
 

 ΕΝΕ: Οι «υπάλληλοι» του Βορίδη και του Γεωργιάδη υπέρ  Ιδιωτικών Συμφερόντων; 

Αφού πλέον καθιέρωσαν στο χώρο της Νοσηλευτικής τη φάμπρικα  με τα «Αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά 

Εξωτερικού», αφού έχουν πάρει εργολαβία – με τη στήριξη διαχρονικών παράκεντρων εξουσίας ακόμη και 
σήμερα!!! - την «εκπαίδευση» του Κλάδου και πάσης φύσεως προγραμμάτων «αφιλοκερδώς», αφού 
οικειοποιήθηκαν τα προγράμματα του ΠΙΝΕΠ, μετονομάζοντάς τα σε προγράμματα ΕΝΕ, αφού με μπαράζ 
μηνύσεων και δικαστικών περιπετειών επέβαλαν την σιωπή  στους «αντιφρονούντες»  και αφού έδωσαν τα ρέστα 
τους διαχρονικά να «εξυπηρετούν» τα συμφέροντα των Κυβερνήσεων Ν.Δ-ΠΑΣΟΚ, λειτουργώντας σαν το «μακρύ 
τους χέρι» στους Νοσηλευτές, με αποκορύφωμα τη στήριξη της Κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου και τον κ. 
Μητσοτάκη καλώντας τους Νοσηλευτές να στηρίξουν την Αξιολόγηση που θα οδηγούσε σε 7500 απολύσεις 
εργαζομένων στα Νοσοκομεία, τα παλληκάρια της ΕΝΕ βρήκαν νέο πεδίο «δόξης λαμπρό» να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητες τους.  

Παρά το γεγονός πως οι αποφάσεις της ΕΝΕ και οι γνωμοδοτήσεις της είναι μη δεσμευτικού χαρακτήρα προς τα 
Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας, δεν σταματούν να προτρέπουν τις Νοσηλευτικές διοικήσεις σε συγκεκριμένες 

τακτικές. Πρόσφατο παράδειγμα, έγγραφο τους σε Νοσηλευτική Υπηρεσία που προέτρεπε να μην εφαρμοστεί ο 
κανονισμός για τις μετακινήσεις του Νοσηλευτικού προσωπικού απειλώντας και με μηνύσεις. Δηλαδή, ένα Νομικό 
πρόσωπο που ελέγχεται από το Υπουργείο, απειλεί με μήνυση, εάν εφαρμοστούν οι αποφάσεις του 
Υπουργείου.  ΠΑΡΑΛΟΓΟ???? Και αυτοί που οφείλουν να ελέγχουν τις πράξεις τους σιωπούν προκλητικά!!!!!!!!.  

Είναι προφανές ότι τα «παιδιά» του Άδωνι και του Βορίδη είναι σε «διατετεγμένη υπηρεσία» υπονόμευσης 
κάθε θετικής πρωτοβουλίας που προωθεί το Υπουργείο για το Κλάδο  και απαξίωσης των Θεσμικών Οργάνων 
που επιζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του κλάδου. 

Τέλος, με άλλο έγγραφο τους που έχει πάει στα Νοσοκομεία - άραγε με ποιά διαδικασία και αρμοδιότητα και με 
ποιανού τις πλάτες γίνεται αυτό για πολλοστή φορά; - «προτρέπουν»  τους Νοσηλευτές στο να διεκδικήσουν τη 
χρήση συγκεκριμένων σκευασμάτων, προφανώς κάποιων εταιρειών(;) δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η χρήση 
προγεμισμένων συρίγγων έτοιμων για χρήση υπερτερεί της χρήσης των υποδόριων ενέσεων με αναρρόφηση του 
φαρμάκου από αμπούλα ή φιαλίδιο, καθώς παρακάμπτεται όλη η ενδιάμεση διαδικασία εφαρμογής άσηπτης 
τεχνικής για την προετοιμασία του φαρμάκου, που ενέχει και τους περισσότερους κινδύνους για επίπτωση λαθών 
στην τήρηση της δέσμης μέτρων της άσηπτης διαδικασίας.» 

Καταλήγουν δε – με ποια άραγε αρμοδιότητα;- καλώντας και προτρέποντας  τους Νοσηλευτές:  «…Υπό το πρίσμα 
των ανωτέρω, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και ο Ογκολογικός Τομέας της, συστήνει και παροτρύνει τα μέλη 
της και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων να προτιμούν και να ζητούν τη χρήση των υποδόριων 
μορφών (προγεμισμένων συριγγών έτοιμων για χρήση) τόσο για να διασφαλίζουν την υγεία τους όσο και να 
βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας τους και την ποιότητα ζωής των ασθενών.» 

Είναι προφανές ότι τα παλληκάρια της ΕΝΕ, δρώντας τόσα χρόνια σε καθεστώς πλήρους ασυλίας – που θα 
ζήλευε ακόμα και το ίδιο το Πολιτικό Κατεστημένο.. - ταύτισαν τη «σκιά τους με το μπόι τους» και ανοίγουν 
πανιά για «νέα καθήκοντα και νέες υποχρεώσεις».  

Ευχόμαστε στα παλληκάρια της ΕΝΕ, να τους πάνε – και με τη βοήθεια του Κυρίου…- «όλα Δεξιά!!.» 
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