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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  

Η συντεχνία μας μετακόμισε σε νέα γραφεία. Η μετα-
κόμιση κρίθηκε απαραίτητη ώστε η λειτουργία της 
γραμματείας να είναι πιο αποδοτική και αποτελεσμα-
τική λόγω της αύξησης των εργασιών της. 

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, τελέστηκε ο αγιασμός       
των νέων γραφείων και της αίθουσας συνεδριάσεων 
της συντεχνίας μας από τον Πατέρα Ανδρέα,                  
στην παρουσία μελών του διοικητικού συμβουλίου 
και του γραμματειακού προσωπικού της συντεχνίας. 

Με την ευκαιρία, η συντεχνία εκφράζει τις ευχαριστίες 
της στον κ. Γεώργιο Βρυωνίδη, ο οποίος εικονογράφη-
σε και παραχώρησε στη συντεχνία την εικόνα της Αγί-
ας Φοίβης, προστάτιδας του εθελοντισμού και των 
νοσηλευτών. Η εικόνα τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέ-
ση στο οίκημα της συντεχνίας 

Μετακόμιση σε νέα γραφεία 

της  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

http://www.pasyno-cyprus.com
https://www.facebook.com/groups/578527048874036/
https://www.facebook.com/groups/578527048874036/
https://www.facebook.com/search/top
https://twitter.com/hashtag/%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF


 

 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Νοσηλευτική στελέχωση                     3 

Η  συντεχνία μας εκπέμπει σήμα κινδύνου ανα-
φορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα 

Τμήματα Αιμοκάθαρσης των νοσηλευτηρίων του Ο-
ΚΥπΥ, τονίζοντας ότι «οι ελλείψεις προσωπικού και 
χώρου δημιουργούν άμεσα και σοβαρότατα προβλή-
ματα για την υγεία και ασφάλεια των αιμοκαθαιρό-
μενων νεφροπαθών». 

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, «τα Τμήματα Αι-
μοκάθαρσης είναι εμφανώς υποστελεχωμένα, όμως 
τα προβλήματα στελέχωσης γίνονται ακόμη μεγαλύ-
τερα, με άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των ασθε-
νών, κατά την καλοκαιρινή περίοδο». 

Εξουθενωτικές υπερωρίες 

«Το προσωπικό αναγκάζεται να εργάζεται υπερωρια-
κά, δεν μπορεί να πάρει την καλοκαιρινή του άδεια 
γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να το αναπληρώ-
σει, οι συνεδρίες των ασθενών αυξάνονται, όπως 
αυξάνονται και οι ασθενείς, χωρίς να υπάρχει κανέ-
νας που να ενδιαφέρεται να επιλύσει τα προβλήμα-
τα», υπέδειξε η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

Η συντεχνία αναφέρθηκε στη σημαντικότητα των 
θεραπειών αιμοκάθαρσης επισημαίνοντας ότι 
«εκτός από την παράταση της επιβίωσης των ασθε-
νών συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους και στον περιορισμό, στο ελάχιστο, του χρόνου 
που θα πρέπει να παραμένουν καθηλωμένοι από τις 
ανάγκες της θεραπευτικής αγωγής». 

«Καλούμε όλους όσους δηλώνουν πομπωδώς ότι 
ενδιαφέρονται για την υγεία των ασθενών να επιλύ-
σουν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
Τμήματα Αιμοκάθαρσης γιατί η υγεία των νεφροπα-
θών απειλείται», εξήγησε η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. «Δεν πρέπει 
να παραμένουμε στα λόγια αλλά να προχωράμε στα 
έργα. Δυστυχώς δεν μπορεί κανένας να παίζει με 
τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, ούτε να αναβάλ-
λει αποφάσεις για λύσεις.  

Η κάθε μέρα ζωής τους βρίσκεται στα χέρια όλων 
όσων φωνάζουν ότι αγωνίζονται για τη βελτίωση της 
υγείας των ασθενών και την αναβάθμιση των υπηρε-
σιών. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα», κατέληξε η 
συντεχνία. 

 

Μόνο διαβεβαιώσεις 

Επίσης η συντεχνία μας, με αφορμή δηλώσεις στα 
Μέσα Ενημέρωσης από τους επίσημους εκπροσώ-
πους του Υπουργείου και του ΟΚΥπΥ σε σχέση με τη 
διαφαινόμενη επίλυση προβλημάτων που αντιμετω-
πίζουν οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς και ότι έχουν 
ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπισή τους, αναφέρει: 

«Πιστεύουμε ότι όλες οι δηλώσεις που γίνονται ανα-
φέρονται μόνο σε διαβεβαιώσεις ότι θα επιλυθούν 
τα προβλήματα στέγασης και χώρου, όταν βέβαια 
γίνουν οι απαραίτητες μελέτες, με τον καθορισμό 
κάποιων ημερομηνιών υλοποίησής τους για τα νοσο-
κομεία Κυπερούντας, Λάρνακας και Πάφου. 

Πιστεύουμε ότι το λεωφορείο για τη μεταφορά των 
ασθενών θα διευκόλυνε τους ταλαιπωρημένους α-
σθενείς. Όμως, δυστυχώς, δεν επιλύνει ούτε το πρό-
βλημα της υποστελέχωσης, ούτε και αυτό της 
έλλειψης χώρου στα Τμήματα Αιμοδιάλυσης, θέματα 
σημαντικά τα οποία έχουμε φέρει στο φως της δημο-
σιότητας τόσο εμείς ως νοσηλευτές όσο και οι ασθε-
νείς». 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. ζητά από τον ΟΚΥπΥ να στελεχώσει σω-
στά τα δημόσια αυτόνομα νοσηλευτήρια με νοση-
λευτές, ώστε να παρέχεται η ενδεδειγμένη, ποιοτική 
και εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα στους 
ασθενείς και η δυνατότητα να ανταγωνιστούμε επί 
ίσοις όροις, σε περιβάλλον του ΓεΣΥ, τα ιδιωτικά νο-
σηλευτήρια. 

Η υποστελέχωση εξουθενώνει                                                 
το προσωπικό των Τμημάτων Αιμοκάθαρσης 
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Ο Γενικός Γραμματέας 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., Παναγιώτης 
Γεωργίου, σε συνέντευξή 
του στον «Ιατρικό Τύπο» 
μεταφέρει τα παράπονα 
των νοσηλευτών ότι «ο 

ΟΚΥπΥ δεν δείχνει διάθεση να ακούσει και να λάβει 
υπόψη την εμπειρία και τις γνώσεις των νοσηλευ-
τών, ώστε να βρεθούν λύσεις στα πολλά προβλήμα-
τα που υπάρχουν στα δημόσια νοσηλευτήρια». 

Ο κ. Γεωργίου αναφέρεται στο πρόβλημα της 
υποστελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, στις 
διοικητικές ασάφειες που έχουν προκύψει από το 
ΓεΣΥ το οποίο δεν καθορίζει ρόλους, αλλά και στα 
προβλήματα στο λογισμικό σύστημα τα οποία 
επιβαρύνουν την όλη κατάσταση. 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. επίσης 
αναφέρεται στις σχέσεις νοσηλευτών και γιατρών 
του δημοσίου και στέλνει μήνυμα συμπόρευσης με 
την ΠΑΣΥΚΙ. 

Τέλος ο κ. Παναγιώτης 
Γεωργίου μας μιλά για την 
πολυεπίπεδη συνδικαλιστική 
και κοινωνική δράση που 
αναπτύσσει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. με στόχο να βρίσκεται 
καθημερινά δίπλα από τα μέλη της. Παραθέτουμε 
στη συνέχεια το κείμενο της συνέντευξης: 

Ι.Τ: Όπως έχουν διαμορφωθεί τα νέα δεδομένα με 
την εφαρμογή του ΓεΣΥ θέλαμε να δούμε κατά 
πόσο θεωρείτε ότι υπάρχει προοπτική κι αν 
βλέπετε ότι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση μπορεί 
να κρατήσει με την πάροδο του χρόνου. Ποια 
προβλήματα έχουν προκύψει όσον αφορά τους 
νοσηλευτές; 

Παναγιώτης Γεωργίου: Είμαστε ακόμη στην πρώτη 
φάση του ΓεΣΥ με την εφαρμογή του στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και βλέπουμε ότι 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά 
προβλήματα  στον διοικητικό τομέα  γιατί ακόμη δεν 
έχουν ξεκαθαρίσει οι ρόλοι του καθενός,  πράγμα 
που δυσκολεύει πολύ το έργο μας. Το να υπάρχει 
τόσο μεγάλη ασάφεια σε διοικητικό επίπεδο 

επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την δύσκολη 
κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. 

Επίσης στον τομέα της στελέχωσης υπάρχει μια 
τεράστια τρύπα που κάνει τη ζωή όλων μας πάρα 
πού δύσκολη. Εδώ και τρία χρόνια ζητούμε να  γίνει 
η σωστή στελέχωση στα δημόσια νοσηλευτήρια και 
κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και γι’ αυτό καθημερινά 
αντιμετωπίζουμε ανυπέρβλητα εμπόδια. 

