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κού Ναυτικού (Αθήνα): http://enne.gr/18970
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http://enne.gr/18965
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δ. Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων από 
τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.: http://enne.gr/18810
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 Λειτουργία Κεντρικών Γραφείων και 
Περιφερειακών Τμημάτων Ε.Ν.Ε.

Σύμφωνα με τα τελευταία μέτρα του Υπουργείου Εσωτε-

ρικών και την αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17.08.2020 

(ΑΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ), με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο 

πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορω-

νοϊού», σας ενημερώνουμε ότι, η επικοινωνία και εξυπηρέτη-

ση των Νοσηλευτών τόσο στα Κεντρικά Γραφεία όσο και στα 

Περιφερειακά Τμήματα, συνεχίζει να πραγματοποιείται με 

ηλεκτρονικά 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

Σύμφωνα με την από 14-04-2021 ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, γνω-
στοποιήθηκε η αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημο-
σίευση της 4Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, που αφορά στην 
πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων 
τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολο-
γικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρη-
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στο Επιμελητήριο Άρτας, στο Επιμελητήριο 
Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη 
Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη), στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και 
στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της 
Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Σύμφωνα με τους οικείους πίνακες προκηρυσσομένων θέ-
σεων, προβλέπονται και θέσεις Νοσηλευτών ΤΕ για το Κατά-
στημα Κράτησης Δράμας με κωδικό τίτλου σπουδών 206, που 
ορίζεται ως «Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής», με 
την επισήμανση «ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προ-
γραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά 
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχο-
λών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή 
το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή 
ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ει-
δικότητας».

Ενόψει των ανωτέρω χωρούν οι ακόλουθες επισημάνσεις. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2Α του Νόμου 
1579/1985, «από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθι-

Διευκρινίσεις επί της προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 4Κ/2021 
για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Νοσηλευτών

Σ
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ερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νο-
σηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) 
Τμημάτων νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. β) Νοσηλευτικών τμημάτων 
Τ.Ε.Ι. γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επι-
σκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. 
δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, 
β, γ. Η έννοια του νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας προσδιορίζεται 
σύμφωνα με την 149 διεθνή σύμβαση εργασίας».

Συναφώς προβάλλεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 3 παρ. 2 του Νόμου 3252/2004, «τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. 
είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: 
α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμη-
μάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσο-
κόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών 
Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώμα-
τα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευ-
τικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. στ) 
Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιω-
ματικών Αδελφών Νοσοκόμων».

Εκ τούτων έπεται, ότι το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει 
με τρόπο περιοριστικό τους τίτλους σπουδών που απονέμουν 

στους κατόχους τους τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή 
και το δικαίωμα εγγραφής στα μητρώα του οικείου επαγγελ-
ματικού συλλόγου – νπδδ, που αποτελεί προϋπόθεση για την 
έκδοση της σχετικής άδειας (νυν βεβαίωσης) ασκήσεως του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Ενόψει των ανωτέρω δεν αντιλαμβανόμεθα τον προσδιορισμό 
ή άλλως την επεξήγηση που συνοδεύει (ως υποσημείωση) 
το πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής, ιδίως κατά το 
μέρος που ομιλεί περί ισοτίμων τίτλων σπουδών σχολών της 
ημεδαπής.

Με άλλα λόγια, εφόσον ο νομοθέτης προσδιορίζει κατά τρόπο 
περιοριστικό τους τίτλους σπουδών, που οδηγούν στην από-
κτηση του επαγγελματικού τίτλου του νοσηλευτή, οποιαδήπο-
τε άλλη περιγραφή των τυπικών προσόντων που απαιτούνται 
για την κατάληψη οργανικής θέσεως νοσηλευτή ουδέν έρει-
σμα ευρίσκει επί της κείμενης νομοθεσίας.

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, παρακαλούμε για την 
παροχή διευκρινίσεων εν σχέσει με τα ανωτέρω.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 3ου Περιφερειακού Τμήμα-
τος της Ε.Ν.Ε., σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσε-
ων, απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία προς τη Διοίκηση του 
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου για την απολύτως 
παράνομη πρακτική επιβάρυνσης της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας με αρμοδιότητες που κατά το Νόμο ανήκουν στη 
Διοικητική Υπηρεσία και δη σε μία πολύ δύσκολη συγκυ-
ρία με όλο το βάρος αντιμετώπισης της πανδημίας να βα-
ραίνει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 3ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

Αρβανίτης Γεώργιος               Λεβέντης Χαράλαμπος

Τ
3ο Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ν.Ε.: Αποστολή 

εξώδικης διαμαρτυρίας προς τη Διοίκηση του Γ.Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου
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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

H

Την Πέμπτη 22 Απρίλιου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη, συνάντηση μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. με τη Γενική Γραμματέα Αντε-
γκληματικής Πολιτικής κ. Σοφία Νικολάου, στο πλαίσιο της 
αγαστής συνεργασίας για τον εκσυγχρονισμό και την αναδι-
αμόρφωση του Σωφρονιστικού Συστήματος σε επίπεδο πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης προσωπικού και πε-
ραιτέρω στελέχωσής του με εξειδικευμένους Νοσηλευτές, σε 
επίπεδο Σωφρονιστικής Ακαδημίας, αλλά και μέσω μόνιμων 
προσλήψεων στην Ελληνική Αστυνομία και στα Σωφρονιστικά 
Καταστήματα κατόπιν ειδικών διαδικασιών.

Επιπλέον, ο διάλογος επεκτάθηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες 
νοσηλείας σχετικά με τους ψυχικά πάσχοντες κρατούμενους, 
αλλά και εν γένει για τους κρατούμενους, καθώς οι υγειονομι-
κές υπηρεσίες των Σωφρονιστικών Καταστημάτων είναι τρα-
γικά υποστελεχώμενες. Ιδιαιτέρως έντονο ήταν το ενδιαφέρον 
της κ. Νικολάου σε ότι αφορά το καθεστώς νοσηλείας για τις 
ακούσιες νοσηλείες στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, καθώς 
και για την αναγκαιότητα εξειδικευμένης εκπαίδευσης των 
στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε ό,τι αφορά την προ-
σέγγιση και τη διαχείριση των ψυχικά πασχόντων.

Ακόμη, τέθηκε προς συζήτηση ο βραχυπρόθεσμος σχεδια-
σμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά 
τη λειτουργία του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος στον 

Ασπρόπυργο, αλλά και όλες οι διαχρονικές και ειδικές ανά-
γκες, οι οποίες ταλανίζουν το Σωφρονιστικό Σύστημα, ώστε 
μέσα από την αμφίδρομη και ρεαλιστικά προσεγγίσιμη επικοι-
νωνία, να περιοριστούν και να ξεπεραστούν στο άμεσο μέλλον.

Συμπερασματικά, αναπτύχθηκε ένας απόλυτα γόνιμος διάλο-
γος, στη διάρκεια του οποίου αποτυπώθηκαν ενδελεχώς όλες 
οι άμεσες ανάγκες, τις οποίες είναι σε θέση να υποστηρίξουν 
επιστημονικά και επαγγελματικά οι Νοσηλευτές, συμβάλλο-
ντας στο σημαντικό έργο του Υπουργείου Προστασίας του Πο-
λίτη και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εξαιρετικά εποικοδομητική η συνάντηση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. με 
τη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. 

