
ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
(ΦΥΛΛΟ 134)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2020

Συνέντευξη του Προέδρου 
της Ε.Ν.Ε. στην 

ενημερωτική ιστοσελίδα 
ygeiamou.gr: «Στη 

μάχη με τον κορωνοϊό 
«λυγίζουμε εμείς για να μη 

σπάσουν οι άλλοι»

Σε λειτουργία η πλατφόρμα 
Αιτήσεων για το Λοιπό Προσωπικό 

πλην Ιατρών

1η Διαδικτυακή Νοσηλευτική Ημερίδα 
Ψυχικής Υγείας, με θέμα: «Move for 

mental health: Let’s invest»
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Διαδικτυακό Επιμορφωτικό 
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Λειτουργία Κεντρικών Γραφείων και 
Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ν.Ε.

Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα του Υπουργείου Εσωτερικών 
και την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17.08.2020(ΑΔΑ:9ΠΙ9
46ΜΤΛ6-ΝΟΒ), με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σας 
ενημερώνουμε ότι, η επικοινωνία και εξυπηρέτηση των Νο-
σηλευτών τόσο στα Κεντρικά Γραφεία όσο και στα Περιφερει-
ακά Τμήματα, συνεχίζει να πραγματοποιείται με ηλεκτρονι-
κά μέσα (μέσω e-mail) ή με αλληλογραφία.

1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων του Αιγαίου: grammatiaene@gmail.
com

2o Π.Τ Μακεδονίας & Θράκης: ptene2@yahoo.gr

3o Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλ/νίας, Ιονίων Νήσων &Πελοποννή-
σου: enne6@otenet.gr

4o Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: ene5@otenet.gr

5o Π.Τ. Κρήτης: info@enekritis.gr

Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους μέσω 
e-mail.

Επίσης, σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη, θεωρεί ότι δεν 
είναι εφικτό να εξυπηρετηθεί μέσω e-mail, μπορεί να επισκε-
φθεί το αντίστοιχο Γραφείο ΕΝΕ (Κεντρικό ή Περιφερειακό), 
με την υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά την είσοδό του στα 
γραφεία καθώς και με τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προ-
στασίας της ατομικής υγιεινής και της δημόσιας υγείας.

Συστήνεται, για την αποφυγή συνωστισμού, συγχρωτισμού 
και αναμονής για εξυπηρέτηση, η επίσκεψη στα Γραφεία της 
ΕΝΕ, να προγραμματίζεται κατόπιν αποστολής σχετικού αιτή-
ματος στο e-mail της αντίστοιχης Γραμματείας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Δημήτριος Σκουτέλης

Σ

Αναβολή εκλογικής διαδικασίας των 
Περιφερειακών Τμημάτων της Ε.Ν.Ε., λόγω 

COVID -19

ΣΣύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση αποφασίστηκε 
η αναστολή της διενέργειας, για το χρονικό διάστημα από 
01.11.2020 έως και 30.11.2020 των αρχαιρεσιών για την ανά-
δειξη οργάνων Διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσί-
ου Δικαίου του Υπουργείου Υγείας, με φυσική παρουσία, σε 
όλη την Επικράτεια, λόγω προστασίας της δημόσιας υγείας 
προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, σύμφωνα με την από 29.10.2020 εισήγηση της 

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.

Ως εκ τούτου οι προγραμματισμένες εκλογές της Ε.Ν.Ε. για τις 
02/11/2020 αναβάλλονται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Υπουργείο Υγείας: 
Αναστολή Κανονικών Αδειών
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Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α  Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα,θ3.11.2020  
Αρ.Πρωτ.: ο ϊ .̂

Προς:

Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: «Αναστολή Κανονικών Αδειών»

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δ. Υ ...και Υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ.» , όπως ισχύει, (ΦΕΚ 26 Α' 09.02.2007).

2 . το π.δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει, (ΦΕΚ 148 Α' 09.10.2017).

3 . το π.δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α' 121) (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Α' 126).

4 . Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή 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 - Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικά Ιατρεία) 

καθώς και των Τοπικών Ομάδων Υγείας), από λήψεως του παρόντος και μέχρι νεωτέρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

6η ΥΠΕ 03/11/2020
Α. Π.: Εισερχ. 54533
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι.Αποδέκτες νια ενέργεια:
1. Όλες τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας 

(με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους)
2. Υγειονομικές Περιφέρειες (με την υποχρέωση να ενημερώσουν όλους τους φορείς αρμοδιότητάς 

τους)
3. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
4. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
5. Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.Κε.Α.)
6. Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)
7. Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.φ.Ε.Τ. Α.Ε.)

II. Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4. Γραφείο κ. Υπηρεσιακού Γραμματέα
5. Γραφεία κ.κ Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 6677, η οποία 
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4792/30-10-2020, με θέμα: Σύσταση 
Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), προσδιορίζετε στο Άρ-
θρο 3 «Προσδιορισμός των χρηστών του Εθνικού Μητρώου 
Εμβολιασμών και των δικαιωμάτων αυτών» και συγκεκριμένα 
στις παρ 1,3,4 τους χρήστες του Εθνικού Μητρώου Εμβολια-
σμών, χωρίς να έχετε συμπεριλάβει τους Νοσηλευτές.

Η έκδοση της Υ.Α. προκαλεί την έντονη διαμαρτυρία όλων των 
Νοσηλευτών, ιδιαιτέρως δε, των Νοσηλευτών της Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίοι ενημερώνουν, καταγράφουν, 
ελέγχουν και διενεργούν διαχρονικά τους εμβολιασμούς στην 
Κοινότητα σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα, βάσει του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμών, σύμφωνα με τα επαγγελματικά 
τους καθήκοντα, όπως αυτά προβλέπονται στο Π.Δ. 351/1989: 
«Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων 
των Τμημάτων, α) Νοσηλευτικής», άρθρο 1, παρ. 2.3 «Πράξεις 
μετά από γνωμάτευση ιατρού και εκτέλεση από το Νοσηλευ-
τή… Ο Νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και 
πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πρά-
ξεις κατ’ εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος…» και 
παρ. 2.3.2 «Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς».

Ο αποκλεισμός των Νοσηλευτών από το πεδίο των χρηστών 

του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και των δικαιωμάτων αυ-
τών, απαξιώνει το έργο των Νοσηλευτών στη Δημόσια Υγεία, 
οι οποίοι έχουν πρωτοστατήσει και ηγούνται στην εμβολιαστική 
κάλυψη του πληθυσμού επί του πρακτέου και κατά τη διάρκεια 
όλων των επιδημιολογικών κρίσεων, όταν αντίστοιχες ειδικότη-
τες επαγγελματιών υγείας απέφευγαν να συνδράμουν στο ελά-
χιστο, επιδεικνύοντας αντιεπιστημονικές και αντιεπαγγελματι-
κές συμπεριφορές, επικαλούμενοι ευφάνταστα προσχήματα.

Για το σκοπό αυτό, ζητούμε την άμεση τροποποίηση την εν 
λόγω Υπουργικής Απόφασης και τη συμπερίληψη των Νοση-
λευτών στους χρήστες του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών 
και των δικαιωμάτων αυτών, όπως το αυτό απορρέει από την 
κείμενη νομοθεσία και όπως δικαιούνται μέσω του διαχρονι-
κού έργου τους στη Δημόσια Υγεία.

