
 

 

 

  

  Ενημέρωση  

«Είμαι περήφανος  

που είμαι ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ»  
Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της συντεχνίας 
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O Γενικό ς Γραμματε ας της Παγκύ πριας Σύντεχνι ας Νόσηλεύτώ ν, Παναγιώ -
της Γεώργι όύ, ανόι γει τα χαρτια  τόύ και μιλα  για τό παρό ν και τό με λλόν 
της Νόσηλεύτικη ς. 

«Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ει ναι η κύ ρια φώνη  τών νόσηλεύτώ ν, μαιώ ν και επισκε-
πτριώ ν ύγει ας. Αύτό  απόδεικνύ εται κα θε με ρα με σα στα νόσηλεύτη ρια και 
με τη σύμμετόχη  μας σε ό λα τα κε ντρα λη ψης απόφα σεών». 

 

Στη σελίδα 3 

Συνάντηση ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ  με τη  Συντεχνία      
Νοσηλευτών της Μάλτας                                                     

Με λη τόύ Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ  εκπρόσώ πησαν τη σύντεχνι α στό 
13ό Κόινόπόλιτειακό  Σύνε δριό με θε μα «Nurses  and Midwives 

Improving Healthcare». 

Στη σελίδα 19 

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

 

 
Στη σελίδα  7 

Κραυγή για 

βοήθεια   

Tου Αλέξανδρου 

Ερωτοκρίτου 

Στη σελίδα 12 

Έτος έκδοσης: 2019, Τεύχος: 1ο 

Τριμηνιαία έκδοση: Ιανουάριος -Μάρτιος 

Ηλεκτρονική εφημερίδα της Παγκύπριας  

Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) 

Ομαδικό σχέδιο                  
ιατροφαρμακευτικής             
κάλυψης 
από τη CNP 
Cyprialife 

Στη σελίδα 8 

Διαχείριση ανθρώπινου     
δυναμικού                               
στα  Αυτονομημένα              
νοσηλευτήρια   

Του Θεόδωρου Τράπαλη  

Στη σελίδα 15 

Τα γερά θεμέλια ενός         
συστήματος υγείας και η  
κυπριακή πραγματικότητα   

Της Παρασκευής Χριστοφή  

 

Στη σελίδα 17 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία Ταμείου  Πρόνοιας, Υγείας 
και  Ευημερίας  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ 

Τό Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ε χει θε σει σε λειτόύργι α, από  τό 
Νόε μβρη τό 2018, τό Ταμει ό Πρό νόιας, Υγει ας και 
Εύημερι ας. Η από φαση ει χε ληφθει  μετα  από  σχετικη  
πρό ταση στη γενικη  σύνε λεύση τών μελώ ν της στις 
23 Νόεμβρι όύ τόύ 2017.  

Κατα  τη δια ρκεια τόύ 2018 όρι στηκε επιτρόπη  από  
τό Δ.Σ. η όπόι α εργα στηκε για τόν καταρτισμό  τών 
κανόνισμώ ν πόύ διε πόύν τό Ταμει ό Πρό νόιας, Υγει ας 
και Εύημερι ας.  

Βασικε ς επιδιώ ξεις της σύντεχνι ας με τη δημιόύργι α 
τόύ σύγκεκριμε νόύ ταμει όύ ει ναι η αλληλεγγύ η  με-
ταξύ  τών μελώ ν της σε θε ματα πόύ αφόρόύ ν την 
πρό νόια, την ύγει α και την εύημερι α τόύς καθώ ς και 
στην ηθικη  και ύλικη  ύπόστη ριξη  τόύς.   

Η χρηματόδό τηση τόύ ταμει όύ πρό νόιας, ύγει ας και 
εύημερι ας ει ναι καθόλικη  από  τα με λη της και η ό-
πόι α ει ναι της τα ξεώς τόύ 0,10% επι  τόύ μηνιαι όύ 
μισθόύ .  

Για την εύ ρύθμη λειτόύργι α τόύ Ταμει όύ ε χει όριστει  
διαχειριστικη  επιτρόπη  Ταμει όύ Πρό νόιας, Υγει ας 
και Εύημερι ας μελώ ν ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, στην όπόι α εκπρό-
σώπόύ νται ό λα τα επαρχιακα  νόσηλεύτη ρια και της 
ψύχικη ς ύγει ας. 

Οι κανόνισμόι  πόύ διε πόύν τό καταστατικό  με τα 
δικαιώ ματα και τις ύπόχρεώ σεις τών μελώ ν, ει ναι 
αναρτημε νόι στην επι σημη ιστόσελι δα της σύντεχνι -
ας μας.  
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- 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. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Τo δικό του σχολείο  αποκτά το Μακάρειο για τα παιδιά του Παιδοογκολογικού                 

Τό δικό  τόύ σχόλει ό αναμε νεται να απόκτη σει τό Μακα ρειό Νόσόκόμει ό στη Λεύ-
κώσι α, εα ν τελικα  επε λθει σύμφώνι α μεταξύ  τών Υπόύργει ών Υγει ας και Παιδει ας, 
επι  της σχετικη ς πρό τασης τόύ πρόε δρόύ της Βόύλη ς Δημη τρη Σύλλόύ ρη.  

Τό σχόλει ό, σύ μφώνα με την εφημερι δα «Πόλι της», θα ανεγερθει  στόν περιβα λλό-
ντα χώ ρό τόύ νόσόκόμει όύ και θα χρησιμόπόιει ται απόκλειστικα  από  τα παιδια  
πόύ νόσηλεύ όνται στό Παιδόόγκόλόγικό  Τμη μα.  

Σύ μφώνα με πηγε ς τόύ Υπόύργει όύ Υγει ας, η ιδε α φαι νεται να γι νεται δεκτη  από  
τόύς δύ ό αρμό διόύς ύπόύργόύ ς, όι όπόι όι ενημερώ θηκαν από  τόν ι διό τόν πρό εδρό της Βόύλη ς για την ειση -
γηση  τόύ.  

 



 

 

Ο Γενικό ς Γραμματε ας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Παναγιώ της Γε-
ώργι όύ σε σύνε ντεύξη  τόύ στη «Νοσηλευτική Ενημέρω-
ση» μιλα  για τις μεγα λες κατακτη σεις της σύντεχνι ας, 
τόύς αγώ νες για την αναβα θμιση στην 
επιστημόνικη  δόμη ,    για τις πρόκλη σεις 
στα αύτό νόμα νόσηλεύτη ρια και τό με λ-
λόν τόύ επαγγε λματός. Αύτόύ σια η σύνε -
ντεύξη τόύ κ. Γεώργι όύ στη σύνε χεια: 

Καταρχάς να σας γνωρίσουμε. Ποιος 
είναι ο Γενικός Γραμματέας της 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, ο άνθρωπος,  ο εργαζόμε-
νος, ο Παναγιώτης Γεωργίου; Πώς 
φτάσατε να ηγείστε, μέσα από τα 
ψηλότερα δώματα του συνδικαλι-
σμού, μια πολυπληθή επαγγελματική ομάδα όπως 
αυτή των νοσηλευτών και μαιών;  

Eι μαι ε νας σύνηθισμε νός α νθρώπός, ό πώς ό λόι μας. Δεν 
ανε χόμαι την αδικι α, την καταπα τηση τών ανθρώπι νών 
δικαιώμα τών, τών δικαιώμα τών τόύ εργαζό μενόύ πόύ 
δόύλεύ ει σκληρα  και τι μια. Πα ντότε εμπλεκό μόύν ενερ-
γα  με τα κόινα  και μόύ α ρεσε να βα ζώ ψηλα  τόν πη χη 
για τις κατακτη σεις τόύ ανθρώ πόύ και τόύ εργαζό με-
νόύ.  Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ  η λθε ώς σύνε χεια σε αύτόύ ς τόύς α-
γώ νες, πρώ τα ώς με λός τόύ Διόικητικόύ  Σύμβόύλι όύ 
και αργό τερα ει χα τη μεγα λη τιμη  και τό μεγα λό καθη -
κόν ταύτό χρόνα να ύπηρετη σώ στη θε ση τόύ Γενικόύ  
Γραμματε α. Αναπόλώ ντας τα τελεύται α χρό νια, όμόλό-
γώ  περα σαμε δύ σκόλα, δε-
χθη καμε πό λεμό, κριτικη , 
ό μώς επειδη  πιστεύ αμε 
στην αξι α και στην εμπειρό-
γνώμόσύ νη τόύ κλα δόύ 
μας, τό παλε ψαμε και πετύ χαμε ό σα και εμει ς όι ι διόι 
δεν πιστεύ αμε. 

Στό τε λός της ημε ρας ό Τό της ει ναι περη φανός  πόύ 
ει ναι ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, πόύ τόν αγκαλια ζει και τόν εμπιστεύ ε-
ται η όικόγε νεια τών νόσηλεύτώ ν και μαιώ ν. Εύχαρι-
στώ  από  καρδια  ό λα τα με λη τόύ Δ.Σ. και τό κα θε με λός 
μας πόύ με τι μησε με την ψη φό και την επιλόγη  τόύ. 
Όσόν αφόρα  στην πρόσώπικη  μόύ ζώη  ει μαι πατε ρας 
δύό παιδιώ ν, με μια ύπόμόνετικη  σύ ζύγό, πόύ αγώνιζό -
μαστε, ό πώς ό λόι όι γόνει ς για τό καλύ τερό τών παι-
διώ ν μας. 

Οι διεκδικήσεις 

Η συντεχνίας σας εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό ερ-
γαζομένων. Οι διεκδικήσεις σας έχουν να κάνουν 
με θέματα που αφορούν τους νοσηλευτές, τις μαίες 
και τις επισκέπτριες υγείας που εργάζονται στα 
δημόσια νοσοκομεία; 

 

Οι διεκδικη σεις και τα αιτη ματα  μας αφόρόύ ν ό λόύς 
τόύς νόσηλεύτε ς,  νόσηλεύ τριες και μαι ες της Κύ πρόύ. 
Παρό λό πόύ ει μαστε η κατ’ εξόχη ν σύντεχνι α δημό σιών 

εργαζόμε νών και τώ ρα εργαζόμε νών 
στα αύτό νόμα νόσηλεύτη ρια, διεκδι-
κόύ με και αγώνιζό μαστε για τα δι -
καια και την καταξι ώση ό λών τών 
νόσηλεύτώ ν. Γιατι  κερδι ζόντας ε-
μει ς, κερδι ζόύν και όι ύπό λόιπόι. Ει-
δικα  με την εισαγώγη  τόύ Γενικόύ  
Σχεδι όύ Υγει ας στό όπόι ό ό λόι ει ναι 
ισό τιμόι. Έχόύμε η δη εγγρα ψει με λη 
και από  τόν ιδιώτικό  τόμε α και ό 
στό χός μας ει ναι να τα αύξη σόύμε 

και να ενδύναμώ σόύμε την παρόύσι α μας. 

Τι σημαίνει η παρουσία της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ στον χώρο 
της Νοσηλευτικής και ειδικά στον εργασιακό χώρο 
των νοσοκομείων; 

Η παρόύσι α της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ σημαι νει ό τι ό κα θε νόσηλεύ-
τη ς και η κα θε νόσηλεύ τρια, η κα θε μαι α και η κα θε επι-
σκε πτρια ύγει ας πρε πει να αισθα νόνται περη φανόι για 
τό λειτόύ ργημα  τόύς. Γιατι  η Νόσηλεύτικη  δεν ει ναι ε να 
σύνηθισμε νό επα γγελμα, ε να επα γγελμα πόύ μπόρει  να 
κα νει ό καθε νας. Ει ναι λειτόύ ργημα πόύ ε χει να κα νει 
με τη φρόντι δα και την περι θαλψη τών ασθενώ ν, με τη 
διαχει ριση τόύ πό νόύ και της δύ σκόλης στιγμη ς τόύς. Η 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ε δώσε φώνη  στόύς νόσηλεύτε ς και μαι ες, όι 

όπόι όι για χρό νια η ταν ύπό-
βαθμισμε νόι, «πνιγμε νό», δεν 
ει χαν φώνη , τόύς σύμπεριφε -
ρόνταν ώς δεύ τερης κατηγόρι -
ας εργαζόμε νόύς. Η σύντεχνι α 

μας ει ναι τό «όχύρό »  και η ασφα λεια για τόν καθε να 
και την καθεμια  τόύς. Η φώνη  τόύς στα κε ντρα απόφα -
σεών, η δύ ναμη  τόύς. Ομόλόγώ  ό τι μετα  την κατόχύ ρώ-
ση της επιστημόνικό τητας τόύ κλα δόύ και την αναβα θ-
μιση τόύ επαγγε λματός στις επιστημόνικε ς δόμε ς, η 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ει ναι η κύ ρια φώνη  τών νόσηλεύτώ ν, μαιώ ν 
και επισκεπτριώ ν ύγει ας. Αύτό  απόδεικνύ εται κα θε με -
ρα με σα στα νόσηλεύτη ρια και με τη σύμμετόχη  μας σε 
ό λα τα κε ντρα λη ψης απόφα σεών. 

Η κρίση και τα προβλήματα 

Πόσο θεωρείται έχει επηρεαστεί το επάγγελμα τα 
τελευταία χρόνια και μετά την οικονομική κρίση 
που «χτύπησε» το κράτος; 

Τα με λη μας, ό πώς και α λλόι εργαζό μενόι τόύ δημό σιόύ 
και ιδιώτικόύ  τόμε α, ε χόύν δεχθει  μεγα λες μειώ σεις 
στη μισθόδόσι α τόύς και σε α λλα ώφελη ματα.  

Συνέχεια στη σελίδα 4 
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Συνέντευξη του Γ. Γραμματέα της Παγκύπριας  Συντεχνίας      

Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) 

«Η συντεχνία μας είναι το «οχυρό»  και η  ασφάλεια 
για τον καθένα και την καθεμιά τους. Η φωνή τους 
στα κέντρα αποφάσεων, η δύναμή τους» 
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Ωστό σό, η αναβα θμιση στην κλι μακα Α8 πόύ πετύ χαμε 
τό 2017, σταδιακα  επαναφε ρει αύξητικα  τις ό πόιες α-
πώ λειες και σε βα θός χρό νόύ αύξα νει τό τελικό  πόσό . 
Οι πρόσπα θειες σύνεχι ζόνται ώ στε όι απώ λειες να ανα-
πληρώθόύ ν και στόν ιδιώτικό  τόμε α. 

Τα προβλήματα 

Σε ένα έντονο και δύσκολο συνάμα εργασιακό πε-
ριβάλλον, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήμα-
τα που καλείστε να αντιμετωπίσετε καθημερινά; 

Όπώς πόλύ  σώστα  τα ε χετε θε σει ό αγώ νας μας ει ναι 
καθημερινό ς σε ε να δύ σκόλό εργασιακό  περιβα λλόν. Οι 
πρόκλη σεις αύξα νόνται και πόλλαπλασια ζόνται με την 
αύτόνό μηση τών δημό σιών νόσηλεύτηρι ών και όι δικόι  
μας αγώ νες επι σης ει ναι πιό στόχεύμε νόι και σύνεχει ς. 
Κα θε με ρα αναφύ εται και ε να πρό βλημα πόύ ε χόύμε να 
επιλύ σόύμε και να διαχειριστόύ με, πλε όν με πόλλόύ ς, 
με τόν Οργανισμό  Κρατικώ ν Υπηρεσιώ ν Υγει ας 
(ΟΚΥπΥ) και τόύς Εκτελεστικόύ ς τόύ Διεύθύντε ς, με τό 
Υπόύργει ό Υγει ας και με δια φόρόύς α λλόύς φόρει ς πόύ 
εμπλε κόνται σε θε ματα ύγει ας. Οι πρόκλη σεις γι νόνται 
ακό μη πιό μεγα λες ενό ψει της 
εισαγώγη ς τόύ Γενικόύ  Σχεδι όύ 
Υγει ας και εμει ς πρε πει να ει -
μαστε ανόικτόι  για παρεμβα -
σεις, θετικε ς και επόικόδόμητι-
κε ς, για τόν κλα δό και τόύς ασθενει ς. Σι γόύρα όι απαι-
τη σεις ει ναι μεγαλύ τερες, η πι εση επι σης μεγα λη και τό 
επα γγελμα πρε πει να διασφαλιστει  και όφει λόύμε να 
τό κρατη σόύμε ψηλα  ώς κό ρη όφθαλμόύ .    

