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Εθνική Εκστρατεία 
Εμβολιασμού: 

«Εμβολιαζόμαστε ΕΜΕΙΣ για να 
παραδειγματιστούν ΟΛΟΙ»

Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθμό 
στην Υγεία:

Γ. Φραγκιαδάκη: Παγκόσμια Ημέρα 
κατά του Καρκίνου 2021 - Οι 
επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 

στους ογκολογικούς ασθενείς»   

Ε. Ρομπάνος: «Παγκόσμια Ημέρα 
για τον Καρκίνο της Παιδικής 
Ηλικίας»   

Θ. Τσιντζιφάκη: «Hθική 
παρενόχληση  στο χώρο εργασίας, 

mobbing» 

Α. Χαρανά, Β. Σούλια: 
«Εφαρμογή του 

αντιμικροβιακού χαλκού στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού 

Νοσοκομείου Βόλου» 

Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές 
επιστημονικών συγγραμμάτων από τις 
Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ 
Α.Ε. προς τα μέλη της Ε.Ν.Ε.

 
Παροχή έκπτωσης 20% για τις αγορές 
επιστημονικών συγγραμμάτων από τις 

Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, 
προς τα μέλη της Ε.Ν.Ε.

Η Δ.Ν.Υ. του Γ.Ν.Ν. Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων» 

αρωγός στη Συνεχιζόμενη 
Εκπαίδευση των Νοσηλευτών

Αίτημα για την άμεση ένταξη των 
Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 στην 

Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά 
προτεραιότητα

Συγκρότηση Επιτροπής
 Επιστημονικού Τομέα Ειδικευόμενων 

Νοσηλευτών

Αίτημα άμεσης ένταξης στην Εθνική 
Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά 

προτεραιότητα των Νοσηλευτών, οι 
οποίοι υπηρετούν στα Σωφρονιστικά 

Καταστήματα Κράτησης

Ενημέρωση παραλαβής δελτίων εισόδου 
– Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο 
μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό 
Πρατήριο του Πολεμικού Ναυτικού
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Λειτουργία Κεντρικών Γραφείων 
και Περιφερειακών Τμημάτων 

Ε.Ν.Ε.

Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜΝ: 
Ανακοίνωση-Μητρώο 

εκπαιδευτών επαγγελματικής 
κατάρτισης-Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
δήλωση μαθημάτων 2021Α

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων για την λήψη 

νοσηλευτικής ειδικότητας: Ν. 
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Ασύγχρονης Εκπαίδευσης: 
«Νεότερες επιστημονικές 

εξελίξεις για την αποτελεσματική 
κλινική διαχείριση της πανδημίας 

COVID-19 »

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648044, Fax: 210 3617859
e-mail: info@enne.gr

www.enne.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Σκουτέλης / Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τζαννής Πολυκανδριώτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απόστολος Κωτσής / Αντιπρόεδρος Α’ Δ.Σ. Ε.Ν.Ε. 
Γεώργιος Αρβανίτης / Αντιπρόεδρος Β’Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Τζαννής Πολυκανδριώτης / Μέλος Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Κωνσταντία Μπελαλή / Αναπληρωτής Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Λάμπρος Μπίζας / Ταμίας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.
Γεώργιος Αβραμίδης / Οργανωτικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ν.Ε.

Μέλη:
Δημήτριος Πιστόλας
Ειρήνη Κολώνια
Μιχαήλ Μαντζανάς
Γεώργιος Δόντσιος
Παναγιώτης Κοσκινάς
Ευτυχία Γιάγκου
Μαρία Μηλάκα
Γεώργιος Μπαλιόζογλου.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γεώργιος Αβραμίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΣΑΒΒΑΣ Ι. ΓΑΒΡΑΣ
Κοτζιά 16, 121 37 Περιστέρι,
Τ: 210 5718423, F: 210 5753246
e-mail: gavras@otenet.g

Τα ενυπόγραφα άρθα
απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος
και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα.
Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μή,
δεν επιστρέφονται.
Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους
ή όλου του κειμένου χωρίς
την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Συνέχεια στη σελ. 03»

Συνέχεια στη σελ. 04»

Συνέχεια στη σελ. 04»

Συνέχεια στη σελ. 03»
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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

Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜΝ: Ανακοίνωση-
Μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση 
μαθημάτων 2021Α

HΗ Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτι-

σης, Διά Βίου Μάθησηςκαι Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα 

μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότηταγια ανάθεση 

διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά 

σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2021Α.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα μέλη του Μητρώου, σύμ-

φωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης θα υποβληθεί ηλεκτρο-

νικά στην πύλη εκπαιδευτών του Μητρώου: https://mitrooiek.

minedu.gov.gr

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 

2021 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: http://www.gsae.edu.gr/en/

news/1658-anakoinosi-mitroo-ekpaidefton-epaggelmatikis-

katartisis-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-dilosi-

mathimaton-2
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Το Υπουργείο Υγείας και ο Ορ-
γανισμός Διασφάλισης της Ποι-
ότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) σε 
συνεργασία με την Ιατρική Σχο-
λή και το Τμήμα Νοσηλευτικής 
του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
ανέπτυξαν ένα καινοτόμο εξ’ 
αποστάσεως ασύγχρονο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Νεότερες επιστημονικές εξελί-
ξεις για την αποτελεσματική κλινική διαχείριση της πανδημίας 
COVID-19».

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εκπαίδευσης 
των επαγγελματιών υγείας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
και βασικός του στόχος είναι η διασφάλιση της αποτελεσματι-
κότερης και της ποιοτικότερης παροχής φροντίδας μέσω της 
επικαιροποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους σε 
θέματα όπως:

• η διαχείριση των ασθενών σε 
Μονάδες Εντατικής Φροντίδας,

• η διαχείριση των ασθενών σε 
κλινικές COVID-19 και άλλες δο-
μές,

• η διαχείριση ύποπτων κρουσμά-
των και ασθενών COVID-19 σε δο-
μές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και κατ’ οίκον,

• καθώς και άλλα γενικά και πιο ειδικά θέματα.

Η πρόσβαση στο εν λόγω πρόγραμμα είναι ελεύθερη μέσω 
πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και θα είναι δια-
θέσιμο από την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021. Περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://covid19.cce.
uoa.gr/

Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος είναι το Κέντρο Επι-
μόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΕΚ-
ΠΑ).

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασύγχρονης 
Εκπαίδευσης: «Νεότερες επιστημονικές εξελίξεις 
για την αποτελεσματική κλινική διαχείριση της 

πανδημίας COVID-19»

T

Η ισχύς της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (A΄ 104), 
ως προς την επιλογή των υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτι-
κής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο 2020-2021, παρατεί-
νεται έως την 30.6.2021.

Πληροφορίες ανά Υγειονομική Περιφέρεια:

1η Υ.Πε.: http://www.1dype.gov.gr/?p=12785

2η Υ.Πε.: https://www.2dype.gr/images/dype/SCAN_2021011
3_115541264_13012021_125757.pdf

3η Υ.Πε.: http://www.3ype.gr/uploads/NursingSpecialties/

NursingSpecialties_Anakoinwsh_15-01-21.pdf

4η Υ.Πε.: https://www.4ype.gr/index.php

5η Υ.Πε.: https://www.dypethessaly.gr/announcements-

body/item_29_01_2021_081251/

6η Υ.Πε.: http://www.dypede.gr/

7η Υ.Πε.: https://www.hc-crete.gr/

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
για την λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας: Ν. 

4764/2020 – Άρθρο 63
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Καθώς η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού βρίσκεται σε πλή-
ρη εξέλιξη τόσο για το προσωπικό των Νοσοκομείων και των 
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όσο και για την 
υπερήφανη γενιά της τρίτης ηλικίας, 
οφείλουμε να εκφράσουμε τον απεριό-
ριστο σεβασμό, προς όλους τους Νοση-
λευτές και τους επαγγελματίες υγείας, 
οι οποίοι ως πρεσβευτές των επιστημών 
υγείας, εκπροσωπούν υπέρ του δέοντος, 
το πρότυπο της υπεύθυνης συμπεριφο-
ράς και ατομικής ευθύνης απέναντι στο 
κοινωνικό σύνολο, σε ότι αφορά την 
ενδυνάμωση και την υποστήριξη του, 
απέναντι στον εμβολιασμό για το COVID 
– 19.

Μεσούντος του εμβολιασμού, επιθυμούμε, να γνωστοποιή-
σουμε στους συναδέλφους μας, ότι δεν παρατηρήθηκε καμία 
σοβαρή παρενέργεια πλην ελαχίστων έως και μηδαμινών, 
όπως πόνος στον δελτοειδή μυ, δεκατική πυρετική κίνηση, 
μυαλγία, κακουχία. Στην πλειοψηφία τους, έχοντας ολοκλη-
ρώσει και τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού, χαίρουν άκρας 
υγείας και συνεχίζουν το άοκνο και ανιδιοτελές έργο τους, 
προσηλωμένοι στις αρχές της νοσηλευτικής επιστήμης.