Ακόμα και στο λογισμικό του ΓεΣΥ προκύπτουν 
προβλήματα  και αυτό δυσκολεύει ακόμα 
περισσότερο το έργο όλων  μας. Αντί να 
δημιουργηθεί ένα λογισμικό που θα κάνει την ζωή 
μας πιο εύκολη, έγινε ακριβώς το αντίθετο. 

Ο ΟΚΥπΥ δεν λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις μας! 

Ι.Τ: Βλέπετε να υπάρχει πρόθεση από τον ΟΚΥπΥ να 
κάτσει στο τραπέζι να σας ακούσει  αλλά κυρίως 
διαπιστώνεται διάθεση να βρεθούν λύσεις; 

Παναγιώτης Γεωργίου: Δυστυχώς όχι! Δεν 
βλέπω  από τον ΟΚΥπΥ να έχει τη διάθεση  να 

χρησιμοποιήσει τούτες τις 
γνώσεις που υπάρχουν τόσο 
σε προσωπικό επίπεδο 
μέσα από νοσηλευτές και 
γιατρούς, αλλά και μέσω 

των συντεχνιών, έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα πολύ 
επίπονα προβλήματα του ΓεΣΥ. Και είναι κρίμα 
αυτό!  Εμείς είμαστε το ΓεΣΥ, οι επαγγελματίες 
υγείας, μαζί με τους ασθενείς και δυστυχώς η 
άποψη μας δεν μετράει καθόλου. 

Εμείς ευελπιστούμε ότι τούτη η πολιτική του 
ΟΚΥπΥ  θα αλλάξει κι ότι πλέον θα λαμβάνονται 
υπόψη και οι δικές μας παράμετροι. Μόνο έτσι θα 
αντέξει στο χρόνο αυτή η μεταρρύθμιση. 
Διαφορετικά θα καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. 

Ι.Τ: Από μέρους σας έχουν γίνει κινήσεις έτσι ώστε 
να καταγράψετε κάτω τούτα τα προβλήματα που 
προκύπτουν και να προτείνετε και λύσεις στον 
ΟΚΥπΥ;  

Παναγιώτης Γεωργίου: Έχουν γίνει κάποιες 
συναντήσεις, άνκαι όχι όσες θα έπρεπε, αριθμό. 
Δυστυχώς δεν έχουμε προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό 

«Ανυπέρβλητα προβλήματα στα δημόσια νοσηλευτήρια» 

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. μιλά στον «Ιατρικό Τύπο» για τα προβλήματα 
στη δημόσια υγεία 

«Εδώ και τρία χρόνια ζητούμε να γίνει σωστή 

στελέχωση και κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει» 
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στον οποίο θα έπρεπε να έχουμε φτάσει. 

Από κει και πέρα έχουμε ένα ορόσημο, την 1η 
Ιουνίου 2020  όπου θα ξεκινήσει και η 
δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Ευελπιστούμε ότι 
κάποια ζητήματα θα έχουν ήδη επιλυθεί. 
Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο από μέρους μας 
που πρέπει να υπάρχει βούληση και πρόθεση αλλά 
και από τον ΟΚΥπΥ. 

Συνεργασία με ΠΑΣΥΚΙ 

Ι.Τ: Με  την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών 
Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) είσαστε σε συνεννόηση και 
συνεργασία; Γιατί παρατηρούμε ότι  τα ίδια 
προβλήματα που θέτετε εσείς, όπως είναι η 
υποστελέχωση, το λογισμικό του ΓεΣΥ, είναι θέματα 
που θέτει συνεχώς και η συντεχνία των 
κυβερνητικών γιατρών…. 

Παναγιώτης Γεωργίου: 
Έχουμε επικοινωνία φυσικά 
γιατί τα προβλήματα που 
αφορούν εμάς επηρεάζουν 
και τους ίδιους και το αντίθετο. Αντιλαμβάνεστε ότι 
είμαστε οι εργαζόμενοι που θα τραβήξουμε το 
μεγάλο κουπί γι’ αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη 
δημόσια υγεία, οπόταν ναι υπάρχει μια επικοινωνία, 
υπάρχει μια συνεργασία. Βάζουμε κάποια ζητήματα 
που επηρεάζουν και τους δύο, συμμετέχουμε και οι 
δύο σε διάφορες επιτροπές ή ακόμα και στη Βουλή 
που εκφράζουμε τις απόψεις μας. 

Οι νοσηλευτέςείμαστε μια οικογένεια  

Ι.Τ: Ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., πέραν 
των συνδικαλιστικών ζητημάτων που προτάσσετε, 
ποιες άλλες δράσεις αναπτύσσετε; 

Παναγιώτης Γεωργίου: Πέραν της συνδικαλιστικής 
μας δράσης και την προσπάθεια μας να επιλύσουμε 
τα προβλήματα που βρίσκουμε καθημερινά μπροστά 
μας, έχουμε αναπτύξει μια πολύ έντονη κοινωνική 
δραστηριότητα. 

Το τελευταίο διάστημα έχουμε προχωρήσει 

στην  έκδοση βιβλίου μαγειρικής το οποίο από τα 
έσοδα  που θα μαζευτούν θα βοηθήσουμε το 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, έχουμε πραγματοποιήσει  μια 
μεγάλη παγκύπρια  εκστρατεία για να βρεθούν 
αιμοδότες μέσω του σάλιου για το νωτιαίο μυελό τον 
οστών, έχουμε βοηθήσει σε διάφορες περιπτώσεις 
οικονομικά συνανθρώπους μας που το είχαν ανάγκη. 

Έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή συνεργασία με 
Πανεπιστήμια έτσι ώστε να δοθούν εκπτώσεις στα 
μέλη μας κι επίσης μετά από μεγάλη προσπάθεια 
έχουμε προχωρήσει στη σύναψη συνεργασίας για 
ομαδική ασφάλεια των μελών μας. 

Επίσης προχωρήσαμε σε ενοικίαση αρκετών 
καταλυμάτων για το Καλοκαίρι, τα οποία 
προσφέρουμε στα μέλη μας με πολύ χαμηλότερες 
τιμές. 

Απαλλάξαμε τους συναδέλφους μας από το κονδύλι 
των 40 ευρώ, το οποίο χρειάζονται για να 
ανανεώνουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματος 
τους κάθε 4 χρόνια. Αποφασίσαμε ότι θα παρέχουμε 
εκείνα τα 40 ευρώ ως ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για όλα τα μέλη μας 
ούτως ώστε να μην έχουν εκείνη την επιβάρυνση. 

Προσπαθούμε λοιπόν να αναπτύσσουμε μια 
πολυεπίπεδη δράση έτσι ώστε να είμαστε δίπλα από 
τα μέλη μας, τόσο στα μεγάλα όσο και τα μικρά τους 

προβλήματα. 

Ι.Τ: Υπάρχει ανταπόκριση 
από τα μέλη σας ;  

Παναγιώτης Γεωργίου:  Οι 
νοσηλευτές είμαστε  όλοι μια οικογένεια. Το Δ.Σ. της 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. βασίζεται στα μέλη της και τα μέλη στο 
Δ.Σ. προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο με 
γνώμονα το συμφέρον του νοσηλευτή. Όχι ατομικά, 
αλλά ομαδικά. 

Ι.Τ:  Κλείνοντας, πιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στα 
μέλη σας; 

Παναγιώτης Γεωργίου:  Περάσαμε δύσκολες μέρες 

και δυστυχώς έρχονται κι άλλες δύσκολες μέρες 

αλλά μόνο όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να 

πετύχουμε πράγματα και να επιλύοουμε τα 

προβλήματα που συναντούμε καθημερινά, και είναι 

τεράστια. Να παραμείνουν κοντά στην ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

και  να είναι σίγουροι ότι από μέρους μας ως Δ.Σ. θα 

κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας, με γνώμονα το 

κοινό καλό και συμφέρον.                                           
 Πηγή: www.iatrikostypos.com.cy/www.Healthtodaylife.com 

«Δεν βλέπουμε τον ΟΚΥπΥ να έχει πρόθεση να 

χρησιμοποιήσει τις γνώσεις μας για να επιλύσει 

τα προβλήματα που προκύπτουν» 

http://www.iatrikostypos.com.cy/
http://www.healthtodaylife.com/
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Δ ραματικές διαστάσεις λαμβάνει η μη επαρκής 
στελέχωση κατά την καλοκαιρινή περίοδο των 

τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων περιστατι-
κών, λόγω των αδειών του προσωπικού και της αυ-
ξητικής τάσης που παρουσιάζεται στην προσέλευση 
ασθενών. Ως αποτέλεσμα, επιβαρύνεται το υπάρχον 
νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο καλείται να καλύ-
ψει τις ανάγκες με διπλοβάρδιες ή χωρίς να λαμβά-
νει ημέρα ανάπαυσης. 

