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Θέμα: «Διαμόρφωση ανισότιμων όρων στην ολοκλήρωση των
σπουδών για φοιτητές της Νοσηλευτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, λόγω ανατροπών στον προγραμματισμό της
Κλινικής Άσκησης»
Φοιτητές του τμήματος της Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), έγιναν κοινωνοί ανακοίνωσης του Τμήματος,
με την οποία γνωστοποιείται ότι ορισμένα νοσοκομεία, σε αντίθεση με κάποια
άλλα, δεν είναι έτοιμα να δεχθούν φοιτητές για την Κλινική Άσκηση, η οποία
είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και τη λήψη πτυχίου.
Κατά συνέπεια, ενώ η Κλινική Άσκηση ξεκινά στην προκαθορισμένη
ημερομηνία, την 25η Μαΐου για κάποιους φοιτητες, για κάποιους άλλους η
έναρξη της Κλινικής Άσκησης παραπέμπεται σε ένα αόριστο μέλλον. Τα
Νοσοκομεία, στα οποία δεν ξεκινά η Κλινική Άσκηση την 25η Μαΐου, είναι από
τα μεγαλύτερα, βάσει δυναμικότητας, στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με αποτέλεσμα
να στελεχώνονται από μεγάλο αριθμό φοιτητών, που θα ήθελαν να κάνουν την
Κλινική Άσκηση σε αυτά και να ολοκληρώσουν τον προπτυχιακό κύκλο
σπουδών τους. Ειδικότερα, στα Νοσοκομεία που δεν ξεκινά, όπως είχε αρχικά
προγραμματιστεί, η Κλινική Άσκηση την 25η Μαΐου είναι, ο «Ευαγγελισμός», το
«Γ. Γεννηματάς», το «Ιπποκράτειο», το «Λαϊκό», η «Σωτηρία» και το «251
Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας». Ακόμα και να υποθέσει κανείς, ότι λόγω της
πανδημικής κρίσης κάποια νοσοκομεία, ειδικά της Αττικής, αναπόφευκτα δεν
μπορεί να είναι έτοιμα να δεχθούν φοιτητές σε Κλινική Άσκηση, το εν λόγω

επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί, διότι, πρώτον, τα περισσότερα από τα
Νοσοκομεία που δεν μπορούν να δεχθούν φοιτητές για Κλινική Άσκηση δεν
είναι Νοσοκομεία Αναφοράς για κορωνοϊό. Δεύτερον, ήδη η κοινωνική,
οικονομική και ακαδημαϊκή ζωή της χώρας επιστρέφει, με τις απαραίτητες
προφυλάξεις και με βάση τα όσα εξαγγέλλει η κυβέρνηση για άνοιγμα σχολείων
και επαναλειτουργία τακτικών χειρουργείων στα Νοσοκομεία, σε ρυθμούς
στοιχειωδώς ομαλής καθημερινότητας. Μέσα σε αυτή την καθημερινότητα
εντάσσεται και η δυνατότητα ενός πρωταρχικού προγραμματισμού από
πλευράς φοιτητών, τόσο ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, όσο και
ώστε να στελεχώσουν ως επαγγελματίες Υγείας ένα Σύστημα Υγείας, που
ειδικά αυτή την περίοδο τους έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ.
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, τα εν
λόγω νοσοκομεία δεν είναι έτοιμα να δεχθούν φοιτητές για την Κλινική Άσκηση
του τμήματος στην προκαθορισμένη ημερομηνία, με αποτέλεσμα κάποιοι
φοιτητές να μπορούν να ξεκινήσουν την Κλινική Άσκηση σε άλλα Νοσοκομεία,
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Κλινικής Άσκησης του τμήματος
Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές
τους, ενώ κάποιοι άλλοι φοιτητές, χωρίς δική τους ευθύνη, να μην μπορούν να
ξεκινήσουν την Κλινική Άσκηση, λόγω της αδυναμίας κάποιων Νοσοκομείων
να τους δεχθούν, με αποτέλεσμα να παρατείνεται ο χρόνος σπουδών τους,
αφού δεν θα έχουν ολοκληρώσει την προαπαιτούμενη για τη λήψη πτυχίου
Κλινική Άσκηση.