Σοφία Νικολάου

Τ
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χρησιμοποιώντας τη ρήση: 
«Χτίζοντας έναν πιο δίκαιο, υγιέστερο κόσμο», επιχειρεί να 
κινητοποιήσει όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξαλεί-
ψουν τις ανισότητες και τις διακρίσεις από το κοινωνικό σύνο-
λο, για να είναι σε θέση όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας, καταγωγής ή οικονομικής κατάστασης, να έχουμε 
άμεση πρόσβαση στο «πολύτιμο» αγαθό, το οποίο ονομάζου-
με ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.

Η πανδημία COVID-19 έχει πλήξει σκληρά όλες τις χώρες, με 
αποτέλεσμα να έχουν κλονιστεί συθέμελα όλα τα Εθνικά Συ-
στήματα Υγείας. Το ίδιο συμβαίνει και στο δικό μας Ε.Σ.Υ., το 
οποίο αντιστέκεται και προσφέρει τα μέγιστα σε όλους τους 
συμπολίτες μας, έχοντας ως αιχμή του δόρατος, τους Νοση-
λευτές, οι οποίοι μαζί με όλους τους επαγγελματίες υγείας, 
καταθέτουν νυχθημερόν την ψυχή τους, υπηρετώντας με ομο-
ψυχία, άοκνα και ανιδιοτελώς τον συνάνθρωπο.

Ο αγώνας σκληρός, η κούραση ανείπωτη, οι απαιτήσεις πο-
λύπλοκες και οι απώλειες δυστυχώς αναπόφευκτες. Οι Νο-
σηλευτές ψυχορραγούν, παλεύουν με τη συνείδησή τους κα-

θημερινά, δεν έχουν 
μάθει να χάνουν, γι’ 
αυτό κι όταν θεραπεύ-
ονται οι ασθενείς τους, 
η ψυχή τους γεμίζει 
με ικανοποίηση και 
αντλούν κουράγιο για να συνεχίσουν τη δική τους μάχη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας έρχεται να επικαιροποιήσει τον 
αγώνα των Νοσηλευτών αλλά και όλων των επαγγελματιών 
υγείας απέναντι στην προστασία της Δημόσιας Υγείας και 
να θέσει όλους τους φορείς προ των ευθυνών τους, ώστε οι 
επαγγελματίες υγείας να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα εχέγ-
γυα για να είναι σε θέση να προασπίζουν το υπέρτατο αγαθό 
της Υγείας στο έπακρο. Σ’ αυτή τη μάχη το Ε.Σ.Υ. μετατρέπεται 
σε ΕΜΕΙΣ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2021

Ο

Το έργο PsychONskills στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 
της παραδοσιακής εκπαιδευτικής προσέγγισης στη νοσηλευτική 
ογκολογική ειδικότητα και των τρεχουσών απαιτήσεων για ψη-
φιακές δεξιότητες, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
βάσει ΤΠΕ. Αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, σχεδιάζοντας ένα νέο, προσανατολισμένο στην αγο-
ρά, πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει εκπαίδευση σε βασικές 
ικανότητες και ψυχολογικές δεξιότητες που απαιτούνται για την 
εργασία με μια ομάδα καρκινοπαθών και τις οικογένειές τους. 

Οριζόντιες δεξιότητες και βασι-
κές ικανότητες, όπως η διαπρο-
σωπική επικοινωνία, παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη θεραπεία 
καρκινοπαθών. Θέλουμε να δη-
μιουργήσουμε μια σειρά μαθημά-
των για την ενίσχυση αυτών των 
ικανοτήτων μεταξύ των νοσηλευ-
τών.

Τ
Συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα PsychONskills

Με αφορμή την έκδοση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Γ.Π.οικ.17850/19-03-2021 Προκήρυξης – πρόσκλησης Εκδήλω-
σης Ενδιαφέροντος για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμ-

μα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την αναδι-

άρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες, 

επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Για ακόμη μια φορά με έκπληξη και συνάμα απογοήτευση διαπι-

Αίτημα επαναδιατύπωσης της προκήρυξης για το 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Τ.ΟΜ.Υ.

Μ
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στώνουμε, ότι η επίμαχη προκήρυξη αποδίδει σαφές προβάδισμα 
υπέρ των Νοσηλευτών της κατηγορίας ΠΕ σε βάρος των συναδέλ-
φων τους της κατηγορίας ΤΕ.

Το εν λόγω αδικαιολόγητο προβάδισμα αποτυπώνεται με σαφή-
νεια στη σελίδα 6 της προκήρυξης, όπου επισημαίνεται, ότι «Στην 
περίπτωση που θέσεις της κατηγορίας : α) ΠΕ κλάδου Νοσηλευ-
τικής δεν καλυφθούν από πτυχιούχους ΠΕ θα καλυφθούν από 
πτυχιούχους κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής (…)».

Εξάλλου, στη σελίδα 7 της προκήρυξης αναφέρεται, ότι κατ’ανώ-
τατο κάθε ΤΟΜΥ αποτελείται από : (…) Δύο (2) ΠΕ Νοσηλευτικής, 
εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Νοσηλευτικής (…)», ενώ και στον πίνακα 
περιγραφής των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα αφενός οι θέ-
σεις ΠΕ Νοσηλευτικής με κωδικό 401 επόμενα περιγράφονται ως 
θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη ΤΕ Νοσηλευτικής, αφε-
τέρου οι θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών με κωδικό 801 επόμενα περιγρά-
φονται ως θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής σε έλλειψη ΠΕ Νοσηλευτικής.

Ενόψει των ανωτέρω χωρούν οι ακόλουθες σκέψεις. Η επίμαχη 
προκήρυξη στηρίζεται πρωτίστως στις διατάξεις του άρθρου 106 
του Νόμου 4461/2017. Σύμφωνα, λοιπόν, με την παράγραφο 3 του 
ως άνω άρθρου, «Οι Τ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από επαγγελματίες 
υγείας και λοιπό προσωπικό, των παρακάτω ειδικοτήτων και κλά-
δων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου:

α) Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδια-
τρικής β) ΠΕ Νοσηλευτικής γ) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών δ) ΠΕ 
Διοικητικού/ Οικονομικού ε) ΤΕ Νοσηλευτικής στ) ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών ζ) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας η) ΤΕ Διοίκησης Μο-
νάδων Υγείας και Πρόνοιας θ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ι) ΔΕ Δι-
οικητικών Γραμματέων.

Κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ` ελάχιστον από έναν (1) ιατρό Γενι-
κής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν (1) Νοσηλευτή ή 
Επισκέπτη Υγείας και έναν απασχολούμενο ως διοικητικό προ-
σωπικό».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, ο νομοθέτης καθιε-
ρώνει την στελέχωση των ΤΟΜΥ από νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ, χωρίς 
να διαφαίνεται η παράλληλη καθιέρωση κάποιας μορφής προβα-
δίσματος των Νοσηλευτών ΠΕ έναντι των Νοσηλευτών ΤΕ. Εξάλ-

λου, και στο 
τελευταίο εδά-
φιο της ως άνω 
παραγράφου 3, 
όπου περιγρά-
φεται η ελάχιστη στελέχωση ενός ΤΟΜΥ, αναφέρεται η παρουσία 
ενός (1) νοσηλευτή, χωρίς κανέναν επιπλέον προσδιορισμό περί 
της κατηγορίας στην οποία θα πρέπει να ανήκει.

