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Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. συνεχίζει τη
διεκδίκηση της επαναφοράς των
απ οκοπ ών στους μισθ ούς
και στις συντάξεις μας

- 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,
Χρίστος Χριστοδούλου και Θεόδωρος Τράπαλης
- Υπεύθυνος Σύνταξης / 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.

Η συντεχνία μας, σεβόμενη τον θεσμό της
δικαστικής εξουσίας μετά την απόφαση
της πλειοψηφίας της Ολομέλειας του Ανωτάτου
Δικαστηρίου με την οποία καθιστά επιτυχή την
έφεση του κράτους κατά της πρωτόδικης απόφασης του Διοικητικού για τις αποκοπές στους
μισθούς και στις συντάξεις των Δημοσίων
Υπαλλήλων, αναφέρει τα πιο κάτω:
Eγείρει σοβαρά ερωτηματικά ως προς την
καθυστέρηση της εκδίκασης των υποθέσεων
(από το 2013) και τη χρονική περίοδο που έχει
επιλεγεί να ανακοινωθεί η απόφαση, εν μέσω
πανδημίας του COVID – 19.
Η συντεχνία μας κατέθεσε τον Απρίλιο του 2019,
800 προσφυγές μελών της στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης της μείωσης
των απολαβών στους μισθούς. Οι προσφυγές
αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Κατόπιν νομικής γνωμάτευσης το Δ.Σ. της συντεχνίας μας αποφάσισε όπως οι 800 προσφυγές
προωθηθούν προς εκδίκαση, με την επιφύλαξη
της διαφοροποίησής τους από τις εκ δικασθείσες
προσφυγές κυρίως ως προς το ότι είναι μεταμνημονιακές προσφυγές και ως εκ τούτου αποτελεί
προϋπόθεση για πιθανή προσφυγή στο ΕΔΑΔ
προς διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας.
Επίσης, η συντεχνία μας αναφέρει ότι, σε σχέση
με την έφεσή της για την αντιμισθία για εργασία
σε αντικανονικό ωράριο (Επίδομα Βάρδιας),
εκκρεμεί ακόμη ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. θα συνεχίσει να υπερασπίζεται
τα δίκαια των μελών της και δεν θα επιτρέψει
μονομερείς αποφάσεις κατά των εργασιακών
δικαιωμάτων τους
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Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Παναγιώτης Γεωργίου
μιλά για όλα όσα έζησε ο κλάδος κατά την πανδημία
O Γενικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
Παναγιώτης Γεωργίου σε συνέντευξή του
στη «Νοσηλευτική Ενημέρωση» μιλά για
τις δύσκολες ημέρες της πανδημίας,
τον αγώνα των νοσηλευτών με τον
«αόρατο εχθρό», τα προβλήματα που
αντιμετώπισαν τα δημόσια νοσηλευτήρια
και την υποστελέχωση.
Έχουν παρέλθει δυο μήνες από την εμφάνιση της
πανδημίας Covid 19 στην Κύπρο. Πώς έχετε βιώσει
την όλη κατάσταση κατά τη διάρκειά της;
Η πανδημία του COVID – 19 ήταν και παραμένει μια
πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας τόσο σε
προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Από τη μια έχουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια με
διαχρονικά προβλήματα, απροετοίμαστα να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Από την άλλη το
νοσηλευτικό προσωπικό να αγωνιά και να ανησυχεί
τόσο για την ασφάλεια και υγεία των ιδίων και των
οικογενειών του, όσο και για αυτή των ασθενών
τους. Ομολογουμένως, βιώσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Καταβάλλουμε και συνεχίζουμε να καταβάλλουμε προσπάθειες να πείσουμε το Υπουργείο

Μαιών εντός των νοσηλευτηρίων για να
προστατεύσουν την υγεία και τις ζωές
των ασθενών αλλά και να διασφαλίσουν και τη δημόσια υγεία των πολιτών.
Πιστεύετε ότι έχετε τύχει της αναγνώρισης από το κοινωνικό σύνολο;
Με ποιους τρόπους το έχετε εισπράξει;
Οι νοσηλευτές δεν έχουν κάνει τίποτε
περισσότερο, τίποτε το λιγότερο από αυτό που
έκαναν τόσα χρόνια. Δουλεύουν με επαγγελματισμό,
συνέπεια και αγάπη για τον ασθενή και τον
άνθρωπο, όπως τάχθηκαν μια ζωή. Είναι γεγονός ότι
τώρα, μετά από τόσα χρόνια αγώνων για καταξίωση
της επιστημονικότητας του επαγγέλματος, η Πολιτεία και ο λαός έρχεται να αναγνωρίσει το έργο μας.
Ελπίζουμε να μην είναι παρωδικό.
Εμείς δεν θέλουμε να μας αποκαλούν ήρωες και
υπερήρωες. Διεκδικούμε σεβασμό στο επάγγελμα
και την εμπειρογνωμοσύνη μας. Τώρα αν ο κόσμος
μας έχει αγκαλιάσει; Ναι, εισπράττουμε την αγάπη
του κόσμου και την επιστρέφουμε με επίσης αγάπη
και σεβασμό για τον κάθε ασθενή μας

«Υπήρξαν παραλείψεις και λάθη, όχι από πλευράς
νοσηλευτών, αλλά από πλευράς διοικήσεων, από
απειρία ή από υποβάθμιση των επιπτώσεων μιας
τέτοιας πανδημίας»

Υγείας και τον ΟΚΥπΥ να λάβει μέτρα και να φροντίσει για τη στελέχωση των νοσηλευτηρίων ενόψει και
της καλοκαιρινής περιόδου. Από την άλλη έχουμε το
προσωπικό μας να αγωνίζεται στην πρώτη γραμμή
με τον «αόρατο εχθρό», που δεν έχει εξαφανιστεί,
αλλά απειλεί να επανέλθει κάθε στιγμή.
Αντιλαμβάνεστε για όλα αυτά πρέπει να διαθέτεις
αποθέματα ψυχικής και σωματικής αντοχής. Να
ακούς τα προβλήματα και να προσπαθείς να βρεις
λύσεις, να παλεύεις με τη γραφειοκρατία και έναν
υδροκέφαλο οργανισμό όπως είναι ο ΟΚΥπΥ.
Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αντέχουμε και θα
αντέξουμε.

Όλη η κοινωνία είδε τον καθημερινό αγώνα και τις
συνολικές προσπάθειες των Νοσηλευτών και

Εκπαίδευση

Οι παρούσες εργασιακές συνθήκες βοήθησαν να
ανταπεξέλθει το νοσηλευτικό προσωπικό στον ρόλο
του; Οι γνώσεις και η επαγγελματική εμπειρία του
κρίνετε ότι στήριξαν την όλη προσπάθεια για να
αντιμετωπιστεί η κρίση της πανδημίας;
Οι γνώσεις και οι εμπειρίες πάντοτε υπάρχουν.
Ο κάθε νοσηλευτής και η κάθε νοσηλεύτρια,
εκ καθηκόντος, έχει υποχρέωση να εκπαιδεύεται
Συνέχεια στη σελίδα 4
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συνεχώς, να εμπλουτίζει τις γνώσεις και τις εμπειρίες σης. Και πάλι όμως η ανταπόκριση παρέμεινε χαμητου, να επιμορφώνεται. Η κάθε μέρα είναι διαφορε- λή. Ίσως δεν είχαν τις δομές και την κατάλληλη
τική, ειδικά στα δημόσια νοσηλευτήρια, μια εμπειρία υποδομή. Αποδείχθηκε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια
ζωής για τον καθένα μας. Από εκεί και πέρα, η έχουν την εμπειρογνωμοσύνη και τις εμπειρίες για
πανδημία μας βρήκε απροετοίμαστους. Υπήρξαν να αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις. Γι’ αυτό
παραλείψεις και λάθη, όχι από πλευράς νοσηλευ- πρέπει να προστατευθούν και να ενισχυθούν και να
τών, αλλά από πλευράς διοικήσεων, από απειρία ή τους δοθούν όλα τα κατάλληλα εφόδια για να αντιαπό υποβάθμιση των
μετωπίσουν οποιεσδήεπιπτώσεων μιας τέτοιας «Οι νοσηλευτές μας δουλεύουν με επαγγελματισμό,
ποτε μελλοντικές προπανδημίας. Τώρα ξέρου- και αγάπη για τον ασθενή, όπως τάχθηκαν μια ζωή»
κλήσεις. Η δεύτερη φάμε περισσότερα, και μαση της ένταξης στο ΓεΣΥ
θαίνουμε ακόμη περισσότερα κάθε μέρα. θα είναι άλλη μια πρόκληση και τα ιδιωτικά νοσηΒελτιωνόμαστε και πιστεύουμε ότι με την ανάλογη λευτήρια καλούνται να αποδείξουν πλέον έμπρακτα
θέληση και πειθαρχία, θα τα καταφέρουμε μέχρι το εάν μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Είναι δρόμος
τέλος.
χωρίς επιστροφή.
Δύο σημαντικές παράμετροι, που αναδείχθηκαν
κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης από τη
συντεχνίας σας, είναι η στελέχωση και οι νέες
δομές που αναπτύχθηκαν λόγω της πανδημίας.
Πιστεύετε ότι με την υφιστάμενη νοσηλευτική
στελέχωση είναι δυνατόν να επανέρθουν σε ομαλή
λειτουργία τα δημόσια νοσηλευτήρια;
Η συντεχνία μας αγωνίζεται κάθε μέρα για το θέμα
της στελέχωσης. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το
Υπουργείο Υγείας, τον ΟΚΥπΥ μέχρι και τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Δηλώσεις, υπομνήματα, εμφανίσεις στις τηλεοράσεις. Ζητούμε και διεκδικούμε
στελέχωση των νοσηλευτηρίων με περισσότερους
νοσηλευτές. Δημιουργούνται ανάγκες συνεχώς,
τμήματα και θάλαμοι. Χωρίς προσωπικό, χωρίς
δομές, χωρίς ενημέρωση και διαβούλευση. Όλο αυτό
κάποια στιγμή θα γυρίσει μπούμερανγκ εναντίον
μας. Δεν θα είναι ούτε προς το συμφέρον των
ασθενών ούτε προς το συμφέρον της Κύπρου.
Πόσο βιώσιμα και ανταγωνιστικά μπορούν να είναι
τα δημόσια νοσηλευτήρια έναντι των ιδιωτικών
νοσηλευτηρίων λόγω της επικείμενης ένταξής τους
στη 2η φάση του ΓεΣΥ;
Το είπαμε πολλές φορές, το λέμε και τώρα, θα το
λέμε και στο μέλλον. Τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι
η ραχοκοκαλιά, ο σκελετός του συστήματος υγείας.
Αν του ροκανίσεις τα πόδια, θα καταρρεύσει όλο το
σύστημα. Το απέδειξε τώρα με την πανδημία.
Παρά το ξήλωμά του τα προηγούμενα χρόνια, διαχειρίστηκε από μόνο του την κρίση. Πού ήταν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, πού είναι και τώρα; Έκλεισαν για
να τα προστατεύσουν μέχρι που αναγκάστηκε
ο Υπουργός Υγείας να εκδώσει διάταγμα επιστράτευ-

Η συντεχνία σας, το τελευταίο διάστημα, διεξάγει
σημαντικές συναντήσεις με τον ΟΚΥπΥ με θέματα
που σας απασχολούν. Πώς κρίνετε την όλη συνεργασία σας; Θεωρείτε ότι τα προβλήματα που τους
έχετε θέσει θα τύχουν επίλυσης;
Η συντεχνία μας έχει όλη την καλή διάθεση για
συνεργασία. Καταγράφουμε και παρουσιάζουμε
προβλήματα. Ζητούμε λύσεις, ασχολούμαστε με
θέματα που όφειλαν να τα δουν οι διοικήσεις των
νοσηλευτηρίων και ο ΟΚΥπΥ ο οποίος ανέλαβε την
αυτονόμησή τους. Δέχομαι ότι η πανδημία μας
βρήκε όλους απροετοίμαστους. Όμως δεν δέχομαι
ότι δεν μπορούν να δοθούν λύσεις. Δεν γίνεται μόνο
εμείς να βλέπουμε τα προβλήματα και οι άλλοι να
μην τα βλέπουν ή να τα υποβαθμίζουν. Να κωλυσιεργούν στη λήψη αποφάσεων, να ροκανίζουν τον
χρόνο, να τα ρίχνει ο ένας στον άλλον. Η υποστελέχωση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα
κι αν δεν λυθεί θα ζήσουμε εξαιρετικά μεγάλες κρίσεις.
Το νοσηλευτικό προσωπικό έχει φτάσει στα όριά
του, έδωσε τα πάντα. Δεν γίνεται να ακούμε μόνο
ευχολόγια και δηλώσεις του τύπου «Είσαστε ήρωες,
σας ευχαριστούμε» αλλά να μην λαμβάνονται τα
επουσιώδη για να τους προστατεύσουμε. Στο τέλος
της ημέρας, δεν είναι για μας που παλεύουμε, είναι
για τον κόσμο. Για τους ασθενείς, για τη καλή φήμη
της Κύπρου στο εξωτερικό ότι πέτυχε να διαχειριστεί
τον COVID - 19. Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει. Είμαστε
αποφασισμένοι: Aν δεν δοθούν λύσεις, το προσωπικό μας θα αρνείται να εκτελεί καθήκοντα, εκεί που
υπάρχουν αξεπέραστα προβλήματα. Και οι ευθύνες
είναι πλέον δικές τους.
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Άμεσες προσλήψεις για τις ανάγκες των θαλάμων
τις αφυπηρετήσεις και για άλλες υπηρεσίες
Το Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. αποφάσισε να καλέσει
τα μέλη της συντεχνίας να κατέλθουν σε 24ωρη
απεργία, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, λόγω της
καθυστέρησης που επέδειξε ο ΟΚΥπΥ στην
έγκριση και κατάθεση γραπτώς της τελικής
συμφωνίας για τη στελέχωση των δημόσιων
νοσηλευτηρίων με πρόσθετο νοσηλευτικό
προσωπικό.

Η συντεχνία προγραμμάτισε και άλλα μέτρα
αντίδρασης όπως κλείσιμο κλινών σε τμήματα
που αντιμετωπίζουν θέμα υποστελέχωσης κ.ά.

Υπεύθυνη στάση
Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. με υπεύθυνη στάση κατά τη
διάρκεια των διαβουλεύσεων επέδειξε τον απαραίτητο σεβασμό και με θετική προσέγγιση και υπομονή
ανάμενε την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και
την τήρηση των συμφωνηθέντων.

Προηγήθηκαν συναντήσεις μεταξύ στελεχών της
συντεχνίας και του ΟΚΥπΥ, στην παρουσία Προϊστάμενων Νοσηλευτικών Λειτουργών, κατά τις οποίες
συζητήθηκαν το θέμα της στελέχωσης των δημόσιων
νοσηλευτηρίων με νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης
κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκε
η μελέτη που πραγματοποίησαν οι Νοσηλευτικές
Υπηρεσίες για λογαριασμό του ΟΚΥπΥ και του
Υπουργείου Υγείας και καταγράφηκαν ή επιβεβαιώθηκαν οι υφιστάμενες και νέες ανάγκες νοσηλευτών .

Η συντεχνία μας, κλήθηκε σε συνάντηση από τον
ΟΚΥπΥ, την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 κατά την
οποία γνωστοποιήθηκε η πρότασή του οργανισμού
για κάλυψη των αναγκών. Το τελικό αποτέλεσμα
πλησίασε σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες και τους
υπολογισμούς της συντεχνίας

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμενόταν και
από τον ΟΚΥπΥ να πράξει αναλόγως, καταθέτοντας
γραπτώς και υπογεγραμμένη την πρότασή του,
να παρουσιάσει τον τελικό αριθμό της στελέχωσης
και τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία γνωστοποιήθηκαν, ώστε να αρχίσει άμεσα η υλοποίηση της διαδικασίας των προσλήψεων.
«Δυστυχώς αντί αυτού», ανέφερε η συντεχνίας μας
σε σχετική ανακοίνωση «αντιληφθήκαμε ότι εκ
μέρους του ΟΚΥπΥ ακολουθείται μια τακτική
στοχευμένης καθυστέρησης στην κατάθεση της
γραπτής συμφωνίας και μη υλοποίηση αυτής.

Η συγκεκριμένη στάση αναιρεί την εποικοδομητική
προσπάθεια των προηγούμενων ημερών και
ως αποτέλεσμα δημιουργείται ένα αρνητικό
αντίκτυπο στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων».
Έτσι το Δ.Σ. της συντεχνίας στη βάση των πιο πάνω,
Συνέχεια στη σελίδα 6
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Προσλήψεις
Η πρόταση προνοεί, ανάμεσα σε άλλα, την άμεση
πρόσληψη 160 νοσηλευτών κατόπιν δημοσίευσης
στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τον
καθορισμό συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για
τις υπόλοιπες 145 κενές θέσεις οι οποίες θα
πληρωθούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021.

πραγματοποίησε συνεδρία και αποφάσισε όπως
υλοποιήσει την προηγούμενη της απόφαση για
λήψη δυναμικών μέτρων, σε περίπτωση που
ο ΟΚΥπΥ δεν κοινοποιούσε γραπτώς τη συμφωνία.

Όπως ανακοίνωσε η συντεχνία «θεωρούμε πως
η πρόταση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, κατά
πολύ βελτιωμένη από την προηγούμενη, και καλούμε τον ΟΚΥπΥ να τηρήσει κατά γράμμα τη συμφωνία
για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς
τους ασθενείς και καλύτερες συνθήκες εργασίας
των νοσηλευτών».

Στο παρά πέντε αναστάλθηκαν τα απεργιακά
μέτρα μετά την πρόταση του ΟΚΥπΥ

Ωστόσο μετά από νέες πολύωρες διαπραγματεύσεις
με τον ΟΚΥπΥ και μετά την πρόταση που παρουσίασε γραπτώς ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Μάριος
Παναγίδης, η συντεχνία αποφάσισε να αναστείλει
τα απεργιακά μέτρα, διαπιστώνοντας ότι ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι άμεσες ανάγκες σε
νοσηλευτικό προσωπικό.
Ο ΟΚΥπΥ πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους των συντεχνιών, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, και
παρουσίασε βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με τις
ανάγκες νοσηλευτικού προσωπικού.

Η συμφωνία προνοεί άμεσες προσλήψεις νοσηλευτών για τις ανάγκες των θαλάμων και τις αφυπηρετήσεις, καθώς επίσης και για τον διαχωρισμό των
ΤΑΕΠ και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, για την
Ψυχική Υγεία και τις νέες υπηρεσίες.
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Κραυγή αγωνίας από τους νοσηλευτές
Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου
Η συντεχνία μας, με ανοικτή επιστολή προς τον
Υπουργό Υγείας κ. Κ. Ιωάννου, παρουσίαζε τα
προβλήματα στα δημόσια νοσηλευτήρια κατά
την εκδήλωση της πανδημίας και ζητούσε άμεσα την
επίλυσή τους. Αυτούσια η επιστολή στη συνέχεια:
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
«Υποχρεωνόμαστε να απευθυνθούμε σε σας, αυτή
τη φορά δημόσια, για να ξέρει ολόκληρος ο λαός τι
συμβαίνει σήμερα στα δημόσια νοσηλευτήρια και
ποια είναι η πραγματική κατάσταση με τη διαχείριση
του COVID - 19.
Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σε σας, γιατί
πραγματικά δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, δεν αντέχεται, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Και δεν είναι
απλά μια ατάκα που λέμε μεταξύ μας, για να εκτονώνουμε τον θυμό και την οργή μας, αλλά μια στυγνή
πραγματικότητα.»
Οι πλείστες διοικήσεις των νοσηλευτηρίων και του
ΟΚΥπΥ δεν έχουν την ικανότητα και την επάρκεια να
διαχειριστούν τα όποια μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα
φέρνει μαζί του αυτός ο πρωτόγνωρος ιός. Ούτε στα
βασικά…»

Υποχρεωνόμαστε να απευθυνθούμε και δημόσια
σε σας, γιατί αναγνωρίζουμε τις ευαισθησίες σας και
αντιλαμβανόμαστε ότι αγωνίζεστε για την καλύτερη
διαχείριση αυτής της κρίσης. Πάντοτε είχαμε μια καλή σχέση μαζί σας και είμαστε σίγουροι πως και αυτή τη φορά θα ακούσετε την κραυγή μας, την αγωνία
μας, τις ανησυχίες μας.»
Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σε σας γιατί
βλέπουμε, ακούμε και νιώθουμε ότι σύντομα, ήδη
άρχισε να φαίνεται, θα φορτώσουν σε μας τους
νοσηλευτές τις ευθύνες για τα λάθη, τις παραλείψεις και τις ανεύθυνες συμπεριφορές τους. Αυτή τη
φορά, όπως άλλοτε το έχουμε αποδείξει εδώ και
χρόνια, δεν θα το ανεχθούμε!»
Η διασπορά στα νοσοκομεία

Κι όμως κύριε Υπουργέ, μιλάμε για μεγάλες
αλήθειες, όλοι εμείς που ζούμε καθημερινά αυτή την
κατάσταση, είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε το σύστημα υγείας και την υγεία του κυπριακού
λαού.»
Ναι, κύριε Υπουργέ. Σήμερα εδώ στα κυπριακά
νοσηλευτήρια, ο καθένας πράττει ό,τι και όπως
θέλει, δεν υπάρχει η κατάλληλη και ενδεδειγμένη
επικοινωνία μεταξύ μας, δεν τηρούνται οι οδηγίες
και τα πρωτόκολλα.»

Ο ιός εξαπλώνεται επικίνδυνα, η διασπορά είναι
μεγάλη στα νοσηλευτήρια και τα μεγάλα θύματα,
δεν είναι άλλα από εμάς τους ίδιους, τους νοσηλευτές, τους συναδέλφους μας. Τους ανθρώπους
της πρώτης γραμμής που αγωνίζονται με έναν
«αόρατο» εχθρό και ταυτόχρονα ένα νοσηρό
σύστημα διαχείρισης της υγείας μας.»
Είμαστε εδώ καθημερινά και έτοιμοι να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες καταγγελίες, για όλα όσα
συμβαίνουν στους χώρους υγείας. Είμαστε έτοιμοι
να δώσουμε στοιχεία για να αποκαταστήσουμε το
αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, να προστατεύσουμε τον κάθε νοσηλευτή, την κάθε νοσηλεύτρια, τον κάθε επαγγελματία υγείας που αγωνίζεται
χωρίς σαφείς οδηγίες, χωρίς την τήρηση των
Συνέχεια στη σελίδα 8
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πρωτοκόλλων. Οδηγίες λανθασμένες, οδηγίες
αλαλούμ, οδηγίες μισές, οδηγίες χωρίς κατεύθυνση.
Με βάρκα μόνο την ελπίδα…»
Το προσωπικό, οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες
μας, όλοι και όλες στους οποίους εναποθέτετε τις
ελπίδες σας, είμαστε εμείς. Αυτή τη φορά το βάρος
και η ευθύνη είναι ασήκωτα γιατί παλεύουμε
χωρίς καθοδήγηση, ακόμη και για τα ουσιώδη.
Γιατί έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη προς όλους
αυτούς που μας διοικούν, και θέλουν να λέγονται
ηγεσία, από τις επικίνδυνες αποφάσεις τους.»
Επικρατεί μια μεγάλη ανασφάλεια στους χώρους των
νοσηλευτηρίων, ένας μεγάλος πανικός ανάμεσα στο
προσωπικό. Που δεν ξέρει πού και πώς θα χτυπηθεί!
Οι οδηγίες που δίνονται για ομαδοποίηση δεν
τηρούνται, η διασπορά του ιού καλά κρατεί...»
Ναι, οι διοικήσεις μας στερούνται επάρκειας.
Πρέπει να αναληφθούν ευθύνες, προτού είναι αργά.
Να αναληφθούν ευθύνες για αποφάσεις και
ενέργειες που λαμβάνονται ή κυρίως παραλείπονται.»
Το αίσθημα ασφάλειας
Οι ηγέτες πάντοτε είναι άνθρωποι που πρέπει να
εμπνέουν και να καθοδηγούν. Όχι να φορτώνουν τα
δικά τους ελλείμματα και τις δικές τους παραλείψεις
στους άλλους. Και εμείς δεν έχουμε ούτε ηγέτες,
ούτε ηγεσία, ούτε ανθρώπους που να μας εμπνέουν
και μας ενθαρρύνουν.»
Έχει κλονιστεί το αίσθημα ασφάλειας από το
προσωπικό προς τον ΟΚΥπΥ και τις διοικήσεις των
νοσοκομείων.»
Μεταφέρουμε τις ανησυχίες των μελών μας, που
είναι αναστατωμένοι. Γιατί βλέπουμε την ανεπάρκεια των διοικήσεων σε θέματα συντονισμού,
την ελλιπή εφαρμογή των εγκυκλίων, οδηγιών και
πρωτοκόλλων.»
Ήλθε η ώρα να βάλετε βαθιά το μαχαίρι. Είναι η ώρα
να αναληφθούν ευθύνες από εκείνους που
πραγματικά ευθύνονται.»
Ήλθε η ώρα να δράσετε χθες και όχι αύριο!
Ναι, νοιαζόμαστε πραγματικά για το μέλλον του
κυπριακού λαού, δεν πανικοβάλλουμε και
δεν προσδοκούμε σε διασπορά fake news.
Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης».

