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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

Α.Σ.Ε.Π.: Προκήρυξη 4Κ/2020 – Πρόσκληση για 
υποβολή δικαιολογητικών (Π.Ε. – Τ.Ε. Νοσηλευτικής)

ΠΠροκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάτα-
ξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότη-
τας, δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού 
προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμι-
ας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της 
Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών), σύμφωνα με την προκήρυ-
ξη Α.Σ.Ε.Π. 4Κ/2020, το Α.Σ.Ε.Π. καλεί τους υποψήφιους που 
περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης, 
οι οποίοι προηγούνται  με βάση τη συνολική τους βαθμολο-
γία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση 
στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π., 
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 μορφή 
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 επι-

καλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (Πα-

ραρτήματα Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλε-

κτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αρ-

χίζει στις 7 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 20 

Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρο-

μικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της 

ταχυδρομικής σήμανσης.

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.037300&_afrLoop=70507550350065034&_adf.

ctrl-state=fas5mnnuj_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserv

er%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.037300%26_

a f r L o o p % 3 D 7 0 5 0 7 5 5 0 3 5 0 0 6 5 0 3 4 % 2 6 _ a d f . c t r l -

state%3Dfas5mnnuj_42
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Υποβολή αιτήσεων,μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκλη-
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπι-
κού Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.
gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2020-
2021σε:

α) Συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και γενι-
κής εκπαίδευσης

β) Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(ΚΕΣΥ)

γ) Σχολική μονάδα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://www.minedu.gov.gr/
publications/docs2020/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%
BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%
CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%95%CE%A0%CE%95%CE%9
2%CE%A0_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%C
E%BD%CE%BF%CF%80_%CE%A1%CE%A7%CE%9D%CE%9B46%CE
%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%9C77-1.pdf

Ανακοινοποίηση Πρόσκλησης 01-02-21 ΕΕΠ-ΕΒΠ:https://
www.minedu.gov.gr/news/47706-01-02-21-eep-evp-eidiki-
prosklisi-anakoinopoiisi

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Ειδική 
πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών 
θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 
4692/2020) – ΠΕ 25 Σχολικοί Νοσηλευτές, ΠΕ 

87.02 Νοσηλευτικής

Υ

Ανακοινώνεται ότι το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21.11.2013), 
όπως ισχύει, λόγω των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό 
στα Νοσοκομεία της χώρας για την αντιμετώπιση των κρου-
σμάτων του COVID-19, προέβη, μετά τους απαιτούμενους 
ελέγχους, στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων απορρι-
πτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση 
πεντακοσίων είκοσι μίας (521) θέσεων κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΤΙΚΗΣ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, από τον πίνακα επι-
λαχόντων της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019 (ΦΕΚ 7/28-3-2019, 
8/3-4-2019 & 15/2-5-2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με 
τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζο-
νταν στην ανωτέρω προκήρυξη.

Κατά των νέων προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης 

και διοριστέων οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής 
ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ, η προθεσμία υποβολής των 
οποίων ορίζεται από την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρα-
σκευή και λήγει με την πάροδο της 8ης Φεβρουαρίου 2021, 
ημέρας Δευτέρας.

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.037948&_afrLoop=72505554743851159&_adf.
ctrl-state=wdmvyzpey_108#!%40%40%3Fvar%3Ducmserv
er%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.037948%26_
a f r L o o p % 3 D 7 2 5 0 5 5 5 4 7 4 3 8 5 1 1 5 9 % 2 6 _ a d f . c t r l -
state%3Dwdmvyzpey_112

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων 
επιλαχόντων Προκήρυξης 2Κ/2019 (Τ.Ε. 

Νοσηλευτικής)

Α
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Αναλυτικά η επιστολή της Ε.Ν.Ε. προς το Γενικό Γραμματέα 
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας: 

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων Νοσηλευτών, οι οποίοι εργάζο-
νται στον Ιδιωτικό τομέα και σε φορείς του Δημοσίου, οι οποί-
οι δεν υπάγονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρακαλούμε 
όπως μας ενημερώσετε για το σχεδιασμό και τον προγραμ-
ματισμό διεξαγωγής των εμβολιασμών, διότι η πλειοψηφία 
των Νοσηλευτών, δεν έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση περί 
αυτού, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί γενικευμένη σύγχυ-
ση, καθώς δεν τους έχει διευκρινιστεί σε ποιο πλαίσιο και σε 

ποιον άξονα προτεραιότητας εντάσσονται μέσα στην Εθνική 
Εκστρατεία Εμβολιασμού.

Για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε όπως επιληφθείτε και διεκ-
περαιώσετε άμεσα, το ζήτημα το όποιο σας προαναφέραμε, 
ώστε να υπάρξει η σχετική διευκρίνιση για να μπορέσουν να 
εμβολιαστούν, οι εμπλεκόμενοι Νοσηλευτές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                 ΤζαννήςΠολυκανδριώτης

Διευκρινίσεις για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή 
των εμβολιασμών στους Νοσηλευτές εκτός Ν.Π.Δ.Δ. 

και Ν.Π.Ι.Δ. του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Α

Στις 20 Ιανουαρίου 2021, πραγ-
ματοποιήθηκε συνάντηση μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Ν.Ε., στο Υπουργείο Υγείας, με 
την Υφυπουργό Υγείας κ. Ζωή Ρά-
πτη.

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση εφ΄ 
όλης της ύλης σχετικά με την υφι-
στάμενη κατάσταση στις Υπηρεσί-
ες Ψυχικής Υγείας και αξιολογή-
θηκαν ενδελεχώς όλα τα δεδομένα, τα οποία έχουν προκύψει 
κατά τη διαχείριση της πανδημίας COVID – 19.

Αναγνωρίστηκαν όλες οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας, 
οι οποίες έχουν κλονίσει όλους τους επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας, αλλά και τους λήπτες των υπηρεσιών και διαπιστώ-
θηκε από κοινού, ότι η άμεση στελέχωση των Υπηρεσιών 
Ψυχικής Υγείας με Νοσηλευτές, αποτελεί μονόδρομο, ώστε 
να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο έπακρο στις ιδιαιτέρως 
απαιτητικές και ευμετάβλητες ανάγκες. Για το σκοπό αυτό, 
προκρίθηκαν οι προτάσεις της άμεσης έκδοσης ειδικών προ-
κηρύξεων μέσω Α.Σ.Ε.Π. και της λειτουργίας της πλατφόρμας 
του Επικουρικού Προσωπικού αποκλειστικά για τις Υπηρεσίες 
Ψυχικής Υγείας, η άμεση έναρξη της Νοσηλευτικής Ειδικότη-
τας Ψυχικής Υγείας, η μονιμοποίηση των υπηρετούντων συμ-
βασιούχων, αλλά και ιδιαίτερες πρωτοποριακές προτάσεις, οι 

οποίες θα ενισχύσουν τις Υπηρεσί-
ες Ψυχικής Υγείας της χώρας.

Η συζήτηση ήταν άκρως εποικοδο-
μητική, καθώς τόσο η ίδια η Υφυ-
πουργός, όσο και το επιτελείο της, 
ήταν πλήρως ενήμεροι για όλα τα 
φλέγοντα ζητήματα στην Ψυχική 
Υγεία, γεγονός το οποίο οδήγησε 
να συζητηθούν ρεαλιστικές προ-

τάσεις, οι οποίες είναι εφικτές και ουσιαστικές στην εφαρ-
μογή τους, έχοντας όλοι οι παρευρισκόμενοι, κοινό στόχο την 
προαγωγή και την εξέλιξη της Ψυχικής Υγείας πανελλαδικά.

Στο πλαίσιο της αγαστής και αμφίδρομης επικοινωνίας, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. χαιρετίζει τη σημερινή συνά-
ντηση, η οποία επιβεβαιώνει τους άρρηκτους δεσμούς συνερ-
γασίας μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας 
και των Νοσηλευτών, ενισχύοντας παράλληλα τις παροτρύν-
σεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την περαιτέρω 
ενεργή συμμετοχή και ανάδειξη Νοσηλευτών μέσα στα Συ-
στήματα Υγείας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     ΤζαννήςΠολυκανδριώτης

Συνάντηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ε.Ν.Ε. με την Υφυπουργό Υγείας 

κ. Ζωή Ράπτη

Σ
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Λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση 
ειδικού δελτίου εισόδου των μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτι-
κό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού, η κατάθεση 
των αιτήσεων θα συνεχιστεί και το μήνα Φεβρουάριο.