Με άλλα λόγια έμφαση αποδίδεται στον επαγγελματικό τίτλο του 
νοσηλευτή και επ’ουδενί στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ. Ωστόσο είναι 
γνωστό τοις πάσι, ότι ο οικείος επαγγελματικός τίτλος είναι ενι-
αίος για όλους τους νοσηλευτές, ανεξαρτήτως κατηγορίας (βλέπε 
άρθρο 5 παρ. 2Α του Νόμου 1579/1985), όλοι ανεξαιρέτως οι νο-
σηλευτές εγγράφονται υποχρεωτικώς στα μητρώα του ίδιου νπδδ 
σωματειακής μορφής, δηλαδή στα μητρώα της ΕΝΕ (βλέπε άρ-
θρο 3 και 4 του Νόμου 3252/2004), ενώ άπαντες οι νοσηλευτές, 
και πάλι ανεξαρτήτως κατηγορίας, λαμβάνουν από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες των κατά τόπους Περιφερειών την ίδια ακριβώς άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος, που τους απονέμει πρόσβαση στα ίδια 
επαγγελματικά δικαιώματα και στην εκτέλεση των ίδιων πράξεων.

Κατά το μέρος τούτο το προβάδισμα που καθιερώνει η επίμαχη 
προκήρυξη υπέρ των Νοσηλευτών ΠΕ ουδέν έρεισμα ευρίσκει 
επί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 106 του Νόμου 
4461/2017, ενώ δεν δικαιολογείται από προφανείς λόγους υπέρ-
τερου δημοσίου συμφέροντος, ώστε να έρχεται σε αντίθεση και 
με την συνταγματική αρχή της ισότητας.

Για τους λόγους αυτούς διαμαρτυρόμεθα εντόνως για τα ανωτέρω 
και ζητούμε την άμεση επαναδιατύπωση των σχετικών όρων της 
προκήρυξης, ώστε οι νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ να συμμετέχουν ως 
υποψήφιοι επί ίσοις όροις και χωρίς μεταξύ τους αδικαιολόγητες 
διακρίσεις.    

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Το Σάββατο 10 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε η Διαδικτυακή 
Ημερίδα: «Ηθικά – Νομικά – Κοινωνικά – Υγειονομικά ζητήμα-
τα στην εποχή της πανδημίας», η οποία συνδιοργανώθηκε με το 

3ο Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και 
τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Κέρκυρας, με 
τη στήριξη της Διοίκησης του Γ.Ν. Κέρκυρας. Στην επιστημονική Τ

Διαδικτυακή Ημερίδα: «Ηθικά – Νομικά – Κοινωνικά 
– Υγειονομικά ζητήματα στην εποχή της πανδημίας»: 

Οι Νοσηλευτές προσέγγισαν διεπιστημονικά τα Ηθικά 
– Νομικά – Κοινωνικά – Υγειονομικά ζητήματα στην 

εποχή της πανδημίας COVID – 19
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εκδήλωση συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες, αποτυπώνο-
ντας ενδελεχώς τις πτυχές της καθημερινής ζωής της κοινωνίας 
των πολιτών και αναδεικνύοντας τεκμηριωμένα τις αλλαγές τις 
οποίες έχει επιφέρει η πανδημία σε αυτή, εδώ κι ένα χρόνο από 
της έναρξή της.

Η συμμετοχή των Νοσηλευτών και των επαγγελματιών υγείας από 
διάφορες πόλεις της Ελλάδας αλλά και από την Κύπρο, έδωσε 
μια διαφορετική χροιά στην επιστημονική εκδήλωση, επιβεβαι-
ώνοντας τη σημασία της ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής 
και της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους επαγγελματίες 
υγείας και στις πολιτικές υγείας, ώστε να στηριχτεί το Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και να επανέλθουμε όσο πιο ήπια μπορούμε στην 
καθημερινότητά μας.

Η οργανωτική λειτουργία και το άρτια δομημένο επιστημονικό 
πρόγραμμα, με τις καθηλωτικές ομιλίες από τους π. Αντώνιο Πα-
πανικολάου (Κιβωτός του Κόσμου), κ. Επαμεινώνδα Φαρμάκη 
(Διευθυντή Ιατρό Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν. Κέρκυρας), 
Δρ. Δημήτριο Πιστόλα (Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Α. 

ο Ευαγγελισμός), κ. Αιμιλία Πανάγου (Ειδική Επιστήμονας στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη), Δρ. Ελένη Παπαγεωργί-
ου (Νομική Σύμβουλο Ε.Ν.Ε.), Δρ. Γεώργιο Κριτσωτάκη (Επίκου-
ρο Καθηγητή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), κ. Τριανταφυλλούδη Βασι-
λική (Οικονομολόγος) και τον Δρ. Μιχαήλ Μαντζανά (Αναπληρωτή 
Καθηγητή Πανεπιστημίου (ΑΕΑΑ),  Επιστημονικό Συνεργάτη Ερ-
γαστηρίου Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής και Φιλοσοφίας της Αυ-
τογνωσίας Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και Ειδικό Επιστήμων 
στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), αποτέλεσαν τα εχέγγυα 
για την επιτυχία της επιστημονικής εκδήλωσης, η οποία ανέδειξε 
την πολυδιάστατη πλευρά των μακροχρόνιων συνεπειών της παν-
δημίας και την αποτύπωση της σε όλες τις πτυχές του κοινωνικού 
ιστού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. 

Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Την Πέμπτη 08 Απρίλιου 2021, πραγματοποιήθηκε το Εκπαιδευ-
τικό Webinar: «Εμβόλια & COVID – 19», σε συνεργασία με την 
Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Ν. Κοζάνης, στο 
οποίο υπήρξε αθρόα συμμετοχή Νοσηλευτών και επαγγελματιών 
υγείας. Την επιστημονική εκδήλωση χαιρέτησαν, ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, ο 
Πρόεδρος του Παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εται-
ρείας Ν. Κοζάνης και Αντιπρόεδρος Wincancer κ. Ορέστης Παπα-
θανασίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος κ. Τζαννής Πολυκανδριώτης και η Διευθύντρια Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» και μέλος του Δι-

οικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας Ν. Κοζάνης κ. Ευδοξία Γιαννοπούλου.

Μέσα από τις άρτια δομημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες 
εισηγήσεις των ομιλητών Δρ. Γ. Παπαζήση: «Εμβόλια έναντι COVID 
– 19» , και Δρ. Ε. Ευαγγελίδου και κ. Α. Ντούσκα: «Εμβολιαστι-
κή εκστρατεία έναντι COVID – 19: Η εμπειρία ενός Τριτοβάθμιου 
Νοσοκομείου της Αττικής», αναπτύχθηκαν και αποσαφηνιστήκαν 
ενδελεχώς όλες οι παράμετροι σχετικά με τους εμβολιασμούς 
έναντι στο COVID – 19, αλλά και της οργάνωσης και λειτουργίας 
των εμβολιαστικών κέντρων στο πλαίσιο της εμβολιαστικής εκ-

Πολυπληθής συμμετοχή Νοσηλευτών & 
επαγγελματιών υγείας στο Webinar: «Εμβόλια & 

COVID – 19»

Τ
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στρατείας, μέσα από το έργο του Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπούλειο – 

Πατησίων».

Οι εισηγητές καθήλωσαν τους συμμετέχοντες, ακολούθησε 

εποικοδομητικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 

τις απόψεις και τις στάσεις των επαγγελματιών υγείας απέναντι 

στους εμβολιασμούς, καθώς και για τη χρησιμότητα της διεπιστη-

μονικής συνεργασίας, η οποία αποτελεί και το κομβικό σημείο για 
την επιτυχή έκβαση της εμβολιαστικής εκστρατείας.

    

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ε.Ν.Ε. στο Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα Σπουδών για την Οικογενειακή και Κοινοτική Νοση-
λευτική ENhANCE, υλοποιήθηκαν από το Κέντρο Επιμόρφω-
σης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, τρία Πιλοτικά Προγράμματα, από τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2019 έως τις 21 Ιουνίου 2020, με Επιστημονικά Υπεύθυ-
νη τη Δρ. Ιωάννα Παπαθανασίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η συμμετοχή στα δια βίου προγράμματα ήταν δωρεάν. Οι συμ-
μετέχοντες Νοσηλευτές είχαν διαχωριστεί σε κατηγορίες, 
ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και κοινό πλαίσιο επιστημο-
νικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας. Πιο συγκεκριμένα, στο 
1ο Πιλοτικό Πρόγραμμα (30.09.2019 – 05.04.2020), συμμε-
τείχαν σαράντα (40) Νοσηλευτές, οι οποίοι είχαν προσφάτως 
αποφοιτήσει και δεν εργάζονταν σε κάποια Υπηρεσία Υγείας. 
Στο 2ο Πιλοτικό Πρόγραμμα (04.11.2019 – 24.05.2020), συμ-
μετείχαν σαράντα τρεις (43) Νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζο-
νται σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τέλος στο 3ο 
Πιλοτικό Πρόγραμμα (02.12.2019 – 21.06.2020), συμμετείχαν 
σαράντα τέσσερις (44) Νοσηλευτές, οι οποίοι εργάζονται σε 
Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας. 

Όλοι οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 
εκπαιδεύτηκαν σε εικοσιπέντε (25) διδακτικές ενότητες, οι 
οποίες μέσα από την άρτια επιστημονική τεκμηρίωση, απο-

τέλεσαν τα εχέγγυα, ώστε τα πιλοτικά προγράμματα να απο-
τυπώνουν ολιστικά το ρόλο και τις προοπτικές περαιτέρω 
ανάπτυξης του Οικογενειακού – Κοινοτικού Νοσηλευτή. Πιο 
συγκεκριμένα εκπαιδεύτηκαν στις ακόλουθες διδακτικές 
ενότητες: 

1. Εισαγωγικό Μάθημα στο Πρόγραμμα ENhANCE και στις 
Λειτουργίες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΟΟΤ.

2. Έλεγχος Λοιμώξεων & Λοιμωδών Νοσημάτων στην Κοινό-
τητα.

3. Σχεδιασμός Νοσηλευτικής Φροντίδας Υγείας.

4. Εφαρμογή & Αξιολόγηση Κοινοτικής Νοσηλευτικής Φρο-
ντίδας.

5. Εθισμός στο Διαδίκτυο & Εμφάνιση Επικίνδυνων Συμπερι-
φορών. Τρόποι Πρόληψης.

6. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στο Πλαίσιο της Οικογενει-
ακής & Κοινοτικής Νοσηλευτικής.

7. Προληπτικός Εμβολιασμός για Επαγγελματίες Υγείας.

Ολοκλήρωση των Εκπαιδευτικών Πιλοτικών 
Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Eu-

ropeaN curriculum for fAmily aNd Community nursE 
- ENhANCE 

Σ
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Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., ανταποκρι-
νόμενες στο αίτημα της Ε.Ν.Ε., για την παροχή εκπτωτικής πολι-
τικής προς τα μέλη της, προσέφεραν το πόσο των 5.010€ σε Επι-
ταγές δώρου και την παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη 
ορόφου, για όλα τα ενεργά μέλη της Ε.Ν.Ε., μέσω των καταστημά-
των τους, πανελλαδικά.

Οι Επιταγές δώρου θα διανεμηθούν σε όλα τα Περιφερειακά Τμή-
ματα της Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με τον αριθμό των ενεργών μελών και 
με ευθύνη των Προέδρων θα χορηγηθούν στα μέλη της Ε.Ν.Ε..

Σε ότι αφορά την παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορό-
φου, η έκπτωση ισχύει για όλα τα ενεργά μέλη της Ε.Ν.Ε. πανελ-

λαδικά, με την επίδειξη 
της ταυτότητας μέλους 
της Ε.Ν.Ε..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές ευχα-
ριστίες του, προς τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
Α.Ε.Ε., για τη δωρεά και την παροχή της εκπτωτικής πολιτικής, 
προς τα μέλη της Ε.Ν.Ε..

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

O
Δωρεά συνολικής αξίας 5.010€ σε Επιταγές 

δώρου και παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε 
είδη ορόφου από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

8. Εκπαιδευτικές Στρατηγικές & Νέες Τεχνολογίες στην Προ-
αγωγή Υγείας.

9. Αντιμετώπιση Βίαιων & Επιθετικών Ατόμων στα Κοινοτικά 
Ιδρύματα Υγειονομικής Περίθαλψης – Παρεμβάσεις & Τεχνι-
κές Αποκλιμάκωσης.

10. Πρόληψη & Διαχείριση της Νοσηλευτικής Φροντίδας Ατό-
μων με Καρδιαγγειακά Προβλήματα Υγείας στην Κοινότητα.

11. Σχολική Νοσηλευτική & Διαχείριση του Σακχαρώδη Δια-
βήτη στο Σχολικό Περιβάλλον.

12. Επικοινωνία & Διαπροσωπικές Δεξιότητες.

13. Διοίκηση & Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας.

14. Υγειονομική Ομάδα & Παροχή Πρώτων Βοηθειών.

15. Διεπιστημονική Προσέγγιση των Αναπνευστικών Νοσημάτων.

16. Επιδημιολογία.

17. Βασισμένη σε Ενδείξεις Οικογενειακή & Κοινοτική Νοση-
λευτική.

18. Χρόνια & Σπάνια Νοσήματα.

19. Παρηγορητική Φροντίδα.

20. Νέες Τεχνολογίες – Βάσεις Δεδομένων.

21. Απόρρητο Ασθενών.

22. Ηθικά Διλήμματα.

23. Ηθικά Ζητήματα στις Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις στην 
Κοινότητα σε Ασθενείς με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας.

24. Διαπολιτισμική Οικογενειακή & Κοινοτική Νοσηλευτική.

25. Κατ’ Οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα.

Οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των ομάδων αποτέ-

λεσαν μια ξεχωριστή πρόκληση για την επιτυχή έκβαση των 
πιλοτικών προγραμμάτων, καθώς οι συμμετέχοντες Νοσηλευ-
τές προέρχονταν από πρώιμα στάδια νοσηλευτικής εμπειρίας, 
από ανομοιογενή εργασιακά περιβάλλοντα παροχής Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα), με 
διαφορετική εργασιακή κουλτούρα και προσέγγιση. 

Συνολικά ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα εκατόν δύο (102) Νοση-
λευτές, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν στην εξειδίκευση της Οικογε-
νειακής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής, ώστε να είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν τη νέα γνώση και τις κλινικές δεξιότητες στις Υπηρε-
σίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με σκοπό, αφενός την εν-
δυνάμωση του επαγγελματικού – επιστημονικού χαρακτήρατων 
Κοινοτικών Νοσηλευτών και αφετέρου τη σταδιακή καθιέρωση 
του θεσμού του Οικογενειακού και Κοινοτικού Νοσηλευτή σε όλα 
τα πεδία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Συμπερασματικά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών για την 
Οικογενειακή και Κοινοτική Νοσηλευτική ENhANCE, αποτε-
λεί μια καινοτομία στο επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο 
της εφαρμογής της Νοσηλευτικής Επιστήμης στην Πρωτο-
βάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος ENhANCE 
για την Ε.Ν.Ε.

Δρ. Ευτυχία Ευαγγελίδου
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Αποδείξεις ζητά ο σύγχρονος άνθρωπος για την πίστη. Στην 
αγωνία του, αυτήν που παραδέχεται και αυτήν που προσποιεί-
ται ότι δεν έχει, για τον θάνατο και το αν υπάρχει αιώνια ζωή, 
επικαλείται την ανάγκη του να γνωρίζει αληθινά τι συμβαίνει 
και τι θα συμβεί στο επέκεινα. Για αυτό και στους καιρούς 
μας η απιστία περισσεύει. Η πίστη όμως ουδέποτε θα πάψει 
να διακηρύττει την Ανάσταση του Χριστού μας ως τη μοναδι-
κή απάντηση, η οποία δίνει νόημα ζωής και αιωνιότητας στον 
αναζητητή άνθρωπο. Και θα επικαλείται τεκμήρια τα οποία 
αυτός που θέλει, μπορεί να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα 
τους μέσα στο χρόνο.

    Το πρώτο τεκμήριο είναι η μαρτυρία των Αποστόλων. 
Μετά τον θάνατο του ο Χριστός παρουσιάστηκε σε αυτούς 
ζωντανός με πολλές αποδείξεις, αφήνοντας τους να ψηλαφή-
σουν το σώμα του και βλέποντας τον να γευματίζει μαζί τους. 
Το δεύτερο τεκμήριο είναι η ομολογία των Αγίων της πίστης 
μας. Μάρτυρες, ασκητές, κληρικοί και λαϊκοί, άνδρες, γυναί-
κες και παιδιά, αφιερώθηκαν στον Χριστό μέχρι θανάτου. Το 
τρίτο τεκμήριο είναι η εξάπλωση του Ευαγγελίου του αναστά-
ντος Χριστού όχι δια της βίας και των πολέμων, αλλά δια της 
αγάπης και της συγχώρησης.

    Κάποιος θα σας έλεγε πως όλα αυτά ανήκουν στο πα-
ρελθόν, σε μια ιστορική πορεία του Ιησού, από τη φάτνη ως 
τον κενό τάφο, την Σταύρωση και την Ανάσταση του. Σήμερα 
έχουμε τέτοια φαινόμενα; Κάνει θαύματα ο Χριστός και οι Άγι-
οι του σε αρρώστους και πεθαμένους; Εμείς που εργαζόμαστε 
σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, σε Γηροκομεία και Ψυχια-
τρεία, έχουμε τα μάτια της ψυχής μας ανοικτά για να διακρί-
νουμε τα θαυμαστά και θαυμάσια του Θεού και Σωτήρα μας;

    Πρόσφατα σε μια γενική εφημερία σε Κεντρικό Νο-
σοκομείο της Αθήνας, οι Νοσηλευτές Χειρουργείου σε γενική 
εφημερία, κλήθηκαν να ετοιμάσουν την χειρουργική αίθουσα 
για έναν ασθενή με φλεγμονώδη διόγκωση λεμφαδένα. Θεω-
ρητικά, μια εύκολη χειρουργική επέμβαση. Στην προσπάθεια 
όμως της διασωλήνωσης παθαίνει ανακοπή, γίνεται επείγου-
σα τραχειοστομία και ο Χειρουργός αφού έκανε όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες ανεφώνησε έκπληκτος: Νεκρός ήταν και 
έζησε, έτσι ήθελε ο Θεός! Και ύστερα από λίγες ημέρες εμφα-
νίστηκε πάλι ο ασθενής για συνέχιση της θεραπείας του.

    Ασφαλώς και δεν έχει μεγάλη σημασία να αναφέρου-
με πόσα θαύματα έχουμε δει ο καθένας τόσα χρόνια στα Νο-
σοκομεία μας! Άλλωστε όπως έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος 
της εποχής μας (Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης), αυτός που θέ-
λει να δει θαύματα για να πιστέψει δεν έχει αρχοντιά! Και στο 
Ευαγγέλιο αναφέρεται πως αν ήθελε ο Χριστός επάνω στον 
Σταυρό να ζητήσει από τον πατέρα του να του στείλει λεγεώ-
νες στρατιωτών θα μπορούσε να το κάνει. Επέλεξε ο Χριστός 
την Σταύρωση και την Ανάσταση. Το θέλημα του Πατέρα του. 

Αναστήθηκε ο Χριστός και η ζωή κυβερνά. Αναστήθηκε ο Χρι-
στός και κανένας νεκρός δεν θα μείνει στον τάφο. Γιατί αφού 
αναστήθηκε ο Χριστός εκ νεκρών προαναγγέλλει την ανάστα-
ση των νεκρών.

    Είναι παράλογο να αμφιβάλλουμε για την αλήθεια της 
Ανάστασης του Χριστού γιατί, εάν δεν πιστεύουμε ότι ο Κύριος 
Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και θα αναστηθούμε όλοι εμείς, 
αυτό σημαίνει ότι απορρίπτουμε όλη τη διδασκαλία του, όλο 
το έργο του, όλα όσα εμφάνισε στον κόσμο. Το κήρυγμα του 
ήταν κήρυγμα περί της αιωνίου ζωής στη βασιλεία του Θεού, 
υπόδειξη του δρόμου προς τη σωτηρία. Πως λοιπόν να μην 
πιστεύουμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε;(Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, 
επίσκοπος Συμφερουπόλεως).

    Η Ορθόδοξη πίστη είναι η ταυτότητα μας. Η Ανάσταση 
του Χριστού είναι γιορτή νίκης και ελπίδας. Χωρίς αυτήν δεν 
θα υπήρχαν Άγιοι, δεν θα υπήρχε Παράδεισος, δεν θα υπήρχε 
Εκκλησία, δεν έχει νόημα η ζωή μας. Όσοι όμως μετέχουμε 
στη χαρά της Ανάστασης, όσοι υψώνουμε τις λαμπάδες μας 
δείχνοντας ότι και στα χέρια μας και στην καρδιά μας κρατάμε 
τη λάμψη του νικητή του θανάτου, όσοι τον κοινωνούμε ανα-
στημένο και τον αφήνουμε να κατοικήσει στις καρδιές μας, 
βεβαιώνουμε την ανθρωπότητα με τη θριαμβευτική, χαρούμε-
νη και ελπιδοφόρα κραυγή: Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη! 
Κι εμείς μαζί του!

 π. Γεώργιος Δραχτίδης, 

κληρικός Ι. Μ. Κηφισίας, Νοσηλευτής, Γ.Ν.Α. 
«Η ΕΛΠΙΣ».

