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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθµό στην Υγεία, µέσα από τη διοργάνωση της
1ης  Πανελλήνιας Εθελοντικής ∆ράσης ∆ωρεάς Μυελού Οστών της Ε.Ν.Ε.

2ο Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης: 
Σεβασµός στο έργο των Νοσηλευτών

Οι Νοσηλευτές της Κρήτης έδωσαν 
δυναµικό παρόν στην Παγκρήτια 
Νοσηλευτική ∆ιηµερίδα

Τιµητική Βράβευση του 3ου Π.Τ. από την 
Περιφερειακή Οµοσπονδία Ατόµων µε 
Αναπηρία ∆υτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων 
Νήσων στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ 
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας1η Πανελλήνια Εθελοντική 

∆ράση ∆ωρεάς Μυελού Οστών:
Οι Νοσηλευτές έδωσαν
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

Η Νοσηλευτική από 
σήµερα είναι φτωχότερη, 
ύστερα από την απώλεια 
του αξιόλογου 
συναδέλφου Νικόλαου 
Παπανδρέου

Επιτακτική η ανάγκη παραµονής των 
Ειδικευόµενων Νοσηλευτών στο 
Εθνικό Σύστηµα Υγείας
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 47
Τ.Κ. 106 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210 3648044
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 άρθρα
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.

Α

Β

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.

σελ. 03

σελ. 03
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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

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

Ε.Ν.Ε. καθημερινά, είτε δια ζώσης, είτε ταχυδρομικώς, (Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσ-
σης Σοφίας 47, Τ.Κ.: 106 76 Αθήνα, 2ος όροφος).

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. Εθνική Λυρική Σκηνή: Εκπτωτικές πολιτικές στη διάθεση εισιτηρίων, 

http://enne.gr/21575
β. Παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορόφου από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., http://enne.gr/21378
γ. Κατασκήνωση Sport Camp Α.Ε.: Έκπτωση 10% για τα μέλη της Ε.Ν.Ε 

για τα κατασκηνωτικά προγράμματα Ιουλίου 2022, http://enne.gr/21119
δ. Ορθοπεδικά Ηπείρου – MemoShoes: 20% έκπτωση στα παιδικά 

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

http://enne.gr/18965
ζ. Παροχή έκπτωσης 20% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων 

από τις Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας: http://enne.gr/18909
η. Παροχή έκπτωσης 10% για τις αγορές επιστημονικών συγγραμμάτων 

από τις Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.: http://enne.gr/18810

Α

Η Νοσηλευτική από σήμερα είναι φτωχότερη, ύστερα από την 
απώλεια του αξιόλογου συναδέλφου Νικόλαου Παπανδρέου

Η Νοσηλευτική Οικογένεια της Ε.Ν.Ε. πενθεί για την απώλεια του αξιόλογου συναδέλφου, Νικόλαου Παπανδρέου, ο οποίος 
πάλεψε ενάντια στην επάρατη νόσο με αξιοπρέπεια και με τη χαρακτηριστική μαχητικότητα, η οποία τον διέκρινε σε όλα τα 
χρόνια της επαγγελματικής του πορείας. Πάντα στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, τόσο στο Γ.Ν.Ν.Θ. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», όσο 
και στα επαγγελματικά δρώμενα των Νοσηλευτών, πρεσβεύοντας με τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, τα νοσηλευτικά ιδεώδη.

Το κενό που αφήνει ο δικός μας Νίκος είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά η παρακαταθήκη που άφησε στο χώρο της Νοσηλευτικής 
θα αποτελεί έμπνευση για όλους όσους είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Θα μείνεις για πάντα στις καρδιές και στη σκέψη όλων των Νοσηλευτών, για το ήθος, την ανιδιοτέλεια, τον αλτρουισμό και 
τη μαχητικότητά σου. Το χαμόγελό σου, οδηγός για όλη την οικογένεια της Ε.Ν.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθε-
λοντή Δότη Μυελού των Οστών, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Σύλλογο 
«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», την 1η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού 
Οστών: «Οι Νοσηλευτές δίνουν ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». Στη δράση συμμετείχε 
το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των 
Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών «ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ», για τα Νοσοκομεία του 
Νομού Αχαΐας.

