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«Οι Νοσηλευτές έστειλαν ηχηρό µήνυµα συνδικαλιστικής ευηµερίας και
αγώνα µέσα από το 21ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο»
Στις 05 Δεκεµβρίου 2021, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 21ου Πανελλήνιου
Νοσηλευτικού της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., το οποίο διεξήχθη στην Αράχωβα, υβριδικά και
απόλυτα προσαρµοσµένο στα υγειονοµικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες
πρόληψης για το COVID– 19 του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισµού
Δηµόσιας Υγείας.
Το συνέδριο τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, την Ένωσης
Νοσηλευτών Ελλάδος, του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων και του Συνδέσµου
Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Η παρακολούθηση του επιστηµονικού
προγράµµατος µοριοδοτήθηκε µε Μονάδες Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
από την Ε.Ν.Ε., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Η συµµετοχή των Πρωτοβάθµιων ΣΥ.ΝΟ. ήταν καθολική, όπως και η παρουσία
εκατοντάδων Νοσηλευτών. Στα ίδια επίπεδα κυµάνθηκαν οι συµµετοχές των φοιτητών
νοσηλευτικής, των επαγγελµατιών υγείας και των επιστηµονικών φορέων. Η πρωτοφανής
µαζική συµµετοχή αποτέλεσε το εφαλτήριο για τη διεξαγωγή ενός άκρως συνδικαλιστικού
και συνάµα διεπιστηµονικού συνεδρίου, το οποίο αποτύπωσε ευκρινώς τη ρεαλιστική
κατάσταση στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ανέδειξε τις διαχρονικές παθογένειες του
απέναντι στους Νοσηλευτές. Χωρίς ίχνος ωραιοποίησης της υφιστάµενης κατάστασης,
αλλά µε διάθεση για διάλογο ουσίας και αποτελεσµατικής διαχείρισης της χρόνιας
απαξίωσης των Νοσηλευτών, όλοι σύνεδροι συµµετείχαν µε θέρµη και ενθουσιασµό στις
εργασίες του συνεδρίου, εκφράζοντας τις απόψεις τους και προτείνοντας καινοτόµες και
άµεσα εφαρµόσιµες λύσεις για την εξέλιξη του Νοσηλευτικού επαγγέλµατος, στο πλαίσιο
του υγιούς συνδικαλισµού και της διαφάνειας.
Στην τελετή έναρξης συµµετείχαν διακεκριµένα στελέχη από τη Δηµόσια Διοίκηση,
το Υπουργείο Υγείας, τις Εκκλησιαστικές αρχές, την Περιφέρεια Βοιωτίας και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ο χαιρετισµός του Σεβασµιότατου
Μητροπολίτη Φθιώτιδας Συµεών, ο οποίος µε «πύρρειο λόγο» υπέρ του έργου των
Νοσηλευτών αναπτέρωσε την πνευµατικότητα όλων των Νοσηλευτών, καθώς αποτύπωσε
την τεράστια διαχρονική προσφορά τους µέσα στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, εκφράζοντας