Η αναβάθμιση 

Το 2015 η συντεχνία σας πρωτοστάτησε στην α-
ναβάθμιση  του επαγγέλματός μας ώστε να τοπο-
θετηθεί στις επιστημονικές δομές των επαγγελμά-
των. 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-

νο θέμα που σας απασχολούσε για να διεκδικήσε-
τε;  

Ει ναι γεγόνό ς ό τι δώ σαμε τη μα χη τών μαχώ ν. Πιστε ψ-
τε με, τώ ρα πόύ αναπόλώ  εκει νες τις με ρες, όι αγώ νες 
και όι αγώνι ες μας δεν η ταν μό νό για τις επιστημόνικε ς 
δόμε ς, ό πώς πόλλόι  πι στεύαν και μας λόιδόρόύ σαν,  
αλλα  για την κατόχύ ρώση τόύ επαγγε λματός, την ανα-
βα θμιση τών νόσηλεύτώ ν στα μα τια τόύ κό σμόύ, για 
να πα ρει ό νόσηλεύτη ς και η νόσηλεύ τρια τη θε ση πόύ 
της αξι ζει στην κόινώνι α. Όταν βγαι ναμε στόύς δρό -
μόύς, ό ταν μπαινόβγαι ναμε σε σύσκε ψεις και ό ταν ακό -
μη μας κατηγόρόύ σαν δημό σια, γνώστόι  και α γνώστόι 
πόύ τώ ρα μας κα νόύν τόύς φι λόύς, τό μό νό πόύ μας 
ενδιε φερε η ταν να κατόχύρώ σόύμε τό λειτόύ ργημα και 
να κρατη σόύμε ψηλα  τη Νόσηλεύτικη . Γιατι  πρα γματι 
εκει νες τις με ρες τα ακόύ σαμε ό λα.  

Οι επιστημονικές δομές 

Τι σημαίνει για τη συντεχνία σας και ως επακόλου-
θο για τα μέλη σας η ένταξή σας στις επιστημονι-
κές δομές; 

Τό σημαντικό τερό ει ναι η ανα-
βα θμιση στις επιστημόνικε ς 
δόμε ς. Σημαι νει ό τι ό νόσηλεύ-
τη ς και η νόσηλεύ τρια, η μαι α 
και η επισκε πτρια ύγει ας, όι 

όπόι όι ε χόύν φόιτη σει επι σης σε πανεπιστη μια, ό πώς 
και α λλόι κλα δόι, αναγνώρι ζόνται ισό τιμα και ισα ξια. 
Δεν ει ναι παιδια  ενό ς κατώ τερόύ θεόύ , δεν ει ναι παρα-
γκώνισμε νόι, δεν ει ναι δεύτε ρας διαλόγη ς εργαζό μενόι. 
Σπόύ δασαν, εκπαιδεύ τηκαν, ε χόύν εμπειρι ες πόλύ  πε-
ρισσό τερες από  α λλα επαγγε λματα γιατι  ε τσι επιβα λλει 
τό επα γγελμα, και αναγνώρι ζόνται.  

Η σύντεχνι α μας ε κανε τό καθη κόν και την ύπόχρε ώση  
της ώς η μεγαλύ τερη σύντεχνι α τών νόσηλεύτώ ν της 
Κύ πρόύ, και θε λώ να πώ κα τι τό όπόι ό θεώρώ  πόλύ  
σημαντικό . Η μόναδικη  μας ε γνόια εκει νες τις με ρες αλ-
λα  και στην πόρει α, τό σό εμε να ό σό και τόύ ύπό λόιπόύ 
Δ.Σ. και ό λών τών αρμόδι ών όργα νών της σύντεχνι ας, 
η ταν να βα λόύμε τόν πη χη ψηλα  και να τόν κρατη σόύ-
με εκει . Και δεν δεχό μαστε να θύσια σόύμε όύ τε ε να νό-
σηλεύτη , όύ τε μια νόσηλεύ τρια για να τό πετύ χόύμε. 
Κανε νας δεν περισσεύ ει. 

Από  εκει  και πε ρα, νόμι ζώ ό τι ει ναι σε ό λόύς πλε όν κα-
τανόητό  και φαι νεται και στόύς μισθόύ ς, η μετα ταξη 
στην κλι μακα Α8 ε χει αύξη σει τη μισθόδόσι α η  σε α λλες 
περιπτώ σεις θα την αύξη σει σταδιακα  και σύν τώ χρό -
νώ. 

Συνέχεια στη σελίδα 5 

Συνέντευξη του Γ. Γραμματέα της  Παγκύπριας  Συντεχνίας     

Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) 

«Όταν βγαίναμε στους δρόμους, το μόνο που 
μας ενδιέφερε ήταν να κρατήσουμε ψηλά τη 
Νοσηλευτική» 
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Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ανα-
βάθμισης της δημόσιας υπηρεσίας μέσω υιοθέτη-
σης διαφόρων μέτρων, ένα από αυτά είναι και ο 
τρόπος αξιολόγησης των υπαλλήλων στο δημόσιο. 
Η συντεχνία σας έχει σταθεί θετικά στο συγκεκρι-
μένο μέτρο και έχει εισηγηθεί να διαμορφωθεί 
έντυπο νοσηλευτικής αξιολόγησης. Ποια η ανάγκη 
οι νοσηλευτές να αξιολογούνται ξεχωριστά απ’ ό,τι 
οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι; 

Έχόύμε πρώτόστατη σει και ει μαστε όι μό νόι πόύ 
ε χόύμε ύπόβα λει ε γκαιρα με βα ση επιστημόνικα  κριτη -
ρια τις εισηγη σεις μας για νε ό ε ντύπό αξιόλό γησης. Θε-
ώρόύ με ό τι η αξιόλό γηση τόύ νόσηλεύτη  πρε πει να ει -
ναι διαφόρετικη  καθώ ς διαφόρετικό  ει ναι τό εργασια-
κό  καθεστώ ς, όι ό ρόι εργόδό τησης, τα καθη κόντα και 
όι σύνθη κες ύπό  τις όπόι ες εργα ζεται. Άλλη η μόρφη  
της εργασι ας τόύ ύπα λληλόύ τόύ Υπόύργει όύ Οικόνόμι-
κώ ν, τόύ ταμι α τών Κόινώνικώ ν Ασφαλι σεών και α λλη 
τόύ νόσηλεύτη . Θεώρόύ με ό τι με την ύιόθε τηση τόύ 
εντύ πόύ για τό όπόι ό πρώ-
τόστατη σαμε κινόύ μαστε 
στην όρθη  κατεύ θύνση. 

Η συμμετοχή 

Τα τελευταία 3 χρόνια μετά την πολιτική απόφαση 
που λήφθηκε για εφαρμογή του Γε.Σ.Υ και την αυ-
τονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων συνεχίζετε 
να συμμετέχετε ενεργά στις διαβουλεύσεις και 
συμφωνίες που διεξάγονται από το Υπουργείο Υ-
γείας, τον Ο.Α.Υ και τον ΟΚΥπΥ.  

Πιστεύετε ως ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ότι επιτελείται σημαντικό 
έργο; Θεωρείτε ότι υπάρχει αρκετός δρόμος να 
διανυθεί για την ολοκλήρωση αυτού του μεγάλου 
οράματος; 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ει ναι και θα ει ναι πα ντότε ανόικτη  και 
ε τόιμη για διαβόύλεύ σεις, με τις σώστε ς διαδικασι ες, 
στη βα ση τών εργασιακώ ν θε σμιών, με απώ τερό γνώ -
μόνα τα δι καια τών νόσηλεύτώ ν και τό καλώ ς νόόύ με-
νό σύμφε ρόν τών ασθενώ ν και της ύγει ας. Πρόσερχό -
μαστε στόν δια λόγό με θετικη  δια θεση. Σι γόύρα διαπι-
στώ νόύμε ό τι σε πόλλα  ζητη ματα ύπα ρχει μεγα λη από -
σταση θε σεών και από ψεών, ασύμφώνι α με την εργό-
δότικη  πλεύρα . Ει ναι γεγόνό ς ό τι, πόλλε ς φόρε ς, όι νε ες 
διόικη σεις δεν ει ναι γνώ στες τών πραγματικώ ν πρό-
βλημα τών τών νόσηλεύτηρι ών και πρόσδόκόύ ν να επι-
βα λόύν σύνταγε ς πόύ δεν μπόρόύ ν να λειτόύργη σόύν 
στην Κύ πρό. Όμώς, η παρόύσι α μας παρα  η απόύσι α 
μας, μπόρει  και πρε πει να βελτιώ σει πρα γματα και κα-
ταστα σεις. Υπα ρχει δρό μός, μεγα λός δρό μός γεμα τός 
κακότόπιε ς, αλλα  η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ε χει μα θει στα δύ σκόλα 
και δεν φόβα ται. 

Θετική και εποικοδομητική στάση 

Πόσο εποικοδομητική είναι η στάση σας, ως 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, σε αυτές τις διαβουλεύσεις; 

Πα ντότε θετικη  και επόικόδόμητικη  εφό σόν τηρόύ νται 
και εφαρμό ζόνται τα σύνδικαλιστικα  θε σμια και όι σώ-
στε ς διαδικασι ες. 

Ποια η γνώμη σας για τον τρόπο λειτουργίας των 
δημόσιων νοσοκομείων μετά και την αυτονόμηση 
τους; 

Όπώς ε χώ επαναλα βει κατ’ 
επανα ληψη, ύπα ρχει ακό μη 
μεγα λός και ανηφόρικό ς 
δρό μός με χρι ό λόι μαζι  και ό 

καθε νας ξεχώριστα  να μα θει, να σύνηθι σει, να ύπόχρε-
ώθει  να εργα ζεται σε ε να αύτόνόμημε νό νόσηλεύτη ριό. 
Οι εργαζό μενόι απόδεικνύ όύν κα θε με ρα ό τι ύπερβα λ-
λόύν εαύτό ν. Αναμε νόύμε και από  την πλεύρα  της εργό-
δόσι ας να τό απόδει ξει με πρα ξεις, με σώστη  και 
ε γκαιρη διαχει ριση τών πρόβλημα τών και ό χι με λύ σεις 
«α ρπα κό λλα». 

Θεωρείτε ότι ο Νοσηλευτής και η Μαία έχουν βρει 
τη θέση τους εντός του νέου εργασιακού περιβάλ-
λοντος που βρέθηκαν με την αυτονόμηση των δη-
μόσιων νοσοκομείων; 

Η πόρει α και όι εμπειρι ες θα απόδει ξόύν εα ν η από φα-
ση για αύτόνό μηση ει ναι η πιό ενδεδειγμε νη. Οι νόση-
λεύτε ς και όι μαι ες καθώ ς επι σης και όι επισκε πτριες 
ύγει ας εργα ζόνται ό πώς πα ντα με εύσύνειδησι α για την 
επιτε λεση τόύ λειτόύργη ματός πόύ καλόύ νται να φε -
ρόύν σε πε ρας. 

Κλείνοντας την παρούσα συνέντευξη θα θέλαμε να 
μας θέσετε κάποιο στόχο ή κάποιους στόχους της 
συντεχνίας σας για το τρέχον έτος. 

Η σύντεχνι α μας ε χει ε ναν και μόναδικό  στό χό: Να δι νει 
τη μα χη ό ταν και ό πότε χρειαστει  για τό καλώ ς νόόύ με-
νό σύμφε ρόν της ύγει ας.  

 

Επιμέλεια συνέντευξης: Θεόδωρος Τράπαλης   

Συνέντευξη του Γ. Γραμματέα της  Παγκύπριας  Συντεχνίας     

Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) 

«Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ είναι και θα είναι πάντοτε ανοικτή και 
έτοιμη για διαβουλεύσεις, με τις σωστές διαδικασίες, 
στη βάση των εργασιακών θέσμιων»  
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Με μεγα λη μας χαρα  ύπόδεχό μαστε 

στη δύναμικη  της Παγκύ πριας Σύντε-

χνι ας Νόσηλεύτώ ν, τη «Νόσηλεύτικη  

Ενημε ρώση». Τό δικό  μας ε ντύπό εκ-

φραστικό  με σό. Μια επιθύμι α και 

ε νας στό χός χρό νών, ε ρχεται να πα ρει σα ρκα και όστα  

από  τα χε ρια, τη σκληρη  δόύλεια  και την εμπειρόγνώμό-

σύ νη τών εκλεκτώ ν σύναδε λφών Θεό δώρόύ Τρα παλη 

και Στε λιόύ Ιόρδα νόύς και τόύς εύχαριστόύ με πόλύ  γι’ 

αύτό ! Εύχαριστόύ με πόλύ  και ό σόύς σύναδε λφόύς σύ-

νε βαλαν σ’ αύτη  την πρώ τη ε κδόση πόύ ει ναι και η αφε-

τηρι α ενό ς νε όύ εγχειρη ματός και μιας νε ας επόχη ς για 

τα νόσηλεύτικα  δεδόμε να της Κύ πρόύ. 

Στό πε ρασμα τών χρό νών, η Νόσηλεύτικη  ε χει κα νει 

α λματα. Άλματα όρατα  και καθόριστικα , τό σό στόν τό-

με α της ύγει ας, ό σό και στην εύρύ τερη επιστημόνικη  

κόινό τητα!  

Ως νόσηλεύτε ς ε χόύμε απόδει ξει ό τι μπόρόύ με να σύμ-

βα λόύμε επα ξια σε ε να όλόκληρώμε νό και ανθρώπόκε-

ντρικό  σύ στημα ύγει ας και αύτό  ει ναι μια πρό κληση 

πόύ καλόύ μαστε διαχρόνικα  να ανταπεξε λθόύμε και να 

ανταγώνιζό μαστε μό νό τόν καλύ τερό μας εαύτό !  

Ση μερα στην Κύ πρό 

διανύ όύμε μια δύ σκόλη 

περι όδό κόινώνικόόικό-

νόμικα , ό πόύ τό χρη μα 

ει ναι ό κύρι αρχός παρα γόντας τών πα ντών! Ο 

α νθρώπός μπαι νει στό περιθώ ριό και βασικε ς αξι ες, 

ό πώς η ύγει α, η ασφα λεια, η μό ρφώση, η αξιόπρε πεια 

κ.τ.λ. χα νόύν την αξι α τόύς! Έχόύν τεθει  στό πρόσκη νιό 

α νθρώπόι πόύ πρόώθόύ ν, αύτε ς ό λες τις ιδε ες πόύ α-

κόύ με γύ ρώ μας με νόμικι στικόύς ό ρόύς, επικαλόύ μενόι 

μνημό νια κατα  τό δόκόύ ν, αλλα  και με επιστημόνικε ς 

ατα κες για να απόδει ξόύν και να μας πει σόύν ό τι ό λα 

γι νόνται για κα πόιό σκόπό  και για τό καλό  μας! 