Οι Νοσηλευτές αποτελούν διεθνώς, τους επαγγελματίες υγεί-
ας, οι οποίοι, μεταξύ των άλλων, είναι τα πρόσωπα αναφοράς 
και οι ενεργοί υποστηρικτές για την πρόληψη των ασθενειών, 
την αγωγή και την προαγωγή της υγείας του κοινωνικού συ-
νόλου, σε όλα τα επίπεδα φροντίδας της υγείας. Στο πλαίσιο 
αυτό, αποτελούν την άμεση πηγή πληροφόρησης και ενημέ-
ρωσης του γενικού πληθυσμού σχετικά με τον εμβολιασμό. 
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουμε εντρυφήσει ως νοσηλευ-

τές από τις προπτυχιακές μας σπουδές, ώστε να προάγουμε 
τις θετικές συμπεριφορές υγείας και να λειτουργούμε ως 
κοινωνοί της, για τον υγιή πληθυσμό, αλλά και τους νοσού-

ντες, διαπιστώνουμε μέσα από μεμο-
νωμένες περιπτώσεις, ότι όσα έχουμε 
διδαχθεί και εκπαιδευτεί, δεν τα εφαρ-
μόζουμε κατά γράμμα στην προσωπική 
μας ζωή. Αυτό το γεγονός, επιβεβαιώ-
νεται δυστυχώς, από μελέτες, οι οποίες 
έχουν διαπιστώσει ότι οι επαγγελματίες 
υγείας διχάζονται απέναντι στο δίλημμα 
του εμβολιασμού για τους ίδιους, τους 
ασθενείς τους και την οικογένειά τους.

Αδήριτη λοιπόν η ανάγκη να δώσουμε 
τώρα το φωτεινό παράδειγμα με τον εμ-

βολιασμό, επιβεβαιώνοντας το υψηλό αίσθημα ατομικής και 
κοινωνικής ευθύνης, πρώτοι εμείς οι Νοσηλευτές, τόσο στους 
λοιπούς επαγγελματίες υγείας, όσο και στον ευρύτερο πληθυ-
σμό της κοινότητας στην οποία ανήκουμε και υπηρετούμε, με 
ήθος και αυτοθυσία, ώστε να επιστρέψουν όλοι στα αγαπημέ-
να τους πρόσωπα.

Στην έναρξη της πανδημίας, «λυγίσαμε» εμείς και δεν «έσπα-
σε» κανένας. Τώρα, οι κοινωνικές επιταγές προστάζουν να 
πρωτοστατήσουμε για ακόμη μια φορά.

«Εμβολιαζόμαστε ΕΜΕΙΣ 

για να παραδειγματιστούν ΟΛΟΙ»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

   Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού: «Εμβολιαζόμαστε 
ΕΜΕΙΣ για να παραδειγματιστούν ΟΛΟΙ»

K

Η Ε.Ν.Ε. στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Εθνικής Εκστρατεί-
ας Εμβολιασμού απέστειλε σχετικό αίτημα προς την Υπουργό 
Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως για τον άμεσο 
εμβολιασμό των Σχολικών Νοσηλευτών κατά προτεραιότητα. 

Αναλυτικά το αίτημα: 

Αξιότιμη κ. Κεραμέως,

Σε συνέχεια του έγγραφου σας με αρ. πρωτ. 18375/Δ3, προς 

Αίτημα για την άμεση ένταξη των Σχολικών 
Νοσηλευτών ΠΕ25 στην Εθνική Εκστρατεία 

Εμβολιασμού κατά προτεραιότητα

H
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Η Ε.Ν.Ε. στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Εθνικής Εκστρατείας 
Εμβολιασμού απέστειλε σχετικό αίτημα προς τη Γενική Γραμ-
ματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Σοφία Νικολάου για τον 
άμεσο εμβολιασμό των Νοσηλευτών, οι οποίοι υπηρετούν στα 
Σωφρονιστικά Καταστήματα Κράτησης. Αναλυτικά το αίτημα: 

Αξιότιμη κ. Νικολάου,

Κατόπιν πολλών αναφορών Νοσηλευτών, οι οποίοι εργάζονται 
στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Κράτησης πανελλαδικά, δεν 
έχει υπάρξει σχετική μέριμνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
ώστε οι Νοσηλευτές και το Υγειονομικό προσωπικό να εντα-
χθούν κατά προτεραιότητα στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολι-
σμού.

Κατανοώντας πλήρως την εύλογη ανησυχία τους, σε ότι αφορά 
την ατομική τους προστασία, αλλά και εν γένει την προστασία 
της Δημόσιας Υγείας στο ιδιαιτέρως ευπαθές περιβάλλον ερ-

γασίας τους, αιτούμαστε όπως μας ενημερώσετε για το σχεδι-
ασμό και τον προγραμματισμό διεξαγωγής των εμβολιασμών, 
στο υγειονομικό προσωπικό της αρμοδιότητάς σας, ώστε να 
υπάρξει αποκλιμάκωση της γενικευμένης σύγχυσης, η οποία 
έχει προκληθεί, καθώς εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρί-
νιστο το πλαίσιο και ο άξονας προτεραιότητας για την ένταξη 
τους 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                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Αίτημα άμεσης ένταξης στην Εθνική Εκστρατεία 
Εμβολιασμού κατά προτεραιότητα των 
Νοσηλευτών, οι οποίοι υπηρετούν στα 
Σωφρονιστικά Καταστήματα Κράτησης

H

τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης με θέμα: «Ένταξη κατά προτεραιότητα των εκπαιδευ-
τικών, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του 
ειδικού βοηθητικού προσωπικού (Ε.Β.Π.) και των μαθητών 
(ηλικίας 16 ετών και άνω) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα της τρέχουσας εμ-
βολιαστικής περιόδου» και κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων 
των μελών μας (ΠΕ 25 Σχολικοί Νοσηλευτές), σχετικά με τη 
μη μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για 
την άμεση ένταξή τους στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού, 
σας επισημαίνουμε την άμεση ανάγκη, ως προς τον κατά προ-
τεραιότητα εμβολιασμό τους, ως Νοσηλευτές.

Καθώς οι Σχολικοί Νοσηλευτές είναι οι αρμόδιοι για το σύ-
νολο της ορθής υγειονομικής λειτουργίας των Σχολικών Μο-
νάδων, βάσει των καθηκόντων τους, όπως προκύπτουν από 
το Φ.Ε.Κ. 2038/05-06-2018 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των 
κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης» και συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της πανδημίας 
COVID – 19, συντονίζοντας και διασφαλίζοντας την ομαλή λει-
τουργία των Σχολικών Μονάδων, θα έπρεπε να είχαν συμπερι-

ληφθεί κατά προτεραιότητα στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολια-
σμού, ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, 
όντας προστατευμένοι από τον COVID – 19.

Κατανοώντας πλήρως την εύλογη ανησυχία τους, σε ότι αφο-
ρά την ατομική τους προστασία, αλλά και την εν γένει προστα-
σία της Σχολικής Υγιεινής και της Δημόσιας Υγείας στο ιδιαι-
τέρως ευπαθές περιβάλλον εργασίας τους, αιτούμαστε, όπως 
συμπεριλάβετε όλους τους Σχολικούς Νοσηλευτές (ΠΕ25), σε 
καθεστώς κατά προτεραιότητας εμβολιαστικής κάλυψης, στην 
υπάρχουσα Εθνική Εμβολιαστική Εκστρατεία, ώστε να υπάρ-
ξει αποκλιμάκωση της γενικευμένης σύγχυσης, η οποία έχει 
προκληθεί, καθώς εξακολουθεί να παραμένει αδιευκρίνιστο 
το πλαίσιο και ο άξονας προτεραιότητας για την ένταξη τους 
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 Σχολικοί Νοσηλευτές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), στο πλαίσιο των δραστη-
ριοτήτων της, οι οποίες πηγάζουν πρωτίστως από τους σκοπούς 
της, όπως αυτοί περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Νόμου 3252/2004 (επιστημονική προαγωγή μελών, προαγωγή 
και Ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως ανεξάρτητης και αυτόνομης 
Επιστήμης και Τέχνης με σκοπό την συμβολή στην προστασία της 
υγείας του Ελληνικού Λαού) και σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 23 του Ν. 3252/2004, «Επιτροπές – Τομείς κατά 
ειδικότητα»,

2. Την απόφαση Δ.Σ. (αρ. πρωτ. 819/09-06-2017), με θέμα: 
«Συγκρότηση Επιτροπών Επιστημονικών Τομέων»,

3. Το ακριβές απόσπασμα του Δ.Σ., (αρ. πρωτ. 2174/24-12-
2020), με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής του Επιστημονικού 
Τομέα Ειδικευόμενων Νοσηλευτών»,

4. Τις αιτήσεις συμμέτοχης των ενδιαφερόμενων.

