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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

Όπως είναι γνωστό ο οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αμέ-

σου Βοηθείας (ΕΚΑΒ) προσδιορίζεται από τις διατάξεις του 

ΠΔ 376/1988, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που υπέστη 

από το ΠΔ 348/1996.

Έκτοτε έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά την 

διάρκεια του οποίου έχουν μεταβληθεί οι πραγματικές συν-

θήκες λειτουργίας του ΕΚΑΒ και η έκταση των υπηρεσιακών 

του αναγκών, με άμεσο αντίκτυπο και στις ανάγκες σε έμψυχο 

δυναμικό. Ενδεικτικώς μνημονεύουμε και την τρέχουσα παν-

δημία, που εξακολουθεί να θέτει σε επίπονη δοκιμασία ολό-

κληρο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το ΕΚΑΒ.

Στο πλαίσιο αυτό βασίμως υποστηρίζεται, ότι ο αριθμός των 

προβλεπόμενων οργανικών θέσεων Νοσηλευτών δεν είναι 

ικανοποιητικός και υπολείπεται σημαντικά του αναγκαίου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα και ταυτόχρονα απόδειξη του 

ανωτέρω ισχυρισμού αποτελεί το γεγονός, ότι καθημερινά οι 

διασώστες εκτελούν πράξεις αρμοδιότητας της Νοσηλευτι-

κής Υπηρεσίας και εν γένει των Νοσηλευτών, υπεισερχόμενοι 

στον κύκλο των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να γίνεται εισέτι ανεκτό, δοθέ-

ντος ότι αποτελεί μια ευθεία καταστρατήγηση των κείμενων 

διατάξεων και μια εν τοις πράγμασι αναίρεση της θεμελιώ-

δους διάκρισης των δημοσίων υπαλλήλων σε κλάδους και κα-

τηγορίες με βάση τα τυπικά τους προσόντα, που προσδιορί-

ζουν εν πολλοίς και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Η μόνη ρεαλιστική λύση για την άρση του αδιεξόδου είναι η 

άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Νοσηλευτών 

και παράλληλα η αύξηση των προβλεπομένων οργανικών θέ-

Επείγουσα ανάγκη στελέχωσης του Εθνικού 
Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με Νοσηλευτές

Ο
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σεων Νοσηλευτών, ώστε ο τελικός – συνολικός αριθμός αυτών 

να ανταποκρίνεται και να αντιστοιχεί στις πραγματικές υπηρε-

σιακές – επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΚΑΒ. Ως πλέον εύλογη 

θεωρούμε την αύξηση των εν λόγω θέσεων σε ποσοστό 50%.

Αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Eκδόθηκε η 5Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμε-
τοχής στη διαδικασία αρχίζει στις   9 Ιουνίου  2021 ημέρα Τε-
τάρτη  και λήγει στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

14:00.

Αναλυτικά η προκήρυξη: 

http://enne.gr/wp-content/uploads/2021/05/prokiriksi-
5K-2021.pdf

Α.Σ.Ε.Π.: Έκδοση προκήρυξη 5Κ/2021
(3 Θέσεις Νοσηλευτών Τ.Ε. στο Αιγινήτειο 

Νοσοκομείο)

Ε

Λόγω της μεγάλης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση 
ειδικού δελτίου εισόδου των μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτι-
κό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού στην Αθήνα, η 
κατάθεση των αιτήσεων συνεχίζεται καθημερινά. Οι αιτήσεις 
συγκεντρώνονται στο τέλος κάθε μήνα και θα κατατίθενται 
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).

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις έκδοσης δελτίου εισόδου για την 
Π.Ο.Ν., οι οποίες έχουν κατατεθεί, προωθούνται σταδιακά 
στους Αντιπροσώπους της Ε.Ν.Ε. λόγω του μεγάλου όγκου, 
ώστε να τις παραλάβουν οι αιτούντες από τις Υγειονομικές 
Υπηρεσίες. Για τα μέλη της Ε.Ν.Ε., τα οποία αδυνατούν να πα-
ραλάβουν τις ατομικές κάρτες από τους Αντιπροσώπους της 
Ε.Ν.Ε., θα αποσταλούν ταχυδρομικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Ενημέρωση μελών Ε.Ν.Ε. για την υποβολή 
αιτήσεων για την είσοδο τους στο Στρατιωτικό 
Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού 

(Αθήνα)

Λ
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1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων Αιγαίου (http://enne.gr/19292): 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ. Αττικής και Νήσων 
του Αιγαίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενερ-
γώντας στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 
17§3 του Νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν 
σήμερα, αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 
των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του 1ου Π.Τ. της ΕΝΕ στις 
25 Ιουνίου 2021.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποι-
είται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως 
ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε 
κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, 
αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
στις 09 Ιουνίου 2021.

Έντυπο αίτησης υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
ΕΝΕ (www.enne.gr), ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο στα 
γραφεία των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων 
όλης της χώρας.  

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νο-
σηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική 
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό 

τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, πλη-
κτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του σε ειδικό χώρο της 
ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 
του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.      

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου ΠΤ Αττικής & 
Νήσων του Αιγαίου 

   Η Πρόεδρος                                      Ο   Γεν. Γραμματέας 

Κωνσταντία Μπελαλή                       Δημοσθένης Σαληκίδης

2ο Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης (http://enne.gr/19297):

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 2ου Π.Τ. Μακεδονίας και 
Θράκης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενεργώ-
ντας στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 17§3 
του Νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν σή-
μερα, αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 
των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του 2ου Π.Τ. της ΕΝΕ στις 
25 Ιουνίου 2021.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποι-
είται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως 
ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε 

Προκηρύξεις Εκλογών Περιφερειακών
Τμημάτων Ε.Ν.Ε.

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις  των 

παρ. 7 και 8  του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021,  (Α΄6), όπως 

ισχύει, στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΛΑΪΚΟ”  λόγω 

των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό για την αντιμετώπι-

ση των κρουσμάτων του COVID-19,  είκοσι επτά  (27) θέσεων 

κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, χωρίς νέα προκήρυξη και χω-

ρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 

ΑΣΕΠ 2Κ/2019.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://www.asep.gr/webcenter/

portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%C

E%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver

%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.041312&_adf.ctrl-

state=18vw0zi6xs_1&_afrLoop=55677128398958140#!%40%

40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.

ASEP.041312%26_afrLoop%3D55677128398958140%26_adf.

ctrl-state%3D18vw0zi6xs_5

Α.Σ.Ε.Π.: Πλήρωση 27 θέσεων Τ.Ε. 
Νοσηλευτικής, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς 
υποβολή νέας αίτησης στο Γ.Ν.Α. “ΛΑΪΚΟ”

Γ
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κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, 
αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
στις 09 Ιουνίου 2021.

Έντυπο αίτησης υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
ΕΝΕ (www.enne.gr), ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο στα 
γραφεία των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων 
όλης της χώρας.  

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νο-
σηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική 
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό 
τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, πλη-
κτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του σε ειδικό χώρο της 
ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

 Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 
του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.      

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 2ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

           Ο Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος  Μπαλιόζογλου                      Μαρία Κωστίκου

3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πε-
λοποννήσου (http://enne.gr/19300):

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 3ου Π.Τ. Ηπείρου, Αιτω-
λοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενεργώντας στο πλαίσιο 
των διατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 17§3 του Νόμου 
3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν σήμερα, 
αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των 
μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του 3ου Π.Τ. της ΕΝΕ 
στις 25 Ιουνίου 2021.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποι-
είται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως 
ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε 
κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, 
αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
στις 09 Ιουνίου 2021.

Έντυπο αίτησης υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
ΕΝΕ (www.enne.gr), ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο στα 
γραφεία των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων 
όλης της χώρας.   

 Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νο-
σηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική 
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό 
τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, πλη-
κτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του σε ειδικό χώρο της 
ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 
του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.        

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

     Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Αρβανίτης Γεώργιος                             Λεβέντης Χαράλαμπος

4ο Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (http://enne.
gr/19303):

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 4ου Π.Τ. Θεσσαλίας και Στε-
ρεάς Ελλάδος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενερ-
γώντας στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 
17§3 του Νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν 
σήμερα, αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη 
των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του 4ου Π.Τ. της ΕΝΕ στις 
25 Ιουνίου 2021.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποι-
είται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως 
ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, 
αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
στις 09 Ιουνίου 2021.

Έντυπο αίτησης υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της 
ΕΝΕ (www.enne.gr), ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμο στα 
γραφεία των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων 
όλης της χώρας.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νο-
σηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική 
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό 
τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, πλη-
κτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του σε ειδικό χώρο της 
ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 
του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.                         

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 4ου Π.Τ. Θεσσαλίας & 
Στερεάς Ελλάδος 

Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Κωτσής                          Μαγδαληνή Σελαμανίδου
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1ο Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου (http://enne.
gr/19383)

Σας ενημερώνουμε, ότι για το 1ο Περιφερειακό Τμήμα Αττι-
κής και Νήσων του Αιγαίου με έδρα την Αθήνα, οι εκλογές θα 
διεξαχθούν στις 25 Ιουνίου 2021, από τις 07:00 έως τις 18.00.

Ο αριθμός των μελών του Π.Σ. είναι 11, της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψη-
φίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:

1. Στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

2. Στο Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

3. Στο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

4. Στο Γ.Ν.Α. Ε.Ε.Σ. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»

5. Στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»

6. Στο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» 

7. Στο Ψ.Ν.Α. «Δαφνί»

8. Στο Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

9. Στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»

10. Στο Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας

11. Στο ξενοδοχείο Κάραβελ 

12. Στο Γ.Ν. Μυτιλήνης

13. Στο Γ.Ν. Σάμου

14 Στο Γ.Ν. Χίου

15. Στο Γ.Ν. Λήμνου

16. Στο Γ.Ν. Ρόδου

17. Στο Γ.Ν. Σύρου

18. Στο Γ.Ν. Παίδων Αθηνών Παν. & Αγλ. Κυριακού

19. Στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. « Η Σωτηρία»

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου ΠΤ Αττικής & 
Νήσων του Αιγαίου

Η Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντία Μπελαλή                       Δημοσθένης Σαληκίδης

2ο Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης (http://enne.gr/19386)

Για το 2ο Περιφερειακό Μακεδονίας και Θράκης οι εκλογές 
θα διεξαχθούν στις 25 Ιουνίου 2021, από τις 07:00π.μ. έως τις 
16:00μ.μ.