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.

4. Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής Ε.Ν.Ε.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη 
Γραμματεία της Ε.Ν.Ε. καθημερινά, αποκλειστικά ταχυδρο-
μικώς, (Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ.: 106 76 Αθήνα, 
2ος όροφος), έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις των μελών για τους μήνες Νοέμβριο 
– Δεκέμβριο 2020, η παραλαβή τους αναμένεται να πραγμα-
τοποιηθεί στα μέσα Φεβρουαρίου, όπου θα υπάρξει και σχετι-
κή ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσής τους.    

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                      ΤζαννήςΠολυκανδριώτης

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

Πολεμικού Ναυτικού

Λ

Πεντακόσιοι νοσηλευτές, από όλη 
την Ελλάδα, συμμετείχαν στο εκ-
παιδευτικό σεμινάριο που διοργά-
νωσαν, το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 
2021, η ΑμΚΕΚοιν. Αλληλεγγύης 
Συν-ειρμός και η Μονάδα Ψυχικής Υγείας Βαβέλ, υπό την 
αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, με στόχο την υπο-
στήριξη των Νοσηλευτών στην καθημερινή αναμέτρησή τους 
με την πανδημία του νέου κορονοϊού.

Όπως τόνισαν οι εισηγητές του σεμιναρίου «…ταυτόχρονα με 
τις συνήθεις ψυχολογικές αντιδράσεις και σωματικές ενοχλή-
σεις, όπως φόβο, αγωνία, ενοχή, ευερεθιστότητα, θυμό, απο-
μόνωση… συναντάμε την ανάδυση και ενίσχυση θετικών συ-
μπεριφορών και στάσεων, όπως θέληση για προσφορά προς 
τον συνάνθρωπο, υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύη».

Κάθε παρέμβαση ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των εργαζο-
μένων στην πρώτη γραμμή είναι σκόπιμο να αναγνωρίζει αυτή 
την πολυπλοκότητα, καθώς οι επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνι-
κή ευημερία τους δεν απορρέουν μόνο από εξωτερικά συμ-
βάντα, αλλά και πολλούς ακόμη παράγοντες, όπως τα ατομικά 

χαρακτηριστικά κάθε ατόμου,την 
ύπαρξη ψυχοκοινωνικής υποστή-
ριξηςαπό το εργασιακό και το οι-
κείο περιβάλλον, τη διασφάλιση 
επαρκούς προστασίας για ασφαλή 

εργασία, τη γενικότερη στάση της κοινωνίας και των θεσμών 
της, κ.λπ..Κατά συνέπεια, οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να 
είναι πολυτομεακές και πολυεπίπεδες, άρα αντίστοιχης πολυ-
πλοκότητας,για να έχουν αποτέλεσμα.

Οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την ανάγκη τους για υποστήρι-
ξηκαι άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στή-
ριξης, όπως επίσης και την ανάγκη της συνέχειας των πα-
ρεμβάσεων στο χρόνο, αναγνωρίζοντας ότι οι επιπτώσεις της 
μεγάληςψυχοσωματικής επιβάρυνσης που βιώνουν λόγω του 
επαγγελματικού τους ρόλου θα επιμείνουν και στη συνέχεια 
της υγειονομικής κρίσης.

Το σεμινάριο ήταν το πρώτο εκπαιδευτικό αποκλειστικά για 
Νοσηλευτές και το τέταρτο εκπαιδευτικό που διοργανώθη-
κε στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη εργαζομένων στην 
πρώτη γραμμή», το οποίο υλοποιούν ο Συν-ειρμός ΑμΚΕ 

Απολογισμός Διαδικτυακού Σεμιναρίου 
«Βασικές Ψυχοκοινωνικές Δεξιότητες για τους 

Νοσηλευτές εν καιρώ πανδημίας»

Π
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Κοιν. Αλληλεγγύης και η μονάδα ψυχικής υγείας Βαβέλ απα-
ντώντας στην ανάγκη ψυχοκοινωνικής στήριξης των εργαζο-
μένων στο μέτωπο της πανδημίας COVID-19.

Επιπλέον, σε απάντηση της ανάγκης για συνεχή υποστήριξη 
των Νοσηλευτών και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του σεμι-
ναρίου, προγραμματίζεται να επαναληφθεί η εκπαίδευση στο 
άμεσο μέλλον.

«Υποστήριξη εργαζομένων στην πρώτη γραμμή»

«Για να αντέξουμε όλοι μαζί!»

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση, πουυπο-

στηρίζεταιαπό τις οργανώσεις HumanRights 360/
FoundationOpenSocietyInstitute/OpenSocietyFoundations, 
μπορείτε να βρείτε εδώ: www. frontline-covid19.com

Για περισσότερες πληροφορίες:

«Υποστήριξη εργαζομένων στην πρώτη γραμμή» - www.
frontline-covid19.com

Συν-ειρμός ΑμΚΕΚοιν. Αλληλεγγύης - www.syn-eirmos.gr

Κέντρο Ημέρας (ή Μονάδα Ψυχικής Υγείας «ΒΑΒΕΛ») - 
https://babeldc.gr/

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας - www.enne.gr

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/

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/

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

Νοσηλευτικής, β) Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής 
Νοσηλευτικής:

Ν
Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθμό στην Υγεία:

Έχει περάσει μόνο λίγος καιρός από τότε που η πόλη της Θεσ-

σαλονίκης και τα Νοσοκομεία της βρέθηκαν στη δύνη ενός 

σφοδρού κύματος της πανδημίας Covid-19. Αν και ακόμη η 

κατάσταση δεν επιτρέπει έναν ενδελεχή απολογισμό, θα επι-

χειρηθεί μια αναδρομή στις κυριότερες προκλήσεις στις οποί-

ες χρειάστηκε να ανταποκριθεί η Νοσηλευτική Υπηρεσία του 

Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονί-

κης. Ε
Χ. Δημόνη: «Ημέρες πανδημίας COVID - 19» 
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Η πανδημία βρήκε την Νοσηλευτική Υπηρεσία σε μια χρονική 
στιγμή με τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης και γήρανσης 
του ενεργού προσωπικού της. Από εκείνη τη στιγμή και μέχρι 
σήμερα έχουν αλλάξει αρκετά  πράγματα με πολλή προσπά-
θεια πολλών εμπλεκομένων και κυρίως του Νοσηλευτικού 
προσωπικού. Δυστυχώς το πρώτο κύμα της πανδημίας έμελλε 
να φαντάζει σαν μια απλή άσκηση ετοιμότητας σε σύγκριση 
με το δεύτερο. Παρά τον απολογιστικό χαρακτήρα αυτού του 
εγχειρήματος,  γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τίποτε δεν έχει τε-
λειώσει και ότι ο κίνδυνος  ενός τρίτου επιδημικού κύματος 
βρίσκεται προ των θυρών. 

Μετατροπή Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και κλινικών σε 
ΜΕΘ και κλινικές Covid υπό τη μορφή ακορντεόν

Η έκφραση «ακορντεόν» αναφέρετε στο  χαρακτηριστικό άνοι-
ξε κλείσε του οργάνου και, ενώ χρησιμοποιήθηκε μεταφορικά 
για το lockdown, ταιριάζει επίσης απόλυτα και με το άνοιγμα 
και κλείσιμο, την μετατροπή επί της ουσίας, των  κλινικών και 
μονάδων για νοσηλεία Covid-19 θετικών ασθενών. Αν και εί-
ναι αυτονόητη και δικαιολογημένη η διάθεση των κλινών του 
Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών 
της κοινότητας, θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζει κανείς τι απαιτεί 
αυτή η διαδικασία. 

