
 
 

 
 

 

	
Δελτίο	Τύπου	

	
Θέμα:	 «Ώρα	 ανάληψης	 ευθυνών	 από	 την	 Πολιτεία	 για	 την	 ασφαλή	

λειτουργία	του	Εθνικού	Συστήματος	Υγείας»	
	
Η	Ένωση	Νοσηλευτών	Ελλάδος,	εκφράζει	τα	ειλικρινή	της	συλλυπητήρια	για	

τον	 τραγικό	 θάνατο	 του	 49χρονου	 συμπολίτη	 μας	 που	 προσήλθε	 στο	 Τμήμα	
Επειγόντων	Περιστατικών	 του	 Γενικού	Νοσοκομείου	Πατρών	«Ο	ΑΓΙΟΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ»	
σε	ημέρα	μη	εφημερίας.	

	
Με	 απόλυτο	 σεβασμό	 στο	 πένθος	 της	 οικογένειας	 του	 εκλιπόντος,	

σφυγμομετρώντας	 την	 κοινή	 γνώμη	 που	 ζητά	 την	 απόδοση	 ευθυνών	 και	
δικαιοσύνης,	 από	 τη	 δική	 μας	 σκοπιά	 και	 θέλοντας	 να	 θέσουμε	 το	 ζήτημα	 στη	
σωστή	 του	 διάσταση	 και	 όχι	 εν	 θερμώ,	 πρέπει	 να	 επισημάνουμε	 ότι	 αυτή	 η	
αναζήτηση	 ευθυνών,	 όσο	 ορθή	 και	 δικαιολογημένη	 και	 αν	 είναι,	 δε	 μπορεί	 να	
στηρίζεται	 σε	 ακραίους	 συναισθηματισμούς	 και	 ημιμάθεια	 σχετικά	 με	 την	
ισχύουσα	 νομοθεσία	 και	 τις	 τραγικές	 συνθήκες	 υποστελέχωσης	 και	 αυθαιρεσίας	
αναφορικά	με	τα	καθήκοντα	των	επαγγελματιών	υγείας	-με	τον	παράγοντα	τύχη	να	
αποτελεί	συχνά	τον	καταλύτη	για	τη	ζωή	ή	το	θάνατο	των	ασθενών-	ούτε	να	φτάνει	
ως	το	σημείο	ύπαρξης	εξιλαστήριων	θυμάτων,	χωρίς	καμία	περαιτέρω	διερεύνηση	
της	παθογένειας	και	των	τρομακτικών	ελλείψεων	του	ίδιου	του	συστήματος	υγείας.	

	
Η	εκ	των	προτέρων	και	εξ	ολοκλήρου	επομένως	καταδίκη	και	τα	αναθέματα	

είναι	 εξαιρετικά	 άδικα	 για	 το	 μαχόμενο	 νοσηλευτικό	 προσωπικό	 που	 εδώ	 και	
δεκαετίες	αποτελεί	το	στυλοβάτη	του	ΕΣΥ	και	παλεύει	καθημερινά	με	όλες	του	τις	
δυνάμεις	 για	 τη	 φροντίδα	 του	 πάσχοντος	 ασθενούς	 και	 καλείται	 διαρκώς	 να	
αναλάβει	αλλότριες	ευθύνες.	
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Το	 αδιανόητο	 συμβάν	 θανάτου	 ενός	 συμπολίτη	 μας	 που	 προσήλθε	 σε	
τριτοβάθμιο	Νοσοκομείο	το	έτος	2022	και	κατέληξε,	έριξε	κάθε	πέπλο	συγκάλυψης	
ή	 παρανόησης	 των	 ελλείψεων	 και	 της	 ολοσχερούς	 ανεπάρκειας	 του	 συστήματος	
και	της	αποτίμησης	των	ανθρώπινων	μονάδων	στελέχωσης	αποκλειστικά	και	μόνο	
σε	χρήμα	χωρίς	να	λαμβάνεται	υπόψιν	ο	τεράστιος	κίνδυνος	απώλειας	ανθρώπινων	
ζωών.	Για	άλλη	μια	φορά,	στο	όνομα	της	έλλειψης	πόρων,	είχαμε	τη	μη	στελέχωση	
του	 ΤΕΠ	 με	 εφημερεύοντα	 ιατρό	 σε	 ημέρα	 μη	 εφημερίας,	 την	 παντελή	 έλλειψη	
πρωτοκόλλου	 παραλαβής	 ασθενούς	 σε	 ημέρα	 μη	 εφημερίας	 και	 την	 μετακύλιση	
της	ευθύνης	για	ακόμη	μία	φορά	στους	Νοσηλευτές,	κάτι	που	αποτελεί	τον	κανόνα	
για	κάθε	πρόβλημα	που	ανακύπτει	στο	ΕΣΥ.		

	
Το	ότι	η	Νοσηλεύτρια	 ευσυνείδητα	υποδεχόταν	 τους	ασθενείς	στο	ΤΕΠ	σε	

ημέρα	 μη	 εφημερίας,	 διότι	 ήταν	 η	 μόνη	 υπάλληλος	 του	 Νοσοκομείου	 στη	 θέση	
εκείνη,	 χωρίς	 να	 παρίσταται	 ιατρός,	 είχε	 τη	 μοιραία	 συνέπεια	 της	 ιατρικής	
εκτίμησης	 του	 περιστατικού,	 εκτίμησης	 εσφαλμένης	 με	 ολέθριες	 συνέπειες,	
εξαναγκασθείσας	από	τις	γνωστές	στους	διοικούντες	την	υγεία	συνθήκες.	

	
Καίτοι	 δεν	 είναι	 ώρα	 ενημέρωσης	 σχετικά	 με	 τη	 διαρκή	 παραβίαση	 της	

Νομοθεσίας	για	την	άσκηση	του	ιατρικού	και	του	Νοσηλευτικού	επαγγέλματος,	τον	
εξαναγκασμό	 των	 Νοσηλευτών	 να	 γίνουν	 στην	 πράξη	 γιατροί,	 των	 ολοσχερώς	
κλειστών	 Νοσοκομείων	 και	 Κέντρων	 Υγείας	 σε	 ημέρες	 μη	 εφημερίας,	 της	 κακής	
εφαρμογής	 της	 νομοθεσίας	 για	 την	 στελέχωση	 των	 ΤΕΠ,	 αλλά	 ώρα	 ανάληψης	
ευθυνών,	ως	το	Επαγγελματικό	Επιμελητήριο	των	Νοσηλευτών	της	χώρας,	κάνουμε	
έκκληση	 για	 ακόμη	 μία	 φορά	 στην	 Πολιτεία	 και	 ειδικότερα	 στην	 ηγεσία	 του	
Υπουργείου	Υγείας	να	αντιμετωπίσει	το	όλο	ζήτημα	σφαιρικά	και	όχι	μεμονωμένα	
και	να	δώσει	άμεσα	ριζικές	λύσεις	στην	παθογένεια	των	Νοσοκομείων-φάντασμα,	
των	 Νοσοκομείων	 με	 ωράριο,	 των	 άδειων	 από	 ιατρούς	 κλινικών	 και	 των	
«εφημεριών	 εκ	 της	 οικίας»	 και	 όλων	 των	 νοσηρών	 φαινομένων,	 ώστε	 να	 μη	
θρηνήσουμε	άλλους	συνανθρώπους	μας.	

	
Για	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ε.Ν.Ε.	
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