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Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθµό στην Υγεία

Παρέµβαση της Ε.Ν.Ε. στη ∆ιαβούλευση 
για το Συνταξιοδοτικό

Χρήστος 
Βασιλόπουλος: 
«Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής 
Υγείας - Προκλήσεις και 
Πολιτικές Ψυχικής Υγείας»

Χριστίνα Αδάµ: 
«Παγκόσµια Ηµέρα Ξενώνων και 
Ανακουφιστικής Φροντίδας - 
Θεραπεύοντας καρδιές και 
κοινότητες»

Νίκη Λυπίτκα: 
«Παγκόσµια Ηµέρα 
Πρόληψης κατά του 
Καρκίνου του 
Μαστού»

Καταβολή µηνιαίου επιδόµατος θέσης ευθύνης 
στους Προϊσταµένους των Κέντρων Υγείας

Τιµητική βράβευση της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος στο 18ο Ετήσιο Πανελλήνιο 
Συνέδριο του Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών 
Πόλεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας

Ε.Ν.Ε. – ∆ήµος Νέας Φιλαδέλφειας / Νέας 
Χαλκηδόνας: ∆ράση κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης για την Παγκόσµια Ηµέρα 
Επανεκκίνησης Καρδιάς 2022

Υλοποίηση του Προγράµµατος «Αγωγή Υγείας 
µέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της 
Κοινότητας – Πρώτες Βοήθειες», για τους 
εκπαιδευτικούς στο ∆ήµο Ορχοµενού

Υλοποίηση του Προγράµµατος «Αγωγή Υγείας 
µέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της 
Κοινότητας – Πρώτες Βοήθειες», σε συνεργασία 
µε την Αθλητική Ένωση Χαλανδρίου

Παγκόσµια Ηµέρα 
Ψυχικής Υγείας 2022: 
«Make mental health & 
well-being for all a 
global priority»

Μνηµόνιο συνεργασίας Ε.Ν.Ε. – Ε.Λ.Σ.: 
Πρόγραµµα Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2022 
– Εκπτωτικές πολιτικές
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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
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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:
Γεώργιος Κούρτης
Γεώργιος Αρβανίτης
Ευτυχία Γιάγκου
Παναγιώτης Κοσκινάς
Μαρία Κωστίκου
Μιχαήλ Μαντζανάς
Ευάγγελος Ναλμπάντης
Σταύρος Πανόπουλος

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

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Καλαμάτα
17-20 Μαΐου 2023

www.enne2023.gr
∆ιοργάνωση - Γραµµατεία: Ξενοδοχείο:
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Β

Σε ότι αφορά τις αιτήσεις έκδοσης δελτίου εισόδου για την Π.Ο.Ν., οι οποίες έχουν κατατεθεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2022, έχουν παραληφθεί 
και προωθούνται σταδιακά στα μέλη της Ε.Ν.Ε.

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 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. (http://enne.gr/wp-content/uploads/2022/10/aitisi-pon.pdf).
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: Βασιλίσσης 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

Α

α. Παροχή έκπτωσης 10% για αγορές σε είδη ορόφου από τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
http://enne.gr/21378

β. Κατασκήνωση Sport Camp Α.Ε.: Έκπτωση 10% για τα μέλη της Ε.Ν.Ε για τα κατασκηνωτικά προγράμματα Ιουλίου 2022
http://enne.gr/21119

γ. Ορθοπεδικά Ηπείρου – MemoShoes: 20% έκπτωση στα παιδικά ανατομικά υποδήματα MemoShoes για όλο το 2022
http://enne.gr/20958

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

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

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

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

Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο μελών
της Ε.Ν.Ε. στο Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.)
του Πολεμικού Ναυτικού (Αθήνα)
http://enne.gr/21147
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Με αφορμή την θέση σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του 
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες 
διατάξεις», η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος αισθάνεται την 
ανάγκη να παρέμβει, ενόψει ιδίως των ρυθμίσεων του άρθρου 
16 του εισηγούμενων διατάξεων περί του προσδιορισμού των 
ηλικιακών προϋποθέσεων για την χορήγηση μειωμένης σύνταξης 
σε ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31-12-2012.

Ειδικότερα η ΕΝΕ θεωρεί ότι οι επίμαχες ρυθμίσεις είναι άκρως 
αιφνιδιαστικές για τον κλάδο των νοσηλευτών, ενώ αδικούν 
κατάφωρα πλήθος αυτών, οι οποίοι ευλόγως ανέμεναν την υπαγωγή 
τους στο μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο και ήδη προγραμμάτιζαν την 
έξοδό τους από τον εργασιακό βίο. Με το εισηγούμενο νομοσχέδιο 
ανατρέπεται βιαίως η δικαιολογημένη προσδοκία τους για τερματισμό 
της υπαλληλικής τους σταδιοδρομίας, με την αιφνίδια, άδικη και 
πάντως μη αναμενόμενη προσθήκη επιπλέον έξι (6) έως επτά (7) 
ετών εργασίας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι κρίσιμες 
ρυθμίσεις του άρθρου 16 είναι προεχόντως άδικες ιδίως για 
το νοσηλευτικό επάγγελμα, που χαρακτηρίζεται από μια σειρά 
ιδιαιτεροτήτων, που το καθιστούν εντελώς διαφορετικό από κάθε 
άλλη επαγγελματική απασχόληση. Ειδικότερα, βασική και αταλάντευτη 
θέση της ΕΝΕ αποτελεί, ότι η αναμφισβήτητη ιδιαιτερότητα του 
νοσηλευτικού επαγγέλματος, ως απασχόλησης συνδεόμενης με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας στον ευαίσθητο χώρο των νοσοκομείων, 
καθιστά αναγκαία την καθιέρωση ενός ειδικού συστήματος 
συνταξιοδότησης για το νοσηλευτικό προσωπικό. Με άλλα λόγια, 
οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας και η φύση του νοσηλευτικού 
επαγγέλματος θα πρέπει να οδηγήσουν τον νομοθέτη στη σταδιακή 
απαγκίστρωση των νοσηλευτών από το γενικό πλαίσιο και στην 