Πρώτον, εφόσον έπρεπε οι ασθενείς με λοίμωξη Covid-19  να 
νοσηλευτούν σε κοινούς θαλάμους, θα έπρεπε στοιχειωδώς 
να δημιουργηθεί ένα διαχωριστικό όριο, το οποίο θα εμπόδι-
ζε την μετάδοση της νόσου και θα επέτρεπε με ασφάλεια την 
ένδυση και έκδυση των μέσων ατομικής προστασίας του προ-
σωπικού. Όσο και αν αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως απλό, 
δεν ήταν εύκολο, δεδομένου ότι οι χώροι προετοιμασίας της 
νοσηλείας ή παραμονής του προσωπικού ήταν εντός της πε-
ριοχής των θαλάμων νοσηλείας. Αυτό σήμαινε καθορισμό του 
φυσικού διαχωριστικού ορίου και στις περιπτώσεις που δεν 
υπήρχε εκ νέου κατασκευή. Μεταφορά όλου του απαραίτητου 
εξοπλισμού τροχήλατων, υλικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
τηλεφώνων, εντύπων και αποδυτηρίων του προσωπικού. Σε 
αυτό υπήρχαν δύο μεγάλες δυσκολίες, συγκεκριμένα η χρο-
νική στιγμή υλοποίησης του εγχειρήματος και το χρονικό διά-
στημα ολοκλήρωσής του. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι οποιαδή-
ποτε στιγμή της ημέρας ήταν δυνατό να ληφθεί μια απόφαση,  
η οποία ακολούθως θα έπρεπε  να υλοποιηθεί εντός τετραώ-
ρου. Δεν ήταν λίγες οι φορές που αυτή η απόφαση λαμβανό-
ταν στις 12 τα μεσάνυχτα ή στις 4 τα ξημερώματα καθημερινές, 
Σαββατοκύριακα ή αργίες, όταν ο όγκος των εισερχομένων 
στις εφημερίες ξεπερνούσε κάθε εκτίμηση. Το νοσηλευτικό 
προσωπικό προσερχόταν για την υλοποίηση του εγχειρήματος 
οποιαδήποτε ώρα καλούνταν από την υπηρεσία είτε επρόκειτο 
για διοικητικό στέλεχος ή για κλινικό νοσηλευτή.

Μία δεύτερη μεγάλη δυσκολία ήταν η μεταφορά των ασθε-
νών που μέχρι εκείνη τη στιγμή νοσηλεύονταν στην κλινική 
για άλλο νόσημα,  κατά κύριο λόγο πολύ σοβαρό, εφόσον οι 
εισαγωγές κατά τις ημέρες κορύφωσης της πανδημίας  αφο-
ρούσαν ως επί το πλείστον σοβαρά προβλήματα  υγείας. Η 
μεταφορά, είτε γινόταν εντός ή εκτός νοσοκομείου, περιλάμ-

βανε μια σειρά ενεργειών  που έπρεπε να γίνουν, τόσο από 
αυτόν που έστελνε τη διακομιδή όσο και από αυτόν που πα-
ραλάμβανε το διακομιζόμενο, και στην οποία συμμετείχαν και 
άλλοι  πλην του Νοσηλευτικού Προσωπικού. Τέλος, κάποιος 
αναλάμβανε την ενημέρωση των συγγενών, οι οποίοι φυσικά 
δεν επιτρεπόταν να παρίστανται.

Τρίτη και ανυπέρβλητη δυσκολία ήταν η χωροταξία των θαλά-
μων νοσηλείας, οι  οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν δι-
έθεταν παρακείμενους χώρους υγιεινής, με αποτέλεσμα όλοι 
οι χώροι της κλινικής, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων 
από τους οποίους διέρχονταν οι ασθενείς προκειμένου να 
πάνε στην τουαλέτα, να καθίστανται μολυσματικοί.

Αυτή η διαδικασία της μετατροπής των κλινικών δεν σταμά-
τησε ποτέ από την έναρξη της πανδημίας μέχρι σήμερα και 
προσαρμόζεται κάθε φορά στα επιδημιολογικά δεδομένα. Πιο 
συγκεκριμένα, κάθε που αυξάνει ο αριθμός των εισαγωγών, 
έχουμε μετατροπή των κλινικών και των Μονάδων σε κλινικές 
και μονάδες Covid-19 και, αντιστρόφως, κάθε που μειώνονται 
οι εισαγωγές, έχουμε μετατροπή σε κλινικές περιστατικών μη 
Covid-19. 

Περιορισμός προσωπικού και ένταξη νέων εργαζομένων:

Η μετατροπή μιας κλινικής ή ΜΕΘ σε κλινική ή μονάδα νοση-
λείας Covid-19 θετικών ασθενών σήμαινε την αυτόματη απο-
μάκρυνση του προσωπικού που αντιμετώπιζε κάποιο χρόνιο 
πρόβλημα υγείας, εξαιτίας του οποίου κατατασσόταν σε κά-
ποια ευπαθή ομάδα. Ως φυσικό επακόλουθο του ηλικιακού 
φάσματος του νοσηλευτικού προσωπικού, ο αριθμός αυτός 
ήταν αρκετά σημαντικός. Το κενό αυτό ήρθαν να καλύψουν 
οι ταχύτατες ομολογουμένως, με βάση τα όσα γνωρίζαμε 
μέχρι εκείνη τη στιγμή,  προσλήψεις προσωπικού. Παρά την 
κατήφεια εκείνη των ημερών, δεν θα ξεχάσω ποτέ την χαρά 
στα πρόσωπα των Νοσηλευτών/τριών από την αναπάντεχη 
εισροή των νεαρών νεοπροσληφθέντων/εισών συναδέλφων 
μας. Όμως δεν ήταν τόσο απλό όσο αρχικά πιστέψαμε, για-
τί η έλλειψη εμπειρίας του νέου αυτού προσωπικού έπρεπε 
να καλυφθεί από τους παλαιότερους που μόνο χρόνο για την 
εκπαίδευση τους δεν διέθεταν. Η κατάσταση ήταν πιο έντονη 
εκεί όπου απαιτούνταν εξειδικευμένες γνώσεις για να εργα-
στεί κανείς, όπως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. 

Νοσηλευτική φροντίδα χωρίς συνοδούς:

Μία παράμετρος σημαντική για την λειτουργία της Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας εξαιτίας της μακροχρόνιας υποστελέχωσης 
πριν το ξέσπασμα της πανδημίας ήταν η παρουσία συνοδών 
στις περισσότερες περιπτώσεις μη αυτοεξυπηρετούμενων αρ-
ρώστων. Η παρουσία συνοδών, αν και με αμφιλεγόμενα απο-
τελέσματα ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευ-
τικής φροντίδας, ήταν μια πραγματικότητα, η οποία κάλυπτε 
ταυτόχρονα και τις συναισθηματικές ανάγκες των ασθενών. 
Αυτό ήρθε η πανδημία να το αλλάξει και να φέρει τους/τις 
νοσηλευτές/τριες αντιμέτωπους/ες με την πλήρη εξάρτηση 
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της ικανοποίησης του συνόλου των αναγκών των ασθενών συ-
μπεριλαμβανομένων  και των συναισθηματικών αναγκών τους 
υπό το βάρος μιας απειλητικής για την ζωή τους νόσου. Εκτός 
των άλλων υπήρχε και το πρακτικό ζήτημα της έλλειψης ορι-
σμένων ειδών φροντίδας που τα τελευταία χρόνια της κρίσης 
καλύπτονται από τους ασθενείς και το περιβάλλον τους όπως 
πάνες μιας χρήσης, εμφιαλωμένο νερό και άλλα. Η αλήθεια 
είναι ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία συνέβαλε στην κάλυψη 
πολλών από αυτές τις ανάγκες που προέκυψαν. Επιπλέον, η 
Διοίκηση προέβλεψε ένα σύστημα μεταφοράς προσωπικών 
ή άλλων αντικειμένων που ήθελαν οι συγγενείς να  παραδώ-
σουν στους ασθενείς. Μέχρι την καθιέρωση οποιασδήποτε 
πρακτικής, δεν ήταν λίγες οι φορές που οι νοσηλευτές/τριες 
μετέφεραν τα πράγματα των ασθενών από την είσοδο του νο-
σοκομείου ή κάλυπταν με ίδια μέσα τις ανάγκες των ασθενών 
σε  νερό ή άλλα είδη πρώτης ανάγκης ή γίνονταν συνήγοροι 
των αρρώστων ζητώντας από τη Διοίκηση την ικανοποίηση 
αυτών των αναγκών τους. Η κάλυψη όμως των συναισθηματι-
κών αναγκών των αρρώστων - συχνά δε λίγο πριν τον θάνατό 
τους -  από τους Νοσηλευτές/τριες  ξεφεύγει του σκοπού του 
εγχειρήματος αυτού και είναι πραγματικά ένα τεράστια φορ-
τισμένο από συναισθηματική άποψη κεφάλαιο, στο οποίο οι 
κλινικοί Νοσηλευτές έχουν πολλά να αφηγηθούν. 