Ο σημαντικός μας ρόλος 

Με σα σε ό λα αύτα , διανύ όύμε και 

μια μεταβατικη  περι όδό  πόλλα  ύ-

πόσχό μενη - στόν τό σό νεύραλγικό  

τόμε α της Υγει ας. Αναφε ρόμαι στην 

αύτόνό μηση τών δημόσι ών νόση-

λεύτηρι ών, πόύ αύτό  μας επηρεα ζει 

κύρι ώς ώς επαγγελματι ες (εργασιακό  μας καθεστώ ς) 

και στην εισαγώγη  τόύ Γενικόύ  Σύστη ματός Υγει ας. Σε 

μια πρόσπα θεια τόύ κρα τόύς να ανα γει τό πόλύ τιμό α-

γαθό  της ύγει ας, από  πρόι ό ν πόλύτελει ας για λι γόύς 

στην πραγματικη  τόύ ύπό σταση , πόύ ει ναι δικαι ώμα με 

ι ση και ισό τιμη πρό σβαση σε ό λόύς.  

Ως η Σύντεχνι α τών Νόσηλεύτώ ν της Κύ πρόύ, αλλα  και 

ώς επαγγελματι ες ύγει ας καλόύ μαστε να διαδραματι -

σόύμε σημαντικό  ρό λό σε αύτό  τό εγχει ρημα! Τό σύ στη-

μα «νόσει » και τό αντιλαμβανό μαστε και εμει ς όι ι διόι 

τό σό ώς πα ρόχόι ύπηρεσιώ ν ύγει ας, πόύ τις πλει στες 

φόρε ς «ει ναι δεμε να τα χε ρια μας» και δεν μπόρόύ με να 

πρόσφε ρόύμε αύτό  πόύ πραγματικα  θε λόύμε να πρό-

σφε ρόύμε, αλλα  και ώς πόλι τες πόύ χρειαζό μαστε όι 

ι διόι τις ύπηρεσι ες ύγει ας!  

Έγκυρη ενημέρωση 

Η «Νόσηλεύτικη  Ενημε ρώση» σκόπό  ε χει την ε γκαιρη 

και ε γκύρη κα λύψη θεμα τών πόύ αφόρόύ ν τόύς νόση-

λεύτε ς σε ότιδη πότε μας απασχόλει  και μας επηρεα ζει. 

Την τόπόθε τηση αξιώματόύ χών, εμπειρόγνώμό νών και 

επιστημό νών σύναδε λφών νόσηλεύτώ ν τό σό στην Κύ -

πρό, ό σό και από  τό εξώτερικό . Αλλα  και τις πρόσώπι-

κε ς από ψεις όπόιόύδη πότε σύναδε λφόύ επιθύμει  να 

εκφραστόύ ν και α λλών 

επαγγελματιώ ν ύγει ας. 

Με σεβασμό  στόύς ανα-

γνώ στες. Στό χός μας, να 

λειτόύργη σει ώς αρώγό ς της Νόσηλεύτικη ς, τών Νόση-

λεύτώ ν και της Υγει ας. 

Επιθύμι α μας ει ναι ό πώς αύτη  η πρόσπα θεια να μας α-

νόι ξει γραμμε ς επικόινώνι ας και να μόιραστόύ με  σκε -

ψεις και γνώ σεις με α λλόύς ανθρώ πόύς πόύ με χρι τώ ρα 

δεν γνώρι ζαμε. Μπόρόύ με κι εμει ς να φτια ξόύμε ε να  

καλύ τερό με λλόν, ε στώ και αν δεν κληρόνόμη σαμε ε να 

τό σό καλό ! 

Καλη  αρχη ! 

*Νοσηλευτικός Λειτουργός, ΜΕΝΝ, Μακάρειο Νοσοκομείο 

Λευκωσίας  

Βοηθός Γενικός Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ  

 Η «Νοσηλευτική Ενημέρωση» ανοίγει νέους δρόμους 

Της Θεοφανώ Παπαστεφάνου* 

«Ως νοσηλευτές έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να συμβάλουμε 

επάξια σε ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας» 



 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ                               7 

Δημιόύργι α κλι ματός δύσφόρι ας και ε ντασης ε χόύν 
πρόκαλε σει εντό ς της νόσηλεύτικη ς επαγγελματικη ς 
όμα δας όι τελεύται ες δημό σιες 
τόπόθετη σεις εκπρόσώ πών της 
ΠΑ.ΣΥ.ΚΙ επι  τόύ «Ενιαι όύ πλαι-
σι όύ Οργα νώσης  Νόσόκόμει ών 
και μόνα δών ΟΚΥπΥ».  Την 
ε ντόνη και α μεση επι σημη αντι -
δραση  τών Νόσηλεύτώ ν και 
Μαιώ ν με σώ της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ και 
τόύ επαγγελματικόύ  τόύς φόρε α 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ πρόκα λεσαν όι αναφόρε ς  στό ύπό μνημα 
«Γενικώ ν Σχόλι ών» πόύ κατατε θηκε από  τόν ΠΑ.ΣΥ.ΚΙ 
και δημόσιεύ τηκε στόν «Φιλελεύ θερό», στις 27 Μαρτι όύ 
2019. 

Σύ μφώνα με τό ύπό μνημα «όι τρεις ύπηρεσι ες Ιατρικε ς, 
Νόσηλεύτικε ς και Διόικητικε ς, δεν μπόρει  να ει ναι ιε-
ραρχικα  ισό τιμες» και «η νόσηλεύτικη  ύπα γεται στην 
ιατρικη  σε επι πεδό κλινικη ς/τμη ματός, τό ι διό και τό 
διόικητικό  πρόσώπικό  πόύ ει ναι ενταγμε νό σε κλινικη /
τμη μα». Επι σης, τόνι ζεται ό τι «όι πρόι στα μενόι νόση-
λεύτικόι  λειτόύργόι  και όι ανώ τερόι λειτόύργόι  νόσόκό-
μειακόύ  εργαστηρι όύ, ανώ τερός, φύσιόθεραπεύτη ς, α-
νώ τερός ιατρόφύσικό ς, ανώ τερός διαιτόλό γός, ανώ τε-
ρόι και πρώ τόι φαρμακόπόιόι  δεν ει ναι δύνατό  να κατε -
χόύν ψηλό τερες κλι μακες από  τόύς γιατρόύ ς». 

Αυτόνομη επιστήμη  

Η  Παγκύ πρια Σύντεχνι α Νόσηλεύτώ ν σε επι σημη ανα-
κόι νώση  της απόρρι πτει κατηγόρηματικα , ό πώς αναφε -
ρει, τόύς ανύπό στατόύς και πρόκλητικόύ ς ισχύρισμόύ ς 
πόύ πρόβα λλόνται από  σύγκεκριμε νη σύντεχνι α ό τι «η 
Νόσηλεύτικη  ύπα γεται στην Ιατρικη  σε επι πεδό κλινι-
κη ς/τμη ματός, τό ι διό και τό διόικητικό  πρόσώπικό  πόύ 
ει ναι ενταγμε νό σε κλινικη /τμη μα». Ακό μη αναφε ρει  
ό τι «η Νόσηλεύτικη  ει ναι αύτό νόμη επιστη μη και τό ε-
πα γγελμα τόύ  νόσηλεύτη  ει ναι και θα παραμει νει αύτό -
νόμό και ανεξα ρτητό».  

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ απόσαφηνι ζει ό τι «πρε πει να γι νει κατα-
νόητό  ό τι όι νόσηλεύτε ς, ώς κα τόχόι πτύχι ών, μεταπτύ-
χιακώ ν και διδακτόρικώ ν, ε χόύν τόν δικό  τόύς ξεχώρι-
στό  ρό λό στη διεπιστημόνικη  όμα δα. Ο κα θε κλα δός ει -
ναι ισό τιμός, διαθε τει τη δικη  τόύ 
ιεραρχι α και ό λόι ύπα γόνται στη 
διόικητικη  εύθύ νη τών εκα στότε 
πόλιτικώ ν η  διόικητικώ ν Πρόι στα-
με νών».  

 Έκπληξη και λύπη 

Ο Παγκύ πριός Σύ νδεσμός   Νόση-
λεύτώ ν και Μαιώ ν (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ) σε 
δικη  τόύ ανακόι νώση  εκφρα ζει την 
ε κπληξη, τη λύ πη και την ε ντόνη 
δύσφόρι α τόύ με τις τόπόθετη σεις τόύ ΠΑ.ΣΥ.ΚΙ, πόύ 

πρόε ρχόνται, ό πώς αναφε ρει, από  κύ ριόύς σύνεργα τες 
τόύς στην πρόσφόρα  φρόντι δας ύγει ας στόύς πόλι τες. 

Ειδικό τερα αναφε ρει ό τι «όι εν λό γώ τόπόθετη σεις δεν  
περιπόιόύ ν τιμη  για τη σύντεχνι α τών γιατρώ ν και ει ναι 
εμφανε στατό ό τι αύτε ς κινόύ νται σε εντελώ ς                
εσφαλμε νη κατεύ θύνση και όι όπόι ες τό μό νό πόύ θα 
πετύ χόύν ει ναι να διαταρα ξόύν την εύ ρύθμη λειτόύργι α 
τόύ όργανισμόύ  και να πύρόδότη σόύν αντιπαρα θεση 
ανα μεσα στόύς επαγγελματι ες ύγει ας». Υπενθύμι ζει ό τι 
«η παρόχη  ύπηρεσιώ ν ύγει ας στη σύ γχρόνη επόχη  ει ναι 
μια σύ νθετη και πόλύ πλόκη δραστηριό τητα, πόύ εξαρ-
τα ται ό λό και περισσό τερό από  τη διεπιστημόνικη  και 
πόλύ -επαγγελματικη  εργασι α, ενώ  απαιτει  διαμόιρασμό  
γνώ σεών και δεξιότη τών καθώ ς και κόινη  εύθύ νη, για 
τη φρόντι δα ύγει ας τόύ ασθενόύ ς, τη διαχει ριση της 

ασθε νειας και τις εκβα σεις ύγει ας τών πόλιτώ ν 
(Delamarie and Lafortune, 1995)».    

Διακριτός διαχωρισμός 

Επισημαι νεται ό τι «στα σύ γχρόνα σύστη ματα ύγει ας 
και στόύς όργανισμόύ ς παρόχη ς ύπηρεσιώ ν ύγει ας ύ-
πα ρχει διακριτό ς διαχώρισμό ς της Νόσηλεύτικη ς και 
της Ιατρικη ς διόι κησης όι όπόι ες αναγνώρι ζόνται ώς 
ισό τιμες όμα δες με σα στα σύστη ματα ύγει ας. Επιπρό -
σθετα τη διόι κηση τών νόσόκόμει ών αναλαμβα νόύν 
μα νατζερ με γνώ σεις διόι κησης ύπηρεσιώ ν η  μόνα δών 
ύγει ας».   

Κλει νόντας γι νεται αναφόρα  ό τι «η διατη ρηση της διόι-
κητικη ς αύτόνόμι ας της Νόσηλεύτικη ς και της Μαιεύτι-
κη ς στα αύτό νόμα πλε όν δημό σια νόσηλεύτη ρια σι γόύ-
ρα δεν απότελει  απειλη  για κανε να».  

Αντιθε τώς, απότελει  κατα  τόν ΠΑ.ΣΥ.ΝΜ, απαραι τητη 
πρόύ πό θεση για την σώστη  αναδιόργα νώση και βελτι -
ώση τών κρατικώ ν νόσηλεύτηρι ών.  

Ως εκ τόύ τόύ, καταλη γει ό ΠΑ.ΣΥ.ΝΜ, τό σό τό Υπόύργει -
ό ύγει ας ό σό και ό ΟΚΥπΥ θα πρε πει να διαφύλα ξόύν 
και να ενδύναμώ σόύν περαιτε ρώ αύτη ν την αύτόνόμι α, 
τόνι ζόντας ό τι «αύτη  η εξε λιξη θα ε χει από  μό νό της εύ-
εργετικη  επι δραση στην πρόσπα θεια για βελτι ώση της 
δημό σιας ύγει ας».      

 ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ: «Το επάγγελμα του νοσηλευτή να  παραμείνει ανεξάρτητο»                        
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Ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από τη CNP Cyprialife 

Τό Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, στό πλαι σιό δρα σης της, ε χει ε ρθει σε σύμ-
φώνι α με τη CNP Cyprialife Ltd για παρόχη  όμαδικόύ  σχεδι όύ  
ιατρόφαρμακεύτικη ς κα λύψης πρός τα με λη της.   

Τό νε ό πρόσφερό μενό σχε διό ιατρόφαρμακεύτικη ς κα λύψης, από  
την 1η Απριλι όύ 2019, θα αντικαθιστα  τό παλιό  της Eurolife με 
γνώ μόνα τό σύμφε ρόν τών μελώ ν της καθώ ς διαφα νηκε από  τις 
σύζητη σεις πόύ ε γιναν ό τι τό κό στός, με βα ση τις παρόχε ς πόύ θα 
πρόσφε ρόνταν, θα η ταν αρκετα  αύξημε νες.  

Τα νε α πρόσφερό μενα σχε δια ιατρόφαρμακεύτικη ς κα λύψης κα-
λύ πτόύν δύ ό επιλόγε ς πρός τα με λη της σύντεχνι ας η 1η επιλόγη  
πρόσφε ρει Κα ρτα νόσηλει ας για  νόσόκόμειακη  περι θαλψη με 23 εύρώ  τό α τόμό, ενώ  η 2η επιλόγη  πρόσφε ρει κα ρ-
τα νόσηλει ας με νόσόκόμειακη  περι θαλψη  και εξώνόσόκόμειακη  περι θαλψη και με κα λύψη ιατρικώ ν επισκε ψεών 
50 εύρώ  τό α τόμό. 

Για σκόπόύ ς εύ ρύθμης μετα βασης και της κα λύψης στό νε ό σχε διό τών μελώ ν, όι όπόι όι η ταν ενταγμε νόι στό σχε -
διό της ιατρόφαρμακεύτικη ς κα λύψης της Eurolife, ε χει εκδόθει  σημει ώμα κα λύψης (cover note) από  τη CNP CYPRI-
ALIFE LTD με χρι να όλόκληρώθόύ ν όι διαδικασι ες σύμπλη ρώσης τών αιτη σεών ασφα λισης για  σύνε χιση της κα λύ-
ψης. 

Η από φαση, για σύμπλη ρώση της αι τησης για σύνε χιση της κα λύψης και παραμόνη ς στό όμαδικό  σχε διό ύγει ας 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ με τη CNP CYPRIALIFE LTD, παραμε νει αναφαι ρετό  δικαι ώμα τόύ ιδι όύ τόύ με λόύς της σύντεχνι ας μας. 

Τα ύφιστα μενα με λη πόύ επιθύμόύ ν να σύνεχι σόύν στό όμαδικό  σχε διό ύγει ας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ  με τη CNP CYPRIALIFE 
LTD δεν χρεια ζεται να τερματι σόύν τό διατακτικό  πληρώμη ς (standing order) από  την τρα πεζα  τόύς. Θα πρε πει να 
τό τρόπόπόιη σόύν τιμόλόγιακα   μετα  τη σύμπλη ρώση τών πρόσώπικώ ν αιτη σεών ασφα λισης  για σύνε χιση της 
κα λύψης από  την εταιρει α. 

