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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

«Η απασχόληση των ωφελουμένων συνεχίζεται για άλλους 
δώδεκα (12) μήνες, επιπλέον της χρονικής διάρκειας του προ-
ηγούμενου εδαφίου, υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέ-
σεις». Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 

(Β΄ 3888) απόφαση, όπως ισχύει».

Αναλυτικά το Φ.Ε.Κ.: http://enne.gr/wp-content/

uploads/2020/12/fek-764-29-12-2020.pdf

Σ

Η

Ν.4764/2020: Παράταση θητείας Οργάνων Ε.Ν.Ε.

ΣΣτις 23-12-2020 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως ο Νόμος 4764/2020 (Ρυθμίσεις για την προστασία της 
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, 
την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση 
οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, ΦΕΚ Α΄ 256).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ως άνω Νό-

μου, «Οι αμέσως προσεχείς από τη δημοσίευση του παρόντος 
εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης της Ε.Ν.Ε. 
θα διεξαχθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021. Μέχρι τη διεξαγω-
γή των εκλογών παρατείνεται η θητεία των ήδη υπηρετούντων 
οργάνων διοίκησης της Ε.Ν.Ε.».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 (Β΄ 
3888) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, περί ειδικού 
προγράμματος απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της 
υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
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Αναλυτικά το Φ.Ε.Κ.: http://enne.gr/18543

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 
13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ξεκίνησε η Εθνι-
κή Εκστρατεία Εμβολιασμού με πρωτοστάτες την Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, την πολιτική ηγεσία και επιστήμονες υγείας της 
χώρας.

Ο πρώτος εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε στο Γ.Ν.Α. «ο Ευ-
αγγελισμός», με τη Νοσηλεύτρια Ευσταθία Καμπισιούλη, να 
αποτελεί την προπομπό για την έναρξη της εμβολιαστικής κά-
λυψης του πληθυσμού απέναντι στην πανδημία COVID – 19. 
Ο εμβολιασμός της, είχε συμβολικό χαρακτήρα με πολλαπλά 
μηνύματα προς την ελληνική κοινωνία, καθώς μέσω της συ-
γκεκριμένης διαδικασίας οι Νοση-
λευτές λειτουργώντας ως προασπι-
στές και πρότυπα για τη Δημόσια 
Υγεία, χαράσσουν το δρόμο, ώστε 
οι πολίτες να ακολουθήσουν μα-
ζικά τους επιστήμονες υγείας και 
να συμμετέχουν στην Επιχείρηση 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ώστε να διασφα-
λιστεί η Δημόσια Υγεία για όλους. 
Επιπλέον, η επιλογή της πολιτικής 
ηγεσίας για την έναρξη της Εθνικής 

Εκστρατείας Εμβολιασμού, στο πρόσωπο της Νοσηλεύτριας 
Ευσταθίας Καμπισιούλη, αποδεικνύει εμπράκτως, την επιστη-
μονική και ηθική αναγνώριση των Νοσηλευτών, ως πρεσβευ-
τών της έγκριτης επιστημονικής γνώσης προς την κοινωνία.

Οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι δίνουν καθημερινά την 
ψυχή τους για να νοσηλεύσουν και να θεραπεύσουν όσους 
συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη, είναι εκείνοι οι οποίοι πρω-
τοστατούν και εγγυούνται την ομαλή μετάβαση στην κανονι-
κότητα μέσω της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού. Με γνώ-
μονα την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας 

Έναρξη Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού – 
Επιχείρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Σ
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Εποχή COVID - 19, ημέρες δύσκολες για 
όλους. Ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 εί-
ναι ένας νέος ιός που κατάφερε σε ένα 
χρόνο, από την παρουσία του, να αλλάξει 
δραματικά την ζωή όλων μας σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Ο πλανήτης μας δοκιμάζε-
ται, οι οικονομίες βυθίζονται, άνθρωποι 
χάνουν την εργασία τους και το σύστημα υγείας αγγίζει τα 
όριά του. Άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια, σφαλισμένα πα-
ράθυρα και παιδικές χαρές χωρίς παιδιά. Αρκετοί όμως δεν 
πιστεύουν, επικαλούνται συνομωσίες και αυτό τους επιτρέπει 
και δικαιολογεί το να φέρονται κατά το δοκούν. Η χώρα μας 
μετρά εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα και δυστυχώς χιλιά-
δες θανάτους. Νέοι και μεγαλύτεροι αναμετρήθηκαν με τον ιό 
αλλά στο τέλος νικήθηκαν. Όλοι αυτοί αν και μετέστησαν στην 
αντίπερα όχθη φωνάζουν και σήμερα για τον αδυσώπητο ιό, ο 
οποίος δεν φείδεται ουδενός, δεν κάνει διακρίσεις. Λέγονται 
πολλά από ειδικούς και μη (αν και τώρα όλοι γίναμε ειδικοί 
και έχουμε την δική μας θεωρία). Οι χιλιάδες τάφοι δεν μας 
αγγίζουν γιατί αφορούν άλλους, το πένθος πολλών δεν είναι 
δικό μας, εμείς (πιστεύουν κάποιοι) είμαστε άτρωτοι και μιλά-
με για μια απλή γρίπη που θα περάσει. 

Το εμβόλιο…… πολύς λόγος, καθημερινά τα Μ.Μ.Ε. ασχο-
λούνται στο έπακρον και προσπαθούν να πείσουν ή να απο-
τρέψουν με βάση τον επιστημονικό, επικαλούμενοι, λόγο των 
προσκεκλημένων. Πλειάδα ερευνητών, αμέτρητες ώρες προ-
σπάθειας, για να ανακαλυφθεί αυτό που θα λυτρώσει την αν-
θρωπότητα, που θα αποσοβήσει, στο μέτρο του δυνατού, τον 
κίνδυνο. Το εμβόλιο σήμερα είναι πραγματικότητα. Προσωπι-
κά,  προέβην στον εμβολιασμό για την ακρίβεια  ήμουν η πρώ-
τη στην χώρα μας. Άκουσα τους ειδικούς, διάβασα αρκετά και 
δίχως κανένα ενδοιασμό ή φόβο αποφάσισα όχι μόνο να εμ-
βολιασθώ αλλά να είμαι και η πρώτη. Η επιλογή τυχαία ή όχι;  
Εργάζομαι στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, με αρκε-
τή εμπειρία σε Μ.Ε.Θ..  Η πολυετής εργασία μου στο γραφείο 
εκπαίδευσης, μου έδωσε ευκαιρίες αναζήτησης επιστημονι-