8
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Η εξομολόγηση ενός νοσηλευτή των Ασθενοφόρων
Του Αλέξανδρου Ερωτοκρίτου *
Δύσκολη κατάσταση, με διαφορά ό,τι πιο δύσκολο με έχει
καλέσει το καθήκον να φέρω σε
πέρας. Δύο δεκαετίες στο
λειτούργημα του νοσηλευτή,
πάντα στα δύσκολα. Αρχικά, για
μια πενταετία, στο Ογκολογικό Τμήμα με όλο το
ψυχολογικό αντίκτυπο, ζυμώνεσαι ως άνθρωπος.
Έπειτα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μαθαίνεις
δουλειά, όπως μας έλεγαν οι «παλιοί». Μετά στο
πραγματικό σχολείο, στα Χειρουργεία, περνώντας
από τις πλείστες ειδικότητες. Ύστερα από χρόνια
κατέληξα στην πραγματική μου αγάπη, τα Επείγοντα, όπου στην πορεία έλαβα την εκπαίδευση για
την προνοσοκομειακή φροντίδα υγείας ως νοσηλευτής, πλήρωμα ασθενοφόρου.

μικρόβια», λέει και ο μεγάλος μου γιος.
Σιχαίνομαι τον εαυτό μου, σκέψεις συνέχεια και
ερωτήματα: «Μήπως το κόλλησα εγώ;». Λαμβάνω
όλα τα μέτρα που μας λένε οι ειδικοί. «Μήπως δεν
είναι επαρκή; Μήπως το έχει αυτός και ο άλλος και
η άλλη;».
Πονάνε λίγο οι μύες, από τις πολλές ώρες στη δουλειά. Μυαλγία, «Ωχ σύμπτωμα, τι έγινε; Πονάει λίγο
ο λαιμός από τις πολλές ώρες με τη μάσκα.
Ωχ σύμπτωμα, λες; Κι αν κολλήσω και το φέρω στα
παιδιά μου, κι αν πάθει κάτι το παιδί μου από
μένα;».

Πολλά τα αν... Τελικά κατέληξα σε ένα άδειο δωμάτιο ξενοδοχείου.

Το καθήκον και η Υπηρεσία με έφερε αντιμέτωπο με πολλές δύσκολες καταστάσεις,
όπως αναπόφευκτες απώλειες ασθενών,
διασώσεις με ελικόπτερα της Αστυνομίας,
με πλοία της Λιμενικής Αστυνομίας και της
Εθνικής Φρουράς, ορεινές διασώσεις
σε δύσβατα σημεία, καθώς και δύσκολους
απεγκλωβισμούς από συντρίμμια οχημάτων και πολλά άλλα.
Πάντα όμως, γυρνούσα στη δική μου
όαση, στη δική μου οικογένεια, στο σπίτι
μου, για να πάρω δύναμη από μια αγκαλιά, ένα χάδι, μια κουβέντα από τη
γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Όσο δύσκολη και αν
είναι η αποστολή σου γυρνώντας στο σπίτι σου με
τους αγαπημένους σου όλα εξαφανίζονται,
ξαποσταίνει η ψυχή σου.
Δύσκολη κατάσταση, αρχικά με τον φόβο συνέχισα
να μένω στο σπίτι για να κλέβω λίγη δύναμη από
τους υπόλοιπους, με την πρόφαση ότι με είχαν ανάγκη.
Πρώτη φορά νοιώθω… τέρας
Έντεκα χρόνια πατέρας πρώτη φορά νιώθω… τέρας,
ερχόμενος στο σπίτι από τη δουλειά, τα μωρά
με όλη τους την αγάπη να τρέχουν να με αγκαλιάσουν, να με φιλήσουν και εγώ να τους φωνάζω να
μείνουν μακριά. «Μακριά από τον μπαμπά που έχει

Δύσκολη κατάσταση. Τις πρώτες εφτά ημέρες δεν με
ενόχλησε, γιατί από την ημέρα που «έπιασα» το
δωμάτιο, λόγω της «εξαιρετικής» διοίκησης του
νοσοκομείου μας, το προσωπικό αποδεκατίστηκε
μεταξύ ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
και έτσι ήμουν καθημερινά επιπλέον βάρδιες,
νυχτερινές στο νοσοκομείο και στους σταθμούς.
Το δωμάτιο του ξενοδοχείου με περίμενε μόνο του.
Αργότερα με την επιστροφή κάποιων συναδέλφων
το πρόγραμμα χαλάρωσε ως ένα σημείο, για κάποιες
ώρες ξεκούρασης. Γυρνώντας σε ένα ψυχρό δωμάτιο
ξενοδοχείου συνειδητοποίησα πόσο μου λείπουν τα
απλά πράγματα, αυτά που θεωρούσα μέχρι τώρα
Συνέχεια στη σελίδα 10
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δεδομένα. Αυτά που όλοι θεωρούμε δεδομένα και
δεν απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Η οικογένειά
μας, η «επαφή» μας, όπως τη χαρακτηρίζουν και οι
επιδημιολόγοι μας. Εμείς τόσο καιρό την ξέραμε σαν
αγκαλιά, σαν χάδι και φιλί, χειραψία, συνομιλία και
πολλά άλλα.
Το μόνο που μας κρατάει είναι οι βιντεοκλήσεις και
οι ζωγραφιές των παιδιών μας.
Δύσκολη κατάσταση είναι που βλέπω τους συνάδελφους μου να ασκούν το λειτούργημα που τάχθηκαν
να υπηρετήσουν με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή για
να πάρουν επιτέλους την εκτίμηση που τους αξίζει.
Ένα μεγάλο Μπράβο και Ευχαριστώ, είμαι υπερήφανος που είμαι συνάδελφος σας, πάντα ήμουν.
Υ.Γ. Είναι αστείο και οξύμωρο να ζητάμε από
κάποιους να απολαύσουν αυτά που στερούμαστε
συνειδητά, εγώ και οι συνάδελφοι μου στην πρώτη
γραμμή, και αυτοί με την ανευθυνότητά τους να
κάνουν ακόμα πιο μακρινό αυτό το δύσκολο ταξίδι.
Μωρό μου, και μωρά μου, μου λείπετε κάθε λεπτό.
Μόλις όλο αυτό τελειώσει σας υπόσχομαι διακοπές!

*Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπηρεσία Ασθενοφόρων,
Αντιπρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. ευχαριστεί και δημόσια τη ΜΜΑΔ για παραχώρηση
των εξοχικών της κατοικιών
Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών ευχαρίστησε
και δημόσια την Κυπριακή Αστυνομία και ιδιαίτερα
τη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ)
για την παραχώρηση των εξοχικών κατοικιών της
στον Πρωταρά για αυτοπεριορισμό ιατρών και
νοσηλευτών, ή άλλων μάχιμων νοσηλευτών που
παραμένουν αυτές τις μέρες μακριά από τις οικογένειές τους.
«Αυτές τις δύσκολες μέρες, η κάθε πρωτοβουλία
που στοχεύει σε βοήθεια των νοσηλευτών
είναι αξιέπαινη και θα πρέπει να επαινείται και
δημοσίως. Αναμένουμε και άλλες οργανώσεις
να ακολουθήσουν το παράδειγμά της», καταλήγει
η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
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«Σε αυτόν τον πόλεμο παλεύουμε με νεροπίστολα»
Για τους υπόλοιπους η ζωή
πάτησε το κουμπί της
παύσης. Γι’ αυτούς, όμως,
η ζωή τρέχει με χίλια και
τρομάζει. Έτσι και ο
Χρίστος
Χριστοδούλου.
Νοσηλευτής στο Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού και
ταμίας στην ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
Μοιράζει τη ζωή του
ανάμεσα στο νοσοκομείο
και στα παιδιά του - όσο μπορεί να χαρεί τα τρία
αγγελούδια του, υπό τις περιστάσεις.

Οι παραγγελίες για τον κατάλληλο εξοπλισμό έχουν
γίνει, ωστόσο δεν έχουν ακόμη φτάσει τα απαραίτητα όπλα για τον «εχθρό». Η δύναμη και η υπομονή
είναι μέσα στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον
τίτλο νοσηλευτής, όπως ο ίδιος μας λέει.
«Υπάρχει αντοχή και πολλή υπομονή. Αλλά σε αυτήν
τη μάχη χρειαζόμαστε συμμάχους. Χρειαζόμαστε
πλήρη ενημέρωση και κάλυψη σε όλους τους
τομείς».

Για το θέμα της οργάνωσης και της ενημέρωσης
σκέφτεται με πικρία το περιστατικό με τον εντοπισμό του κρούσματος στην Πάφο. «Ο πατέρας μου
βρισκόταν στην Εντατική
Νοσηλεύτρια και η γυναίκα
Μονάδα στο νοσοκομείο
«Υπάρχει αντοχή και πολλή υπομονή. Αλλά σε
του, με την οποία αλλάζουν
της Πάφου τότε. Οι συαυτήν τη μάχη χρειαζόμαστε συμμάχους»
βάρδιες στο νοσοκομείο
νάδελφοι
βρίσκονταν
αλλά και στο σπίτι.
για 24 ώρες μέσα στην
Εντατική μαζί με το ύποπτο κρούσμα, ενώ κανείς δεν
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται δεν
ενημέρωσε έγκαιρα, ούτε πήγε να τους ρωτήσει
ήταν ποτέ οι καλύτερες. Εδώ και 16 χρόνια παλεύει
αν χρειάζονται κάτι.
με τα κύματα, στην υπηρεσία πάντα του ασθενούς.
Είναι δημόσιος υπάλληλος, όμως γι’ αυτόν δεν
φαίνεται να ισχύει κάποιο από τα έκτακτα μέτρα.
Πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να πολεμήσει. Πρέπει
να βρει τον τρόπο, έστω και αν δεν έχει μάσκα,
γάντια, στολή. Πρέπει! Για να μένεις εσύ κι εγώ και
οι άλλοι στο σπίτι τους.
Στην πρώτη γραμμή χωρίς όπλα

Τα γεγονότα πάντα μας προλαβαίνουν. Έτσι ξεκίνησε
η κουβέντα μας. Με ένα «δεν ήμασταν και δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα». Μα πώς; «Βλέπεις τι γίνεται
από την ημέρα που μαθεύτηκε το πρώτο κρούσμα;
Τόσες οι ελλείψεις στον εξοπλισμό μας. Δεν έχουμε
τα βασικά, όπως είναι οι μάσκες. Αυτά που πρέπει
να φορούμε σε περίπτωση αντιμετώπισης ενός
κρούσματος δεν υπάρχουν. Όπως είναι τα γυαλιά,
η μάσκα, το καπέλο, η ολόσωμη στολή.
Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε κρούσματα
με τη στολή του χειρουργείου! Σήμερα που μιλούμε
οι περισσότεροι θάλαμοι δεν έχουν μάσκες.
Προχθές κρατούσα ένα κουτί με δύο μάσκες μέσα
και ήμασταν εφτά νοσηλευτές».

