αυτό και οι ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ χαρακτηρίστηκαν από τον 
Πρωθυπουργό οι ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες.

Συνεπεία των ανωτέρω, σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε 
σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ενημέρωση των με-
λών σας, με σκοπό αυτά, σε συμμόρφωση με τις αρχές του 
Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, να χρησιμοποιούν 
ορθά τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας 
που καθιερώθηκε προ 35 ολόκληρων ετών και να παραλεί-

πουν την υποτιμητική ενέργεια χρήσης του όρου Νοσοκόμος- 
Νοσοκόμα, η οποία δεν αντικατοπτρίζει τον επιστημονικό 
ρόλο των Νοσηλευτών που μάχονται με όλες τους τις δυνά-
μεις κατά της πανδημίας και πρέπει να χαίρουν εκτίμησης και 
όχι υποτίμησης και παραποίησης του τίτλου τους.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε 

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εκπαίδευση Νοσηλευτικού Προσωπικού, για την 
αντιμετώπιση του Covid – 19, στις Μ.Ε.Θ. και στις 

Μ.Α.Φ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Καθώς διανύουμε τον τρίτο μήνα από την έναρξη των μέτρων 
κατά της πανδημίας Covid – 19, όλοι οι νοσηλευτές πλέον 
εμπλέκονται και συμβάλλουν τα μέγιστα για την πρόληψη και 
τη θεραπεία των ευπαθών ομάδων πληθυσμού αλλά και όλων 
των πολιτών, καθώς ο SARS – CoV – 2, δύναται να πλήξει 
αδιακρίτως όλα τη ηλικιακά επίπεδα.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έμπρακτης υποστήριξης του 
έργου των Νοσηλευτών από την πλευρά της πολιτείας, ως προς 
τις στρατηγικές αντιμετώπισης της πανδημίας, σας έχουμε ήδη 
αποστείλει σχετικά αιτήματα για την ένταξη του επαγγέλματος 
στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (αρ. πρωτ. 514/01-04-
2020) και για την επέκταση της οικονομικής έκτακτης ενίσχυ-
σης των Νοσηλευτών σε όλες τις οργανικές θέσεις των Οργανι-
σμών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (αρ. πρωτ. 579/16-04-2020).

Με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση του Νοσηλευτικού Προ-
σωπικού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την καθολική πλέον κοινωνι-
κή αναγνώριση της προσφοράς των Νοσηλευτών, αφουγκρα-
ζόμενοι τις ανάγκες τους αλλά και τις βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προοπτικές αντιμετώπισης της πανδημίας, 
θα θέλαμε να καταθέσουμε μια επιπλέον πρόταση για την πε-
ραιτέρω ενδυνάμωση τόσο των νοσηλευτών, όσο και του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας.

Για τους προαναφερόμενους λόγους, προτείνουμε:

Τη διοργάνωση από την Ε.Ν.Ε. ειδικών ταχύρρυθμων εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων για το μόνιμο και επικουρικό Νοση-
λευτικό Προσωπικό των Υπηρεσιών Υγείας, χρηματοδοτούμε-
να από προγράμματα Ε.Σ.Π.Α., στο πλαίσιο της μέριμνας για 
την αντιμετώπιση μελλοντικών εκτάκτων αναγκών νοσηλείας 
σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) – Μονάδες Αυξη-
μένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) – Μονάδες Νοσηλείας Covid – 19. 

Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα λειτουργούν ως εφεδρείες, θα 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση της στελέχωσης των Μ.Ε.Θ και 
των Μ.Α.Φ. εφόσον προκύψουν έκτακτες ανάγκες νοσηλείας 
στην υπηρεσία τους, είτε μέσω μετακίνησης από τις αρμόδιες 
Υγειονομικές Περιφέρειες σε νοσοκομεία αναφοράς (αφο-
ρά νοσηλευτικό προσωπικό από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας), ενώ η μη αποδοχή καθηκόντων θα συνεπάγεται με 
πειθαρχική ευθύνη τους. Ως κίνητρο για τη συμμετοχή του 
Νοσηλευτικού Προσωπικού, θα ορίζεται καταβολή έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Υγείας, μετά την 
επιτυχή παρακολούθηση των ταχύρυθμων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.

