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Θέµα: «Ιατροκεντρική Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας για όλους… και οι
Νοσηλευτές στα αρχεία της διαβούλευσης του Ν. 4931/2022»
Αξιότιµοι,
Με αφορµή την ψήφιση του Ν. 4931/2022, «Γιατρός Για Όλους, Ισότιµη και Ποιοτική
Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις», στις 13 Μαΐου 2022, σας εκφράσουµε
την έντονη δυσαρέσκεια όλων των Νοσηλευτών, για την αρνητική στάση σας, απέναντι
στις παρατηρήσεις της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Οµοσπονδίας του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας, αλλά και του Πρωτοβάθµιου Συλλόγου Νοσηλευτών
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, σχετικά µε το Γ’ Μέρος: «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» και τα αρχικά άρθρα 24, 31, 32, 34, 35, για τα
οποία πέραν των τοποθετήσεων µας στη δηµόσια διαβούλευση, σας τα είχαµε αποστείλει
και εγγράφως στο Υπουργείο Υγείας.
Επιπλέον δε, µείναµε έκπληκτοι από την προσθήκη του άρθρου 59, το οποίο
προστέθηκε χωρίς να έχει τεθεί προς διαβούλευση, µε αποτέλεσµα να είναι
προχειρογραµµένο και επί της ουσίας µη εφαρµόσιµο.
Η συνολική στάση σας, αποδεικνύει περίτρανα, ότι η δηµόσια διαβούλευση,
αποτελεί µια τυπική διαδικασία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης για την ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας και η συγκεκριµένη κίνησή σας, έχει εξοργίσει όλους τους νοσηλευτές,
καθώς απαξιώνετε το έργο µας.

Πιο συγκεκριµένα, οι νοσηλευτές σύµφωνα µε τον «ενισχυµένο σε άρθρα»
Ν.4931/13-05-2022, είναι αποκλεισµένοι και έρµαια ενός ιατροκεντρικού συστήµατος
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, στο οποίο θα συνεχίσουν να παριστάνουν τους είλωτες,
χωρίς να έχουν λόγο και επιρροή στη λειτουργία του. Χωρίς να τηρείτε ούτε τα
προσχήµατα, αγνοείτε επιδεικτικά τις εξειδικευµένες γνώσεις, την πολυετή εµπειρία και το
έργο των Νοσηλευτών στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και επικροτείτε όλες τις
υπόλοιπες ειδικότητες.
Η εµµονική αδιαφορία σας, σε ότι αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού
στις δοµές της Πρωτοβάθµιας Φροντίδα Υγείας, χωρίς να υφίσταται αυτόνοµο Τµήµα
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ξεπερνάει κάθε επιχειρησιακό σχεδιασµό για την αναβάθµιση
της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Επιπροσθέτως δε, η παροχή της δυνατότητας σε
όλες τις ειδικότητες των υπαλλήλων Π.Ε., να ασκούν καθήκοντα προϊσταµένου στο
«ευφάνταστο» Τµήµα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Λοιπών Επαγγελµατιών Υγείας,
(κλάδοι
Νοσηλευτικής,
Επισκεπτών/τριών
Υγείας,
Μαιευτικής,
Κοινωνικών
Λειτουργών/Κοινωνικής
Εργασίας,
Διαιτολόγων,
Ψυχολόγων,
Λογοθεραπείας,
Φυσικοθεραπείας, Ραδιολογίας - Ακτινολογίας ή, αν δεν υπάρχουν, κατηγορίας Τ.Ε. των
ως άνω κλάδων), αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία. Το Τµήµα Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας πρέπει να είναι ΑΥΤΟΝΟΜΟ, να προΐστανται ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Π.Ε. ή Τ.Ε.
και να στελεχώνεται από Νοσηλευτές και βοηθούς Νοσηλευτών.
Το ίδιο συµβαίνει βεβαίως και µε τον αποκλεισµό των Νοσηλευτών από την
επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιµώξεων στις Δηµόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, οι οποίοι ενώ δύναται να συµµετέχουν στις Επιτροπές
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων των διασυνδεόµενων Νοσοκοµείων, βάσει της Υ.Α. Αριθµ.
Υ1.Γ.Π.114971/ 18-02-2014 και του Φ.Ε.Κ. 388/18-02-2014, ενώ κράτησαν όρθια τα
Νοσοκοµεία κατά τη διάρκεια της πανδηµίας COVID – 19, στο συγκεκριµένο νόµο
βρίσκονται αρχειοθετηµένοι…
Σας καλούµε άµεσα, όπως προβείτε στις προτεινόµενες τροποποιήσεις του
Ν.4931/13-05-2022, όπως αυτές σας έχουµε αποστείλει και κοινοποιήσει στη δηµόσια
διαβούλευση, ευελπιστώντας ότι δεν θα παραµείνουν στα αρχεία του Υπουργείου Υγείας.
Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, ξεκινάει από τους
Νοσηλευτές και σύσσωµη η Νοσηλευτική Κοινότητα περιµένει τη δικαίωση του
διαχρονικού έργου της, µέσα από τις προτεινόµενες τροποποιήσεις µας.
Αναµένοντας τις δικές σας ενέργειες, παραµένουµε στη διάθεσή σας, έτοιµοι να
συνδράµουµε µε ρεαλιστικές λύσεις, µέσω του υγιούς συνδικαλισµού και της διαφάνειας.
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