Τε λός, τόνι ζεται ό τι η σύντεχνι α θα βρι σκεται σε σύνεχη  επαφη  με τη CNP CYPRIALIFE LTD, ώ στε να γι νόύν ό λες όι 
νενόμισμε νες διαδικασι ες μεταφόρα ς τών μελώ ν στό σχε διό ύγει ας της εταιρει ας χώρι ς κανε νας σύνα δελφός να 
παραμει νει εκτεθειμε νός. 

«Ο Οργανισμό ς Κρατικώ ν Υπηρε-
σιώ ν Υγει ας (ΟΚΥπΥ) ε χει ε να δύ -
σκόλό εγχει ρημα να διεκπεραιώ σει 
αλλα  πρόχώρει  και θα πετύ χει», 
δη λώσε ό Γενικό ς Διεύθύντη ς τόύ, 
Νικό λαός Πόλύ ζός. 

Μιλώ ντας στό ΚΥΠΕ, με αφόρμη  
αντιδρα σεις της Παγκύ πριας Σύ-
ντεχνι ας Κύβερνητικώ ν Ιατρώ ν (ΠΑΣΥΚΙ), ό τι μπόρόύ ν 
να πρόσφύ γόύν δικαστικώ ς και να εφεσιβα λόύν την 
από φαση για από σπαση, ό κ. Πόλύ ζός ει πε ό τι «τό λε νε 
καιρό  αύτό  τό πρα γμα, εμει ς τόύς ε χόύμε διαβεβαιώ σει 
και γραπτώ ς ό τι δεν ύπα ρχει κανε να πρό βλημα, ει ναι 
δημό σιόι ύπα λληλόι και σε κα θε περι πτώση ει ναι από-
σπασμε νόι από  τόν ι διό τόν Υπόύργό  στόν ΟΚΥπΥ. Άρα 
ει ναι εύθύ νη τόύ Υπόύργόύ  αν θε λει κα τι παραπα νώ να 
τόύς πει».   

Σχόλια ζόντας ό τι πρόειδόπόιόύ ν με με τρα εα ν ό ΟΚΥπΥ 
δεν λα βει σύγκεκριμε νες ρύθμι σεις για την ασφαλιστικη  
τόύς κα λύψη, ανε φερε ό τι «για την ασφαλιστικη  κα λύ-
ψη τόύς, βγη κε διαγώνισμό ς, ε χει δημόσιεύτει  και στην 
εφημερι δα της Εύρώπαι κη ς Ένώσης. Με 700 χιλ. εύρώ  
θα τόύς ασφαλι σόύμε εμει ς, με χρι τόν Μα ιό θα ει ναι κα-
νόνικα  ασφαλισμε νόι ώς δημό σιόι ύπα λληλόι και μετα  
τόν Μα ιό με δικη  μας ασφαλιστικη  κα λύψη».  

Σε ερώ τηση αν ύπα ρχει δια λόγός με την ΠΑΣΥΚΙ, ό κ. 
Πόλύ ζός ανε φερε ό τι «ό δια λόγός ει ναι καθημερινό ς και 
εβδόμαδιαι ός και θεσμικό ς και πρόφόρικό ς». 
Ερώτηθει ς για την με χρι τώ ρα από σπαση κύβερνητικώ ν 
γιατρώ ν ει πε ό τι «εμει ς ε χόύμε 150 γιατρόύ ς ώς πρόσώ-
πικόύ ς γιατρόύ ς και παιδι ατρόύς και α λλόι 250 ε χόύν 
εγγραφει  από  τόν ιδιώτικό  τόμε α». 

Ν. Πολύζος: «Δύσκολο το εγχείρημα του ΟΚΥπΥ αλλά θα πετύχει» 
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Η σύμφώνι α για την ανε γερση τών ξενώ νών, πόύ θα 
βρι σκόνται στό κτι ριό τόύ πρώ ην Κε ντρόύ Απόκατα -
στασης Παραπληγικώ ν στην Λεύκώσι α, ύπε γραψαν την 
10η Σεπτεμβρι όύ, στό Υπόύργει ό Υγει ας, ό Υπόύργό ς 
Υγει ας, Κώνσταντι νός Ιώα ννόύ, εκ με ρόύς της Κύπρια-
κη ς Δημόκρατι ας, και ό Πρό εδρός τόύ Ιδρύ ματός 
Ronald McDonald House Charities of Cyprus, Ρε νός Αν-
δρε όύ, εκ με ρόύς τόύ φιλανθρώπικόύ  ιδρύ ματός. 

Μιλώ ντας κατα  την τελετη  ύπόγραφη ς της Σύμφώνι ας, 
ό Υπόύργό ς Υγει ας,  εξε φρασε την ιδιαι τερη εύχαρι στη-
ση και χαρα  τόύ για την ύπόγραφη  αύτη ς της «πόλύ  
σημαντικη ς σύμφώνι ας πόύ ει μαι βε βαιός θα ε χει πόλ-
λαπλα  όφε λη για τις όικόγε νειες τών παιδιώ ν πόύ νό-
σηλεύ όνται στό Μακα ρειό Νόσόκόμει ό και η ταν κα τι τό 
όπόι ό με χρι ση μερα ε λειπε από  τις ύπηρεσι ες πόύ πρό-
σφε ραμε στόν ασθενη ». 

 

 

 

 

 

Πρό σθεσε ό τι «η ανε γερση τών Ronald McDonald Hous-
es, τών ξενώ νών φιλόξενι ας, αναμε νεται να ανακόύφι -
σει δεκα δες όικόγε νειες, τών όπόι ών τα παιδια  νόση-
λεύ όνται στό Νόσόκόμει ό Αρχιεπι σκόπός Μακα ριός, 
αλλα  και σε α λλα νόσηλεύτη ρια». 

«Ευγενής πράξη» 

Ο Υπόύργό ς Υγει ας, απεύθύνό μενός στόύς εκπρό σώ-
πόύς τόύ φιλανθρώπικόύ  ιδρύ ματός, ει πε ό τι «η εύγε-
νη ς αύτη  πρα ξη απόδεικνύ ει για ακό μα μια φόρα  τό φι-
λανθρώπικό  και εύεργετικό  σας ε ργό και πρόσφε ρει 
χαρα  σε σύνανθρώ πόύς μας πόύ τό χρεια ζόνται». 

Σημει ώσε ό τι η πρόσφόρα  τόύ Ιδρύ ματός ει ναι διαχρό-
νικη  και της παρόύ σης πρόηγη θηκε δώρεα  στην Παιδό-
καρδιόλόγικη  Κλινικη  τόύ Μακα ρειόύ Νόσόκόμει όύ. 

Ο Κώνσταντι νός Ιώα ννόύ διαβεβαι ώσε ό τι τό σό ό ι διός 
ό σό και όι λειτόύργόι  τόύ Υπόύργει όύ Υγει ας θα βρι -
σκόνται στό πλεύρό  τόύ Ιδρύ ματός για την όλόκλη ρώ-
ση τόύ ε ργόύ και μετε φερε τη βεβαιό τητα ό τι η πόιό τη-
τα τόύ ε ργόύ και τών ύπηρεσιώ ν πόύ θα πρόσφε ρόνται 
εκει , θα ει ναι ύψηλόύ  επιπε δόύ. 

 

 

 

 

 

 

 

Προσδοκίες 

Από  την πλεύρα  τόύ, ό Πρό εδρός τόύ Ιδρύ ματός Ronald 
McDonald House Charities of Cyprus, κ. Ανδρε όύ, δη λώ-
σε ό τι πρόσδόκι α ει ναι ό πώς «στόύς επό μενόύς 18-20 
μη νες όλόκληρώθόύ ν όι εργασι ες στόύς ξενώ νες φιλό-
ξενι ας όι όπόι όι θα εξύπηρετόύ ν εκατόντα δες σύμπα-
τριώτώ ν μας, τών όπόι ών τα παιδια  τύγχα νει να νόση-
λεύ όνται στό Μακα ρειό Νόσόκόμει ό». 

Πρό σθεσε όι ξενώ νες θα πληρόύ ν διεθνη  πρό τύπα και 
θα ει ναι ε να στόλι δι για την περιόχη . 

«Έχόύμε βόηθη σει δεκα δες σύμπατριώ τες μας να μει -
νόύν σε παρό μόια ύπόστατικα  στό εξώτερικό  και ει χαν 
μει νει πλη ρώς εύχαριστημε νόι από  τη φιλόξενι α», ει πε 
ό κ. Ανδρε όύ. 

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Δημιουργία χώρου φιλοξενίας γονέων στο Μακάρειο 
με χορηγία του ιδρύματος Ronald McDonald House 
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Με τό νε ό ε τός 2019, τό ΓεΣΥ ε ρχεται να λα βει «σα ρκα και όστα ». Ένα σύ στημα πόύ 
καλει ται με την εφαρμόγη  τόύ να πρόσφε ρει πόιότικε ς  και απόδότικε ς ύπηρεσι ες 
στη βα ση της καθόλικό τητας της ισό τιμης πρό σβασης τών πόλιτώ ν  τόύ κρα τόύς.  

Πότε θα εφαρμοστεί το ΓεΣΥ; 

Ο περι  Γενικόύ  Σύστη ματός Υγει ας (Τρόπόπόιητικό ς) Νό μός τόύ 207, πρόβλε πει ό τι τό ΓεΣΥ θα εφαρμόστει  
σε δύο φα σεις. 

 Η πρώτη φα ση ύλόπόι ησης τόύ ΓεΣΥ πρόνόει  για την εισαγώγη  της εξώνόσόκόμειακη ς φρόντι δας ύγει ας, δηλα-
δη  την παρόχη  ύπηρεσιώ ν φρόντι δας ύγει ας από  πρόσώπικόύ ς και ειδικόύ ς ιατρόύ ς, φαρμακόπόιόύ ς και εργα-
στη ρια την 1η Ιόύνι όύ 2019. 

Η δεύτερη και τελικη  φα ση εφαρμόγη ς τόύ ΓεΣΥ περιλαμβα νει ό λες τις ύπό λόιπες ύπηρεσι ες φρόντι δας ύγει ας, 
δηλαδη  την ενδόνόσόκόμειακη  φρόντι δα ύγει ας, τη φρόντι δα ύγει ας από  α λλόύς επαγγελματι ες ύγει ας 
(κλινικόύ ς διαιτόλό γόύς, εργόθεραπεύτε ς, λόγόπαθόλό γόύς, φύσιόθεραπεύτε ς και κλινικόύ ς ψύχόλό γόύς), νόση-
λεύτε ς και μαι ες, τα Τμη ματα Ατύχημα τών & Επειγό ντών Περιστατικώ ν, τις ύπηρεσι ες ασθενόφό ρών, τόύς όδό-
ντια τρόύς, την ανακόύφιστικη  φρόντι δα ύγει ας και την ιατρικη  απόκατα σταση από  την 1η Ιόύνι όύ 2020. 

  

 

Εισφορές 

Η βασικη  πηγη  χρηματόδό τησης τόύ ΓεΣΥ ει ναι όι εισφόρε ς. Οι εισφόρε ς για την πρώ τη φα ση θα αρχι σόύν να 
καταβα λλόνται την 1η Μαρτι όύ 2019 και για την πλη ρη εφαρμόγη  την 1η Μαρτι όύ 2020. 

Τα πόσόστα  εισφόρα ς για την κα θε κατηγόρι α εισφόρε ών, ό πώς αύτα  ε χόύν καθόριστει  στόν περι  Γενικόύ  Σύ-
στη ματός Υγει ας (Τρόπόπόιητικό ) Νό μό τόύ 2017, ε χόύν ώς ακόλόύ θώς: 

Τό με γιστό σύνόλικό  ετη σιό πόσό  για κα θε φύσικό  πρό σώπό πα νώ στό όπόι ό θα καταβα λλόνται εισφόρε ς, ει ναι 
τό πόσό  τών €180.000. 

Σε περι πτώση πόύ φύσικό  πρό σώπό δεν ει ναι φόρόλόγικό ς κα τόικός Κύ πρόύ, θα καταβα λλει εισφόρε ς μό νό για 
τα εισόδη ματα, απόδόχε ς και σύντα ξεις τόύ πόύ πηγα ζόύν από  την Κύπριακη  Δημόκρατι α, εξαιρόύμε νών τών 
μερισμα τών και τό κών.  Πηγή:  ΓεΣΥ 

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και εισφορές στο ΓεΣΥ 

Οι δύ ό φα σεις θα ύλόπόιηθόύ ν με ένα χρό νό διαφόρα  μεταξύ  τόύς.                                                                                                   

Την 1η Ιόύνι όύ 2019 θα ύλόπόιηθει   η πρώ τη φα ση και από  την 1η 

Ιόύνι όύ 2020 θα ε χόύμε την πλη ρη εφαρμόγη  τόύ ΓεΣΥ 

 
Κατηγορίες Εισφορέων 

Πρώτη φάση 

(Από 
1/3/2019-
29/2/2020) 

Πλήρης εφαρμογή 

(Από 1/3/2020) 

Επεξηγήσεις 

Μισθωτός (δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα) 

1,70% 2,65% επι  τών απόδόχώ ν τόύ 

Εργοδότης (συμπεριλαμβανομένου 
του Κράτους ως εργοδότη) 

1,85% 2,90% επι  τών απόδόχώ ν κα θε μισθώ-
τόύ  τόύ 

Κράτος 1,65% 4,70% επι  τών απόδόχώ ν τών μισθώτώ ν, 
τών αύτόεργόδότόύ μενών, αξιώ-
ματόύ χών και επι  τών σύντα ξεών 

Αυτοτελώς εργαζόμενος 2,55% 4,00% επι  τών απόδόχώ ν τόύ 

Συνταξιούχος 1,70% 2,65% επι  της  σύ νταξη ς τόύ 

Εισοδηματίας (π.χ. ενοίκια, τόκοι, με-
ρίσματα) 

1,70% 2,65% επι  τόύ εισόδη ματό ς τόύ 

Αξιωματούχος 1,70% 2,65% επι  τών απόδόχώ ν τόύ 

Πρόσωπα υπεύθυνα για την καταβολή 
σε αξιωματούχους των προβλεπόμε-
νων αποδοχών τους 

1,85% 2,90% επι  τών απόδόχώ ν τών αξιώμα-
τόύ χών 
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Ο Οργανισμό ς Ασφα λισης Υγει ας κατό πιν σύζητη σεών 
με παιδι ατρόύς, όι όπόι όι εξε φρασαν την πρό θεση τόύς 
να ενταχθόύ ν στό ΓεΣΥ, ανακόινώ νει τις ακό λόύθες 
διαφόρόπόιη σεις/πρόσθη κες στις πρότα σεις πόύ τόύς 
στα λθηκαν στις 9/1/2019: 

• Οι κατα  κεφαλη ν αμόιβε ς για τό 2019 θα ισχύ σόύν 
ώς ελα χιστες κατα  κεφαλη ν αμόιβε ς με χρι 31 Μαι -
όύ 2022. 

• Οι κατα  κεφαλη ν αμόιβε ς καθόρι ζόνται ώς όι ελα -
χιστες αμόιβε ς. Σε περι πτώση πόύ παραμει νει α-
δια θετό κόνδύ λι, όι εν λό γώ αμόιβε ς θα μπόρόύ ν να 
αναπρόσαρμόστόύ ν πρός τα πα νώ με χρι 15%. 