Νοσηλευτική παρακολούθηση χωρίς την φυσική παρουσία 
της ιατρικής ομάδας:

Μια μεγάλη αλλαγή που επέφερε η μετατροπή του μεγαλύτε-
ρου μέρους των κλινικών σε κλινικές Covid-19 θετικών ασθε-
νών ήταν η αλλαγή του παραδοσιακού μοντέλου συνεργασίας 
νοσηλευτικού προσωπικού και γιατρών σε κάθε κλινική που 
είχε το δικό της ιατρικό και νοσηλευτικό  προσωπικό και τους/
ες εφημερεύοντες/ουσες γιατρούς σε καθημερινή βάση φυ-
σική παρουσία. Με την πανδημία, ο/η Προϊστάμενος/η Νοση-
λευτής/τρια είχε την ευθύνη τόσο της ομαλής λειτουργίας της 
κλινικής αναφορικά με υλικά, προμήθειες, συντονισμό υπη-
ρεσιών όσο και της επικοινωνίας με τους/τις υπεύθυνους/ες 
γιατρούς, τις άλλες κλινικές και συχνά με τους συγγενείς των 
αρρώστων, οι οποίοι απεγνωσμένα ζητούσαν να μάθουν κά-
ποια πληροφορία για τους ανθρώπους τους.  Την ιατρική επί-
βλεψη των ασθενών είχαν γιατροί που  ανήκαν σε κάποια από 
τις Παθολογικές κλινικές όπου  βρίσκονταν φυσική παρουσία 
πλην των ωρών επίσκεψης στους αρρώστους ευθύνης τους, 
γεγονός που στην πραγματικότητα κατανάλωνε το μεγαλύτερο 
μέρος του χρόνου τους εφόσον επρόκειτο για ένα πολύ μεγά-
λο αριθμό ασθενών.  Συνεπώς οι Νοσηλευτές/τριες  ήταν αυ-
τοί/ές που συντόνιζαν το έργο των κλινικών, ομολογουμένως 
με άριστα αποτελέσματα. 

Διάθεση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε όλους 
τους εμπλεκομένους στην φροντίδα:

Ένα από τα επίσης ακανθώδη ζητήματα που είχε να επιλύ-
σει η Νοσηλευτική Υπηρεσία ήταν η απρόσκοπτη προμήθεια 
και ορθή διαχείριση των μέσων ατομικής προστασίας. Η ορ-

θολογική διαχείριση των μέσων ατομικής προστασίας ήταν 
πραγματικά ένα εξαιρετικά δύσκολο καθημερινό ζήτημα. Οι 
Νοσηλευτές/τριες ήταν αυτοί/ές που έπρεπε να φροντίζουν να 
υπάρχουν επαρκή αποθέματα για τις ανάγκες τις κλινικής τους 
όχι μόνο για την κάλυψη του νοσηλευτικού προσωπικού αλλά 
και όλων των εμπλεκομένων στην φροντίδα των αρρώστων. Οι 
διαμάχες ήταν καθημερινές τόσο για την ορθή χρήση όσο και 
για την αποφυγή κατασπατάλησης των πολύτιμων μέσων.

Διαχείριση φόβου προσβολής από τη νόσο και μετάδοσης 
της στους οικείους και διαχείριση συναισθημάτων απώλει-
ας αγαπημένων προσώπων:

Ένα κεφάλαιο σημαντικό για όλους/ες τους/τις Νοσηλευτές/
τριες ήταν ο φόβος της νόσησης από τη λοίμωξη Covid-19 και 
της μετάδοσης της στους οικείους τους. Ευτυχώς με τον εμβο-
λιασμό η πρώτη παράμετρος φαίνεται να έχει μειωθεί σημαντι-
κά  ενώ η δεύτερη συνεχίζει να υφίσταται. Η ύπαρξη στο οικο-
γενειακό περιβάλλον των εργαζομένων ατόμων που  ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες διατηρεί την ανησυχία τους για την μετά-
δοση της νόσου. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που στην διάρκεια 
της πανδημίας έχασαν αγαπημένα  τους πρόσωπα και εκτός 
από την απώλεια έχουν να διαχειριστούν συναισθήματα ενο-
χής τους για την πιθανότητα μετάδοση της νόσου σε αυτούς.

Νόσηση ή καραντίνα του προσωπικού και μεταβολές στα 
προγράμματα εργασίας:

Στο δεύτερο επιδημικό κύμα, λόγω του μεγάλου αριθμού νο-
σηλευόμενων ασθενών και της  αύξησης των κρουσμάτων 
στην κοινότητα, αυξήθηκε ο αριθμός του προσωπικού που 
νοσούσε ή έμπαινε σε υποχρεωτική καραντίνα. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα στην κορύφωση της πανδημίας να παρουσιαστεί η  
μεγαλύτερη έλλειψη προσωπικού. Οι εναπομείναντες εργαζό-
μενοι χρειάστηκε να εργαστούν σκληρά για να υπάρχει 24ωρη 
νοσηλευτική κάλυψη. Σε αυτό το σημείο η έλευση εθελοντών/
ντριών νοσηλευτών/τριών από τη νότια Ελλάδα ήταν μια κίνη-
ση που εκτός της πρακτικής συνεισφοράς είχε και σημαντικό 
συναισθηματικό αντίκτυπο  σε όλους μας, δίνοντας ένα μήνυμα 
ότι δεν είμαστε μόνοι στην πιο κρίσιμη στιγμή της πανδημίας.

Περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας Covid-19 
στην  Ελλάδα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ, συνεχίζουμε να παλεύουμε κάτω από εξαιρετικά δυ-
σμενείς συνθήκες, με οδηγό την επιθυμία να ανταποκριθούμε 
στο καθήκον μας  και με σύμμαχο τη γνώση που αποκτήσαμε 
ως τώρα.

Δρ. Χριστίνα Δημόνη

Νοσηλεύτρια ΠΕ, 

MSc Κλινικής Νοσηλευτικής,

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, 
Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ
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Μια σειρά μαχών ξεκίνησε τον τελευταίο χρόνο, για τον πό-
λεμο εναντία στην πανδημία της νόσου covid-19. Μία εξ αυ-
τών –υψίστης σημασίας- αφορά στη λήψη μέτρων διασφάλι-
σης της επάρκειας στα αποθέματα αίματος.

Μείζονος κίνδυνος η μείωση του αριθμού των αιμοδοτών 
και λόγω νόσησης (αν υπάρξει μεγάλη διασπορά στην κοι-
νότητα), αλλά και λόγω φόβου των πολιτών απέναντι στην 
απρόβλεπτη και εξαιρετικά επιθετική λοίμωξη του Covid-19.  
Στην αρχή της πανδημίας παρατηρήθηκε μία σταδιακή μείω-
ση στην προσέλευση αιμοδοτών που κυμάνθηκε σε ποσοστό 
25%-60%

 Η έλλειψη σε φιάλες αίματος είναι μία από τις σοβαρότατες 
επιπτώσεις του Ιού σε Διεθνές επίπεδο, καθώς δημιουργεί 
αδυναμία κάλυψης των αναγκών για προγραμματισμένα χει-
ρουργεία, επείγουσες καταστάσεις ( τραύμα, μαιευτική αι-
μορραγία κ.α) αλλά και ασυνέχεια στις μεταγγίσεις χρόνιων 
πασχόντων ( ογκολογικοί ασθενείς  αιματολογικές παθήσεις 
κ.α).

 Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες του Π.Ο.Υ  για 
τη διατήρηση της ασφάλειας και της επάρκειας του αίματος 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας,  το Ε.ΚΕ.Α κάνοντας εκτί-
μηση κινδύνου, προσδιοριζόμενου από το μέγεθος της εξά-
πλωσης του Ιού στη χώρας μας ανά γεωγραφική περιφέρεια  
κοινότητα και τοπικό επίπεδο, προχώρησε σε επιχειρησιακό 
σχέδιο που εφαρμόστηκε σε εθνικό επίπεδο μέσω των Υπη-
ρεσιών Αιμοδοσίας, των συνεργασιών με φορείς και συλλό-
γους Εθελοντών Αιμοδοτών.

Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, σημαντικό κομμάτι αυτής της 
Εθνικής δράσης, λειτούργησαν ως συνδετικός κρίκος διατή-
ρησης της  ισορροπίας μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εξα-
σφαλίζοντας αφενός την εμπιστοσύνη του κοινού αναφορικά 
με τις διαδικασίες και την τήρηση των μέτρων Υγιεινής και 
ατομικής προστασίας, αφετέρου μπόρεσαν να συνδράμουν 
συλλογικά και ισοδύναμα στη διατήρηση της διαθεσιμότητας 
αίματος και παραγώγων  Πανελλαδικά, εφαρμόζοντας ανελ-
λιπώς  σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης μέσω του 
Δικτύου Συνεργαζόμενων Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.  

Για την επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου στους 
υποψήφιους Αιμοδότες δόθηκε έμφαση σε δύο πυλώνες, 
στη σταθερή επικοινωνία και στην έγκυρη πληροφόρηση, 
ώστε να προληφθεί η παραπληροφόρηση και η προκατάλη-
ψη απέναντι στο ενδεχόμενο μόλυνσης από τον COVID– 19 
κατά τη διάρκεια της αιμοδότησης (μέτρα προφύλαξης και 
προστασίας), με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί η γνώση, για 

την αύξηση της σταθερής προσέλευσης αιμοδοτών, ώστε να 
υπάρχει επάρκεια αποθέματος αίματος σε εθνικό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα από την πλευρά του προσωπικού των αιμοδο-
σιών διασφαλιζόταν η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουρ-
γία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε υλικά, εξοπλισμό και 
αντιδραστήρια (περιορισμοί σε εμπόριο και μεταφορικές, 
καραντίνα) καθώς και μία εντατικοποίηση στην συνεργασία 
με τους άλλους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται στη 
μετάγγιση, ώστε να γίνεται αρτιότερη διαχείριση της αιμοθε-
ραπείας με αυστηρή ιεράρχηση των μεταγγίσεων εντός των 
νοσοκομείων.

Ξεκίνησαν καμπάνιες ενημέρωσης στο διαδίκτυο στην τηλε-
όραση και στα κοινωνικά μέσα για προσέλκυση νέων αιμο-
δοτών και διατήρηση της σταθερής παρουσίας των παλαιών.  

Επιχειρήθηκε η διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας 
για εκπαίδευση των αιμοδοτών σε αυτοαποκλεισμό λόγω 
κάποιας νόσησης ή απόρριψη αν ανήκουν σε ομάδες υψη-
λού κινδύνου( στενή επαφή με θετικό, συμπτώματα από την 
αναπνευστική οδό) αποχή από Αιμοδοσία για 28 μέρες μετά 
από νόσηση με Covid-19, ή στενή επαφή με θετικό κρούσμα 
ή μετά από ταξίδι σε περιοχή με συνεχιζόμενη μετάδοση 
στην κοινότητα. Ζητήθηκε η  ενημέρωση του προσωπικού 
της Αιμοδοσίας σε περιπτώσεις  εμφάνισης συμπτωμάτων 
έως και 28 μέρες μετά την αιμοδότηση. 

Σε κάθε Δήμο σε συνεργασία με τις διοικήσεις των νοσοκο-
μείων ορίστηκαν χώροι εκτός νοσοκομείου  που πληρούσαν 
τις προϋποθέσεις (εύκολα προσβάσιμοι, άνετοι και ευάεροι) 
και μετατράπηκαν άμεσα σε αίθουσες αιμοληψιών,  ώστε 
να πάψουν να διστάζουν να προσέλθουν οι αιμοδότες λόγω 
φόβου, και στελεχώθηκαν με το εξειδικευμένο προσωπικό  
που εφάρμοσε όλα τα πρωτόκολλα αιμοεπαγρύπνησης  και 
ασφάλειας  αιμοληψιών.

Διατηρήθηκαν ή ανοίχθηκαν και νέες αίθουσες αιμοληψιών 
εντός των  νοσοκομείων,  όπου υπήρχε η δυνατότητα χω-
ριστής εισόδου. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με Ε.Ο.ΔΥ. 
Ε.ΚΕ.Α Σ.Κ.Α.Ε,  ενημερωτικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό 
με πληροφορίες που αφορούν στην αιμοδοσία και την ασφά-
λεια του αίματος την εποχή του Κορονοϊού.

Ενθαρρύνθηκε η οργάνωση επιπλέον εξορμήσεων σε συλ-
λόγους και σε ομάδες πολιτών, έγιναν κλήσεις σε ατομικά 
ραντεβού για αιμοδότηση και γενικά εφαρμόστηκε μια αυ-
στηρή και ελεγχόμενη οργάνωση σε όλες τις φάσεις της δι-
αδικασίας αιμοδότησης.

 Στόχος να διατηρηθεί η κατάλληλη ροή στον αριθμό Αιμοδο-

Ε. Χατζηστυλλή: 
«Η Εθελοντική Προσφορά Αίματος κατά τη 

διάρκεια της Πανδημίας COVID-19»

Μ
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Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύ-
ης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) 
είναι ένα ΝΠΔΔ που δημιουργήθη-
κε το 2005 με την ονομασία Κέντρο 
Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναί-
ων, και βασική αποστολή του την 
παροχή φροντίδας στον άστεγο πλη-
θυσμό της πόλης, σταδιακά όμως η 
ομπρέλα των δραστηριοτήτων του άνοιξε. Έτσι, το 2010 με-
τονομάστηκε σε Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου 
Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)  και πλέον, δεν υποστηρίζει μόνο τους 
συνανθρώπους μας που ζουν στους δρόμους της πόλης, αλλά 
και τους συμπολίτες μας που μπορεί να έχουν στέγη, στερού-
νται όμως τους βασικούς πόρους, για να αντεπεξέλθουν στην 
καθημερινότητα.

Ειδικότερα τους τελευταίους 16 μήνες με τις άοκνες προσπά-
θειες της νέας δημοτικής αρχής και της νέας διοίκησης του 
Κέντρου, μέσω των δομών του, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. υποστηρίζει κάθε 
μήνα 26.000 συμπολίτες μας, με τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης (μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κόμ-
βου), με φάρμακα (μέσω του Κοινωνικού Φαρμακείου), κα-
θώς επίσης με ρούχα, παπούτσια και άλλα είδη ένδυσης και 
υπόδησης (μέσω των καταστημάτων της Αθηναϊκής Αγοράς). 
Πρόσφατα, το ΚΥΑΔΑ εγκαινίασε ένα Κοινωνικό Βιβλιοχαρτο-
πωλείο- Κατάστημα παιχνιδιών με δωρεάν παροχές σε παιδιά 
οικογενειών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. 

Το Κ.Υ.Α.Δ.Α. διαθέτει επίσης Κοινωνικό Πλυντήριο, όπου οι 
οικογένειες που δεν έχουν πλυντήριο στο σπίτι τους μπορούν 
να έλθουν να αφήσουν τα ρούχα της οικογένειας και να τα 
παραλάβουν μετά από λίγες ώρες πλυμένα και στεγνά. 

Σημαντικό είναι το πλέγμα των Υπη-
ρεσιών που παρέχει το ΚΥΑΔΑ στον 
άστεγο πληθυσμό της πόλης. Δια-
θέτει δομές φιλοξενίας αστέγων:  
Το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, 
μία σύγχρονη δομή με δυνατότη-
τα φιλοξενίας έως και 400 ατόμων, 
που απαρτίζεται από το Υπνωτήριο, 

όπου ο άστεγος μπορεί να βρει ένα ασφαλές καταφύγιο για 
να κοιμηθεί, τον Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας, όπου οι φιλο-
ξενούμενοι βρίσκουν εκτός από στέγη και σίτιση, την ιατρική, 
ψυχολογική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη που χρειάζονται 
και το Κέντρο Ημέρας, όπου οι άστεγοι της πόλης μπορούν να 
καλύπτουν βασικές, καθημερινές ανάγκες τους (πλύσιμο ρού-
χων, ατομικό λουτρό, σίτιση, καφέ).  Επίσης, την “Εστία των 
Αθηνών” όπου φιλοξενούνται ηλικιωμένοι άστεγοι. 

Για τους ανθρώπους που κάνουν την επιλογή να παραμείνουν 
στα πεζοδρόμια της πόλης, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. βρίσκεται καθη-
μερινά κοντά τους, με τέσσερις βάρδιες «Streetwork», που 
απαρτίζονται από Νοσηλευτή, κοινωνικούς λειτουργούς, και 
ψυχολόγους, προσφέροντας στους άστεγους φαγητό, ρούχα, 
κλινοσκεπάσματα, τους ενημερώνουν για τις δυνατότητες στέ-
γασης που είναι διαθέσιμες στην πόλη, καθώς και τα δικαιώ-
ματά τους (επιδόματα κ.λπ.). 