Με γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και την 
ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μέσω της ου-
σιαστικής και όχι της ουτοπικής εφαρμογής της διεπιστημονι-
κής συνεργασίας, παραμένουμε στη διάθεση του Υπουργείου 
Υγείας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Επιστολή διαμαρτυρίας Ε.Ν.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας: 
“Απαράδεκτος ο αποκλεισμός των Νοσηλευτών από τον 

προσδιορισμό των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών 
και των δικαιωμάτων αυτών”

Σ
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Ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, Δημήτριος 
Σκουτέλης, μίλησε στο ygeiamou.gr για τη δυναμική, όσο και 
ψυχοφθόρα, μάχη των νοσηλευτών έναντι της πανδημίας του 
κορωνοϊού, την επιτακτική ανάγκη μόνιμων προσλήψεων και 
τη θεσμική αναγνώριση Κλάδου Νοσηλευτών:

Σε ποιους άξονες και σε τι βαθμό έχει επιδεινωθεί μία 
ήδη επιβαρυμένη επαγγελματική καθημερινότητα για τους 
νοσηλευτές-τριες στην Ελλάδα από το ξέσπασμα της παν-
δημίας του κορωνοϊού και έπειτα;

Απάντηση: Όπως πολύ στοχευμένα αναφέρατε, η καθημερι-
νότητα ήταν ήδη επιβαρυμένη για το σύνολο των νοσηλευτών 
πολύ πριν την πανδημία. Το νοσηλευτικό λειτούργημα δεν έχει 
άξονες. Στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από την πληθώ-
ρα των υγειονομικών κρίσεων, έχει καταφέρει να γαλουχήσει 
και να εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους να το ακολουθήσουν 
επαγγελματικά, με οικεία βούληση, ανεξαρτήτως της σωματι-
κής και ψυχικής κόπωσης. Οι νοσηλευτές, δεν έχουν άξονες, 
είναι ανθρωπιστές και μέσα από την επιστήμη την οποία υπη-
ρετούν έχουν καλλιεργήσει κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες 
τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στο έπακρο, τόσο στο ερ-
γασιακό περιβάλλον, όσο και στο οικογενειακό – κοινωνικό 
περιβάλλον. Η κριτική σκέψη, η ενσυναίσθηση, η ανιδιοτέ-

λεια, ο ρεαλισμός αποτελούν τον κοι-
νό παρονομαστή στην καθημερινότητά 
τους, εντός και εκτός υπηρεσιών υγεί-
ας. Ωστόσο, το ξέσπασμα της πανδημίας 
σαφώς και δεν μας έχει αφήσει ανεπη-
ρέαστους. Η πανδημία COVID – 19, έχει 
επηρεάσει τους νοσηλευτές σε σωμα-
τικό και ψυχικό επίπεδο. Το απαιτητικό 
ωράριο, οι επιπλέον ώρες εργασίας, οι 
συνεχιζόμενες βάρδιες, το ευμετάβλη-
το εργασιακό περιβάλλον, η συνεχής 
επαγρύπνηση αποτελούν παράγοντες 
οι οποίοι έχουν εξαντλήσει σωματικά τους νοσηλευτές. Επι-
πλέον, η ανησυχία και ο φόβος της μετάδοσης του ιού στο 
οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, αυξά-
νουν κατακόρυφα το καθημερινό άγχος και τις ψυχοπιεστι-
κές συνέπειες του, σε όλες τις εκβάσεις της καθημερινότητάς 
τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η επιστροφή στο 
σπίτι, όπου σε όλους αδιακρίτως τους νοσηλευτές φουντώνει 
το «ενοχικό» πλέον συναίσθημα μετάδοσης του ιού, καθώς 
αρκετοί συνάδελφοι έχουν βρεθεί θετικοί στον ιό. Παρ’ όλ’ 
αυτά, οι νοσηλευτές συνεχίζουν άοκνα, με αυταπάρνηση και 
χωρίς τυμπανοκρουσίες, να νοσηλεύουν όλους τους συμπο-
λίτες μας, ώστε να επιστρέψουν «ασφαλείς» στα αγαπημένα 

Συνέντευξη του Προέδρου της Ε.Ν.Ε. στην 
ενημερωτική ιστοσελίδα ygeiamou.gr

Ο

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αρ. Πρωτ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.74363/19-11-2020: «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 
Ενηλίκων 2020-2021», ενημερώνετε όλους τους αρμόδιους 
φορείς για το εν λόγω Εθνικό Πρόγραμμα, έχοντας αποκλείσει 
για ακόμη μια φορά την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος από τους 
αποδέκτες.

Καθώς η συγκεκριμένη συμπεριφορά από το συγκεκριμένο 
Τμήμα είναι διαχρονική και πλέον ανεκδιήγητη, σας θέτουμε 
προ των ευθυνών σας και διαμαρτυρόμαστε εντόνως, ώστε να 

αποκαταστήσετε την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, ώστε 
να λαμβάνουμε τις σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις σας, 
ισότιμα και στο πλαίσιο της διεπιστημονικής ενημέρωσης όλων 
των φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στη Δημόσια Υγεία. 

Παραμένουμε στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για οποιαδή-
ποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                      Τζαννής Πολυκανδριώτης

Επιστολή διαμαρτυρίας Ε.Ν.Ε. προς το Υπουργείο 
Υγείας: “Απαράδεκτη η διαχρονική αντιεπαγγελματική 

συμπεριφορά του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας”

Σ
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τους πρόσωπα. Το κοινό σύνθημα όλων των νοσηλευτών από 
την έναρξη της πανδημίας είναι «Λυγίζουμε Εμείς… για να μη 
σπάσουν οι Άλλοι…». 

Τι ελλείψεις αντιμετωπίζετε σε επίπεδο προσωπικού; - 
Ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται και ποια είναι αυτή τη στιγ-
μή η πιο επείγουσα ανάγκη του κλάδου;

Απάντηση: Οι ελλείψεις που αντιμετωπίζουν όλες οι υπη-
ρεσίες υγείας από νοσηλευτές είναι διαχρονικά μεγάλες. Το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας λαν-
θασμένες πολιτικές υγείας λόγω της ιατροκεντρικής κουλ-
τούρας και επιρροής, η οποία μεσουρανούσε τις περασμένες 
δεκαετίες, δεν είχε επενδύσει στους νοσηλευτές. Αυτές τις 
ανορθόδοξες πολιτικές εξαργυρώνουμε στις μέρες μας. Οι 
μόνιμες κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών σε όλες τις υπη-
ρεσίες υγείας, με επίκεντρο τα νοσοκομεία εξακολουθούν να 
παραμένουν σε υψηλά ποσοστά κενές πανελλαδικά. Η κατά-
σταση δε, δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο, αφενός διότι οι 
συνταξιοδοτήσεις των νοσηλευτών δεν αναπληρώνονται και 
αφετέρου μέχρι στιγμής έχουν ξενιτευτεί περισσότεροι από 
3.000 νοσηλευτές. Σαφώς και οι προσλήψεις νοσηλευτών 
μέσω ΟΑΕΔ και επικουρικού προσωπικού, αποτελούν μεγάλη 
ανάσα για τις υπηρεσίες υγείας, αλλά δεν αποτελούν τη λύση, 
την οποία χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή τις 
μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών. Ακολούθως, θα πρέπει να 
αναπροσαρμοστεί ολιστικά το επάγγελμα του νοσηλευτή στη 
χώρα μας, ώστε να αποτελεί κίνητρο για να ασχοληθούν τα 
νέα παιδιά με τη νοσηλευτική. Έχουμε το προνόμιο να έχου-
με από τα καλύτερα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών 
νοσηλευτικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν 
αναβαθμιστεί οι σπουδές, καθώς πλέον όλα τα Τμήματα Νο-
σηλευτικής ανήκουν στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με 
το πλεονέκτημα να έχουν δυνατότητα να παρέχουν αυτόνομα 
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικών δι-
ατριβών. Ωστόσο, η κύρια ανάγκη του επαγγέλματος μας και 
όχι του κλάδου (διότι κλάδος δεν έχουμε καταφέρει ακόμη 
να γίνουμε), είναι αναγνώρισή του από την ίδια την Πολιτεία, 
από το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο εκθειάζει τους 
νοσηλευτές, αλλά δεν τους εξελίσσει, δεν τους παρέχει κίνη-
τρα ώστε να ηγηθούν, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδη-
γίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  και άλλων εθνικών 
συστημάτων. Και η αναγνώριση αυτή έχει μια κατεύθυνση, 
εκείνη της Σύστασης του Κλάδου Νοσηλευτών στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Μέσω του κλάδου, οι νοσηλευτές θα ανα-
πληρώνονται άμεσα μέσω πλήρωσης θέσεων σε περίπτωση 
συνταξιοδοτήσεων, θα έχουν το δικό τους ασφαλιστικό και 
συνταξιοδοτικό καθεστώς, θα μπορούν να ασκούν ιδιωτικό 
έργο, θα έχουν το δικό τους μισθολόγιο, θα έχουν το δικό 
τους καθεστώς αξιολόγησης. Ο κλάδος ανεξαρτητοποιεί τους 
νοσηλευτές μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους δίνει το 
περιθώριο να μεγαλουργήσουν μέσα σε αυτό, να ηγηθούν και 
να το εξελίξουν ακόμη περισσότερο. Και το βασικότερο όλων, 
η δημιουργία του κλάδου, θα δώσει κίνητρο στους 3000 συ-
ναδέλφους μας, να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να περιορι-

στεί η ετήσια «αφαίμαξη» τους προς τις χώρες της κεντρικής 
και Β. Ευρώπης. Δεν σας το κρύβω ότι θλίβομαι πολύ, όταν 
βλέπω καθημερινά στα γραφεία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελ-
λάδος, τους νέους επιστήμονες να ετοιμάζουν τα χαρτιά τους 
για το εξωτερικό, νιώθω ότι δεν έχουμε πράξει τα δέοντα για 
να κρατήσουμε τον ανθό της νοσηλευτικής εντός της πατρίδας 
μας και τον παρέχουμε απλόχερα στο εξωτερικό. 