• Η ημερόμηνι α ε ναρξης ύπόλόγισμόύ  της κατα  κε-
φαλη ν αμόιβη ς καθόρι ζεται ώς η ημερόμηνι α πόύ ό 
παιδι ατρός απόδε χεται ηλεκτρόνικα  στό σύ στημα 
τό παιδι  (δικαιόύ χό) και ό χι η ημερόμηνι α πρώ της 
επι σκεψης τόύ δικαιόύ χόύ στόν παιδι ατρό για ταύ-
τόπόι ηση. 

• Για τόν πρώ τό μη να εφαρμό-
γη ς τόύ ΓεΣΥ (Ιόύ νιό 2019) ό 
Οργανισμό ς θα καταβα λει την 
κατα  κεφαλη ν αμόιβη  πόύ α-
φόρα  στην περι όδό 1/6/2019 – 
15/6/2019, ώ στε η πληρώμη  
για τις πρώ τες 15 ημε ρες τόύ 
μη να να καταβληθει  τό αργό τε-
ρό με χρι τις 30/6/2019. Ακό-
λόύ θώς η κατα  κεφαλη ν αμόι-
βη  πόύ αφόρα  στην περι όδό 
16/6/2019 – 30/6/2019 θα 
καταβληθει  τό αργό τερό με χρι στις 15/7/2019. Οι 
αμόιβε ς για τό μη να Ιόύ λιό 2019 και εντεύ θεν θα 
καταβα λλόνται τό αργό τερό με χρι τό τε λός τόύ 
επό μενόύ μη να. 

• Στις περιπτώ σεις ό πόύ χόρηγει ται εμβό λιό πόύ δεν 
περιλαμβα νεται στό Εθνικό  Εμβόλιαστικό  Σχη μα, ό 
παιδι ατρός θα χρεώ νει κατα  την κρι ση τόύ ό πώς 
γι νεται και ση μερα. 

• Η αμόιβη  για κα θε τόκετό  (φύσιόλόγικό  η      καισα-
ρικη ) καθώ ς και (α) τη φρόντι δα τόύ νεoγνόύ  με χρι 
τό εξιτη ριό με μεγι στη περι όδό  παραμόνη ς στό 
νόσηλεύτη ριό  εβδόμη ντα δύ ό (72) ώ ρες η  (β) με-
ταφόρα / σύνόδει α νεόγνόύ  σε α λλό νόσηλεύτη ριό 
(ό ταν ιατρικα  κρι νεται αναγκαι ό), αναθεώρει ται 
από  €150 στα €200.  

Σε μεταγενε στερό στα διό θα εξετασθει  ό διαχώρισμό ς 
της αμόιβη ς τόύ τόκετόύ  από  τις ημε ρες επισκε ψεών 
και τύχό ν διαφόρόπόι ηση της μεταφόρα ς/σύνόδει ας 
νεόγνόύ  ανα λόγα της από στασης. 
 
Για αντιμετώ πιση τύχό ν φαινό μενόύ ύπερεπισκεψιμό -
τητας καθόρι ζεται καταβόλη  σύμπληρώμη ς ύ ψόύς €15 
από  τόύς ασθενει ς πρός τόύς παιδια τρόύς, στις περι-

πτώ σεις ό πόύ ό αριθμό ς επισκε ψεών ανα  παιδι , ανα  
ε τός, ύπερβει  τόύς πιό κα τώ αριθμόύ ς ανα  ηλικιακη  
όμα δα: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από  την πιό πα νώ ρύ θμιση εξαι-
ρόύ νται όι χρό νιόι ασθενει ς, όι 
χαμηλόσύνταξιόύ χόι, όι λη πτες 
ελα χιστόύ εγγύημε νόύ εισόδη μα-
τός και τα παιδια  τόύς. 

• Η αμόιβη   για κα θε επι σκεψη 
από  παιδια  πόύ ει ναι δικαιόύ χόι 
σε σύστη ματα ύγει ας α λλόύ Κρα -
τόύς Με λόύς της Εύρώπαι κη ς 
Ένώσης αναθεώρει ται από  €35 
σε €45. 

• Διεύκρινι ζεται ό τι ό παιδι α-
τρός δεν ει ναι ύπόχρεώμε νός 

ό ταν απόύσια ζει, να όρι ζει, με σώ τόύ σύστη ματός 
πληρόφόρικη ς αντικαταστα τη παιδι ατρό. Εντόύ -
τόις σύστη νεται να καθόρι ζεται αντικαταστα της 
για σκόπόύ ς καλύ τερης εξύπηρε τησης τών ασθε-
νώ ν. 

• Οπόιαδη πότε θε ματα αμόιβη ς τόύ αντικαταστα τη 
παιδι ατρόύ θα διεύθετόύ νται μεταξύ  τών μερώ ν 
(παιδια τρών). 

• Θα λειτόύργη σόύν ανα  επαρχι α ε να η  δύ ό κε ντρα 
ύγει ας πόύ θα εφημερεύ όύν καθημερινα  από  τις 
6π.μ. 11μ.μ., Σαββατόκύ ριακα και δημό σιες αργι ες 
από  τις 9π.μ.  11μ.μ.  

Η εξεύ ρεση τών κε ντρών ύγει ας θα γι νει με σώ διαδικα-
σι ας πρόσφόρώ ν και θα μπόρόύ ν να σύμμετε χόύν και 
ιδιώτικα  κε ντρα. Θα καταβληθει  πρόσπα θεια ώ στε τό 
πρό γραμμα αύτό  να ξεκινη σει την 1/6/2019.   
Τό σύνόλικό  ό ριό ασφαλιστικη ς κα λύψης ε ναντι αμε -
λειας ε χει καθόριστει  στις €300.000 για περι όδό ασφα -
λισης ενό ς ε τόύς και στις €100.000 για κα θε περιστατι-
κό . Όμώς θα γι νόύν δεκτε ς και ύφιστα μενες ασφα λειες 
(ανεξαρτη τώς πόσόύ ) με χρι τη λη ξη τόύς η  τό αργό τε-
ρό με χρι την 1η Ιόύνι όύ 2020. 
 
Πηγή: Φιλελεύθερος 

Ηλικία   Αρ. Επισκέψεων 

0 – 1   10 

1 – 3   8 

3 - 5   7 

6 - 10   4 

11-18   3 

Βελτίωση των προτάσεων από τον Ο.Α.Υ προς τους Παιδίατρους   
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Δύσκόλεύ όμαι να εκφρα σώ με λό για τόν θύμό  μόύ και 
τη στεναχώ ρια μόύ για τό πώ ς καταντη σατε την πατρι -
δα μόύ. Χρό νια μελετώ ν επι  τών μελετώ ν πληρώ νόντας 
εκατόμμύ ρια τών εκατόμμύρι ών για να φε ρετε τόν κα-
λύ τερό σχεδιασμό  στην Υγει α.  

Μπρα βό σε ό λόύς εξαιρετικα !! Τα καταφε ρατε, μας φε -
ρατε τόν καλύ τερό σχεδιασμό . Εργα ζόμαι σε δημό σιό 
νόσηλεύτη ριό και ει μαι πόλι της αύτη ς της χώ ρας, αλλα  
αύτη  την κατα ντια πόύ αντικρι ζόύν τα μα τια μόύ δεν 
την ει χα ζη σει ξανα  πότε  μόύ. Νόσηλεύ όύμε ασθενει ς 
στό πα τώμα και βριζό μαστε μεταξύ  μας πόιός θα πα ρει 
τό πρώ τό φόρει ό.  

Τα Νόσόκόμει α ύπερπλη ρη και δεν ξε ρόύμε πόύ  να πα -
με τόύς ασθενει ς. Τα φόρει α τών ασθενόφό ρών γεμα τα 
και τό σύ στημα να αιμόρραγει  χώρι ς λύ σεις.  

Αναζητώντας  απαντήσεις και λύσεις 

Ψα χνόύμε τόύς χρύσόπληρώμε νόύς διεύθύντε ς τόύ Ο-
ΚΥπΥ για να μας δώ σόύν λύ σεις και αύτόι  μας κόιτα -
ζόύν ανη μπόρόι, με απόρι α και μας ικετεύ όύν να τόύς 
βόηθη σόύμε για να βρόύ με εμει ς τις λύ σεις. 

Παι ρνόύμε όδηγι ες από  τις διεύθύ νσεις μας να μην δια-
μαρτύρό μαστε γιατι  ό ΟΚΥπΥ δεν ει ναι ε τόιμός. 

Δεν πειρα ζει πόύ κανε νας δεν μας ενημε ρώσε για τό 
πόιες διαδικασι ες θα πρε πει να ακόλόύθόύ με σε καθε-
στώ ς ΟΚΥπΥ.  

Δεν πειρα ζει πόύ ύπότι θεται ό τι περιμε ναμε τη μετα βα-
ση μας στόν «μαγικό  όργανισμό  τόύ ΟΚΥπΥ» την 1η 
με ρα τόύ 2019 για να πα ρόύμε ανα σα, για να λύθόύ ν 
ό λα τα πρόβλη ματα τών νόσόκόμει ών μας, ό πώς δη θεν 
μας ε λεγαν.  

Δεν πειρα ζει πόύ ενώ  κα νώ μαλα ξεις σε ασθενη  σε ανα-
κόπη  πρε πει να τόν εγκαταλει ψώ για να ανταπόκριθώ  
σε τρόχαι ό ατύ χημα με τό ασθενόφό ρό.  

Δεν πειρα ζει πόύ από  τη στόλη  μόύ στα ζει αι μα, α λλα 
δεν μπόρώ  να την αλλα ξώ γιατι  δεν ύπα ρχει χρό νός.  

Δεν πειρα ζει πόύ δεν μπόρόύ με να στει λόύμε επιστόλε ς 
διαμαρτύρι ας, γιατι  δεν ύπα ρχει αρχει ό, δεν ύπα ρχει 
επιστόλό χαρτό και δεν ύπα ρχει κανε νας να απαντη σει 
ε στώ τα τηλε φώνα μας εκει  στόν λεγό μενό ΟΚΥπΥ.  

Δεν πειρα ζει γενικα  πόύ ό ΟΚΥΠΥ δεν ει ναι ε τόιμός για 
καμια  διαδικασι α.  

Απώλεια του αισθήματος εμπιστοσύνης  

Με πειρα ζει ό μώς πόύ εμει ς ψηφι σαμε εσα ς τόύς ικα-
νόύ ς, πόύ διόρι σατε κατώ τερόύς τών περιστα σεών να 
διόικη σόύν την ύγει α.  

Με πειρα ζει πόύ με τα χρη ματα 
μας καταστρε φετε ό τι τό πιό ιερό  
ύπα ρχει σε μια πατρι δα, τις παρό-
χε ς της ύγει ας.  

Με πειρα ζει πόύ κόρόι δε ψατε 5 
χιλια δες εργαζό μενόύς και ό λόύς τόύς πόλι τες αύτη ς 
της Δημόκρατι ας ό τι με την αύτόνό μηση τών Νόσόκό-
μει ών τό σύ στημα θα γι νει γη της επαγγελι ας.  

Με πειρα ζει πόύ με την ύπόμόνη  και την ανε χεια μας τα 
τελεύται α χρό νια με την πρό φαση της κρι σης ει μαστε 
σύνε νόχόι στην κατα σταση πόύ επικρατει  ενώ  με τα 
χρη ματα πόύ ξόδεύ τηκαν για τόν ΟΚΥπΥ διόρθώ ναμε 
την κατα σταση δύ ό φόρε ς.  

Με πειρα ζει πόύ ει ναι ό δεύ τερός μη νας λειτόύργι ας 
αύτόύ  τόύ όργανισμόύ  και όι πόλι τες σύνεχι ζόύν να 
ταλαιπώρόύ νται για ε να κρεβα τι, για ε να ραντεβόύ .                      

Κανε νας δεν μπό-
ρει  να καταλα βει 
ύπόύργε  της Υγει -
ας γιατι  ασκη σατε 
τό ση πι εση να λει-
τόύργη σει ό Ο-
ΚΥπΥ, ε νας όργα-
νισμό ς πόύ φαι νε-
ται να μην μπόρει  
να εφαρμό σει 
τόύς σχεδιασμόύ ς 
και τόύς πρόγραμ-
ματισμόύ ς εκα-

τόμμύ ριώ ν εύρώ .  

Αύτα  πόύ σχεδια σατε δεν λειτόύργόύ ν και αύτόι  πόύ 
διόρι σατε ανη μπόρόι να μας βόηθη σόύν.  

Σταθει τε τόύλα χιστόν για μια φόρα  στό ύ ψός τών περι-
στα σεών και δρα στε α μεσα, αλλιώ ς τό καρα βι θα βόύ-
λια ξει και θα παρασύ ρει και ό λόύς μας μαζι  τόύ.  

Σας ψηφι σαμε για να ύπηρετη σετε με τό καλύ τερό δύ-

νατό  τρό πό την πατρι δα σας, ακόύ στε λόιπό ν την 
κραύγη  από γνώσης μας, ι σώς κα τι ξε ρόύμε παραπα νώ 
από  εσα ς γιατι  μει ς τα ζόύ με και δεν τα βλε πόύμε από  
την τηλεό ραση  

Τε λός εα ν θεώρη σετε ό τι αύτη  ει ναι μια κατεύθύνό μενη 
επιστόλη  διαμαρτύρι ας πλανα στε, αύτη  ει ναι μια επι-
στόλη  για κραύγη  βόη θειας πόύ εδώ  και με ρες                            
πρόσπαθώ  να περα σώ στα κλειστα  αύτια  τόύ ΟΚΥπΥ. 

*Νοσηλευτικός Λειτουργός ΤΑΕΠ 

Νοσηλευτικός Λειτουργός Προνοσοκομειακής 

Νοσηλευτικός Λειτουργός MEDEVAC, SAR 

Μέλος Δ.Σ .ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ   

 Κραυγή για βοήθεια 

Του Αλέξανδρου Ερωτοκρίτου* 
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Πραγματικα  αν ό κόσμα κης επισκε πτεται με τό ση μεγα -
λη σύχνό τητα τα αύτό νόμα (δημό σια) νόσόκόμει α, 
ώ στε να ε χόύμε φτα σει να μιλα με για πληρό τητα σε  
ΤΑΕΠ και αρκετα  τμη ματα, θα πρε πει να πρόβληματι σει 
αρκετα  ό λόύς τόύς αρμό διόύς σε ΟΑΥ, ΟΚΥπΥ για τό 
πόύ  βαδι ζόύμε.  

Οι πιθανε ς ελλει ψεις πόύ ύπα ρχόύν ει τε σε στελε χώση, 
σε δόμε ς και σε εξόπλισμό  σύνεχι ζόύν να καταγρα φό-
νται ώς «ελλει ψεις» (αφόύ  πρε πει να γι νει πλε όν όρθό-
λόγιστικη  διαχει ριση για λα θη τόύ παρελθό ντός) και 
μα λλόν αύτό  δεν αλλα ζει χώρι ς  τό ανα λόγό κό -
στός. Από  την α λλη πλεύρα , όι πόλι τες μας δει χνόύν ό τι 
δεν μπόρόύ ν να αναμε νόύν τις ύπηρεσι ες πό τε θα όργα-
νώθόύ ν η  θα εξελιχθόύ ν, ό πόλι της σύνεχι ζει να θε λει 
πρό σβαση και παρόχε ς.  

