ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 10
(9η Ολομέλεια του ΕΣΑΝ)

Tην Δευτέρα 24-09-18 και ώρα 11.00 συνεδρίασε η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης
Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.). Τα κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης που απασχόλησαν την
ολομέλεια αφορούσαν: α) τις μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση
Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στην νοσηλευτική β) τον προγραμματισμό δράσης για το επόμενο
διάστημα και γ) άλλα τρέχοντα θέματα
Η 9η Ολομέλεια του ΕΣΑΝ θεωρεί πρωτόγνωρη κι ιδιαίτερα εποικοδομητική τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε με όσους φορείς της Νοσηλευτικής προσήλθαν στον διάλογο στις 14 Σεπτεμβρίου
2018 αλλά κι όλο το προηγούμενο διάστημα και κατέθεσαν προτάσεις και υπομνήματα. Η ολομέλεια
εκτιμώντας τις προτάσεις αυτές όπως αποτυπώνονται στα πρακτικά, κι αφού έλαβε υπόψη της όλες
τις παραμέτρους γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία. Τα σημαντικότερα σημεία της πρότασης ειναι τα
εξής:


“Το επίπεδο εκπαίδευσης στην Νοσηλευτική θα πρέπει να είναι στο Πανεπιστήμιο σύμφωνα
με το κοινό υπόμνημα των τμημάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και ΤΕΙ (3η συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΣΑΝ
7-4-2017)
 Υπάρχει ανάγκη και για μια δεύτερη υποστηρικτική κατηγορία μέσα στα νοσοκομεία που
δεν θα ταυτίζεται με την υπάρχουσα κατηγορία Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών και o τίτλος της
οποίας δύναται να είναι «Φροντιστές ασθενών» ή «Επιμελητές Υγείας» ή όποιος άλλος
δόκιμος όρος προταθεί που όμως δεν θα έχει σχέση με την Νοσηλευτική.
 Η διαδικασία της πρόσβασης / εξομοίωσης των νοσηλευτών ΤΕ στα Πανεπιστημιακά
τμήματα να είναι εθελοντική είτε μέσα από κατατακτήριες εξετάσεις, είτε με αξιολόγηση
συγκεκριμένων κριτηρίων. Τον τρόπο και την διαδικασία θα τον καθορίσει το ΥΠΕΠΘ σε
συνεργασία με τα ιδρύματα. Όσοι δεν την επιθυμούν και εργάζονται στις δημόσιες δομές
υγείας, παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις και με την αποχώρησή τους από τον
εργασιακό βίο οι θέσεις τους μετατρέπονται σε ΠΕ Νοσηλευτών
 Η διαδικασία της πρόσβασης των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών στα Πανεπιστημιακά τμήματα
να είναι εθελοντική, είτε α) μέσα από κατατακτήριες εξετάσεις που τα κριτήρια εισαγωγής
θα καθοριστούν από το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είτε β) μέσα
από εκτεταμένα προγράμματα σπουδών (ειδικό πρόγραμμα από τα Πανεπιστήμια για τους
ΔΕ) εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. Όσοι δεν την επιθυμούν και εργάζονται στις δημόσιες
δομές υγείας, παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις και με την αποχώρησή τους από τον
εργασιακό βίο οι θέσεις τους μετατρέπονται σε ΠΕ Νοσηλευτών, ή ΔΕ Φροντιστών (ή όποιος
άλλος δόκιμος όρος αποφασιστεί με συγκεκριμένη αναλογία ΠΕ/ΔΕ)
 Συμπερασματικά: Η διαδικασία της πρόσβασης στα Πανεπιστημιακά τμήματα θα
καθοριστεί με νομοθεσία που θα διαμορφωθεί από τις προτάσεις των ιδρυμάτων και θα
υλοποιηθεί με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, τόσο για την κατηγορία ΤΕ Νοσηλευτών όσο και για
την κατηγορία Δ.Ε. Β. Νοσηλευτών. Χρειάζεται περαιτέρω διαβούλευση στην βάση των
παραπάνω αρχών για τον ακριβή καθορισμό των κριτηρίων πριν υπάρξει ολοκληρωμένη
πρόταση προς το ΥΠΕΠΘ
Με δεδομένη την ανωτέρω πρόταση αλλά και τις εξελίξεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την
ίδρυση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αλλά και την επικείμενη κατάργηση κι άλλων ΤΕΙ γίνεται
κατανοητό πως το θέμα των όποιων μεταβατικών διατάξεων για την εξομοίωση των παλαιοτέρων
πτυχίων ΤΕΙ / ΑΤΕΙ δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό ζητούμενο της Νοσηλευτικής.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την μεταδευτεροβαθμια εκπαίδευση και τη δυνατότητα συνέχισης
σπουδών των αποφοίτων της μετά την ίδρυση των διετών κύκλων σπουδών εντός των ΑΕΙ.
Οφείλουμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και τις προθέσεις του ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια της
διϋπουργικής επιτροπής. Ταυτόχρονα οφείλουμε να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη
μεταρρύθμιση με τις λιγότερες επιπτώσεις στο ίδιο το σύστημα παροχής φροντίδας υγείας.
Εκτιμούμε πως ο αριθμός των συναδέλφων που θα θελήσουν εθελοντικά να μπουν σε μια

εκπαιδευτική διαδικασία εξομοίωσης έχει άμεση σχέση με τους λόγους που τον οδηγούν σε αυτό.
Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικότατο ρόλο θεωρούμε πως μπορεί να παίξει ο ενιαίος νοσηλευτικός
κλάδος με τις δυνατότητες που θα δώσει.
Άμεση προτεραιότητα του ΕΣΑΝ για την επόμενη περίοδο είναι η επικαιροποίηση των
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ και η διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης. Παράλληλα το ΕΣΑΝ θα
επεξεργαστεί κι άλλα θέματα του κλινικού χώρου αλλά και των επαγγελματιών που αφορά καθώς
και κάθε τρέχων θέμα του ζητηθεί μέσω των επιτροπών του.
Προς την υλοποίηση των ανωτέρω η Ολομέλεια απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής μέσα από τις
επιτροπές εργασίας που έχουν συσταθεί για τις οποίες μπορείτε να πληροφορηθείτε στην
ιστοσελίδα του ΕΣΑΝ http://www.moh.gov.gr/articles/ethniko-symboylio-anaptykshs-noshleytikhs

