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Άρθρο Σύνταξης

Ατομική έναντι Υπηρεσιακής ευθύνης

Ζούμε όλοι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Τίποτα δεν μοιάζει με το χθες και όλα θα είναι διαφορετικά
αύριο. Η γενικευμένη κρίση υγείας λόγω κορονοΐού πλήττει τη χώρα μας, πλήττει το σύστημα
υγείας μας και τις αντοχές των εργαζόμενων σε αυτό, πόσο μάλιστα εμάς που εργαζόμαστε στην
πρώτη γραμμή, στα ΤΕΠ και στις ΜΕΘ.

Τα αναγκαία μέτρα, τόσο στην καθημερινή μας ζωή με την λήψη των περιοριστικών μέτρων όσο και
στους χώρους εργασίας έχουν αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα μας. Σκοπό έχουν τον περιορισμό
της εξάπλωσης του ιού και αποτελούν αυτονόητη υποχρέωση, για να προστατεύσουμε την ίδια τη
ζωή μας, την οικογένεια μας, τους συνανθρώπους μας, την πατρίδα μας, για να μπορέσουμε να
βγούμε στο τέλος υγιείς και νικητές από αυτή τη μάχη.

Η στάση μας διαμορφώνεται, αναπροσαρμόζεται διαρκώς, και πολλές φορές φιλτράρεται με βάση
την ατομική τοποθέτηση και την οπτική του καθενός μας για τα πράγματα και τις εξελίξεις γύρω
μας. Πόσο μάλλον όταν περιστρέφεται γύρω από την αξία της ανθρώπινης ζωής. Μέσα, λοιπόν σε
αυτές τις συνθήκες αναπτύχθηκε η αξία της ατομικής ευθύνης έναντι της εθνικής ευθύνης, της
υπηρεσιακής ευθύνης.

Την στιγμή μάλιστα που οι νοσηλευτές, όχι μόνο της πρώτης γραμμής αλλά και όλων των
νοσηλευτικών τμημάτων και δομών, κατά την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών, κάτω από τις
χειρότερες συνθήκες, δεν διαθέτουν αρκετό ή και πολλές φορές τον κατάλληλο εξοπλισμό
προστασίας, η εύρεση των μέτρων ατομικής προστασίας έγινε από υπηρεσιακή υποχρέωση,
ατομική ευθύνη. Είναι υπηρεσιακή ευθύνη ο κάθε εργαζόμενος να έχει τα κατάλληλα μέτρα
ατομικής προστασίας, η διανομή τους να είναι διαφανής και αναλογική στα νοσηλευτικά τμήματα.

Σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες η συναδελφικότητα, η αλληλεγγύη, η συνοχή, είναι θεμελιώδεις
αρχές και αξίες συνδεδεμένες άρρηκτα με τους νοσηλευτές. Για αυτό και θα είμαστε εμείς, όλοι
μαζί, στην πρώτη γραμμή.

Σε αυτή τη μάχη κανείς μας δεν

πρέπει να αισθάνεται μόνος του.

Νικόλαος Γιάκης, MSc, PhD,

Πρόεδρος ΤΕΕΝ

Τεύχος 53,    Απρίλιος 2020
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2η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα ΤΕΕΝ

Η 2η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα που διοργάνωσε ο ΤΕΕΝ μαζί με το Περιφερειακό Τμήμα
Μακεδονίας – Θράκης του ΕΣΝΕ και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, είχε για θέμα του
«Βιώνοντας την Μετάβαση, Διαμορφώνοντας την Αλλαγή» ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις
22-23/11/2019 στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και αποτελεί πλέον
παρελθόν.

Σε αυτή συμμετείχαν 416 σύνεδροι που είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο
επιστημονικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Διημερίδας εξελίσσονταν σε δύο ταυτόχρονα αίθουσες
όπου αναπτύσσονταν ξεχωριστές θεματικές ενότητες κάθε φορά, 9 Διαλέξεις, 5 Στρογγυλά Τραπέζια,
5 Κλινικά Φροντιστήρια και 24 Ελεύθερες Ανακοινώσεις με πολύ καλά μεθοδολογικά δομημένες
μελέτες, αναφορές κλινικών ειδικών καταστάσεων, θέματα της επείγουσας και εντατικής
νοσηλευτικής και εισηγήσεις που αναφέρονταν στην ολοκληρωμένη νοσηλευτική φροντίδα και στη
διοίκηση.

Η Επιτροπή του ΤΕΕΝ, η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή της Διημερίδας σε συνεργασία με
το Περιφερειακό Τμήμα Μακεδονίας – Θράκης του ΕΣΝΕ και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
καταθέτοντας μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους και βάζοντας το προσωπικό τους μεράκι και
πάθος ευελπιστούν η 2η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα να ικανοποίησε τις προσδοκίες όλων
μας.