Ενώπιον της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. έχουν περιέλθει καταγγελίες 
ότι τα περιφερειακά νοσοκομεία του ΟΚΥπΥ, για να 
στελεχώσουν τα τμήματα και να καλύψουν τις βάρ-
διες, έχουν επιλέξει, λανθασμένα κατά την άποψή 
μας, να μετακινούν νοσηλευτικό προσωπικό από τα 
τμήματα των χειρουργείων.  

Η συντεχνία μας, με αίσθημα ευθύνης έναντι των 
μελών της και στο πλαίσιο του ρόλου που διαδραμα-
τίζει σε θέματα σχεδιασμού, στελέχωσης και ασφά-
λειας, θεωρεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση εγκυμο-
νεί τεράστιους κινδύνους  για το νοσηλευτικό προ-
σωπικό και για τους ασθενείς. 

Κίνδυνοι για λάθη 

Πιστεύουμε ότι μέσω τέτοιων επιλογών αυξάνονται 
οι πιθανότητες για μετάδοση και διασπορά λοιμώξε-
ων από τμήμα σε τμήμα και ειδικά εντός των χει-
ρουργικών αιθουσών, παρατηρείται καθυστέρηση 
στην ανταπόκριση του προσωπικού για αντιμετώπι-
ση επειγόντων περιστατικών, λόγω καθυστέρησης 
στον χρόνο προετοιμασίας των αιθουσών, εξοπλι-
σμού και εργαλείων, αφού πολλά κρίνονται σε σχέση 
με την έκβαση της κατάστασης των ασθενών μέσα 
σε λίγα λεπτά. 

Επιπλέον, αυξάνεται η πιθανότητα το προσωπικό να 

υποπέσει σε σφάλματα λόγω εργασιακού στρες, κα-
θώς δεν υπάρχει συνάφεια των καθηκόντων μεταξύ 
των δύο τμημάτων, αλλά και αναλαμβάνονται διπλά 
καθήκοντα/ευθύνες σε μια βάρδια. 

Η συντεχνίας μας θεωρεί ότι «η επαρκής και ασφα-
λής στελέχωση των χειρουργείων δεν επιτρέπει και 
δεν δίνει το δικαίωμα σε καμία διοίκηση να λειτουρ-
γεί με ημι-μέτρα, ειδικά όταν εντός ολίγων λεπτών 
κρίνεται η σωστή αντιμετώπιση επειγόντων περιστα-
τικών, με άμεσο κίνδυνο την απώλεια μιας ζωής». 

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που η Διοίκηση θέλει να 
προχωρήσει στην κάλυψη του Τμήματος Ατυχημά-
των και Επειγόντων Περιστατικών με το υφιστάμενο 
προσωπικό των χειρουργείων, τα μέλη της 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., κατόπιν οδηγιών της συντεχνίας, δεν θα 
αναλαμβάνουν πρόσθετα καθήκοντα και δεν θα με-
τακινούνται εκτός χειρουργείου. 

Η συντεχνία μας στηρίζει τη σωστή στελέχωση και 
ενθαρρύνει τις διοικήσεις των νοσοκομείων όπως 
πράξουν τα αυτονόητα (διαχείριση ανθρώπινου δυ-
ναμικού, προσλήψεις και ανανέωση εξοπλισμών), τα 
οποία δημιουργούν έχουν θετικό αντίκτυπο στο ερ-
γασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες που οφείλουν 
να βιώνουν οι εργαζόμενοι.  

Ειδικά για θέματα στελέχωσης και ασφάλειας στις 
χειρουργικές αίθουσες και όχι μόνο, υπάρχει συγκε-
κριμένη μελέτη που ετοιμάστηκε από την ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 
σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΝΜ, και η οποία έχει κα-
τατεθεί στους επίσημους φορείς, εδώ και 3 χρόνια. 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. καλεί τις Διοικήσεις του ΟΚΥπΥ και τους 
επίσημους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας  
όπως επιδείξουν πραγματική διάθεση για επίλυση 
των προβλημάτων, μέσα από έναν ειλικρινή διάλο-
γο. 

Δραματικές διαστάσεις από τη μη επαρκή                                    
στελέχωση των ΤΑΕΠ λόγω αδειών προσωπικού 
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Μ ια λιτή και άκρως συγκινητική εκδήλωση προς 
τιμήν των δοτών μυελού των οστών, των εθε-

λοντών και των υποστηρικτών του Καραϊσκάκειου 
Ιδρύματος, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Προε-
δρικό Μέγαρο, στην παρουσία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. 

Σε χαιρετισμό του, ο Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε 
πως «αναντίλεκτα, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα έχει επι-
τύχει να δημιουργήσει μία μεγάλη αλυσίδα προσφο-
ράς, απόλυτα συνυφασμένη με το όραμα της δη-
μιουργίας ενός κόσμου χωρίς λευχαιμία, γεμάτου 
παιδικά χαμόγελα». 

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, συνολικά 
έδωσαν μόσχευμα για την περίοδο από τον Αύγου-
στο του 2018 μέχρι τον Ιούλιο 2019, 48 εθελοντές - 
δότες από το αρχείο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, 
εκ των οποίων 39 Ελληνοκύπριοι και 9 Τουρκοκύ-
πριοι. 

Η Πρόεδρος του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος Δρ. Πόπη 
Κανάρη, στον χαιρετισμό  της ανέφερε ότι «το 2019 
σηματοδοτεί 23 χρόνια πορείας από τη δημιουργία 
του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, μια αρχικά δύσκολη 
αλλά και συναρπαστική πορεία κατά την οποία έχει 
καταφέρει να εδραιωθεί ως ένα από τα καλύτερα 
παγκοσμίως κέντρα στο τομέα της αιματογκολογίας 
με εξειδικευμένα διαγνωστικά και διαπιστευμένα 
εργαστήρια». 

Ο δότης 

Ο δότης μυελού των οστών Αντώνης Αδάμου συνε-
χάρη όλους τους εθελοντές δότες «για την ανιδιοτέ-
λεια και την ανθρωπιά που τους χαρακτηρίζει». 

Ο λήπτης μυελού των οστών, ο 16χρονος Δαμιανός 
Ανδρέου, βαθιά συγκινημένος, μίλησε για τη δική 
του εμπειρία αναφέροντας πως «πριν από 5 χρόνια 
νίκησε τη λευχαιμία» σημειώνοντας ότι «για πολ-
λούς αυτό έμοιαζε αδύνατο, μα με τη βοήθεια της 
οικογένειάς μου, των φίλων μου, αλλά και με τη θε-
τική μου σκέψη έχω καταφέρει να βρίσκομαι εδώ 
μαζί σας, υγιής, γεμάτος όνειρα και πείσμα για να τα 
καταφέρω». 

Κατά την εκδήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και η Πρόεδρος του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος τίμη-
σαν τους εθελοντές - δότες που αφιέρωσαν περίσ-

σευμα καρδιάς με ανιδιοτέλεια και αλτρουισμό.   

Τιμήθηκαν, επίσης, μεταξύ άλλων, τέσσερις εθελο-
ντικές ομάδες: Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου - Επαρ-
χίας Λευκωσίας, το Σώμα Προσκόπων Κύπρου - Ε-
παρχίας Πάφου, το Cyprus International Women of 
today, ο Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας 
(ΚΟΚΕΝ), η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών 
(ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.), η Σταυρούλα Κανταρή, σύζυγος του Πα-
νίκου Χαραλάμπους που έχασε τη μάχη με τη λευ-
χαιμία, η ομάδα των ηθοποιών που δημιούργησαν 
το φιλμάκι ευαισθητοποίησης και 13 εθελοντές δειγ-
ματοληπτών. 

Τιμήθηκε η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για εθελοντική δράση  

Για τις ανάγκες του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος 
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Η συντεχνίας μας καταδίκασε το νέο περιστατικό 
λεκτικής βίας εναντίον νοσηλευτικού προσωπικού 
2019, όταν στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων 
Περιστατικών Λεμεσού.  Το περιστατικό σημειώθηκε 
στις 20 Σεπτεμβρίου ασθενής επισκέφθηκε το Τμή-
μα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του 
Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, έχασε την ψυχραι-

μία του, λόγω καθυστέρη-
σης στην εξυπηρέτησή 
του, και επιτέθηκε στο 
προσωπικό του τμήματος.  