Ο αριθμός των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου (Π.Σ) 
είναι 11, της Εξελεγκτικής Επιτροπής 3, ενώ εκλέγεται ένας 
Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα 
λειτουργήσουν:

1. Στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

2. Στο Γ.Ν. Καβάλας

3. Στο Γ.Ν. Ξάνθης

4. Στο Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» 

5. Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

6. Στο Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

7. Στο Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο 

8. Στο Γ.Ν.Θ. Γεννηματά

Ενημερωτική Ανακοίνωση - Πρόσκληση για τις εκλογές 
της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος 2021

5ο Π.Τ. Κρήτης (http://enne.gr/19306):

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 5ου Π.Τ. Κρήτης της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενεργώντας στο πλαίσιο 
των διατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 17§3 του Νόμου 
3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν σήμερα, 
αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των 
μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του 5ου Π.Τ. της ΕΝΕ 
στις 25 Ιουνίου 2021.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποι-
είται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως 
ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε 
κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, 
αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων 
είναι στις 09-06-2021.

Έντυπο αίτησης θα υπάρχει σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελί-

δα της ΕΝΕ (www.enne.gr), και στα γραφεία των Νοσηλευτι-
κών Υπηρεσιών των Νοσοκομείων όλης της χώρας.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νο-
σηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώ-
σεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική 
ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής/τρια θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλο-
γικό τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, 
πληκτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του/της σε ειδικό 
χώρο της ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 
του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος 
είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 5ου Π.Τ. Κρήτης

     Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Γεώργιος Κριτσωτάκης           Ευάγγελος Μελιδονιώτης
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9. Στο Γ.Ν. Κατερίνης

10. Στο Γ.Ν. Έδεσσας

11. Στο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 

12. Στο Γ.Ν Γρεβενών

13. Στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

14. Στο Γ.Ν. Βέροιας

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 2ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.

             Ο Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος  Μπαλιόζογλου                     Μαρία Κωστίκου

3ο Π.Τ. Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πε-
λοποννήσου (http://enne.gr/19300):

Σας ενημερώνουμε, ότι για το 3ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπεί-
ρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου 
με έδρα την Πάτρα, οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 25 Ιουνίου 
2021,  από τις 08:00 έως τις 18:00 στο εκλογικό τμήμα στο 
Π.Γ.Ν Ιωαννίνων και στο εκλογικό τμήμα στην Έδρα του 3ου 
Π.Τ. στην Πάτρα, ενώ οι ώρες διεξαγωγής για τα λοιπά εκλο-
γικά τμήματα θα είναι από τις 11:00 έως τις 17:00.

Ο αριθμός των μελών του Π.Σ. είναι 11, της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για κάθε 50 ψη-
φίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν:

1. Στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

2. Στο Γ.Ν. Άρτας

3. Στο Γ.Ν. Πρέβεζας

4. Στο Γ.Ν. Κέρκυρας

5. Στο Γ.Ν. Λευκάδας

6. Στο Γ.Ν. Ζακύνθου

7. Στην Πάτρα στην Έδρα του 3ου Π.Τ. της ΕΝΕ (Αιγίου 13 & 
Υπάτης)

8. Στο Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας –Ν.Μ. Αγρινίου

9. Στο Γ.Ν. Ηλείας –Ν.Μ. Πύργου

10. Στο Γ.Ν. Αργολίδας -Ν.Μ. Άργους

11. Στο Γ.Ν. Μεσσηνίας –Ν.Μ. Καλαμάτας

12. Στο Γ.Ν. Λακωνίας –Ν.Μ. Σπάρτης

13. Στο Γ.Ν. Τρίπολης

14. Στο Γ.Ν. Κορίνθου

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

     Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Αρβανίτης Γεώργιος                        Λεβέντης Χαράλαμπος

4ο Π.Τ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (http://enne.
gr/19392):

Για το 4ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα, οι εκλογές θα διεξαχθούν 
στις 25 Ιουνίου 2021 από τις 11:00 έως τις 17:00, εκτός 
από το εκλογικό τμήμα που θα λειτουργήσει στην πόλη της 
Λάρισας, στο οποίο η ψηφοφορία θα διαρκέσει από 8:00- 
18:00.

Ο αριθμός των μελών του Π.Σ είναι 11, της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για 
κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργή-
σουν:

1. Στο Γ.Ν. Τρικάλων

2. Στο Π.Γ.Ν. Λάρισας 

3. Στο Γ.Ν. Βόλου

4. Στο Γ.Ν. Λαμίας

5. Στο Γ.Ν. Χαλκίδας

6. Στο Γ.Ν. Λιβαδειάς

7. Στο Γ.Ν.Λάρισας

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 4ου Π.Τ. Θεσσαλίας

& Στερεάς Ελλάδος 

Ο Πρόεδρος                                         Η Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Κωτσής                          Μαγδαληνή Σελαμανίδου

5ο Π.Τ. Κρήτης (http://enne.gr/19395):

Σας ενημερώνουμε, ότι για το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρή-
της με έδρα το Ηράκλειο, οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 25 
Ιουνίου 2021, από τις 07:30 έως τις 17.00.

Ο αριθμός των μελών του Π.Σ. είναι 9, της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής 3 ενώ εκλέγεται ένας Αντιπρόσωπος για 
κάθε 50 ψηφίσαντες. Εκλογικά τμήματα θα λειτουργή-
σουν:

1. Στο Γ. Ν. Αγίου Νικολάου

2. Στο Π. Γ. Ν. Ηρακλείου

3. Στο Γ. Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο»

4. Στο Γ. Ν. Ρεθύμνου

5. Στο Γ. Ν. Χανίων

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 5ου Π.Τ. Κρήτης

     Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Γεώργιος Κριτσωτάκης            Ευάγγελος Μελιδονιώτης
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Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών (12η Μαΐου), σηματοδοτεί 
μια ημερομηνία σταθμό για όλους τους Νοσηλευτές κάθε 
χρόνο, καθώς έρχεται να τιμήσει όλους τους Νοσηλευτές, 
στο πρόσωπο της Βρετανίδας πρωτοπόρου Νοσηλεύτριας 
Florence Nightingale, η οποία εξέλιξε και καθιέρωσε στις 
υγειονομικές υπηρεσίες και στη συνείδηση της κοινωνίας τη 
Νοσηλευτική ως επιστήμη υγείας και τους Νοσηλευτές ως 
επιστήμονες και προασπιστές της Δημόσιας Υγείας.

Η πανδημία COVID – 19 συνεχίζει να πλήττει τους Νοσηλευ-
τές αδιακρίτως και συνεχόμενα. Οι Νοσηλευτές μετράνε απώ-
λειες, εξαντλούνται ψυχοσωματικά, απομονώνονται από το 
κοινωνικό – οικογενειακό περιβάλλον, περιθωριοποιούνται 
– στιγματίζονται από μερίδα της κοινωνίας και επωμίζονται 
διαρκώς όλο και περισσότερες ευθύνες μέσα στα Συστήμα-
τα Υγείας, τα οποία ταλανίζονται από τις αυξημένες ανάγκες 
νοσηλείας των συμπολιτών μας. Στα κατακερματισμένα και 
άυπνα πρόσωπα των Νοσηλευτών αποτυπώνεται ολόκληρος 
ο κοινωνικός ιστός και οι ανεξίτηλες ουλές τις οποίες έχει 
προκαλέσει η πανδημία.

Ωστόσο, σε πείσμα των καιρών, οι Νοσηλευτές όντας γαλου-
χημένοι στο πεδίο των Υπηρεσιών Υγείας, προτάσσουν τον 
επαγγελματισμό τους και τις επιστημονικές τους γνώσεις και 
διαχειρίζονται άριστα την οποιαδήποτε κρίση. Κόντρα σε όλα 
τα δεδομένα, υποστελεχωμένοι και εξουθενωμένοι «παλεύ-
ουν» να κρατήσουν τις Θερμοπύλες του κοινωνικού ιστού, 
διατηρώντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας όρθιο. Οι Νοσηλευ-
τές δεν αποτελούν ούτε τη ραχοκοκαλιά, ούτε την καρδιά του 
Εθνικού Σύστημα Υγείας, αποτελούν τη ψυχή του, αποτελούν 
την προσωποποίηση των συγγενών των ασθενών και πολλές 
φορές την ίδια την οικογένειά τους.

Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί καλούν τις πολιτικές υγείας να 
επενδύσουν στους Νοσηλευτές, ώστε τα Συστήματα Υγεί-

ας να γίνουν 
βιώσιμα και να 
εξελιχτούν πε-
ραιτέρω προς 
όφελος της 
Δημόσιας Υγεί-
ας. Το γεγονός 
αυτό αποδεί-
χτηκε περίτρανα, καθώς μέσα από την πανδημία φάνηκε 
ξεκάθαρα ότι όλα τα Εθνικά Συστήματα Υγείας δεν είχαν 
φροντίσει να είναι στελεχωμένα επαρκώς από Νοσηλευ-
τές. Αποδείχτηκε όμως κι άλλη μια σημαντική παράμε-
τρος, ότι κανένα Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν κατέρρευσε, 
διότι οι ίδιοι οι Νοσηλευτές το στήριξαν και φρόντισαν 
να το αναζωογονήσουν, αντιμετωπίζοντας τη λαίλαπα της 
πανδημίας. Από τον πιο άπειρο συμβασιούχο Νοσηλευτή, 
μέχρι τον πιο έμπειρο/η Διευθυντή – Διευθύντρια Νοση-
λευτικής Υπηρεσίας, όλοι μαζί απέδειξαν ότι είναι σε θέση 
να ηγηθούν, να καινοτομήσουν, εξελίξουν και εν τέλει να 
καθορίσουν το μέλλον στις Υπηρεσίες Υγείας.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών, το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. τιμά όλους τους Νοσηλευτές για το 
ήθος και την ανιδιοτέλεια τους, για τις νοσηλευτικές αξίες τις 
οποίες πρεσβεύουν, προάγουν και προασπίζονται καθημερινά 
μέσα στις Υπηρεσίες Υγείας, από την Πρωτοβάθμια Φροντί-
δα Υγείας μέχρι τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κι από το 
ακριτικό Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο μέχρι το Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

     Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

Δημήτριος Σκουτέλης                     Τζαννής Πολυκανδριώτης

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2021: «Οι 
Νοσηλευτές ηγούνται και καθορίζουν το μέλλον της 

υγειονομικής περίθαλψης»

Η

1η Μαΐου 2021 κι όλοι οι Νοσηλευτές είναι στις θέσεις τους, 
δίπλα στους ασθενείς στα Νοσοκομεία, δίπλα στους πολίτες 
στα Εμβολιαστικά Κέντρα, απανταχού παρόντες όπου υπάρχει 
υγειονομική κρίση, όπου υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δοκιμά-
ζεται από προβλήματα υγείας. Συνοδοιπόροι και συμπαραστά-

τες σε όλη την πορεία, αδιάλειπτα.

Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις 
επάλξεις, αντιμέτωπο με την πανδημία COVID – 19 και με την 
Εθνική Εμβολιαστική Εκστρατεία σε πλήρη εξέλιξη. Η επιχεί-
ρηση «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» εξελίσσεται και οι Νοσηλευτές ηγούνται 

Πρωτομαγιά 2021: «Σεβασμός στο έργο των 
Νοσηλευτών»
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αυτής, με όλες τους τις δυνάμεις. Παρά ταύτα, όμως οι Νο-
σηλευτές παραμένουν δέσμιοι στη διαχρονική παθογένεια του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία δεν αναγνωρίζει το έργο 
τους και δεν επιτρέπει την αυτονόμηση της νοσηλευτικής επι-
στήμης, όπως ορίζουν οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι προ-
τάσεις για τις πολιτικές υγείας από διεθνείς φορείς και οργανι-
σμούς, ώστε να αναπτυχτούν περαιτέρω τα συστήματα υγείας.

Οι επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς είναι εντατικές 
και τα μέτωπα πολλαπλά. Οι πολιτικές δεσμεύσεις για την 
ένταξη στα Β.Α.Ε. και τη σύσταση του κλάδου Νοσηλευτών 
στο Ε.Σ.Υ. αποτελούν πλέον υποχρέωση της πολιτείας απένα-
ντι στους Νοσηλευτές, ώστε να θεραπευτεί η χρόνια παθογέ-
νεια και αδικία εις βάρους τους. Οι μονιμοποιήσεις όλων των 
συμβασιούχων, οι μόνιμες προσλήψεις Νοσηλευτών, οι αυ-

ξήσεις στους μισθούς, η άρση της αναστολής των κανονικών 
αδειών δεν αποτελούν «ευχολόγια», αποτελούν τον αυτονόητο 
ΣΕΒΑΣΜΟ της πολιτείας και της κοινωνίας απέναντι στο έργο 
των Νοσηλευτών.

Όλοι οι Νοσηλευτές ενωμένοι, χωρίς «μεταπράτες», πορευόμα-
στε συντεταγμένα για την κατάκτηση των στόχων μας, ώστε το 
λειτούργημα το οποίο επιτελούμε να εξελίσσεται συνεχώς, αφε-
νός διασφαλίζοντας τη Δημόσια Υγεία για όλους τους πολίτες και 
αφετέρου εμπνέοντας τις μελλοντικές γενιές Νοσηλευτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                  Τζαννής Πολυκανδριώτης

Το Σάββατο 15 Μαΐου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με-
λών της Ε.Ν.Ε. με την Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως, στο Υπουρ-
γείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της αμφίδρομης 
επικοινωνίας και συνεργασίας για θέματα τα οποία αφορούν 
την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των Νοσηλευτών.

Αρχικά η κ. Υπουργός απένειμε τα εύσημα σε όλους τους Νο-
σηλευτές, τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τους κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας, γεγονός το οποίο είναι κοινά αποδεκτό 
από το σύνολο της κοινωνίας. Το υψηλό επίπεδο επιστημο-
νικής γνώσης και επαγγελματικής εμπειρίας των Νοσηλευ-
τών και των επαγγελματιών υγείας, μπόρεσαν να κρατήσουν 
όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διασφαλίζοντας στο έπακρο 
τις συνθήκες για την ομαλή επαναφορά των πολιτών στην κα-
νονικότητα.

Κατά την έναρξη του διαλόγου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο 
φλέγον ζήτημα της ακαδημαϊκής ισοτίμησης των πτυχίων των 
πρώην πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτι-
κής, με τους πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νο-
σηλευτικής, ώστε να αποκατασταθεί η διαχρονική παθολογική 
κατάσταση, η οποία είχε δημιουργήσει εξ’ αρχής Νοσηλευτές 
δύο ταχυτήτων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καθώς έχει αλλά-
ξει άρδην η Νοσηλευτική εκπαίδευση και όλοι οι Νοσηλευτές 
αποφοιτούν από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όπως θα έπρεπε 
να είχε προβλεφθεί εδώ και δεκαετίες, οι συνθήκες, πλέον 
είναι ώριμες, ώστε να δοθεί λύση και οι χιλιάδες τίτλοι Μετα-
πτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Διατριβών, να δικαι-
ώσουν τις προσπάθειες όλων των αποφοίτων των πρώην Τε-

χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ωστόσο, η διευθέτηση 
του εν λόγω καίριου θέματος είναι πολύπλοκη διότι άπτεται 
της γενικής δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά υπήρξε ένθερμο 
ενδιαφέρον από την πλευρά της κ. Κεραμέως και του Υπουρ-
γείου, ώστε να υπάρξει μια άμεση σχετική ρύθμιση, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στη συνέχεια, συζητήθηκε το θέμα της αναγνώρισης των ιδι-
ωτικών κολλεγίων και δη της Νοσηλευτικής, το οποίο έχει 
ανατεθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 
Νομοθεσίας, μέσα από το οποίο ελέγχονται και διασφαλίζο-
νται όλες οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές για την ορθή 
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε να μη κριθεί 
καταδικαστέα η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολούθησε συζήτηση σε ότι αφορά την καθιέρωση της πα-
ρουσίας Σχολικού Νοσηλευτή σε κάθε Σχολική Μονάδα Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα 
από την παρουσία μαθητών με χρόνια νοσήματα και επιπλέον 
την παρουσία περισσότερων Σχολικών Νοσηλευτών σε συ-
σχέτιση με τον αριθμό των μαθητών, στο ευρύτερο πλαίσιο της 
κάλυψης των υγειονομικών αναγκών της Σχολικής Κοινότη-
τας. Τέθηκε το ζήτημα της μονιμοποίησης των Σχολικών Νο-
σηλευτών αλλά και της κατά προτεραιότητας ενίσχυσης των 
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με Σχολικούς Νοσηλευ-
τές, όπως και έγινε μέσω των πρόσφατων μόνιμών διορισμών. 
Επιπλέον τέθηκαν τα θέματα της άμεσης πλήρωσης των κενών 
των οποίων προκύπτουν από την Α΄ Φάση διορισμών με την 
εξασφάλιση περισσότερων θέσεων Σχολικών Νοσηλευτών, 

Άκρως εποικοδομητική η συνάντηση των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. με την 

Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων
κ. Νίκη Κεραμέως

Τ
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Μ

του εβδομαδιαίου ωραρίου και της εκπαιδευτικής συνεισφο-
ράς τους μέσα στο σχολείο, στο πλαίσιο της εφαρμογής και 
της εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας σε θέματα υγείας.

Παράλληλα δε, συζητήθηκε το εξ’ ίσου φλέγον ζήτημα της 
έλλειψης Νοσηλευτών, γεγονός το οποίο αφενός οφείλεται 
στην απορρόφησή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας λόγω 
της πανδημίας, αφετέρου όμως αναδεικνύει, τόσο την άμεση 
ανάγκη αύξησης του αριθμού των εισακτέων στα Νοσηλευ-
τικά Τμήματα ή και ακόμα την ίδρυση νέων Νοσηλευτικών 
Τμημάτων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όσο και την ανάγκη 
αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης της λειτουργίας των ήδη υφι-
στάμενων Τμημάτων Νοσηλευτικής, ώστε να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία τους και οι φοιτητές να διεκπεραιώ-
νουν τις σπουδές τους υπό φυσιολογικές συνθήκες και χωρίς 
καθυστερήσεις, όπως δυστυχώς συμβαίνει στο παράρτημα 
του Τμήματος Νοσηλευτικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος, στο Διδυμότειχο.  

Πραγματοποιήθηκε επίσης αναφορά στην άμεση ενίσχυση με 
Νοσηλευτές των εποπτευόμενων Νοσοκομείων του Υπουρ-
γείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, καθώς τα ποσοστά υποστε-
λέχωσης είναι τραγικά.

Συμπερασματικά, ο διάλογος ήταν άκρως γόνιμος και εποι-

κοδομητικός, η κ. Υπουργός ήταν ενήμερη για όλα τα προα-
ναφερόμενα θέματα και η συνάντηση ολοκληρώθηκε μέσα σε 
κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και διάθεσης για ρεαλιστικές και 
βιώσιμες λύσεις, σε μια επικείμενη σειρά συναντήσεων, ώστε 
να ξεπεραστούν και να αναδιαμορφωθούν όλες οι παθογένει-
ες σχετικά με την ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατοχύρω-
ση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                  Τζαννής Πολυκανδριώτης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2021, η Ένω-
ση Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με τα Περιφερειακά 
της Τμήματα και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, διοργάνωσαν 
τη 2η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία, το τριήμερο 11 – 12 
& 13 Μαΐου 2021.

Με το καθιερωμένο σύνθημα: «Οι Νοσηλευτές ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας», πληθώρα Νοσηλευτών από κάθε 
Μονάδα Υγείας συμμετείχαν στην αιμοδοσία, συνεισφέροντας 
στις αυξημένες ανάγκες αίματος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγο-
νός, ότι ενώ μεγάλος αριθμός Νοσηλευτών είχαν ήδη δώσει 
αίμα εθελοντικά, λόγω των αυξημένων αναγκών, περισσότε-
ροι από 150 Νοσηλευτές ανταποκρίθηκαν στη φετινή αιμοδο-

σία της Ε.Ν.Ε..

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει όλους τους 
αιμοδότες για την ευγενή και αλτρουιστική συμμετοχή τους, 
καθώς και τους Προέδρους και τα μέλη των Περιφερειακών 
Τμημάτων της Ε.Ν.Ε. για την οργάνωση της αιμοδοσίας. Ιδιαι-
τέρως δε, απονείμει τα εύσημα για ακόμη μια φορά στον Πρό-

Οι Νοσηλευτές ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΑΝ το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας στη 2η Πανελλαδική Εθελοντική 

Αιμοδοσία της Ε.Ν.Ε.
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Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τι-
μώντας την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών διοργάνωσε σε 
συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Νοσηλευτικών Υπηρε-
σιών του Π.Γ.Ν. Λάρισας και του Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειου & 
Τριανταφύλλειου», της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και 
του 4ου Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδος της Ε.Ν.Ε., διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Οι 
Νοσηλευτές στην περίοδο της Πανδημίας COVID-19».