Αύτό  πόύ πρόσφε ρεται, γιατι  για πρόσφόρα  πρό κειται, 
από  τόύς επαγγελματι ες ύγει ας αγγι ζει πλε όν τα ό ρια 
τών δύνα μεών τόύς. Κα πόιόι τόύς ζητόύ ν αύ ξηση της 
από δόσης, κα πόιόι α λλόι τόύς ζητόύ ν βελτι ώση της πόι-
ό τητας, α λλόι πα λι τόύς ζητόύ ν αύ ξηση της παραγώγι-
κό τητας, στην τελικη  ύπα ρχει ζη τηση για την ύγει α πόύ 
ό μώς νόσει  και θεραπει α δεν λαμβα νει η  εκει νη πόύ εν-
δει κνύται κατα λληλη.   

Αλλαγή πλεύσης 

Οι δημό σιες «ναύαρχι δες» τό σα χρό νια βγα ζανε τα κα -
στανα από  τη φώτια , με ό πόια επαγγελματικη  φθόρα  
αναλόγόύ σε σε γιατρόύ ς, νόσηλεύτε ς και ύπό λόιπό πα-
ραι ατρικό  πρόσώπικό .  

Οι δημό σιες «ναύαρχι δες» σύνεχι ζόύν να ει ναι εν πλώ 
και καλόύ νται να αντιμετώπι σόύν κύ ματα και καταιγι -
δες και κα πόύ εκει  στό βα θός όι κατε χόντες εκ τών ι-
διώτικώ ν κλινικώ ν παρακόλόύθόύ ν εκ τόύ ασφαλόύ ς 
τα γεγόνό τα, αρνόύ μενόι να μπόύν στό ι διό καρα βι. Βρι -
σκόνται στην αναμόνη  και στε κόνται στό ύ ψός τόύς, 
για να πα ρόύν αύτό  πόύ θε λόύν με τόύς ό ρόύς πόύ θε -
λόύν (σε μια ελεύ θερη ανταγώνιστικη  αγόρα ) γιατι  
πραγματικα  πό σόι από  αύτόύ ς θε λόύν να μπόύν στόν 
ι διό σα κό (καθεστώ ς λειτόύργι ας) με τα αύτόνόμημε να 
δημό σια) καταλαιπώρημε να νόσόκόμει α;  

Αν όι γιατρόι  μπό ρεσαν και διεκδι κησαν να παι ρνόύν 
βασικό  μι σθώμα, σύμπλη ρώμα και επιπλε όν 25 εύρώ  
για ύπερώριακη  απασχό ληση γιατι  αύτόι  να μην κατα- 

 

 

  

φε ρόύν να λαμβα νόύν κα πόια τύ πόύ «επιχόρη γηση» με 
τις εγκαταστα σεις και τις πρόσφερό μενες ύπηρεσι ες 
πόύ μπόρόύ ν να διαθε τόύν;   

Ένα ερώ τημα πόύ γεννιε ται ει ναι μη πώς κα πόιόι επι-
διώ κόύν τόν διαχώρισμό  τών πόλιτώ ν/ασθενώ ν σε κα-
τηγόρι ες, στη βα ση τών όικόνόμικώ ν δύνατότη τών 
τόύς και τών διαθε σιμών παρόχώ ν, με μό νό κριτη ριό τις  
πρόσώπικώ ν ανα γκες και φιλόδόξι ες τόύς; 

Εν αναμόνη  της εφαρμόγη ς τόύ ΓεΣΥ και τών η δη αύτό-
νόμημε νών νόσόκόμει ών εύελπιστόύ με για καλύ τερες 
με ρες με απώ τερό σκόπό  να ύπα ρχει θετικό  αντι κτύπό 
τό σό για τόν ασθενη  ό σό και τών επαγγελματιώ ν ύγει -
ας. 

*Νοσηλευτικός Λειτουργός, Χειρουργείο 

MSc, Διοίκηση Μονάδων Υγείας 

Μέλος Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, Λάρνακας  

Μέλος Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας και Ευημερίας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ 

Πληρότητα στα νοσοκομεία, ώρες  αναμονής  

για μια εξέταση ή εξεύρεση κλίνης                                                             
 Του Θεόδωρου Τράπαλη* 
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Αντισύνταγματικε ς ε κρινε τό Ανώ τατό τόύ Διόικητικόύ  Δικαστηρι όύ τις   
απόκόπε ς πόύ ε γιναν από  τό κρα τός στις απόλαβε ς και σύντα ξεις τών δημό -
σιών ύπαλλη λών και τών εργαζό μενών τόύ εύρύ τερόύ δημό σιόύ τόμε α, στό 
πλαι σιό τών δημόσιόνόμικώ ν με τρών πόύ λη φθηκαν τόν Δεκε μβριό τόύ 
2012 για στη ριξη της κύπριακη ς όικόνόμι ας.  

Με τη νε α από φαση  τόύ τό Δικαστη ριό ό πώς και σε πρόηγόύ μενη από φαση 
πόύ αφόρόύ σε τόύς πόλύσύνταξιόύ χόύς, θεώρει  τις σύντα ξεις ώς περιόύ-
σιακό  στόιχει ό.  

Σύ μφώνα με την από φαση, τό α ρθρό 3 τόύ νό μόύ περι  της μει ώσης τών   
απόλαβώ ν και τών σύντα ξεών τών αξιώματόύ χών, εργόδότόύμε νών και σύ-
νταξιόύ χών της κρατικη ς ύπηρεσι ας και τόύ εύρύ τερόύ δημό σιόύ τόμε α, σύγκρόύ εται με τό α ρθρό 23 τόύ Σύντα γ-
ματός, πόύ αφόρα  στό δικαι ώμα της ιδιόκτησι ας, αφόύ  όι αιτητε ς ύπόστη ριξαν στό Δικαστη ριό και δικαιώ θηκαν 
ό τι όι απόλαβε ς απότελόύ ν περιόύσιακό  στόιχει ό.  

Όπώς τόνι ζει τό Διόικητικό  Δικαστη ριό, ό περιόρισμό ς πόύ τε θηκε στό α ρθρό 3 τόύ νό μόύ, δεν ει ναι απαραι τητός 
και όύ τε δικαιόλόγει ται από  τό Σύ νταγμα. Υπενθύμι ζεται πώς η σχετικη  νόμόθεσι α α λλαξε τρει ς φόρε ς 2012, 2013 
και 2014. Στόν νό μό τόύ 2014, όι απόκόπε ς καθόρι στηκαν να αρχι ζόύν από  3,8% και φθα νόύν στό 17,5%.  

Με την από φαση τόύ Ανώ τατόύ, θεώρει ται βε βαιό ό τι θα ύπα ρξόύν επιπτώ σεις στόύς σχεδιασμόύ ς της κύβε ρνη-
σης για την όικόνόμι α, αφόύ  τό κό στός για σύμμό ρφώση με την από φαση θα η ταν τερα στιό.  

H Δημόκρατι α ε χει περιθώ ριό 42 ημερώ ν να ασκη σει ε φεση κατα  της από φασης.   

Από  κύ κλόύς τόύ Υπόύργει όύ Οικόνόμικώ ν, ό πώς επικαλει ται η εφημερι δα «Η καθημερινη », εκτιμα ται ό τι η από -
φαση αύτη  να όδηγη σει σε αύτό ματη και αναδρόμικη  επιστρόφη  τών απόκόπώ ν, ενώ  θεώρει ται ό τι αύτό  τό δικαι -
ώμα πιθανώ ς να περιόρι ζεται απόκλειστικα  σε ό σόύς πρόσε φύγαν όνόμαστικα  κατα  τών νόμόθεσιώ ν αύτώ ν, κα τι 
πόύ περιόρι ζει σημαντικα  τό κό στός.  

Παρα λληλα, στην περι πτώση πόύ η από φαση τόύ Δικαστηρι όύ θα εφαρμόστει  από  εδώ  και μπρός, ό αντι κτύπός 
μειώ νεται, αφόύ  η δη ύπα ρχει ειλημμε νη από φαση για σταδιακη  επιστρόφη  τών απόλεσθε ντών εισόδημα τών 
στόύς ύπαλλη λόύς και σύνταξιόύ χόύς τόύ δημόσι όύ και εύρύ τερόύ δημόσι όύ τόμε α, μια από φαση πόύ ε χει όρι ζό-
ντα όλόκλη ρώσης στό τε λός τόύ 2022 η  αρχε ς τόύ 2023.  

Ει ναι πόλύ  πρό ώρό, ανε φερε η ι δια πηγη , να πρόσδιόριστει  ό αντι κτύπός χώρι ς να ερμηνεύθει  η από φαση και σύ-
νακό λόύθα να ύπόλόγιστει  η ό πόια δημόσιόνόμικη  επι πτώση.                                                     Πηγή: kathimerini 

Αντισυνταγματικός ο νόμος για τις αποκοπές μισθών και συντάξεων  

Με ανακόι νώση της η Παγκύ πρια Σύντεχνι α Νόσηλεύ-
τώ ν (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) αναφε ρεται στην από φαση τόύ δικα-
στηρι όύ, με ημερόμηνι α 12 Νόεμβρι όύ 2018, να κρι νει 
ώς αντισύνταγματικη  την από φαση  για απόκόπη  τόύ 
επιδό ματός επικινδύνό τητας σε ό λόύς τόύς νόσηλεύτε ς 
Ψύχικη ς Υγει ας από  την Κύπριακη  Δημόκρατι α. 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ενημερώ νει τόύς νόσηλεύτε ς Ψύχικη ς Υ-
γει ας ό τι η Κύπριακη  Δημόκρατι α δεν α σκησε τό δικαι -
ώμα της ε φεσης πόύ της επε τρεπε να πρα ξει η νόμόθε-
σι α.  

Επι  της πρα ξης αύτό  σημαι νει ό τι όι πρόσφύγε ς της 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ για τόύς νόσηλεύτε ς της Ψύχικη ς Υγει ας πόύ 
κατατε θηκαν από  τόν δικηγό ρό κ. Δημόσθε νη Στεφανι -
δη τόν Μα ρτιό τόύ 2014 και ε χόύν κερδηθει  ει ναι με 
αναδρόμικη  ισχύ  με ημερόμηνι α αναδρόμικό τητας την  

 

 

1η Μαρτι όύ τόύ 2014. 

Οι ύπό λόιπόι επηρεαζό μενόι νόσηλεύτε ς της Ψύχικη ς  
Υγει ας πόύ δεν πρόσε φύγαν στό δικαστη ριό δικαιόύ -
νται τό σύγκεκριμε νό επι δόμα από  την ημε ρα της 
ε κδόσης της δικαστικη ς από φασης και η όπόι α ει ναι η 
12η Νόεμβρι όύ τόύ 2018. 

Η Παγκύ πρια Σύντεχνι α Νόσηλεύτώ ν (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) ανα-
φε ρει ό τι θα πρόβει  σε ό λες τις απαραι τητες ενε ργειες 
για εκτε λεση της από φασης και καταβόλη ς τών ανα-
δρόμικώ ν από  τα αρμό δια Λόγιστη ρια για ό λόύς τόύς  
επηρεαζό μενόύς και πρός απόφύγη  της επιλεκτικη ς  
πληρώμη ς κα πόιών σύναδε λφών. 

Απόφαση για το επίδομα επικινδυνότητας  
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Με σα στό πλαι σιό της αναδό μησης τών δόμώ ν και τών 
λειτόύργιώ ν τών αύτόνόμημε νών νόσηλεύτηρι ών και 
καταγραφη ς περιόύσιακώ ν στόιχει ών/εξόπλισμώ ν και 
της στελε χώσης τών ύπηρεσιώ ν και τμημα τών, ε χει 
διαφανει  η ανα γκη καλύ τερης διαχει ρισης και αξιόπόι η-
σης τόύ ανθρώ πινόύ δύναμικόύ .   

Ειδικα  στό κόμμα τι της στελε χώσης ύπηρεσιώ ν με τό 
κατα λληλό πρόσώπικό , τό σό αριθμητικα  ό σό και στό 
γνώσιόλόγικό  επι πεδό αλλα  και με τη σώστη  διαχει ριση 
τών ανθρώπι νών δύνατότη τών και τη στόχεύμε νη αξιό-
πόι ηση τόύς, δι νεται η δύνατό τητα στα νόσηλεύτη ρια, 
σύνεπώ ς και στις διόικη σεις αύτώ ν, να πετύ χόύν τις 
βραχύ χρόνες και μακρόπρό θεσμες επιδιώ ξεις τόύς.  Για 
την επι τεύξη αύτώ ν τών επιδιώ ξεών σημαντικό  ρό λό 
ε χει να διαδραματι σει η γνώ ση τόύ ύπα ρχόντός ανθρώ -
πινόύ δύναμικόύ  και ειδικα  η εξιδεικεύμε νη γνώ ση/
εμπειρι α, η όπόι α απότελει  τό βασικό  στόιχει ό ώς πα-
ραγώγικό ς σύντελεστη ς για την εύ ρύθμη λειτόύργι α 
ενό ς όργανισμόύ .  

Καλύτερη διαχείριση 

Σε σύνδύασμό   με την ύιόθε -
τηση σύ γχρόνών μεθό δών 
διόι κησης να μπόρόύ ν να επι-
τεύχθόύ ν στό χόι πόύ να αντα-
νακλόύ ν στην αύ ξηση της α-
πότελεσματικό τητας, της κα-
λύ τερης διαχει ρισης και ταύ-
τό χρόνα της μει ώσης τόύ κό -
στόύς. Αύτη  η εσώτερικη  δε-
ξαμενη  α ντλησης πρόσώπικόύ  

και γνώ σεών ό σό αφόρα  τό νόσηλεύτικό  πρόσώπικό , 
κατα  τη διαδικασι α τόύ πρόγραμματισμόύ , δεν πρε πει 
να ει ναι ανεξε λεγκτη αλλα  να διε πετε από  κανόνισμόύ ς 
και θεσμόθετημε νες διαδικασι ες πόύ θα ει ναι λειτόύργι-
κε ς και ό χι σε βα ρός της ανα πτύξης και στελε χώσης τόύ 
νόσηλεύτικόύ  πρόσώπικόύ .  Η μη σώστη  εφαρμόγη  και 
τη ρηση αύτώ ν τών κανόνισμώ ν και αρχώ ν θα επιφε ρει 
αναστα τώση και αι σθημα απώ λειας εμπιστόσύ νης από  
τό νόσηλεύτικό  πρόσώπικό  πρός τις διόικη σεις. 