Η δράση έλαβε χώρα από τις 12 έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2022 στα Νο-
σοκομεία: Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», Γ.Ν.Θ. «Γε-
ώργιος Παπανικολάου», Γ.Ν.Α. «ΛΑÏΚΟ», Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ – 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ», Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Γ.Ν. Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», Γ.Ν. 
Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου, Ν.Π. «Η Αγία Σοφία», Γ.Ν.Π.Α. «Παναγιώτη & Αγλαΐας 
Κυριακού», 424 Γ.Σ.Ν.Ε., Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ», Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Γ.Ν.Π. 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Γ.Ν.Α. «Η 
Ελπίς», Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρι-
νίου, Γ.Ν. Κορίνθου, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» 
Ε.Ε.Σ., Γ.Ν. Ρεθύμνου, Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, Γ.Ν. Πρέβεζας, 
Π.Γ.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ.Ν. Αργολίδος 
– Ν.Μ. Άργους, Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑ-
ΝΑΝΕΙΟ», Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕ-
ΠΑ», Π.Γ.Ν.Π. «Παναγιά η Βοήθεια», Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. 
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Γ.Ν. Ημαθίας – Ν.Μ. Νάουσας, Γ.Ν. Τρικάλων 
κι έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής 1122 νέοι δότες μυελού οστών, καθώς 
τα Νοσοκομεία εξακολουθούν να εντάσσουν νέους δότες. 

Οι Νοσηλευτές κατόρθωσαν να ευαισθητοποιήσουν τους επαγγελματίες 
υγείας, τους πολίτες, αλλά και κοινωνικούς φορείς, ώστε να συμμετέχουν 
στη δράση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτέλεσαν οι δεκάδες των πο-
λιτών, οι οποίοι ενώ προσήλθαν για να γίνουν εθελοντές δότες (χωρίς να 
πληρούν τα κριτήρια), προέτρεψαν και έστειλαν στη θέση τους συγγενείς, για 
να συμμετέχουν εκείνοι. Επιπλέον, η συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας 
του Π.Α.Σ. Γιάννινα, απέδειξε ότι ο αθλητισμός ενώνει και ευαισθητοποιεί τις 
κοινωνίες. Ωστόσο, το αίσθημα ευθύνης των Νοσηλευτών αναδείχθηκε ακό-
μη περισσότερο, καθώς στα περισσότερα Νοσοκομεία η δράση συνεχίστη-
κε και πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου και ημερομηνίας διεξαγωγής, 
ενώ στην περίπτωση των Νοσοκομείων της Κρήτης, η δράσης συνεχίστηκε 

1η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού Οστών: 
Οι Νοσηλευτές έδωσαν «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

και κατά τη διάρκεια της Παγκρήτιας Νοσηλευτικής Ημερίδας, στις 16 & 17 
Σεπτεμβρίου, κατόπιν πρωτοβουλίας του Διοικητικού Συμβουλίου τους 5ου 
Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ν.Ε. Κρήτης.

Τα συναισθήματα ήταν έντονα απ’ όλους τους συμμετέχοντες και γέμισαν 
με αισιοδοξία τους Νοσηλευτές αλλά και όλους τους δότες, καθώς με την 
προσφορά τους αύξησαν τις ελπίδες, ώστε να προκύψουν περισσότεροι συμ-
βατοί δότες και να σωθούν ζωές!!!