Το επιστημονικό πρόγραμμα άκρως εμπεριστατωμένο και 
τεκμηριωμένο, αποτυπώνοντας ρεαλιστικά και ολιστικά τις 
πτυχές της πανδημίας COVID – 19, σε σχέση με την νοση-
λευτική προσέγγιση και διαχείριση όλων των παραμέτρων 
της.

Η συμμετοχή των Νοσηλευτών ήταν αθρόα, αποδεικνύο-
ντας για πολλοστή φορά, το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση στη 
Νοσηλευτική Επι-
στήμη, αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο 
λίθο για την εξέ-
λιξη της επιστη-
μονικής γνώσης 
και την εφαρμογή 
αυτής, στην κα-
θημερινή κλινική 
πρακτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει το Τμήμα 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τις Διευ-
θύνσεις των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Π.Γ.Ν. Λάρισας 
και του Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειου & Τριανταφύλλειου» και 

εδρο και στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, 
για την άψογη συνεργασία και τις διευκολύνσεις τις οποίες 
παρείχαν για την επιτυχημένη έκβαση της εκδήλωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης                  Τζαννής Πολυκανδριώτης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Νοσηλευτικής: 
Διαδικτυακή εκδήλωση: «Οι Νοσηλευτές στην 

περίοδο της Πανδημίας COVID-19»

Τ
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τα μέλη του 4ου Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας και 
Στερεάς για την υποδειγματική διοργάνωση και παραμένει 
αρωγός σε μελλοντικές επιστημονικές εκδηλώσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

    Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Σκουτέλης               Τζαννής Πολυκανδριώτης

ΟΟ καρκίνος είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου 
παγκοσμίως και μπορεί να οδηγήσει σε 12 εκατομμύρια θα-
νάτους έως το 2030, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, ενώ το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής αναφέρει ότι το 80% όλων των καρκίνων 
αφορά παράγοντες, οι οποίοι είναι αναγνωρίσιμοι και δυνητι-
κά αποτρέψιμοι.

Η πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική αντιμετώπισης του αποτελεί η 
πρόληψη. Οι δραστηριότητες πρόληψης περιλαμβάνουν την απο-
φυγή παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα, καθώς επίσης 
και η προώθηση προστατευτικών παραγόντων, όπως η άσκηση 
και υγιεινή διατροφή. Οι προσπάθειες πρόληψης περιλαμβάνουν 
εκπαιδευτική και πολιτική υποδομή, αλλά και πρωτοβουλίες και 
παρεμβάσεις σε μικρό- και μακροοικονομικό επίπεδο.

Εντούτοις, η Ογκολογική Νοσηλευτική και οι Ογκολογικοί 
Νοσηλευτές είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της απο-
τελεσματικότητας της πρόληψης του καρκίνου, όπως αποδει-
κνύεται από διεθνείς μελέτες.

Ποιες είναι οι προκλήσεις των Ογκολογικών Νοσηλευτών 
ώστε να παρέχουν αποτελεσματική προληπτική φροντίδα; 
Πώς μπορούν οι ηγέτες των νοσοκομείων να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις προκλήσεις για την καλύτερη συμμετοχή των νοση-
λευτών στην προληπτική φροντίδα; Ποιοι πρέπει να είναι οι 

τομείς όσον αφορά τις πολιτικές αλλαγές και τα προγράμματα 
κατάρτισης; Ερωτήματα που ταλανίζουν, όλους όσους συμμε-
τέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προληπτικών 
προγραμμάτων.

Η προληπτική φροντίδα του καρκίνου που παρέχεται από τους 
Ογκολογικούς Νοσηλευτές παίζει σημαντικό ρόλο, για τη μεί-
ωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου και τη βελτίω-
ση της παρεχόμενης φροντίδας και θεραπείας των ασθενών. 
Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι δύσκολο, και συχνά αδύνατο, να 
παρέχουν οι Νοσηλευτές την κατάλληλη προληπτική αντιμε-
τώπιση σε ασθενείς όταν έχουν ανάγκη.

Η προληπτική φροντίδα του καρκίνου μπορεί να βελτιωθεί σε 
τρία επίπεδα, σε επίπεδο οργανωσιακού συστήματος, επίπε-
δο υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης του παρόχου 
και από την άποψη της εκπαίδευσης ασθενών και οικογε-
νειών. Από το επίπεδο του οργανωσιακού συστήματος, τους 
χρονικούς περιορισμούς, την έλλειψη πόρων και την έλλειψη 
πρόσβασης στην φροντίδα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτε-
λεσματικά. Η πολιτική πρέπει να αναθεωρείται έτσι ώστε οι 
νοσηλευτές να έχουν χρόνο και κίνητρο για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων πρόληψης. Ο χρόνος που αφιερώνεται στην 
προληπτική φροντίδα πρέπει να ενσωματωθεί στα προγράμ-
ματα εργασίας των νοσηλευτών. Πρέπει να διατίθενται πόροι 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ογκολογικής Νοσηλευτικής 
2021: «Οι Ογκολογικοί Νοσηλευτές Πυλώνες της 

Πρόληψης του Καρκίνου»
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στους νοσηλευτές, για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να παρέ-
χουν επαρκή και αποτελεσματική φροντίδα στους ασθενείς. 
Επιπλέον, όσον αφορά την εκπαίδευση των παρόχων υγειο-
νομικής περίθαλψης, την πρόσβαση στην πρόληψη του καρ-
κίνου και η ογκολογική εκπαίδευση πρέπει να βελτιωθούν σε 
εκπαιδευτικό σύστημα.

Οι Νοσηλευτές αντιμετωπίζουν πολιτισμικές διαφορές, γλωσ-
σικά και επικοινωνιακά εμπόδια, τις συμπεριφορές ασθενών 
και οικογενειών, καθώς και έλλειψη πόρων, γνώσεων, και εκ-
παίδευσης σχετικά με τις πρακτικές πρωτογενούς πρόληψης 
σε όλα τα επίπεδα. Όμως, στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαε-
τία έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε Προπτυ-
χιακό, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο, από τα Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, θέτοντας τις βάσεις για 
την «άνθηση» προγραμμάτων πρόληψης.

Η Ογκολογική Νοσηλευτική συνεχίζει να εξελίσσεται χάρη στις 
εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου, στην ενημέρωση και στη 
βιοτεχνολογία. Καθώς νέες επιστημονικές και τεχνολογικές 
ανακαλύψεις ενσωματώνονται στη φροντίδα του καρκίνου, οι 
Ογκολογικοί Νοσηλευτές πρέπει να διαδραματίσουν βασικό 
ρόλο στη διαχείριση αυτού του πληθυσμού ασθενών. Ο ρόλος 
τους έχει επεκταθεί σημαντικά και μπορεί να διαφέρει σημα-
ντικά μεταξύ των πολιτισμών. Οι εξελιγμένες θεραπείες και 
η ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών θα δημιουργήσουν την 
πρόκληση ώστε να διασφαλίσουν ότι όλοι οι Νοσηλευτές, οι 

οποίοι εργάζονται που εργάζονται σ’ αυτό το πεδίο, είναι καλά 
εκπαιδευμένοι και ανεξάρτητοι στοχαστές. Έτσι, η μελλοντική 
επιτυχία των Ογκολογικών Νοσηλευτών θα επικεντρωθεί στην 
ενίσχυση της νοσηλευτικής πρακτικής μέσω της προηγμένης 
εκπαίδευσης. Η αυξημένη παγκοσμιοποίηση της υγειονομικής 
περίθαλψης προσφέρει συναρπαστικές ευκαιρίες για την επί-
τευξη αυτού του στόχου επιτρέποντας συνεργατικές σχέσεις 
μεταξύ των Ογκολογικών Νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο. Ειδι-
κότερα, στην εποχή της Πανδημίας COVID – 19, όπου οι Νοση-
λευτές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της πανδημίας και 
ακολουθούν μια προληπτική προσέγγιση με πολυπαραγοντικές 
ομάδες, τόσο για την αντιμετώπιση αυτής, όσο και την συνέχιση 
των υπόλοιπων προληπτικών προγραμμάτων, επανεξετάζοντας 
θεσμικές, οργανωσιακές και κυβερνητικές συστάσεις.

Για τον Επιστημονικό Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής 

της Ε.Ν.Ε.

Δρ. Μαρία Καπρίτσου

Πρόεδρος της Ελληνικής ΠεριΑναισθησιολογικής 

Νοσηλευτικής Εταιρείας

Προϊσταμένη του Αναισθησιολογικού Τμήματος, Κ.Η.Ν. «Ν. 
Κούρκουλος»,

Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Παγκόσμια Ημέρα για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας 
– Multiple Sclerosis 2021

Από τη Διεθνή Ομοσπονδία MultipleSclerosis International 
Federation (M.S.I.F.) θεσπίστηκε να εορτάζεται σε όλο τον 
κόσμο, μέσα στον μήνα Μάιο η Παγκόσμια Ημέρα για την 
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Για το έτος 2021 η ημέρα αυτή 
είναι η 26 Μαΐου.

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση 
όλων, μέσω της σωστής ενημέρωσης για αυτήν τη χρόνια 
πάθηση, καθώς και τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα 
των πασχόντων αλλά και των οικογενειών τους.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 2.000.000 άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο πάσχουν από Σ.Κ.Π., εκ των οποίων περίπου 20.000 
βρίσκονται στην Ελλάδα. Η Σ.Κ.Π. είναι το πιο συχνό νευ-
ρολογικό νόσημα των νεαρών ενηλίκων. Πρέπει να διευ-
κρινιστεί ότι δεν είναι μεταδοτική ασθένεια, δεν είναι κλη-
ρονομική πάθηση, δεν είναι ψυχική διαταραχή, δεν είναι 
θανατηφόρος. Η πάθηση μπορεί να προκαλέσει ποικιλία 
συμπτωμάτων, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από άτομο 
σε άτομο. Η διάγνωση και η διαχείριση της νόσου πρέπει 
να γίνεται στα Ειδικά Κέντρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης (MS 

CENTERS), από διεπι-
στημονική ομάδα επαγ-
γελματιών υγείας που 
είναι εξειδικευμένοι στη 
διαχείριση της νόσου.

Η νευρολογική ιατρική 
κάλυψη, η αποκατάστα-
ση, η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, η αποδοχή της 
νόσου και η προσαρμογή στα νέα δεδομένα αποτελούν τα 
κλειδιά της διαχείρισης της νόσου από όλα τα άτομα. Η 
ενημέρωση πρέπει να γίνεται από τα ειδικά κέντρα πολλα-
πλής σκλήρυνσης και όχι από μη αξιόπιστες πηγές.

Για τον Επιστημονικό Τομέα Νευρολογικής

Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε.