Η συντεχνία μας κατήγγειλε δημόσια ότι «οι εργαζό-
μενοι δεν έχουν καμιά  απολύτως ευθύνη για την  

Νέο περιστατικό βίας κατά νοσηλευτών                   
στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λεμεσού  

Ο  Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου       
παρουσία του Προέδρου του ΟΚΥπΥ Αλέκου 

Σταμάτη, διαβεβαίωσε την ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. ότι μέχρι το 
τέλος του χρόνου θα ετοιμαστεί εμπεριστατωμένη 
μελέτη για τις ανάγκες των νοσηλευτηρίων σε προ-
σωπικό, με την οποία θα αντιμετωπίζεται το πρό-
βλημα της υποστελέχωσης. Ειδικότερα, η μελέτη θα 
καταγράφει τις ανάγκες σε νοσηλευτές και φροντι-
στές υγείας ανά θάλαμο και ανά νοσηλευτήριο, 
όπως είναι και το αίτημα της συντεχνίας. 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., διά του Γενικού της Γραμματέα Πανα-
γιώτη Γεωργίου, σε συνάντησή της με τον Υπουργό 
και τον Πρόεδρο του ΟΚΥπΥ, έθεσε έντονα το θέμα 
της υποστελέχωσης καθώς και τα προβλήματα που 
δημιουργούνται στα δημόσια νοσηλευτήρια από τις 
ελλείψεις προσωπικού. 

Ο Παναγιώτης Γεωργίου δήλωσε πως «προσήλθαμε 
στη συνάντηση με έντονη την απαίτηση να επαν-
δρωθούν άμεσα τα νοσηλευτήρια μας. Υπάρχουν 
αρκετά προβλήματα, κάποια από αυτά προϋπήρχαν 
της δημιουργίας και λειτουργίας του ΟΚΥπΥ. Εμείς 
εκείνο που ζητούμε είναι όπως τα δημόσια νοση-
λευτήρια εκσυγχρονιστούν και αναβαθμιστούν 
άμεσα για να λειτουργήσουν επαρκώς και στη σω-
στή βάση. Διαπιστώνουμε, όμως, μια καθυστέρηση 
και μια απάθεια η οποία αυξάνει αντί να μειώνει τα 
προβλήματα». 

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι η μελέτη για τις πραγ-
ματικές ανάγκες των νοσηλευτηρίων θα διεκπε-
ραιωθεί μέχρι τον προσεχή Δεκέμβριο και θα πα-
ρουσιαστεί σε όλες τις πλευρές για να διατυπώσουν 
τις απόψεις τους και να υποβάλουν εισηγήσεις. Επί 

τούτου, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. δηλώ-
νει ότι «με τη σωστή στελέχωση νοσηλευτών και 
φροντιστών θα επιλυθεί το πρόβλημα. Υπάρχει υπο-
στελέχωση, τα προβλήματα είναι πολλά και με την 
επίλυσή τους θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε 
ποιοτική φροντίδα στους ασθενείς και να εισέλθου-
με δυναμικά στο “παιγνίδι” του ανταγωνισμού». 

Σε σχέση με τους Φροντιστές Υγείας, η επίσημη 
πλευρά δεσμεύεται να εκπαιδεύσει προσωπικό με 
ταχύρρυθμο πρόγραμμα έξι μηνών σε όλες τις επαρ-
χίες, ώστε να εξευρεθεί ένας αριθμός 175 ατόμων 
τα οποία θα καλύψουν τις θέσεις και θα αποδε-
σμεύσουν νοσηλευτικό προσωπικό για τα αμιγώς 
νοσηλευτικά καθήκοντα. 

Επίσης κατά τη συνάντηση τέθηκε το θέμα του δια-
χωρισμού των πληρωμάτων ασθενοφόρων και των 
νοσηλευτών των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγό-
ντων Περιστατικών. Η επίσημη πλευρά δεσμεύτηκε 
όπως ο διαχωρισμός αρχίσει άμεσα, ταυτόχρονα με 
την επίσημη θέση για παραμονή των υπηρεσιών των 
ασθενοφόρων υπό την πλήρη εποπτεία του κρά-
τους. 

Δεσμεύσεις για κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων 
Έτοιμη μελέτη για την υποστελέχωση μέχρι το τέλος του χρόνου 
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Οι νοσηλευτές της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. κατήλθαν σε ημίωρη 
στάση εργασίας  στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, 
ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις καταγγελίες που 
δέχθηκαν τα μέλη μας περί εργασιακού εκφοβισμού 
και κατάχρηση εξουσίας από τις διοικήσεις. 

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας της συντεχνί-
ας μας, Παναγιώτης Γεωργίου, ανέφερε ότι «οι νο-
σηλευτικές διοικήσεις στο νοσοκομείο Λεμεσού αλ-
λά και στις άλλες επαρχίες, λόγω της υποστελέχω-
σης, προβαίνουν δυστυχώς σε εργασιακό εκφοβισμό 
των νοσηλευτών και σε κατάχρηση εξουσίας για να 
μπορέσουν να βγουν τα προγράμματα και να καλύ-
ψουμε τα κενά».  

Όπως είπε «έχει καταγγελθεί στη συντεχνία από νο-
σηλευτές, ότι σε περίπτωση που αρνηθούν να εργα-
στούν υπερωριακά ή να επιστρέψουν από τις άδειές 
τους, για να καλυφθούν οι ανάγκες σε νοσηλευτικό 
προσωπικό, δέχονται απειλές». «Έχουμε πολλά πε-
ριστατικά και οι απειλές είναι ότι μπορεί να μετακι-

νηθούν σε άλλο θάλαμο, μπορεί να μην τους δώ-
σουν τις άδειες τους, μπορεί να έχουν πρόβλημα με 
το “report” τους», είπε ο Γενικός Γραμματέας της 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., προσθέτοντας ότι «αυτή η κατάσταση 
είναι ανεπίτρεπτη και δεν μπορούμε να την ανε-
χτούμε, μας παραπέμπει πίσω σε εργασιακό Μεσαί-
ωνα». 
Σημείωσε ακόμη πως «η σταγόνα που ξεχείλισε το 
ποτήρι είναι ότι,  μετά από καταγγελίες που είχαμε 
από μέλη μας - τα οποία ήρθαν και μας ενημέρωσαν 
για κάποια περιστατικά και πήγαμε κάτω στη διοίκη-
ση και μιλήσαμε -  δέχθηκαν απειλές από τη διοίκη-
ση γιατί να εμπλέξουν τη συντεχνία».  

Ο Παναγιώτης Γεωργίου προειδοποίησε ότι «αν ο 
ΟΚΥπΥ και το Υπουργείο δεν λάβουν σοβαρά υπόψη 
τους το θέμα και δεν γίνουν συστάσεις προς τις Νο-
σηλευτικές Διοικήσεις, τότε θα προχωρήσουμε με 
πιο δυναμικά μέτρα».  

Σε ερώτηση για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Λεμεσού σε νοσηλευτικό προσωπικό, ο Γενικός 
Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. είπε πως  «υπάρχει υπο-
στελέχωση σε ποσοστό 30%, το οποίο μεγαλώνει 
λόγω της περιόδου των διακοπών και των αδειών. 
Εμείς έχουμε κάνει ήδη μια μελέτη όσον αφορά τη 
στελέχωση και την έχουμε παραδώσει τόσο στον 
ΟΚΥπΥ όσο και στο Υπουργείο Υγείας εδώ και καιρό, 
τους οποίους καλούμε να έρθουν να συζητήσουμε, 
για να δούμε όντως ποιο είναι το πρόβλημα με τη 
στελέχωση και να βρούμε τους αριθμούς». 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. καταγγέλλει εργασιακό εκφοβισμό 

Ημίωρη στάση εργασίας στο Νοσοκομείο Λεμεσού  

Νέο περιστατικό βίας κατά νοσηλευτών στο ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Λεμεσού  

κατάσταση  των καθυστερήσεων που δημιουργείται στη διεκπεραίωση των περιστατικών. Η ευθύνη αυτή 
είναι αποκλειστικά του  Υπουργείου και του ΟΚΥπΥ». 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. αναφέρθηκε «σε ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες καταστάσεις που εξελίσσονται καθημερινά στα 
ΤΑΕΠ, και που απειλούν τη ζωή, τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των νοσηλευτών». 

Όπως υπέδειξε «κάθε μορφή βίας εναντίον εργαζομένων εν ώρα εργασίας είναι καταδικαστέα, πόσο μάλλον 
εναντίον νοσηλευτών οι οποίοι εργάζονται για τη φροντίδα και περίθαλψη ασθενών». 

Η οργάνωση κάλεσε άμεσα τον Υπουργό Υγείας και τον ΟΚΥπΥ να παρέμβουν και να προστατεύσουν το προ-
σωπικό των δημόσιων νοσηλευτηρίων που αγόγγυστα εργάζεται με ευσυνειδησία για τη φροντίδα ασθενών.  

