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21ο ΣΥΝEΔΡΙΟ ΠΑΓΚYΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔEΣΜΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & ΜΑΙΩΝ (ΠΑΣΥΝΜ)
Το 21ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής & Μαιευτικής, πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ζεστό και συναδελφικό περι-
βάλλον στις 14 - 15 Νοεμβρίου 2014, στην Αγία Νάπα της πανέμορφης Κύπρου, με επίσημη προσκεκλημένη του ΠΑΣΥΝΜ
την Πρόεδρο του EFN (European Federation of Nurses) κ. Marianne Sipilä, Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Νοσηλευτών της
Φιλανδίας. Τον ΕΣΝΕ εκπροσώπησαν η Πρόεδρος του Συνδέσμου, Δρ. Ελένη Κυρίτση - Κουκουλάρη και η Κοσμήτωρ,
Γεσθημανή Κασνακτσόγλου - Χρόνη.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΝΜ, κ. Ιωάννης Λεοντίου, στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στο θέμα του Συνεδρίου: «Νο-
σηλευτές και Μαίες: Ζωτικοί Πόροι για την Υγεία». Ο κ. Λεοντίου ανέφερε ότι στη σύγχρονη πραγματικότητα με τις δη-
μογραφικές διαφοροποιήσεις, τις μεταβολές στη βαρύτητα των ασθενειών και την εξάπλωση των μη μεταδοτικών νοση-
μάτων, σε συνάρτηση με την υφιστάμενη οικονομική κρίση, αυξάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών
αλλά και ο κίνδυνος στην υγεία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Οι αναδυόμενοι κίνδυνοι από τις λοιμώξεις, τις
περιβαλλοντικές αλλαγές και τον τρόπο ζωής, σε μια εποχή ραγδαίων δημογραφικών αλλαγών, απειλούν τη διασφάλιση
της υγείας για όλους, με αποτέλεσμα, σε μια γηράσκουσα κοινωνία, οι επαγγελματίες υγείας να επικεντρώνουν το εν-
διαφέρον τους στην πρόληψη των ασθενειών και στην προαγωγή της υγείας, στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας. 

Ωστόσο, η υγεία ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, πρέπει να απονέμεται ισότιμα, παρέχοντας  ίση πρόσβαση και ίση
χρήση για τις ίδιες ανάγκες αλλά και ίδια ποιότητα για όλους. Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει αρκετές επιπτώσεις
στις υπηρεσίες υγείας λόγω του περιορισμού των πόρων, ο οποίος συχνά προκαλείται λόγω της άποψης ότι οι δαπάνες
για τις υπηρεσίες υγείας αποτελούν κόστος και όχι επένδυση. Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από πολλές ανισορ-
ροπίες, οι κυριότερες από τις οποίες συνδέονται με την ανεργία και την υποαπασχόληση των επαγγελματιών υγείας. Οι
κυβερνήσεις πολύ συχνά προσδιορίζουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας στον τομέα της Υγείας με πολιτικοοικονομικά
κριτήρια, παρά με βάση τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, οι έντονες ελλείψεις, η ανισοκατανομή
των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον, παραμένουν θέματα μείζονος
σημασίας για τους νοσηλευτές. Παρόλο που τεκμηριωμένα, το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα
για την ανάπτυξη του νοσηλευτικού δυναμικού και με γνώμονα ότι αποδοτικός χώρος εργασίας είναι εκείνος που λει-
τουργεί σε πλαίσιο υπευθυνότητας, δικαιοσύνης και επάρκειας, οι νοσηλευτές στοχεύουν στην επίτευξη των καλύτερων
δυνατών αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους.

Η καλή ηγεσία απαιτεί τέτοια κατανομή πόρων, έτσι ώστε να παρέχεται στους διοικούντες η εκπαίδευση, ο χρόνος, τα
κίνητρα και οι λοιπές διευκολύνσεις που είναι απαραίτητες για την έναρξη, την υποστήριξη και βελτίωση των επιδιωκό-
μενων σκοπών σε όλους τους τομείς. Οι μάνατζερς, σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, απαιτείται να επιδεικνύουν εν-
διαφέρον για τους υπαλλήλους τους ως άτομα και να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη των στόχων που αφορούν
στην ευημερία των ασθενών και των οικογενειών τους.

Το υγειονομικό δυναμικό θα πρέπει να αναπτύσσεται συνεχώς ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τα μεταβαλλόμενα πρότυπα
στη φροντίδα υγείας. Αυτή η προσπάθεια που αποσκοπεί στο όφελος των ασθενών, πρέπει να υποστηριχθεί από την
έρευνα και την τεκμηριωμένη πρακτική. Ο ρόλος των νοσηλευτών και μαιών στην υποστήριξη της εφαρμογής του προ-
γράμματος «Υγεία 2020», όπως άλλωστε απορρέει και από τη Διακήρυξη του Μονάχου (17 Ιουνίου 2000) έγκειται στους
αυξανόμενα σημαντικούς ρόλους κλειδιά στις προσπάθειες της κοινωνίας για τον χειρισμό των προκλήσεων της εποχής
μας στη δημόσια υγεία, καθώς επίσης και στη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας, ευπρόσιτων, αμερόληπτων, ικα-
νών και ευαίσθητων υπηρεσιών υγείας που θα διασφαλίζουν τη συνέχεια της φροντίδας, υπερτονίζοντας τα δικαιώματα
των ανθρώπων.

ΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΕΕDDIITTOORRIIAALL
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Η Πρόεδρος του EFN, Marianne Sipilä, στην ομιλία της αναφέρθηκε στους νέους καινοτόμους τρόπους σκέψης
και στον ανασχεδιασμό του συστήματος φροντίδας υγείας στην ΕΕ. Η επιτυχία για τους Νοσηλευτές ανάγεται
στην καλύτερη έκβαση για τους ασθενείς η οποία μπορεί να επιτευχθεί με συγκεκριμένα standards στη φροντίδα
και στην εκπαίδευση, με φροντίδα θετικής σχέσης σε επίπεδο κόστους/αποτελεσματικότητας, με ασθενοκεντρική
προσέγγιση, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω διαδικτύου (e skills), με την ανάπτυξη ρόλου Προηγμένης Νοση-
λευτικής Πρακτικής, με ολοκληρωμένη φροντίδα και με την εμπλοκή νοσηλευτών σε επίπεδο λήψης αποφάσεων.
Οι νοσηλευτές είναι το κλειδί για την ύπαρξη συνέχειας στη φροντίδας υγείας και επιβάλλεται η μετακίνηση της
φροντίδας υγείας από το “παλαιό ιατρικό μοντέλο” προς “ένα ολιστικό και ολοκληρωμένο σύστημα φροντίδας”.

Τέλος, ο κ. Λεοντίου, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της πολιτείας και στους εκπροσώπους των συνδικαλι-
στικών φορέων, τοποθετήθηκε αναφέροντας τα παρακάτω: «Απαιτούμε ενίσχυση της συμμετοχής μας σε κάθε επι-
κείμενη αλλαγή που ακριβώς θα πρέπει να συνάδει με το πανεπιστημιακό επίπεδο της εκπαίδευσης μας και να αντι-
κατοπτρίζει την αντικειμενική αξία της εργασιακής συμβολής μας στις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας.

Η όποια οικονομική εξυγίανση επιχειρείται από τα όργανα της πολιτείας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει
αιτιολογικό ή ελαφρυντικό έρεισμα στην απαξίωση και καθαίρεση του κύρους θεσμοθετημένων και κοινωνικά κα-
θιερωμένων επαγγελμάτων όπως αυτών της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής.