Χρυσοβιτσάνου Χρύσα

Μπαλτούμα Αναστασία

Πανταζή Αιμιλία

Α
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Ο Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, 
Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ για την 

«Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών»
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών σήμερα και ο νους μας 
πηγαίνει και πάλι στους σύγχρονους μεγάλους «ήρωες» 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Στις νοσηλεύτριες και τους 
νοσηλευτές που με αυταπάρνηση προσφέρουν καθημερι-
νά αγόγγυστα τον εαυτό τους προς όφελος των δοκιμαζό-
μενων ασθενών αδελφών μας.

Τιμούμε σήμερα τους σύγχρονους «Καλούς Σαμαρείτες» 
που ανταποκρίθηκαν πλήρως στις ανάγκες της πρωτοφα-
νούς υγειονομικής κρίσης και σκύβουν με φρόνημα θυσι-
αστικό να προσφέρουν όχι μόνο «έλαιον και οίνον» στους 
πληγωμένους από κορωνοϊό συνανθρώπους μας, αλλά και 
αγάπη πολλή, απροϋπόθετη, αγάπη ευαγγελική, δίχως δι-
ακρίσεις και περιορισμούς.

Αξίζει κάθε έπαινος και τιμή στους ανθρώπους αυτούς, 
που σε συνεργασία με τους ιατρούς, προασπίζονται με 
σθένος την δημόσια υγεία, υπηρετούν τον άνθρωπο και 
προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή.

Με άπειρο σεβασμό υποκλινόμαστε στην ανθρωπιά και στο 
μεγαλείο τους και τους ευγνωμονούμε για την θεάρεστη 
προσφορά τους.

Ο Μητροπολίτης Ο Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρα-
κλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ

Α

ΠΠαρακολουθείστε τις ομιλίες από το Webinar του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Σπουδών για την Οικογενειακή και την Κοινο-
τική Νοσηλευτική ENhANCE, στο οποίο συμμετείχε η Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος, στις 06 & 20/05/2021.

Αναλυτικά:

https://www.enhance-fcn.eu/el/2021/05/10/watch-again-
the-enhance-final-conference-3/

https://www.enhance-fcn.eu/el/2021/05/27/webinar-report-
final-enhance-conference-20th-may-2021-3/

Webinar Report Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Σπουδών για την Οικογενειακή και την Κοινοτική 

Νοσηλευτική ENhANCE 06 & 20/05/2021
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Ε. Καζόλη, Γ.Ν. Λήμνου: 

Η 12η Μαΐου έχει θεσπιστεί ως η Παγκό-
σμια Ημέρα του Εορτασμού του επαγγέλ-
ματος του Νοσηλευτή, όμως η μάχη δίνε-
ται καθημερινά, κάθε ώρα και κάθε λεπτό, 
όλες τις ημέρες του χρόνου. Οι Νοσηλευ-
τές είναι από τους πιο αφοσιωμένους 
επαγγελματίες στο χώρο της υγείας. Παρέχουν νοσηλευ-
τική φροντίδα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενσυναίσθηση 
και αγάπη σε κάθε άνθρωπο που δικιμάζεται η σωματική 
και ψυχική του υγεία. Ειδικότερα αυτήν την περίοδο απο-
δεικνύουν πόσο πολύτιμοι είναι για την ανθρώπινη ζωή. 
Οι Νοσηλευτές αποτελούν πρότυπο συμπεριφοράς, στη-
ρίζοντας την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Ευχόμαστε 
«Χρόνια πολλά» στους αγωνιστές της ζωής από την ακρι-
τική Λήμνο, που εργάζεται συλλογικά και μεθοδικά στις 
κλινικές, στα επείγοντα και στα εμβολιαστικά κέντρα για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μ. Καλώτα, Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο»:  

Η πανδημία COVID  19 ανέδειξε τη σπου-
δαιότητα του ρόλου των Νοσηλευτών στην 
επιτυχή αντιμετώπισή της. Οι Νοσηλευτές 
με σεβασμό στον ασθενή και επαγγελμα-
τισμό δίνουν καθημερινό αγώνα προσφέ-
ροντας τις υπηρεσίες τους στο σύστημα 
υγείας και την κοινωνία. Ο φετινός εορτασμός της Παγκό-
σμιας  Ημέρας του Νοσηλευτή βρίσκει τους Νοσηλευτές 
δοκιμασμένους σκληρά, κουρασμένους αλλά πολύ περή-
φανους για την προσφορά τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
όμως και τους συναδέλφους που χάσαμε στο δύσκολο αυτό 
αγώνα. Συνεχίζουμε ενωμένοι να ηγούμαστε της προσπά-
θειας, να είμαστε δίπλα στους ασθενείς και τις οικογένειές 
τους και δεσμευόμαστε για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη 
κρατώντας το σύστημα υγείας ζωντανό. Tέλος θα ήθελα να 
ευχαριστήσω το Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομεί-
ου Κοζάνης για τη συνεχή προσφορά του και τη συνεργα-
σία του σε όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Ε. Παντελίδου, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»:  

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας των 
Νοσηλευτών (12 Μαΐου) θα ήθελα να ευ-

χαριστήσω θερμά όλους  νοσηλευτές του Γ.Ν.Θ Ιπποκρα-
τείου και γενικά όλους τους νοσηλευτές για το πάθος, την 
αποφασιστικότητα, την ομοψυχία και για την προσφορά 
τους όχι μόνο σαν άνθρωποι αλλά και σαν έμπειροι και 
καταξιωμένοι νοσηλευτές απέναντι στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας covid-19  και στην προστασία της δημόσιας 
υγείας. Η Πανδημία covid-19 άφησε ένα διαφορετικό απο-
τύπωμα στην επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία 
όλων των νοσηλευτών καθώς αφενός εισχώρησε καθημε-
ρινά στην κλινική πράξη, αφετέρου στάθηκε αφορμή για να 
αποδείξουμε ότι υπό δυσμενείς συνθήκες ανταποκριθήκα-
με με επιτυχία στην πρωτοφανή πρόκληση.

Α. Γκουτζιβελάκης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρού-
πολης:  

Κάθε χρόνο γιορτάζεται η Παγκόσμια 
Ημέρα του Νοσηλευτή, για να υπενθυμί-
ζει την ανεκτίμητη συνεισφορά του νοση-
λευτικού προσωπικού σε κάθε γωνιά της 
γης. Φέτος, εν μέσω πανδημίας η ημέρα  
εξαιτίας των συνθηκών, μοιάζει με άθλο-κατόρθωμα, με 
τίμημα να νοσήσουν ή ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους. 
Οι νοσηλευτές, είναι κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον 
πόνο, την ασθένεια, τη σωματική και ψυχική κατάπτωση 
παραμερίζοντας τα δικά τους συμπτώματα, προβλήματα 
και φόβους.

Εκ μέρους της Ν.Υ. του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης εκφράζω 
την ευγνωμοσύνη προς τις νοσηλεύτριες και τους νοση-
λευτές μας, για τη σημαντική και διαρκή συνεισφορά τους, 
στους πολίτες της τοπικής κοινωνίας. Υποσχόμαστε πως θα 
συνεχίσουμε να πράττουμε όλα όσα πρέπει κι εκείνα που 
χρειάζονται στο πλαίσιο της προσφοράς και της δοτικότη-
τας, όπως αρμόζει στον όρκο μας.

Δ. Πιστόλας, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»:  

Η Νοσηλευτική, αποτελεί ένα από τα αρ-
χαιότερα καταγεγραμμένα επαγγέλματα 
στην ανθρώπινη ιστορία και χαρακτηρί-
ζεται ως «έργο» αγάπης και προσφοράς 
στον άνθρωπο. Φέτος αυτή η ημέρα έχει 
ιδιαίτερη βαρύτητα και αξία, λόγω της 
πανδημίας του COVID-19. Ως απόρροια αυτής της κρίσης, 

Οι Διευθυντές/τριες Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 
«δίνουν» Ρυθμό στην Υγεία: Παγκόσμια Ημέρα 

Νοσηλευτών 2021
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προέκυψαν καταστάσεις πρωτόγνωρες, που οι Νοσηλευ-
τές, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους επαγγελματίες 
υγείας, κλήθηκαν να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν. 
Αναμφισβήτητα, οι Νοσηλευτές κατόρθωσαν να επιδείξουν 
ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, 
καθόλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας και μάλιστα 
στο μέγιστο βαθμό. Ως λειτουργοί της Δημόσιας Υγείας, οι 
Νοσηλευτές μέσα από συστηματικό αγώνα και απύθμενη 
προσπάθεια, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι ανταποκρίνονται 
επάξια στο διττό τους ρόλο, τόσο ως επαγγελματίες όσο 
και ως άνθρωποι. Άλλωστε η ίδια η φύση της Νοσηλευτι-
κής απαιτεί κατά την άσκησή της υψηλό αίσθημα ευθύνης, 
υπομονή, αποφασιστικότητα, ανιδιοτέλεια, ευαισθησία, 
καθώς και αποθέματα ψυχικής αντοχής και δύναμης. Ταυ-
τόχρονα η επαρκής επιστημονική κατάρτιση, καθώς και η 
συνεχής επαγγελματική εξέλιξη και αναβάθμιση, αποτε-
λούν προϋπόθεση για την επιτυχή σταδιοδρομία των Νο-
σηλευτών στο χώρο της Υγείας.   

Α. Μανούσου, Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»:

Σήμερα, σε αυτή την ημέρα εορτασμού ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός ζητάει από την 
παγκόσμια κοινότητα την επείγουσα δρά-
ση προς την κατεύθυνση της εξάλειψης 
των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας κα-
θώς και την επίτευξη καλύτερης υγείας για 
όλους. Με το σύνθημα: «Χτίζοντας έναν πιο δίκαιο, υγιέστερο 
κόσμο», επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα, να χτίσει και να 
επαναπροσδιορίσει μέσα από το πέρασμα αυτής της δύσκο-
λης χρονικής  περιόδου αξίες όπως την δικαιοσύνη αλλά και 
να επισημάνει πως το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο 
είναι η ΥΓΕΙΑ του.  Ως Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας του   Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά», αισθάνομαι την ανάγκη να 
υποκλιθώ στους απανταχού νοσηλευτές της χώρας μας, που 
με αυταπάρνηση, υψηλό αίσθημα ευθύνης και περίσσεια 
ψυχικών αποθεμάτων, στήριξαν και συνεχίζουν να στηρί-
ζουν τους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Δεν μπορώ να μην 
αναφερθώ στους συναδέλφους που χωρίς άδειες, κάτω από 
αντίξοες συνθήκες και σε κατάσταση ακραίας κόπωσης τόσο 
σωματικής, όσο και ψυχολογικής, κράτησαν όρθιο το Ε.Σ.Υ 
κερδίζοντας τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της Ελλη-
νικής κοινωνίας. Αυτοί οι λειτουργοί υγείας μας κάνουν να 
ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, ελπίζοντας ότι κάποτε 
θα γίνει πράξη το σύνθημα του Π.Ο.Υ., γιατί, όπως συνηθίζει 
να λέει ο Αμερικανός δημοσιογράφος και πολιτικός σχολι-
αστής Bill Moyers «η φιλανθρωπία χαρίζει ψίχουλα από το 
τραπέζι, ενώ η δικαιοσύνη προσφέρει θέση στο τραπέζι». 

