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Οι ∆ιευθυντές/τριες Νοσηλευτικών Υπηρεσιών «δίνουν» Ρυθµό στην Υγεία: 
Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηλευτών 2022

Πρόγραµµα ΕΝΕΡΓΩ & ΦΡΟΝΤΙΖΩ: 
Οριστικά Αποτελέσµατα Β’ Κύκλου Αιτήσεων 
& Έναρξη αιτήσεων συµµετοχής Γ’ Κύκλου

Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής 2022

Εκπαιδευτικό Σεµινάριο: ∆ιαχείριση του 
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου Ι, στο Σχολικό Περιβάλλον

Ολοκλήρωση Επιµορφωτικού 
Προγράµµατος: Νοσηλεύω στην Ελληνική 
Νοηµατική Γλώσσα

3η Πανελλαδική Εθελοντική 
Αιµοδοσία: Οι Νοσηλευτές ΑΙΜΟ∆ΟΤΟΥΝ 
το Εθνικό Σύστηµα Υγείας

Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηλευτών 2022: 
Οι Νοσηλευτές στηρίΖΟΥΝ τα Συστήµατα Υγείας 
και εξασφαλίΖΟΥΝ την Παγκόσµια Υγεία

15ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό & 
Επαγγελµατικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο, Χανιά 2022: «Η ανάπτυξη της 
νοσηλευτικής επιστήµης και η εξέλιξη των 
συστηµάτων υγείας, στο επίκεντρο»

Εορτασµός της 
Παγκόσµιας Ηµέρας 
Νοσηλευτή στο Γ.Ν.Α. 
«Ο Ευαγγελισµός»
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

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

www.enne.gr

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τζαννής Πολυκανδριώτης

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

Μέλη:
Δημήτριος Πιστόλας
Γεώργιος Κούρτης
Γεώργιος Αρβανίτης
Ευτυχία Γιάγκου
Παναγιώτης Κοσκινάς
Μαρία Κωστίκου
Μιχαήλ Μαντζανάς
Ευάγγελος Ναλμπάντης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
Γεώργιος Αβραμίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
www.enne.gr
Γιάννης Μπατής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Δημήτριος Σκουτέλης

ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
POWER GRAPHICS
Αγνώστων Ηρώων 101, Ν. Ιωνία
Τηλ.: 210 2717979
e-mail: info@powergraphics.gr

Τα ενυπόγραφα άρθα
απηχούν τις απόψεις του υπογράφοντος
και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά την εφημερίδα.
Χειρόγραφα, δημοσιευμένα ή μή,
δεν επιστρέφονται.
Απαγορεύεται η ανατύπωση
ή εκμετάλλευση μέρους
ή όλου του κειμένου χωρίς
την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Ενημέρωση μελών Ε.Ν.Ε. για 
την υποβολή αιτήσεων για 
την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. 
στο Στρατιωτικό Πρατήριο 
(Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού 
Ναυτικού (Αθήνα)

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

Πολεμικό Ναυτικό: Πρόσληψη 
52 Επαγγελματιών Οπλιτών - 
Ειδικότητας (Β/ΝΟΣ)

Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευμάτων: Πρόσκληση 
υποψήφιων μελών ΕΒΠ και ΕΕΠ 
για υποβολή δικαιολογητικών στο 
πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2022 και 
2ΕA/2022 Προκηρύξεων του 
Α.Σ.Ε.Π.

Υπουργείο Παιδείας & 
Θρησκευμάτων: Πρόσκληση 
υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, 
για την υποβολή δικαιολογητικών 
στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2022 
(ΠΕ.87.02), προκήρυξης του 
Α.Σ.Ε.Π.
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Β

Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο 
Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα)
http://enne.gr/21147

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για την είσοδο μελών της 
Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού στην Αθήνα.

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:

α. Υπεύθυνη δήλωση Π.Ο.Ν.
β. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (3εκ. Χ 4 εκ.) του αιτούντος.
γ. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μέλους ή των μελών της οικογένειας.
δ. Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής Ε.Ν.Ε.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία της Ε.Ν.Ε. κα-

θημερινά ή ταχυδρομικώς, (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, παρακαλούνται τα μέλη τα οποία έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικά, όπως προ-
σέλθουν για παραλαβή από τα Γραφεία της Ε.Ν.Ε., στην προαναφερόμενη διεύθυνση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εκπτωτικές πολιτικές για τα μέλη της Ε.Ν.Ε. 
α. Κατασκήνωση Sport Camp Α.Ε.: Έκπτωση 10% για τα μέλη της Ε.Ν.Ε για τα κατα-

σκηνωτικά προγράμματα Ιουλίου 2022, http://enne.gr/21119
β. Ορθοπεδικά Ηπείρου – MemoShoes: 20% έκπτωση στα παιδικά ανατομικά υπο-

δήματα MemoShoes για όλο το 2022, http://enne.gr/20958
γ. Είσοδος μελών της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο Θεσσαλονίκης:  

http://enne.gr/18965

δ. Παροχή έκπτωσης 20% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων από τις 
Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας: http://enne.gr/18909

ε. Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων από τις 
Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.: http://enne.gr/18810

Α

Πολεμικό Ναυτικό: 
Πρόσληψη 52 Επαγγελματιών Οπλιτών - Ειδικότητας (Β/ΝΟΣ)

Γ

Απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης τεχνολογικού 
τομέα του Τμήματος «Νοσηλευτικής» ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο 
πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δη-

Δ

μοσίευση της παρούσας εγκυκλίου, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://epop.hellenicnavy.gr

Αναλυτικά το Φ.Ε.Κ.: 
http://enne.gr/wp-content/uploads/2022/05/asep26-2022-epop-pn.pdf

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: Πρόσκληση υποψήφιων μελών 
ΕΒΠ και ΕΕΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθ. 1ΕA/2022 και 
2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Σε συνέχεια του από 21/4/2022 σχετικού δελτίου τύπου για την έκδοση των 
προκηρύξεων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 48779/Ε4/29-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60) 
πρόσκληση, καλούνται τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, 
ΠΕ30 και ΠΕ31 και τα μέλη ΔΕ01-ΕΒΠ που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συμμε-
τοχής στις αριθμ. 2ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 24/21-4-2022) και 1ΕA/2022 (τ. 
Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 23/21-4-2022) Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοι-

χείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού 
φακέλου, σε περίπτωση που δε διαθέτουν φάκελο, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (https://opsyd.sch.
gr/) μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών 
ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 
και ώρα 23:59.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://bit.ly/3n5cPdy

Ε

Σε συνέχεια του από 19.4.2022 σχετικού δελτίου τύπου με θέμα «Έκδοση Προκη-
ρύξεων ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκ-
παιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ΕΑΕ», από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 48772/Ε1/29.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ4Ρ-
Β46ΜΤΛΗ-Γ5Ν) πρόσκληση, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ87, οι οποίοι πρόκειται να υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής στην αριθμ. 3ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 20/18-04-2022), 
προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοι-

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων: 
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, για την υποβολή δικαιολογητικών στο 
πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2022 (ΠΕ.87.02), προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.

χείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού 
φακέλου, σε περίπτωση που δε διαθέτουν φάκελο, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (https://opsyd.sch.
gr/) μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών 
ορίζεται από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 
και ώρα 23:59.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://bit.ly/3N6NNVF

https://epop.hellenicnavy.gr
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Στις 15 Μαΐου 2022, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 15ου Πανελλήνιου Επιστη-
μονικού & Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλά-
δος, το οποίο πραγματοποιήθηκε υβριδικά, στα Χανιά, πλήρως εναρμονισμένο με τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες πρόληψης για το COVID– 19 
του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Το συνέδριο 
τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Στη συνδιοργάνωση συμ-
μετείχαν, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χανίων, το Επιμελητήριο Χανίων, το 5ο Περι-
φερειακό Τμήμα Κρήτης Ε.Ν.Ε. και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, ενώ αρωγός 
ήταν το European Nursing Council. Η παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμ-
ματος και η συμμετοχή των συνέδρων στα κλινικά φροντιστήρια, μοριοδοτήθηκαν με 
Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ε.Ν.Ε., σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Οι δια ζώσης συμμετοχές των Νοσηλευτών και των επαγγελματιών υγείας έφτασαν 
τις 2.500, ενώ οι διαδικτυακές συμμετοχές ξεπέρασαν τις 2.000. Νοσηλευτές, Φοιτη-
τές Νοσηλευτικής, Επιστημονικοί Φορείς, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Προγράμματα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, Κολλέγια, Εθνικοί Φορείς, Διεθνείς Οργανισμοί και σύσσωμη η 
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, συνέθεσαν το απόλυτο Επιστημονικό Συνέδριο Υγείας. 

Με οδηγό, τα προηγούμενα συνέδρια της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, περισσότε-
ροι από 1000 επιστήμονες υγείας, συνεργάστηκαν αρμονικά, ώστε να πραγματοποιη-
θεί ένα συνέδριο, αντάξιο του επιστημονικού επιπέδου και του κλινικού έργου των Νο-
σηλευτών. Η παρουσία 875 ομιλητών, μέσω των 66 Στρογγυλών Τραπεζιών, των 42 
Διαλέξεων, των 26 Κλινικών Φροντιστηρίων, των 4 Επιστημονικών Σαλονιών, των 
171 Ελεύθερων Ανακοινώσεων και των 103 Αναρτημένων Ανακοινώσεων, ανέδειξε 
περίτρανα, το επιστημονικό κύρος, όλων των Νοσηλευτών, μέσω της Διεπιστημονικής 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. ο όποιο είναι η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση. Παράλληλα, 
δε, η καθιέρωση της διεξαγωγής των δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης, επικύ-
ρωσε για ακόμη μια φορά, τους άρρηκτους δεσμούς των Νοσηλευτών με το κοινωνικό 
σύνολο, μέσω της στοχευμένης ευαισθητοποίησης. Για το σκοπό αυτό διεξάχθηκε εθε-
λοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και εθελοντική προσφορά αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών, 
σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ), 
σε ειδικά διαμορφωμένους συνεδριακούς χώρους. 

Στην Τελετή Έναρξης, τίμησαν τους Νοσηλευτές με την υβριδική παρουσία τους, ο 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντιπρόσωπο την Υφυπουρ-
γό Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, η Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, ο 
Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Πλεύρης, η Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Ασημίνα 
Γκάγκα, ο Ευρωβουλευτής κ. Στυλιανός Κυμπουρόπουλος, ο Βουλευτής Χανίων κ Βα-
σίλειος Διγαλάκης, η κ. Μαρία Μποτονάκη ως εκπρόσωπος της Βουλευτού της Ν. Δη-
μοκρατίας κ. Ντόρας Μπακογιάννη, o Επικεφαλής του Γραφείου Ποιότητας Φροντίδας 
και Ασφάλειας Ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη Dr. João 
Breda, ο Πρόεδρος του European Nursing Council Mr. Mircea Timofte, ο Καθηγητής Dr. 
Θεόδωρος Κουτρούμπας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου για τα ελεύθερα επαγγέλματα Mr. Stella Gaetano, η Dr. Papp Katalin Associate 
Professional - Γενική Γραμματέας του Ουγγρικού Συμβουλίου Επαγγελματιών Υγείας, 
ο Mr. Yianout Hainagout εκπρόσωπος των Ρουμάνων Νοσηλευτών, η Πρόεδρος του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης κ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, ο 
θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής 
Ηρακλείου κ. Λάμπρος Βαμβακάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Νικόλαος Καλο-
γερής, ο Δήμαρχός Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Γενικός Γραμματέας του 
Δήμου Χανίων κ. Γεώργιος Φραγκιαδάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. 
Αντώνιος Ροκάκης, ο Διοικητής του Γ.Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κ. Γεώργιος 
Μπέας, ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» κ. Εμμανουήλ 

15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο, Χανιά 2022: «Η ανάπτυξη της νοσηλευτικής επιστήμης και η 
εξέλιξη των συστημάτων υγείας, στο επίκεντρο»

Μπολώτης, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ» κ. Ελβίρα Καμηλάκη, ο Διοικητής του Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 
κ. Κωνσταντίνος Τερζάκης, ο Διοικητής του Γ.Ν. Ρεθύμνου κ. Ελευθέριος Μαρκάκης, 
η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Νοσοκομείου – Κ.Υ. Σητείας κ. Μαρία Δαρατσιανού, 
η Διοικήτρια του Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» κ. Φωτεινή Διάγκου, ο Αντιπρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Χανίων κ. Κυριάκος Γραμματικόπουλος, η Πρόεδρος του Εθνικού Συνδέ-
σμου Νοσηλευτών Ελλάδος κ. Ελένη Κυρίτση - Κουκουλάρη, ο Πρόεδρος του Τμήμα-
τος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ. Χρήστος Κλεισιάρης, 
η Πρόεδρος Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου κ. Θεοφανώ Παπαστε-
φάνου, ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών κ. Νίκος 
Χριστοφόρου, η εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών κ. Παναγιώτα 
Χριστοφή, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας 
– Ε.Σ.Υ. κ. Γεώργιος Αβραμίδης, ο Πρόεδρος του 5ου Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ν.Ε. 
Κρήτης κ. Ευάγγελος Παπαδάκης, η Αντιπρόεδρος του 5ου Περιφερειακού Τμήματος 
Ε.Ν.Ε. Κρήτης & Πρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Ευ-
αγγελία Ξυδάκη και ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Σιδηράς. 
Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια ομιλία από το δημοσιογράφο κ. Δημή-
τριο Καμπουράκη, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος τίμησε το 
δημοσιογράφο κ. Δημήτριο Καμπουράκη, την τ. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου κ. Πηνελόπη Ντζιλέπη, τη Διευ-
θύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθη-
νών, Ταξίαρχο Μαρία Μήτσιου, το Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» κ. Δημήτριο Πιστόλα, την Πρόεδρο Συμβουλίου Νοσηλευτικής και 
Μαιευτικής Κύπρου κ. Θεοφανώ Παπαστεφάνου, τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Ξάνθο και 
την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, την Πρόεδρο της Ένω-
σης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών – Πειραιώς κ. Ματίνα Παγώνη και τον Πρόεδρο 
του European Nursing Council Mr. Mircea Timofte. Επίσης για πρώτη φορά θεσμο-
θετήθηκε από το European Nursing Council, η χορήγηση υποτροφίας για εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής σε Νοσηλευτή, η οποία τιμητικά θα λαμβάνει το όνομα ενός 
καταξιωμένου Νοσηλευτή μεταξύ των μελών του το European Nursing Council. Για τη 
φετινή χρονιά η υποτροφία έλαβε το όνομα του Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», κ. Δημήτριου Πιστόλα. Ακολούθησε η θεσμοθετημέ-
νη απονομή αριστείων προόδου, στους αριστεύσαντες αποφοίτους των Τμημάτων 
Νοσηλευτικής, κ. Λίνα Τκατσένκο, κ. Βασιλική Κτίστη, κ. Όλγα Κωνσταντή, κ. Χριστίνα 
Δεληγιάννη, κ. Αικατερίνη Σταματελάτου, κ. Χρυσούλα Μουστογιάννη, κ. Ιωάννη – Πα-
ναγιώτη Βαρβαράκη, κ. Γεωργία – Κωνσταντίνα Γιαννάδακη, κ. Μαρία Σάρρου και κ. 
Μαρία – Ιωάννα Μεσσήνη. 