κών δεδομένων. Η θέση της υπευθύνου 
του Τομέα των Μ.Ε.Θ. , που σήμερα υπη-
ρετώ, θεωρώ ότι συμπλήρωσε κενά σε 
σχέση με τα παρόντα.  Με αυτή μου την 
απόφαση θεώρησα και πιστεύω ακόμα 
ότι θα μπορούσα να προσφέρω το ελά-
χιστο. Να συμβάλλω στην απαλλαγή από 

το φόβο και στη μείωση των αμφιβολιών, όσων με ιδιαίτερο 
σκεπτικισμό ή φανατικά αρνούνται ότι η λύση του προβλήμα-
τος είναι το εμβόλιο. Δέχτηκα όταν μου προτάθηκε να είμαι η 
πρώτη χωρίς άλλη σκέψη. Ποτέ δεν  πίστεψα ότι ήταν ρίσκο. 
Μέσα μου υπήρχε η βεβαιότητα της ασφάλειας του εμβολίου. 
Οι νοσηλευτές και όχι μόνο, σε αυτή την δίνη του κορωνοϊ-
ού  έδωσαν και δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους 
σκεπτόμενοι το «άλλοις υπηρετών αναλίσκομαι», αυτό άλλω-
στε  αποτελεί την στάση ζωής μας. Συνάδελφοί μας έχασαν 
τη μάχη σε αυτόν  τον πόλεμο, χρέος μας και μνημόσυνο για 
τους δικούς μας που χάθηκαν (ναι ήταν οι δικοί μας άνθρω-
ποι!!!), να τολμήσουμε, να μιλήσουμε, να πράξουμε. Μέσα σε 
όλους τους τολμηρούς και μαχητές του αόρατου πολέμου, 
ΝΑΙ, θέλησα να είμαι αυτή που θα άνοιγε τον δρόμο και που 
πολλοί θα ακολουθούσαν, για να δούμε φως στο τέλος αυτής 
της οδυνηρής πορείας. Η Florence Nightingale πολλά χρό-
νια πριν θεμελίωσε την νοσηλευτική ως επιστήμη, μειώνοντας 
τις λοιμώξεις των στρατιωτών κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο. Η 
Νοσηλευτική στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα προσπαθεί να 
αποδείξει αυτά που στις περισσότερες χώρες του κόσμου εί-
ναι δεδομένα. Δεν θα ισχυριστώ βέβαια ότι δεν έγιναν βήματα 
αρκετά τα τελευταία χρόνια και ένα βήμα αποτελεί κι αυτή η 
επιλογή, να είναι νοσηλεύτρια η πρώτη που εμβολιάσθηκε. Με 
αυτόν τον τρόπο ίσως θέλησαν, αυτοί που το αποφάσισαν, να 
αποδώσουν τιμή, ευγνωμοσύνη, αναγνώριση; Ίσως όλα. 

Οι νοσηλευτές σε αυτή την πανδημία έδωσαν και δίνονται 
μη σκεπτόμενοι και τη ζωής τους ακόμα.  Τολμώ να πω, πως 
ήταν, είναι και θα είναι πρώτοι (μαζί και με άλλους) στη μάχη. 
Μια μάχη που  λαμβάνει χώρα σε ένα διαφορετικό πεδίο, στις 

Δρ. Ευσταθία Καμπισιούλη: «Είναι η ώρα της 
ευθύνης μας!!! Ας πράξουμε το σωστό!!!»

Ε

και απέχοντας από λανθασμένες 
και μη επιστημονικές θεωρίες 
συνομωσίας, οι Νοσηλευτές σε 
συνεργασία με όλους τους επι-
στήμονες υγείας υποστηρίζουν 
με θέρμη την Εθνική Εκστρατεία 
Εμβολιασμού και θα συμβάλλουν 

τα μέγιστα σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας και Εμβολιαστικά Κέ-
ντρα, ώστε όλοι οι πολίτες να είναι «ΑΣΦΑΛΕΙΣ».

Το Ε.Σ.Υ. μετατρέπεται σε ΕΜΕΙΣ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Μ.Ε.Θ.,  σε Τ.Ε.Π., σε Κλινικές COVID - 19 και όπου αλλού 
χρειασθεί και ζητηθεί.  Κάποιοι νοσηλευτές προσφέρθηκαν 
εθελοντικά να βρεθούν στην πρώτη γραμμή. Η επιλογή μου 
αφορά όλους αυτούς τους νοσηλευτές. Στο πρόσωπό μου 
αντικατοπτρίζονται χιλιάδες συνάδελφοί μου, οι οποίοι έχουν 
ξεχάσει τι σημαίνει προσωπική ζωή. Όλοι μας, στη λήψη των 
πτυχίων μας ορκιζόμαστε ότι θα υπηρετούμε τον άνθρωπο, 
μάλλον αυτή η ώρα το αποδεικνύει. Η ζωή, η υγεία είναι τα 
πολυτιμότερα αγαθά, τα δώρα του Θεού στον άνθρωπο, οφεί-
λουμε να τα προασπίζουμε. Σε εμάς, ως τον ένα κρίκο της 
αλυσίδας, έλαχε να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε για την  

διατήρηση αυτού του αγαθού.  

Καταληκτικά θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όσους δια-
στρεβλώνουν τα επιστημονικά δεδομένα, να το ξανασκεφθούν 
και αν δεν θέλουν να το πιστέψουν ας κάνουν μια μικρή θυσία, 
στη μνήμη όσων δεν θα ξαναδούμε, τηρώντας τουλάχιστον τα 
μέτρα. Σίγουρα τα απαγορευτικά και τα ΜΗ στοιχίζουν, δεν 
αρέσουν, όμως είναι ο μοναδικός δρόμος για να τελειώνουμε 
με τον ιό και να ξανακερδίσουμε τις ζωές μας.

Δρ. Ευσταθία Καμπισιούλη, RN, Msc, PhD, 

Υπεύθυνη Τομέα Μ.Ε.Θ., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός».

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 
2020, πραγματοποιήθηκε η προ-
γραμματισμένη τηλεδιάσκεψη του 
Υπουργού Υγείας κ. Βασίλειου Κι-
κίλια με τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε.. Κεντρικό 
θέμα της συζήτησης ήταν η συνει-
σφορά και η συμβολή των Νοση-
λευτών στην επιτυχή έκβαση της 
Επιχείρησης «Ελευθερία», η οποία 
αφορά το μαζικό εμβολιασμό των 
πολιτών κατά του κορωνοϊού.