Ανακοινώνει: 

Τη συγκρότηση Επιτροπής του Επιστημονικού Τομέα Ειδικευ-
όμενων Νοσηλευτών, με τα εξής μέλη:

Συγκρότηση Επιτροπής του Επιστημονικού 
Τομέα Ειδικευόμενων Νοσηλευτών

H
• Τούσης Ευθύμιος, Πρόεδρος

• Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα, 

   Αντιπρόεδρος

• Βαλτσάνοβα Ντιάνα, Γραμματέας

• Αβράμη Χρυσάνθη

• Αγοροπούλου Αθανασία

• Ασβεστά Ελένη

• Γεργεριτάκη Μελπομένη

• Γιαννετοπούλου Φανή

• Γκέκα Ανθή

• Γούλα Αγγελική

• Γραμματίκας Κωνσταντίνος

• Θεοδωρακόπουλος Αδαμάντιος

• Κιούση Αναστασία

• Κοσμίδης Γεώργιος

• Κουρνιώτη Πηγή

• Κουτσουρούμπα Χαρίκλεια

• Κρανιά Ευσταθία

• Μαγκλάρα Σωτηρία

• Μακρής Αθανάσιος

• Μαλλικόπουλος Παναγιώτης

• Μανωλά Διονυσία

• Μαρινίδου Δήμητρα

• Μέρμηγκας Κωνσταντίνος

• Μουλαρογιάννη Μαρία

• Μπόσμη Μαρία

• Μπρισίλντα Λέσι

• Νιοκαστρίτη Χριστίνα

• Παπαδοπούλου Πολυξένη

• Πασά Μαρία

• Παττέ Ελπινίκη

• Πετροπούλου Μαρία

• Πλατσίκα Χριστίνα

• Ρέκκα Ελένη

• Ρήγα Βασιλική

• Σδούγκου Δήμητρα

• Σμαραγδάκη Αναστασία

• Σιάνη Αναστασία

• Στεφοπούλου Ειρήνη – Αργυρούλα

• Συριοπούλου Ευαγγελία

• Τσουκαλά Βασιλική – Αικατερίνη

• Φράγκου Ελένη

• Χαριτωνίδου Χριστίνα

• Ψωμά Σοφία

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Τομέα και Απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΕ, δύναται να δημιουργη-
θούν και Τμήματα του Τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: 
http://enne.gr/nosileftikoi_epistimonikoi_tomeis

Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι ετήσια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                    Τζαννής Πολυκανδριώτης

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις έκδοσης δελτίου εισόδου για την 

Π.Ο.Ν., οι οποίες έχουν κατατεθεί μέχρι και τον Ιανουάριο 

2021, έχουν παραληφθεί και προωθούνται σταδιακά στους 

Αντιπροσώπους της Ε.Ν.Ε. λόγω του μεγάλου όγκου, ώστε να 

Ενημέρωση παραλαβής δελτίων εισόδου – Υποβολή 
αιτήσεων για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο 
Στρατιωτικό Πρατήριο του Πολεμικού Ναυτικού

Σ
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Οι Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, έχοντας σαράντα χρόνια ενερ-
γού παρουσίας, στο χώρο των επιστημονικών συγγραμμάτων 
στο χώρο της υγείας, εκδίδοντας βιβλία Ελλήνων συγγρα-
φέων εφάμιλλα των ξένων, και μεταφράσεις αξιόπιστες που 
ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις, ενώ καλύπτουν 

μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων, ανταποκρινόμενες στο αίτημα της 
Ε.Ν.Ε., για την παροχής εκπτωτικής πολιτικής προς τα μέλη 
της, προσφέρουν όλες τις εκδόσεις τους με 20% έκπτωση, με 
την επίδειξη της κάρτας μέλους της Ε.Ν.Ε..

Τα ενεργά μέλη, μπορούν να προμηθεύονται τα επιστημονι-

Παροχή έκπτωσης 20% για τις αγορές 
επιστημονικών συγγραμμάτων από τις 
Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, προς τα μέλη της Ε.Ν.Ε.

O

Οι Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε., με την αδιά-
λειπτη και πολυετή παρουσία τους στο χώρο του επιστημονι-
κών συγγραμμάτων υγείας, ανταποκρινόμενες στο αίτημα της 
Ε.Ν.Ε., για την παροχής εκπτωτικής πολιτικής προς τα μέλη 
της, προσφέρουν όλες τις εκδόσεις τους με 10% έκπτωση, με 
την επίδειξη της κάρτας μέλους της Ε.Ν.Ε.

Τα ενεργά μέλη, μπορούν να προμηθεύονται τα επιστημονικά 
συγγράμματα από τα καταστήματα των Επιστημονικών Εκδό-
σεων ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.:

• Ναυαρίνου 18, Αθήνα

• Μικράς Ασίας 76, Γουδί

• Ι. Ράλλη 21, Μεταμόρφωση

• Παναγιάς Δέξιας 5, Θεσσαλονίκη

και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών: 2102815902.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές ευ-
χαριστίες του, προς τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ 
Α.Ε., για την ευγενική παροχή της εκπτωτικής πολιτικής, προς 
τους Νοσηλευτές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

 Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές 
επιστημονικών συγγραμμάτων από τις 

Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. 
προς τα μέλη της Ε.Ν.Ε.

O

τις παραλάβουν οι αιτούντες από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 
Για τα μέλη της Ε.Ν.Ε., τα οποία αδυνατούν να παραλάβουν 
τις ατομικές κάρτες από τους Αντιπροσώπους της Ε.Ν.Ε., θα 
αποσταλούν ταχυδρομικά.

Επιπλέον, λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την έκδοση ειδικού δελτίου εισόδου των μελών της Ε.Ν.Ε. στο 
Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού στην 
Αθήνα, η κατάθεση των αιτήσεων συνεχίζεται καθημερινά. Οι 
αιτήσεις θα συγκεντρώνονται στο τέλος κάθε μήνα και θα κα-
τατίθενται στην Π.Ο.Ν., ώστε να υπάρχει συνεχιζόμενη ροή.

Για την αίτηση έκδοσης ατομικής κάρτας εισόδου απαιτούνται 

τα κάτωθι δικαιολογητικά:

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 ταχυδρομι-
κώς, (Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 47, Τ.Κ.: 106 76 Αθήνα, 
2ος όροφος).
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Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
αλλά και σε όλον τον κόσμο λόγω της πανδημίας COVID – 19, 
έχει κάνει αναγκαία την αύξηση του αριθμού των κρεβατιών 
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και την εκπαίδευση των 
επαγγελματιών υγείας. Υπό το πνεύμα αυτών των συνθηκών, 
η European Society of Intensive Care Medicine, με τη χρημα-
τοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέπτυξε το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα: C19_SPACE (C19_Skills PrepAration CoursE), το 
οποίο απευθύνεται σε ιατρούς και νοσηλευτές νοσοκομείων 
των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασίλειου, 
που διαθέτουν Μ.Ε.Θ..

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας 
«Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», σε συνεργασία με την Υπεύ-
θυνη του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
κ. Αθανασία Καβαλιεράτου και εξειδικευμένους Νοσηλευτές 
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου, διοργά-
νωσαν με επιτυχία το Πρόγραμμα C19_SPACE, εκπαιδεύοντας 
του Νοσηλευτές του Νοσοκομείου, στη διαχείριση ασθενών 
Μ.Ε.Θ.. Η εκπαίδευση περιελάμβανε on-line θεωρητικά μαθή-
ματα και «face-to-face» εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιή-
θηκε με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού της E.S.I.C.M. καθώς 
και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality 
Experience) για τη διενέργεια virtual rounds στους χώρους 
της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Το περιεχόμενο της εκ-

παίδευσης κάλυπτε τα εξής θέματα:

Ασφάλεια του προσωπικού, εφαρμογή και απόρριψη 
των Μ.Α.Π.

Εισαγωγή στην λειτουργία της Μ.Ε.Θ.

Ο ασθενής της Μ.Ε.Θ.: Γενικά θέματα και πρακτικές κατά 
την εισαγωγή.

Βασικές αρχές μηχανικού αερισμού.

Βασικές αρχές αιμοδυναμικής παρακολούθησης.

Σήψη και λοιμώξεις.

Άλλα θέματα της φροντίδας στη Μ.Ε.Θ.

Ομαδική φροντίδα.