Για την απόφύγη  τε τόιών καταστα σεών και ειδικα  για 
τό κόινό  αι σθημα τόύ δικαι όύ, τό κρα τός με γνώ μόνα 
την εύ ρύθμη λειτόύργι α τών ύπόύργει ών και τών ανε-
ξα ρτητών ύπηρεσιώ ν και την καλύ τερη ε ννόμη διαχει -
ριση τόύ ανθρώ πινόύ δύναμικόύ  εντό ς αύτώ ν π.χ: 
ΝΠΔΔ, εγκαθι δρύσε μηχανισμό  εσώτερικη ς αγόρα ς ερ-
γασι ας στη δημό σια ύπηρεσι α, πόύ στόχεύ ει να ενισχύ -
σει τα εργαλει α κινητικό τητας πρόσώπικόύ  για κα λύψη 
τών ύπηρεσιακώ ν αναγκώ ν.  Στη βα ση ό λών τών πιό 
πα νώ τό Τμη μα Δημό σιας Διόι κησης και Πρόσώπικόύ  
(ΤΔΔΠ) ε χει πρόώθη σει σε ό λα τα αρμό δια Υπόύργει α 
και ανεξα ρτητες ύπηρεσι ες εγκύ κλιό, με αρ. 1515 και 
ημερόμηνι ας 14.3.2015, με θε μα την «Εγκαθι δρύση Μη-

χανισμόύ  Εσώτερικη ς Αγόρα ς 
Εργασι ας στη δημό σια ύπηρε-
σι α» και στην όπόι α αναφε ρε-
ται ό τι: «Επιπρό σθετα με τόν 
μηχανισμό  αύτό  αναμε νεται ό τι 
θα απαμβλύνθόύ ν πρόβλη ματα 
πόύ σχετι ζόνται τό σό με την 
ελλιπη  ενημε ρώση/ πρό σβαση 
τών ιδι ών τών ύπαλλη λών σε 
εύκαιρι ες για μετακι νηση/ από σπαση  τόύς για εκτε λε-
ση α λλών καθηκό ντών ό σό και της απρόθύμι ας σε όρι-
σμε νες περιπτώ σεις τών πρόι σταμε νών αρχώ ν να σύ-
ναινε σόύν  στη μετακι νηση/ από σπαση τών ενδιαφερό-
με νών ύπαλλη λών σε α λλες Υπηρεσι ες».  Ειδικα  στό ση-
μει ό 4 (α), της ι διας εγκύκλι όύ τόνι ζεται με σαφη  τρό πό 
ό τι:  «Τό αι τημα πρε πει, επι σης, να σύνόδεύ εται με  
“Πρό σκληση για Εκδη λώση Ενδιαφε ρόντός”, στην όπόι -
α πρε πει να περιγρα φόνται τα καθη κόντα πόύ αναμε νε-
ται να εκτελει  ό ύπα λληλός/λόι πόύ θα επιλεγει /γόύ ν, 
τα αναγκαι α πρόσό ντα και ενδεχόμε νώς η πει ρα τόύ/
τών ύπόψηφι όύ/ών, καθώ ς και τις κατηγόρι ες ύπαλλη -
λών πόύ θα μπόρόύ ν να απεύθύνθόύ ν για την ανα γκη. 
Π.χ. δικαι ώμα εκδη λώσης ενδιαφε ρόντός μπόρει  να όρι-
στει  ό τι ε χόύν ύφιστα μενόι λειτόύργόι , μό νιμόι η  εργό-
δότόύ μενόι αόρι στόύ χρό νόύ, στη σύνδύασμε νη κλι μα-
κα Α8-10-11, με ακαδημαι κα  πρόσό ντα στα Οικόνόμικα  
η /και σύναφη  πει ρα στην εξε ταση παραπό νών όικόνό-
μικη ς φύ σης».  

Προσόντα 

Επιπλε όν στό σημει ό 4 (γ), αναφε ρεται ό τι: «Κατα  την 
αξιόλό γηση τών ύπόψηφι ών, η Επιτρόπη  μπόρει  να 
λαμβα νει ύπό ψη τα πρόσό ντα τών ύπόψηφι ών, όπόια-
δη πότε σύναφη  με τα καθη κόντα πει ρα, καθώ ς επι σης 
και τα ενδεχό μενα πρόβλη ματα/ ανα γκες στελε χώσης 
της ύπηρεσι ας στην όπόι α απασχόλει ται ό ύπόψη φιός.  
Κατα  τη διαδικασι α αξιόλό γησης, η Επιτρόπη , εα ν τό 
επιλε ξει, μπόρει  να ύπόβα λλει σε πρόφόρικη  εξε ταση 
τόύς ύπόψηφι όύς, τα απότελε σματα της όπόι ας θα λαμ-
βα νει ύπό ψη». Τε λός, στό σημει ό 5 της εγκύκλι όύ, ση-
μειώ νεται ό τι «η με χρι ση μερα πρακτικη , σύ μφώνα με 
την όπόι α τα δια φόρα Υπόύργει α/ Ανεξα ρτητες Υπηρε-
σι ες γνώστόπόιόύ ν τις όπόιεσδη πότε ανα γκες πρότι θε-
νται να καλύ ψόύν με απόσπα σεις πρόσώπικόύ , με σώ 
εγκύκλι ών, τις όπόι ες απόστε λλόύν στις δια φόρες κύ-
βερνητικε ς ύπηρεσι ες, τερματι ζεται και όι ανα γκες θα 
πρε πει εφεξη ς να γνώστόπόιόύ νται μό νό με σώ της πιό 
πα νώ διαδικασι ας». Η τη ρηση της διαδικασι ας από  
ό λόύς τόύς αρμό διόύς αλλα  και ενδιαφερό μενόύς πόύ 
καλόύ νται να χειριστόύ ν τε τόιόύ ει δόύς ύπόθε σεις θα 
απότρε ψει την όπόιαδη πότε ε νσταση πόύ μπόρει  να 
δημιόύργηθει , επι  της εκπλη ρώσης τών αναγκώ ν, στην 
εσώτερικη  κινητικό τητα τόύ πρόσώπικόύ  πρός α λλες 
ύπηρεσι ες/τμη ματα.   Θ.Τ. 

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στα Αυτονομημένα Νοσηλευτήρια   



 

 

Ήταν Αύ γόύστός τόύ 2013 
πόύ ξεκινόύ σε η εφαρμόγη  

τόύ θεσμόύ  της καταβόλη ς  τών €10 ώς τε λός επι σκε-
ψης στις Πρώ τες βόη θειες τών Δημό σιών Νόσηλεύτηρι -
ών.  

Πιό σύγκεκριμε να και βα σει τών νε ών διαδικασιώ ν, όι 
ασθενει ς πόύ θα επισκε πτόνταν τα ΤΑΕΠ, ανεξαρτη τόύ 
αν η ταν δικαιόύ χόι δώρεα ν περι θαλψης η  μη, θα κατε -
βαλλαν τό πόσό  τών €10 ανεξα ρτητα από  τις ύπηρεσι -
ες πόύ θα ελα μβαναν κατα  την εγγραφη  τόύς για εξε τα-
ση. 

Από  τό τε λός καταβόλη ς αύτό , ει χαν εξαιρεθει  κα πόιες 
εύα λώτες κατηγόρι ες πόλιτώ ν ό πώς ει ναι όι λη πτες 
δημόσι όύ βόηθη ματός, όι στρατιώ τες, όι ανα πηρόι α-
γώ νών, ε νόικόι σύγκεκριμε νών ιδρύμα τών κ.λπ.  

Επι σης από  τα τε λη πρώ τών βόηθειώ ν, απαλλα σσό-
νταν και πόλύ  σώστα , τα με λη τών Σώμα τών Ασφαλει -
ας, (αστύνόμι ας, πύρόσβεστικη ς, στρατόύ ), με την πρό-
ύ πό θεση ό τι ό τραύματισμό ς τόύς όφει λεται στην εκτε -
λεση ύπηρεσιακώ ν καθηκό ντών. Παρό λα αύτα  ει χε δη-
μιόύργηθει  μια κατα φώρη αδικι α ε ναντι τών εργαζόμε -
νών στα δημό σια νόσόκόμει α.  

Με την εφαρμόγη  τόύ σύγκεκριμε νόύ με τρόύ διαφα νη-
κε και καταγρα φηκε επι σημα με σώ τών εκπρόσώ πών 
τόύς, η κατα φώρη αδικι α ε ναντι τών Επαγγελματιώ ν  

 

ύγει ας και ειδικα  τών Νόσηλεύτώ ν και τών Μαιώ ν, ειδι-
κα  εν ώ ρα καθη κόντός, ό πόύ σε ε να απαιτητικό  εργα-
σιακό  περιβα λλόν, με ύψηλό  βαθμό  επικινδύνό τητας 
και σε περι πτώση α μεσης ανα γκης αντιμετώ πισης πρό-
βλη ματός της ύγει ας τόύς θα ε πρεπε να καταβα λλόύν 
τό τε λός τών €10 για να λα βόύν τις απαραι τητες ύπη-
ρεσι ες εξε τασης και φρόντι δας. 

Τελικα  χρεια στηκαν να παρε λθόύν σχεδό ν 5,5 χρό νια 
για να αναγνώριστει  και να διόρθώθει  η σύγκεκριμε νη 
αδικι α.  

Σύ μφώνα με τρόπόπόι ηση της νόμόθεσι ας και με ισχύ  
από  15 Φεβρόύαρι όύ 2019, η πόλιτει α διό ρθώσε την 
αδικι α ε τσι ώ στε και όι νόσηλεύτε ς και όι μαι ες, εν ώ ρα 
καθη κόντός, εα ν χρειαστόύ ν να λα βόύν ύπηρεσι ες 
Πρώ τών Βόηθειώ ν να εξαιρόύ νται τόύ τε λόύς εγγρα-
φη ς 10 εύρώ  στα Τμη ματα Ατύχημα τών και Επειγό -
ντών Περιστατικώ ν.                                                  

*Νοσηλευτικός Λειτουργός, Χειρουργείο 

MSc, Διοίκηση Μονάδων Υγείας 

Μέλος Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, Λάρνακας  

Μέλος Ταμείου Πρόνοιας, Υγείας & Ευημερίας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ 
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Με σα από  την καθημερινη  επικόινώνι α πόύ ε χόύμε με 
τα με λη μας διαπιστώ θηκε ό τι σε κα πόια τμη ματα τών 
νόσόκόμει ών, στό πλαι σιό αιτη ματός σύναδε λφών για 
χόρη γησης θερινη ς α δειας ανα παύσης πρότι θεται να 
μην τόύς δόθει  η ελα χιστη περι όδός τών  δύ ό (2) σύνε-
χό μενών εβδόμα δών.  

Κατό πιν λη ψης νόμικη ς σύμβόύλη ς από  τόν νόμικό  
σύ μβόύλό της σύντεχνι ας, ό Κανόνισμό ς 6(1) τών περι  
Δημό σιας Υπηρεσι ας (χόρη γηση αδειώ ν) κανόνισμώ ν 
1995, Κ.Δ.Π. (101/95) σε σύνδύασμό  και σύνα ρτηση με 
τό α ρθρό 57 τόύ περι  Δημό σιας Υπηρεσι ας Νό μόύ 
(Ν.1/90) αναφε ρει ό τι: «Σε κα θε ύπα λληλό χόρηγόύ -
νται όι καθόρισμε νες α δειες» και ό τι: «Η περι όδός θερι-
νώ ν διακόπώ ν καθόρι ζεται για την χρόνικη  περι όδό 
από  1η Ιόύνι όύ–30 Σεπτεμβρι όύ». 

 

 

 

 

 

Καταλη γόντας τό α ρθρό ό τι «Κατα  την περι όδό αύτη  όι 
ύπα λληλόι δικαιόύ νται να πα ρόύν τρεις σύνεχει ς εβδό-
μα δες α δεια. Σε εξαιρετικε ς ό μώς περιπτώ σεις πόύ ανα -
γκες της ύπηρεσι ας καθιστόύ ν πρακτικα  αδύ νατη την 
παραχώ ρηση τριώ ν σύνεχώ ν εβδόμα δών, τό τε παρα-
χώρόύ νται δύό σύνεχει ς εβδόμα δες και επιπλε όν μια 
εβδόμα δα σε α λλό στα διό με σα στην πιό πα νώ περι ό-
δό».                             

Εξαίρεση από τα τέλη εγγραφής στα ΤΑΕΠ  

εν ώρα καθήκοντος για  Νοσηλευτές και Μαίες 

Του Θεόδωρου Τράπαλη* 

Θερινή άδεια ανάπαυσης 



 

 

Τα ύφιστα μενα δεδόμε να στόν τό-
με α της ύγει ας, σε εθνικό  επι πεδό, 
ύπόδηλόύ ν ε να πατερναλιστικό  
επαναλαμβανό μενό μότι βό, με πε-
νιχρη  χρηματόδό τηση και ε νδεια 

σαφώ ν επιστημόνικώ ν πρώτόκό λλών διαχει ρισης, πόύ 
επιφε ρει ανεπαρκη  ανταπό κριση στις ανα γκες τών πό-
λιτώ ν, καθώ ς και δύσαρε σκεια τών επαγγελματιώ ν ύ-
γει ας. Η ειρημε νη διαπι στώση σύνεπα γεται της πληθώ -
ρας τών δημόσιεύμε νών επισημα νσεών, διαφώνιώ ν, 
παραπό νών και καταγγελιώ ν τών τελεύται ών ετώ ν. Οι 
α μεσες στόχεύμε νες μεταρρύθμι σεις δια  με σόύ ενό ς 
σύστη ματός ύγει ας, για τη βε λτιστη διαχει ριση  της, α-
πότελόύ ν, αναντι ρρητα, καθόλικη  αξι ώση.   

Προϋποθέσεις αποτελεσματικών συστημάτων υγείας 

Σύ μφώνα με τις σύστα σεις τόύ Παγκό σμιόύ Οργανι-
σμόύ  Υγει ας, η απόστόλη  ενό ς απότελεσματικόύ  σύ-
στη ματός ύγει ας αφόρα  στην αξιόπόι ηση τόύ σύνό λόύ 
τών όργανισμώ ν, τών ιδρύμα τών και τών πό ρών, για 
παρόχη  ύψηλη ς πόιό τητας ύπηρεσιώ ν φρόντι δας ύγει -
ας, ανεξαι ρετα σε ό λόύς τόύς ανθρώ πόύς, ό ταν και 
ό πόύ τα χρεια ζόνται. Ο σχεδιασμό ς τόύ βασι ζεται σε 
επιστημόνικα  δεδόμε να – παραδει γματα και σύμπερι-
λαμβα νει ρητη  περιγραφη  τόύ σκόπόύ  και τών ρεαλι-
στικα  εφικτώ ν στό χών, στρατηγικώ ν, ενεργειώ ν και 
μηχανισμώ ν αξιόλό γησης.  

Η διαμό ρφώση τών σύστημα τών ύγει ας σε εκα στη χώ -
ρα επηρεα ζεται, κύρι ώς, από  τόύς διαθε σιμόύς ανθρώ -
πινόύς και ύλικόύ ς πό ρόύς, καθώ ς και την κόύλτόύ ρα 
της. Κατα  σύνε πεια, ενδε χεται να ύφι στανται διαφόρε ς, 
σύνεπει α της ετερόγε νειας. Εντόύ τόις, πρόκειμε νόύ να 
διασφαλισθει  η πρόσδόκώ μενη εκπλη ρώση της από-
στόλη ς τόύς και η εύ ρύθμη λειτόύργι α τόύς, η ύιόθε τη-
ση αδιαπραγμα τεύτών πρότύ πών ει ναι αναπό δραστη.  

Στις αδη ριτες πρόαπαιτη σεις σύμπεριλαμβα νόνται ό 
ισχύρό ς μηχανισμό ς χρηματόδό τησης, τα τεκμηριώμε -
να δεδόμε να ώς γνώ μόνας απόφα σεών και πόλιτικώ ν, 
καθώ ς και όι επαρκει ς λειτόύργικε ς εγκαταστα σεις και 
ύπόδόμε ς, σε σύνδύασμό  με ικανόπόιητικη  ύλικότεχνι-
κη  ύπόστη ριξη. Κεντρικό  πύλώ να επιτύχι ας σε ε καστό 
σύ στημα ύγει ας απότελει  ώσαύ τώς, τό α ρτια καταρτι-
σμε νό και κατα λληλα αμειβό μενό ανθρώ πινό δύναμικό  
τόύ.  