Η αγάπη του κόσμου αλλά και η ενεργή συμμετοχή σας, μας δίνει την πεποίθηση ότι μπορούμε κάθε
φορά να διοργανώνουμε κάτι καλύτερο. Όλοι όσοι παρευρέθηκαν θα πρέπει να αισθάνονται τυχεροί
γιατί είχαν την ευκαιρία να το ζήσουν. Ευχαριστούμε θερμά τους συντονιστές και εισηγητές, τα μέλη
της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής, τους χορηγούς, αλλά κυρίως τους Συνέδρους που
συνέβαλλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της Διημερίδας.
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Οι χαιρετισμοί της Διημερίδας πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα
της πρώτης ημέρας και απεύθυναν εκπρόσωποι από την τοπική
κοινωνία (Δήμος, Περιφέρεια, ΥΠΕ) εκ μέρους της Μητρόπολης
Θεσσαλονίκης, την τοπική ιατρική και νοσηλευτική ακαδημαϊκή
κοινότητα, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης η Διευθύντρια
της ΝΥ κα Κατσίγιαννη, εκ μέρους του ΔΣ του ΕΣΝΕ ο κος
Δημητρέλης, η Πρόεδρος του ΠΤ Μακεδονίας – Θράκης του ΕΣΝΕ
κα Κ. Κουτσιαντά, και ο Πρόεδρος του ΤΕΕΝ κος Γιάκης.

Κατά την διάρκεια της Τελετής Έναρξης έγινε αναφορά για το
έργο και την προσφορά της κας Αλίκης Δημητριάδου από την
Πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής στο οποίο υπηρέτησε, Δρ.
Μηνασίδου Ευγενία ενώ η εναρκτήρια ομιλία που ακολούθησε
έγινε από την Βυζαντινολόγο κα Καραγιάννη Φλώρα η οποία μας
έκανε μια περιήγηση στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη.

Με τη λήξη του Συμποσίου ανακοινώθηκαν τα συμπεράσματα
της Διημερίδας, τονίζοντας ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι
διεργασίες προσφέροντας νέα γνώση και ευρεία ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των Συνέδρων.

Για την Επιτροπή του ΤΕΕΝ 
Γιάκης Νικόλαος, MSc, PhD

Πρόεδρος ΤΕΕΝ



Μήνυμα της EfCCNA

31Μαρτίου 2020
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Μήνυμα συμπαράστασης σε όλους
τους νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται
σε χώρους παροχής κριτικής φροντίδας
με αυτοθυσία και επαγγελματισμό από
το προεδρείο της EfCCNa.

«Η EfCCNa είναι έτοιμη να υποστηρίξει
τους συναδέλφους μας που εργάζονται
στις Εντατικές Μονάδες για την
περίθαλψη ασθενών με Covid-19, σε
ολόκληρη την Ευρώπη.

Ιδιαίτερα, έχουμε στη σκέψη μας τους
Ιταλούς και Ισπανούς συναδέλφους
μας ... πρέπει να μάθουμε από αυτούς,
πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
καλύτερα το COVID-19, παραμένοντας
ασφαλές τόσο
σωματικά όσο και ψυχολογικά, επειδή
η
κρίση κλιμακώνεται ήδη στις χώρες
μας.

Η EfCCNa θα σας υποστηρίξει
δημοσιεύοντας σχετικές πληροφορίες
που μπορεί να σας βοηθήσουν.

Σας παροτρύνουμε να παραμείνετε σε
επαφή μαζί μας, δημοσιεύοντας τα
σχόλια σας και θα κάνουμε ότι
μπορούμε για να σας ενημερώσουμε.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ 
ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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ANIARTI και επιδημία COVID-19

9Μαρτίου 2020

Οι Ιταλοί Νοσηλευτές της Επείγουσας Φροντίδας εκπροσωπούνται στην EfCCNa από τον Aniarti και
αυτή τη στιγμή δίνουν την δική τους μάχη απέναντι στον αόρατο εχθρό τον Covid-19.

Οι Ιταλοί συνάδελφοι δηλώνουν:

«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μοιραστούμε τις πρώτες εντυπώσεις και εμπειρίες μας σε ότι
μάθαμε τις πρώτες ημέρες της επιδημίας COVID-19. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η ταχεία
εξέλιξη των συγκροτημάτων μόλυνσης μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς χρόνο για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων περιορισμού.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πρόβλεψη και ο προγραμματισμός αποτελούν το κλειδί για την
αντιμετώπιση αυτής της επιδημίας».

https://pastsite.aniarti.it/sites/default/files/documenti/covid_19_aniarti_to_efccna.pdf?fbclid=IwAR1
94g0SVAQF-RoGnK9BVgMO0wZkohwsUHIYlmxQzi06JKfysuJ5ckqVWY



COVID-19: Σημασία ετοιμότητας &

προτεραιότητα η ανάγκη για προστασία του προσωπικού

26Μαρτίου 2020

European Federation of Nurses Associations (EFN)

European federation of Critical Care Nursing Associations ( EfCCNa)

European Society for Emergency Nursing (EuSEN)

Κοινή δήλωση θέσης για την ετοιμότητα COVID-19 και την επείγουσα ανάγκη για προστασία
των Νοσηλευτών.

