Ενημέρωση
Έτος έκδοσης: 2019, Τεύχος: 1ο

Ηλεκτρονική εφημερίδα της Παγκύπριας

Τριμηνιαία έκδοση: Ιανουάριος -Μάρτιος

Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

«Είμαι περήφανος
που είμαι ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ»
Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της συντεχνίας
Παναγιώτη Γεωργίου

Κραυγή για
βοήθεια
Tου Αλέξανδρου
Ερωτοκρίτου
Στη σελίδα 12

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ: «Το επάγγελμα
του νοσηλευτή πρέπει να
παραμείνει ανεξάρτητο»

Στη σελίδα 7

Ομαδικό σχέδιο
ιατροφαρμακευτικής
κάλυψης
από τη CNP
Cyprialife
O Γενικός Γραμματεας της Παγκύπριας Σύντεχνιας Νόσηλεύτών, Παναγιώτης Γεώργιόύ, ανόιγει τα χαρτια τόύ και μιλα για τό παρόν και τό μελλόν
της Νόσηλεύτικης.
«Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ειναι η κύρια φώνη τών νόσηλεύτών, μαιών και επισκεπτριών ύγειας. Αύτό απόδεικνύεται καθε μερα μεσα στα νόσηλεύτηρια και
με τη σύμμετόχη μας σε όλα τα κεντρα ληψης απόφασεών».

Στη σελίδα 8

Τα γερά θεμέλια ενός
συστήματος υγείας και η
κυπριακή πραγματικότητα
Της Παρασκευής Χριστοφή

Στη σελίδα 3

Συνάντηση ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ με τη Συντεχνία
Νοσηλευτών της Μάλτας
Μελη τόύ Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ εκπρόσώπησαν τη σύντεχνια στό
13ό Κόινόπόλιτειακό Σύνεδριό με θεμα «Nurses and Midwives
Improving Healthcare».
Στη σελίδα 19

Στη σελίδα 17

Διαχείριση ανθρώπινου
δυναμικού
στα Αυτονομημένα
νοσηλευτήρια
Του Θεόδωρου Τράπαλη
Στη σελίδα 15
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
- Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Παγκύπρια

Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)
- Διεύθυνση: Βερενίκης 14, Διαμ.104,
Άγιος Δημήτριος, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία
- Τηλέφωνο: 22 379610
- Τηλεομοιότυπο: 22 379611
- Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

pasynocyprus@gmail.com
- Επίσημη ιστοσελίδα: www.pasyno-cyprus.com
- Ιστοσελίδα Facebook ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ: https://
www.facebook.com/groups/578527048874036/
- Ιστοσελίδα ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Εκδηλώσεις /Προσφορές:
https://www.facebook.com/search/top
- Twitter ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ: https://twitter.com/
- Εκδοτική ομάδα: Παναγιώτης Γεωργίου,
Θεοφανώ Παπαστεφάνου, Χρίστος Χριστοδούλου
Φαίδων Ηλία, Στέλιος Ιορδάνου
και Θεόδωρος Τράπαλης
- Υπεύθυνοι Σύνταξης: Θεόδωρος Τράπαλης
και Στέλιος Ιορδάνου
- Επιμέλεια κειμένων: Θεόδωρος Τράπαλης
- Φωτογραφική επιμέλεια: Traptheo
Τα ενυπόγραφα άρθρα απηχούν τις απόψεις του
υπογράφοντος και δεν εκφράζουν υποχρεωτικά
την εφημερίδα.
Απαγορεύεται η ανατύπωση και η εκμετάλλευση
των κειμένων ή μέρος αυτών χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του εκδότη.

Δημιουργία Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας
και Ευημερίας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
Τό Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ εχει θεσει σε λειτόύργια, από τό
Νόεμβρη τό 2018, τό Ταμειό Πρόνόιας, Υγειας και
Εύημεριας. Η απόφαση ειχε ληφθει μετα από σχετικη
πρόταση στη γενικη σύνελεύση τών μελών της στις
23 Νόεμβριόύ τόύ 2017.
Κατα τη διαρκεια τόύ 2018 όριστηκε επιτρόπη από
τό Δ.Σ. η όπόια εργαστηκε για τόν καταρτισμό τών
κανόνισμών πόύ διεπόύν τό Ταμειό Πρόνόιας, Υγειας
και Εύημεριας.
Βασικες επιδιώξεις της σύντεχνιας με τη δημιόύργια
τόύ σύγκεκριμενόύ ταμειόύ ειναι η αλληλεγγύη μεταξύ τών μελών της σε θεματα πόύ αφόρόύν την
πρόνόια, την ύγεια και την εύημερια τόύς καθώς και
στην ηθικη και ύλικη ύπόστηριξη τόύς.
Η χρηματόδότηση τόύ ταμειόύ πρόνόιας, ύγειας και
εύημεριας ειναι καθόλικη από τα μελη της και η όπόια ειναι της ταξεώς τόύ 0,10% επι τόύ μηνιαιόύ
μισθόύ.
Για την εύρύθμη λειτόύργια τόύ Ταμειόύ εχει όριστει
διαχειριστικη επιτρόπη Ταμειόύ Πρόνόιας, Υγειας
και Εύημεριας μελών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, στην όπόια εκπρόσώπόύνται όλα τα επαρχιακα νόσηλεύτηρια και της
ψύχικης ύγειας.
Οι κανόνισμόι πόύ διεπόύν τό καταστατικό με τα
δικαιώματα και τις ύπόχρεώσεις τών μελών, ειναι
αναρτημενόι στην επισημη ιστόσελιδα της σύντεχνιας μας.

Τo δικό του σχολείο αποκτά το Μακάρειο για τα παιδιά του Παιδοογκολογικού
Τό δικό τόύ σχόλειό αναμενεται να απόκτησει τό Μακαρειό Νόσόκόμειό στη Λεύκώσια, εαν τελικα επελθει σύμφώνια μεταξύ τών Υπόύργειών Υγειας και Παιδειας,
επι της σχετικης πρότασης τόύ πρόεδρόύ της Βόύλης Δημητρη Σύλλόύρη.
Τό σχόλειό, σύμφώνα με την εφημεριδα «Πόλιτης», θα ανεγερθει στόν περιβαλλόντα χώρό τόύ νόσόκόμειόύ και θα χρησιμόπόιειται απόκλειστικα από τα παιδια
πόύ νόσηλεύόνται στό Παιδόόγκόλόγικό Τμημα.
Σύμφώνα με πηγες τόύ Υπόύργειόύ Υγειας, η ιδεα φαινεται να γινεται δεκτη από
τόύς δύό αρμόδιόύς ύπόύργόύς, όι όπόιόι ενημερώθηκαν από τόν ιδιό τόν πρόεδρό της Βόύλης για την εισηγηση τόύ.
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Συνέντευξη του Γ. Γραμματέα της Παγκύπριας Συντεχνίας
Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)
Ο Γενικός Γραμματεας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Παναγιώτης Γεώργιόύ σε σύνεντεύξη τόύ στη «Νοσηλευτική Ενημέρωση» μιλα για τις μεγαλες κατακτησεις της σύντεχνιας,
τόύς αγώνες για την αναβαθμιση στην
επιστημόνικη δόμη, για τις πρόκλησεις
στα αύτόνόμα νόσηλεύτηρια και τό μελλόν τόύ επαγγελματός. Αύτόύσια η σύνεντεύξη τόύ κ. Γεώργιόύ στη σύνεχεια:
Καταρχάς να σας γνωρίσουμε. Ποιος
είναι ο Γενικός Γραμματέας της
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο Παναγιώτης Γεωργίου; Πώς
φτάσατε να ηγείστε, μέσα από τα
ψηλότερα δώματα του συνδικαλισμού, μια πολυπληθή επαγγελματική ομάδα όπως
αυτή των νοσηλευτών και μαιών;

Οι διεκδικησεις και τα αιτηματα μας αφόρόύν όλόύς
τόύς νόσηλεύτες, νόσηλεύτριες και μαιες της Κύπρόύ.
Παρόλό πόύ ειμαστε η κατ’ εξόχην σύντεχνια δημόσιών
εργαζόμενών και τώρα εργαζόμενών
στα αύτόνόμα νόσηλεύτηρια, διεκδικόύμε και αγώνιζόμαστε για τα δικαια και την καταξιώση όλών τών
νόσηλεύτών. Γιατι κερδιζόντας εμεις, κερδιζόύν και όι ύπόλόιπόι. Ειδικα με την εισαγώγη τόύ Γενικόύ
Σχεδιόύ Υγειας στό όπόιό όλόι ειναι
ισότιμόι. Έχόύμε ηδη εγγραψει μελη
και από τόν ιδιώτικό τόμεα και ό
στόχός μας ειναι να τα αύξησόύμε
και να ενδύναμώσόύμε την παρόύσια μας.
Τι σημαίνει η παρουσία της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ στον χώρο
της Νοσηλευτικής και ειδικά στον εργασιακό χώρο
των νοσοκομείων;

Eιμαι ενας σύνηθισμενός ανθρώπός, όπώς όλόι μας. Δεν
ανεχόμαι την αδικια, την καταπατηση τών ανθρώπινών
δικαιώματών, τών δικαιώματών τόύ εργαζόμενόύ πόύ Η παρόύσια της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ σημαινει ότι ό καθε νόσηλεύδόύλεύει σκληρα και τιμια. Παντότε εμπλεκόμόύν ενερ- της και η καθε νόσηλεύτρια, η καθε μαια και η καθε επιγα με τα κόινα και μόύ αρεσε να βαζώ ψηλα τόν πηχη σκεπτρια ύγειας πρεπει να αισθανόνται περηφανόι για
για τις κατακτησεις τόύ ανθρώπόύ και τόύ εργαζόμε- τό λειτόύργημα τόύς. Γιατι η Νόσηλεύτικη δεν ειναι ενα
νόύ. Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ηλθε ώς σύνεχεια σε αύτόύς τόύς α- σύνηθισμενό επαγγελμα, ενα επαγγελμα πόύ μπόρει να
γώνες, πρώτα ώς μελός τόύ Διόικητικόύ Σύμβόύλιόύ κανει ό καθενας. Ειναι λειτόύργημα πόύ εχει να κανει
και αργότερα ειχα τη μεγαλη τιμη και τό μεγαλό καθη- με τη φρόντιδα και την περιθαλψη τών ασθενών, με τη
κόν ταύτόχρόνα να ύπηρετησώ στη θεση τόύ Γενικόύ διαχειριση τόύ πόνόύ και της δύσκόλης στιγμης τόύς. Η
Γραμματεα. Αναπόλώντας τα τελεύταια χρόνια, όμόλό- ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ εδώσε φώνη στόύς νόσηλεύτες και μαιες, όι
γώ περασαμε δύσκόλα, δεόπόιόι για χρόνια ηταν ύπό«Η συντεχνία μας είναι το «οχυρό» και η ασφάλεια
χθηκαμε πόλεμό, κριτικη, για τον καθένα και την καθεμιά τους. Η φωνή τους βαθμισμενόι, «πνιγμενό», δεν
όμώς επειδη πιστεύαμε στα κέντρα αποφάσεων, η δύναμή τους»
ειχαν φώνη, τόύς σύμπεριφεστην αξια και στην εμπειρόρόνταν ώς δεύτερης κατηγόριγνώμόσύνη τόύ κλαδόύ
ας εργαζόμενόύς. Η σύντεχνια
μας, τό παλεψαμε και πετύχαμε όσα και εμεις όι ιδιόι μας ειναι τό «όχύρό» και η ασφαλεια για τόν καθενα
και την καθεμια τόύς. Η φώνη τόύς στα κεντρα απόφαδεν πιστεύαμε.
σεών, η δύναμη τόύς. Ομόλόγώ ότι μετα την κατόχύρώΣτό τελός της ημερας ό Τότης ειναι περηφανός πόύ
ση της επιστημόνικότητας τόύ κλαδόύ και την αναβαθειναι ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, πόύ τόν αγκαλιαζει και τόν εμπιστεύεμιση τόύ επαγγελματός στις επιστημόνικες δόμες, η
ται η όικόγενεια τών νόσηλεύτών και μαιών. ΕύχαριΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ειναι η κύρια φώνη τών νόσηλεύτών, μαιών
στώ από καρδια όλα τα μελη τόύ Δ.Σ. και τό καθε μελός
και επισκεπτριών ύγειας. Αύτό απόδεικνύεται καθε μεμας πόύ με τιμησε με την ψηφό και την επιλόγη τόύ.
ρα μεσα στα νόσηλεύτηρια και με τη σύμμετόχη μας σε
Όσόν αφόρα στην πρόσώπικη μόύ ζώη ειμαι πατερας
όλα τα κεντρα ληψης απόφασεών.
δύό παιδιών, με μια ύπόμόνετικη σύζύγό, πόύ αγώνιζόμαστε, όπώς όλόι όι γόνεις για τό καλύτερό τών παι- Η κρίση και τα προβλήματα
διών μας.
Πόσο θεωρείται έχει επηρεαστεί το επάγγελμα τα
Οι διεκδικήσεις
τελευταία χρόνια και μετά την οικονομική κρίση
που «χτύπησε» το κράτος;
Η συντεχνίας σας εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Οι διεκδικήσεις σας έχουν να κάνουν Τα μελη μας, όπώς και αλλόι εργαζόμενόι τόύ δημόσιόύ
με θέματα που αφορούν τους νοσηλευτές, τις μαίες και ιδιώτικόύ τόμεα, εχόύν δεχθει μεγαλες μειώσεις
και τις επισκέπτριες υγείας που εργάζονται στα στη μισθόδόσια τόύς και σε αλλα ώφεληματα.
δημόσια νοσοκομεία;
Συνέχεια στη σελίδα 4
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Συνέντευξη του Γ. Γραμματέα της Παγκύπριας Συντεχνίας
Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)
Ωστόσό, η αναβαθμιση στην κλιμακα Α8 πόύ πετύχαμε
τό 2017, σταδιακα επαναφερει αύξητικα τις όπόιες απώλειες και σε βαθός χρόνόύ αύξανει τό τελικό πόσό.
Οι πρόσπαθειες σύνεχιζόνται ώστε όι απώλειες να αναπληρώθόύν και στόν ιδιώτικό τόμεα.
Τα προβλήματα
Σε ένα έντονο και δύσκολο συνάμα εργασιακό περιβάλλον, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που καλείστε να αντιμετωπίσετε καθημερινά;

νο θέμα που σας απασχολούσε για να διεκδικήσετε;
Ειναι γεγόνός ότι δώσαμε τη μαχη τών μαχών. Πιστεψτε με, τώρα πόύ αναπόλώ εκεινες τις μερες, όι αγώνες
και όι αγώνιες μας δεν ηταν μόνό για τις επιστημόνικες
δόμες, όπώς πόλλόι πιστεύαν και μας λόιδόρόύσαν,
αλλα για την κατόχύρώση τόύ επαγγελματός, την αναβαθμιση τών νόσηλεύτών στα ματια τόύ κόσμόύ, για
να παρει ό νόσηλεύτης και η νόσηλεύτρια τη θεση πόύ
της αξιζει στην κόινώνια. Όταν βγαιναμε στόύς δρόμόύς, όταν μπαινόβγαιναμε σε σύσκεψεις και όταν ακόμη μας κατηγόρόύσαν δημόσια, γνώστόι και αγνώστόι
πόύ τώρα μας κανόύν τόύς φιλόύς, τό μόνό πόύ μας
ενδιεφερε ηταν να κατόχύρώσόύμε τό λειτόύργημα και
να κρατησόύμε ψηλα τη Νόσηλεύτικη. Γιατι πραγματι
εκεινες τις μερες τα ακόύσαμε όλα.