Πρόσφατα, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. εγκαινίασε δύο ιατρεία για την παρο-
χή πολύτιμων υπηρεσιών υγείας στον άπορο και τον άστεγο 
πληθυσμό της πόλης:  Ένα Παθολογικό Κοινωνικό Ιατρείο, 
που  παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους ευάλωτους 
συνανθρώπους μας και συνταγογράφηση της φαρμακευτι-
κής τους αγωγής κι ένα Κοινωνικό Ιατρείο Ψυχικής Υγείας, 

Π. Μπέσικος:
«Η συμβολή των Νοσηλευτών στη λειτουργία του 
Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου 

Αθηναίων»

Τ

τών και στο ρυθμό εργασίας κατά τρόπο που να αποτρέπεται 
η διασπορά μεταξύ των εμπλεκομένων (αιμοδοτών ή προ-
σωπικού). Κάθε προληπτικό μέτρο σταθμιζόταν προσεχτικά 
σε σχέση πάντα με τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην επάρ-
κεια αίματος.    

Η Διαδικασία της Αιμοδοσίας στην εποχή του Κορονοϊού εί-
ναι απολύτως ασφαλής και για τον αιμοδότη και για τον με-
ταγγιζόμενο καθώς δεν διακυβεύεται η υγεία κανενός μετά 
τη λήψη και την εφαρμογή των νέων μέτρων.

 «Μένουμε Ψύχραιμοι και Δίνουμε Αίμα για να μην κινδυ-
νεύσει καμία Ζωή» 

                                                                    
Έλλη Χατζηστυλλή

Αναπληρώτρια  Διευθύντρια 

Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

                             Γ.Ν. Ημαθίας-Υ.Μ 

Νάουσας
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στελεχωμένο από ψυχιάτρους και 
ψυχολόγους που παρέχει υπηρε-
σίες ψυχιατρικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης. 

Πολύ σημαντικός και πολυδιάστα-
τος για τη λειτουργία του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 
είναι ο ρόλος των Νοσηλευτών. Το 
Κέντρο διέθετε πάντοτε νοσηλευ-
τές, στην εποχή της πανδημίας του 
κορωνοϊού ωστόσο, ο ρόλος τους 
αναδείχθηκε περισσότερο παρά 
ποτέ και η ανάγκη της παρουσίας 
τους στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. κατέστη επιτα-
κτική. Αναλυτικότερα: 

• Οι νοσηλευτές συνέβαλαν καθοριστικά στην εκπαίδευση των 
ωφελουμένων, απόρων και αστέγων, στην τήρηση των ατομι-
κών μέτρων προστασίας από το νέο κορωνοϊό και γενικότερα 
στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στις ευάλωτες αυ-
τές ομάδες του πληθυσμού.

• Πραγματοποιούν καθημερινά θερμομετρήσεις και δειγμα-
τοληπτικά rapid test στα κτίρια και στις δομές του Κ.Υ.Α.Δ.Α. 

• Καθοριστικής σημασίας είναι η παρουσία νοσηλευτών σε 
κάθε βάρδια «Streetwork» του Κέντρου που προσεγγίζει τον 
άστεγο πληθυσμό της πόλης, οι οποίοι πραγματοποιούν θερ-
μομετρήσεις και rapid test στον άστεγο πληθυσμό, με στόχο 
(σε περίπτωση εντοπισμού θετικού κρούσματος) να φροντί-
σουν για την άμεση παραπομπή του σε νοσοκομείο αναφοράς. 

Ωστόσο, ο ρόλος του νοσηλευτή στο 
streetwork δεν σταματά εκεί: σκύ-
βει πάνω από τον άστεγο, λαμβά-
νοντας ένα πρώτο ιατρικό ιστορικό, 
εντοπίζοντας προβλήματα υγείας, 
δίνοντας συμβουλές και παραπέ-
μποντας όταν χρειάζεται τους αν-
θρώπους αυτούς στο νοσοκομείο.

• Στις δομές φιλοξενίας του 
Κ.Υ.Α.Δ.Α. οι νοσηλευτές είναι 
υπεύθυνοι για τη λήψη της φαρμα-
κευτικής αγωγής των φιλοξενού-
μενων, κάνουν μια πρώτη εκτίμηση 

της κατάστασής τους σε περίπτωση που εμφανίσουν κάποιο 
πρόβλημα υγείας και βοηθούν στην παραπομπή των φιλοξε-
νουμένων σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγείας.

• Τέλος, οι νοσηλευτές συμμετέχουν στην παροχή πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας μέσω των κοινωνικών ιατρείων του 
Κέντρου. 

Παναγιώτης Μπέσικος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μονάδας 
Λοιμώξεων Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Μέλος Δ.Σ. Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Ο Σχολικός Νοσηλευτής ως ενεργό μέλος της ευρύτερης κοι-
νότητας του σχολείου και ως αρμόδιος σε θέματα αγωγής 
και προαγωγής υγείας, καλείται να διαδραματίζει το βασικό 
ρόλο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του σχολικού 
πληθυσμού μέσα από προγράμματα αγωγής υγείας, τα οποία 
μεταξύ άλλων, έχουν στόχο τους, τη διαμόρφωση ασφαλών 
και υγιεινών συνθηκών εκπαίδευσης. Ο ρόλος του σχολικού 
νοσηλευτή έχει τριπλή διάσταση: i) τη σχολική υγεία, παρέχο-
ντας υπηρεσίες υγείας με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση 
της υγείας του σχολικού πληθυσμού, μέσω παροχής πρώτων 
βοηθειών, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, ii) τη σχολική 
υγιεινή, μέσω πρόληψης εμφάνισης της νόσου και διαχείριση 
(πρόληψη και αντιμετώπιση) μεταδοτικών/λοιμωδών νοση-
μάτων και iii) τη σχολική ασφάλεια, με τη δημιουργία και τη 

διατήρηση ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, μέσω της 
εξάλειψης των παραγόντων κινδύνου, της πρόληψης ατυχη-
μάτων και της εκπόνησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι σήμερα, η τοποθέτηση σχολικών νοσηλευτών σε σχο-
λεία Γενικής Εκπαίδευσης πραγματοποιείται με συγκεκριμένο 
τρόπο. Αξίζει να αναφερθεί πως, για να «ανοίξει» θέση σχο-
λικού νοσηλευτή σε Σχολείο Γενικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει 
να υπάρχει κάποιο παιδί (υποστηριζόμενος μαθητής) με σο-
βαρό ή χρόνιο πρόβλημα υγείας, για το οποίο θα έχει λάβει 
βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο, για το γεγονός  ότι χρήζει 
υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή, ενώ παράλληλα θα πρέ-
πει να έχει κατατεθεί και σχετική αίτηση στο σχολείο από τους 
γονείς. Αν δηλαδή οι γονείς δεν γνωρίζουν τη διαδικασία κι 

Γ. Δεληγιάννης, Ε. Μυλωνά, Κ. Τζούτη:
«Σχολικός Νοσηλευτής: Η αναγκαιότητα παρουσίας 

του σε κάθε Σχολική Μονάδα» 

Ο
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αν δεν τους καθοδηγήσει ο διευθυντής του σχολείου, το παι-
δί μένει «ακάλυπτο» και οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την 
ευθύνη για ένα παιδί με πρόβλημα υγείας, το οποίο ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να βρεθεί σε μια άκρως παθολογική κατάστα-
ση, απειλητική για τη ζωή του. Με αυτή τη σύντομη αναφορά, 
γίνεται σαφές, πως είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρχει ενη-
μέρωση των γονέων και των διευθυντών για τον «θεσμό» του 
Σχολικού Νοσηλευτή.

Επιπλέον, οι Σχολικοί Νοσηλευτές διαχειρίζονται τις χρόνιες 
παθήσεις των υποστηριζόμενων παιδιών (σακχαρώδη διαβή-
τη, επιληψία, αναφυλαξία/σοβαρή αλλεργία κ.λπ.), λαμβά-
νουν μέτρα πρόληψης ασθενειών και ατυχημάτων, παρέχουν 
φροντίδα υγείας και πρώτες βοήθειες. Μέσω προγραμμάτων 
αγωγής και προαγωγής υγείας, εκπαιδεύουν και παρέχουν 
συμβουλευτική σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέ-
ματα όπως οι πρώτες βοήθειες, η ατομική υγιεινή, η σχολική 
ασφάλεια, η σωστή διατροφή, η σεξουαλική υγεία και άλλα. 