Προσπαθούσαμε μέσω τηλεφώνου να βρούμε εμείς
λύση γι’ αυτούς που ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στην
Εντατική. Συνάδελφος εκεί έκλαιγε και μου έλεγε
στο τηλέφωνο ότι ο άνθρωπος ήταν εκεί απέναντί
της και δεν μπορούσε να τον πλησιάσει, να τον
αγγίξει. Πώς θα τον βοηθούσε αν χρειαζόταν;
Οι πληροφορίες έρχονταν μέσα από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Συνέχεια στη σελίδα 12
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κό επίδομα μέχρι να βρει κάτι άλλο. Εμείς
ως ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. προτείνουμε να καταρτιστούν ομάδες
κρούσης. Να στελεχωθούν συγκεκριμένοι θάλαμοι
και να μείνουν ανέπαφοι οι υπόλοιποι».

Για το περιστατικό εγώ ενημερώθηκα από τον ίδιο
τον πατέρα μου, του οποίου η κατάσταση, ευτυχώς,
του το επέτρεψε και μεταφέρθηκε άμεσα σε άλλο
θάλαμο.
Μόλις δόθηκε άδεια στους συναδέλφους να ενεργήσουν και αφού τους πήραν τις ειδικές στολές,
ενήργησαν με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Εξασφάλισαν πρώτα τους ασθενείς ώστε να μην μείνουν
εκτεθειμένοι. Έλαβαν όλα τα μέτρα για να περιορίσουν το κακό».

Με 110 νοσηλευτές εκτός μάχης
Με λιγοστούς στρατιώτες ριχνόμαστε σ’ έναν αόρατο πόλεμο, που δεν ξέρεις το επόμενο σημείο
επίθεσης. Μέχρι σήμερα «κτυπήθηκαν» το Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας, το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και το Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού, με το
τελευταίο να κλείνει παιδιατρικό και γυναικολογικό
τμήμα άρον άρον! «Εκεί που η υποστελέχωσή μας
άγγιζε το 20%, αντιλαμβάνεστε πού έφτασε σήμερα.
Με πέραν των 110 νοσηλευτών εκτός μάχης,
η κατάσταση είναι απλώς τραγική».
Συζητώντας το ενδεχόμενο κάλυψης των νοσηλευτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με τους ασθενείς
του κορωνοϊού, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι
δύσκολα μπορεί να γίνει. «Τα νοσοκομεία πρέπει
να στελεχωθούν χθες. Δεν μπορεί ένας νοσηλευτής
που ήταν σε ‘καθαρό’ θάλαμο να πηγαίνει να
αντικαθιστά έναν άλλο που ήταν σε θάλαμο με
κρούσματα και ξανά πίσω.
Οι προσλήψεις έπρεπε να γίνουν και όχι με αγορά
υπηρεσιών όπως ανακοινώνουν. Ποιος θα έρθει να
δουλέψει σε τέτοιες συνθήκες για λίγο χρονικό
διάστημα; Θα προτιμήσει να λαμβάνει ένα ανεργια-

Η αντοχή τους είναι τεράστια, αλλά δεν είναι
υπεράνθρωποι. Ποιος μπορεί να υπομείνει τριπλές
συνεχόμενες βάρδιες σε πλήρη εργασιακή εβδομάδα. «Τυχαίνει να σχολνάμε 7:30 το πρωί και να
αναλαμβάνουμε ξανά την επόμενη βάρδια στη 1:30
της ίδιας ημέρας. Αυτό που μας στεναχωρεί
περισσότερο είναι ότι θεωρούμαστε δημόσιοι υπάλληλοι μιας άλλης κατηγορίας. Έχουν παρθεί - και
καλώς έχουν παρθεί - μέτρα για τους δημόσιους
υπαλλήλους για την κρίσιμη αυτή περίοδο.
Πώς όμως εφαρμόζονται σ’ εμάς; Αυτά δεν έχουν
ισχύ για εμάς. Όμως θα έπρεπε τουλάχιστον για τις
ευπαθείς ομάδες, ή για τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενδεχομένως οικογενειακές, να
ισχύουν τα μέτρα άδειας».

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα «Η Σημερινή»
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Υποστελέχωση, έλλειψη αναλώσιμων και στολών
Τα τρία προβλήματα της πανδημίας του COVID – 19
Κραυγή αγωνίας εξέπεμψαν οι
νοσηλευτές, κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, για τις ελλείψεις σε αναλώσιμα, για
ατομική προστατευτική στολή
και για την υποστελέχωση που
επικρατεί.

Όπως είπε ο Θεόδωρος Πετέλης, «αυτή τη στιγμή
γύρω στους 180 περίπου νοσηλευτές, αριθμός
ο οποίος μεταβάλλεται συνεχώς, βρίσκονται εκτός
μάχης σε αυτοπεριορισμό, με αποτέλεσμα να
υπάρχει θέμα υποστελέχωσης. Οι αριθμοί συνεχώς
μεταβάλλονται. Κάποιοι θα επιστρέψουν από την
καραντίνα και άλλοι μπαίνουν», σημείωσε.

Ορισμένοι από τους νοσηλευτές ήδη
έχουν φθάσει σε επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης.
Σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Θεόδωρος Πετέλης
ανέφερε πως «η κατάσταση στα νοσηλευτήρια με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και τον αυτοπεριορισμό νοσηλευτών έχει δυσχεράνει τη στελέχωση
των νοσοκομείων. Οι νοσηλευτές, που
είναι μάχιμοι, δίνουν καθημερινά το
άπαν των δυνάμεων τους, με επακόλουθο την εξουθένωσή τους που ίσως
να οδηγήσει κι άλλους εκτός μάχης».

«Οι νοσηλευτές έχουν περάσει τα όρια τους με πολ- Οι νοσηλευτές ζητούν επάρκεια σε προσωπικό
λές ώρες υπερωριακής εργασίας ή και εθελοντικής
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. είπε ακόμη ότι
εργασίας για να καλύψουν τις ανάγκες των νοσοκο«η κραυγή αγωνίας των νοσηλευτών είναι να
μείων. Αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που δεν
υπάρχει επάρκεια σε προσωπικό, επάρκεια
ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάσταση της
σε προστατευτικό εξοπλισμό και επίσης να υπάρχει
πανδημίας, το προσωπικό πρέπει να τυγχάνει ξεκούσυντονισμός στο έργο τους. Δυστυχώς παρατηρούμε
ρασης για να δίνει το
ελλείψεις σε αναλώσιάπαν των δυνάμεων
«Οι νοσηλευτές έχουν περάσει τα όρια τους με πολλές
μα, στον ατομικό
του», είπε ο κ. Πετέ- ώρες υπερωριακής εργασίας ή και εθελοντικής εργασίας
προστατευτικό εξοπλιλης.
για να καλύψουν τις ανάγκες των νοσοκομείων»
σμό, που δυσχεραίνουν πολύ το έργο
«Σε κάποια νοσοκοο συντονισμός στην ερμεία», σημείωσε, «το πρόγραμμα της εκ περιτροπής μας. Επίσης, λείπει και
εργασίας δεν έχει εφαρμοστεί, ίσως γιατί δεν υπάρ- γασία μας».
χει το απαραίτητο προσωπικό για να εφαρμοστεί,
Όπως εξήγησε «οι νοσηλευτές έχουν καθημερινή
που δημιουργεί προβλήματα.
Δεν θα χάνουεπαφή με το Υπουργείο Υγείας για τα προβλήματα
με μόνο νοσηλευτές γιατί τίθενται σε αυτοπεριοριπου αντιμετωπίζουν με στόχο να τύχουν άμεσης
σμό αλλά θα χάνουμε προσωπικό λόγω της επαγγελεπίλυσης, κάτι όμως που καθυστερεί».
ματικής εξουθένωσης από τις πολλές ώρες εργασίας», πρόσθεσε.
Συνέχεια στη σελίδα 14
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Βλέπουμε να γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν
αναπνευστήρες αλλά από την άλλη η απορία μας
είναι ποιος θα τους χειριστεί.
Δεν γνωρίζουμε όλοι τη χρήση του αναπνευστήρα.
Εμείς καλούμε το Υπουργείο να ξεκινήσει άμεσα
την εκπαίδευση για χρήση των αναπνευστήρων
ή να έρθουν νοσηλευτές που γνωρίζουν από
τον ιδιωτικό τομέα», συμπλήρωσε.

Ο κ. Πετέλης τόνισε την ανάγκη όπως
δοθούν στους νοσηλευτές ατομικός προστατευτικός
εξοπλισμός για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων
τους.

«Τα κρούσματα που βλέπουμε στα νοσοκομεία
είναι από θαλάμους, στους οποίους τα μέτρα
προστασίας δεν είναι τόσο αυστηρά, όπως
προνοούν τα Πρωτόκολλα και οι οδηγίες από
το Υπουργείο.
Σε θαλάμους, όπου τα μέτρα προστασίας
είναι τα ελάχιστα, όπως η απλή χειρουργική μάσκα,
τα γάντια και η απλή ποδιά, δεν προστατεύουν
ολοκληρωτικά.
Ακόμη και στους θαλάμους που μας λένε ότι δεν
πρέπει να χρησιμοποιούμε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό, ίσως αυτό να είναι λανθασμένο, αφού
βλέπουμε θετικά κρούσματα να εντοπίζονται σε
αυτά τα τμήματα. Γνωρίζουμε ότι είναι έλλειψη
οι προστατευτικές στολές αλλά πρέπει κάτι να
γίνει», επεσήμανε.
Επίσης ανέφερε ότι αναγκαία είναι και η συχνή
δειγματοληψία σε όλους τους νοσηλευτές ώστε να
τίθενται σε περιορισμό. «Δειγματοληψία», είπε,
«πρέπει να γίνεται και σε όλους τους ασθενείς
που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία είτε
παρουσιάζουν ή όχι συμπτώματα ώστε να
απομονώνονται».
Τέλος ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. είπε ότι
«ο αριθμός των νοσηλευτών που γνωρίζουν τη
χρήση αναπνευστήρων είναι περιορισμένος άρα
θα πρέπει να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού
ή να επιστρατεύσουν νοσηλευτές που ήδη
γνωρίζουν τη χρήση και λειτουργία τους».

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.— Ρεπορτάζ
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«Παλεύουμε με τον «αόρατο» εχθρό με χαμόγελο και
τόλμη»
O Θεόδωρος Τράπαλης είναι
νοσηλευτής
και εργάζεται
στο Χειρουργείο του Γενικού
Νοσοκομείου Λάρνακας. Από τη
ημέρα της εξάπλωσης του
COVID 19 και στην Κύπρο
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή,
εκεί που το καθήκον και
η Υπηρεσία τον καλεί.

Μιλώντας στην Offsite ξεδιπλώνει τα συναισθήματα
και τις σκέψεις του και μας μιλά για τον «αόρατο
κίνδυνο» που ονομάζεται κορωνοϊός: «Ένας αόρατος
εχθρός ήρθε και χτύπησε την πόρτα μας. Τόσο καιρό
ακούγαμε, γνωρίζαμε, παρόλα αυτά ό,τι κι αν ξέραμε
τι συνέβαινε στον υπόλοιπο κόσμο, ήρθε η στιγμή να
το ζήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε.
Οι πρώτες στιγμές, οι πιο
καθοριστικές και όλοι νιώσαμε το αίσθημα της ανασφάλειας, του φόβου, που ίσως
έφτανε σε σημείο πανικού
για το τι μπορεί να συμβεί.