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος, όλοι οι συμ-
μετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την 
E.S.I.C.M. με τις αντίστοιχες μονάδες συνεχιζόμενης εκπαί-
δευσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διεξαγωγή του προγράμματος 
υπάρχουν διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/10/C19_
SPACE-2020.pdf

Ο Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Μιχαήλ Μαντζανάς

Η Δ.Ν.Υ. του Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – 
Πατησίων» αρωγός στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση 

των Νοσηλευτών

H

κά συγγράμματα από τα καταστήματα των Ιατρικών Εκδόσεων 
Λίτσας:

• Αθήνα: Μ. Ασίας 70, T.K. 115 27, Τηλ.: 2107706549, 
2107789753, Fax: 210 7707631

• Θεσσαλονίκη: Εθν. Αμύνης 25, T.K.: 546 21, Τηλ.: 2310277154, 
2310242108, Fax: 2310242109

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές ευ-

χαριστίες του, προς τις Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, για την ευ-

γενική παροχή της εκπτωτικής πολιτικής, προς τους Νοση-

λευτές.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

         Ο Πρόεδρος                                    Η Αναπλ. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                          Κωνσταντία Μπελαλή
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Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθμό στην Υγεία

Η εμφάνιση της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) που 
προκλήθηκε από τον ιό SARS-CoV-2, έχει προκαλέσει παγκό-
σμια ανησυχία και έχει θέσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
τη δημόσια υγεία επιδρώντας καταλυτικά και σε μία ιδιαίτερα 
ευάλωτη ομάδα ασθενών, αυτών που πάσχουν από καρκίνο. 

Οι προκλήσεις για τους ασθενείς με καρκίνο στο συγκεκριμένο 
πλαίσιο της πανδημίας, επιβαρύνουν την προϋπάρχουσα ψυχο-
λογική τους κατάσταση, καθότι η ανοσοκαταστολή στην οποία 
υπόκειται ο οργανισμός τους είτε από την ίδια την ασθένεια είτε 
από τη θεραπεία, τους καθιστά πιο ευάλωτους στην επιμόλυνση 
από τον ιό Covid-19 σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό [1,2].

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές από λοίμω-
ξη, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της θεραπείας καθώς και 
περιττές νοσηλείες επιδρώντας ίσως αρνητικά ακόμα και στην 
πρόγνωση της νόσου, πολλές φορές αυξάνοντας ακόμα και το 
ποσοστό θνησιμότητας (20%) [3]. 

Τα αυστηρά και επιβεβλημένα μέτρα κοινωνικής προστασίας με 
στόχο την μείωση της εξάπλωσης της νόσου, όπως η εφαρμογή 
μάσκας, η απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων, 
η απαγόρευση σωματικής επαφής (χειραψία και εναγκαλισμός), 
η απομόνωση, ο περιορισμός των επισκέψεων, μειώνουν τη δυ-
νατότητα για ψυχολογική υποστήριξη, επηρεάζοντας σημαντικά 
την αίσθηση σύνδεσης, εμπιστοσύνης και ασφάλειας, απαραί-
τητες πηγές δύναμης και ευεξίας για τους ασθενείς με καρκίνο. 

Μελέτη σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού παρατηρήθηκε ότι η 
εργασιακή ανασφάλεια και η οικονομική αβεβαιότητα που σχετί-
ζεται με την πανδημία έχει προκαλέσει υψηλά ποσοστά κατάθλι-
ψης και αϋπνίας καθώς και χειρότερη γνωστική λειτουργία [4].

Είναι σημαντικό λοιπόν να αναγνωρίσουμε τα έντονα και αρνη-
τικά συναισθήματα που μπορεί να προκαλούνται και αντιμετω-
πίζουν οι ασθενείς με καρκίνο και οι οικογένειές τους κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, πέρα από την ταλαιπωρία και το 
στρες που έχουν ήδη υποβληθεί σε σχέση με τη διάγνωση και 
τη θεραπεία τους, καθώς το 10-20% αισθάνεται χρόνια δυσφορία, 
μερικές φορές έως και 6 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας [5]. 

Οι ασθενείς ανησυχούν για το πώς η πανδημία μπορεί να επη-

ρεάσει τη φροντίδα και τη θεραπεία τους, για τη μεταδοτικότητα 
του ιού και τον επακόλουθο αντίκτυπο στη θεραπεία τους κα-
θώς και για τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας 
καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Κι αυτό γιατί εξαιτίας της πανδημίας, έχουν γίνει αλλαγές προ-
τεραιοτήτων και διάθεσης των πόρων, με αποτέλεσμα να έχει 
παρατηρηθεί διαταραχή παροχής φροντίδας των ασθενών με 
χρόνιες παθήσεις συμπεριλαμβανομένων και αυτών με καρκί-
νο. Πολλοί ασθενείς, πάροχοι και ιδρύματα υγειονομικής πε-
ρίθαλψης έχουν αναστείλει προσωρινά τις συνήθεις εξετάσεις 
και διαγνωστικές διαδικασίες ελέγχου του καρκίνου έως ότου 
τεθούν σε εφαρμογή οι κατάλληλες διατάξεις και τα απαραίτη-
τα μέτρα ασφαλείας. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση του 
ελέγχου ρουτίνας κατά 85-90% [6].

Η αναβολή ή η μείωση των επισκέψεων παρακολούθησης μπο-
ρεί να θεωρηθεί ότι ελαχιστοποιεί την έκθεση στον ιό όπως και 
τα ραντεβού  ελέγχου ρουτίνας μπορούν να αναβληθούν έως 
ότου τελειώσει το πανδημικό κύμα. Ωστόσο, οι ασθενείς με μη 
φυσιολογικά αποτελέσματα διαλογής θα πρέπει να αξιολογού-
νται κατά περίπτωση όπως και ο επαναπρογραμματισμός αυτών 
των επισκέψεων πρέπει να παρακολουθείται για την αποφυγή  
αρνητικών εκβάσεων.

Επίσης η αναγκαιότητα οποιασδήποτε επεμβατικής διαδικασίας 
(η  χειρουργική επέμβαση ενέχει τον κίνδυνο νοσοκομειακής 
λοίμωξης με το πανδημικό παθογόνο ιό) πρέπει να αντισταθμίζε-
ται έναντι του αυξημένου κινδύνου κατά τη διάρκεια της πανδημί-
ας και πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση για να αντιμετωπι-
στεί το επείγων της διαδικασίας και η επίδραση στην έκβαση του 
ασθενούς εάν πρόκειται να αναβληθεί η διαδικασία [7].

Επιπλέον, με την αναστολή των πτήσεων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, οι ασθενείς με καρκίνο που συνήθως αναζητούν 
περίθαλψη στο εξωτερικό με πιο προηγμένες τεχνολογίες, βλέ-
πουν να τίθονται σε κίνδυνο τα σχέδια θεραπείας τους. Αυτό 
αυξάνει την ψυχολογική τους επιβάρυνση γνωρίζοντας ότι όσο 
αργότερα λάβουν τη θεραπεία τους, τόσο χειρότερη θα μπορού-
σε να εξελιχθεί η πρόγνωσή τους. 

Η
Γ. Φραγκιαδάκη: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας 

COVID - 19 στους ογκολογικούς ασθενείς» 

Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Καρκίνου 2021
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Με ορόσημο την 15η Φεβρουαρίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα Καρ-
κίνου της Παιδικής Ηλικίας (International Childhood Cancer Day 
- ICCD), ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τον Καρκίνο της Παιδι-
κής Ηλικίας (Childhood Cancer International - CCI) και η Διε-
θνής Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας (International Society of 
Pediatric Oncology - SIOP), παρουσιάζουν από κοινού την τριετή 
εκστρατεία «Το δέντρο της Ζωής». Το κύριο μήνυμα για τη φετινή 
χρονιά είναι η φωνή των παιδιών:

Καλύτερη επιβίωση είναι εφικτή μέσα από τα χέρια ΜΑΣ!

«Better survival» is achievable #throughourhands.

Έμφαση δίδεται στο να αποδοθεί φόρος τιμής στα παιδιά και τους 
εφήβους με καρκίνο, τη γενναιότητά τους, το θάρρος τους και 
την ανθεκτικότητά τους. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το μήνυμα 
ελπίδας για την άμεση ανάγκη να αυξηθεί το ποσοστό επιβίωσης 
για παιδιά και εφήβους που νοσούν από καρκίνο παγκοσμίως.

Τουλάχιστον 400.000 παιδιά, από νεογνά έως 19 ετών, διαγιγνώ-
σκονται με καρκίνο κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Ο καρκίνος 
της παιδικής ηλικίας είναι κύριος λόγος παιδικής θνησιμότητας 
σε πολλές χώρες. Τα εκτιμώμενα πενταετή ποσοστά επιβίωσης 
κυμαίνονται από 20%-80% σε κάποιες χώρες, καθώς ο καρκίνος 
παιδικής ηλικίας είναι μια πολύπλευρη νόσος, που η εμφάνισή 

της συνεχώς αυξάνεται.