Ιδιαίτερη στιγμή, αποτέλεσε η τιμητική εκδήλωση του Δήμου Χανίων προς τους 
Νοσηλευτές και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, για τη 
διαχρονική συνεισφορά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως ένδειξη αναγνώρισης 
του έργου τους. 

Οι εργασίες του συνεδρίου ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις των συνέδρων, 
διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον παρακολούθησης και συμμετοχής. Οι καινοτόμες 
κλινικές δεξιότητες - πρακτικές, η τεκμηριωμένη νοσηλευτική φροντίδα, η εξειδικευ-
μένη τεχνογνωσία και οι νεότερες προκλήσεις στη νοσηλευτική εκπαίδευση, αποτέ-
λεσαν τα βασικά σημεία αναφοράς στις διεπιστημονικές συζητήσεις. Το επιστημονικό 
πρόγραμμα προσέγγισε ολιστικά και τεκμηριωμένα, όλα τα πεδία στις επιστήμες της 
υγείας. Διακεκριμένοι επιστήμονες από το νοσηλευτικό ακαδημαϊκό και κλινικό χώρο, 
όπως και καταξιωμένοι επιστήμονες υγείας, ανέπτυξαν τα νεότερα ερευνητικά δεδο-
μένα, αναδεικνύοντας την καθοριστική σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, ως 
βασικό παράγοντα, ανάπτυξης των συστημάτων υγείας. 

Κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου απονεμήθηκαν τα ακόλουθα βραβεία για τις 
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καλύτερες επιστημονικές εργασίες:
Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: «Παράγοντες που επηρεάζουν την 

έκβαση του απογαλακτισμού από μηχανικό αερισμό σε ασθενείς με τραχειοστομια στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», Ευτυχία Ξημεράκη, Αθηνά Πατελάρου, Ηλίας Σαμιώ-
της, Χαράλαμπος Μαρκάκης, Μιχαήλ Ζωγραφάκης – Σφακιανάκης. 

Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας: «Βαθμολογικές κλίμακες αξιολό-
γησης βαρύτητας των σοβαρά πασχόντων ασθενών: διερεύνηση της προγνωστικής 
ακρίβειας και κλινικής χρησιμότητας σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου», Ελισάβετ Γενειατάκη, Ευάγγελος Κρι-
τσωτάκης, Αικατερίνη Βαπορίδη. 

Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης: «Η εφαρμογή του πληρο-
φοριακού συστήματος κλινικών ροών «ΠΑΝΑΚΕΙΑ» από το νοσηλευτικό προσωπικό. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ 
/ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», Ελισάβετ Μίχου, Ευαγγελία Ξυδάκη, 
Μαρία Σπινθούρη. 

Βραβείο Πρωτότυπης Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης Φοιτητών: «Νοσηλευτικές 
παρεμβάσεις πρόληψης πτώσεων των ηλικιωμένων ασθενών», Δήμητρα Αυγέρη, Ελέ-
νη Ματσιάτσου, Μαρία Μπλιώκα. 

Το 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, ολο-

κλήρωσε τις εργασίες του με απόλυτη επιτυχία, ικανοποιώντας στο έπακρο τις επιστη-
μονικές απαιτήσεις όλων των συμμετεχόντων. Οι πολύμηνες προσπάθειες των μελών 
της Οργανωτικής - Επιστημονικής – Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής, απέδειξαν ότι 
οι Νοσηλευτές, εξελίσσονται - καινοτομούν – προάγουν την επιστήμη τους, ώστε να 
είναι πάντα έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε μελλοντική πρόκληση, διασφαλίζοντας τη 
Δημόσια Υγεία. 

Η καθολική συμμετοχή των Νοσηλευτών, έρχεται να επικυρώσει ότι το συνέδριο 
ΜΑΣ, αποτελεί το συνέδριο θεσμός για τη Νοσηλευτική Επιστήμη στην Ελλάδα.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, της 
Οργανωτικής - Επιστημονικής – Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, θα 
θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας, σε όλους τους συντελεστές και 
σε όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους και να ανανεώσουμε εκ νέου 
τη συνάντησή μας, στο 16ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό 
Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το 2023.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2022: Οι Νοσηλευτές στηρίΖΟΥΝ τα 
Συστήματα Υγείας και εξασφαλίΖΟΥΝ την Παγκόσμια Υγεία

Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, επανέρχεται στο προσκήνιο τη σημερινή μέρα, 
τιμώντας όλους τους Νοσηλευτές, μέσα από το έργο της Βρετανίδας πρωτοπόρου 
Νοσηλεύτριας Florence Nightingale, η οποία ανέδειξε τη Νοσηλευτική επιστήμη, 
εμπνέοντας χιλιάδες Νοσηλευτές να ακολουθήσουν την πορεία της.

Είναι γεγονός ότι εξακολουθούμε να βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις καθημερινά 
σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας, τόσο λόγω της πανδημίας COVID – 19, όσο και του 
αυξημένου όγκου εργασίας. Η υποστελέχωση, παρά τις όποιες προσπάθειες ενίσχυσης 
του ανθρώπινου δυναμικού κι αν επιχειρούνται, συνεχίζει και δυσχεραίνει το έργο των 
Νοσηλευτών, σε πολλαπλά επίπεδα.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών οργανισμών και των επιστημονικών 
φορέων της υγείας, παροτρύνουν τις πολιτικές υγείας, να ενισχύσουν με ανθρώπινο 
δυναμικό τις Υπηρεσίες Υγείας, ενδυναμώνοντας τους Νοσηλευτές, ώστε μέσα από τις 

ηγετικά χαρακτηριστικά, τα οποία διαθέτουν, να είναι σε θέση να εξελίξουν περισσότερο 
την παρεχόμενη φροντίδα υγεία, διασφαλίζοντας παράλληλα την Παγκόσμια Υγεία.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, 
τιμά όλους τους Νοσηλευτές για το έργο και τον ανιδιοτελή αγώνα τους, απέναντι σε 
όλες τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να εξελίξουν τα συστήματα 
υγείας και να διασφαλίσουν την αγωγή και την προαγωγή της Παγκόσμιας Υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Την Τρίτη στις 17/05/2022 και ώρα 13:30, η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «Ο 
Ευαγγελισμός», πραγματοποίησε στο νέο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μία λαμπρή εκδήλωση για 
τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ανώτατα στελέχη τόσο της πολιτικής, όσο και της πολιτειακής ηγεσίας. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν 
ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Γκάγκα, ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Υγείας (για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) κ. Θεμιστοκλέους, ο Περιφερειάρχης 
Αττικής κ. Πατούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής κ. Δημόπουλος, η Υποδιοικήτρια της 1ης ΥΠΕ 
κ. Οικονόμου, η Υποδιοικήτρια της 1ης ΥΠΕ κ. Νταβώνη. Επιπλέον, τον εορτασμό τίμησε με την 
παρουσία της και η πρώην Υπουργός κ. Πετραλιά. Η Υφυπουργός Υγείας κ. Ράπτη, λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων δεν κατάφερε να παραβρεθεί, όμως απέστειλε γραπτό χαιρετισμό, ο οποίος ανεγνώσθη 
κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