Η πανδημία COVID-19 επηρεάζει τους πολίτες και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αλλά, πάνω από όλα έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στους
νοσηλευτές της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής.

Κάνουν τη δουλειά τους κάτω από τις χειρότερες συνθήκες από ποτέ άλλοτε, δεν διαθέτουν
αρκετό ή και πολλές φορές τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας και συχνά μολύνονται από τον
ίδιο τον ιό, με θανάσιμες συνέπειες σε ορισμένες περιπτώσεις.

Για το λόγο αυτό, τα EFN, EfCCNa, EuSEN καλούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, όλες τις εθνικές
κυβερνήσεις της ΕΕ, τον κλάδο της υγείας και άλλους φορείς στον τομέα της υγείας να:

1. Ελαχιστοποιήσουν τις διαδικασίες των δημόσιων προμηθειών στο ελάχιστο, διασφαλίζοντας
ότι ο κατάλληλος εξοπλισμός (π.χ. μάσκες FFP2, μηχανικοί αναπνευστήρες) είναι προσβάσιμος
από τους νοσηλευτές. Είναι βασικό η διανομή να είναι διαφανής και αναλογική για όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ.

2. Κατανομή των απαραίτητων πόρων για την υποστήριξη των νοσηλευτών. Τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τους ήδη συμφωνημένους προϋπολογισμούς τους για
την εισροή κεφαλαίων όπου εφαρμόζεται η επείγουσα και εντατική νοσηλευτική.

3. Δράσεις μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων ενάντια στον
στιγματισμό των νοσηλευτών που φροντίζουν τους ασθενείς με COVID-19.

4. Ξεκινήστε την παρακολούθηση του αριθμού των νοσηλευτών που έχουν μολυνθεί με το COVID-
19 στο χώρο εργασίας και καταγράψτε τον αριθμό αυτών που πέθαναν εξαιτίας της λοίμωξης.

5. Ενθάρρυνση της συν-δημιουργίας και του σχεδιασμού των πολιτικών διαδικασιών με την
συμμετοχή νοσηλευτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την ετοιμότητα, τα
πρωτόκολλα, την κατάρτιση και την επιλογή των κατάλληλων υλικών.
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(συνέχεια)

6. Συνεργαστείτε στενά με τους επαγγελματίες υγείας για να αναπτύξετε πολιτικές που σχεδιάζουν
ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα όσων ασχολούνται με ασθενείς με COVID-19.

7. Δέσμευση να αποτραπεί η εμφάνιση επιδημιών από μελλοντικά κρούσματα, εμπλέκοντας τους
νοσηλευτές της πρωτοβάθμιας υγείας στον σχεδιασμό των πολιτικών, των διαδικασιών και του
συντονισμού. Η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά της να προλαμβάνει, να προστατεύει, να
εντοπίζει, να αναφέρει και να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια
υγεία.

8. Εξασφάλιση των κατάλληλων μηχανισμών για την ψυχολογική φροντίδα των νοσηλευτών που
αντιμετωπίζουν έντονο άγχος κατά τη διάρκεια της κρίσης καθώς και ομάδες υποστήριξης για την
πρόληψη και τη θεραπεία της μετατραυματικής διαταραχής του άγχους.

9. Να παρέχετε στους νοσηλευτές πρόσθετη κατάρτιση σε στρατηγικές που βοηθούν τους ασθενείς
να αντιμετωπίσουν την απομόνωση, την έλλειψη οικογενειακής επίσκεψης και το φόβο του θανάτου.

Η EFN, η EfCCNa, η EuSEN αναγνωρίζουν και εκτιμούν τις προσπάθειες και τα κεφάλαια που έχουν
συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η βιομηχανία υγείας για την έρευνα ενός εμβολίου και της
θεραπείας από COVID-19.

Αλλά υπενθυμίζουμε στην Επιτροπή ότι η πιο κρίσιμη κατάσταση είναι τώρα η πρώτη γραμμή. Ως εκ
τούτου, παραμένουμε στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διασφαλίσουμε ότι η απόφαση
της ΕΕ αντικατοπτρίζει τις απόψεις της πρώτης γραμμής, ώστε οι ενέργειες της ΕΕ να είναι
κατάλληλες για το σκοπό αυτό.