Δεν επιδιώκουμε συνδικαλιστικό ρόλο, αντίθετα υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια που ξεκινά μέσα σε κλίμα συναί-
νεσης και ενότητας από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα. Έτσι έχουμε μάθει
από αυτούς που μας παρέδωσαν τη σκυτάλη και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά.

Καμιά διεκδίκηση δεν μπορεί να επιφέρει καρπούς και ευόδωση των προσδοκιών μας αν αυτή δεν γίνεται μέσα σε
πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και συναίνεσης.

Σημειώνω ότι κανένα σχέδιο και καμιά αλλαγή στον τομέα της Υγείας δεν μπορεί  να γίνει για μας χωρίς εμάς»

Η κ. Sipilä υποστήριξε ότι είναι αναγκαία η παροχή στρατηγικής υποστήριξης για ποιοτικές και ισότιμες υπηρε-
σίες υγείας στην Ευρώπη, αναπτύσσοντας ένα ανθρώπινο δυναμικό από αποτελεσματικούς, ικανούς και με κίνη-
τρα νοσηλευτές για την ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων. Εξίσου αναγκαία είναι και η
επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω διασφάλισης καλύτερης παροχής εκπαίδευσης και σταδιακής βελτίωσης
των προσόντων των νοσηλευτών όπως αυτά καθορίζονται στην επικαιροποιημένη Κοινοτική Οδηγία 2013/55/EE.
Επιπλέον, πρέπει να αναπτυχθούν σαφείς γραμμές υπευθυνότητας για την αδιάλειπτη συνέχεια στη φροντίδα των
ασθενών και ένα ξεκάθαρο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που θα βοηθά τους ασθενείς να συμμετέχουν στη
φροντίδα της υγείας τους.

Η κ. Sipilä, συνάντησε τους φορείς Νοσηλευτικής της Κύπρου για να συζητήσουν θέματα που αφορούν στη μελ-
λοντική ανάπτυξη της νοσηλευτικής, καθώς και στις τρέχουσες εξελίξεις στο σύστημα υγείας στην Κύπρου.

Οι συζητήσεις που διαμείφθηκαν εστιάστηκαν:

1. Στην αναγκαιότητα διασφάλισης επαγγελματικής και εργασιακής αυτονομίας στη Νοσηλευτική και στη Μαι-
ευτική, στο πλαίσιο του προτεινόμενου Μετασχηματισμού στην Φροντίδα Υγείας, τόσο στον κλινικό χώρο,
όσο και σε επίπεδο του Υπουργείου Υγείας.

2. Στην πρόταση για μια εμπεριστατωμένη μελέτη του εργασιακού περιβάλλοντος αναφορικά με την παρα-
γωγή και τη χρηματοδότηση της παροχής νοσηλευτικών και μαιευτικών υπηρεσιών που θα επιτρέψει την
εγκυρότητα και τη βιωσιμότητα των συνθηκών εργασίας των νοσηλευτών σε συσχέτιση με το εκπαιδευτικό
τους υπόβαθρο.

3. Στη θεώρηση των κοινωνικών εταίρων ως αναπόσπαστο μέρος των διαφόρων φορέων, έτσι ώστε η κοινω-
νική συναίνεση να αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την υιοθέτηση και την προαγωγή των μεταρρυθμίσεων
στον τομέα της υγείας.

4. Στη θεσμοθέτηση ασφαλών επιπέδων στελέχωσης που θα πρέπει να διέπονται από ένα σαφές νομικό πλαί-
σιο, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η παροχή ποιοτικής φροντίδας, όσο και η ασφάλεια των ασθενών.

Δρ. Ελένη Κυρίτση - Κουκουλάρη
Πρόεδρος ΕΣΝΕ
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H 101η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτών (EFN) πραγματοποιήθηκε στο
Δουβλίνο, το χρονικό διάστημα 23-24 Οκτωβρίου 2014. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι 27 Εθνι-
κών Συνδέσμων Νοσηλευτών, (Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα,
Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογα-
λία, Ρουμανία, Ισπανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο) τρεις φοιτητές από την
ENSA (Euro pean Nursing Students Association), η Annette Kennedy, 3η Αντιπρόεδρος του ICN, ως εκπρόσωπος
του ICN και ο Jean Bacou, εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής για την Υγεία της Γαλλίας (HAS Haute Autorité de
Santé). Τον ΕΣΝΕ εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας, Μαρία Μήτσιου.

Την έναρξη της συνέλευσης έκανε ο Υπουργός Υγείας της Ιρλανδίας, Leo Varadkar, προσκεκλημένος του Γενικού
Γραμματέα του ΙΝΜΟ (Irish Nurses and Midwives Organization), Liam Doran. Ο Leo Varadkar συνεχάρη τα μέλη
του EFN για την εξαιρετική δουλειά τους στην εκπροσώπηση των Νοσηλευτών στην Ευρώπη και αναφέρθηκε στην
σημασία του EFN για την υποστήριξη και την προστασία του νοσηλευτικού επαγγέλματος στην Ευρώπη. Τόνισε
ότι η Ιρλανδία έχει κάνει σημαντικά βήματα και έχει επενδύσει στην εκπαίδευση των νοσηλευτών και στην μεταρ-
ρύθμιση του συστήματος υγείας με επίκεντρο την κοινότητα, ενώ υπερθεμάτισε το γεγονός ότι η ενδεδειγμένη
στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό που κατέχει επαρκείς δεξιότητες μπορεί να διατηρήσει την σταθερότητα
του συστήματος και να διασφαλίσει την ασφάλεια των ασθενών.

O Dr Jean Bacou, αναφέρθηκε στο υπόβαθρο και στην ιστορία για την Κοινή Δράση PaSQ (Patient Safety and
Quality of Care) σχετικά με την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών και στο έργο που έχει επι-
τελεστεί μέχρι σήμερα και παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα και σχετικές προτάσεις για τη βιωσιμότητα του
PaSQ.

Το μόνιμο δίκτυο για τη δράση PaSQ προτείνει την περαιτέρω επένδυση στην μεταφορά γνώσης μέσω μηχανι-
σμών ανταλλαγής και εφαρμογής ορθών πρακτικών που βασίζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των κρατών μελών. Η
προστιθέμενη αξία της προσέγγισης αυτής εντοπίζεται στην αποφυγή αλληλοεπικάλυψης προσπαθειών και στην
ύπαρξη περιθωρίου τροποποιήσεων στην εφαρμογή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσαρμογή στις τοπικές
ανάγκες και η άμεση υιοθέτηση από τους τελικούς χρήστες. Ο κύριος στόχος που έχει τεθεί, είναι η μάθηση και
η διασπορά της γνώσης και της εμπειρίας μεταξύ των κρατών μελών για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποι-
ότητας της φροντίδας του ασθενούς, όπως αυτό συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο για την ασφάλεια των ασθενών
(2009/C151/01).

Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν επίσης τα παρακάτω: 

Έχει ήδη συνταχθεί από Ομάδα Εργασίας του EFN το Πλαίσιο Δεξιοτήτων για την Εφαρμογή της Οδηγίας 2013/55/ΕΕ,
προκειμένου να μεταφερθεί σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (επικαιροποίηση του παραρτήματος V), ενώ το EFN θα
συνεχίσει τη συνεργασία με το FINE (European Federation of Nurse Educators) και τους CNOs (Chief Nursing
Officers), τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ο Ισπανός εκπρόσωπος, Maximo Gonzalez, εξέφρασε ανησυχίες για ορισμένες επαγγελματικές και εργασιακές
παρατυπίες που αντιμετωπίζουν Ισπανοί Νοσηλευτές που εργάζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Γενική Συνέ-
λευση ενημερώθηκε για το σχέδιο δήλωσης του EFN με τίτλο «Ανήθικη Πρόσληψη Νοσηλευτών στα κράτη μέλη
της ΕΕ». Η δήλωση αυτή, εάν χρειαστεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέλη του EFN. Δόθηκε έμφαση στην
διμερή επικοινωνία και στη συνεργασία μεταξύ των Μελών του EFN όταν αναφύονται παρόμοια προβλήματα στο
μέλλον, ενώ είναι σημαντικό να δίνεται η σωστή πληροφόρηση στους νοσηλευτές που μετακινούνται σε άλλες
χώρες, αναφορικά με τα δικαιώματά τους και την διαδικασία αναγνώρισης του  πτυχίου τους.

