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ΕDITORIAL

Η ΕΝΕ επίσηµοσ συνοµιλητήσ τησ πολιτείασ

Η

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδασ, αν και µετράει ουσιαστικά µόλισ τρία
χρόνια ζωήσ, έχει κατορθώσει ήδη να συµπεριληφθεί µεταξύ των εταίρων που η επίσηµη Πολιτεία αναγνωρίζει ωσ απευθείασ συνοµιλητέσ
για θέµατα υγείασ και νοσηλευτικήσ εκπαίδευσησ.
Στισ 7-1-2011 το Τµήµα Αναγνώρισησ Επαγγελµατικών Προσόντων τησ ∆ιεύθυνσησ Ευρωπαϊκήσ Ένωσησ του Υπουργείου Παιδείασ, σε συνέχεια τησ αγαστήσ συνεργασίασ µασ σε θέµατα αναγνώρισησ επαγγελµατικών προσόντων
των νοσηλευτών, ζήτησε από την ΕΝΕ να αποστείλει τισ προτάσεισ τησ περί
του καθορισµού των ελάχιστων προϋποθέσεων κατάρτισησ των Νοσηλευτών.
Αµέσωσ, η ΕΝΕ ζήτησε την άποψη των Τµηµάτων Νοσηλευτικήσ των ΑΕΙ και
ΤΕΙ τησ χώρασ και συνθέτοντασ τη βούληση τησ συντριπτικήσ πλειοψηφίασ
όλων των νοσηλευτών, κατέληξε ότι για την ανάπτυξη τησ νοσηλευτικήσ επιστήµησ και τέχνησ και κατ’ επέκταση την προαγωγή τησ δηµόσιασ υγείασ, επιβάλλεται η εισαγωγή των νοσηλευτών σε επαγγελµατικέσ σχολέσ τησ ίδιασ
εκπαιδευτικήσ βαθµίδασ ήτοι, ανώτατησ εκπαίδευσησ. Συγκεκριµένα προτάθηκε η Ενιαία Πανεπιστηµιακή Νοσηλευτική Εκπαίδευση η οποία αποτελεί
πάγιο αίτηµα τησ νοσηλευτικήσ κοινότητασ τόσο τησ χώρασ µασ αλλά και αρκετών ευρωπαίων νοσηλευτών και συµπίπτει απόλυτα µε την 22η οµόφωνη απόφαση τησ 61ησ Συνόδου των Πρυτάνεων του 2009.
Ακολούθωσ, αναφορικά µε την προϋπόθεση για την εισαγωγή στην εκπαίδευση των νοσηλευτών (Π∆ 38/2010, αρ. 31, παρ. 1), προτάθηκε η αύξηση τησ
γενικήσ σχολικήσ εκπαίδευσησ από δέκα (10) σε δώδεκα (12) έτη ή, την αποφοίτηση επιπέδου ικανού, όπωσ αυτό πιστοποιείται από το Υπ. Παιδείασ, για
εισαγωγή στην ανώτατη (πανεπιστηµιακή) εκπαίδευση.
Σχετικά µε τα υποχρεωτικά πεδία του προγράµµατοσ σπουδών των νοσηλευτών (Π∆ 38/2010, παράρτηµα 5.2.1), κρίθηκε απαραίτητη η ανανέωση τησ
λίστασ των αντικειµένων εκπαίδευσησ. Ειδικότερα, προτάθηκε να ληφθούν
υπόψη τα νέα δεδοµένα των αναγκών υγείασ όπωσ η γήρανση του πληθυσµού,
η κινητικότητα ασθενών και επαγγελµατιών υγείασ και η συνεχήσ ανάπτυξη
τησ νοσηλευτικήσ επιστήµησ (evidence based nursing), µιασ και προβάλλουν
νέεσ απαιτήσεισ στη δηµόσια υγεία αναδεικνύοντασ νέουσ ρόλουσ για τη νοσηλευτικήσ επιστήµησ και τέχνη.
Το βασικότερο όµωσ απ’ όλα τα παραπάνω, είναι ότι πλέον το τοπίο τησ νοσηλευτικήσ εκπροσώπησησ σε όλουσ τουσ εγχώριουσ και διεθνείσ οργανισµούσ
έχει ξεκαθαρίσει οριστικά: Η ΕΝΕ εκπροσωπεί πλέον επάξια τουσ περίπου
28.000 νοσηλευτέσ τησ χώρασ και µε τη στήριξή τουσ, θα συνεχίσει να το πράττει µε επιτυχία.
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