Παρέμβαση της Ε.Ν.Ε. στη Διαβούλευση για το Συνταξιοδοτικό

καθιέρωση ειδικών ρυθμίσεων.
Αντί αυτού με το νομοσχέδιο «τιμωρούνται» εν τοις πράγμασι 

πολυάριθμοι νοσηλευτές και με βάση τα ηλικιακά τους χαρακτηριστικά 
οδηγούνται σε μια πρωτοφανή εργασιακή εξουθένωση, η οποία 
ουδόλως εξυπηρετεί την διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού της 
δημόσιας υγείας. Κι αυτό γιατί είναι παραπάνω από σαφές, έως και 
αυτονόητο θα λέγαμε, ότι ένας νοσηλευτής και μια νοσηλεύτρια με 
προϋπηρεσία άνω των τριάντα (30) ετών και με ηλικία άνω των εξήντα 
(60) ετών αδυνατεί, πλέον, να προσφέρει στο σύστημα υγείας ενόψει 
του απόλυτου εργασιακού «burn out» που έχει υποστεί κατά την ήδη 
μακρόχρονη σταδιοδρομία του. Πλέον πρόσφατο και χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της εργασιακής εξουθένωσης των νοσηλευτών αποτελεί 
η αντιμετώπιση της πανδημίας, που μετέβαλε επί το δυσμενέστερον 
τις ήδη επιβαρυμένες συνθήκες απασχόλησης των νοσηλευτών.

Κι ενώ άπαντες αναμέναμε την στήριξη της Πολιτείας και την 
έμπρακτη αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς των νοσηλευτών, 
δια της πλήρους υπαγωγής τους στο καθεστώς των ΒΑΕ, σύμφωνα 
και με την θετική τοποθέτηση του πορίσματος της Επιτροπής 
«Μπεχράκη», μεθοδεύεται η παράταση του εργασιακού βίου κατά 
τρόπον τουλάχιστον απροσδόκητο.

Ως εκ τούτου η ΕΝΕ δηλώνει την ριζική αντίθεσή της με τις 
εισηγούμενες ρυθμίσεις του άρθρου 16 του νομοσχεδίου, απαιτεί την 
ρητή εξαίρεση των νοσηλευτών από το πεδίο εφαρμογής τους και την 
καθιέρωση ειδικών κανόνων, όπως για παράδειγμα την αποχώρηση 
(με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα) με την συμπλήρωση 35 ετών 
πραγματικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Η Ε.Ν.Ε. μέσα από την έγγραφη αναφορά της προς το Υπουργείο 
Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες, απαιτεί την άμεση καταβολή 
μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης στους Προϊσταμένους των 
Κέντρων Υγείας.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 του Νόμου 4238/2014, 
όπως ισχύουν μετά την συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις του άρθρου 
43 του Νόμου 4931/2022, στα Κέντρα Υγείας προβλέπεται ρητώς 
η εκτέλεση καθηκόντων προϊσταμένου στο Τμήμα Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας καθώς και στο Τμήμα 
Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας, με τα οποία διαρθρώνεται 
ένα Κέντρο Υγείας, εξαιρουμένων των άγονων και προβληματικών 
περιοχών Α` κατηγορίας. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτουν 
τα εξής συμπεράσματα.

Κατά το μέρος, λοιπόν, που ο νομοθέτης επιθυμεί τον ορισμό 
προϊσταμένου στις κατά τα ανωτέρω οργανικές μονάδες των Κέντρων 
Υγείας, που λειτουργούν ως ενιαίες αποκεντρωμένες οργανικές 
μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Υ.Πε., είναι αυτονόητο 
ότι οι συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης θα πρέπει να καλύπτονται από 
υπαλλήλους, δοθέντος ότι στην ελληνική δημόσια διοίκηση δεν 
νοείται να παραμένει κενή οποιαδήποτε θέση ευθύνης, αφού κάτι 

Καταβολή μηνιαίου επιδόματος θέσης ευθύνης στους Προϊσταμένους 
των Κέντρων Υγείας

τέτοιο ισοδυναμεί με «ακέφαλη διοίκηση».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 

περίπτωση αζ του Νόμου 4354/2015, «Στους προϊσταμένους 
οργανικών μονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα 
καθήκοντα τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά 
βαθμίδα θέσης, ως εξής: … αζ) Προϊστάμενοι Τμημάτων, διακόσια 
ενενήντα (290) ευρώ…».

Εκ τούτων έπεται, ότι οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι 
σε Τμήμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελματιών Υγείας 
των Κέντρων Υγείας, από την στιγμή ανάληψης των καθηκόντων 
προϊσταμένου και για όσο χρόνο εκτελούν τα καθήκοντα αυτά, 
δικαιούνται να λαμβάνουν το προβλεπόμενο μηνιαίο επίδομα θέσης 
ευθύνης ύψους 290 ευρώ.