την κοινωνική απαίτηση για την καθολική και έµπρακτη αναγνώριση της προσφοράς τους,
απέναντι σε όλο το κοινωνικό σύνολο, µέσω της ένταξής τους στα Β.Α.Ε., τη σύστασης του
Κλάδου Νοσηλευτών, τις προσλήψεις και τις µονιµοποιήσεις των νοσηλευτών.
Χαιρετισµούς απηύθυναν δια ζώσης και υβριδικά ο Πανοσιολογιώτατος
Αρχιµανδρίτης π. Γεώργιος Θανάσου, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και
Λεβαδείας, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος κ. Φάνης Σπανός, η Αντιπεριφερειάρχης
της Π.Ε. Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωµά, ο Δήµαρχος Διστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας κ.
Ιωάννης Σταθάς, ο Διοικητής της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας κ. Ιωάννης Καρβέλης, η
Υποδιοικήτρια της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας κ. Γιαννούλα Νταβώνη, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος κ. Δηµήτριος Σκουτέλης, η Υπηρεσιακή Γραµµατέας του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Φωτεινή Κουλούρη, ο Διοικητής του Γενικού
Νοσοκοµείου Λειβαδιάς – Γενικού Νοσοκοµείου Θήβας κ. Αθανάσιος Τσαντήλας, η
εκπρόσωπος της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας κ. Χρυσάνθη Μπαρώ,
ο Πρόεδρος του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών κ. Παύλος Μυριανθεύς , η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης &
Αυτοδιοίκησης κ. Παρασκευή Δραµαλιώτη, ο Γενικός Γραµµατέας του Πανελλήνιου
Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών κ. Σπυρίδωνας Ρουµελιώτης, η Πρόεδρος Συµβουλίου
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου κ. Θεοφανώ Παπαστεφάνου, η εκπρόσωπος της
Παγκύπριας συντεχνίας Νοσηλευτών κ. Παναγιώτα Χριστοφή, ο Διοικητής του
Πυροσβεστικού Σώµατος Βοιωτίας κ. Ιωάννης Ζαµάνης, ο Υποδιοικητής Αστυνοµικής
Διεύθυνσης Βοιωτίας κ. Ηλίας Μπακούµης, ο κ. Δηµητρίου Χρήστος εκπρόσωπος της
Βουλευτή Βοιωτίας (ΣΥΡΙΖΑ) κ. Πούλου Γιώτας και ο πρεσβευτής του Συλλόγου Γονέων &
Κηδεµόνων Παιδιών µε Νεοπλασµατικές Παθήσεις «Η ΠΙΣΤΗ» κ. Ευάγγελος
Γιαννακουδάκης. Η κήρυξη των εργασιών συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε από τον π.
Δήµαρχο Λεβαδέων – Δικηγόρο & Συγγραφέα κ. Αριστείδη Ρούσσαρη, ο οποίος
παρουσίασε το διαχρονικό - ζωτικό ρόλο της περιοχής, µε τίτλο: «Βοιωτία – Λίκνο
Πολιτισµού και Θυσίας».
Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης βραβεύτηκαν για τη διαχρονική προσφορά
τους στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Ν.Θ.Α.
«Η ΣΩΤΗΡΙΑ» κ. Βάϊα Ζαγανά, η Νοσηλεύτρια του Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ –
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.» κ. Μαρία Γκίκα και τη Μοναχή – Νοσηλεύτρια Μακρίνα (κατά κόσµο
κ. Θεοδώρα Περπερίδου).
Το επιστηµονικό πρόγραµµα του 21ου Πανελλήνιου Νοσηλευτικού Συνεδρίου ήταν
προσαρµοσµένο στις ρεαλιστικές συνδικαλιστικές εξελίξεις σχετικά µε τα Νοσηλευτικά
Δρώµενα, διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επιστηµονικό υπόβαθρο της νοσηλευτικής
έρευνας. Μέσα από τις συµµετοχές διακεκριµένων επιστηµόνων της Υγείας και της
Δηµόσιας Διοίκησης, παρουσιάστηκαν όλα τα νεότερα ερευνητικά δεδοµένα και οι
καινοτόµες προσεγγίσεις για την ορθή διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας. Παράλληλα δε,
αποτυπώθηκε µε σαφήνεια η άµεση ανάγκη για τη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών
Υγείας µε τους επιτελικούς φορείς της Δηµόσιας Διοίκησης, µε σκοπό την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και τη ανάπτυξη καινοτόµων µορφών διακυβέρνησης, ώστε το Εθνικό
σύστηµα υγείας να είναι σε θέση να εξελίσσεται διαρκών και στοχευµένα, µε βάση τις
εκάστοτε ανάγκες. Διαπιστώθηκε εν τέλει ότι για όλες τις προαναφερόµενες διαδικασίες για

την εξέλιξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, τον κύριο ρόλο, θα πρέπει να τον
διαδραµατίζουν οι Νοσηλευτές, οι οποίοι θα πρέπει επιτέλους να αναλάβουν τις
αντίστοιχες θέσεις ανάµεσα στις πολιτικές υγείας.
Στο συνέδριο συµµετείχαν περισσότεροι από 1700 νοσηλευτές, επιστήµονες υγείας
και φοιτητές νοσηλευτικής µε υβριδική παρουσία. Το επιστηµονικό πρόγραµµα,
περιελάµβανε:
5 Κλινικά Φροντιστήρια – Σεµινάρια:
«Υπολογίζοντας σωστά τη δόση ινσουλίνης για άτοµα µε ΣΔ1».
«Η βία στην καθηµερινή κλινική άσκηση των επαγγελµατιών υγείας: Πρακτικές πρόληψης
& αντιµετώπισης».
«Πρόληψη και αντιµετώπιση ελκών πίεσης στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Νέα
δεδοµένα και προκλήσεις την εποχή της πανδηµίας Covid-19».
«Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας στο σχολείο - …και οι Πρώτες Βοήθειες γίνονται παιχνίδι!!!:
Εκπαίδευση Σχολικών Νοσηλευτών στις Πρώτες Βοήθειες».
«Σεµινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Χρήσης Αυτόµατου Εξωτερικού Απινιδιστή
– BLS/AED».
21 Διεπιστηµονικές Διαλέξεις:
«Νέες Κατευθυντήριες οδηγίες στην Αναζωογόνηση του νεογνού».
«Καινοτόµες Εφαρµογές για την Αντιµετώπιση της Λοίµωξης COVID-19».
«Θεωρίες και Πρακτικές υποβοήθησης για την αποτελεσµατικότερη συνεργασία στο
νοσοκοµειακό περιβάλλον σε επείγουσες καταστάσεις».
«Τεχνητή Νοηµοσύνη και ο ρόλος της Διαεπιστηµονικής Οµάδας στο Σύγχρονο
Νοσοκοµείο».
«Εξειδικευµένη Νοσηλευτική
Περιστατικών».
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Επειγόντων

«Νοσηλευτικές Ειδικότητες στην 1η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Αποτύπωση
εφαρµογής και πορείας διαδικασιών».
«Διεθνής Προστασία & Νόµιµη Μετανάστευση στην Ελλάδα: Η Ερµηνεία των Αριθµών».
«Διαχείριση λοιµώξεων αιµατικής ροής από πολυανθεκτικά µικροβιακά στελέχη στη ΜΕΘ,
σχετιζόµενων µε κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες».

«Επαγγελµατικοί κίνδυνοι στη Μονάδα Ενδοσκοπήσεων. Μέτρα προστασίας ασθενών και
προσωπικού».
«Αποτελεσµατική Νοσηλευτική Ηγεσία στην πανδηµία COVID-19».
«Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση & Κατάρτιση των Νοσηλευτών».
«Παιδική παχυσαρκία και σύγχρονη Ελληνική πραγµατικότητα».
«Νέες συστάσεις της ILCOR για την αντιµετώπιση των βαρέων πασχόντων υπό COVID-19
στο ΤΕΠ».
«Τρέχουσες νοµοθετικές εξελίξεις στο
µεταρρυθµίσεις στο καθεστώς των αδειών».

νοσηλευτικό

επάγγελµα.

Νοµοθετικές

«Τι φέρνει το 2022 σε Ασφάλιση και Συντάξεις για τους Νοσηλευτές - Το καθεστώς των
βαρέων και εξελίξεις σε πλασµατικούς χρόνους και όρια ηλικίας».
«Εξειδικευµένη προσέγγιση βαρέως πασχόντων ασθενών στο εξωνοσοκοµειακό και
ενδονοσοκοµειακό περιβάλλον».
«Εµβολιασµός σε καιρό πανδηµίας».
«Ο ρόλος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού των υπηρεσιών
υγείας».
«H σηµαντική συµβολή της Βρετανίδας Νοσηλεύτριας Jean Ward στην ανακάλυψη της
φωτοθεραπείας για το Νεογνικό Ίκτερο».
«Elizabeth Kenny: Η Αυστραλή Νοσηλεύτρια που η ζωή της και το πρωτοποριακό έργο
της για τη θεραπεία της πολυοµελίτιδας έγιναν κινηµατογραφική ταινία».
«Διεθνή πρότυπα ποιότητας στη νοσηλευτική και ασφάλεια ασθενών - Ο Ρόλος του
Ευρωµεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας».
20 Στρογγυλές Τράπεζες:
«Ερευνητικό βήµα στην Εποχή της Πανδηµίας COVID-19».
«Χρόνια νοσήµατα και οι επιπτώσεις τους στους φροντιστές και στο κοινωνικό
περιβάλλον».
«Η διαχείριση της πανδηµίας COVID-19. Παραδείγµατα στην κοινότητα, την τοπική
αυτοδιοίκηση και τα νοσοκοµεία».

