
 

 

 

  Ενημέρωση  
Έτος έκδοσης: 2020, Τεύχος: 7ο & 8ο 

Έκδοση: Ιουλίου  -  Δεκεμβρίου 

Εκφραστικό έντυπο της Παγκύπριας  

Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.) 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. και ΠΑΣΥ.ΚΙ.: 
«Συνεχίστε με τον ίδιο ζήλο          
και αυταπάρνηση τη φροντίδα         
των ασθενών»    
                    Σελίδα 11 

ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.: 
«Χρειαζόμαστε στρατιώτες να ενώσουμε δυνάμεις για 
να πολεμήσουμε τον “αόρατο εχθρό”».                                                     
                                         Σελίδα 6 

«ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ» 

Ο Γενικός Γραμματέας            
της συντεχνίας μας                
Παναγιώτης Γεωργίου                   
γράφει για όσα ζούμε          
στα νοσοκομεία                  
       Σελίδα  4 

Θεόδωρος Πετέλης - Εκπρόσωπος Τύπου:  

«Η πανδημία  ανέδειξε το μεγαλείο του επαγγέλματος         
και τη σημαντικότητα του ρόλου μας».                                
                                                                 Σελίδα 14 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

• Το Δικαστήριο αποφάσισε         
την αναδρομική επιστροφή         
του 10% επί των αποκοπών              
στις απολαβές.                                                          
         Σελίδα 25 

• Ικανοποιείται το αίτημά μας          
για μεταφορά της άδειας         
ανάπαυσης λόγω της πανδημίας. 
                                     
                               Σελίδα 26 

Δουλειά, γιορτές και πανδημία 

Ο Ταμίας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. μοιράζεται τις εμπειρίες του   
         
               Σελίδα 16 

  

Το μεγάλο στοίχημα                
των ΜΕΘ                      

Ο Οργανωτικός Γραμματέας          
της συντεχνίας Σάββας Ιακώβου 
μιλά για όσα συμβαίνουν στις     
Εντατικές.          
                            Σελίδα 12 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ        
Θεοχάρης Ιωάννου: 
«Συνάδελφοι υποκλίνομαι       
στο μεγαλείο της ψυχής σας….» 
                           Σελίδα 22 

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. καταγγέλλει τον     
ΟΚΥπΥ για κακό προγραμματισμό, 
κακή διοίκηση και ελλιπή             
επικοινωνία.                                                                

                                 Σελίδα  10 
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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,              

   Σάββας Ιακώβου, 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. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  
Όταν μας έλεγαν πως το      
management των νοσοκομείων 
δεν είναι δουλειά μας! 

Εδώ και μήνες η συντεχνία μας προειδοποιούσε για 
την ελλιπή στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρί-
ων, για τη λειτουργία θαλάμων χωρίς την κατάλλη-
λη επάνδρωση με έμπειρο προσωπικό και σύμφωνα 
με τις αναλογίες ασθενών – νοσηλευτών. 

Εδώ και μήνες αποστέλλαμε επιστολές, υπομνήμα-
τα, δελτία Τύπου και ανακοινώσεις και αναφερόμα-
στε στα κακώς έχοντα στα δημόσια νοσηλευτήρια. 
Χωρίς εμπάθεια, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς επικοι-
νωνιακά τεχνάσματα, χωρίς ατζέντες. 

Ο μοναδικός λόγος ήταν να φθάσουν τα σωστά       
μηνύματα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στο      
Υπουργείο Υγείας και στον ΟΚΥπΥ καθώς αντιλαμ-
βανόμασταν από νωρίς ότι θα εκδηλωνόταν ένα 
δεύτερο κύμα πανδημίας.  

Η ανταπόκριση ήταν από μηδαμινή μέχρι ελάχιστη. 
Οι διαχειριστές της κρίσης του κορωνοϊού, επικα-
λούμενοι ότι δεν είναι δικό μας θέμα το manage-
ment των νοσοκομείων, επαναπαύονταν σε συσκέ-
ψεις  στα γραφεία τους και στις επιτυχίες της πρώ-
της φάσης που, από συγκυρία και μόνο, πήγε καλά! 

Κανένας από όλους αυτούς που μας κατηγορούν ότι 
δεν είναι δική μας δουλειά η διαχείριση των νοσο-
κομείων δεν κατέβηκε στους θαλάμους, δεν επισκέ-
φτηκε τις Μονάδες, δεν ήλθε σε επαφή με τη βάση 
για να ακούσει, να δει από κοντά τα προβλήματα 
και να δώσει λύσεις. Ίσως και να στηρίζονταν σε  
απόψεις που τους μετέφεραν οι διοικήσεις των        
νοσοκομείων, οι οποίες επίσης οχυρωμένες πίσω 
από την αρχή ότι η διοίκηση δεν είναι δικό μας         
θέμα, δεν αντιλαμβανόταν έγκαιρα τα προβλήματα.  

Ο COVID - 19 διείσδυε στην κοινότητα, και οι διαχει-
ριστές των νοσοκομείων έτρεχαν στο παρά πέντε να 
ανοίξουν θαλάμους χωρίς προσωπικό, να εκπαιδεύ-
σουν κόσμο σε διαδικτυακά μαθήματα, να δώσουν 
λύσεις οι οποίες, εκ της φύσης τους και της κρισιμό-
τητας της κατάστασης, δεν μπορούσαν να εφαρμο-
στούν.  

Φτάσαμε στο σήμερα! Τα νοσοκομεία στέλλουν         
το δικό τους σήμα κινδύνου, σαν να έχουν ψυχή,       
ο κόσμος μας έφτασε τα όριά του κι ακόμη υπάρχει 
δρόμος! Και στον ΟΚΥπΥ το μόνο που τους ενδιαφέ-
ρει είναι να παίζουν τα επικοινωνιακά τους παιγνι-
δάκια και να βγάζουν στα ΜΜΕ ό,τι τους συμφέρει! 

Από τη συντακτική ομάδα 

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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Η συντεχνία μας σε μήνυμά της προς τους 
νοσηλευτές – νοσηλεύτριες με την ευκαιρία 
του νέου έτους αναφέρει πως «είναι και πα-
ραμένει καθήκον και υποχρέωσή μας να στη-
ρίξουμε τον κάθε νοσηλευτή και την κάθε 
νοσηλεύτρια και να διασφαλίσουμε ό,τι κα-
λύτερο για προστασία της υγείας και ασφά-
λειάς τους. Αναφέρουμε στο μήνυμά μας: 

«Αποχαιρετούμε το 2020, μια χρονιά – σταθμό για την 
ανθρωπότητα, με ελπίδες και προσδοκίες ότι η νέα 
χρονιά θα μας φέρει καλύτερες ημέρες, σε προσωπικό 
και επαγγελματικό επίπεδο. 

»Η φετινή χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τους 
επαγγελματίες υγείας ιδιαίτερα αλλά και για ολόκληρο 
τον κόσμο γενικότερα. Ο COVID-19  σάρωσε κυριολε-
κτικά τις κοινωνίες, τις οικονομίες και αποδεκάτισε τα 
συστήματα υγείας, τα οποία ήταν απροετοίμαστα και 
ανέτοιμα να δεχθούν τέτοιας έκτασης πανδημία. 

»Κατά την πρώτη φάση, χωρίς το απαραίτητο και επαρ-
κές, από άποψη αριθμού και εμπειριών, ανθρώπινο 
δυναμικό και τα υλικοτεχνικά μέσα δώσαμε όλες τις 
δυνάμεις μας για να αναχαιτίσουμε τον «αόρατο      
εχθρό». Χωρίς να υπολογίσουμε χρόνο και κόπο, πιστοί 
στον καθήκον εργαστήκαμε με ευσυνειδησία για να 
αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση. 

Χωρίς την απαραίτητη στελέχωση 

»Η δεύτερη φάση μάς βρήκε και πάλι απροετοίμα-
στους χωρίς την απαραίτητη στελέχωση, παρά τις         
συνεχείς και αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις μας και τα 
διαβήματά μας προς τον ΟΚΥπΥ και το Υπουργείο Υγεί-
ας. Μέχρι σήμερα αγωνιζόμαστε για την επαρκή στελέ-
χωση των νοσηλευτηρίων ώστε να διασφαλιστεί                
η ασφάλεια και υγεία των επαγγελματιών υγείας και 
κυρίως των ασθενών. 

»Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα με 700 κρούσματα την 
ημέρα, οι αρμόδιοι δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα μη-
νύματα και συνεχίζουν να κάνουν εκπτώσεις και δήθεν 

εξοικονομήσεις για ένα κλάδο που σηκώνει 
το βάρος της πανδημίας. 

»Το 2020 ήταν μια χρονιά σημαντική και 
καθοριστική για τον νοσηλευτικό κλάδο. 
Αγωνιστήκαμε για τη στελέχωση των νοση-
λευτηρίων του ΟΚΥπΥ, για τη διασφάλιση 
συνθηκών εργασιακής ασφάλειας για τους 

νοσηλευτές, αγωνιστήκαμε για την τήρηση των πρωτο-
κόλλων και τη διαφύλαξη της υγείας των συναδέλφων        
νοσηλευτών και νοσηλευτριών που χτυπήθηκαν όσο 
κανένας από την πανδημία. 

»Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά, το 2021, ελπίζοντας ότι 
τα εμβόλια για τον κορωνοϊό θα βοηθήσουν τη μείωση  
των κρουσμάτων και τα κατάλληλα αυστηρά μέτρα θα 
προστατεύσουν τον πληθυσμό.  

Όσες μάχες χρειαστούν 

»Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα        
δικαιώματα των νοσηλευτών, για να μην μείνουν          
διακηρύξεις η εύφημη μνεία για νοσηλευτές - ήρωες 
αλλά να γίνουν πράξεις, με την περαιτέρω στελέχωση 
των νοσοκομείων. Θα δώσουμε όσες μάχες χρειαστούν  
για καλύτερες μέρες, για προστασία του κλάδου και για 
καλύτερη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, ακόμη κι 
αν συχνά δεχόμαστε κριτική ότι η διοίκηση των νοσο-
κομείων δεν είναι δική μας δουλειά.  

»Είναι και παραμένει καθήκον και υποχρέωσή μας να 
στηρίξουμε τον κάθε νοσηλευτή και την κάθε νοσηλεύ-
τρια και να διασφαλίσουμε ό,τι καλύτερο για προστα-
σία της υγείας και ασφάλειάς τους. 

»Ευχόμαστε από καρδιάς ότι η νέα χρονιά θα μας βρει 
όλους υγιείς και δυνατούς στην έπαλξη του καθήκο-
ντος. 

»Ευχές επίσης στις οικογένειές σας για την υπομονή 
τους και πάντα ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.! 

Εκ του Δ.Σ. ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.» 

«Θα δώσουμε όσες μάχες χρειαστούν για καλύτερες μέρες και  
καλύτερη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης» 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να μην μείνουν διακηρύξεις                 

η εύφημη μνεία για νοσηλευτές - ήρωες    
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

«Η νέα χρονιά μας βρίσκει και 
πάλι στις επάλξεις, στο καθή-
κον, πιστοί στην υπόσχεσή 
μας ότι θα υπηρετούμε τη 
Νοσηλευτική και θα φροντί-
ζουμε τον άνθρωπο, τους        
ασθενείς μας.  

»Η νέα χρονιά μας βρίσκει στο μέσο ενός δεύτερου 
κύματος κορωνοϊού και ζούμε ήδη άλλο ένα         
lockdown, με το επιχείρημα ότι πρέπει να κρατήσου-
με τα νοσοκομεία μας. Με νύχια και με δόντια εργα-
ζόμαστε εδώ και 11 μήνες, στην πρώτη γραμμή της 
αντιμετώπισης ενός ύπουλου και «αόρατου»                    
εχθρού, οι περισσότεροι από μας μακριά από τις οι-
κογένειές τους. 

»Παλεύουμε, χωρίς τα κατάλληλα όπλα, χωρίς την 
ανάλογη στήριξη, χωρίς τη συνεργασία και τη             
βοήθεια που όφειλαν να μας δώσουν ο ΟΚΥπΥ και το        
Υπουργείο Υγείας, όλους εμάς που, κατά την πρώτη 
φάση της πανδημίας, μας χειροκροτούσαν και μας 
ονόμαζαν ήρωες και ηρωίδες. 

»Κατανοώ πως οι περισσότεροι έχετε κουραστεί, 
έχετε εξαντληθεί από τα δύσκολα ωράρια, τον φόρτο 
της δουλειάς, τις 
πρωτόγνωρες συνθή-
κες εργασίας, σε μια 
κατάσταση, σε μια 
πανδημία που συμ-
βαίνει κάθε 100 χρό-
νων, ίσως και να μην 
συνέβη ποτέ στην 
έκταση που τη ζούμε 
σήμερα. 

»Αναγνωρίζω τις δύσκολες ώρες που περνάτε, όπως 
και όλο το Δ.Σ. της συντεχνίας μας που εργάζεται και 
αγωνίζεται με κάθε μέσο, ώστε να γίνεται καλύτερη 
διαχείριση της κατάστασης στα  νοσοκομεία μας, για 
το δικό σας καλό και για την ποιοτική προσφορά     
υγείας και φροντίδας προς τους ασθενείς. 

»Οι εμπειρίες που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι 
στους θαλάμους COVID  είναι συγκλονιστικές.  

»Ανησυχούμε πολύ για την ψυχική υγεία των επαγ-
γελματιών υγείας, και ειδικά των νοσηλευτών/τριών 
και μεταφέρουμε τα μηνύματα καθημερινά προς τα 
αρμόδια Σώματα, απαιτώντας βελτίωση των συνθη-
κών εργασίας και περαιτέρω προστασία των ανθρώ-
πων μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στη 
μάχη κατά της πανδημίας. 

Κρυφτήκαμε πίσω από τις μάσκες 

»Κρύψαμε τα πρόσωπά μας πίσω από τις  χειρουργι-
κές μάσκες, καλύψαμε τα χέρια μας, το σώμα μας,  

τα πόδια μας, προ-
σπαθούμε να κα-
λυφθούμε με κάθε 
τρόπο, αναγνωρίζο-
ντας πλέον, όπως 
και όλος ο κόσμος, 
ότι ιός αυτός            
προσβάλλει ανελέη-
τα όλους. Δεν ξεχω-

ρίζει κανέναν και καμιά, δεν χαρίζεται σε κανέναν, 
δεν κάνει χάρες. 

»Προσδοκούμε ότι αυτή η πανδημία θα τελειώσει 
και όλοι και όλες θα είμαστε και πάλι υγιείς κοντά 
στους δικούς μας, και θα χαιρόμαστε τη ζωή. Αυτή τη 
στιγμή εργαζόμαστε όλοι με ένα συνεχή φόβο κάτω 

Συνέχεια στη σελίδα 5 

«Προσδοκούμε ότι αυτή η πανδημία θα τελειώσει  

και θα είμαστε και πάλι υγιείς κοντά στους δικούς μας»  

Μήνυμα Γενικού Γραμματέα Παναγιώτη Γεωργίου για τη νέα χρονιά 

«Είμαι σίγουρος ότι, για άλλη μια φορά, θα τα καταφέρου-

με και πάλι. Με πίστη, αφοσίωση, δύναμη ψυχής, όλοι και 

όλες μαζί, με μια γροθιά όπως ξέρει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. όπως 

έμαθε να παλεύει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. θα βγούμε νικητές και από 

αυτή τη μεγάλη δοκιμασία» 
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από πολύ αντίξοες συνθήκες, με την ελπί-
δα πως σύντομα τουλάχιστον θα καταφέ-
ρουμε να αναχαιτίσουμε τον εχθρό. 

»Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., από την πρώτη στιγμή της 
πανδημίας, έδωσε μεγάλες μάχες για τον 
νοσηλευτικό κλάδο: Για προστατευτικά 
μέτρα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για 
στελέχωση των νοσηλευτηρίων, για τις 
άδειες ανάπαυσης. 

»Ο αγώνας μας δεν τελειώνει όσο ο ιός 
κυκλοφορεί στην κοινότητα και απειλεί με 
θάνατο τους ανθρώπους. 

»Αγωνιζόμαστε καθημερινά, παρά τις επι-
πόλαιες αποφάσεις του ΟΚΥπΥ και του 
αρμόδιου Υπουργείου που δεν έχουν αντι-
ληφθεί την κατάσταση, και θυσιάζουν τον 
άνθρωπο και τον εργαζόμενο για το χρή-
μα, θεωρώντας ότι είναι δική τους δουλειά και όχι 
δική μας η διοίκηση των νοσοκομείων. 

»Συμφωνούμε, όμως ταυτόχρονα δεν μπορούμε να 
σιωπήσουμε διαπιστώνοντας πως στις θέσεις της 
διοίκησης βρίσκονται άνθρωποι που, εκτός του ότι 
δεν κατέχουν το αντικείμενο, δεν έρχονται σε καθη-
μερινή επαφή με τα προβλήματα των νοσοκομείων, 
δεν καταγράφουν τις εισηγήσεις των επαγγελματιών 
υγείας και αρνούνται να αφουγκραστούν τα μηνύμα-
τα που τους στέλλουμε. 

»Αντί αυτού μας χτυπούν κάθε φορά που λέμε αλή-
θειες, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί       
εμείς ξέρουμε από πρώτο χέρι τα κενά και τις            
ελλείψεις των νοσηλευτηρίων. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

»Είμαι σίγουρος ότι, για άλλη μια φορά, θα τα κατα-
φέρουμε και πάλι. Με πίστη, αφοσίωση, δύναμη         
ψυχής, όλοι και όλες μαζί, με μια γροθιά όπως ξέρει 
η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., όπως έμαθε να παλεύει η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., 
θα βγούμε νικητές και από αυτή τη μεγάλη δοκιμασί-
α. Τότε θα πετάξουμε τις μάσκες, θα αγκαλιαστούμε, 
θα φιληθούμε, θα φωνάξουμε, θα γελάσουμε, θα 
γίνουμε όπως και πριν.  

»Γιατί κανένας ιός και καμιά πανδημία, δεν είναι σε 
θέση να μας στερήσει το χαμόγελο και την αισιοδοξί-
α, να μειώσει το ηθικό μας, να χτυπήσει τη δύναμη 
της ψυχής μας. Μέχρι τότε θα υπηρετούμε πιστά τον 
συνάνθρωπό μας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπο-
ρούμε για αυτόν, αναμένοντας ότι όλο αυτό σύντομα 
θα τελειώσει!». 

Παναγιώτης Γεωργίου, 

Γενικός Γραμματέας ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 
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Είναι οι ανώνυμοι, ακούραστοι ήρωες 
που δίνουν από τον περασμένο Μάρτιο, 
καθημερινά μάχες με τον κορωνοϊό, για 
να σώζουν ζωές.  Δουλεύουν υπό συνθή-
κες πρωτόγνωρες αλλά και αντίξοες.    
Είναι οι νοσηλευτές.  

Ο αντιπρόεδρος της Παγκύπριας           
Συντεχνίας Νοσηλευτών Αλέξανδρος       
Ερωτοκρίτου σε συνέντευξή του στον 
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ» μίλησε για τις δύσκο-
λες ώρες που περνούν οι επαγγελματίες        
υγείας κατά την πανδημία του COVID - 
19, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευ-
τές κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους και ανα-
φέρει πως «τμήματα και θάλαμοι είναι υποστελεχω-
μένοι, προσωπικό έχει 
φτάσει και ξεπεράσει τα 
όριά του  αλλά, παρά τις 
συνεχείς μας προειδοποι-
ήσεις προς τους αρμοδί-
ους, τα προβλήματα 
διαιωνίζονται». 

Η Κύπρος βιώνει από τον Μάρτιο του 2020 μια από 
τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της. Εσείς ως 
νοσηλευτές, ως άνθρωποι της πρώτης γραμμής, 
πώς βιώσατε όλο αυτό που συμβαίνει κατά την 
πρώτη φάση της πανδημίας και πώς το βιώνετε     
τώρα; 

H πρώτη φάση της πανδημίας βρήκε τα αυτόνομα 
νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ σχεδόν αποψιλωμένα,       
χωρίς ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς αναλώσιμα, χωρίς 
εμπειρίες σε μια τέτοιας έκτασης πανδημία.               

Δίναμε καθημερινά αγώνες, με ελάχιστα 
μέσα και με μοναδικό όπλο τον όρκο στο 
καθήκον και στη φροντίδα των ασθενών. 
Ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν οι εμπειρίες 
και τα κατάλληλα μέσα, ο ιός χτύπησε 
πολλούς νοσηλευτές που υποχρεώθηκαν 
να τεθούν σε καραντίνα. Από την άλλη, τα 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια που εντάχθηκαν 
στο ΓεΣΥ τον περασμένο Ιούνιο, παρέμει-
ναν στη δεύτερη γραμμή, για να προστα-
τεύσουν το προσωπικό και τους ασθενείς 
τους. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, πως οι με-

γάλες μάχες δόθηκαν από εμάς. Η δεύτερη φάση της 
πανδημίας μάς βρήκε σοφότερους, με περισσότερες 
εμπειρίες και γνώσεις για τον Covid. Ωστόσο, οι συ-
νεχείς ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, παρά τις 

συντονισμένες και συνε-
χείς ενέργειες της Παγκύ-
πριας Συντεχνίας Νοση-
λευτών, και παρά τις δια-
βεβαιώσεις που μας δό-
θηκαν, μας φέρνει καθη-
μερινά σε δύσκολες κατα-

στάσεις. Το προσωπικό όχι μόνο είναι μειωμένο        
αλλά και κουρασμένο, εργαζόμαστε 10 μήνες χωρίς 
άδεια, δημιουργούν τμήματα και θαλάμους χωρίς να 
στελεχωθούν κατάλληλα, αυξάνονται τα κρούσματα 
καθημερινά και παρόλο που λαμβάνονται μέτρα - με 
μεγάλη καθυστέρηση - δεν μειώνονται. Πολύ φοβά-
μαι πως, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση με τα μέτρα, 
εάν δεν στελεχωθούν επαρκώς τα νοσηλευτήρια με 
προσωπικό, σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους αριθ-
μούς, τα νοσοκομεία θα καταρρεύσουν και για την 
κατάσταση αυτή δεν θα φταίει το προσωπικό. 

Μόνο από θαύμα 

Πόσο έτοιμη ήταν η Κύπρος για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας και πόσο έτοιμη ήταν κατά τη δεύτε-
ρη φάση της; 

Η Κύπρος δεν ήταν έτοιμη για την πανδημία και για 
οποιαδήποτε πανδημία ή για μεγάλη κρίση στο         
σύστημα υγείας. Δυστυχώς, με τις αποφάσεις που 
λήφθηκαν, ξηλώθηκαν τα δημόσια νοσηλευτήρια, 
έφυγαν ικανά στελέχη και η ένταξή τους στο ΓεΣΥ 
ήταν η ταφόπλακα σε ένα σύστημα, που έχαιρε      

Συνέχεια στη σελίδα 7 

«Δώστε μας όπλα για να κερδίσουμε τις μάχες» 

ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.: «Χρειαζόμαστε 
στρατιώτες να ενώσουμε δυνάμεις για να         
πολεμήσουμε τον “αόρατο εχθρό”. Διαφορετικά 
η μάχη θα χαθεί και να θρηνήσουμε άδικα            
θύματα». 
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εκτίμησης για την κατάρτιση του προσωπικού του, 
παρά τα διαχρονικά προβλήματα. Θεωρώ ότι οι            
λαμβάνοντες τις αποφάσεις, Υπουργείο και ΟΚΥπΥ, 

δεν έμαθαν ούτε από τις παραλείψεις τους, ούτε από 
τα λάθη τους, ούτε από τις εμπειρίες της πρώτης     
φάσης και τώρα που βρισκόμαστε στη δεύτερη             
φάση, τα προβλήματα διαιωνίζονται και αυξάνονται. 
Τι θα γίνει εάν μέχρι τον Ιανουάριο εκδηλωθεί         
και τρίτο κύμα πανδημίας; Μόνο ένα θαύμα θα μας 
σώσει! 

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε ως νοσηλευτές             
και γενικότερα ως επαγγελματίες υγείας στη διαχεί-
ριση της υγειονομικής κρίσης και της φροντίδας των 
ασθενών; 

Τα κύρια προβλήματά μας σχετίζονται και αφορούν 
τη στελέχωση. Τμήματα και θάλαμοι είναι υποστελε-

χωμένοι, προσωπικό έχει φτάσει και ξεπεράσει        
τα όριά του αλλά, παρά τις συνεχείς μας προειδοποι-
ήσεις προς τους αρμοδίους, τα προβλήματα            

διαιωνίζονται. Βρισκόμαστε στο τέλος 
του έτους και τα νοσηλευτήρια ακόμη 
να επανδρωθούν και ο ΟΚΥπΥ βρίσκει 
προσχήματα για να καθυστερήσει τη 
στελέχωση.  

Πότε θα προσληφθεί κόσμος, πότε θα 
εκπαιδευτεί, πότε θα αποκτήσει        
εμπειρίες και πότε θα βοηθήσει        
το ήδη αποκαμωμένο νοσηλευτικό     
προσωπικό; Όλα αυτά και πολλά άλλα 
χρήζουν απαντήσεων. 

Η κρίση COVID - 19 στέλλει ένα          
σαφές μήνυμα προς τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων. Ποιο είναι αυτό το           
μήνυμα και τι ζητάτε εσείς ως νοση-
λευτές; 

Το μήνυμά μας είναι σαφές: «Δώστε 
μας όπλα για να μπορέσουμε να         
κερδίσουμε τις μάχες». Χρειαζόμαστε 
στρατιώτες για να πολεμήσουν τον 

«αόρατο εχθρό» και για να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους μαζί μας. Διαφορετικά η μάχη θα χαθεί και θα 
θρηνήσουμε άδικα θύματα. 

Πώς διαχειρίστηκε η συντεχνία σας όλα αυτά τα 
προβλήματα; 

Η συντεχνία μας από την αρχή της πανδημίας έθετε 
θέματα, προβλήματα, υπόβαλλε εισηγήσεις, ζητούσε    
παρεμβάσεις. Πολλές φορές, ενεργούσαμε εκτός των 
καθηκόντων μας για να λυθούν προβλήματα, ήλθαμε 
σε αντιπαράθεση με συναδέλφους, με τη Διοίκηση, 
με τον Υπουργό και με τον ΟΚΥπΥ. Το κύριο αίτημά 
μας ήταν και παραμένει η επαρκής στελέχωση           
σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και τις αναλογίες     
ασθενών - νοσηλευτών. 

Με κράτησαν οι βιντεοκλήσεις και οι ζωγραφιές 
των παιδιών μου.. 

Μπορείτε να μας μιλήσετε για μια δική σας                
εμπειρία από την κρίση αυτή; 

Πρώτα απ’ όλα δηλώνω μάχιμος νοσηλευτής, όχι  
μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα, καθώς είμαι        
μέλος του πληρώματος ασθενοφόρων της Υπηρεσίας 
Ασθενοφόρων. Αντιλαμβάνεστε μόνο και μόνο που 

Συνέχεια στη σελίδα 8 
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συμμετέχεις σε ένα τέτοιο πλήρωμα βλέπεις πολλά. 
Έρχεσαι αντιμέτωπος με τη ζωή και τον θάνατο, με 
τον ανθρώπινο πόνο και τις έγνοιες των ανθρώπων.  

Σε αυτόν τον αγώνα η κατάσταση είναι δύσκολη όχι 
μόνο για μένα αλλά και για την οικογένειά μου. 
Έντεκα χρόνια πατέρας πρώτη φορά ένοιωσα        
τέρας”, ερχόμενος 
στο σπίτι από τη 
δουλειά.  

Να φωνάζω στα 
μωρά να μην με 
αγκαλιάσουν, να μείνουν μακριά μου γιατί, όπως 
τους λέω, ο παπάς είναι γεμάτος μικρόβια.  Σιχάθη-
κα τον εαυτό μου, καθημερινά παλεύω με ένα μεγά-
λο δίλημμα: «Μήπως κόλλησα; Μήπως τα μέτρα 
που λαμβάνω δεν είναι επαρκή; Μυαλγία. Ωχ σύ-
μπτωμα, τι έγινε; Πονάει λίγο ο λαιμός από τις πολ-
λές ώρες με τη  μάσκα. Ωχ σύμπτωμα, λες; Κι αν κολ-
λήσω και τον φέρω στα παιδιά μου, κι αν πάθει κάτι 
ένα από τα παιδιά μου, και είμαι εγώ ο υπεύθυνος 
για αυτό;».  

Τελικά, στην πρώτη φάση, κατέληξα σε ένα άδειο 
δωμάτιο ξενοδοχείου, και παρά τον φόρτο εργασίας 
που δεν σε αφήνει να σκεφτείς, συνειδητοποίησα 
πόσο μου λείπουν απλά και καθημερινά πράγματα, 
αυτά που όλοι θεωρούμε δεδομένα και δεν απολαμ-
βάνουμε. Την οικογένειά μας, την  αγκαλιά της,          
την ανθρώπινη επαφή, την κουβέντα μαζί τους.                  

Το μόνο που με κράτησε ήταν  oι βιντεοκλήσεις και 
οι ζωγραφιές των παιδιών μου. 

Τηρείτε τα μέτρα γι’ αυτούς που αγαπάτε 

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε προς τους πολίτες 
οι οποίοι φαίνονται κουρασμένοι και αποκαμωμέ-

νοι και αρνούνται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα; 

Σταματήστε να παραπονιέστε, να μεμψιμοιρείτε, να 
φωνάζετε, να αντιδράτε. Τηρείτε τα μέτρα. Γιατί αν 
πραγματικά ξέρατε τι περνούν όσοι νοσούν με              
κορωνοϊό, ιδιαίτερα στο νοσοκομείο αναφοράς και 
στις εντατικές, ότι το ζείτε μόνοι σας χωρίς κάποιον 

να σας κρατήσει 
το χέρι, και φεύγε-
τε από τη ζωή       
εντελώς μόνοι, 
δεν θα κάμνατε 
ούτε τους μάγκες, 

ούτε τους επαναστάτες, ούτε τους αντιφρονούντες. 

Χρειάζεται προσοχή και υπευθυνότητα. Για σας και 
όλους εκείνους που αγαπάτε, τους γονείς που σας 
έφεραν στον κόσμο και σας μεγάλωσαν, τη γιαγιά 
και τον παππού που σας αγαπούν περισσότερο κι’ 
από τα παιδιά τους, τον φίλο με καρκίνο, τη συνά-
δελφο με αναπνευστικές παθήσεις, την άλλη συνά-
δελφο με διαβήτη, και πολλούς άλλους.  

Μείνετε μακριά, κρατάτε τις αποστάσεις σας, φορά-
τε τη μάσκα σας και κυρίως μην συμπεριφέρεστε 
επιπόλαια. 

Ο κόσμος κουράστηκε από τα περιοριστικά μέτρα. 
Και αυξάνονται οι απειθάρχητοι, οι «επαναστάτες» 
και οι οπαδοί των συνωμοσιολογιών ότι δεν υπάρ-
χει ο κορωνοϊός. Τι έχετε να πείτε  σε αυτούς; 

Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την πανδημία, δεν 
έχουν χώρο οι επαναστάτες και οι αντιρρησίες.  

Εκ φύσης είμαι άνθρωπος επαναστάτης, όμως σε 
αυτή την περίπτωση, σε αυτή την πανδημία, δεν  
υπάρχει χώρος για επανάσταση και επαναστάτες.     
Μόνο χώρος για υπεύθυνους ανθρώπους που νοιά-
ζονται για τον συνάνθρωπό τους και όχι μόνο για το 
εγώ και τον εαυτό τους.  

«Σταματήστε να παραπονιέστε, να μεμψιμοιρείτε, 
να φωνάζετε, να αντιδράτε. Τηρείτε τα μέτρα». 

«Σε αυτή την πανδημία, δεν έχουν χώρο οι επαναστάτες και οι 
αντιρρησίες. Μόνοι οι υπεύθυνοι άνθρωποι που νοιάζονται 
για τον συνάνθρωπό τους και όχι μόνο για το εγώ και τον   
εαυτό τους».  
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Η ανησυχία και το άγχος είναι έκδηλη με τα κρού-
σματα να εκτινάσσονται και το δεύτερο κύμα κορω-
νοϊού να είναι γεγονός. Η συντεχνία μας με ανακοι-
νώσεις της έκρουε έγκαιρα τον κώδωνα του κινδύ-
νου και εξέπεμπε sos για δεύτερη φορά για την       
απελπιστική κατάσταση της υποστελέχωσης, τονίζο-
ντας πως «τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν είναι 
έτοιμα για το δεύτερο κύμα πανδημίας». 

Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπιζό-
ταν αρχικά στο Νοσοκομείο Αναφοράς, το οποίο   
επωμίζεται το μεγαλύτερο βάρος της δεύτερης             
φάσης της πανδημίας. Ποια είναι η κατάσταση στην   
οποία βρίσκονται οι γιατροί, οι νοσηλευτές και         
οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στο Νοσοκομείο        
Αναφοράς; 

Οι πραγματικοί ήρωες 

Στρατιώτες πρώτης γραμμής, πραγματικοί ήρωες, 
άφησαν πίσω την οικογένεια και τα παιδιά τους και 
εκτίθενται για δεύτερη φορά στον ιό, έτοιμοι να         
θυσιαστούν για το ιερό καθήκον. Αναρωτήθηκε κα-
νείς αν αυτοί οι άνθρωποι ξεκουράζονται; Εργάζο-
νται διπλές βάρδιες όλο αυτό το διάστημα της παν-
δημίας, λόγω έλλειψης προσωπικού και αυξημένου 
φόρτου εργασίας. Οι υπόλοιποι νοσηλευτές διαμαρ-
τύρονται ότι αναστέλλονται οι άδειές τους και αυτοί 

είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν ακατά-
παυστα. Κάποιος πρέπει να σκεφτεί και αυ-
τούς γιατί, εκτός από νοσηλευτές είναι και 
αυτοί άνθρωποι, και βρίσκονται ήδη αντιμέ-
τωποι με τη δεύτερη φάση της πανδημίας. 

Οι νοσηλευτές του νοσοκομείου, οι οποίοι 
έχουν φθάσει στα όριά τους,  προχώρησαν σε 
διαμαρτυρία, ελπίζοντας να εισακουσθούν τα 
αιτήματά τους. Δυστυχώς, όμως, η κατάστα-
ση παραμένει η ίδια χωρίς βελτίωση, ενώ τα 
κρούσματα και οι ανάγκες επίσης αυξάνο-
νται. 

Αδιαμφισβήτητα, το Νοσοκομείο Αναφοράς 
χρειάζεται ενίσχυση και στήριξη καθώς το 

προσωπικό συνεχίζει να παραμένει το ίδιο, εκτελώ-
ντας τα αυξημένα καθήκοντά του εργαζόμενο ακατά-
παυστα χωρίς να μια ανάσα. Επιτακτική, λοιπόν,      
είναι η ανάγκη εξεύρεσης άμεσων λύσεων για να 
βοηθηθούν έμπρακτα όλοι οι λειτουργοί της υγείας 
στο νοσοκομείο σε αυτή τη νέα μάχη με τον   
«αόρατο» και επικίνδυνο εχθρό.  

Όλοι οι νοσηλευτές είναι άξιοι συγχαρητηρίων και        
η πολιτεία οφείλει και πρέπει να τους στηρίξει για 
να μπορέσουν να συνεχίσουν το πολύ δύσκολο έργο 
τους. 

Ένα σχεδόν χρόνο αφοσιωμένοι στο καθήκον 

Οι νοσηλευτές του Νοσοκομείου Αναφοράς Αμμοχώστου                                

εργάζονται διπλές βάρδιες χωρίς ανάσα 
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Η συντεχνία μας καταγγέλλει τον ΟΚΥπΥ για συνε-
χείς εκπτώσεις στην προσφορά ποιοτικής και ασφα-
λούς φροντίδας προς τους ασθενείς «βάζοντας υπε-
ράνω όλων το χρήμα, ακόμη και στη δυσκολότερη 
δεύτερη φάση της πανδημίας του COVID – 19».  

Επίσης, κατηγορεί τα στελέχη του οργανισμού «για 
κακό προγραμματισμό, κακή διοίκηση και ελλιπή  
επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας».  

Η συντεχνία καταγγέλλει επίσης πως «λαμβάνονται 
αποφάσεις μέσα στα γραφεία του οργανισμού από 
άτομα που δεν έχουν καμιά εμπειρία στον κλινικό 
χώρο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πάροχοι της 
υγείας, αυτοί που επωμίζονται το βάρος να φέρουν 
σε πέρας την αποστολή τους σε αυτό το πρωτόγνω-
ρο γεγονός που βιώνει ο τόπος μας και ολόκληρος          
ο πλανήτης».  

 Σε  Δελτίο Τύπου επισημαίνει πως «λαμβάνονται 
αποφάσεις που αφορούν άμεσα τους νοσηλευτές/
τριες μέσα σε μια νύκτα, κατά τις αργίες και τα               
Σαββατοκύριακα, χωρίς να καλούμαστε να εκφρά-
σουμε την άποψή μας ή τουλάχιστον να ενημερω-
θούμε, ώστε και εμείς να προωθήσουμε τις αλλαγές 
καi οδηγίες.  

Αντίθετα, στις περιπτώσεις που δίνουμε οδηγίες στα 
μέλη μας θεωρούνται από μέρους σας μονομερείς 
αποφάσεις και παρέμβαση στα διοικητικά σας καθή-
κοντα».  

Κακή διοίκηση  

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. αναφέρεται σε «κακή διοίκηση που  
αντί να επιλύνει προβλήματα τα αυξάνει, με αποτέ-
λεσμα οι νοσηλευτές/τριες να επιβαρύνονται σωμα-
τικά και ψυχολογικά με επιπτώσεις στην υγεία και 
ασφάλεια των ασθενών». 

Η συντεχνία παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγ-
ματα ανάμεσα στα οποία και τα εξής: 

• Έχει αποδεκατιστεί το προσωπικό της Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας, με τον διαχωρισμό μιας ΜΕΘ στα      
τρία, και το άνοιγμα ακόμη μιας  ΜΕΘ. 

• Έχουν επανδρωθεί οι μονάδες με νέο και άπειρο 
προσωπικό (στην πλειοψηφία τους) το οποίο,  
αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε θέση να ανταποκρι-
θεί στα αυξημένα περιστατικά. 

• Το προσωπικό δεν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα 
στις ΜΕΘ και στη διαχείριση του COVID - 19,        
παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο. 

Συνέχεια στη σελίδα 11 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.: «Ο ΟΚΥπΥ κάνει συνεχείς εκπτώσεις                   
στην ποιοτική και ασφαλή φροντίδα των ασθενών» 

«Λαμβάνονται αποφάσεις μέσα στα γραφεία 
του οργανισμού από άτομα που δεν έχουν 
καμιά εμπειρία στον κλινικό χώρο» 
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• Οι τρεις ΜΕΘ λειτουργούν υποστελεχωμένες και    
κάτω από τον αριθμό ασφαλείας. 

• Έχουν καταστρατηγηθεί όλες οι συμφωνίες που 
έχουν γίνει. 

• Έχουν αναπτυχθεί θάλαμοι COVID - 19 σε όλα τα       
νοσοκομεία στους οποίους επιβάλλεται να δια-
φοροποιηθεί η αναλογία στελέχωσης νοσηλευτή 
- ασθενούς λόγω της φύσης της νοσηλείας που 
παρέχουν. Οι θάλαμοι αυτοί δεν έχουν στελεχω-
θεί με πρόσθετο προσωπικό. 

• Δημιουργήθηκε θάλαμος COVID - 19 στο Νοσοκο-
μείο Αθαλάσσας, ο οποίος έχει στελεχωθεί από 
το υφιστάμενο νοσηλευτικό προσωπικό των ήδη 

υποστελεχωμένων θαλάμων, και έγιναν αποσπά-
σεις κοινοτικών νοσηλευτικών λειτουργών στο 
ίδιο νοσοκομείο για να καλυφθούν εν μέρει οι 
ανάγκες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η παροχή 
φροντίδας στους ασθενείς στην κοινότητα. 

• Mετακινείται εξειδικευμένο προσωπικό από εξει-
δικευμένα τμήματα που ήδη παρουσιάζουν υπο-
στελέχωση, παρόλο που λόγω COVID – 19  έχουν 
αυξηθεί οι ανάγκες σε προσωπικό, για να αναχαι-
τιστεί η διασπορά του ιού (π.χ. μονάδες αιμοκά-
θαρσης). 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. καταγγέλλει ότι γίνονται αποσπάσεις 
νοσηλευτών σε θέσεις εκτός των κλινικών χώρων 
π.χ. στο Υπουργείο Υγείας, στον Οργανισμό Ασφάλι-
σης Υγείας και σε γραφεία εντός των νοσοκομείων.   

Τέλος, η συντεχνία ζητά από τον ΟΚΥπΥ να προχω-
ρήσει άμεσα σε ενέργειες που θα αποφορτίσουν          
τα νοσηλευτήρια μας, όπως παραπομπή ασθενών 
στον ιδιωτικό τομέα, αναστολή χειρουργείων        
ψυχρών περιστατικών και ενέργειες για να               
επανέλθουν στον κλινικό χώρο  νοσηλευτές/τριες οι 
οποίοι/ες εργάζονται  σε γραφεία, ώστε να εξοικο-
νομηθούν νοσηλευτές και να ενισχυθούν οι Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας και οι θάλαμοι COVID – 19.   

Η συντεχνία μας σε συνεργασία με την ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι          
καλούν «το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να 
συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο και αυταπάρνηση τη 
φροντίδα των ασθενών και την προστασία των πολι-
τών, παρά την ανεπάρκεια της διοίκησης του ΟΚΥπΥ, 
η οποία το μόνο που επιχειρεί είναι να διαμορφώσει 
επικοινωνιακή εικόνα». 

Οι δυο συντεχνίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση «με 
αφορμή τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα δημό-
σια τις τελευταίες μέρες και τα απαξιωτικά σχόλια 
από μέρους του ΟΚΥπΥ για τις ηγεσίες και τα μέλη 
μας (ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι/ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.)». 

«Τρανταχτό παράδειγμα του περιβόητου έγκαιρου 
σχεδιασμού του ΟΚΥπΥ είναι η δημιουργία και λει-
τουργία θαλάμου COVID-19 στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρνακας που κατέρρευσε εντός των πρώτων 24 
ωρών!», καταλήγουν οι δυο συντεχνίες 

 

«Συνεχίστε με τον ίδιο  ζήλο και αυταπάρνηση                          
τη φροντίδα των ασθενών» 



 

 

Τα αυξημένα κρούσματα του COVID  
«σπρώχνουν» τα νοσηλευτήρια σε κατάρρευση 

Στο σημείο μηδέν βρίσκονται σήμερα τα νοσηλευτή-
ρια του ΟΚΥπΥ. Τα κρούσματα του COVID - 19 αυξά-
νονται καθημερινά, με κίνδυνο ένας μεγάλος αριθ-
μός ασθενών να χρειαστεί άμεσα ιατρική και νοση-
λευτική φροντίδα σε νοσοκομείο και ένας αριθμός 
σε μονάδα εντατικής φροντίδας.  

Όπως έγραψε ο «Φιλελεύθερος», οι διαθέσιμες    
κλίνες για τον COVID - 19 στα νοσηλευτήρια του    
ΟΚΥπΥ ανέρχονται σε 115 με τη δυνατότητα να     
αυξηθούν σε 121 ενώ οι υπόλοιπες κλίνες (όχι 
Covid) ανέρχονται σε 89 με δυνατότητα να αυξη-
θούν σε 98. Επίσης υπάρχουν διαθέσιμες άλλες 40 
κλίνες (όχι Covid) στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.        
Άρα οι υφιστάμενες κλίνες ανέρχονται σε 244 με 
δυνατότητα να γίνουν  259 κλίνες όλες μαζί, δηλαδή 
28 – 29 κλίνες για κάθε 100.000 πληθυσμό.  

Ένας μεγάλος αριθμός 
ασθενών προσέρχεται 
στα νοσοκομεία 24 ώρες 
το 24ωρο για αξιολόγηση 
λόγω συμπτωμάτων μεταφερόμενοι από την Υπηρε-
σία Ασθενοφόρων, ενώ ένας  αυξημένος αριθμός 
εισάγεται επίσης λόγω του κορωνοϊού.  

Εκπαίδευση σε ΜΕΘ 

Εκτός από τις διαθέσιμες κλίνες που λιγοστεύουν 
αυτή τη στιγμή και υποχρεώνουν τον ΟΚΥπΥ να    
κλείσει θαλάμους διαφόρων ειδικοτήτων και να 
τους μετατρέψει σε COVID, δεν υπάρχει διαθέσιμο 

νοσηλευτικό, και κυρίως έμπειρο προσωπικό σε      
μονάδες εντατικής θεραπείας. Ακόμη και               
νοσηλευτές έμπειροι που προσλαμβάνονται από τον 
ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να τύχουν εκπαίδευσης 
γιατί δεν έχουν μεγάλες εμπειρίες σε μονάδες      
εντατικής θεραπείας και φροντίδας ενώ οι νεοεισερ-
χόμενοι θα πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν             
κατάλληλα ή να αναπληρώσουν άλλο προσωπικό 
που μεταφέρεται στις μονάδες CΟVID.  

Ο Οργανωτικός Γραμματέας 
της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Σάββας     
Ιακώβου σε δηλώσεις του 
στον «Φιλελεύθερο» ανά-
φερε πως «η επέκταση ή     
η  μετατροπή των κλινών σε 
κρεβάτια - μονάδες εντατι-
κής νοσηλείας αλλάζει τον 
αριθμό της στελέχωσης στα 
τμήματα. Μια λύση, υπό τις 
περιστάσεις, είναι η μείωση 
των προγραμματισμένων 
εξετάσεων ή και εγχειρήσε-

ων, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των ασθενών στα 
τμήματα εσωτερικής νοσηλείας. Έτσι, μπορούμε να 
εξοικονομήσουμε προσωπικό το οποίο να αξιοποιη-
θεί προς όφελος των βαριά πασχόντων ασθενών.  

Οι δυνατότητες των νοσηλευτηρίων είναι πολύ         
μεγάλες και με τον ενδεδειγμένο σχεδιασμό και τη 

βοήθεια όλων θα μπορέ-
σουμε να ανταπεξέλθου-
με στις μεγάλες προκλή-
σεις της πανδημίας». 

Ο Σάββας Ιακώβου επί-
σης εξήγησε  στη συνέχεια πως «το   μεγάλο στοίχη-
μα που πρέπει να κερδίσουμε είναι η στελέχωση 
των μονάδων εντατικής νοσηλείας με νοσηλευτές 
εξειδικευμένους και έμπειρους για νοσηλεία σε βα-
ριά πάσχοντες ασθενείς. Σε μεγάλο βαθμό έχουμε 
μέχρι στιγμής ανταπεξέλθει, όμως        ο όποιος σχε-
διασμός γίνεται από εδώ και εμπρός πρέπει να υπο-

Συνέχεια στη σελίδα 13 
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«Το μεγάλο στοίχημα είναι η στελέχωση των  
μονάδων εντατικής νοσηλείας με νοσηλευτές 
εξειδικευμένους και έμπειρους» 



 

 

λογίζεται πρώτα σύμφωνα με το διαθέσιμο νοση-
λευτικό προσωπικό των νοσηλευτηρίων».  

Επίσης η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Offsite αναφέ-
ρει «οι ΜΕΘ είναι  υπερπλήρεις, κάθε μέρα τα              
περιστατικά αυξάνονται και το νέο προσωπικό που 
προσλαμβάνεται είναι ανειδίκευτοι νοσηλευτές σε 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ειδικότερα στη νέα 
ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας που έχει 
επανδρωθεί με καινούργιο εξοπλισμό και νοσηλεύει 
ασθενείς με COVID – 19. Όπως αναφέρει, το κτήριο 
της νέας  Μονάδας στο ΓΝΛ ανεγέρθηκε σε χρόνο 
ρεκόρ, όμως δεν έγιναν οι απαραίτητες πρόνοιες για 
να προσληφθούν και να εκπαιδευτούν νοσηλευτές 
για αντιμετώπιση της πανδημίας».  

Έτσι, όπως έγραψε η Offsite, «το βάρος της πανδημί-
ας το επωμίζονται οι  εξειδικευμένοι νοσηλευτές         
οι οποίοι έχουν αναλάβει και την εκπαίδευση των            
νέων συναδέλφων τους, νοσηλεύουν τους βαριά 
πάσχοντες και εργάζονται επίσης διπλές βάρδιες 
χωρίς ανάπαυση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας». 

 «Επιπόλαια στάση» 

Ο Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Σάβ-
βας Ιακώβου σε δηλώσεις του ανέφερε «τα νο-
σηλευτήρια λειτουργούν κανονικά και εξυπηρε-
τούν ασθενείς πάνω από το 80% της πληρότη-
τάς τους, αντίθετα με το πρώτο κύμα όπου όλες 
οι επείγουσες εισαγωγές κατευθύνονταν στο 
ιδιωτικό τομέα και δεν γίνονταν προγραμματι-
σμένα χειρουργεία». 

«Θεωρούμε πως οι προφάσεις του ΟΚΥπΥ      
ότι έχει εκπαιδεύσει προσωπικό δεν ωφελεί 
κανέναν.  

Δεν είναι ορθό και επωφελές να γίνεται επίκλη-
ση ότι οι νοσηλευτές εκπαιδεύονται για ΜΕΘ σε 
τρεις ημέρες και να προβάλλεται η εκπαίδευση 140 
νοσηλευτών για τις μονάδες αυτές ενώπιον της Επι-
τροπής Υγείας της Βουλής.  

Είναι σημαντικό να ξέρουν πόσοι εξειδικευμένοι  
νοσηλευτές χρειάζονται για κάθε ασθενή βαριά      
πάσχοντα σε ΜΕΘ και πόσης διάρκειας πρέπει να 
είναι εκπαίδευσή τους. Κανένας νοσηλευτής δεν 
διαθέτει γνώσεις μονάδας με το βασικό πτυχίο του, 
αλλά    μόνο με χρόνια εμπειρίας σε αυτές τις Μονά-
δες, ή εξειδίκευση, ακόμη με μεταπτυχιακό εντατι-
κής νοσηλείας» κατέληξε ο συνάδελφος Σάββας                
Ιακώβου. 
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Η πανδημία COVID-2019 ανέδει-
ξε τη σημαντικότητα των δομών 
της δημόσιας υγείας, κατάλλη-
λων να εξυπηρετήσουν στις ανά-
γκες για φροντίδα υγείας του 
πληθυσμού σε έκτακτες συνθή-
κες, όπως είναι οι σημερινές, για 
τις οποίες θα γίνουμε μάρτυρες 
και τα επόμενα χρόνια. 

Η πανδημία κατέδειξε σε όλο τον κόσμο πού               
στέκουν τα συστήματα υγείας, πόσο αποτελεσματι-
κά είναι και πόσο έτοιμες είναι οι δομές τους για να 
αντιμετωπίσουν μια μεγάλη κρίση υγείας.  

Πρωτίστως οι δομές της δημόσιας υγείας έχουν ως 
κύριο ρόλο να ανιχνεύουν έγκαιρα και αποτελεσμα-
τικά μια επιδημία, ενώ όσοι διαχειρίζονται τα           
συστήματα θα πρέπει να είναι σε θέση να την ελέγ-
ξουν και να περιορίσουν επαρκώς την διασπορά της, 
λαμβάνοντας όλα τα κα-
τάλληλα μέτρα τη δεδο-
μένη στιγμή. 

Οποιαδήποτε καθυστέ-
ρηση στην εφαρμογή μέ-
τρων  δημιουργεί επιπτώσεις σε όλο το φάσμα μιας 
χώρας, πλήττει την οικονομία και τον κοινωνικό ι-
στό. 

Εξειδίκευση και τεχνολογία 

Για να γίνει, όμως, αυτό κατορθωτό θα πρέπει           
οι διαχειριστές των θεμάτων υγείας να έχουν τις ικα-
νότητες και να είναι έτοιμοι να διαχειριστούν τις   
επείγουσες ανάγκες, όταν προκύπτουν, ενώ οι υπη-
ρεσίες δημόσιας υγείας πρέπει να είναι επαρκώς 

στελεχωμένες κυρίως με 
εξειδικευμένο προσωπι-
κό, να διαθέτουν την       
αναγκαία τεχνολογική 
και υποστηρικτική υπο-
δομή για δυνατότητα 

διάγνωσης νέων κρουσμάτων αμέσως μετά την         
εκδήλωση της πανδημίας. 

Η πανδημία του COVID - 19 στην Κύπρο έχει για ακό-
μη μία φορά, δυστυχώς, επιβεβαιώσει ότι, ως κρά-
τος και ως πολιτεία, δεν έχουμε καταφέρει να στηρί-
ξουμε  και να ενδυναμώσουμε τη δημόσια υγεία και 
να την καταστήσουμε ως το καλύτερο όπλο για την 
αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων.  

Για άλλη μια φορά το μυαλό μας ήταν αλλού.            
Χαμένοι στις αποφάσεις και τις παραλείψεις διοικη-
τικών συμβουλίων και διευθυντικών ομάδων,            
οι επαγγελματίες υγείας ανησυχούν και διερωτώ-
νται γιατί μόνο αυτοί να αντιλαμβάνονται πόσο         
σημαντική είναι η προετοιμασία για την αντιμετώπι-
ση μιας πανδημίας, πόσο σημαντική είναι η πρόλη-
ψη και τα άλογα να είναι μπροστά από την άμαξα 
και όχι το αντίθετο.  

Συνέχεια στη σελίδα  15 

 Η πανδημία μας δίδαξε να είμαστε καλύτεροι                  
άνθρωποι και καλύτεροι επαγγελματίες  
Του Θεόδωρου Πετέλη, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

«Η πανδημία αναδεικνύει το μεγαλείο του επαγ-
γέλματός  μας, τον ρόλο των νοσηλευτών ως        
επαγγελματιών υγείας αλλά και ως ανθρώπων 
που θα σταθούν δίπλα στον συνάνθρωπό τους». 
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Η πανδημία μας δίδαξε πως, εάν δεν αλλάξουμε τον 
τρόπο που θέτουμε τις προτεραιότητές μας και          
θέσουμε την υγεία πάνω από όλα, τότε θα είμαστε 
καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη 
ξανά και ξανά.  

Το μεγαλείο της Νοσηλευτικής 

Όσο για μας τους νοσηλευτές μάς δίδαξε το μεγαλεί-
ο του επαγγέλματός μας. Μας έχει δείξει πως            
ο νοσηλευτής και η νοσηλεύτρια δεν είναι μόνο   
επαγγελματίες υγείας. Είναι αυτοί που θα είναι             
πάντα στην πρώτη γραμμή, που θα αντιμετωπίσουν 
το άγνωστο χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες, θα 
σταθούν δίπλα στον συνάνθρωπό τους. 

Μας έχει διδάξει την αυταπάρνηση για τη φροντίδα 
των συνανθρώπων μας, να είμαστε έτοιμοι να            
στερηθούμε τη δική μας οικογένεια για να γίνουμε        
η οικογένεια κάποιου άλλου που οι συνθήκες            

δεν τον αφήνουν να έχει κοντά του τη δική του οικο-
γένεια.  

Η πανδημία μας δίδαξε να είμαστε καλύτεροι 
άνθρωποι, καλύτεροι επαγγελματίες, να σκεφτόμα-
στε το «εμείς» και όχι το «εγώ».   

Καταληκτικά αναφέρω πως η πανδημία έθεσε για 
άλλη μια φορά επιτακτικά την ανάγκη για θωράκιση 
και τη διασφάλιση της ετοιμότητας των υπηρεσιών 
υγείας, κυρίως των δημόσιων, απέναντι σε πιθανές 
πανδημίες, και την επιτακτική ανάγκη για αναβάθμι-
ση, βελτίωση και διασφάλιση των δημόσιων νοσο-
κομείων που επωμίζονται το βάρος της διαχείρισης 
μιας υγειονομικής κρίσης. 
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Ο συνάδελφος Χρίστος Χριστοδούλου, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Ταμίας της  ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 
μίλησε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Offsite και 
μοιράστηκε τις εμπειρίες του με τους αναγνώστες 
για τη διανυκτέρευσή του την παρα-
μονή Πρωτοχρονιάς στο Ογκολογικό 
Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείο          
Λεμεσού. 

Ξεδίπλωσε τις σκέψεις του και τα           
συναισθήματά του  για τις  φετινές     
γιορτές στο καθήκον: «Τα Χριστού-
γεννα και την παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς ο καθένας μας βρίσκεται στη 
θαλπωρή της οικογένειάς του, μαζί 
με τα αγαπημένα του πρόσωπα.        

Σε μια εορταστική  ατμόσφαιρα 
όπου ο καθένας ξεχνά τις έγνοιες 
της καθημερινότητας, τις σκοτού-
ρες, την πίεση της δουλειάς.         
Κοντά στα παιδιά μας τα οποία, ομολογουμένως, 
στερούμαστε, κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα και 
συγγενείς».  

«Δεν νοιάζεσαι ποια μέρα θα δουλέψεις» 

Όπως ανέφερε: «Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες 
βρίσκονται αυτές τις μέρες, όπως κάθε χρόνο στο 
καθήκον. Φέτος, οι στιγμές και οι ημέρες είναι       
ιδιαίτερες. Η πανδημία μάς υποχρεώνει να           
λαμβάνουμε πολύ αυστηρά μέτρα, ειδικά                    
οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με            
ευπαθείς ομάδες ή σε θαλάμους περίθαλψης              
ασθενών με Covid.  

Το να εργάζεσαι παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι          
δύσκολο και σκληρό αλλά ταυτόχρονα όταν αγαπάς 
το επάγγελμά σου και  είσαι αφοσιωμένος στους   
ασθενείς σου, δεν νοιάζεσαι ποια μέρα θα δουλέ-
ψεις».   

Ο κ. Χριστοδούλου δεν ξέχασε τους ασθενείς του 
λέγοντας ότι «εργάζομαι στο Ογκολογικό Τμήμα και 
για μένα, όπως και για άλλους συναδέλφους, αυτές 

οι ημέρες είναι εξαιρετικά δύσκολες, ειδικά όταν 
έχεις να φροντίσεις ανθρώπους με σοβαρά νοσήμα-
τα, που δίνουν καθημερινά μάχες για ζωή.                     
Μέσα από τη δική τους φροντίδα προσπαθούμε να 

νιώσουμε καλύτερα, να δημιουργή-
σουμε ελπίδες στους ασθενείς           
κάνοντας τις ώρες τους στο Ογκολο-
γικό πιο εύκολες και ευχάριστες. 
Όσο δύσκολο και να είναι, το παλεύ-
ουμε».  

Ωστόσο, η φετινή χρονιά, είναι δύ-
σκολη για τους νοσηλευτές  που πα-
λεύουν εδώ και 10 μήνες με τον 
COVID – 19,  για όλους τους επαγγελ-
ματίες υγείας που άφησαν πίσω τις 
οικογένειες και τους    δικούς τους 

για να υπηρετήσουν το καθήκον. Αυ-
τό που τάχθηκαν να υπηρετούν και το 
κάνουν με τον καλύτερο τρόπο.  

«Θα νικήσουμε τον αόρατο εχθρό» 

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδούλου εξέφρασε τις ευ-
χές του λέγοντας: «Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, 
δύναμη, υπομονή και κουράγιο, με την ελπίδα πως 
του χρόνου τις γιορτές θα καταφέρουμε να νικήσου-
με τον “αόρατο εχθρό” και να χαρούμε μαζί με τους 
δικούς μας όμορφες, γιορτινές και χαρούμενες γιορ-
τές».  

«Δύναμη, υπομονή και κουράγιο, με την ελπίδα                             
πως θα καταφέρουμε να νικήσουμε τον “αόρατο εχθρό”»  

Τι σημαίνει να εργάζεσαι σε πανδημία και σε Ογκολογικό Τμήμα                                
παραμονή Πρωτοχρονιάς 

Ο Ταμίας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.         
Χρίστος Χριστοδούλου               
μοιράζεται τις  εμπειρίες του  
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Η συντεχνία μας κατ’ επανάληψη 
κατάγγειλε τις άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης, τους ακατάλληλους  χώρους εργασίας 
των νοσηλευτών και τα ακατάλληλα δωμάτια παρα-
μονής των ασθενών στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. 
Πριν ένα χρόνο, λίγο πριν εκδηλωθεί η πανδημία του 
κορωνοϊού, η συντεχνίας μας εξέφρασε την έντονη 
δυσαρέσκειά της για την αδράνεια που επιδεικνύ-
ουν το Υπουργείο Υγείας και οι Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσο-
κομείο Αθαλάσσας, οι δομές Ψυχικής Υγείας και οι 
νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας. 

Η συντεχνία μας έθεσε κατ’ επανάληψη ενώπιον   
των αρμόδιων φορέων τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, χωρίς να 
προτείνεται και να εφαρμόζεται οποιαδήποτε λύση.  

Οι νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας παραμένουν δέσμιοι 
της αδράνειας του κράτους και του ΟΚΥπΥ χωρίς να 
λαμβάνονται μέτρα για προστασία τους και για αξιο-
πρεπείς συνθήκες εργασίας.                              

Εργάζονται ακόμη σε τριτοκοσμικές κτηριακές         
συνθήκες, χωρίς καμιά ασφάλεια, με σοβαρή υπο-
στελέχωση, χωρίς ιατρική κάλυψη, και με υπερπλη-
ρότητα των θαλάμων. 

Το κερασάκι στην τούρτα έδεσε με την εκδήλωση 
της πανδημίας και τη διασπορά του ιού στο Νοσοκο-
μείο. Δεν έφταναν όλα τα άλλα, ο ιός «πέρασε»        
σε ασθενείς και προσωπικό του Νοσοκομείου και 
έκανε τις συνθήκες χειρότερες, σε ένα Νοσοκομείο 
που απέκτησε δωμάτιο COVID - 19 μόλις εδώ και μια 
βδομάδα. 

Άθλιες συνθήκες 

Το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Δομέτιος Σκουρου-
πάθης δήλωσε στη «Νοσηλευτική Ενημέρωση» ότι 

«οι επαγγελματίες υγείας ζουν καθημερινά κάτω 
από άθλιες συνθήκες, και ιδιαίτερα αυτή την περίο-
δο που ο κορωνοϊός έχει απλώσει τα πλοκάμια του 
στην κοινότητα και διείσδυσε και στις διάφορες         
δομές. Το Νοσοκομείο μας εξακολουθεί να είναι  
υποστελεχωμένο, χωρίς τις κατάλληλες κτηριακές 
υποδομές, χωρίς τεχνογνωσία και εμπειρία στην   
αντιμετώπιση του ιού, σε ένα νοσηλευτήριο όπου 
νοσηλεύονται υπεράριθμοι ψυχικά πάσχοντες,        
πολλοί σε σοβαρή κατάσταση». 

Χωρίς πρωτόκολλα 

«Το νοσοκομείο», εξηγεί ο συνάδελφος, «δεν προε-
τοιμάστηκε κατάλληλα για την πανδημία, δεν υπήρ-
χαν καθόλου χώροι για τους ασθενείς με κορωνοϊό, 
οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από άλλες μονάδες         
για θεραπεία. Από τις 20 Νοεμβρίου η συντεχνία μας 
κατάγγειλε ότι οι ψυχικά ασθενείς πρέπει να νοση-
λεύονται σε αξιοπρεπείς χώρους και συνθήκες και        
ο ΟΚΥπΥ ανταποκρίθηκε  τρεις ημέρες μετά για τη 
συγκεκριμένη ασθενή, μετά που υποχρεωθήκαμε,       
εκ των γεγονότων, να δώσουμε φωτογραφίες στη 
δημοσιότητα». 

Η συντεχνία μας είχε καταγγείλει ότι δεν τηρούνται 
πρωτόκολλα και ότι η ασθενής που ήταν θετική στον 
ιό αντί να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αναφοράς ή 
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, απομονώθηκε 
σε ένα δωμάτιο χωρίς τουαλέτα και μπάνιο.       

Ο  Δομέτιος Σκουρουπάθης αναφέρει σχετικά με το 
περιστατικό: «Η παραμονή της ασθενούς με κορω-
νοϊό στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας  αλλά και του κάθε 
ασθενή με COVID 19 δημιούργησε αυξημένους        
κινδύνους για τους υπόλοιπους ασθενείς και                  
το νοσηλευτικό προσωπικό αφού δεν υπάρχουν        
οι προβλεπόμενες υποδομές για να νοσηλευτεί        
κάποιος ασθενής που είναι θετικός στον ιό». 

Ο COVID 19 αύξησε τα προβλήματα 

στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας 

Δομέτιος Σκουρουπάθης:  

«Ο ιός “πέρασε” σε ασθενείς και προσωπικό  

και έκανε τις συνθήκες χειρότερες, σε ένα          

Νοσοκομείο που απέκτησε δωμάτιο COVID - 19 

μόλις εδώ και μια βδομάδα». 
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«Χωρίς προσλήψεις και με εκτέλεση                     
διπλών καθηκόντων κινδυνεύουν ζωές» 
Δηλώνει το μέλος του Δ.Σ. Φαίδων Ηλία 

To μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

συντεχνίας μας Φαίδων Ηλία  σε δηλώ-

σεις του αναφέρθηκε στα «διπλά καθήκο-

ντα» των νοσηλευτών, επισημαίνοντας 

ότι «τα καθήκοντα αυτά, όπως κλήσεις 

ασθενοφόρων, καλύπτονται παράλληλα 

με την εργασία των νοσηλευτών στο           

Τμήμα Ατυχημάτων και Πρώτων Βοη-

θειών». «Αυτή η κατάσταση», ανέφερε, 

«εκτός από το άγχος που δημιουργεί στους νοση-

λευτές, ελλοχεύει και κινδύνους καθώς ο νοσηλευ-

τής που παραλαμβάνει το περιστατικό μετά τη          

διακομιδή του στο νοσοκομείο, πρέπει να παραμεί-

νει με τον ασθενή αναμένοντας να τον παραδώσει 

σε άλλο διαθέσιμο νοσηλευτή».  

Ο συνάδελφος αναφέρθηκε 

στις μαραθώνιες συσκέψεις και 

συναντήσεις που έγιναν μεταξύ 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. και ΟΚΥπΥ για την επίλυση του ζητήματος 

της υποστελέχωσης των νοσηλευτηρίων, κατά τον 

Ιούνιο του 2020, οι οποίες κατέληξαν σε συμφωνία 

για την άμεση πρόσληψη 160 νοσηλευτών (σε δύο 

φάσεις), που μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2021 

θα έφθαναν τους 260.  

Επίσης, ανέφερε κατηγορηματικά ότι «μέχρι την         

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, τέσσερις μήνες αργότερα, 

δεν έγινε ούτε μία πρόσληψη νοσηλευτή 

ενώ έχουν παραιτηθεί, αποσπαστεί          

ή αφυπηρετήσει άλλοι 61 νοσηλευτές». 

Διευκρίνισε ότι «ο ΟΚΥπΥ κλήθηκε να εξη-

γήσει πώς μπορούσε να γίνει εξοικονόμη-

ση προσωπικού εκ των έσω (έκανε λόγο 

για 48 νοσηλευτές) ενώ σε περίπτωση 

που αυτό δεν είναι δυνατό, θα έπρεπε να 

προσληφθούν άλλα 48 άτομα».  

Στελέχωση 

Ο Φαίδων Ηλία αναφέρθηκε στις  δηλώσεις του        

Εκπροσώπου Τύπου του ΟΚΥπΥ κ. Χαράλαμπου         

Χαριλάου στις οποίες ανέφερε πως «για τη νενομι-

σμένη διαδικασία πρόσληψης και μοριοδότησης 

ήταν ενήμερη εκ των προτέρων 

η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.», τοποθέτηση η 

οποία διαψεύστηκε από το μέ-

λος του Δ.Σ. λέγοντας πως «ουδέποτε υπήρχε τέτοια 

τοποθέτηση από μέρους μας». Τόνισε πως «ακόμη 

και για τα σπιτάκια (Ιατρεία Δημόσιας Υγείας) που 

έχουν τοποθετηθεί έξω από το Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας, με σκοπό τη δειγματοληψία για τη νόσο 

CΟVID-19, η στελέχωση έγινε πάλι εκ των έσω και 

από προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσί-

ας».  

Πέραν του θέματος της υποστελέχωσης ο συνάδελ-

φος αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που προκύ-

πτουν μεταξύ ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. και ΟΚΥπΥ όπως η στάση 

εργασίας στο Νοσοκομείο Αναφοράς (για την παύση 

τριών νοσηλευτών που είχαν αποκτήσει εμπειρία 

και ειδίκευση) και τη στελέχωση του Νοσοκομείο 

Αναφοράς με προσωπικό του Νοσοκομείου             

Λάρνακας με τη χαρακτηριστική δήλωση: «Πάμε να 

διορθώσουμε κάτι χαλώντας κάτι άλλο».  

«Πάμε να διορθώσουμε κάτι χαλώντας 
κάτι άλλο».  
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Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συζήτησε            

το θέμα του εμβολιασμού για τον Covid - 19  στην 

Κύπρο. Ο ταμίας  της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Χρίστος Χριστοδού-

λου, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρία της Επιτρο-

πής εξέφρασε την ετοιμότητα  της συντεχνίας να 

στηρίξει τη διαδικασία του εμβολιασμού των συναν-

θρώπων μας. Επίσης ανάφερε ότι «η κατάταξη της 

Κύπρου στην 8η θέση εμβολιασμών αποδίδεται στον 

υπέρμετρη ζήλο και τον επαγγελματισμό των Επισκε-

πτριών/τών Υγείας από την πρώτη μέρα των εμβο-

λιασμών, οι οποίες/οι εργάζονται πέραν των καθορι-

σμένων ωρών εργασίας τους για να καλύψουν τα 

ραντεβού». 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Χριστοδούλου διατύπωσε την άμεση ανάγκη 

για ενίσχυση των κέντρων και των κινητών              

μονάδων εμβολιασμού με υποστηρικτικό προσωπικό 

(γραφείς, κλητήρες κ.τ.λ.), ώστε να αποδεσμευθούν 

οι Επισκέπτριες/τες Υγείας από κάποιες εργασίες 

που δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και να επικε-

ντρωθούν αποκλειστικά στον εμβολιασμό του                 

πληθυσμού κάθε μέρα για πιο γρήγορη εξυπηρέτη-

ση του κόσμου». 

                                            

 

 

 

 

 

 

Τέλος, διατύπωσε την ανάγκη για έγκαιρο  προγραμ-

ματισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας κα-

θώς όταν ανοίξουν τα σχολεία πολλές/οι Επισκέ-

πτριες/τες Υγείας θα πρέπει να καλύψουν και τον 

ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν στα σχολεία. 

 - Στη συνεδρία συμμετείχε επίσης και το μέλος             

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. κα Γιώτα 

Χριστοφή, η οποία εργάζεται ως Νοσηλευτικός                

Λειτουργός με καθήκοντα Επισκέ-

πτριας Υγείας στο Κέντρο προστα-

σίας Μητρότητας, Θηλασμού και 

Παιδιού - Σχολιατρική Λάρνακας 

και η οποία επιβεβαίωσε και υπο-

στήριξε όσα ανέφερε ο Ταμίας της 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

Αναγκαία η ενίσχυση των Επισκεπτριών/τών Υγείας                    

για τους εμβολιασμούς 

Χρίστος Χριστοδούλου: «Όταν ανοίξουν τα σχολεία θα πρέπει να καλύψουν και τον 

ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν εκεί». 
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Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Οffsite εντόπισε και 
συνομίλησε με τον νοσηλευτή Γιώργο Αλλαγιώτη,      
εκ των 137 νοσηλευτών που βρίσκονται στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αμμοχώστου που λειτουργεί ως Νοσο-
κομείο Αναφοράς. Ο νοσηλευτής, μέλος της Επαρ-
χιακής Επιτροπής της συντεχνίας μας, σε μια συνέ-
ντευξη που αγγίζει τις καρδιές όλων μιλά για την    
εμπειρία που βιώνει ο ίδιος και οι συνάδελφοί του.  

«Νιώσαμε στιγματισμό» 

Γιώργο, τι σου άφησε η 
10μηνη περιπέτεια με 
τον κορωνοϊό ως νοση-
λευτής στο Γενικό Νο-
σοκομείο Αναφοράς; 

Η 10μηνη περιπέτεια με τον κορωνοϊό μάς άφησε 
πάρα πολλά. Σε αυτούς τους 10 μήνες ως νοσηλευ-
τές, νιώσαμε φόβο. Η πανδημία άφησε πολλά       
προβλήματα που μπορώ να σας πω επηρέασε την 
ψυχολογική μας κατάσταση. Νιώσαμε τον στιγματι-
σμό μήπως προσβληθήκαμε από κορωνοϊό. Πολλοί 
νοσηλευτές αποφεύγουν να αγκαλιάσουν τα μωρά 
τους. Ομολογουμένως, περάσαμε και περνούμε         
πολύ δύσκολα.  

«Είδαμε ασθενείς να καταλήγουν χωρίς να δουν 
τον δικό τους» 

Ο συνάδελφος συγκινεί λέγοντας ότι «εμείς που         
εργαζόμαστε στο Νοσοκομείο Αναφοράς είδαμε 
πολλές φορές ασθενείς να έρχονται με συμπτώματα,      
η κατάστασή τους να χειροτερεύει, και να καταλή-
γουν χωρίς να δουν ούτε ένα δικό τους. Η μόνη πα-

ρηγοριά σε αυτούς τους ασθενείς εί-
μαστε εμείς οι νοσηλευτές».  

Γιώργο, πώς βιώνουν οι νοσηλευτές 
το γεγονός ότι βρέθηκαν στο καθήκον 
τις γιορτές των Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς; 

Για εμάς δεν είναι τίποτε διαφορετικό. 
Έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε τους 
ασθενείς μας είτε πρόκειται για        
Χριστούγεννα, είτε πρόκειται για Πρω-
τοχρονιά, είτε για Πάσχα, είτε Σαββα-
τοκύριακα, είτε αργίες. Η αποστολή 
μας είναι μια καθημερινά.  

«Ο δυσκολότερος ήταν ο Μάρτιος» 

Γιώργο, κάνοντας μια ανασκόπηση 
των 10 αυτών μηνών, ποιες ήταν οι 
πιο δύσκολες στιγμές; 

O δυσκολότερος μή-
νας ήταν ο Μάρτιος. 
Μέσα σε  μια ημέρα 
κλείσαμε νοσοκομεί-
α. Ανοίξαμε θαλά-

μους εντός των νοσοκομείων και διαχωρίσαμε καθα-
ρούς και μολυσματικούς χώρους. 

Στη δεύτερη φάση της πανδημίας, το προσωπικό 
δούλευε αδιάκοπα χωρίς off και άδειες και ελλείψεις 
σε έμψυχο δυναμικό. Περάσαμε πολύ δύσκολες 
ώρες, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι είχαμε τη 
βοήθεια του  Υπουργείου Υγείας και μέσα από δωρε-
ές εξασφαλίσαμε τον εξοπλισμό σε δύσκολες κατα-
στάσεις.   

Συνέχεια στη σελίδα 21 

«Έπρεπε να βιώσουμε την πανδημία                               

για να εκτιμηθεί η αξία των νοσηλευτών» 

Ο Γιώργος Αλλαγιώτης μοιράζεται εμπειρίες από το Νοσοκομείο Αναφοράς 

«Σε πολλές περιπτώσεις μπαίνουμε στον θάλαμο                
νοσηλείας των ασθενών με Covid 19 και βγαίνουμε                  
μετά από ώρες με τον ιδρώτα να τρέχει από πάνω μας» 
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«Νιώθεις τον ιδρώτα στην ραχοκοκαλιά σου» 

Ο Γιώργος Αλλαγιώτης είπε ακόμη ότι «σε πολλές 
περιπτώσεις μπαίνουμε στο θάλαμο νοσηλείας των 
ασθενών με Covid 19 και βγαίνουμε μετά από ώρες 
με τον ιδρώτα να τρέχει από πάνω μας».  

Ποια ήταν τα πιο δύσκολα περιστατικά που αντιμε-
τώπισες;  

Tα πιο δύσκολα περιστατικά ήταν όταν ασθενείς 
έρχονται στο Νοσοκομείο Αναφοράς με ήπια συ-
μπτώματα, μέσα σε λίγες μέρες έχουν το αίσθημα 
του επικείμενου θανάτου και εν τέλει «φεύγουν» 
χωρίς να τους δει κανένας σε ηλικία που δεν ξε-
περνά τα 60 έτη.  

«Δεν θα επανέλθουμε σύντομα» 

Ο συνάδελφος μέσα από αυτή τη συνέντευξη δεν 
παρέλειψε να τονίσει ότι: «Βλέπουμε για άλλη μια 
φορά την ανθρωπιά των Κυπρίων σε αυτή τη δύσκο-
λη και πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε. Θεω-
ρώ ότι δεν θα επανέλθουμε έτσι απλά στην κανονι-
κότητά μας».  

Γιώργο, ποιο το καταληκτικό μήνυμά σου μέσα από 
αυτή τη συνέντευξη; 

Δεν είμαστε ήρωες της πανδημίας και δεν είναι η 
πρώτη φορά  που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 
λοιμώδη νοσήματα. Από την άλλη, όμως, ως επαγ-
γελματίες υγείας νιώθουμε μια δυσαρέσκεια αφού 
έπρεπε να βιώσουμε την πανδημία για να εκτιμηθεί 
η αξία των νοσηλευτών.  
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Ο Χάρης Ιωάννου, Υπεύθυνος Νοσηλευ-
τής στο Νοσοκομείο Αναφοράς αισθά-
νεται περήφανος για τους συναδέλφους 
του: «Η μια εισαγωγή πίσω από            
την άλλη κι εσείς εκεί αγέρωχοι τούς 
καλωσορίζετε με χαμόγελο...». 

«Τέλειωσε μια δύσκολη και κοπιαστική 
βάρδια ως Υπεύθυνος του Νοσοκομείου 
Αναφοράς. Δεν μπορώ να πάω σπίτι    
χωρίς να εκφράσω τα συναισθήματά 
μου. Να πω λίγα λόγια» Συνάδελφοι νοσηλευτές και 
ολόκληρο το προσωπικό του Noσοκομείου Αναφο-
ράς ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ στο μεγαλείο της ψυχής σας, 
στην ανθρωπιά σας και στον επαγγελματισμό σας. 

Χίλια Μπράβο! 

»Από τον περασμένο Μάρτιο αναλάβατε να νοση-
λεύσετε ασθενείς με Covid. Δεν φοβηθήκατε, δεν 
δειλιάσετε και το σημαντικότερο δεν κάνατε εκπτώ-
σεις. Η υψηλή ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας 
συνεχίζει να προσφέρεται. Ασθενείς κλινήρεις,         
ασθενείς με διάφορα άλλα προβλήματα υγείας, 
έχουν την ίδια ποιοτική φροντίδα και την ίδια          
αντιμετώπιση όπως τους αρμόζει. Με το χαμόγελο 
στα χείλη, να ντύνεστε ξανά και ξανά, να γινόσαστε 
μούσκεμα στον ιδρώτα, να κάνετε το μπάνιο σας και 
ξανά για τον ίδιο δρόμο να τραβάτε. 

»Η μία εισαγωγή πίσω από την άλλη, από όλα τα 
πλάτη και μήκη της Κύπρου, εσείς εκεί αγέρωχοι να 
καλωσορίζετε με μια καλή κουβέντα, ένα χαμόγελο,  
ασθενείς και συνάδελφους. 

Τα χίλια ευχαριστώ 

»Το ένα εξιτήριο να ακολουθεί το άλλο, να αποχαι-
ρετάτε τους πρώην ασθενείς σας που πλέον έγιναν 
οικείοι σας με τα καλύτερα λόγια. Και εκεί ακριβώς 
βρίσκεται η πληρωμή σας, στα χίλια ευχαριστώ,     
στα καλά λόγια που σας λένε αυτοί που περιθάλψα-
τε με αγάπη και αυταπάρνηση  … γιατί αυτοί είναι οι 
πρώτοι που τα ένοιωσαν και θέλουν να σας τα            
ανταποδώσουν, με την έκφρασή τους, τα λόγια 
τους, την ευχαρίστηση τους. 

»Τα τηλέφωνα να μην σταματάνε να κτυπούν για 
ενημέρωση, για ψυχολογική στήριξη, για απορίες, 
χωρίς να αρνείστε σε κανέναν. Ίσως είστε η μόνη 

δημόσια υπηρεσία που απαντά άμεσα 
τα τηλέφωνα, έστω και αν είστε πιεσμέ-
νοι με χίλια δυο. 

»Ανθρώπινα κουραστήκατε σωματικά 
και ψυχικά, κάποιοι βρέθηκαν θετικοί 
στη νόσο, επόμενο αφού η κοινότητα 
έχει γεμίσει, αλλά δεν σταματάτε να α-
ντιμετωπίζετε τον ανθρώπινο πόνο με 
Αρχοντιά. 

»Οι αντοχές σας είναι τεράστιες όπως 
αυτές αρμόζουν σε έναν επαγγελματία υγείας. 

»Διαλέξατε εσείς αυτό το επάγγελμα και όχι το        
επάγγελμα εσάς. Αυτό το αποδεικνύεται καθημερι-
νά. 

»Συνάδελφοι υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ψυχής 
σας, στην Ανθρωπιά και στον επαγγελματισμό σας. 

»Είμαι πολύ περήφανος που ανήκω σε αυτήν την 
οικογένεια». 

Θεοχάρης Ιωάννου, Νοσηλευτικός Λειτουργός,  

Υπεύθυνος  Νοσηλευτής ΤΑΕΠ,   

Γ.Ν. Νοσοκομείου  Αμμοχώστου 

«Υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ψυχής σας»  
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«O ΟΚΥπΥ, το Υπουργείο Υγείας και η 
Βουλή να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
για την υποστελέχωση» 

Η συντεχνία μας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου 
για την απελπιστική κατάσταση της υποστελέχωσης 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων, τονίζοντας πως «τα 
νοσηλευτήρια δεν είναι έτοιμα για το δεύτερο κύμα 
πανδημίας». Επίσης κάλεσε τον ΟΚΥπΥ, το Υπουργεί-
ο Υγείας και τη Βουλή να αναλάβουν τις ευθύνες που 
τους αναλογούν και να δώσουν τάχιστα και άμεσα 
λύσεις, βοηθώντας και στηρίζοντας έμπρακτα τους 
λειτουργούς της υγείας σε αυτή τη νέα μάχη με τον 
«αόρατο εχθρό». 

Η συντεχνία μας κατάγγειλε επίσης τον ΟΚΥπΥ για 
αθέτηση συμφωνηθέντων: «Στις 23 Ιουνίου 2020  
αποφασίστηκε η άμεση πρόσληψη 160 νοσηλευτών, 
σε πρώτη φάση, και στη συνέχεια άλλων 100               
νοσηλευτών μέχρι τον Φεβρουάριο 2021. Μάλιστα, 
τέθηκε ως προϋπόθεση ότι θα εξοικονομούνταν 
άλλοι 48 νοσηλευτές από άλλες υπηρεσίες, όμως 
μέχρι στιγμής δεν είδαμε ούτε καμιά εξοικονόμηση. 
Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο κύμα 
πανδημίας το οποίο είναι προ των πυλών και δεν 
έγινε καμιά νέα πρόσληψη». 

Επίσης η συντεχνία υπογράμμισε πως «τα νοσοκο-
μεία μας παραμένουν υποστελεχωμένα και ένας    
μεγάλος αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού δεν 
έχει πάρει την καλοκαιρινή του άδεια για ξεκούρα-
ση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Νοσο-
κομείο Αναφοράς, το οποίο επωμίζεται  το μεγαλύ-
τερο βάρος της δεύτερης φάσης της πανδημίας.        
Ακόμη, μόλις σήμερα, πληροφορηθήκαμε ότι παρα-

τηρείται υπερπληρότητα στο Νοσοκομείο Αθαλάσ-
σας, μια κατάσταση που διαιωνίζεται εδώ και καιρό, 
χωρίς τον ασφαλή αριθμό στελέχωσης». 

Προσδοκίες για αυτονομία 

Η συντεχνία εξήγησε πως «ένας από τους λόγους 
που δημιουργήθηκε ο ΟΚΥπΥ, και για τη δημιουργία 

του συγκατατεθήκαμε, ήταν οι προσδοκίες ότι θα 
λειτουργούσε ένας αυτόνομος οργανισμός που θα 
βοηθούσε να αποφευχθεί η γραφειοκρατία και οι 
χρονοβόρες διαδικασίες του δημοσίου, οι οποίες 
δυσχεραίνουν το σύστημα δημόσιας υγείας. Εκείνο 
που διαπιστώνουμε είναι ότι δημιουργήθηκε άλλος 
ένας υδροκέφαλος οργανισμός με διαδικασίες που 
δυσχεραίνουν το όλο σύστημα». 

Τέλος ανέφερε πως «τον  τελευταίο καιρό διαπιστώ-
νουμε ότι εντείνεται η διαμάχη μεταξύ της κεντρικής 
διοικητικής δομής του ΟΚΥπΥ και των εκτελεστικών 
διευθυντών του οργανισμού, με άμεσο αντίκτυπο  
στη λειτουργία, την επικοινωνία, τον συντονισμό και 
τη διαχείριση του οργανισμού. Προσπαθούν να     
επιρρίψουν ευθύνες ο ένας στον άλλο, βλέποντας το 
όλο εγχείρημα, που ήταν δική τους δημιουργία, να 
μην προχωρεί και να αποδίδει αποτελεσματικά». 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.: «Τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν είναι              

έτοιμα για το δεύτερο κύμα πανδημίας» 



 

 

 ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. & Εργασιακά θέματα                                                                          24 

Η συντεχνία μας έχει καταθέσει στην Κοινοβουλευτι-
κή  Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ε-
μπεριστατωμένο υπόμνημα με τις θέσεις της όσον 
αφορά το θέμα της μονιμοποίηση των συναδέλφων 
αορίστου χρόνου. Όπως εξηγούμε, στη βάση γνωμα-
τεύσεων των νομικών μας συμβούλων: 

«Η μονιμοποίηση των συναδέλφων αορίστου χρό-
νου θα πρέπει να γίνει κατ’ εξαίρεση της νομοθεσί-
ας, με τυπική αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος 
τους, ωσάν μετονομασία ή αυτοδίκαιη μετάταξη ή 
ένταξη ή τυπικό ανασχηματισμό ή απόλυτη και α-
πρόσκοπτη υποκατάσταση ταυτότητας υπαλληλικού 
καθεστώτος, χωρίς να τελεί προϋποθέσεις ή όρους. 

»Το τεκμήριο της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας διασφαλίζεται από το πτυχίο Τεχνολογικού               
Πανεπιστημίου (ΤΕΠΑΚ και άλλων αναγνωρισμένων 

Πανεπιστημίων) το οποίο έχει αναγνωριστεί με την 
αναβάθμιση των νοσηλευτών στην  πανεπιστημιακή 
δομή (κλίμακα Α8 -10-11). 

»Συνεπώς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί 
μέσω του παρόντος προτεινόμενου νόμου με τροπο-
ποίηση που να καθιστά μονίμους δημοσίους                
υπάλληλους, χωρίς καμία προϋπόθεση τούς εργοδο-
τούμενους αορίστου χρόνου που έχει αναγνωριστεί 
το πτυχίο τους και έχουν αναβαθμιστεί ήδη στις        
πανεπιστημιακές δομές. 

»Επίσης ζητούμε όπως προωθηθεί και η διαδικασία 
για επαναφορά του Κρατικού Συνταξιοδοτικού       
Σχεδίου, το οποίο να καλύπτει όλους τους συναδέλ-
φους που έχουν τύχει μονιμοποίησης από τον Οκτώ-
βριο του 2011 και μετά, αφού μέχρι στιγμής δεν            
καλύπτονται με κανένα συνταξιοδοτικό σχέδιο». 

Στη Βουλή οι απόψεις μας για τη μονιμοποίηση                   
των νοσηλευτών αορίστου χρόνου  

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. ζήτησε να διεξαχθεί διοικητική και πει-
θαρχική  έρευνα  εναντίον της  Προϊσταμένης Νοση-
λευτικής Λειτουργού του Γενικού Νοσοκομείου Λεμε-
σού για εκφοβισμό του Γενικού Γραμματέα της συ-
ντεχνίας Παναγιώτη Γεωργίου και φίμωση των συνδι-
καλιστικών δικαιωμάτων. 

Σε ανακοίνωσή της η συντεχνία αναφέρει ότι «ο Γενι-
κός της Γραμματέας έγινε αποδέκτης γραπτής, προει-
δοποιητικής και απαράδεκτης επιστολής ότι ενδέχε-
ται να μειωθεί η αξιολόγησή του,  μετά την άρνησή 
της Προϊσταμένης να συναντηθεί με μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου για συζήτηση θεμάτων που αφο-
ρούν μέλη της συντεχνίας και τον κλάδο γενικότερα. 
Η επιστολή συνιστά παρεμπόδιση της άσκησης των 
συνδικαλιστικών καθηκόντων και δικαιωμάτων που 
παρέχει ο νόμος». 

«Η συντεχνία μας θεωρεί ότι η επιστολή δεν αφορά 
μόνο τον Γενικό της Γραμματέα αλλά όλη την οικογέ-
νεια των μελών της και αποτελεί παρέμβαση                     

στο έργο και τον ρόλο μας ως         
η μεγαλύτερη συντεχνία των νοση-
λευτών της Κύπρου», επισημαίνει 
η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

Η συντεχνία έχει προβεί σε καταγ-
γελίες προς όλους τους αρμό-
διους, εκ του νόμου, φορείς και 
αναμένει να δοθούν οδηγίες για τη διεξαγωγή της 
έρευνας από τον Υπουργό Υγείας και τον ΟΚΥπΥ. 

Το θέμα συζητήθηκε σε συνεδρία του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των εκπροσώπων των Επαρχιακών 
Επιτροπών της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. Κατά τη συνεδρία ακού-
στηκαν απόψεις, δόθηκε το μήνυμα για την υποβολή 
καταγγελιών για παρόμοιες περιπτώσεις και αποφα-
σίστηκε να δημοσιοποιηθεί το θέμα της προσπά-
θειας φίμωσης του Γενικού Γραμματέα της 
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. κατάγγειλε φίμωση του Γενικού της            
Γραμματέα Παναγιώτη Γεωργίου 
Από την Προϊσταμένη Νοσηλευτική Λειτουργό του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού 
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Αναδρομική εφαρμογή της δικαστικής απόφασης για    

καταβολή του 10% επί των αποκοπών στις απολαβές 

Η συντεχνία μας αισθάνεται πλήρως δικαιωμένη για 

την έναρξη των διαδικασιών για την  υλοποίηση της 

απόφασης του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών 

(Νοέμβριος 2019)  αναφορικά με 180 υποθέσεις 

μελών μας που αφορούν την αναδρομική 

αναγνώριση τού καθεστώτος εργοδότησής τους ως 

αορίστου και την αναδρομική επιστροφή της 

αποκοπής του 10% στις απολαβές τους. 

Η αναγνώριση του δικαιώματος αυτού ισχύει έναν 

χρόνο πριν την ημερομηνία καταχώρησης της 

αίτησης του κάθε μέλους της συντεχνίας στο 

Δικαστήριο. Οι αιτήσεις στο Δικαστήριο 

καταχωρήθηκαν μεταξύ του χρονικού διαστήματος 

15.06.2016 – 30.09.2016. 

Συγκεκριμένα, από τον περασμένο μήνα (Νοέμβριο)

το Λογιστήριο  του κράτους άρχισε τη διαδικασία  

για καταβολή της αναδρομικής αποζημίωσης που 

αφορά την επιστροφή του 10% για το χρονικό 

διάστημα στο οποίο  αναφέρεται η απόφαση του 

Δικαστηρίου στους επιτυχόντες αιτητές – μέλη της 

ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. 

Η αποζημίωση θα παρουσιάζεται ως επιπρόσθετο 

ποσό στην κατάσταση μισθοδοσίας τού εκάστοτε 

αιτητή/τριας στη στήλη που αναγράφεται ο βασικός 

μισθός και στη στήλη που αναγράφεται το 

τιμαριθμικό επίδομα. 

Επίσης, στην κατάσταση μισθοδοσίας 

παρουσιάζεται ως αποκοπή και η ανάλογη εισφορά 

στη στήλη  «ΑΠΟΚ. ΓΙΑ ΦΙΛΟΔ. ΣΥΜΒ.»  που  δεν  

χάνεται αλλά, σύμφωνα με τη νομοθεσία  περί 

καταβολής Φιλοδωρήματος σε εργοδοτούμενους 

που απασχολούνται με σύμβαση στην κρατική 

υπηρεσία και στο ευρύτερο δημόσιο (Διατάξεις 

Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014 (Ν. 14(Ι)/2014), 

ο Εργοδοτούμενος Αορίστου Χρόνου έχει δικαίωμα 

σε καταβολή φιλοδωρήματος (εφάπαξ) 

οποτεδήποτε κατά την αποχώρησή του από την 

υπηρεσία περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των 

περιπτώσεων διορισμού του σε μόνιμη θέση.                     

Σε περίπτωση που δεν έγινε αυτή αποκοπή θα γίνει 

σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Επιπρόσθετα, οι επιτυχόντες αιτητές/τριες άρχισαν 

να λαμβάνουν από το Υπουργείο Υγείας  ονομαστική 

επιστολή με την οποία τους κοινοποιείται ότι έχουν 

αναγνωριστεί και καθίσταται εργοδοτούμενοι 

αορίστου χρόνου έναν χρόνο νωρίτερα, με 

κοινοποίηση και της νέας ημερομηνίας.                                      

Η πιο πάνω πράξη έχει θετικές επιπτώσεις  στις 

ετήσιες άδειες ανάπαυσης  των αιτητών/τριων,                

με αναλογική αύξησή τους κατά ένα χρόνο 

νωρίτερα. 
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Έγινε αποδεκτή από την Κυβέρνηση η μεταφορά του 
αριθμού αδειών ανάπαυσης που υπερβαίνει το                  
ετήσιο όριο και το συνολικό όριο που μεταφέρεται 
και δεν μπορούν να παραχωρηθούν μέχρι το τέλος 
του 2020.  

Το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε σε επιστολή μας,  
ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2020, στο Υπουργείο  
Υγείας, ΟΚΥπΥ και Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 
Προσωπικού. 

Το  Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του και στη 
συνέχεια με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας έλαβε τη σχετική            
απόφαση και ικανοποίησε το αίτημά μας.  

Σύμφωνα με τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερί-
δα, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021, Αριθμός 5436, 
Παράρτημα Tρίτο (I) «οι εργαζόμενοι στον δημόσιο 
και ευρύτερο τομέα έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν 
μέχρι είκοσι (20) μέρες, ανεξάρτητα από το συνολικό 
αριθμό άδειας ανάπαυσης  που μπορεί να έχουν 
συσσωρεύσει».  

Νοείται ότι, σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτάτων 
ορίων συσσωρευμένων ημερών άδειας ανάπαυσης, 
οι πρόσθετες ημέρες άδειας ανάπαυσης θα πρέπει 
να ληφθούν μέσα στα επόμενα δύο (2) έτη, ήτοι          
μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022.  

Η συντεχνία μας χαιρετίζει την απόφαση αυτή, με 
την οποία αποφεύχθηκε η αδικία κατά των νοσηλευ-
τών. 

Αποδεκτό το αίτημά μας για τις άδειες ανάπαυσης  
Μεταφέρονται μέχρι 20 μέρες, ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό άδειας  

Η συντεχνία μας απέστειλε επιστολή στα κόμματα 
με την οποία επαναφέρει το πάγιο αίτημά της                 
για ένταξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος στα          
ανθυγιεινά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

Κύριο επιχείρημά μας είναι ότι το νοσηλευτικό επάγ-
γελμα είναι ένα εξουθενωτικό επάγγελμα που            
προκαλεί σωματική και ψυχική καταπόνηση, ενέχει 
μεγάλους επαγγελματικούς κινδύνους και δύσκολα  
ωράρια εργασίας (κυκλική εργασία).  

Η πανδημία του COVID – 19 ανέδειξε τον ρόλο των 
νοσηλευτών/τριών και τη σημαντικότητά τους στο 
σύστημα υγείας αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει ότι 
το επάγγελμά μας είναι άκρως εξουθενωτικό κυρίως 
σε μια  περίοδο πανδημίας, με μεγάλες χρονικές  

περιόδους έξαρσής του ιού και πιθανή εκδήλωση 
και άλλων ιών. 

Η συντεχνία μας από το 2014 διεκδικεί την ένταξη 
του νοσηλευτικού επαγγέλματος στα ανθυγιεινά  
επαγγέλματα με νομοθετική ρύθμιση για όλους τους 
νοσηλευτές, τις μαίες και τις επισκέπτριες υγείας. 

Επαναφορά του πάγιου αιτήματός μας για ένταξη                              
στα ανθυγιεινά επαγγέλματα  
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Η συντεχνία μας στάθηκε δίπλα στον δοκιμαζόμενο, 
για άλλη μια φορά, λαό του γειτονικού Λιβάνου,  
εκφράζοντας τη συμπάθεια και την αλληλεγγύη της 
για τις δύσκολες ώρες που βίωσε μετά την τρομακτι-
κή έκρηξη και τη συντριπτική καταστροφή της πόλης 
της Βηρυτού, που άφησε πίσω της απώλειες σε               
ανθρώπινες  ζωές και χιλιάδες τραυματίες. 

Η συντεχνία μας, αναγνωρίζοντας τις πραγματικές 
ανάγκες του δοκιμαζόμενου λαού του Λιβάνου,               
στήριξε πρωτοβουλίες για υλικοτεχνική υποστήριξη 
και εθελοντική παρουσία κυπριακών ομάδων              
στελεχωμένων από  επαγγελματίες υγείας. 

Επίσης, χαιρέτισε την εθελοντική συμμετοχή νοση-
λευτών στην ανθρωπιστική αποστολή  που συμμετεί-
χε για την αντιμετώπιση και περίθαλψη των τραυμα-
τιών μετά τη φονική έκρηξη της 4ης Αυγούστου 2020 
στο λιμάνι της Βηρυτού. 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. στήριξε πρωτοβουλίες  

για τον δοκιμαζόμενο λαό του Λιβάνου  
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Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. δίπλα στη Νικολέττα Χρυσάνθου            

για εξεύρεση δότη μυελού των οστών 

Η συντεχνία μας συμμετείχε ενεργά ως συνδιοργα-

νωτής σε παγκύπρια δειγματοληψία  για εξεύρεση 

δότη μυελού των οστών για τη Νικολέττα                     

Χρυσάνθου. Η Νικολέττα, μόλις 24 ετών, μετέβη για 

νοσηλεία στο νοσοκομείο Klinikum Frankfurt (Oder) 

στη Γερμανία για αναζήτηση συμβατού δότη μυελού 

των οστών. 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ., πάντοτε ευαισθητοποιημένη και στην 

πρώτη γραμμή για στήριξη των ασθενών, σε συνερ-

γασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό L.A.        

Angels Hope και με τη στήριξη του συνδέσμου 

«Ύστερα Ήρθε η Άνοιξη» καθώς και σε συνεννόηση 

με την οικογένεια της Νικολέττας, συμμετείχε  ενερ-

γά ως συνδιοργανωτής στην παγκύπρια δειγματολη-

ψία για την εξεύρεση δότη μυελού των οστών. 

Η δειγματοληψία  πραγματοποιήθηκε παγκύπρια, 

την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020, στη Λευκωσία,                

Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και στο Παραλίμνι. 

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. δήλωσε ενεργά το «παρών» της στο 

κάλεσμα ζωής της Νικολέττας και άλλων συνανθρώ-

πων μας. 

Στη διάρκεια των δειγματοληψιών έγιναν                              

προαιρετικές εισφορές για τα έξοδα θεραπείας της 

Νικολέττας.  
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Εορταστικές ευχές για τα Χριστούγεννα και την 

Πρωτοχρονιά της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. προς στα μέλη της  

Το Δ.Σ.  της συντεχνίας μέσα σε ένα ιδιαίτερο κλίμα 

λόγω της πανδημίας επέλεξε και φέτος, όπως κάθε 

χρόνο, να προσφέρει χριστουγεννιάτικα δώρα 

(Ποτήρι ροφήματος και μάσκα προστασίας προσώ-

που) προς τα μέλη της.   

Για την  παραλαβή των δώρων τα μέλη μπορούν να 

απευθύνονται στους εκπροσώπους των Επαρχιακών 

επιτροπών μας, στα κατά τόπους δημόσια νοσοκο-

μεία των επαρχιών. 

Το Δ.Σ. για την παραμονή των Χριστουγέννων απο-

φάσισε και πρόσφερε πακέτο σνακ στους νοσηλευ-

τές της νυχτερινής βάρδιας, σε όλα τα τμήματα           

εσωτερικής νοσηλείας των δημόσιων νοσοκομείων.   

Η συντεχνία μας ευχαριστεί την Marathasa valley 

nuts για την προετοιμασία του πακέτου σνακ. 
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Με την από κτηση κα ρτας με λόυς                      
της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. επωφεληθεί τε από  τίς      
όλό χρόνες πρόσφόρε ς με σω των συμβε-
βλημε νων καταστημα των καί αρκετω ν 
α λλων επαγγελματίκω ν κατηγόρίω ν. 

  

Moustakas travel & tours ltd 

 Φραγκλίνου Ρούσβελτ 132 | 3011 

| Λεμεσός | Επαρχία Λεμεσού 

25564333, 25565307 

Ως κα τόχός όπόίασδη πότε κα ρτας της 
Diaskedazw, ε χείς τη δυνατό τητα να 
απόλαμβα νείς εφ’ ό ρόυ ζωη ς απόκλεί-
στίκε ς εκπτω σείς η /καί πρόσφόρε ς      
από  τίς συνεργαζό μενες επίχείρη σείς 
καί τόυς επαγγελματί ες πόυ παρε χόυν 
υπηρεσί ες.  

Ο σκόπό ς μας σε αυτό ν τόν τόμε α, εί ναί 
να παρε χόυμε καλυ τερες τίμε ς καί         
όίκόνόμίκε ς λυ σείς όυ τως ω στε να 
μείωθεί  τό κό στός ζωη ς σόυ!  

Απλα ,  δεί ξε την κα ρτα σόυ στίς επίχεί-
ρη σείς με την ση μανση Diaskedazw        
η  στόν επαγγελματί α πόυ σε εξυπηρε -
τησε καί επωφελη σόυ τα πρόνό μία πόυ 
ε χείς!  

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