Οποιαδήποτε αντίθετη πρακτική έρχεται σε προφανή αντίθεση με τις 
προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4354/2015.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 18ου Ετήσιου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας: «Η Αυτοδιοίκηση κοντά στον άνθρωπο για 
Ενιαία Υγεία & έναν καλύτερο πλανήτη», το οποίο διεξήχθη από τις 
06 έως τις 08 Οκτωβρίου 2022, στο Riviera Coast της Βούλας, 
με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής, απονεμήθηκε 
στον Πρόεδρο της ΕΝΕ κ. Δημήτριο Σκουτέλη, τιμητικό βραβείο, 
σε αναγνώριση και εκτίμηση της ανιδιοτελούς προσφοράς των 
Νοσηλευτριών και των Νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, από 
τον Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ και Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γεώργιο 
Πατούλη.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρος του Πρόεδρου της ΕΝΕ, ο Γενικός 
Γραμματέας κ. Τζαννής Πολυκανδριώτης, ο οποίος μετέφερε τις 
εγκάρδιες ευχαριστίες τόσο του Προέδρου της ΕΝΕ, όσο και όλων 
των Νοσηλευτών για την τιμητική αναγνώριση του έργου, από το 
Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
Η τιμητική βράβευση έρχεται να επιβεβαιώσει τους άρρηκτους 
δεσμούς, μεταξύ των φορέων για τη συμβολή τους, στην προστασία 

Τιμητική βράβευση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος στο 18ο 
Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

της Δημόσιας Υγείας.
Στον καθημερινό αγώνα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, 

όλοι οι φορείς αποτελούν ισχυρούς κρίκους ενός ενιαίου δικτύου 
υπηρεσιών, όπου μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, 
θωρακίζουν και προάγουν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την υγεία των πολιτών και τη 
βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η ΕΝΕ πρωτοστατώντας διαχρονικά σε όλες τις εξελίξεις στο 
χώρο της υγείας, δηλώνει αρωγός στο εξαίρετο έργο του Ελληνικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και 
συγχαίρει ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο του Δικτύου κ. Γεώργιο Πατούλη 
και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για την πολύτιμη προσφορά 
τους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς 
2022, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με το Δήμο 
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, πραγματοποίησαν τη 
δράση κοινωνικής ευαισθητοποίησης: «ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ του 
κόσμου μπορούν να ΣΩΣΟΥΝ μια ζωή», έχοντας ως στόχο, την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καρδιακή ανακοπή και την 
εκπαίδευσή τους στην παροχή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης 
και στη του χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή.

Η εκδήλωση έλαβε χώρο στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (π. Πατριάρχου), από τις 
11:00 έως τις 13:00, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας κ. 
Γιάννης Βούρος, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής 
της Δημόσιας Υγείας κ. Σπύρος Μπερδέσης, καθώς και οι δεκάδες 
πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη δράση, μετουσίωσαν το 
κοινωνικό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς 
2022, αυξάνοντας, ουσιαστικά, την ευαισθητοποίηση για την 
καρδιακή ανακοπή.

Στην κοινωνική δράση συμμετείχαν εθελοντικά πιστοποιημένοι 

Ε.Ν.Ε. – Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας / Νέας Χαλκηδόνας:
Δράση κοινωνικής ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα 
Επανεκκίνησης Καρδιάς 2022

Νοσηλευτές – Εκπαιδευτές BLS/AED, οι οποίοι ενημέρωσαν και 
εκπαίδευσαν όλους τους συμμετέχοντες πολίτες, στις δεξιότητες 
ορθής εφαρμογής της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και 
της χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, χρησιμοποιώντας 
ειδικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό. 

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει το Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για την άρτια διοργάνωση της 
δράσης, η οποία αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το υψηλό αίσθημα 
κοινωνικής ευθύνης των στελεχών του. Ιδιαιτέρως δε, συγχαίρει 
όλους τους Νοσηλευτές, που συμμετείχαν εθελοντικά στη δράση και 
συνέβαλαν μέσα από το ανιδιοτελές τους έργο, στην ευαισθητοποίηση 
του κοινωνικού συνόλου, στο πολύ σημαντικό μήνυμα της Παγκόσμιας 
Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς 2022.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, 
της Οικογένειας, της Κοινότητας», η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος 
σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού – Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα ΡΟΜΑ, 
του Δήμου Ορχομενού, υλοποίησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο, για 
τους εκπαιδευτικούς του 1ου – 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορχομενού, 
των Δημοτικών Σχολείων Ακραιφνίου, Αγίου Δημητρίου, Διονύσου, 
Παύλου, Κάστρου, Κοκκίνου, του 1ου – 2ου Γυμνασίου Ορχομενού, του 
Γυμνασίου Ακραιφνίου, του 1ου – 2ου Νηπιαγωγείου Ορχομενού, των 
Νηπιαγωγείων Ακραιφνίου, Αγίου Δημητρίου, Διονύσου, Παύλου, 
Κάστρου, Κοκκίνου και των Παιδικών Σταθμών Ορχομενού και 
Ακραιφνίου.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στην 
παροχή Πρώτων Βοηθειών, στην παροχή Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης, στη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή, 
αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να 
αντιμετωπίσουν επαρκώς, κρίσιμες για τη ζωή καταστάσεις.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε εθελοντικά από Νοσηλευτές, 

Υλοποίηση του Προγράμματος
«Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας,
της Κοινότητας – Πρώτες Βοήθειες»,
για τους εκπαιδευτικούς στο Δήμο Ορχομενού

με την αρωγή της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. 
Λιβαδειάς και του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού – Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα ΡΟΜΑ, 
του Δήμου Ορχομενού, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει το Δήμο Ορχομενού 
για την εξαίρετη οργάνωση της δράσης, η οποία αποδεικνύει για ακόμη 
μια φορά το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης των στελεχών του. 
Ιδιαιτέρως δε, συγχαίρει τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
του Γ.Ν. Λιβαδειάς κ. Αριστέα Κουτσούρη, τις Νοσηλεύτριες κ. Άννα 
Σταθά, κ. Ευθυμία Ανέστη και κ. Ελόνα Σέχου, για την υποδειγματική 
συνεργασία, η οποία αποτέλεσε το εχέγγυο για την πετυχημένη 
έκβαση του προγράμματος. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Αγωγή Υγείας μέσω του 
Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας», η Ένωση Νοσηλευτών 
Ελλάδος σε συνεργασία με την Αθλητική Ένωση Χαλανδρίου, 
υλοποίησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο παροχής Πρώτων Βοηθειών, 
στους προπονητές και στα μέλη της Διοίκησης της ακαδημίας, 
στις εγκαταστάσεις της ομάδας, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε εθελοντικά από Νοσηλευτές. 
Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν στην 
παροχή Πρώτων Βοηθειών σε ενήλικες και παιδιά, στην παροχή 
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, στη χρήση του Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδιστή, αποκτώντας τις απαραίτητες γνώσεις και 

Υλοποίηση του Προγράμματος «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, 
της Οικογένειας, της Κοινότητας – Πρώτες Βοήθειες», σε συνεργασία 
με την Αθλητική Ένωση Χαλανδρίου

δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν επαρκώς, κρίσιμες για τη ζωή 
καταστάσεις.