Ως προς το θεσμό του ειδικευόμενου νοσηλευτή, μπορεί-
τε να μας δώσετε μία εικόνα πώς έχει προχωρήσει κατόπιν 
της θεσμοθέτησης; – Πόσοι έχουν τοποθετηθεί και τι χρο-
νοδιάγραμμα υφίσταται;

Απάντηση: Ο θεσμός του ειδικευόμενου νοσηλευτή, αποτε-
λεί το επόμενο βήμα σε ότι αφορά την επαγγελματική ανά-
πτυξη – εξειδίκευση των νοσηλευτών στην Ελλάδα. Η Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος, είχε επανειλημμένως απευθυνθεί στις 
εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείο υγείας μέσω υπομνημάτων 
και ήταν ανέκαθεν υπέρ της θεσμοθέτησης του ειδικευόμε-
νου νοσηλευτή. Η διεύρυνση των νοσηλευτικών ειδικοτήτων 
(ειδικότητα ανακουφιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτι-
κής φροντίδας, γεροντολογικής νοσηλευτικής, επείγουσας 
και εντατικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής δημόσιας υγεί-
ας/ κοινοτικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής καρδιαγγειακών 
παθήσεων, νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, ογκολογικής νο-
σηλευτικής, παθολογικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής παί-
δων, περιεγχειρητικής νοσηλευτικής) και των νοσηλευτικών 
εξειδικεύσεων (διαχείριση εξωσωματικής κυκλοφορίας, νε-
φρολογικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής αναισθησιολογίας, 
νοσηλευτικής αποκατάστασης, νοσηλευτικής ελέγχου λοιμώ-
ξεων, νοσηλευτικής στον σακχαρώδη διαβήτη, νοσηλευτικής 
χειρουργείου, συντονιστή νοσηλευτή μεταμοσχεύσεων και 
δερματολογικής νοσηλευτικής), σύμφωνα με το άρθρο 58 του 
Ν. 4690/30-05-2020 (άρθρο 58), αναγάγει τη νοσηλευτική εκ-
παίδευση και κατ’ επέκταση εισαγάγει 2250 νοσηλευτές κάθε 
έτος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι επί της ουσίας θα 
είναι οι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νοση-
λευτικής ή νοσηλευτές οι οποίοι δεν εργάζονται στο δημόσιο 
τομέα. Επιπλέον ο νέος θεσμός των ειδικευόμενων νοσηλευ-
τών δίνει τη δυνατότητα και στους ήδη εργαζόμενους νοση-
λευτές στο δημόσιο τομέα να καταλαμβάνουν με απόσπαση 
θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25%. Για 
τη φετινή χρονιά και λόγω της πανδημίας, λειτούργησαν μόνο 
δύο ειδικότητες, η επείγουσα και εντατική νοσηλευτικής (1650 
νοσηλευτές + έως 25% νοσηλευτές από το δημόσιο τομέα) και 
η νοσηλευτική δημόσιας υγείας / κοινοτική νοσηλευτική (600 
νοσηλευτές + έως 25% νοσηλευτές από το δημόσιο τομέα). 
Δεν υπήρξε καθολική κάλυψη των θέσεων, καθώς σημαντι-
κό ποσοστό νοσηλευτών είχε ήδη προσληφθεί ως επικουρι-
κό προσωπικό, είτε μέσω συμβάσεων Ο.Α.Ε.Δ., ωστόσο όμως 
λειτούργησε αποτελεσματικά. Στο σημείο αυτό δε, θέλω να 
διευκρινίσω, ότι οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές βρίσκονται σε 
καθεστώς εκπαίδευσης για 18 μήνες με συγκεκριμένο πρό-
γραμμα σπουδών (θεωρία – κλινική άσκηση) και όχι σε καθε-
στώς εργασιακής σχέσης. Αναμένοντας τις πρώτες εκτιμήσεις 
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από τη λειτουργία του θεσμού του ειδικευόμενου νοσηλευτή, 
είμαι πολύ αισιόδοξος, ότι ο θεσμός αυτός όταν λειτουργήσει 
σε πλήρη έκταση, θα συμβάλλει τα μέγιστα στις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες υγείας προς τους πολίτες, αλλά και στο ίδιο το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς θα του δίνει τη δυνατότητα να 
προσλαμβάνει νοσηλευτές βάσει πραγματικών αναγκών ανά 
υπηρεσία υγείας, οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι πάνω στο 
αντικείμενο της ζήτησης, π.χ. για Γενικό Νοσοκομείο θα ανα-
κοινώνεται η πρόσληψη 3 Νοσηλευτών Επείγουσας και Εντα-
τικής, οι οποίοι δεν θα χρειάζονται επιπλέον εκπαίδευση και 
θα αναλαμβάνουν άμεσα υπηρεσία επί του αντικειμένου της 
ειδίκευσης του.

Πόσοι επικουρικοί νοσηλευτές έχουν προσληφθεί με-
σούσης / της πανδημίας; - Θα μονιμοποιηθούν;

Απάντηση: Μεσούσης της πανδημίας αλλά και προ αυτής, 
όσοι δηλαδή υπηρετούσαν μέσω των επικουρικών προσλή-
ψεων, έχουν προσληφθεί περισσότεροι από 2000 νοσηλευ-
τές πανελλαδικά, για όλες τις υπηρεσίες υγείας. Η θέση και η 
επιθυμία της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος είναι ότι πρέπει 
άμεσα να μονιμοποιηθούν και προς αυτό την ίδια κατεύθυνση 
κινείται και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.  Επαναλαμβάνω 
όμως ότι και να προσληφθούν οι ήδη υπηρετούντες και πάλι 
δεν επαρκούν, οι υπηρεσίες υγείας θα εξακολουθούν να πα-
ραμένουν υποστελεχωμένες. Χρειαζόμαστε κίνητρα για τους 
νέους νοσηλευτές και επιπλέον Πανεπιστημιακά Τμήματα 
Νοσηλευτικής, ώστε μακροπρόθεσμα  να ανατροφοδοτείται 
διαρκώς  το Εθνικό Σύστημα Υγείας με νέους νοσηλευτές και 
να εξελίσσεται προς όφελος της Δημόσιας Υγείας και των πο-
λιτών. Αρκεί μόνο να σας αναφέρω, ότι ο μέσος όρος ηλικίας 
των νοσηλευτών στη χώρα μας είναι τα 48.7 έτη.

Είναι επαρκή τα μέτρα προστασίας των νοσηλευτών στο 
νοσοκομειακό περιβάλλον;

Απάντηση: Μετά το πέρας του πρώτου κύματος της πανδη-
μίας, το Υπουργείο Υγείας και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
είχαν το χρόνο για να θωρακίσουν όσο το δυνατό καλύτερα 
όλους τους επαγγελματίες υγείας. Οι επιτροπές λοιμώξεων 
των νοσοκομείων έπραξαν και πράττουν τα μέγιστα, ώστε όλοι 
οι επαγγελματίες υγείας να εργάζονται σε ένα ασφαλές περι-
βάλλον εργασίας. Σαφώς και θα υπάρξουν κρούσματα μεταξύ 
των νοσηλευτών, καθώς καθημερινά αυξάνονται οι ασθενείς 
οι οποίοι νοσηλεύονται με COVID– 19. Ωστόσο, μέσα από την 
καθημερινή επικοινωνία που έχω με όλες τις υγειονομικές 
υπηρεσίες, τα μέτρα προφύλαξης τηρούνται στο μέγιστο βαθ-
μό και καθολικά.