Κάθε χρόνο νοσούν στην Ελ-
λάδα περίπου 300 παιδιά με 
νεοπλασματικά νοσήματα και 
αντιμετωπίζονται σε ένα από 
τα οκτώ κέντρα Παιδιατρικής 
Αιματολογίας-Ογκολογίας 
στην επικράτεια. Οι Νοσηλευ-
τές που στελεχώνουν τα τμή-
ματα αυτά προσφέρουν κα-
θημερινά τις υπηρεσίες τους 
στον αγώνα για την αντιμετώπιση της νόσου. Πρόκειται για έναν 
πόλεμο με πολλές και διαρκείς μάχες από τους μικρούς ασθε-
νείς και τις οικογένειές τους. Τα ποσοστά ίασης είναι διαρκώς 
αυξανόμενα, ακόμα και σε μορφές καρκίνου που έως τώρα η 
επιτυχία δεν ήταν η προσδοκώμενη. Τουλάχιστον 7-8 στα 10 
παιδιά με καρκίνο θα ιαθούν. 

Η Παγκόσμια Hμέρα για τον Καρκίνο της Παιδικής Ηλικίας φέ-
τος συμπίπτει με τη μοναδική παγκόσμια συγκυρία της παν-
δημίας  και της νόσου COVID 19.  Τα νεοπλασματικά νοσήματα 
παραμένουν, η επίπτωση δεν έχει μεταβληθεί, ο εφησυχασμός  

 Ε. Ρομπάνος: «Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο 
της Παιδικής Ηλικίας» 

Μ

Η διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση των ασθενών με καρκί-
νο δεν πρέπει να διακυβεύονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
μίας τόσο επικίνδυνα μολυσματικής νόσου. Ωστόσο, η διαχείριση 
τέτοιων ασθενών πρέπει να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα και 
να προσαρμόζεται στους καλύτερους διαθέσιμους πόρους. Πα-
ράλληλα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου και να γίνεται παραπομπή τους σε κατάλληλους πόρους 
υποστηρικτικής φροντίδας (π.χ. διαδικτυακές ομάδες υποστήρι-
ξης, ψυχολόγους, υπηρεσίες διαχείρισης συμπτωμάτων). 

Η πανδημία COVID-19 είχε και έχει εγείρει  τρομερές προκλήσεις 
τόσο σε ηθικό και ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικο-οικο-
νομικό  για τους ασθενείς με καρκίνο. Αποτελεί επομένως υψίστης 
σημασίας η ανάγκη για περαιτέρω μελέτη των αλληλεπιδράσεων 
του καρκίνου και του COVID-19 προκειμένου να ληφθούν μέτρα για 
την καλύτερη προσαρμογή και διαχείριση των ασθενών με καρκί-
νο,  έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διαταραχή της φροντίδα τους .

Δεδομένου ότι η πανδημία COVID-19 και η επακόλουθη οικο-
νομική επιβάρυνση που έχει επέλθει, έχει επηρεάσει δυσμε-
νώς τη φροντίδα του καρκίνου για αόριστο χρονικό διάστημα, 
οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να επιδείξουν αυξημένη εν-
συναίσθηση και επαγρύπνηση στις αξιολογήσεις τους σχετικά 
με το επίπεδο στρες και την επιβάρυνση των συμπτωμάτων των 
ογκολογικών ασθενών. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Yu J, Ouyang W, Chua MLK et al. SARS-CoV-2 transmission in cancer 
patients of a tertiary hospital in Wuhan. medRxiv 2020.
[Preprint, doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.22.20025320].

2. Onder G, Rezza G, Brusaferro S. Case-fatality rate and characteristics of 
patients dying in relation to COVID-19 in Italy. JAMA 2020

3. Liang W, Guan W, Chen R et al. Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: A 
nationwide analysis in China. Lancet Oncol 2020; 21:335–337.

4. Swainston, J.; Chapman, B.; Grunfeld, E.A.; Derakshan, N. COVID-19 
Lockdown and Its Adverse Impact on Psychological Health in Breast Cancer. 
Front. Psychol. 2020;11: 1–10. [CrossRef] [PubMed]

5. Fielding R.  Developing a preventive psycho-oncology for a global context. 
The International Psycho-Oncology Society 2018 Sutherland Award Lecture. 
Psychooncology 2019; 28(8), 1595–1600 

6. London, J.W., Fazio-Eynullayeva, E., Palchuk, M.B., Sankey, P., McNair, C. 
Effects of the COVID-19 Pandemic on Cancer-Related Patient Encounters. JCO 
Clin. Cancer Informatics 2020;657–665. https://doi.org/10.1200/cci.20.00068

7. Schrag, D., Hershman, D.L., Basch, E. Oncology Practice during the 
COVID-19 Pandemic. JAMA - J. Am. Med. Assoc.2020
https://doi.org/10.1001/jama.2020.6236

Γεωργία Φραγκιαδάκη,  

Νοσηλεύτρια, MSc Bioethics, MPH, 

Ογκολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ηρα-
κλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»



12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

δεν υπάρχει σε κανένα από τα νοσηλευτικά τμήματα και το έργο 
της ιατρικής και νοσηλευτικής κοινότητας γίνεται πιο δύσκολο 
παγκοσμίως. Παρόλα αυτά η διάγνωση, αντιμετώπιση και πα-
ρακολούθηση των παιδιών με καρκίνο συνεχίζει να αποτελεί 
πρώτη προτεραιότητα χωρίς εκπτώσεις στη αντιμετώπιση. 

Οι Νοσηλευτές μαζί με όλες τις συνεργαζόμενες ειδικότητες 
όπως παιδίατροι ογκολόγοι, χειρουργοί, λοιμωξιολόγοι, ακτινο-
θεραπευτές, παθολογοανατόμοι, ιατροί Μονάδων Εντατικής Παί-
δων, εργαστηριακοί ιατροί, μοριακοί βιολόγοι, κυτταρογενετιστές, 
φαρμακοποιοί,  διαιτολόγοι,  ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και 
εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το μωσαϊκό της πολυδιάστατης αντι-
μετώπισης του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Στόχος είναι πάντα 
η ολιστική αντιμετώπιση του παιδιού με καρκίνο.

Οι επιβιώσαντες (survivors) και η σωστή παρακολούθηση των 
απώτερων επιπλοκών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όσων νο-
σηλευτών ασχολούνται με την Παιδιατρική Αιματολογία Ογκο-
λογία. Η μετάβαση στις ειδικότητες ενηλίκων (transition) με 
όλες τις πληροφορίες των θεραπειών που έχουν λάβει (survivor 
passport) αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων των λειτουρ-
γών στον χώρο. Η ποιότητα ζωής (quality of life) στην ενήλικη 
ζωή αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Προοπτική και στόχος για τα 
παιδιά που νόσησαν με καρκίνο είναι να χαρούν την ενήλικη 
ζωή υγιείς σωματικά και ψυχικά με το εφόδιο της ωριμότητας 
που τους χάρισε η περαστική περιπέτεια υγείας . 

Η Ανακουφιστική Φροντίδα (palliative care) και αντιμετώπιση του 
ασθενούς στο τελικό στάδιο νόσου είναι ένδειξη πολιτισμού και 
εξέλιξης της ιατρικής και της κοινωνίας και οι Νοσηλευτές δια-
δραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα.

Ποτέ δε λησμονούμε τα παιδιά που δεν έχουν καταφέρει να ξε-
περάσουν τη νόσο τους. Η δύναμη και η θέληση που επέδειξαν 
δίνουν την ώθηση σε όλους μας για συνέχιση του πολέμου με 

μοναδικό σκοπό να επιτευχθεί στο μέλλον ίαση όλων των παι-
διών με καρκίνο.

Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για τον Καρκίνο της 
Παιδικής Ηλικίας κατά τα έτη 2021-2023, ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός για τον Καρκίνο της Παιδικής Ηλικίας (CCI) και η Διεθνής 
Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας (SIOP) επέλεξαν το ΔΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ένα παγκόσμιο σύμβολο ανάπτυξης και ανανέωσης, 
για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα: «Ο καρκίνος της παιδικής 
ηλικίας μπορεί να ιαθεί και η ποιότητα ζωής των αποθεραπευ-
μένων παιδιών να επιτευχθεί εάν όλοι οι ενδιαφερόμενοι συ-
νεχίσουν να ενεργούν με αποφασιστικότητα και συνεργασία».

