ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 11
(10η Ολομέλεια του ΕΣΑΝ)

Tην Δευτέρα 4-02-19 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) Την εισήγηση της Επιτροπής Έρευνας περί της επικαιροποίησης των
Νοσηλευτικών ειδικοτήτων β) Την Συγκρότηση των Εξεταστικών Επιτροπών Νοσηλευτικών
Ειδικοτήτων 2019-2021 γ) Την Επικύρωση του κώδικα δεοντολογίας των Επισκεπτών Υγείας. δ) Την
Εξειδίκευση του Προγραμματισμού δράσης έως την λήξη της θητείας του οργάνου, ε) άλλα θέματα
η

Η 10 Ολομέλεια του ΕΣΑΝ έκρινε σημαντικό το έργο που έχει επιτελεστεί τα δύο τελευταία χρόνια
και επιβεβαίωσε την θέληση όλων να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Τα θέματα που επεξεργάστηκε
και ψήφισε ομόφωνα, έχουν ως εξής:
Α) Έγινε η παρουσίαση των πορισμάτων μετά από τον διάλογο και την κατάθεση προτάσεων για το
θέμα της επικαιροποίησης των Νοσηλευτικών ειδικοτήτων. Κοινή συνισταμένη του διαλόγου είναι
πως είναι απολύτως απαραίτητη η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός των Νοσηλευτικών
ειδικοτήτων ύστερα από 30 χρόνια εφαρμογής τους, τόσο ως προς το εύρος τους όσο και προς το
περιεχόμενο τους. Οι νέες ειδικότητες/εξειδικεύσεις θα είναι περισσότερες από 4 στον αριθμό
σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες παροχής φροντίδας υγείας και στην βάση επιστημονικών
κριτηρίων. Οι θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών θα συστήνονται στα εκπαιδευτικά κέντρα και θα
επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ τις Νοσηλευτικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις δύνανται
να χορηγούν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα
έχουν κριθεί κατά το νόμο ως «Εκπαιδευτικές Μονάδες», τόσο σε Νοσηλευτές, όσο και σε
Επισκέπτες και Μαίες-ές εφόσον το επιθυμούν. Η ειδικότητα θα αμείβεται και προτείνεται να
υπάρχει βαθμολογική/μισθολογική διαφοροποίηση για όσους την κατέχουν. Επειδή το θέμα είναι
ιδιαίτερα σημαντικό θα ακολουθήσει και 2ος κύκλος διαβούλευσης στην βάση των αποφάσεων της
10ης Ολομέλειας, ώστε η πρόταση να συμπληρωθεί και να είναι απολύτως τεκμηριωμένη.
Β) Έγινε η Συγκρότηση των Εξεταστικών Επιτροπών Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων για το 2019-2021,
ύστερα από τις προτάσεις που κατατέθηκαν
Γ) Επικυρώθηκε ο κώδικας δεοντολογίας των Επισκεπτών Υγείας ύστερα από διαβούλευση που είχε
προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα
Δ) Το επόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της θητείας του οργάνου, θα επικεντρώσουμε τη δράση
μας στην υλοποίηση μιας σειράς αποφάσεων που έχουν ληφθεί ώστε να τις δούμε να υλοποιούνται
στο επικείμενο νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, ενώ θα επιδιώξουμε να ληφθούν
τελικές αποφάσεις για τις Νοσηλευτικές Ειδικότητες και τις Νοσηλευτικές αρμοδιότητες.
Η Ολομέλεια απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής τόσο στους θεσμικούς φορείς του κλάδου, όσο και
στον καθένα ξεχωριστά, για συμμετοχή μέσα από τις επιτροπές εργασίας που έχουν συσταθεί, και
για τις οποίες μπορείτε να πληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΝ:
http://www.moh.gov.gr/articles/ethniko-symboylio-anaptykshs-noshleytikh