Αίσθημα ανησυχίας και αγωνίας καλύπτει την κάθε σκέψη μας, σε ό,τι αφορά πώς
θα αντιμετωπιστεί αυτή η
“επίθεση” που δεχτήκαμε».
Σωστή καθοδήγηση
Ο Θεόδωρος, που είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., αναφέρει πως «η κατάσταση είναι
πρωτόγνωρη και ο κάθε ένας από εμάς τη βιώνει
ξεχωριστά αλλά σε έντονο βαθμό. Ερωτήματα
κυριαρχούν, όπως αν λαμβάνονται τα σωστά μέτρα.
Αν γίνονται οι σωστές κινήσεις; Πάντα για το καλό
της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Το σίγουρο
είναι ότι όλοι χρειαζόμαστε και αναζητούμε τη
σωστή καθοδήγηση, με υπεύθυνες τοποθετήσεις
από τα αρμόδια υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι,
οι επίσημες δηλώσεις ακολουθούνται και από τις
δέουσες πράξεις».

Αναφερόμενος στα μέτρα που λαμβάνονται και
τι γίνεται με την προστασία των νοσηλευτών,
ο κ. Τράπαλης αναφέρει: «Το πρώτο κύμα χτύπησε
την κοινωνία, το σημείο 0 ήδη καταγράφηκε, πλέον
το νεοεισαχθέν Γενικό Σύστημα Υγείας δοκιμάζει τις
αντοχές του στον πιο υψηλό βαθμό επικινδυνότητας.
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους χτυπούν το
“καμπανάκι κινδύνου”. Το πρόβλημα βρίσκεται ήδη
εντός των “τειχών” των νοσοκομείων. Υπάρχει
ανάγκη για εγρήγορση, χάθηκε το δικαίωμα του
εφησυχασμού. Το σύστημα υγείας καλείται να
παλέψει εντός των νοσοκομείων.
Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι οι επαγγελματίες υγείας
χρήζουν της κατάλληλης προστασίας και διαφύλαξης
της ακεραιότητας της σωματικής τους υγείας, αφού
δικαιωματικά μάς αναλογεί
ο κυρίαρχος ρόλος, ώστε
να φέρουμε σε πέρας αυτή
τη δύσκολη αποστολή, τη
διαφύλαξη της ασφάλειας
της δημόσιας υγείας.

Ο επαγγελματίας υγείας
κλήθηκε μέσα σε λίγες
ώρες να σταθεί στην πρώτη
γραμμή για να αντιμετωπίσει έναν “αόρατο εχθρό”, όπου μέρα με τη μέρα η
κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία».
Ψηλά το φρόνημα
Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι νοσηλευτές, ο κ. Τράπαλης αναφέρει: «Αν και
το φρόνημα είναι υψηλό, αν και αγωνιζόμαστε με
αυταπάρνηση, τα εφόδια σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό
προσφέρονται με το σταγονόμετρο. Πολεμάμε και
ταυτόχρονα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα
σύστημα με τις δυστοκίες του, κατά τη λήψη των
αποφάσεων και μέτρων. Ο επαγγελματίας υγείας
στέκεται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος για το
καλό των πολιτών, των συναδέλφων και της
κοινωνίας γενικότερα. Τον διακρίνει ένα αίσθημα
άοκνης προσπάθειας, μέρα και νύχτα, να παλεύει
Συνέχεια στη σελίδα 16
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καλό της ασφάλειας της δημόσιας υγείας.

Το μόνο που ζητά από τους αρμόδιους είναι να πράξουν το αυτονόητο, να τον εξοπλίσουν και να τον
θωρακίσουν».
Άνισος αγώνας
Kαταλήγοντας τονίζει πως «υπερβάλλουμε εαυτόν
αυτές τις δύσκολες στιγμές, με οποιοδήποτε ρίσκο
να επιβαρυνθεί η υγεία μας και χωρίς να ξέρουμε αν
την επόμενη μέρα θα είμαστε πάλι παρόν στο καθήκον. Μάχη σώμα με σώμα, σε έναν άνισο αγώνα.
Ο επαγγελματίας υγείας δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει συμπεριφορές επιθετικές και αντιεπαγγελματικές, αυτό που χρειάζεται είναι η υποστήριξη και
ενθάρρυνση από όλους».
«Μείνε σπίτι»
Επίσης καλεί τον κόσμο να μείνει στο σπίτι ώστε να
περιοριστεί η εξάπλωση του ιού: «Ο κόσμος ξέρει ότι
κάτι χρειάζεται παραπάνω για να αντιμετωπιστεί
η όλη κατάσταση. “Μένω στο σπίτι” είναι το σύνθημα που κυριαρχεί. Οι πλείστοι το πράττουν και
πειθαρχούν, κάποιοι άλλοι όχι. Οι επαγγελματίες
υγείας δεν μένουμε σπίτι, πηγαίνουμε στο καθήκον
για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο, να προστατεύσουμε τον συνάνθρωπό μας. Το μόνο που ζητάμε
είναι να μας θωρακίσει το σύστημα με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Οι στιγμές είναι δύσκολες και όσο περνάνε οι μέρες
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θα δυσκολέψουν περισσότερο, όλοι είμαστε επί
των επάλξεων, όλοι αγωνιζόμαστε καθημερινά με
ένα
χαμόγελο που μεταφράζεται σε κουράγιο και τόλμη.
Οι συνθήκες είναι δύσκολες, κάποιοι θα λαβωθούν,
κάποιοι θα αποσυρθούν, αυτοί που θα μείνουμε θα
συνεχίσουμε, όμως δεν θέλουμε να γίνουμε
ήρωες. Θέλουμε να κάνουμε το καθήκον μας με
αυταπάρνηση, και να επιστρέψουμε στο σπίτι μας,
τις οικογένειές μας, στους δικούς μας ανθρώπους.
Τι χρειάζεται; Θωρακίστε μας με ότι πολυτιμότερο
αυτή τη στιγμή. Δώστε μας τον εξοπλισμό και
τις επαγγελματικές συνθήκες που δικαιούμαστε και
μας αξίζει».

Εκλογές Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
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Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Γεωργίου απεύθυνε συναδελφικό χαιρετισμό
Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο
Μάρτιο η ετήσια γενική συνέλευση
της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Κατά τη συνέλευση
παρουσιάστηκε και επεξηγήθηκε
ο ετήσιος απολογισμός της συντεχνίας, και τέθηκαν ενώπιον των μελών
μας
προς
έγκριση,
θέματα
που κατατέθηκαν στις επαρχιακές
συνελεύσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της συντεχνίας μας και
των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και κατόπιν
ελέγχου της εγκυρότητας των αιτήσεων των υποψηφίων μελών, δεν πραγματοποιήθηκαν εκλογές
καθώς ο αριθμός των υποψηφίων σε όλες τις
περιπτώσεις είναι ίσος με τον
αριθμό των
μελών που εκλέγονται.
Εκλέγηκαν όλα τα μέλη που υπόβαλαν υποψηφιότητα για την Κεντρική Γραμματεία και ως Σύμβουλοι
(μέλη) του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι
αποτέλεσαν το νέο 15μελές Κεντρικό Διοικητικό
Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για την επόμενη τριετία.
Εκλέγηκαν όλα τα μέλη που υπόβαλαν υποψηφιότητα για τις Επαρχιακές και Τοπικές Επιτροπές και για
τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Πρόνοιας,
Υγείας και Ευημερίας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Τα εκλεγέντα μέλη
των Επαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών καθόρισαν
τον αντιπρόσωπό τους.
Επίσης η γενική συνέλευση ενέκρινε:
Τη συνεργασία Ανεξάρτητων Αυτόνομων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Σ.ΑΝ.Α.ΣΟ.). με τη συμμετοχή
της ΠΟΑΣ (ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ, ΠΑΣΕ-ΔΗΤΑ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΑΛΚ,
ΣΥΒΑΗΚ, ΑΣΥΓΕΒ), ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. και ΑΣΔΥΚ.
Τη δημιουργία Επιτροπής Συνεχούς Επαγγελματικής
Κατάρτισης μελών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Σκοπός της Επιτροπής
είναι η διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των
νοσηλευτών μέσω προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης. Οι εκπρόσωποι της Eπιτροπής καθορίζονται
από το εκάστοτε Δ.Σ. της συντεχνίας μας.
Η συντεχνία εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες
προς τη Θεοφανώ Παπαστεφάνου, Στέλλα Ηλία και
Γιώργο Πηχίδη οι οποίοι αποχώρησαν από το Δ.Σ.
και τους ευχαρίστησε για τη γόνιμη, εποικοδομητική

και άριστη συνεργασία που είχαν για
προάσπιση των συμφερόντων του
νοσηλευτικού κλάδου.
Τα εκλελεγμένα μέλη της Κεντρικής
Γραμματείας και οι Σύμβουλοι - μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., που καταρτίστηκε σε
Σώμα είναι:
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Γεωργίου (Γ.Ν. Λεμεσού)
Βοηθός Γεν. Γραμματέας: Αλέξανδρος Ερωτοκρίτου,
(Γ.Ν. Λάρνακας)
Οργανωτικός Γραμματέας: Σάββας Ιακώβου (Γ.Ν.
Λευκωσίας)

Ταμίας: Χρίστος Χριστοδούλου (Γ.Ν. Λεμεσού)
Βοηθός Οργανωτικός Γραμματέας και Εκπρόσωπος
Τύπου: Θεόδωρος Πετέλης (Γ.Ν. Λεμεσού)

Γραμματέας Διαφώτισης και Εκδόσεων: Πετρούλα
Παρασκευά (Επισκεπτριών Υγείας Λεμεσού)
Εκπρόσωπος
Νοσηλευτών
Ψυχικής
Υγείας:
Δομέτιος Σκουροπαθής (Ν.Ψ.Υ. Αθαλάσσας)
Σύμβουλοι- Μέλη ΔΣ:
Φαίδων Ηλία (Γ.Ν. Λευκωσίας), Ευγένιος Πεγειώτης
(Γ.Ν. Λεμεσού), Λούκας Παναγιώτου (Γ.Ν. Αμ/στου),
Παναγιώτης Γεωργίου (Γ.Ν. Πάφου), Γιώργος Σάββα
(Γ.Ν. Πάφου), Άγγελος Ιωάννου (Κέντρο Υγείας
Λατσιών), Βασίλης Βασιλείου (Α.Κ.Υ. Πεδουλά),
Θεόδωρος Τράπαλης (Γ.Ν. Λάρνακας).
Αποχώρηση και αναπλήρωση θέσης του Δ.Σ.
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
Λόγω αυξημένων προσωπικών υποχρεώσεων η συν.
Πετρούλα Παρασκευά, αποχώρησε από το Δ.Σ.
καθώς και από τη θέση του Γραμματέα Διαφώτισης
και Εκδόσεων, που είχε στην Κεντρική Γραμματεία,
Η θέση καλύφθηκε στο Δ.Σ. από τη συν. Παναγιώτα
Χριστοφή (Σχολιατρική Λάρνακας), σύμφωνα με
τις διαδικασίες που καθορίζει το καταστατικό
Συνέχεια στη σελίδα 18

Εκλογές Δ.Σ ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

της Συντεχνίας.
Ο συν. Θεόδωρος Τράπαλης ανέλαβε τη θέση του
Γραμματέα Διαφώτισης και Εκδόσεων.
Η Συντεχνία θέλει να ευχαριστήσει τη συν. Πετρούλα Παρασκευά για την άριστη και εποικοδομητική
συνεργασία που είχε όλα αυτά τα χρόνια, με την
παρουσία της στο Δ.Σ. και της εύχεται κάθε επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Μήνυμα Γενικού Γραμματέα

Ο Παναγιώτης Γεωργίου, που παραμένει
στην ηγεσία της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. για άλλη μια τριετία,
με την ευκαιρία της εκλογής του στη θέση του
Γενικού Γραμματέα για άλλη μια θητεία, απεύθυνε
συναδελφική αλληλεγγύη σε
όλους
τους
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες και τους κάλεσε
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να στηρίξουν αυτόν τον δύσκολο αγώνα που
πραγματοποιεί η Κύπρος, όπως και άλλα κράτη, για
διαχείριση της κρίσης του COVID - 19.
Ταυτόχρονα, ο κ. Γεωργίου κάλεσε το Υπουργείο
Υγείας, τον ΟΚΥπΥ και όλες τις διοικήσεις
των νοσοκομείων να προστατεύσουν το νοσηλευτικό προσωπικό, να το εφοδιάσουν με τα κατάλληλα
αναλώσιμα και να κινηθούν με τάχιστους ρυθμούς
για αύξηση της στελέχωσης, καθώς ο χρόνος
κινείται σε βάρος μας. «Χωρίς καλά επανδρωμένους
νοσηλευτές και νοσοκομεία, η μάχη είναι άνιση»,
ανέφερε, «καλώντας ταυτόχρονα τον κόσμο να
ευαισθητοποιηθεί και να περιοριστεί, όπου είναι
δυνατόν, για να σταματήσει η εξάπλωση του ιού».

