
 

 

 

  Ενημέρωση  
Έτος έκδοσης: 2019, Τεύχος: 4ο 

Τριμηνιαία έκδοση: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 

Ηλεκτρονική εφημερίδα της Παγκύπριας  

Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.) 

Καταγγελία ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για ανεπίτρεπτες                                                 
συμπεριφορές των Νοσηλευτικών         
διοικήσεων                 Σελίδα  16 

Εργασιακός               
εκφοβισμός-                                 
Ένα επίκαιρο θέμα  
Του Θεο δωρου Τρά πάλη                 

             Σελίδα 11 

«Το νέο           
περιβάλλον 
της                       
αυτονόμησης 
έχει φέρει       
αλλαγές                            
και προκλήσεις»                    

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Θεόδωρος  Πετέλης 

μιλά για τα δύσκολα                                   

της αυτονόμησης                      

και τα προβλήματα του ΓεΣΥ                                            

                  Σελίδα 7 

Απολογισμός 2019: 
«Έτος δικαίωσης           
των νοσηλευτών           
και χρονιά                   
μεγάλων αλλαγών» 

Του Χρίστου Χριστοδούλου,  

Ταμία ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.                                          Σελίδα 5 

Η σημαντικότητα 
των εμβολιασμών 
σε ένα Γενικό        
Σχέδιο Υγείας 
Της Πετρούλας Παρασκευά, 
Οργανωτικού Γραμματέα 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.       Σελίδα  9 

«Να εργαστούμε με      
συνέπεια και σύνεση      
για κατάλληλη                  
επάνδρωση                         
των νοσηλευτηρίων» 

Άρθρο του Γ. Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Παναγιώτη Γεωργίου  
                                                                 Σελίδα 3 

Αίτημα για κάλυψη 
των εμβολιασμών 
Ηπατίτιδας Β’   

Οι νοσηλευτές                    
εκτεθειμένοι                        
σε μεταδιδόμενα             
νοσήματα                                   

      Σελίδα  17 
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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 ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. έχει προωθήσει όλες τις ενδεδειγμέ-

νες διαδικασίες για συμμόρφωση του κράτους με 

την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημε-

ρομηνίας 12 Νοεμβρίου 2018, η οποία έκρινε επι-

τυχείς τις προσφυγές των μελών μας, για επανα-

φορά του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας Νο-

σηλευτών Ψυχικής Υγείας με αναδρομική ισχύ, 

αφού κρίθηκε αντισυνταγματική η αποκοπή από 

την 1η Ιανουαρίου του 2014. 

Με επιστολή της στο Γενικό λογιστήριο, η 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. αναφέρει όπως, «καλούμε την Κυπρια-

κή Δημοκρατία να συμμορφωθεί με την απόφαση 

του Δικαστηρίου και να προχωρήσει στην εκτέλε-

ση των ενδεδειγμένων πράξεων, που απορρέουν 

από τη σχετική απόφαση». 

Συγκεκριμένα, η συντεχνία ζητά να επαναφερθεί 

και να καταβληθεί το επίδομα επικίνδυνης εργα-

σίας αναδρομικά από το 2014 στα μέλη της 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. που έχουν προσφύγει στο Δικαστήριο, 

σε μηνιαία καταβολή (αν δεν το λαμβάνουν). 

Ως ακολουθία της δικαστικής απόφασης, η 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. ζητά να επανέρθει  και να καταβληθεί 

το σχετικό επίδομα και στους υπόλοιπους Νοση-

λευτές Ψυχικής Υγείας, στους οποίους έχει αποκο-

πεί το επίδομα της επικίνδυνης εργασίας και συ-

νεχίζεται να αποκόπτεται αλλά δεν έχουν προσφύ-

γει  στο Δικαστήριο. Επιπλέον, να τους καταβλη-

θούν αναδρομικά από την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης του Δικαστηρίου. 

Η συντεχνία αναφέρει ότι, «η ακυρωτική απόφα-

ση του δικαστηρίου δεν εφεσιβλήθηκε από τη Δη-

μοκρατία και συνεπώς την έχει αποδεχθεί», ως εκ 

τούτου καλείται το Υπουργείο Οικονομικών να 

συμμορφωθεί με τη σχετική απόφαση. 

Αίτημα για το επίδομα         
επικίνδυνης εργασίας            
στην Ψυχική Υγεία 

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
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Το 2020 μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

η κρισιμότερη και σημαντικότερη 

χρονιά για τον τομέα της υγείας 

στην Κύπρο. Από τη μια εισερχόμα-

στε στη δεύτερη φάση υλοποίησης 

του Γενικού Σχεδίου Υγείας, την 1η 

Ιουνίου 2020, και από την άλλη τα 

δημόσια νοσηλευτήρια συνεχίζουν 

να αφομοιώνουν  την πρώτη φάση 

της εισαγωγής του Σχεδίου, η οποία 

ομολογουμένως δεν ήταν αρκετά 

ομαλή και εύκολη.  

Ο στόχος όλων, και της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. ειδικότερα στο 

σκέλος των θεμάτων που αφορούν τους νοσηλευ-

τές, είναι όπως εργα-

στούμε με συνέπεια και 

σύνεση ώστε τα δημόσια 

νοσηλευτήρια προετοι-

μαστούν και επανδρωθούν κατάλληλα, για να αντα-

πεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να παραμείνουν 

οι κύριοι πυλώνες του συστήματος υγείας.  

Πρέπει να γίνει σε όλους αντιληπτό πως χωρίς δη-

μόσια νοσηλευτήρια, το ΓεΣΥ θα οδηγηθεί σε πλήρη 

κατάρρευση.  Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. θεωρεί, και το έχουμε 

πολλές φορές αναφέρει και δημόσια αλλά και 

στους αρμόδιους φορείς, πως δυστυχώς, σε σχέση 

με την ενίσχυση και θωράκιση των δημόσιων νοση-

λευτηρίων δεν έχουμε ακόμη χειροπιαστά επιτυχή 

αποτελέσματα.   

Προβλήματα και προκλήσεις 

Από την άλλη, η νέα χρονιά βρίσκει τον κλάδο μας  

αντιμέτωπο με πολλά προβλήματα και προκλήσεις. 

Για παράδειγμα, κάποια τμήματα αντιμετωπίζουν 

προβλήματα υποστελέχωσης, σε κάποια τμήματα η 

πληρότητα ασθενών αγγίζει το 100% με αποτέλε-

σμα να υπάρχει συνεχώς αυξημένος 

φόρτος εργασίας, που οδηγεί πολλές 

φορές τους νοσηλευτές σε ψυχολογι-

κή και σωματική εξουθένωση,  χωρίς 

τη σωστή υποστήριξη από τον εργο-

δότη.   

Επίσης, λόγω αυτών των καταστάσε-

ων, των ελλείψεων και των κενών του 

συστήματος υγείας, ο κλάδος μας 

βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντι-

μέτωπος με κρούσματα σωματικής, λεκτικής και 

ψυχολογικής βίας στον χώρο εργασίας μας. 

Ένας από τους κύριους στόχους της νέας χρονιάς, 

και  διαχρονική θέση της συντεχνίας μας, είναι η 

συνομολόγηση συμφωνίας 

με τον ΟΚΥΠΥ για την κατάλ-

ληλη στελέχωση των δημό-

σιων νοσηλευτηρίων με νο-

σηλευτές αλλά και, εάν είναι δυνατόν, και η θεσμο-

θέτηση της στελέχωσης  για όλα τα νοσηλευτήρια 

που θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ για διασφάλιση της ποι-

ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  

Το ΓεΣΥ 

Τώρα, μιλώντας για το ΓεΣΥ, τα σχόλια μας είναι 

σαφή: Με την εισαγωγή της πρώτης φάσης 

του ΓεΣΥ οι επαγγελματίες υγείας ανησυχούν και 

φοβούνται  για το επαγγελματικό τους μέλλον.  

Η πρώτη φάση ήταν αρκετά δύσκολη στην αρχή, 

υπήρχαν γενικότερα προβλήματα όπως με το λογι-

σμικό σύστημα, ελλείψεις φαρμάκων, προσωπικών 

ιατρών και παιδιάτρων, κατάχρηση του συστήμα-

τος  (αιματολογικές αναλύσεις και διαγνωστικές 

εξετάσεις). Οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν στην αρ-

χή δυσκολίες, καθώς δεν έγινε εκ των προτέρων 

Συνέχεια στη σελίδα  4 

«Σύνεση και συνέπεια για αναβάθμιση                                                  

του συστήματος υγείας» 

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τις μάχες                        
για τον κλάδο,  την υγεία και τους ασθενείς» 

Του Γενικού Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Παναγιώτη Γεωργίου 
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σωστή και κατάλληλη ενημέρωση και χρειάστηκε 

κάποιο διάστημα για αφομοίωση των αλλαγών.  

Επίσης υπήρξε σύγχυση σε σχέση με το διοικητικό 

μέρος των δημόσιων νοσηλευτηρίων, κάποιες φο-

ρές δίνονταν διαφορετικές οδηγίες για το ίδιο θέμα 

από τις Ιατρικές και Νοσηλευτικές Διοικήσεις και 

τους Εκτελεστικούς Διευθυντές του ΟΚΥΠΥ.  

Ένα σχεδόν χρόνο μετά την εφαρμογή της πρώτης 

φάσης του Σχεδίου, η κατάσταση έχει βελτιω-

θεί.  Ευελπιστούμε σε ακόμη καλύτερες μέρες.  

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. διαδραμάτισε και συνεχίζει να διαδρα-

ματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο όλο 

σύστημα, και οι εκτιμήσεις μας είναι ότι αυτός ο 

ρόλος θα συνεχιστεί και θα αναβαθμίζεται συνε-

χώς. 