Όλα τα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας κατά του καρκίνου της 
παιδικής ηλικίας καλούνται να συμμετέχουν στην τριετή καμπάνια 
με το Δέντρο της ζωής για να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και 
να καταστήσουν γνωστό ότι είναι δυνατόν να επιτύχουμε αυξημένα 
ποσοστά ίασης και καλύτερης περίθαλψης των ασθενών και απο-
θεραπευμένων παιδιών και νέων με καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Χρήσιμες διευθύνσεις:

https://iccd.care/

https://www.childhoodcancerinternational.org/

https://siop-online.org/

https://www.eepao.gr/

https://www.floga.org.gr/

https://karkinaki.gr/ 

Ρομπάνος Εμμανουήλ, 

Νοσηλευτής, Β’ Παιδιατρική Κλινική

Γ.Ν. Παίδων Αθηνών 

«Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού»

Τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα βρισκόμαστε αντιμέτω-
ποι στους εργασιακούς χώρους με  ένα ανησυχητικό φαινόμενο, 
γνωστό ως «σύνδρομο Mobbing», το οποίο έχει ποικίλες επι-
πτώσεις, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση. 

Ηθική / ψυχολογική παρενόχληση ορίζεται ως η ψυχολογική βία 
(εκφοβισμός) η οποία ασκείται από ένα άτομο ή ομάδα ατόμων, 
κατά ενός ατόμου ή ομάδας. Εκφράζεται μέσα από μία αλυσίδα 
αντιδεοντολογικών συμπεριφορών οι οποίες, ενώ φαινομενικά 
είναι ασύνδετες μεταξύ τους, στην πραγματικότητα είναι όλες 
μέρος μίας στρατηγικής εκφοβισμού, ταπείνωσης και αποδυνά-
μωσης του στόχου (Leymann 1996). Αποτελεί μία ακραία μορφή 
πρόκλησης στρες στον εργασιακό χώρο (Zapf, Knorz and Kulla 

1996). Αυτό που την διαφοροποιεί από τους συνηθισμένους 
στρεσογόνους παράγοντες είναι ότι αποτελεί μία συστηματική, 
μακρόχρονη και ύπουλη τακτική, η οποία μέσα από συχνές και 
επαναλαμβανόμενες αρνητικές συμπεριφορές, στοχεύει στην 
ψυχολογική και εργασιακή εξόντωση του θύματος (Leymann 
1996, Einarsen and Skogstad 1996, Zapf 1999).

Ο εκφοβισμός (mobbing) στο χώρο εργασίας εκδηλώνεται με 
συνεχή αρνητικά σχόλια ή κριτική, απομόνωση, διάδοση κου-
τσομπολιού, ανάθεση λιγότερων αρμοδιοτήτων με σκοπό την 
μείωση της αποδοτικότητάς  και αποτελεί μια επιθετική συμπε-
ριφορά μέσω εκδικητικών, μνησίκακων, κακόβουλων ή εξευτε-
λιστικών προσπαθειών με σκοπό να υποβιβαστεί ένα άτομο ή 

Θ. Τσιντζιφάκη: «Hθική παρενόχληση  στο χώρο 
εργασίας, mobbing»

Τ
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μια ομάδα εργαζομένων. Τέτοιες επίμονες αρνητικές επιθέσεις 
πάνω στην προσωπική ή επαγγελματική απόδοση είναι συνή-
θως απρόβλεπτες, παράλογες και άδικες. 

Παρ’ όλη τη σοβαρότητα του φαινομένου, το mobbing αντιμε-
τωπίζεται με δυσπιστία από τα «θύματα» καθώς, υπό το βάρος 
των σύγχρονων οικονομικών συνθηκών, η ανάγκη επιβίωσης 
τίθεται σε προτεραιότητα, παραμερίζοντας τις ψυχολογικές δι-
εκδικήσεις και αυξάνοντας την ανεκτικότητα στις εκδηλώσεις 
βίας. Στον αντίποδα υποστηρίζεται πως ειδικά σήμερα, υπό το 
πρίσμα των έντονων κοινωνικών πιέσεων, πρέπει να προστα-
τεύονται και να προασπίζονται οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης (Κωνσταντινίδης,2011).

Στο περιβάλλον εργασίας αναπόφευκτα προκύπτουν διαφωνίες, 
διαπληκτισμοί και συγκρούσεις. Σε μια δεμένη και υποστηρικτική 
ομάδα τέτοια περιστατικά αντιμετωπίζονται ορθολογικά, δίνοντας 
το έναυσμα για προβληματισμό και αναδιοργάνωση των κακώς 
κειμένων. Όταν όμως οι υπάρχουσες σχέσεις δεν είναι λειτουρ-
γικές, η σύγκρουση δεν επιλύεται, αποσιωπάται και σταδιακά δι-
ογκώνεται.  Σε τέτοιες περιπτώσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος εμφά-
νισης συμπεριφορών εργασιακού εκφοβισμού (Tehrani, 2003).   
Αυτό συνήθως συμβαίνει σε χώρους εργασίας με ανεπαρκή διοί-
κηση χωρίς δεξιότητες για την επίλυση διαφορών και με έλλειψη 
αντίληψης σχετικά με την ηθική παρενόχληση και τις συνέπειές 
της. Ακόμα χειρότεροι είναι οι χώροι εργασίας όπου οι διοίκηση 
χρησιμοποιεί εσκεμμένα τακτικές ηθικής παρενόχλησης για να 
χειραγωγεί τους εργαζομένους. Χώρες όπως Γερμανία, Σουηδία 
και Ιταλία αναγνωρίζουν την εργασιακή παρενόχληση ως επαγ-
γελματική ασθένεια (Κωνσταντινίδης, 2011).  

Το φαινόμενο Mobbing  ή ψυχική κακοποίηση στον χώρο της ερ-
γασίας εφαρμόζει ο θύτης με σκοπό την ψυχολογική και εργασι-
ακή εξόντωση του εργαζόμενου-θύματος. Θύτης είναι αυτός που 
λεκτικά εκφοβίζει το θύμα, ώστε να το χειραγωγήσει και να επιτύ-
χει τον εκάστοτε σκοπό του. Σε αυτόν τον ρόλο μπορεί να βρίσκε-
ται ο εργοδότης, ο προϊστάμενος, ή κάποιος συνάδελφος. Μέσω      
του mobbing επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν και στην συνέχεια 
να ελέγξουν άτομα που βρίσκονται στην ίδια ή κατώτερη θέση από 
τους θύτες. Ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις οι θύτες έχουν ασκήσει 
ψυχολογική βία και σε ανώτερούς τους. Τα χαρακτηριστικά του 
θύτη είναι: υπεροψία, υψηλή αυτοεκτίμηση, επιθετική συμπεριφο-
ρά, μη αποδοχή κριτικής, έντονος θυμός, έλλειψη αυτοκριτικής, 
αγένεια, αλαζονική συμπεριφορά. Στο προφίλ τους περιγράφονται 
ως παθολογικοί ψεύτες, ανεπαρκείς, ανασφαλείς, ανέντιμοι, χειρι-
στικοί, με σημαντική ικανότητα στην εξαπάτηση, χαμηλό επίπεδο 
συναισθηματικής ανάπτυξης και παθολογική ανάγκη για έλεγχο. 
Πολλές φορές η κακοποιητική συμπεριφορά απορρέει από τη δι-
αστροφική προσωπικότητα του δράστη, ο οποίος δεν υποκινείται 
από οικονομικά ή επαγγελματικά συμφέροντα, αλλά αρέσκεται 
στην επιβολή και την κατάχρηση εξουσίας. Πέρα από το προφίλ 
του θύτη, στα αίτια συνυπολογίζονται η άρνηση της διαφορετικό-
τητας (θρησκεύματος, εθνικότητας, σεξουαλικών προτιμήσεων), η 
ζήλια και η εργασιακή ανασφάλεια που ευνοεί την εκδήλωση τέ-
τοιων συμπεριφορών (Κωνσταντινίδης, 2011). 

Σε ευάλωτα εργασιακά πλαίσια που ευδοκιμεί το mobbing, άτο-
μα - εργαζόμενοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο στοχο-

ποίηση είναι:

• Άτομα με υψηλά προσόντα, ανώτερο μορφωτικό επίπεδο που 
διακρίνονται από ακεραιότητα και επιμονή να αντιστέκονται στη 
χειραγώγηση και στις απόπειρες εκφοβισμού. 

• Άτομα με Στοιχεία διαφορετικότητας εθνικότητα, αναπηρία, 
θρησκευτικές, σεξουαλικές προτιμήσεις. 

• Με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ευαίσθητη προσωπικότητα, ντρο-
παλά, συναισθηματικά και αγχώδη άτομα. Που είναι επιρρεπή 
στην κριτική και ευερέθιστα στις προσβολές.

• Απομονωμένοι εργαζόμενοι που δεν έχουν ισχυρές -ή κα-
θόλου- συμμαχίες στο επαγγελματικό περιβάλλον. Άλλωστε η 
ηθική παρενόχληση τροφοδοτεί (και τροφοδοτείται από) την 
απομόνωση (Hirigoyen, 2002. Tehrani, 2003).

