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Θέµα: «Οι Νοσηλευτές ψυχορραγούν για το Εθνικό Σύστηµα 
Υγείας» 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ,  

Αξιότιµε κ. Υφυπουργέ, 

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., η Οµοσπονδία των Νοσηλευτών, έχοντας 

συνεχόµενη επικοινωνία µε όλους τους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους 

Νοσηλευτών και τους Αντιπροσώπους της πανελλαδικά, σας επισηµαίνει για 

µια ακόµη φορά τις ανάγκες για την άµεση στελέχωση των Υπηρεσιών Υγείας 

µε Μόνιµους Νοσηλευτές και την παροχή σοβαρών κινήτρων προς 
αυτούς. 

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να σας επισηµάνουµε ότι δεν έχετε φροντίσει 

να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτήσεων για τις 
προσλήψεις µέσω των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π., ούτε έχετε προβεί στη 

µονιµοποίηση των υπηρετούντων µε συµβάσεις Νοσηλευτών, όπως έχει 

εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αλλά και εσείς. 

Προς:1. Υπουργείο Υγείας 
(Υπόψη Υπουργού Υγείας κ. Βασίλειου Κικίλια)                                                                                                                    

E-mail: minister@moh.gov.gr 
 

Κοινοποίηση: Υφυπουργό Υγείας  (κ. Βασίλειο Κοντοζαµάνη)                                                                                                     
E-mail: yfypourgos@moh.gov.gr 

 
 



Δύο φλέγοντα ζητήµατα, τα οποία θα µπορούσαν να έχουν εξαλειφθεί 

άµεσα µε τη σύσταση του Κλάδου Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ., µέσω του 

οποίου θα διασφαλίζονταν η συνεχής ανατροφοδότηση του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας µε Νοσηλευτές, µέσω ειδικών διαδικασιών.  

Όπως, ισχύει σε όλο τον κόσµο. Ειδικές διατάξεις για τους Νοσηλευτές. 

Αναρωτιούνται οι Νοσηλευτές γιατί διστάσατε και δεν δηµιουργήσατε, 

ενώ το είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά και εσείς ο ίδιος, να 

δηµιουργήσετε Κλάδο Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.; Ένα ερώτηµα στο οποίο ποτέ 

δεν δώσατε καµία απάντηση.   

Επιπροσθέτως, αδιαφορείτε για την εκπαίδευση των Νοσηλευτών 

τους οποίους προορίζετε για να στελεχώσουν τις Μονάδες Εντατικής 

Θεραπείας, µέσω εσωτερικών µετακινήσεων και µέσω µετακινήσεων από 

άλλες Υπηρεσίες Υγείας.  

Επισηµαίνουµε ότι είναι φύση αδύνατον να ανταποκριθούν επαρκώς 

και άµεσα στα καθήκοντά τους. Μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δεν 

περιµένει να µαθητεύσεις σε αυτήν, περιµένει να την τιθασεύσεις.  

Η Νοσηλευτική Επιστήµη και Δεοντολογία δεν συνάδει µε την 
ηµιµάθεια.   

Δεν µεριµνήσατε για την εκπαίδευση όλων των Νοσηλευτών µέσω 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την αντιµετώπιση του COVID – 19, σε 

επίπεδο Μονάδων Εντατικής Θεραπείας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ώστε 

να υπάρχουν έτοιµες και εκπαιδευµένες εφεδρείες σε όλες τις Υπηρεσίες 

Υγείας, οι οποίες θα µπορούσαν να ανταποκριθούν άµεσα. Μεριµνήσατε 

όµως, για την τηλε - εκπαίδευση του παρωχηµένου ιατροκεντρικού 

συστήµατος.  

Για όλα τα υπόλοιπα άλλωστε, είναι έτοιµοι οι Νοσηλευτές, οι 
οποίοι δεν χρήζουν προφανώς ειδικής εκπαίδευσης. 

 



Βέβαια, µε ευκολία αδιαφορείτε και αποκλείετε τους Νοσηλευτές από 

Επιστηµονικές Επιτροπές του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.  

 

Ακόµη η Πολιτεία δεν έχει εντάξει τους Νοσηλευτές στο 
Ασφαλιστικό Καθεστώς των ΒΑΕ. Τι επιτέλους χρειάζεται η Κυβέρνηση 

προκειµένου να διαπιστώσει ότι το επάγγελµα του Νοσηλευτή θα πρέπει να 

ενταχθεί στο Καθεστώς των ΒΑΕ; 

 

Μας θέλετε αναλώσιµους. 
 
Μεριµνήσατε  να συµπεριλάβετε τους φαρµακοποιούς ως χρήστες στο 

Εθνικό Μητρώο Εµβολιασµών.  

 

Όχι, τους Νοσηλευτές. Όχι αυτούς που χρόνια τώρα πραγµατοποιούν 

εµβολιασµούς σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. 

 

Πάρα ταύτα, κι ενώ οι Νοσηλευτές ψυχορραγούν, δηλώνουν το 

δυναµικό τους παρόν και ανταποκρίνονται µε ανιδιοτέλεια, άοκνα και 

αποτελεσµατικά στα καθήκοντά τους, σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας, όντας 

ετοιµοπόλεµοι εκ φύσεως για παν ενδεχόµενο.  

 

Οι Νοσηλευτές γνωρίζουν τη δύναµή τους µέσα στο Εθνικό Σύστηµα 

Υγείας και θα το στηρίζουν µέχρι εσχάτων.  

 

Αυτός είναι ο προορισµός τους.   

 

Τα πιο ειλικρινή «ευχαριστώ» και χειροκροτήµατα τα εισπράττουν 

ηθικά µέσα στους θαλάµους νοσηλείας, τις πιο ειλικρινείς όµως placebo 

υποσχέσεις τις δέχονται διαχρονικά από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, η 

στάση της οποίας συνάδει επακριβώς µε τις αρχές χορήγησης φαρµάκων: 

Στον σωστό ασθενή: Νοσηλευτές – Στη σωστή ώρα: Όταν τους έχουµε 

ανάγκη – Στην κατάλληλη δόση: Ποτέ.  



Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισµού και της 

διαφάνειας, καλεί την πολιτική ηγεσία της χώρας να συµπεριφέρεται επιτέλους 

µε πολιτική ωριµότητα, εφόσον τη διαθέτει και υπευθυνότητα απέναντι 

στους Νοσηλευτές και να µη µαταιώνει τις θυσίες που κάνουν για να 

κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστηµα Υγείας.  

Η ολιγοβαρής πολιτική στάση και η µη εφαρµογή των 
κυβερνητικών δεσµεύσεων, τείνουν να αποτελέσουν χλευασµό προς 
τους Νοσηλευτές, οι οποίοι αποτελούν την «καρδιά» του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και όχι το «πεπτικό σύστηµα».  

Επιτέλους, βοηθήστε µας. 

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
 
 

    Ο Πρόεδρος                                             Ο Γεν. Γραµµατέας 
 

 

 

Γεώργιος Αβραµίδης                              Τζαννής Πολυκανδριώτης 
 