Ο Υπουργός εστίασε στον καθοριστικό ρόλο των Νοσηλευτών 
μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και εξέφρασε τη βαθιά εκτί-
μηση και το σεβασμό του απέναντι στο έργο τους, ώστε όλοι 
οι πολίτες να αισθάνονται «ασφαλείς». Σ’ αυτό το πλαίσιο, με-
τέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., την 
ισχυρή πεποίθηση της πολιτικής ηγεσίας, ότι οι Νοσηλευτές 
θα είναι πρωταγωνιστές στην Επιχείρηση «Ελευθερία» και 
μέσω του επιστημονικού κύρους και της επαγγελματικής τους 
εμπειρίας, θα είναι αφενός οι κοινωνοί του εθνικού εγχειρή-
ματος απέναντι στους πολίτες και αφετέρου θα συμμετέχουν 
μαζί με όλους τους επαγγελματίες υγείας στη διενέργεια των 
εμβολιασμών εκ του «ασφαλούς». Προς τιμήν του έργου των 
Νοσηλευτών, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δια μέσω της 
Πολιτείας, θα τελέσει στις 27 Δεκεμβρίου 2020, την έναρξη 
της Επιχείρησης «Ελευθερία», με πρώτο εμβολιαζόμενο μια 
Νοσηλεύτρια από Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, θέλοντας να 
μεταφέρει με δυναμικό τρόπο τη σημασία του εμβολιασμού 
για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Ακόμη, ο Υπουργός Υγείας δε-
σμεύτηκε για τη χορήγηση ισχυρής 
μοριοδότησης προς όλο το επι-
κουρικό προσωπικό, ώστε μέσω 
προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. να μο-
νιμοποιηθούν στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και για την ουσιαστική συμ-
μετοχή των Νοσηλευτών στην Εθνι-
κή Επιτροπή Εμβολιασμών και στο 
Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών. Επι-
προσθέτως, ανέφερε ότι θα πραγ-
ματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον, νέα 

συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., ώστε να 
δρομολογηθούν οι εκκρεμότητες στα φλέγοντα ζητήματα των 
Νοσηλευτών, τα οποία δεν έχουν αμεληθεί, αλλά λόγω των 
συνθηκών έχουν τεθεί σε αναμονή προς διεκπεραίωση.

Η Ε.Ν.Ε. σε αυτό το κρίσιμο Εθνικό εγχείρημα για τη Δημόσια 
Υγεία, δηλώνει βροντερό παρόν και τάσσεται στο πλευρό της 
Πολιτείας, των υποστηρικτών και των πρεσβευτών του εμβο-
λιασμού, όπως διαχρονικά πράττει μέσω των Κοινοτικών και 
των Κλινικών Νοσηλευτών σε όλα τα επίπεδα υγείας. Η πα-
ρουσία του Κοινοτικού Νοσηλευτή επικαιροποιείται και πα-
ράλληλα, ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο, η καθιέρωση 
των Νοσηλευτών στην κοινωνική συνείδηση, όντας οι πρωτα-
γωνιστές στην αποτύπωση της ιστορικής υγειονομικής κρίσης 
για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Τηλεδιάσκεψη Υπουργού Υγείας – Ε.Ν.Ε.: 
Οι Νοσηλευτές συμμετέχουν στην Εθνική 

επιχείρηση «Ελευθερία»

Τ
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Τ
Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή που διαχειρίζεται 

την αποκατάστασή του μετά από ασθένεια που 
σχετίζεται με COVID-19 λοίμωξη – Οδηγός του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Τη Δευτέρα 07 Δεκεμ-
βρίου, πραγματοποιή-
θηκε από το γραφείο 
του Π.Ο.Υ. στην Ελλά-
δα, η επίσημη παρου-
σίαση του Οδηγού του 
Οργανισμού, με θέμα: «Υποστηρικτικό υλικό για τον ασθενή 
που διαχειρίζεται την αποκατάστασή του μετά από ασθένεια 
που σχετίζεται με COVID – 19 λοίμωξη», με τη συμμετοχή της 
εκπροσώπου του Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα κ. Μαριάννας Τρίας, του 
Υφυπουργού Υγείας κ. Βασίλειου Κοντοζαμάνη και των Προέ-
δρων της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος κ. Δημήτριου Σκου-
τέλη, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Αθανάσιου Εξα-
δάκτυλου και του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών 
κ. Πέτρου Λυμπερίδη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης παρουσιάστη-
κε η επισκόπηση της ελληνικής έκδοσης του Οδηγού, καθώς 
και η παρουσίαση των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διά-
δοσή του στα νοσοκομεία και τη διανομή του στους ασθενείς, 
μέσω των επαγγελματιών υγείας. Ακολούθησαν οι τοποθετή-
σεις των προσκεκλημένων φορέων, οι οποίες κατέληξαν στην 
από κοινού παραδοχή της καθοριστικής σημασίας της εφαρ-
μογής του Οδηγού, στο πλαίσιο της αποκατάστασης και της 
διαχείρισης των ασθενών μετά από ασθένεια που σχετίζεται 
με COVID-19 λοίμωξη.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Προέδρου της Ε.Ν.Ε. για την πα-
ρουσίαση του Οδηγού και τη συνεισφορά αυτού, στο νοσηλευ-
τικό έργο:

«Η ολιστική προσέγγιση των ασθενών COVID – 19, αποτελεί 
μια μεγάλη πρόσκληση για τη Νοσηλευτική Επιστήμη, καθώς 
από την έναρξη της πανδημίας και τις πρώτες νοσηλείες των 
ασθενών αναδείχθηκε μέσω της πολυπλοκότητας της νοσο-
κομειακής περίθαλψης, η άμεση ανάγκη της εφαρμογής εξει-
δικευμένης μετανοσοκομειακής φροντίδας, στο πλαίσιο της 
αποκατάστασης, η οποία άπτεται διεπιστημονικής προσέγγι-
σης και συνεργασίας.

Η σημερινή παρουσίαση του υποστηρικτικού υλικού αποκατά-
στασης μετά από λοίμωξη COVID – 19, έρχεται να επιβεβαιώ-
σει και να γεφυρώσει το τεράστιο κενό το οποίο έχει προκύ-
ψει στη μετανοσοκομειακή αποκατάσταση, καθώς το σύνολο 
των επιστημόνων της υγείας, έχουν εστιάσει στη θεραπεία του 
COVID – 19 και στην ενδονοσοκομειακή αποκατάσταση, λόγω 
της υγειονομικής κρίσης και των έκτακτων αναγκών.