Το Δ.Σ. θα εξετάσει το θέμα και τις επιπτώσεις που δημιουργούνται για την ασφάλεια του νοσηλευτικού προ-
σωπικού από εξαγριωμένους πολίτες που αναμένουν στα ΤΑΕΠ.  
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Ο συνάδελφος Ιωάννης Λεοντί-

ου, Πρόεδρος του Παγκύπριου 
Συνδέσμου Νοσηλευτών και 
Μαιών εργάζεται στην παρού-
σα φάση  στο Τμήμα Ατυχημά-
των και Επειγόντων Περιστατι-
κών του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας. Στον Σύνδεσμό 
μας, υπηρέτησε αρχικά ως μέ-

λος ακολούθως ως ταμίας και γραμματέας προτού 
εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.  Σε 
εθνικό επίπεδο υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Κυπρια-
κού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ), του οποί-
ου αποτέλεσε εκπαιδευτής σε προγράμματα ΚΑΡΠΑ. 
Συμμετείχε σε διάφορες επιτροπές όπως π.χ Συμ-
βουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων και 
είναι μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Σε ευρω-
παϊκό και διεθνές επίπεδο υπηρέτησε ως εκλεγμέ-
νος σε διαφορά Σώματα νοσηλευτικής: Ως μέλος στο 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Νοσηλευτών της Κοινοπολι-
τείας  (CNF), ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας Νοσηλευτών  (EFN) και ως απλό μέλος σε 
άλλα Σώματα. Επιστέγασμα της επαγγελματικής του 
σταδιοδρομίας ήταν η πρόσφατη επανεκλογή του 
στο Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (International 
Council of Nurses).  

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών 
(ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ), ως επιστημονικός επαγγελματικός 
φορέας, ποιες δράσεις λαμβάνει, όσον αφορά   
σχεδιασμούς και εφαρμογή πολιτικών υγείας που    
αφορούν τη Νοσηλευτική;  

Ο Σύνδεσμός μας έχει αρμοδιότητες που απορρέουν 
από τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο. 
Με βάση τις αρμοδιότητές του για προστασία του 
επαγγελματικού κύρους των Νοσηλευτών και 
Μαιών και την προαγωγή της υγείας αναλαμβάνει 
διάφορες δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, συμμετέ-
χει σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Υγείας της Βου-
λής σε θέματα που άπτονται του επαγγέλματος και 
της υγείας γενικότερα.  

Συγκεκριμένα, συμμετείχε στη διαμόρφωση προ-
νοιών της νομοθεσίας για το ΓεΣΥ (από την αρχή της 
προσπάθειας εδώ και μερικές δεκαετίες και στο νο-
μοσχέδιο για την αυτονόμηση των κρατικών νοση-

λευτηρίων). 

Εξακολουθεί να διαβουλεύεται με τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για τον καταρτισμό των βα-
σικών αρχών λειτουργίας των νοσηλευτών και 
μαιών που θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ για παροχή εξω-
νοσοκομειακής φροντίδας. 

Συμμετέχει με εκπρόσωπό του σε εθνικές επιτροπές 
που ιδρύει με βάση αποφάσεις ή που απορρέουν 
από πρόνοιες σχετικής νομοθεσίας. Τέτοιες επιτρο-
πές είναι το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτι-
κής, η Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Νοσηλευ-
τηρίων, η Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δι-
καιωμάτων Ψυχικά Ασθενών, η Εθνική Επιτροπή 
Προστασίας/Προώθησης και Υποστήριξης του Θηλα-
σμού, η Εθνική Επιτροπή για τον Έλεγχο του Καπνί-
σματος και το Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Μέσα από τη συμμετοχή του Συνδέσμου σε αυτά τα 
θεσμικά όργανα, καθώς και μέσα από τις συμμαχίες 
και συνεργασίες που αναπτύσσει με άλλους επαγ-
γελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, ενισχύει 
τις προσπάθειες για διαμόρφωση σχεδιασμών και 
πολιτικών για την υγεία.   

Υψηλά επίπεδα 

Η Νοσηλευτική/Μαιευτική στην Κύπρο πόσο έχει 
εξελιχθεί στο επιστημονικό και επαγγελματικό πε-
δίο; Σε σχέση με τους επίσημους νοσηλευτικούς 
φορείς και θεσμούς του εξωτερικού, τυγχάνει της 
απαραίτητης αναγνωρισημότητας και αποδοχής; 

Είμαι σε θέση, ένεκα της συμμετοχής στα Σώματα 
που προανέφερα, να σας διαβεβαιώσω ότι τα επίπε-
δα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Κύπρου είναι 
αξιοζήλευτα και τυγχάνουν της ανάλογης αναγνώρι-

Ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ Ιωάννης Λεοντίου                
μιλά για το μέλλον της Νοσηλευτικής  
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σης τόσο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο 
και από τρίτες χώρες. Το παράδειγμα της Κύπρου σε 
ό, τι αφορά στην ύπαρξη ενός μόνο επίπεδου νοση-
λευτών είναι από τα πολύ λίγα που κυριαρχούν στην 
Ε.Ε. Αυτό οφείλεται στη συμμόρφωσή μας με την 
ευρωπαϊκή οδηγία και στις διαχρονικές προσπά-
θειες τόσο του Συνδέσμου όσο και των άλλων φορέ-
ων της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.  

Αξίζει, ωστόσο, να αναφέρουμε ότι υπάρχει πεδίο 
περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής συγκεκριμέ-
νων δράσεων για περαιτέρω βελτίωση.   

Ποια η θέση του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ σχετικά με τον ρόλο 
του/της Νοσηλευτή/Μαία στο νέο περιβάλλον    
υγείας που έχει δημιουργηθεί και αναπτυχθεί με 
την εισαγωγή του ΓεΣΥ;  

Οι προσπάθειες του Συνδέσμου επικεντρώθηκαν στη 
διεύρυνση του ρόλου των νοσηλευτών και μαιών με 
τη συμμετοχή τους στο επιστημονικό συμβούλιο και 
σε διάφορες επιτροπές του ΟΚΥπΥ. Ο Σύνδεσμος 
έχει θέσει το θέμα παρουσίας νοσηλευτικού και 
μαιευτικού εμπειρογνώμονα/ σύμβουλου στον ΟΑΥ. 
Δίνουμε τεράστια σημασία στην προώθηση των ειδι-
κοτήτων και της προηγμένης νοσηλευτικής πρακτι-
κής.  

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που, στο πλαίσιο της παρου-
σίας του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών στην 
Κύπρο τον ερχόμενο Νοέμβριο, ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ σε συ-
νεργασία με το ΤΕΠΑΚ, διοργανώνει εσπερίδα για 
την προηγμένη Νοσηλευτική και τις προκλήσεις που 
αναφύονται από την εφαρμογή του θεσμού/ ειδικό-
τητας στην Κύπρο. Επιθυμούμε και προσβλέπουμε 
στην ένταξη της προηγμένης Νοσηλευτικής τόσο 
στον ενδονοσοκομειακό όσο και στο εξωνοσοκο-
μειακό περιβάλλον μέσα στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. Πι-
στεύουμε ότι η κατοχύρωση της προηγμένης Νοση-
λευτικής θα καταστήσει τόσο ποιοτικά όσο και δια-
χειριστικά πιο αποτελεσματικό το σύστημα παροχής 
υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 

Κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις 

Ποιες ανάγκες αλλά και προοπτικές ανάπτυξης    
παρουσιάζονται στο χώρο της Νοσηλευτικής, εντός 
του Γε.Σ.Υ;  

Όπως έχω προαναφέρει μπαίνει επιτακτικά το ζήτη-
μα υλοποίησης σχεδιασμών εφαρμογής της παροχής 
της φροντίδας στην κοινότητα (εξωνοσοκομειακή 
φροντίδα) με κατάλληλη αξιοποίηση του εξειδικευ-
μένου νοσηλευτικού δυναμικού (κοινοτικοί και 

προηγμένοι νοσηλευτές.  

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ καταθέτοντας απόψεις για το Γε.ΣΥ και 
την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων 
εισηγήθηκε ότι θα πρέπει να εξετάζονται οι 
κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις όπως, για 
παράδειγμα, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 
και η αναγκαιότητα για μακροχρόνια φροντίδα, η 
υπογεννητικότητα και η ανεργία και γενικά η μείωση 
του ενεργού εργατικού δυναμικού στη βάση 
δημογραφικών μελετών και συλλογής στατιστικών 
πληροφοριών.  

Καταθέσαμε επίσης την άποψη ότι οι μελέτες και οι 
σχεδιασμοί θα πρέπει να εστιάζουν στη δυνατότητα 
του ατόμου να εργαστεί περισσότερα χρόνια, στον 
τρόπο συμμετοχής των ηλικιωμένων στην κοινωνία, 
στο πώς επιδρά η γήρανση του πληθυσμού στην 
οικογένεια και στα επίπεδα υγείας των γυναικών, ως 
ουσιώδη συστατικά της αναπαραγωγικής διαδικασί-
ας. 

Πέρα από τις επαγγελματικές δραστηριότητες, που 
αναλαμβάνεται ως Νοσηλευτικός σύνδεσμος, ποιες 
επιπλέον δράσεις προσφέρεται στο ευρύτερο πλαί-
σιο λειτουργίας της κοινωνίας;  

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών 
έχει τεθεί έμπρακτα και  ποικιλοτρόπως σε αρκετές 
περιπτώσεις αρωγός και συνοδοιπόρος στις όποιες 
προσπάθειες των θεσμικών φορέων και της 
πολιτείας για οικονομική ανάταση του τόπου. 