Α
π. Γεώργιος Δραχτίδης: «Μια στιγμή ΠΑΣΧΑ»
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Στο τέλος του 2019, η Κίνα ανέφερε ένα σύμπλεγμα περιπτώ-
σεων πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας στην πόλη Γουχάν 
της επαρχίας Χουμπέι (Li Q.et al 2020). Ένας νέος κοροναϊός 
αναγνωρίστηκε αργότερα ως ο αιτιολογικός παράγοντας (Zhu 
N. Et al 2020) και ονομάζεται σοβαρός κοροναϊός του οξέος 
αναπνευστικού συνδρόμου (SARS-CoV-2) (Zhu N. et al 2020). 
Τις επόμενες εβδομάδες, το SARS-CoV-2 εξαπλώθηκε σε όλη 
την Κίνα και σε όλο τον κόσμο. Η ασθένεια που προκλήθηκε 
από τη νόσο SARS-CoV-2, εκφρασμένο σε κοροναϊό (COVID 
- 19), κηρύχθηκε πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ) στις 11 Μαρτίου 2020 (WHO 2020). Η νέα νόσος 
του Coronavirus 2019 (COVID - 19), επεκτάθηκε ταχύτατα σε 
παγκόσμια πανδημία πλήττοντας όλα τα συστήματα υγειονομι-
κής περίθαλψης παγκοσμίως με τους εργαζόμενούς τους να 
αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις (Sohrabi C. Et al 2020). 
Για να προετοιμαστούν για μια πανδημία, τα νοσοκομεία χρει-
άστηκε να υιοθετήσουν μία στρατηγική διαχείρισης του χώ-
ρου, του προσωπικού και των προμηθειών τους, έτσι ώστε 
να παρέχουν τη βέλτιστη φροντίδα στους ασθενείς. Επιπλέ-
ον, έπρεπε να εφαρμοστούν μέτρα πρόληψης λοιμώξεων για 
τη μείωση της νοσοκομειακής μετάδοσης (Wong et al 2020). 
Στην Ελλάδα όλα τα νοσοκομεία έπρεπε να αντιδράσουν αμέ-
σως σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κλινική πρόκληση, με-
τατρέποντας αρκετούς θαλάμους, σε κλινικές για περιστατικά 
αποκλείστηκα και μόνο με COVID - 19 λοίμωξη.

Η Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ είναι ένα δημό-
σιο νοσοκομείο 143 κλινών στα Βορειοανατολικά προάστια 
Αθηνών, έχοντας προηγούμενη εμπειρία σε σχετική κρίση 
(νοσοκομείο αναφοράς την περίοδο 2014 - 2015 στην επιδη-
μία EBOLA). Προετοιμάστηκε για την έξαρση του COVID - 19 
μόλις έλαβε την πρώτη ειδοποίηση από το υπουργείο Υγείας 
(Ιανουάριος 2020), δημιουργώντας το 1ο Σχέδιο δράσης για τη 
διαχείριση ασθενών με COVID – 19 λοίμωξη, τηρώντας όλα τα 
μέτρα ελέγχου λοιμώξεων.

Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ), εφαρμόζο-
ντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ), πραγματοποίησε μία σειρά εκπαιδεύσεων σε το όλο το 
προσωπικό του Νοσοκομείου επικεντρωμένη στους τρόπους 
μετάδοσης της νόσου, τα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), 
τις βασικές προφυλάξεις (υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγι-
εινή, χρήση ΜΑΠ ανάλογα με τον εκτιμώμενο κίνδυνο, ορθή 
διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων, αποκομιδή μολυσματικών 
υλικών, καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών, απο-
στείρωση τεχνολογικού εξοπλισμού και ιματισμού COVID – 

19, λήψη και αποστολή κλινικών δειγμάτων για την ανίχνευση 
του ιού και διαχείριση περιστατικών με λοίμωξη από τον ιό 
SARS-CoV-2) Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις 
και ασκήσεις ετοιμότητας, ούτος ώστε όλο το προσωπικό να 
γνωρίζει για τη διαδικασία διαχείρισης πιθανού κρούσματος 
από τον ιό SARS-CoV-2 και να εξοικειωθεί με τη σωστή χρήση 
των ΜΑΠ.

Οι αρχικές προετοιμασίες για την πανδημία και το σχέδιο δρά-
σης για την διαχείριση ασθενών που πληρούσαν τον ορισμό 
κρούσματος με COVID – 19 λοίμωξη, επικεντρώθηκαν στην 
παροχή πρώτων βοηθειών, την λήψη ρινοφαρυγγικού ή στο-
μαροφαρυγγικού επιχρίσματος και την αναμονή των ασθενών 
σε ένα ειδικά διαμορφωμένο κτίριο (εκτός του κεντρικού κτι-
ρίου) μέχρι τη λήψη του αποτελέσματος. Εάν η απάντηση ήταν 
αρνητική και ο ασθενής χρειαζόταν νοσηλεία μεταφερόταν σε 
κλινική του νοσοκομείου, εάν ήταν θετικό, γινόταν διακομι-
δή σε Νοσοκομείο αναφοράς. Στη συνέχεια εκπονήθηκαν νέα 
σχέδια δράσης σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

Τα κρίσιμα σημεία στη εκπόνηση των σχεδίων δράσης ήταν 
δύο. Το πρώτο το είδος των προφυλάξεων που θα έπρεπε να 
προσφέρονται  στους επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου. 
Επιλέξαμε να υποδείξουμε προφυλάξεις για τα αερολύμα-
τα, επαφής και σταγονιδίων. Το δεύτερο ήταν να καθοριστεί 
ποιος πρέπει να θεωρηθεί ύποπτο κρούσμα (Polanczyk C.et al 
2020). Αρχικά, ως ύποπτο κρούσμα θεωρούνταν όλοι οι ασθε-
νείς με επιδημιολογικά κριτήρια (ταξιδιώτες που επέστρεφαν 
από Κίνα) και είχαν είτε πυρετό είτε κάποιο αναπνευστικό σύ-
μπτωμα. Αργότερα, με την άφιξη του ιού στην Ευρώπη, θεω-
ρούσαμε ως ύποπτο κρούσμα κάθε ασθενή με συμπτώματα 
από το αναπνευστικό και με πρόσφατο ταξίδι σε οποιαδήπο-
τε ευρωπαϊκή χώρα. Από τον Ιανουάριο του 2021 ως  ύποπτο 
κρούσμα θεωρείται κάθε ασθενής με ένα τουλάχιστον κλινι-
κό σύμπτωμα (βήχα, πυρετό, δύσπνοια, ή αιφνίδια εκδήλωση 
ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας) και στενής επαφής με επι-
βεβαιωμένο κρούσμα (ΕΟΔΥ).

Από την αρχή της πανδημίας η διαχείριση των προμηθειών 
ήταν μία συνεχής μέριμνα που απασχολεί τη Νοσηλευτική 
Υπηρεσία (ΝΥ), ειδικά για τα ΜΑΠ. Καθημερινά το γραφείο 
ΝΥ φροντίζει για την προμήθεια και τη διαχείριση των μέσων 
ατομικής προστασίας, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Νο-
σοκομείου. Επίσης η ΝΥ διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό, 
έτσι ώστε να παρέχει υψηλού βαθμού νοσηλευτική φροντίδα 
στου ασθενείς με COVID - 19.