Επί του συγκεκριμένου πλαισίου και 
καθώς οι Νοσηλευτές στελεχώνουν 
όλες τις Υπηρεσίες Υγείας, με απαρ-
χή την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
(Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, κ.λπ.), η χρήση 
του συγκεκριμένου οδηγού, θα αποτε-

λέσει το σημείο κλειδί στην παροχή κατ’ οίκον νοσηλευτικής 
φροντίδας, η οποία θα εστιάζει στην εκπαίδευση – ενδυνά-
μωση του ασθενή και της οικογένειας, ώστε συνεργατικά όλοι 
μαζί να λειτουργούν υπέρ των ασθενών, οι οποίοι διαχειρίζο-
νται αυτόνομα την αποκατάστασή τους μετά από ασθένεια που 
σχετίζεται με το COVID – 19.

Οι Νοσηλευτές μέσω της διαχρονικής εμπειρίας τους και των 
εξειδικεύσεων τους στην Κοινοτική Νοσηλευτική – Δημόσια 
Υγεία, στην Οικογενειακή Νοσηλευτική, στη Νοσηλευτική Ψυ-
χικής Υγείας, στη Νοσηλευτική Αποκατάστασης και γενικότε-
ρα στην Κατ’ οίκον νοσηλεία, είναι σε θέση μέσω των νοση-
λευτικών διεργασιών, να εκπαιδεύσουν και να ενδυναμώσουν 
τους ασθενείς, το οικογενειακό τους περιβάλλον, αλλά και 
το σύνολο της Κοινότητας, ώστε μέσω της ορθής εφαρμογής 
– επικοινωνίας του υποστηρικτικού υλικού και της αγαστής 
συνεργασίας με τους Ιατρούς και τους Φυσικοθεραπευτές, 
υπό την εποπτεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να 
επιτευχθεί ο στόχος της εξατομικευμένης και ολιστικής απο-
κατάστασης, της πρόληψης τυχόν επιπλοκών, της αγωγής και 
προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

Επιπλέον, ο οδηγός παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός 
ευρύτερου δικτύου αμφίδρομης διεπιστημονικής διασύνδε-
σης, μεταξύ των υπηρεσιών υγείας, ώστε να υπάρχει αμεσό-
τητα στην εξωνοσοκομείακη παρακολούθηση των ασθενών 
που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 και οι οποίοι χρειάζονται 
αποκατάσταση λόγω του συνδρόμου μετά τη μονάδα εντα-
τικής θεραπείας, της σωματικής αποδιοργάνωσης, των ανα-
πνευστικών δυσλειτουργιών, της κατάποσης, των νοητικών 
και ψυχικών προβλημάτων.

Εν κατακλείδι, οι νοσηλευτές θα επωφεληθούν άμεσα από το 
συγκεκριμένο υλικό, καθώς αναμένεται να διευκολύνει στο 
έπακρο το έργο τους στην Κοινότητα, διευρύνοντας παράλ-
ληλα και το συνολικό διεπιστημονικό ερευνητικό έργο, στο 
πλαίσιο της καταγραφής των πολύτιμων δεδομένων, τα οποία 
θα προκύψουν από τις ενότητες του οδηγού, ως προς τη δια-
χείριση της συμπτωματολογίας και των επιπλοκών αυτής, με 
σκοπό τη βραχυπρόθεσμή και μακροπρόθεσμη αποτύπωση 
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της πορείας της αυτόνομης διαχείρισης της αποκατάστασης 
των ασθενών μετά από COVID – 19.

Με γνώμονα την καθολική υποστήριξη του έργου σας, η Ε.Ν.Ε. 
δηλώνει τη διαθεσιμότητα της σε αυτήν την πολύ καθοριστική 
προσπάθεια, προτάσσοντας το επιστημονικό υπόβαθρο και τη 
διαχρονική εμπειρία των 42.500 μελών της, με γνώμονα την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας».

Αναλυτικά ο Οδηγός του Π.Ο.Υ.: https://www.euro.who.int/en/
countries/greece/publications/support-for-rehabilitation-

self-management-after-covid-19-related-illness-2020-
produced-by-whoeurope

Αναλυτικά η ελληνική έκδοση του Οδηγού: https://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/336167/WHO-EURO-
2020-855-40590-55319-gre.pdf

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Έχοντας ως δεδομένο το μέλημά σας για την προστασία και 
την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας υγεία των Ελλήνων πολι-
τών, με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας εκφράσου-
με ορισμένες περαιτέρω παραμέτρους, οι οποίες θεωρούμε 
ότι θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό της άρσης των περιοριστι-
κών μέτρων.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βιώνει τη μεγαλύτερη υγειονομική 
κρίση από την ιδρύσεως του, συμπαρασύροντας παράλληλα 
ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό σε μια άνευ προηγουμένου κοι-
νωνικό – οικονομική δίνη. Παράλληλα εγκυμονώντας ο κίν-
δυνος του οικονομικού κατακερματισμού, αντιλαμβανόμαστε 
πλήρως ότι η εθνική οικονομία της χώρα θα πρέπει να επα-
ναλειτουργήσει «ασφαλώς» το συντομότερο δυνατό, ώστε να 
αποφευχθούν οι τραγικές συνέπειες της συνεχιζόμενης υπο-
λειτουργίας της και το σύνολο της κοινωνίας να επανέλθει σε 
φυσιολογικές συνθήκες ευμάρειας.

Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, εντάσσονται κι όλοι οι Νοσηλευ-
τές και οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι δίνουν τον έσχατο 
αγώνα για να υποστηρίξουν την ασφαλή λειτουργία του Ε.Σ.Υ. 
και να θεραπεύσουν όσους συμπολίτες νοσούν, ώστε καμία 
οικογένεια να μην έχει απώλειες. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, 
όπως άλλωστε γνωρίζετε και διαπιστώσατε κι ο ίδιος τα νο-
σοκομεία της Βόρειας Ελλάδας, και ειδικά της Θεσσαλονίκης, 
είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

Καθώς λοιπόν, όλοι οι νοσηλευτές εργαζόμαστε με αυταπάρ-
νηση, ξεπερνώντας ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό, προ-
κειμένου να συμβάλλουμε στην θετική έκβαση της υγείας 
των συνανθρώπων μας, μεγάλο μέρος συναδέλφων, οι οποίοι 

υπηρετούν στα νοσοκομεία αναφοράς, εργάζονται στην καλύ-
τερη των περιπτώσεων με ένα ρεπό την εβδομάδα, χωρίς ξε-
κούραση, μακριά από τις οικογένειές τους, με πρώτο και κύ-
ριο μέλημα τη φροντίδα των ασθενών. Ως εκ τούτου, υπάρχει 
σωρευμένη κόπωση, ενώ ήδη πολλοί από τους συναδέλφους 
νοσούν και οι ίδιοι με αποτέλεσμα να μειώνεται το διαθέσιμο 
ανθρώπινο δυναμικό. Μας αποκαλείτε «ήρωες» και είναι αλη-
θινός και κυριολεκτικός ο χαρακτηρισμός. Όμως, οι «ήρωες», 
τους οποίους επικαλείστε χρειάζονται και την έμπρακτη υπο-
στήριξη και στήριξή σας.