Ιδιαίτερα δε, εν μέσω της πανδημίας από τον COVID - 19, η 
παρουσία και το έργο τους έχει αναδειχθεί σημαντικά, καθι-
στώντας ξεκάθαρη σε όλους την ανάγκη παρουσίας τους σε 
κάθε σχολείο. Λόγω της πανδημίας, σε κάθε σχολείο υπάρχει 
«Υπεύθυνος COVID - 19». Στα σχολεία, στα οποία έχει τοποθε-
τηθεί σχολικός νοσηλευτής, αναλαμβάνει ο ίδιος τη θέση και 
τα καθήκοντα του «Υπεύθυνου COVID - 19». Κύριο καθήκον 
του είναι η διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων της σχολικής 
μονάδας, τα οποία εμφανίζουν συμπτώματα συμβατά με αυτά 
της νέας ίωσης. Επιπλέον, καλείται να επιτηρεί τα υγειονο-
μικά μέτρα που η μονάδα οφείλει να εφαρμόζει, να ακολου-
θεί τα πρωτόκολλα και να ενημερώνεται για τις νέες οδηγίες 
και εξελίξεις. Είναι, επίσης, υπεύθυνος για το υγειονομικό 
υλικό (προστατευτικές μάσκες, στολές προστασίας, γάντια, 
αντισηπτικά), για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προ-
σωπικού και των μαθητών στη χρήση των Μέτρων Ατομικής 
Προστασίας και εν γένει για οποιοδήποτε περιστατικό υγειο-
νομικής φύσεως. 

Ωστόσο, στην πλειοψηφία των σχολικών μονάδων δεν υπάρχουν 
σχολικοί νοσηλευτές και η θέση του «Υπεύθυνου COVID - 19» 
καλύπτεται από εκπαιδευτικούς, χωρίς φυσικά να τους παρέ-
χεται κάποια σχετική εκπαίδευση. Ο Σχολικός Νοσηλευτής στη 
θέση που βρίσκεται έχει την δυνατότητα, καθώς και τη γνώση, 
να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τον σχολικό πληθυσμό μέσα 
από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγωγής υγείας. Επιπλέον, 
με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έκβαση της πανδημίας.

Καθώς η Αγωγή Υγείας έχει χαρακτηριστεί ως μία διαδικασία 
που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της πληροφόρησης για την 
υγεία και της πρακτικής για την υγεία, προσφέρει επιπλέον 
στους ανθρώπους προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης 
μέσα από τις κατάλληλες επιστημονικές αρχές, έτσι ώστε να 
λαμβάνουν τις κατάλληλες συνειδητές αποφάσεις που αφο-
ρούν την υγεία τους. Ένα από τα σημαντικότερα προγράμ-
ματα Αγωγής Υγείας είναι η οργανωμένη και η συστηματική 
διδασκαλία των Πρώτων Βοηθειών. Η εκπαίδευση δύναται 

να εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια των μαθητικών χρόνων, με 
σκοπό να δημιουργήσει μια αναβαθμισμένη και αλληλέγγυα 
κοινωνία με ουσιαστικές γνώσεις πρώτων βοηθειών, έτοιμη 
να προσφέρει ανά πάσα στιγμή σε όποιον έχει ανάγκη. Στο 
σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως οι σχολικοί νοσηλευ-
τές, εκτός από επαγγελματίες υγείας, είναι και εκπαιδευτι-
κοί. Όσοι εντάσσονται στον κύριο πίνακα κατάταξης έχουν 
πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, έχουν εκπαιδευτεί 
και γνωρίζουν τον τρόπο, με τον οποίο θα εμπλακούν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους, 
τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Για το σκο-
πό αυτό, θα πρέπει να υπάρξει η σχετική αναπροσαρμογή στο 
Φ.Ε.Κ. των καθηκόντων των Σχολικών Νοσηλευτών και να 
οριστούν οι αρμόδιοι για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση κατ’ 
αποκλειστικότητα.

Επιπλέον καίρια και ουσιαστικά προβλήματα, τα οποία έχουν 
αναδειχθεί, καθώς ο θεσμός του Σχολικού Νοσηλευτή εξελίσ-
σεται στη χώρα μας, αποτελούν: 

• Η ανεπάρκεια παροχής αποκλειστικού χώρου (Γραφείο Σχο-
λικού Νοσηλευτή), αναγκάζει τους συναδέλφους να πράττουν 
τα καθήκοντα τους σε έκθεση και πολλές φορές με κίνδυνο 
της υγείας τόσο της δικής τους όσο και των άλλων. Τα προ-
βλήματα υποδομών στην εκπαίδευση είναι γνωστά. Ωστόσο 
ο σχολικός νοσηλευτής οφείλει να παρέχει ιδιωτικότητα σε 
κάθε μαθητή - ασθενή, σύμφωνα με τον κώδικα νοσηλευτικής 
δεοντολογίας. Ενδεικτικά, η ιδιωτικότητα απαιτείται κατά τη 
λήψη ιστορικού-απόσπαση προσωπικών και ευαίσθητων δε-
δομένων, κατά την διενέργεια νοσηλευτικών πράξεων (φρο-
ντίδα τραύματος, κλινική εξέταση, υποδόρια χορήγηση ινσου-
λίνης κ.λπ.). 

• Πέραν της πανδημίας, η έλλειψη υγειονομικού υλικού απο-
τελεί άλλο ένα εμπόδιο. Πολλές σχολικές μονάδες δε διαθέ-
τουν ούτε ένα υποτυπώδες φαρμακείο καθώς κρίνεται ότι δεν 
αποτελεί προτεραιότητα στα κονδύλια του σχολείου. 

• Μέσα από την καθημερινή πρακτική προκύπτει η ανάγκη εκ-
πόνησης πρωτόκολλου εργασίας από το Υπουργείο Παιδείας 
& Θρησκευμάτων, ώστε να παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες, σε 
κάθε σχολείο (π.χ. προτυποποίηση ατομικού φακέλου υπο-
στηριζόμενου μαθητή) και να υπάρχει ταύτιση έργου, αλλά 
και σταθερή ενημέρωση προς όλους τους νέους σχολικούς 
νοσηλευτές.  

Επιπλέον, απαιτείται επανασχεδιασμός και επικαιροποίηση 
του καθηκοντολόγιου, κυρίως στη Γενική Εκπαίδευση, με πα-
ρουσία και γνωμοδότηση σχολικών νοσηλευτών, καθώς χρή-
ζει πολλών διευκρινήσεων, οι οποίες παρακωλύουν το έργο 
τους σε καθημερινό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα: 

• Όσον αφορά το ωράριο των ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών 
στη Γενική εκπαίδευση, εξαιρείται από αυτό των υπόλοιπων 
κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, βάσει του 
Φ.Ε.Κ. 2038/05-06-2018 που ορίζει ότι: «Το εβδομαδιαίο υπο-
χρεωτικό ωράριο του υποστηρικτικού έργου του σχολικού 
νοσηλευτή καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
για το ωράριο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και σε 
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α) Νοσηλεύτρια Τ.Ε ζητά αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν. Σπάρτης 
προς το Γ.Ν. Λαμίας ή άλλο νοσοκομείο της 5ης ΥΠΕ. E – 
mail: mariagkounanou@gmail.com

β) Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητά αμοιβαία μετάθεση από το Πανεπιστη-
μιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου προς Νοσοκομεία της 
3ης& 4ης  Υγειονομικής Περιφέρειας.E – mail: e.zavva@
yahoo.gr

γ) Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από Γ.Ν. Αγίου Νικολάου Κρήτης, ζητά 
αμοιβαία μετάταξη προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κέ-
ντρο Υγείας της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6944616919

δ) Νοσηλεύτρια επιθυμεί μετάταξη από το Πανεπιστημιακό Γε-
νικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για Θεσσαλονίκη και γύρω νο-
μούς. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6974143354