110011ηη ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ
ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑϊϊΚΚΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝΔΔΙΙΑΑΣΣ
ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ((EEFFNN))
2233--2244  ΟΟΚΚΤΤΩΩΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  22001144,,  ΔΔΟΟΥΥΒΒΛΛΙΙΝΝΟΟ
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Υφίσταται μεγάλη ανησυχία σε σχέση με τα μαθήματα αναβάθμισης της Νοσηλευτικής στη Ρουμανία και για τον
λόγο αυτό ζητήθηκε από τα μέλη της Συνέλευσης να επικοινωνήσουν με τους εθνικούς τους εμπειρογνώμονες
που συμμετέχουν στη διαδικασία της αναβάθμισης, με γνώμονα ότι χρειάζεται  να αξιολογηθεί ο τρόπος ανάπτυ-
ξης των μαθημάτων αυτών. Δόθηκε έμφαση στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 36/55 προκειμένου
να προστατευθούν μεμονωμένα οι νοσηλευτές και οι πολίτες αλλά και οι νοσηλευτές να μπορούν να έχουν πλήρη
επαγγελματική αναγνώριση και να παρέχουν ασφαλή και ποιοτική φροντίδα. Το EFN θα συντάξει αναφορά τεκ-
μηρίωσης για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης των Νοσηλευτών (Medical Assistants) της Ρουμανίας και για τα μα-
θήματα αναβάθμισης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από την ΕΕ για την αξιολόγηση της συνολικής διαδικασίας.

Τα μέλη του EFN ενημερώθηκαν για τη μελέτη που υποβλήθηκε την 17η Οκτωβρίου 2014 στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (CPD-Continuous Professional Development), τα βασικά συ-
μπεράσματά της και τις προτάσεις. Η Γενική Συνέλευση καλείται να συζητήσει τις μελλοντικές δράσεις της ΕΕ για
τη ΣΕΑ. Η έλλειψη χρόνου, η διάθεση πηγών και κυρίως η έλλειψη χρηματοδότησης, είναι οι κύριοι περιορισμοί
για την πρόσβαση στη ΣΕΑ. Είναι σημαντικό, τα κράτη μέλη, μέσω των Εθνικών Συνδέσμων, να ενθαρρύνουν την
συμμετοχή των Νοσηλευτών στη ΣΕΑ. Το EFN θα διερευνήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έρευνας για την
τεκμηρίωση της συσχέτισης μεταξύ ΣΕΑ και θετικής έκβασης στην πορεία των ασθενών.

Πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση για τη σημασία της υποστήριξης της εφαρμογής του άρθρου 31 και του
παραρτήματος V για τις χώρες που πρόκειται να ενταχθούν στην ΕΕ. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την
στρατηγική του EFN αναφορικά με την εισχώρηση νέων κρατών στην ΕΕ και την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με
την Οδηγία 36/55, ενώ είναι απαραίτητο, η εκπαίδευση των Νοσηλευτών να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες έστω
απαιτήσεις της.

Αναφορικά με τις προτάσεις που συσχετίζονται με το νοσηλευτικό εργατικό δυναμικό, καθώς και για τις συζητή-
σεις που πραγματοποιήθηκαν με τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση (DG EMPL/ESCO- Directorate General
for EMPLoyment/European Skills, Competences and Occupations) και τον ΟΟΣΑ. Οι προτάσεις επικεντρώνονται
στον διαχωρισμό του νοσηλευτικού προσωπικού σε 4 κατηγορίες: Healthcare Assistants, General Care Nurses,
Specialist Nurses και Advanced Nurse Practitioners.

Δεδομένου ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στην εκπαίδευση μεταξύ Νοσηλευτών και Βοηθών Φροντίδας Υγείας
(Βοηθών Νοσηλευτών), από την Ομάδα Εργασίας του EFN προτάθηκαν δύο διαφορετικά σενάρια:

1. Να αποσυρθεί η κατηγορία «Βοηθός Φροντίδας Υγείας», να παραμείνουν 3 κατηγορίες (Νοσηλευτής Γενικής
Φροντίδας, Εξειδικευμένος Νοσηλευτής και Νοσηλευτής Προηγμένης Πρακτικής) και να δοθεί έμφαση στην
διαμόρφωση πολιτικής αναφορικά με τους Βοηθούς Φροντίδας Υγείας. Αυτό αιτιολογήθηκε από την πεποί-
θηση ότι ενδεχομένως, ο ρόλος των Βοηθών Φροντίδας Υγείας θα συγχωνευθεί με τον ρόλο των Νοσηλευτών,
απαξιώνοντας με αυτό τον τρόπο την επιστημονικότητα του Νοσηλευτή. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι οι Βοηθοί
Φροντίδας Υγείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του νοσηλευτικού εργατικού δυναμικού σε πολλές ευρω-
παϊκές χώρες, αν και όχι σε όλες.

2. Να διατηρηθούν οι 4 κατηγορίες αλλά να αναγραφεί κατηγορηματικά ότι οι Βοηθοί Φροντίδας Υγείας δεν μπο-
ρούν ποτέ να αντικαταστήσουν τον ρόλο του Νοσηλευτή. Συζητήθηκαν θέματα όπως η εποπτεία τους και το
πεδίο εφαρμογής της πρακτικής τους. Αναφέρθηκε ότι υφίσταται μια τεράστια μεταβλητότητα σε όλη την Ευ-
ρώπη στον ρόλο των Βοηθών Φροντίδας Υγείας καθώς και στην εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική (π.χ. στην
Ιρλανδία η εκπαίδευση διαρκεί 9 μήνες, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο μερικοί Βοηθοί δεν εκπαιδεύονται καθό-
λου).

Το συγκεκριμένο θέμα θα διερευνηθεί ενδελεχώς από Ομάδα Εργασίας, ώστε να περιλαμβάνει και να ικανοποιεί
τις διαφορετικές απόψεις και θα ολοκληρωθεί στην επόμενη συνάντηση του EFN τον Απρίλιο 2015, ενώ όλοι οι
Εθνικοί Σύνδεσμοι θα υποβάλλουν στοιχεία αναφορικά με τις 4 κατηγορίες νοσηλευτικού προσωπικού.

Τα μέλη του EFN ενημερώθηκαν για την πρόσκληση της ΕΕ για την υποβολή προτάσεων για τους Βοηθούς Φρο-
ντίδας Υγείας (Βοηθούς Νοσηλευτές) που υπέβαλε η Γερμανική εταιρεία CONTEC και όπου εμπλέκεται το EFN.
Τα μέλη της Επιτροπής ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του EFN.

Σχετικά με τις Διαπραγματεύσεις ΤΤΙΡ (Transatlantic Trade and Investment Partnership), ήδη συζητήθηκαν σχε-
τικά με τον «αποκλεισμό των υπηρεσιών υγείας από τη συμφωνία ΤΤΙΡ» οι απόψεις κάποιων μελών μέσω διαφό-
ρων ευρωπαϊκών φορέων όπως η EPHA (European Public Health Alliance), η EPSU (European Federation of Public
Service Union) και η Κοινωνική Πλατφόρμα, με την υποστήριξη του EFN. Η Andrea Spyropoulos (Royal College of
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Nursing) τόνισε ότι η TTIP αφορά στην εμπορευματοποίηση της φροντίδας υγείας και χρειάζεται να υπάρξει
ισχυρή διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες υγείας θα εξαιρεθούν από τη συμφωνία (μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ).