Επιπλέον, ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία της πλειοψηφίας των Διευθυντών/ντριών 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ, ανώτατων στελεχών των Νοσοκομείων 
των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και της Διοικήτριας της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτών (Σ.Α.Ν.) κ. 
Παναγιωτοπούλου. Φυσικά παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας (ΠΑΣΥΝΟ) κ. Αβραμίδης, καθώς και ο Γενικός 
Γραμματέας της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) κ. Πολυκανδριώτης. Επίσης, η Πρόεδρος του 
Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) κ. Κυρίτση, παρά το γεγονός ότι λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων δεν κατόρθωσε να προσέλθει, απέστειλε θερμότατο χαιρετισμό. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την εκδήλωση της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Διοικητής κ. Γρηγορόπουλος, ο Αναπληρωτής Διοικητής κ. Μπατής, οι Διευθυντές των 
Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και μάλιστα ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Μάντζαρης απηύθυνε 
χαιρετισμό, η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του Τμήματος Ιατρικής του 
ΕΚΠΑ και Διευθύντρια των ΜΕΘ κ. Κοτανίδου, η οποία απηύθυνε επίσης χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του 
Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κ. Τσαγκαράκης, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιστημονικής 
Ένωσης του Νοσοκομείου και Διευθύντρια της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής κ. Αθανασιάδη, η 
Διευθύντρια του ΔΙΕΚ «Ο Ευαγγελισμός» κ. Πολυχρονοπούλου, οι Τομεάρχες και Προϊστάμενοι 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ένας μεγάλος αριθμός Συντονιστών Διευθυντών, Διευθυντών και 
Επιμελητών Ιατρών του Νοσοκομείου, καθώς και πάρα πολλοί συνάδελφοι, τόσο της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας όσο και άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 

Επίσης, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή πραγματοποιήθηκαν 
βραβεύσεις ανθρώπων, για την ιδιαίτερη και σημαντική συμβολή τους στην υγεία, ο καθένας από την 
πλευρά του και με έναν διαφορετικό τρόπο. Απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον κ. Πατέρα Νικόλαο, 
καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του στηρίζουν επί σειρά ετών το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», 
με νοσοκομειακό εξοπλισμό, αλλά και με υγειονομικό υλικό. Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του κ. 
Πατέρα, το βραβείο παρέλαβε η κ. Πατέρα Τιτίκα, παραδίδοντας στον Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτή 
στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

κ. Πιστόλα μία επιστολή, μέσω της οποίας ο κ. Πατέρας προσέφερε 
10.000 ευρώ στη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 

Ταυτόχρονα απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε δύο Τομεάρχες 
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα στην κ. Γεωργούδη 
Αικατερίνη, Προϊσταμένη Β’ Παθολογικού Τομέα με 40ετή υπηρεσία 
και στην κ. Αποστολοπούλου Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη Β’ 
Χειρουργικού Τομέα με 37ετή υπηρεσία και εν όψει της πανδημίας, 
επικεφαλής των Κλινικών COVID-19. 

Στη συνέχεια ο Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, μέσα 
από την ομιλία του, πραγματοποίησε μία πολλή ενδιαφέρουσα 
ιστορική αναδρομή αναφορικά με τη Νοσηλευτική στο Γ.Ν.Α. 
«Ο Ευαγγελισμός» και παρέδωσε ακολούθως τη σκυτάλη, στον 
κεντρικό ομιλητή της εκδήλωσης κ. Μερκούρη Αναστάσιο, Καθηγητή 
Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η αποδοχή της 
πρόσκλησης από πλευράς του Καθηγητή, ήταν ιδιαιτέρως τιμητική και 
εκφωνήθηκε από πλευράς του ομιλία με θέμα «Νοσηλευτική Επιστήμη 
& Τέχνη: Προκλήσεις και Μελλοντικές Προοπτικές». 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση 
μικρασιάτικων χορών, από τη χορευτική ομάδα του Νοσοκομείου, 
δίνοντας την τελευταία πινελιά σε μία ημέρα γιορτής και χαράς. 

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ευχαριστεί από καρδιάς 
όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση. Η συμμετοχή υπήρξε μαζική, υποδηλώνοντας από 
πλευράς των παρευρισκόμενων, το σεβασμό και την εκτίμησή τους 
προς τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», αλλά 
και προς το πρόσωπο των όλων Νοσηλευτών γενικότερα. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι αμέσως μετά τη εκδήλωση, η Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, δέχτηκε επανειλημμένα τα εύσημα για τη διεξαγωγή της 
συγκεκριμένης εκδήλωσης, τόσο ως προς την οργάνωση όσο και ως 
προς το περιεχόμενο.

Ο Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Δρ. Δημήτριος Πιστόλας
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών στις 12 Μαΐου 2022, η Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα και το Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας, διοργανώνει το τριήμερο 11 – 12 & 13 Μαΐου 2022, την 3η 
Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία με σύνθημα: «Οι Νοσηλευτές ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Όλα τα μέλη της Ε.Ν.Ε. καλούνται εθελοντικά, όπως μεταβούν στα Τμήματα 
Αιμοδοσίας των Υπηρεσιών Υγείας όπου υπηρετούν, ή να μεταβούν στο πλησιέστερο 
Τμήμα Αιμοδοσίας και να προσφέρουν το πολύτιμο αυτό αγαθό, ώστε με αυτόν τον 
τρόπο να συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών από μονάδες αίματος, οι οποίες 
λόγω της πανδημίας είναι αυξημένες.

Σε ότι αφορά τα μέλη της Ε.Ν.Ε. του 1ου Περιφερειακού Τμήματος, το Εθνικό Κέντρο 
Αιμοδοσίας θα διαθέσει επιπλέον την Αίθουσα Αιμοληψιών Δυτικού Τομέα, η οποία 
βρίσκεται επί της Λεωφόρου Θηβών 314, Γήπεδο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», 
πλησίον Σταθμού ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω και η οποία λειτουργεί 09:00 – 13:00 και 15:00 
– 20:00, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Νοσηλευτές για τις ημέρες διεξαγωγής 

3η Πανελλαδική Εθελοντική Αιμοδοσία:
Οι Νοσηλευτές ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ το Εθνικό Σύστημα Υγείας

της αιμοδοσίας. Για την καλύτερη διαχείριση της προσέλευσης των αιμοδοτών στον 
χώρο της αίθουσας αιμοληψιών, παρακαλούνται οι Νοσηλευτές να επικοινωνήσουν 
στo τηλέφωνο: 2105697986, ώστε να προγραμματίσουν σχετικό ραντεβού.