Η βε λτιστη από δόση  τόύ σχετι ζεται με την ανταπό κρι-
ση στις ανα γκες και τις πρόσδόκι ες τών πόλιτώ ν βα σει 
τών διαθε σιμών πό ρών και περιστα σεών, καθώ ς και με 
τη διασφα λιση της βε λτιστης ε κβασης τών ασθενώ ν με 
δι καιό και απότελεσματικό  τρό πό. Ως εκ τόύ τόύ, απαι-
τόύ νται ρύθμι σεις πόύ να παρα γόύν τό όρθό  ει δός κι-
νη τρών για τη σύνεργασι α, την αφόσι ώση και τη δε -

σμεύση τόύ πρόσώπικόύ , με επαρκη  αριθμητικη  και 
λειτόύργικη  στελε χώση, ικανόπόιητικε ς απόλαβε ς, κα-
θώ ς και ύπόστηρικτικό  εργασιακό  περιβα λλόν, με ι ση 
και δι καιη μεταχει ριση.  

Κυπριακή πραγματικότητα 

Τις τελεύται ες δεκαετι ες ε χόύν εκπόνηθει  ιδιαι τερα δα-
πανηρε ς μελε τες, αναφόρικα  με την ανα πτύξη και την 
εφαρμόγη  τόύ Γενικόύ  Σύστη ματός Υγει ας (ΓεΣΥ), πόύ 
εντόύ τόις δεν αξιόπόιη θηκαν. Παρα  την πρό τών πύ-
λώ ν εφαρμόγη , όι σύζητη σεις σύνεχι ζόύν να διεξα γό-
νται σε ε να ασαφε ς και αντιφατικό  πλαι σιό αύστηρώ ν 
δημόσιόνόμικώ ν περικόπώ ν και σύνακό λόύθα ανε φι-
κτών αξιώ σεών για πόιό τητα στις ύπηρεσι ες φρόντι -
δας ύγει ας.   

Κατα  σύνε πεια, η πόλιτικη  πρόσταγη , για α μεση εφαρ-
μόγη  τόύ ΓεΣΥ, ύπό  τις δεδόμε νες σύνθη κες, δημιόύργει  
πληθώ ρα ερώτηματικώ ν και πρόβληματισμώ ν. Παρα  
τις επισημα νσεις, τό σό της επιστημόνικη ς νόσηλεύτι-
κη ς κόινό τητας, ό σό και ε τερών επιστημόνικώ ν κόινό-
τη τών, ό σχεδιασμό ς τόύ διαφαι νεται όμιχλώ δης, ενώ  
ε κδηλη ει ναι και η αδύναμι α εξασφα λισης και διατη ρη-
σης τών αδιαπραγμα τεύτών θεμελιώδώ ν αρχώ ν για 
ανα πτύξη, εφαρμόγη  και διατη ρηση ενό ς απότελεσμα-
τικόύ  σύστη ματός ύγει ας.  

*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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 Τα γερά θεμέλια ενός συστήματος υγείας και η κυπριακή πραγματικότητα 

 
Της Παρασκευής Χριστοφή* 



 

 

Με σα στό πλαι σιό τόύ Πανελλη νιόύ Σύνεδρι όύ 
Επει γόύσας και Πρόνόσόκόμειακη ς πόύ διόρ-

γανώ θηκε στό Σύνεδριακό  Κε ντρό τόύ Μεγα ρόύ Μόύσικη ς 
στην Αθη να, στις 3- 6 Απριλι όύ 2019, ό πόύ ταύτό χρόνα διεξα -
χθηκε και ό Πανελλη νιός Διαγώνισμό ς Πληρώμα τών Ασθενό-
φό ρών «EMS Championship», η σύμμετόχη  της κύπριακη ς από-
στόλη ς  κρι νεται α κρώς πετύχημε νη. 
 
Ο διαγώνισμό ς αύτό ς πρό σφερε στόύς σύμμετε χόντες αξιόση-
μει ώτες εμπειρι ες και γνώ σεις, μιας και τα πληρώ ματα  αντα-
γώνι στηκαν κα τώ από  δύ σκόλες σύνθη κες.  
 
Οι όμα δες διαγώνι στηκαν σε 5 σύνόλικα  σενα ρια πόύ αφόρόύ -
σαν πρόσόμόι ώση περιστατικώ ν σε επει γόντα παθόλόγικα , 
καρδιόλόγικα  και περιστατικα  τραύ ματός. 
 
Η Κύ πρός πρόχώ ρησε με χρι τόν τελικό  με την όμα δα EMS1, ό πόύ και αγώνι στηκε μπρόστα  σε ό λόύς τόύς παρεύ-
ρισκό μενόύς τόύ Σύνεδρι όύ, κατακτώ ντας τό πρώ τό βραβει ό,  πετύχαι νόντας ε τσι και την πρώ τη Πανελλη νια νι κη 
της, απόδεικνύ όντας για ακό μη μια φόρα  τό ύψηλό  επι πεδό ύπηρεσιώ ν πρόνόσόκόμειακη ς φρόντι δας ύγει ας πόύ 
παρε χει η χώ ρα μας. 
 
Η όμα δα EMS1 απότελει τό 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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Κυπριακή πρωτιά  στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό  

Πληρώματος Ασθενοφόρων   

Της Ριάνας Κωνσταντίνου* 



 

 

Συνάντηση ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ  

με Συντεχνία Νοσηλευτών της Μάλτας                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με λη τόύ Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Κύ πρόύ εκπρόσώ πησαν 
τη σύντεχνι α στό 13ο Κόινόπόλιτειακό  Σύνε δριό με 
θε μα  «Nurses and Midwives Improving Healthcare».  

Τό σύνε δριό πραγματόπόιη θηκε  στη Μα λτα, μεταξύ  
8 – 9 Μαρτι όύ 2019. 

Τα με λη τόύ Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Χρι στός Χριστόδόύ -
λόύ, Πετρόύ λα Παρασκεύα  και Στε λλα Ηλι α ει χαν 
την εύκαιρι α να ε χόύν κατ’ ιδι αν σύνα ντηση με τόν  
Γενικό  Γραμματε α της Σύντεχνι ας τών Νόσηλεύτώ ν 
και Μαιώ ν της Μα λτας Mr. Colin Galea. 

Κατα  τη δια ρκεια της σύνα ντησης όι δύό σύντεχνι ες 
αντα λλαξαν από ψεις σχετικα  με τό καθεστώ ς εργό-
δό τησης και α λλα θε ματα πόύ απασχόλόύ ν νόσηλεύ-
τε ς και μαι ες στις δύ ό χώ ρες. Κόινη  διαπι στώση ει ναι 
πώς και στις δύ ό χώ ρες όι κύβερνη σεις πρόχώρόύ ν 
σε παρό μόιες αλλαγε ς στό σύ στημα ύγει ας ό σόν α-
φόρα  τη διαχει ριση τών κρατικώ ν νόσηλεύτηρι ών. 
Οι δύό σύντεχνι ες διατύπώ νόύν παρό μόιες ανησύχι -
ες σχετικα  με κα πόιες αλλαγε ς ό πώς  ει ναι η σώστη  
στελε χώση τών νόσόκόμει ών,  η σύνύ παρξη Νόση-
λεύτώ ν, Μαιώ ν και Επισκεπτριώ ν Υγει ας πόύ παρα-
με νόύν στό δημό σιό με τόύς νόσηλεύτε ς πόύ θα ερ-
γόδότόύ νται με τόύς ό ρόύς τόύ  αύτό νόμόύ όργανι-
σμόύ  ό όπόι ός ε χει αναλα βει τη διόι κηση τών νόσό-
κόμει ών. 

Σύμφώνη θηκε ό τι όι δύ ό σύντεχνι ες θα βρι σκόνται 
σε επαφη  για ανταλλαγη  από ψεών. 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ εύχαριστει  τόν ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ για την πρώ-
τόβόύλι α να φε ρει σε επαφη  τις δύό σύντεχνι ες. 
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Η Επαρχιακη  Επιτρόπη  ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ Λα ρνα-
κας σε σύνεργασι α με τόν Τόμε α Ελε γχόύ 
Λόιμώ ξεών ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ ανακόινώ νόύν τη 
διεξαγώγη  Νόσηλεύτικη ς Επιστημόνικη ς 
Ημερι δας  την Παρασκεύη , 7 Ιόύνι όύ 2019, 
στό ξενόδόχει ό  SunHall.  

Η Νόσηλεύτικη  Ημερι δα θα μόριόδότηθει  
με ώ ρες σύνεχιζό μενης εκπαι δεύσης.  

Περιλη ψεις εργασιώ ν μπόρει  να ύπόβα λλόνται με χρι την 
1η Μαι όύ 2019, σε ηλεκτρόνικη  μόρφη  στό email:            
larnaca.library@cytanet.com.cy 

Πρόεγγραφε ς για την ημερι δα θα γι νόνται με χρι τις 20 
Μαι όύ 2019  στα με λη της όργανώτικη ς επιτρόπη ς, με 
την απόστόλη  τών σχετικώ ν  Δελτι ών σύνόδεύό μενών με  
τό σχετικό  αντι τιμό. 
 
Εγγραφη  στόν χώ ρό διεξαγώγη ς  της  Ημερι δας δεν θα  
ύφι σταται. Τό κό στός σύμμετόχη ς θα περιλαμβα νει την 
παρακόλόύ θηση τόύ σύνεδρι όύ, τό ε ντύπό ύλικό , καφε ς 
στα διαλει μματα καθώ ς και κόκτε ιλ τό μεσημε ρι της 7ης 
Ιόύνι όύ 2019.   
 
 

Νοσηλευτική Επιστημονική Ημερίδα               
Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ Λάρνακας 
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Με σα  στό πλαι σιό της  πρόσφόρα ς πρός τα με λη της, τό 
Δ.Σ. της Παγκύ πριας Σύντεχνι ας Νόσηλεύτώ ν 
(ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) ε χει ε ρθει σε σύμφώνι α για την ενόικι αση 
διαμερισμα τών με χαμηλό  κό στός κατα  την φετινη  κα-
λόκαιρινη  περι όδό.  

Τα διαμερι σματα  πόύ  διατι θε-
νται ει ναι στις περιόχε ς τόύ 
Πρώταρα  (Περνε ρα),  Παραλι μνι 
(Κα ππαρη), Πα φός (Μανδρια ),  
και στην περιόχη  τόύ Αγρόύ .  

Πληρόφόρι ες σχετικα  με τα 
πρόσφερό μενα πρός ενόικι αση 
διαμερι σματα και την κατα θεση 
η  απόστόλη  τών αιτη σεών τα 
με λη μπόρόύ ν να επικόινώνόύ ν 
με τόύς επαρχιακόύ ς εκπρόσώ -

πόύς της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ στα νόσόκόμει α τόύς.  

Επιπλε όν, όι πληρόφόρι ες και τα ε ντύπα αιτη σεών δια-
τι θενται ηλεκτρόνικα  στην επι σημη ιστόσελι δα της 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ (Link: PASYNO) 

Καταλύτικη  ημερόμηνι α κατα θεση αιτη σεών η 12η    
Απριλι όύ 2019.  

Σε περι πτώση πόύ όι αιτη -
σεις ει ναι περισσό τερες, για 
τα διαθε σιμα διαμερι σματα 
την ι δια ημερόμηνι α, θα 
γι νεται κλη ρώση  μεταξύ  
τών αιτητώ ν. 

 

 

 

 

 

 

Η  σύντεχνι α μας, σε σύνεργασι α με τό ταξιδιώτικό  γραφει ό Moustakas 
Travel & Tours Ltd, πρόσφε ρει ειδικε ς τιμε ς στα με λη της για ξενόδόχει α 
και διαμερι σματα στην Κύ πρό για την καλόκαιρινη  περι όδό.  

Για κρατη σεις στα ξενόδόχει α και για περισσό τερες επιλόγε ς απεύθύ νεστε 
μό νό στό Moustakas Travel & Tours  (κύρ. Μαρι νός) στό τηλ: 25564333, 
99638328.  

Οι κρατη σεις γι νόνται αναλό γώς διαθεσιμό τητας χώρι ς να γι νει όπόιαδη πότε κλη ρώση. Παρακαλώ  να αναφε ρετε 
ό τι ει σαστε με λη της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.  

Για να ισχύ ει όπόιαδη πότε κρα τηση πρε πει να καταβληθει  πρόκαταβόλη  ισό τιμη της μιας διανύκτε ρεύσης και να 
απόστε λλεται σύμπληρώμε νό τό ε ντύπό πρόσώπικώ ν στόιχει ών (επισύνα πτεται). Θα γι νεται επιβεβαι ώση με λόύς 
από  την ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

Για να δείτε τις προσφορές, στις προτεινόμενες ξενοδοχειακές μονάδες και διαμερίσματα, συνδεθείτε με τον παρα-
κάτω ιστότοπο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ: Κράτηση ξενοδοχείου και έντυπο κράτησης 

Συνεργασία ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ - MOUSTAKAS TRAVEL TOURS  

Εξοχικές κατοικίες/διαμερίσματα προς ενοικίαση τη θερινή περίοδο 
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ 

(ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) 

Παναγιώτης Γεωργίου  

Γενικό ς Γραμματε ας  

Θεοφανώ Παπαστεφάνου  

Βόηθό ς Γενικό ς  Γραμματε ας 

Πετρούλα Παρασκευά  

Οργανώτικό ς Γραμματε ας  

Χρίστος Χριστοδούλου  

Ταμι ας  

 Θεόδωρος Πετέλης  

Βόηθό ς Οργανώτικό ς Γραμματε ας 

και Εκπρό σώπός Τύ πόύ   

Φαίδων Ηλία  

Γραμματε ας  Διαφώ τισης 

και Εκδό σεών  

 Ευγένιος  Πεγειώτης  

Με λός  

 Αλέξανδρος Ερωτοκρίτου  

Με λός  

Γιώργος Πηχίδης  

Εκπρό σώπός  Νόσηλεύτώ ν 

Ψύχικη ς Υγει ας  

Λούκας Παναγιώτου   

 Με λός  

Στέλλα Ηλία Χείρα  

Με λός 

 Παναγιώτης Γεωργίου (Πα φός)  

Με λός 
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 Moustakas travel & tours ltd 
 Φραγκλίνου Ρούσβελτ 132 | 3011 

| Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού 

25564333, 25565307 

25578270 

mtt@cytanet.com.cy 

Σύνδεση: ΕΝΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την απόκτηση κάρτας μέλους της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ        
επωφελείστε από τις ολόχρονες προσφορές και    
εκπτώσεις μέσω των συμβεβλημένων καταστημά-
των και αρκετών άλλων επαγγελματικών κατηγο-
ριών. 

 

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 

To Fasouri Watermania-Waterpark στη Λεμεσό  πρόσφε ρει 
ειδικε ς τιμε ς εισό δόύ στα με λη της ΠΑ. ΣΥ.NO και τις όικόγε -
νειες 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  ισχύ ει με την παρόύσι αση της κα ρτας με λόύς 
στην ει σόδό τόύ ύδρόπα ρκόύ και αφόρα  μό νό τα με λη της 
σύντεχνι ας και τα α τόμα της α μεσης όικόγε νεια ς τόύς.                                                                                      
Οι πιό πα νώ εκπτώτικε ς τιμε ς δεν μπόρόύ ν να σύνδύαστόύ ν 
με όπόιαδη πότε α λλη πρόσφόρα , πα ρτι η  γενε θλια 