Τα μέλη του EFN που είχαν ήδη συζητήσει το θέμα με τους αρμόδιους υπουργούς, παρουσίασαν την εμπειρία
τους. Υπάρχει διαβεβαίωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι υπηρεσίες υγείας στον δημόσιο τομέα θα εξαι-
ρεθούν από την συμφωνία. Είναι ξεκάθαρο ότι η συμφωνία ΤΤΙΡ δεν θα συμπεριλαμβάνει αμοιβαία αναγνώριση
των Νοσηλευτών της Αμερικής. Ωστόσο, μερικές χώρες έχουν ήδη διμερείς συμφωνίες που μπορεί να επιτρέψουν
την εμπορική παρουσία Αμερικανικών κέντρων ή κλινικών στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα. Συνιστάται στα μέλη
του EFN να διερευνήσουν με τα αρμόδια υπουργεία τους την ύπαρξη και το περιεχόμενο τέτοιων διμερών συμ-
φωνιών.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Επιτρόπου Borg Tonio οριστικοποίησε τη θέση της για την Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας, η οποία λαμβάνει πλέον υπόψη της τις υποδείξεις του EFN, όπως αυτές υπάρχουν στη διαβούλευση
(ec.europa.eu/health/expert_panel/opinions/docs/004_definitionprimarycare_en.pdf). Είναι σημαντικό, τα μέλη του
EFN να λάβουν αποφάσεις για τις μελλοντικές δράσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με την προοπτική
και τις απόψεις των νοσηλευτών, οι οποίοι έχουν ρόλο κλειδί σε αυτήν. Το EFN πρέπει να συνεχίσει να συνεργά-
ζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας την Νοσηλευτική ως απαραίτητο στοιχείο στην ατζέντα της
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στην ΕΕ. Η ΠΦΥ πρέπει να παραμείνει αντικείμενο προτεραιότητας για το EFN, το οποίο
πρέπει να εστιάσει στον ρόλο, στις δεξιότητες και στις συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών ΠΦΥ.

Τον Απρίλιο του 2014 υπήρξε δημόσια διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα. Οι δράσεις λαμβά-
νουν πλέον χώρα σε επίπεδο κρατών μελών ώστε η εκτελεστική πράξη να είναι έτοιμη πριν από το τέλος του 2014. 

Τα μέλη του EFN παρουσίασαν τις απόψεις τους για τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με τα
standards ποιότητας και ασφάλειας στη νοσηλευτική. Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι η κοινοποίηση των βέλτιστων
πρακτικών σε όλα τα μέλη θεωρείται από τα μέλη του EFN ως αμοιβαία επωφελής και όλες οι προσπάθειες πρέ-
πει να επικεντρωθούν σε αυτή την κατεύθυνση.

Κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Αντιπροέδρου και δύο νέων μελών της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του EFN για τη διετία 2014-2016, εξελέγη Αντιπρόεδρος ο Bruno De Noronha Gomes του Συνδέσμου Νο-
σηλευτών της Πορτογαλίας και ως μέλη επανεξελέγησαν ο Peter Carter του Royal College of Nursing και η Herdis
Gunnarsdóttir του Συνδέσμου Νοσηλευτών της Ισλανδίας.

O Maximo Gonzalez (Γενικό Συμβούλιο Νοσηλευτικής της Ισπανίας) παρουσίασε την πρόοδο εργασιών για τη δη-
μιουργία καταστατικού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Νοσηλευτικής Έρευνας (ENRF-European Nursing Research
Foundation), ενώ αναφέρθηκε στην κρίση που υφίσταται στην υγεία λόγω του ιού Ebola, εστιάζοντας στις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν οι Νοσηλευτές σε εθνικό επίπεδο, λόγω των ανεπαρκών εφοδίων. Το Γενικό Συμβού-
λιο Νοσηλευτικής της Ισπανίας, σε συνεργασία με το ICN, διοργανώνει συνάντηση κορυφής στην Μαδρίτη στις
27-28 Οκτωβρίου για τον Ebola, με συμμετέχοντες ειδικούς επιστήμονες από όλο τον κόσμο, για να μοιραστούν
τις εμπειρίες τους και να αναπτύξουν μια κοινή στάση για την αντιμετώπιση της κρίσης, η οποία θα εστιάζεται στην
προαγωγή της εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων. Το EFN θα συνεισφέρει και θα υποστηρίξει αυτήν
την πρωτοβουλία.

H Annette Kennedy, 3η Αντιπρόεδρος του ICN έκανε μια σύντομη αναφορά στο έργο του ICN, επικεντρώνοντας
ιδιαίτερα στο έργο του ICN στην κρίση υγείας λόγω του ιού Ebola. 

Η Brigitte Grube από την Νοσηλευτική Οργάνωση της Δανίας, εκπροσώπησε το EFN στην Περιφερειακή Επιτροπή
Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO RC) και αναφέρθηκε στην θεματολογία της Γενικής Συνέ-
λευση της Επιτροπής.

Η Roswitha Koch από τον Ελβετικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών αντιπροσωπεύοντας την EFNNMA (European Forum of
National Nursing and Midwifery Associations) ενημέρωσε το EFN για τις δραστηριότητες της.

Η Ina Siby και η Margrete Kanstad εκπροσωπώντας την ENSA (European Nursing Students Association) παρου-
σίασαν την πρόοδο της ENSA μέχρι σήμερα, τονίζοντας ότι πλέον είναι ένας νόμιμος με καταστατικό οργανισμός,
έχοντας την υποστήριξη του EFN.

Η επόμενη Γενική Συνέλευση του EFN θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 16-17 Απριλίου 2015

Μαρία Μήτσιου, Ανχης (ΥΝ), MSc (ANP)
Γεν. Γραμματέας ΕΣΝΕ
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Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ευρω-
παϊκής δράσης ENS4Care που πραγματοποιήθηκε
στο Δουβλίνο στις 22 Οκτωβρίου 2014, οι επικεφαλείς