Ε. Γιαννοπούλου, Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»:  

Η 12η Μαΐου έχει οριστεί ως η παγκόσμια ημέρα Νοσηλευ-

τών προκειμένου να θυμίσει σε όλους την 
ανεκτίμητη συνεισφορά μας-ειδικά την 
περίοδο της πανδημίας όπου οι νοσηλευ-
τές αναδείχθηκαν σε σύγχρονους ήρωες. 
Τους τελευταίους 14 μήνες όσοι χρειά-
στηκαν την φροντίδα μας είδαν ένα μικρό 
μέρος του τι σημαίνει Νοσηλευτική. Στα 
τόσα χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας με αξίωσε 
ο Θεός να ζήσω την πιο δύσκολη ιστορική συγκυρία της 
γενιάς μας. Είμαι περήφανη που σταθήκαμε επάξια σε αυ-
τόν τον αγώνα, είμαι περήφανη που συνεχίζουμε παράτην 
κούραση και τις δυσκολίες.Ως Διευθύντρια της Νοσηλευ-
τικής Υπηρεσίας του μικρότερου Νοσοκομείου Αναφοράς 
της χώρας, του Γ. Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο», θέλω 
να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο σύνολο του νοσηλευ-
τικού προσωπικού καθώς και στον καθένα ξεχωριστά για 
την σημαντική προσφορά τους , την αυτοθυσία, την υπομο-
νή και επιμονή , το  αίσθημα ευθύνης , την ανιδιοτέλεια και 
την αγάπη που επέδειξαν στους ασθενείς μας όλο αυτό το 
διάστημα, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. ΧΡΟ-
ΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους τους Νοσηλευτές!!!

Β. Ζαγανά, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»:  

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, η γιορτή 
αυτή, θέλει να θυμίσει σε όλους μας την 
ημέρα τιμής των αγώνων όλων των μαχό-
μενων Υγειονομικών. Έρχεται να επικαι-
ροποιήσει τον αγώνα των Νοσηλευτών και 
όλων των επαγγελματιών υγείας, για την 
προστασία της Δημόσιας Υγείας και να θέσει όλους τους 
φορείς προ των ευθυνών τους, ώστε να έχουν στη διάθεσή 
τους όλα τα εχέγγυα, για να είναι σε θέση να προασπίζουν 
το Υπέρτατο αγαθό της Υγείας. Η Νοσηλευτική Διεύθυνση, 
με αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνειας, απευθύνει τα εύ-
σημα σε όλους τους Νοσηλευτές, για όλες τις αναρίθμητες 
προσωπικές θυσίες, τις οποίες έχετε πραγματοποιήσει και 
συνεχίζετε να πραγματοποιείτε ανιδιοτελώς. Νιώθω απέ-
ραντη ευγνωμοσύνη για το ήθος και τον ηρωισμό σας και 
την ανάγκη  να εκφράσω απέναντί σας ένα μεγάλο «ΕΥΧΑ-
ΡΙΣΤΩ».

Μ. Μαντζανάς, Γ.Ν.Ν.Ι. «Κωνσταντοπού-
λειο – Πατησίων»:   

ΚΑΘΕ ΜΑΧΗ ΕΧΕΙ ΤΟΥ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ: Η 
Πανδημία Covid – 19 δοκίμασε τις αντοχές 
του συστήματος υγείας στο μέγιστο βαθ-
μό. Οι Νοσηλευτές με μαχητικό σθένος, 
επιστημονική κατάρτιση και αυταπάρνηση 
έδωσαν, δίνουν και θα συνεχίσουν να δίνουν τον αγώνα για 
την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής υγειονομικής κρίσης, 
αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά πως αποτελούν την 
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καρδιά του συστήματος υγείας. Με την πεποίθηση πως κα-
νένας ασθενής δεν είναι αναλώσιμος και με κάθε τίμημα, 
ακόμα κι αν αυτό ήταν η ίδια η υγεία τους, οι Νοσηλευτές 
στήριξαν και στηρίζουν το σύστημα υγείας.  Δηλώνουμε 
παρόντες!

Λ. Ντότση, Γ.Ν.Θ. «Γ. Γενημματάς»:  

Ο ρόλος του Νοσηλευτή, ήδη από τα τέλη 
του 18ου αιώνα, υπό το φως της Florence 
Nightingale το οποίο λάμπει διακόσια 
χρόνια μετά την γέννηση της, ειδικά και 
κατά τη διάρκεια των 2 παγκοσμίων πο-
λέμων, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για να 
βοηθήσει όλους τους πολίτες, άμαχους, στρατιώτες, που 
υπέστησαν τα δεινά των ανθρώπινων καταστροφών. Σή-
μερα βλέπουμε ότι ο ρόλος του Νοσηλευτή έχει καταστεί 
ακόμα πιο σημαντικός καθώς με τον ακήρυχτο πόλεμο της 
Παγκόσμιας Πανδημίας, ο κορωνοιός απείλησε αλλά και 
εξολόθρευσε χιλιάδες ζωές σε όλο τον πλανήτη. Δεν έχει 
σημασία η υπηκοότητα του Νοσηλευτή, γιατί ο ρόλος του 
ξεπερνά χώρες, θρησκείες και σύνορα και είναι απαραί-
τητος για την προστασία των ασθενών και την διασφάλι-
ση της Υγείας. Φέτος γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα 
του Νοσηλευτή και αποπτύουμε φόρο τιμής στα  εκατομ-
μύρια Νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έδωσαν 
την ψυχή τους δείχνοντας εξαιρετικό θάρρος, συμπόνια 
και ηγετική ικανότητα απέναντι στην Πανδημία, σώζοντας 
πολλές ζωές, αλλά δυστυχώς πολλοί από αυτούς  θυσία-
σαν τη ζωή τους και θα τους θυμόμαστε και σήμερα και 
για πάντα. Αυτή η εμπειρία έχει μετατραπεί σε ευκαιρία, 
αλλά και καθήκον για εμάς τους Νοσηλευτές, ώστε να δι-
ορθώσουμε ως αρχιτέκτονες και ως σχεδιαστές το μέλ-
λον της ανθρώπινης υγείας, διότι είναι θέμα εθνικής και 
παγκόσμιας ασφάλειας. Η σημαντικότητα του έργου μας 
πρέπει να τονίζεται 365 ημέρες τον χρόνο και οι Νοση-
λευτές να χειροκροτούνται καθημερινώς. Η ικανοποίηση 
των αιτημάτων μας ως κλάδος, η ένταξη στα ΒΑΕ, συνιστά 
το καλύτερο χειροκρότημα, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης της 
Πολιτείας για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Μας αξί-
ζουν τα δύσκολα και τ’ ανεκτίμητα «εύγε»!

Ε. Καμηλάκη, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γε-
ώργιος»:  

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
εκφράζει την ευγνωμοσύνη της σε όλους 
τους Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που 
υπερβαίνουν εαυτό με την παρουσία και 
την αδιάκοπη προσφορά τους απέναντι στο κοινωνικό σύ-
νολο για την υπεράσπιση του υπέρτατου αγαθού της ΥΓΕΙ-
ΑΣ. Η Νοσηλευτική από αρχαιοτάτων χρόνων χαρακτηρί-
στηκε ως έργο αγάπης και προσφοράς. Καθιερώθηκε ως 

Νοσηλευτική Επιστήμη με το θεμέλιο λίθο στο υγειονομικό 
σύστημα από την αυτοθυσία της «Κυρίας με το Φανάρι!!» 
Florance Nightngale. Μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη συμ-
βολή της!!! Περηφάνια για όλους όσους ακολούθησαν και 
ακολουθούν το παράδειγμά της! Εύχομαι Χρόνια πολλά σε 
όλους τους συναδέλφους, υγεία ατομική και οικογενειακή 
και κάθε επιτυχία στο έργο τους!

Δ. Παλητζήκα, Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-
ΟΥ»:  

Ο φετινός εορτασμός της παγκόσμιας 
Ημέρας του Νοσηλευτή είναι ιδιαίτερος, 
γιατί επί σχεδόν ενάμιση χρόνο, προσπα-
θώντας για το ανίκητο βγήκαμε νικητές, 
με το χειροκρότημα του κόσμου να ακούγεται για πάντα 
ως απόηχος του αγώνα μας για τη ζωή. Αυτοί είναι οι Νο-
σηλευτές! Χρόνια μας πολλά με αισθήματα υπερηφάνει-
ας και ευγνωμοσύνης για όλο το νοσηλευτικό προσωπικό 
και ιδιαίτερα του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», που δίνει 
τον προσωπικό του αγώνα και έχω την τιμή να είμαι μέλος 
της εξαιρετικής του ομάδας ως Διευθύντρια Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας.

Μ. Λαμπράκη, Π.Γ.Ν. Τρίπολης:  

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών εορ-
τάζεται κάθε χρόνο, από το 1965, στις 12 
Μαΐου (ημέρα γέννησης της γυναίκας που 
έθεσε τη βάση για την εξέλιξη της Νο-
σηλευτικής ως επιστήμης της Florence 
Nightingale), με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλί-
ου Νοσηλευτών (International Council of Nurses – ICN). 
Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών αποτελεί την ελάχιστη 
πράξη τιμής και αναγνώρισης στο έργο και στην προσφορά 
των νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο. Η Νοσηλευτική αποτε-
λεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους του Συστήμα-
τος Υγείας, με πρωταγωνιστές τους Νοσηλευτές οι οποίοι 
διαδραματίζουν έναν ρόλο απαιτητικό μα και ευαίσθητο. 
Μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις στον δύσκολο χώρο 
της Υγείας, με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και των 
συνεχών μεταρρυθμίσεων, η νοσηλευτική επιστήμη κα-
λείται να οπλιστεί με εξειδικευμένη γνώση, άρτια επιστη-
μονική κατάρτιση και ειδικές δεξιότητες. Η νοσηλευτική 
φροντίδα απαιτεί υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενσυναίσθηση, 
αφοσίωση, κουράγιο, δύναμη ψυχής και αγάπης προς τον 
συνάνθρωπο. Ειδικότερα τώρα, αυτή την περίοδο, το έργο 
των Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών, αποτέλεσε και συνε-
χίζει να αποτελεί, σημαντική παράμετρο στην αντιμετώπι-
ση της επιδημίας του Covid - 19, γεγονός που καταξιώνει 
και αναδεικνύει στη συνείδηση όλων μας, τον ιδιαίτερο 
ρόλο και την προσφορά αυτών των ανθρώπων.