Υπενθυμίζεται, ότι για τα μέλη του 1ου Περιφερειακού Τμήματος Αττικής & Νήσων 
Αιγαίου, έχει δημιουργηθεί ειδικός κωδικός με αριθμό 15683 και ονομασία: «ΟΜΑΔΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.».

Με οδηγό τις δύο προηγούμενες πανελλαδικές αιμοδοσίες, συνεχίζουμε άοκνα και 
ανιδιοτελώς να στηρίζουμε τις αιμοδοτικές ανάγκες του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και να ενισχύουμε τους «κοινωνικούς δεσμούς αίματος», ώστε για κάθε συμπολίτη μας 
να υπάρχει επάρκεια αίματος σε περίπτωση ανάγκης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Σήμερα 18 Μαΐου 2022, ολόκληρη η νοσηλευτική κοινότητα τιμά την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Ογκολογικής Νοσηλευτικής (ECND 2022). Η ημέρα αυτή θέλει να θυμίσει σε 
όλους την ανεκτίμητη συνεισφορά των Νοσηλευτών Ογκολογίας σε κάθε κοινωνία. 
Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, δίνεται η δυνατότητα στη οικογένεια των Νοσηλευτών 
Ογκολογίας που εργάζονται σε όλη την Ευρώπη, να κοιτάξουν βαθιά μέσα στην ψυχή 
τους και να κατανοήσουν το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν στο χώρο της υγείας 
με την προσφορά, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους.

Οι νοσηλευτές ως φροντιστές, θεραπευτές, εκπαιδευτές, ηγέτες και υποστηρικτές, 
πασχίζουν αδιάκοπα με όλες τους τις δυνάμεις, προσπαθούν να αλλάξουν τις 
εργασιακές συνθήκες στο χώρο της υγείας και παλεύουν για την λειτουργική τους 
ανεξαρτησία. Συνεχίζουν να υπηρετούν τον συνάνθρωπο με αξίες και προσπαθούν να 
εξαλείψουν τις ανισότητες στην παροχή της άμεσης πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα 
υγείας.

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού, της Ευρωπαϊκής Ημέρας Νοσηλευτικής 
Ογκολογίας που είναι αφιερωμένη στην υποστήριξη των νοσηλευτών ογκολογίας, και 
της απαιτούμενης φροντίδας για τους ιδίους και τους ασθενείς τους, δίνεται ξεκάθαρο 
το μήνυμα πως όλοι οι Νοσηλευτές και ιδιαίτερα οι Νοσηλευτές Ογκολογίας χρειάζονται 
ενδυνάμωση αντιλαμβανόμενοι πως δεν υπάρχει υγεία χωρίς υγιείς Νοσηλευτές.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ογκολογικής Νοσηλευτικής 2022

Τα υπάρχοντα ζητήματα που σχετίζονται με την εξουθένωση, το άγχος και 
την ανθεκτικότητα έχουν αυξηθεί, μετά από όσα έχει αφήσει και το αποτύπωμα 
της πανδημίας, για αυτό πρέπει όλοι μαζί να επικεντρωθούμε στη σημασία της 
αυτοφροντίδας και της ευημερίας των Νοσηλευτών Ογκολογίας, στην επαγγελματική 
τους υγεία και ικανοποίηση, στοιχεία που έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα της φροντίδας 
των ασθενών.

Τέλος θα θέλαμε να αναφέρουμε πως η φετινή χρονιά σηματοδοτεί για την χώρα 
μας και την έναρξη της Ογκολογικής Νοσηλευτικής ειδικότητας πάγιο αίτημα πολλών 
ετών για τους Νοσηλευτές Ογκολογίας. Η αναγκαιότητα εκπαίδευσης των Νοσηλευτών 
Ογκολογίας αποτελεί επένδυση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε οι Νοσηλευτές να 
εξελίξουν τις δεξιότητες τους, με απώτερο σκοπό, αφενός την παροχή εξειδικευμένης 
φροντίδας προς τους ασθενείς και αφετέρου την αυτοπροστασία και των ιδίων.

Αυτό που περιμένουμε, ευχόμενοι όλοι εμείς, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Ογκολογικής Νοσηλευτικής 2022, είναι να έρθουν καλύτερες εργασιακές ημέρες στο 
χώρο της υγείας για να καταφέρουν όλοι οι Νοσηλευτές να ανταποκριθούν στο στόχο 
της ουσιαστικής και πολύπλευρης αντιμετώπισης των προκλήσεων της εποχής μας. 

Επιστημονικός Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής της Ε.Ν.Ε.
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Ολοκληρώθηκε στις 21 Μαΐου 2022, το 
επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Νοσηλεύω στην Ελληνική 
Νοηματική Γλώσσα», το οποίο διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και 
Επιμόρφωσης των Νοσηλευτών, σε συνεργασία με το 
Κέντρο Εκπαίδευσης Νοηματικής Γλώσσας «Πολυχώρος 
ΚΙΒΩΤΟΣ», για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν νοσηλευτές από τον 

Ολοκλήρωση Επιμορφωτικού Προγράμματος: 
Νοσηλεύω στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

κλινικό χώρο και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 10 τρίωρες εκπαιδευτικές 
συναντήσεις, με στοχευόμενη θεματολογία, η οποία αφορούσε στην ολιστική προσέγγιση των κωφών και βαρήκοων 
πολιτών, σε ότι αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας με τους επαγγελματίες υγείας, στους χώρους των υπηρεσιών 
υγείας. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι νοσηλευτές είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της νοηματικής γλώσσας, να εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές της επικοινωνίας, αλλά και να 
αφουγκραστούν τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι κωφάλαλοι και βαρήκοοι ασθενείς στις υπηρεσίες υγείας.

Στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, η Ε.Ν.Ε., μέσω της διεξαγωγής εξειδικευμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεχίζει τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε τα μέλη 
της, να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες και σύνθετες ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλα 
τα επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα δε, εκφράζει θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες 
Νοσηλευτές, καθώς και στους Εκπαιδευτές του Κέντρου Εκπαίδευσης Νοηματικής Γλώσσας «Πολυχώρος Κιβωτός», 
για την άψογη συνεργασία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» με κωδικό MIS 5002647, η οποία είναι 
ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς πόρους, σας ενημερώνουμε 
ότι αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελούμενων του Β’ Κύκλου αιτήσεων 
(καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ήταν η 31η Μαρτίου 2022).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
https://www.energo-ene.gr/wp-content/uploads/2022/05/oristika-apotelesmata-b-kiklou.pdf

Οριστικά Αποτελέσματα Β’ Κύκλου Αιτήσεων – 
Πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΩ & ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Σας ανακοινώνουμε ότι στο https://www.energo-ene.gr/ αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. 517/10-5-2022 
Πρόσκληση (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ) για συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο 
της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ» (ΟΠΣ 5002647) (Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων (Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ) αρχίζει στις 10/5/2022 και λήγει στις 30/5/2022.
Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.energo-ene.gr/

Έναρξη αιτήσεων συμμετοχής Γ’ Κύκλου -
Πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΩ & ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της 
Οικογένειας, της Κοινότητας», διοργάνωσε σε συνεργασία με Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» και την αρωγή του 
2ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Διαχείριση 
του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι, στο Σχολικό Περιβάλλον», από τις 04 έως τις 06 Μαΐου 2022.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν Σχολικοί Νοσηλευτές από τα σχολικές μονάδες της Χίου, οι οποίοι ενημερώθηκαν ενδελεχώς 
και εκπαιδεύτηκαν στις πρακτικές δεξιότητες για την ορθή διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι, στο Σχολικό 
Περιβάλλον. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από την κ. Σμαραγδή Μπουλαζέρη, Νοσηλεύτρια, MSc, Υπεύθυνη Γραφείου 
Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον Διαβήτη, Γ.N. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».