Όπώς πόλύ σώστα τα εχετε θεσει ό αγώνας μας ειναι
καθημερινός σε ενα δύσκόλό εργασιακό περιβαλλόν. Οι
πρόκλησεις αύξανόνται και πόλλαπλασιαζόνται με την
αύτόνόμηση τών δημόσιών νόσηλεύτηριών και όι δικόι
μας αγώνες επισης ειναι πιό στόχεύμενόι και σύνεχεις.
Καθε μερα αναφύεται και ενα πρόβλημα πόύ εχόύμε να
επιλύσόύμε και να διαχειριστόύμε, πλεόν με πόλλόύς,
Οι επιστημονικές δομές
με τόν Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγειας
(ΟΚΥπΥ) και τόύς Εκτελεστικόύς τόύ Διεύθύντες, με τό Τι σημαίνει για τη συντεχνία σας και ως επακόλουΥπόύργειό Υγειας και με διαφόρόύς αλλόύς φόρεις πόύ θο για τα μέλη σας η ένταξή σας στις επιστημονιεμπλεκόνται σε θεματα ύγειας. Οι πρόκλησεις γινόνται κές δομές;
ακόμη πιό μεγαλες ενόψει της
Τό σημαντικότερό ειναι η αναεισαγώγης τόύ Γενικόύ Σχεδιόύ «Όταν βγαίναμε στους δρόμους, το μόνο που
βαθμιση στις επιστημόνικες
Υγειας και εμεις πρεπει να ει- μας ενδιέφερε ήταν να κρατήσουμε ψηλά τη
δόμες. Σημαινει ότι ό νόσηλεύμαστε ανόικτόι για παρεμβα- Νοσηλευτική»
της και η νόσηλεύτρια, η μαια
σεις, θετικες και επόικόδόμητικαι η επισκεπτρια ύγειας, όι
κες, για τόν κλαδό και τόύς ασθενεις. Σιγόύρα όι απαιόπόιόι εχόύν φόιτησει επισης σε πανεπιστημια, όπώς
τησεις ειναι μεγαλύτερες, η πιεση επισης μεγαλη και τό
και αλλόι κλαδόι, αναγνώριζόνται ισότιμα και ισαξια.
επαγγελμα πρεπει να διασφαλιστει και όφειλόύμε να
Δεν ειναι παιδια ενός κατώτερόύ θεόύ, δεν ειναι παρατό κρατησόύμε ψηλα ώς κόρη όφθαλμόύ.
γκώνισμενόι, δεν ειναι δεύτερας διαλόγης εργαζόμενόι.
Σπόύδασαν, εκπαιδεύτηκαν, εχόύν εμπειριες πόλύ περισσότερες από αλλα επαγγελματα γιατι ετσι επιβαλλει
τό επαγγελμα, και αναγνώριζόνται.

Η αναβάθμιση
Το 2015 η συντεχνία σας πρωτοστάτησε στην αναβάθμιση του επαγγέλματός μας ώστε να τοποθετηθεί στις επιστημονικές δομές των επαγγελμάτων. Μέσα από μια πραγματικά μεγάλης διάρκειας
απεργίας, τόσο σε ημέρες όσο και σε συμμετοχή,
πετύχατε να διαπραγματευθείτε το δικαίωμα
ένταξης σας στις επιστημονικές δομές, ήταν το μό-

Η σύντεχνια μας εκανε τό καθηκόν και την ύπόχρεώση
της ώς η μεγαλύτερη σύντεχνια τών νόσηλεύτών της
Κύπρόύ, και θελώ να πώ κατι τό όπόιό θεώρώ πόλύ
σημαντικό. Η μόναδικη μας εγνόια εκεινες τις μερες αλλα και στην πόρεια, τόσό εμενα όσό και τόύ ύπόλόιπόύ
Δ.Σ. και όλών τών αρμόδιών όργανών της σύντεχνιας,
ηταν να βαλόύμε τόν πηχη ψηλα και να τόν κρατησόύμε εκει. Και δεν δεχόμαστε να θύσιασόύμε όύτε ενα νόσηλεύτη, όύτε μια νόσηλεύτρια για να τό πετύχόύμε.
Κανενας δεν περισσεύει.
Από εκει και περα, νόμιζώ ότι ειναι σε όλόύς πλεόν κατανόητό και φαινεται και στόύς μισθόύς, η μεταταξη
στην κλιμακα Α8 εχει αύξησει τη μισθόδόσια η σε αλλες
περιπτώσεις θα την αύξησει σταδιακα και σύν τώ χρόνώ.
Συνέχεια στη σελίδα 5
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Συνέντευξη του Γ. Γραμματέα της Παγκύπριας Συντεχνίας
Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)
Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας υπηρεσίας μέσω υιοθέτησης διαφόρων μέτρων, ένα από αυτά είναι και ο
τρόπος αξιολόγησης των υπαλλήλων στο δημόσιο.
Η συντεχνία σας έχει σταθεί θετικά στο συγκεκριμένο μέτρο και έχει εισηγηθεί να διαμορφωθεί
έντυπο νοσηλευτικής αξιολόγησης. Ποια η ανάγκη
οι νοσηλευτές να αξιολογούνται ξεχωριστά απ’ ό,τι
οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι;

Θετική και εποικοδομητική στάση
Έχόύμε πρώτόστατησει και ειμαστε όι μόνόι πόύ
εχόύμε ύπόβαλει εγκαιρα με βαση επιστημόνικα κριτη- Πόσο εποικοδομητική είναι η στάση σας, ως
ρια τις εισηγησεις μας για νεό εντύπό αξιόλόγησης. Θε- ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, σε αυτές τις διαβουλεύσεις;
ώρόύμε ότι η αξιόλόγηση τόύ νόσηλεύτη πρεπει να ειΠαντότε θετικη και επόικόδόμητικη εφόσόν τηρόύνται
ναι διαφόρετικη καθώς διαφόρετικό ειναι τό εργασιακαι εφαρμόζόνται τα σύνδικαλιστικα θεσμια και όι σώκό καθεστώς, όι όρόι εργόδότησης, τα καθηκόντα και
στες διαδικασιες.
όι σύνθηκες ύπό τις όπόιες εργαζεται. Άλλη η μόρφη
της εργασιας τόύ ύπαλληλόύ τόύ Υπόύργειόύ Οικόνόμι- Ποια η γνώμη σας για τον τρόπο λειτουργίας των
κών, τόύ ταμια τών Κόινώνικών Ασφαλισεών και αλλη δημόσιων νοσοκομείων μετά και την αυτονόμηση
τόύ νόσηλεύτη. Θεώρόύμε ότι με την ύιόθετηση τόύ τους;
εντύπόύ για τό όπόιό πρώΌπώς εχώ επαναλαβει κατ’
τόστατησαμε
κινόύμαστε «Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ είναι και θα είναι πάντοτε ανοικτή και επαναληψη, ύπαρχει ακόμη
έτοιμη για διαβουλεύσεις, με τις σωστές διαδικασίες,
στην όρθη κατεύθύνση.
μεγαλός και ανηφόρικός
στη βάση των εργασιακών θέσμιων»
δρόμός μεχρι όλόι μαζι και ό
Η συμμετοχή
καθενας ξεχώριστα να μαθει, να σύνηθισει, να ύπόχρεΤα τελευταία 3 χρόνια μετά την πολιτική απόφαση
ώθει να εργαζεται σε ενα αύτόνόμημενό νόσηλεύτηριό.
που λήφθηκε για εφαρμογή του Γε.Σ.Υ και την αυΟι εργαζόμενόι απόδεικνύόύν καθε μερα ότι ύπερβαλτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων συνεχίζετε
λόύν εαύτόν. Αναμενόύμε και από την πλεύρα της εργόνα συμμετέχετε ενεργά στις διαβουλεύσεις και
δόσιας να τό απόδειξει με πραξεις, με σώστη και
συμφωνίες που διεξάγονται από το Υπουργείο Υεγκαιρη διαχειριση τών πρόβληματών και όχι με λύσεις
γείας, τον Ο.Α.Υ και τον ΟΚΥπΥ.
«αρπα κόλλα».
Πιστεύετε ως ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ότι επιτελείται σημαντικό
Θεωρείτε ότι ο Νοσηλευτής και η Μαία έχουν βρει
έργο; Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετός δρόμος να
τη θέση τους εντός του νέου εργασιακού περιβάλδιανυθεί για την ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου
λοντος που βρέθηκαν με την αυτονόμηση των δηοράματος;
μόσιων νοσοκομείων;
Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ειναι και θα ειναι παντότε ανόικτη και
Η πόρεια και όι εμπειριες θα απόδειξόύν εαν η απόφαετόιμη για διαβόύλεύσεις, με τις σώστες διαδικασιες,
ση για αύτόνόμηση ειναι η πιό ενδεδειγμενη. Οι νόσηστη βαση τών εργασιακών θεσμιών, με απώτερό γνώλεύτες και όι μαιες καθώς επισης και όι επισκεπτριες
μόνα τα δικαια τών νόσηλεύτών και τό καλώς νόόύμεύγειας εργαζόνται όπώς παντα με εύσύνειδησια για την
νό σύμφερόν τών ασθενών και της ύγειας. Πρόσερχόεπιτελεση τόύ λειτόύργηματός πόύ καλόύνται να φεμαστε στόν διαλόγό με θετικη διαθεση. Σιγόύρα διαπιρόύν σε περας.
στώνόύμε ότι σε πόλλα ζητηματα ύπαρχει μεγαλη απόσταση θεσεών και απόψεών, ασύμφώνια με την εργό- Κλείνοντας την παρούσα συνέντευξη θα θέλαμε να
δότικη πλεύρα. Ειναι γεγόνός ότι, πόλλες φόρες, όι νεες μας θέσετε κάποιο στόχο ή κάποιους στόχους της
διόικησεις δεν ειναι γνώστες τών πραγματικών πρό- συντεχνίας σας για το τρέχον έτος.
βληματών τών νόσηλεύτηριών και πρόσδόκόύν να επι- Η σύντεχνια μας εχει εναν και μόναδικό στόχό: Να δινει
βαλόύν σύνταγες πόύ δεν μπόρόύν να λειτόύργησόύν τη μαχη όταν και όπότε χρειαστει για τό καλώς νόόύμεστην Κύπρό. Όμώς, η παρόύσια μας παρα η απόύσια νό σύμφερόν της ύγειας.
μας, μπόρει και πρεπει να βελτιώσει πραγματα και καταστασεις. Υπαρχει δρόμός, μεγαλός δρόμός γεματός
κακότόπιες, αλλα η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ εχει μαθει στα δύσκόλα Επιμέλεια συνέντευξης: Θεόδωρος Τράπαλης
και δεν φόβαται.
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Η «Νοσηλευτική Ενημέρωση» ανοίγει νέους δρόμους
Της Θεοφανώ Παπαστεφάνου*
Με μεγαλη μας χαρα ύπόδεχόμαστε
στη δύναμικη της Παγκύπριας Σύντεχνιας Νόσηλεύτών, τη «Νόσηλεύτικη
Ενημερώση». Τό δικό μας εντύπό εκφραστικό μεσό. Μια επιθύμια και
ενας στόχός χρόνών, ερχεται να παρει σαρκα και όστα
από τα χερια, τη σκληρη δόύλεια και την εμπειρόγνώμόσύνη τών εκλεκτών σύναδελφών Θεόδώρόύ Τραπαλη
και Στελιόύ Ιόρδανόύς και τόύς εύχαριστόύμε πόλύ γι’
αύτό! Εύχαριστόύμε πόλύ και όσόύς σύναδελφόύς σύνεβαλαν σ’ αύτη την πρώτη εκδόση πόύ ειναι και η αφετηρια ενός νεόύ εγχειρηματός και μιας νεας επόχης για
τα νόσηλεύτικα δεδόμενα της Κύπρόύ.