των Ομάδων Εργασίας παρουσίασαν το πρώτο σχέδιο κα-
τευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την πρόληψη, την κλινική
πρακτική, τους προηγμένους ρόλους, την ολοκληρωμένη
φροντίδα και τον ρόλο του Νοσηλευτή ηλεκτρονικής συντα-
γογράφησης (ePrescribing).
Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες για τη νοσηλευτική και
την κοινωνική φροντίδα στο πλαίσιο της «ηλεκτρονικής
υγείας» (eHealth), δημιουργήθηκαν με βάση τις επιλεγμένες
βέλτιστες πρακτικές που συγκεντρώθηκαν μέσω του δι-
κτύου ENS4Care από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, στο-
χεύοντας στην υποστήριξη του επανασχεδιασμού των συ-
στημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό, περιφερει-
ακό και εθνικό επίπεδο. Στη συνέλευση της Ομάδας Εργα-
σίας, αποφασίστηκε η συλλογή των απόψεων των εταίρων
από τους επικεφαλείς των Ομάδων, προκειμένου η δεύτερη
έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών να υποβληθεί τον Φε-
βρουάριο του 2015 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Γενική Συνέλευση ENS4Care διοργάνωσε για πρώτη φορά
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους από δια-
φορετικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η Branka Rimac
(Κροατία), Veronika Di Cara (Τσεχία), Milka Vasileva (Βουλ-
γαρία), Ecaterina Gulie (Ρουμανία), Iveta Lazarova και Jana Slo -
va kova (Σλοβακία) και Ausra Volodkaite και Dale Kabasinskaite
(Λιθουανία), συζήτησαν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για
την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών στις χώρες
τους. Ως βασικά προβλήματά που χρήζουν επίλυσης ανέ-
φεραν την χρηματοδότηση, την μετάφραση των οδηγιών
στην τοπική γλώσσα και την εκπαίδευση του υφιστάμενου
εργατικού δυναμικού στις ανάλογες δεξιότητες, θέτοντας
ως στόχο την οικοδόμηση συνεργασίας με οργανώσεις
ασθε νών και αναζήτηση στήριξης από τα ταμεία της ΕΕ.
Ο Daniel Widmer, εκπρόσωπος της UEMO (European Union
of General Practitioners - Ευρωπαϊκή Ένωση Γενικών Ια-
τρών), ανέφερε ότι η δράση ENS4care είναι σημαντική για
την UEMO γιατί είναι μια ευκαιρία συνεργασίας με άλλους
επαγγελματίες υγείας και ενδιαφερόμενους φορείς. 
Η Peggy Maguire του EIWH (European Institute of Women’s
Health - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Υγείας των Γυναικών) ανα-
φέρθηκε στην δυνατότητα συμμετοχής που παρέχει το και-
νοτόμο έργο ENS4Care στο Ινστιτούτο σε ένα διεπιστημο-
νικό δίκτυο που αποτελείται από νοσηλευτές, κοινωνικούς
λειτουργούς και πολίτες,  οι οποίοι συνεργάζονται για την
καλύτερη υποστήριξη και αποτελεσματικότητα των συστη-
μάτων υγείας, θεωρώντας ότι  ανταλλαγή γνώσεων και η
ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη χρήση

των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας από Νοσηλευτές και
επαγγελματίες κοινωνικής φροντίδας, μπορεί να συμβάλει
στην πρόληψη μη μεταδοτικών νοσημάτων σε ολόκληρη την
ΕΕ, υπερβαίνοντας τα σύνορα και τη γλώσσα. Είναι πεποί-
θηση του EIWH ότι οι νοσηλευτές και οι κοινωνικοί λειτουρ-
γοί βρίσκονται στην κατάλληλη θέση για να προσεγγίσουν
ένα ευρύ φάσμα κοινού, από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους,
στη δική τους κοινότητα, προάγοντας επιλογές υγιεινού
τρόπου ζωής. Μέσα από την αύξηση της γνώσης και της
χρήσης της ηλεκτρονικής υγείας, οι νοσηλευτές και οι κοι-
νωνικοί λειτουργοί, μαζί με τους εταίρους του ENS4Care,
θα διερευνήσουν τους τρόπους ενίσχυσης ανεξάρτητης
διαβίωσης για τους ηλικιωμένους που θέλουν να παραμεί-
νουν στα σπίτια τους, υποστηριζόμενοι από τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικής υγείας για την παρακολούθηση της ευημε-
ρίας τους, την πληροφόρηση για την υγεία τους και την
προσκόλληση στην φαρμακευτική τους αγωγή. 
Ο Ian Johnston της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λει-
τουργών (IFSW – International Federation of Social Workers),
τονίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης συντονισμένων ενερ-
γειών σε επίπεδο τοπικών και κοινωνικών υπηρεσιών  υγείας,
σχολίασε το γεγονός ότι στην ασθένεια ή στην αναπηρία
είναι σημαντικό οι φροντιστές και οι επαγγελματίες υγείας
που παρέχουν υποστήριξη να μπορούν να σχεδιάσουν μαζί
με τους ασθενείς την πιο κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και
το βέλτιστο μοντέλο φροντίδας. Οι οδηγίες της ηλεκτρονι-
κής υγείας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου
ENS4Care θα διαθέσουν τις πληροφορίες σε όλους τους
ενδιαφερόμενους σχετικά με τις υπάρχουσες επιλογές,
συμβάλλοντας στην ευεξία και δίνοντας τη δυνατότητα δια-
τήρησης ή ανάκτησης ελέγχου των παρεχομένων υπηρε-
σιών για την προαγωγή της ανεξαρτησίας τους. 
Η Elizabeth Hammer της «Λέσχης 1,6 εκατ.»* της Σουηδίας
αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της δράσης ENS4care για
την οργάνωση, καθώς δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης επα-
φών με παρόμοιες οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη και επι-
τρέπει τη συμμετοχή τους στο έργο και στην ενημέρωση για
τα σύγχρονα δεδομένα ανάπτυξης σε διάφορους σημαντι-
κούς τομείς των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Η κύρια συ-
νεισφορά της Λέσχης έγκειται στη διαδικασία της διάδοσης
των κατευθυντηρίων οδηγιών, διανέμοντας και ευαισθητοποι-
ώντας τους χρήστες, ιδιαίτερα στις σκανδιναβικές χώρες.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες θα έχουν την τελική τους μορφή
τον Απρίλιο του 2015, μετά την επικύρωσή τους από τις Ομά-
δες εργασίας. Η διαδικασία της αξιολόγησής τους μετά και
την εφαρμογή τους, θα συντονιστεί από την Marina Lupare.

Μαρία Μήτσιου, Ανχης (ΥΝ), MSc (ANP)
Γεν. Γραμματέας ΕΣΝΕ

ΚΚααττεευυθθυυννττήήρριιεεςς  ΟΟδδηηγγίίεεςς

Συνέλευση των Ομάδων Εργασίας 
της Δράσης της ΕΕ «ENS4Care»
22 Οκτωβρίου 2014, Δουβλίνο

* Η «Λέσχη 1,6 εκατ. Για την Υγεία της Γυναίκας» ονομάστηκε έτσι λόγω του αριθμού των γυναικών στη Σουηδία, ηλικίας άνω των 45 ετών,
όταν αυτή ιδρύθηκε το 1988. Σήμερα αριθμεί περισσότερο από 30.000 μέλη με αυξανόμενες τάσεις.
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Πραγματοποιήθηκε από 19-21 Ιουνίου 2014 η 39η Συνάντηση της Federation of Occupational Health Nurses
within the European Union (FOHNEU) στην Αθήνα. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον τομέα Κοινοτικής Νο-
σηλευτικής/ΠΦΥ του ΕΣΝΕ στο ξενοδοχείο Golden Age. Στη συνάντηση συμμετείχαν 16 μέλη από 8 χώρες και

παρατηρητές από την Ελλάδα. Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο ΓΓ του ΕΣΝΕ κ. Ε. Δούσης, ο οποίος παρουσίασε
την κατάσταση της νοσηλευτικής στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης, ο υπεύθυνος για την Υγιεινή και Ασφάλεια
(Υ&ΑΕ) εκ μέρους του υπουργείου εργασίας κ. Ι. Κωνσταντακόπουλος ο οποίος παρουσίασε την νέα εκστρατεία του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υ&ΑΕ που αναφέρεται στην καταπολέμηση/διαχείριση του στρες στους χώρους ερ-
γασίας (https://www.healthy-workplaces.eu/el), η κ. Ά. Κορομπέλη η οποία παρουσίασε την εμπειρία της από τη δυ-
σκολία σύνταξης προγράμματος εργασίας σε κλινικά νοσηλευτικά τμήματα για τους νοσηλευτές που εργάζονται σε
κυκλικό ωράριο και η κ. Β. Τσοπόκη, νοσηλεύτρια υγιεινής της εργασίας (ΝΥΕ) η οποία παρουσίασε το ρόλο και την
αξία της αξιολόγησης της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών Υ&ΑΕ από τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης του Επαγ-
γελματικού Κινδύνου. Όλες οι παρουσιάσεις προκάλεσαν συζήτηση από τους παρευρισκόμενους και σχολιάστηκαν
πολύ θετικά. 