H παρουσία της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. στα κέντρα λήψης απο-

φάσεων σημαίνει ότι ο κάθε νοσηλευτής και η κάθε 

νοσηλεύτρια, η κάθε μαία και επισκέπτρια υγείας 

θα αισθάνονται ασφαλείς και υπερήφανοι για το 

λειτούργημα που επιτελούν.    

Η Νοσηλευτική δεν είναι ένα συνηθισμένο επάγγελ-

μα αλλά ένα λειτούργημα. Είμαστε λειτουργοί υγεί-

ας και βρισκόμαστε καθημερινά μπροστά σε ασθέ-

νειες, ανθρώπινες ζωές, μεταξύ ζωής και θανάτου.    

Η συντεχνία μας έδωσε και δίνει καθημερινά φωνή 

στον νοσηλευτικό κλάδο, έσωσε την αξιοπρέπειά 

του, ενδυνάμωσε τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύ-

τριες, όρθωσε το ανάστημα, σε μια κοινωνία που 

τους αντιμετώπιζε τόσα χρόνια ως εργαζόμενους 

δευτέρας κατηγορίας, ως ανθρώπους δευτέρας δια-

λογής.   

Στεκόμαστε όλοι δίπλα στα μέλη μας και εργαζόμα-

στε ο ένας για τον άλλο και όλοι για τους πολλούς. 

Η αυτονόμηση 

Υπάρχουν ακόμη μεγάλος και ανηφορικός δρόμος 

μέχρι όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά να μάθου-

με να λειτουργούμε, να συνηθίσουμε να εργαζόμα-

στε και να προσφέρουμε σε ένα αυτόνομο νοση-

λευτήριο. Έχουμε αποδείξει πως από την ημέρα αυ-

τονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων υπερβάλ-

λουμε εαυτόν, με συνέπεια και δουλειά. Αναμένου-

με όμως την ανάλογη στάση και από τις διοικήσεις, 

οι οποίες έχουν αναγάγει σε κανόνα την πρακτική 

του «άρπα κόλλα, να τελειώνουμε».  

Η πορεία και οι εμπειρίες που θα αποκομίσουμε θα 

κρίνουν και το αποτέλεσμα. Εμείς θα συνεχίσουμε 

να δίνουμε τις μάχες, όπως ξέρουμε και όπως 

έχουμε αποδείξει, για το καλώς νοούμενο συμφέ-

ρον της υγείας, των ασθενών και του κλάδου. Αυτός 

είναι ο κύριος στόχος της χρονιάς και αυτός θα πα-

ραμείνει ο στόχος και για τα επόμενα πέντε ή δέκα 

χρόνια. 

«ΘΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ» 
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Μετά την 18ήμερη απεργία το 2016  και τη συμφωνία 

που επετεύχθη, τη σύναψη της σημαντικότερης συμφω-

νίας για το μέλλον των νοσηλευτών το 2017, το 2019 α-

ποτέλεσε το έτος - ορόσημο για τις μεγάλες αλλαγές στον 

χώρο της υγείας και τους ίδιους τους νοσηλευτές. Πα-

ράλληλα με την έναρξη της αυτονόμησης των δημόσιων 

νοσηλευτηρίων άρχισε η μισθολογική αναβάθμιση όλων 

των νοσηλευτών στις επιστημονικές δομές του δημοσίου 

Α8-Α10-Α11. 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. ξεκίνησε το 2019 την παρακολούθηση  της 

διαδικασίας αναβάθμισης των νοσηλευτών ώστε αυτή να 

γίνει σύμφωνα με τους κανο-

νισμούς της Δημόσιας Υπηρε-

σίας, και με τον δέοντα τρό-

πο και παράλληλα με την 

ενεργή μας συμμετοχή στη 

διαδικασία αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων 

και στα θέματα που αφορούν τους νοσηλευτές.  

Με το «καλημέρα» τής αναβάθμισής μας παρατηρήσαμε 

ότι μια ομάδα συναδέλφων νοσηλευτών δεν αναβαθμί-

στηκε ή ακόμη δεν άρχισε η αναβάθμισή τους. Η συντε-

χνία μας προέβη σε ενέργειες προς  τα αρμόδια Λογιστή-

ρια (Γενικό Λογιστήριο και Υπουργείο Υγείας) για τη διόρ-

θωση της παράλειψης αυτής, έτσι που η διόρθωση να 

γίνει δυο μήνες μετά, με αναδρομική ισχύ. 

Προσωπικά συμβόλαια   

Παράλληλα προτρέψαμε τα μέλη μας, ήδη υπηρετούντες 

νοσηλευτές, να μην αποδεχθούν και να μην υπογράψουν 

τα προσωπικά συμβόλαια  που τους προσφέρθηκαν στα 

αυτονομημένα νοσηλευτήρια από τον Οργανισμό Κρατι-

κών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για να μεταπηδήσουν 

στον Οργανισμό. Αυτό έγινε γιατί  τα συμβόλαια ετοιμά-

στηκαν χωρίς να προηγηθούν διαπραγματεύσεις με τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι πρόνοιές τους ήταν γενι-

κής φύσης και περιείχαν  αοριστολογίες και ασάφειες. 

Ένα άλλο αίτημα που διεκδίκησε η συντεχνία μας και 

που τέθηκε σε ισχύ με τροποποίηση της νομοθεσίας από 

την 15η Φεβρουαρίου 2019, ήταν όπως οι νοσηλευτές 

και μαίες, εάν χρειαστούν να λάβουν υπηρεσίες Πρώτων 

Βοηθειών εν ώρα καθήκοντος, εξαιρούνται του τέλους 

εγγραφής των 10 ευρώ στα Τμήματα Ατυχημάτων και 

Επειγόντων Περιστατικών. 

Η συντεχνία μας  αρχές του έτους  επανέλαβε το αίτημα  

προς τον Υπουργό Υγείας, προς τον Προέδρο και τον Γενι-

κό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, αναφορικά με το  θέμα της σω-

στής στελέχωσης και του διαχωρισμού της Υπηρεσίας 

Ασθενοφόρων και των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επει-

γόντων Περιστατικών. Μετά την πάροδο πολλών  συνα-

ντήσεων με τους αρμόδιους φορείς η  διαδικασία διαχω-

ρισμού έχει ξεκινήσει και 

αναμένεται στις αρχές 

του νέου έτους η ολοκλή-

ρωση της έρευνας εκ μέ-

ρους του Υπουργείου Υ-

γείας για τη στελέχωση των τμημάτων, ώστε να συμφω-

νηθεί και να καθοριστεί η σωστή και ασφαλής στελέχω-

ση των ΤΑΕΠ. Ταυτόχρονα η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. αναμένει εκ μέ-

ρους του Υπουργείου Υγείας τη λήψη ουσιαστικών μέ-

τρων ασφαλείας και μέτρων εξάλειψης της βίας κατά το 

επαγγελματικών υγείας εν ώρα καθήκοντος. 

Αδιαφανείς διαδικασίες  

Ως ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. καταγγείλαμε και καταδικάσαμε τις διαδι-

κασίες, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ 

αποφάσισε να ακολουθήσει για τις προσλήψεις του νο-

σηλευτικού προσωπικού για τις ανάγκες του οργανισμού, 

κρίνοντας ότι η  διαδικασία επιλογής των νοσηλευτών 

έγινε με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς κριτήρια. Α-

ποτέλεσμα ήταν ο ΟΚΥπΥ να αναθεωρήσει τις διαδικασί-

ες του και να προχωρήσει με ενδεδειγμένη διαδικασία, 

που είναι ο καταρτισμός του καταλόγου υποψηφίων και 

η  δημοσίευσή του  μαζί με τα κριτήρια καταρτισμού, 

δίνοντας και το δικαίωμα των συναδέλφων για ένσταση.   

Πέραν των 700 συναδέλφων μελών της συντεχνίας  προ-

χώρησαν στην καταχώρηση προσφυγών για τη μείωση 

απολαβών, με αντικείμενο την ακύρωση της μισθοδοτι-

Συνέχεια στη σελίδα  6 

«Αναμένουμε τη λήψη ουσιαστικών μέτρων   

ασφάλειας και εξάλειψης της βίας κατά των     

επαγγελματιών υγείας εν ώρα καθήκοντος» 

Απολογισμός 2019: «Έτος δικαίωσης                 
των νοσηλευτών και χρονιά μεγάλων αλλαγών» 
Του Χρίστου Χριστοδούλου, Ταμία ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 
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κής κατάστασης του Απριλίου του 2019, ενάντια  της μη 

συμμόρφωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την από-

φαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τη μείωση απολα-

βών, ως όφειλε. Αν η έφεση της Κυπριακής Δημοκρατίας 

επιτύχει, θα υπάρχει ήδη προσφυγή από τον Mαϊο του 

2019, καθώς, μετά την τυχόν έκδοση θετικής απόφασης 

για τη Δημοκρατία στην έφεσή της και πάλι κάποιος θα 

δικαιούται να κάνει προσφυγή, όμως για μεταγενέστερη 

μισθοδοτική κατάσταση του Απριλίου του 2019. 

Το πάγιο αίτημα της συντεχνίας μας να  δημοσιοποιείται 

ο κατάλογος προτεραιότητας εκτάκτου νοσηλευτικού 

προσωπικού που αιτείται  μετάθεσης και η παραχώρηση 

τού δικαιώματος της ένστασης εντός καθορισμένου χρο-

νικού διαστήματος, υλοποιήθηκε μετά από  συμφωνία 

με τον ΟΚΥπΥ και τον Διευθυντή  Νοσηλευτικών  Υπηρε-

σιών, στις 30 Μαΐου 2019. Μετά την πάροδο πολλών ε-

τών και μεταθέσεων  δημοσιεύεται ο σχετικός κατάλο-

γος. Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. επιδιώκει τη μετάθεση όλων την συνα-

δέλφων που εργάζονται εκτός επαρχίας διαμονής τους 

προς την επαρχία που έχουν αιτηθεί να μετατεθούν, ε-

πειδή θεωρούμε ότι τα κριτήρια κατάρτισης του καταλό-

γου προτεραιότητας χρήζουν βελτίωσης.  

