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31 Μαΐου 2012 
 

Θέσεις 
Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών για το προτεινόμενο νομοσχέδιο με τίτλο 

«Ο Περί Κοινοτικής Φροντίδας  Ψυχικής Υγείας Νόμο του 2010» 
 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών έχει μελετήσει το προτεινόμενο 
αναθεωρημένο προσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμος 
του 2010», και καταθέτει τις ακόλουθες παρατηρήσεις, απόψεις και εισηγήσεις: 
 
Μέρος Ι – Εισαγωγικές Διατάξεις: 
 

1) Οι όροι «Νοσηλευτής», «Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας» ή «Κοινοτικός Νοσηλευτής 
Ψυχικής Υγείας» καθώς και ο όρος «Κοινοτική Νοσηλευτική Φροντίδα» δεν 
διασαφηνίζονται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο. Η αναφορά στον όρο «Λειτουργός 
Ψυχικής Υγείας» δεν διευκρινίζει ποιους επαγγελματίες υγείας συμπεριλαμβάνει. 
Συνεπώς, ο ΠΑΣΥΝΜ εισηγείται όπως οι πιο πάνω όροι και η ερμηνεία τους 
ενσωματωθούν σύμφωνα με τους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους του 
1988-2012. Παράλληλα υποστηρίζουμε την προσθήκη αναφοράς στον όρο 
«Διεπαγγελματική Ομάδα Ψυχικής Υγείας» αφού μέσα από το υφιστάμενο 
νομοσχέδιο φαίνεται ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην κοινότητα θα 
προσφέρονται από μια τέτοια ομάδα που περιλαμβάνει επαγγελματίες υγείας όπως 
ψυχίατρος, κοινοτικός νοσηλευτής ψυχικής υγείας, εργασιοθεραπευτής, κοινωνικός 
λειτουργός κ.α. Οι όροι και οι ερμηνείες για κάθε επαγγελματία υγείας θα πρέπει  να 
αναφέρονται ξεχωριστά, όπως στην πιο πάνω εισήγηση αναφορικά με τον «Κοινοτικό 
Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας». 

 
2) Οι πρόνοιες αναφορικά με το «Μητρώο Μονάδων Ψυχικής Υγείας» και «Μονάδα 

Ψυχικής Υγείας» όπου αυτές αναφέρονται εκτιμούμε ότι θα πρέπει να 
επανεξεταστούν έτσι ώστε να επιδιωχθεί αρμονία τόσο με τον Περί Ψυχιατρικής 
Νοσηλείας Νόμο, όσο και με τον Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμο. 

 
3) Ο όρος «ψυχική διαταραχή» θα πρέπει να ερμηνευτεί σύμφωνα με το ICD 10 του 

Διεθνούς Συστήματος Ταξινόμησης Ασθενειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
αφού αυτό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας 
για σκοπούς κλινικής κωδικοποίησης και κοστολόγησης στα πλαίσια των DRGs 
(Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια - ΚΕΝ). 
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Μέρος ΙΙ – Γενικές Αρχές Παροχής Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας: 
  

1) Το Άρθρο 3, εδάφιο (2) αναφέρεται στις «αρχές» που αναμένεται να διέπουν την 
παροχή κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας, χωρίς αναφορά στις «αρχές κοινοτικής 
νοσηλευτικής ψυχικής υγείας». Προτείνεται η προσθήκη του πιο πάνω όρου, δεδομένου 
ότι οι «αρχές της κοινοτικής νοσηλευτικής ψυχικής υγείας» αποτελούν αναπόσπαστο 
και θεμελιώδες στοιχείο στην παροχή κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας.  
 
Η αναφορά στο εν λόγο άρθρο σε «κοινοτική ψυχιατρική» δεν ανταποκρίνεται στο όλο 
πλαίσιο φροντίδας που παρέχεται στην κοινότητα τόσο από τους ψυχιάτρους όσο και 
από τους νοσηλευτές αλλά και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας που εμπλέκονται 
και δεν συνάδει με την αντίστοιχη ορολογία που χρησιμοποιείται στο κείμενο. 
 

2) Το Άρθρο 4, εδάφιο (2),  αναφέρεται σε «προσοντούχο προσωπικό». Ωστόσο, δεν 
διευκρινίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. Ο ΠΑΣΥΝΜ εισηγείται τη σαφή 
περιγραφή των ελάχιστων προσόντων για κάθε επαγγελματική ειδικότητα που θα 
εμπλέκεται στην παροχή κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ποιότητα και ασφάλεια στην παρεχόμενη φροντίδα. 

Μέρος ΙΙΙ – Τομεοποίηση της παροχής Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας: 
 

1) Το «Μητρώο Μονάδων Ψυχικής Υγείας», όπως αυτό αναφέρεται στο Άρθρο 10, εδάφιο 
(1), θα πρέπει να προσαρμόζεται και να βρίσκεται σε αρμονία με τις διατάξεις του 
Τροποποιητικού Νόμου Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Τμήμα ΙΒ του Μέρους ΙΙΙ) 
όπου γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στους όρους και λειτουργία των «ψυχιατρικών 
κέντρων και μονάδων ψυχικής υγείας» όπως το «Ιδιωτικό Ψυχιατρικό κέντρο 
Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων».  
 