Το Διοικητικό συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει την Αθλητική Ένωση 
Χαλανδρίου για την υποδειγματική οργάνωση της δράσης, η οποία 
αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το υψηλό αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης των στελεχών της. Ιδιαιτέρως δε, συγχαίρει τη Νοσηλεύτρια 
κ. Μαρία Παπαδοπούλου και τους Νοσηλευτές κ. Γεώργιο Κούρτη και 
κ. Γεώργιο Αβραμίδη για την εθελοντική συμμετοχή τους. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, έφτασε για ακόμη μια χρονιά, 
εξακολουθώντας να βρίσκεται μέσα στη δίνη της πανδημίας COVID 
– 19, η οποία συνεχίζει να κλονίζει την ψυχική υγεία εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Ωστόσο η σημερινή ημέρα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία 
επανασύνδεσης και αναζωπύρωσης όλων των φορέων και των 
επαγγελματιών ψυχικής υγείας, για να εντείνουμε τις προσπάθειες 
μας για την προστασία και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ήδη πριν από 
την έναρξη της πανδημίας το 2019, ένας στους οκτώ ανθρώπους 
παγκοσμίως ζούσε με ψυχική διαταραχή. Ταυτόχρονα, οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας και η χρηματοδότηση αυτών, παραμένουν 
ελλιπείς, χωρίς να ανταποκρίνονται στις τεράστιες ανάγκες των 
ληπτών. Η πανδημία COVID – 19 έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια 
κρίση για την ψυχική υγεία, υπονομεύοντας την ψυχική υγεία 
εκατομμυρίων ανθρώπων. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
έχουν διαταραχθεί σοβαρά και το χάσμα θεραπείας για παθήσεις 
ψυχικής υγείας έχει διευρυνθεί. Οι αυξανόμενες κοινωνικές και 
οικονομικές ανισότητες, οι παρατεταμένες συγκρούσεις, η βία και 
οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία επηρεάζουν 
ολόκληρους πληθυσμούς, απειλώντας την πρόοδο προς τη βελτίωση 

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2022:
«Make mental health & well-being for all a global priority»

της ευημερίας τους. Πρέπει να εμβαθύνουμε την αξία και τη δέσμευση 
που δίνουμε στην ψυχική υγεία ως άτομα, κοινότητες και κυβερνήσεις 
και να αντιστοιχίσουμε αυτή την αξία με περισσότερη δέσμευση και 
επενδύσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σε όλους τους 
τομείς. Πρέπει να ενισχύσουμε την περίθαλψη για την ψυχική υγεία, 
ώστε να καλύπτεται όλο το φάσμα των αναγκών ψυχικής υγείας μέσω 
ενός δικτύου προσβάσιμων, προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών 
και υποστήριξης, το οποίο θα βασίζεται στην κοινότητα. Καθώς το 
στίγμα και οι διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για 
την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στη σωστή φροντίδα, είναι 
σημαντικό να συμβάλλουμε στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και 
να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες προληπτικές παρεμβάσεις ψυχικής 
υγείας.

Σε ότι αφορά τη χώρα μας, η ανάγκη για ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού με Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας εξακολουθεί να είναι 
πιο επιτακτική από ποτέ. Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη τόσο η 
νομοθετική μεταρρύθμιση για την ψυχική υγεία, όσο και η ολιστική 
αναδιάρθρωση του δικτύου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
σε όλα τα επίπεδα, ώστε να υπερκεραστούν οι όποιες αρνητικές 
συνέπειες και δυσλειτουργίες, τις οποίες έχει επιφέρει η πανδημία 
COVID – 19.

Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας, δηλώνουμε τη διαθεσιμότητά μας για να συνεργαστούμε με 
όλους τους φορείς ψυχικής υγείας, ώστε να κάνουμε από κοινού, την 
ψυχική υγεία και την ευημερία για όλους παγκόσμια προτεραιότητα. 
Οραματιζόμαστε έναν κόσμο στον οποίο η ψυχική υγεία εκτιμάται, 
προωθείται και προστατεύεται, όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες να 
απολαμβάνουν ψυχική υγεία και να ασκούν τα ανθρώπινα δικαιώματά 
τους· και όπου όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην φροντίδα 
ψυχικής υγείας που χρειάζονται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Η Εθνική Λυρική Σκηνή, επιθυμώντας να τιμήσει τους Νοσηλευτές 
για το διαχρονικό έργο τους, αναλαμβάνει να παρέχει στα ενεργά 
μέλη της ΕΝΕ τα ακόλουθα:

α) έως 50 εισιτήρια για κάθε παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής στην 
προνομιακή εκπτωτική τιμή των – 25% από την εκάστοτε αρχική τιμή 
του κανονικού εισιτηρίου. Η έκπτωση αφορά σε όλες τις ζώνες του 
θεάτρου εκτός VIP διακεκριμένης (κόκκινη) και Α ζώνης (κίτρινη) από 
τις οποίες κάθε μέλος θα μπορεί να αγοράζει έως 2 εισιτήρια μέχρι 
εξαντλήσεως αυτών και εφόσον θα υπάρχει διαθεσιμότητα και

β) έως 20 εισιτήρια για κάθε παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής 
στην προνομιακή εκπτωτική τιμή των 10,00€, τα οποία θα διατίθενται 
σε όλες τις ζώνες του θεάτρου και από τα οποία κάθε μέλος θα μπορεί 
να αγοράζει έως 2 εισιτήρια μέχρι εξαντλήσεως αυτών και εφόσον 
θα υπάρχει διαθεσιμότητα.