Κατά συνέπεια των ανωτέρω, θεωρούμε ότι η προαναφερό-
μενη εκπαίδευση θα ενισχύσει και θα ενδυναμώσει περαιτέ-
ρω το Νοσηλευτικό Προσωπικό, στην τιτάνια προσπάθεια, την 
οποία καταβάλλει, καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς επιστή-
μονες η πανδημία Covid – 19 θα συνεχίσει να απασχολεί και 
να ταλανίζει όλα τα Εθνικά Συστήματα Υγείας και μακροπρό-
θεσμα. Επιπλέον, η εξειδικευμένη εκπαίδευση σε συνδυασμό 
με τις μονιμοποιήσεις του επικουρικού προσωπικού, τις επι-
πλέον προσλήψεις μόνιμου Νοσηλευτικού Προσωπικού και 
την επάρκεια ενδεδειγμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, θα 
θωρακίσει ακόμα περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε 
μια επερχόμενη έξαρση της πανδημίας.

Στο πλαίσιο της αμφίδρομης επικοινωνίας και άψογης συνερ-
γασίας μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε κατ’ ίδιαν συνάντη-
σης, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

A
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Α. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητάει αμοιβαία μετάταξη  από το Γ.Ν. 
Χαλκίδας, προς Βέροια, Νάουσα, Γιαννιτσά, Κατερί-
νη, Έδεσσα ή Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6940169101, E - mail: eleni.vrsk@yahoo.gr

Β. Νοσηλευτής Τ.Ε. ζητάω αμοιβαία μετάθεση από το Γ.Ν.Α. 
«Λαϊκό», προς το Γ.Ν. Λαμίας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 

6979814163, E – mail: s.fotiou@yahoo.gr

Γ. Νοσηλεύτρια T.E. ζητάει αμοιβαία μετάταξη από το Ψ.Ν.Α. 

(Δαφνί) στο Χαϊδάρι , προς Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας 

της Λάρισας ή της υπόλοιπης Θεσσαλίας. Τηλέφωνο Επι-

κοινωνίας: 6937006205

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Απρίλιος 2020)

 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & 
Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

ο

13

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

τηλ.: 210 5244760

www.enne2020.gr

Xαλκιδική

24-27
Σεπτεµβρ

ίου

2 0 2 0 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

Πανελλήν
ιο

Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό

Νοσηλευτικό Συνέδριο

Η Νοσηλευτική

ηγείται των εξελίξεων

στη µετά-Covid εποχή

Υπό την αιγίδα:

Υπουργείο
Υγείας

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/

Ενημερωτικό Δελτίο του European 
Nursing Council

Νέα από τις Βρυξέλλες 24/4/2020
Ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου κ. Sassoli απαντώντας 
στον Πρόεδρο του E.N.C. κ. Timofte αναφέρεται στις σοβαρές 
ανησυχίες του E.N.C. για την κατάσταση των νοσηλευτών στην 
Ευρώπη και μας ευχαριστεί εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη 
του για την αφοσίωση και τις θυσίες του κλάδου σε αυτές τις 
δύσκολες στιγμές.

Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση 
της κατάστασης με κύριο σημείο το ψήφισμα της 17ης Απρι-
λίου για κοινή ευρωπαϊκή δράση που αφορά στο συντονισμό 
ενεργειών για αντιμετώπιση κρίσεων, την στοχοποιημένη κα-
τεύθυνση αναγκαίων πόρων όπου χρειάζεται περισσότερο 

όπως είναι το υγειονομικό υλικό και η οικονομική βοήθεια 
αλλά και στην παραγωγή βασικών προϊόντων εντός της Ε.Ε. 
όπως φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και υλικά για την αντιμε-
τώπιση παρόμοιων κρίσεων.

Έκλεισε με τη δέσμευση ότι θα μεταφέρει την ουσία του μη-
νύματος των νοσηλευτών τόσο στις αρμόδιες Επιτροπές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και στους επίσημους συνομι-
λητές του σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο.

Άλλα θέματα:

• Η Παγκόσμια κατάσταση της Νοσηλευτικής το 2020

• Οι Νοσηλευτές υπό το βάρος της κρίσης του covid-19

• Η επαγγελματική εξουθένωση στη νοσηλευτική βάρδια

Ν
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Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του 4ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. σας 
εύχονται σε όλα τα μέλη του 4ου Π.Τ. Καλό Πάσχα με 
υγεία και δύναμη!

Καλό
Πάσχα