Η δικαστική επιτυχία 

Αξιοσημείωτη είναι και η δικαστική επιτυχία της  συντε-

χνίας μας  από την απόφαση του Προέδρου του Δικαστη-

ρίου Εργατικών Διαφορών Λευκωσίας αναφορικά με τις 

υποθέσεις μελών μας  για την αναδρομική αναγνώριση 

του καθεστώτος  εργοδότησής τους  ως αορίστου και την 

αναδρομική επιστροφή της αποκοπής του 10% στις απο-

λαβές τους.  

Το τελευταίο διάστημα τού έτους η συντεχνία μας πραγ-

ματοποιεί  συναντήσεις για το θέμα της πρότασης  νόμου 

για μονιμοποίηση των εργοδοτουμένων με το καθεστώς 

αορίστου χρόνου και του τεκμηρίου για πολύ καλή γνώ-

ση της αγγλικής γλώσσας. Θέση της συντεχνίας μας είναι 

ότι το τεκμήριο τής πολύ καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας διασφαλίζεται από το Πτυχίο τεχνολογικού πα-

νεπιστημίου, όπως είναι το ΤΕΠΑΚ, και το οποίο έχει ανα-

γνωριστεί με την αναβάθμιση των νοσηλευτών στην  κλί-

μακα Α8-10-11 πράγμα που επιβεβαιώνεται από τις γνω-

ματεύσεις των νομικών μας συμβούλων. 

 

Σημαντικές δραστηριότητες                                                            

Εκτός από τα συνδικαλιστικά θέματα, το 2019 υπήρξαν 

και άλλες σημαντικές δραστηριότητες για τη συντεχνία 

μας. 

Υλοποιήθηκε απόφαση της 14ης Ιουλίου 2016 για επιδό-

τηση των μελών της  με ολόκληρο το ποσό για την ανανέ-

ωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτών και 

Μαιών. 

Προς το συμφέρον των μελών της η  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.  προχώ-

ρησε  σε αλλαγή  ασφαλιστικής εταιρείας για το ομαδικό 

σχέδιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, με κύρια 

την υπερβολική αύξηση της τιμής του ασφαλίστρου. Η 

συντεχνία μας, μετά από μελέτη προσφορών, αποδέχθη-

κε προσφορά από την εταιρεία CNP CYPRIALIFE LTD με τα 

μέλη να συνεχίζουν κανονικά χωρίς να επηρεαστεί η α-

σφάλισή τους. 

Μέλη του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. εκπροσώπησαν τη συντεχνί-

α στο 13ο Κοινοπολιτειακό Συνέδριο με θέμα  «Nurses & 

Midwives Improving Healthcare». Το συνέδριο πραγμα-

τοποιήθηκε  στη Μάλτα, μεταξύ 8 – 9 Μαρτίου 2019. 

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. πραγματοποίησε 

εθιμοτυπική συνάντηση με την Πρόεδρο του Διεθνούς 

Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) κα Annette Kennedy, στο 

πλαίσιο του 26ου Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής 

και Μαιευτικής. 

H ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., ως συντεχνία με πλούσιο κοινωνικό έργο, 

ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου «Γλυκές Συνταγές», κά-

νοντας πραγματικότητα το όνειρο του ζαχαροπλάστη 

Πανίκου Χαραλάμπους που έφυγε από τη ζωή μετά από 

λευχαιμία. Όλα τα έσοδα από την πώληση του  παραχω-

ρήθηκαν στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για ενίσχυση του 

έργου του. 

Οι νοσηλευτές, μαίες και επισκέπτριες υγείας  με το νέο 

έτος  αναμένεται θα βρεθούν ενώπιον νέων αλλαγών και 

προκλήσεων αφού τον Ιούνιο 2020 ενσωματώνεται και η 

δευτεροβάθμια φροντίδα στο ΓεΣΥ. Η  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. δηλώ-

νει ότι θα είναι έτοιμη και στο πλευρό όλων των νοση-

λευτών για την αντιμετώπιση κάθε εργασιακού θέματος 

που απασχολεί τους συναδέλφους  σύμφωνα με τη δι-

καιοδοσία και τον ρόλο που διαδραματίζουμε στον τομέ-

α της υγείας. 

Καλή και δημιουργική χρονιά! 

«ΕΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ» 
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Ο  Εκπρόσωπος Τύπου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Θεόδωρος 

Πετέλης σε συνέντευξή του μάς εξηγεί τις θέ-

σεις της συντεχνίας στα θέμα των νέων αυτόνομων 

νοσοκομείων. Επισημαίνει πως «το νέο περιβάλλον 

της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων έχει 

φέρει αρκετές αλλαγές και προκλήσεις που θα πρέ-

πει να αντιμετωπίσουμε ως συνδικαλιστική οργάνω-

ση, πάντοτε με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέ-

ρον των μελών μας». Επίσης κάμνει μια ανασκόπη-

ση σε σχέση με την εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου 

Υγείας και τα αποτελέσματά του μέχρι στιγμής. 

Ποια εικόνα έχετε σχηματίσει για το ΓεΣΥ, έξι μήνες 

μετά την εφαρμογή του; 

Θεωρώ πως η δημιουργία και η έναρξη λειτουργίας 

ενός Γενικού Συστήματος Υγείας είναι η μεγαλύτερη 

μεταρρύθμιση από την έναρξη της Κυπριακής Δημο-

κρατίας. Από την αρχή της λειτουργίας του το ΓεΣΥ 

έχει δείξει ένα κοινωνι-

κό πρόσωπο και την κα-

θολικότητά του.  

Ο πολίτης οποιουδήποτε κοινωνικού στρώματος 

έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετείται σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από υπηρεσίες 

τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

Είναι ένα σύστημα αγγελικά πλασμένο; Φυσικά και 

όχι. Υπάρχουν ακόμη αρκετά προβλήματα, όπως η 

μεγάλη λίστα ασθενών των προσωπικών ιατρών, η 

απουσία φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι λίστες 

αναμονής για πραγματοποίηση ακτινοδιαγνωστικών 

εξετάσεων που έχουν ξεκινήσει να δημιουργούνται. 

Από την άλλη, όμως, βλέπουμε με ικανοποίηση τον 

ΟΑΥ να είναι εκεί και να κάνει αλλαγές προς επίλυ-

ση των προβλημάτων αυτών.  

Η πορεία της αυτονόμησης 

Πώς κρίνετε την πορεία αυτονόμησης των νοση-

λευτηρίων; 

Εδώ τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι αυτά που α-

ναμέναμε τόσο ως συντεχνία όσο και ως εργαζόμε-

νοι στα πρώην πλέον δημόσια νοσηλευτήρια. Η πο-

ρεία της αυτονόμησης είναι αργή, χωρίς να έχει α-

κόμη αφήσει αισθητό το θετικό αποτύπωμά της.  

Οι  στομφώδεις εξαγγελίες της πολιτείας ότι, με την 

αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων θα 

άρχιζε και η αναδιοργάνωση, η αναβάθμιση και ο 

εκσυγχρονισμός των νοσηλευτηρίων, ήταν κάτι που 

ανέβασε πολύ τον πήχη των προσδοκιών μας χωρίς 

όμως να έχουμε μέχρι σήμερα τα αναμενόμενα απο-

τελέσματα. Ο ΟΚΥπΥ δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμε-

ρα να επιλύσει τα σοβα-

ρά πρόβλημα που αντι-

μετώπιζαν τα νοσηλευ-

τήρια μας. Το μεγαλύτε-

ρο πρόβλημά μας είναι πως δεν έχουμε δει κάποια 

προβλήματα να επιλύνονται ή να έχουν προσπαθή-

σει να τα επιλύσουν.  

Στις περιπτώσεις που έχουν γίνει προσπάθειες, ακό-

μη δεν έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Αναφε-

ρόμαστε σε προβλήματα τα οποία είναι διαχρονικά 

και ως συντεχνία τα παρουσιάσαμε στον ΟΚΥπΥ από 

την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε μαζί 

του. 

 

Συνέχεια στη σελίδα  8 

«Το νέο περιβάλλον της αυτονόμησης        
έχει φέρει προκλήσεις και αλλαγές                           
στα νοσηλευτήρια» 
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Θεόδωρος Πετέλης                                                  
μιλά για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων                                                         
μέσα σε ένα περιβάλλον ΓεΣΥ 

«Αυτό που προέχει είναι ένα συμφωνημένο πλαίσιο 

για τη στελέχωση μεταξύ ΟΚΥπΥ  και ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.» 



 

 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Συνέντευξη                                    8 

Πώς κρίνετε τους τρόπους δράσης του ΟΚΥπΥ σε 

θέματα στελέχωσης των αυτονομημένων μονάδων 

υπηρεσίας υγείας σε σχέση και με την καταγραφή 

προβλημάτων; 

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε πως η σωστή στε-

λέχωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέρη 

μιας σωστής και επικερδούς επιχείρησης.  

Η σωστή στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό 

μειώνει τη θνησιμότητα εντός των νοσηλευτηρίων, 

μειώνει την επαναεισαγωγή ασθενών και τις μέρες 

νοσηλείας με αποτέλεσμα να αυξάνει τα κέρδη του 

οργανισμού. Δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους 

εργαζόμενους και στο επίπεδο παρεχόμενης φροντί-

δας.  