Νίκος Γιάκης, 

RN, MSc, PhD, 

Πρόεδρος ΤΕΕΝ
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2020 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ & ΜΑΙΕΥΤΩΝ

Ή αλλιώς ... τίποτε δεν είναι τυχαίο τελικά!

Η ανακήρυξη του έτους 2020 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
ως έτος Νοσηλευτών & Μαιευτών μοιάζει σαν να είναι ένα
καλοδουλεμένο σχέδιο. Σε μια περίοδο που δοκιμάζει τις αντοχές
των συστημάτων υγείας διεθνώς, έχει αναδείξει ακόμη και από τα
πρώτα στάδια της πανδημίας του CoVID-19 τον σημαντικό ρόλο των
νοσηλευτών στην ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα των
συστημάτων υγείας αλλά και το σημαντικό και πρωτεύοντα ρόλο
τους στην διασφάλιση και προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος θέλει να τονίσει,
διαμέσου και αυτής της έκδοσης, την σημασίας της ορθής
εφαρμογής των μέτρων ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα αυτή την
περίοδο που λόγω περιορισμένων πόρων η διάθεση τους είναι
εξαιρετικά περιορισμένη. Προτρέπει και συμβουλεύει τους
συναδέλφους να ενημερώνονται τακτικά από τις επίσημες αρχές και
τους διεθνείς οργανισμούς και να προασπίζουν εαυτούς και
ασθενείς από την παραπληροφόρηση που εν μέσω κρίσης
γιγαντώνεται.

Όμως αυτή η περίοδος κρίσης είναι και μια ευκαιρία για το
Νοσηλευτικό δυναμικό να αναδείξει με τον πιο ηχηρό τρόπο την
παρουσία του και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην
καθημερινή κλινική πράξη.

Είναι η ευκαιρία το περιστασιακό «χειροκρότημα» να μεταβληθεί
σε «αναγνώριση». Είναι η ευκαιρία το «αόρατο» κλινικό μας έργο
να γίνει ορατό μέσα από την αντιμετώπιση μιας «αόρατης»
απειλής.

Μιας απειλής όμως που είναι πραγματική και εάν δεν
αντιμετωπιστεί με επαγγελματισμό θα οδηγήσει σε άδικες
απώλειες, τόσο στο γενικό πληθυσμό αλλά και σε επαγγελματίες
υγείας οι οποίοι θα εκτεθούν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους.

Θα ήθελα να αφιερώσω αυτές τις λίγες γραμμές συμπαράστασης
στον «ανώνυμο» κλινικό νοσηλευτή σε όλον τον κόσμο που με
αυτοθυσία προσφέρει απλόχερα φροντίδα. Θα ήθελα να δω με
αισιοδοξία την εξέλιξη της πανδημίας αν και οι συνέπειες ξεπερνούν
κάθε προηγούμενο.

Στις επόμενες σελίδες ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο το οποίο
υπογράφει η Διεθνής Ένωση Νοσηλευτών (ICN) και ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την ανάγκη επένδυσης στους
νοσηλευτές. .. Γιατί θα υπάρξει συνέχεια και μετά την κρίση... Κωνσταντίνος Πέτσιος, 

RN, Msc, PhD,
Γενικός Γραμματέας ΕΣΝΕ

7 Απριλίου 2020

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΥΓΕΙΑΣ

Αναφορά των 
Ηνωμένων Εθνών 

στους Νοσηλευτές & 
Μαιευτές.

Οι παγκόσμιοι ήρωες 
στην 1η γραμμή της 

μάχης κατά του 
COVID-19

.

https://www.un.org/en/civil-
society/civil-society-briefing-global-
heroes-nurses-and-midwives-
frontline-covid-19-one-step
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Προτεινόμενοι ιστότοποι
• https://www.nice.org.uk/

• https://www.rcem.ac.uk/

• https://www.nzno.org.nz/

• https://learningnurse.org/

• https://ena.org/

• https://www.aacn.org/

• https://bestbets.org/
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Μεσογείων 2, Γ’ Κτήριο, Πύργος Αθηνών, Αθήνα 11527
Τηλ: 210.77.02.861, Fax: 21.77.90.360

Υπεύθυνοι Έκδοσης
Κωνσταντίνος Πέτσιος, Νικόλαος Γιάκης

Συντακτική Επιτροπή
Νικόλαος Γιάκης, Στεργιανή Χαρούπα, 

Ευσταθία Γκότση, Αλκέτα Σπύρου, Ιωάννα Γαλατιανού, 
Ευαγγελία Κατοίκου, Αικατερίνη Τσώνη

Συμβουλευτική Επιτροπή
Κωνσταντίνος Πέτσιος, Κοκκώνη Ζαμπόκα-Κουτσιαντά

Επιμέλεια Κειμένων – Έκδοσης
Κωνσταντίνος Πέτσιος