Στη συνάντηση της Αθήνας ανέλαβε επίσημα την προεδρία η κ. Τζιαφέρη, η οποία στην εναρκτήρια ομιλία καλωσό-
ρισε και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την
Ουγγαρία και τη Φιλανδία. Επίσης ευχαρίστησε θερμά την αποχωρούσα πρόεδρο κ. Julie Staun για την υποστήριξη
στη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας της στην οποία συμπροέδρευαν. Επίσης, μας ενημέρωσε για τη 2ημε-
ρίδα του υπουργείου εργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, στην οποία συμμετείχε ως ομιλήτρια εκπρο-
σωπώντας την ομοσπονδία με θέμα τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας και το ρόλο των νοσηλευ-
τών εργασίας στην αντιμετώπιση και διαχείρισή τους, εισήγηση που συνέβαλε επιτυχώς στην ανάδειξη της ομο-
σπονδίας, καθώς έλαβαν χώρα προσκλήσεις από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία (EU-OSHA) και άλλων ευρωπαϊκών φορέων για μελλοντική ερευνητική συνερ-
γασία μαζί τους. Μεταξύ των διαφόρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε και η διοργάνωση του επόμε-
νου Διεθνούς Συνεδρίου της FOHNEU και αποφασίστηκε ομόφωνα η διεξαγωγή του να λάβει χώρα στο Rotterdam
της Ολλανδίας, στις 16-18 Μαρτίου 2016.

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε λεπτομερής αλληλοενημέρωση σχετικά με την Υ&ΑΕ στις χώρες της ΕΕ. Μερικά
σημαντικά σημεία ανά χώρα παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Βέλγιο

Στο Βέλγιο τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια συνεχής αναταραχή σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών Υ&ΑΕ και πρό-
σφατα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργοδοτών και των υπηρεσιών Υ&ΑΕ (παρόμοιες με τις δικές μας
Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου). Οι ΝΥΕ προσπαθούν ενεργά να
συμμετέχουν στην αναβάθμιση του ρόλου τους.

Γαλλία

Η σχετικά πρόσφατη αλλαγή (2012) της νομοθεσίας για την παροχή υπηρεσιών Υ&ΑΕ βρίσκεται σε αξιολόγηση και
σ’ αυτήν την αξιολόγηση συμμετέχει ενεργά και ο σύνδεσμό νοσηλευτών εργασίας της Γαλλίας (GIT).

Δανία

Το υπουργείο εργασίας προσδιόρισε τις περιοχές εστίασης για τη στρατηγική του εργασιακού περιβάλλοντος έως
το 2020 και περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν στο περιεχόμενο των υπηρεσιών Υ&ΑΕ.

ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝΔΔΙΙΑΑΣΣ  
ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΥΥΓΓΙΙΕΕΙΙΝΝΗΗΣΣ  
ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΕΕ--FFOOHHNNEEUU
ΑΑΘΘHHΝΝΑΑ,,  1199--2211  ΙΙΟΟΥΥΝΝIIΟΟΥΥ  22001144
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Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι έλεγχοι  από την επιθεώρηση εργασίας και ο συνεχής διάλογος με τις επιχειρήσεις.
Επίσης η κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει 3 συγκεκριμένους στόχους:
• 25% μείωση των εργατικών ατυχημάτων,
• 20% μείωση της ψυχοκοινωνικής πίεσης,
• 20% μείωση των μυοσκελετικών διαταραχών.
Το θέμα του επόμενου συνεδρίου των Σκανδιναβικών συνδέσμων ΝΥΕ προγραμματίζεται για το Σεπτέμβρη με κύρια
θέματα το ψυχοκοινωνικό εργασιακό περιβάλλον και την εργασιακή ζωή των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων.

Ελλάδα

Η Ελλάδα με αφορμή την προεδρία της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2014 έχει έντονη παρουσία και στα τεκταινό-
μενα στην Υ&ΑΕ. Το υπουργείο εργασίας με αυτή την ευκαιρία προσκάλεσε και την ομοσπονδία και η πρόεδρος 
κ. Τζιαφέρη συμμετείχε ως ομιλήτρια όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή. Επίσης μέλη του τομέα ΚΝ/ΠΦΥ δρα-
στηριοποιούνται έντονα σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για την Υ&ΑΕ, όπως π.χ. στο 41ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συ-
νέδριο που έγινε στη Χερσόνησο της Κρήτης στις αρχές Μαΐου. Παρ’ όλα αυτά τα προβλήματα Υ&ΑΕ για τους Έλ-
ληνες εργαζόμενους αλλά και για τους νοσηλευτές που εργάζονται στην παροχή υπηρεσιών Υ&ΑΕ της εργασίας
είναι τεράστια και επιδεινώνονται συνεχώς λόγω της αυξανόμενη ανεργίας αλλά και της μείωσης των δαπανών των
εργοδοτών στον ιδιωτικό τομέα και στην πλήρη αδιαφορία του δημόσιου τομέα να ασχοληθεί με τα βασικά δικαιώ-
ματα των εργαζόμενων σ’ αυτόν σε σχέση με την Υ&ΑΕ.

Ιρλανδία

Το ετήσιο συνέδριο του τομέα Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας του Ιρλανδικού συνδέσμου νοσηλευτών και
μαιών έγινε στο Δουβλίνο με επιτυχία. Επί του παρόντος ο σύνδεσμος έχει θέση σε εφαρμογή μία εκστρατεία για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της κακοποίησης στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών και μαιών διότι υπάρχουν ερευνη-
τικά και εργασιακά δεδομένα για την ύπαρξη σοβαρού προβλήματος στις υπηρεσίες υγείας.

Ολλανδία

Ο τομέας Υγιεινής της Εργασίας του Ολλανδικού συνδέσμου νοσηλευτών παρουσίασε την πρόταση του για τη διορ-
γάνωση του 6ου διεθνούς συνεδρίου του FOHNEU μαζί με τον εορτασμό για τα 70χρονα του τομέα. Η πρόταση έγινε
ομόφωνα δεκτή και ήδη ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την επιτυχημένη διεξαγωγή του συνεδρίου στο Ρότερνταμ
το Μάρτιο του 2016. 

Ουγγαρία

Στην Ουγγαρία παραδοσιακά οι νοσηλευτές που εργάζονται στις υπηρεσίες Υ&ΑΕ είναι ευάριθμοι, αλλά οι συνθήκες
εργασίες όχι ιδιαίτερα ελκυστικές. Πρόσφατα υιοθετήθηκε οδηγία για την αύξηση των μισθών τους που κυμαίνονται
από 388-537 ευρώ. 

Σουηδία

Αναφέρθηκε ότι η προσοχή για τα θέματα Υ&ΑΕ επικεντρώνεται στην επιμήκυνση του εργασιακού βίου και στα προ-
βλήματα που αυτή δημιουργεί στην εργασιακή ικανότητα. Επίσης ότι θα ξεκινήσει προσεχώς το πρώτο πρόγραμμα
εξειδίκευσης για Νοσηλευτές Υγιεινής της εργασίας στο πανεπιστήμιο Örebro.

Φιλανδία

Η νομοθεσία για την Υ&ΑΕ ανανεώθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και δίνει έμφαση στη διαχείριση του απουσιασμού
για λόγους υγείας και στη διατήρηση της εργασιακής ικανότητας των εργαζομένων. Η εκπαίδευση των ΝΥΕ βρίσκε-
ται σε διαδικασία ανανέωσης και ο σύνδεσμος των Φιλανδών ΝΥΕ (ο πλέον πολυάριθμος στην Ευρώπη αλλά και ο
πιο δραστήριος και καλύτερα οργανωμένος) πιέζει για καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης.