Με την παρούσα επιστολή σας προσκαλούμε όπως λάβετε υπ’ 
όψη σας την άμεση ανάγκη για προσλήψεις μόνιμων Νοση-
λευτών στις υπηρεσίες υγείας και την αναγκαιότητα εκπαί-
δευσης όλων των επαγγελματιών υγείας στην κλινική αντιμε-
τώπιση του COVID – 19.

Καθώς η πίεση είναι συνεχώς αυξανόμενη προς το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, δεν θα υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
εφεδρειών, ώστε να υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό έτοιμο να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
ώστε να συμβάλλει στην ενίσχυση του ήδη εξουθενωμένου 
Νοσηλευτικού Προσωπικού.

Δυστυχώς η πορεία την πανδημίας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, 
δεν είναι η αναμενόμενη και δεν εξελίσσεται όπως θα επιθυ-
μούσαμε. Μέχρι τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντέχει γιατί 
αντέχουμε εμείς! Και θα αντέξουμε με τη στήριξη της Ελληνι-
κής πολιτείας, για τη στήριξη της Ελληνικής κοινωνίας.

Για το Δ.Σ. του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

           Ο Προέδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Μπαλιόζογλου                               Μαρία Κωστίκου

2ο Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης: 
Επιστολή προς την Προεδρία της 

Ελληνικής Κυβέρνησης

Α
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Κοινό Δελτίο Τύπου: Συνάντηση Ε.Ν.Ε. με την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Στο πλαίσιο του πορίσματος της Επιτρο-
πής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων και σε συνέχεια δημοσι-
εύματος που προκάλεσε σύγχυση στους 
κόλπους των εν ενεργεία στρατιωτικών, 
αντιπροσωπία της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, απο-
τελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο 
Ρώτα, το Γραμματέα Οργανωτικού κ. Ηλία Κολλύρη και τη 
Γραμματέα Ισότητας Φύλων κ. Κατερίνα Κιουρτσίδου, συνα-
ντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ε.Ν.Ε. κ. Δημήτριο Σκουτέλη και 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 14 Δεκεμβρί-
ου 2020, στα γραφεία της Ε.Ν.Ε..

Ο Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. επικαιροποίησε τις πάγιες θέσεις 
της Ομοσπονδίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην αρμόδια 
επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να ενταχθούν πέραν 
των νοσηλευτών, οι ιατροί, οι βοηθοί Νοσηλευτών και τα παρα-
ϊατρικά επαγγέλματα, που ασκούν τα καθήκοντά τους εν τοις 
πράγμασι, στο καθεστώς των Β.Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων 

και των Στρατιω-
τικών Υγειονομι-
κών Υπαλλήλων.

Από πλευράς 
του ο Πρόεδρος 
της Ε.Ν.Ε. και τα 
μέλη του Διοικη-
τικού Συμβου-
λίου, ανέφεραν 
ότι γνωρίζουν 
και παρακολου-

θούν τις δραστηριότητες και το έργο της 
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., καθώς και τις προσπάθειες 
τις οποίες καταβάλλει η Ομοσπονδία, 
ώστε να εκπροσωπεί επάξια όλους τους 
εν ενεργεία Στρατιωτικούς. Επιπλέον, 
αναγνώρισε την καθοριστική τοποθέτησή 
των εκπροσώπων της Ομοσπονδίαςστην 
αρμόδια Επιτροπή των Β.Α.Ε., προασπί-

ζοντας με σθένος και ολιστικά το Στρατιωτικό Υγειονομικό 
Προσωπικό.

Στη συνέχεια της εποικοδομητικής συνάντησης, αναπτύχθη-
καν ενδελεχώς τα διαχρονικά προβλήματα, τα οποία διέπουν 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα βασικά προβλήματα του υγει-
ονομικού προσωπικού στα πολιτικά και στρατιωτικά νοσοκο-
μεία της χώρας μας, εστιάζοντας στην υποστελέχωση, στην 
ψυχοσωματική επιβάρυνση όλων των επαγγελματιών υγείας, 
καθώς και στις επικίνδυνες – ανθυγιεινές συνθήκες, όπου το 
προσωπικό εκτίθεται σε βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς 
παράγοντες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την υφιστάμενη 
κατάσταση της πανδημίας COVID – 19, της οποίας η έξαρση, 
έχει ως αποτέλεσμα να νοσήσουν και δυστυχώς να καταλή-
ξουν συνάδελφοι.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αποφασίστηκε από κοινού, 
η χάραξη κοινής γραμμής προς τις πολιτικές ηγεσίες των 
Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Εργασίας και 
Υγείας, ώστε να δώσουν ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΗ στο θέμα της ένταξης 
στα Β.Α.Ε. του υγειονομικού προσωπικού των Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

Ο Πρόεδρος της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.               Ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Ε.

       Δημήτριος Ρώτας                           Δημήτριος Σκουτέλης

Σ

Παράταση αιτήσεων για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. 
στο Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού 

Ναυτικού έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020

Κατόπιν πολλών αιτημάτων, αποφασίστηκε να δοθεί νέα παρά-
ταση αποστολής των δικαιολογητικών έως τις 21 Δεκεμβρίου 
2020, για την είσοδο των μελών της Ε.Ν.Ε. στον Προμηθευτικό 
Οργανισμό Ναυτικού (Π.Ο.Ν.), η οποία θα πραγματοποιείται 
με την έκδοση ειδικού δελτίου εισόδου. .

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 Κ
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για Οικογενειακούς 
και Κοινοτικούς Νοσηλευτές 

(The ENhANCE Erasmus+ Project)

Τ

αιτούντος.

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

4. Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής μελών Ε.Ν.Ε.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμ-

ματεία της Ε.Ν.Ε. καθημερινά, 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

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για Οικογενειακούς και 
Κοινοτικούς Νοσηλευτές (The ENhANCE Erasmus+ Project), 
αποτελεί ένα πρόγραμμα LOT 2 στο οποίο πραγματοποιείται 
σχεδιασμός και παράδοση εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η 
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας μαζί με το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εκπροσω-
πεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα τη χώρα μας. 