Μνημόνιο συνεργασίας Ε.Ν.Ε. – Ε.Λ.Σ.: Πρόγραμμα Οκτωβρίου – 
Δεκεμβρίου 2022 – Εκπτωτικές πολιτικές

Για την αγορά των εισιτηρίων θα απαιτείται να επιδεικνύεται 
η κάρτα σε ισχύ του ενεργού μέλους της Ε.Ν.Ε. και θα μπορεί να 
γίνεται είτε από τα φυσικά σημεία πώλησης της Ε.Λ.Σ. στα ταμεία στο 
Κ.Π.Ι.Σ.Ν., είτε με τηλεφωνική συναλλαγή και παράλληλη αποστολή 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e – mail των ταμείων.

Το εισιτήριο και η έκπτωση είναι αυστηρά προσωπική και αφορά 
το δικαιούχο μέλος της Ε.Ν.Ε. και έναν επιπλέον συνοδό αυτού. 
Οι χορηγούμενες εκπτώσεις δεν μπορούν να συνδυαστούν με 
οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή έκπτωση. Οι προσφορές δεν αφορούν 
τις επίσημες πρεμιέρες των παραγωγών και οι όροι χρήσης μπορούν 
να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον 
παραστεί ανάγκη.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα των παραστάσεων της Ε.Λ.Σ. 
Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2022: www.nationalopera.gr

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 
10 Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία, ορίστηκε το 1994, 
με κοινή απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας. 

Η Ψυχική Υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
προσδιορίζεται ως η κατάσταση ευεξίας κατά την οποία κάθε 
άτομο αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής, 
εργάζεται παραγωγικά και συμμετέχει στον κοινωνικό του κύκλο. 
Απώτερος σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας είναι η 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η εκπαίδευση γύρω από 

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας –
Προκλήσεις και Πολιτικές Ψυχικής Υγείας

Χρήστος Βασιλόπουλος

τις ψυχικές διαταραχές σε όλο τον κόσμο, καθώς και 
η ενθάρρυνση των προσπαθειών για τη στήριξη της.
Διάφορες καθημερινές προκλήσεις, από την 
πρόσφατη πανδημία και τις επιπτώσεις που είχε 
στη ψυχική υγεία, όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως 
των παιδιών και εφήβων, μέχρι την οικονομική 
κρίση, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, τις 
αντιπαραθέσεις που μπορεί να υπάρχουν στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, απαιτούν εξατομικευμένες 
λύσεις από ειδικευμένο επαγγελματία Ψυχικής 
Υγείας.

Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθμό στην Υγεία
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Η Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων και Ανακουφιστικής Φροντίδας 
(World Hospice and Palliative Care Day-WHPCD), η οποία τιμάται 
κάθε δεύτερο Σάββατο του μήνα Οκτωβρίου κάθε έτους, είναι 
μια ενιαία ημέρα δράσης και υποστήριξης των ξενώνων και της 
ανακουφιστικής φροντίδας σε όλο τον κόσμο. Η Ανακουφιστική 
Φροντίδα είναι μια ολιστική προσέγγιση που στοχεύει στη 
βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Μερικές φορές οι άνθρωποι μπορεί να ταυτίζουν την 
Ανακουφιστική Φροντίδα μόνο με άτομα που ζουν σε συνθήκες 
που περιορίζουν τη ζωή τους. Αυτό είναι μόνο ένα μέρος της 

Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων και 
Ανακουφιστικής Φροντίδας – 
Θεραπεύοντας καρδιές και κοινότητες

Χριστίνα Αδάμ

ιστορίας. Η Ανακουφιστική Φροντίδα εστιάζει 
εξίσου στη πνευματική, κοινωνική, συναισθηματική 
και τη ψυχολογική διάσταση των ασθενών και των 
οικογενειών τους. 

Κάθε χρόνο επιλέγεται ένα διαφορετικό θέμα για να 
τονισθεί μια πτυχή της ανακουφιστικής φροντίδας 
που οι άνθρωποι μπορεί να μη γνωρίζουν ή που 
σχετίζεται με τα τρέχοντα γεγονότα παγκοσμίως. Το 
μήνυμα της φετινής (WHPCD) για το 2022 είναι: 
«Θεραπεύοντας καρδίες και κοινότητες».

Εξάλλου, για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής αναδεικνύουν τα ζητήματα της ψυχικής υγείας σε 
ξεχωριστό τομέα πολιτικής σε επίπεδο Υφυπουργείου (Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας).

Η Ελλάδα έχει καταφέρει να εισέλθει στον παγκόσμιο χάρτη του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), ως χώρα, η οποία τολμά 
να καινοτομεί και ταυτόχρονα αρνείται να αποτύχει, δοκιμάζοντας 
διαρκώς νέες πολιτικές υγείας, αποφεύγοντας τον συντηρητισμό. 
Έτσι, τα τελευταία χρόνια:

• Στην Αθήνα λειτουργεί πλέον ο πρώτος Χώρος Εποπτευόμενης 
Χρήσης στηρίζοντας τη μάχη κατά των ναρκωτικών. 

• Στις φυλακές Κορυδαλλού, ιδρύθηκε ειδική μονάδα για 
εξαρτημένους κρατούμενους. 

• Εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα ψυχογενούς ανορεξίας και 
μία ειδική κλινική, κυρίως για εφήβους.

• Νέες δομές έχουν ιδρυθεί σε όλη την επικράτεια (κέντρα 
ημέρας για την υποστήριξη παιδιών και εφήβων, ανέργων, 
προσφύγων, ενηλίκων και ηλικιωμένων).

• Λειτουργούν νέες υπηρεσίες για άτομα που βρίσκονται στο 
φάσμα του αυτισμού.