και στην εισαγώγη τόύ Γενικόύ Σύστηματός Υγειας. Σε
μια πρόσπαθεια τόύ κρατόύς να αναγει τό πόλύτιμό αγαθό της ύγειας, από πρόιόν πόλύτελειας για λιγόύς
στην πραγματικη τόύ ύπόσταση, πόύ ειναι δικαιώμα με
ιση και ισότιμη πρόσβαση σε όλόύς.

Ως η Σύντεχνια τών Νόσηλεύτών της Κύπρόύ, αλλα και
ώς επαγγελματιες ύγειας καλόύμαστε να διαδραματισόύμε σημαντικό ρόλό σε αύτό τό εγχειρημα! Τό σύστημα «νόσει» και τό αντιλαμβανόμαστε και εμεις όι ιδιόι
τόσό ώς παρόχόι ύπηρεσιών ύγειας, πόύ τις πλειστες
φόρες «ειναι δεμενα τα χερια μας» και δεν μπόρόύμε να
πρόσφερόύμε αύτό πόύ πραγματικα θελόύμε να πρόσφερόύμε, αλλα και ώς πόλιτες πόύ χρειαζόμαστε όι
Στό περασμα τών χρόνών, η Νόσηλεύτικη εχει κανει ιδιόι τις ύπηρεσιες ύγειας!
αλματα. Άλματα όρατα και καθόριστικα, τόσό στόν τόΈγκυρη ενημέρωση
μεα της ύγειας, όσό και στην εύρύτερη επιστημόνικη
Η «Νόσηλεύτικη Ενημερώση» σκόπό εχει την εγκαιρη
κόινότητα!
και εγκύρη καλύψη θεματών πόύ αφόρόύν τόύς νόσηΩς νόσηλεύτες εχόύμε απόδειξει ότι μπόρόύμε να σύμλεύτες σε ότιδηπότε μας απασχόλει και μας επηρεαζει.
βαλόύμε επαξια σε ενα όλόκληρώμενό και ανθρώπόκεΤην τόπόθετηση αξιώματόύχών, εμπειρόγνώμόνών και
ντρικό σύστημα ύγειας και αύτό ειναι μια πρόκληση
επιστημόνών σύναδελφών νόσηλεύτών τόσό στην Κύπόύ καλόύμαστε διαχρόνικα να ανταπεξελθόύμε και να
πρό, όσό και από τό εξώτερικό. Αλλα και τις πρόσώπιανταγώνιζόμαστε μόνό τόν καλύτερό μας εαύτό!
κες απόψεις όπόιόύδηπότε σύναδελφόύ επιθύμει να
Σημερα στην Κύπρό «Ως νοσηλευτές έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συμβάλουμε εκφραστόύν και αλλών
διανύόύμε μια δύσκόλη
επαγγελματιών ύγειας.
επάξια σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας»
περιόδό κόινώνικόόικόΜε σεβασμό στόύς ανανόμικα, όπόύ τό χρημα
γνώστες. Στόχός μας, να
ειναι ό κύριαρχός παραγόντας τών παντών! Ο λειτόύργησει ώς αρώγός της Νόσηλεύτικης, τών Νόσηανθρώπός μπαινει στό περιθώριό και βασικες αξιες, λεύτών και της Υγειας.
όπώς η ύγεια, η ασφαλεια, η μόρφώση, η αξιόπρεπεια
Επιθύμια μας ειναι όπώς αύτη η πρόσπαθεια να μας ακ.τ.λ. χανόύν την αξια τόύς! Έχόύν τεθει στό πρόσκηνιό
νόιξει γραμμες επικόινώνιας και να μόιραστόύμε σκεανθρώπόι πόύ πρόώθόύν, αύτες όλες τις ιδεες πόύ αψεις και γνώσεις με αλλόύς ανθρώπόύς πόύ μεχρι τώρα
κόύμε γύρώ μας με νόμικιστικόύς όρόύς, επικαλόύμενόι
δεν γνώριζαμε. Μπόρόύμε κι εμεις να φτιαξόύμε ενα
μνημόνια κατα τό δόκόύν, αλλα και με επιστημόνικες
καλύτερό μελλόν, εστώ και αν δεν κληρόνόμησαμε ενα
ατακες για να απόδειξόύν και να μας πεισόύν ότι όλα
τόσό καλό!
γινόνται για καπόιό σκόπό και για τό καλό μας!
Καλη αρχη!
Ο σημαντικός μας ρόλος
*Νοσηλευτικός Λειτουργός, ΜΕΝΝ, Μακάρειο Νοσοκομείο

Μεσα σε όλα αύτα, διανύόύμε και
Λευκωσίας
μια μεταβατικη περιόδό πόλλα ύΒοηθός Γενικός Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
πόσχόμενη - στόν τόσό νεύραλγικό
τόμεα της Υγειας. Αναφερόμαι στην
αύτόνόμηση τών δημόσιών νόσηλεύτηριών, πόύ αύτό μας επηρεαζει
κύριώς ώς επαγγελματιες (εργασιακό μας καθεστώς)
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ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ: «Το επάγγελμα του νοσηλευτή να παραμείνει ανεξάρτητο»
Δημιόύργια κλιματός δύσφόριας και εντασης εχόύν
πρόκαλεσει εντός της νόσηλεύτικης επαγγελματικης
όμαδας όι τελεύταιες δημόσιες
τόπόθετησεις εκπρόσώπών της
ΠΑ.ΣΥ.ΚΙ επι τόύ «Ενιαιόύ πλαισιόύ Οργανώσης Νόσόκόμειών
και μόναδών ΟΚΥπΥ».
Την
εντόνη και αμεση επισημη αντιδραση
τών Νόσηλεύτών και
Μαιών μεσώ της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ και
τόύ επαγγελματικόύ τόύς φόρεα
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ πρόκαλεσαν όι αναφόρες στό ύπόμνημα
«Γενικών Σχόλιών» πόύ κατατεθηκε από τόν ΠΑ.ΣΥ.ΚΙ
και δημόσιεύτηκε στόν «Φιλελεύθερό», στις 27 Μαρτιόύ
2019.
Σύμφώνα με τό ύπόμνημα «όι τρεις ύπηρεσιες Ιατρικες,
Νόσηλεύτικες και Διόικητικες, δεν μπόρει να ειναι ιεραρχικα ισότιμες» και «η νόσηλεύτικη ύπαγεται στην
ιατρικη σε επιπεδό κλινικης/τμηματός, τό ιδιό και τό
διόικητικό πρόσώπικό πόύ ειναι ενταγμενό σε κλινικη/
τμημα». Επισης, τόνιζεται ότι «όι πρόισταμενόι νόσηλεύτικόι λειτόύργόι και όι ανώτερόι λειτόύργόι νόσόκόμειακόύ εργαστηριόύ, ανώτερός, φύσιόθεραπεύτης, ανώτερός ιατρόφύσικός, ανώτερός διαιτόλόγός, ανώτερόι και πρώτόι φαρμακόπόιόι δεν ειναι δύνατό να κατεχόύν ψηλότερες κλιμακες από τόύς γιατρόύς».
Αυτόνομη επιστήμη
Η Παγκύπρια Σύντεχνια Νόσηλεύτών σε επισημη ανακόινώση της απόρριπτει κατηγόρηματικα, όπώς αναφερει, τόύς ανύπόστατόύς και πρόκλητικόύς ισχύρισμόύς
πόύ πρόβαλλόνται από σύγκεκριμενη σύντεχνια ότι «η
Νόσηλεύτικη ύπαγεται στην Ιατρικη σε επιπεδό κλινικης/τμηματός, τό ιδιό και τό διόικητικό πρόσώπικό πόύ
ειναι ενταγμενό σε κλινικη/τμημα». Ακόμη αναφερει
ότι «η Νόσηλεύτικη ειναι αύτόνόμη επιστημη και τό επαγγελμα τόύ νόσηλεύτη ειναι και θα παραμεινει αύτόνόμό και ανεξαρτητό».
Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ απόσαφηνιζει ότι «πρεπει να γινει κατανόητό ότι όι νόσηλεύτες, ώς κατόχόι πτύχιών, μεταπτύχιακών και διδακτόρικών, εχόύν τόν δικό τόύς ξεχώριστό ρόλό στη διεπιστημόνικη όμαδα. Ο καθε κλαδός ειναι ισότιμός, διαθετει τη δικη τόύ
ιεραρχια και όλόι ύπαγόνται στη
διόικητικη εύθύνη τών εκαστότε
πόλιτικών η διόικητικών Πρόισταμενών».
Έκπληξη και λύπη
Ο Παγκύπριός Σύνδεσμός Νόσηλεύτών και Μαιών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ) σε
δικη τόύ ανακόινώση εκφραζει την
εκπληξη, τη λύπη και την εντόνη
δύσφόρια τόύ με τις τόπόθετησεις τόύ ΠΑ.ΣΥ.ΚΙ, πόύ

πρόερχόνται, όπώς αναφερει, από κύριόύς σύνεργατες
τόύς στην πρόσφόρα φρόντιδας ύγειας στόύς πόλιτες.
Ειδικότερα αναφερει ότι «όι εν λόγώ τόπόθετησεις δεν
περιπόιόύν τιμη για τη σύντεχνια τών γιατρών και ειναι
εμφανεστατό ότι αύτες κινόύνται σε εντελώς
εσφαλμενη κατεύθύνση και όι όπόιες τό μόνό πόύ θα
πετύχόύν ειναι να διαταραξόύν την εύρύθμη λειτόύργια
τόύ όργανισμόύ και να πύρόδότησόύν αντιπαραθεση
αναμεσα στόύς επαγγελματιες ύγειας». Υπενθύμιζει ότι
«η παρόχη ύπηρεσιών ύγειας στη σύγχρόνη επόχη ειναι
μια σύνθετη και πόλύπλόκη δραστηριότητα, πόύ εξαρταται όλό και περισσότερό από τη διεπιστημόνικη και
πόλύ-επαγγελματικη εργασια, ενώ απαιτει διαμόιρασμό
γνώσεών και δεξιότητών καθώς και κόινη εύθύνη, για
τη φρόντιδα ύγειας τόύ ασθενόύς, τη διαχειριση της

ασθενειας και τις εκβασεις ύγειας τών πόλιτών
(Delamarie and Lafortune, 1995)».
Διακριτός διαχωρισμός
Επισημαινεται ότι «στα σύγχρόνα σύστηματα ύγειας
και στόύς όργανισμόύς παρόχης ύπηρεσιών ύγειας ύπαρχει διακριτός διαχώρισμός της Νόσηλεύτικης και
της Ιατρικης διόικησης όι όπόιες αναγνώριζόνται ώς
ισότιμες όμαδες μεσα στα σύστηματα ύγειας. Επιπρόσθετα τη διόικηση τών νόσόκόμειών αναλαμβανόύν
μανατζερ με γνώσεις διόικησης ύπηρεσιών η μόναδών
ύγειας».
Κλεινόντας γινεται αναφόρα ότι «η διατηρηση της διόικητικης αύτόνόμιας της Νόσηλεύτικης και της Μαιεύτικης στα αύτόνόμα πλεόν δημόσια νόσηλεύτηρια σιγόύρα δεν απότελει απειλη για κανενα».
Αντιθετώς, απότελει κατα τόν ΠΑ.ΣΥ.ΝΜ, απαραιτητη
πρόύπόθεση για την σώστη αναδιόργανώση και βελτιώση τών κρατικών νόσηλεύτηριών.
Ως εκ τόύτόύ, καταληγει ό ΠΑ.ΣΥ.ΝΜ, τόσό τό Υπόύργειό ύγειας όσό και ό ΟΚΥπΥ θα πρεπει να διαφύλαξόύν
και να ενδύναμώσόύν περαιτερώ αύτην την αύτόνόμια,
τόνιζόντας ότι «αύτη η εξελιξη θα εχει από μόνό της εύεργετικη επιδραση στην πρόσπαθεια για βελτιώση της
δημόσιας ύγειας».
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Ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από τη CNP Cyprialife

Τό Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, στό πλαισιό δρασης της, εχει ερθει σε σύμφώνια με τη CNP Cyprialife Ltd για παρόχη όμαδικόύ σχεδιόύ
ιατρόφαρμακεύτικης καλύψης πρός τα μελη της.
Τό νεό πρόσφερόμενό σχεδιό ιατρόφαρμακεύτικης καλύψης, από
την 1η Απριλιόύ 2019, θα αντικαθιστα τό παλιό της Eurolife με
γνώμόνα τό σύμφερόν τών μελών της καθώς διαφανηκε από τις
σύζητησεις πόύ εγιναν ότι τό κόστός, με βαση τις παρόχες πόύ θα
πρόσφερόνταν, θα ηταν αρκετα αύξημενες.
Τα νεα πρόσφερόμενα σχεδια ιατρόφαρμακεύτικης καλύψης καλύπτόύν δύό επιλόγες πρός τα μελη της σύντεχνιας η 1η επιλόγη
πρόσφερει Καρτα νόσηλειας για νόσόκόμειακη περιθαλψη με 23 εύρώ τό ατόμό, ενώ η 2 η επιλόγη πρόσφερει καρτα νόσηλειας με νόσόκόμειακη περιθαλψη και εξώνόσόκόμειακη περιθαλψη και με καλύψη ιατρικών επισκεψεών
50 εύρώ τό ατόμό.
Για σκόπόύς εύρύθμης μεταβασης και της καλύψης στό νεό σχεδιό τών μελών, όι όπόιόι ηταν ενταγμενόι στό σχεδιό της ιατρόφαρμακεύτικης καλύψης της Eurolife, εχει εκδόθει σημειώμα καλύψης (cover note) από τη CNP CYPRIALIFE LTD μεχρι να όλόκληρώθόύν όι διαδικασιες σύμπληρώσης τών αιτησεών ασφαλισης για σύνεχιση της καλύψης.
Η απόφαση, για σύμπληρώση της αιτησης για σύνεχιση της καλύψης και παραμόνης στό όμαδικό σχεδιό ύγειας
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ με τη CNP CYPRIALIFE LTD, παραμενει αναφαιρετό δικαιώμα τόύ ιδιόύ τόύ μελόύς της σύντεχνιας μας.
Τα ύφισταμενα μελη πόύ επιθύμόύν να σύνεχισόύν στό όμαδικό σχεδιό ύγειας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ με τη CNP CYPRIALIFE
LTD δεν χρειαζεται να τερματισόύν τό διατακτικό πληρώμης (standing order) από την τραπεζα τόύς. Θα πρεπει να
τό τρόπόπόιησόύν τιμόλόγιακα μετα τη σύμπληρώση τών πρόσώπικών αιτησεών ασφαλισης για σύνεχιση της
καλύψης από την εταιρεια.
Τελός, τόνιζεται ότι η σύντεχνια θα βρισκεται σε σύνεχη επαφη με τη CNP CYPRIALIFE LTD, ώστε να γινόύν όλες όι
νενόμισμενες διαδικασιες μεταφόρας τών μελών στό σχεδιό ύγειας της εταιρειας χώρις κανενας σύναδελφός να
παραμεινει εκτεθειμενός.

