ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στις 3-3-17 η συνεδρίαση της 3ης Ολομέλειας του ΕΣΑΝ. Τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης που απασχόλησαν την ολομέλεια ήταν: α) Eπεξεργασία πρότασης για
το ενιαίο πλαίσιο οργανισμών σε ότι αφορά την Νοσηλευτική υπηρεσία και την κατάθεση
σχετικού υπομνήματος, β) Κατάθεση πρότασης για ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο που θα
διέπει τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία γ) Η
εκτίμηση της δουλειάς που γίνεται στις επιτροπές εργασίας και η ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων για το επόμενο τρίμηνο και δ) υπηρεσιακά και άλλα θέματα.
Σε ότι αφορά το ενιαίο πλαίσιο οργανισμών των νοσοκομείων, με το υπόμνημα γίνεται
σαφής η αναφορά για την αυτόνομη και ισότιμη λειτουργία της Νοσηλευτικής υπηρεσίας
στα νοσοκομεία. Προτείνονται θέσεις σε πάγια αιτήματα των Επισκεπτών υγείας και των
Μαιών (-των), εισάγεται η έννοια του αναπληρωτή Προϊσταμένου και του Προϊσταμένου
εφημερίας. Τέλος προτείνεται η δημιουργία Νοσηλευτικής επιτροπής με συγκεκριμένες
αρμοδιότητες, ενώ για πρώτη φορά γίνεται αναφορά- πρόταση για την δημιουργία ενιαίου
κλάδου Νοσηλευτικού προσωπικού.
Την ολομέλεια απασχόλησε το θέμα των μετακινήσεων του Νοσηλευτικού προσωπικού και
ύστερα από επεξεργασία στην ομάδα «Άσκησης του Επαγγέλματος», ομόφωνα
αποφασίστηκε πλαίσιο αρχών που θα διέπει τις μετακινήσεις του προσωπικού και θα
βασίζεται στην κατάταξη των κλινικών ανάλογα την βαρύτητά τους. Το πλαίσιο αυτό θα
αποτελέσει οδηγό προς τις διοικήσεις και τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες για να γίνονται στο
εξής οι μετακινήσεις με πλήρη διαφάνεια και ισονομία.
Τέλος έγινε μια ουσιαστική αποτίμηση του έργου που παράγουν οι ομάδες εργασίας και
τέθηκαν οι προτεραιότητες για το επόμενο τρίμηνο. Έτσι λοιπόν, στόχος για την ομάδα
«ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», θα είναι η έναρξη του διαλόγου για τις Βαθμίδες
Νοσηλευτικής εκπαίδευσης (επίπεδα) και άσκησης της Νοσηλευτικής (τεκμηριωμένη
θεωρητική επεξεργασία-εναλλακτικές προτάσεις). Για την ομάδα «ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ»
θα είναι το πλαίσιο λειτουργίας της Νοσηλευτικής υπηρεσίας, η αποτύπωση της
στελέχωσης, ο τρόπος μετατάξεων και η άσκηση στην ΠΦΥ. Για την ομάδα «ΕΡΕΥΝΑΣ»
στόχο θα αποτελέσει η ανάπτυξη κριτηρίων για την αξιολόγηση των πρωτοκόλλων καθώς
και των οδηγιών εργασίας που έχουν ήδη κατατεθεί και η συλλογή όλων των προτάσεων
για τις νοσηλευτικές ειδικότητες και υποβολή πρότασης προς την ολομέλεια για την
αναμόρφωση του υπάρχοντος πλαισίου.
Εκτίμηση όλων των μελών του συμβουλίου είναι, ότι για πρώτη φορά η νοσηλευτική
βρίσκει τον βηματισμό της και με ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο ανοίγουν οι προοπτικές
για λύσεις σε χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο
Η 4η ολομέλεια του ΕΣΑΝ ορίστηκε στις 8 Μαΐου 2017