 Τα συμπεράσματα της 1ης Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράση Δω-
ρεάς Μυελού Οστών: «Οι Νοσηλευτές δίνουν ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», ανέδειξαν 
την έλλειψη ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας και των πολιτών σχετικά 
με τις διαδικασίες δωρεάς μυελού οστών, γεγονός το οποίο θα αποτελέσει το 
εφαλτήριο των Νοσηλευτών, ώστε να συνεχίσουν να ενημερώνουν υπεύθυ-
να και να ευαισθητοποιούν όλους τους πολίτες.

Στο πλαίσιο της 1ης Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράση Δωρεάς Μυελού 
Οστών: «Οι Νοσηλευτές δίνουν ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», συγχαίρουμε όλους τους 
Νοσηλευτές, τους επαγγελματίες υγείας, τους πολίτες και την ποδοσφαιρική 
ομάδα του Π.Α.Σ. Γιάννινα για την ανιδιοτέλεια, τον αλτρουϊσμό και το μεγα-
λείο της εθελοντικής προσφοράς τους. Επίσης συγχαίρουμε το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, τα Περιφερειακά Τμήματα της Ε.Ν.Ε., τις Διοικήσεις των Νο-
σοκομείων, τις Διευθύνσεις των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και τα Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης για την άψογη οργάνωση και προβολή της δράσης. Ακό-
μη εκφράζουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας προς τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ 
ΕΛΠΙΔΑΣ» και το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών 
Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών «ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» για την υπο-
δειγματική συνεργασία. 

Τέλος τις θερμότερες ευχαριστίες μας τις εκφράζουμε στους 150 Νοση-
λευτές οι οποίοι υποστήριξαν με θέρμη τη δράση και προσέφεραν εθελοντικά 
και με απόλυτο επαγγελματισμό τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, ώστε ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ να δώσουμε ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ στους συνάνθρωπούς μας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

401 Γ.Σ.Ν.Α.

Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου

424 Γ.Σ.Ν.Ε.
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Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΝ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ»

Γ.Ν.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Γ.Ν.Π.Α. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑÏΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
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Γ.Ν. Αργολίδος – Ν.Μ. Άργους

Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

Γ.Ν. Κορίνθου

Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Γ.Ν. Ημαθίας – Ν.Μ. Νάουσας

Γ.Ν. Πρέβεζας

Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου
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Γ.Ν. Ρεθύμνου

Γ.Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ν.Α. «ΛΑÏΚΟ»

Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
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Γ.Ν.Θ. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.

Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης

Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου

Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
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Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Π.Γ.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Π.Γ.Ν.Π. «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης Γ.Ν. Τρικάλων

Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» Παγκρήτια Νοσηλευτική Διημερίδα



10 Ε.Ν.Ε.ργειες | Επικαιρότητα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Στις 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Παγκρήτια Νοση-
λευτική Διημερίδα από το 5ο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης.

Στην επιστημονική εκδήλωση συμμετείχαν Νοσηλευτές απ’ όλες τις Υγει-
ονομικές Υπηρεσίες της Κρήτης, οι οποίοι παρουσίασαν το έργο και τα πολύ 
σημαντικά δεδομένα, τα οποία προέκυψαν, από την κλινική τους εμπειρία στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID – 19. Μέσα 
από το άρτια δομημένο επιστημονικό πρόγραμμα, αναδείχθηκε ο ηγετικός 
ρόλος των Νοσηλευτών και η σημασία της περαιτέρω ενδυνάμωσης της διε-
πιστημονικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της διημερίδας πραγματοποιήθηκε η στρογγυλή τράπεζα της 
Ε.Ν.Ε. με θέμα: «Νεότερα δεδομένα στο Νοσηλευτικό Επάγγελμα», κατά τη 
διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα και αναπτύχθη-

Οι Νοσηλευτές της Κρήτης έδωσαν δυναμικό παρόν 
στην Παγκρήτια Νοσηλευτική Διημερίδα