Το νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. (2020 - 2023)

Χαιρετισμός ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.—Ε.Σ.Υ.
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Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ εκφράζει τη συμπαράσταση
και αλληλεγγύη της προς το νέο Δ.Σ. της συντεχνίας μας

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., με την ευκαιρία των αρχαιρε- τα μέτρα προφύλαξης από την πανδημία».
σιών για τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου
«Το 2020», συνεχίζει, «αποτελεί το έτος σταθμό για
της συντεχνίας μας, συγχαίρει όλους τους συναδέλτους νοσηλευτές/τριες, διότι θα αποδείξουν
φους νοσηλευτικούς λειτουργούς για τη συμμετοχή
για πολλοστή φορά ότι τίποτα και πότε δεν τους
τους στην εκλογική
χαρίστηκε, καθώς ακόμα
διαδικασία, μέσω της «Το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο καλούμαστε
και η αναγνώριση του
όποιας
προέκυψε από κοινού να αντιμετωπίσουμε είναι η αλλαγή
έργου τους από τον
το νέο Διοικητικό νοοτροπίας και κουλτούρας των πολιτών»
Παγκόσμιο
Οργανισμό
Συμβούλιο.
Υγείας ως «Διεθνές Έτος
«Η εκλογή των αξιόμαχων συναδέλφων νοσηλευτι- Νοσηλευτών-τριών», θα επέλθει μέσω της αυτακών λειτουργών ήρθε σε μια έκτακτη για τον κλάδο πάρνησης, της αυτοθυσίας και της αλτρουιστικής
συγκυρία, στην οποία όλοι οι νοσηλευτές/τριες επιμονής τους για την αντιμετώπιση της πανδημίας
καλούνται να πράξουν το επάγγελμά τους κάτω από του COVID – 19».
ιδιαιτέρως δυσμενείς και επισφαλείς συνθήκες
Το Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκφράζει την αμέριστη
εργασίας καθώς, όπως είναι ευρέως γνωστό,
συμπαράσταση και αλληλεγγύη του προς τους
η υποστελέχωση των Νοσηλευτικών Διευθύνσεων σε
αδελφούς Νοσηλευτικούς Λειτουργούς της Παγκύόλες τις Υγειονομικές Υπηρεσίες είναι τραγική και σε
πριας Συντεχνίας Νοσηλευτών και εύχεται στο νέο
συνδυασμό με την έλλειψη κλινών Μ.Ε.Θ. και την
Διοικητικό Συμβούλιο καλή επιτυχία στο δύσκολο
οριακή παροχή τεχνικού εξοπλισμού, αθροιστικά
έργο του.
επιβαρύνουν το έργο των νοσηλευτών/τριών»,
αναφέρει η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο - Ε.Σ.Υ.
Όπως αναφέρει η αδελφή συντεχνία, «το σημαντικότερο πρόβλημα το οποίο καλούμαστε από κοινού
να αντιμετωπίσουμε, είναι η αλλαγή νοοτροπίας
και κουλτούρας των πολιτών, ώστε να
συνετιστούν στις υποδείξεις των επαγγελματιών
υγείας και να εφαρμόσουν με υπευθυνότητα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
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Η συντεχνία μας ζητούσε συνεχώς μέτρα προστασίας
των νοσηλευτών κατά την πανδημία

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις σχετικά με
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πρωτοκόλλων
και μέτρων που λαμβάνονταν για την πρόληψη
και την αντιμετώπιση των εξάπλωσης του Covid – 19
και αφορούσαν ή συμπεριλάμβαναν δράσεις από
το νοσηλευτικό προσωπικό.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. αναγνώριζε τις ανάγκες που παρουσιάζονταν για στελέχωση από νοσηλευτές για τη λήψη
και εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των περιστατικών με Covid – 19 και
απαιτούσε άμεσα την εξεύρεση των κατάλληλων
λύσεων για αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών
κάλυψης.

Η συντεχνία μας με σαφή μηνύματά της υπογράμμι- Η συντεχνία μας επεσήμαινε ακόμη ότι
ζε ότι «το νοσηλευτικό
«το υφιστάμενο νοσηλευτικό
προσωπικό
με
την
προσωπικό που εργοδοτείται
«Απαιτούσε εξεύρεση των κατάλληλων
επιστημονική τεκμηρίωστα νοσηλευτήρια και κέντρα
λύσεων για αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών κάλυψης»
ση και την επαγγελματιυγείας καλείται σε τακτική
κή ευσυνειδησία που το
βάση, εδώ και πάρα πολύ
χαρακτηρίζει και μακριά από φαινόμενα παραπλη- καιρό, να καλύψει υπερωριακά ενδονοσοκομειακές
ροφόρησης και κινδυνολογίας, στέκεται αρωγός και εξωνοσοκομειακές ανάγκες με αποτέλεσμα τη
στην όλη προσπάθεια για σωστή ενημέρωση και σημαντική
επιβάρυνση και εξουθένωσή του.
εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και πρωτοκόλ- Η έξαρση του ιού αυξάνει ακόμη περισσότερο τον
λων, εδραιώνοντας το αίσθημα ασφάλειας σε όλη φόρτο εργασίας του».
την κοινωνία».
Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. συγχαίρει και στηρίζει όλο το νοσηλευΕπίσης επεσήμαινε πως «ήδη, σε καθημερινή βάση, τικό προσωπικό, το οποίο με αίσθημα αλτρουισμού
το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται σε ένα και αλληλεγγύης, υπερβάλλει εαυτόν και στέκεται
ιδιαίτερα επιβαρυμένο εργασιακό περιβάλλον το στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος.
οποίο
χαρακτηρίζεται
από
υποστελέχωση
και έκθεση σε ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας».

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
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Προβλήματα από την αναστολή και μετακίνηση
των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας λόγω του COVID – 19
Η συντεχνία μας, το τελευταίο διάστημα, είχε συχνή
επικοινωνία και κατ’ ιδίαν επαφές με τους
αρμόδιους φορείς του ΟΚΥπΥ, των Διευθύνσεων των
δημόσιων νοσηλευτηρίων και της Διεύθυνσης
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας αναφορικά με τα
λειτουργικά προβλήματα και τις ανάγκες που
προέκυψαν από την αναστολή και μετακίνηση της
λειτουργίας της Ψυχιατρικής Κλινικής Λεμεσού, των
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Πάφου και του Τμήματος
Παίδων και Εφήβων Πάφου λόγω της εξάπλωσης της
πανδημίας.

Η αναστολή και η μετακίνηση των υπηρεσιών
δημιούργησε προβλήματα στη σωστή προσφερόμενη νοσηλεία και φροντίδα των ασθενών με ψυχικές
διαταραχές και στην αποδοτική λειτουργία του
νοσηλευτικού προσωπικού ψυχικής υγείας.
Ειδικότερα, η συντεχνία μας, με επιστολές της
ημερομηνίας 4 και 7 Μαΐου 2020 και με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δ.Σ. σε συναντήσεις με τους
αρμόδιους φορείς, έθεσε ως επιτακτική την ανάγκη
για άμεση επαναλειτουργία των Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας Πάφου, της Ψυχιατρικής Κλινικής Λεμεσού
και της Μονάδας «Άνωσης» στις κτηριακές
εγκαταστάσεις όπου στεγάζονταν πριν την
εκδήλωση του Covid -19 και οι οποίες χρειάστηκαν
να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες λόγω της
πανδημίας.
Στη συνάντηση με αρμόδιους φορείς στην Πάφο,
κατά την οποία η συντεχνία μας ήγειρε το σχετικό
αίτημα και αιτιολόγησε τη θέση της,
αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:
Να αρχίσουν οι διεργασίες για άμεση επαναλειτουργία των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Πάφου

(ΥΨΥΠ) στις κτηριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονταν πριν από την εκδήλωση της πανδημίας.

Να διαμορφωθεί κατάλληλος χώρος για τη
μεταφορά του Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας
για COVID -19.
Μετά τις κινητοποιήσεις της
επαναλειτούργησαν οι Υπηρεσίες

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Επίσης μέλη του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. συμμετείχαν σε
συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας, παρουσία του
Εκτελεστικού Γενικού Διευθυντή ΟΚΥπΥ κ. Χρίστη
Λοϊζίδη. Κατά τη συνάντηση η συντεχνία μας ζήτησε
να επαναλειτουργήσει η Ψυχιατρική Κλινική στο
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και η «Άνωση»
στις κτηριακές εγκαταστάσεις όπου στεγαζόταν πριν
από την εκδήλωση της πανδημίας.
Στο πλαίσιο των επαφών των ενδιαφερόμενων
μερών, συμφωνήθηκε από κοινού η έναρξη
διεργασιών για άμεση επαναλειτουργία των
προαναφερθέντων Υπηρεσιών και Κλινικών στις
προϋπάρχουσες κτηριακές τους εγκαταστάσεις.
Μετά από τα διαβήματα της
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
η Διευθύντρια Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας δρ Άννα
Παραδεισιώτη κάλεσε το
προσωπικό της
Ψυχιατρικής Κλινικής Λεμεσού και των Υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας Πάφου να επιστρέψουν στις προϋπάρχουσες κτηριακές εγκαταστάσεις.
«Μια τέτοια απόφαση θα έχει μόνο θετικό
αντίκτυπο τόσο στην εύρυθμη λειτουργία
των τμημάτων και του προσωπικού όσο και στην
προσφερόμενη νοσηλεία των πασχόντων με ψυχικές
διαταραχές», υπογράμμισε η συντεχνία μας.