Το γεγονός της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών για
κάποιους φοιτητές, χωρίς τη δική τους ευθύνη, δημιουργεί δυσμενείς συνέπειες
σε αυτούς και στις οικογένειές τους, διότι η αναβολή της λήψης του πτυχίου
οδηγεί σε ανατροπή προγραμματισμού για τυχόν συνέχιση των σπουδών,
αφού τίθενται σε διακινδύνευση προθεσμίες υποβολής των σχετικών
δικαιολογητικών για συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Δεύτερον, επιβαρύνεται ο ατομικός και ο οικογενειακός προϋπολογισμός,
καθώς καθυστέρηση στη λήψη του πτυχίου συνεπάγεται συνήθως επιβάρυνση
των εξόδων των οικογενειών των φοιτητών. Τρίτον, η καθυστέρηση στη λήψη
πτυχίου οδηγεί σε κίνδυνο απωλείων προθεσμιών για συμμετοχή σε
διαγωνισμούς του δημοσίου, μέσω ΑΣΕΠ, για θέσεις εργασίας, σε
διαγωνισμούς δηλαδή στους οποίους θα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές,

οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους χωρίς την περίπλεξη της αναβολής
της Κλινικής Άσκησης, επειδή τα Νοσοκομεία στα οποία έκαναν την Κλινική
Άσκηση ήταν έτοιμα να τους δεχθούν.
Η επίκληση της πανδημικής κρίσης ως προς τη μη ετοιμότητα κάποιων από τα
μεγαλύτερα Νοσοκομεία της Αττικής να δεχθούν φοιτητές μπορεί να εγείρει
ευρύτερα ερωτήματα άσκησης πολιτικής, όπως για παράδειγμα τους λόγους
για τους οποίους οι Διοικήσεις των συγκεκριμένων Νοσοκομείων δεν έχουν
διαμορφώσει ακόμη τις συνθήκες, ως όφειλαν, ώστε να υποδεχθούν φοιτητές,
ενώ κάποιες άλλες Διοικήσεις τα κατάφεραν, ή του ενδεχομένου να είχαν
προνοήσει τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε είτε η Κλινική Άσκηση να άρχιζε
την ίδια ημερομηνία για όλους τους φοιτητές, είτε το σύνολο των φοιτητών να
έκανε την Κλινική Άσκηση σε Νοσοκομεία, που θα ήταν έτοιμα να τους δεχθούν
στην προκαθορισμένη ημερομηνία.
Επειδή, λόγω της κατάστασης που περιγράφηκε παραπάνω δημιουργούνται
ανισότιμοι όροι στην ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών, χωρίς δική τους
ευθύνη,
Επειδή, η εν λόγω ανισοτιμία στην ολοκλήρωση των σπουδών δημιουργεί μια
σειρά από άλλες, δυσμενείς συνέπειες στο ακαδημαϊκό και στο οικονομικό
μέλλον των φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ,
Επειδή, σε μια περίοδο που δοκιμάζονται τα Συστήματα Υγείας σε παγκόσμιο
επίπεδο, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ η εύρυθμη διάθεση ανθρώπινων
πόρων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ως νοσηλευτές που ολοκληρώνουν τον
κύκλο σπουδών και είναι έτοιμοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν, ώστε να πάψουν να υφίστανται
ανισότιμοι όροι, ως προς την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών
των
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και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών;
Θα προκρίνουν τη συμμετοχή του συνόλου των φοιτητών στα
Νοσοκομεία, που είναι έτοιμα να τους δεχθούν στην προκαθορισμένη
ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων;
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Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
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