Ταυτόχρονα βρισκόμαστε όμως μπροστά σε μια «νέα πανδημία», 
η οποία αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. 
Την εξάρτηση από το διαδίκτυο, όπου πολλοί έφηβοι εκδηλώνουν 
σημάδια παραίτησης από τις καθημερινές δραστηριότητες 
(κοιμούνται λίγο, ακατάστατοι, δεν τρέφονται σωστά, δεν 

αθλούνται, κολλημένοι σε μια οθόνη). Ευρήματα 
εξαιρετικά ανησυχητικά που χτυπούν καμπανάκι 
κινδύνου κυρίως ως προς την επαφή τους με τον 
ψηφιακό κόσμο. Ίσως κάποια στιγμή αναγκαστεί 
η Πολιτεία να παρέμβει ρυθμιστικά, ενδεχομένως 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να μπορέσουμε 
να μειώσουμε την έκθεση ειδικά των παιδιών και 
εφήβων στον ψηφιακό αυτό κόσμο.

 Αυτό το οποίο σίγουρα πρέπει να κάνουμε, ιδιαίτερα 
εμείς οι Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, εκτός από τον 
καθημερινό αγώνα που δίνουμε για να κρατήσουμε 
ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας προς τον πολίτη, πριν φτάσουμε στο κρίσιμο 
αυτό σημείο, είναι να ενθαρρύνουμε όλους να 
ζητούν βοήθεια όταν αισθάνονται ότι βρίσκονται σε 
κάποιο αδιέξοδο. Να διώξουμε επιτέλους το στίγμα 
που συνοδεύει τις ψυχικές διαταραχές.

Τέλος, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών υγείας 
οφείλουν να βρίσκονται πάντα σε διάλογο με τις 
προτάσεις των ειδικών και την επιστήμη, όπως και 
να αλληλοεπιδρούν με τις νέες τάσεις της ίδιας της 
κοινωνίας των πολιτών.

Βασιλόπουλος Χρήστος
Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας, ΜSc Πολιτικών 

Υγείας, Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»
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Η αναγνώριση της εμπειρίας της θλίψης και η ανάγκη για 
θεραπεία ενώνει τις φωνές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 
Επιπλέον η συνεργασία όλων για την οικοδόμηση προγραμμάτων 
και κοινοτήτων Ανακουφιστικής Φροντίδας, τα οποία θα 
καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών και των φροντιστών τους, 
θα συμβάλλουν στη ποιότητα ζωής των ασθενών καθ’ όλη τη 
διάρκεια της νόσου καθώς και στην διασφάλιση για τη δίκαιη 
πρόσβαση απ’ όλους σε αυτές.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν λάβει χώρα πολλά γεγονότα, όπως 
η απροσδόκητη πανδημία COVID-19 και οι συγκρούσεις σε όλο 
τον κόσμο, τα οποία καταδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη 
αναγνώριση της Ανακουφιστικής Φροντίδας. Κάθε χρόνο πάνω 
εξήντα εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν στο πλανήτη μας. Οι 
άνθρωποι και οι οικογένειες τους έχουν χάσει τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα με αποτέλεσμα να βιώνουν το πένθος και τη θλίψη 
παγκοσμίως. Επιπρόσθετα, οι οικογένειες και οι φροντιστές 
πενθούν το θάνατο της οικογένειας τους ή των φίλων τους και 
να οδηγούνται στη κοινωνική απομόνωση και την οικονομική 
εξαθλίωση.

Καθώς προσβλέπουμε σε πιο φωτεινές μέρες στο μέλλον, δε 
πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τις επιπτώσεις που μπορούν να επιφέρουν 
τα ατυχή γεγονότα. Η θλίψη και η απώλεια ήταν πάντα μέρος της 
ζωής μας που μπορεί να βιώσει ο καθένας σε κάποια στιγμή 

της ζωής του. Οι άνθρωποι συνήθως κρατούν τις 
αναμνήσεις των αγαπημένων τους και ιδιαίτερα 
τις όμορφες στιγμές που μοιράστηκαν μαζί. Η ζωή 
συνεχίζεται, αλλά μερικές φορές το κενό που μένει 
στις καρδίες μας μπορεί να μας αφήσει εντελώς 
άδειους.

Οι στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακουφιστικής 
Φροντίδας είναι: 

• Να μοιραστεί το όραμα της για αύξηση της 
διαθεσιμότητας σε ξενώνες ανακουφιστικής 
φροντίδας σε όλο τον κόσμο.

• Να δημιουργήσει ευκαιρίες να μιλήσουν οι 
ασθενείς και οι φροντιστές για τα προβλήματα 
που τους απασχολούν.

• Να ευαισθητοποιήσει και να κατανοήσει 
τις ανάγκες (σωματικές, συναισθηματικές 
κοινωνικές, ψυχολογικές και πνευματικές) 
των ανθρώπων που ζουν με μια ασθένεια που 
περιορίζει τη ζωή τους και την οικογένεια τους. 

Χριστίνα Αδάμ
Προϊσταμένη Παθολογική Κλινικής,

Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις 
γυναίκες. Η επίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι περίπου 89 
περιστατικά / 100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 
νέα περιστατικά ετησίως. Η νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία 
γυναικείας θνησιμότητας μεταξύ 35-45 ετών και περίπου 
460.000 γυναίκες πεθαίνουν παγκοσμίως. Τα επιδημιολογικά 
στοιχεία αναφέρουν μείωση της επίπτωσης τα τελευταία χρόνια 
περίπου 6-7%. Ωστόσο η επίπτωση ποικίλει με την ηλικία. Ο 
καρκίνος του μαστού είναι σπάνιος πριν τα 30 έτη, εν συνεχεία 
αυξάνεται μέχρι την ηλικία των 45-50 ετών, με maximum 
ηλικιακής εμφάνισης μεταξύ 60 - 69 και μείωση της εμφάνισης 
στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι στα 60 
έτη, ενώ η ολική επιβίωση συμπεριλαμβανομένων όλων των 
σταδίων είναι περίπου 75% στα 5 χρόνια.