ε) Νοσηλεύτρια Π.Ε. επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από Γ.Ν. Θη-
βών, προς Νοσοκομεία Βόρειας Ελλάδας (Ξάνθη, Καβάλα, 
Κομοτηνή), εξυπηρετεί όποιον ενδιαφέρεται να εργάζε-
ται κοντά στην Αθήνα ή Χαλκίδα. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6987144461

στ) Νοσηλεύτρια ζητά αμοιβαία μετάθεση από Γενικό Νοσοκο-
μείο ΚΑΤ Αττικής σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο της Θεσσαλο-
νίκης. E – mail: kelly_ri_@hotmail.com

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Ιανουάριος 2021)

καμιά περίπτωση ο χρόνος παραμονής του στη σχολική μονά-
δα δεν μπορεί να είναι α) μικρότερος του διδακτικού ωραρίου 
των υποστηριζόμενων μαθητών και β) μεγαλύτερος του ερ-
γασιακού ωράριο των τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα». Κατ’ 
εξαίρεση από το κοινό ωράριο του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, οι σχολικοί νοσηλευτές παραμένουν στη σχολι-
κή μονάδα τουλάχιστον όσο διαρκεί το διδακτικό ωράριο των 
υποστηριζόμενων μαθητών. Το πρόβλημα εντείνεται στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου το διδακτικό πρόγραμμα είναι 
μεγαλύτερο και έχει ως αποτέλεσμα το ωράριο των σχολικών 
νοσηλευτών, όχι μόνο να είναι το μεγαλύτερο από οποιονδή-
ποτε άλλον κλάδο στην εκπαίδευση (χωρίς την ανάλογη αύξη-
ση μισθού), αλλά και να αντιτίθεται στη σύμβαση που υπογρά-
φουν, καθώς και στο ημερήσιο παρουσιολόγιο / απουσιολόγιο 
που υπογράφουν μηνιαίως για τη μισθοδοσία τους.

• Η ένταξη των σχολικών νοσηλευτών στη Γενική Εκπαίδευση 
και η δημιουργία οργανικών θέσεων είναι μείζονος σημασίας. 
Αν η παρουσία σχολικού νοσηλευτή σε κάθε σχολική μονάδα 
μοιάζει ανέφικτη, τότε ένα αρχικό βήμα θα μπορούσε να είναι 
η τοποθέτησή τους σε σχολεία με μεγάλο μαθητικό πληθυσμό 
π.χ. >300 παιδιών. 

• Τέλος, ένα ακόμη ζήτημα που προκύπτει είναι η αδυναμία 
έγκρισης «διπλής παράλληλης στήριξης». Η «παράλληλη στή-
ριξη» μπορεί να αφορά α) εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, 
β) σχολικό νοσηλευτή και γ) ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Εάν 
κάποιο παιδί έχει ήδη έγκριση για ένα από τα παραπάνω, δεν 
μπορεί να εγκριθεί στήριξη από άλλη ειδικότητα. Για παράδειγ-
μα ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες και πρόβλημα υγείας, θα 
πρέπει να «επιλέξει» ποια στήριξη θα λάβει. Ακόμα και αν έχει 
εγκριθεί εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης για κάποιο παιδί 
με μαθησιακές δυσκολίες που έχει και πρόβλημα υγείας, και 
στο σχολείο υπάρχει ήδη σχολικός νοσηλευτής για κάποιο άλλο 
«υποστηριζόμενο παιδί», δεν δίνεται η δυνατότητα στον σχολικό 
νοσηλευτή να αναλάβει επίσημα ως «υποστηριζόμενο μαθητή» 

το παιδί με τις μαθησιακές δυσκολίες, καθώς έχει ήδη «παράλ-
ληλη στήριξη» από ειδικό παιδαγωγό.

Καθίσταται αυτονόητο ότι σε ένα τόσο ευμετάβλητο περιβάλ-
λον, όπου η δημόσια υγεία απειλείται από δεκάδες κινδύνους, 
(και όχι μόνο λόγω της πανδημίας) οι νοσηλευτές διαδραμα-
τίζουν πολλαπλούς ρόλους, οι οποίοι δεν αφορούν μόνο την 
περίθαλψη και φροντίδα του ασθενούς, εντός των υπηρεσιών 
υγείας, αλλά και την άσκηση πρόληψης, την εκπαίδευση ομά-
δων του πληθυσμού, αλλά και την υποστήριξή τους,  πρακτικά 
όπως και ψυχοσυναισθηματικά. Πόσο μάλλον, στο ευαίσθητο 
περιβάλλον της σχολικής κοινότητας. Άλλωστε, η προαγωγή 
της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των μα-
θητών στο σχολείο αποτελεί κυρίαρχο στόχο σύμφωνα με τις 
αρχές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Ανακεφαλαιώνοντας, ο ρόλος του σχολικού νοσηλευτή είναι 
πολυδιάστατος και πολυσύνθετος. Καθώς εξελίσσεται, θα 
πρέπει να κατοχυρωθεί η μόνιμη και σταθερή παρουσία του 
σε κάθε σχολική μονάδα, ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει 
και να προάγει το έργο του, ολιστικά μέσα στο σχολικό πε-
ριβάλλον και επιπρόσθετα να αποτελέσει έναν ισχυρό κρίκο 
στην αλυσίδα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να 
διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο η Δημόσια Υγεία.

Γεώργιος Δεληγιάννης, Ελένη Μυλωνά, 

 Κωνσταντίνα Τζούτη

 Σχολικοί Νοσηλευτές  (ΠΕ25)
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Ερευνητικό Βήμα: 
«Μελέτη της απόφασης των επαγγελματιών υγείας του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) της Ελλάδας, περί 

ατομικού εμβολιασμού έναντι του covid-19»

Φορέας Υλοποίησης: Τμήμα 
Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου 
Πατρών

Υπό την Αιγίδα της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος.

Σε συνεργασία: Γενικό Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο Πατρών 
«Παναγία η Βοήθεια»

Μ.Ε.Θ. (Νοσηλ. Υπ.) Γενικού 
Περιφερειακού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου

Στόχος της παρούσας ερευνητικής μελέτης, είναι: 

Να καταγραφεί το γνωστικό υπόβαθρο των υγειονομικών 
του ΕΣΥ σχετικά με τον ιό Covid-19 και να διερευνηθούν τα 
προσωπικά τους κίνητρα που συντέλεσαν στην αποδοχή του 
προαιρετικού εμβολιασμού, όπως και τα αντικίνητρα που οδή-
γησαν στην άρνηση τους βάσει των προσωπικών τους πεποι-
θήσεων σε σχέση με τα εμβολιαστικά σκευάσματα έναντι του 
Covid-19.

Διευκρινήσεις:

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, ενώ, η συμμετοχή 
στην έρευνα είναι εθελοντική και τα δεδομένα εμπιστευτικά.

Κανένα προσωπικό στοιχείο ταυτοποίησης δεν θα 
σας ζητηθεί.

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων θα χρη-
σιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους 
σκοπούς της παρούσης έρευνας που 
σχετίζεται με τον ιό Covid-19.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται 
σε επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, 
νοσηλευτές), που εργάζονται στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η συμμετοχή στη μελέτη είναι 
εθελοντική. Μπορείτε να σταμα-
τήσετε τη συμπλήρωση του ερω-
τηματολογίου, οποιαδήποτε στιγμή 
θελήσετε.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμ-
μετοχή σας. Θα βρισκόμαστε στη διά-
θεσή σας για οποιοδήποτε ερώτημά σας 
στο Email: covid.19.research.greek.team@

gmail.com

Εάν ενδιαφέρεστε για τα αποτε-
λέσματα της μελέτης μπορείτε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η μελέτη πραγματοποιείται με 
τη χρήση του παρόντος ηλε-
κτρονικού ερωτηματολογίου, 
εφόσον δηλώστε ανώνυμα τη 
συγκατάθεση σας.

Link Ερωτηματολογίου: https://covid-research.typeform.
com/to/opbRpquO

Χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου: 5 λεπτά.

O Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μελέτης:

 Dr. TzenalisAnastasios – RN,BSc,MSc,PhD, Επίκουρος Κα-
θηγητής Παθολογικής Νοσηλευτικής – Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Email: antzenalis@hotmail.com

            antzenalis@upatras.gr

             tel: +30 6947729065

Φ
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«Προτεραιοποίηση εμβλολιασμού κατά του κορωνοϊού Covid-19»
Αναλυτικές πληροφορίες: http://enne.gr/18877

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