Το mobbing προϋποθέτει την ενεργητική ή παθητική συνεργα-
σία των υπολοίπων συναδέλφων, οι οποίοι αν και αρχικά διατη-
ρούν ουδετερότητα, εν τέλει συμμαχούν με τον αυτουργό ή με 
την σιωπή και την ανοχή τους γίνονται συνένοχοι. Η έκθεση των 
εργαζομένων στον εργασιακό εκφοβισμό έχει ως αποτέλεσμα-
την εμφάνιση άγχους, κατάθλιψης, επιθετικότητας, αϋπνίας, με-
λαγχολίας και απάθειας. Γνωστικές επιπτώσεις όπως προβλή-
ματα συγκέντρωσης. Ανασφάλεια και έλλειψη πρωτοβουλιών. 
Μείωση ικανοποίησης στην εργασία. Επικίνδυνη συμπεριφορά 
και αυξημένη ροπή προς τα ατυχήματα.  Επιβλαβείς συνήθειες 
π.χ. αύξηση καπνίσματος, κατανάλωσης αλκοόλ, κακή διατρο-
φή. Επιπλέον, έλλειψη συγκέντρωσης και μείωση της αυτοπε-
ποίθησης, προσωπική απόσυρση που συχνά οδηγεί στην κοινω-
νική απομόνωση και αρνητικές επιπτώσεις στην οικογενειακή 
και ιδιωτική ζωή (π.χ. ανυπόφορη πίεση στις σχέσεις). 

Το mobbing έχει σοβαρές επιπτώσεις στην επιχείρηση καθώς 
δεν δηλητηριάζει μόνο τον εργαζόμενο - στόχο, αλλά και όλο το 
εργασιακό κλίμα, καθώς παρατηρούνται μειωμένη αφοσίωση, 
υψηλά επίπεδα αποχής, απώλεια κινήτρων, οράματος, ενθου-
σιασμού, δημιουργικότητας, πίστης, ικανοποίησης και ήθους. 
Αναφορικά με την παραγωγικότητα, υπολογίζεται ότι το επίπε-
δο απόδοσης του θύματος μειώνεται κατά 80%, ενώ παράλληλα 
η υποψία του εκφοβισμού καθιστά όλους τους εργαζόμενους 
αφυπνισμένους σε μη παραγωγικές διεργασίες, μπερδεμένους 
και εξαντλημένους (Khoo, 2010. Κωνσταντινίδης, 2011).

Τρόποι αντιμετώπισης: Η κοινωνία άρχισε να συνειδητοποιεί το 
μέγεθος του προβλήματος που δημιουργεί το mobbing, καθώς τα 
τελευταία χρόνια αρκετά θύματα  - κυρίως στο εξωτερικό - έχουν 
φέρει στη δικαιοσύνη αντίστοιχες υποθέσεις. Η ανάγκη λήψης 
μέτρων για την αντιμετώπιση της ηθικής παρενόχλησης κρίνεται 
επιτακτική για την ενίσχυση της ποιοτικής διάστασης της απα-
σχόλησης και τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων στο χώρο 
εργασίας. Καθώς όμως το σύνδρομο mobbing δε σχετίζεται με 
ένα συγκεκριμένο αιτιολογικό παράγοντα, αλλά θεωρείται πολυ-
παραγοντικό φαινόμενο, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις επικε-
ντρώνονται είτε στον προσβεβλημένο εργαζόμενο είτε στον ίδιο 
τον οργανισμό (Κοΐνης & Σαρίδη, 2013). Η εκπαίδευση επί των 
συγκεκριμένων θεμάτων μπορεί να αποτελέσει τον κρισιμότε-
ρο ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια πρόληψης τέτοιων 
φαινομένων. Η ουσιαστική συμβολή της εκπαίδευσης εντοπί-
ζεται στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας υγιούς συμπεριφοράς 
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κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων. Πέραν ωστόσο 
των όποιων ζητημάτων εκπαίδευσης, καθοριστικός είναι ο ρόλος 
του ανθρώπινου παράγοντα. Η προσωπικότητα κάθε εργαζόμε-
νου και το ενδιαφέρον των στελεχών αποτελούν ουσιαστικά τη 
βάση ολόκληρου του οικοδομήματος της. Στην συνέχεια, η συ-
στηματική συλλογή πληροφοριών σχετικά με περιστατικά ηθικής 
παρενόχλησης στον χώρο εργασίας συμβάλλουν στην μείωση 
του φαινομένου αυτού καθώς και η δημιουργία ομάδων στήριξης 
μεταξύ των εργαζομένων ακόμα και η σύνταξη ενός κώδικα δεο-
ντολογίας. Εν κατακλείδι, το mobbing δεν είναι ασθένεια, αλλά η 
αιτία για την εκδήλωση ψυχικών και σωματικών νοσημάτων. Στο 
σύγχρονο πολιτισμό, που προάγεται,  ο σεβασμός και η αξιοπρέ-
πεια των πολιτών, κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση της κουλτού-
ρας στο χώρο εργασίας, ώστε να θεσπιστεί η σωματική και ψυ-
χική προστασία όλων των εργαζομένων (Κοΐνης & Σαρίδη, 2013). 
Η ανάπτυξη κουλτούρας υγιούς συμπεριφοράς κατά την άσκηση 
των εργασιακών καθηκόντων, αποτελεί εγγύηση της επιτυχίας 
της επιχείρησης ενώ επιδρά θετικά και στη συμπεριφορά των 
εργαζομένων ώστε να μειώσουν ή να εξαλείψουν τις όποιες πι-
θανότητες ηθικής παρενόχλησης (mobbing) στο χώρο εργασίας. 

Τέλος, ο εργαζόμενος που υφίσταται ηθική παρενόχληση δια-
θέτει ενδεικτικά τις εξής νομικές διεξόδους: 

• Υποβολή μήνυσης για παραβίαση της αρχής ίσης μεταχείρι-

σης καθώς και για επιμέρους στοιχειοθετούμενα αδικήματα του 
ποινικού κώδικα, όπως η εξύβριση (361 ΠΚ), η συκοφαντική 
δυσφήμιση (363 ΠΚ), η εκβίαση (385 ΠΚ) κ.λπ. 

• Άσκηση αγωγής καταβολής αποζημίωσης για την πρόκληση 
ηθικής και υλικής βλάβης σε βάρος του εργαζομένου. 

• Άσκηση αγωγής καταβολής αποζημίωσης απόλυσης λόγω μο-
νομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας και εξανα-
γκασμού σε παραίτηση.

• Αγωγή για την ακύρωση της καταγγελίας της σύμβασης για 
λόγους εμπάθειας, εκδίκησης ή και καταχρηστικότητας στο 
πρόσωπο του εργαζομένου.

• Αναφορές στο Σ.ΕΠ.Ε. και στο Συνήγορο του Πολίτη για επιβο-
λή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη.

• Αγωγή κατά του εργοδότη για αποζημίωση εργαζομένου σε 
περίπτωση πρόκλησης εργατικού ατυχήματος ή επέλευσης 
επαγγελματικής νόσο.

Θεοδώρα Τσιντζιφάκη, 

Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, MSc  Υγιεινή 
και Ασφάλεια στην Εργασία, Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας Αργολίδας

Α. Χαρανά, Β. Σούλια: «Εφαρμογή του 
αντιμικροβιακού χαλκού στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου»

Η αύξηση της μικροβιακής αντοχής στις Μονάδες Εντατικής Θε-
ραπείας (ΜΕΘ), λόγω της αυξημένης  χρήσης αντιβιοτικών, της 
τεχνολογίας και της βαρύτητας της υγείας των ασθενών ΜΕΘ έχει 
θορυβήσει την επιστημονική κοινότητα και στην προσπάθεια τους 
να αντιμετωπίσουν  τις νοσοκομειακές  λοιμώξεις, ανακάλυψαν 
ότι ο χαλκός έχει αντιμικροβιακή δράση τόσο για κοινά όσο και 
για πολυανθεκτικά ενδονοσοκομειακά μικρόβια. 