Η ορθή στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό απο-

τελεί ένα από τα βασικότερα θέματα που καλούμα-

στε να επιλύσουμε ως συντεχνία. Το πλαίσιο με το 

οποίο μέχρι σήμερα γίνεται η στελέχωση των τμη-

μάτων δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αποτελείται από ένα 

διάτρητο τρόπο αντιμετώπισης της στελέχωσης, χω-

ρίς να υπάρχει ένα θεσμικά συμφωνημένο πλαίσιο 

για να ξέρουμε επακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες 

του κάθε τμήματος των νοσηλευτηρίων, αναλόγως 

ειδικότητας και βαρύτητας. 

Άρα, αυτό που προέχει είναι ένα συμφωνημένο 

πλαίσιο για τη στελέχωση μεταξύ ΟΚΥπΥ και 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Εδώ και μερικούς μήνες έχουμε καταλή-

ξει σε μίαν καταρχήν συμφωνία για την πραγματο-

ποίηση μελέτης. Με την ολοκλήρωσης της μελέτης 

αυτής (η οποία θα είναι έτοιμη σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα) θα πρέπει να συμφωνηθεί με τη 

συντεχνία μας και να τύχει εφαρμογής.  

Θεωρώ ότι, και σε αυτό το θέμα, ο ΟΚΥπΥ έχει καθυ-

στερήσει υπερβολικά. Όμως, σε αυτή τη φάση πι-

στεύω πως βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο 

για να επιλύσουμε και αυτό το πρόβλημα.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον 

ΠΑΣΥΝΜ για τη συνεργασία του και τη μέγιστη βοή-

θειά του.  

Οι στόχοι μας 

Ποιοι είναι οι στόχοι σε αυτό το νέο αυτονομημένο 

περιβάλλον; 

Στόχος και σκοπός της συντεχνίας μας είναι η προα-

γωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, 

κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των 

εργαζομένων τόσο στο προηγούμενο περιβάλλον 

όσο και στο νέο. Θεωρώ ως ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. πως έχουμε 

καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ικανοποιήσουμε 

σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα βασικό στόχο ο 

οποίος είναι σχετικά νέος αλλά χρήζει και άμεσες 

ενέργειες από τη δική μας πλευρά. Αφορά τους νεο-

προσληφθέντες συναδέλφους, οι οποίοι έχουν 

προσληφθεί από τον ΟΚΥπΥ με τα συμβόλαια εργα-

σίας του Οργανισμού. Μετά τη μελέτη των συγκε-

κριμένων συμβολαίων, έχουμε παρατηρήσει παρα-

λείψεις και κάποια σημεία τα οποία χρήζουν διευ-

κρινίσεων. Ως Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. έχουμε ζητήσει α-

πό τον Οργανισμό την έναρξη συζητήσεων για τη 

συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης.  

Το συγκεκριμένο αίτημά μας προς τον Οργανισμό 

και οι όποιες ενέργειες έχουν προηγηθεί ή θα ανα-

ληφθούν, έχουν συζητηθεί και με ομάδα συναδέλ-

φων που έχουν εργοδοτηθεί με το νέο καθεστώς σε 

πρόσφατη συνεδρία του Δ.Σ. 

Το νέο περιβάλλον της αυτονόμησης των δημοσιών 

νοσηλευτηρίων έχει φέρει αρκετές αλλαγές και προ-

κλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως συν-

δικαλιστική οργάνωση, πάντοτε με γνώμονα το κα-

λώς νοούμενο συμφέρον των μελών μας, νέων αλλά 

και παλαιών, τους οποίους και ευχαριστούμε για 

την εμπιστοσύνη με την οποία μας αγκαλιάζουν. 

«ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΦΕΡΕ ΑΛΛΑΓΕΣ» 
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Ο εμβολιασμός αποτελεί 

μια από τους αποτελε-

σματικότερες παρεμβά-

σεις δημόσιας υγείας. Α-

πό τη βρεφική ηλικία έως και την ενήλικη ζωή, ο 

εμβολιασμός προστατεύει από νοσήματα όπως η 

διφθερίτιδα, ο τέτανος, ο κοκκύτης, η πολιομυελίτι-

δα, η ιλαρά, η ερυθρά, η παρωτίτιδα, η ανεμοβλο-

γιά και  ο έρπης ζωστήρας, οι μηνιγγιτιδικοκκικές 

λοιμώξεις και πνευμονολογικές λοιμώξεις, η γα-

στρεντερίτιδα από ρό-

τα ιό, η ηπατίτιδα Α’ 

και Β’, οι λοιμώξεις α-

πό HPV που προκα-

λούν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και η γρίπη. 

Οι εμβολιασμοί στην Κύπρο καθορίζονται στο  Εθνι-

κό Πρόγραμμα εμβολιασμών όπως διαμορφώνεται 

από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και χορη-

γούνται δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Οι εμβολια-

σμοί αποτελούν βασική προτεραιότητα για τη δια-

φύλαξη της δημόσιας υγείας. Είναι σημαντικό  να 

διασφαλίζεται                     η έγκαιρη και ολοκληρω-

μένη εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών, σύμφωνα 

με το ενδεδειγμένο σχήμα εμβολιασμού.    

Προβλήματα 

Η Υπηρεσία Επισκεπτών/Επισκεπτριών Υγείας  των 

Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 

ήταν υπεύθυνη για την παροχή δωρεάν εμβολια-

σμών σε όλους τους πολίτες της χώρας. Βάσει ερευ-

νών του Υπουργείου Υγείας τα επίπεδα της εμβο-

λιαστικής κάλυψης στη Κύπρο ήταν πολύ ψηλά.  

Με τη εφαρμογή του νέου Γενικού Σχεδίου Υγείας 

αποφασίστηκε όπως οι εμβολιασμοί παρέχονται 

από τους Προσωπικούς Παιδιάτρους. Μέχρι στιγ-

μής παρουσιάζονται πολλά προβλήματα όσον αφο-

ρά την παροχή εμβολίων. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

εμβόλια   προς τους παιδιάτρους με αποτέλεσμα να 

μην τηρείται το εμβολιαστικό σχήμα όπως έχει.  

Θέση της συντεχνίας μας ήταν και παραμένει όπως 

η παροχή των εμβολιασμών συνεχίσει να εφαρμό-

ζεται από την Υπηρεσία Επισκεπτών/ Επισκεπτριών 

Υγείας καθώς το σύστημα λειτουργούσε με μεγάλη 

επιτυχία σε σχέση με τα επίπεδα της εμβολιαστικής 

κάλυψης αλλά και των υπηρεσιών προς τους πολί-

τες. Η μη τήρηση του εμβολιαστικού σχήματος ή η 

μείωση των ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης  ε-

νέχει τεράστιους 

κινδύνους για τη 

δημόσια υγεία. 

 

Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι οι Επισκέπτες/τριες 

υγείας, µε βάση τις εξειδικευμένες, επιστημονικές 

και τεχνικές τους γνώσεις, ασχολούνται  αυτόνομα 

ή σε συνεργασία µε άλλους επιστήμονες του τομέα 

της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών µε το 

Συνέχεια στη σελίδα  10 

Η σημαντικότητα των εμβολιασμών σε ένα 
Γενικό Σχέδιο Υγείας 
Της Πετρούλας Παρασκευά, Οργανωτικού Γραμματέα ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

«Θέση της συντεχνίας μας ήταν και παραμένει όπως η 

παροχή των εμβολιασμών συνεχίσει να εφαρμόζεται 

από την Υπηρεσία Επισκεπτών/ Επισκεπτριών Υγείας»  
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σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση 

παροχής όλων των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φρο-

ντίδας υγείας.  

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν επικεντρώνονται 

στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τη φροντί-

δα αποκατάστασης και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

και σημασία στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο 

σχολείο, στον χώρο εργασίας, γενικά στην κοινότη-

τα.      

Στις υπηρεσίες τους συμπεριλαμβάνονται και νοση-

λευτικές υπηρεσίες συντονιστικού                                

ή προγραμματικού χαρακτήρα.  

Εξαιρούνται οι ιατρικές πράξεις που προϋποθέτουν                                   

την παρέμβαση του ιατρού.  

Στα κύρια καθήκοντα των Επισκεπτών/τριών Υγείας 

είναι επίσης:  

H αξιολόγηση, o σχεδιασµός, η εφαρμογή και επα-

ναξιολόγηση της πρωτογενούς, δευτερογενούς και 

τριτογενούς πρόληψης.   

Η πραγματοποίηση προσυμπτωματικού ελέγχου 

(screening test) για έγκαιρη εντόπιση ανεπι-

θύµητων ή λανθάνουσων καταστάσεων 

(δευτερογενής πρόληψη) στις πρωτοβάθµιες υπη-

ρεσίες υγείας, στα σχολεία, στους χώρους εργασί-

ας. 

 Η πραγματοποίηση δοκιμασιών οπτικής οξύτητας, 

ακουστικής οξύτητας, ζωτικής σπιροµέτρησης, κα-

θώς και σωµατοµετρήσεις και έλεγχο σκελετικών 

διαταραχών και αρτηριακής πίεσης.  

Η μελέτη, ανίχνευση και αξιολόγηση των αναγκών 

υγείας του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευπαθών 

ομάδων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό παραπέμπουν µε 

δική τους ευθύνη στις ανάλογες υπηρεσίες και 

διευκολύνουν διαδικασίες πρόσβασης.  

Η συμμετοχή τους στον προγραμματισμό, εφαρμο-

γή και αξιολόγηση προγραμμάτων διαχρονικής πα-

ρακολούθησης (FOLLOW UP).  

Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και αξιολόγηση προ-

γραμμάτων αγωγής υγείας σε άτομα και ομάδες, 

γενικότερα στην κοινότητα.    

Η συμμετοχή του σε προγράμματα επιμόρφωσης 

ως εκπαιδευτές αγωγής υγείας.  

Η έρευνα και δημοσίευση πορισμάτων για θέματα 

δημόσιας υγείας και πρόληψης.  

Η συμβολή τους στη βασική και µεταβασική εκπαί-

δευση των φοιτητών της Νοσηλευτικής Σχολής, 

ώστε να τυγχάνουν συνεχή εκπαίδευση και βελτιώ-

νουν τις γνώσεις τους  σύμφωνα με τα δεδομένα 

της επιστημονικής έρευνας στον τομέα τους. 
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Ο εργασιακός εκφοβισμός                     
και οι επιπτώσεις του 
Του Θεόδωρου Τράπαλη 

«Μια μέρα δύσκολη, μια μέρα επίπονη ακόμα στη 

δουλειά…..Μακάρι να υπήρχε μόνο η σωματική 

κούραση, θα μπορούσα με λίγη ξεκούραση να το 

ξεπεράσω, να φορτίσω ξανά τις μπαταρίες μου. 

Μήπως κάτι κάνω λάθος; Μήπως είμαι εγώ το λά-

θος;» 

«Και αν πάω αύριο και ζήσω την ιδια αρνητική κα-

τάσταση; Πως να αντιδράσω; Πως να το χειριστώ; 

Δεν θέλω τη σύγκρουση αλλά λίγο σεβασμό και τη 

συνεργασία και όλα θα είναι καλά.» 

«Μήπως πρέπει να κοιτάξω να αλλάξω δουλειά;   

Ίσως αυτό βοηθήσει τελικά». 

Τελικά τι είναι «ο εργασιακός εκφοβισμός» και πως 

το βιώνει ο εργαζόμενος; 

Ο εργασιακός εκφοβισμός αποτελεί ένα φαινόμενο 

ενόχλησης και προσβολής, μιας αρνητικής κοινωνι-

κής, μη αποδεκτής συμπεριφοράς από άτομο 

(θύτης) ή ομάδες ατόμων (θύτες) που μπορούν να 

επηρεάσουν ή να επι-

βληθούν αρνητικά στο 

εργασιακό περιβάλλον 

κάποιου εργαζόμενου 

(θύμα).  

Εκδήλωση εργασιακού εκφοβισμού 

Τι μπορεί να προκαλέσει επιθετικές συμπεριφορές 

και έτσι την εμφάνιση του εργασιακού εκφοβισμού;  

Συνήθως οι παράγοντες που οδηγούν σε αρνητικές 

και επιθετικές συμπεριφορές εστιάζονται σε κακή 

διαχείριση καταμερισμού της εργασίας και οργάνω-

ση αυτής. 

Στην ρουτίνα της εργασίας, με τον εργαζόμενο να 

παραπονιέται, να γίνεται υποτονικός και έτσι να 

έρχεται σε σύγκρουση με τον τρόπο διοίκησης, να 

μην μπορεί να στηρίξει τη δυναμική της ομάδας ερ-

γασίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται συγκρου-

σιακό κλίμα και φυσικά από την προσωπικότητα και 

τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε εργαζόμενου. 

Αυτό που μπορεί να συμβεί σε καθημερινή βάση 

και με αρκετές 

επαναλήψεις,, σε 

κάποιο εργαζόμε-

νο, είναι μια αρ-

νητική διαδικασία πράξεων και συμπεριφορώνν 

που ακολουθείται από τον θύτη προς το θύμα και 

τον οποίο τον οδηγεί σε μια υποβίβαση και απαξίω-

ση της προσωπικότητάς του, με αποτέλεσμα ο ερ-

γαζόμενος, που έχει υποστεί τον εργασιακό εκφοβι-

σμό, να ζει σε ένα εχθρικό περιβάλλον εργασίας. 

Ο «εργασιακός εκφοβισμός» εκδηλώνεται είτε 

άμεσα είτε έμμεσα, υπό την μορφή ύβρεων, προ-

σβλητικών παρατηρήσεων, επίμονης κριτικής και σε 

ακραίες περιπτώσεις να φτάνει σε προσωπική ή 

σωματική κακοποίηση. 

Συνέχεια στη σελίδα 12 

«Ένα φαινόμενο που επηρεάζει αρνητικά,             

σωματικά και ψυχικά τον εργαζόμενο-θύμα» 
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Διαταραχή του εργασιακού κλίματος 

Όλες αυτές οι αρνητικές επιδράσεις (σωματικές και 

ψυχολογικές) θέτουν το θύμα σε κίνδυνο και ο ο-

ποίος έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εργασία του και 

στη διατάραξη του εργασιακού κλίματος, αφού το 

θύμα βιώνει μια απάνθρωπη συμπεριφορά και αι-

σθάνεται αποκλεισμένος από το σύνολο των υπό-

λοιπων εργαζομένων.  

Χάνει την αυτοεκτίμηση του, τον σεβασμό των 

άλλων εργαζομένων, τον ενθουσιασμό και την απο-

δοτικότητα του για το αντικείμενο εργασίας, την 

αξιοπρέπεια και φυσικά επηρεάζεται η υγεία με 

εκδηλώσεις διαφόρων ψυχοσωματικών, και παθο-

λογικών καταστάσεων. 

Ο «εργασιακός εκφοβισμός» μπορεί να προέλθει 

από ομάδα εργαζομένων που εκδηλώνει συμπερι-

φορές μη αποδοχής προς τη διαφορετικότητα 

(φύλο, θρησκεία), ζήλειας, κοινωνικής απόρριψης 

κ.α.  

Επίσης, από άτομα της ανώτερης διοικητικής ιεραρ-

χίας που διοικούν με τυραννικό ή άλλα ακραία μέ-

σα επιβολής διοίκησης. Βρίσκουν εφαρμογή ανα-

πτύσσοντας το συναίσθημα του φόβου πχ απώλεια 

της εργασίας, ή την ανάγκη του θύτη να μειώσει το 

θύμα για να απωλέσει το δικαίωμα της επαγγελμα-

τική ανέλιξης ή και της κοινωνικής αποδοχής του 

(αναγνώριση). 

Περιβάλλον στήριξης και παρεμβάσεις 

Ποιο ρόλο διαδραματίζει το υπόλοιπο περιβάλλον 

και δη οι άλλοι εργαζόμενοι σε τέτοιες περιπτώσεις 

εργασιακού εκφοβισμού; 

Συνήθως υπάρχουν διάφορες τάσεις αντίδρασης 

από τους υπόλοιπους εργαζομένους. Μια τάση 

μπορεί να εκδηλωθεί με τη θετική στήριξη ομάδας 

εργαζομένων προς τον θύτη, που εκδηλώνει τέτοιες 

επιθετικές συμπεριφορές με αποτέλεσμα να συντη-

ρείται ή και να αυξάνεται η πόλωση της όλης κατά-

στασης. 

Μια άλλη τάση είναι η εκδήλωση  αδιαφορίας από 

ομάδα εργαζομένων που προτιμούν να μην εκφρα-

στούν ή να εμπλακούν σε μια τέτοια δύσκολη εργα-

σιακή διαμάχη ή έντονη και αρνητική συμπεριφο-

ρά.  

Τέλος, υπάρχει η υποστηρικτική ομάδα εργαζομέ-

νων που προσπαθούν να στηρίξουν το θύμα που 

έχει υποστεί τον εργασιακό εκφοβισμό συμβουλεύ-

οντας τον ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να διαχει-

ριστούν τη σύγκρουση αναζητώντας λύσεις μεταξύ 

των δύων μερών, του θύτη και του θύματος. 

Το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού μπορεί 

να αντιμετωπισθεί μόνο με την έγκαιρη  αναγνώρι-

ση κάκιστων επαγγελματικών συμπεριφορών στο 

εργασιακό περιβάλλον από άτομο ή ομάδα ατόμων 

και την εφαρμογή κανόνων καλής επικοινωνίας και 

δημιουργίας θετικού κλίματος συνεργασίας. 

ΟΙ παρεμβάσεις έχουν στόχο την πρόληψη, μέσω 

της ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των εργαζο-

μένων, ανεξαρτήτως ιεραρχίας. Ειδικά για τον εργα-

ζόμενο που έχει υποστεί εργασιακό εκφοβισμό πρέ-

πει να προσφέρεται ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, 

που στόχο έχει την αποκατάσταση τόσο  της επηρε-

αζόμενης ψυχολογίας του όσο και της προσωπικής 

και επαγγελματικής του υπόληψης. 
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H  συντεχνία μας έλαβε νομικές γνωματεύσεις 

σχετικά με την εξασφάλιση του τεκμηρίου για 

πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, κατά τη μονι-

μοποίηση των εργοδοτουμένων με το καθεστώς αορί-

στου χρόνου. 

Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις των νομικών μας, επιβε-

βαιώνεται  η θέση της  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.  ότι το τεκμήριο της 

πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας διασφαλίζε-

ται από το πτυχίο Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, όπως 

είναι το ΤΕΠΑΚ και το οποίο έχει αναγνωριστεί με την 

αναβάθμιση των νοσηλευτών στην  κλίμακα Α8 -10-11. 