Ως επαγγελματίες που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή της 
μάχης έναντι της πανδημίας, με όλα όσα αυτή συνεπάγεται, 
ποιο είναι το κόστος σε ψυχικό επίπεδο και πώς αποτυπώ-
νεται;

Απάντηση: Το ψυχικό κόστος δυστυχώς το βιώνουμε καθη-
μερινά και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας ακολουθεί και 
μελλοντικά. Οι καταστάσεις είναι ψυχοπιεστικές από όλες τις 
πλευρές, η καθημερινή πάλη για την επιβίωση των ασθενών, 

ο φόβος της απώλειας ενός ασθενή, η ανησυχία της μετάδο-
σης του ιού, συνεπάγουν μεγάλες ψυχοσυναισθηματικές αλ-
λαγές. Σαφώς και όταν λαμβάνει εξιτήριο ένας συνάνθρωπός 
μας κατακλυζόμαστε από ικανοποίηση, σαφώς και μας δίνει 
κουράγιο η κοινωνική αναγνώριση του έργου μας, αλλά αυτή 
η παρατεταμένη ψυχοφθόρα μάχη μας επηρεάζει όλους. 

Εν μέσω της πανδημίας ήλθε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 
του κόσμου παγκοσμίως για τον αγώνα του νοσηλευτικού 
προσωπικού. Αυτό το «ευχαριστώ» νιώθετε ότι το εισπράτ-
τετε εκ μέρους των πολιτών στην καθημερινή κλινική πρά-
ξη στο νοσοκομείο, αλλά και από κυβερνητικής πλευράς;

Απάντηση: Ένα νοσοκομείο, μια υπηρεσία υγείας αποτελού-
σαν ανέκαθεν τον καθρέφτη της κοινωνίας μας. Τα μεγαλύτε-
ρα «ευχαριστώ» έχουν ειπωθεί μέσα στους θαλάμους νοση-
λείας, θέλοντας να πω, ότι το «ευχαριστώ» το νιώθαμε πάντα, 
αλλά εντός των τειχών των νοσοκομείων. Τώρα το εισπράττου-
με πλέον και εκτός αυτών, γεγονός το οποίο μας παρακινεί, 
μας πεισμώνει ώστε να δίνουμε την καθημερινή μας «μάχη» 
και τους ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας γι’ αυτό. 
Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. 

Σε ότι αφορά την κυβερνητική διάσταση του «ευχαριστώ», 
αποτυπώνεται εμπράκτως εντός των υπηρεσιών υγείας, κα-
θώς δεδομένων των συνθηκών πραγματοποιούνται οργανω-
μένες κινήσεις για την εξασφάλιση περισσότερου ανθρώπινου 
δυναμικού και εξοπλισμού. Υπάρχει μέριμνα για παν ενδεχό-
μενο. Αυτό αποτελεί την μια όψη, καθώς την ώρα της μάχης 
είμαστε προσηλωμένοι στο συνάνθρωπο και είμαστε όλοι μαζί 
για να κρατηθεί όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όσο για την 
άλλη όψη τουκυβερνητικού«ευχαριστώ», αναμένουμε απλά 
να υλοποιηθούν οι κυβερνητικές δεσμεύσεις του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Υγείας για τη σύσταση του Κλάδου 
Νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Ποιο είναι το μήνυμα του προέδρου της Ένωσης Νοση-
λευτών Ελλάδος προς τους πολίτες εν μέσω της πρωτόγνω-
ρης κρίσης δημόσιας υγείας που βιώνουμε και δη μπροστά 
στη μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων;

Απάντηση: Θέλω να πραγματοποιήσω μια έκκληση να εφαρ-
μόζουν καθολικά τις συστάσεις των ειδικών για τα μέτρα προ-
φύλαξης και να μην παρεκκλίνουν, διότι με αυτόν τον τρόπο 
ματαιώνουν το καθημερινό μας αγώνα απέναντι στην πανδη-
μία. Το χειροκρότημα που μας έδωσαν και το κουράγιο που 
μας δίνουν, θέλουμε να τους ανταποδίδουμε εκτός νοσοκο-
μείων και όχι όταν λαμβάνουν εξιτήριο. 

Μιλήστε μας για το ρόλο του νοσηλευτή στα σύγχρονα συ-
στήματα Υγείας.

Απάντηση: Ο όρος «ρόλος» είναι αναχρονιστικός πλέον, στα 
συστήματα Υγείας. Ο νοσηλευτής είναι η κινητήριος δύναμη 
των συστημάτων υγείας, πρέπει να ηγείται και να καθοδηγεί 
τα συστήματα υγείας και τις πολιτικές υγείας, σε συνεργασία 
μαζί με τους επαγγελματίες υγείας. Τόσο απλά, τόσο ξεκά-
θαρα. Τη φετινή χρονιά, οι νοσηλευτές στο δικό τους «έτος 
Νοσηλευτών 2020», δεν απέδειξαν ότι δικαιούνται της επιλο-
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γής ή της παραχώρησης να ηγούνται στις υπηρεσίες υγείας, 
σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών φο-
ρέων, αλλά επιβεβαίωσαν την ηγετική παρουσία τους σε όλα 
τα συστήματα Υγείας.

Αναλυτικά η συνέντευξη: https://ygeiamou.gr/%ce%b

5%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%cf%8
0%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%
85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82/144196/nosileftes-
sti-machi-me-ton-koronoio-ligizoume-emis-gia-na-mi-
spasoun-i-alli/

Εθελοντική μετακίνηση Εξειδικευμένων Νοσηλευτών 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας στη Θεσσαλονίκη

Οι Νοσηλευτές αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά το υψηλό 
αίσθημα συναδελφικής αλληλεγγύης, ομοψυχίας και ανθρω-
πιάς απέναντι στους συναδέλφους τους στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης, η οποία ταλανίζεται λόγω της αυξημένης διασποράς 
του COVID – 19 στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, στελεχώνουν 
μέσω εθελοντικών μετακινήσεων τις Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας. Η ανιδιοτέλεια, ο επαγγελματισμός και το περίσσιο 
ψυχικό σθένος, αποτελεί πηγή έμπνευσης και αισιοδοξίας για 
όλους τους Νοσηλευτές πανελλαδικά, ενώ παράλληλα μετα-
φέρει το μήνυμα της υγειονομικής συσπείρωσης προς όλους 
τους επαγγελματίες υγείας και προς την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας.

Όταν το Εθνικό Σύστημα Υγείας ταλανίζεται συθέμελα, όταν 
η Δημόσια Υγεία βάλλεται, όταν οι συμπολίτες μας νοσούν, 
όταν οι επαγγελματίες υγείας λυγίζουν για να αντιμετωπίσουν 
την υγειονομική λαίλαπα COVID – 19, οι Νοσηλευτές έρχονται 
να αναλάβουν τις ευθύνες των λανθασμένων πολιτικών υγεί-
ας και να ηγηθούν, εκπληρώνοντας τον όρκο τους απέναντι 
στην κοινωνία, όπως προστάζει το ήθος και η νοσηλευτική 
δεοντολογία της επιστήμης, την οποία υπηρετούν. Παράλληλα 
μεταφέρουν το μήνυμα ότι κανένας Νοσηλευτής δεν θα μείνει 
μόνος στην τιτάνια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας, όταν άλλοι επαγγελματίες υγείας διαπραγματεύονται 
αυτές τις κρίσιμες ώρες οικονομικά προνόμια.

Σαφώς και η δραματική υποστελέχωση έρχεται για ακόμη μια 
φορά να εκθέσει τις πάγιες αστοχίες των πολιτικών υγείας, οι 
οποίες διέπουν διαχρονικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι 
οποίες με τη σύσταση του Κλάδου των Νοσηλευτών θα είχαν 
περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πολλαπλά προβλήματα, 
ωστόσο, την κρίσιμη τούτη ώρα, οι Νοσηλευτές δεν διαπραγ-
ματεύονται στις πλάτες της Δημόσιας Υγείας και του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, αλλά μάχονται μετατρέποντας το Ε.Σ.Υ. σε 
ΕΜΕΙΣ, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα όλες τις καιροσκοπικές και 
μισαλλόδοξες πολιτικές υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει θερμά τους συ-
ναδέλφους από τα Νοσοκομεία της Κρήτης, των Ιωαννίνων, 
του Άργους, της Κομοτηνής της Κέρκυρας, οι οποίοι ανταπο-
κρίθηκαν άμεσα καθώς και όλους τους Νοσηλευτές πανελ-
λαδικά, οι οποίοι θα επακολουθήσουν, για την εθελοντική 
συνεισφορά τους, καθώς επίσης και τους αρμόδιους φορείς 
για την επιτάχυνση και τη διευκόλυνση των διαδικασιών, προ-
σμένοντας παράλληλα την άμεση τήρηση των κυβερνητικών 
δεσμεύσεων για τη σύσταση του Κλάδου Νοσηλευτών και την 
ένταξη στα Β.Α.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Ο

                 2ο Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης: 

α) «Ευχαριστήριο Δελτίο Τύπου για τους Εθελοντές Νοσηλευτές»

Αισιοδοξία κι ευγνωμοσύνη μας πλημμυρίζει η είδηση πως 

ήδη στο Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» έρχονται να αναλάβουν εθελο-

ντικά υπηρεσία νοσηλευτές. Από την Πέμπτη οι εθελοντές νο-

σηλευτές θα εργάζονται πλάι στους συναδέλφους τους, δίνο-

ντας μαζί την μάχη εναντίον του εχθρού που λέγεται covid-19. 