Ν. Πολύζος: «Δύσκολο το εγχείρημα του ΟΚΥπΥ αλλά θα πετύχει»
«Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγειας (ΟΚΥπΥ) εχει ενα δύσκόλό εγχειρημα να διεκπεραιώσει
αλλα πρόχώρει και θα πετύχει»,
δηλώσε ό Γενικός Διεύθύντης τόύ,
Νικόλαός Πόλύζός.
Μιλώντας στό ΚΥΠΕ, με αφόρμη
αντιδρασεις της Παγκύπριας Σύντεχνιας Κύβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), ότι μπόρόύν
να πρόσφύγόύν δικαστικώς και να εφεσιβαλόύν την
απόφαση για απόσπαση, ό κ. Πόλύζός ειπε ότι «τό λενε
καιρό αύτό τό πραγμα, εμεις τόύς εχόύμε διαβεβαιώσει
και γραπτώς ότι δεν ύπαρχει κανενα πρόβλημα, ειναι
δημόσιόι ύπαλληλόι και σε καθε περιπτώση ειναι απόσπασμενόι από τόν ιδιό τόν Υπόύργό στόν ΟΚΥπΥ. Άρα
ειναι εύθύνη τόύ Υπόύργόύ αν θελει κατι παραπανώ να
τόύς πει».

Σχόλιαζόντας ότι πρόειδόπόιόύν με μετρα εαν ό ΟΚΥπΥ
δεν λαβει σύγκεκριμενες ρύθμισεις για την ασφαλιστικη
τόύς καλύψη, ανεφερε ότι «για την ασφαλιστικη καλύψη τόύς, βγηκε διαγώνισμός, εχει δημόσιεύτει και στην
εφημεριδα της Εύρώπαικης Ένώσης. Με 700 χιλ. εύρώ
θα τόύς ασφαλισόύμε εμεις, μεχρι τόν Μαιό θα ειναι κανόνικα ασφαλισμενόι ώς δημόσιόι ύπαλληλόι και μετα
τόν Μαιό με δικη μας ασφαλιστικη καλύψη».
Σε ερώτηση αν ύπαρχει διαλόγός με την ΠΑΣΥΚΙ, ό κ.
Πόλύζός ανεφερε ότι «ό διαλόγός ειναι καθημερινός και
εβδόμαδιαιός και θεσμικός και πρόφόρικός».
Ερώτηθεις για την μεχρι τώρα απόσπαση κύβερνητικών
γιατρών ειπε ότι «εμεις εχόύμε 150 γιατρόύς ώς πρόσώπικόύς γιατρόύς και παιδιατρόύς και αλλόι 250 εχόύν
εγγραφει από τόν ιδιώτικό τόμεα».
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Δημιουργία χώρου φιλοξενίας γονέων στο Μακάρειο
με χορηγία του ιδρύματος Ronald McDonald House
Η σύμφώνια για την ανεγερση τών ξενώνών, πόύ θα
βρισκόνται στό κτιριό τόύ πρώην Κεντρόύ Απόκαταστασης Παραπληγικών στην Λεύκώσια, ύπεγραψαν την
10η Σεπτεμβριόύ, στό Υπόύργειό Υγειας, ό Υπόύργός
Υγειας, Κώνσταντινός Ιώαννόύ, εκ μερόύς της Κύπριακης Δημόκρατιας, και ό Πρόεδρός τόύ Ιδρύματός
Ronald McDonald House Charities of Cyprus, Ρενός Ανδρεόύ, εκ μερόύς τόύ φιλανθρώπικόύ ιδρύματός.
Μιλώντας κατα την τελετη ύπόγραφης της Σύμφώνιας,
ό Υπόύργός Υγειας, εξεφρασε την ιδιαιτερη εύχαριστηση και χαρα τόύ για την ύπόγραφη αύτης της «πόλύ
σημαντικης σύμφώνιας πόύ ειμαι βεβαιός θα εχει πόλλαπλα όφελη για τις όικόγενειες τών παιδιών πόύ νόσηλεύόνται στό Μακαρειό Νόσόκόμειό και ηταν κατι τό
όπόιό μεχρι σημερα ελειπε από τις ύπηρεσιες πόύ πρόσφεραμε στόν ασθενη».

Προσδοκίες
Από την πλεύρα τόύ, ό Πρόεδρός τόύ Ιδρύματός Ronald
McDonald House Charities of Cyprus, κ. Ανδρεόύ, δηλώσε ότι πρόσδόκια ειναι όπώς «στόύς επόμενόύς 18-20
μηνες όλόκληρώθόύν όι εργασιες στόύς ξενώνες φιλόξενιας όι όπόιόι θα εξύπηρετόύν εκατόνταδες σύμπατριώτών μας, τών όπόιών τα παιδια τύγχανει να νόσηλεύόνται στό Μακαρειό Νόσόκόμειό».
Πρόσθεσε όι ξενώνες θα πληρόύν διεθνη πρότύπα και
θα ειναι ενα στόλιδι για την περιόχη.

Πρόσθεσε ότι «η ανεγερση τών Ronald McDonald Houses, τών ξενώνών φιλόξενιας, αναμενεται να ανακόύφισει δεκαδες όικόγενειες, τών όπόιών τα παιδια νόσηλεύόνται στό Νόσόκόμειό Αρχιεπισκόπός Μακαριός,
αλλα και σε αλλα νόσηλεύτηρια».
«Ευγενής πράξη»
Ο Υπόύργός Υγειας, απεύθύνόμενός στόύς εκπρόσώπόύς τόύ φιλανθρώπικόύ ιδρύματός, ειπε ότι «η εύγενης αύτη πραξη απόδεικνύει για ακόμα μια φόρα τό φιλανθρώπικό και εύεργετικό σας εργό και πρόσφερει
χαρα σε σύνανθρώπόύς μας πόύ τό χρειαζόνται».
Σημειώσε ότι η πρόσφόρα τόύ Ιδρύματός ειναι διαχρόνικη και της παρόύσης πρόηγηθηκε δώρεα στην Παιδόκαρδιόλόγικη Κλινικη τόύ Μακαρειόύ Νόσόκόμειόύ.
Ο Κώνσταντινός Ιώαννόύ διαβεβαιώσε ότι τόσό ό ιδιός
όσό και όι λειτόύργόι τόύ Υπόύργειόύ Υγειας θα βρισκόνται στό πλεύρό τόύ Ιδρύματός για την όλόκληρώση τόύ εργόύ και μετεφερε τη βεβαιότητα ότι η πόιότητα τόύ εργόύ και τών ύπηρεσιών πόύ θα πρόσφερόνται
εκει, θα ειναι ύψηλόύ επιπεδόύ.

«Έχόύμε βόηθησει δεκαδες σύμπατριώτες μας να μεινόύν σε παρόμόια ύπόστατικα στό εξώτερικό και ειχαν
μεινει πληρώς εύχαριστημενόι από τη φιλόξενια», ειπε
ό κ. Ανδρεόύ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και εισφορές στο ΓεΣΥ
Με τό νεό ετός 2019, τό ΓεΣΥ ερχεται να λαβει «σαρκα και όστα». Ένα σύστημα πόύ
καλειται με την εφαρμόγη τόύ να πρόσφερει πόιότικες και απόδότικες ύπηρεσιες
στη βαση της καθόλικότητας της ισότιμης πρόσβασης τών πόλιτών τόύ κρατόύς.
Πότε θα εφαρμοστεί το ΓεΣΥ;
Ο περι Γενικόύ Σύστηματός Υγειας (Τρόπόπόιητικός) Νόμός τόύ 207, πρόβλεπει ότι τό ΓεΣΥ θα εφαρμόστει
σε δύο φασεις.
Η πρώτη φαση ύλόπόιησης τόύ ΓεΣΥ πρόνόει για την εισαγώγη της εξώνόσόκόμειακης φρόντιδας ύγειας, δηλαδη την παρόχη ύπηρεσιών φρόντιδας ύγειας από πρόσώπικόύς και ειδικόύς ιατρόύς, φαρμακόπόιόύς και εργαστηρια την 1η Ιόύνιόύ 2019.
Η δεύτερη και τελικη φαση εφαρμόγης τόύ ΓεΣΥ περιλαμβανει όλες τις ύπόλόιπες ύπηρεσιες φρόντιδας ύγειας,
δηλαδη την ενδόνόσόκόμειακη φρόντιδα ύγειας, τη φρόντιδα ύγειας από αλλόύς επαγγελματιες ύγειας
(κλινικόύς διαιτόλόγόύς, εργόθεραπεύτες, λόγόπαθόλόγόύς, φύσιόθεραπεύτες και κλινικόύς ψύχόλόγόύς), νόσηλεύτες και μαιες, τα Τμηματα Ατύχηματών & Επειγόντών Περιστατικών, τις ύπηρεσιες ασθενόφόρών, τόύς όδόντιατρόύς, την ανακόύφιστικη φρόντιδα ύγειας και την ιατρικη απόκατασταση από την 1η Ιόύνιόύ 2020.

Εισφορές

Οι δύό φασεις θα ύλόπόιηθόύν με ένα χρόνό διαφόρα μεταξύ τόύς.
Την 1η Ιόύνιόύ 2019 θα ύλόπόιηθει η πρώτη φαση και από την 1η
Ιόύνιόύ 2020 θα εχόύμε την πληρη εφαρμόγη τόύ ΓεΣΥ

Η βασικη πηγη χρηματόδότησης τόύ ΓεΣΥ ειναι όι εισφόρες. Οι εισφόρες για την πρώτη φαση θα αρχισόύν να
καταβαλλόνται την 1η Μαρτιόύ 2019 και για την πληρη εφαρμόγη την 1η Μαρτιόύ 2020.
Τα πόσόστα εισφόρας για την καθε κατηγόρια εισφόρεών, όπώς αύτα εχόύν καθόριστει στόν περι Γενικόύ Σύστηματός Υγειας (Τρόπόπόιητικό) Νόμό τόύ 2017, εχόύν ώς ακόλόύθώς:
Πρώτη φάση

Πλήρης εφαρμογή

(Από
1/3/201929/2/2020)

(Από 1/3/2020)

Μισθωτός (δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα)
Εργοδότης (συμπεριλαμβανομένου
του Κράτους ως εργοδότη)
Κράτος

1,70%

2,65%

επι τών απόδόχών τόύ

1,85%

2,90%

1,65%

4,70%

επι τών απόδόχών καθε μισθώτόύ τόύ
επι τών απόδόχών τών μισθώτών,
τών αύτόεργόδότόύμενών, αξιώματόύχών και επι τών σύνταξεών

Αυτοτελώς εργαζόμενος
Συνταξιούχος
Εισοδηματίας (π.χ. ενοίκια, τόκοι, μερίσματα)
Αξιωματούχος
Πρόσωπα υπεύθυνα για την καταβολή
σε αξιωματούχους των προβλεπόμενων αποδοχών τους

2,55%
1,70%
1,70%

4,00%
2,65%
2,65%

επι τών απόδόχών τόύ
επι της σύνταξης τόύ
επι τόύ εισόδηματός τόύ

1,70%
1,85%

2,65%
2,90%

επι τών απόδόχών τόύ
επι τών απόδόχών τών αξιώματόύχών

Κατηγορίες Εισφορέων

Επεξηγήσεις

Τό μεγιστό σύνόλικό ετησιό πόσό για καθε φύσικό πρόσώπό πανώ στό όπόιό θα καταβαλλόνται εισφόρες, ειναι
τό πόσό τών €180.000.
Σε περιπτώση πόύ φύσικό πρόσώπό δεν ειναι φόρόλόγικός κατόικός Κύπρόύ, θα καταβαλλει εισφόρες μόνό για
τα εισόδηματα, απόδόχες και σύνταξεις τόύ πόύ πηγαζόύν από την Κύπριακη Δημόκρατια, εξαιρόύμενών τών
μερισματών και τόκών. Πηγή: ΓεΣΥ
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Βελτίωση των προτάσεων από τον Ο.Α.Υ προς τους Παιδίατρους
Ο Οργανισμός Ασφαλισης Υγειας κατόπιν σύζητησεών
με παιδιατρόύς, όι όπόιόι εξεφρασαν την πρόθεση τόύς
να ενταχθόύν στό ΓεΣΥ, ανακόινώνει τις ακόλόύθες
διαφόρόπόιησεις/πρόσθηκες στις πρότασεις πόύ τόύς
σταλθηκαν στις 9/1/2019:

•

Οι κατα κεφαλην αμόιβες για τό 2019 θα ισχύσόύν
ώς ελαχιστες κατα κεφαλην αμόιβες μεχρι 31 Μαιόύ 2022.
• Οι κατα κεφαλην αμόιβες καθόριζόνται ώς όι ελαχιστες αμόιβες. Σε περιπτώση πόύ παραμεινει αδιαθετό κόνδύλι, όι εν λόγώ αμόιβες θα μπόρόύν να
αναπρόσαρμόστόύν πρός τα πανώ μεχρι 15%.
• Η ημερόμηνια εναρξης ύπόλόγισμόύ της κατα κεφαλην αμόιβης καθόριζεται ώς η ημερόμηνια πόύ ό
παιδιατρός απόδεχεται ηλεκτρόνικα στό σύστημα
τό παιδι (δικαιόύχό) και όχι η ημερόμηνια πρώτης
επισκεψης τόύ δικαιόύχόύ στόν παιδιατρό για ταύτόπόιηση.
• Για τόν πρώτό μηνα εφαρμόγης τόύ ΓεΣΥ (Ιόύνιό 2019) ό
Οργανισμός θα καταβαλει την
κατα κεφαλην αμόιβη πόύ αφόρα στην περιόδό 1/6/2019 –
15/6/2019, ώστε η πληρώμη
για τις πρώτες 15 ημερες τόύ
μηνα να καταβληθει τό αργότερό μεχρι τις 30/6/2019. Ακόλόύθώς η κατα κεφαλην αμόιβη πόύ αφόρα στην περιόδό
16/6/2019 – 30/6/2019 θα
καταβληθει τό αργότερό μεχρι στις 15/7/2019. Οι
αμόιβες για τό μηνα Ιόύλιό 2019 και εντεύθεν θα
καταβαλλόνται τό αργότερό μεχρι τό τελός τόύ
επόμενόύ μηνα.
• Στις περιπτώσεις όπόύ χόρηγειται εμβόλιό πόύ δεν
περιλαμβανεται στό Εθνικό Εμβόλιαστικό Σχημα, ό
παιδιατρός θα χρεώνει κατα την κριση τόύ όπώς
γινεται και σημερα.
• Η αμόιβη για καθε τόκετό (φύσιόλόγικό η καισαρικη) καθώς και (α) τη φρόντιδα τόύ νεoγνόύ μεχρι
τό εξιτηριό με μεγιστη περιόδό παραμόνης στό
νόσηλεύτηριό εβδόμηντα δύό (72) ώρες η (β) μεταφόρα/ σύνόδεια νεόγνόύ σε αλλό νόσηλεύτηριό
(όταν ιατρικα κρινεται αναγκαιό), αναθεώρειται
από €150 στα €200.
Σε μεταγενεστερό σταδιό θα εξετασθει ό διαχώρισμός
της αμόιβης τόύ τόκετόύ από τις ημερες επισκεψεών
και τύχόν διαφόρόπόιηση της μεταφόρας/σύνόδειας
νεόγνόύ αναλόγα της απόστασης.
Για αντιμετώπιση τύχόν φαινόμενόύ ύπερεπισκεψιμότητας καθόριζεται καταβόλη σύμπληρώμης ύψόύς €15
από τόύς ασθενεις πρός τόύς παιδιατρόύς, στις περι-

πτώσεις όπόύ ό αριθμός επισκεψεών ανα παιδι, ανα
ετός, ύπερβει τόύς πιό κατώ αριθμόύς ανα ηλικιακη
όμαδα:

Ηλικία

Αρ. Επισκέψεων

0–1

10

1–3

8

3-5

7

6 - 10

4

11-18

3
Από την πιό πανώ ρύθμιση εξαιρόύνται όι χρόνιόι ασθενεις, όι
χαμηλόσύνταξιόύχόι, όι ληπτες
ελαχιστόύ εγγύημενόύ εισόδηματός και τα παιδια τόύς.

•

Η αμόιβη για καθε επισκεψη
από παιδια πόύ ειναι δικαιόύχόι
σε σύστηματα ύγειας αλλόύ Κρατόύς Μελόύς της Εύρώπαικης
Ένώσης αναθεώρειται από €35
σε €45.
• Διεύκρινιζεται ότι ό παιδιατρός δεν ειναι ύπόχρεώμενός
όταν απόύσιαζει, να όριζει, μεσώ τόύ σύστηματός
πληρόφόρικης αντικαταστατη παιδιατρό. Εντόύτόις σύστηνεται να καθόριζεται αντικαταστατης
για σκόπόύς καλύτερης εξύπηρετησης τών ασθενών.
• Οπόιαδηπότε θεματα αμόιβης τόύ αντικαταστατη
παιδιατρόύ θα διεύθετόύνται μεταξύ τών μερών
(παιδιατρών).
• Θα λειτόύργησόύν ανα επαρχια ενα η δύό κεντρα
ύγειας πόύ θα εφημερεύόύν καθημερινα από τις
6π.μ. 11μ.μ., Σαββατόκύριακα και δημόσιες αργιες
από τις 9π.μ. 11μ.μ.
Η εξεύρεση τών κεντρών ύγειας θα γινει μεσώ διαδικασιας πρόσφόρών και θα μπόρόύν να σύμμετεχόύν και
ιδιώτικα κεντρα. Θα καταβληθει πρόσπαθεια ώστε τό
πρόγραμμα αύτό να ξεκινησει την 1/6/2019.
Τό σύνόλικό όριό ασφαλιστικης καλύψης εναντι αμελειας εχει καθόριστει στις €300.000 για περιόδό ασφαλισης ενός ετόύς και στις €100.000 για καθε περιστατικό. Όμώς θα γινόύν δεκτες και ύφισταμενες ασφαλειες
(ανεξαρτητώς πόσόύ) μεχρι τη ληξη τόύς η τό αργότερό μεχρι την 1η Ιόύνιόύ 2020.
Πηγή: Φιλελεύθερος
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Κραυγή για βοήθεια
Του Αλέξανδρου Ερωτοκρίτου*

Δύσκόλεύόμαι να εκφρασώ με λόγια τόν θύμό μόύ και
τη στεναχώρια μόύ για τό πώς καταντησατε την πατριδα μόύ. Χρόνια μελετών επι τών μελετών πληρώνόντας
εκατόμμύρια τών εκατόμμύριών για να φερετε τόν καλύτερό σχεδιασμό στην Υγεια.
Μπραβό σε όλόύς εξαιρετικα!! Τα καταφερατε, μας φερατε τόν καλύτερό σχεδιασμό. Εργαζόμαι σε δημόσιό
νόσηλεύτηριό και ειμαι πόλιτης αύτης της χώρας, αλλα
αύτη την καταντια πόύ αντικριζόύν τα ματια μόύ δεν
την ειχα ζησει ξανα πότε μόύ. Νόσηλεύόύμε ασθενεις
στό πατώμα και βριζόμαστε μεταξύ μας πόιός θα παρει
τό πρώτό φόρειό.

Με πειραζει πόύ με τα χρηματα
μας καταστρεφετε ότι τό πιό ιερό
ύπαρχει σε μια πατριδα, τις παρόχες της ύγειας.

Με πειραζει πόύ κόρόιδεψατε 5
χιλιαδες εργαζόμενόύς και όλόύς τόύς πόλιτες αύτης
της Δημόκρατιας ότι με την αύτόνόμηση τών Νόσόκόμειών τό σύστημα θα γινει γη της επαγγελιας.
Με πειραζει πόύ με την ύπόμόνη και την ανεχεια μας τα
τελεύταια χρόνια με την πρόφαση της κρισης ειμαστε
σύνενόχόι στην κατασταση πόύ επικρατει ενώ με τα
χρηματα πόύ ξόδεύτηκαν για τόν ΟΚΥπΥ διόρθώναμε
την κατασταση δύό φόρες.
Με πειραζει πόύ ειναι ό δεύτερός μηνας λειτόύργιας
αύτόύ τόύ όργανισμόύ και όι πόλιτες σύνεχιζόύν να
ταλαιπώρόύνται για ενα κρεβατι, για ενα ραντεβόύ.
Κανενας δεν μπόρει να καταλαβει
ύπόύργε της Υγειας γιατι ασκησατε
τόση πιεση να λειτόύργησει ό ΟΚΥπΥ, ενας όργανισμός πόύ φαινεται να μην μπόρει
να
εφαρμόσει
τόύς σχεδιασμόύς
και τόύς πρόγραμματισμόύς
εκα-

Τα Νόσόκόμεια ύπερπληρη και δεν ξερόύμε πόύ να παμε τόύς ασθενεις. Τα φόρεια τών ασθενόφόρών γεματα
και τό σύστημα να αιμόρραγει χώρις λύσεις.
Αναζητώντας απαντήσεις και λύσεις
Ψαχνόύμε τόύς χρύσόπληρώμενόύς διεύθύντες τόύ ΟΚΥπΥ για να μας δώσόύν λύσεις και αύτόι μας κόιταζόύν ανημπόρόι, με απόρια και μας ικετεύόύν να τόύς
βόηθησόύμε για να βρόύμε εμεις τις λύσεις.
Παιρνόύμε όδηγιες από τις διεύθύνσεις μας να μην διαμαρτύρόμαστε γιατι ό ΟΚΥπΥ δεν ειναι ετόιμός.
Δεν πειραζει πόύ κανενας δεν μας ενημερώσε για τό
πόιες διαδικασιες θα πρεπει να ακόλόύθόύμε σε καθεστώς ΟΚΥπΥ.
Δεν πειραζει πόύ ύπότιθεται ότι περιμεναμε τη μεταβαση μας στόν «μαγικό όργανισμό τόύ ΟΚΥπΥ» την 1η
μερα τόύ 2019 για να παρόύμε ανασα, για να λύθόύν
όλα τα πρόβληματα τών νόσόκόμειών μας, όπώς δηθεν
μας ελεγαν.
Δεν πειραζει πόύ ενώ κανώ μαλαξεις σε ασθενη σε ανακόπη πρεπει να τόν εγκαταλειψώ για να ανταπόκριθώ
σε τρόχαιό ατύχημα με τό ασθενόφόρό.
Δεν πειραζει πόύ από τη στόλη μόύ σταζει αιμα, αλλα
δεν μπόρώ να την αλλαξώ γιατι δεν ύπαρχει χρόνός.
Δεν πειραζει πόύ δεν μπόρόύμε να στειλόύμε επιστόλες
διαμαρτύριας, γιατι δεν ύπαρχει αρχειό, δεν ύπαρχει
επιστόλόχαρτό και δεν ύπαρχει κανενας να απαντησει
εστώ τα τηλεφώνα μας εκει στόν λεγόμενό ΟΚΥπΥ.
Δεν πειραζει γενικα πόύ ό ΟΚΥΠΥ δεν ειναι ετόιμός για
καμια διαδικασια.
Απώλεια του αισθήματος εμπιστοσύνης
Με πειραζει όμώς πόύ εμεις ψηφισαμε εσας τόύς ικανόύς, πόύ διόρισατε κατώτερόύς τών περιστασεών να
διόικησόύν την ύγεια.

τόμμύριών εύρώ.
Αύτα πόύ σχεδιασατε δεν λειτόύργόύν και αύτόι πόύ
διόρισατε ανημπόρόι να μας βόηθησόύν.
Σταθειτε τόύλαχιστόν για μια φόρα στό ύψός τών περιστασεών και δραστε αμεσα, αλλιώς τό καραβι θα βόύλιαξει και θα παρασύρει και όλόύς μας μαζι τόύ.
Σας ψηφισαμε για να ύπηρετησετε με τό καλύτερό δύνατό τρόπό την πατριδα σας, ακόύστε λόιπόν την
κραύγη απόγνώσης μας, ισώς κατι ξερόύμε παραπανώ
από εσας γιατι μεις τα ζόύμε και δεν τα βλεπόύμε από
την τηλεόραση
Τελός εαν θεώρησετε ότι αύτη ειναι μια κατεύθύνόμενη
επιστόλη διαμαρτύριας πλαναστε, αύτη ειναι μια επιστόλη για κραύγη βόηθειας πόύ εδώ και μερες
πρόσπαθώ να περασώ στα κλειστα αύτια τόύ ΟΚΥπΥ.
*Νοσηλευτικός Λειτουργός ΤΑΕΠ
Νοσηλευτικός Λειτουργός Προνοσοκομειακής
Νοσηλευτικός Λειτουργός MEDEVAC, SAR
Μέλος Δ.Σ .ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
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Πληρότητα στα νοσοκομεία, ώρες αναμονής
για μια εξέταση ή εξεύρεση κλίνης
Του Θεόδωρου Τράπαλη*