Η Ε.Ν.Ε. συγχαίρει όλους τους φορείς για την άψογη συνεργασία και δηλώνει αρωγός στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική 
εκπαίδευση, υποστηρίζοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Νοσηλευτών, σε όλες τις Υγειονομικές Υπηρεσίες, μέσω των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: 
Διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι, στο Σχολικό Περιβάλλον



14 Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθμό στην Υγεία ΜΑΪΟΣ 2022

12 Μαΐου 2022… Παγκόσμια ημέρα Νοσηλευτή και 
φέτος…. το μυαλό μου το παιχνιδίζει σε εικόνα και το 
μετατρέπει σε ΗΛΙΑΝΘΟ!!!!! Ο Νοσηλευτής - Ηλίανθος 
για τον ασθενή του και ταυτόχρονα Ηλίανθος, Πομπός και 
Δέκτης προς τους συναδέλφους του. Κινητήριος δύναμη 

και τιμητής ήλιος όλων μας, το χαμόγελο των ασθενών μας, τα βουρκωμένα γεμάτα 
ευγνωμοσύνη μάτια τους, τα βυθισμένα ευχαριστώ τους… Νοσηλευτική επιστήμη - 
Νοσηλευτική φροντίδα και ο ρόλος μας σε αυτές, πολύπλευρος και ευαίσθητος που 
απαιτεί άρτια επιστημονική κατάρτιση, εξειδικευμένη γνώση, ειδικές δεξιότητες, υψηλό 
αίσθημα ευθύνης, ενσυναίσθηση, ακλόνητη αφοσίωση, δύναμη ψυχής και κυρίως 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

Για άλλη μια χρονιά πανδημίας οι Νοσηλευτές υπερέβαλλαν εαυτόν, εργάστηκαν 
με αυταπάρνηση και αυτοθυσία αντιμετωπίζοντας δύσκολα ωράρια, υποφέροντας 
σωματικά και ψυχικά από ακραίο φόρτο εργασίας. Στήριξαν κάθε επίπεδο δράσεων, 
έγιναν η κόλλα και ο συνδετικός ιστός ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στην 
αντιμετώπιση του COVID - 19 και συνέβαλλαν σε κάθε μικρή ή μεγάλη νίκη που 
σημειώθηκε… Όμως για άλλη μια φορά υποτιμήθηκαν παραμένοντας υποστελεχωμένοι 
και χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, δέχτηκαν βία και διακρίσεις.

Ο Ηλίανθος χάνεται… και αυτό αποτελεί ύψιστη απειλή για την Παγκόσμια Υγειονομική 
κάλυψη. Απαιτούνται και απαιτούμε άμεσα μεταρρυθμίσεις που θα ισχυροποιήσουν τη 
θέση και το ρόλο του Νοσηλευτή στα Παγκόσμια Συστήματα Υγείας όπως:

• Πλήρη συμμετοχή στα όργανα αποφάσεων.
• Δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών.
• Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΟΛΛΑ!

Έλλη Χατζηστυλλή
Γ.Ν. Ημαθίας - Ν. Μ. Νάουσας

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2022: Επενδύουμε 
σε Νοσηλευτές, Επενδύουμε στην Ευημερία όλων μας! Η 
πρόσφατη παγκόσμια κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 
ανέδειξε τον κεντρικό και ηγετικό ρόλο των νοσηλευτών στα 

Μαρία Σπινθούρη
Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Οι Νοσηλευτές με σεμνότητα και υπομονή προσφέρουν 
αδιάκοπα έργο Ζωής και μάχονται για τη διάσωση της Ζωής! 
Και όλα αυτά παρά τη «χρόνια κόπωση» από την οποία σταθερά 
πάσχει ο κλάδος, την υποστελέχωση, τις ανεπάρκειες, αλλά και τα 
σοβαρά προβλήματα που ανέδειξε η κρίση του κορονοϊού…. Ας 
είναι η μέρα του Νοσηλευτή η ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης 
της κοινωνίας για την κεφαλαιώδη προσφορά μας!..

Βασιλική Κολλιού
Γ.Ν. Κορίνθου

Το επάγγελμα του Νοσηλευτή είναι ένα από τα αρχαιότερα 
επαγγέλματα στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Νοσηλευτής είναι 
επιστήμονας υγείας ο οποίος συνεργάζεται με άλλους 
επιστήμονες (ιατρούς, μαίες, βοηθούς νοσηλευτών κ.λ.π) 
και ασχολείται με την προαγωγή της υγείας. Πρωταρχικός 
ρόλος των Νοσηλευτών είναι η φροντίδα και η υποστήριξη 
του ασθενή στην προσπάθειά του να αναρρώσει και να 

επιβιώσει με την καλύτερη δυνατή ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας. Ο ασθενής 
λαμβάνει από τον Νοσηλευτή ένα φάσμα υγειονομικής φροντίδας λαμβάνοντας 
υπόψη του, την προσωπικότητα του, τα ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά αλλά και 
πολιτισμικά του χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται, εκτός από το υψηλό θεωρητικό 
επίπεδο γνώσεων το οποίο διαθέτει και από ένα σύμπλεγμα ικανοτήτων, ώστε 
να μπορεί να αντεπεξέρχεται σε όλες τις δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις που 
αφορούν την δημόσια υγεία όπως πανδημίες, πόλεμοι, κ.λπ. Εξάλλου η πανδημία 
που πλήττει τον πλανήτη μας τα τελευταία δύο χρόνια αποτελεί περίτρανη απόδειξη 
ότι οι Νοσηλευτές ήταν αυτοί που στήριξαν αναγνωρισμένα κάθε ασθενή και κατ΄ 
επέκταση το σύστημα υγείας κάθε κράτους σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Στην Ελλάδα 
οι Νοσηλευτές έδωσαν το 100% των αντοχών τους και των δυνατοτήτων τους, 
χωρίς να σταματήσουν ή να οπισθοχωρήσουν μπροστά στις ελλείψεις Νοσηλευτικού 
προσωπικού, στον καθημερινά αυξανόμενο όγκο ασθενών καθώς επίσης στην 
εικοσιτετράωρη εξουθενωτική κυκλική εργασία. Αναμφισβήτητα τον μεγαλύτερο 
όγκο της πανδημίας επωμίστηκαν τα Νοσοκομεία αναφοράς χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι τα ειδικά Νοσοκομεία δεν συμπορευόταν σε αυτόν τον αγώνα. Το μοναδικό Ειδικό 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» κάλυψε και καλύπτει 
κάθε ανάγκη όλων των νοσοκομείων της Υγειονομικής μας Περιφέρειας νοσηλεύοντας 
μεγάλο αριθμό ογκολογικών ασθενών που δεν μπορούσε ή δεν μπορεί να εισαχθεί στα 
νοσοκομεία αναφοράς. Ακολουθώντας ένα αυστηρό πρωτόκολλο αντιμετώπισης της 
πανδημίας οι Νοσηλευτές μας, ο καθένας στον τομέα του, εργάστηκαν αγόγγυστα για 
να μπορέσουν να παράσχουν στους ασθενείς μας, σωστή, ολοκληρωμένη νοσηλεία 
και ψυχολογική υποστήριξη στις δύσκολες αυτές μέρες της πανδημίας. Από αυτό εδώ 
το βήμα νιώθω την ανάγκη να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την 
αμέριστη συνεργασία, την απίστευτη δύναμη και τον αμερόληπτο επαγγελματισμό που 
υπέδειξαν όλο αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα! Η αναγνώριση του επαγγέλματός 
μας είναι αναγκαία και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά στα μάτια των ασθενών μας 
και στην ευγνωμοσύνη που εισπράττουμε, ενώ γιγαντώνεται την 12η Μάϊου στην 
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών. Είναι μία μέρα που έχουμε την ανάγκη να ενωθούμε 
και να νιώσουμε μοναδικοί ως επαγγελματίες, ως άνθρωποι και επιστήμονες. Το 
σύστημα υγείας θέλει συλλογική δουλειά, γνώση και καλοπροαίρετη διάθεση να πάει 
μπροστά, χαρακτηριστικά, που εμείς οι Νοσηλευτές διαθέτουμε σε μεγάλο βαθμό...