Η νοσηλευτική έχει καίριο ρόλο στα συστήματα φροντίδας 
υγείας και κυρίως στις παρεχόμενες υπηρεσίες της πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας. Ο οικογενειακός και κοινοτικός 
νοσηλευτής συμμετέχει ως μέλος της διεπιστημονικής ομά-
δας υγείας με ισότιμο και πρωταγωνιστικό ρόλο στην παροχή 
ολοκληρωμένης φροντίδα υγείας στην κοινότητα. Ο ρόλος και 
οι δράσεις του οικογενειακού και κοινοτικού νοσηλευτή στην 
προαγωγή υγείας, πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση ατό-
μων της κοινότητας ως μέλος της κοινοτικής ομάδας του το-
μέα της υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αδιαμφισβήτητα 
απαραίτητος. Οι οικογενειακοί και κοινοτικοί νοσηλευτές κα-
λούνται να προάγουν την υγεία των πληθυσμών ευθύνης τους 
στην κοινότητα. Για αυτό το λόγο είναι επιβεβλημένο να διαθέ-
τουν γνώσεις από πολλά γνωστικά αντικείμενα όπως η βασική 
νοσηλευτική, η δημόσια υγεία, η επιδημιολογία, η κοινοτική 
και οικογενειακή νοσηλευτική για να μπορέσουν να σχεδιά-
σουν, οργανώσουν και υλοποιήσουν κοινοτικά προγράμματα 
για την κάλυψη των αναγκών των πληθυσμών ευθύνης τους.

Οι αλλαγές στο δημογραφικό προφίλ του πληθυσμού των χω-
ρών, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, η μείωση των 

γεννήσεων, οι αλλαγές στη στάση φροντίδας του ηλικιωμέ-
νου μέσα στην οικογένεια και η αύξηση του επιπολασμού της 
σχετιζόμενης με την ηλικία, ανικανότητας,  (ανάγκη υποστή-
ριξης από 5% στην ηλικία των 70 ετών αυξάνεται σε 50% στην 
ηλικία των 90 ετών - Αδαμακίδου Θ., 2012), επιβάλλουν την 
αναδιαμόρφωση των υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα και 
παράλληλα την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων 
των νοσηλευτών, οι οποίοι υπηρετούν στις κοινοτικές αυτές 
υπηρεσίες. 

Αποτελεί άμεση προτεραιότητα η δημιουργία ενός σύγχρονου 
προφίλ νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται στην κοι-
νότητα και παρέχει υπηρεσίες υγείας οικογενειακής και κοι-
νοτικής νοσηλευτικής. Προτεραιότητα στους οικογενειακούς 
και  κοινοτικούς Νοσηλευτές επιβάλλεται να δοθεί σε επίπεδο 
θεωρητικής εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης εκπαίδευ-
σης στα σύγχρονα περιβάλλοντα της Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας, ώστε οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι νοσηλευτές, με 
τις κατάλληλες δεξιότητες, να οργανώνουν και να υλοποιούν 
δράσεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο ανάπτυξης της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, (RCN, 2014). Είναι έκδηλη 
λοιπόν η ανάγκη εκπαίδευσης οικογενειακών και κοινοτικών 
νοσηλευτών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση δε-
ξιοτήτων νοσηλευτών που θα απασχοληθούν σε δομές στην 
κοινότητα, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο προφίλ του οικο-
γενειακού και κοινοτικού νοσηλευτή. Η έναρξη του έργου 
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πραγματοποιήθηκε το έτος 2018 και η ολοκλήρωσή του θα 
πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2021.

Κύριος σκοπός του έργου ENhANCE (Ευρωπαϊκό Πρόγραμ-
μα Σπουδών για Οικογενειακούς και Κοινοτικούς Νοσηλευ-
τές), μεταξύ άλλων είναι (https://www.enhance-fcn.eu/wp-
content/uploads/2018/06/ENhANCE_leaflet_GR.pdf):

1. Να παρουσιαστούν οι δεξιότητες που προσφέρονται στους 
νοσηλευτές που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας.

2. Να αποτυπωθούν οι δεξιότητες που πραγματικά πρέπει 
να διαθέτουν οι νοσηλευτές που εργάζονται στην κοινότητα 
εφαρμόζοντας καινοτόμα μοντέλα φροντίδας υγείας επικε-
ντρωμένα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Υπό το πλαίσιο της εξειδίκευσης που χαρακτηρίζει όλες τις 
επιστήμες στη σύγχρονη κοινωνία μας, η ενίσχυση των δε-
ξιοτήτων του οικογενειακού και κοινοτικού νοσηλευτή και η 
θέσπιση ενός επαγγελματικού προφίλ είναι αυτή η οποία προ-
ετοιμάζει κατάλληλα εκπαιδευμένους νοσηλευτές τόσο σε θε-
ωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ικανούς να ανταπεξέλ-
θουν στις σύγχρονες υγειονομικές  απατήσεις της προαγωγής 
της υγείας και της φροντίδας του πληθυσμού στην κοινότητα 
και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η θέσπιση ενός επαγγελματικού προφίλ για τον οικογενειακό 
και κοινοτικό νοσηλευτή βασισμένο σε «δεξιότητες» θα απο-
τελέσει την εξ’ ορισμού βάση, ενός καινοτόμου, Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Σπουδών – προσανατολισμένο στην Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και στοχεύει στην τυπική, 
μη τυπική και άτυπη μάθηση(https://www.enhance-fcn.eu/el/
competencies_el/).

Οι δραστηριότητες του έργου έχουν δομηθεί σε Πακέτα Ερ-
γασίας (ΠΕ), ενώ υπεύθυνος για το συντονισμό του κάθε πα-
κέτου είναι ένας ορισμένος εταίρος. Ειδικότερα, οι δραστη-
ριότητες του προγράμματος ENHANCE διαρθρώνονται σε 8 
ΠΕ (https://www.enhance-fcn.eu/el/project-outcomes-and-
deliverables_el/):

1. Διοίκηση – διαχείριση  (ΠΕ1)

2. Ορισμός του Επαγγελματικού Προφίλ των ΟΚΝ  (ΠΕ 2)

3. Σχεδιασμός και προσαρμογή Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Σπουδών (ΕΠΣ) για ΟΚΝ ανά χώρα (ΠΕ 3)

4. Επιλογή κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων (ΠΕ 4)

5. Διεξαγωγή πιλοτικών μαθημάτων (ΠΕ5)

6. Αξιολόγηση (ΠΕ6)

7. Διάχυση, αξιοποίηση και βιωσιμότητα (ΠΕ 7)

8. Διασφάλιση ποιότητας (ΠΕ8)

Το έργο ENhANCE περιλαμβάνει 12 εταίρους (+1 συνεργάτη), 
από 6 διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. (Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, 
Φιλανδία, Πορτογαλία, Γερμανία) που εκπροσωπούν τους φο-
ρείς Νοσηλευτικής ΕΕΚ, Τμήματα Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Νοση-
λευτικούς Συλλόγους-Ενώσεις, Επαγγελματικούς Συλλόγους, 
Δημόσιους και Ιδιώτες Εργοδότες και Ερευνητικά Κέντρα.

