
1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων 
Αιγαίου: Πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προτάσεις επιµορφωτικών 
φροντιστηρίων
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθµό στην Υγεία

Αίτηµα αποκατάστασης σφάλµατος και 
τροποποίησης κατηγορίας: «ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ», σε 
«ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α-ΤΕΙ / ΠΕ» για 
τη χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Συµµετοχή της Ε.Ν.Ε. στο 29ο Παγκύπριο 
Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Καθολική η συµµετοχή των Νοσηλευτών στο 1ο 
Ετήσιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Συνεχιζόµενης 
Εκπαίδευσης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Οι Νοσηλευτές στο Γ.Ν. Κέρκυρας, έδωσαν 
προτεραιότητα στην παροχή ποιοτικών 
υπηρεσιών υγείας στη Meta-Covid εποχή

Οι Νοσηλευτές ηγούνται και υποστηρίζουν την 
κοινωνική ευαισθητοποίηση για την κλιµατική 
αλλαγή

Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Σεµιναρίου 
Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης στο 
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

Επισήµανση της Ε.Ν.Ε. προς το Υπουργείο 
Υγείας σχετικά µε τη χορήγηση των 
κανονικών αδειών παρελθόντων ετών και 
τη µεταφορά των υπολοίπων τους

Απόφαση ΣτΕ: Εµβολιασµός υγειονοµικών

∆ρ. Βασιλική 
Ντρε:
«Το φαινόµενο 
της κακοποίησης 
παιδιών»

Ελευθερία 
Μαυριδόγλου:
«∆ιεπιστηµονική 
συνεργασία και 
οµάδα στην Κατ’ 
Οίκον Φροντίδα»

Θεόδωρος Κουτσούπης:
«Ο ρόλος της Σχολικής 
Νοσηλευτικής στις δοµές 
εκπαίδευσης, στην κοινότητα και 
η διασύνδεση της µε την 
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας»

Νίκη Γεωργακοπούλου:
«Παγκόσµια Ηµέρα 
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη 
2022 - Εκπαιδεύοντας 
την κοινωνία, 
προστατεύουµε το αύριο»
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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:
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

Επισήμανση της Ε.Ν.Ε. προς το 
Υπουργείο Υγείας σχετικά με τη 
χορήγηση των κανονικών αδειών 
παρελθόντων ετών και τη μεταφορά 
των υπολοίπων τους.

Αίτημα αποκατάστασης σφάλματος 
και τροποποίησης κατηγορίας: 
«ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ», σε «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α-ΤΕΙ / ΠΕ» για τη 
χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Απόφαση ΣτΕ:
Εμβολιασμός υγειονομικών

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.

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

Πρόσκληση συμμετοχής στον 
Ευρωπαϊκό Δείκτη Ογκολογικής 
Νοσηλευτικής 2022

σελ. 03

σελ. 04

σελ. 04

σελ. 05

σελ. 05

σελ. 06
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σελ. 06
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Η Ε.Ν.Ε. στο πλαίσιο της χορήγησης των κανονικών αδειών παρελθόντων 
ετών και της μεταφοράς των υπολοίπων τους, κατόπιν της σύγχυσης που έχει 
προκληθεί σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας, λόγω της ενδεχόμενης απώλειας 
τους, απέστειλε σχετικό έγγραφο προς το Υπουργείο Υγείας:

Στο πλαίσιο της χορήγησης των κανονικών αδειών παρελθόντων ετών 
και της μεταφοράς των υπολοίπων τους, κατόπιν της σύγχυσης που έχει 
προκληθεί σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας, λόγω της ενδεχόμενης απώλειας 
τους, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα (Νόμος 3528/2007),

«Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, 
εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Η 
υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί με 
απόφαση του οικείου Υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην 
αιχμή της λειτουργίας τους ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με 
αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο 
αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή 
δεν χορηγείται όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Η υπηρεσία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, χορηγεί υποχρεωτικά 
σε αυτόν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που 
δικαιούται και αν ακόμα δεν την ζητήσει.

Επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική 
άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, 
μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προΐσταται εκείνου το οποίο 
είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, 
αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο.

Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης 
παραγράφου, χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, το υπόλοιπο ημερών μη 
χορηγηθείσας κανονικής άδειας μεταφέρεται υποχρεωτικώς το επόμενο 
έτος. Με άλλα λόγια το επόμενο έτος ο υπάλληλος δικαιούται να λάβει 
άδεια προσαυξημένη με όσες εργάσιμες ημέρες περιορίσθηκε η άδεια του 
προηγούμενου έτους.

Η δικαιολογητική βάση της συγκεκριμένης ρύθμισης ανευρίσκεται 
στην ανάγκη διασφάλισης των στοιχειωδών δικαιωμάτων των δημοσίων 
υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το δικαίωμα λήψεως 
κανονικής άδειας.

Περαιτέρω, μέσω της διαδικασίας της μεταφοράς του υπολοίπου της μη 
χορηγηθείσας άδειας, αυξάνεται ο αριθμός των ημερών κανονικής άδειας 
που δικαιούται ο υπάλληλος για το επόμενο έτος. Για παράδειγμα, εάν ένας 
υπάλληλος δικαιούται να λάβει κανονική άδεια 25 ημερών για το έτος 2022, 
ενώ έχει υπόλοιπο μη χορηγηθείσας άδειας δέκα (10) ημερών του έτους 
2021, τότε ο συνολικός χρόνος κανονικής άδειας που δικαιούται για το έτος 
2022 αγγίζει τις 35 ημέρες.

Εάν, πάλι, κατά το έτος 2022 δεν του χορηγηθούν 35 ημέρες κανονικής 
άδειας, αλλά λιγότερες, τότε το υπόλοιπο της μη χορηγηθείσας άδειας των 35 
ημερών μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ήτοι το έτος 2023, προσαυξάνοντας 
αντίστοιχα τις δικαιούμενες ημέρες κανονικής άδειας του έτους 2023 κ.ο.κ.

Συμπερασματικά, με βάση την παραπάνω συλλογιστική και ενόψει 
της σαφούς διατύπωσης των επίμαχων διατάξεων του άρθρου 49 του 

Α
Επισήμανση της Ε.Ν.Ε. προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με 
τη χορήγηση των κανονικών αδειών παρελθόντων ετών και 
τη μεταφορά των υπολοίπων τους

Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, η μη χορηγηθείσα κανονική άδεια προσαυξάνει 
πάντα την κανονική άδεια του επόμενου έτους, χωρίς να είναι ποτέ δυνατόν ο 
υπάλληλος να απωλέσει οριστικά το δικαίωμα για την λήψη της.

Οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή παραβιάζει κατάφωρα το γράμμα 
και το πνεύμα των προαναφερθεισών ρυθμίσεων του Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα. Στο σημείο, μάλιστα, αυτό, αξίζει να υπενθυμιστεί, ότι το άρθρο 
49 του Κώδικα ανήκει στο Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Γ΄ που τιτλοφορείται 
«ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ». Είναι, δε, προφανές, ότι η απόλαυση δικαιωμάτων που 
απονέμονται ευθέως εκ του Νόμου δεν μπορεί να αναιρείται από την 
εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων που τα προβλέπουν.

Θα πρέπει, τέλος, να τονιστεί, ότι η δικαιολογητική βάση της θεσμοθέτησης 
του δικαιώματος λήψης κανονικής άδειας είναι η αναμφισβήτητη ανάγκη 
σωματικής και πνευματικής ανάπαυσης του υπαλλήλου. Υπ’ αυτήν την έννοια 
θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι η χορήγηση κανονικής άδειας αποβλέπει και 
στο συμφέρον της Υπηρεσίας και όχι μόνο στο συμφέρον του υπαλλήλου.

Οι ανωτέρω σκέψεις καθίστανται εξαιρετικά επίκαιρες κατά την τρέχουσα 
χρονική περίοδο, κατά την διάρκεια της οποίας παρατηρήθηκε το φαινόμενο 
της αναστολής χορήγησης κανονικών αδειών λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού. Με άλλα λόγια, εφόσον υπήρξε περιορισμός στην χορήγηση της 
κανονικής άδειας με πρωτοβουλία της διοίκησης για την κάλυψη έκτακτων 
αναγκών, ερμηνευτικώς θα πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η μη χορηγηθείσα 
άδεια αναγκαστικώς μεταφέρεται στο επόμενο έτος με βάση την ίδια ακριβώς 
συλλογιστική που αναπτύσσεται ανωτέρω.

Άπαντα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται πλήρως και από την γραμματική 
διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου 4876/2021, 
σύμφωνα με τις οποίες «Οι υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας ετών 
2020 και 2021 των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Υγείας και των εποπτευομένων αυτού φορέων, που δεν χορηγήθηκαν λόγω 
της αναστολής κανονικών αδειών που ίσχυε στο πλαίσιο διαχείρισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, μεταφέρονται και χορηγούνται κατά 
το έτος 2022».

Σύμφωνα με την οικεία εισηγητική έκθεση, «Η προτεινόμενη διάταξη 
κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία για την τακτοποίηση του υπολοίπου των 
ημερών της κανονικής άδειας του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων την περίοδο 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 των ετών 2020 – 2021, οι οποίες δεν 
χορηγήθηκαν λόγω αναστολής αυτών».

Με βάση την ανωτέρω διάταξη η μεταφορά του υπολοίπου των αδειών που 
δεν χορηγήθηκαν λόγω του κορωνοϊού στο προσωπικό των εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο Υγείας φορέων, όπως είναι τα νοσοκομεία, τα κέντρα 
υγείας κλπ, είναι υποχρεωτική.

Τέλος, η προσαύξηση των πέντε (5) επιπλέον ημερών αφορά τις 
περιπτώσεις μη λήψεως άδειας κατά την χρονική περίοδο από 15 Μαΐου έως 
31 Οκτωβρίου.

Ευελπιστούμε στην άμεση διευθέτηση του ζητήματος, αναμένοντας τις 
δικές σας ενέργειες.

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 απέστειλε αίτημα προς το Υπουργείο 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σχετικά με την εσφαλμένη αναγραφή της ειδικότητας των 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ στα έγγραφα του Ε.Φ.Κ.Α., προτείνοντας παράλληλα τη 
μετονομασία της κατηγορίας από «ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
ΤΕΙ», σε «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α-ΤΕΙ / ΠΕ». Αναλυτικά το αίτημα:

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), συσταθείσα δυνάμει των διατάξεων 
του Νόμου 3252/2004, αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
σωματειακής μορφής, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής στα 
μητρώα της όλων όσων ασκούν τη νοσηλευτική στη χώρα μας. Με άλλα λόγια 
η ΕΝΕ αποτελεί τον επίσημο σύλλογο – επιμελητήριο των Νοσηλευτών.

Επιπλέον διευκρινίζεται, ότι τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή και 
αντίστοιχη άδεια ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος δύνανται 
να κατέχουν μόνον οι απόφοιτοι τμημάτων Νοσηλευτικής των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α-ΤΕΙ και Πανεπιστήμια)(βλέπε 
σχετικώς Νόμο 1579/1985). Οι εν λόγω απόφοιτοι ανήκουν, όπως είναι 
αυτονόητο, στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.

Αντιστρόφως οι απόφοιτοι σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 
νοσηλευτικό αντικείμενο φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Βοηθού 
Νοσηλευτή, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του ΠΔ 210/2001, ενώ 
ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ.

Προσφάτως, λοιπόν, ενημερωθήκαμε από πλήθος μελών μας, ότι σε 
Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ σε Νοσηλευτές (για 
χρήση σε ΑΣΕΠ ως Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και για κάθε νόμιμη χρήση), 
στο πεδίο «Ειδικότητα» αντί του όρου που αναγραφόταν μέχρι πρότινος 

Αίτημα αποκατάστασης σφάλματος και τροποποίησης 
κατηγορίας: «ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ», 
σε «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α-ΤΕΙ / ΠΕ» για τη χορήγηση 
βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

«ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ», αναγράφεται εσφαλμένως 
«ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ».

Όπως αμέσως ανωτέρω αναφέρθηκε, οι ειδικότητες αυτές είναι εντελώς 
διαφορετικές μεταξύ τους, ενώ παραπέμπουν σε υπαλλήλους διαφορετικών 
κατηγοριών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συμμετοχή ενός ενδιαφερομένου 
σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κατάληψη θέσεως συγκεκριμένου κλάδου 
και κατηγορίας, ήτοι θέσεως Νοσηλευτή ΤΕ.

Επειδή οι αναφορές προς την ΕΝΕ πληθαίνουν, παρακαλούμε για την 
άμεση διερεύνηση του ζητήματος από τις υπηρεσίες και την αποκατάσταση 
του σφάλματος.

Επιπλέον, καθώς τα δεδομένα σε ότι αφορά τους Πτυχιούχους 
Νοσηλευτές έχουν αναδιαρθρωθεί, κρίνεται σκόπιμο όπως μεριμνήσετε και 
διαμορφώσετε τη μέχρι πρότινος κατηγορία: «ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΕΙ», σε «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α-ΤΕΙ / ΠΕ», ώστε οι 
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ σε Νοσηλευτές (για χρήση 
σε ΑΣΕΠ ως βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και για κάθε νόμιμη χρήση), να 
ανταποκρίνονται ευκρινώς στον ακριβή και θεσμοθετημένο επαγγελματικό 
τίτλο των Νοσηλευτών.

Αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

ΣτΕ Γ΄ 7μ. 2332/2022: Αντισυνταγματικότητα της παράτασης 
του υποχρεωτικού εμβολιασμού εργαζομένων σε δομές υγείας λόγω 
ελλείψεως επαναξιολογήσεως του μέτρου.

Με την υπ’αριθμ. 2332/2022 απόφαση της επταμελούς συνθέσεως του 
Γ’ Τμήματος, κρίθηκε : α) ότι η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του 
ν. 4917/2022, με την οποία παρατάθηκε η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου 
206 του ν. 4820/2021 περί επαναξιολογήσεως της υποχρεωτικότητας 
του εμβολιασμού των εργαζομένων στις δομές υγείας μέχρι τις 31-12-
2022, είναι αντίθετη προς την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και 
β) ακυρώθηκε η Γ4β/Γ.Π.οικ.21912/14-4-2022 απόφαση του Υπουργού 
και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β΄ 1995/20-4-2022), με τίτλο 
«Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 ν. 4825/2021 (Α΄ 157)».

Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από το 
Σ.τ.Ε. με σειρά αποφάσεών του, τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία 
της δημόσιας υγείας κατά του κορωνοϊού covid-19, όπως είναι, μεταξύ 

Γ
Απόφαση ΣτΕ: Εμβολιασμός υγειονομικών

άλλων, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατηγορίας εργαζομένων (βλ. Σ.τ.Ε. 
1684/2022 ως προς τους εργαζομένους σε δομές υγείας και 1400/2022 
ως προς τους υπηρετούντες στις Ε.Μ.Α.Κ.), μπορεί μεν να συνιστούν ακόμα 
και σοβαρή επέμβαση στην απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, όπως είναι η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, η 
ελευθερία κινήσεως και η ιδιωτική του ζωή, πλην η επέμβαση αυτή είναι 
συνταγματικώς ανεκτή εφ’ όσον, μεταξύ άλλων, τα μέτρα αυτά λαμβάνονται 
για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και, πάντως, μέχρι την εξεύρεση 
λύσεως για την ανάσχεση της πανδημίας, η ένταση δε και η διάρκειά τους, 
λόγω της προσωρινότητάς τους, πρέπει να επανεξετάζονται περιοδικώς 
από τα αρμόδια κρατικά όργανα ανάλογα με τα υφιστάμενα επιδημιολογικά 
δεδομένα και την εξέλιξη των έγκυρων επιστημονικών παραδοχών.

Στην προκειμένη περίπτωση, κατά τον χρόνο που δημοσιεύθηκε ο ν. 
4917/2022 (31-3-2022) και εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη (14-4-
2022) είχε παρέλθει χρονικό διάστημα οκτώ και πλέον μηνών από τη λήψη 
του μέτρου του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε δομές 
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υγείας, ήτοι διάστημα που λόγω της φύσεως του μέτρου και των συνεπειών 
του, υπερβαίνει προδήλως το εύλογο, χωρίς, ωστόσο, να έχει διενεργηθεί 
επαναξιολόγησή του, βάσει επίκαιρων, κατά τον χρόνο εκείνο, επιστημονικών 
και επιδημιολογικών στοιχείων, για την αξία, την αποτελεσματικότητα και τις 
συνέπειες των εμβολίων κατά του κορωνοϊού και την πορεία και την εξέλιξη 
της πανδημίας. Εξ άλλου, ουδόλως προκύπτει βάσει ποίων συγκεκριμένων 
επιστημονικών δεδομένων ο χρόνος της επαναξιολογήσεως παρατάθηκε 
έως τις 31-12-2022, δηλαδή τοποθετήθηκε σε χρόνο που επίσης 
υπερβαίνει τον εύλογο, εν όψει του ότι απέχει εννέα μήνες από την ψήφιση 
του ν. 4917/2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, αλυσιτελώς η Διοίκηση επικαλείται και προσκομίζει 
ενώπιον του Δικαστηρίου στοιχεία τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, 
δικαιολογούν την παράταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού, εφ’ όσον η 
επαναξιολόγηση του μέτρου αυτού αναβλήθηκε ρητώς, κατά τα ανωτέρω, 
για τις 31-12-2022, και, πάντως, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν 
προκύπτει ότι έγινε πράγματι τέτοια συνθετική εκτίμηση και αξιολόγηση των 
εν λόγω στοιχείων από αρμόδιο προς τούτο επιστημονικό όργανο. Εν πάση 
δε περιπτώσει τα προσκομισθέντα στο Δικαστήριο στοιχεία δεν δικαιολογούν 
την παράταση της υποχρεώσεως προς εμβολιασμό.

Αναλυτικά η απόφαση: shorturl.at/gpqsv

Δ

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).

Υποβολή αιτήσεων για την είσοδο μελών της Ε.Ν.Ε. στο 
Στρατιωτικό Πρατήριο (Π.Ο.Ν.) του Πολεμικού Ναυτικού 
(Αθήνα) http://enne.gr/22197

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

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

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

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

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
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Στ

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: https://www.nationalopera.gr

Το 2020, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ογκολογικής Νοσηλευτικής (European Oncology Nursing Society-EONS) συνέλεξε 
δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση και την εξέλιξη της ογκολογικής νοσηλευτικής στην Ευρώπη, σκιαγραφώντας τα 
εθνικά χαρακτηριστικά ογκολογικής νοσηλευτικής (συνημμένα μπορείτε να βρείτε την κατάσταση στην Ελλάδα).

Ο Δείκτης αυτός χρησιμοποιήθηκε ώστε η EONS να υποστηρίξει με επιτυχία την καλύτερη εκπαίδευση, ασφάλεια και 
αναγνώριση της ογκολογικής νοσηλευτικής στην Ευρώπη.

Για την παρακολούθηση της ανάπτυξης και της εξέλιξης, η EONS σχεδιάζει τώρα μια επικαιροποίηση του Ευρωπαϊκού 
Δείκτη Ογκολογικής Νοσηλευτικής 2022© και σας προσκαλούμε να απαντήσετε σε μια διαδικτυακή έρευνα, η οποία 
καλύπτει παρόμοιες διαστάσεις όπως στην προηγούμενη έκδοση του Δείκτη.

Η συμπλήρωση της ανώνυμης διαδικτυακής έρευνας απαιτεί λιγότερο από 10 λεπτά και είναι διαθέσιμη στα ελληνικά 
εδώ και εδώ, ενώ θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31.12.2022.

Η συνεισφορά σας θα είναι εξαιρετικά πολύτιμη για το μελλοντικό μας έργο στην αναγνώριση του επαγγέλματος της 
ογκολογικής νοσηλευτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας τόσο των ασθενών όσο και της εργασίας στη φροντίδα του 
καρκίνου.

Ζ
Πρόσκληση συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Δείκτη 
Ογκολογικής Νοσηλευτικής 2022

Ογκολογική Νοσηλευτική της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογικής Νοσηλευτικής 2020©

Εθνικό Προφίλ:
http://enne.gr/wp-content/uploads/2022/11/National_profile_Greece_EONS_Cancer_Nursing_Index-2020-GR.pdf

Πρόσκληση συμμετοχής:
http://enne.gr/wp-content/uploads/2022/11/ECNI22-Invitation-Letter-Greek-DP.pdf

 Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Εκ μέρους της Ομάδας Εργασίας για τη Συνηγορία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογικής Νοσηλευτικής (EONS Advocacy Working Group)
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Την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε 
το 29ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, το οποίο 
διοργανώθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του ετήσιου Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής 
και Μαιευτικής, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), αποδεχόμενη την 
τιμητική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.) και του Προέδρου κ. Ιωάννη Λεοντίου, 
εκπροσωπήθηκε από το Γενικό Γραμματέα κ. Τζαννή Πολυκανδριώτη, τον 
Α’ Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Μπαλιόζογλου, τον Οργανωτικό Γραμματέα κ. 
Γεώργιο Αβραμίδη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη 
Κοσκινά και κ. Ευάγγελο Ναλμπάντη.

Κατά την τελετή έναρξης του συνεδρίου, ο κ. Τζαννής Πολυκανδριώτης 
απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους του Πρόεδρου της Ε.Ν.Ε. κ. Δημήτριου 
Σκουτέλη και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., εστιάζοντας 
στο σημαντικό έργο των Νοσηλευτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
στη Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, αλλά στην αναγκαιότητα της 
επένδυσης των Συστημάτων Υγείας πάνω στη Νοσηλευτική Επιστήμη, ώστε 
οι Νοσηλευτές να ηγούνται εντός των Υπηρεσιών Υγείας, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τη βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας και παρέχοντας τις 
βέλτιστες κλινικές πρακτικές, για την περαιτέρω διασφάλιση της Δημόσιας 
Υγείας.

Οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., είχαν επίσης 
την τιμή να συναντηθούν με τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Λεοντίου και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών 

Συμμετοχή της Ε.Ν.Ε. στο 29ο Παγκύπριο Συνέδριο 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

και Μαιών, το Γενικό Γραμματέα της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών 
κ. Παναγιώτη Γεωργίου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την 
Πρόεδρο του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου κ. Θεοφανώ 
Παπαστεφάνου, καθώς και με στελέχη των Υγειονομικών Υπηρεσιών της 
Κύπρου.

Μέσα από τις άκρως ενδιαφέρουσες συναντήσεις, προέκυψαν χρήσιμα 
συμπεράσματα και υπήρξε εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με 
το ρόλο των Νοσηλευτών στα Εθνικά Συστήματα των δύο χωρών, αλλά και 
τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν μέσα σε αυτά. Κοινό συμπέρασμα όλων 
των πλευρών, αποτέλεσε η περαιτέρω συνεργασία, ώστε το νοσηλευτικό 
επάγγελμα να αποκτήσει την ηγετική θέση που του αρμόζει μέσα στα 
Συστήματα Υγείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος εκφράζει 
τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών 
και Μαιών, αλλά και προς όλους τους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς για 
την εγκάρδια υποδοχή και την υποδειγματική διοργάνωση του συνεδρίου, 
δηλώνοντας παράλληλα την αρωγή και τη διαθεσιμότητά του για μελλοντικές 
συνεργασίες, με γνώμονα την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Την Παρασκευή 04 και το Σάββατο 05 Νοεμβρίου 2022, 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης το 1ο 
Ετήσιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, το οποίο 
διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Αυτοτελές 
Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Η 
επιστημονική εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης, του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειο 
Πανεπιστημίου και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, με αντίστοιχη παροχή 
Μονάδων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης.

Στην τελετή έναρξης απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Ευάγγελος Ρούφος 
(Διοικητής Π.Γ.Ν.Α.), ο κ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης (Πρύτανης Δ.Π.Θ.), ο 
κ. κ. Κωνσταντίνος Βαδικόλιας (Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.), η 
κ. Ειρήνη Χατζοπούλου (Υποδιοικήτρια 4ης Υ.Πε.), ο Πανοσιολογιότατος 
Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Καραθανάσης (εκπρόσωπος Ιεράς 
Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως), ο κ. Αθανάσιος Γκουτζιβελάκης 
(Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Α.) και εκ μέρους της Ένωσης 
Νοσηλευτών Ελλάδος ο Γενικός Γραμματέας κ. Τζαννής Πολυκανδριώτης.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετείχαν καταξιωμένοι επιστήμονες 
υγείας, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του συνεδρίου. Οι εξαιρετικές ομιλίες προκάλεσαν γόνιμο διάλογο, 
με ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, αναδεικνύοντας το διεπιστημονικό 
πνεύμα συνεργασίας, το οποίο αποτέλεσε, αφενός την αιχμή του δόρατος 
για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης COVID – 19 κι αφετέρου 
εξακολουθεί να αποτελεί το βαρόμετρο για την περαιτέρω ανάπτυξη 
βέλτιστων πρακτικών υγείας. Εξ’ ίσου σημαντική ήταν και η παρουσία των 
Φοιτητών Νοσηλευτικής από το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο Διδυμότειχο.

Στην τελετή λήξης ισοβάθμησαν και βραβεύτηκαν οι ακόλουθές 
πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες:

Καθολική η συμμετοχή των Νοσηλευτών στο 1ο Ετήσιο 
Νοσηλευτικό Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης

α. «Η Πανδημία του COVID-19, η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού, το 
επικουρικό προσωπικό και η αναστολή εργασίας. Νέα δεδομένα στις 
εργασιακές σχέσεις και την επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον. Η 
περίπτωση του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης».

β. «Συχνότητα Εμφάνισης Ελκών από πίεση σε ασθενείς της ΠΘ Κλινικής 
του Γ.Ν. Δράμας για τη χρονική περίοδο 2018-2021».

Συνολικά οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 1050, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
την δια ζώσης πανελλαδική παρουσία Νοσηλευτών. Η πολυπληθής 
παρουσία των επαγγελματιών υγείας ήταν απόρροια της εξαιρετικής 
οργάνωσης του συνεδρίου, το οποίο υποστηρίχθηκε ιδιαιτέρως από το Δήμο 
Αλεξανδρούπολης, τους Τοπικούς Φορείς και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
γεγονός το οποίο αποδεικνύει την έμπρακτη αναγνώριση του έργου των 
Νοσηλευτών για την πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος συγχαίρει 
τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης, το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, το Δήμο Αλεξανδρούπολης, την Επιστημονική και την Οργανωτική 
Επιτροπή, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες, για την υποδειγματική 
διεξαγωγή του συνεδρίου, για το οποίο είμαστε πεπεισμένοι ότι θα αποτελέσει 
το εφαλτήριο, ώστε να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός για τα υγειονομικά 
δρώμενα. Παράλληλα, δηλώνουμε την αρωγή μας, σε όλες τις επιστημονικές 
δραστηριότητες, υποστηρίζοντας τη Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, 
με γνώμονα την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Άκρως επιτυχημένη ήταν η 7η Νοσηλευτική Ημερίδα με θέμα: «Meta-
Covid Εποχή: Προτεραιότητα η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας», η 
οποία πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 
Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ», σε συνεργασία με το 3ο Περιφερειακό Τμήμα 
Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου της Ε.Ν.Ε. στις 
19 Νοεμβρίου 2022, υβριδικά. Η επιστημονική εκδήλωση τελούσε υπό την 
αιγίδα της Ε.Ν.Ε. 

Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετείχαν καταξιωμένοι επαγγελματίες 
υγείας, οι οποίοι ανέπτυξαν ολιστικά τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, 
σχετικά με την πανδημία COVID – 19 και τη διαχείρισή της στη νέα Meta- COVID 
– 19 εποχή. Την επιστημονική εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 
500 νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας, αποδεικνύοντας ότι οι υγειονομικές 

Οι Νοσηλευτές στο Γ.Ν. Κέρκυρας, έδωσαν προτεραιότητα στην 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στη Meta-Covid εποχή

κρίσεις, έχουν πλέον έναν κοινό παρονομαστή σε ότι αφορά την αντιμετώπιση 
και τη διαχείρισή τους, και αυτός είναι η διεπιστημονική προσέγγιση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος συγχαίρει τη 
Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ 
ΕΙΡΗΝΗ», καθώς και όλους τους συμμετέχοντες για την εξαιρετική οργάνωση 
και επιστημονική υπόσταση της εκδήλωσης, δηλώνοντας αρωγός σε όλες τις 
επιστημονικές δραστηριότητες τους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης

Μια άκρως επιτυχημένη επιστημονική ημερίδα διεξήχθη το Σάββατο 26 
Νοεμβρίου 2022, στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ». Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
με την αρωγή της Διοίκησης του Νοσοκομείο και υπό την αιγίδα της Ε.Ν.Ε., 
πραγματοποίησαν την 1η Διανοσοκομειακή Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα: 
«Οι Νοσηλευτές ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή», μέσα στο κατάμεστο 
Αμφιθέατρο «Φαίδων Φέσσας». Το επιστημονικό πρόγραμμα και οι εξαίρετοι 
επιστήμονες – ομιλητές κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, 
δημιουργώντας ένα γόνιμο κλίμα διεπιστημονικής επικοινωνίας και διαλόγου.

Η επίκαιρη θεματολογία σε συνδυασμό με την εξαιρετική οργάνωση 
και το άρτια δομημένο επιστημονικό πρόγραμμα, έδωσαν τη δυνατότητα 
στους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν σε μια πρωτοπόρο επιστημονική 
εκδήλωση, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει τον καθοριστικό ρόλο των 
Νοσηλευτών σε όλες τις πτυχές της Δημόσιας Υγείας. Οι Νοσηλευτές μέσα από 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνεχίζουν ακατάπαυστα το λειτούργημά τους, ως 

Οι Νοσηλευτές ηγούνται και υποστηρίζουν την κοινωνική 
ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή

κοινωνοί για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, σε ότι αφορά την κλιματική 
αλλαγή και τις ολέθριες συνέπειες της για τον πλανήτη. Ξεκινώντας λοιπόν από 
το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», οι Νοσηλευτές για ακόμη φορά πρωτοστατούν και ηγούνται, 
ώστε να προασπιστούν τη Δημόσια Υγεία και να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο 
περιβάλλον για όλους.

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος συγχαίρει τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και τη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «ΛΑÏΚΟ», για την εξαιρετική επιλογή της 
θεματολογίας και την υψηλού επιπέδου επιστημονική υπόσταση της εκδήλωσης, 
δηλώνοντας αρωγός σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες 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 Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, η Ένωση 
Νοσηλευτών Ελλάδος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και την αρωγή της Ελληνικής 
Εταιρείας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, υλοποίησαν εκπαιδευτικό 
σεμινάριο Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και χρήσης Αυτόματου 
Εξωτερικού Απινιδιστή από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2022, 
στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά 65 Νοσηλευτές και Βοηθοί 
Νοσηλευτών, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
του European Resuscitation Council στην παροχή Καρδιοαναπνευτικής 
Αναζωογόνησης, στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή, στην 
αντιμετώπιση πνιγμονής και στην ορθή εφαρμογή της θέσης ανάνηψης.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από το 
European Resuscitation Council, οι οποίοι εθελοντικά, εκπαίδευσαν τους 
συμμετέχοντας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά 
τα θύματα καρδιακής ανακοπής. Παράλληλα, μέσω της αμφίδρομης 
επικοινωνίας, αναπτύχθηκε ένας ιδιαιτέρως γόνιμος και εποικοδομητικός 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης στο Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

διάλογος, σχετικά με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, τις οποίες θα 
πρέπει να εκπαιδεύονται και να ανανεώνουν συνεχώς οι επαγγελματίες 
υγείας πάνω στο αντικείμενο της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας, τον Δ.Ν.Υ. Δρ. Ευάγγελο Γιαβασόπουλο και τη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» για την άρτια οργάνωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, 
όπως και την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης για 
την αρωγή της, ως προς τη διεξαγωγή του. Ιδιαιτέρως δε, συγχαίρει την κ. 
Γεωργία Κουτουλάκη, την κ. Αικατερίνη Τσώνη, την κ. Ελένη Δράκου, την κ. 
Σταυρούλα Κολοκυθά, την κ. Κωνσταντίνα Παναγιωτάκου, τον κ. Κυριάκο 
Ταραντίνο και τον κ. Τζαννή Πολυκανδριώτη για την εθελοντική συμμετοχή 
τους, ως εκπαιδευτές.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Σκουτέλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Τζαννής Πολυκανδριώτης
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Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος (ΕΝΕ), το 1ο Περιφερειακό Τμήμα (ΠΤ) Αττικής & Νήσων του 
Αιγαίου με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναγνωρίζοντας την 
επιτακτική ανάγκη εκπαίδευσης των νοσηλευτών συνεχίζει τη διεξαγωγή 
επιμορφωτικών φροντιστηρίων στους χώρους εργασίας των Νοσηλευτών, 
με στόχο την προαγωγή της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και 
Επιμόρφωσης.

Για τους λόγους αυτούς, καλούνται όσοι νοσηλευτές επιθυμούν, να 
καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις επιμορφωτικών φροντιστηρίων, τα 
οποία κατόπιν αξιολόγησής τους, θα ενταχθούν στο πρόγραμμα διεξαγωγής 
φροντιστηρίων του 1ου Περιφερειακού Τμήματος Αττικής & Νήσων του 
Αιγαίου για το έτος 2023.

Στις προτάσεις επιμορφωτικών φροντιστηρίων θα πρέπει οπωσδήποτε να 
περιλαμβάνονται τα εξής:

• Θέμα - Τίτλος του φροντιστηρίου.
• Σκοπός (περίπου 30 λέξεις)
• Περίληψη (μέχρι 350 λέξεις), επί του περιεχομένου εκπαίδευσης και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.

1ο Π.Τ. Αττικής & Νήσων Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προτάσεις επιμορφωτικών φροντιστηρίων

• Πληθυσμός στόχος (σε ποιους νοσηλευτές απευθύνεται) και αναμενόμενα 
αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες κλπ).

• Εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.
• Χρονική διάρκεια διεξαγωγής.
• Άλλες υλικοτεχνικές ανάγκες που απαιτούνται για την διεξαγωγή.
• Πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, e-mail, τηλέφωνο 

επικοινωνίας) και σύντομο βιογραφικό του υπευθύνου και των ομιλητών-
συντονιστών του φροντιστηρίου.

• Δήλωση συμμόρφωσης με την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την αποφυγή 
λογοκλοπής, υπογεγραμμένη από όλους τους εμπλεκόμενους.

• Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων Επιμορφωτικών Φροντιστηρίων μέχρι 
την Παρασκευή 30/12/2022, δια ζώσης στη Γραμματεία της ΕΝΕ ή με 
ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: grammatiaene@gmail.com

 

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ Αττικής & Νήσων του Αιγαίου

Η Πρόεδρος
Κωνσταντία Μπελαλή

Η Γεν. Γραμματέας
Σοφία Τάνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.
1ο Π.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Το φαινόμενο της κακοποίησης των παιδιών είναι οικουμενικό. Αφορά πόλεις, 

χωριά, πλούσιους και φτωχούς, μορφωμένους και αμόρφωτους. «Η μητέρα, 

η οικογένεια, οι φίλοι, η κοινωνία και η πολιτεία συνιστούν το περιβάλλον 

του παιδιού. Η συνεχής αλληλεπίδραση ανάμεσα στις εσωτερικές και 

εξωτερικές δυνάμεις, ο διάλογος που διαδραματίζεται μέσα στο ίδιο το παιδί 

και ο διάλογος ανάμεσα στο παιδί και το περιβάλλον καθιστά το «γίγνεσθαι 

του εαυτού» του παιδιού κατορθωτό», μας λέει ο Winnicott, και συνεχίζει 

σε άλλο σημείο ότι, η βάση της ψυχοσεξουαλικής αλλά και της νοητικής, 

ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής υγείας θεμελιώνεται κατά την παιδική 

ηλικία και στην επανάληψη της πρώιμης παιδικής ανάπτυξης, που συμβαίνει 

κατά την εφηβεία. Οι παρατεταμένες και έντονα διαταραγμένες παρεμβάσεις 

του περιβάλλοντος που υπερβαίνουν την ανοχή και την αντοχή του παιδιού 

και τις ικανότητές του να τις ανταπεξέλθει, απειλούν την προσωπική του 

ανάπτυξη μέχρι εκμηδένισης…

Στην Ελλάδα, υπολογίζονται περίπου 1.000 - 2.000 νέα περιστατικά/έτος, 

για κάθε ηλικιακή ομάδα και κυρίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα 

φαινόμενα ΚαΠα, και Εκμετάλλευσης ανηλίκων πληθαίνουν και συνδέονται 

με το βιοτικό επίπεδο και με την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των μελών της 

οικογένειας. Τον κλονισμό της Οικογένειας συνοδεύει η Κρίση στην Παιδεία, 

Οικονομική κα υγειονομική κρίση με όλες τις συνέπειες που επιφέρει στο 

εκπαιδευτικό επίπεδο και την ψυχολογική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών 

και των εφήβων. Ο ρόλος του διαδικτύου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και 

της τηλεόρασης, γίνεται σημαντικός στην εκπαίδευση και την επικοινωνία 

μεταξύ των παιδιών αλλά και στην ψυχαγωγία τους. Τα νέα πρότυπα που 

προτείνονται για ταύτιση διεγείρουν και μεγαλώνουν τις ενδοψυχικές και 

κοινωνικές συγκρούσεις.

«Η κακοποίηση ή κακομεταχείριση του παιδιού περιλαμβάνει όλες τις 

μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής 

παραβίασης, παραμέλησης ή παραμελημένης θεραπευτικής αντιμετώπισης ή 

εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη 

ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά στη ζωή και στην ανάπτυξη του παιδιού, στα 

πλαίσια μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης και δύναμης», W.H.O. 1999.

Οι δράστες της παιδικής κακοποίησης μπορεί να είναι: • Γονείς ή άλλα 

μέλη της οικογένειας • Φροντιστές • Φίλοι • Γνωστοί • Άγνωστοι • Άτομα 

σε θέσεις ισχύος - όπως καθηγητές, στρατιώτες, αστυνομικοί και κληρικοί • 

Το φαινόμενο της κακοποίησης παιδιών

Δρ. Βασιλική Ντρε

Εργοδότες • Εργαζόμενοι στις υπηρεσίες υγείας • Άλλα παιδιά. Επί πλέον, ο 

όρος «κακοποίηση από το σύστημα» ή «θεσμική κακοποίηση» υποδηλώνει 

τις πράξεις παράληψης φροντίδας και σπανιότερα – βίαιες ενέργειες από την 

πολιτεία προς τα παιδιά μέσω της υπάρχουσας νομοθεσίας, της απουσίας 

θεσμικού πλαισίου ή μέσω των επαγγελματιών, οι οποίοι ασκούν την 

κοινωνική πολιτική.

Το φαινόμενο αναφέρεται για 1η φορά το 1860 από τον Tardien που 

περιγράφει σωματικές κακώσεις σε παιδιά που δεν έγιναν τυχαία. Το 1959 

η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών 

ήταν: «Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από όλα τα σχήματα παραμέλησης, 

εκμετάλλευσης και σκληρότητας». Ο Κempe, το 1962 μίλησε για 1η φορά 

για το σύνδρομο του κακοποιημένου παιδιού χρησιμοποιώντας τον όρο 

«The battered child Syndrome», από τότε το σύνδρομο του κακοποιημένου 

παιδιού έγινε θέμα για κοινωνικο-ιατρική μελέτη και αντιμετώπιση. Εμπεριέχει 

διάφορες μορφές με ή χωρίς επαφή, από την έκθεση σε επίδειξη, την 

θωπεία και τις ασελγείς πράξεις μέχρι το βιασμό και την αιμομιξία. Η παιδική 

πορνογραφία και η πορνεία δεν είναι παρά οι εμπορευματικές πλευρές αυτού 

του ζητήματος. Συμβαίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από όσο γνωρίζουμε 

όμως καλύπτεται από έντονη μυστικότητα. Σύμφωνα με τον Βρετανικό 

Οργανισμό Stop It Now (https://www.stopitnow.org/), για την πρόληψη της 

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης τα ¾ των παιδιών που κακοποιούνται 

σεξουαλικά δε θα μιλήσουν σε κανένα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας 

για αυτήν. Aπ’ όσα μιλήσουν, ελάχιστα θα φθάσουν να απασχολήσουν τις 

αστυνομικές αρχές, τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τους επαγγελματίες υγείας. 

Σύμφωνα με τη UNICEF, 1:10 κορίτσια σε όλον τον κόσμο έχει πέσει θύμα 

βιασμού ή κάποιας άλλης μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Από μελέτες 

προκύπτει ότι 1 στα 10.000 παιδιά έως 5 ετών χάνει τη ζωή του κάθε χρόνο 

λόγω ΚαΠα και 1 στα 180 παιδιά παραπέμπεται σε υπηρεσίας φροντίδας 

λόγω ΚαΠα. Μια ή περισσότερες μορφές ΚαΠα είναι πιθανό να συνυπάρχουν 

στην ίδια οικογένεια. Συνολικά, παγκοσμίως, το ένα πέμπτο των θυμάτων 

ανθρωποκτονιών είναι κάτω των 20 χρονών. Μόνο το 2012 καταγράφηκαν 

95.000 φόνοι ανηλίκων. Η ανθρωποκτονία είναι η κυριότερη αιτία θανάτου 

για τα αγόρια ηλικίας από 10 – 19 χρονών, σε Παναμά, τη Βενεζουέλα, το 

Ελ Σαλβαδόρ, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τη Βραζιλία, τη Γουατεμάλα και 

την Κολομβία. Από τις χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, οι 

Η.Π.Α. έχουν το υψηλότερο ποσοστό παιδοκτονιών. Οι επιπτώσεις αφορούν 

τη σωματική, νοητική, συμπεριφορική και συναισθηματική ανάπτυξη καθώς 

και την κοινωνική προσαρμογή (Holahan et al 1996, Dunn& Dyck 2000, 

Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθμό στην Υγεία
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Ο ολοένα αυξανόμενος γηράσκων πληθυσμός, η ευπάθεια του πληθυσμού 

αυτού, η χρονιότητα των νόσων, οι αυξανόμενες ευπαθείς ομάδες χρήζουν 

μία συνεχή παροχή βοήθειας και νοσηλείας κι εκτός νοσοκομειακών δομών. 

Διεπιστημονική συνεργασία και 
ομάδα στην Κατ’ Οίκον Φροντίδα

Ελευθερία Μαυριδόγλου

Σχετικά με τον γηράσκοντα πληθυσμό αναφέρεται ενδεικτικά ότι το ποσοστό 

των ευρωπαίων πολιτών με ηλικία μεγαλύτερη των 80 ετών προβλέπεται 

ότι θα αυξηθεί από το 4,9% στο 13% κατά την περίοδο 2016-2070. Στο 

Dubowitz et al 2002, Χατζηφωτίου 2005, Zavaschi et al 2006, Hogan 

2012). Το 1/3 όσων έχουν υποστεί κακοποίηση θα κακοποιήσει με τη σειρά 

του τα δικά του παιδιά (Χατζηφωτίου 2005, Γιωτάκος και συν.2011).

Πρόληψη: Πρωτογενής Βελτίωση ποιότητας ζωής – Φυσικό περιβάλλον – 

Κατοικία – Εργασία – Κοινωνική Προστασία – Εκπαίδευση. Δευτερογενής: α) 

Μέτρα υποστήριξης Μητρότητας β) Μέτρα υποστήριξης οικογένειας γ) Μέτρα 

βελτίωσης Παιδικής Προστασίας δ) Ειδικά Προληπτικά μέτρα στο χώρο της 

Κα Πα–παιδί.

Η Νομική παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνει: α) την ποινική δίωξη του 

δράστη β) τη χρήση ασφαλιστικών μέτρων, με στόχο την αφαίρεση της 

επιμέλειας ή και γονικής μέριμνας από τους γονείς – προσωρινά ή μόνιμα 

– και ανάθεσή της σε τρίτο άτομο, συγγενή ή όχι, ή ίδρυμα. Η συχνότερη 

χρήση του νόμου αφορά τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για το συμφέρον 

του παιδιού. Όλοι οι επαγγελματίες που έχουν εμπλακεί στην περίπτωση 

θα πρέπει να στηρίξουν τον Παιδίατρο, Παιδοψυχίατρο, Νοσηλευτή/τρια, 

Κοινωνικό Λειτουργό, ή άλλο συνάδελφο που καταθέτει στο δικαστήριο, 

με πλήρεις εκθέσεις και προσφέροντάς του συναισθηματική υποστήριξη. 

Νομικές παρεμβάσεις έξω από αυτό το πλαίσιο είναι καταδικασμένες 

να αποτύχουν. Επιβάλλεται ο σχεδιασμός και υιοθέτηση προγραμμάτων 

πρόληψης , εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε επαγγελματίες υγείας, 

σε εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους οικονομολόγους, πολιτικούς, στην 

κοινότητα και σε πολλούς άλλους υπεύθυνους.

Θεραπευτική αντιμετώπιση: α) Η προστασία του παιδιού από περαιτέρω 

Κακοποίηση β) Η αποκατάσταση της οικογένειας με σκοπό την όσο το δυνατόν 

ασφαλέστερη επιστροφή του παιδιού στο σπίτι.

Λειτουργίες του ρόλου του Νοσηλευτή: Υποστηρικτική σχέση 1:1 υπεύθ. 

Νοσηλευτής/τρια, σχέση εμπιστοσύνης. Παροχή θεραπευτικού περιβάλλοντος 

όπου θα επιτραπεί η παλινδρόμηση και δραστηριότητες με παιχνίδι.

Τα παιδιά χρειάζονται όρια και ένα σταθερό πλαίσιο όπου θα αρχίσουν να 

δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης. Ατομικό πρόγραμμα φροντίδας. 

Καταγραφή συμπεριφοράς σε σχέση με αιτιολογικούς παράγοντες.

Υποστήριξη του παιδιού σε κρίσεις επιθετικότητας. Επίμονες, συνεχείς 

εφαρμογές τεχνικών όπως συνέντευξη στο εδώ και τώρα, time out, κ.α. 

Ενθάρρυνση κατάλληλων δραστηριοτήτων (π.χ. παιχνίδι με πηλό, νερό, 

σπορ κτλ.) για χορήγηση κοινωνικά αποδεκτών εξόδων της επιθετικότητας. 

Εισαγωγή στην χημειοθεραπεία όταν κριθεί απαραίτητο από τον θεράποντα 

ιατρό. Στήριξη και κατεύθυνση του παιδιού για κατάλληλο παιχνίδι, βελτίωση 

προσοχής. Εφαρμογή τεχνικών θεραπείας συμπεριφοράς σε συνεργασία 

με την θεραπευτική ομάδα. Το παιδί που συνεχίζει να είναι με το άτομο που 

το κακοποιεί δεν μπορεί συγχρόνως να είναι και σε θεραπεία και συνήθως 

διακόπτει τη θεραπεία.

Στην Σεξουαλική Κακοποίηση σημασία έχει να έρθει η μητέρα μαζί με το 

παιδί. Η μητέρα να «μαζευτεί», να βλέπει το παιδί, να υποστηριχθεί η σχέση 

τους. Αν τρομάξει ή απειληθεί, μπορεί να φύγει. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν 

η 1η επαφή με την μητέρα που φέρνει το παιδί στο Νοσοκομείο. Σημαντικό 

να έχουμε συνεντεύξεις μάνας και παιδιού μαζί. Υπάρχει κίνδυνος να βιωθεί 

ξανά το συναίσθημα του αβοήθητου που δημιουργεί άγχος. Το τραύμα στην 

κακοποίηση είναι πόλος έλξης μεγάλης ψυχικής ενέργειας. Από μελέτη 

καταγραφής των περιστατικών που φτάνουν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η 

Αγία Σοφία» με αίτημα την διερεύνηση και αντιμετώπιση των παιδιών με 

αναφερόμενη ΚαΠα, φαίνεται η σταθερή αύξηση του αριθμού τα τελευταία 

χρόνια.

Συχνά φαίνεται να συνυπάρχουν προβλήματα στην οικογένεια και 

περιπτώσεις με σωματική ή ψυχική νόσο στα μέλη της. Υπογραμμίζεται η 

παρουσία Συννοσηρότητας στα παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση καθώς 

και η συνυπάρχουσα αποτυχία στη Μάθηση και συζητούνται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των παιδιών και των γονιών τους.

Τέλος, για να μην μείνει η ζωή και ο ψυχισμός των παιδιών «μια στοίβα 

σπασμένες εικόνες», αλλά να μπορέσουν να βρουν μια φιλόξενη σκιά στο 

ανθρώπινο πρόσωπο της κοινωνίας και να βιώσουν ικανές επανορθωτικές 

εμπειρίες, χρειάζεται «δουλειά πολλή» και σε πολλά επίπεδα τόσο στον τομέα 

αντιμετώπισης και θεραπείας όσο κυρίως στον τομέα Πρόληψης.

Δρ. Βασιλική Ντρε
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν.Π. «Η ΑΓΙΑ 

ΣΟΦΙΑ», MSc, Παιδιατρική & Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια – Επισκέπτρια 

Υγείας, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
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πλαίσιο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εντάσσεται το μοντέλο της 

κατ’οίκον νοσηλείας για την ανάπτυξη του οποίου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

πλέον σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Spasova et al,2018). Σύμφωνα με 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η κατ’οίκον φροντίδα μπορεί να θεωρηθεί 

η οποιαδήποτε μορφή φροντίδας η οποία μπορεί να παρέχεται «στην πόρτα 

του καθενός» – όρος που για κάποιες χώρες μπορεί να συμπεριλάβει ένα 

σπίτι για τους ηλικιωμένους - βοηθούν τους ασθενείς να παραμείνουν στο 

δικό τους περιβάλλον. Αναφορικά με το είδος των υπηρεσιών, η κατ’οίκον 

φροντίδα μπορεί να δοθεί μόνο από επαγγελματίες ή σε συνδυασμό με τους 

άτυπους φροντιστές, (WHO,2012).

Η κατ’οίκον φροντίδα αποτελεί ένα μοντέλο ολιστικής προσέγγισης του ασθενή 

– δέκτη των υπηρεσιών υγείας στον δικό του χώρο, (Scriven, A.,2010). Ο 

Σταθάτος Μ. (2015), αναφέρει ότι το μοντέλο κατ’οίκον φροντίδας αποτελεί 

μία ομπρέλα κάτω από την οποία περιλαμβάνονται η νοσηλευτική, ιατρική, 

κοινωνική, ψυχολογική στήριξη για όσο χρόνο το χρειάζεται ο ασθενής, 

χωρίς να απαιτείται καθημερινή ιατρονοσηλευτική παρέμβαση και οι στόχοι 

είναι η ανάρρωση, η αποθεραπεία και η αποκατάσταση των ασθενών. 

Πρόκειται για μία παροχή από ομάδα επαγγελματιών υγείας και περιλαμβάνει 

όχι μόνο τον ασθενή (αν και ασθενοκεντρική), αλλά και το υποσύστημα του 

που αποτελείται από την οικογένεια και τον άτυπο φροντιστή, (Genet et al 

2012). Ξεπερνώντας το ιατροκεντρικό μοντέλο που δέσποζε για πολλές 

δεκαετίες και με γνώμονα ότι ο ασθενής αποτελεί μια σύνθετη οντότητα που 

περιλαμβάνει την πολυδιάστατη φύση του που αγγίζει το σώμα, την ψυχή και 

την κοινωνική διάσταση του, οργανώνεται μία ομάδα επαγγελματιών για την 

όσο το δυνατό αρτιότερη προσέγγιση του (Xyrichis, A., & Lowton, K. ,2008). 

Μόλις το 1920 ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου αναγνώρισε ότι 

ο καλύτερος τρόπος για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ήταν 

μέσω της σύστασης διεπιστημονικής ομάδας, γεγονός που ενισχύεται ακόμη 

περισσότερο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όταν το 1978 έδωσε 

έμφαση της σημαντικότητας τέτοιων ομάδων (Xyrichis, A., & Lowton, K., 

2008).

Σύμφωνα με το μοντέλο της διεπιστημονικής συνεργασίας άτομα με 

διαφορετικά επαγγέλματα και πολυδιάστατες προσεγγίσεις από το χώρο 

της υγείας, της ψυχολογίας των κοινωνικών επιστημών καλούνται να 

δημιουργήσουν ομάδα, να συνεργαστούν και να εντάξουν στην ευρύτερη 

ομάδα τους τον ασθενή, την οικογένεια του και τους φροντιστές του. 

Στόχος τους είναι η καλύτερη δυνατή αλληλεπίδραση και η δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού πλαισίου που θα παράσχει την ασφάλεια και φροντίδα 

στους ασθενείς στο χώρο διαμονής τους (Genet et al, 2012).

Υγεία και ασθένεια: Τα επικρατέστερα μοντέλα σχετικά με τη θεώρηση της 

υγείας κατά τον 19ο και 20ο αιώνα είναι τα εξής (Scriven, 2010):

α. Το ιατρικό μοντέλο, το οποίο θεωρεί ότι ένα άτομο είναι υγιές όταν 

απουσιάζει η ασθένεια. Κυριαρχεί η θεώρηση του Καρτέσιου όπου 

αντιμετωπίζει το σώμα ως μηχανή που κάθε μέρος της χρήζει επιδιόρθωσης 

αν χαλάσει. Το κύριο βάρος πέφτει στις σωματικές δυσλειτουργίες ενώ 

παραμερίζεται η ψυχική νόσος. Την πρωτοκαθεδρία για τη διάγνωση και την 

αντιμετώπιση της νόσου την καταλαμβάνει ο μόνο ο γιατρός.

β. Το ολιστικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η υγεία θεωρείται ότι υπάρχει 

όταν εμφανίζεται μία ισορροπία ανάμεσα σε βιολογικούς, ψυχολογικούς, 

κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν το 

άτομο. Από την ύπαρξη ή την απουσία αυτής της δυναμικής ισορροπίας 

εξαρτάται ο βαθμός ευεξίας του ατόμου, έννοια που είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την έννοια της υγείας.

γ. Το μοντέλο της ευεξίας που συνδυάζεται με την έννοια της ανθεκτικότητας. 

Το άτομο με τη βοήθεια κοινωνικών ,προσωπικών πόρων και σωματικών 

ικανοτήτων καταφέρνει να προσαρμόζεται στις συνθήκες ζωής που συνεχώς 

μεταβάλλονται.

Ομάδα: Η μετάβαση από το «εγώ» στο «εμείς» είναι το απαραίτητο 

χαρακτηριστικό για την ολιστική αντιμετώπιση των χρηστών υπηρεσιών 

υγείας. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο αποτελεί ένα δυναμικό 

πεδίο διαφορετικοί άνθρωποι καλούνται όχι μόνο να συνυπάρξουν 

και να συνεργαστούν αλλά και να αμβλύνουν τις διαφορές τους και τις 

αντιρροπιστικές δυνάμεις ώστε να επιτευχθεί ένα κοινό αποτέλεσμα από το 

οποίο όλα τα μέλη να είναι ικανοποιημένα. Η ομάδα αποτελεί ένα ζωντανό 

κύτταρο σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς και αυτό το στοιχείο 

της δίνει μία δυναμική. Το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο κινείται η ομάδα 

καθώς και οι διαφορετικές προσωπικότητες των μελών ενισχύουν τη 

δυναμική αυτή (Τσιμπουκλή, 2012). Ο νοσηλευτής μετακινείται, από τον 

αυστηρά πλαισιωμένο επαγγελματικό του ρόλο, σε μέλος μιας ετερογενούς 

επαγγελματικής ομάδας και μίας ομάδας υγείας εν γένει, η οποία λειτουργεί 

από κοινού για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου.

Στάδια ανάπτυξης ομάδας: Η ομάδα ως ζωντανό κύτταρο που μεταβάλλεται 

και εξελίσσεται ακολουθεί κάποια στάδια ανάπτυξης:

α. Το στάδιο προσανατολισμού.

β. Το στάδιο σύγκρουσης απόψεων. 

γ. Το στάδιο της σύνθεσης απόψεων. 

δ. Το στάδιο υλοποίησης του έργου. 

ε. Το στάδιο της στασιμότητας. 

στ. Το στάδιο της λύσης.

Ομάδα υγείας: Εγκαταλείποντας το ιατρικό μοντέλο (Scriven, 2010), το 

οποίο υπάρχει ένας ηγέτης (ο γιατρός) και ένα μέλος που δέχεται εντολές (ο 

ασθενής) και υιοθετώντας μοντέλα ολιστικής προσέγγισης και ενδυνάμωσης 

του πάσχοντος, πλαισιώνεται μια πιο ευρεία ομάδα υγείας που πλέον δεν 

απαρτίζεται από τις παραδοσιακές αυθεντίες αλλά από επαγγελματίες 

υγείας, επαγγελματίες κοινωνικών επιστημών, τους ίδιους τους ασθενείς, τις 

οικογένειες τους και τους φροντιστές τους (Ανδριοπούλου και συν, 2018). 

Ένα άλλο μέλος της συνεργατικής ομάδας για την παροχή φροντίδας υγείας 

είναι οι φροντιστές. Αποτελεί μέλος της τριάδας που συγκροτούν την ομάδα. 

Η τριάδα συμπληρώνεται από τη διεπιστημονική ομάδα και τον ασθενή. Οι 

ασθενείς δε, αποτελούν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο κτίζονται όλες οι 

παρεμβάσεις μίας διεπιστημονικής ομάδας και στην κατ’οίκον νοσηλεία. 

Στο παρελθόν η άποψη των γιατρών δέσποζε και οι ασθενείς δεν είχαν 

ούτε καν πληροφόρηση για την ασθένειά τους. Με το πέρασμα των χρόνων 

παρατηρείται μία μετακίνηση της νοοτροπίας και πλέον οι γιατροί προτείνουν 

και δεν επιβάλλουν. Η ενδυνάμωση της είναι ένας στόχος που μπαίνει στο 

πεδίο και κάτι τέτοιο αποτυγχάνεται με την ανάπτυξη της διεπιστημονικής 

συνεργασίας. Στόχος είναι να επιτευχθεί τέτοιο επίπεδο ενδυνάμωσης 

ώστε οι ασθενείς να είναι ικανοί να διαχειριστούν την κατάσταση τους, 

(Ανδριοπούλου και συν,2018).
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Ο ρόλος της Σχολικής Νοσηλευτικής 
στις δομές εκπαίδευσης, στην 
κοινότητα και η διασύνδεση της με την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Θεόδωρος Κουτσούπης

Τα τελευταία χρόνια η Σχολική Νοσηλευτική βρίσκεται όλο και περισσότερο 

στο προσκήνιο, όντας σημαντική, καθώς αυξάνονται όλο και περισσότερο οι 

ανάγκες στις κοινότητες των σχολείων τόσο προ COVID – 19, όσο και στη 

μετά COVID – 19 εποχή.

Είναι η εξειδικευμένη έκφραση της επιστημονικής νοσηλευτικής, η 

οποία προάγει την υγεία, την ακαδημαϊκή επιτυχία και μακροχρόνια την 

ισορροπημένη ανάπτυξη των μαθητών. Η πορεία της στον χρόνο ξεκινά 

από το 1900 στην Νέα Υόρκη, όπου ο συνωστισμός χιλιάδων μεταναστών 

πυροδοτεί την εμφάνιση μεταδοτικών ασθενειών και εκεί η Lillian Wald 

προτείνει να τοποθετηθούν ιατροί στα σχολεία. Δύο χρόνια μετά η Lena 

Rogers γίνεται η πρώτη σχολική νοσηλεύτρια στην πόλη της Νέα Υόρκης. Στην 

πορεία του χρόνου όλο και αυξάνονται οι θέσεις των σχολικών νοσηλευτών 

και σε άλλες πολιτείες με κύριο χαρακτηριστικό τη σύσταση εξειδικευμένων 

προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

Στην Ελλάδα το 1910 οργανώνεται η Κεντρική Υπηρεσία στο Υπουργείο 

Παιδείας και τέσσερα χρόνια μετά πρωτοεμφανίζεται ο θεσμός του 

Σχολίατρου και της Υγειονομικής Υπηρεσίας των σχολείων και το 1976 

συστήνεται η Διεύθυνση Σχολικής Υγιεινής, στην οποία υπάγονταν το Τμήμα 

Διεπιστημονική ομάδα: Ο όρος διεπιστημονική ομάδα (interdisciplinary 

team) αναφέρεται στο μοντέλο εκείνο κατά το οποίο επιστήμονες 

διαφορετικών πεδίων συνεργάζονται θέτοντας κοινούς στόχους και έχοντας 

με κοινή γλώσσα. Χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία 

τους με πιο ευρύ τρόπο και όχι μέσα στα στενά όρια της επιστημοσύνης 

τους . Η προσέγγιση τους είναι ολιστική και ασθενοκεντρική σ’ ένα σε ένα 

διαδραστικό περιβάλλον (Choi & Pak, 2006).

Αρχές, δεξιότητες για την ανάπτυξη της Διεπιστημονικής ομάδας: 
Σύμφωνα με τους Μitchell et al. 2012, αναφέρονται πέντε αρχές που 

πρέπει να ακολουθούν οι διεπιστημονικές ομάδες: Κοινοί στόχοι – Διακριτοί 

ρόλοι - Αμοιβαία εμπιστοσύνη - Αποτελεσματική επικοινωνία - Μετρήσιμες 

διαδικασίες και τα αποτελέσματα για την αξιολόγηση των διεργασιών.

Όπως έχει αναφερθεί ήδη, κοινωνός και αποδέκτης είναι ο ίδιος ο ασθενής 

συνεπώς τα μέλη μίας διεπιστημονικής ομάδας θα πρέπει να είναι πιστοί στην 

ολιστική προσέγγιση και να αναγνωρίζουν τους ασθενείς και την οικογένεια 

τους ως τα πιο σημαντικά μέλη αυτής (Ζακυνθινού,2021). Τα μέλη μίας 

διεπιστημονικής ομάδας προκειμένου να είναι πιο αποδοτικά ως προς τη 

φροντίδα υγείας μέσω του συνεργατικού μοντέλου οφείλουν να κατέχουν ή 

να καλλιεργήσουν αξίες για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Αυτές είναι η 

τιμιότητα και η ειλικρίνεια, η πειθαρχία, η δημιουργικότητα, η μετριοφροσύνη 

και η περιέργεια (Μitchell et al,2012).

Δυσκολίες στη διεπιστημονική συνεργασία: Η επαγγελματική 

εξειδίκευση, η έλλειψη γνώσης των επαγγελματικών ρόλων, οι ανειλικρινείς 

σχέσεις, οι ασαφείς σκοποί και ο «δοτός» ηγέτης αποτελούν παράγοντες που 

διαταράσσουν και την ομοψυχία της ομάδας και δυσχεραίνουν τη συνεργασία. 

Εν κατακλείδι, η αποτελεσματικότητα της ομάδας υγείας που διακατέχεται 

από συνεργατικό πνεύμα εξαρτάται από την τήρηση της αρχής της ισότητας 

σύμφωνα με την οποία όλα τα μέλη θεωρούνται ισότιμα. Ακολούθως οι 

ασθενείς και οικογένειες τους, μέλη αυτής της ομάδας, έχουν τη δυνατότητα 

να προβάλλουν τις προτιμήσεις τους και να συμμετέχουν τόσο στη λήψη 

μίας απόφασης όσο και στη στοχοθεσία (Rice,2000). Η μετακίνηση από 

τα παραδοσιακά μοντέλα ιατροκεντρικού προσανατολισμού φαίνεται ότι 

κερδίζει έδαφος. Η διεπιστημονική συνεργασία με αναπλαισίωση των ρόλων 

του κάθε επαγγέλματος, της ανάπτυξης συνεργατικού πνεύματος με σεβασμό 

και ισοτιμία αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη τόσο στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας όσο και στην κατ’οίκον φροντίδα ιδιαίτερα. Η νοσηλευτική 

σκέψη φαίνεται να μπαίνει σε έναν διαφορετικό προσανατολισμό 

εγκαταλείποντας τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στον γιατρό και 

τον ασθενή αφού η συμμετοχή όλων διακατέχεται από ισοτιμία και ίσο 

καταμερισμό των ευθυνών.

Ελευθερία Μαυριδόγλου
Νοσηλεύτρια, MSc, Μονάδα Θεραπείας Εξαρτήσεων, Ο.ΚΑ.ΝΑ.
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Προγραμμάτων Σχολικής Υγιεινής και το Τμήμα Στατιστικής και Μελετών. 

Σήμερα ο θεσμός του Σχολικού Νοσηλευτή υπάρχει τόσο στα Σχολεία Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων όσο και σε αυτά της Γενικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η Σχολική Νοσηλευτική είναι η επέκταση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της 

κοινότητας για την οποία συνεργάζονται το Υπουργείο Παιδείας (στο οποίο 

ανήκουν) και το Υπουργείο Υγείας. Το σχολείο είναι ένα «Κοινοτικό Κέντρο», 

ένα μέσο παροχής των υγειονομικών υπηρεσιών στο σχολικό πληθυσμό 

και για τις τρείς βαθμίδες, με επέκταση των υπηρεσιών στο προσωπικό του 

σχολείου και στους γονείς. Η Σχολική Νοσηλευτική συνδέεται άρτια με την 

Δημόσια Υγεία και την Κοινοτική Νοσηλευτική. Ξεκινά από το σχολείο και 

στην συνέχεια συνδέεται και με την κοινότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας, εφαρμόζοντας αρχές πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας.

Η Σχολική Νοσηλευτική είναι αναγκαία διότι:

• Το σχολικό περιβάλλον ενδέχεται να εκθέσει τους μαθητές σε κινδύνους.

• Τα παιδιά χρειάζεται να είναι υγιή για να είναι ικανά να μορφωθούν.

• Η διατήρηση της υγείας των παιδιών σήμερα, σημαίνει υγιείς ενήλικες 

στο μέλλον ικανούς να οδηγήσουν την κοινωνία σε ευημερία.

• Υπάρχει πάντα η ανάγκη για προστασία και ενίσχυση ολόκληρης της 

κοινότητας.

Οι Σχολικοί Νοσηλευτές: 

Ενθαρρύνουν τη θετική αντίδραση των μαθητών στη φυσιολογική ανθρώπινη 

ανάπτυξη, προάγουν την υγεία και ασφάλεια στο σχολείο, παρεμβαίνουν 

στα πραγματικά και δυνητικά προβλήματα υγείας, παρέχουν υπηρεσίες 

υγείας κατά περίπτωση και συνεργάζονται ώστε να καταστήσουν το μαθητή 

και την οικογένεια ικανούς να προσαρμοστούν, να αυτοεξυπηρετούνται, 

να υπερασπίζονται τον εαυτό τους και να μαθαίνουν. Βρίσκονται εκεί για 

την πρόληψη ατυχημάτων, την τήρηση υγιούς στάσης συμπεριφοράς στο 

σχολικό περιβάλλον και στην κοινότητα σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες 

και εκπαιδευτικούς για την πρόληψη και αγωγή της σωματικής και ψυχικής 

υγείας (Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς) και του ελέγχου Stress 

των παιδιών. Έχουν καθημερινή συνεργασία με τους μαθητές, τους γονείς 

ή κηδεμόνες των παιδιών ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές, οι γονείς, αλλά 

και γενικότερα η κοινωνία, μάθηση, αυτοέλεγχο και ωρίμανση. Τα θέματα 

εκπαίδευσης των νοσηλευτών στην υγεία μέσα στο σχολικό περιβάλλον, 

μπορεί να περιλαμβάνουν διατροφή, άσκηση, πρόληψη και διακοπή του 

καπνίσματος, την στοματική υγιεινή, πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων και άλλων μολυσματικών ασθενειών, τη χρήση ουσιών και 

κατάχρηση ουσιών. Επιπλέον η εφαρμογή εμβολιαστικών προγραμμάτων, 

πρόληψη της εγκυμοσύνης των εφήβων, γονική μέριμνα, και γενικότερα 

προγράμματα υγείας στην κοινότητα.

Οι στόχοι της Σχολικής Νοσηλευτικής είναι: 
• Η Πρωτογενής Αγωγή Υγείας η οποία προάγει την υγεία και προστατεύει 

τα παιδιά από ασθένειες.

• Η Δευτερογενής Αγωγή Υγείας, η οποία περιλαμβάνει την αντιμετώπιση 

έκτακτων καταστάσεων και την παραπομπή σε άλλα μέλη της 

διεπιστημονικής ομάδας ή υπηρεσίες.

• Η Τριτογενής Αγωγή Υγείας, η οποία περιλαμβάνει την αποκατάσταση 

βοηθώντας τους μαθητές με τις αλλαγές που βιώνουν και τη λήψη 

αποφάσεων.

Η Σχολική Νοσηλευτική είναι η αρχή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Στα σχολεία εφαρμόζονται όλες οι προληπτικές υγειονομικές υπηρεσίες 

υγείας, περίθαλψη, φροντίδα των παιδιών των εκπαιδευτικών.

Πολλαπλός επίσης είναι και ο ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή, όπως και 

στη διασύνδεση του με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Προγραμματίζει 

δράσεις αγωγής υγείας σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα του 

Κέντρου Υγείας, με την συνεργασία επίσημων φορέων διοργανώνει 

σεμινάρια πρώτων βοηθειών, κ.λπ.

Ειδικότερα κατά την περίοδο της πανδημίας COVID – 19, αναδείχθηκε 

ακόμη περισσότερο ο εξειδικευμένος ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή, ως 

Υπεύθυνου COVID – 19, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Ήταν εκεί 

για τον έλεγχο τυχόν συμπτωμάτων COVID – 19 και για την διασφάλιση της 

υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών, όπως και για τη διασύνδεση με 

φορείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Δημόσιας Υγείας, το Υπουργείο 

Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Που μας οδηγούν όμως όλα αυτά;
Στην διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, στην προαγωγή της υγείας της 

σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινότητας έξω από το σχολείο, 

στην ενδυνάμωση της συνεργασίας των Σχολικών Νοσηλευτών με τους 

εκπαιδευτικούς. 

Προβληματισμοί - Προτάσεις
• Είναι αναγκαίο και επιτακτικό να υπάρχει ένας Σχολικός Νοσηλευτής 

σε κάθε σχολείο καθώς τα προβλήματα αυξάνονται και οι Σχολικοί 

Νοσηλευτές δεν επαρκούν!

• Σημαντική και αναγκαία η σύσταση κενών οργανικών θέσεων στα 

σχολεία από ειδικότητες σχολικής νοσηλευτικής αλλά και της υπόλοιπης 

διεπιστημονικής ομάδας και κάλυψη των ήδη κενών οργανικών θέσεων 

με μόνιμους διορισμούς.

• Πιο συνεχής δίαυλος επικοινωνίας με τη διεπιστημονική ομάδα της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή του Νοσοκομείου που παρακολουθεί 

τους υποστηριζόμενους μαθητές.

• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Σχολικών Νοσηλευτών. 

Θεόδωρος Κουτσούπης
Αν. Σχολικός Νοσηλευτής ΠΕ25, SCPHN, MSc Ψυχικής Υγείας, 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης, Δημοτικό Σχολείο Αγίας Τριάδας



18 Οι Νοσηλευτές «δίνουν» Ρυθμό στην Υγεία ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη 
2022: Εκπαιδεύοντας την κοινωνία, 
προστατεύουμε το αύριο

Νίκη Γεωργακοπούλου

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί ένα από τα πιο συχνά και σοβαρά χρόνια 

νοσήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, με έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό 

ατόμων να διαβιούν με τη συγκεκριμένη νόσο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας έχει αφιερώσει τη 14η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, με 

σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τόσο τους επαγγελματίες 

υγείας, όσο και την κοινωνία αναφορικά με την πρόληψη, τη διάγνωση, αλλά 

και τη διαχείριση του συγκεκριμένου νοσήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), οι 

ενήλικες πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη για το 2021 υπολογίστηκαν 

περίπου στους 537 εκατομμύρια, αριθμός που αναμένεται να φθάσει τα 

643 εκατομμύρια το 2030 και τα 783 εκατομμύρια το 2040. Ο συνεχώς 

αυξανόμενος αριθμός πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη, καταδεικνύει την 

επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση της υγειονομικής υποστήριξής τους από 

κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, αλλά και τη διασφάλιση 

της ετοιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 

συστημάτων υγείας.

Σημαντικό ρόλο για την ορθή διαχείριση και την εκπαίδευση των ατόμων με 

Σακχαρώδη Διαβήτη κατέχουν οι Νοσηλευτές. Οι Νοσηλευτές με εξειδίκευση 

στον Σακχαρώδη Διαβήτη, διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να 

προσεγγίζουν τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη ολιστικά, καλύπτοντας 

πλήρως τις σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες, τόσο των ίδιων, 

όσο και του οικείου περιβάλλοντός τους.

Ενδεικτικά, οι Νοσηλευτές με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη:

• Συμβάλλουν στον εντοπισμό ατόμων υψηλού κινδύνου για εκδήλωση 

της νόσου, στην έγκαιρη διάγνωση του Σακχαρώδη Διαβήτη και στην 

εξασφάλιση της άμεσης έναρξης της κατάλληλης αγωγής, σε συνεργασία 

με τον προσωπικό ιατρό του εκάστοτε ασθενούς και τη διεπιστημονική 

ομάδα η οποία περιθάλπει το άτομο που νοσεί. Με αυτόν τον τρόπο, 

διασφαλίζεται η υψηλής ποιότητας παρεχόμενη φροντίδα υγείας σε 

πρώιμο στάδιο και η αποφυγή τυχόν συννοσηροτήτων και ανάγκης για 

νοσηλεία, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους στα συστήματα υγείας.

• Παρέχουν στα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τις απαραίτητες πληροφορίες 

αναφορικά με την παθοφυσιολογία της νόσου, ώστε να επιτευχθεί η 

εξοικείωσή τους με την έννοια του Σακχαρώδη Διαβήτη.

• Μεριμνούν για την ορθή εκπαίδευση των ασθενών με Σακχαρώδη 

Διαβήτη, με σκοπό τα άτομα αυτά να είναι σε θέση να αυτοδιαχειρίζονται 

τη νόσο τους και να προλαμβάνουν τυχόν επιπλοκές. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της εκπαίδευσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη της 

σπουδαιότητας της υιοθέτησης από τους πάσχοντες ενός υγιεινού τρόπου 

ζωής και μιας ισορροπημένης διατροφής, καθώς και την ένταξη της 

κατάλληλης σωματικής άσκησης στην καθημερινότητά τους. Επιπλέον, 

ιδιαίτερα σημαντική είναι η εκπαίδευση των ατόμων με Σακχαρώδη 

Διαβήτη στη σωστή καταμέτρηση και καταγραφή των επιπέδων γλυκόζης 

στο αίμα τους, καθώς και στην ορθή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής 

τους. Ακόμα, οι πάσχοντες εκπαιδεύονται στην παρατήρηση σημείων που 

μπορεί να υποδηλώνουν την ύπαρξη κάποιας επιπλοκής, προκειμένου να 

αντιμετωπίζονται εγκαίρως τα δυνητικά επικίνδυνα συμβάντα.

• Αναλύουν και αξιολογούν τα αποτελέσματα της παρεχόμενης φροντίδας 

υγείας και - σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής 

ομάδας στην οποία ανήκουν, καθώς και με τον ίδιο τον πάσχοντα -, 

αναπροσαρμόζουν το θεραπευτικό σχήμα εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

• Υποστηρίζουν ψυχολογικά τόσο τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη, όσο 

και τους οικείους τους.

Από τα παραπάνω διαφαίνεται πως οι Νοσηλευτές με εξειδίκευση στον 

Σακχαρώδη Διαβήτη διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη 

φροντίδα των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη, συμβάλλοντας ουσιαστικά 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και στην ολοκληρωμένη υγειονομική 

τους υποστήριξη. Οι εξειδικευμένοι στον Σακχαρώδη Διαβήτη Νοσηλευτές, 

χαρακτηρίζονται από ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων αναφορικά με το εν λόγω 

χρόνιο νόσημα και έχουν την ικανότητα να συμβάλλουν τόσο στην πρόληψη, 

όσο και στη διαχείριση της νόσου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η καλύτερη 

έκβαση της υγείας των ασθενών, αλλά και να καθίσταται πιο αποτελεσματική 

και αποδοτική η λειτουργία των συστημάτων υγείας. Συνεπώς, η ανάγκη για 

την εκπαίδευση των Νοσηλευτών και την εξειδίκευσή τους στον Σακχαρώδη 

Διαβήτη, προκειμένου να υποστηρίζονται ολιστικά οι πάσχοντες και να 

βελτιώνεται η λειτουργία των συστημάτων υγείας, καθίσταται επιτακτική.

Συμπερασματικά, με την επένδυση στην εξειδίκευση των Νοσηλευτών στον 

Σακχαρώδη Διαβήτη και την ανάπτυξή τους, επενδύουμε μακροπρόθεσμα σε 

ένα περισσότερο cost-effective σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και σε μια 

υψηλής ποιότητας ζωή των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη.
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