Μαρία Λογοθέτη
Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

συστήματα υγείας, την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, την προσαρμοστικότητα και την 
αποτελεσματικότητά τους και ότι οι πολίτες τους εμπιστεύονται. Παράλληλα, κατέδειξε 
ότι είναι λίγοι και πολύτιμοι και ότι αποτελούν την κρίσιμη γραμμή άμυνας απέναντι 
σε υγειονομικές απειλές. Επιβεβαίωσε επίσης ότι η επάρκεια σε νοσηλευτές είναι 
βασικός παράγοντας για την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και, 
κατά συνέπεια, για την ευημερία της κοινωνίας και την παραγωγικότητα της οικονομίας, 
καθώς έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι για κάθε νοσηλευτή που εισέρχεται στο 
σύστημα υγείας μειώνεται η θνησιμότητα και η νοσηρότητα και βελτιώνονται σημαντικά 
όλοι οι δείκτες υγείας του πληθυσμού. Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών είναι μια 
αφορμή να στοχαστούμε και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση 
του παγκόσμιου και συνεχώς επιδεινούμενου προβλήματος της έλλειψης νοσηλευτών 
το οποίο, όπως επισημαίνεται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς, αποτελεί μείζονα 
απειλή για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας σε όλες τις χώρες. Η χώρα μας 
είναι σε δυσμενέστατη θέση καθώς κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ 
των χωρών του ΟΟΣΑ σε αριθμό νοσηλευτών και φοιτητών νοσηλευτικής όσο και 
στους περισσότερους δείκτες αποδοτικότητας του συστήματος υγείας. Για να αλλάξει 
αυτό πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους μας για να σπουδάσουν τη νοσηλευτική 
επιστήμη και στους νοσηλευτές μας για να παραμείνουν στο σύστημα υγείας. Το 
επάγγελμα του νοσηλευτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και το πλέον ανθρωπιστικό αλλά 
ταυτόχρονα είναι πολύ απαιτητικό, δεν ανταμείβεται όσο θα έπρεπε και οι συνθήκες 
που ασκείται, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης, το καθιστούν μη ελκυστικό. Η 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των νοσηλευτών και συνακόλουθα των συνθηκών 
φροντίδας και της συνολικής υγείας του πληθυσμού είναι εφικτές με την έμπρακτη 
στήριξη της πολιτείας μέσω της αύξησης των απασχόλησης νοσηλευτών σε όλους τους 
τομείς (υγεία, εκπαίδευση, εργασία, οικονομία κλπ), της βελτίωσης της νοσηλευτικής 
στελέχωσης των δομών υγείας, της θέσπισης δεικτών ασφαλούς νοσηλευτικής 
στελέχωσης, της παροχής οικονομικών, εκπαιδευτικών, εργασιακών και άλλων 
κινήτρων, της θεσμικής ενίσχυσης της επαγγελματικής αυτονομίας και της διεύρυνσης 
των ρόλων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών, της ενίσχυσης 
της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση των πολιτικών υγείας κ.λ.π. Η επένδυση σε 
νοσηλευτές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την παροχή ασφαλούς, έγκυρης, τεκμηριωμένης 
και ποιοτικής φροντίδας υγείας για όλους και αποτελεί επένδυση στην υγεία και την 
κοινωνική και οικονομική ευημερία.

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

για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών 2022 
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Η Νοσηλευτική Επιστήμη, και κατ΄ επέκταση οι 
Νοσηλευτές, πέρασαν από πολλά στάδια στο πέρασμα 
των χρόνων, μέχρι να ανακαλύψουν το βασικό πυρήνα 
της επαγγελματικής τους ιδιότητας, με όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά, τα οποία διέπουν το σύγχρονο προφίλ τους. Κι όπως όλοι οι 
ζωντανοί οργανισμοί, είναι «καταδικασμένοι» να εξελίσσονται μέσα σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναβάλλοντας έτσι την πορεία τους προς τη φθορά. Η 
προσαρμοστικότητα, η συνεργατικότητα, η ανθεκτικότητα, η ενσυναίσθηση, η πίστη στις 
ανθρώπινες αξίες αλλά και η ηθική δέσμευση στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, 
αποτελούν τα κυρίαρχα στοιχεία της προσωπικότητας του Νοσηλευτή τα οποία, σε 
συνδυασμό με την συνεχιζόμενη επιμόρφωση – εκπαίδευση δεν μπορούν, παρά να 
δημιουργούν το όραμα για ένα καλύτερο αύριο στο χώρο της υγείας.

Χρυσούλα Σταυροπούλου
Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Η 12η Μαΐου, γενέθλιος ημέρα της πρωτοπόρου της 
Νοσηλευτικής Βρετανίδας Florence Nightingale, είναι 
ημέρα αφιερωμένη στο Νοσηλευτή. Θα ήθελα να συγχαρώ 
όλους τους Νοσηλευτές, γιατί τόσο κατά την περίοδο 

της πανδημίας όσο και προγενέστερα, εργάστηκαν με θάρρος, τόλμη, αλληλεγγύη, 
ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Οι Νοσηλευτές βρίσκονται σε μια αέναη 
προσπάθεια να εξελίσσουν συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Ευελπιστώ να 
ενεργούν πάντα με επαγγελματισμό και μέσα από την επαγγελματική τους εξέλιξη να 
επιτυγχάνεται και η προσωπική εξέλιξη, καθώς είναι πολύ σημαντικό να βελτιωνόμαστε 
ως άνθρωποι.

Θεοδούλη Αδαμοπούλου
Γ.Ν. Καλαμάτας

Είστε η καρδιά του Συστήματος Υγείας « αγγίζετε» τις 
ζωές και τις ψυχές των ασθενών κάθε ημέρα… και εάν αυτή 
τη στιγμή τα πρόσωπά σας είναι μη αναγνωρίσιμα πίσω από 
τις μάσκες προστασίας, η ψυχή σας και η γενναιότητα σας 
αναγνωρίζεται κάθε στιγμή…

Σας ευχαριστούμε για την αφοσίωσή σας… Χρόνια πολλά σε όλους τους Νοσηλευτές!

