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ΑΘΗΝΑ 12/5/2017 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.:  3105 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΜΔΡΑ ΝΟΗΛΔΤΣΩΝ 

12 Μαΐοσ 2017 

ΑΠΟ ΣΟ 1965 ΔΩ ΗΜΔΡΑ 

 
Έλαο αθόκε ρξόλνο , έλαο αθόκε «ενξηαζκόο»  ηεο Δηεζλνύο Ηκέξαο Ννζειεπηώλ. 

Αλάκεηθηα ηα ζπλαηζζήκαηα. Όπσο πνιιέο θνξέο έρεη αλαθεξζεί, ε εκέξα απηή έρεη ζθνπό 

λα ζπκίδεη ζε όινπο ηελ αλεθηίκεηε ζπλεηζθνξά ησλ λνζειεπηώλ ζηελ θνηλσλία. Αλεθηίκεηε 

είλαη έλαο από ηνπο ραξαθηεξηζκνύο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 

λνζειεπηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν θαη ιεηηνύξγεκα ην έξγν ηνπο. Καη νη δύν ραξαθηεξηζκνί 

ζπλζέηνπλ άηνκα κε ηδηαίηεξα επαίζζεην θαη πνιύ αλζεθηηθό ηαπηόρξνλα ςπρηζκό. Άηνκα 

πνπ λα κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ θη απηά πνπ δελ ιέγνληαη από ηνλ ζπλάλζξσπν πνπ θηάλεη 

ζηελ πόξηα ησλ ππεξεζηώλ πγείαο, άηνκα πνπ ζα πξέπεη, μεπεξλώληαο ηηο πξνζσπηθέο, 

θνηλσληθέο θαη θπξίσο επαγγεικαηηθέο δπζθνιίεο λα εμαληιήζνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο θαη 

λα πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηνλ ζπλάλζξσπν πνπ έρεη ηελ αλάγθε ηνπο. Καη κηιώληαο γηα 

επαγγεικαηηθέο δπζθνιίεο επαλεξρόκαζηε θαη επαλαιακβάλνπκε απηά πνπ ιέγνληαη θαη 

γξάθνληαη ζπλερώο ηα ηειεπηαία ρξόληα  θαζώο πέξαλ ησλ άιισλ πξνβιεκάησλ έρεη 

πξνζηεζεί ε νηθνλνκηθή θξίζε κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο , ηξαγηθέο πνιιέο θνξέο ζηνπο ρώξνπο 

παξνρήο πγείαο. Δελ ρξεηάδεηαη λα ηηο αλαθέξνπκε ή λα ηηο αλαιύζνπκε, ηηο δνύκε όινη καο 

θαζεκεξηλά , ζα ζηαζνύκε όκσο ζηηο ηξαγηθέο πιένλ ζπλζήθεο εξγαζίαο  ησλ λνζειεπηώλ. 

Θα ζηαζνύκε ζηελ εξγαζηαθή εμαζιίσζε , ζηηο απεξίγξαπηεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο , ζηα 

εμαληιεηηθά σξάξηα, ζηελ απίζηεπηε ππνζηειέρσζε.  Καλέλα ζύζηεκα πγείαο δελ κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο πνπ εμππεξεηεί αλ δελ είλαη επαξθώο ζηειερσκέλν 

κε ηθαλό αξηζκό λνζειεπηώλ. Καλέλα ζύζηεκα πγείαο δελ κπνξεί κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνζθνξά , ηελ ε ζπκκεηνρή θαη ηελ  ππνζηήξημε ησλ λνζειεπηώλ ζηνλ 

αζζελή. 

Οη λνζειεπηέο έρνπλ θάλεη πνιιά βήκαηα πέξαλ ησλ πξναπαηηνύκελσλ γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εμέιημε θαη ζπλερίδνπλ.  Σν γλσζηηθό θαη 
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επηζηεκνληθό επίπεδν είλαη ζε ζπληξηπηηθό πνζνζηό πάξα πνιύ πςειό. Σν απνδεηθλύνπλ 

θαζεκεξηλά ζηηο επάιμεηο. Αο ζηαζνύκε θη εκείο αξσγνί ζηνλ θαζεκεξηλό ηνπο αγώλα, ζηελ 

ελίζρπζε θαη βειηίσζε ησλ εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ, ζην πιάη ηνπ επαγγεικαηία, 

ζπλαλζξώπνπ θαη ζπλαγσληζηή λνζειεπηή. Όινη καδί κπνξνύκε θαιύηεξα θαη κπνξνύκε 

πεξηζζόηεξα. Με ηηο δπλάκεηο καο ελσκέλεο θαη κε ην ίδην όξακα ζαλ ζηόρν ζα αγσληζηνύκε 

θαη ζα θεξδίζνπκε!  

