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Αθήνα, 10/05/2020
Προς: Προέδρους και Δ.Σ. των Συλλόγων Νοσηλευτών ΕΣΥ
Θέµα: «Πανελλήνια Εθελοντική Αιµοδοσία Ε.Ν.Ε. 2020»

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Πανελλήνιας Εθελοντικής Αιµοδοσίας: «Οι
Νοσηλευτές ΑΙΜΟΔΟΤΟΥΝ το Εθνικό Σύστηµα Υγείας», στις 11 & 12 Μαΐου 2020
(Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηλευτών 2020), η οποία διοργανώνεται από την Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδος, σε συνεργασία µε τα Περιφερειακά της Τµήµατα και το Εθνικό
Κέντρο Αιµοδοσίας, η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., καλεί όλους τους Συλλόγους Νοσηλευτών και
τα µέλη τους, να υποστηρίξουν αυτήν τη σηµαντική δραστηριότητα, η οποία αναδεικνύει το
µεγαλείο της ανιδιοτέλειας, της ενσυναίσθησης και της προσφοράς των Νοσηλευτών, προς
τους συνανθρώπους µας.
Για το σκοπό αυτό, καλούνται οι Νοσηλευτές, εθελοντικά όπως συµµετέχουν στην
αιµοδοσία ως εθελοντές αιµοδότες και επιπλέον, να υποστηρίξουν σε οργανωτικό επίπεδο
τη συγκεκριµένη δράση (προσέλκυση αιµοδοτών – νοσηλευτών).
Παράλληλα µε την εθελοντική αιµοδοσία θα πραγµατοποιηθεί και επιπλέον εξέταση
για την ανίχνευση αντισωµάτων SARS-CoV-2, σε όλους τους αιµοδότες (Νοσηλευτές
Δηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα), κατόπιν δικής τους συγκατάθεσης, ύστερα από πρόταση
του Προέδρου του Ε.Κ.Ε.Α. κ. Παναγιώτη Κατσίβελα. Ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί
µέσω αιµατολογικού ελέγχου, καλύπτοντας µε αυτόν τον τρόπο, το αίτηµα της Ε.Ν.Ε. και
της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., για τη διεξαγωγή εργαστηριακού ελέγχου SARS – CoV-2 για
τους Νοσηλευτές και τους επαγγελµατίες υγείας.
Επιπλέον το Ε.Κ.Ε.Α., θέλοντας να διευκολύνει ακόµη περισσότερο την πρόσβαση
των Νοσηλευτών (Αθήνα), θα διαθέσει τη Νέα Σταθερή Αίθουσα Αιµοληψιών Δυτικού
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Μαυροθαλασσίτης», πλησίον Σταθµού ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω), η οποία λειτουργεί από τις 09:00
– 19:45 µ.µ., κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2105697986.
Μέσω της συναδελφικής αλληλεγγύης, πορευόµαστε ενωµένοι και συνεχίζουµε
ένθερµα να διεκδικούµε µε την ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.:

α) Κλάδο Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.
β) Ένταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε.
γ) Μόνιµες προσλήψεις Νοσηλευτών.
δ) Μονιµοποίηση επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού.
ε) Ειδικό µισθολόγιο
στ) Ενισχυµένη χρηµατοδότηση για τις υπηρεσίες υγείας.
ζ) Εξασφάλιση επάρκειας υγειονοµικού υλικού και µέτρων ατοµικής
προστασίας.
η) Εξασφάλιση ασφάλειας του εργασιακού περιβάλλοντος.
Ο αγώνας είναι διαρκής και ενωµένοι θα τα καταφέρουµε.
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