ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 5
Πραγματοποιήθηκε στις 18-9-17 η συνεδρίαση της 5ης Ολομέλειας του ΕΣΑΝ. Τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης που απασχόλησαν την ολομέλεια ήταν:

1. Συμπλήρωση του οργάνου σύμφωνα με την A1β/Γ.Π. 66015 1-9-17 απόφαση
υπουργού
2. Εκτίμηση της δράσης του ΕΣΑΝ και του μέχρι τώρα διαλόγου με τους φορείς του
Νοσηλευτικού κλάδου
3. Προγραμματισμός δράσης για το επόμενο διάστημα
4. Ολοκλήρωση της Πρότασης της Επιτροπής Άσκησης για καθήκοντα Τομεαρχών &
Προϊσταμένων Νοσηλευτικής υπηρεσίας
5. Υπηρεσιακά θέματα εισερχόμενα από την Δ/νση Επαγγελμάτων Υγείας
6. Πρόταση της Κα Κάργα για δημιουργία Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου για την
πρόληψη των φαρμακευτικών λαθών
Σε σχέση με τα θέματα που απασχόλησαν την ολομέλεια:
1. Συμπληρώθηκε η θέση της Κας Μπαμπάτσικου που παραιτήθηκε από την
συνάδελφο Θάλεια Μπελλάλη την οποία και καλωσορίζουμε
2. Α) Σε σχέση με την μέχρι τώρα πορεία του ΕΣΑΝ, η εκτίμηση είναι πως παρήχθη
ένα σημαντικό έργο το οποίο πήρε και μορφή αποφάσεων. Έτσι λοιπόν έχουμε: α)
την απόφαση για τα κυτταροστατικά φάρμακα που έλαβε υπόψη μεγάλο μέρος
από την γνωμοδότηση του ΕΣΑΝ, β) την οδηγία για τις ενδονοσοκομειακές
μετακινήσεις, που βρήκε θετική ανταπόκριση στον νοσηλευτικό κόσμο, δ) το άρθρο
45 στο νόμο για την ΠΦΥ με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους Νοσηλευτές
(ΕΣΑΝ) να αποφασίζουν μόνοι τους για τις Νοσηλευτικές ειδικότητες και τα
νοσηλευτικά Πρωτόκολλα, και δ) την δημιουργία Διεύθυνσης Νοσηλευτικής στο
Υπουργείο η οποία αναμένεται εντός των ημερών. Όλα τα παραπάνω έχουν άμεσο
θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των Νοσηλευτών.
Β)Σε σχέση με τον διάλογο με τους φορείς, τις επιστημονικές ενώσεις και τους
συλλόγους του κλάδου, εκτίμηση γενική ήταν πως ήταν ουσιαστικός και γόνιμος.
Καταγράφτηκαν τα κοινά σημεία και οι διαφορές στην προσέγγιση των ζητημάτων.
Συμμετείχε το σύνολο των θεσμικών φορέων με εξαίρεση την Ε.Ν.Ε., η οποία αν και
προσκλήθηκε δεν προσήλθε. Αποφασίστηκε το πέρασμα στην 2η φάση, που θα
περιλαμβάνει διαδικασίες προκειμένου το ΕΣΑΝ να γνωμοδοτήσει για τον
Νοσηλευτικό κλάδο και την εκπαίδευση, κάτι που θα απασχολήσει την επόμενη
ολομέλεια. Η συμμετοχή στον διάλογο είναι αναγκαία και η πρόσκληση
εξακολουθεί και είναι ανοιχτή σε όλους, ακόμη και σε όσους δεν έχουν
ανταποκριθεί μέχρι τώρα.
3. Σε σχέση με τον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα. Αποφασίστηκε η
δραστηριοποίηση των επιτροπών εργασίας στα παρακάτω θέματα με ορίζοντα 6
μηνών:
Επιτροπή Έρευνας




Έναρξη διαλόγου με τις επιστημονικές ενώσεις, και καθορισμός πλαισίου για
καθορισμό Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις σημερινές
συνθήκες
Καθορισμός πλαισίου για επεξεργασία κατευθυντήριων οδηγιών, / νοσηλευτικών
πρωτόκολλων /οδηγιών εργασίας



Επεξεργασία θέσης για την αναγκαιότητα δημιουργίας Εθνικού Συντονιστικού
Συμβουλίου για την πρόληψη των φαρμακευτικών λαθών (Πρόταση Κας Κάργα)
Επιτροπή Εκπαίδευσης




Ολοκλήρωση με διευρυμένη σύνθεση και στα πλαίσια της Ε.Ε. της πρότασης για την
Νοσηλευτική εκπαίδευση και τον καθορισμό του Νοσηλευτικού κλάδου
Παρακολούθηση του θέματος της εκπαίδευσης των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
Επιτροπή Άσκησης Επαγγέλματος








Ολοκλήρωση του κανονισμού λειτουργίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με την
πρόταση για Δ/ντή Ν.Υ.
Πρόταση για την Προϊστάμενο επίβλεψης & εφημερίας της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας
Πρόταση για Νοσηλευτική Επιτροπή
Επεξεργασίας κριτηρίων- δεικτών αξιολόγησης Νοσηλευτικού έργου στα πλαίσια
της στοχοθεσίας
Κανονισμός λειτουργίας χειρουργείων και έκδοση σχετικών κανονισμών
Καθηκοντολόγιο Νοσηλευτικού κλάδου

4. Ψηφίστηκε η πρόταση της επιτροπής Άσκησης Επαγγέλματος για τα καθήκοντα του
Προϊσταμένου και του Υποδιευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας που θα
αποτελέσουν μέρος του Κανονισμού λειτουργίας της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
Οι αποφάσεις της ολομέλειας ήταν για άλλη μία φορά ομόφωνες, κάτι που
δείχνει την θέληση και την σοβαρότητα με την οποία το όργανο αντιμετωπίζει
τα Νοσηλευτικά ζητήματα. Στην δουλειά που γίνεται στις Επιτροπές εργασίας
μπορούν όλοι να συμμετέχουν σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο, ιδιαίτερα όσοι
κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Πληροφορίες στο site του Υπουργείου Υγείας
Γίνεται προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις προσκλήσεις που λαμβάνουμε
από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίας όλης της χώρας.

Η 6η ολομέλεια του ΕΣΑΝ προγραμματίζεται για τις 20 Οκτωβρίου 2017.

