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Αθήνα, 27.02.2022

Θέμα: «Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων Ε.Ν.Ε. 2022»
Στις 26 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε υβριδικά, η Γενική
Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Ε.Ν.Ε., από το αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»,
σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Το παρόν έδωσαν
αντιπρόσωποι απ’ όλα τα Περιφερειακά Τμήματα της Ε.Ν.Ε. τόσο δια ζώσης, όσο
και διαδικτυακά σε απευθείας σύνδεση.
Όλοι οι αντιπρόσωποι ενημερώθηκαν για τα πεπραγμένα της Κεντρικής
Διοίκησης για το 2021 και για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με το νοσηλευτικό
επάγγελμα. Επιπλέον δόθηκε το βήμα σε όλους να αναπτύξουν και να
αποτυπώσουν τις απόψεις τους, μεταφέροντας παράλληλα και τις απόψεις των
μελών της Ε.Ν.Ε., σχετικά με τα δρώμενα στο νοσηλευτικό επάγγελμα, από κάθε
Υπηρεσία Υγείας της χώρας.
Κοινή διαπίστωση όλων, αποτέλεσε η ανοδική πορεία της αναγνώρισης του
έργου των νοσηλευτών από το σύνολο της κοινωνίας, αλλά κυρίως ο ανοιχτός
δίαυλος επικοινωνίας με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και των υπολοίπων
εμπλεκόμενων Υπουργείων σε θέματα, τα οποία άπτονται του νοσηλευτικού
επαγγέλματος. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, η υπεύθυνη στάση και η επιμονή όλων
των μελών της Ε.Ν.Ε. «ανάγκασε» το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αποδεχτεί τον
πρωταγωνιστικό ρόλο των νοσηλευτών και να μεριμνήσει αναλόγως, ώστε να
διορθωθούν οι διαχρονικές παθογένειες.
Μέσα σε κλίμα ομόνοιας και καθολικής αποδοχής, υπερψηφίστηκαν όλα τα
θέματα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει για
πολλοστή φορά τη σύμπνοια και την εμπιστοσύνη όλων των Αντιπροσώπων των
Νοσηλευτών απέναντι στην Κεντρική Διοίκηση της Ε.Ν.Ε..
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του σε
όλους τους Αντιπροσώπους για τη μαζική συμμετοχή τους, στην ετήσια Γενική
Συνέλευση και δεσμεύεται για την τήρηση όλων των ψηφισμάτων, αλλά και τη
συνέχεια όλων των προσπαθειών, για την εξέλιξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Στην προσπάθεια για την εξέλιξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος, δεν
περισσεύει κανένας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι και πρέπει να θέσουμε ισχυρά
θεμέλια και να διαφυλάξουμε το λειτούργημα το οποίο διακονούμε, από το
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο ενός ακριτικού νησιού, έως τις Νοσοκομειακές
Μονάδες. Το χρωστάμε σε όλους τους συναδέλφους που υπηρέτησαν και
υπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το χρωστάμε στους νέους Νοσηλευτές.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.
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