Ιστολογικοί τύπου Καρκίνου του Μαστού:
α. Το πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS), είναι ένας μη 

διηθητικός ή προ-διηθητικός καρκίνος του μαστού. 
Αυτό σημαίνει ότι τα κύτταρα που σχηματίζουν 
τους πόρους έχουν διαφοροποιηθεί σε καρκινικά 
κύτταρα και δεν μπορεί να κάνει μετάσταση έξω 
από το μαστό.

β. Το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα. 
Πρόκειται για τον πιο συχνό τύπο και αφορά 
περίπου 8 στους 10 διηθητικούς καρκίνους 
μαστού. Το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα (IDC) 
ξεκινά από έναν γαλακτοφόρο πόρο στο μαστό. 
Είναι δυνατόν να μεταφερθεί (μετάσταση) σε άλλα 
μέρη του σώματος, μέσα από το λεμφικό σύστημα 
και το κυκλοφορικό.

γ. Το διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα. Ένα 
καρκίνωμα (ILC) που ξεκινά από τους αδένες, τα 

Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης 
κατά του Καρκίνου του Μαστού

Νίκη Λυπίτκα
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λόβια, το οποίο εντοπίζεται σχετικά δύσκολα από τη μαστογραφία 
σε σύγκριση με το διηθητικό πορογενές ( IDC), μπορεί να 
εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του σώματος (μετάσταση). 

Λιγότερο συχνοί τύποι καρκίνου του μαστού:
Ο φλεγμονώδης καρκίνος μαστού που αφορά περίπου 1% 
με 3% όλων των περιπτώσεων καρκίνου στο μαστό.

Η νόσος Paget. Ξεκινά από τα λόβια του μαστού και εξαπλώνεται 
στο δέρμα από τη θηλή και τη θηλαία άλω, και αφορά στο 1% 
όλων των περιπτώσεων καρκίνου μαστού.

Ο φυλλοειδής όγκος. Ένας όγκος που αναπτύσσεται στο 
συνδετικό ιστό του μαστού. Συνήθως είναι καλοήθης αλλά σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι κακοήθης.

Το αγγειοσάρκωμα. Συνήθως σχηματίζεται στα κύτταρα των 
αιμοφόρων αγγείων και των λεμφαγγείων, αλλά σπανίως 
προσβάλει και τους μαστούς. Αυτή η μορφή καρκίνου μπορεί να 
αναπτυχθεί ακόμη και 5 με 10 χρόνια μετά την ακτινοθεραπεία.

Διάγνωση καρκίνου του μαστού:
Σε ότι αφορά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, 
πραγματοποιείται μέσω:

α. Κλινικής εξέτασης:
Κατά την επισκόπηση παρατηρούνται, εισολκή δέρματος, 
εισολκή θηλής, συμπτώματα φλεγμονής, αιματηρή ρύση της 
θηλής και πρόσφατη ασυμμετρία μαστών, όπου αποτελούν 
συμπτώματα υποψίας καρκίνου του μαστού.
Κατά την ψηλάφηση, διαπιστώνεται παρουσία ανώμαλου 
σκληρού ογκιδίου με ασαφή όρια με καθήλωση στο δέρμα, ή εν 
τω βάθει, όπου υποδηλώνει την πιθανότητα κακοήθειας, όπως 
επίσης και η παρουσία ύποπτων μασχαλιαίων λεμφαδένων.
Σε κάθε περίπτωση προσδιορίζεται το μέγεθος του όγκου 
και η τοποθεσία του. Το σύνολο των κλινικών δεδομένων 
προσανατολίζει τη μετέπειτα διαγνωστική διαδικασία.

β. Μαστογραφία:
Αποτελεί την κύρια παρακλινική εξέταση για τη διάγνωση του 
καρκίνου του μαστού, ως το πιο αξιόπιστο όπλο για το screening, 
κατά την οποία οι αστεροειδείς σκιάσεις, οι σκιάσεις μάζας, οι 
μικροαποτιτανώσεις και οι διαταραχές της αρχιτεκτονικής του 
μαστού αποτελούν τα πλέον συχνά ευρήματα.

γ. Υπερηχογραφία:
Συμπληρώνει τη μαστογραφία, κατά την οποία δύναται να 
εντοπιστεί μια βλάβη συμπαγής υποηχογενής, με ασαφή όρια, 
με οπίσθια εξασθένηση των υπερήχων θεωρείται ύποπτη 
κακοήθειας.

δ. Μαγνητική μαστογραφία:
Παρακλινική εξέταση, η οποία συνεπικουρεί στη διάγνωση πιο 
εξειδικευμένων περιπτώσεων.

ε. Βιοψία:
Είναι η μόνη εξέταση που επιτρέπει την ιστολογική 
διάγνωση και ως εκ τούτου την απόδειξη της 
κακοήθειας.

στ. Core biopsy ++++:
Πολύ χρήσιμη για υποκλινικούς όγκους ύποπτους 
κακοήθειας, αλλά και για ψηλαφητούς. Είναι 
το πρώτο βήμα βιοψίας πριν το χειρουργείο. Η 
βλάβη προσδιορίζεται είτε υπερηχογραφικά είτε 
στερεοταξικά στο μαστογράφο.

ζ. Mammotome® – Vacora®:
Μέθοδοι βιοψίας κυρίως για περιπτώσεις 
αποτιτανώσεων.