κε, ένας πολύ εποικοδομητικός διάλογος, μέσα σε κλίμα σύμπνοιας για την 
ανάπτυξη της Νοσηλευτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. εκφράζει θερμά συγχαρητήρια προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο του 5ου Περιφερειακού Τμήματος για την οργάνω-
ση και τη διεξαγωγή της επιστημονικής εκδήλωσης, δηλώνοντας αρωγός σε 
αντίστοιχες μελλοντικές δράσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος απέστειλε επείγον έγγραφο σχετικά με την 
επιτακτική ανάγκη παραμονής των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, προς το Υπουργείο Υγείας. Αναλυτικά το έγγραφο: 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε τις επόμενες ημέρες λήγει η παράταση, η οποία είχε δοθεί 

στους Ειδικευόμενους Νοσηλευτές και σταδιακά θα αποχωρούν τις νευραλ-
γικές θέσεις τις οποίες κατέχουν στις Υπηρεσίες Υγείας, με αποτέλεσμα να 
μειωθούν οι κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Αυξημένης 
Φροντίδας κ.λπ.

Καθημερινά δεχόμαστε εκατοντάδες αιτήματα από τις Διοικήσεις, τις Δι-
ευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και τα μέλη μας, καθώς επικρατεί γε-
νικευμένη αναστάτωση σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας, σχετικά τις τραγικές 
ελλείψεις Νοσηλευτών και την αναπάντεχη πλέον κατάσταση, την οποία 
αναμένεται να προκαλέσει η απώλεια των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, των 
οποίων λήγουν συμβάσεις.

Επιτακτική η ανάγκη παραμονής των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί τις απώλειες 
από τις αποχωρήσεις των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, καθώς το επικουρικό 
προσωπικό δεν επαρκεί, ενώ οι όποιες θέσεις Νοσηλευτών έχουν προκηρυ-
χθεί από το Α.Σ.Ε.Π. θα αργήσουν να ολοκληρωθούν, ώστε να μετριαστούν 
οι ισορροπίες σε ανθρώπινο δυναμικό.

Για το σκοπό αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη της ανανέωσης των συμβά-
σεων των Ειδικευόμενων Νοσηλευτών όσο πιο άμεσα, ώστε να παραμείνει 
η κατάσταση των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές 
σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & 
Νοτίων Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής 
Φροντίδας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 09 έως τις 11 Σεπτεμβρί-
ου 2022, στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων Πατρών και διοργανώθηκε σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Δήμο Πατρέων και τον 
Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, υπό την αιγίδα του Ιατρικού 
Συλλόγου Πάτρας (Ι.Σ.Π.), βράβευσε το 3ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, 
Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τους αγώνες και τις παρεμβάσεις που άοκνα 
πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επιβραβεύοντας με αυτό 
τον τρόπο ξεχωριστά τον κάθε Νοσηλευτή και Νοσηλεύτρια, οι οποίοι υπερέ-
βαλαν εαυτούς, ειδικά το χρονικό διάστημα της πανδημίας.

Τιμητική Βράβευση του 3ου Π.Τ. από την Περιφερειακή Ομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων στο 
πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Ταμίας του 3ου Περιφερειακού Τμήματος 
Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος, κ. Χρήστος Μαρνέρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες όλων των Νο-
σηλευτών και των Νοσηλευτριών για την τιμητική βράβευση, η οποία έρχεται 
να επιβεβαιώσει τους άρρηκτους κοινωνικούς δεσμούς και την κοινωνική 
αναγνώριση του έργου όλων των Νοσηλευτών.