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, εθελοντική συμμετοχή 
σε καταστροφές (π.χ. πυρκαγιά στη Σολέα) και διά-
φορες εκπαιδευτικές  δραστηριότητες για ενίσχυση 
των γνώσεων των πολιτών σε θέματα υγείας είναι 
μερικά μόνο παραδείγματα. 
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Κ άθε χρόνο το ίδιο έργο επί της σκηνής. Κάθε 
χρόνο, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ στην 

πλειοψηφία του ο κόσμος απολαμβάνει τα μπάνια 
του και δροσίζεται, κάποιοι άλλοι «ψήνονται»  στο 
καθήκον.  

Από την άλλη, θα απαντήσει κάποιος  με ευκολία 
πως είναι αναγκαίο καλό. Ως γενική έννοια δεν με 
βρίσκει αντίθετο, αφού το να τα κλείσουμε δεν γίνε-
ται, μιας και η υγεία αποτελεί υψηλό αγαθό προ-
σφοράς (δεν ξεχνώ και την παιδεία) και πρέπει να 
προσφέρεται ανιδιοτελώς. Πώς όμως; Υπό ποιες 
συνθήκες; Με ποιο κόστος; Ερωτήματα που ο κάθε 
εργαζόμενος και δη νοσηλευτής, τα βιώνει έντονα 
και τον πιάνει απελπισία κάθε φορά που πλησιάζει 
το καλοκαιρινό τρίμηνο.  

Τρεις μήνες μαρτύριο και με συνθήκες που παραπέ-
μπουν σε εργασιακό κατήφορο. Εύκολες και ιδανι-
κές λύσεις δεν υπάρχουν για τις ελλείψεις του προ-
σωπικού, αλλά αυτό δεν αποτελεί τωρινό φαινόμε-
νο. Κάποιοι το άφησαν και προχώρησε σε επίπεδο 
θυματοποίησης πλέον για όσους μένουν πίσω να 
εργαστούν. Κάθε καλοκαίρι στο ίδιο έργο θεατές 
(μάλλον πρωταγωνιστές, ταιριάζει καλύτερα) για την 
κάλυψη των τμημάτων από το νοσηλευτικό προσω-
πικό με ό,τι συνεπάγεται από διπλοβάρδιες, αποκο-
πή ημέρας ανάπαυσης, μειωμένος αριθμός αδειών 
και παράταση ωραρίων. Μια εργασιακή «σοφή» α-
νακάλυψη με πολλή καταχρηστική διάθεση, από τις 
εκάστοτε διοικήσεις…  

και όπως λέει ο σοφός λαός «Με ό,τι δάσκαλο καθί-
σεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις». 

ΔΙΠΛΟΒΑΡΔΙΕΣ στα νοσοκομεία...το νέο ευέλικτο 
πρόγραμμα κάλυψης εργασίας. Μια «ανακάλυψη» 
που τα τελευταία χρόνια αποτελεί πρώτη επιλογή 
διαχείρισης κάλυψης των βαρδιών από τις εκάστοτε 
διοικήσεις των νοσοκομείων μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στήριξη στο σύστημα 

Οι υπάρχοντες εργαζόμενοι καλούνται πλέον να κά-
νουν διπλοβάρδιες «για να στηρίξουν το σύστημα», 
πατώντας στην οικονομική στήριξη τού εισοδήματός 
τους και αυτό φυσικά όσο υπάρχουν λεφτά προς 
διάθεση, στην πορεία γίνεται αλλαγή πλεύσης με 
αποτέλεσμα να γίνεται χρέωση ωρών σε ανάπαυση 
(ρεπό) και φυσικά χωρίς να γίνεται λόγος πότε δίνο-
νται αυτές, αρκετές από τις οποίες εξαφανίζονται 
δια μαγείας. 

Μήπως όλα αυτά είναι άνευ ουσίας  με αποτέλεσμα 
να υπάρχει ένας φαύλος κύκλος στο όνομα της υπο-
στελέχωσης και της κακοδιαχείρισης του ανθρώπι-
νου δυναμικού (αποσπάσεις, μετατάξεις κ.ά.).  

Μήπως με την αύξηση του όγκου εργασίας η παρού-
σα στελέχωση έχει φθίνουσα πορεία;  

Μήπως πρέπει να δούμε από άλλη οπτική ποιου εί-
δους υπηρεσίες υγείας θέλουμε να προσφέρουμε 
στον πολίτη;  

Πού κατατάσσουμε την ποιότητα και την αποδοτικό-
τητα των εργαζομένων και των διεργασιών που                                                    
              

Καλοκαιρινή στελέχωση                                                           
των νοσηλευτικών τμημάτων vs διπλοβάρδιες 
Άρθρο του Θεόδωρου Τράπαλη * 
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Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., στο πλαίσιο της διαφάνειας και της τή-
ρησης των αρχών αξιοκρατίας και μετά από διαρκείς 
και επίμονες προσπάθειές της, κατάφερε να επιτύχει 
την ανάρτηση της «Πολιτικής Διαχείρισης Μεταθέσε-
ων Εκτάκτων Νοσηλευτικών Λειτουργών» και τα κρι-
τήρια που απαιτούνται και λαμβάνονται υπόψη κατά 
την αίτηση μετάθεσης, στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Υγείας.  

Η συντεχνία αναμένει από τη Διεύθυνση των Νοση-
λευτικών Υπηρεσιών να καθορίσει και το δικαίωμα 
της ένστασης, εντός καθορισμένου χρονικού διαστή-
ματος, όπως καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία 
και συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις στη Δημόσια 
Υπηρεσία, κατά τις οποίες καταρτίζεται κατάλογος 
προτεραιότητας.  

Η συντεχνία στέκεται αρωγός στις προσπάθειες για 
να καταρτιστεί ένα δίκαιο πλάνο διαχείρισης μεταθέ-
σεων με αντικειμενικούς κανονισμούς και να δια-
σφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η 
ίση μεταχείριση των εργοδοτουμένων αορίστου και  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου οι οποίοι 
αιτούνται μετάθεσης. 

Ιστότοπος σύνδεσης: https://www.moh.gov.cy/
MOH/moh.nsf/
All/66FE444C341C41A4C225846900385534?
OpenDocument) 

Διαχείριση μεταθέσεων εκτάκτων Νοσηλευτικών Λειτουργών  

«Η συντεχνία μας ζητά ένα δίκαιο πλάνο διαχείρισης μεταθέσεων» 

Καλοκαιρινή στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων vs διπλοβάρδιες 

εκτελούν 24 ώρες το 24ωρο, για 7 μέρες τη βδομα δα. Η ουσία βρίσκεται στο ότι για μια ακόμα φορά οι 
Διοικήσεις των νοσοκομείων θέλουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, στην πλάτη όσων από-
μειναν να εργάζονται. Όποια διευθέτηση λοιπόν κι αν επιχειρηθεί, αν δεν συνοδευτεί με ενίσχυση του προ-
σωπικού, το μοναδικό αποτέλεσμα θα είναι η ακόμα περισσότερη εντατικοποίηση, προκειμένου να «βγει η 
δουλειά», έτσι απλά. 

Αν δεν τεθούν επί χάρτου τα προβλήματα/ανάγκες και δεν ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις και οι σω-
στοί σχεδιασμοί, τότε κάθε χρόνο θα βιώνουμε την ίδια κατάσταση με τα ίδια προβλήματα.  

Η ποιοτική ανάπτυξη και η αύξηση της αποδοτικότητας δεν επιτυγχάνονται με ευχολόγια και δηλώσεις αλ-
λά μόνο αν δούμε και αντιμετωπίσουμε στα προβλήματα και σχεδιάσουμε και αναπτύξουμε μακροπρόθε-
σμες λύσεις. 

Προς πάσα ενδιαφερόμενο και επηρεαζόμενο,  οι 60 νεοπροσληφθέντες νοσηλευτές θα καταφέρουν να κα-
λύψουν τις υποστελεχώσεις που παρουσιάζονται στα τμήματα των 3 περιφερειακών νοσοκομείων του    
ΟΚΥπΥ και με βάση τον καταμερισμό που έχει γίνει για εκάστοτε περιφέρεια;  

Ελπίζουμε να έχουν βγει σωστοί οι σχεδιασμοί τους εκεί στη γενική διοίκηση του ΟΚΥπΥ, ειδικά όταν μέχρι 
τέλος του 2019 έπονται ένας μεγάλος αριθμός αφυπηρετήσεων Νοσηλευτικών Λειτουργών σε όλες τις υ-
γειονομικές περιφέρειες. 