Σ
Μ. Χριστοδούλου, Ο. Τσάτζαλη, Κ. Μπέκος, 

Χ. Πιστολά: «Διαχείριση ασθενών με λοίμωξη COVID 
– 19 στη Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ»
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Στις 7 Μαρτίου 2020 νοσηλεύτηκε ο πρώτος ασθενής με COVID 
– 19 στο νοσοκομείου μας. Έκτοτε έως και σήμερα, ένα χρόνο 
μετά νοσηλεύτηκαν και υποβλήθηκαν σε αιμοκάθαρση, πάνω 
από 1000 ασθενείς στο νοσοκομείο μας. Από αυτούς το 78,5% 
εξήλθε, το 4,8% διακομίστηκε σε άλλο νοσοκομείο, το 1% δια-
σωληνώθηκε και 6% απεβίωσε.

Τον Μάρτιο του 2020 μετατράπηκε όλη η Ορθοπεδική κλινική 
σε αυτόνομη Νοσηλευτική Μονάδα, αποκλειστικά για νοση-
λεία ασθενών υπόπτων με COVID-19 λοίμωξη.

Στη συνέχεια στο πλαίσιο λήψης εκτάκτων μέτρων αντιμετώ-
πισης των κρουσμάτων από την εμφάνιση και διάδοση του κο-

ρονοϊού, τον Οκτώβριο του 2020 ζητήθηκε από τη διοίκηση 
η αναβολή ή ακόμη και η πλήρη ακύρωση όλων των επιχει-
ρήσεων  του Νοσοκομείου (εφημερίες πόλεως, τακτικά και 
έκτακτα χειρουργεία, αναβολή λειτουργίας όλων κλινικών) και 
η μετατροπή του σε Νοσοκομείο αποκλειστικά και μόνο για 
νοσηλεία ασθενών με  COVID - 19 λοίμωξη. Από την έκδοση 
αυτής της απόφασης και εντός  24 ωρών διακομίστηκαν όλοι 
οι νοσηλευόμενοι ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία για περεταί-
ρω νοσηλεία και η  Νοσοκομειακή Μονάδα «Αμαλία Φλέμιγκ» 
μετατράπηκε σε νοσοκομείο COVID – 19, δυναμικότητας 125 
κλινών και 11 θέσεων αιμοκάθαρσης.

Δράσεις που εφαρμόστηκαν στη Νοσοκομειακή Μονάδα «Αμαλία Φλέμιγκ»
για τη αποφυγή διασποράς του κορονοϊού

Περιοχή

Διαδικασίες

Κτίριο και δομή

Προσωπικό

Εξοπλισμός

Επικοινωνίας

Σχέδια Δράσεις 

Περιγραφή

1. Φροντίδα ασθενών εκτός του τμήματος επειγόντων περιστατικών (εξωτερικό κτίριο). 

2. Αναστολή συλλογικών δραστηριοτήτων (συναντήσεις, μαθήματα και εκδηλώσεις).

3. Μείωση του αριθμού των επισκεπτών.

1. Εξωτερική μονάδα υποδοχής ατόμων με ύποπτα κρούσματα. 

2. Οριοθέτηση περιοχών COVID – 19. 

1. Εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση των ΜΑΠ, τις βασικές προφυλάξεις ,τη λήψη και αποστολή 
κλινικών δειγμάτων για την ανίχνευση του ιού και τη διαχείριση περιστατικών με λοίμωξη από τον 

ιό SARS-CoV-2.

2. Ασκήσεις ετοιμότητας για την εφαρμογή του σχεδίου δράσεις.

Προμήθεια και διαχείριση του  κρίσιμου υλικού για τη διαχείριση πανδημίας. 

Καθημερινές αναφορές θεσμικών υποθέσεων σε 1η ΥΠΕ, ΕΟΔΥ, ΕΚΑΒ, ΕΚΕΠΥ.

Εκπόνηση σχεδίων δράσεως για τη διαχείριση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με 

κορονοϊό στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου (ΜΤΝ, χειρουργείο, εργαστήρια κλινικές).

Έκτοτε το Νοσηλευτικό προσωπικό για ακόμα μία φορά απο-
τελεί την υγειονομική ασπίδα απέναντι στον ιό που πλήττει 
όλο τον κόσμο. Δείχνει με αξιοπρέπεια, ευθύνη και επαγγελ-
ματισμό, ότι ξέρει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλες τις 
δύσκολες περιστάσεις. Με ζήλο και αυταπάρνηση προσφέρει 
τις υπηρεσίες του (μέσα από τη βασανιστική στολή) στους 
ασθενείς με COVID - 19 λοίμωξη.

Ωστόσο είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα μεγαλύτερο κοινωνι-
κό άνοιγμα, προκειμένου να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με 
τους ίδιους αδιάκοπους ρυθμούς και να παρέχουμε ποιοτικές 
νοσηλευτικές υπηρεσίες με το ίδιο άκαμπτο ηθικό φρόνημα. 
Θεωρούμε πως είναι επιτακτική η ανάγκη προβολής του έρ-
γου μας, η οποία θα αποτελέσει μία ηθική αναγνώριση για 
τους νοσηλευτές. Παρόλα αυτά εμείς παραμένουμε επικε-
ντρωμένοι στην αντιμετώπιση της πανδημίας, προσπαθώντας 

να προσαρμοστούμε στις πιθανώς μόνιμες αλλαγές στη συ-
μπεριφορά των ασθενών που θα αποτελέσουν το «νέο φυσι-
ολογικό».
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Ο εμβολιασμός σώζει εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και θε-
ωρείται ως μία από τις πλέον επιτυχημένες και αποδοτικές 
παρεμβάσεις στον τομέα  της δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Η 
ανακάλυψη και η εφαρμογή των εμβολίων είναι το μεγαλύτε-
ρο επίτευγμα του περασμένου αιώνα και αποτελεί το μεγαλύ-
τερο όπλο έναντι πολλών λοιμωδών νοσημάτων.

Χάρη στον εμβολιασμό, η ανθρωπότητα κατόρθωσε να εξαλεί-
ψει την ευλογιά, η οποία ευθυνόταν για τουλάχιστον τριακόσια 
εκατομμύρια θανάτους μόνο κατά τον 20ο αιώνα. Ταυτόχρονα, 
φαίνεται πλέον απόλυτα εφικτή η πλήρης εξάλειψη της πο-
λιομυελίτιδας, μιας άλλης απειλής για την ανθρώπινη υγεία 
ενώ εξαφανίστηκαν θανατηφόρες ασθένειες όπως η πανώλη, 
ο τύφος, ο άνθρακας. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι σήμερα ο 
εμβολιασμός σώζει από 1 έως 3 εκατομμύρια ζωές ετησίως 
και κατά την επόμενη δεκαετία προβλέπεται να σώσει άλλα 
25 εκατομμύρια ανθρώπους.  Περιστατικά ασθενειών όπως η 
διφθερίτιδα και ο τέτανος είναι εξαιρετικά σπάνια  στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ έχει επιτευχθεί τεράστια πρό-
οδος στον έλεγχο ασθενειών όπως ο κοκκύτης και η ερυθρά. 

Πρέπει να τονιστεί ότι ενώ στις αναπτυγμένες χώρες έχουμε 
το προνόμιο και την δυνατότητα του εμβολιασμού υπάρχουν 
χώρες όπου η πρόσβαση σε αυτόν είναι εξαιρετικά προβλη-
ματική λόγω έλλειψης εμβολίων. Υπολογίζεται ότι περίπου 24 
εκατομμύρια παιδιά κάτω του έτους (σχεδόν 20% των παιδιών 
που γεννιούνται κάθε χρόνο) στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν 

έχουν πρόσβαση σε προγράμματα εμβολιασμού.  