Με αφορμή αυτή την επέτειο, η Νοσηλευτική Υπηρεσία του 
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Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης εκφράζει 
τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της στους Νοσηλευτές 
και τις Νοσηλεύτριες και τους ευχαριστεί θερμά για το ου-
σιαστικό έργο που επιτελούν καθημερινά και τις υψηλές 
νοσηλευτικές υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς, 
με καλοσύνη, ευαισθησία και ανθρώπινο πρόσωπο.

Χ. Δημόνη, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ:  

Ο εορτασμός της  Παγκόσμιας ημέρας  
Νοσηλευτών/τριων  2021 συνοδεύεται 
από τη  διάλυση  κάθε στερεοτύπου για 
την Νοσηλευτική. Η αλλαγή στην αντίλη-
ψη του κόσμου είναι αποτέλεσμα της  ερ-
γασίας των Νοσηλευτών και του συνόλου 
του Νοσηλευτικού Προσωπικού καθ` όλη τη διάρκεια της  
πανδημίας covid-19. Τώρα πλέον κανένας υπεύθυνος για 
την χάραξη πολιτικής  υγείας δεν μπορεί να αγνοεί, αυτό 
που ο  κόσμος γνωρίζει από πρώτο χέρι,  τον βασικό ρόλο 
της Νοσηλευτικής στην ασφάλεια των αρρώστων.

Θ. Ζούγκου, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»:  

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος , στις 12 
Μαΐου, γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα 
Νοσηλευτών/τριων,ως ελάχιστη ένδειξη 
της συνεισφοράς των νοσηλευτών και νο-
σηλευτριών σε κάθε κοινωνία.Η άσκηση 
της νοσηλευτικής, εκτός από γνώσεις, 
προϋποθέτει ενσυναίσθηση, καλοσύνη και συμπόνοια στον 
ασθενή αλλά και σεβασμό στις ανάγκες του. Τον τελευταίο 
χρόνο ειδικότερα, που η πανδημία έχει εισβάλλει ως αόρα-
τος εχθρός στις ζωές μας, η αντιμετώπισή της απαιτεί από 
τους νοσηλευτές και ένα άλλο βασικό προσόν, τη δύναμη 
ψυχής. Οι νοσηλευτές εξακολουθούν να βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της μάχης και το τίμημα που πληρώνουν εί-
ναι βαρύ: χιλιάδες είναι αυτοί που νοσούν και εκατοντάδες 
αυτοί που χάνουν τη ζωή τους σε δομές υγείας παγκοσμί-
ως. Παρόλα αυτά όμως η άσκηση του καθήκοντος αποτε-
λεί πρώτη προτεραιότητα για όλους τους νοσηλευτές, οι 
οποίοι εξακολουθούν να μάχονται, επιστρατεύοντας όλο το 
σθένος και τη δύναμη της ψυχής τους, φροντίζοντας τον 
ασθενή και πολεμώντας ακούραστα για το υπέρτατο αγαθό 
με την ανεκτίμητη αξία..την ίδια τη ζωή…

Ο θαυμασμός, ο σεβασμός και η εκτίμηση όλων τους αξί-
ζει δικαιωματικά….

Ι. Τριανταφυλλούδης, Γ.Ν. Κέρκυρας:  

Οι κάθε είδους Παγκόσμιες Ημέρες, δε 
συνιστούν μόνο μέρες μνήμης και τιμής. 
Κυρίως υπάρχουν για να πιστοποιούν τα 
προβλήματα και τις αναγκαιότητες στο 

θέμα που αναφέρονται. Από αυτή την οπτική και η φετινή 
Παγκόσμια Ημέρα των Νοσηλευτών, ειδικά στη χώρα μας, 
δεν είναι μια μέρα για πανηγυρικούς, αλλά μια μέρα προ-
βληματισμών και αφετηρία νέων διεκδικήσεων  (ακόμα και 
αυτονόητων). Ο καίριος και καταλυτικός ρόλος των νοση-
λευτών στην διαχείριση της πανδημίας, η οργανωτικότητα, 
η επιστημοσύνη, ο επαγγελματισμός και η αυταπάρνηση 
που επέδειξαν και επιδεικνύουν, πέραν της αναγνώρισης 
από σημαντικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, αναμέ-
νουν ακόμα την αντίστοιχη αναγνώριση από την ελληνική 
πολιτεία. Ως επικεφαλής της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 
Γ.Ν. Κέρκυρας, εκφράζω ταπεινά την ευγνωμοσύνη μου 
στο σύνολο της νοσηλευτικής κοινότητας, που κρατά  όρ-
θιο το σύστημα Υγείας της χώρας, και εύχομαι η επόμενη 
Παγκόσμια Ημέρα, να είναι μέρα πράγματι τιμής και ανα-
γνώρισης του έργου που επιτελούμε.

Η. Καϊντάση, Γ.Ν. Άρτας:  

Κατά τον Τζ.Ευγενίδη, «όταν γράφεις, 
πρέπει να παριστάνεις πως γράφεις το 
καλύτερο γράμμα που έγραψες ποτέ στον 
πιο έξυπνο φίλο σου». Πραγματικά όμως 
τα μεταξύ μας ευχολόγια και οι επιτηδευ-
μένοι λόγοι το μόνο που μπορούν να πε-
τύχουν είναι την ικανοποίηση του εγωισμού μας και μόνο. 
Γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή αναρω-
τώμενοι αν είμαστε η ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας, 
η καρδιά του ΕΣΥ, οι βάσεις στήριξης. Εμείς οι νοσηλευτές 
στην κρίση του COVID - 19, εμφανίσαμε όλα μας τα πρόσω-
πα. Αυτό του επαγγελματία υγείας, του συναδέλφου, του 
γονιού, του αδελφού, του φίλου ανάλογα με τις ανάγκες 
των συνανθρώπων μας. Δεν είναι ένας επαγγελματικός 
αταβισμός. Είναι η βάση του λειτουργήματός μας και αυτό 
διαφάνηκε στην περίοδο της δοκιμασίας. Ο άνθρωπος εί-
ναι ο οδηγός μας και ο ανθρωπισμός το κίνητρό μας. Ερ-
χόμαστε σε στενή προσωπική επαφή, κι αυτό κάνει ακόμη 
πιο οδυνηρό το να βλέπουμε έναν άνθρωπο να βυθίζεται 
… Ο Stridberg αναγνωρίζει το αφύσικο σ αυτό, γιατί η 
φύση απαιτεί προσωπική πρόοδο, εξέλιξη και κάθε βήμα 
προς τα πίσω σημαίνει σπατάλη ενέργειας. Για τη διατήρη-
ση λοιπόν , της ομοιόστασης του συστήματος υγείας, είναι 
μονόδρομος ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των Νοση-
λευτών και η χάραξη πολιτικών ηγεσίας. Ηγεσίας, με την 
έννοια του παραδείγματος, καθώς μπορούμε και δίνουμε 
την σωστή εικόνα για τον καθορισμό του μέλλοντος της 
Υγειονομικής περίθαλψης, με γνώμονα τον άνθρωπο.

Β. Μούγια, Ψ.Ν.Α.:  

Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας 
Ημέρας των Νοσηλευτών, αποτελεί μια 
ιδιαίτερη τιμητική ημέρα για όλους τους 
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Νοσηλευτές, καθώς με την αδιάλειπτη και καθοριστική 
παρουσία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, επι-
κύρωσαν τον καταλυτικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν 
στις υπηρεσίες υγείας. Καθιερώθηκαν στη συνείδηση του 
κοινωνικού ιστού και απέδειξαν για πολλοστή φορά ότι εί-
ναι ικανοί να ηγηθούν στα συστήματα υγείας, ώστε εκεί-
να με τη σειρά τους να εξελιχθούν και να ανταποκριθούν 
στο ευμετάβλητο περιβάλλον της Δημόσιας Υγείας. Σε ότι 
αφορά τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες υπέστησαν 
μεγάλη πίεση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι Νοση-
λευτές και πάλι ηγήθηκαν και στάθηκαν υπέρ του δέοντος 
στο ύψος των περιστάσεων, θωρακίζοντας τους λήπτες 
ψυχικής υγείας και εν γένει το σύστημα Υπηρεσιών Ψυ-
χικής Υγείας σε συνεργασία με όλους τους επαγγελματί-
ες ψυχικής υγείας. Προσωπικά θα ήθελα να εκφράσω τα 
θερμά μου συγχαρητήρια προς όλους τους Νοσηλευτές για 
το άοκνο και ανιδιοτελές έργο τους, το οποίο διαχρονικά 
προάγει και πρεσβεύει με τον καλύτερο τρόπο τη Νοση-
λευτική Επιστήμη.

Α. Αραβανή, Γ.Ν. Πρέβεζας:   

Η Παγκόσμια Ημέρα των Νοσηλευτών 
δεν είναι απλά η γιορτή μας. Είναι ημέρα 
υπενθύμισης σε όλους ότι υπάρχουμε και 
δουλεύουμε σκληρά. Η πανδημία ήταν η 
αφορμή για να εκτιμήσουν το επάγγελμά 
μας και όσοι συστηματικά το απαξίωναν. 
Η λήξη της πανδημίας δεν πρέπει να οδηγήσει στη λήθη τα 
τρία ακόλουθα σοβαρότατα ζητήματα που αγνοούν συστη-
ματικά οι πάντες και μας αφορούν άμεσα:

1. Ένταξη στα βαρέα επαγγέλματα

2. Προσλήψεις μόνιμων Νοσηλευτών

3. Σύσταση Νοσηλευτικού Κλάδου

Τα χειροκροτήματα φαντάζουν θλιβερά χωρίς έμπρακτη 
επιβράβευση. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως δε νοεί-
ται εξέλιξη της Νοσηλευτικής Επιστήμης χωρίς γνωστικό 
υπόβαθρο. Έχουμε ανάγκη από Νοσηλευτές με γνώσεις 
για να πάμε μπροστά και Πολιτεία που να στέκεται δίπλα 
μας. Χρόνια μας Πολλά και Καλά βάζοντας στόχους που θα 

ανεβάσουν τον πήχη ψηλά.