Η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί από τον εκπρόσωπο της Γερμανίας στο Dusseldorf από 26-29 Νοεμβρίου 2014.

Περισσότερες λεπτομέρειες και σχετική ενημέρωση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας:
www.fohneu.org

Π. Σουρτζή & Σ. Τζιαφέρη
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Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

09:00-11:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

11:00-12:30 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΑ1, ΕΑ2, ΕΑ3, ΕΑ4, ΕΑ5, ΕΑ6, ΕΑ7, ΕΑ8

12:30-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (6)
Νοσηλευτική διαχείριση ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας 

13:30-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (13)
Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας: από τη θεωρία στην πράξη

14:30-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:00-16:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (21)
Βασική υποστήριξη της ζωής

16:00-17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (20)
Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής

17:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (14)
Λοιμώξεις του ΚΝΣ στη ΜΕΘ – Νοσοκομειακή κοιλιΐτιδα

18:00-19:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (1)
Σύγχρονο νοσοκομειακό Management

19:00-20:30 Τελετή έναρξης – Εναρκτήρια ομιλία

20:30 Τελετή δεξίωσης

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

11:00-12:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (12)
Σακχαρώδης Διαβήτης 

12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΞΗ (1) 
Μεταφορά της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας από τις αίθουσες 
διδασκαλίας μέσα στη ΜΕΘ με τη χρήση διάδρασης. 
Το παράδειγμα του Τηλεπρομηθέα 

12:30-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (16)
Επείγουσες καταστάσεις στην Αιματολογία

77οο ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΟΟΣΣΙΙΟΟ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΕΕΝΝΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
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13:30-14:00 ΔΙΑΛΕΞΗ (9)
Ατυχήματα υγειονομικού προσωπικού από βιολογικούς παράγοντες –
Τριετής Επιτήρηση σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο 

14:00-15:00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ

15:00-16:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (26)
Νοσηλευτική φροντίδα βαρέως πάσχοντος σε ΜΕΘ 

16:00-17:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (5)
Αντιμετώπιση χειρουργικών συμβάντων σε ΤΕΠ

17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΞΗ (3)
Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Αντιμετώπιση στο ΤΕΠ και ΜΕΘ

17:30-19:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (15)
Αντιμετώπιση ασθενούς με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ)

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

11:00-13:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (9)
Διεξαγωγή αναρροφήσεων σε ΜΕΘ

13:00-14:00 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΑΑ1-ΑΑ8

14:00-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

15:00-17:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (4)
Διαχείριση της VAP, προάγοντας την πρόληψη λοιμώξεων

17:00-19:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (8)
Σενάριο Αντιμετώπισης Αθρόων Προσελεύσεων σε Τριτοβάθμιο Χώρο Υγείας

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

09:00-10:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (7)
Νεότερα δεδομένα στην καρδιολογική – καρδιοχειρουργική Νοσηλευτική

10:30-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (19) 
Πρώιμη αποκατάσταση στην ΜΕΘ-ΜΑΦ: αναγκαιότητα ή υπερβολή

11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΞΗ (6)
Η συνεισφορά της πρώιμης αποκατάστασης σε βαριά πάσχοντες: 
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

12:00-13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

13:00-13:30 ΔΙΑΛΕΞΗ (5)
Μαζικές καταστροφές και διαχείριση απωλειών

13:30-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (25)
Σύγχρονες, καινοτόμες πρακτικές στην πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων
σε ΤΕΠ και Ειδικές Μονάδες Παιδιατρικού Νοσοκομείου 

14:30-15:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (30) 
Η χρήση της τεχνολογίας στην επούλωση τραυμάτων και ελκών 

15:30-16:30 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
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16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΞΗ (7)
Μη φαρμακευτικοί τρόποι διαχείρισης του παιδιατρικού πόνου στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών

17:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (27)
Αιματολογικός ασθενής: Οι διαστάσεις του επείγοντος και της εντατικής νοσηλείας

18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:30-19:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (17)
Διαχείριση κρίσεων σε περίοδο κρίσης

19:30-20:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (22)
Αντιμετώπιση πολυτραυματία στη ΜΕΘ – Προβλήματα, προβληματισμοί 
και παρεμβάσεις

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

09:00-10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (23)
Ποιότητα και ασφάλεια εισαγωγή προτύπων & διαδικασιών στη νοσηλευτική φροντίδα του ασθε-
νούς στη ΜΕΘ

10:00-10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ (8)
Διαχείριση χρόνου και stress 

10:30-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (29)
Νεότερα δεδομένα στην Επείγουσα Καρδιολογία 

11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΞΗ (4)
Door to balloon 

12:00-13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:00-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (3)
Διαχείριση/αντιμετώπιση ασθενή με σοβαρή σήψη 

14:00-15:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (18)
Διαχείριση τραύματος και φροντίδα υγείας 

15:00-15:30 ΔΙΑΛΕΞΗ (10)
Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 

15:30-16:30 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16:30-17:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (24)
Αιμοδυναμική παρακολούθηση (Monitoring) καρδιαγγειακού συστήματος

17:30-18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ (2)
Εξειδίκευση Νοσηλευτών στην Επείγουσα & Εντατική Νοσηλεία:
Δεδομένα και Προοπτικές

18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18:30-20:30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (5)
Η χρήση της Τοπικής Αρνητικής Πίεσης στη Θεραπεία Τραυμάτων και Ελκών – NPWT

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

09:00-10:00 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΑΑ9-ΑΑ17

10:00-12:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (1)
Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση πολυτραυματία
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12:00-13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

13:00-15:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (3)
Διαχείριση Τραυματία από πυροβόλα όπλα 

15:00-16:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16:00-21:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (7)
Αντιμετώπιση του πολυτραυματία στο ΤΕΠ με βάση τις αρχές του ATLS

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

09:00-10:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (8)
Η οξεία νεφρική βλάβη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

10:00-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (10)
Ο ρόλος του Αναισθησιολόγου στα Ενδονοσοκομειακά Επείγοντα σήμερα

11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (2)
Ποιότητα, ΤΕΠ και Οικονομική Κρίση

13:00-14:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (4)
Βιοηθικές Προσεγγίσεις

14:00 ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

09:00-10:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (9)
Μαζικές καταστροφές – Διαχείριση κρίσεων

10:30-11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (28)
Evidence-based νοσηλευτική φροντίδα στο χώρο Εντατικής Θεραπείας – 
Μελέτη Περιπτώσεων

11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:30-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ (11)
Αντιμετώπιση παθολογικών συμβάντων σε επίπεδο ΤΕΠ

13:30-14:00 ΔΙΑΛΕΞΗ (11)
Νέκρωση ιστών μετά από εξαγγείωση κυτταροστατικών φαρμάκων – Νοσηλευτική αντιμετώπιση.
Καταγραφή εξαγγειώσεων στο Τμήμα Εξωτερικής Χημειοθεραπείας ΠΓΝΛάρισας το 2013 

14:00 ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ 3

09:30-11:30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (6)
ARDS, Διάγνωση & Διαχείριση

11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:00-14:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (2)
Βασική Διαχείριση αεραγωγού

14:00 ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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TTOOMMΕΕΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΑΑΡΡΚΚΑΑΔΔΙΙΚΚΟΟ  ΝΝΟΟΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΡΡΙΙΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  
ΗΗ  ««ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑ»»

1144ηη ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙΔΔΑΑ  

««ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΣΣΕΕ  ΑΑΞΞΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΔΔΟΟ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ»»

