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Θέµα: «Οι Νοσηλευτές του Σισµανόγλειου δεν θα υποκύψουν σε παράνοµες πιέσεις» 

 

Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, παρακολουθώντας στενά τα όσα τραγελαφικά, ανεδαφικά και 

απαράδεκτα συµβαίνουν εσχάτως στο νοσοκοµείο «Σισµανόγλειο», σχετικά µε την 

διαχείριση από την πλευρά της διοίκησης του ζητήµατος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 

στις κλινικές του ιδρύµατος και τις άστοχες παρεµβάσεις της οικείας ΥΠΕ, καλεί την ηγεσία 

του Υπουργείου Υγείας να λύσει άµεσα το θέµα, εφαρµόζοντας απαρέγκλιτα την κείµενη 

νοµοθεσία.  

Οι διατάξεις του Νόµου 3892/2010 (και ιδίως το άρθρο 3) ορίζουν  µε σαφήνεια, ότι η 

ηλεκτρονική συνταγογράφηση διεκπεραιώνεται από τους ιατρούς, οι οποίοι φέρουν και την 

σχετική ευθύνη για την ολοκλήρωση της εν θέµατι διαδικασίας. 

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την εγχώρια νοµοθεσία, δεν προβλέπεται η καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο ανάµιξη των νοσηλευτών στην ηλεκτρονική καταχώριση συνταγών, 

διαγνώσεων, φαρµάκων και παραπεµπτικών, αφού αυτό αποτελεί αποκλειστικό έργο των 

ιατρών. Εξάλλου, µεταξύ των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των νοσηλευτών (Π.Δ. 

351/1989), δεν συγκαταλέγεται οποιαδήποτε µορφή συνταγογράφησης, ηλεκτρονική ή µη. 



Πέραν όµως όλων των προαναφερθέντων, που είναι απολύτως κατανοητά και 

ερµηνεύονται αντικειµενικά και εύκολα (χωρίς καµία απόχρωση συντεχνιακού 

υποκειµενισµού) και από έναν µαθητή του Γυµνασίου, φαίνεται ότι το πραγµατικό ζήτηµα που 

απασχολεί επί µακρόν τον επώδυνο διοικητικό «τοκετό» του κ. Κουτάλα, είναι αυτό της ωµής 

επιβολής µιας εξόφθαλµης αδικίας στον κλάδο των νοσηλευτών, µε κύριο στόχο την 

ικανοποίηση της  ιατρικής συντεχνίας.  

Η µνηµονευόµενη στην από 11/7/2019 απόφαση του διοικητή, «δελφική» επιστολή της 

ΕΙΝΑΠ, αποφεύγει να πει τα πράγµατα µε το όνοµά τους, χωρίς καµία αναφορά στα όσα 

πραγµατικά ισχύουν βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας. 

Έτσι η -πέραν των ανεκτών ορίων- άσκηση πίεσης του ιατρικού κλάδου στο 

αποδεκατισµένο, κουρασµένο και πλέον εξοργισµένο νοσηλευτικό προσωπικό, µε την ανοχή 

του διοικητή που αδυνατεί να κατανοήσει το αυτονόητο, µοιραία θα οδηγήσουν στον 

εκτροχιασµό της εύρυθµης λειτουργίας του νοσοκοµείου, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 

υγεία των νοσηλευοµένων ασθενών.   

Θυµίζουµε δε σε κάθε αρµόδιο, σε περίπτωση που του διαφεύγει, ότι η Νοσηλευτική 

Υπηρεσία των νοσοκοµείων είναι ανεξάρτητη, αυτοδιοικούµενη και ισότιµη µε την Ιατρική και 

την Διοικητική. 

Με βάση τα παραπάνω, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ καλεί τα µέλη της, να αρνηθούν να 

εκτελέσουν κάθε προδήλως παράνοµη πράξη και κάθε αλλότριο καθήκον που επιχειρείται να 

τους επιβληθεί από τη διοίκηση του νοσοκοµείου, συνιστώντας στους -αδρά αµειβόµενους- 

ιθύνοντες του Σισµανογλείου, να χρησιµοποιήσουν τις διοικητικές τους ικανότητες βάσει των 

οποίων επιλέχθηκαν για τις θέσεις αυτές, ώστε να λύσουν το θέµα δίκαια και αντικειµενικά.  

Αλλιώς, ας παραιτηθούν.  

   
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραµµατέας 
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