Μ. Πλαστήρα, Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 
Ε.Ε.Σ.»:  

Νοσηλευτές μια ηγετική φωνή, ένα όραμα για τη μελλο-
ντική υγειονομική περίθαλψη: «Το θέμα που ανακοίνωσε 
το ICN για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή 2021, επιση-
μαίνει πως οι νοσηλευτές πρέπει να διαδραματίσουν ανα-
πόσπαστο ρόλο στο σχεδιασμό του μέλλοντος της υγειο-
νομικής περίθαλψης. Μια ημέρα φορτισμένη, ένα χρόνο 
μετά από τον Ιανουάριο του 2020, όταν η 
παγκόσμια νοσηλευτική κοινότητα κλή-
θηκε να αντιμετωπίσει μια αόρατη απει-
λή, τη νόσο COVID-19. Ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας αναφέρει: «Απλά χωρίς 
νοσηλευτές, η αντίδραση στον ιό δεν θα 
ήταν δυνατή». Η πανδημία ήρθε τραγικά 
να επιβεβαιώσει την σημαντικότητα του ρόλου τους, γιατί 
με εξειδικευμένη γνώση επαγγελματική κατάρτιση υψη-
λό επίπεδο ενσυναίσθησης και τεράστιες ψυχικές αντοχές 
ανταποκρίθηκαν σε μια δύσκολη αποστολή  και απέδειξαν 
πως η συμβολή τους είναι απαραίτητη και δομικής σημα-
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Ε. Πισιμίση, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»:  

Ο SARS COV-2 άλλαξε τη ζωή μας, επη-
ρεάζοντας βαθιά εκείνους που έχουν νο-
σήσει και εκείνους που έχουν χάσει τους 
αγαπημένους τους. Αν και οι συνθήκες 
μπορεί να έχουν αλλάξει, ο βασικός χα-
ρακτήρας της νοσηλευτικής παραμένει ο 
ίδιος. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η υγεία, οι οικονομί-
ες και οι κοινωνίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από 
τους νοσηλευτές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενώ 
συνεχίζουν να βελτιώνουν την πρόσβαση σε ποιοτική και 
προσιτή υγειονομική περίθαλψη. Οι Νοσηλευτές - ακού-
ραστες φιγούρες κάνουν ατέλειωτες βάρδιες με τις μά-
σκες κολλημένες στο πρόσωπό τους και μια ημέρα δεν 
αρκεί για να αναγνωριστεί το έργο τους, ιδιαίτερα όταν 
διανύουμε μια ακόμη πιο δύσκολη και απαιτητική χρο-
νιά εξαιτίας της πανδημίας. Με προσφορά που ξεπερνά 
τις ανθρώπινες δυνατότητες, αλλά και προβλήματα που 
δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους, το νοσηλευτικό 
προσωπικό γιορτάζει σήμερα όπως και κάθε χρόνο, την 
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, με μήνυμα: «Νοσηλευτές: 
μια φωνή που οδηγεί - ένα όραμα για τη μελλοντική υγει-

ονομική περίθαλψη». Οι Νοσηλευτές αναλαμβάνουν κρίσι-
μο και καθοριστικό ρόλο έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον 
άνθρωπο και παραμένοντας επικεντρωμένοι στις αλλαγές 
και τις καινοτομίες, που θα διαμορφώσουν το μέλλον της 
υγειονομικής περίθαλψης, και εάν αυτή τη στιγμή τα πρό-
σωπά τους είναι μη αναγνωρίσιμα πίσω από τη μάσκα και 
τα μέτρα ατομικής προστασίας, η δύναμη και η προσφορά 
τους καθορίζουν τις εξελίξεις. Η φετινή παγκόσμια ημέ-
ρα των Νοσηλευτών συνοδεύεται από την υλοποίηση ενός 
μακροχρόνιου αιτήματος των νοσηλευτών, για σύγχρονες 
νοσηλευτικές ειδικότητες και ευελπιστούμε σύντομα να 
ολοκληρωθεί και η θεσμοθέτηση του κλάδου νοσηλευ-
τών του ΕΣΥ, που παραμένει ένα από τα πάγια αιτήματα 
της νοσηλευτικής μας κοινότητας. Στο πλαίσιο της Παγκό-
σμιας Ημέρας Νοσηλευτών, στις 12 Μαΐου 2021, η Διεύ-
θυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» δι-
οργάνωσε μία ολιγόωρη εορταστική εκδήλωση στο χώρο 
υποδοχής του Νοσοκομείου. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με 
έντεχνο μουσικό πρόγραμμα, κεράσματα και με προβολή 
σχετικών βίντεο και μαγνητοσκοπημένων μηνυμάτων και 
χαιρετισμών από τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
Ελένη Πισιμίση, τους Τομεάρχες της Νοσηλευτικής Υπηρε-

σίας προϋπόθεση για την ύπαρξη και την αναβάθμιση των 
συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Μια εξέχουσα αφορμή 
για να αποδώσουμε τα εύσημα στους νοσηλευτές παγκό-
σμια και ιδιαίτερα στους νοσηλευτές των νοσοκομείων μας 
για το δύσκολο έργο που προσφέρουν καθημερινά στους 
συνανθρώπους μας, και για όλες τις προσωπικές θυσίες 
που καταβάλλουν. Με ένα συμβολικό δρώμενο, ως ελά-
χιστη ηθική ανταμοιβή, τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα 
Νοσηλευτή, Διοίκηση, Νοσηλευτές και Εργαζόμενοι του 
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.». Τον εορτα-
σμό τίμησε με την παρουσία της και απεύθυνε χαιρετισμό 
η Διοικήτρια των Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ κ. Οικονόμου». 
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σίας Ειρήνη Καραμπέκιου, Νίκο Τσαλουκίδη, το Διοικητή 
του Νοσοκομείου Σπύρο Αποστολόπουλο, το Διοικητή της 
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Χρήστο Ροϊλό και τον Πρό-
εδρο της ΕΝΕ Δημήτρη Σκουτέλη, ενώ έγινε και αναφορά 
του δελτίου τύπου του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια. 
Η σημερινή μέρα είναι μέρα Τιμής και Σεβασμού στους 
Νοσηλευτές. Εύχομαι ολόψυχα Χρόνια Πολλά και Καλή 
Δύναμη σε όλους μας!!!

Γ. Παπαναγοπούλου, Γ.Ν.Π. «Άγιος Αν-
δρέας» : 

H 12η Μαΐου αποτελεί από το 1965 μια ημε-
ρομηνία ορόσημο για όλους τους νοσηλευ-
τές και τις νοσηλεύτριες. Θεσπίστηκε από το 
Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, ως παγκό-
σμια ημέρα της Νοσηλευτικής, προς τιμή της 
βρετανίδας πρωτοπόρου Florence Nightingale, η οποία άλ-
λαξε τα δεδομένα, κατήργησε τα στεγανά και καθιέρωσε μια 
νοσηλευτική σε επιστημονικές βάσεις. Διαχρονικά βεβαίως, 

αλλά ειδικά κατά  τη διάρκεια του προηγούμενου έτους μέχρι 
και σήμερα , οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες δεδομένου 
της πανδημίας που ενέσκηψε  βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία 
νέα πρόκληση  στην οποία ανταποκρίθηκαν επάξια με όπλα  
τόσο το θεωρητικό τους υπόβαθρο όσο και το ψυχικό τους 
σθένος. Σε μια  χρονική περίοδο  σαφώς  που  η πανδημία του 
κορονοϊού έθεσε σε δοκιμασία και αποκάλυψε τις αδυναμίες 
των συστημάτων υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κομβικός 
ρόλος  του νοσηλευτικού προσωπικού  στα πλαίσια της διεπι-
στημονικής ομάδας ήταν γνωστός απλά με την παρούσα συ-
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α. Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο στο Στρατιωτικό 
Πρατήριο του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα): http://
enne.gr/18970

β. Είσοδος μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο 
Θεσσαλονίκης: http://enne.gr/18965

γ. Παροχή έκπτωσης 20% για τις αγορές επιστημονι-
κών συγγραμμάτων από τις Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας: 
http://enne.gr/18909

δ. Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές επιστημονικών 
συγγραμμάτων από τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙ-
ΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.: http://enne.gr/18810

ε. Παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορό-
φου μέσω των καταστημάτων τους από τις ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.: http://enne.
gr/19189 

α. Νοσηλευτής Τ.Ε. από το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», προς το Γ.Ν. 
Λαμίας ή Κέντρα Υγείας Φθιώτιδας. Τηλέφωνο Επικοι-
νωνίας: 6979814163, E – mail: s.fotiou@yahoo.gr

β.  Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από Ψ.Ν.Α. «Δαφνί», επιθυμεί 
αμοιβαία μετάταξη προς Γ.Ν. Κοζάνης ή Κέντρο Υγεί-
ας Σερβιων - Σιάτιστας. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
6937463213 

γ. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητεί αμοιβαία μετάθεση από Νοσο-
κομείο Παίδων «Π &ΑΓ. Κυριακού» προς Νοσοκομείο 
Αγ. Σάββας ή Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς». Τηλέφωνο Επικοινωνί-
ας: 6979329918 

δ. Νοσηλεύτρια ΤΕ από το Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» αναζητά αμοι-
βαία μετάθεση προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6997062293

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών 
(Μάιος 2021)

Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη της Ε.Ν.Ε. 

γκυρία αναδείχθηκε περίτρανα και θεμελιώθηκε περαιτέρω  
στη  συνείδηση του ασθενούς. Αυτό που μένει είναι η πολι-
τεία, με κινήσεις νομοθετικές , να  αναγνωρίσει έμπρακτα την 
διαχρονική  και άοκνη προσπάθεια του νοσηλευτικού προσω-
πικού  να παρέχει υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές υπηρεσίες 
στο Εθνικό Σύστημα  Υγείας.

Ν. Παππά, Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατζηκώστα»: 

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2021: 
Οι νοσηλευτές έχουν αποδείξει διαχρο-

νικά ότι στηρίζουν το υγειονομικό μας σύστημα, πόσο 
μάλλον τώρα, που η πανδημία εξακολουθεί να πλήττει 
τις Υπηρεσίες Υγείας.  Με αφορμή τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή και αναγνωρίζο-
ντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν καθημε-
ρινά στους χώρους παροχής υγείας, ας αναγνωριστεί η 
ανάγκη ενίσχυσης των νοσηλευτών, αλλά και η ανάγκη 
συμμετοχής τους στη λήψη αποφάσεων και στη χάρα-
ξη πολιτικών υγείας που θα καθορίζουν το μέλλον της 
υγειονομικής περίθαλψης.
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