Η Ε.Ν.Ε. συμμετείχε στα πακέτα εργασίας 1 (1.1), 2 (2.1 και 
2.2), 3 (3.1), 4 (4.1), 5 (5.2), 6 (6.2 και 6.4) και στο 7 (7.1, 7.2 
και 7.3).

Η Ελλάδα και συγκεκριμένα το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας σχεδίασε και υλοποίησε τρία πιλοτικά προγράμ-
ματα σπουδών σε τρεις κατηγορίες καταρτιζομένων (άνεργοι, 
εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και εργαζόμενοι στον ιδιω-
τικό τομέα και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), συνολικής 
διάρκειας 250 ωρών το κάθε πιλοτικό πρόγραμμα και δικαίω-
μα συμμετοχής έως 40 καταρτιζόμενοι ανά πιλοτικό πρόγραμ-
μα (https://www.enhance-fcn.eu/el/localized-curricula_el/).

Η ολοκλήρωση του κάθε πιλοτικού προγράμματος σπουδών 
έδωσε τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού δια βίου μά-
θησης επιπέδου μεταξύ της βαθμίδας 6-7 σε κάθε καταρτιζό-
μενο. Με την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος θα 
έχουμε περίπου 120 καταρτισμένους Οικογενειακούς και Κοι-
νοτικούς Νοσηλευτές στην Ελλάδα για τον σχεδιασμό, οργά-
νωση και εφαρμογή όλων των νεοτεριστικών δράσεων πάνω 
στις οποίες εκπαιδεύτηκαν.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμ-
ματος ENhANCE για την Ε.Ν.Ε.

Δρ. Ευτυχία Σ. Ευαγγελίδου

Υποδιευθύντρια Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας Γ.Ν.Νέας Ιωνίας 

«Κωνσταντοπούλειο – Πατησιών»

Βιβλιογραφία:

Αδαμακίδου, Θ. (2012). Εργασία με δίκτυα στην κοινότητα - Νέες υπηρεσίες στην κοινότητα. Κατάρτιση νοσηλευτών της 1ης, 2ης & 6ης 
υγειονομικής περιφέρειας στον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στα πλαίσια της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αθήνα: ΕΝΕ&ΚΕΚ Δήμητρα

Royal College of Nursing (RCN) (2014). Moving care to the community: an international perspective. London: RCN.

https://www.enhance-fcn.eu/el/competencies_el/

https://www.enhance-fcn.eu/el/localized-curricula_el/

https://www.enhance-fcn.eu/el/project-outcomes-and-deliverables_el/

https://www.enhance-fcn.eu/wp-content/uploads/2018/06/enhance_leaflet_GR.pdf
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Αποτελέσματα Πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, 
Επικουρικού Προσωπικού (Νοσηλευτών) ανά Υ.Πε. – 

Δεκέμβριος 2020

Αναλυτικά οι πίνακες ανά Υ.Πε.:

1η Υ.Πε.: http://www.1dype.gov.
gr/?p=5954

2η Υ.Πε.: https://www.2dype.gr/kordela/
item/24-12-2022

3η Υ.Πε.: http://www.3ype.gr/index.
php?option=com_content&view=category&id=221&Itemid=
579&lang=en

4η Υ.Πε.: https://www.4ype.gr/index.php/genika/proslipseis-
2/2425-2020-loipo-epikouriko-5

5η Υ.Πε.: https://civil.dypethessaly.gr/hospitals/
AuxPersonellDocs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fh
ospitals%2fAuxPersonellDocs%2f%ce%9b%ce%9f%ce%99%ce%
a0%ce%9f%20%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a3%ce%a9%ce%a0%ce
%99%ce%9a%ce%9f%2f%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%a4%ce%95%ce
%9b%ce%95%ce%a3%ce%9c%ce%91%ce%a4%ce%91%20%ce%9b%c
e%9f%ce%99%ce%a0%ce%9f%ce%a5%20%ce%95%ce%a0%ce%99%
ce%9a%ce%9f%ce%a5%ce%a1%ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%a5%20
2020%20D%2024%2d12%2d2020&FolderCTID=&View=%7bCA
CD6211%2d998C%2d4470%2dBCD8%2d59883E99E8DA%7d

6η Υ.Πε.: http://www.dypede.gr/2020/12/15/%ce%b1
%c f%80%ce%bf%c f%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%c f%83

% c e % b c % c e % b 1 % c f % 8 4 % c e % b 1 -

% c e % b b % c e % b f % c e % b 9 % c f % 8 0 % c e % b f % c f % 8 5 -
%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%
ba%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf/

7η Υ.Πε.: https://www.hc-crete.gr/%CF%80%CE%BF%CE%
BB%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%82/%CE%BD%CE%B5%CE
%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%C
E%BD%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%-
CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA
%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7%
CF%82-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%85-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81
%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%BF
%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CE%B1%CF%84%-
CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE
%B9%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-18-12-
%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-22-12-2020

Α

Ανακοινώσεις Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια: α) Εντατικής και Επείγουσας 

Νοσηλευτικής, β) Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής: 

Ν. 4764/2020 – Άρθρο 63: Παράταση προθεσμίας υποβολής 
υποψηφίων για την λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας: «Η ισχύς 
της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (A΄ 104), ως προς 
την επιλογή των υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδι-
κότητας για τη χρονική περίοδο 2020-2021, παρατείνεται έως 
την 30.6.2021». 