Υπό την Αιγίδα του Δήμου Τρίπολης

Kόστος συμμετοχής 10€

Πληροφορίες: Γραμματεία ΕΣΝΕ
Τηλ.: 210 7702861, 210 7485307, Fax: 210 7790360 - E-mail: esne@esne.gr / www.esne.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:30-9:30 Εγγραφές

9:30-10:00 Χαιρετισμοί-Έναρξη

10:00-10:30 Εναρκτήρια Ομιλία

Συντονιστές: Κασνακτσόγλου Γεσθημανή, 
Καπετανούδη Στάμω 
Οι αξίες ως υπόβαθρο βιωσιμότητας και διάκρισης
Γκέγκας Αθανάσιος

10:30-11:30 1ο Στρογγυλό Τραπέζι
Νοσηλευτικές επαγγελματικές αξίες
Συντονιστές: Πετρουλά Σοφία, Γκριτζάνη Ιωάννα
Οι διαχρονικές αξίες της νοσηλευτικής
Παπαγεωργίου Δημήτρης
Κώδικες νοσηλευτικής δεοντολογίας
Πέτσιος Κωνσταντίνος
Η έλλειψη των πόρων και η εφαρμογή των νοσηλευτικών αξιών
Κουτρουμπέλη Καλλιρρόη

11:30-12:00 Διάλεξη

Συντονιστές: Γαλάνη Αικατερίνη, Μητρόπουλος Νικόλαος

Προασπίζοντας τα δικαιώματα των ασθενών σε περιόδους κρίσης
Παπασταματάκης Γεώργιος

12:00-12:30 Διάλειμμα-καφές

12:30-14:00 2ο Στρογγυλό Τραπέζι:
Δημιουργώντας τις εξελίξεις

Συντονιστές: Παπακωνσταντίνου Ελπίδα, Παπαϊωάννου Αγγελική

Ηθικά, οντολογικά και επιστημολογικά θέματα στη φιλοσοφία της Νοσηλευτικής
Ζυγά Σοφία
Ο νέος νοσηλευτής: η κρίση ως πρόκληση
Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη
Η αξία της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης
Λαμπράκη Μαρίνα
Ούτε σκλάβοι ούτε ήρωες: αναζητώντας τη νοσηλευτική μας ταυτότητα στη δίνη της κρίσης
Παναγιώτου Ασπασία

14:00-14:30 Συμπεράσματα-Απονομή βεβαιώσεων
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23 Οκτωβρίου 2014
16:00-18:00 Αρμοδιότητες Γραφείου Εκπαίδευσης: Οργάνωση και Έντυπα

Μ. Χατζοπούλου

13 Νοεμβρίου 2014
16:00-17:00 Κλινικοί εκπαιδευτές: Ο ρόλος και το καθηκοντολόγιο τους

Ν. Ρούβαλη
17:00-18:00 Εργαλεία ενδοκλινικής εκπαίδευσης

Μ. Μεϊδάνη

27 Νοεμβρίου 2014
16:00-19:00 Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές

Μ. Παυλάκης

11 Δεκεμβρίου 2014
16:00-18:00 Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική

Εκπαίδευση
Ε. Κλέτσιου

22 Ιανουαρίου 2015
16:00-17:00 Βασικές αρχές χορήγησης φαρμάκων και φαρμακευτικά

λάθη
Ι. Πρασίνη

17:00-18:00 Κλίμακες πόνου
Μ. Μήτσιου

19 Φεβρουαρίου 2015
16:00-18:00 Μέτρα πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων: Γενικά και

Ειδικά – Τρόπος λήψης δείγματος εξετάσεων
Ε. Δοκουτσίδου

19 Μαρτίου 2015
16:00-18:00 Διαχείριση και φροντίδα ασθενών με στομίες – Οξεία χειρουργική κοιλία και κοιλιακό άλγος

Μ. Καπρίτσου

16 Απριλίου 2015
16:00-17:00 Διδασκαλία Διαβητικού ασθενή

Ε. Βλάχου
17:00-18:00 Νοσηλευτική εκτίμηση ασθενούς ανά σύστημα

Ι. Πρασίνη

ΟΟ  ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΟΟΣΣ

ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΝΝΕΕΙΙ  ΤΤΟΟΝΝ  11
ΟΟ

ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάθε εκπαιδευτικό μάθημα είναι διάρκειας 2 ωρών (16:00-18:00) και πραγματοποιείται στις παραπάνω ημερομηνίες

στην αίθουσα διαλέξεων του Ε.Σ.Ν.Ε. (Πύργος Αθηνών, Γ΄ Κτήριο, 2ος Όροφος, Λεωφόρος Μεσογείων 2 ).

• Το ποσό συμμετοχής για όλο τον Κύκλο μαθημάτων ανέρχεται στα 35 €, εφόσον καταβληθεί εφάπαξ στο 1ο
μάθημα.

• Το ποσό συμμετοχής για μεμονωμένο μάθημα ανέρχεται στα 5 €.

ΣΗΜ: Για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης απαιτείται υποχρεωτικά η παρακολούθηση του 90% του συνόλου ωρών του
Κύκλου Μαθημάτων.

Πληροφορίες: Γραμματεία Ε.Σ.Ν.Ε.
Τηλ: 210 7702861, 210 7485307 - Fax: 210 7790360 - Email: esne@esne.gr - www.esne.gr



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΝΕ
2012 - 2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΤΣΗ-ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΣΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΖΙΟΥ-ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

ΜΕΛΗ:
ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΡΩΝΗ

«ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ»

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Γ΄ ΚΤΙΡΙΟ, ΑΘΗΝΑ 115 27
Τηλ.: 210 77.02.861, Fax: 210 77.90.360

e-mail: esne@esne.gr
www.esne.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΤΣΗ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π. ΓΑΛΑΝΗΣ

Ε. ΓΙΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ. ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΗΣ
Ε. ΔΟΥΣΗΣ

Γ. ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ
Β. ΜΑΤΖΙΟΥ-ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ

Μ. ΜΗΤΣΙΟΥ
Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μ. ΤΣΕΡΩΝΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
DECO etc 

18o χλμ. Λ. Σπάτων, 190 07 Σπάτα
Τηλ.: 210 66.67.348, Fax: 210 36.01.679 

info@decoetc.gr, www.decoetc.gr

Πακαλούνται τα μέλη του ΕΣΝΕ να γνωστοποιήσουν στη Γραμματεία το 

e-mail τους, για να λαμβάνουν το Νοσηλευτικό Δελτίο, ηλεκτρονικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤOΥ ΕΚΔOΤΗ: 

ΤO ΝOΣΗΛΕΥΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠO ΠOΛΥΣΥΛΛΕΚΤΙΚO. 

ΦΙΛOΔOΞΕΙ ΝΑ ΦΙΛOΞΕΝΗΣΕΙ ΔΙΑΦOΡΕΣ ΑΠOΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ. 

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΥΠOΓΡΑΦΑ. 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΡΘΡO ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ O ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  

ΚΑΙ OΧΙ ΤO ΔΙOΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤOΥ ΕΣΝΕ.

Τακτικά
Μέλη

Συνδρομή &
εγγραφή 25€ 

Συνδρομή 20€ 

Αρωγά
Μέλη

Συνδρομή &
εγγραφή 15€ 

Συνδρομή 10€ 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Συνδρομή 20 €Συνδρομητές

ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:
112 00 2002 019143 ALPHA Τράπεζα
(Να αποσταλεί με fax το αντίγραφο 
της απόδειξης κατάθεσης).

Όσα μέλη έχουν σε εκκρεμότητα συνδρο-
μές προηγουμένων ετών μπορούν να τις
τακτοποιήσουν καταβάλλοντας μόνο 20€.
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