Θεραπεία καρκίνου του μαστού:
Η χειρουργική θεραπεία είναι το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση 
του καρκίνου του μαστού σε πρώιμα στάδια. 
Η ακτινοθεραπεία, η χημειοθεραπεία και η 
ορμονοθεραπεία αποτελούν σημαντικότατα 
βοηθήματα. Σε ότι αφορά τους διηθητικούς 
καρκίνους, η χειρουργική θεραπεία διατήρησης 
του μαστού προτείνεται κυρίως για όγκους <3 
cm σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση για 
μεγαλύτερους όγκους μετά από χημειοθεραπεία. 
Ο πρώτος στόχος της χημειοθεραπείας είναι 
ογκολογικός και αποσκοπεί στο να αφαιρεθεί 
μικροσκοπικά και μακροσκοπικά ολόκληρος ο 
όγκος. Ο δεύτερος στόχος είναι λειτουργικός 
και αισθητικός και αποσκοπεί στη διαφύλαξη 
της αισθητικής του μαστού και του θώρακα, στο 
μέτρο του δυνατού. Οι δύο αυτοί στόχοι είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων, αρκεί να εφαρμοσθούν οι βασικές 
αρχές και κανόνες της χειρουργικής μαστού. Σε 
καμία περίπτωση ο αισθητικός στόχος δεν πρέπει 
να υπερτερεί του ογκολογικού. Η απόφαση για τη 
διατήρηση του μαστού ή τη μαστεκτομή, θα παρθεί 
κυρίως σύμφωνα με το μέγεθος του όγκου, το 
μέγεθος του μαστού και τη σχέση μεταξύ των 
δύο αυτών παραμέτρων, καθώς επίσης και από 
την πολυκεντρική ή πολυεστιακή παρουσία των 
βλαβών.

Μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση, η επικουρική 
θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, 
ορμονοθεραπεία, trastuzumab), η οποία 
συναποφασίζεται από το ογκολογικό συμβούλιο 
πολυειδικοτήτων, σύμφωνα με τον ιστολογικό 
τύπο και τους προγνωστικούς παράγοντες.
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Αιτήματα για αμοιβαίες μετατάξεις Νοσηλευτών
(Οκτώβριος 2022)

Πρόληψη καρκίνου του μαστού: 
Πρόληψη δεν είναι μόνο η μαστογραφία και η αυτοεξέταση. 
Πριν μία γυναίκα φτάσει να διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, 
υπάρχει μία σειρά στρατηγικών μείωσης του ατομικού της 
κινδύνου να νοσήσει, μέσω αλλαγής των καθημερινών της 
συνηθειών και της διατροφής. Είναι γνωστό ότι οι διατροφικές 
συνήθειες και ο τρόπος ζωής, επηρεάζουν την υγεία με πολλούς 
τρόπους. Η διατροφή μας, θωρακίζει τις φυσικές άμυνες του 
οργανισμού απέναντι σε δεκάδες ασθένειες, και μία από αυτές 
είναι ο καρκίνος του μαστού. Η ενσωμάτωση της τακτικής 
σωματικής άσκησης στην καθημερινότητα μας καθώς και η 
υιοθέτηση ενός ισορροπημένου διαιτολογίου συστήνονται σε 
όλες τις γυναίκες, προκειμένου να βελτιώσουν την υγεία τους 
και να μειώσουν τον προσωπικό τους κίνδυνο να νοσήσουν 
από καρκίνο του μαστού. Πλήθος μελετών έχουν επικεντρωθεί 
στην εξακρίβωση της πιθανής σύνδεσης μεταξύ καρκίνου του 
μαστού και διατροφής. Παρόλο που δεν έχουν καταλήξει σε 
ασφαλή συμπεράσματα, έχουν ωστόσο καταδείξει τα οφέλη για 
τις γυναίκες που διατηρούν ένα υγιές βάρος, που ασκούνται 
συχνά και που λαμβάνουν ελάχιστα κορεσμένα και αλκοόλ. Η 

πρόληψη παραμένει πάντα η καλύτερη θεραπεία 
και καθώς η ασθένεια είναι σήμερα ιάσιμη εάν 
ανιχνευθεί έγκαιρα είναι πολύ σημαντικό οι 
γυναίκες να ελέγχουν τακτικά τον μαστό τους 
με ψηλάφιση, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, 
μετά την 7η ημέρα μετά την έναρξη της περιόδου, 
να επισκέπτονται άμεσα τον γιατρό τους εάν 
παρατηρήσουν οποιαδήποτε ασυνήθιστη αλλαγή 
στον μαστό. Αυτός όμως δεν είναι λόγος πανικού, 
καθώς τα περισσότερα οζίδια του μαστού είναι 
καλοήθες και μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς 
επιπτώσεις, να κάνουν μαστογραφία τακτικά. Η 
μαστογραφία έχει την δυνατότητα αποκάλυψης 
του καρκίνου του μαστού σε στάδιο που κλινικά 
δεν ανιχνεύεται.

Νίκη Λυπίτκα
Νοσηλεύτρια, Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο 

Μαστού,
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. από το Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ», επιθυμεί αμοιβαία 
μετάταξη προς Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» και 
ΠΑΙΔΩΝ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6949975570

2. Νοσηλεύτρια Π.Ε. ζητά αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν.Ν.Π. 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», προς το Γενικό Νοσοκομείο 
Ασκληπιείο Βούλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6934056127

3. Νοσηλευτής Τ.Ε. ζητά αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν.Ν.Π. 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», προς το ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
και το Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ». Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6974338737

4. Νοσηλεύτρια Τ.Ε. ζητά αμοιβαία μετάταξη από το Γ.Ν.Ν.Π. 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», προς το Γενικό Νοσοκομείο 
Ασκληπιείο Βούλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937913218

5. Νοσηλεύτρια Π.Ε. επιθυμεί αμοιβαία μετάταξη από το 
νοσοκομείο Πολύγυρου, προς Νοσοκομεία Ξάνθης ή Καβάλας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987144461

6. Νοσηλεύτης Τ.Ε. ζητεί αμοιβαία μετάθεση από το Γ.Ν Αγίου 
Νικολάου Κρήτης (διορισμένος από 6κ/2020) για Νοσοκομείο 
της Αθήνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945620396
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