«Πανδηµία Covid-19 & Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών ΛΑΪΚΟ».
«Νοσηλευτικές Δράσεις ΣΥ.ΝΟ. Αττικής 2018-2021».
«Αντιµετώπιση των δηµοσίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της λειτουργίας τους , από
την πολιτεία, κατά τη διάρκεια της πανδηµίας COVID-19».
«Περιτοναϊκή κάθαρση (Π.Κ.): Τεκµηριωµένη
υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας».

θεραπευτική

επιλογή

εξωνεφρικής

«Γενικά θέµατα που απασχολούν τους νοσηλευτές/τριες στα δηµόσια Νοσοκοµεία».
«Καρδιολογικός ασθενής µε συνοσηρότητα: Πόσο δυσκολεύει η αποτελεσµατική
αντιµετώπισή του;».
«Στάσεις και απόψεις για τη συµβολή της οµάδας εργασίας στην εκπαίδευση των
Νοσηλευτών».
«Ca Πνεύµονα- Εξειδικευµένοι Νοσηλευτικοί Ρόλοι».
«ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.: Νοµικά και Επαγγελµατικά θέµατα».
«Η Εφαρµογή της Κλινικής Διακυβέρνησης στα Δηµόσια Νοσοκοµεία».
«Η αποτελεσµατική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη στο σχολικό περιβάλλον».
«Διαχείριση - Αγωγή και Προαγωγή της υγείας στο Σχολικό περιβάλλον».
«Πανδηµία COVID-19: Ψυχική νόσος – εµβολιασµός – επαγγελµατική εξουθένωση».
«Η συµβολή της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας στην αντιµετώπιση της πανδηµίας».
«Προγράµµατα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης ασθενών µε καρκίνο & των φροντιστών τους».
«Οι συνέπειες της πανδηµίας στην αντιµετώπιση Ογκολογικού ασθενή».
«Περιεγχειρητική Φροντίδα σε Ογκολογικό Νοσοκοµείο».
>100 Αναρτηµένες & Προφορικές Ανακοινώσεις.
Κατά την τελετή λήξης του συνεδρίου απονεµήθηκαν οι βραβεύσεις για τις κάτωθι
πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες:
«Ευρήµατα διαχείρισης κρίσεων από το Υγειονοµικό Προσωπικό – Η περίπτωση του
COVID-19», Βάϊα Χατζούλα, Αριστέα Χρήστου.

«Οι απόψεις και οι αντιλήψεις των επαγγελµατιών υγείας του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ –
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ, σχετικά µε την ευθανασία», Δέσποινα Εµµανουηλίδου, Παναγιώτης
Κυρίσογλου, Γεωργία Λυµπεροπούλου, Ειρήνη Κυνηγαλάκη, Άννα Κυρίσογλου.
Στόχοι και πεποιθήσεις των Φοιτητών της Νοσηλευτικής σχετικά µε το επάγγελµά τους»,
Μαρία Καρτσωνάκη, Γεώργιος Κλουβιδάκης, Μαρία Βλαζάκη, Μαρία Μυριδάκη
Το 21ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., αποτέλεσε
κατά κοινή οµολογία το πιο πετυχηµένο συνέδριο της Οµοσπονδίας, καθώς κατόρθωσε να
συνδυάσει τον έντονο συνδικαλιστικό χαρακτήρα του, διατηρώντας παράλληλα το πολύ
υψηλό επιστηµονικό επίπεδο των Νοσηλευτών. Παράλληλα µέσω της διεπιστηµονικής
διάδρασης, ικανοποίησε όλους τους συµµετέχοντες, ανεβάζοντας ακόµη πιο ψηλά τον
πήχη για το 22ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο το 2022.
Εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής
Νοσηλευτικής Οµοσπονδίας του Εθνικού συστήµατος Υγείας, θα θέλαµε να συγχαρούµε
όλα τα µέλη της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., τα µέλη των επιτροπών, όλους τους συντελεστές και
τους συµµετέχοντες για την παρουσία τους, η οποία ήταν καθοριστική και απέδειξε
ατράνταχτα ότι η ΠΑ.Σ.Υ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. βαδίζει µε βήµατα ουσίας προς τη συνδικαλιστική
καταξίωση του νοσηλευτικού επαγγέλµατος.

Για το Διοικητικό Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Αβραµίδης

Ο Γεν. Γραµµατέας

Τζαννής Πολυκανδριώτης

