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Θέμα: «Ένταξη του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος στα Βαρέα και Ανθυγιεινά»
Δια της παρούσης, η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ), ενεργώντας ως η πλέον αντιπροσωπευτική, επί
τη βάσει συνδυασμένου αριθμητικού και ποιοτικού κριτηρίου, δευτεροβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση των Νοσηλευτών ΤΕ και ΠΕ, διαμαρτύρεται έντονα για τον απαράδεκτο
παραγκωνισμό της νοσηλευτικής κοινότητας από τις συζητήσεις για το Ασφαλιστικό και
ειδικότερα για τη διαμόρφωση της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Το αίτημα των Νοσηλευτών του Ε.Σ.Υ. περί εντάξεως στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
αποτελεί διεκδίκηση του κλάδου, μη επιδεχόμενη περαιτέρω αναβολής.
Η ικανοποίηση δε, του εν λόγω αιτήματος κρίνεται ως επιτακτική, λαμβανομένων υπόψη των
εξαιρετικά δυσχερών συνθηκών εργασίας των Νοσηλευτών, που οφείλονται αφενός στις
τραγικές ελλείψεις προσωπικού και αφετέρου στις ιδιαζόντως επιβλαβείς για την υγεία
συνθήκες εργασίας των υπαγομένων στη Νοσηλευτική Υπηρεσία.
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ υπογραμμίζει ότι ο διαγραφόμενος διαχωρισμός και η επιχειρούμενη
διάσπαση του νοσηλευτικού επαγγέλματος και μάλιστα από άτομα που αγνοούν ή υποθέτουν
την ακριβή φύση της εργασίας μας, θα συναντήσουν τη σφοδρή αντίδραση ολόκληρου του
νοσηλευτικού σώματος και όλων των κλάδων που υπάγονται σε αυτό.
Οι Νοσηλευτές τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημοσίου τομέα, εργαζόμενοι με ολοένα
επιδεινούμενες συνθήκες που θυμίζουν χώρα του τρίτου κόσμου, δικαιούνται την υπαγωγή
τους στον κατάλογο των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, χωρίς το τελευταίο να
αποτελεί αίτημα αλλά απαίτηση.
Τέλος, η ανάληψη των καθηκόντων σας σε μια κρίσιμη καμπή της αναμόρφωσης του
Ασφαλιστικού Συστήματος, υπαγορεύει την ανάγκη της σφαιρικής σας ενημέρωσης και την

ακρόαση όλων των επαγγελματικών ομάδων ώστε να αποφευχθούν τυχόν αδικίες που θα
πυροδοτήσουν το άκρως φορτισμένο εργασιακό τοπίο στο χώρο της Υγείας.
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