Ταυτόχρονα, το εν λόγω Μητρώο θα πρέπει να προσαρμόζεται με τις διατάξεις του 
Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου, όπου καθορίζονται τα ψυχιατρικά κέντρα και 
μονάδες. Συγκεκριμένα, το Άρθρο 24, εδάφιο (3) διευκρινίζει ότι: «Ανεξάρτητα από 
οποιεσδήποτε πρόνοιες σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο, οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση 
άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ιδρυμάτων, σωματείων, υπηρεσιών και οργανώσεων 
για ψυχικά ασθενείς δε θα επιτρέπουν την ίδρυση ή τη λειτουργία τους, αν δεν 
περιληφθούν στο Μητρώο της Επιτροπής». 
 

2) Το Άρθρο 10, εδάφιο (3) προνοεί ότι οι κρατικές μονάδες ψυχικής υγείας εγγράφονται 
αυτόματα όταν και εφόσον ικανοποιήσουν το Διευθυντή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 
και προδιαγραφές. Ο ΠΑΣΥΝΜ εισηγείται τη σαφή περιγραφή τέτοιων προϋποθέσεων 
και προδιαγραφών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται διαφάνεια και καθολικότητα μέσα στο 
Σύστημα Υγείας και να αποφεύγεται η διάκριση μεταξύ των Μονάδων του ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα. 
 

3) Το Άρθρο 11, προνοεί ότι οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας υπόκεινται στην εποπτεία των 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και ότι ο Διευθυντής ορίζει εντεταλμένους λειτουργούς 
που ασκούν το καθήκον της εποπτείας. Ωστόσο, το Άρθρο 21 του Περί Ψυχιατρικής 
Νοσηλείας Νόμου αναφέρει ότι η Επιτροπή Εποπτείας είναι υπεύθυνη να «επιθεωρεί τα 
κέντρα όπου νοσηλεύονται ασθενείς και τους χώρους όπου διαμένουν ή τα κέντρα όπου 
παρέχεται εξωνοσοκομειακή φροντίδα μετά το τερματισμό της νοσηλείας τους». 
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Ως εκ τούτου, ο ΠΑΣΥΝΜ εισηγείται ότι οι πρόνοιες του πιο πάνω Άρθρου πρέπει να 
διαφυλαχθούν και η Επιτροπή Εποπτείας να συνεχίσει να ασκεί το συγκεκριμένο ρόλο. 
Ωστόσο, στην περίπτωση που τελικά ο συγκεκριμένος ρόλος αναληφθεί από τους 
«εντεταλμένους λειτουργούς» με ή χωρίς τη συνεργασία της Επιτροπής τότε ο 
ΠΑΣΥΝΜ εισηγείται όπως στο κλιμάκιο των «εντεταλμένων λειτουργών» 
περιλαμβάνεται αριθμός νοσηλευτών ίσος με τον αριθμό των οποιονδήποτε άλλων 
επαγγελματιών υγείας εμπλέκονται στο κλιμάκιο αυτό. Παράλληλα, εισηγείται όπως 
διευκρινιστούν και καθοριστούν η επαγγελματική ταυτότητα και τα απαιτούμενα 
προσόντα όλων των λειτουργών που θα εμπλέκονται.  
  

4) Η εξουσία αναστολής και διαγραφής από το Μητρώο, όπως αυτή αναφέρεται στο 
Άρθρο 13, εδάφιο (1), θα πρέπει  να επανεξεταστεί προσεκτικά έτσι ώστε  όχι μόνο να 
αποφευχθεί τυχών αντιπαράθεση, αλλά και να επιδιωχθεί αρμονία με τις πρόνοιες τόσο 
του Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμου, όσο και με τον Περί Ψυχιατρικής 
Νοσηλείας Νόμο. 

 

Μέρος ΙV – Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας 
 

1. Το Άρθρο 17 αναφέρεται στη σύσταση «Τομεακής Επιτροπής». Ωστόσο, 
παρατηρείται ότι ενώ σε όλες τις παραγράφους του εδαφίου (2) διασαφηνίζονται τα 
επαγγέλματα ή οι ιδιότητες εκπροσώπησης των μελών της επιτροπής, εντούτοις, στην 
παράγραφο (β) δεν διευκρινίζονται τα επαγγέλματα των δύο «λειτουργών των 
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας». Ο ΠΑΣΥΝΜ εισηγείται όπως διευκρινιστεί το 
συγκεκριμένο σημείο και προτείνει όπως στην επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένας 
νοσηλευτής καθώς και εκπρόσωπος των οικογενειών. 

 
Μέρος V – Ποικίλες Διατάξεις 
 

1.  Η αναφορά στην «Επιτροπή Εποπτείας» στο Άρθρο 23 θα πρέπει να αποδοθεί 
σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.  Η ορθή ορολογία θα πρέπει να είναι 
«Επιτροπή Εποπτείας και προστασίας δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών» 

 
 
 
 
                                                          
 

 

 
 

 

 

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 
Νόμων 1988-2011. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς 
οργανισμούς όπως το Διεθνές Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών (EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA).  

 

Ιωάννης Λεοντίου 
Πρόεδρος 

 

Αριστείδης Χωραττάς 
Γραμματέας 

 