Η Ελλάδα ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ 
διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και επικαιροποιημένα εμ-
βολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο 
και του εφηβικού και του ενήλικα πληθυσμού. Το Εθνικό Πρό-
γραμμα Εμβολιασμών για τη χώρα μας προτείνεται από την 
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και εγκρίνεται ή τροποποιείται 
από το Υπουργείο Υγείας. Αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά δι-
αστήματα ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις επιδημιολογικές 
συνθήκες και στα κυκλοφορούντα σκευάσματα εμβολίων.

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι σύμφωνα με τις συ-
στάσεις του ΠΟΥ και του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών  
θα πρέπει να εμβολιάζεται όχι μόνο ο γενικός πληθυσμός αλλά 
και οι επαγγελματίες υγείας, ομάδα υψηλού κινδύνου για λοι-
μώξεις από νοσήματα που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. 
Οι επαγγελματίες υγείας μεταδίδουν τα  νοσήματα όχι μόνο 
στους ασθενείς αλλά και στις οικογένειές τους. Η διατήρηση 
της ανοσίας έναντι των νοσημάτων που προλαμβάνονται με τον 
εμβολιασμό είναι απαραίτητη όχι μόνο για την προσωπική τους 
προστασία αλλά και για τη μείωση μετάδοσης των λοιμώξεων 
αυτών στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, καθώς και στις ομάδες που δεν έχουν εύκολη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας όπως οι πρόσφυγες και οι  
μετανάστες, καθώς ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν είναι ο ελλιπής εμβολιασμός τους γεγο-

Α. Διπλού: «Ευρωπαϊκή εβδομάδα εμβολιασμών 
26 Απριλίου - 2 Μαΐου 2021: Η σημασία του 
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Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών (Απρίλιος 2021)

νός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και 
τον γηγενή πληθυσμό.

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της παγκόσμιας κοινότητας 
σχετικά με την σπουδαιότητα των εμβολίων έχει καθιερωθεί η 
«η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών» που πραγματοποιεί-
ται φέτος  από 26 Απριλίου έως 2 Μαΐου. Αποτελεί  μία πρωτο-
βουλία η οποία εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και συντονίζεται από τον ΠΟΥ. Για  μία εβδομάδα, 
όλες οι χώρες ενώνουν τις προσπάθειες τους υιοθετώντας ένα 
κοινό σύνθημα το οποίο φέτος είναι «τα εμβόλια μας φέρνουν 
πιο κοντά», οργανώνοντας δραστηριότητες με κύριο σκοπό την 
ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα οφέλη των εμβολίων 
σε κάθε στάδιο της ζωής, ως ατομικό δικαίωμα και ως κοινωνι-
κή ευθύνη. Φέτος η Ευρωπαϊκή εβδομάδα εμβολιασμών γιορ-
τάζει την συμβολή του συνήθη εμβολιασμού στην προστασία 
υγείας αλλά επικεντρώνεται κυρίως στον εμβολιασμό κατά της 
νόσου COVID 19 ως βασικού όπλου που θα μας βοηθήσει να 
τερματίσουμε τους πανδημικούς περιορισμούς. Η εκστρατεία 
συμβάλλει στην οικοδόμηση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης 
στον εμβολιασμό ως δημόσιο αγαθό που υποστηρίζει την κοι-
νωνία μας, σώζει ζωές και προστατεύει  την υγεία. Η ανοσοποί-
ηση, σύμφωνα με τον ΠΟΥ αποτελεί τον  ακρογωνιαίο λίθο στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας 2020-2025 «Ενωμένη δράση 
για καλύτερη Υγεία στην Ευρώπη».

Παρ’ όλα όμως τα προφανή  συνολικά οφέλη του εμβολια-
σμού, εξακολουθεί να υπάρχει διστακτικότητα έναντι αυτού η 
οποία αποτελεί πηγή αυξανόμενης ανησυχίας στην Ευρώπη 
και παγκοσμίως. Η ύπαρξη του αντιεμβολιαστικού κινήμα-
τος, αν και δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, προκαλεί σημαντικά 
προβλήματα και οι συνέπειες του είναι ολέθριες αφού με την 
αύξηση των ανεμβολίαστων ατόμων μπορούν και τα μεταδοτι-
κά νοσήματα που είχαν εξαφανιστεί να επανεμφανίζονται. Το 
αντιεμβολιαστικό κίνημα δρα και στην Ελλάδα. Οι  επιδημίες 
ιλαράς που εμφανίστηκαν σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες αλλά 
και στη χώρα μας  τα τελευταία χρόνια, τονίζουν  την ευθύ-
νη που έχουν όλες οι χώρες να ενισχύσουν τα προγράμματα 
εμβολιασμού ως μέσο ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο των 

νοσημάτων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η ταχεία διάδοση της παραπληρο-
φόρησης, δηλαδή αποδεδειγμένα παραπλανητικών ή ψευδών 
πληροφοριών, μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Είναι προφανές 
ότι αυτές οι αντιεμβολιαστικές «απόψεις» καθιστούν πιο δύσκο-
λη την μάχη κατά την πανδημίας. Η διστακτικότητα έναντι του 
εμβολιασμού πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικό τρόπο. 
Είναι καθήκον μας για την προστασία των πολιτών. Κανείς δεν 
είναι ασφαλής εάν δεν εμβολιασθούν όλοι. Ο εμβολιασμός εί-
ναι το κυρίαρχο όπλο κατά της πανδημίας COVID 19 και ο μόνος 
τρόπος να σταματήσουμε τον ιό και να επιστρέψουμε στην κα-
νονικότητα. Τα προγράμματα μαζικού εμβολιασμού αποτελούν 
το «κλειδί» για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι σε όλες τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, οι επαγγελματίες υγείας θεωρούνται η πιο 
έμπιστη πηγή πληροφοριών για τους πολίτες σχετικά με τις 
νόσους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προλαμβάνονται 
με τον εμβολιασμό. Η προσωπική αξιοπιστία και η δημιουρ-
γία σχέσης εμπιστοσύνης, ιδίως με τους διστακτικούς πολίτες, 
αποτελούν σημαντικά όπλα προκειμένου να απαντήσουν στις 
ανησυχίες τους και να εξηγήσουν τα οφέλη του εμβολιασμού. 
Οι επαγγελματίες υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των 
πολιτικών δημόσιας υγείας. Πρέπει να λειτουργούν ως πρό-
τυπα ρόλων για όλους τους πολίτες υγιείς και ασθενείς, να 
εμβολιάζονται και να ενημερώνουν.

Η φύση δεν θα πάψει ποτέ να μας υποβάλλει σε νέες προ-
κλήσεις περισσότερο ή λιγότερο καταστρεπτικών ασθενειών. 
Τα εμβόλια είναι το αποτελεσματικότερο όπλο πρόληψης και 
δεν δικαιούμαστε την παραμικρή ολιγωρία. Οφείλουμε να 
διατηρούμε πιστή τήρηση και εφαρμογή του προγράμματος 
εμβολιασμών γιατί σύμφωνα με τον πατέρα της Ιατρικής Ιππο-
κράτη, «κάλλιο το προλαμβάνειν ή  το θεραπεύειν».
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Ο Πρόεδρος και το Δ.σ. του 4ου 
Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. σας εύχονται 

Καλό Πάσχα!

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. 
του 5ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε. 

σας εύχονται Καλό Πάσχα