Συγκεκριμένα η συντεχνία μας έχει λάβει δυο νομικές 

γνωματεύσεις σχετικά με τις πρόνοιες της πρότασης νό-

μου που έχει κατατεθεί στη Βουλή για τη μονιμοποίηση 

των εργοδοτουμένων με το καθεστώς αορίστου χρόνου 

οι οποίες αναφέρουν τα πιο κάτω: 

1. Η συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει να τύχει νομικής 

επεξεργασίας για αποφυγή οποιασδήποτε πιθανότητας 

να κριθεί ως αντισυνταγματικός ο νόμος σε περίπτωση 

που υιοθετηθεί από τη Βουλή. Ως ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. δηλώσαμε 

εξ αρχής  και κατ’ επανάληψη ότι υποστηρίζουμε τη μο-

νιμοποίηση των εργοδοτουμένων συναδέλφων με το 

καθεστώς αορίστου χρόνου αφού  διασφαλιστεί προη-

γουμένως ότι δεν θα καταστεί νομικά και δικαστικά επι-

σφαλής η οποιαδήποτε διαδικασία μονιμοποίησης των 

εργαζομένων αυτών, στο πλαίσιο του Συντάγματος, του 

νόμου και της συναφούς νομολογίας του Ανώτατου Δι-

καστηρίου, τώρα ή στο μέλλον. 

Ψήφιση σε νόμο 

2. Αν η πρόταση νόμου κριθεί ως συνταγματικά ορθή και 

ψηφισθεί σε νόμο, θα ισχύει ότι προνοείται στη συγκε-

κριμένη πρόταση νόμου και δεν θα ερμηνεύεται σε συν-

δυασμό με πρόνοιες άλλων νομοθεσιών, εφόσον δεν 

υπάρχει ρητή παραπομπή σ' αυτές από τον εν λόγω νό-

μο. 

3. Στην πρόταση νόμου  δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρό-

νοια και/ή επιφύλαξη για ήδη κεκτημένα δικαιώματα 

των υπαλλήλων αορίστου χρόνου ενώ παράλληλα γίνε-

ται αναφορά ότι ο διορισμός θα είναι πρώτος διορισμός. 

Επομένως, θα ισχύουν όλα όσα ισχύουν όταν διορίζεται 

κάποιος για πρώτη φορά στο δημόσιο, δηλαδή νεοει-

σερχόμενος. Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις που έχουμε 

λάβει η μονιμοποίηση των συναδέλφων αορίστου χρό-

νου, θα πρέπει να γίνει κατ’ εξαίρεση της νομοθεσίας με 

τυπική αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος, ωσάν μετο-

νομασία ή αυτοδίκαιη μετάταξη ή ένταξη ή τυπικός ανα-

σχηματισμός ή απόλυτη και απρόσκοπτη υποκατάσταση 

ταυτότητας υπαλληλικού καθεστώτος, χωρίς να τελεί 

προϋποθέσεις ή όρους. 

4. Το επιχείρημα της συντεχνίας μας  ότι όσοι κατέχουν 

πτυχίο το οποίο έχει αναγνωριστεί με την αναβάθμισή 

μας στις κλίμακες Α8 Α10 Α11 κατέχουν αυτομάτως το 

τεκμήριο καλής γνώσης αγγλικών, κρίνεται λογικό και θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί νομικά.     

Συνέχεια στη σελίδα 14 

Νομικές γνωματεύσεις για το τεκμήριο γνώσης                     

της αγγλικής γλώσσας 

Για τη μονιμοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου  
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Δικαίωση της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για τους νοσηλευτές επ’ αορίστου 

Απόφαση για αναγνώριση και επιστροφή της αποκοπής  του 10%  

Η συντεχνία μας αισθάνεται πλήρως  δικαιωμένη για την απόφαση του 

Προέδρου του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών Λευκωσίας αναφορικά 

με 63 υποθέσεις μελών μας που αφορούν την αναδρομική αναγνώριση 

του καθεστώτος  εργοδότησής τους  ως αορίστου και την αναδρομική 

επιστροφή της αποκοπής του 10% στις απολαβές τους. 

Όπως επεξηγείται στη σχετική απόφαση «εκδίδεται  απόφαση με την 

οποία αναγνωρίζεται ότι οι Αιτητές κατέστησαν εργοδοτούμενοι αορί-

στου χρόνου  από την ημερομηνία  που καταγράφεται στον κατάλογο παραδεκτών γεγονότων για έκαστον των 

Αιτητών». 

Επίσης, «εκδίδεται περαιτέρω απόφαση υπέρ εκάστου των Αιτητών και εναντίον των Καθ’ ων η αίτηση για κα-

ταβολή εις έκαστον των Αιτητών του αποκοπέντος ποσού που αναλογεί στο 10% των μηνιαίων μισθολογικών 

απολαβών του με αφετηρία ένα έτος πριν την καταχώρηση εκάστης Αίτησης και μέχρι της τελευταίας αποκο-

πής, συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού ως αυτά υπολογιστούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με 

νόμιμο τόκο από της καταχωρήσεως εκάστης Αίτησης μέχρι τελικής εξόφλησης». 

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω απόφαση καθορίζει την τύχη και την επιτυχή κατάληξη και των υπολοίπων αιτήσε-

ων που καταχωρήθηκαν από μέλη μας στα υπόλοιπα Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών. 

Η πιο πάνω απόφαση θα έχει θετικές επιπτώσεις στις ετήσιες άδειες ανάπαυσης  των αιτητών,  με αύξησή τους 

κατά ένα χρόνο νωρίτερα. Η δικαστική νίκη εντάσσεται στο αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο της πάγιας δυναμικής 

διεκδίκησης ικανοποίησης των δίκαιων και νόμιμων εργασιακών αιτημάτων των μελών της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

Εκ μέρους των αιτητών παρουσιάστηκε ο δικηγόρος  κ. Δημοσθένης Στεφανίδης. 

(Συνέχεια από σελίδα  13) 

«ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» 

5. Η πρόταση νόμου  δεν παύει να είναι ένα προτεινόμενο νομοσχέδιο και σαν τέτοιο είναι ανοικτό σε κάθε είδους 

παρατηρήσεις, εισηγήσεις και αλλαγές μέχρι να ψηφισθεί σε νόμο. Επομένως, η συντεχνία έχει  κάθε δικαίωμα να 

προτάξει  οποιοδήποτε αίτημα ή θέση για να περιληφθεί στο νομοσχέδιο.  

Θεωρούμε πως «δεν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος υπέρμετρης ανησυχίας ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι  

θα συνεχίσουμε τις επαφές μας  με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους  και αρμόδιους  με γνώμονα τις πιο πάνω θέ-

σεις». 
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Η  συντεχνία μας πραγματοποίησε παγκύπρια 

στάση εργασίας σε όλα τα Τμήματα Ατυχημά-

των και Επειγόντων Περιστατικών των Γενικών Νο-

σοκομείων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαχρο-

νική κατάσταση που επικρατεί στα Τμήματα καθώς 

επίσης και λόγω των περιστατικών βίας κατά των 

επαγγελματικών υγείας.                       

Η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 11 Δε-

κεμβρίου 2019, μεταξύ των ωρών 12 μ. – 2 μ.μ. 

Η συντεχνία ενημέρωσε  το κοινό των πόλεων Λεμε-

σού και Πάφου ότι, λόγω υπερπληρότητας των Τμη-

μάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών 

(ΤΑΕΠ) των συγκεκριμένων επαρχιών δεν ήταν σε 

θέση να εξυπηρετήσει τους πολίτες, εκτός εάν η 

κατάστασή τους αξιολογείτο ως πολύ σοβαρή. 

Οι  νοσηλευτές, υπεύθυνοι διαλογής των ΤΑΕΠ, 

έκριναν τη σοβαρότητα τού κάθε περιστατικού και 

αναλάμβαναν μόνο τα πολύ 

επείγοντα περιστατικά που 

έχρηζαν άμεσης φροντίδας, 

βάσει του πρωτοκόλλου 1 

και 2. 

Με ανακοίνωσή μας προς τα ΜΜΕ ενημερώναμε το 

κοινό ότι, σε περίπτωση που οι ασθενείς επιθυμού-

σαν να προσέλθουν στις Πρώτες Βοήθειες ο χρόνος 

αναμονής θα ήταν πολύ μεγάλος από ό,τι συνήθως. 

Όπως εξηγούσαμε στην α-

νακοίνωσή μας, «η κατά-

σταση έφτασε στα όριά της. 

Οι νοσηλευτές και οι άλλοι 

επαγγελματίες υγείας ζούμε πάλι τριτοκοσμικές κα-

ταστάσεις. Παρόλο που έχει εισαχθεί το ΓεΣΥ και τα 

δημόσια νοσηλευτήρια έχουν αυτονομηθεί, είναι 

ανθρωπίνως αδύνατο να καταφέρουμε να διαχειρι-

στούμε την κατάσταση, κινδυνεύουν ζωές, ασθενείς 

και εργαζόμενοι». 

Να σημειωθεί ότι η  συντεχνία μας έχει πραγματο-

ποιήσει επαφές, έχει υποβάλει υπομνήματα, και 

έχει προβεί σε διαβήματα για διευθέτηση της κατά-

στασης έγκαιρα, αναγνωρίζοντας πως η κατάσταση 

επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια των εορτών χωρίς 

ουσιαστικά αποτελέσματα. 

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση 

που επικρατεί στα ΤΑΕΠ 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.: Δίωρη στάση εργασίας στα ΤΑΕΠ               
όλων των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων 
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Ο  Νομικός Σύμβουλος της συντεχνίας μας έχει απο-

στείλει επιστολή προς τις διοικήσεις των νοσοκο-

μείων σχετικά με «ανάρμοστες, ανεπίτρεπτες και σε ορι-

σμένες περιπτώσεις παράνομες συμπεριφορές και ενέρ-

γειες των Νοσηλευτικών Διοικήσεων των Δημόσιων Νο-

σοκομείων προς τα μέλη τους και γενικότερα προς τους 

νοσηλευτές». 