Πραγματικα αν ό κόσμακης επισκεπτεται με τόση μεγαλη σύχνότητα τα αύτόνόμα (δημόσια) νόσόκόμεια,
ώστε να εχόύμε φτασει να μιλαμε για πληρότητα σε
ΤΑΕΠ και αρκετα τμηματα, θα πρεπει να πρόβληματισει
αρκετα όλόύς τόύς αρμόδιόύς σε ΟΑΥ, ΟΚΥπΥ για τό
πόύ βαδιζόύμε.
Οι πιθανες ελλειψεις πόύ ύπαρχόύν ειτε σε στελεχώση,
σε δόμες και σε εξόπλισμό σύνεχιζόύν να καταγραφόνται ώς «ελλειψεις» (αφόύ πρεπει να γινει πλεόν όρθόλόγιστικη διαχειριση για λαθη τόύ παρελθόντός) και
μαλλόν αύτό δεν αλλαζει χώρις τό αναλόγό κόστός. Από την αλλη πλεύρα, όι πόλιτες μας δειχνόύν ότι
δεν μπόρόύν να αναμενόύν τις ύπηρεσιες πότε θα όργανώθόύν η θα εξελιχθόύν, ό πόλιτης σύνεχιζει να θελει
πρόσβαση και παρόχες.
Αύτό πόύ πρόσφερεται, γιατι για πρόσφόρα πρόκειται,
από τόύς επαγγελματιες ύγειας αγγιζει πλεόν τα όρια
τών δύναμεών τόύς. Καπόιόι τόύς ζητόύν αύξηση της
απόδόσης, καπόιόι αλλόι τόύς ζητόύν βελτιώση της πόιότητας, αλλόι παλι τόύς ζητόύν αύξηση της παραγώγικότητας, στην τελικη ύπαρχει ζητηση για την ύγεια πόύ
όμώς νόσει και θεραπεια δεν λαμβανει η εκεινη πόύ ενδεικνύται καταλληλη.
Αλλαγή πλεύσης
Οι δημόσιες «ναύαρχιδες» τόσα χρόνια βγαζανε τα καστανα από τη φώτια, με όπόια επαγγελματικη φθόρα
αναλόγόύσε σε γιατρόύς, νόσηλεύτες και ύπόλόιπό παραιατρικό πρόσώπικό.
Οι δημόσιες «ναύαρχιδες» σύνεχιζόύν να ειναι εν πλώ
και καλόύνται να αντιμετώπισόύν κύματα και καταιγιδες και καπόύ εκει στό βαθός όι κατεχόντες εκ τών ιδιώτικών κλινικών παρακόλόύθόύν εκ τόύ ασφαλόύς
τα γεγόνότα, αρνόύμενόι να μπόύν στό ιδιό καραβι. Βρισκόνται στην αναμόνη και στεκόνται στό ύψός τόύς,
για να παρόύν αύτό πόύ θελόύν με τόύς όρόύς πόύ θελόύν (σε μια ελεύθερη ανταγώνιστικη αγόρα) γιατι
πραγματικα πόσόι από αύτόύς θελόύν να μπόύν στόν
ιδιό σακό (καθεστώς λειτόύργιας) με τα αύτόνόμημενα
δημόσια) καταλαιπώρημενα νόσόκόμεια;
Αν όι γιατρόι μπόρεσαν και διεκδικησαν να παιρνόύν
βασικό μισθώμα, σύμπληρώμα και επιπλεόν 25 εύρώ
για ύπερώριακη απασχόληση γιατι αύτόι να μην κατα-

φερόύν να λαμβανόύν καπόια τύπόύ «επιχόρηγηση» με
τις εγκαταστασεις και τις πρόσφερόμενες ύπηρεσιες
πόύ μπόρόύν να διαθετόύν;
Ένα ερώτημα πόύ γεννιεται ειναι μηπώς καπόιόι επιδιώκόύν τόν διαχώρισμό τών πόλιτών/ασθενών σε κατηγόριες, στη βαση τών όικόνόμικών δύνατότητών
τόύς και τών διαθεσιμών παρόχών, με μόνό κριτηριό τις
πρόσώπικών αναγκες και φιλόδόξιες τόύς;
Εν αναμόνη της εφαρμόγης τόύ ΓεΣΥ και τών ηδη αύτόνόμημενών νόσόκόμειών εύελπιστόύμε για καλύτερες
μερες με απώτερό σκόπό να ύπαρχει θετικό αντικτύπό
τόσό για τόν ασθενη όσό και τών επαγγελματιών ύγειας.
*Νοσηλευτικός Λειτουργός, Χειρουργείο
MSc, Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Μέλος Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, Λάρνακας
Μέλος Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
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Αντισυνταγματικός ο νόμος για τις αποκοπές μισθών και συντάξεων
Αντισύνταγματικες εκρινε τό Ανώτατό τόύ Διόικητικόύ Δικαστηριόύ τις
απόκόπες πόύ εγιναν από τό κρατός στις απόλαβες και σύνταξεις τών δημόσιών ύπαλληλών και τών εργαζόμενών τόύ εύρύτερόύ δημόσιόύ τόμεα, στό
πλαισιό τών δημόσιόνόμικών μετρών πόύ ληφθηκαν τόν Δεκεμβριό τόύ
2012 για στηριξη της κύπριακης όικόνόμιας.
Με τη νεα απόφαση τόύ τό Δικαστηριό όπώς και σε πρόηγόύμενη απόφαση
πόύ αφόρόύσε τόύς πόλύσύνταξιόύχόύς, θεώρει τις σύνταξεις ώς περιόύσιακό στόιχειό.
Σύμφώνα με την απόφαση, τό αρθρό 3 τόύ νόμόύ περι της μειώσης τών
απόλαβών και τών σύνταξεών τών αξιώματόύχών, εργόδότόύμενών και σύνταξιόύχών της κρατικης ύπηρεσιας και τόύ εύρύτερόύ δημόσιόύ τόμεα, σύγκρόύεται με τό αρθρό 23 τόύ Σύνταγματός, πόύ αφόρα στό δικαιώμα της ιδιόκτησιας, αφόύ όι αιτητες ύπόστηριξαν στό Δικαστηριό και δικαιώθηκαν
ότι όι απόλαβες απότελόύν περιόύσιακό στόιχειό.
Όπώς τόνιζει τό Διόικητικό Δικαστηριό, ό περιόρισμός πόύ τεθηκε στό αρθρό 3 τόύ νόμόύ, δεν ειναι απαραιτητός
και όύτε δικαιόλόγειται από τό Σύνταγμα. Υπενθύμιζεται πώς η σχετικη νόμόθεσια αλλαξε τρεις φόρες 2012, 2013
και 2014. Στόν νόμό τόύ 2014, όι απόκόπες καθόριστηκαν να αρχιζόύν από 3,8% και φθανόύν στό 17,5%.
Με την απόφαση τόύ Ανώτατόύ, θεώρειται βεβαιό ότι θα ύπαρξόύν επιπτώσεις στόύς σχεδιασμόύς της κύβερνησης για την όικόνόμια, αφόύ τό κόστός για σύμμόρφώση με την απόφαση θα ηταν τεραστιό.
H Δημόκρατια εχει περιθώριό 42 ημερών να ασκησει εφεση κατα της απόφασης.
Από κύκλόύς τόύ Υπόύργειόύ Οικόνόμικών, όπώς επικαλειται η εφημεριδα «Η καθημερινη», εκτιμαται ότι η απόφαση αύτη να όδηγησει σε αύτόματη και αναδρόμικη επιστρόφη τών απόκόπών, ενώ θεώρειται ότι αύτό τό δικαιώμα πιθανώς να περιόριζεται απόκλειστικα σε όσόύς πρόσεφύγαν όνόμαστικα κατα τών νόμόθεσιών αύτών, κατι
πόύ περιόριζει σημαντικα τό κόστός.
Παραλληλα, στην περιπτώση πόύ η απόφαση τόύ Δικαστηριόύ θα εφαρμόστει από εδώ και μπρός, ό αντικτύπός
μειώνεται, αφόύ ηδη ύπαρχει ειλημμενη απόφαση για σταδιακη επιστρόφη τών απόλεσθεντών εισόδηματών
στόύς ύπαλληλόύς και σύνταξιόύχόύς τόύ δημόσιόύ και εύρύτερόύ δημόσιόύ τόμεα, μια απόφαση πόύ εχει όριζόντα όλόκληρώσης στό τελός τόύ 2022 η αρχες τόύ 2023.
Ειναι πόλύ πρόώρό, ανεφερε η ιδια πηγη, να πρόσδιόριστει ό αντικτύπός χώρις να ερμηνεύθει η απόφαση και σύνακόλόύθα να ύπόλόγιστει η όπόια δημόσιόνόμικη επιπτώση.
Πηγή: kathimerini

Απόφαση για το επίδομα επικινδυνότητας
Με ανακόινώση της η Παγκύπρια Σύντεχνια Νόσηλεύτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) αναφερεται στην απόφαση τόύ δικαστηριόύ, με ημερόμηνια 12 Νόεμβριόύ 2018, να κρινει
ώς αντισύνταγματικη την απόφαση για απόκόπη τόύ
επιδόματός επικινδύνότητας σε όλόύς τόύς νόσηλεύτες
Ψύχικης Υγειας από την Κύπριακη Δημόκρατια.
Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ενημερώνει τόύς νόσηλεύτες Ψύχικης Υγειας ότι η Κύπριακη Δημόκρατια δεν ασκησε τό δικαιώμα της εφεσης πόύ της επετρεπε να πραξει η νόμόθεσια.
Επι της πραξης αύτό σημαινει ότι όι πρόσφύγες της
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ για τόύς νόσηλεύτες της Ψύχικης Υγειας πόύ
κατατεθηκαν από τόν δικηγόρό κ. Δημόσθενη Στεφανιδη τόν Μαρτιό τόύ 2014 και εχόύν κερδηθει ειναι με
αναδρόμικη ισχύ με ημερόμηνια αναδρόμικότητας την

1η Μαρτιόύ τόύ 2014.
Οι ύπόλόιπόι επηρεαζόμενόι νόσηλεύτες της Ψύχικης
Υγειας πόύ δεν πρόσεφύγαν στό δικαστηριό δικαιόύνται τό σύγκεκριμενό επιδόμα από την ημερα της
εκδόσης της δικαστικης απόφασης και η όπόια ειναι η
12η Νόεμβριόύ τόύ 2018.
Η Παγκύπρια Σύντεχνια Νόσηλεύτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) αναφερει ότι θα πρόβει σε όλες τις απαραιτητες ενεργειες
για εκτελεση της απόφασης και καταβόλης τών αναδρόμικών από τα αρμόδια Λόγιστηρια για όλόύς τόύς
επηρεαζόμενόύς και πρός απόφύγη της επιλεκτικης
πληρώμης καπόιών σύναδελφών.
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Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στα Αυτονομημένα Νοσηλευτήρια
Μεσα στό πλαισιό της αναδόμησης τών δόμών και τών
λειτόύργιών τών αύτόνόμημενών νόσηλεύτηριών και
καταγραφης περιόύσιακών στόιχειών/εξόπλισμών και
της στελεχώσης τών ύπηρεσιών και τμηματών, εχει
διαφανει η αναγκη καλύτερης διαχειρισης και αξιόπόιησης τόύ ανθρώπινόύ δύναμικόύ.
Ειδικα στό κόμματι της στελεχώσης ύπηρεσιών με τό
καταλληλό πρόσώπικό, τόσό αριθμητικα όσό και στό
γνώσιόλόγικό επιπεδό αλλα και με τη σώστη διαχειριση
τών ανθρώπινών δύνατότητών και τη στόχεύμενη αξιόπόιηση τόύς, δινεται η δύνατότητα στα νόσηλεύτηρια,
σύνεπώς και στις διόικησεις αύτών, να πετύχόύν τις
βραχύχρόνες και μακρόπρόθεσμες επιδιώξεις τόύς. Για
την επιτεύξη αύτών τών επιδιώξεών σημαντικό ρόλό
εχει να διαδραματισει η γνώση τόύ ύπαρχόντός ανθρώπινόύ δύναμικόύ και ειδικα η εξιδεικεύμενη γνώση/
εμπειρια, η όπόια απότελει τό βασικό στόιχειό ώς παραγώγικός σύντελεστης για την εύρύθμη λειτόύργια
ενός όργανισμόύ.
Καλύτερη διαχείριση
Σε σύνδύασμό με την ύιόθετηση σύγχρόνών μεθόδών
διόικησης να μπόρόύν να επιτεύχθόύν στόχόι πόύ να αντανακλόύν στην αύξηση της απότελεσματικότητας, της καλύτερης διαχειρισης και ταύτόχρόνα της μειώσης τόύ κόστόύς. Αύτη η εσώτερικη δεξαμενη αντλησης πρόσώπικόύ
και γνώσεών όσό αφόρα τό νόσηλεύτικό πρόσώπικό,
κατα τη διαδικασια τόύ πρόγραμματισμόύ, δεν πρεπει
να ειναι ανεξελεγκτη αλλα να διεπετε από κανόνισμόύς
και θεσμόθετημενες διαδικασιες πόύ θα ειναι λειτόύργικες και όχι σε βαρός της αναπτύξης και στελεχώσης τόύ
νόσηλεύτικόύ πρόσώπικόύ. Η μη σώστη εφαρμόγη και
τηρηση αύτών τών κανόνισμών και αρχών θα επιφερει
αναστατώση και αισθημα απώλειας εμπιστόσύνης από
τό νόσηλεύτικό πρόσώπικό πρός τις διόικησεις.
Για την απόφύγη τετόιών καταστασεών και ειδικα για
τό κόινό αισθημα τόύ δικαιόύ, τό κρατός με γνώμόνα
την εύρύθμη λειτόύργια τών ύπόύργειών και τών ανεξαρτητών ύπηρεσιών και την καλύτερη εννόμη διαχειριση τόύ ανθρώπινόύ δύναμικόύ εντός αύτών π.χ:
ΝΠΔΔ, εγκαθιδρύσε μηχανισμό εσώτερικης αγόρας εργασιας στη δημόσια ύπηρεσια, πόύ στόχεύει να ενισχύσει τα εργαλεια κινητικότητας πρόσώπικόύ για καλύψη
τών ύπηρεσιακών αναγκών. Στη βαση όλών τών πιό
πανώ τό Τμημα Δημόσιας Διόικησης και Πρόσώπικόύ
(ΤΔΔΠ) εχει πρόώθησει σε όλα τα αρμόδια Υπόύργεια
και ανεξαρτητες ύπηρεσιες εγκύκλιό, με αρ. 1515 και
ημερόμηνιας 14.3.2015, με θεμα την «Εγκαθιδρύση Μη-