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

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Αρβανίτης

Ο Γεν. Γραμματέας
Χαράλαμπος Λεβέντης

Με αφορμή τα δημοσιεύματα περί «κακοποίησης ασθενών, αδικαιολόγη-
των κλινοστατισμών, παραμέλησής τους και επιδεικτικής αδιαφορίας» του 
νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ως το επαγγελ-
ματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών της χώρας, οφείλουμε να επισημάνου-
με τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τα συγκεκριμένα περιστατικά, που έχουν δει το φως της δη-
μοσιότητας, ως 2ο Π.Τ. Μακεδονίας και Θράκης της Ε.Ν.Ε. δηλώνουμε ότι 
τηρείται απαρέγκλιτα η νομοθεσία και υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με το 
καθηκοντολόγιο, τις ιατρικές οδηγίες και τις προβλέψεις σχετικά με τις νο-
σηλευτικές πράξεις μετά από εντολή ιατρού και παρέχεται η καλύτερη δυνατή 
νοσηλευτική φροντίδα, δεδομένης της υποστελέχωσης και των αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών.

Οι Νοσηλευτές, που εκπροσωπούμε, ευρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή κι 
εργαζόμενοι ακατάπαυστα με απόλυτη ευσυνειδησία, εκθέτουν με αυταπάρ-
νηση την υγεία και την ασφάλειά τους σε κίνδυνο προκειμένου να ασκήσουν 
με επιμέλεια τα καθήκοντά τους, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθει-
ες, ώστε να παρέχουν νοσηλευτική φροντίδα στον πάσχοντα συνάνθρωπο, 

2ο Π.Τ. Μακεδονίας & Θράκης: Σεβασμός στο έργο των Νοσηλευτών

αντιμετωπίζοντας μια πρωτοφανή παγκόσμια κρίση με τραγικές ελλείψεις σε 
προσωπικό και εξοπλισμό και στηρίζοντας το Ε.Σ.Υ. με όλες τους τις δυνάμεις. 
Είναι, επομένως, αν μη τι άλλο άδικο να προβάλλεται επικοινωνιακά σωρεία 
καταγγελιών και να διασύρεται ένας ολόκληρος κλάδος επιστημόνων υγείας.

Ως Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος καλούμε κάθε πολίτη να ενημερωθεί για 
τις αντίξοες συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού που κράτησε 
ζωντανό ένα ολόκληρο σύστημα υγείας σε καιρό πανδημίας και συνέβαλε 
στο να σωθούν εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, να μην υιοθετεί άκριτα και 
εκ των προτέρων διαδικτυακά προβαλλόμενα πομπώδη δημοσιεύματα και να 
αφήσει το μαχόμενο νοσηλευτικό προσωπικό να αφοσιωθεί στη φροντίδα 
του πάσχοντος συνανθρώπου μας. Επισημαίνουμε ότι θα αναμέναμε περισ-
σότερο σεβασμό προς το νοσηλευτικό λειτούργημα!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του 2ου Π.Τ. της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Μπαλιόζογλου

Η Γεν. Γραμματέας
Μαρία Κωστίκου
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Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθμό στην Υγεία,
μέσα από τη διοργάνωση της 1ης Πανελλήνιας Εθελοντικής 
Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών της Ε.Ν.Ε.

Υπολοχαγός (ΥΝ)
Παναγιώτης Παπαδημητρόπουλος
Ανθυπολοχαγός (ΥΝ)
Αγγελική Βολιώτη

«Το νοσηλευτικό Προσωπικό έγινε 
ακόμα ένας κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα 
αγάπης και αγκάλιασε το ΟΡΑΜΑ 
ΕΛΠΙΔΑΣ, συνεισφέροντας 78 νέους 
δότες στην Παγκόσμια Τράπεζα 
Μυελού των Οστών».

401 Γ.Σ.Ν.Α.

Βασιλική Νικολοπούλου
Ελένη Βλαχογιάννη

«Ευχαριστούμε θερμά για την συγκίνηση, 
χαρά, πληρότητα, δέος που νιώσαμε!!!!».

Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – 
Ν.Μ. Αγρινίου

Μιχαλίτσα Σταματοπούλου
Αρσενία Τσανάκα

«Γίναμε αρωγοί στο σπουδαίο αυτό 
έργο με την ελπίδα πως κάποια μέρα, 
οι εθελοντές δότες, θα μπορέσουμε να 
γίνουμε σανίδα σωτηρία» για κάποιον 
που το έχει πραγματικά ανάγκη…»

Ν.Π. «Η Αγία Σοφία»
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Σχης (ΥΝ)
Μαρία Πουρζιτάκη
Επχιας (ΥΓ)
Αικατερίνη Δουγαρά
Επχιας (ΥΓ)
Καλλιόπη Τσιμπλιαράκη

«Οι Νοσηλευτές όντας 
ενεργά μέλη της κοινωνίας, 
προσφέρουν χαμόγελο και 
ελπίδα στον κόσμο».

424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Σοφία Πετρουλά
Γεωργία Λάμπου
Δέσποινα Βασιλείου

«Οι Νοσηλευτές δεν φροντίζουν μόνο 
την ασθένεια, Αλλά Χαρίζουν ΖΩΗ…».

Κωνσταντίνα Κουμάντου
Ειρήνη Μήλα
Μαργαρίτα Κάτσενου
Έλλη Μπέλμπα

«Οι Νοσηλευτές ήταν εκεί για να 
δώσουν το ηχηρό μήνυμα για 
ζωή, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να 
βάλουμε το λιθαράκι μας».

Π.Γ.Ν.Π. «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Γ.Ν. Αργολίδος – Ν.Μ. Άργους
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Μαρία Πλαστήρα
Αλεξάνδρα Σπανούδη
Κωνσταντίνος – Χρυσοβαλάντης
Πατήθρας

«Η κοινωνική ευαισθησία και η 
συγκινητική προσέλευση των 
συναδέλφων νοσηλευτών και ιατρών 
για εγγραφή στην τράπεζα εθελοντών 
δοτών μυελού των οστών αποτελεί 
μήνυμα αισιοδοξίας και δίνει Όραμα 
Ελπίδας. Νιώθουμε μεγάλη χαρά 
και υπερηφάνεια που συμμετείχαμε 
ενεργά σε αυτήν την δράση της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος».

Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ –
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» - Ε.Ε.Σ.

Νταϊάνα – Αργυρώ Κιρτσικλή
Ελένη Παρασκευαίδου

Αλληλεγγύη – Ικανοποίηση – 
Αγάπη για όλους τους πάσχοντες 
και υπερηφάνεια για την πολύ 
σημαντική προσπάθεια!».

Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

Έλλη Χατζηστυλλή
Διάνα Σαμαρά

«Μέσα από την πολύ σημαντική δράση 
καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε 
μεγάλο μέρος των συναδέλφων, οι οποίοι 
έγιναν νέοι υποψήφιοι δότες αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων».

Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας
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Χρυσούλα Σταυροπούλου
Αικατερίνη Σφήκα
Λένια Κάκαρη

«Οι Νοσηλευτές 
πρωτοστατούν 
και δίνουν όραμα 
ελπίδας!!!!».

Γ.Ν. Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών
(Σεπτέμβριος 2022)

1. Νοσηλεύτρια Π.Ε. (δόκιμη), επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση από το Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», προς Νοσοκομείο ή Κέντρο 
Υγείας της Αθήνας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6975717110, E – mail: tseliouelena@yahoo.gr

2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από το Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», προς το Γ.Ν. Κατερίνης και Κέντρα Υγείας».
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6982409132

3. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., μόνιμη στο Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΊΑ», ενδιαφέρεται για αμοιβαία μετάταξη προς τα Νοσοκομεία 
των Ιωαννίνων.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6932368983

4. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. επιθυμεί αμοιβαία μετακίνηση από Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», προς το Γενικό Νοσοκομείο – 
Κέντρο Υγείας Ικαρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6930225502

5. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. (μόνιμο προσωπικό), επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από το Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ», προς το Γ.Ν. Χαλκίδας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973523083
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