Επίσης, και άλλοι συνάδελφοι από διάφορες περιοχές της Α
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Μ
β) «Απάντηση στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΑΥΓΗ», με 
τίτλο: «Εθελοντισμός, ο φερετζές του νεοφιλελευθερισμού»

Με αφορμή το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΑΥΓΗ» της 
21/11/2020 και το άρθρο του δημοσιογράφου Πέτρου Κατσά-
κου με τίτλο: «Εθελοντισμός, ο φερετζές του νεοφιλελευθε-
ρισμού» το οποίο «επιτίθεται» στους Νοσηλευτές από άλλες 
υγειονομικές περιφέρειες, οι οποίοι «τόλμησαν» να μεταβούν 
στη δοκιμαζόμενη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συνδράμουν 
τους συναδέρφους τους που ξεπερνούν καθημερινά τον εαυ-
τό τους στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων, το 2ο Π.Τ. της Ε.Ν.Ε., 
εκφράζοντας την απόλυτη δυσαρέσκεια και αντίθεσή του στο 
περιεχόμενο του ως άνω δημοσιεύματος και τον απόλυτο σε-
βασμό στους συναδέρφους Νοσηλευτές, επισημαίνει τα ακό-
λουθα:

Την ώρα που οι νοσηλευτές στην Θεσσαλονίκη, την περιοχή 
με την ασφυκτική πληρότητα των Νοσοκομείων και το υψη-
λότερο επιδημιολογικό φορτίο, δίνουν καθημερινά τον αγώνα 
τους εναντίον του αοράτου εχθρού, έναν αγώνα άνισο, με το 
νοσηλευτικό προσωπικό να εργάζεται ασθενές, εξουθενωμέ-
νο και αριθμητικά αποδεκατισμένο, η εφημερίδα Αυγή επέ-
λεξε ακριβώς αυτή την κρίσιμη ώρα για να επιδείξει μικρο-
ψυχία και να εκτοξεύσει μικροκομματικά σκοπούμενη χολή, 
βάλλοντας κατ΄ουσίαν κατά των νοσηλευτών που εθελοντικά 
αποφάσισαν να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη να προσφέρουν 
πολύτιμο έργο.

Λησμονεί ο δημοσιογράφος ότι οι συγκεκριμένοι νοσηλευ-
τές δεν είναι αστέρες που είχαν ανάγκη «από τους προβολείς 
της δημοσιότητας», αλλά επιστήμονες υγείας που τιμούν στην 
πράξη τον όρκο τους και εργαζόμενοι του ΕΣΥ που άφησαν τα 
σπίτια τους και τους οικείους τους, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα 
ανθρωπιάς και αυταπάρνησης στην ελληνική κοινωνία, μήνυ-
μα ελπίδας για το μέλλον και αλληλεγγύης προς τον συνάδελ-
φο νοσηλευτή.

Για αυτό ακριβώς το μήνυμα που δίνουν με τις πράξεις τους, 

οι συνάδελφοι είναι αξιέπαινοι, καθώς αυτή είναι και η ουσία 
του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Οι εθελοντές Νοση-
λευτές επέδειξαν πίστη στον όρκο και στο ιερό τους καθήκον 
για φροντίδα του πάσχοντος συνανθρώπου, κάτι που προφα-
νώς σκόπιμα αγνοεί ο συντάκτης του άρθρου, με το άρθρο να 
χαρακτηρίζεται από άγονη κριτική και κατ’ επιλογή μικροκομ-
ματισμό.

Οι νοσηλευτές δεν καλύπτουν τα λάθη και τις παραλείψεις κα-
νενός αλλά είναι σκληρά εργαζόμενοι πολίτες που στηρίζουν 
το Ε.Σ.Υ.. Στοιχεία όπως οι προσλήψεις και η κρατική χρημα-
τοδότηση προκύπτουν επισήμως και κάθε πολίτης μπορεί να 
γνωρίζει με πληρότητα και σαφήνεια πόσες μόνιμες προσλή-
ψεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και πόσο η κάθε κυβέρ-
νηση έχει στηρίξει το Ε.Σ.Υ..

Καμία κυβέρνηση δεν είναι άμοιρη ευθυνών και θα κριθεί από 
την ιστορία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι παρέχεται το δικαίωμα 
άσκησης μικροπολιτικής πάνω στις πλάτες εργαζομένων που 
αποτελούν υπόδειγμα επαγγελματισμού και ήθους. Η μικρο-
πολιτική και η μικροψυχία δεν έχουν καμία θέση τις κρίσιμες 
αυτές ώρες και δεν πρέπει επ’ ουδενί να συσχετίζονται με την 
αξιοθαύμαστη κίνηση των συναδέλφων νοσηλευτών που θέ-
λησαν να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας στην πρώτη γραμ-
μή της μάχης.

Ως 2ο Π.Τ. της Ε.Ν.Ε., διαμαρτυρόμαστε για την απρόκλητη, 
άδικη και προσβλητική επίθεση κατά των συναδέρφων μας, 
τιμούμε τον επαγγελματισμό και τον αλτρουισμό τους και κα-
λούμε την εφημερίδα Αυγή να στηρίξει τέτοιου είδους ενέρ-
γειες και κινήσεις από οποιαδήποτε κατηγορία εργαζομένων 
και αν προέρχoνται, ανασκευάζοντας άμεσα. 

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

          Ο Πρόεδρος                                          Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μπαλιόζογλου                               Μαρία Κωστίκου

πατρίδας μας που η κατάσταση είναι πιο ομαλή, ζήτησαν ήδη 
να μεταφερθούν στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας για να 
στηρίξουν τους εκεί συναδέλφους τους.

Θερμό το «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» μας σε αυτούς τους συναδέλφους που 
μας δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους! Σε αυτόν τον 
ιδιότυπο πόλεμο που ζούμε δεν είμαστε μόνοι! Για άλλη μια 
φορά οι νοσηλευτές δείχνουμε το δρόμο που θα μας βγάλει 
από αυτή την κρίση. Και αυτός είναι ένας: η ΕΝΟΤΗΤΑ μας!

Λάθη και παραλείψεις έχουν γίνει. Όμως, όλοι μαζί μπορούμε 

να πετύχουμε περισσότερα! Και θα πετύχουμε! Θα τα κατα-
φέρουμε, θα αντέξουμε και με τη βοήθεια όλων θα βγούμε 
όρθιοι και θα παλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον, για μια 
καλύτερη νοσηλευτική επιστήμη!

Η ισχύς εν τη ενώσει! Συνάδελφοι, ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για τη στή-
ριξη!

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

          Ο Πρόεδρος                                           Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μπαλιόζογλου                                Μαρία Κωστίκου
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Είσοδος μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο 
(Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αποδέχτηκε το αίτημα 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος για την είσοδο των μελών 
της, στο Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτι-
κού (Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 102, Αθήνα 104 47).

Η είσοδος των μελών της Ε.Ν.Ε. στον Προμηθευτικό Οργα-
νισμό Ναυτικού (Π.Ο.Ν.) θα πραγματοποιείται με την έκδοση 
ειδικού δελτίου εισόδου και αφορά τα οικονομικά τακτοποιη-
μένα μέλη της Ε.Ν.Ε..

Για την έκδοση του δελτίου εισόδου απαιτούνται τα κάτωθι δι-
καιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση Π.Ο.Ν. (επισυνάπτεται).