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. - Άρθρο Ψυχικής Υγείας
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Επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία
του πληθυσμού
Της δρος Ευφροσύνης Κλεάνθους *
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (1999), μια πανδημία είναι μια παγκόσμια επιδημία μιας
νόσου. Μια πανδημία γρίπης εμφανίζεται
όταν εμφανιστεί ένας νέος ιός της γρίπης,
για τον οποίο οι άνθρωποι έχουν μικρή
ή καθόλου ανοσία και δεν υπάρχει εμβόλιο. Η ασθένεια εξαπλώνεται εύκολα από
το άτομο σε άτομο, προκαλεί σοβαρή ασθένεια και μπορεί να μεταδοθεί σε όλη τη χώρα
και σε όλο τον κόσμο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με τεράστιο αριθμό θανάτων και νοσούντων.
Οι εξαιρετικά παθογενετικές πανδημίες έχουν
προκληθεί περίπου τρεις έως τέσσερις φορές ανά
αιώνα. Σύμφωνα με τους Gust et al. (2001), οι πανδημίες προκάλεσαν ανυπολόγιστη νοσηρότητα και
θνησιμότητα, πέραν της σημαντικής κοινωνικής
αναστάτωσης και των οικονομικών επιπτώσεων.
Οι επιδημίες ασθενειών όπως ο COVID-19, καθώς
και άλλα συμβάντα δημόσιας υγείας, μπορούν να
προκαλέσουν συναισθηματική επιβάρυνση και
στρες. Αυτά τα συναισθήματα μπορούν να προκύψουν ακόμη και σε ανθρώπους που δεν έχουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό (Li et al., 2020).
Σε πολύ πρόσφατες έρευνες που έγιναν στην Ιταλία
φάνηκε ότι οι άνθρωποι βιώνουν υψηλά επίπεδα
στρες, αφού διερωτώνται πόσο θα κρατήσει η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή του πληθυσμού. Οι έρευνες
αποκάλυψαν ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών
επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν οι πανδημίες στους ανθρώπους (Lima et al., 2020). Συμπτώματα στρες μπορούν να εμφανιστούν ακόμα και σε
άτομα που δεν είχαν προηγουμένως προβλήματα
με την ψυχική τους υγεία ή ακόμη να επιδεινώσουν
τα ήδη υπάρχοντα συμπτώματα ψυχικής νόσου
(Kelvin & Rubino, 2020).
Επιβάρυνση της ψυχικής υγείας
Η επιδημία COVID-19 φαίνεται να οδηγεί σε σοβαρή
επιβάρυνση της ψυχικής υγείας όλου του πληθυσμού στις χώρες που πλήττονται περισσότερο
(Fiorillo et al., 2020, Kang et al., 2020).
Τα μέτρα περιορισμού, συμπεριλαμβανομένης της

αυτο-απομόνωσης και της κοινωνικής αποστασιοποίησης, έχουν ισχυρό αντίκτυπο
στην καθημερινή ζωή του πληθυσμού και
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ψυχολογική του ευημερία (Brooks et al.,
2020).
Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα
σχετικά με τον ρόλο των ατομικών χαρακτηριστικών και των δημογραφικών στοιχείων στον
προσδιορισμό της ψυχολογικής απόκρισης του πληθυσμού σε μεγάλης κλίμακας στρεσσογόνα γεγονότα. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας η ανίχνευση παραγόντων που ενδεχομένως να προδιαθέτουν
τις ψυχολογικές επιπτώσεις στον γενικό πληθυσμό
(Sani et al., 2020).
Από την έναρξη της εξάπλωσης της ασθένειας του
κορονοϊού COVID-19 στην επαρχία Χουμπέι από το
Νοέμβριο του 2019, οι επαγγελματίες υγείας της
Κίνας που βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, βρέθηκαν αντιμέτωποι με αύξηση του φόρτου εργασίας,
αυξημένο ωράριο εργασίας και αυξημένο ψυχολογικό στρες (Cai et al. 2020). Οι παράγοντες κινδύνου
ψυχολογικής επιβάρυνσης στους επαγγελματίες
υγείας είχαν προηγουμένως ερευνηθεί κατά τη
διάρκεια των επιδημιών SARS και MERS, με τους
επαγγελματίες υγείας που βρίσκονταν στην πρώτη
γραμμή να αναφέρουν υψηλά επίπεδα στρες που
οδήγησαν σε μετατραυματικό στρες (PTSD) (Tam et
al, 2003, Lee et al, 2018, Khalid et al, 2016, Wu et al,
2009).
Πρόσφατα, οι Peeri et al 2020 ανέφεραν ότι το
ποσοστό μόλυνσης του προσωπικού υγείας κατά τη
διάρκεια των επιδημιών SARS και MERS έφθασε το
21% και το 18,6%, αντίστοιχα, και οδήγησε σε
δυσμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του άγχους και της κατάθλιψης (Peeri et al
2020). Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην
αύξηση του ψυχολογικού στρες που βιώνει το προσωπικό υγείας, το οποίο μπορεί να έχει άμεσες
ή μακροχρόνιες ψυχολογικές αλλά και σωματικές
συνέπειες (Park et al, 2018).
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Μέχρι σήμερα, η έρευνα σχετικά με την άμεση ψυχολογική επίδραση της πανδημίας COVID-19 στους
επαγγελματίες υγείας εξακολουθεί να παρουσιάζει
κενά σε όλες τις χώρες. Επιπλέον, η κατάσταση που
βιώνουμε τους τελευταίους μήνες είναι πρωτόγνωρη για όλο τον πληθυσμό. Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία ενδέχεται να είναι έντονες και πρωτοφανείς και είναι επιτακτική η ανάγκη μελέτης τους με
σκοπό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στο
μέλλον (WHO 2020).
Μετατραυματικό στρες
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, επιχειρήσαμε να σχεδιάζουμε μια έρευνα που να αποσκοπεί
στη διερεύνηση των άμεσων επιπτώσεων της πανδημίας στην ψυχική υγεία του πληθυσμού στην
Ελλάδα και την Κύπρο, και ειδικότερα την ανάπτυξη
συμπτωμάτων μετατραυματικού στρες. Επιμέρους
στόχος της μελέτης ήταν να καθοριστούν οι προγνωστικοί δείκτες του στρες που βιώνουν οι νοσηλευτές και ο υπόλοιπος πληθυσμός, καθώς επίσης
και οι στρατηγικές αντιμετώπισης της κατάστασης.
Με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ενδέχεται να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των
μέτρων προστασίας της ψυχικής υγείας του πληθυσμού και να αναπτυχθούν αποτελεσματικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων
στο μέλλον.
https://docs.google.com/forms/
d/13HJSWnQzpYUcNFQW7yeOuWdrjEOKiwUBonjEDFKG
ZAk/edit
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«Ως πότε θ’ αντέξουν οι νοσηλευτές της πρώτης γραμμής;»
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Θεόδωρος Πετέλης κατήγγειλε ελλείψεις και προβλήματα
Οι νοσηλευτές αναμένουν απαντήσεις για σοβαρά
ζητήματα. Ελλείψεις στολών, εξοπλισμού, μη
επαρκές προσωπικό και ανησυχία για τους
νοσηλευτές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 110
νοσηλευτές
βρίσκονται
σε
αυτοπεριορισμό.
Ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Θεόδωρος
Πετέλης μίλησε στη Cyprus Times για την κατάσταση
που επικρατεί στα δημόσια νοσηλευτήρια, τις λίγες
μέρες μετά την εκδήλωση του ιού και στην Κύπρο.
Ο κ. Πετέλης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για
το τι μέλει γενέσθαι με τους νοσηλευτές και τα
δημόσια νοσηλευτήρια ελέω κορωνοϊού.
Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. σμό».
«στο μόνο που συμφωνήσαμε κατά τη σύσκεψη στο «Επιπρόσθετα μας ανησυχεί η μη ανταπόκριση μέχρι
Υπουργείο Υγείας με τους αρμόδιους είναι ότι δεν στιγμής του ιδιωτικού τομέα. Εάν δεν εμπλακεί
υπάρχει συντονισμός των υπηρεσιών, κάτι που μας ο ιδιωτικός τομέας, σημαίνει ότι όλο βάρος πέφτει
ανησυχεί ιδιαίτερα».
στα δημόσια νοσηλευτήρια».
«Ως ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. θέσαμε σε γνώση
Ο Εκπρόσωπος Τύπου των νοσητου Υπουργείου Υγείας και του Ολευτών ανέφερε ότι σκοπός τους
«Χωρίς στολές κι εξοπλισμό….
δεν φτάνει το προσωπικό!»
ΚΥπΥ σοβαρά ζητήματα που μας
είναι να κρούσουν τον κώδωνα του
απασχολούν, όπως το θέμα του
κινδύνου και να δουλέψουν
εξοπλισμού, που δεν ξέρουμε εάν θα μας αρκέσει ενωμένα και όχι να κατηγορήσουν κανένα.
και για πόσο χρονικό διάστημα. Επίσης το θέμα με
«Γιατί έπαιρναν “βόλτα” περιστατικό κορωνοϊού;»
τους νοσηλευτές μας που συγκαταλέγονται στις τους
σε κίνδυνο, αλλά και την ανησυχία μας για τη Ερωτηθείς ο κ. Πετέλης εάν γνωρίζουν ευπαθείς
μη εμπλοκή μέχρι στιγμής του ιδιωτικού τομέα».
ομάδες του πληθυσμού και συνεχίζουν αυτή την
ώρα να εργάζονται κανονικά, θέτοντας τη ζωή γιατί
Ελλείψεις στολών και εξοπλισμού
ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα με 47χρονο ασθενή,
«Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.», σύμφωνα με τον κ. Πετέλη, «ζητεί διακομίσθηκε από το Νοσοκομείο αναφοράς
να λάβει τις απαντήσεις που περιμένει εδώ και στην Αμμόχωστο, εσπευσμένα στη Λεμεσό, τόνισε
μέρες για το τι θα γίνει με τους νοσηλευτές ότι «είναι άξιο απορίας γιατί έκαναν τον άνθρωπο
που έχουν προβλήματα υγείας. Εάν τελικά θα μας “βόλτα” από το Νοσοκομείο της Αμμοχώστου στη
στελεχώσουν
τα
δημόσια
νοσηλευτήρια Λεμεσό και είναι κάτι που θα ζητήσουμε εξηγήσεις.
με προσωπικό και εάν θα μας παραχωρήσουν τις Εμείς πιστεύουμε ότι ήρθε Λεμεσό γιατί δεν υπήρχε
ειδικές στολές».
Εντατικολόγος στην Αμμόχωστο».

«Θέλω να επισημάνω ότι σε όλα τα νοσοκομεία
έχουμε στολές χειρουργείου και με αυτές
δουλεύουμε, ενώ θα έπρεπε όλοι οι νοσηλευτές να
θωρακίζονται με τον ειδικό προστατευτικό
εξοπλισμό».
Ερωτηθείς για το νοσηλευτικό προσωπικό που
τέθηκε σε καραντίνα ο κ. Πετέλης επισήμανε ότι
«αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 110 νοσηλευτές
που δεν μπορούν να εργαστούν στη Λευκωσία και
την Πάφο, λόγω του ότι βρίσκονται σε αυτοπεριορι-

Επίσης, «όπως γνωρίζουμε ένα δεύτερο περιστατικό
που εντοπίστηκε στην Πάφο ως κρούσμα μέσα στην
εντατική, άργησε μία ημέρα για να μεταφερθεί στο
Νοσοκομείο αναφοράς, ενώ όπως μου είπαν
η Εντατική δεν απολυμάνθηκε σωστά». «Αυτή είναι
η ώρα που θα πρέπει να συντονιστούμε και
να δουλέψουμε καλά έτσι ώστε να λύσουμε
τα προβλήματα», κατέληξε ο κ. Πετέλης.
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Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών — ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.: «Δικαίωμά μας
η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών»
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας.
Εργαζόμαστε εντός ενός νεοσύστατου Γενικού
Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), με διάρκεια ζωής ενός έτους,
και καλούμαστε ως πρωτεργάτες να κερδίσουμε την
επαγγελματική καταξίωση και την κοινωνική
αναγνώριση.

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας
Νοσηλευτή απεύθυνε εγκάρδιους χαιρετισμούς
προς τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες της Κύπρου.
Σε μήνυμά της ανάφερε:

Η συντεχνία μας έχει ταχθεί διαχρονικά και με
συνεπείς αγώνες, στη διεκδίκηση δικαιωμάτων
για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, στη βάση
ενδεδειγμένων εργασιακών συνθηκών. Κάθε μέρα
διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Νοσηλευτική και τα μέλη μας.

«Η 1η Μαΐου αποτελεί μέρα ορόσημο για τους
εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα ανά το
παγκόσμιο. Η φετινή επέτειος της Εργατικής
Πρωτομαγιάς τελεί υπό πρωτόγνωρες συνθήκες,
τόσο κοινωνικά όσο και επαγγελματικά, σε
καθεστώς μιας υγειονομικής κρίσης που δημιουργεί
σημαντικό αντίκτυπο στην ατομική υγεία,
την οικονομία και στις δομές της κοινωνίας μας.
Με την ευκαιρία του 2020 ως έτους Νοσηλευτή
που καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, καλούμε όλους τους συναδέλφους/σες,
ενωμένους και συσπειρωμένους ώστε να συνεχίσουμε τη δυναμική διεκδίκηση σημαντικών θεμάτων
που αφορούν τον κλάδο μας.

Ο κίνδυνος αναβίωσης συνθηκών μνημονιακών
μέτρων και πιθανές αναταράξεις στη λειτουργία του
κοινωνικού κράτους δεν πρέπει να θεωρούνται
απομακρυσμένα σενάρια. Η όποια καταστρατήγηση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων όπως είναι
η απώλεια των συλλογικών συμβάσεων πιθανόν
να είναι πλέον ένα υπαρκτό σενάριο.
Οι Νοσηλευτές/τριες, Μαίες, Επισκέπτριες Υγείας
και Νοσηλευτές της Ψυχικής Υγείας της χώρας

Στις κύριες διεκδικήσεις μας είναι οι προσλήψεις
Νοσηλευτών/τριών σε μόνιμες θέσεις, η μετατροπή
των ατομικών συμβάσεων σε συλλογικές συμβάσεις
για προσλήψεις νοσηλευτών εντός του ΟΚΥπΥ,
το επίδομα εργασίας σε αντικανονικό και κυκλικό
ωράριο, η βελτίωση της ασφάλειας και των
συνθηκών εργασίας στο επαγγελματικό περιβάλλον.
Ως Συντεχνία θεωρούμε ότι όλοι μαζί ενωμένοι και
μακριά από στιγμές απάθειας και μειωμένης
συμμετοχής, μπορούμε να προασπίσουμε το
δικαίωμα της διεκδίκησης για ένα ασφαλές
εργασιακό περιβάλλον και υγιείς συνθήκες
εργασίας. Μια θέση μας που δεν μπορεί να τεθεί
υπό αμφισβήτηση από κανέναν».
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Διεθνής Ημέρα Μαιών—ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. : «Στηρίζουμε την ενίσχυση
του επαγγελματικού ρόλου της μαίας»
Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., με την ευκαιρία της Διεθνούς
Ημέρας Μαιών/Μαιευτών που γιορτάζεται
κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου 2020, απευθύνει
εγκάρδιο χαιρετισμό και συγχαίρει τις μαίες και
τους μαιευτές της Κύπρου.
Στον χαιρετισμό της η συντεχνία αναφέρει πως
«η μαία εργάζεται για να στηρίζει και
να φροντίζει, παρέχοντας συμβουλευτικά
οδηγίες, ή λαμβάνει μέτρα για την κάθε γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του
τοκετού και της λοχείας».
«Η τεκμηρίωση του έργου που επιτελείται και
η ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου της
μαίας αποτελεί επένδυση για την υγεία και την
κοινωνία.
Η κινητοποίηση των μαιών, των συνδέσμων
τους, τα γυναικεία κοινωνικά σύνολα
και ευρύτερα h παγκόσμια κοινότητα θα οδηγήσουν τη μαία στην ανάπτυξη και εδραίωση
του ηγετικού της ρόλου», υπογραμμίζει
η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
Η συντεχνία στηρίζει την ενίσχυση του
επαγγελματικού ρόλου της μαίας μέσα σε ένα
αυτονομημένο περιβάλλον υγείας, στο ενδονοσοκομειακό περιβάλλον ή στην κοινότητα.
«Ένας επαγγελματικός ρόλος που αποτελεί
λειτούργημα και έχει ως αποστολή να υποστηρίζει την κάθε γυναίκα και το δικαίωμά της να
γεννά σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό
περιβάλλον για την καλύτερη δυνατή υγεία
της ίδιας και του παιδιού της», καταλήγει η
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
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Συνεργασία ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. με Altius Insurance
για το Ομαδικό Σχέδιο Υγείας
Το Δ.Σ. της συντεχνίας, με γνώμονα το συμφέρον
των μελών της, αποφάσισε να προχωρήσει σε
αλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας που θα καλύπτει
το Ομαδικό Σχέδιο Υγείας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. και
να προχωρήσει σε συνεργασία με την ασφαλιστική
εταιρεία Altius Insurance από την 1η Ιουλίου 2020.
Το σκέλος της συνεργασίας μεταξύ της συντεχνίας
μας και της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας αφορά
το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης
για τα μέλη μας.
Η απόφαση αλλαγής ασφαλιστικής εταιρείας λήφθηκε μετά από πρόταση της Altius Insurance προς το
Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. η οποία περιέχει ελκυστικότερα
και πρόσθετα ωφελήματα, κάλυψης και αποζημίωσης για τα μέλη μας, σε σχέση με το υπάρχον
συμβόλαιο της CNP Insurance.
Το ομαδικό σχέδιο υγείας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. μεταφέρεται από την 1 Ιουλίου 2020 στην εταιρεία Altius
Ιinsurance και για σκοπούς κάλυψης των υφιστάμενων ασφαλισμένων μελών μας για το χρονικό
διάστημα μετάβασης, η Altius Ιinsurance εξέδωσε
cover note διάρκειας 30 ημερών για όλους, μέχρι να
ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία συμπλήρωσης των προσωπικών αιτήσεων ασφάλισης για
συνέχιση της κάλυψης, ώστε να μην μείνει κανένας
εκτεθειμένος.

Μετάβαση
μελών

των

υφιστάμενων

ασφαλισμένων

• Η απόφαση για συνέχιση της κάλυψης και
παραμονής στο ομαδικό σχέδιο υγείας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. με
την Altius Insurance παραμένει αναφαίρετο
δικαίωμα του κάθε μέλους της συντεχνίας μας.
• Τα υφιστάμενα ασφαλισμένα μέλη μας έχουν το
δικαίωμα της αυτόματης μετάβασης με τη
συμπλήρωση αίτησης, εντός των επόμενων 30
ημερών.

• Μεταφέρονται και καλύπτονται όλες οι
προϋπάρχουσες ασθένειες των υφιστάμενων ασφαλισμένων μελών. Οι περίοδοι αναμονής που αναφέρονται στους όρους ή τις εξαιρέσεις του συμβολαίου
δεν θα ισχύουν για τα υφιστάμενα ασφαλισμένα
μέλη. Οι περίοδοι αναμονής που αναφέρονται στο

συμβόλαιο ισχύουν μόνο για τα μέλη της συντεχνίας,
που θα εντάσσονται στο ομαδικό σχέδιο υγείας
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., για πρώτη φορά.
• Για τα μέλη της συντεχνίας που θα εντάσσονται
για πρώτη φορά στο ομαδικό σχέδιο υγείας
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. θα ακολουθείται η ενδεδειγμένη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης από την εταιρεία.

•

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει μέχρι το 75ο έτος.

• Το κόστος πληρωμής παραμένει ως έχει για τα
μέλη μας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, με βάση το
σχέδιο ιατροφαρμακευτικής κάλυψης που έχουν
συνάψει, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε τραπεζική αλλαγή.
1. Η ενδονοσοκομειακή κάλυψη περιλαμβάνει: Το
πακέτο ωφελημάτων
«Altius Υπερκάλυψη
Νοσηλείας»: 23 ευρώ /άτομο
2. Η ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή
κάλυψη (full) περιλαμβάνει: Το πακέτο ωφελημάτων «Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας» και πακέτο
ωφελημάτων «Altius Εξωτερικός Ασθενής»: 40
ευρώ /άτομο
Όλα τα σχετικά έντυπα, καλύψεις και εξαιρέσεις και
τηλέφωνα επικοινωνίας με τους ασφαλιστές του
σχεδίου θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
συντεχνίας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 379610 (Γραφεία
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.)

Τέλος, αναφέρουμε ότι η συντεχνία μας θα
βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Altius ώστε να
γίνουν όλες οι νενομισμένες διαδικασίες μεταφοράς
μας στο σχέδιο υγείας της εταιρείας, βελτιώνοντας
συνεχώς τις υπηρεσίες μας.

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.— Καλοκαιρινά καταλύματα
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Παραχώρηση καταλυμάτων ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.
την καλοκαιρινή περίοδο
Η συντεχνία μας έχει ενοικιάσει διαμερίσματα τα
οποία θα παραχωρούνται με χαμηλό κόστος στα
μέλη μας, για τις θερινές τους διακοπές.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
Κάππαρη: Στο κτήριο Πάπισσα (ιδιόκτητο), ενός
υπνοδωματίου χωρίς πισίνα, με ανακαινισμένους
τους εσωτερικούς χώρους. Δυνατότητα για
φιλοξενία μέχρι 3 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 1 παιδί.

Στα Μανδριά της Πάφου – Mandria Gardens: Διαθέτει κοινή πισίνα και wifi.
• ενός υπνοδωματίου (μέχρι 3 ενήλικες ή 2
ενήλικες και 1 παιδί )
• δυο υπνοδωματίων (μέχρι 4 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 2 παιδιά)

Όλα τα πιο πάνω διαμερίσματα διαθέτουν σύστημα
κλιματισμού τηλεόραση και είναι εξοπλισμένα με
όλο τον απαραίτητο οικιακό εξοπλισμό, εκτός των
λευκών ειδών (σεντόνια και πετσέτες) για λόγους
υγιεινής. Θα διατίθενται στα μέλη μας για 6 νύκτες
από τη Δευτέρα (14:00 μ.μ. και μετά) μέχρι την
Κυριακή (μέχρι τις 15.00 μ.μ.).
Διαμερίσματα Mythical Sands:
Τα διαμερίσματα είναι δυο υπνοδωματίων και
βρίσκονται στο Mythical Sands Resort, στην περιοχή
Κάππαρη – Πρωταρά σε απόσταση 500 μ. από
την παραλία. Τα διαμερίσματα είναι κλιματιζόμενα,
πλήρως επιπλωμένα, με τις απαραίτητες ηλεκτρικές
συσκευές και Wi-Fi. Όλα τα διαμερίσματα διαθέτουν
ιδιωτικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και μεγάλη
εξωτερική πισίνα, παιχνιδότοπο και γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου.

Σε κοντινή απόσταση λειτουργούν εστιατόρια και
καφετέριες. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται ιματισμός και πετσέτες κατά την άφιξη. Τα διαμερίσματα θα διατίθενται στα μέλη μας για 7 νύκτες από
Δευτέρα (15:00 μ.μ. – 16:00 μ.μ.) σε Δευτέρα (μέχρι
τις 10.30 π.μ.). Μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι 4
ενήλικες ή 2 ενήλικες και 3 παιδιά).
Περισσότερες πληροφορίες για το είδος και τη
διαθεσιμότητα των καταλυμάτων, μπορείτε

να βρείτε στο site της
https://pasyno-cyprus.com/

συντεχνίας

μας.

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. & Προσφορές
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Ως κατόχός όπόίασδηπότε καρτας της
Diaskedazw, εχείς την δυνατότητα να
απόλαμβανείς εφόρόυ ζωης απόκλείστίκες εκπτωσείς η/καί πρόσφόρες
από τίς συνεργαζόμενες επίχείρησείς
καί τόυς επαγγελματίες πόυ παρεχόυν
υπηρεσίες.
Ο σκόπός μας σε αυτόν τόν τόμεα, είναί
να παρεχόυμε καλυτερες τίμες καί
όίκόνόμίκες λυσείς όυτως ωστε να
μείωθεί τό κόστός ζωης σόυ!

Με την απόκτηση καρτας μελόυς
της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Επωφεληθείτε από τίς
όλόχρόνες πρόσφόρες/εκπτωσείς μεσω
των συμβεβλημενων καταστηματων
καί αρκετων αλλων επαγγελματίκων
κατηγόρίων.

Απλα, δείξε την καρτα σόυ στίς επίχείρησείς με την σημανση Diaskedazw
η στόν επαγγελματία πόυ σε εξυπηρετησε καί επωφελησόυ τα πρόνόμία πόυ
εχείς!

Moustakas travel & tours ltd
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 132 | 3011
| Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού

25564333, 25565307