Η επιστολή απεστάλη μετά τις καταγγελίες μελών μας 

ότι «οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων ασκούν σ’ αυτούς 

εργασιακό εκφοβισμό για να εργαστούν υπερωριακά ή 

να διακόψουν τις άδειές τους και να προσέλθουν στην 

εργασία τους ή ακόμη και για 

να εργασθούν χωρίς εβδομα-

διαία μέρα ανάπαυσης». 

Όπως εξηγεί ο Νομικός μας 

Σύμβουλος «ο εκφοβισμός συ-

νίσταται  σε απειλές ότι σε περίπτωση που θα αρνηθούν 

να υπακούσουν στις εντολές των Διοικήσεων οι νοση-

λευτές θα τιμωρηθούν με μετακίνηση σε άλλο θάλαμο, 

δεν θα τους παραχωρείται η άδεια που δικαιούνται και 

ότι δεν θα έχουν καλή αξιολόγηση».  

 

 

Απειλές για διώξεις 

Επίσης επισημαίνει ότι 

ενώπιον της συντεχνίας 

μας  έχουν φτάσει και καταγγελίες ότι «σε ορισμένες 

περιπτώσεις ο εκφοβισμός επεκτείνεται και σε απειλές 

για πειθαρχική δίωξη που θα έχει δυσμενείς συνέπειες 

στην εργασία και ανέλιξή τους και σε προσωπικές λεκτι-

κές επιθέσεις που στοχεύουν στη μείωση και προσβολή 

της προσωπικότητάς τους προκειμένου να παραιτηθούν 

από τη διεκδίκηση 

των νόμιμων δικαιω-

μάτων τους».  

Ο Νομικός μας Σύμ-

βουλος στην επιστολή 

τους προς τις Διοική-

σεις  προειδοποιεί ότι  «εκτός από τα συνδικαλιστικής 

φύσεως μέτρα και ενέργειες οι πελάτες μου είναι απο-

φασισμένοι να λάβουν και νομικά μέτρα κατά παντός 

υπευθύνου για παράβαση νομοθεσιών που προστατεύ-

ουν τόσο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα  όσο και τα δι-

καιώματα για σεβασμό της 

προσωπικότητας και της αξιο-

πρέπειας των εργαζομένων». 

Καμιά ανοχή  

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η συντεχνία και τα 

μέλη της «κατανοούν και αντιλαμβάνονται τα προβλή-

ματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία και είναι οι πρώτοι 

που ενδιαφέρονται και είναι πρόθυμοι να συνεργα-

σθούν για την επίλυσή τους. Άλλωστε το έχουν αποδεί-

ξει και στην πράξη με την υπεύθυνη συμπεριφορά και 

υπομονή που επιδεικνύουν μπροστά σε όλα αυτά τα 

προβλήματα που καθημερινά παρουσιάζονται. Δεν επι-

θυμούν την αντιπαράθεση, ούτε τις συνεχείς προστριβές 

γιατί κανένας εργαζόμενος δεν θέλει να εργάζεται κάτω 

από συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος που δεν επι-

κρατεί η ειρήνη και η ομαλότητα. Από την άλλη πλευρά 

όμως δεν ανέχονται και δεν επιτρέπουν συμπεριφορές 

παρωχημένων εποχών και αυταρχισμούς που δεν συνά-

δουν με τα σύγχρονα εργατικά θέσμια και  την εργασια-

κή δεοντολογία». 

Καλεί τις διοικήσεις να προβούν  «σε όλες τις απαραίτη-

τες ενέργειες για να εκλείψουν οι περιγραφόμενες συ-

μπεριφορές και ενέργειες από τις νοσηλευτικές διοική-

σεις των νοσοκομείων» και προειδοποιεί ότι «σε αντίθε-

τη περίπτωση, επιφυλάσσουν τα δικαιώματά τους για τη 

λήψη οποιοδήποτε μέτρων αποφασίσουν, μη αποκλειο-

μένης και της προσφυγής στη δικαιοσύνη». 

Επιστολή – προειδοποίηση του                 

Νομικού μας Συμβούλου προς τις        

Διοικήσεις των Δημόσιων νοσοκομείων 

Προειδοποιήσεις προς τις Νοσηλευτικές Διοικήσεις            
για ανεπίτρεπτες συμπεριφορές προς νοσηλευτές 
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Η  συντεχνία μας απέστειλε επιστολή στον Υ-

πουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου με την 

οποία τον καλεί να μεριμνήσει, ώστε να ληφθούν 

όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να παρέχονται από 

τα νοσηλευτήρια οι τακτικοί και ετήσιοι εμβολια-

σμοί (αντισωμάτων Ηπατίτιδας Β’ και εποχιακού 

εμβολιασμού) και όχι από τον προσωπικό ιατρό, 

όπως γίνεται με την εφαρμογή του ΓεΣΥ. 

Να σημειωθεί ότι, είναι επιστημονικά τεκμηριωμέ-

νο πως το νοσηλευτικό προσωπικό κατά την εκπλή-

ρωση της εργασίας του βρίσκεται σε μία συνεχή 

επαγγελματική έκθεση σε αιματογενώς μεταδιδό-

μενα νοσήματα και αναπνευστικούς μεταδιδόμε-

νους παράγοντες (Ηπατίτιδες, HIV, φυματίωση, 

H1N1 κ.ά.).  

Λόγω των κινδύνων αυτών επιβάλλεται η λήψη μέ-

τρων για έλεγχο, προφύλαξη και θεραπεία σε περι-

πτώσεις ατυχημάτων, τα οποία να είναι διαθέσιμα 

προς το νοσηλευτικό προσωπικό ανά πάσα στιγμή.  

Η  συμμόρφωση αποτελεί ευθύνη του εργοδότη και 

του εργαζόμενου, ώστε να μεριμνούν για την εφαρ-

μογή και εκτέλεση των σχετικών μέτρων. 

Η συντεχνία μας έχει πληροφορηθεί πως το νοση-

λευτικό προσωπικό δεν καλύπτεται πλέον από τον 

υφιστάμενο σχεδιασμό, που εφαρμοζόταν από το 

Τμήμα Λοιμώξεων του Νοσοκομείου. 

Με την εισαγωγή του ΓεΣΥ, το σύστημα δεν επιτρέ-

πει τακτικούς και ετήσιους εμβολιασμούς αντισω-

μάτων Ηπατίτιδας Β’ και εποχιακού εμβολιασμού 

όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά μόνο με επίσκεψη 

στον προσωπικό γιατρό και με σχετική χρέωση.  

Τα πιο πάνω αντίκεινται με το δικαίωμα του εργα-

ζόμενου να του παρέχεται από τον εργοδότη ασφά-

λεια και υγεία στον χώρο εργασίας του, σύμφωνα 

με τη σχετική νομοθεσία. 

Αίτημα για κάλυψη των εμβολιασμών Ηπατίτιδας Β’   

Οι νοσηλευτές εκτεθειμένοι σε μεταδιδόμενα νοσήματα  
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T o Υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΥπΥ ενημέρωσαν τη 

συντεχνία μας, μετά από επιστολή μας που α-

πεστάλη στις 29 Οκτωβρίου 2019, ότι «εφαρμόζουν τη 

νομοθεσία που αφορά τον Περί Ασφαλείας και Υγείας 

στην εργασία Νόμο του 1996 έως το 2015, καθώς και 

την ευρωπαϊκή οδηγία 201/32/ΕΕ του Συμβουλίου για 

την εφαρμογή της συμφωνίας – πλαισίου σχετικά με 

την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται 

από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομείο και υγειο-

νομικό τομέα». 

Οι αρμόδιες Αρχές, με επιστολή του Διευθυντή Νοση-

λευτικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Ξενοφώντος, αναφέ-

ρουν ότι «το εν λόγω θέμα επιλαμβάνεται η Κεντρική 

Επιτροπή Λοιμώξεων του Υπουργείου Υγείας, οι τοπι-

κές Επιτροπές Ελέγχου Λοιμώξεων (Νοσηλευτές Ελέγ-

χου Λοιμώξεων) και οι Λειτουργοί Ασφαλείας και Υ-

γείας του εκάστοτε νοσοκομείου».  

Όπως εξηγεί, η πολιτική αυτή περιλαμβάνει: 

Εφαρμογή των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών και 

πρωτοκόλλων που αφορούν στην πρόληψη νοσοκο-

μειακών λοιμώξεων (Πρόληψη Μετάδοση Φυματίω-

σης, Βασικές Προφυλάξεις, Προφυλάξεις Επαφής, 

Προφυλάξεις Σταγονιδιών, Αερογενείς Προφυλάξεις). 

Προγραμματισμό και απαραίτητες συστάσεις για τον 

εμβολιασμό όλου του προσωπικού που εργάζεται στο 

νοσοκομείο με το εμβόλιο της Εποχιακής Γρίπης και 

του Πνευμονιόκοκκου. Σημειώνεται ότι εμβολιασμός 

γίνεται κάθε χρόνο και είναι δωρεάν. 

Όσον αφορά στην Ηπατίτιδα Β’, η πολιτική περιλαμ-

βάνει τον έλεγχο αντισωμάτων για όλους τους επαγ-

γελματίες υγείας. Ακολούθως, σε συνεργασία με τον 

ιατρό προσωπικού (εκεί που υπάρχει) αξιολογούνται 

τα αποτελέσματα για την Ηπατίτιδα Β’ (antiHBs) και 

αναλόγως παρέχεται δωρεάν εμβολιαστική κάλυψη, 

εκεί που χρειάζεται. Τα αποτελέσματα καταγράφο-

νται σε ειδικό προγράμματα και δίδεται στο προσωπι-

κό κάρτα εμβολιασμού με την ολοκλήρωση της διαδι-

κασίας. Σημειώνεται ότι, στην παρούσα φάση ο ια-

τρός προσωπικού δεν υπάρχει σε κανένα από τα δη-

μόσια νοσοκομεία, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει την 

πιο πάνω διαδικασία. 

Τραυματισμός από αιχμηρά αντικείμενα 

Αναφορικά με την εφαρμογή της πολιτικής τραυματι-

σμού του προσωπικού από αιχμηρά   αντικείμενα ή σε 

έκθεσή του σε βιολογικά υγρά, ο κ. Ξενοφώντος ανα-

φέρει πως «εφαρμόζεται το Πρωτόκολλο “Έντυπο και 

Αναφοράς και Διαχείρισης Τραυματισμού από Αιχμη-

ρά Αντικείμενα”. Τη διαχείριση των περιστατικών α-

ναλαμβάνουν οι Νοσηλευτές Ελέγχου Λοιμώξεων, σε 

συνεργασία με τον Ιατρό Λοιμωξιολόγο του νοσοκο-

μείου».  

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή «στην παρούσα 

φάση παραμένει σε εκκρεμότητα το κόστος της εργα-

στηριακής αυτής εξέτασης (λόγω της εφαρμογής της 

1ης φάσης του ΓεΣΥ), καθώς επίσης και η συνέχεια 

στην παρακολούθηση των επαγγελματιών υγείας. Ση-

μειώνεται ότι σε σχέση με το εν λόγω θέμα, οι Νοση-

λευτές Ελέγχου Λοιμώξεων του ΟΚΥπΥ θα προτείνουν 

σύντομα στη διοίκηση του οργανισμού διαδικασία η 

οποία θα είναι σύμφωνη με το νομοθετικό πλαίσιο».  

«Εφαρμόζονται κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες                
και Πρωτόκολλα για πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων»  
Οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες απαντούν σε επιστολή μας για το αίτημα κάλυψης           
των εμβολιασμών αντισωμάτων Ηπατίτιδας Β’  
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Τ ο Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN) και οι 

Νοσηλευτικοί Σύνδεσμοι της Νοτίου Ευρώπης 

και της Μέσης Ανατολής, που εκπροσωπούν πάνω 

από ένα εκατομμύριο νοσηλευτές, συναντήθηκαν 

στην Κύπρο για να ολοκληρώσουν τις περιφερεια-

κές στρατηγικές και να μοιραστούν ιδέες για τη με-

γιστοποίηση του αντίκτυπου του Έτους του Νοση-

λευτή και της Μαίας 2020. 

Ο πρόεδρος του ICN Annette Kennedy και τα μέλη 

του Δ.Σ. του ICN και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Νο-

σηλευτών και Μαιών της Κύπρου κ. Ιωάννης Λεοντί-

ου εισήξαν την Ημέρα Πολιτικής, η οποία συγκέ-

ντρωσε νοσηλευτικές οργανώσεις από την Αλβανία, 

το Μπαχρέιν, την Κροατία, τη Γαλλία, το Ισραήλ, την 

Ιταλία, τη Μάλτα, τα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και 

την Κύπρο. 

Η Πρόεδρος Kennedy ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, 

ότι «το Έτος του Νοσηλευτή και της Μαίας 2020 εί-

ναι μια ευκαιρία ζωής. Έχουμε ως στόχο να βελτιώ-

σουμε την υγεία του πληθυσμού για τη καθολική 

κάλυψη υγείας και ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε 

είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον για τους 

νοσηλευτές που να είναι κατάλληλο για το σκοπό 

αυτό, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, τις ευκαι-

ρίες εκπαίδευσης και τους ηγετικούς ρόλους». 

Ο Πρόεδρος Λεοντίου ανέφερε επίσης, μεταξύ 

άλλων, ότι «Πρέπει να συνεργαστούμε για την αντι-

μετώπιση όλων των σημαντικών ζητημάτων γύρω 

από τη νοσηλευτική από την ηγεσία μέχρι και την 

έλλειψη νοσηλευτών. Είμαστε στην ευχάριστη θέση 

να βλέπουμε τόσες πολλές χώρες να εκπροσωπού-

νται σε αυτή τη συνάντηση και γνωρίζουμε ότι θα 

επιτύχουμε να αυξήσουμε το προφίλ των νοσηλευ-

τών κατά το 2020 για την επίτευξη των στόχων 

μας».  

Ο CEO του ICN, Howard Catton, δήλωσε ότι εντυπω-

σιάστηκε από την ποικιλία και την καινοτομία των 

ιδεών που περιέγραψαν οι εκπρόσωποι, τονίζοντας 

πως «Κάθε Εθνικός Νοσηλευτικός Σύνδεσμος στη 

συνάντηση, έχει φέρει κάτι νέο στο τραπέζι και έχει 

μοιραστεί μεταξύ των Συνδέσμων, από καινοτόμους 

τρόπους οι οποίοι θα επηρεάσουν την πολιτική μέ-

σω  μαζικών συναντήσεων, μουσικών γεγονότων ή 

γιγαντιαίες πινακίδες που θα δείχνουν το έτος του 

Νοσηλευτή και της Μαίας». 

Διεθνές φόρουμ των Συνδέσμων Νοσηλευτών Νοτίου   
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και ICN στην Κύπρο 
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Ο  δρ Μάριος Γεωργίου βραβεύτηκε από το 

American Heart Association για τη συνδρομή 

του στην εγκαθίδρυση της Παγκόσμιας Ημέρας Ε-

πανεκκίνησης της Καρδιάς (World Restart a Heart 

Day).  

Η «Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς» τιμάται κάθε 

χρόνο την 16η Οκτώβρη μετά την πρώτη διακήρυξή 

της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012, με διά-

φορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε πολ-

λές χώρες.  Αφορά τις τεχνικές καρδιοαναπνευστι-

κής αναζωογόνησης, τη χρήση αυτόματου εξωτερι-

κού απινιδωτή και τις Πρώτες Βοήθειες που είναι 

απαραίτητες σε μια καρδιακή ανακοπή με στόχο 

την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση του κοι-

νού για αύξηση της πιθανότητας επιβίωσης ανθρώ-

πων που παθαίνουν καρδιακή ανακοπή. 

Η βράβευση του δρος Μ. Γεωργίου έγινε στο πλαί-

σιο του διεθνούς εμβέλειας συνεδρίου για την καρ-

διακή αναζωογόνηση που πραγματοποιήθηκε πρό-

σφατα στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.  

Ο δρ Γεωργίου είναι Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπη-

ρεσίας στο American Medical Centre στη Λευκωσία. 

Συμμετείχε στην ίδρυση του Κυπριακού Συμβουλί-

ου Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ) και στην ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων Advanced Life Support 

(ALS) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης 

(ERC) στην Κύπρο. Διετέλεσε Γραμματέας και Πρόε-

δρος του ΚΥΣΑΝ. 

 

Έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη των σεμιναρίων  σε 

άλλες χώρες υπηρετώντας ως διευθυντής των σεμι-

ναρίων. Αρχικά εξελέγη στην εκτελεστική επιτροπή 

του ERC από το 2004 και το 2008 στο διοικητικό 

συμβούλιο του ERC ως Διευθυντής Εξωτερικών Υπο-

θέσεων.  

Έχει επιπρόσθετα τιμηθεί με τον τίτλο «FELLOW» 

και «HΟNORARY MEMBER»  του Ευρωπαϊκού Συμ-

βουλίου Αναζωογόνησης που αποτελεί τιμητική 

διάκριση. Η δραστηριότητα και η διάκριση του Δρος 

Γεωργίου αποτελεί τιμή για την Κύπρο και τους νο-

σηλευτές της χώρας μας. 

Διεθνής διάκριση Κύπριου νοσηλευτή 
Ο δρ Μάριος Γεωργίου βραβεύτηκε από το American Heart Association 
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Σ ε μια όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα από νοσηλευτές και μέλη των οικογενειών τους πραγματοποιή-

θηκε, στις 17 Δεκεμβρίου 2019 και σε γνωστό παιχνιδότοπο της επαρχίας Πάφου, το χριστουγεννιάτι-

κο πάρτυ της Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΥΝΟ. – Γ.Ν.Πάφου.  

Η όλη εκδήλωση έτυχε, αν και λίγο πρόωρα, της επίσκεψης του Άη Βασίλη και ο οποίος μοίρασε απλόχερα 

τα χριστουγεννιάτικα δώρα του, στους παρευρισκόμενους συναδέλφους και των παιδιών τους.  

Η εκδήλωση υποστηρίχτηκε και με τα απαραίτητα εδέσματα και ποτά που προσφέρονται κατά τις  γιορτι-

νές  ημέρες και φυσικά με άφθονο παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους.  

Συγχαρητήρια στα μέλη της Επαρχιακής Επιτροπής ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Γ.Ν.Πάφου για την όλη προσπάθεια και την 

επιτυχία της εκδήλωσης.  

Επί της ευκαιρίας, ευχόμαστε σε όλα τα μέλη μας και σε όλους τους Νοσηλευτές/τριες και Μαίες, ευτυχι-

σμένα Χριστούγεννα και το νέο έτος να φέρει υγεία αγάπη και ευτυχία, τόσο προσωπικά όσο και στις οικο-

γένειές σας. 

 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Επαρχιακής Επιτροπής 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Γ.Ν.Πάφου 
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Με την άπο κτηση κά ρτάς με λους                      
της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. επωφεληθεί τε  άπο  τίς   
ολο χρονες προσφορε ς/εκπτω σείς με σω 
των συμβεβλημε νων κάτάστημά των κάί 
άρκετω ν ά λλων επάγγελμάτίκω ν             
κάτηγορίω ν. 

  

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