* Νοσηλευτικός Λειτουργός, Χειρουργείο 

Μέλος Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Λάρνακας 

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

https://www.moh.gov.cy/MOH/moh.nsf/All/66FE444C341C41A4C225846900385534?OpenDocument
https://www.moh.gov.cy/MOH/moh.nsf/All/66FE444C341C41A4C225846900385534?OpenDocument
https://www.moh.gov.cy/MOH/moh.nsf/All/66FE444C341C41A4C225846900385534?OpenDocument
https://www.moh.gov.cy/MOH/moh.nsf/All/66FE444C341C41A4C225846900385534?OpenDocument
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Η 
 ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. δεν έμεινε αμέτοχη στη συγκλο-
νιστική ιστορία του μικρού Αντώνη, ηλικίας 
22 μηνών, ο οποίος στον 5ο μήνα της ζωής 

του διαγνώστηκε με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία τύπου 
1, μια σπάνια, εκφυλιστική και καταληκτική νόσο. 

Αποφάσισε να πραγματοποιήσει Παγκύπρια εκστρα-
τεία συλλογής χρημάτων για τις ανάγκες θεραπείας 
του μικρού και κάλεσε τα μέλη της να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους για εθελοντική συμμετοχή. 

Τελικά, μετά από μαζική κινητοποίηση και ευαισθη-
τοποίηση της κοινωνίας, το κράτος ανέλαβε να στηρί-
ξει οικονομικά τη θεραπεία του μικρού και τις απα-
ραίτητες διευθετήσεις για αποστολή του σε κέντρο 

θεραπείας στις ΗΠΑ. 

Την Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019, ο μικρός Αντώνης 
μετέβη στις ΗΠΑ για τη θεραπεία. 

Οι ευχές όλων μας συνοδεύουν τον μικρό και τους 
γονείς του σε αυτό το ταξίδι, για μια καλύτερη ζωή. 

Εθελοντική δράση ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για τον μικρό Αντώνη 

Το Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., σε συνέχεια της εγκυκλίου 14 
Ιουλίου 2016, αναφέρει ότι η συντεχνία μας  θα επι-
δοτεί τα μέλη της με ολόκληρο το ποσό για την ανα-
νέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευ-
τών και Μαιών. Επίσης αναφέρει ότι αποφάσισε να 
τροποποιήσει  την προϋπόθεση για την επιχορήγη-
ση. 

Ως απαραίτητη προϋπόθεση τίθεται όπως το μέλος 
της συντεχνίας είναι εγγεγραμμένο στους καταλό-
γους των μελών της, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν 
την επιχορήγηση  αντί των δυο  ετών, που είχε αρχι-
κά καθοριστεί.  

Ειδικότερα αναφέρεται ότι θα καλύπτεται το ποσό 
που αντιστοιχεί για  μια ανανέωση για κάθε μέλος.   

Σημειώνεται ότι, μέλη της συντεχνίας θα πρέπει να 
καταβάλλουν οι ίδιοι το ποσό για την ανανέωση της 
άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τη δια-
δικασία που έχει καθορίσει το Συμβούλιο Νοσηλευ-
τικής και Μαιευτικής και στη συνέχεια, αφού προ-
σκομίσουν την απόδειξη πληρωμής στη συντεχνία, 
θα εξασφαλίζουν την επιχορήγηση. 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. καλύπτει το κόστος επαγγελματικής άδειας 
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Π ριν έναν περίπου χρόνο (7/2018), ο Υπουργός 
Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου αναφέρθηκε, 

από την εκπομπή του ΑΝΤ1,  στα προβλήματα και τις 
προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα χρο-
νοδιαγράμματα και τις εν εξελίξει διαδικασίες. Τόνι-
σε ότι «θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τις ου-
σιώδεις αλλαγές στα δημόσια νοσηλευτήρια εντός 
του 2019… Μέχρι το τέλος του χρόνου, θα προσληφ-
θεί η πλειοψηφία του έμμισθου διευθυντικού προ-
σωπικού και θα μπορεί το 2019 να προχωρήσει και ο 
αυτόνομος οργανισμός με προσλήψεις γιατρών και 
παραϊατρικού προσωπικού. Χθες προκηρύξαμε τις 
πρώτες 7 θέσεις διευθυντών που θα στελεχώσουν 
τον αυτόνομο τομέα, τα νοσηλευτήρια». 

Όπως σημείωσε, «ήδη εφαρμόζονται και υλοποιού-
νται αποφάσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση της 
παροχής υπηρεσιών στα δημόσια νοσηλευτήρια και 
την καλύτερη εξυπηρέτηση του κύπριου ασθε-
νή...».https://www.ant1.com.cy/news/cyprus/
article/308512/apo-to-2019-aisthites-oi-ousiodeis-
allages-stin-ugeia-/ 

Αναρωτιέμαι πού είναι οι προσλήψεις; πού είναι η 
ανάπτυξη και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τις ευλογίες 

Μάλλον, όταν ο ΟΚΥπΥ αναλάμβανε με τις ευλογίες 
του Υπουργείου και του ΟΑΥ, έπρεπε να ξέρει ότι 
δεν παραλάμβανε «μόνο» το οικονομικό σκέλος 
χρηματοδότησης, αλλά και τα χρόνια προβλήματα 
που συσσωρεύονταν στον χώρο της υγείας. 

Μήπως τελικά πρέπει να δηλώσουμε όλοι μας ότι 
δουλεύουμε σε εργασιακό περιβάλλον ως προσωπι-
κό ασφαλείας; Μήπως βιώνουμε καθημερινά την 

επιθετικότητα στον χώρο εργασίας μας; Μήπως   
υπάρχει έντονα η ανάπτυξη ενός τοξικού εργασια-
κού περιβάλλοντος;  

Μήπως για κάποιους όλα αυτά που βιώνουμε ανή-
κουν στον κόσμο της φαντασίας μας; Μήπως κά-
ποιοι αρέσκονται να μας βλέπουν να ζούμε σε περι-
βάλλον εργασιακού εκφοβισμού; 

Δεν ζητάμε ανθρώπους με μαγικά ραβδάκια για να 
λύσουν τα προβλήματα. 

Απαιτούμε ηγέτες με οράματα και δυνατότητες, που 
θα «γονατίσουν» στα προβλήματα και θα προσφέ-
ρουν λύσεις. 

Στην τελική, «καλά» τα πιλοτικά ιατρεία και χειρουρ-
γεία, «καλή» η συμπλεγματοποίηση των αγροτικών 
κέντρων, όμως δεν είναι αυτά που δίνουν τις απα-
ραίτητες λύσεις στα προβλήματα. Αυτά είναι το ένα 
κομμάτι από την εξίσωση, το άλλο είναι ότι με το 
υπάρχον δυναμικό υγείας γίνονται προσπάθειες για 
να εξυπηρετηθεί ολόκληρος ο πληθυσμός που καλύ-
πτεται μέσω του ΓεΣΥ.  

Μήπως ο κόσμος που αναμένει να λάβει την 
«ποιοτική» και «αναβαθμισμένη» υπηρεσία υγείας 
είναι παλαβός που γκρινιάζει και εκνευρίζεται, όταν 
οι επαγγελματίες υγείας δεν φτάνουν να τους καλύ-
ψουν και να τους φροντίσουν (ποιοτικό χρόνο, ποιο-
τική απόδοση και ποιοτική παραγωγικότητα);  

Αναρωτιέμαι κάθε μέρα που περνά, ποιος είναι πιο 
ανεπαρκής πραγματικά; το σύστημα ή αυτός που το 

σχεδιάζει και το διαχειρίζεται; 

* Νοσηλευτικός Λειτουργός, Χειρουργείο 

Μέλος Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Λάρνακας 

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

Όταν τα λόγια δεν ακολουθούνται από πράξεις  
Άρθρο του Θεόδωρου Τράπαλη * 

https://www.ant1.com.cy/news/cyprus/article/308512/apo-to-2019-aisthites-oi-ousiodeis-allages-stin-ugeia-/
https://www.ant1.com.cy/news/cyprus/article/308512/apo-to-2019-aisthites-oi-ousiodeis-allages-stin-ugeia-/
https://www.ant1.com.cy/news/cyprus/article/308512/apo-to-2019-aisthites-oi-ousiodeis-allages-stin-ugeia-/
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Η συντεχνία μας ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί 
η υποβολή των περισσοτέρων αιτήσεων για ένταξη 
στο σχέδιο υγείας CNP. 

Όλα τα μέλη της συντεχνίας που θα εντάσσονται, ως 
νέα μέλη, στο ομαδικό σχέδιο υγείας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – 
CNP CYPRIALIFE θα ασφαλίζονται σύμφωνα με την 
προκαθορισμένη διαδικασία την οποία καθορίζει η 
ασφαλιστική εταιρεία, συμπληρώνοντας την αίτηση 
ασφάλισης.  

Η πληρωμή σε αυτήν την περίπτωση αρχίζει από τον 
μήνα κατά τον οποίο θα εγκριθεί η αίτηση από την 
εταιρεία. 