Αναλυτικά το Φ.Ε.Κ.: 

http://enne.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%A6%CE%95
%CE%9A-N.4764-23.12.2020.pdf

Ανακοινώσεις Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων: 

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

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου: https://
www.2dype.gr/

Ν
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Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος επαναπροκηρύσσει ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την 
επιλογή αναδόχου υλοποίησης των υποέργων 2,3,4,5,6: «ΚΑ-
ΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ» της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΜΕΑ 
ΥΓΕΙΑΣ» με κωδικό MIS 5002647, η οποία είναι ενταγμένη στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-
τικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Αναλυτικά η Διακήρυξη 2/2020: 

h t t p : / / e n n e . g r / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 1 2 /
diakiriksi-2-2020.pdf

Η

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: 

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/

Α.Σ.Ε.Π.: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για 
την πλήρωση θέσεων κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτικής σε 
Φορείς του Υπουργείου Υγείας από επιλαχόντες της 

προκήρυξης 2Κ/2019

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης πεντακοσίων είκοσι 
μίας (521) θέσεων κλάδου Τ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ σε φορείς του 
Υπουργείου Υγείας,  χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή 
νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019, 
κατά  το άρθρο 18 του Ν.2190/1994, με τα ίδια τυπικά και πρό-
σθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω Προ-
κήρυξη και προκειμένου να καταρτισθούν οι νέοι προσωρινοί 
πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων 
από τους πίνακες επιλαχόντων της εν λόγω Προκήρυξης, το 
Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους υποψήφιους του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, 
που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας ανακοίνωσης, 
οι οποίοι έπονται στους πίνακες κατάταξης των ήδη διατεθέντων 
προς διορισμό, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία και σύμ-
φωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, 

να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ, σε φάκελο 
μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο Α.Σ.Ε.Π. POST (που διανέμεται 
από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορ-
φή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυ-
τότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας 
αρχής.

3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία 
αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικα-
λούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Παραρτή-
ματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρο-
νικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρχίζει 

Σ
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Α.Σ.Ε.Π.: Προκήρυξη 6Κ/2020 – Πρόσκληση για 
ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών (Π.Ε. – Τ.Ε. 

Νοσηλευτικής)

ΠΠροκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάτα-
ξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότη-
τας, θέσεων τακτικού προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου 
Υγείας σύμφωνα με την Προκήρυξη ΑΣΕΠ 6Κ/2020, το ΑΣΕΠ 
καλείτους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στον πίνακα της 
παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίοι, ανά κατηγορία και κλάδο/
ειδικότητα, προηγούνται στους πίνακες κατάταξης με βάση τη 
συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην 
ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής υποβολής των δι-
καιολογητικών στο Β΄ Στάδιο αρχίζει στις 14 Δεκεμβρίου 2020 

ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα 
Δευτέρα ώρα 14:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%C
E%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%
CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCC
MS01.ASEP.035499&_afrLoop=68437132699352185&_adf.
ctrl-state=6dkcla83c_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserve
r%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.035499%26_
a f r L o o p % 3 D 6 8 4 3 7 1 3 2 6 9 9 3 5 2 1 8 5 % 2 6 _ a d f . c t r l -
state%3D6dkcla83c_42

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων 
Προκήρυξης 7Κ/2019 – Τ.Ε. Νοσηλευτικής

ΕΕκδόθηκαν  τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 
7Κ/2019 του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριάντα 
οκτώ (38) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέ-
ντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο 
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρι-
νών πινάκων ορίζεται από 18 Δεκεμβρίου 2020 έως και την πά-

ροδο της 28ης   Δεκεμβρίου 2020, ημέρας Δευτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%
CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.036500&_
afrLoop=69244327014601524&_adf.ctrl-state=1kw1kzbvt_170
#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCC
MS01.ASEP.036500%26_afrLoop%3D69244327014601524%26_
adf.ctrl-state%3D1kw1kzbvt_174

στις 23 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Ια-
νουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυ-
δρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της 
ταχυδρομικής σήμανσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

 https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%

CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.036903&_
afrLoop=69245376941710133&_adf.ctrl-state=1kw1kzbvt_203
#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCC
MS01.ASEP.036903%26_afrLoop%3D69245376941710133%26_
adf.ctrl-state%3D1kw1kzbvt_207
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Τα ΕΛ.ΤΑ. στηρίζουν το υγειονομικό 
προσωπικό στη μάχη ενάντια στον covid-19

ΤΤα Ελληνικά Ταχυδρομεία, 
προσηλωμένα στην κοινωνι-
κή τους αποστολή, υλοποιούν 
τη δέσμευσή τους και αποδί-
δουν στον Ειδικό Λογαριασμό 
για την ενίσχυση των ιατρικών 
υποδομών της χώρας, το 50% 
των εσόδων από την Ειδική 
Έκδοση «Μείναμε Σπίτι και 
Κερδίσαμε-Σας ευχαριστούμε 
Όλους», που κυκλοφόρησε 
τον Ιούνιο του 2020.

Επιπλέον, στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας που διανύου-
με, τα ΕΛΤΑ εκφράζουν τις ευχαριστίες και την υποστήριξή 
τους στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό της χώρας, για 
την καθημερινή μάχη που δίνει ενάντια στον κορωνοιό, με την 
κυκλοφορία μίας νέας Ειδικής Έκδοσης που μεταφέρει ένα 

ευχαριστήριο μήνυμα προς 
εκείνους που υπερβάλλουν 
εαυτούς στον αγώνα ενάντια 
στον COVID-19.

Αναλυτικές πληροφορίες: 

https://www.elta.gr/%CE%95%
CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%8
1%CE%AF%CE%B1/%CE%93%CF
%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%C
E%AF%CE%BF%CE%A4%CF%8D
%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%

94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%CE%A4%CF%8D%C
F%80%CE%BF%CF%85/tabid/752/newsid1178/2006/----------
covid-19/language/el-GR/Default.aspx?fbclid=IwAR0-S_ER
bguuLD9IJ35Hpd9KRDigGveFhEUMFaWf8ut86OGNzp_
mZ53tp80

α) Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από το Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός», ζητά αμοι-
βαία μετάθεση για το Γ.Ν.Β. «Ασκληπιείο». Τηλέφωνο Επι-
κοινωνίας: 6986218574 – E – mail: santyacer24@gmail.com

β) Τ.Ε. Νοσηλεύτρια από Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», 
ζητά αμοιβαία μετάθεση στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτί-
ου. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6973510572

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Δεκέμβριος 2020)

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
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Υπουργείο Υγείας:«Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού»

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

Ο Πρόεδρος & το Διοικητικό Συμβούλιο 
του 4ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. σας εύχονται 
χρόνια πολλά με υγεία πάνω από όλα, 

δύναμη και δημιουργία

Υπουργείο Υγείας: 

Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για τα 
Εμβολιαστικά Κέντρα COVID – 19

Αναλυτικές πληροφορίες: http://enne.
gr/wp-content/uploads/2020/12/em-
voliastika-kentra.pdf