Η Παλειιήληα Οκνζπνλδία Εξγαδνκέλσλ Δεκόζησλ Ννζνθνκείσλ (ΠΟΕΔΗΝ) κε ην 

Δειηίν Σύπνπ ππ’ αξ.πξση.2984/24.4.2017 πεξηέγξαςε ιεπηνκεξώο ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

θαη ηα αηηήκαηα ηνπ Ννζειεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ.  

ΠΟΛΔΜΑΜΔ ΔΝΩΜΔΝΟΙ 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΤΔΙ ΚΑΝΔΙ   

 

*********************************************** 

ΑΘΗΝΑ 24/4/2017 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2984 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΜΔΓΑΛΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΠΟΔΓΗΝ  

ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

 

Δάν τορηγηθούν ηα νόμιμα δικαιώμαηα ζηο Νοζηλεσηικό προζωπικό ως οθείλει η 

κσβέρνηζη έκλειζαν ηα Νοζοκομεία 

 

 Λιγοςτό, κουραςμζνο με ςθμαντικά προβλιματα υγείασ και άριςτα εκπαιδευμζνο το 
Νοςθλευτικό προςωπικό  
35% οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ 

 Οφείλονται 800.000 ΡΕΠΟ – ΑΔΕΙΕ περαςμζνων ετϊν.  

 Εάν χορθγθκοφν τα ρεπό ςτο Νοςθλευτικό προςωπικό κα λείψουν 4.500  για ζνα ζτοσ. 
Διπλάςιοι από τισ προςλιψεισ τθσ κυβζρνθςθσ 

 Σουλάχιςτον 200.000 θμζρεσ κατ’ ζτοσ είναι οι εγκεκριμζνεσ αναρρωτικζσ άδειεσ 

 4.500 αντιμετωπίηουν διαπιςτωμζνα προβλιματα υγείασ. Πάνω από τθν 25ετία 
εμφανίηουν ςθμαντικά μυοςκελετικά προβλιματα 

 Σρίτο Πάςχα μζςα. 1 Νοςθλευτισ για 40 Αςκενείσ. τρζχουν πανικόβλθτοι. Ζνασ από τουσ 
λόγουσ που κερίηουν οι Νοςοκομειακζσ Λοιμϊξεισ.  

 1.500 Νοςθλευτζσ αποςπαςμζνοι ςε άλλεσ υπθρεςίεσ, γραφεία Βουλευτϊν ι τισ ΤΠΕ 

 Οι Νοςθλευτζσ δεν είναι ενταγμζνοι ςτα Βαρζα και Ανκυγιεινά Επαγγζλματα, παρ’ ότι 
μετά τα 25 ζτθ υπθρεςίασ αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα υγείασ 

 Εξοντωτικά κυκλικά ωράρια 
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 4.500 ζχουν δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ λόγω αναπθρίασ 

 7.000 ζχουν κεμελιϊςει δικαίωμα ςυνταξιοδότθςθσ 

 1000 υπάλλθλοι κατ’  ζτοσ Νοςθλευτικισ  Τπθρεςίασ, απουςιάηουν με άδεια μθτρότθτασ 
(τοκετοφ – λοχείασ) και άδεια ανατροφισ παιδιοφ (πατζρεσ – μθτζρεσ) 

 5.000 αιτιςεισ εκκρεμοφν για απαλλαγι από κυκλικά ωράρια ι βαριζσ εργαςίεσ λόγω 
οικογενειακϊν προβλθμάτων ι προβλθμάτων υγείασ 

 Ψζματα – ψζματα – ψζματα 

 Σθλεπροςλιψεισ 

Αναλσηικά ηο Γεληίο Σύποσ ζηην ιζηοζελίδα ηης ΠΟΔΓΗΝ. 

ΣΔΣΔΡΣΗ 17 ΜΑΙΟΤ 2017 

24ΩΡΗ ΠΑΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΑ  

ΑΓΔΓΤ – ΓΔΔ 

 

ΒΓΑΙΝΟΤΜΔ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΓΡΟΜΟ 

ΔΝΑΝΣΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΤ 4
ΟΤ

 ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ 

ΔΝΑΝΣΙΑ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 

 

ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔ: 

 ΑΝΑΚΣΗΗ ΣΩΝ ΑΠΩΛΔΙΩΝ 

 ΓΩΡΔΑΝ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΔΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

 ΔΠΑΡΚΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΣΔΛΔΥΩΗ 

 ΔΝΣΑΞΗ ΣΑ Β.Α.Δ.  

ΚΑΣΩ ΣΑ ΥΔΡΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΟ ΔΠΙΓΟΜΑ 

 

 ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ: ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΛΑΤΘΜΩΝΟ 11.00 π.μ. 

ΠΡΟΤΓΚΔΝΣΡΩΗ: ΔΞΩ ΑΠΟ ΣΑ ΓΡΑΦΔΙΑ ΣΗ ΠΟΔΓΗΝ 10.00πμ 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ Ε.Ε. ΣΗ ΠΟΕΔΗΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟ    ΧΡΗΣΟ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗ 