2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (3εκ. Χ 4 εκ.) 
του αιτούντος.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή 
των μελών της οικογένειας.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη 
Γραμματεία της Ε.Ν.Ε. καθημερινά έως τις 21 Δεκεμβρίου 
2020, αποκλειστικά ταχυδρομικώς, (Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης 
Σοφίας 47, 10676 Αθήνα, 2ος όροφος).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

   Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Τ

γ) «Συλλυπητήρια ανακοίνωση»

ΜΜε θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο της συναδέλφου που 
υπηρετούσε στο ΓΝ Δράμας. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλι-
κρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της και στους συνα-
δέλφους της. Ευχόμαστε η νοσηλευτική οικογένεια, που μά-
χεται με αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή, να μην θρηνήσει 

άλλο συνάδελφο.

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

         Ο Πρόεδρος                                           Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Μπαλιόζογλου                                Μαρία Κωστίκου

1η Διαδικτυακή Νοσηλευτική Ημερίδα Ψυχικής 
Υγείας, με θέμα: «Move for mental health: 

Let’s invest»

Στις 06 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιή-
θηκε από το αμφιθέατρο του Γενικού Νο-
σοκομείου Κέρκυρας, η 1η Διαδικτυακή 
Νοσηλευτική Ημερίδα Ψυχικής Υγείας, 
με θέμα: «Move for mental health: Let’s 
invest»: Το επόμενη βήμα στην ψυχική 
υγεία είναι η επένδυση σε αυτήν».

Η επιστημονική εκδήλωση τελούσε 
υπό της αιγίδα της Ε.Ν.Ε. και συνδιοργανώθηκε από τη Δι-
εύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κέρκυρας, το 3ο 

Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε. και 
τον Επιστημονικό Τομέα Νοσηλευτικής 
Ψυχικής Υγείας της Ε.Ν.Ε..

Στις εργασίες της ημερίδας συμμετεί-
χαν περισσότεροι από 450 νοσηλευ-
τές και επαγγελματίες υγείας και το 
επιστημονικό πρόγραμμα τίμησαν με 
την παρουσία τους καταξιωμένοι ακα-

δημαϊκοί και κλινικοί επιστήμονες από το χώρο της ψυχικής 
υγείας, οι οποίοι μέσα από τις εισηγήσεις τους, ανέπτυξαν και 

Σ
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Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2020: 
Nurses make the difference

Η 14η Νοεμβρίου καθιερώθηκε το 1991 από τη Διεθνή Ομο-
σπονδία Διαβήτη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ως 
Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη προς τιμήν του καναδού νομπε-
λίστα γιατρού Frederick Banting, ο οποίος ανακάλυψε την 
ινσουλίνη μαζί με τον βιοχημικό John Macleod το 1921 και 
έσωσαν εκατομμύρια ζωές. Ο μπλε κύκλος είναι το παγκό-
σμιο σύμβολο του διαβήτη, ο οποίος συμβολίζει τη ζωή και 
την ενότητα, ενώ το μπλε επιλέχθηκε ως το χρώμα των Ηνω-
μένων Εθνών μετά την ψήφιση της Διακήρυξης 61/225, με την 
οποία η 14η Νοεμβρίου έγινε μία από τις επίσημες Ημέρες των 
Ηνωμένων Εθνών.

Η 14η Νοεμβρίου 2020 είναι αφιερωμένη στους Νοσηλευτές, 
οι οποίοι μέσα από το δικό τους «Παγκόσμιο Έτος Νοσηλευ-
τών 2020», συμβάλλουν με ανιδιοτέλεια και υπέρμετρο σθέ-
νος στην υποστήριξη – ενδυνάμωση των Εθνικών Συστημάτων 
Υγείας και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, με σκοπό την 
αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας εν μέσω της 
πανδημίας COVID – 19 προς όλους τους πολίτες, στηρίζοντας 
ιδιαιτέρως τους ασθενείς με διαβήτη.

Μέσω του φετινού μηνύματος ανα-
δεικνύεται και επισημαίνεται ο κα-
ταλυτικός ρόλος των Νοσηλευτών 
σε ότι αφορά την ολιστική προσέγ-
γιση του διαβήτη σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγεί-
ας, από την πρόληψη της νόσου στην κοινότητα, έως την εκ-
παίδευση για τη χρόνια διαχείριση της, τοποθετώντας αυτούς, 
στο κέντρο του «μπλε κύκλου», για την πρόληψη, την αγωγή 
και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας απέναντι στο διαβήτη.

Οι Νοσηλευτές με εξειδίκευση στο διαβήτη, οι οποίοι στελε-
χώνουν τις υπηρεσίες υγείας για το διαβήτη ορμώμενοι από 
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έως τις εξειδικευμένες 
υπηρεσίες υγείας, αποτελούν την κινητήριο δύναμη των Εθνι-
κών Συστημάτων Υγείας και θέτουν τις βάσεις για την αποτελε-
σματική διαχείρισης της πάθησης, μέσω της διεπιστημονικής 
συνεργασίας και συνεχιζόμενης επιστημονικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη, η 
Ε.Ν.Ε. συμμετέχει μέσω των μελών του Επιστημονικού Τομέα 

Η

παρουσίασαν ενδελεχώς την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο 
της ψυχικής υγείας, αλλά και τις ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές 
προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης των Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως και καθολικά στις 
ανάγκες του πληθυσμού. Έχοντας δεδομένη την άοκνη και 
ανιδιοτελή προσφορά των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας στην 
καθημερινή κλινική πράξη και με γνώμονα τη διεπιστημονική 
συνεργασία, τέθηκε στο επίκεντρο η στήριξη όλων χρηστών 
των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αλλά και όλων των πολιτών, 
οι οποίοι βιώνουν πρωτοφανείς ψυχοπιεστικές καταστάσεις 
εξαιτίας της πανδημίας COVID – 19. Οι εργασίες της ημερίδας 
ολοκληρώθηκαν με την κοινή πεποίθηση όλων των συμμε-
τεχόντων, ότι: «Το επόμενη βήμα στην ψυχική υγεία είναι η 
επένδυση σε αυτήν».

Η Ε.Ν.Ε., συγχαίρει όλα τα μέλη της Επιστημονικής – Ορ-

γανωτικής Επιτροπής, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του 
3ου Περιφερειακού Τμήμα-
τος της Ε.Ν.Ε., τα μέλη του 
Επιστημονικού Τομέα Νο-
σηλευτικής Ψυχικής Υγείας 
της Ε.Ν.Ε. και τη Διεύθυνση 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
του Γενικού Νοσοκομείου 
Κέρκυρας, η οποία υποστη-
ρίζει την επιστημονική και 
συνεχιζόμενη επιμόρφωση 
των επαγγελματιών υγείας 
άοκνα και με «ασφάλεια». 
Παράλληλα, δηλώνει αρω-
γός σε όλες τις μελλοντικές 
επιστημονικές δραστηριό-
τητες, όλων των Περιφερει-
ακών Τμημάτων της και των 
Διευθύνσεων Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Δρ. Ευγενία Βλάχου: «Οι Νοσηλευτές κάνουν 
τη διαφορά στο Διαβήτη»

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (Σ.Δ.) είναι ένα χρόνιο 
μεταβολικό νόσημα, το οποίο εάν δεν ληφθούν 
τα απαραίτητα  μέτρα για την γλυκαιμική του 
ρύθμιση, μπορεί να έχει καταστρεπτικές συνέ-
πειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο Σ.Δ. εμφα-
νίζει πανδημική μορφή, καθώς εμφανίζεται σε 
όλες τις χώρες, αφορά όλες τις ηλικιακές ομά-
δες και όλες τις κοινωνικο-οικονομικές τάξεις. 
Το 2019, η Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) 
ανακοινώνει ότι 463 εκατομμύρια άνθρωποι 
πάσχουν από Σ.Δ., ενώ 4,2 εκατομμύρια άν-
θρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του. Το 2045 αναμένεται 
να εκτοξευτεί ο αριθμός των πασχόντων στα 700 εκατομμύ-
ρια, με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην 
ποιότητα ζωής των ατόμων αλλά και στις δαπάνες υπηρεσιών 
υγείας των κρατών. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΗΔΙΚΑ, ο αριθμός των πασχόντων υπολογίζεται να ανέρχεται 
περίπου στο ένα εκατομμύριο (1 στους 10).