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής 
στο σχέδιο υγείας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., αποστολή εντύπου 
αίτησης και τη διαδικασία πληρωμής, μπορείτε να 
αποτείνεστε στο Γραφείο της συντεχνίας ή στο τηλέ-
φωνο 22 379610 τις 9 π.μ. – 3.00 μ.μ.   

Όλα τα σχετικά για το ομαδικό σχέδιο υγείας της 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας 
https://pasyno-cyprus.com/ 

Ο αριθμός συμβολαίου είναι GP0001192 και ο δικαι-
ούχος μπορεί να τον χρησιμοποιεί για τις ασφαλιστι-
κές του καλύψεις από τη CNP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια Υγείας και τις 
καλύψεις από τη CNP μπορείτε να αποτείνεστε στην 
κα Ελένη Σωτηρίου (τηλέφωνο 22 363496) και στην 
κα Κατερίνα Κοράκι (τηλέφωνο  22 363417). 

Για απαιτήσεις από τη CNP στον κ. Κώστα Θράσου 
στο τηλέφωνο 22 363487.  

Επίσης, λόγω του ότι τον τελευταίο καιρό έχει έλθει 
σε γνώση μας ότι διάφοροι ασφαλιστικοί σύμβουλοι 
καλούν μέλη της συντεχνίας μας και τους κλείνουν 
ραντεβού, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση το σχέδιο 
υγείας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για να τους προσφέρουν άλλα 
ασφαλιστικά πακέτα/συμβόλαια/καλύψεις.  

Το Δ.Σ. δηλώνει ότι κανένας άλλος ασφαλιστικός 
σύμβουλος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί για το ομαδικό 
σχέδιο υγείας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Ως εκ τούτου ισχύουν 
μόνο τα πιο πάνω.    

Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι έχουμε παραλάβει τις 
κάρτες ασφάλισης από τη CNP CYPRIALIFE και 
άρχισαν οι συναντήσεις στα νοσηλευτήρια για να 
παραδοθούν στους κατόχους /μέλη μας. 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. και ασφάλεια CNP  
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7ος  Διεθνής διαγωνισμός πληρωμάτων Ασθενοφόρων  

«EMS Cyprus Aphrodite Rally 2019» 

Το τριήμερο 26 με 28 
Σεπτεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε  ο  7ος Διεθνής 
Διαγωνισμός Πληρωμά-
των Ασθενοφόρων, «ΕΜS 
CYPRUS APHRODITE 
RALLY 2019», την επαρχία 
Αμμοχώστου, στις περιο-

χές του Παραλιμνίου, Πρωταρά και Δερύνειας. 

Ο ΚΣΕΠΑ είναι ο επίσημος διοργανωτής του διεθνές 
διαγωνισμού Πληρωμάτων Ασθενοφόρων - «EMS 
CYPRUS APHRODITE RALLY» που διοργανώνεται 
στην Κύπρο κάθε δύο χρόνια βασισμένος σε διεθνή 
πρότυπα. 

Η διοργάνωση του διαγωνισμού έχει ως στόχο την 
εκπαίδευση αλλά και την προβολή των εξαιρετικών 
υπηρεσιών προνοσοκομειακής φροντίδα υγείας της 
χώρας μας στη διεθνή κοινότητα. 

Ο διαγωνισμός αυτός προσφέρει στους συμμετέχο-
ντες αξιοσημείωτες εμπειρίες μιας και τα πληρώμα-
τα καλούνται να διαγωνιστούν κάτω από δύσκολες 
και πραγματικές συνθήκες διάσωσης . 

Συμμετοχές και κατηγορίες διαγωνιζόμενων 

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 30 πληρώματα 
ασθενοφόρων από διάφορες χώρες, μεταξύ των 
οποίων η Τσεχία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η 
Ηνωμένο Βασίλειο,  η Σλοβενία, η Αυστρία, η 
Ελλάδα και Κύπρος,  

Τα πληρώματα αποτελούνταν από τέσσερα μέλη και  
ο διαγωνισμός περιλάμβανε τρεις κατηγορίες. Στην 
πρώτη κατηγορία (category A Medic) συμμετείχαν  
νοσηλευτές και γιατροί, στη δεύτερη (category B 

paramedic) διασώστες και στην τρίτη (category C 
student) φοιτητές. 

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου έγιναν σενάρια που 
αφορούσαν την αντιμετώπιση τραυματιών, 
καρδιακής ανακοπής, ηλεκτρονικής προσομοίωσης 
επείγοντος παθολογικού περιστατικού καθώς και 
διαχείρισης μαζικών απωλειών υγείας. 

Κριτές από το εξωτερικό βαθμολογήσαν τις 
ενέργειες των πληρωμάτων, με βάση τα σενάρια 
που καλούνταν να εκτελέσουν. 

Διακρίσεις  

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας συμμετείχε με δύο 
ομάδες, στην κατηγορία Α και Β, με νοσηλευτές και 
διασώστες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων όπου εξα-
σφαλίστηκαν οι πρώτες θέσεις αντίστοιχα και στις 2 
κατηγορίες.  

Επίσης, η ομάδα των νοσηλευτών (category A) κατέ-
κτησε και το βραβείο στα καρδιολογικά σενάρια 
στην μνήμη του Βαγγέλη Κελαράκη, που συγκέντρω-
σε την πιο υψηλή βαθμολογία.  
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https://cyprusprivatenursing.com 

https://cyprusprivatenursing.com/
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Το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Παγκύπριου Συνδέσμου   
Νοσηλευτών ανακοινώνει 
ότι τον προσεχή Νοέμβριο      
(23-29) θα συνεδριάσει στην 
Κύπρο το Διεθνές Συμβούλιο 
Νοσηλευτών(International 
Council of Nurses - ICN). 

Η συνεδρίαση τόσο της εκτελεστικής όσο και του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ICN θα διεξαχθούν στη 
Λεμεσό, κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ. του 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ. 

Μέσα στο πλαίσιο της παρουσίας της Προέδρου και 
του Συμβουλίου του ICN, o ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ θα προγραμ-
ματίσει συναντήσεις με διάφορους φορείς και αρ-
μόδιες αρχές καθώς και παρουσία και χαιρετισμό 
στην εναρκτήρια τελετή του 26ου Παγκυπρίου Συνε-
δρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής που θα διεξα-
χθεί στις 29-30 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο 
«Saint Raphael Resort». 

Επιπρόσθετα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ 
σε συνεργασία με το ICN αναμένεται να πραγματο-
ποιήσει μονοήμερο Περιφερειακό Φόρουμ Νοση-
λευτικών Συνδέσμων στο οποίο προβλέπεται η πα-
ρουσία εκπροσώπων από χώρες της Νότιας Ευρώ-
πης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. 

Τις δραστηριότητες αυτές ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ τις αφιερώ-
νει στο έτος 2020 το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας έχει ανακηρύξει ως έτος των Νοσηλευ-
τών και των Μαιών. 

Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ φιλοδοξεί σε περαιτέρω ανάδειξη της 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Κύπρου μέσα από 
αυτή τη δραστηριότητα σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο. 

 

 

Συνάντηση του Διεθνούς     
Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) 
στην Κύπρο 

Νοσηλευτές και Μαίες:  

«Για την Υγεία και την Ευημερία 24/7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών 
διοργανώνει, στις 29-30 Νοεμβρίου 2019, το 26ο 
Παγκύπριο Νοσηλευτικό συνέδριο.  

Το συνέδριο θα γίνει στη Λεμεσό, στο ξενοδοχείο 
«Saint Raphael Resort».  

Οι προεγγραφές και εγγραφές για το 26ο Παγκύπριο 
Συνέδριο μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω 
της ιστοσελίδας ή με τη συμπλήρωση του εντύπου 
«Δήλωση Συμμετοχής 26ου». 

Το δικαίωμα συμμετοχής θα είναι : 

 

 

  ΠΡΟΕΓΓΡΑ-
ΦΕΣ 

Έως 15 Νοεμ-
βρίου 2019 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Από 16 
Νοεμβρίου 

2019 

Νοσηλευτές/τριες, Μαίες, 
Επισκέπτες/τριες Υγείας 

€40.00 €60.00 

Φοιτητές/τριες 
€30.00 €50.00 

Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας 
€90.00 €110.00 
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Με την απόκτηση κάρτας μέλους της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. επωφελη-
θείτε από τις ολόχρονες προσφορές και εκπτώσεις μέσω 
των συμβεβλημένων καταστημάτων και αρκετών άλλων 
επαγγελματικών κατηγοριών. 

 

 Moustakas travel & tours ltd 

 Φραγκλίνου Ρούσβελτ 132 | 3011 

| Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού 

25564333, 25565307 

25578270 

mtt@cytanet.com.cy 

https://www.bigcyprus.com.cy/el/location/lemesos
https://www.bigcyprus.com.cy/el/location/eparhia-lemesoy