Με το όραμα να γίνει μια ΜΕΘ του μέλλοντος, η ΜΕΘ του Γενικού 
Νοσοκομείου Βόλου (Γ.Ν. Βόλου) πραγματοποιεί αρκετές ενέρ-
γειες προς την κατεύθυνση της πρόληψης των λοιμώξεων. Στο 
πλαίσιο της συνεχούς επαγρύπνησης, το 2015, κατά την τοποθέτη-
ση των νέων αναπνευστήρων, παρατηρήθηκε από το νοσηλευτικό 
προσωπικό η ύπαρξη αντιμικροβιακού χαλκού σε ορισμένα σημεία 
του εσωτερικού κυκλώματος και έτσι οι νοσηλευτές εξέτασαν την 
πιθανότητα τοποθέτησης του αντιμικροβιακού χαλκού στη ΜΕΘ. 
Έτσι συστάθηκε μια επιστημονική νοσηλευτική ομάδα της ΜΕΘ η 
οποία συνέλεξε επιστημονικά δεδομένα για την αντιμικροβιακή 
δράση του χαλκού. Σύμφωνα με τα ευρήματα, διαπιστώθηκε ότι ο 

χαλκός μειώνει τη μικροβι-
ακή χλωρίδα πάνω από 95% 
στα σημεία εφαρμογής, ενώ 
με το φαινόμενο του φωτο-
στέφανου υπάρχει μείωση 
κατά 70-75% σε ακτίνα άνω 
των 50 εκατοστών. Τα κυρι-
ότερα μικροβιακά στελέχη 
που καταστρέφονται από το χαλκό είναι: E.coli, MRSA, Clostridium 
difficile, ιός της γρίπης Α (Η1Ν1), αδενοϊοί και μύκητες. Τα τρία 
κοινά αναφερόμενα χαρακτηριστικά του αντιμικροβιακού χαλκού 
είναι: 

1) Η συνεχής και σταθερή αντιμικροβιακή αποτελεσματικότητα.

2) Το άφθαρτο και εύπλαστο υλικό καθώς και η φυσική οξείδω-
ση δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα.

3) Η ασφάλεια στη χρήση και μη επιβλαβές για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον. 

Για την υλοποίηση του έργου στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Βόλου έλαβε 

Η
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α) Νοσηλεύτρια ΠΕ ή ΤΕ από Νοσοκομείο Λακωνίας ζητά αμοιβαία 
για νοσοκομείο του N. Αιτ/νιας ή N. Αχαΐας. E-mail επικοινωνί-
ας: petroula.evangeliou@gmail.com

β) Νοσηλεύτρια ΤΕ από Nοσοκομείο της Θεσσαλονίκης επιθυμεί 
αμοιβαία μετάταξη προς τα Νοσοκομεία: Γ.Ο.Ν.Κ. «οι Άγιοι 
Ανάργυροι» ή Γ.Ν.Ν.Ι. «Αγία Όλγα» ή Γ.Ν.Α. «Αμαλία Φλέμινγκ». 
Εναλλακτικά για τριπλή αμοιβαία, με συνάδελφο από Δρομο-
καΐτειο Αττικής ή Κρατικό Νίκαιας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6971604965 & E - mail: apostoma10@gmail.com

γ) Νοσηλεύτρια ΤΕ ζητά αμοιβαία μετάταξη από ΓΝΑ «ΑΤΤΙΚΟΝ», 
προς Γ.Ν.Α. «Κοργιαλενείο Μπενάκειο – Ε.Ε.Σ.». Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 6937719139

δ) Νοσηλεύτρια ΤΕ επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από Γ.Ν.Α. «Γ. Γεν-
νηματάς», προς Κέντρο Υγείας Λαυρίου. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6937650260 και E – mail: boulanurse@yahoo.gr

ε) Νοσηλευτής ΤΕ επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από Κρατικό Θερα-
πευτήριο Λέρου προς Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας , ΤΟΜΥ Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942410223

στ) Νοσηλεύτρια ΠΕ που εργάζεται στο ΓΝA «Αλεξάνδρα» επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση για ΓΝΑ «Λαϊκό». Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6985969030

ζ) Νοσηλευτής ΤΕ επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από Γενικό Κρατικό 
Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» προς Γενικό Πα-
ναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια».  Τηλέφω-
νο επικοινωνίας: 6939231584

η) Νοσηλευτής ΤΕ από το Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» ζητά αμοιβαία μετακί-
νηση για οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
και Κέντρα Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής και 
Νότιας Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6980343478, E – mail: 
thodorizopoulos@gmail.com

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Φεβρουάριος 2021)

χώρα στρατηγικός σχε-
διασμός με τα ακόλουθα 
βήματα: 

Α) Εισήγηση τεκμηριωμέ-
νης πρότασης της ΜΕΘ στη 
Διοίκηση του Γ.Ν. Βόλου 
και πρόσκληση ειδικής 

ομάδας μελέτης από το Ελληνικό Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλ-
κού (ΕΙΑΧ), ώστε να πραγματοποιήθει σχετική μελέτη εφαρμο-
γής του χαλκού στο χώρο της ΜΕΘ. 

Β) Εισήγηση τεκμηριωμένης πρότασης από το ΕΙΑΧ προς το 
Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και έγκριση αυτής 
κατόπιν, συνυπολογισμού του κόστους – οφέλους του έργου 
υπέρ της υγείας των ασθενών. 

Γ) Εφαρμογή του έργου: Ο αντιμικροβιακός χαλκός τοποθετήθηκε 
το Φεβρουάριο του 2017 σε συγκεκριμένες επιφάνειες της ΜΕΘ, οι 
οποίες αφενός ήταν οι πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες και αφε-
τέρου οι πιο επιβαρημένες από μικροβιακό φορτίο. 

Δ) Αξιολόγηση του έργου: Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης (έτη 
2016-2017) χρησιμοποιήθηκαν μετρήσιμοι δείκτες και τα πρώτα 
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 31ο Πανευρωπαϊκό Συνέ-
δριο Εντατικής Θεραπείας στο Παρίσι, τον Οκτώβριο του 2018. 
Συνοπτικά, αναφέρθηκε η μείωση των συνολικών αποικισμών, η 
μεγάλη μείωση της συνδεόμενης με τον αναπνευστήρα πνευμο-
νίας (VAP) (50%), η παράταση στην ημέρα εμφάνισης του 1ου αποι-
κισμού και η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. 

Η διαδικασία εφαρμογής αυτής της καινοτόμου ιδέας πραγμα-
τοποιήθηκε με την άριστη συνεργασία των ιατρών και του νοση-
λευτικού προσωπικού της ΜΕΘ, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της 
Διοίκησης του Νοσοκομείου. Η ΜΕΘ του Γ.Ν. Βόλου μέχρι και 
σήμερα συνεχίζει να εφαρμόζει όλες τις μεθόδους πρόληψης των 
λοιμώξεων, καθώς ο αντιμικροβιακός χαλκός δρα συμπληρωμα-
τικά και δεν υποκαθιστά τις υπόλοιπες πρακτικές. Συνεχίζεται η 
αξιολόγηση του έργου  μέσα από διαφορετικούς δείκτες ποιότη-

τας όπως η μείωση των χρησιμοποιούμενων αντιβιοτικών και της 
φαρμακευτικής δαπάνης, η θνητότητα και η επαναδιασωλήνωση. 
Μετά από τα τρία χρόνια εφαρμογής της μεθόδου, σημειώνονται 
οφέλη όσο αφορά στην βιωσιμότητα των ασθενών, στην μείωση 
των μικροβιαιμιών, στην καθυστέρηση της ημέρας του πρώτου 
αποικισμού και στην εμφάνιση ελκών πίεσης. Μελλοντικά, συζη-
τείται η διερεύνηση της συσχέτισης της αντιμικροβιακής δράσης 
του χαλκού με τη διάρκεια παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ και 
την εμφάνιση επιπλοκών επί της νόσου. Παρόλα αυτά, η επιτυχία 
αυτού του έργου αποτελεί εφαλτήριο και για μελλοντικές καινο-
τόμες δράσεις της μονάδας.

Συντελεστές στο όλο εγχείρημα είναι οι:

Mιχαήλ Σεµιλιέτωφ, Υποδιευθυντής Ν.Υ. Χειρουργικού Τοµέα, Γ.Ν. 
Βόλου

Αικατερίνη Χαρανά, ∆ιευθύντρια Ν.Υ., Νοµικός, MSc , Γ.Ν. Βόλου

Χρήστος Βαφειάδης,  Νοσηλευτής  Μ.Ε.Θ.  Γ.Ν. Βόλου

Σπυρίδων Νόνης , Νοσηλευτής Μ.Ε.Θ.  Γ.Ν. Βόλου

Βασιλική Σούλια,  Γραφείο Εκπαίδευσης  Γ.Ν. Βόλου,  Νοσηλεύ-
τρια, MSc

Αγγελική Βαλωτή,  Προϊσταµένη Μ.Ε.Θ., Γ.Ν. Βόλου

∆ρ Αντιγόνη Καραθάνου, ∆ιευθύντρια M.E.Θ., M.D., Αναισθησιολό-
γος – Εντατικολόγος, Γ.Ν. Βόλου

Αικατερίνη Χαρανά, 

Νοσηλεύτρια – Νομικός, MSc, 

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ. Ν. 
Βόλου

Βασιλική Σούλια, 

Νοσηλεύτρια, MSc, Γραφείο Εκπαίδευσης Γ.Ν. 
Βόλου
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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