χανισμόύ Εσώτερικης Αγόρας
Εργασιας στη δημόσια ύπηρεσια» και στην όπόια αναφερεται ότι: «Επιπρόσθετα με τόν
μηχανισμό αύτό αναμενεται ότι
θα απαμβλύνθόύν πρόβληματα
πόύ σχετιζόνται τόσό με την
ελλιπη ενημερώση/ πρόσβαση
τών ιδιών τών ύπαλληλών σε
εύκαιριες για μετακινηση/ απόσπαση τόύς για εκτελεση αλλών καθηκόντών όσό και της απρόθύμιας σε όρισμενες περιπτώσεις τών πρόισταμενών αρχών να σύναινεσόύν στη μετακινηση/ απόσπαση τών ενδιαφερόμενών ύπαλληλών σε αλλες Υπηρεσιες». Ειδικα στό σημειό 4 (α), της ιδιας εγκύκλιόύ τόνιζεται με σαφη τρόπό
ότι: «Τό αιτημα πρεπει, επισης, να σύνόδεύεται με
“Πρόσκληση για Εκδηλώση Ενδιαφερόντός”, στην όπόια πρεπει να περιγραφόνται τα καθηκόντα πόύ αναμενεται να εκτελει ό ύπαλληλός/λόι πόύ θα επιλεγει/γόύν,
τα αναγκαια πρόσόντα και ενδεχόμενώς η πειρα τόύ/
τών ύπόψηφιόύ/ών, καθώς και τις κατηγόριες ύπαλληλών πόύ θα μπόρόύν να απεύθύνθόύν για την αναγκη.
Π.χ. δικαιώμα εκδηλώσης ενδιαφερόντός μπόρει να όριστει ότι εχόύν ύφισταμενόι λειτόύργόι, μόνιμόι η εργόδότόύμενόι αόριστόύ χρόνόύ, στη σύνδύασμενη κλιμακα Α8-10-11, με ακαδημαικα πρόσόντα στα Οικόνόμικα
η/και σύναφη πειρα στην εξεταση παραπόνών όικόνόμικης φύσης».
Προσόντα
Επιπλεόν στό σημειό 4 (γ), αναφερεται ότι: «Κατα την
αξιόλόγηση τών ύπόψηφιών, η Επιτρόπη μπόρει να
λαμβανει ύπόψη τα πρόσόντα τών ύπόψηφιών, όπόιαδηπότε σύναφη με τα καθηκόντα πειρα, καθώς επισης
και τα ενδεχόμενα πρόβληματα/ αναγκες στελεχώσης
της ύπηρεσιας στην όπόια απασχόλειται ό ύπόψηφιός.
Κατα τη διαδικασια αξιόλόγησης, η Επιτρόπη, εαν τό
επιλεξει, μπόρει να ύπόβαλλει σε πρόφόρικη εξεταση
τόύς ύπόψηφιόύς, τα απότελεσματα της όπόιας θα λαμβανει ύπόψη». Τελός, στό σημειό 5 της εγκύκλιόύ, σημειώνεται ότι «η μεχρι σημερα πρακτικη, σύμφώνα με
την όπόια τα διαφόρα Υπόύργεια/ Ανεξαρτητες Υπηρεσιες γνώστόπόιόύν τις όπόιεσδηπότε αναγκες πρότιθενται να καλύψόύν με απόσπασεις πρόσώπικόύ, μεσώ
εγκύκλιών, τις όπόιες απόστελλόύν στις διαφόρες κύβερνητικες ύπηρεσιες, τερματιζεται και όι αναγκες θα
πρεπει εφεξης να γνώστόπόιόύνται μόνό μεσώ της πιό
πανώ διαδικασιας». Η τηρηση της διαδικασιας από
όλόύς τόύς αρμόδιόύς αλλα και ενδιαφερόμενόύς πόύ
καλόύνται να χειριστόύν τετόιόύ ειδόύς ύπόθεσεις θα
απότρεψει την όπόιαδηπότε ενσταση πόύ μπόρει να
δημιόύργηθει, επι της εκπληρώσης τών αναγκών, στην
εσώτερικη κινητικότητα τόύ πρόσώπικόύ πρός αλλες
ύπηρεσιες/τμηματα. Θ.Τ.
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Εξαίρεση από τα τέλη εγγραφής στα ΤΑΕΠ
εν ώρα καθήκοντος για Νοσηλευτές και Μαίες
Του Θεόδωρου Τράπαλη*
Ήταν Αύγόύστός τόύ 2013
πόύ ξεκινόύσε η εφαρμόγη
τόύ θεσμόύ της καταβόλης τών €10 ώς τελός επισκεψης στις Πρώτες βόηθειες τών Δημόσιών Νόσηλεύτηριών.
Πιό σύγκεκριμενα και βασει τών νεών διαδικασιών, όι
ασθενεις πόύ θα επισκεπτόνταν τα ΤΑΕΠ, ανεξαρτητόύ
αν ηταν δικαιόύχόι δώρεαν περιθαλψης η μη, θα κατεβαλλαν τό πόσό τών €10 ανεξαρτητα από τις ύπηρεσιες πόύ θα ελαμβαναν κατα την εγγραφη τόύς για εξεταση.
Από τό τελός καταβόλης αύτό, ειχαν εξαιρεθει καπόιες
εύαλώτες κατηγόριες πόλιτών όπώς ειναι όι ληπτες
δημόσιόύ βόηθηματός, όι στρατιώτες, όι αναπηρόι αγώνών, ενόικόι σύγκεκριμενών ιδρύματών κ.λπ.
Επισης από τα τελη πρώτών βόηθειών, απαλλασσόνταν και πόλύ σώστα, τα μελη τών Σώματών Ασφαλειας, (αστύνόμιας, πύρόσβεστικης, στρατόύ), με την πρόύπόθεση ότι ό τραύματισμός τόύς όφειλεται στην εκτελεση ύπηρεσιακών καθηκόντών. Παρόλα αύτα ειχε δημιόύργηθει μια καταφώρη αδικια εναντι τών εργαζόμενών στα δημόσια νόσόκόμεια.
Με την εφαρμόγη τόύ σύγκεκριμενόύ μετρόύ διαφανηκε και καταγραφηκε επισημα μεσώ τών εκπρόσώπών
τόύς, η καταφώρη αδικια εναντι τών Επαγγελματιών

ύγειας και ειδικα τών Νόσηλεύτών και τών Μαιών, ειδικα εν ώρα καθηκόντός, όπόύ σε ενα απαιτητικό εργασιακό περιβαλλόν, με ύψηλό βαθμό επικινδύνότητας
και σε περιπτώση αμεσης αναγκης αντιμετώπισης πρόβληματός της ύγειας τόύς θα επρεπε να καταβαλλόύν
τό τελός τών €10 για να λαβόύν τις απαραιτητες ύπηρεσιες εξετασης και φρόντιδας.
Τελικα χρειαστηκαν να παρελθόύν σχεδόν 5,5 χρόνια
για να αναγνώριστει και να διόρθώθει η σύγκεκριμενη
αδικια.
Σύμφώνα με τρόπόπόιηση της νόμόθεσιας και με ισχύ
από 15 Φεβρόύαριόύ 2019, η πόλιτεια διόρθώσε την
αδικια ετσι ώστε και όι νόσηλεύτες και όι μαιες, εν ώρα
καθηκόντός, εαν χρειαστόύν να λαβόύν ύπηρεσιες
Πρώτών Βόηθειών να εξαιρόύνται τόύ τελόύς εγγραφης 10 εύρώ στα Τμηματα Ατύχηματών και Επειγόντών Περιστατικών.
*Νοσηλευτικός Λειτουργός, Χειρουργείο

MSc, Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Μέλος Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, Λάρνακας
Μέλος Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας & Ευημερίας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

Θερινή άδεια ανάπαυσης
Μεσα από την καθημερινη επικόινώνια πόύ εχόύμε με
τα μελη μας διαπιστώθηκε ότι σε καπόια τμηματα τών
νόσόκόμειών, στό πλαισιό αιτηματός σύναδελφών για
χόρηγησης θερινης αδειας αναπαύσης πρότιθεται να
μην τόύς δόθει η ελαχιστη περιόδός τών δύό (2) σύνεχόμενών εβδόμαδών.
Κατόπιν ληψης νόμικης σύμβόύλης από τόν νόμικό
σύμβόύλό της σύντεχνιας, ό Κανόνισμός 6(1) τών περι
Δημόσιας Υπηρεσιας (χόρηγηση αδειών) κανόνισμών
1995, Κ.Δ.Π. (101/95) σε σύνδύασμό και σύναρτηση με
τό αρθρό 57 τόύ περι Δημόσιας Υπηρεσιας Νόμόύ
(Ν.1/90) αναφερει ότι: «Σε καθε ύπαλληλό χόρηγόύνται όι καθόρισμενες αδειες» και ότι: «Η περιόδός θερινών διακόπών καθόριζεται για την χρόνικη περιόδό
από 1η Ιόύνιόύ–30 Σεπτεμβριόύ».

Καταληγόντας τό αρθρό ότι «Κατα την περιόδό αύτη όι
ύπαλληλόι δικαιόύνται να παρόύν τρεις σύνεχεις εβδόμαδες αδεια. Σε εξαιρετικες όμώς περιπτώσεις πόύ αναγκες της ύπηρεσιας καθιστόύν πρακτικα αδύνατη την
παραχώρηση τριών σύνεχών εβδόμαδών, τότε παραχώρόύνται δύό σύνεχεις εβδόμαδες και επιπλεόν μια
εβδόμαδα σε αλλό σταδιό μεσα στην πιό πανώ περιόδό».
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Τα γερά θεμέλια ενός συστήματος υγείας και η κυπριακή πραγματικότητα
Της Παρασκευής Χριστοφή*
Τα ύφισταμενα δεδόμενα στόν τόμεα της ύγειας, σε εθνικό επιπεδό,
ύπόδηλόύν ενα πατερναλιστικό
επαναλαμβανόμενό μότιβό, με πενιχρη χρηματόδότηση και ενδεια
σαφών επιστημόνικών πρώτόκόλλών διαχειρισης, πόύ
επιφερει ανεπαρκη ανταπόκριση στις αναγκες τών πόλιτών, καθώς και δύσαρεσκεια τών επαγγελματιών ύγειας. Η ειρημενη διαπιστώση σύνεπαγεται της πληθώρας τών δημόσιεύμενών επισημανσεών, διαφώνιών,
παραπόνών και καταγγελιών τών τελεύταιών ετών. Οι
αμεσες στόχεύμενες μεταρρύθμισεις δια μεσόύ ενός
σύστηματός ύγειας, για τη βελτιστη διαχειριση της, απότελόύν, αναντιρρητα, καθόλικη αξιώση.
Προϋποθέσεις αποτελεσματικών συστημάτων υγείας

Σύμφώνα με τις σύστασεις τόύ Παγκόσμιόύ Οργανισμόύ Υγειας, η απόστόλη ενός απότελεσματικόύ σύστηματός ύγειας αφόρα στην αξιόπόιηση τόύ σύνόλόύ
τών όργανισμών, τών ιδρύματών και τών πόρών, για
παρόχη ύψηλης πόιότητας ύπηρεσιών φρόντιδας ύγειας, ανεξαιρετα σε όλόύς τόύς ανθρώπόύς, όταν και
όπόύ τα χρειαζόνται. Ο σχεδιασμός τόύ βασιζεται σε
επιστημόνικα δεδόμενα – παραδειγματα και σύμπεριλαμβανει ρητη περιγραφη τόύ σκόπόύ και τών ρεαλιστικα εφικτών στόχών, στρατηγικών, ενεργειών και
μηχανισμών αξιόλόγησης.
Η διαμόρφώση τών σύστηματών ύγειας σε εκαστη χώρα επηρεαζεται, κύριώς, από τόύς διαθεσιμόύς ανθρώπινόύς και ύλικόύς πόρόύς, καθώς και την κόύλτόύρα
της. Κατα σύνεπεια, ενδεχεται να ύφιστανται διαφόρες,
σύνεπεια της ετερόγενειας. Εντόύτόις, πρόκειμενόύ να
διασφαλισθει η πρόσδόκώμενη εκπληρώση της απόστόλης τόύς και η εύρύθμη λειτόύργια τόύς, η ύιόθετηση αδιαπραγματεύτών πρότύπών ειναι αναπόδραστη.
Στις αδηριτες πρόαπαιτησεις σύμπεριλαμβανόνται ό
ισχύρός μηχανισμός χρηματόδότησης, τα τεκμηριώμενα δεδόμενα ώς γνώμόνας απόφασεών και πόλιτικών,
καθώς και όι επαρκεις λειτόύργικες εγκαταστασεις και
ύπόδόμες, σε σύνδύασμό με ικανόπόιητικη ύλικότεχνικη ύπόστηριξη. Κεντρικό πύλώνα επιτύχιας σε εκαστό
σύστημα ύγειας απότελει ώσαύτώς, τό αρτια καταρτισμενό και καταλληλα αμειβόμενό ανθρώπινό δύναμικό
τόύ.
Η βελτιστη απόδόση τόύ σχετιζεται με την ανταπόκριση στις αναγκες και τις πρόσδόκιες τών πόλιτών βασει
τών διαθεσιμών πόρών και περιστασεών, καθώς και με
τη διασφαλιση της βελτιστης εκβασης τών ασθενών με
δικαιό και απότελεσματικό τρόπό. Ως εκ τόύτόύ, απαιτόύνται ρύθμισεις πόύ να παραγόύν τό όρθό ειδός κινητρών για τη σύνεργασια, την αφόσιώση και τη δε-

σμεύση τόύ πρόσώπικόύ, με επαρκη αριθμητικη και
λειτόύργικη στελεχώση, ικανόπόιητικες απόλαβες, καθώς και ύπόστηρικτικό εργασιακό περιβαλλόν, με ιση
και δικαιη μεταχειριση.
Κυπριακή πραγματικότητα

