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Αθήνα, 19/11/2020 

                                                                      Αρ. Πρωτ.: 218 
 

Προς: Υπουργό Υγείας  
Κοινοποίηση: Υφυπουργό Υγείας  

Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας  
Γενικό Γραµµατέα Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας 
Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας  

 
Θέµα: «Προκλητικός αποκλεισµός των Νοσηλευτών από τον προσδιορισµό των 

χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εµβολιασµών». 
 
Αξιότιµοι, 
Σύµφωνα µε την Υ.Α. µε αριθµ. οικ. 6677, η οποία δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 

4792/30-10-2020, µε θέµα: «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Εµβολιασµών, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)», προσδιορίζετε στο άρθρο 3 
«Προσδιορισµός των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εµβολιασµών και των 
δικαιωµάτων αυτών» και συγκεκριµένα στις παρ 1,3,4 τους χρήστες του Εθνικού 
Μητρώου Εµβολιασµών, χωρίς να έχετε συµπεριλάβει προκλητικά εντός αυτών τους 
Νοσηλευτές.  

Η συγκεκριµένη Υ.Α. έρχεται να δώσει συνέχεια στον παρατεταµένο 
παραγκωνισµό των Νοσηλευτών από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε ότι αφορά 
τη συµµετοχή τους στα κέντρα χάραξης και λήψης πολιτικών υγείας.  

Για ακόµη µια φορά, επιδεικνύετε την αλαζονική και υπεροπτική κουλτούρα 
του ιατροκεντρικού µοντέλου υγείας, το οποίο είναι υπεράνω όλων των επαγγελµατιών 
υγείας και ιδιαιτέρως επί των Νοσηλευτών. Η απόφασή σας προσβάλει το διαχρονικό 
και κοινωνικά αναγνωρισµένο έργο όλων των Νοσηλευτών και ιδιαίτερα των 
Κοινοτικών Νοσηλευτών, οι οποίοι πρωτοστατούν στην ανοικοδόµηση της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να είναι σε θέση να λειτουργεί υπέρ της 
ουσιαστικής προστασίας της Δηµόσιας Υγείας (πρόληψη – αγωγή & προαγωγή υγείας), 
αποκαθιστώντας τις εσφαλµένες και παθολογικές πολιτικές υγείας, οι οποίες τη 
διατηρούσαν κατεσταλµένη µέσα σε ένα άκαµπτο δίκτυο παροχής υπηρεσιών 



Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.  
 Σας επισηµαίνουµε, ότι οι Νοσηλευτές και ιδιαίτερα οι Κοινοτικοί Νοσηλευτές 

ενηµερώνουν, καταγράφουν, ελέγχουν και διενεργούν διαχρονικά τους εµβολιασµούς 
στην Κοινότητα, καλύπτοντας όλες το πληθυσµιακό εύρος των ηλικιών, σύµφωνα µε το 
Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών και µε βάσει τα νοµοθετηµένα επαγγελµατικά τους 
καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 351/1989: «Καθορισµός επαγγελµατικών 
δικαιωµάτων των Πτυχιούχων των Τµηµάτων, α) Νοσηλευτικής», άρθρο 1, παρ. 2.3 
«Πράξεις µετά από γνωµάτευση ιατρού και εκτέλεση από το Νοσηλευτή… Ο 
Νοσηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εµπειρίας να εκτελεί και 
τις πιο περίπλοκες πράξεις κατ’ εφαρµογή του θεραπευτικού προγράµµατος…» και 
παρ. 2.3.2 «Χορήγηση φαρµάκων από όλες τις οδούς». Ο προκλητικός παραγκωνισµός 
των Νοσηλευτών και των Κοινοτικών Νοσηλευτών από τους χρήστες του Εθνικού 
Μητρώου Εµβολιασµών και των δικαιωµάτων αυτών, θίγει ανεπανόρθωτα και 
εκµηδενίζει το έργο και την επιστηµονική υπόσταση των Νοσηλευτών στη Δηµόσια 
Υγεία.  

Για το σκοπό αυτό, ζητούµε την άµεση τροποποίηση την εν λόγω Υ.Α. και την 
ένταξη των Νοσηλευτών µεταξύ των χρηστών του Εθνικού Μητρώου Εµβολιασµών και 
των δικαιωµάτων αυτών, ώστε να αποκατασταθεί  η αδικία εις βάρος της διαχρονικής 
προσφοράς τους στη Δηµόσια Υγεία. Με γνώµονα τον υγιή συνδικαλιστικό διάλογο και 
τη διασφάλιση των επαγγελµατικών κεκτηµένων των Νοσηλευτών, προς όφελος της 
προστασίας της Δηµόσιας Υγείας αλλά και της περαιτέρω  ανάπτυξη της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση.  

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
 
 

Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