Η 14η Νοεμβρίου εορτάζεται σε όλο τον κόσμο ως η Παγκό-
σμια Ημέρα Διαβήτη. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε από την 
Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη (International Diabetes 
Federation, I.D.F.) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World 
Health Organization, W.H.O.) το 1991, ως ημέρα εκστρατείας 
κατά του διαβήτη. Το 2006 ο ΟΗΕ ανακηρύσσει αυτή την Ημέ-
ρα ως ευκαιρία για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κό-
σμου, ενώ εισάγει τον μπλε κύκλο, ως το παγκόσμιο σύμβολο 
του διαβήτη. Η 14η του Νοέμβρη, είναι η γενέθλιος ημέρα του 
Καναδού ιατρού Frederick Banting που σε συνεργασία με τον 

φοιτητή ιατρικής Charles Best, ανακάλυψε την 
ινσουλίνη το 1921, και από τότε έσωσε εκατομμύ-
ρια κόσμο. Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, σήμερα 
αποτελεί την μεγαλύτερη εκστρατεία ενημέρωσης 
για τον διαβήτη, αφού εορτάζεται σχεδόν σε όλες 
τις χώρες και σε πάνω από 1 δισεκατομμύριο κό-
σμο.

Κάθε χρόνο για αυτή τη μέρα επιλέγεται ένα συ-
γκεκριμένο θέμα, ώστε να δοθεί έμφαση γύρω 
από τον διαβήτη, καθώς στοχεύει στην πρόληψη 

και στην καλύτερη διαχείρισή του. Δίνει όμως την ευκαιρία 
για την χάραξη Πολιτικών Υγείας και διαβουλεύσεων με κρα-
τικούς φορείς για σειρά δράσεων που θα αφορούν τα άτομα 
με διαβήτη αλλά και τους εμπλεκόμενους Επιστήμονες Υγεί-
ας, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Παγκόσμιο Επίπεδο. Το φετινό 
θέμα αφιερώνεται στους Νοσηλευτές με τον τίτλο: «Οι Νοση-
λευτές Κάνουν τη Διαφορά στο Διαβήτη». 

Η ενασχόληση των νοσηλευτών στο πεδίο του διαβήτη, χρονο-
λογείται από το 1925 στις Η.Π.Α., όταν ο E.P. Joslin, (γνωστός 
Διαβητολόγος της εποχής και επανομαζόμενος «Πατέρας της 
Εκπαίδευσης στο Διαβήτη) ανέθεσε στην αριστούχο νοση-
λεύτρια Harriet McKay την εκπαίδευση και την φροντίδα των 
πασχόντων στα σπίτια τους. Το 2000, η καθηγήτρια Elizabeth 
Walker, νοσηλεύτρια του διαβήτη, ανέλαβε πρόεδρος της 
Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (American Diabetes 
Association, A.D.A.) όπου από αυτή την θέση, ανέδειξε τη ση-
μαντική συμβολή των νοσηλευτών τόσο στην έρευνα όσο και 
στην φροντίδα του διαβήτη.

Ο

Ενδοκρινολογικής και Διαβητολογι-
κής Νοσηλευτικής σε επιστημονικές 
εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα χαιρε-
τίζει σε όλες τις εκδηλώσεις ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης για το 
διαβήτη, οι οποίες θα λάβουν χώρα 
πανελλαδικά, με σημείο αναφοράς, 
τη συνεργασία της Ελληνικής Ομο-
σπονδίας για το Διαβήτη (ΕΛ.Ο.ΔΙ.) με την Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), κατά την οποία θα φωταγωγηθούν 
σε περισσότερους από 15 Δήμους της χώρας, συμβολικά 
κτίρια, μνημεία και τοπόσημα το βράδυ της φετινής Παγκό-
σμιας Ημέρας Διαβήτη, στο πλαίσιο του παγκόσμιου project 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF) «Shine A Light on 
Diabetes».

Η πανδημία COVID – 19 σε καμία 
περίπτωση δεν πρόκειται να μετρι-
άσει και να επισκιάσει το έργο των 
εξειδικευμένων στο διαβήτη Νοση-
λευτών. Αντιθέτως, μέσω του μηνύ-
ματος «Shine A Light on Diabetes», 
θα αναδειχθεί η σπουδαιότητα του 
έργου τους, εμπνέοντας περισσότε-
ρους Νοσηλευτές να εντρυφήσουν 

στο διαβήτη, ώστε μαζί με όλους τους επαγγελματίες υγείας, 
να ενισχύσουν τον «μπλε κύκλο», μετατρέποντάς τον, σε ασπί-
δα απέναντι στο διαβήτη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Διεθνώς, οι ερευνητικές μελέτες επισημαίνουν ότι η βελτίωση 
της γλυκαιμικής ρύθμισης, η μείωση των οξέων και χρόνιων 
επιπλοκών, οι μειωμένες εισαγωγές αλλά και η μείωση των 
ημερών νοσηλείας, αποτελούν επιτεύγματα των νοσηλευτών.

Ο διαβήτης είναι μια νόσος που τρομάζει και δημιουργεί ανη-
συχίες και προβληματισμούς, τόσο στην πρωτοδιάγνωση, όσο 
και στην πορεία της ζωής, καθώς οι πάσχοντες θα πρέπει να 
εξοικειώνονται με τα πολύπλοκα θεραπευτικά σχήματα (δι-
σκία και ενέσιμες θεραπείες) αλλά και με την ταχέως εξελισ-
σόμενη τεχνολογία,  οι εξειδικευμένοι νοσηλευτές καλούνται 
να αναπτύξουν στοχευμένες δράσεις στην παροχή φροντίδας, 
υποστήριξης, κατανόησης, εκπαίδευσης και αφομοίωσης της 
γνώσης στα άτομα με ΣΔ.

Στις πλείστες των περιπτώσεων, ο ιδεατός τρόπος ζωής και 
η θεραπευτική αγωγή που προτείνεται είναι διαμετρικά αντί-
θετος με την πραγματική ζωή των ανθρώπων. Οι νοσηλευτές 
είναι αυτοί που θα αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 
ιατρών και ατόμων με διαβήτη. Είναι αυτοί που θα εκπαιδεύ-
σουν και θα αφιερώσουν χρόνο και κατανόηση ώστε τα άτομα 
να συμμορφωθούν στη θεραπευτική αγωγή, να μπορέσουν να 
προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και προοδευτικά να 
αναπτύξουν έλεγχο και δυναμική στην αυτοδιαχείριση της νό-
σου των. Είναι αυτοί, που θα παρέχουν εξατομικευμένη και 
ολιστική φροντίδα, θα συνηγορήσουν και θα υπερασπιστούν 
τα δικαιώματα των πασχόντων.

Τη φετινή χρονιά, η πανδημία του διαβήτη τυχαίνει να συνυ-
πάρχει με μια άλλη σοβαρή και επιθετική πανδημία αυτή του 
COVID-19. Οι συνέπειες αυτής της συνύπαρξης είναι ολέθριες 
καθότι η νόσηση με Covid-19  στα άτομα με Σ.Δ. αυξάνει σε 
μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο θνησιμότητας. Οι ανάγκες και τα 
προβλήματα των ατόμων με Σ.Δ. κατά τη διάρκεια των απαγο-
ρευτικών (lockdown) σε πολλές περιπτώσεις παραμελήθηκαν 
και υποβαθμίστηκαν εξαιτίας του COVID-19. Όμως, σε πολ-
λές χώρες της Ευρώπης (Βρετανία, Ιρλανδία, Σκανδιναβικές 
χώρες, κ.α.) οι εξειδικευμένοι νοσηλευτές  στο διαβήτη εξα-
κολουθούσαν να παρέχουν συμβουλευτική και να αντιμετωπί-
ζουν τις δυσκολίες (προβλήματα, επιπλοκές) που τους ανέφε-
ραν τα άτομα μέσω του διαδικτύου με προγράμματα (Skype, 
Zoom, κλπ στις επονομαζόμενες virtual clinics.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη (I.D.F.) αναφέρεται στην επι-
τακτική ανάγκη αύξησης των εκπαιδευμένων νοσηλευτών,  
καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) επισημαίνει 
έλλειμμα 5.9 εκατομμυρίων νοσηλευτικού δυναμικού σε πα-
γκόσμιο επίπεδο.

Αντίστοιχα, η Ελλάδα βρίσκεται στη τελευταία θέση με αναλο-

γία 1.6 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους, σε σχέση με τις άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες όπου η αναλογία είναι κατά μέσο όρο 8.7 
νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) το 2018.

Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, οδήγησε στην 
δραματική υποστελέχωση των υπηρεσιών υγείας με αποτέ-
λεσμα τα 21 Διαβητολογικά Κέντρα, τα 14 Ιατρεία Διαβητικού 
Ποδιού και τα 70 Διαβητολογικά Ιατρεία να μην στελεχώνονται 
από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Η θέση των εκπαιδευμένων νοσηλευτών στο ΣΔ έχει ενισχυθεί 
δυναμικά στις προηγμένες χώρες, ενώ στην Ελλάδα, τα τελευ-
ταία μόλις χρόνια τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Νοσηλευτικής 
δημιούργησαν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Master) 
για την εκπαίδευση νοσηλευτών. Σύμφωνα με το Άρθρο 58 του 
Νόμου 4690/2020 συστήνεται το νέο καθεστώς άσκησης Νο-
σηλευτικών Ειδικοτήτων και Νοσηλευτικών Εξειδικεύσεων. Με 
δεδομένη την σημαντική συμβολή των εκπαιδευμένων νοση-
λευτών στη φροντίδα του Σ.Δ., η υλοποίηση της Παθολογικής 
Νοσηλευτικής Ειδικότητας, και ως εκ τούτου της Νοσηλευτικής 
Εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη, προκαλεί αισιοδοξία 
για την μελλοντική επαρκή στελέχωση των αντίστοιχων δομών.

Στη χώρα μας, επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη, 
η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ), η Ελληνική Ομο-
σπονδία Διαβήτη (ΕΛΟΔΙ),ο Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας 
(ΣΥΔΑ), κ.α. διοργάνωσαν δράσεις και webinars με σκοπό την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων και 
του κοινού στην αναγκαιότητα του Εξειδικευμένου Νοσηλευτή 
στο ΣΔ και στην ανάδειξη του ρόλου του, στην φροντίδα των 
ατόμων με ΣΔ.

Διότι, οι εκπαιδευμένοι νοσηλευτές, αποτελούν αναπόσπαστα 
μέλη της διεπιστημονικής ομάδας διαβήτη, προσφέρουν εκ-
παίδευση και υποστήριξη στους πάσχοντες, αξιοποιώντας τη 
γνώση και την κατάρτιση που διαθέτουν για την πρόληψη και 
μείωση των επιπλοκών της νόσου αλλά και την βελτίωση ποι-
ότητας της ζωής των ατόμων.

Δρ. Ευγενία Βλάχου, RN, DSN, MSc, CDE, PhD, 

Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

Επιστημονικά Υπεύθυνη Ειδίκευσης: “Εκπαίδευση και 
Φροντίδα στο Διαβήτη” του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 

Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων, 

Μέλος  Δ.Σ. της Επιτροπής Νοσηλευτών της European 
Society of Endocrinology, ESE Nurse Committee, 

Μέλος Δ.Σ. του Foundation of European Nurses in 
Diabetes, F.E.N.D.

Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης ”Μαμάτσειο” ζητά αμοιβαία μετάθεση για τα Νοσοκομεία ή τα Κέ-

ντρα Υγείας των Ιωαννίνων. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6943704606

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Νοέμβριος 2020)
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Ανακοινώσεις Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια: α) Εντατικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής, β) 

Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής: 

Ν.4737/ 22-10-2020 (άρθρο 19, παρ. 5): Παράταση της παρ. 17 
του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (A’ 104), ως προς την επιλογή 
των υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη 
χρονική περίοδο 2020-2021, έως την 31η.12.2020.

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής: http://www.1dype.gov.gr/

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου: https://

www.2dype.gr/

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας: http://www.3ype.gr/
index.php?lang=en

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης: https://
www.4ype.gr/

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: 

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» 

της Δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (10 Θέσεις Π.Ε. 

Νοσηλευτικής – ελλείψει οι θέσεις θα καλυφθούν από Τ.Ε. Νοσηλευτικής)

ΟΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους 
στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., μαζί με τα ακολούθως αναφερόμενα παρα-
στατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών και 
πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας – θέ-
σης που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα 
από 05/11/2020 έως και 19/11/2020, ώρα 14.00

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται 
α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εται-
ρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι 
υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παρα-

ληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες 
ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι 
και τις 23/11/2020, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν 
εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αναλυτικά η προκήρυξη: https://www.aemy.gr/el/2020/11/%c
e%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83
%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%
ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce
%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf-39/

Σε λειτουργία η πλατφόρμα Αιτήσεων για το Λοιπό 
Προσωπικό πλην Ιατρών

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την 
κατάθεση αιτήσεων από την Τρίτη 
1.12.2020 στις 8:00 έως και την Τρίτη 
8.12.2020 στις 24:00.

Δεν θα είναι επιλέξιμες όλες οι ει-
δικότητες για όλες τις θέσεις αλλά 
ΜΟΝΟ για τις θέσεις που έχουν πρόωρα εξαντληθεί από υπο-
ψηφίους, καθώς και για θέσεις για την κάλυψη νέων δομών 
του ΟΚΑΝΑ.

Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας 
στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ θα βρείτε τις Οδηγίες και 
άλλα χρήσιμα αρχεία, όπως το αρχείο 
με τίτλο «ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΙ-
ΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ – ΔΕΚΕΜ-

ΒΡΙΟΣ 2020», το οποίο περιέχει τις θέσεις και τις ειδικότητες 
ανά ΥΠΕ που είναι επιλέξιμες»

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

Η
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Ε.Ο.Δ.Υ.: Πρόσφατες αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση 
ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 
σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας 

σχολικών τμημάτων ή σχολείων (Σχολικοί Νοσηλευτές)

Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: «Νοσηλεύω 
στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα»

Η
Α

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), έχοντας στόχο την 
προαγωγή της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και 
Επιμόρφωσης των Νοσηλευτών, διοργανώνει σε συνεργασία 
με το Κέντρο Εκπαίδευσης Νοηματικής Γλώσσας Πολυχώρος 
ΚΙΒΩΤΟΣ, Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα: 
«Νοσηλεύω στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα».

• Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

• Κύκλος μαθημάτων: 30 ώρες (15 μαθήματα).

• Κόστος συμμετοχής: 60€

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νοσηλευτές, τηρώντας 
αυστηρά σειρά προτεραιότητας μεταξύ των οικονομικά τακτο-
ποιημένων μελών της Ε.Ν.Ε.

• Ομάδες 5 έως 8 ατόμων.

• Το Πρόγραμμα τελεί υπό την Αιγίδα της Ε.Ν.Ε. και θα μοριο-
δοτηθεί με 12 Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαί-

δευσης από την Ε.Ν.Ε.

• Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέσω διαδικτυακής εκ-
παιδευτικής πλατφόρμας από το Κέντρο Εκπαίδευσης Νοημα-
τικής Γλώσσας Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ, Αιτωλίας 3-5 & Μεσο-
γείων, Αμπελόκηποι.

• Με την εγγραφή στο Πρόγραμμα, το Κέντρο Εκπαίδευσης Νο-
ηματικής Γλώσσας Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ, θα αποστείλει στους 
συμμετέχοντες mail με τον σύνδεσμο και τους κωδικούς για 
την είσοδο στην διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης.

Δηλώσεις συμμετοχής (επισυνάπτεται) θα γίνονται δεκτές στη 
Γραμματεία της Ε.Ν.Ε., με φαξ: 210-3648049, ή με e-mail: 
grammatiaene@gmail.com έως και την Πέμπτη 26 Νοεμ-
βρίου 2020.

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμμα-
τεία της Ε.Ν.Ε. στο τηλέφωνο 210-3648044 κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες.

α) Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περι-

στατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και 

πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων 

ή σχολείων,11.11.2020: https://eody.gov.gr/wp-content/

uploads/2020/11/COVID19-20201111-sxoleia.pdf

β) Οδηγίες για Δημοτικά Σχολεία, 11.11.2020: https://
eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-
20201111-dimotika.pdf

https://www.dypethessaly.gr/

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – 

Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας: http://www.dypede.gr/

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης: https://www.hc-crete.gr/

13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό 
Νοσηλευτικό Συνέδριο – Βιβλίο Περιλήψεων

Βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου: https://enne2020.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE
%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3.pdf
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Υπουργειο Υγείας: 
Ενημερωτικό υλικό 

αναφορικά με τη σωστή 
χρήση της μάσκας προς 

περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού SARS-

CoV-2

Αναλυτικές πληροφορίες: http://enne.gr/17797

Υπουργείο Υγείας:«Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού»

Αναλυτικές πληροφορίες: http://enne.gr/18566