Τις τελεύταιες δεκαετιες εχόύν εκπόνηθει ιδιαιτερα δαπανηρες μελετες, αναφόρικα με την αναπτύξη και την
εφαρμόγη τόύ Γενικόύ Σύστηματός Υγειας (ΓεΣΥ), πόύ
εντόύτόις δεν αξιόπόιηθηκαν. Παρα την πρό τών πύλών εφαρμόγη, όι σύζητησεις σύνεχιζόύν να διεξαγόνται σε ενα ασαφες και αντιφατικό πλαισιό αύστηρών
δημόσιόνόμικών περικόπών και σύνακόλόύθα ανεφικτών αξιώσεών για πόιότητα στις ύπηρεσιες φρόντιδας ύγειας.
Κατα σύνεπεια, η πόλιτικη πρόσταγη, για αμεση εφαρμόγη τόύ ΓεΣΥ, ύπό τις δεδόμενες σύνθηκες, δημιόύργει
πληθώρα ερώτηματικών και πρόβληματισμών. Παρα
τις επισημανσεις, τόσό της επιστημόνικης νόσηλεύτικης κόινότητας, όσό και ετερών επιστημόνικών κόινότητών, ό σχεδιασμός τόύ διαφαινεται όμιχλώδης, ενώ
εκδηλη ειναι και η αδύναμια εξασφαλισης και διατηρησης τών αδιαπραγματεύτών θεμελιώδών αρχών για
αναπτύξη, εφαρμόγη και διατηρηση ενός απότελεσματικόύ σύστηματός ύγειας.
*RN, APN/ACNP, CCN, CCCN, (c) PhD, MSc/MN, SD, BSc
Πρόεδρος Τομέα Προηγμένης Νοσηλευτικής ΠΑΣΥΝΜ
Πρόεδρος Νοσηλευτικής Ομάδας Καρδιολογικής
Εταιρείας Κύπρου

ΠΗΓΕΣ
https://www.who.int/topics/health_systems/en/
https://www.who.int/healthsystems/tools/en/
https://extranet.who.int/nhptool/
https://www.who.int/healthsystems/publications/
nhpsp-handbook/en/
https://www.who.int/healthsystems/topics/
workforce/en/
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Κυπριακή πρωτιά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Πληρώματος Ασθενοφόρων
Της Ριάνας Κωνσταντίνου*
Μεσα στό πλαισιό τόύ Πανελληνιόύ Σύνεδριόύ
Επειγόύσας και Πρόνόσόκόμειακης πόύ διόργανώθηκε στό Σύνεδριακό Κεντρό τόύ Μεγαρόύ Μόύσικης
στην Αθηνα, στις 3- 6 Απριλιόύ 2019, όπόύ ταύτόχρόνα διεξαχθηκε και ό Πανελληνιός Διαγώνισμός Πληρώματών Ασθενόφόρών «EMS Championship», η σύμμετόχη της κύπριακης απόστόλης κρινεται ακρώς πετύχημενη.
Ο διαγώνισμός αύτός πρόσφερε στόύς σύμμετεχόντες αξιόσημειώτες εμπειριες και γνώσεις, μιας και τα πληρώματα ανταγώνιστηκαν κατώ από δύσκόλες σύνθηκες.
Οι όμαδες διαγώνιστηκαν σε 5 σύνόλικα σεναρια πόύ αφόρόύσαν πρόσόμόιώση περιστατικών σε επειγόντα παθόλόγικα,
καρδιόλόγικα και περιστατικα τραύματός.
Η Κύπρός πρόχώρησε μεχρι τόν τελικό με την όμαδα EMS1, όπόύ και αγώνιστηκε μπρόστα σε όλόύς τόύς παρεύρισκόμενόύς τόύ Σύνεδριόύ, κατακτώντας τό πρώτό βραβειό, πετύχαινόντας ετσι και την πρώτη Πανελληνια νικη
της, απόδεικνύόντας για ακόμη μια φόρα τό ύψηλό επιπεδό ύπηρεσιών πρόνόσόκόμειακης φρόντιδας ύγειας πόύ
παρεχει η χώρα μας.
Η όμαδα EMS1 απότελειτό από:
Έλλη-Βαρβάρα Μήτσα - Νοσηλεύτρια, Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Κωνσταντίνος Γεωργίου - Νοσηλευτής, Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Μαρίνα Βαρνάβα - Νοσηλεύτρια, Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Δέσπω Μιχαήλ - Νοσηλεύτρια, Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Στέφανο Γερολέμου - Διασώστης, Πλήρωμα Ασθενοφόρου
* Προϊσταμένη Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)
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Νοσηλευτική Επιστημονική Ημερίδα
Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ Λάρνακας
Η Επαρχιακη Επιτρόπη ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ Λαρνακας σε σύνεργασια με τόν Τόμεα Ελεγχόύ
Λόιμώξεών ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ ανακόινώνόύν τη
διεξαγώγη Νόσηλεύτικης Επιστημόνικης
Ημεριδας την Παρασκεύη, 7 Ιόύνιόύ 2019,
στό ξενόδόχειό SunHall.
Η Νόσηλεύτικη Ημεριδα θα μόριόδότηθει
με ώρες σύνεχιζόμενης εκπαιδεύσης.
Περιληψεις εργασιών μπόρει να ύπόβαλλόνται μεχρι την
1η Μαιόύ 2019, σε ηλεκτρόνικη μόρφη στό email:
larnaca.library@cytanet.com.cy

Μελη τόύ Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Κύπρόύ εκπρόσώπησαν
τη σύντεχνια στό 13ο Κόινόπόλιτειακό Σύνεδριό με
θεμα «Nurses and Midwives Improving Healthcare».
Τό σύνεδριό πραγματόπόιηθηκε στη Μαλτα, μεταξύ
8 – 9 Μαρτιόύ 2019.
Τα μελη τόύ Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Χριστός Χριστόδόύλόύ, Πετρόύλα Παρασκεύα και Στελλα Ηλια ειχαν
την εύκαιρια να εχόύν κατ’ ιδιαν σύναντηση με τόν
Γενικό Γραμματεα της Σύντεχνιας τών Νόσηλεύτών
και Μαιών της Μαλτας Mr. Colin Galea.
Κατα τη διαρκεια της σύναντησης όι δύό σύντεχνιες
ανταλλαξαν απόψεις σχετικα με τό καθεστώς εργόδότησης και αλλα θεματα πόύ απασχόλόύν νόσηλεύτες και μαιες στις δύό χώρες. Κόινη διαπιστώση ειναι
πώς και στις δύό χώρες όι κύβερνησεις πρόχώρόύν
σε παρόμόιες αλλαγες στό σύστημα ύγειας όσόν αφόρα τη διαχειριση τών κρατικών νόσηλεύτηριών.
Οι δύό σύντεχνιες διατύπώνόύν παρόμόιες ανησύχιες σχετικα με καπόιες αλλαγες όπώς ειναι η σώστη
στελεχώση τών νόσόκόμειών, η σύνύπαρξη Νόσηλεύτών, Μαιών και Επισκεπτριών Υγειας πόύ παραμενόύν στό δημόσιό με τόύς νόσηλεύτες πόύ θα εργόδότόύνται με τόύς όρόύς τόύ αύτόνόμόύ όργανισμόύ ό όπόιός εχει αναλαβει τη διόικηση τών νόσόκόμειών.
Σύμφώνηθηκε ότι όι δύό σύντεχνιες θα βρισκόνται
σε επαφη για ανταλλαγη απόψεών.
Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ εύχαριστει τόν ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ για την πρώτόβόύλια να φερει σε επαφη τις δύό σύντεχνιες.

Πρόεγγραφες για την ημεριδα θα γινόνται μεχρι τις 20
Μαιόύ 2019 στα μελη της όργανώτικης επιτρόπης, με
την απόστόλη τών σχετικών Δελτιών σύνόδεύόμενών με
τό σχετικό αντιτιμό.
Εγγραφη στόν χώρό διεξαγώγης της Ημεριδας δεν θα
ύφισταται. Τό κόστός σύμμετόχης θα περιλαμβανει την
παρακόλόύθηση τόύ σύνεδριόύ, τό εντύπό ύλικό, καφες
στα διαλειμματα καθώς και κόκτειλ τό μεσημερι της 7ης
Ιόύνιόύ 2019.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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Εξοχικές κατοικίες/διαμερίσματα προς ενοικίαση τη θερινή περίοδο
Μεσα στό πλαισιό της πρόσφόρας πρός τα μελη της, τό
Δ.Σ. της Παγκύπριας Σύντεχνιας Νόσηλεύτών
(ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) εχει ερθει σε σύμφώνια για την ενόικιαση
διαμερισματών με χαμηλό κόστός κατα την φετινη καλόκαιρινη περιόδό.
Τα διαμερισματα πόύ διατιθενται ειναι στις περιόχες τόύ
Πρώταρα (Περνερα), Παραλιμνι
(Καππαρη), Παφός (Μανδρια),
και στην περιόχη τόύ Αγρόύ.

Σε περιπτώση πόύ όι αιτησεις ειναι περισσότερες, για
τα διαθεσιμα διαμερισματα
την ιδια ημερόμηνια, θα
γινεται κληρώση μεταξύ
τών αιτητών.

Πληρόφόριες σχετικα με τα
πρόσφερόμενα πρός ενόικιαση
διαμερισματα και την καταθεση
η απόστόλη τών αιτησεών τα
μελη μπόρόύν να επικόινώνόύν
με τόύς επαρχιακόύς εκπρόσώπόύς της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ στα νόσόκόμεια τόύς.
Επιπλεόν, όι πληρόφόριες και τα εντύπα αιτησεών διατιθενται ηλεκτρόνικα στην επισημη ιστόσελιδα της
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ (Link: PASYNO)
Καταλύτικη ημερόμηνια καταθεση αιτησεών η 12η
Απριλιόύ 2019.

Συνεργασία ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ - MOUSTAKAS TRAVEL TOURS

Η σύντεχνια μας, σε σύνεργασια με τό ταξιδιώτικό γραφειό Moustakas
Travel & Tours Ltd, πρόσφερει ειδικες τιμες στα μελη της για ξενόδόχεια
και διαμερισματα στην Κύπρό για την καλόκαιρινη περιόδό.
Για κρατησεις στα ξενόδόχεια και για περισσότερες επιλόγες απεύθύνεστε
μόνό στό Moustakas Travel & Tours (κύρ. Μαρινός) στό τηλ: 25564333,
99638328.
Οι κρατησεις γινόνται αναλόγώς διαθεσιμότητας χώρις να γινει όπόιαδηπότε κληρώση. Παρακαλώ να αναφερετε
ότι εισαστε μελη της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
Για να ισχύει όπόιαδηπότε κρατηση πρεπει να καταβληθει πρόκαταβόλη ισότιμη της μιας διανύκτερεύσης και να
απόστελλεται σύμπληρώμενό τό εντύπό πρόσώπικών στόιχειών (επισύναπτεται). Θα γινεται επιβεβαιώση μελόύς
από την ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
Για να δείτε τις προσφορές, στις προτεινόμενες ξενοδοχειακές μονάδες και διαμερίσματα, συνδεθείτε με τον παρακάτω ιστότοπο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ: Κράτηση ξενοδοχείου και έντυπο κράτησης
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ
(ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)

Παναγιώτης Γεωργίου

Θεοφανώ Παπαστεφάνου

Πετρούλα Παρασκευά

Γενικός Γραμματεας

Βόηθός Γενικός Γραμματεας

Οργανώτικός Γραμματεας

Χρίστος Χριστοδούλου

Θεόδωρος Πετέλης

Φαίδων Ηλία

Ταμιας

Βόηθός Οργανώτικός Γραμματεας
και Εκπρόσώπός Τύπόύ

Γραμματεας Διαφώτισης
και Εκδόσεών

Γιώργος Πηχίδης

Αλέξανδρος Ερωτοκρίτου

Ευγένιος Πεγειώτης

Εκπρόσώπός Νόσηλεύτών
Ψύχικης Υγειας

Μελός

Μελός

Παναγιώτης Γεωργίου (Παφός)

Λούκας Παναγιώτου

Στέλλα Ηλία Χείρα

Μελός

Μελός

Μελός
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Με την απόκτηση κάρτας μέλους της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
επωφελείστε από τις ολόχρονες προσφορές και
εκπτώσεις μέσω των συμβεβλημένων καταστημάτων και αρκετών άλλων επαγγελματικών κατηγοριών.

Σύνδεση: ΕΝΕ

To Fasouri Watermania-Waterpark στη Λεμεσό πρόσφερει
ειδικες τιμες εισόδόύ στα μελη της ΠΑ. ΣΥ.NO και τις όικόγενειες τόύς.
Ενήλικες: €17.00 το άτομο.
Παιδιά 3—11 χρονών : €10.00 το κάθε παιδί
Παιδιά κάτω των 2 χρονών: Δωρεάν
Η προσφορά ισχύει μέχρι 29 Οκτωβρίου 2019
Η πρόσφόρα ισχύει με την παρόύσιαση της καρτας μελόύς
στην εισόδό τόύ ύδρόπαρκόύ και αφόρα μόνό τα μελη της
σύντεχνιας και τα ατόμα της αμεσης όικόγενειας τόύς.
Οι πιό πανώ εκπτώτικες τιμες δεν μπόρόύν να σύνδύαστόύν
με όπόιαδηπότε αλλη πρόσφόρα, παρτι η γενεθλια

Moustakas travel & tours ltd
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 132 | 3011
| Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ
BOWLING GAME €3.00 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ
KIDS LAND ENTRANCE €4.00 ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
KIDS LAND ENTRANCE €5.00 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ.
6D CINEMA ENTRANCE €3.00 ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ.
ΚΑΙ ΣΤΑ CAFE MARRONE ROSS0 15% DISCOUNT ΣΤΑ ΠΟΤΑ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

25564333, 25565307
25578270
mtt@cytanet.com.cy