Ευτυχία Βεργαδή
Γ.Ν. Κατερίνης

Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα 
Νοσηλευτών για να τιμήσει τη γέννηση, το 1860, της 
Φλόρενς Νάιτιγκεϊλ, της Αγγλοϊταλίδας φιλάνθρωπου που 
θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης Νοσηλευτικής, με 

Ευάγγελος Γιαβασόπουλος
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ 
ΦΛΕΜΙΝΓΚ»

πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (International Council of Nurses 
– ICN). Η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών (12η Μαΐου), σηματοδοτεί μια ημερομηνία 
σταθμό – ορόσημο για όλους τους Νοσηλευτές. Αποτελεί την ελάχιστη πράξη τιμής 
και αναγνώρισης στο έργο και στην προσφορά των νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο. 
Οι Νοσηλευτές είναι από τους πλέον αφοσιωμένους επαγγελματίες στο χώρο της 
υγείας: παρέχουν φροντίδα, ανακούφιση και ενδιαφέρον σε κάθε άνθρωπο που βιώνει 
καταστάσεις όπου βάλλεται η υγεία του. Η Νοσηλευτική αποτελεί έναν από τους πιο 
σημαντικότερους κλάδους και πυλώνες του Συστήματος Υγείας, με πρωταγωνιστές 
τους Νοσηλευτές να διαδραματίζουν έναν ρόλο απαιτητικό μα και ευαίσθητο. Μπροστά 
στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις στον δύσκολο χώρο της Υγείας, με τη 
συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και των συνεχών μεταρρυθμίσεων, η Νοσηλευτική 
Επιστήμη καλείται να εξοπλιστεί με εξειδικευμένη γνώση, άρτια επιστημονική 
κατάρτιση, ειδικές δεξιότητες και τεχνογνωσία. Η νοσηλευτική φροντίδα απαιτεί 
υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματική ενσυναίσθηση, αφοσίωση, κουράγιο, δύναμη, 
μεγαλείο ψυχής και αγάπη προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Ειδικότερα τώρα, αυτή 
την περίοδο, το έργο των Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών, αποτέλεσε και συνεχίζει 
να αποτελεί, σημαντική παράμετρο στην αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID - 
19, γεγονός που καταξιώνει και αναδεικνύει στη συνείδηση όλων των πολιτών, τον 
ιδιαίτερο, πολυσχιδή ρόλο και την πολύτιμη προσφορά των νοσηλευτών στο σύστημα 
Υγείας. Με αφορμή αυτή την επέτειο, εκφράζεται ο σεβασμός και η ευγνωμοσύνη στους 
Νοσηλευτές και τις Νοσηλεύτριες και τους αποδίδονται άπειρες και θερμές ευχαριστίες 
για τον ουσιαστικό έργο που επιτελούν καθημερινά και τις νοσηλευτικές υπηρεσίες που 
παρέχουν στους ασθενείς με καλοσύνη, ευαισθησία, ευγένεια, πραότητα, συνέπεια, 
επαγγελματισμό και ανθρώπινο πρόσωπο υπό αντίξοες συνθήκες, ταγμένοι στο 
καθήκον της φροντίδας. Ο Νοσηλευτής είναι κοντά στον άνθρωπο που νοσεί, πονά, 
υποφέρει, κάθε στιγμή, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Είναι μαζί του όλο το 24ωρο, 
κοντά στον πόνο, την ασθένεια, τη σωματική και ψυχική κατάπτωση. Οι Νοσηλευτές 
καλούνται να επιδεικνύουν ψυχραιμία υπό συνθήκες πίεσης, να απαντούν σε συνεχείς 
ερωτήσεις, να χρησιμοποιούν τα καλύτερα στοιχεία της προσωπικότητας τους για να 
κάνουν τον ασθενή και συνάνθρωπο να αισθάνεται καλύτερα. Οι Νοσηλευτές είναι 
έτοιμοι για οτιδήποτε: καλούνται να αντιδράσουν ταχύτατα στα επείγοντα περιστατικά, 
στην κλινική επιδείνωση, στα απρόβλεπτα σενάρια – συμβάντα που προκύπτουν σε ένα 
Νοσοκομείο. Η Νοσηλευτική μέσα από αναφορές νοσηλευτών:

«Κανένας ασθενής δεν θα χαθεί! Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις μας για 
αυτό».

«Είναι μεγάλη ικανοποίηση για όλους μας όταν ένας ασθενής αναρρώνει και 
επανέρχεται στην καθημερινότητα του». 

«Βιώνουμε μαζί του τη χαρά, το γέλιο, τη σωματική και ψυχική ανάταση».
«Κάθε ημέρα είναι διαφορετική.. Ποτέ δεν βιώνεις την ίδια κατάσταση. Κάθε μέρα 

καλείσαι να δίνεις απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα».
«Υπάρχει μεγάλη ηθική ικανοποίηση όταν βλέπεις τον ασθενή σου να σου 

χαμογελάει, να σε ευχαριστεί για τη φροντίδα που του παρέχεις».
«Εργαζόμαστε μέρα-νύχτα, στις αργίες, τα Σαββατοκύριακα, απογεύματα, νύχτες 

αδιάκοπα, ακούραστα. Είμαστε εδώ για όλους, για κάθε ανάγκη».
«Καμία μέρα δεν είναι ίδια με τις άλλες, είσαι συνεχώς σε ετοιμότητα και 

αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες».
Περιμένουμε λοιπόν και η πολιτεία να διαμορφώσει το πολιτικό και νομοθετικό 

πλαίσιο αναγνώρισης της προσφοράς μας. Ήρθε η ώρα της ανταμοιβής και 
ικανοποίησης χρόνιων αιτημάτων μας όπως: 

• Ένταξη στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. 
• Σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού.
• Μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
• Μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για την αντιμετώπιση της 

υποστελέχωσης όχι μόνο με ποσοτικά αλλά κα με ποιοτικά κριτήρια.
«Η ασφαλής και εγγυημένη νοσηλευτική στελέχωση: Σώζει Ζωές». Τέλος, με 

αφορμή την ημέρα αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω και ταυτόχρονα να συγχαρώ 
όλους τους συναδέλφους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες για τη συνεχή και αδιάλειπτη 
προσφορά τους στο Σύστημα Υγείας, από όποιο πόστο και αν υπηρετούν και παρέχουν 
τις υπηρεσίες τους, με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια, συνέπεια και υπέρμετρο ζήλο, 
καταθέτοντας καθημερινά τη ψυχή τους στη φροντίδα των ασθενών.

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών
(Μάιος 2022)

1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., ζητά αμοιβαία μετάταξη από το Γενικό Νοσοκομείο 
Παίδων Αθηνών Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού, προς το Κέντρο Υγείας 
Ηλιούπολης ή Δάφνης. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6973659180

2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από Νοσοκομείο Αθηνών 
προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή Κ.Υ. της Θεσσαλονίκης. 
E – mail: vasiliki_kakarli@hotmail.com



Μ
ΕΤ
ΕΩ

ΡΑ

Θεσµός για τα
Νοσηλευτικά
∆ρώµενα

8-11
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2022

Divani meteora hoteL
∆ιοργάνωση: Ξενοδοχείο:


