
Πορίσματα Ημερίδας Κοινοτικής Νοσηλευτικής

Στις 21 Οκτωβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η Ημερίδα
Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Θέμα της Ημερίδας ήταν η «Νοσηλευτική Ηθική
στην Κοινότητα» και ο χώρος που την φιλοξένησε ήταν το Σκαλί Αγλαντζιάς. Η
ημερίδα ήταν συνδιοργάνωση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και
του Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών
και Μαιών.

Στην ημερίδα συμμετείχαν 100 νοσηλευτές οι οποίοι εκπροσωπούσαν όλους
τους χώρους εργασίας που έχουν σαν κύριο αντικείμενο τους την Κοινοτική
Νοσηλευτική. Μεταξύ αυτών ήταν εκπρόσωποι από την Κοινοτική Γενικής
Νοσηλευτικής,  Κοινοτική Ψυχικής Υγείας, Επισκέπτριες Υγείας, Κοινοτική
Νοσηλευτική ΠΑΣΥΚΑΦ, Κοινοτική Νοσηλευτική Αντικαρκινικού Συνδέσμου,
Νοσηλευτές από μονάδες που συνεργάζονται με την Κοινοτική Νοσηλευτική
καθώς και εκπροσώποι από την Νοσηλευτική Σχολή και το ΤΕΠΑΚ.

Στην ημερίδα έγιναν συνολικά τρεις εισηγήσεις από τρεις εκλεκτούς ομιλητές.

 Η πρώτη εισήγηση αφορούσε τα «Ηθικά Ζητήματα σε Χρόνιους
Πάσχοντες στη Κοινότητα», και παρουσιάστηκε από την Κυρία
Χρυσούλα Λεμονίδου, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής στο  Πανεπιστήμιο
Αθηνών.

 Η δεύτερη είχε σαν θέμα την «Βιοηθική και Ηθικά διλήμματα στην
Κοινοτική Νοσηλευτική», και αναλύθηκε από την Κυρία Μαρία
Δημητρίου, Ανώτερη Λέκτορα (ενταγμένη) υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΠΑΚ
και Μέλος Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου

 Η Τρίτη Εισήγηση και πιο επίκαιρη για τους κοινοτικούς νοσηλευτές
είχε θέμα την «Κοινοτική Νοσηλευτική: Πολιτική και
Νομική Ευθύνη». Την εισήγηση έκανε ο Κύριος Στέλιος Θεοδούλου, ο
οποίος είναι Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια έγινε επικοδομιτική συζήτηση που αφορούσε και τα τρία θέματα
με ιδιαίτερη όμως έμφαση στο νομικό πλαίσιο της κοινοτικής νοσηλευτικής. Το
θέμα αυτό απασχολεί επί καθημερινής βάσης όλα τα άτομα τα οποία
ασχολούνται με διάφορες διαδικασίες νοσηλευτικές και μη  για τις οποίες δεν
είναι νομικά κατοχυρωμένοι.

Η ημερίδα κατά τη λήξη της αξιολογήθηκε με ερωτηματολόγιο το οποίο
δόθηκε σε όλους όσους την παρακολούθησαν. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ
ενθαρρυντικά καθώς μεγάλο ποσοστό έκρινε την ημερίδα με άριστα στην
αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των ομιλητών, στη συνάφεια θεμάτων με
τον τίτλο του σεμιναρίου, στην αξιολόγηση των επιστημονικών θεμάτων, τις
κοινωνικές εκδηλώσεις και με πολύ καλά στην ανταπόκριση στους
προσωπικούς στόχους, την επίτευξη προσδοκόμενων στόχων του σεμιναρίου
καθώς και τα οπτικοακουστικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στις διαλέξεις.



Aξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ημερίδα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής
αποτιμήθηκε με 3 πιστωτικές μονάδες από τη Διεθνή Ομοσπονδία
Νοσηλευτών. Το σημείο αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό καθώς πετύχαμε την
αναγνώριση για μοριοδότηση με την παραχώρηση διεθνών μονάδων
συνεχούς νοσηλευτικής εκπαίδευσης  για την διοργάνωση τέτοιου είδους
σεμιναρίων.

Επιπλέον η διοργάνωση της ημερίδα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής με το
συγκεκριμένο θέμα, συνέβαλε άμεσα στην ανανέωση και εμπλουτισμό των
γνώσεων μας σε θέματα που προβληματίζουν καθημερινά όσους
ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ταυτόχρονα όμως μας
προβλημάτησε ακόμη περισσότερο στο γεγονός ότι πρέπει όλοι να
συμβάλουμε άμεσα για τη δημιουργία νομικού πλαισίου για την σωστή
λειτουργία της κοινοτικής νοσηλευτικής τόσο για την νομική κάλυψη του ίδιου
του ασθενούς όσο και του ίδιου του νοσηλευτή.

Επιπρόσθετα, οι περισσότερες εισηγήσεις που έγιναν από τους συνέδρους
αφορούσαν ως επί το πλείστον θέματα για την νομική υπόσταση και κάλυψη
των νοσηλευτών στην κοινότητα, το καθηκοντολόγιο καθώς και τρόπους
επέκτασης και ανάπτυξης της κοινοτικής νοσηλευτικής.

Μαρία Στυλιανού

Β. Γραμματέας ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ


