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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, με την ευκαιρία του νέου έτους
σας εύχεται υγεία, οικογενειακή ευτυχία και κάθε επαγγελματική επιτυχία.
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) εξελέγη κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε
στις 28 Ιανουαρίου 2010 και καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1 Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος
2 Ευδοκία Αθηνή
Αντιπρόεδρος
3 Χρίστος Ανδρέου
Γραμματέας
4 Ανδρέας Ερμογένους Ταμίας
5 Αριστείδης Χωραττάς Μέλος
6 Γεωργία Γεωργίου
«»
7 Αφροδίτη Κασίνη
«»
8 Μαρία Παναγιώτου
«»
9 Νίκος Σάββα
«»
Η συν. Κασίνη Αφροδίτη απεχώρησε για προσωπικούς λόγους τον Οκτώβριο του 2010 και τη θέση της κατέλαβε
ο πρώτος επιλαχών στις πιο πάνω εκλογές συν. Τσοβίλης Παναγιώτης.
Το ΔΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του εργάστηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των δραστηριοτήτων του
όπως απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις στον Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο 214/88 (Άρθρο 20):
(α) Προώθηση και προστασία του κύρους του Νοσηλευτικού και Μαιευτικού Επαγγέλματος.
(β) Καταρτισμός επιτροπών για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.
(γ) Μέριμνα προαγωγής και βελτίωσης επιπέδων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και υγείας στη Δημοκρατία.
(δ) Επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας, εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας που
αφορά το επάγγελμα του Νοσηλευτή και της Μαίας.
(ε) Ασκεί τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου.
(στ) Συμμετέχει στο Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών, στη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών και σε οποιαδήποτε
άλλη διεθνή οργάνωση.
Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, το ΔΣ, με τη βοήθεια και συμπαράσταση των μελών του Συνδέσμου σε
παγκύπρια βάση, προσπάθησε να φέρει σε πέρας την αποστολή και να εκπληρώσει τους στόχους που είχαν τεθεί.
Το ΔΣ συνήλθε σε 27 τακτικές και 9 έκτακτες συνεδριάσεις, ενώ παράλληλα, είχε συνολικά 7 συναντήσεις με το
Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, τους συνδικαλιστικούς φορείς της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής,
με εκπροσώπους των Πανεπιστημίων (μέσος όρος συνεδριάσεων: 2 μηνιαίως). Τα κυριότερα θέματα που
απασχολούσαν την ημερησία διάταξη και κατεύθυναν τις δραστηριότητες της τελευταίας διετίας συνοψίζονται στα
πιο κάτω:
1. Νομικά θέματα
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 20, Παράγραφος 6 των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων, ο
Σύνδεσμος «εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις επί της κείμενης νομοθεσίας της αφορώσης εις το επάγγελμα του Νοσηλευτή
ή της Μαίας». Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας ο Σύνδεσμος κλήθηκε να εκφράσει απόψεις και εισηγήσεις
για διάφορα νομικά ζητήματα. Οι θέσεις του Συνδέσμου, κατατέθηκαν γραπτώς, υποστηρίχθηκαν και
τεκμηριώθηκαν στις σχετικές συνεδριάσεις είτε σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας είτε σε επίπεδο Βουλής των
Αντιπροσώπων. Η δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί παρουσιάζεται ανάλογα με τις κείμενες νομοθεσίες ως
ακολούθως:
1.1 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος
Με πρωτοβουλία του ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ και κατόπιν έγκρισης από Γενική Συνέλευση και υποστήριξη από το
Νομικό Σύμβουλο του Συνδέσμου ο νόμος προωθήθηκε από τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες και τροποποιήθηκε
μέσα στο 2011 (Νόμος 122(Ι)1011). Οι τελευταίες κύριες τροποποιήσεις στο συγκεκριμένο νόμο αφορούν τα
ακόλουθα:
Member of the International Council of Nurses

Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών

Member of the International Confederation of Midwives

Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών

2/16/2012C:\Documents and Settings\Ioannis.IOANNIS23666\My Documents\CYNMA\Γενικές Συνελεύσεις\ΓΣ 2012\Ekloges\LOGODOSIA12a.doc

Page 3 of 24

•
•

Την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα σε δεκατρία.
Την επέκταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής από δύο σε τέσσερα έτη.
• Τη δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών του Συνδέσμου ανά επαρχία.
• Την κατοχύρωση του λογότυπου (εμβλήματος) του Συνδέσμου.
• Την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.
Επιπρόσθετα, το ΔΣ συνεργάστηκε με το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, τους Συνδικαλιστικούς
κλάδους Νοσηλευτών και τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες για περεταίρω βελτιώσεις στην κείμενη Νομοθεσία. Οι
πρόσφατες τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στις 27 Ιανουαρίου 2012 (Νόμος 1(Ι)2012) αφορούν τα
ακόλουθα:
•

Την αύξηση των μελών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής σε 11 και επέκταση αρμοδιοτήτων
του.
• Την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας με ίδρυση Πειθαρχικού Συμβουλίου.
• Την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου σε οικονομικά θέματα και την είσπραξη τελών
εγγραφής και επανεγγραφής στο Μητρώο.
• Την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Σημαντική επίσης εξέλιξη είναι η κατάθεση κανονισμών στη Βουλή που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος
μέσα από τα πιο κάτω:
• Εθνικός Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.
• Κώδικας Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη Νοσηλευτική.
• Περίγραμμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Αρμοδιοτήτων Νοσηλευτών.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχοι κώδικες έχουν ετοιμαστεί και για τη Μαιευτική όπως επίσης και για τη Συνεχή
Επαγγελματική Ανάπτυξη.
1.2 Προσχέδιο του Περί λειτουργίας Στεγών Ενηλίκων Νόμου και των προτεινόμενων Κανονισμών
Το προσχέδιο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας. Το ΔΣ με σχετική επιστολή προς την Υπουργό
Εργασίας ενεπλάκη στη διαδικασία διαβούλευσης και κατέθεσε απόψεις αναφορικά με τη συμμετοχή των
Νοσηλευτών σε θέματα που αφορούν τη φροντίδα των ενοίκων αλλά και τη διεύθυνση και λειτουργία των Στεγών.
Οι απόψεις του ΔΣ έχουν ενσωματωθεί και κατοχυρώνουν περεταίρω το επάγγελμα ιδιαίτερα μέσα από τις
ερμηνείες για τους Νοσηλευτές. Το τελικό προσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί από τη Βουλή. Το
ΔΣ βρίσκεται σε ετοιμότητα για να παραστεί στις αντίστοιχες συνεδριάσεις της Βουλής.
1.3 Ο περί ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών νοσηλευτηρίων Νόμος
Ο Νόμος αυτός έχει ψηφιστεί από το 2001 και μέσα από τις πρόνοιες του κατοχυρώνει, μεταξύ άλλων, τα
επαγγέλματα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής στον Ιδιωτικό Τομέα ιδιαίτερα σε σχέση με τη στελέχωση
των νοσηλευτηρίων. Ο ΠΑΣΥΝΜ εκπροσωπείται στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή που λειτουργεί με
βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου.
Από τον Οκτώβρη του 2011 έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλες οι πρόνοιες της νομοθεσίας που ήταν σε αναστολή.
Συγκεκριμένα το ΜΕΡΟΣ Χ που αφορούσε τη στελέχωση με αναφορές στην αναλογία νοσηλευτών-ασθενών
εφαρμόζεται από 1η Οκτωβρίου 2011. Το ΔΣ πιστεύει ότι αυτή η εξέλιξη διασφαλίζει περεταίρω την ποιότητα
παροχής φροντίδας υγείας και την ασφάλεια του ασθενή.
1.4 Ο περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμος
Ο Σύνδεσμος, μελετώντας το Νόμο έχει καταθέσει γραπτώς απόψεις που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
1) Τους όρους «νοσηλευτής», «νοσηλευτής ψυχικής υγείας», «κοινοτικός νοσηλευτής ψυχικής υγείας» και
«κοινοτική νοσηλευτική φροντίδα» οι οποίοι πρέπει να ενσωματωθούν και να ερμηνευτούν σύμφωνα με το
Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο.
2) Τον όρο «διεπαγγελματική ομάδα», και ότι αυτή θα περιλαμβάνει ψυχίατρο, κοινοτικό νοσηλευτή ψυχικής
υγείας, ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό.
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3) Το «Μητρώο Μονάδων Ψυχικής Υγείας» και «Μονάδα Ψυχικής Υγείας» ώστε να υπάρχει συνάφεια με τον
Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο και τον Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμο.
4) Τον όρο «ψυχική διαταραχή» και την ερμηνεία του που θα πρέπει να ερμηνευτεί σύμφωνα με το ΙCD 10 και
το Διεθνές Σύστημα Κατηγοριοποίησης ασθενειών του ΠΟΥ.
5) Τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού.
6) Την εξουσία αναστολής και διαγραφής από το «Μητρώο Μονάδων Ψυχικής Υγείας» η οποία θα πρέπει να
εξεταστεί προσεκτικά έτσι ώστε να μην προσκρούει στις πρόνοιες των Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων και
Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμων.
7)
1.5 Νόμος που τροποποιεί τον Περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμο
Αμέσως μόλις το ΔΣ πληροφορήθηκε την προώθηση του πιο πάνω νόμου ζήτησε την εμπλοκή του στη
διαδικασία συζήτησης στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής. Κατέθεσε γραπτώς σε συνεδρία της αρμόδιας
επιτροπής της Βουλής τεκμηριωμένες απόψεις αναφορικά με τη συμμετοχή και το ρόλο των νοσηλευτών στη
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και κυρίως σε ό,τι αφορά:
• Την πρόληψη και θεραπεία
• Την αξιολόγηση
• Το διασυνδετικό ρόλο
• Το συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο
Σημειώνεται ότι προς υποστήριξη των πιο πάνω ο Πρόεδρος του Συνδέσμου διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στις
χώρες μέλη του EFN τα αποτελέσματα της οποίας κατατέθηκαν με τις απόψεις του ΔΣ στη συζήτηση στη
Βουλή. Η πεντασέλιδη έκθεση με ημερομηνία 21 Μαρτίου 2011 καταλήγει ως εξής:
«Για όλους τους πιο πάνω λόγους πιστεύουμε ότι στις πρόνοιες σε όποια τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου (Περί
περίθαλψης και μεταχείρισης τοξικομανών Νόμος 57(Ι) του 1992) θα πρέπει να γίνουν ανάλογες ρυθμίσεις σε ότι αφορά
στην συμμετοχή των νοσηλευτών γενικότερα.
Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά το προτεινόμενο τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, στην Προσθήκη
άρθρου 7Α, σελ. 5, αν αυτή η πρόνοια παραμείνει, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο Νοσηλευτής ως μέλος της
Επιτροπής που θα συσταθεί για να λειτουργεί συμβουλευτικά προς τα αρμόδια Δικαστήρια της Δημοκρατίας στις
περιπτώσεις καταδικασθέντων που κατατάσσονται στην κατηγορία του ουσιοεξαρτώμενου.
Η παρουσία του Νοσηλευτή θα ενισχύσει το έργο της Επιτροπής αφού όπως καταδεικνύεται από τα πιο πάνω αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της διεπαγγελματικής ομάδας στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων ατόμων με τοξικοεξάρτηση και
είναι σε θέση να αξιολογήσει τις περιπτώσεις καταδικασθέντων προσώπων που θα χρειαστεί να παραπεμφθούν σε
θεραπευτικό κέντρο.
Έχουμε προβεί σε διερεύνηση της συμμετοχής των νοσηλευτών σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και επισυνάπτουμε τα
αποτελέσματα της σχετικής έρευνας».
2. Θέματα Μαιευτικής
Η Επιτροπή Μαιών ⁄ Μαιευτών του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών,
εγκρίθηκε κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών
και Μαιών την 28ην Νοεμβρίου 2009, ενώ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση την 28ην Ιανουαρίου 2010
διεξήχθηκαν για πρώτη φορά οι αρχαιρεσίες για της ανάδειξη εννεαμελούς Επιτροπής η οποία εκλέγεται στην
Τακτική Γενική Συνέλευση αποκλειστικά από τις Μαίες μέλη του Συνδέσμου. Ο καταρτισμός της Επιτροπής
Μαιών/Μαιευτών σε σώμα για τη χρονική περίοδο 2010 – 2012 είχε ως εξής:
Πρόεδρος
: Νίκη Παναγιώτου ΝΑΜ ΙΙΙ Λ/σίας
Αντιπρόεδρος
: Στέλλα Λεοντίου ΝΑΜ ΙΙΙ Λ/σίας
Γραμματέας
: Ελένη Χατζηγεωργίου ΤΕΠΑΚ
Ταμίας
: Μαρία Παναγιώτου Γ Ν Λ/σου
Βοηθός Γραμματέας : Φανή Γονατά ΝΑΜ ΙΙΙ Λ/σίας
Βοηθός Ταμίας
: Ιωάννα Τιμοθέου Γ Ν Λ/σου
Μέλος
: Αθηνά Καρασιαλή ΝΑΜ ΙΙΙ Λ/σίας
Μέλος
: Αγγέλα Κυπριανού ΝΑΜ ΙΙΙ Λ/σίας
Μέλος
: Σκεύη Κανταρή ΝΑΜ ΙΙΙ Λ/σίας
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Σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς η Επιτροπή αποτελεί: «το συλλογικό όργανο που φέρει την
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΝΜ, να ασκεί αρμοδιότητες και δραστηριότητες σχετικά με τα
επαγγελματικά δρώμενα και τεκταινόμενα της Μαιευτικής στη Κύπρο και στο εξωτερικό και η οποία λειτουργεί υποστηρικτικά
και σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιτυχή διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του».
Μέλος σημαίνει την/τον κάθε μαία/μαιευτή που είναι εγγεγραμμένη /ος στο Μητρώο Μαιών και ασκεί το επάγγελμα στη
Δημοκρατία, είναι μέλος του Συνδέσμου και έχει εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο σύμφωνα με τις
αντίστοιχες πρόνοιες των περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων άρθρο 19, Εδάφιο (1) και (2)».
2.1 Εκπροσώπηση Μαιών σε διεθνή σώματα
2.1.1 Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Μαιών (European Midwives Association – EMA)
Η συμμετοχή σημαίνει την εκπροσώπηση της ΕΜ-ΠΑΣΥΝΜ στις ετήσιες συναντήσεις του
Συνδέσμου οι οποίες γίνονται κάθε χρόνο τέλος Σεπτεμβρίου.
Το 2010 η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μαιών φιλοξενήθηκε από το Σύνδεσμο
Μαιών Σουηδίας στη Στοκχόλμη. Η Κύπρος είχε την ευκαιρία να ανακοινώσει τον καταρτισμό της
Επιτροπής Μαιών και τη διασφάλιση της αυτονομίας και του δικαιώματος της να χειριστεί θέματα που
απασχολούν τη μαιευτική κοινότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κάτω από την ομπρέλα του Συνδέσμου. Έγινε
αναφορά στα πορίσματα έρευνας για την φροντίδα κατά την περίοδο της λοχείας μεταξύ των χωρών μελών της.
Η έρευνα αυτή αποκάλυψε το φαινόμενο της εκχώρησης των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των μαιών στους
Μαιευτήρες, Παιδιάτρους και Κοινοτικούς Νοσηλευτές, οι οποίοι αναλαμβάνουν την
παρακολούθηση των λεχωΐδων και των νεογνών. Σε αυτό αναφέρεται η αναγκαιότητα
για ένα νομικά καθορισμένο χρονικό διάστημα λοχείας, κοινές συνισταμένες
φροντίδας κατά την περίοδο της λοχείας ανάμεσα στις 25 χώρες μέλη και η ανάγκη
εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την φροντίδα λεχωίδων. Συζητήθηκε
επίσης η χρησιμότητα των οδηγιών 2005/36/ΕΕ που καθορίζουν τη Μαιευτική άσκηση και εκπαίδευση. Η
Κύπρος τοποθετήθηκε ότι η Μαιευτική σαν επάγγελμα είναι προνομιούχα που έχει ξεχωριστές οδηγίες και ότι οι
εν λόγω οδηγίες είναι απαραίτητες, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμιση τους μέσω του ΕΜΑ. Ο EMA
ζήτησε από τον EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) να καταλήξουν σε ένα
κοινό έντυπο αναφοράς με κοινούς σκοπούς και στόχους με επίκεντρο τη γυναίκα και τον καταλληλότερο τρόπο
φροντίδας.
Η ετήσια συνάντηση 2011 πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Επιτροπής
Μαιών. Στη συνάντηση αναπτύχθηκε το θέμα της αύξησης των ποσοστών καισαρικής τομής στις σύγχρονες
κοινωνίες. Ο ΕΜΑ δεσμεύτηκε όπως παρακολουθεί και αναφέρει όσον αφορά στα ποσοστά κατανάλωσης
αλκοόλης και καπνού κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης σε μια προσπάθεια περιορισμού της. Επίσης έγινε
αλλαγή του καταστατικού και τονίστηκε ότι τα μέλη της ΕΜΑ είναι οι αυτόνομοι μαιευτικοί σύνδεσμοι ή
οργανισμοί ή επιτροπές που λειτουργούν αυτόνομα σε βάση διεπαγγελματικών Συνδέσμων.
2.1.2 Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ΔΣΜ) (International Confederation of Midwives – ICM)
Η Κύπρος συμμετέχει στο νότιο τομέα Ευρώπης, με εκπροσώπηση στις ετήσιες συναντήσεις,
καθώς και στην ανά τριετία γενική Συνέλευση.
Το 2010 η συνάντηση διεξήχθη στη Μαδέιρα, παράλληλα με το 3ο εκπαιδευτικό συνέδριο της
ΕΜΑ που είχε τίτλο “Educators Leading the Challenges of Midwifery In Europe”. Οι
συνάδελφοι της Επιτροπής παρουσίασαν τα θέματα “Μαίες και οι Στόχοι της Χιλιετίας – Η παγκόσμια Συμβολή
των Μαιευτικών Υπηρεσιών» και «Midwives prescribing in Europe». Το 2011 πραγματοποιήθηκε στο Durban η
τριετής γενική συνέλευση της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της
Επιτροπής. Στη συνέλευση αναθεωρήθηκε ο ορισμός της Μαίας ο οποίος ψηφίστηκε, υιοθετήθηκε και
χρησιμοποιείται από όλους τους συνδέσμους, ορίστηκαν μελλοντικοί στόχοι και αναθεωρήθηκαν πολιτικές θέσεις
με σκοπό την ενδυνάμωση των μαιών. Θεωρείται επίσης ιστορική η έγκριση και δέσμευση όλων των φορέων στα
Διεθνή Πρότυπα «Εκπαίδευσης», «Νομοθετικής Ρύθμισης» και λειτουργίας των «Μαιευτικών Συνδέσμων» με
βάση τις πρότυπες «Ικανότητες των Μαιών». Σημειώνεται ότι εκπρόσωπος της ΕΜ-ΠΑΣΥΝΜ έχει εκλέγει ως
μέλος του συμβουλίου της ΔΣΜ, ως εκπρόσωπος στη Νότια Περιφέρεια της Ευρώπης.
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Μετά τη Συνέλευση ακολούθησε το 31ο Παγκόσμιο Μαιευτικό Συνέδριο Μαιευτικής. Η Κύπρος συμμετείχε για
δεύτερη φορά με 10μελή αποστολή μαιών. Τα θέματα του συνεδρίου παρουσίασαν ενδιαφέρον και φάνηκε η
διεθνής κινητοποίηση των μαιών για υποστήριξη της γυναίκας για φυσιολογικό τοκετό και μητρικό θηλασμό.
2.2 Διεθνής ημέρα Μαιών (5η Μαΐου)
Το 2010 η ημέρα γιορτάστηκε με εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν 90 μαίες, έχοντας
ως θέμα: «Ο κόσμος χρειάζεται τις Μαίες τώρα περισσότερο από ποτέ». Παράλληλα,
εκδόθηκαν δελτίο τύπου για τα ΜΜΕ και έντυπα τα οποία διανεμήθηκαν σε έγκυες κατά
την επίσκεψη τους στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου. Έγιναν συνεντεύξεις στο
ραδιόφωνο και συμμετοχές σε ένα επετειακό διαδικτυακό διεθνές συνέδριο. Το 2011 η
μέρα σηματοδοτήθηκε με το σύνθημα της «αναγκαιότητας για αριθμητική επάρκεια των
Μαιών παγκόσμια», με σκοπό τη μείωση της μητρικής και νεογνικής θνησιμότητας. Στο
διεθνές συνέδριο πέραν των 70 μαιών περπάτησαν τη συμβολική διαδρομή που άρχιζε
από κάθε χώρα και κατέληγε στο Durban της Νοτίου Αφρικής.
2.3 Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη Μαιών
Η 1η Επιστημονική Ημερίδα Μαιευτικής διεξήχθη τον Ιούνιο 2010, με τίτλο «Συνεχής
Ανάπτυξη της Μαιευτικής Πρακτικής» και η 2η ημερίδα διεξήχθη τον Ιούνιο 2011, με θέμα
«Νέες Εξελίξεις στην Άσκηση της Μαιευτικής». Οι ημερίδες τελέστηκαν υπό την αιγίδα του
Υπουργού Υγείας και είχαν μεγάλη επιτυχία αφού συμμετείχαν γύρω στις 100 μαίες και
φοιτήτριες μαιευτικής. Τα πορίσματα των ημερίδων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
συνδέσμου. Παράλληλα, η Επιτροπή συμμετείχε τόσο στην οργανωτική επιτροπή όσο και
στις παρουσιάσεις αυτοτελών συνόδων μαιευτικής στα δύο παγκύπρια συνέδρια Νοσηλευτικής
και Μαιευτικής.
Το 2010, κατά το 8ο Κοινοπολιτειακό Συνέδριο Νοσηλευτών Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στην Πάφο, φιλοξενήθηκε ο πορτογάλος συνάδελφος Μαιευτής Vitor Varela, εκπρόσωπος
της Νότιας Ευρωπαικής περιφέριας στη ΔΣΜ (ICM). Η Επιτροπή και οι παρευρισκόμενες μαίες είχαν την
ευκαιρία να ακούσουν τον κο Vitor Varela να μοιραστούν την γνώση και τις εμπειρίες του, επικεντρώνοντας το
ενδιαφέρον τους στον 5ο στόχο της χιλιετίας για την αναβάθμιση της μητρικής και νεογνικής υγείας, καθώς και
της αναπαραγωγικής υγείας της γυναίκας. Επίσης, συζητήθηκαν το σχέδιο δράσης και οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι μαίες προς την επίτευξη του στόχου. Σε αυτό το πλαίσιο ετοιμάστηκε και αποστάλει σχετικό
υπόμνημα για τις παρεχόμενες μητρικές υπηρεσίες στην Κύπρο και τις αδυναμίες του συστήματος για την
επίτευξη του στόχου αυτού στην Κύπρο.
2.4 Μητρικός θηλασμός
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, οι μαίες έλαβαν μέρος στην προώθηση του μητρικού θηλασμού τόσο
με ημερίδες όσο και με άλλες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 2 ημερίδες για το μητρικό
θηλασμό ειδικά για επαγγελματίες υγείας οι οποίες φιλοξένησαν πέραν των 100 συνέδρων. Ο παγκόσμιος
ταυτόχρονος μητρικός θηλασμός (World Alliance for Breast Feeding Action-WABA) διοργανώθηκε από την
Επιτροπή σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο «Μητρικός Θηλασμός Δώρο Ζωής» και τις δυο χρονιές.
Το 2010, τη διεθνή εβδομάδα μητρικού θηλασμού, έγιναν διαλέξεις στα νοσοκομεία με θέμα το μητρικό
θηλασμό, κυκλοφόρησε σχετικό δελτίο τύπου και διανεμήθηκε έντυπο υλικό με εικόνες σε νηπιαγωγεία. Το 2011
οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκαν την 1η εβδομάδα του Νοεμβρίου. Κατά την
διάρκεια του μήνα δόθηκαν συνεντεύξεις στα ΜΜΕ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σε όλες τις πόλεις και
παρουσιάστηκαν ομιλίες για το θέμα τόσο από μέλη του συνδέσμου «Δώρο ζωής», όσο και από μαίες μέλη του
ΠΑΣΥΝΜ στο Νοσοκομείο Λεμεσού και στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ Λευκωσίας. Τον
Απρίλιο 2011 πραγματοποιήθηκε ημερίδα για το θέμα, με συνδιοργανωτές την επιτροπή και τον τομέα
Κοινοτικής Νοσηλευτικής ΠΑΣΥΝΜ. Μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας η Επιτροπή καθόρισε δύο
εκπροσώπους στην Εθνική Επιτροπή για την Προστασία και Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού.

Member of the International Council of Nurses

Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών

Member of the International Confederation of Midwives

Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών

2/16/2012C:\Documents and Settings\Ioannis.IOANNIS23666\My Documents\CYNMA\Γενικές Συνελεύσεις\ΓΣ 2012\Ekloges\LOGODOSIA12a.doc

Page 7 of 24

2.5 Άλλες δραστηριότητες της Επιτροπής
Το 2010, η επιτροπή πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας, Βουλευτές, τις Νοσηλευτικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και την Κλαδική Επιτροπή Νοσηλευτικού Προσωπικού/Γενικής
Νοσηλευτικής ΠΑΣΥΔΥ. Στις συναντήσεις, κατατέθηκε γραπτό υπόμνημα και συζητήθηκαν θέματα που
απασχολούν τις Μαίες και τη μαιευτική πρακτική στη Κύπρο όπως: την έλλειψη μαιών, τη Μαιευτική εκπαίδευση
σε επίπεδο πτυχίου, την οργανική θέση της Μαίας και την απουσία ξεχωριστής Διεύθυνσης Μαιευτικών
Υπηρεσιών στη δομή του Υπουργείου Υγείας. Επίσης, τονίστηκε η αυτονομία του επαγγέλματος της Μαιευτικής
όπως κατοχυρώνεται τόσο στους Νόμους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, οι οποίοι αναφέρονται σε δύο (2)
επαγγέλματα, τη «Νοσηλευτική» και τη «Μαιευτική» και σε δύο μητρώα: «Μητρώο Νοσηλευτών» και «Μητρώο
Μαιών», όσο και στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες της Μαιευτικής 80/154/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ (όπως έχουν
τροποποιηθεί με την 2005/36/ΕΕ) οι οποίες καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για την μαιευτική
εκπαίδευση και τη μαιευτική άσκηση.
3. Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
Ο Σύνδεσμος, στη διάρκεια της τελευταίας διετίας, έχει ενδυναμώσει περισσότερο την ευρύτερη και
πολυδιάστατη συνεργασία με τα μέλη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, γεγονός που φαίνεται ξεκάθαρα και
τεκμηριώνεται μέσα από την πολυάριθμη συμμετοχή τους στην καθολικότητα των εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.
Ο Σύνδεσμος συμμετείχε ως πλήρες μέλος στο Ευρωπαϊκό Σώμα επαγγελματιών ψυχικής υγείας «Horatio» και η
εκπρόσωπος του Συνδέσμου είχε εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Κύπρος θεωρείται μία από
τις πρώτες χώρες που οικοδόμησαν τους πρωταρχικούς πυλώνες της σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω
Οργανισμού. Ο Horatio είναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας και η φωνή των
επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην Ευρώπη. Σκοπός του είναι η διασφάλιση της ποιότητας τόσο στη κλινική όσο
και στη θεωρητική κατάρτιση αυτών των επαγγελματιών.
Κατά την τελευταία διετία και μέσα στα πλαίσια της εκπροσώπησης στο «Horatio»,
επιπλέον της συμμετοχής σε όλες τις συνεδριάσεις του εν λόγω σώματος, ο Σύνδεσμος
συμμετείχε σε διαφορά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την ψυχική
υγεία, στο σχεδιασμό και τη μετάφραση του Turku declaration και του green paper για τη
ψυχική υγεία σε Ευρωπαϊκό, τοπικό και διεθνές επίπεδο, στη διοργάνωση ευρωπαϊκού
συνεδρίου ψυχικής υγείας, στον προγραμματισμό και σχεδιασμό του επικείμενου ετήσιου
φεστιβάλ στη Σουηδία το 2012, καθώς και στην έκδοση και διανομή του καινούργιου τρίπτυχου σχετικά με το
Horatio. Σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΝΜ, εκπονήθηκαν ερευνητικές επισκοπήσεις σε σχέση με το ρόλο της
Νοσηλευτικής στις εξαρτησιογόνες ουσίες και την εκπαίδευση στη Νοσηλευτική ψυχικής υγείας.
Σε εθνικό επίπεδο, ο Σύνδεσμος συμμετέχει με εκπρόσωπο στην Εθνική Επιτροπή εποπτείας για τους ψυχικά
ασθενείς. Η Επιτροπή Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών ασχολείται με την εφαρμογή
του Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου 1997-2007. Έχει περισσότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα ενώ με τις
αποφάσεις της τροποποιεί τον εν λόγω Νόμο, συμβουλεύει τον Υπουργό της Υγείας για την έκδοση διατάγματος
λειτουργίας κέντρων ψυχικής υγείας και επιλαμβάνεται προβλημάτων ή παραπόνων ατόμων με ψυχικό νόσημα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Σύνδεσμος μελέτησε και έχει καταθέσει γραπτώς τις παρατηρήσεις, απόψεις και
εισηγήσεις του σχετικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας
Νόμο».
Το ΔΣ αναγνωρίζει την αξία, σημαντικότητα και αναγκαιότητα της συστηματικής βελτίωσης των σχέσεων και της
συμμετοχής των μελών από πλευράς των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, γι’ αυτό παρίσταται αρωγός και
συμπαραστάτης στη συνέχεια του Τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.
4. Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη - Επιχορηγήσεις Μελών - Κίνητρα ΠΑΣΥΝΜ
Η συνεχής διαδικασία για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση της ικανότητας και αντίληψης για επαγγελματική
ανέλιξη αποτελεί απαραίτητο συστατικό της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής επιστήμης. Αυτή επιτυγχάνεται με
απόκτηση και ευρεία ανάπτυξη της γνώσης, των δεξιοτήτων και εμπειριών που συνήθως δεν καρπούνται κατά τη
διάρκεια της αρχικής βασικής εκπαίδευσης ή ακόμα και κατά τη συνεχώς επαναλαμβανόμενη, υπό τύπο ρουτίνας,
νοσηλευτική άσκηση. Η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη παρέχει τη δυνατότητα για διατήρηση της
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επαγγελματικής επάρκειας. Γενικά, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους οι Νοσηλευτές / Μαίες επιθυμούν
να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία:
•

Είναι απαραίτητο να εκπαιδεύονται δια βίου προκειμένου να παράσχουν ασφαλή φροντίδα, βασισμένη
στην επιστημονική γνώση, έτσι ώστε να αντεπεξέρχονται στις προσδοκίες των ασθενών και της
εμπιστοσύνης του κοινού.
• Η προσωπική επιθυμία για την ανάπτυξη της γνώσης, των εμπειριών και των δεξιοτήτων.
• Ενδεχόμενη προϋπόθεση που τίθεται από επαγγελματικό σώμα.
• Απόδειξη επαγγελματικού επιπέδου στον εργοδότη.
Για το λόγο αυτό το ΔΣ προσπάθησε κατά τη διετία που πέρασε να στηρίξει ποικιλόμορφα τις όποιες
προσπάθειες των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για το σκοπό αυτό. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επιχορηγήσει
συναδέλφους οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια της απόφασης για τα «Κίνητρα επιχορήγησης μελών»
(δημοσιεύσεις στο περιοδικό Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά και παρουσιάσεις εργασιών σε Παγκύπριο
Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής) για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό συνέδριο. Επιπρόσθετα,
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του επιχορήγησε αρκετούς συναδέλφους για συμμετοχή σε συνέδρια ή άλλα
προγράμματα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί για τις επιχορηγήσεις μελών σε
συνέδρια εξωτερικού και το σχετικό έντυπο για συμπλήρωση από τους αιτούντες συναδέλφους συνεχώς
αναβαθμίζονται. Η κάθε περίπτωση εξετάστηκε και συζητήθηκε εξατομικευμένα. Ειδικό κριτήριο, μεταξύ άλλων,
για έγκριση της χορηγίας θεωρείται η παρουσίαση εργασιών, είτε μέσα από το περιοδικό, είτε στο Παγκύπριο
Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
5. Περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά»
Το περιοδικό έχει συμπληρώσει 12 χρόνια εκδόσεων. Η Εκδοτική Επιτροπή εργάστηκε
για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας των επιστημονικών και
ανταποκριτικών άρθρων του περιοδικού. Ωστόσο, το φαινόμενο της δυστοκίας στην
προσέλευση εργασιών εξακολουθεί να παρατηρείται και αυτό δυσχεραίνει την ομαλή
έκδοση του περιοδικού στα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.
Η Εκδοτική Επιτροπή είχε καταβάλει κάθε προσπάθεια και αλλεπάλληλες επαφές, για
προσέλκυση και εξασφάλιση εργασιών, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στα διάφορα
νοσηλευτικά και μαιευτικά τμήματα, στο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής, καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου. Στη θητεία αυτή έχουν
εκδοθεί δύο (2) Τόμοι, με συνολικά πέντε (5) τεύχη. Το τελευταίο τεύχος για το 2011
αναμένεται να εκδοθεί εντός ημερών. Ο Σύνδεσμος ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις δημοσιεύσεις από πλευράς
Μαιευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση ευαισθητοποίησης και
συνειδητοποίησης της ουσιαστικής αξίας των δημοσιεύσεων άρθρων στο εν λόγω περιοδικό.
Το περιοδικό αποτελεί το εκφραστικό όργανο και το μέσο της αμφίδρομης και συστηματικής επικοινωνίας,
ενημέρωσης, διαφώτισης και επιμόρφωσης των μελών του Συνδέσμου. Οι σκοποί του εστιάζονται στην
προάσπιση του κύρους της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής στον τόπο μας. Το ΔΣ εκφράζει την πεποίθηση ότι
κάθε μέλος διαθέτει αξιόλογο υλικό πληροφοριών και γνώσεων, η αντικειμενική αξία του οποίου αναγνωρίζεται
μόνο μέσα από τη διάχυση και την κατάλληλη αξιοποίηση του στις στήλες του περιοδικού.
Το περιοδικό διαθέτει πέραν των 1000 τακτικών συνδρομητών και αποστέλλεται φιλοφρονητικά σε περιορισμένο
αριθμό υπουργείων, συναφών επαγγελματικών συνδέσμων, οργανισμών και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα,
επισημαίνεται ότι το περιοδικό θεωρείται έγκριτο από ακαδημαϊκά ιδρύματα, είναι νομικά κατοχυρωμένο και
εγγεγραμμένο στη Διεθνή Τράπεζα Κυπριακών και Κυπρολογικών Εκδόσεων ΜΑΜ, καθώς και στη Διεθνή
σήμανση ISSN. Επιλεγμένα άρθρα από παλαιότερα τεύχη του περιοδικού είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του
Συνδέσμου. Μέσα στα πλαίσια των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει η Εκδοτική Επιτροπή, το περιοδικό έχει
εγγραφεί είναι πλήρως προσβάσιμο στη διεθνή ηλεκτρονική βάση δεδομένων EBSCO Publishing. Ο τρόπος
πληρωμής της ετήσιας συνδρομής για μέλη του δημόσιου τομέα γίνεται με αυτόματη αποκοπή μέσω του Γενικού
Λογιστηρίου μετά από ενυπόγραφη δήλωση του/της αιτητή/τριας ή κατευθείαν στο Σύνδεσμο, ενώ για μέλη του
ιδιωτικού τομέα γίνεται με ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή για όλα τα μέλη ανέρχεται στα δώδεκα (12)
Ευρώ περιλαμβανομένων των ταχυδρομικών τελών.
Μια επιπλέον καινοτομία της διετίας σε σχέση με το περιοδικό έχει ήδη δρομολογηθεί, αφορά την
αναπροσαρμογή και τον εκσυγχρονισμό τόσο της οργανωσιακής δομής, όσο και τις καλλιτεχνικής επιμέλειας των
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εκδόσεων. Συγκεκριμένα, η Εκδοτική Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στελεχώνεται από μέλη του ΔΣ και του
Συνδέσμου, ωστόσο, η αξιολόγηση των άρθρων θα διεκπεραιώνεται πλέον από επιλεγμένους ακαδημαϊκούς του
εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου. Αυτό αποτελεί μια έμμεση παρότρυνση των κατευθυντηρίων οδηγιών της
EBSCO Publishing, αλλά συνάμα και μια προσταγής η οποία απορρέει από συναφείς περιοδικά διεθνούς κύρους
και αναγνωσιμότητας.
Σε πρόσφατη εκδήλωση το ΔΣ τίμησε τους τρείς συναδέλφους με τις περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις
στο περιοδικό.
6. Παγκύπρια Συνέδρια Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Κατά τη διάρκεια της διετίας πραγματοποιήθηκαν το 17ον και το 18ον
Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Οι σύνεδροι είχαν την
ευκαιρία να συναντηθούν με συναδέλφους άλλων Νοσοκομείων, να
ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στη Νοσηλευτική και τη
Μαιευτική και να ανταλλάξουν απόψεις για το επαγγελματικό μέλλον.
Στα δύο αυτά συνέδρια, τα οποία
πραγματοποιήθηκαν στη Λεμεσό και
Λευκωσία αντίστοιχα, συμμετείχαν ως
εισηγητές και σύνεδροι πέραν των 650 Νοσηλευτών, Μαιών, Επισκεπτριών
υγείας και Φοιτητών Νοσηλευτικής από Κύπρο και Ελλάδα. Παράλληλα,
εκπροσωπήθηκαν επίσημα ο ΕΣΝΕ και ο ΣΕΜΜΑ. Αξιοσημείωτο είναι
το γεγονός ότι στο 18ο Συνέδριο επίσημος προσκεκλημένος του
Συνδέσμου ήταν ο κύριος David Benton, εκτελεστικός διευθυντής του
Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών. Ο κύριος Benton ανάπτυξε το θέμα
του συνεδρίου στο πλαίσιο των πολιτικών και των στρατηγικών του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών και της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, τονίζοντας εμφατικά ότι οι Νοσηλευτές και οι Μαίες είναι το κλειδί στην
επίτευξη της βέλτιστης προσβασιμότητας των ατόμων στις υπηρεσίες υγείας και της συνακόλουθης ποιότητας
στην παροχή των υπηρεσιών. Επίσης, επισήμανε ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση και το σύγχρονο κοινωνικό
πρότυπο της υγείας και ασθένειας απαιτούν την επέκταση και την αναβάθμιση των ρόλων που διαδραματίζουν οι
Νοσηλευτές και οι Μαίες σε όλα τα επίπεδα παροχής φροντίδας υγείας. Τέλος, εισηγήθηκε όπως η πολιτεία
προωθήσει την περαιτέρω συμμετοχή των Νοσηλευτών και των Μαιών, τόσο στα κέντρα λήψεως αποφάσεων
πολιτικής υγείας.
Η συνεχής αύξηση του αριθμού των συνέδρων, η διαχρονική αύξηση του αριθμού αλλά και η ποιοτική βελτίωση
των εισηγήσεων αντικατοπτρίζει τις αέναες προσπάθειες και ενέργειες του ΔΣ και ειδικότερα των Επιτροπών του
Συνεδρίου (Οργανωτικής και Επιστημονικής), για την καθιέρωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών και επιστημονικού
χαρακτήρα σε τέτοια Συνέδρια. Στα δύο τελευταία συνέδρια ενισχύθηκε περισσότερο η συμμετοχή φοιτητών
τόσο ως εισηγητές σε αυτοτελή φοιτητική σύνοδο, όσο και ως σύνεδροι. Παράλληλα, συνεχίστηκε και
αναβαθμίστηκε η μοριοδότηση τους με διεθνείς μονάδες συνεχούς επαγγελματικής νοσηλευτικής εκπαίδευσης
από το Διεθνές συμβούλιο Νοσηλευτών.
Με στόχο την μείωση των εξόδων τα συνέδρια οργανώθηκαν εξ΄ολοκλήρου από μέλη του Συνδέσμου. Η
Οργανωτική επιτροπή στελεχώθηκε από μέλη των επαρχιακών και άλλων επιτροπών και τομέων του συνδέσμου,
οι οποίοι ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις του Συνεδρίου. Παράλληλα, η Επιστημονική Επιτροπή
στελεχώθηκε από μέλη του Συνδέσμου, ακαδημαϊκούς ή ειδικούς στους διάφορους τομείς της Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής. Με την ευκαιρία το ΔΣ επιθυμεί να ευχαριστήσει, ακόμη μια φορά, τα μέλη της Οργανωτικής και
της Επιστημονικής Επιτροπής για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν για ευόδωση των εργασιών του
Συνεδρίου.
7. ΓΕΣΥ, ΟΑΥ και κατοχύρωση επαγγελμάτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Στο τομέα αυτό έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Αρχικά επισημαίνεται ότι ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με τους
Τομείς έχει μελετήσει και καταθέσει γραπτώς τόσο τις προτάσεις του για το σχετικό νομοσχέδιο όσο και το
πλαίσιο που αφορά τις Νοσηλευτικές και τις Μαιευτικές Διεργασίες, τον ελάχιστο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τα
αναλώσιμα για την εκτέλεση τους. Οι τροποποιήσεις εκπονήθηκαν μέσα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του ΔΣ
και υποβλήθηκαν στις συναντήσεις του Συμβουλευτικού Σώματος το οποίο είχε καταρτιστεί από πλευράς του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).
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Παράλληλα, έχουν κατατεθεί απόψεις και εισηγήσεις προς το Υπουργείο Υγείας, για συμμετοχή των Νοσηλευτών
και των Μαιών τόσο στη διευθυντική ομάδα των νοσηλευτηρίων, όσο και στις επιτροπές έρευνας και συνεχούς
εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Επίσης, αναφέρεται η πρωτοβουλία του Συνδέσμου για σύσταση ad hoc Επιτροπών
σχετικά με τις Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες, το Καθηκοντολόγιο, τον Κώδικα καλής πρακτικής, τον
Κώδικα ηθικής δεοντολογίας και τη Συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Οι Επιτροπές απαρτίζονταν από
εκπροσώπους του ΠΑΣΥΝΜ, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών,
των Κλάδων Γενικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών
και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων νοσηλευτικής.
Η συνεργασία και συμβολή των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ήταν καταλυτική τόσο στις
προκαταρκτικές συναντήσεις για το θέμα αυτό όσο και στη λειτουργία των Επιτροπών. Όλες οι Επιτροπές της
Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής εργάστηκαν εντατικά και έχουν ολοκληρώσει το έργο τους με την έκδοση
σχετικών εγχειριδίων τα οποία έχουν αρχικά διανεμηθεί και όπως προαναφέρθηκε έχουν κατατεθεί στη Βουλή ως
μέρος τον προτεινόμενων Κανονισμών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Το έργο για τις Κλινικές
Κατευθυντήριες Οδηγίες εξακολουθεί να συνεχίζεται λόγω του εκτεταμένου περιεχομένου και της συστηματικής
προσέγγισης όλων των νοσηλευτικών διαδικασιών σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές.
8. ICN – Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών
Το Μάιο 2011 πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα το διεθνές συνέδριο και η συνάντηση των εθνικών
αντιπροσώπων τα οποία όπως είναι γνωστό γίνονται κάθε 4 χρόνια. Η Κυπριακή αντιπροσωπεία
συμμετείχε στη λήψη σημαντικών αποφάσεων διεθνούς εμβέλειας σε θέματα βελτίωσης της
νοσηλευτικής πρακτικής, αναβάθμιση του ρόλου των Νοσηλευτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς
και κανονιστικά ζητήματα. Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με τη διεθνή έλλειψη νοσηλευτικού
προσωπικού και διακίνησης επαγγελματιών υγείας και ειδικότερα Νοσηλευτών. Επιπλέον των πιο πάνω,
αναφέρεται ότι οι περισσότερες δραστηριότητες του Συνδέσμου στο πεδίο του ICN διεκπεραιώνονται μέσα από
καθημερινή ηλεκτρονική αλληλογραφία, συλλογικές αποφάσεις του ΔΣ και προϋποθέσεις τήρησης
προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Επομένως, σε αρκετές περιπτώσεις, ο Σύνδεσμος έχει αξιοποιήσει τις γνώσεις και εμπειρίες συναδέλφων από τους
Τομείς αλλά και άλλους συναδέλφους με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και εξειδικεύσεις, έτσι ώστε οι εθνικές
γνωμοδοτήσεις από πλευράς του τόπου μας να τυγχάνουν πάντοτε επιστημονικής λογικής και τεκμηριωμένης
υποστήριξης.
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας διετίας σε σχέση με το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών αποτελούν η
επίσκεψη της διοικητικής λειτουργού του συμβουλίου κυρίας Myriam Gomez το 2010 και του εκτελεστικού
διευθυντή κυρίου Daivd Benton το 2011. Η πρώτη επίσκεψη έγινε μετά από την πρωτοβουλία του Συνδέσμου να
καταθέσει την υποψηφιότητα της Κύπρου στη διαδικασία για ανάληψη της διοργάνωσης και φιλοξενίας του
διεθνούς συνεδρίου νοσηλευτικής το 2015.
Τελική επιλογή στη διαδικασία ήταν η Νότιος Κορέα. Ωστόσο, οι υποδομές της χώρας μας εξασφάλισαν ευμενή
σχόλια και έθεσαν γερές βάσεις για τη διεκδίκηση του συνεδρίου σε
μελλοντικές διοργανώσεις.
Η επίσκεψη του κυρίου David Benton έγινε κατόπιν πρόσκλησης του
Συνδέσμου στα πλαίσια του 18ου Παγκυπρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
Κατά τις δύο αυτές επισκέψεις το Διοικητικό Συμβούλιο διευθέτησε και
παρευρέθηκε σε συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας, τις Νοσηλευτικές
Υπηρεσίες, βουλευτές και την τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης, διοργάνωσε
επισκέψεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα και διάφορες άλλες υποδομές του νησιού.
9. EFN - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτικών Συνδέσμων (ΕΟΣΝ)
Η ΕΟΣΝ απαρτίζεται από μόνιμα μέλη που είναι οι Εθνικοί Νοσηλευτικοί Σύνδεσμοι των χωρών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταιρικά μέλη, τους Συνδέσμους Νοσηλευτών των υπό ένταξη
χωρών. Ο ΠΑΣΥΝΜ κατέστη πλήρες μέλος στην ΕΟΣΝ με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το
Μάιο του 2004. Η Γενική Συνέλευση της ΕΟΣΝ συνέρχεται δύο φορές το χρόνο. Αποτελεί την ενιαία φωνή των
Νοσηλευτών της Ευρώπης και συναντά σε τακτική βάση Ευρωβουλευτές και άλλους παράγοντες διαμόρφωσης
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πολιτικών υγείας. Ο ΕΟΣΝ αποτελεί το θεματοφύλακα της προώθησης των συμφερόντων του Νοσηλευτικού
επαγγέλματος στην Ευρώπη.
Τη διετία που πέρασε ο Οργανισμός ανέπτυξε αρκετή δραστηριότητα κυρίως σε σχέση με τα προβλήματα που
προέκυψαν ένεκα της Οικονομικής κρίσης και τον αντίκτυπό στο Νοσηλευτικό Επάγγελμα όσο και με την
προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εκσυγχρονισμό της Οδηγίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση
Επαγγελματικών Προσόντων καθώς και με την Οδηγία για τη Διασυνοριακή Περίθαλψη.
Η Συμβολή του ΠΑΣΥΝΜ στις πιο πάνω προσπάθειες εστιάζεται στη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις
και στην παρουσίαση του θέματος «Economic Crisis: Impact and the way forward» από τον Πρόεδρο του ΔΣ και
Αντιπρόεδρο του EFN στη συνάντηση των Εθνικών Αντιπροσώπων του ΔΣΝ και των εκπροσώπων των
Συμβουλίων Νοσηλευτικής τον Μάιο του 2010 στη Γενεύη.
Ο Σύνδεσμος διαχρονικά διατηρεί στενή επικοινωνία και αγαστή συνεργασία με την Οργάνωση.
10. CNF - Κοινοπολιτειακή Ομοσπονδία Νοσηλευτών
Η εκπροσώπηση στον εν λόγω φορέα συμπεριλαμβάνεται στις συμβατικές
υποχρεώσεις του Συνδέσμου. Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτό το
πεδίο αποσκοπούν την άσκηση διεθνούς επιρροής επί των κυβερνήσεων και
διαμόρφωση πολιτικής υγείας με ενεργό συμμετοχή των Νοσηλευτών. Η
τελευταία διετία χαρακτηρίζεται από την προεδρία της Ευρωπαϊκής περιφέρειας
του CNF από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΝΜ, η οποία έληξε το 2011.
Σημαντικό γεγονός της συγκεκριμένης εκπροσώπησης του Συνδέσμου ήταν η
φιλοξενία και διοργάνωση του 8ου Κοινοπολιτειακού Νοσηλευτικού Συνεδρίου,
περιφέρειας Ευρώπης, το 2010 στην Πάφο. Το Συνέδριο έφερε τον τίτλο
«Advancing Health through Nursing: Commonwealth’s European Region Perspectives»
και σε αυτό συμμετείχαν πέραν των 200 νοσηλευτών και φοιτητών νοσηλευτικής από Κύπρο, Μάλτα, Ηνωμένο
Βασίλειο και χώρες της κοινοπολιτείας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Το επιστημονικό πρόγραμμα αποτελείτο από
52 ελεύθερες ανακοινώσεις και 2 αναρτημένα εκθέματα.
11. Γενικές Συνελεύσεις Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Η σύσκεψη είναι ετήσια και πραγματοποιείται κάθε χρόνο (Μάιο) στη Γενεύη. Στη σύσκεψη αυτή
παρευρίσκονται οι Υπουργοί Υγείας και άλλοι Υπηρεσιακοί παράγοντες. Η διεξαγωγή των συζητήσεων και τα
ψηφίσματα των πορισμάτων φέρουν αυστηρότητα διαδικαστικό χαρακτήρα. Τα κράτη
– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακάθονταν καθημερινά σε άτυπες συνόδους, πριν
την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Ο σκοπός διεξαγωγής των συνόδων
αυτών ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εισηγήσεων μεταξύ των κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε, η παρουσία τους στη Γενική Συνέλευση να
χαρακτηρίζεται από ενιαία πολιτική και συλλογικές αποφάσεις. Τα θέματα που
συζητήθηκαν σε τέτοιες συνόδους ανάγονταν σε πολιτικό-οικονομικό επίπεδο, με
κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις.
Η διατριβή των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Συνέλευσης διεξαγόταν στις προπαρασκευαστικές
Επιτροπές Α και Β. Οι δραστηριότητες των Επιτροπών για κάθε θέμα που τίθετο προς συζήτηση, μεταξύ άλλων
περιλάμβαναν :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διεθνή στρατηγικό πρόγραμμα εμβολιασμών
Πρόληψη και έλεγχος του Καρκίνου
Δημόσια υγεία και αλκοόλ
Ανθεκτικότητα μικροβίων στα αντιβιοτικά
Διαχειριστική ασφάλεια χημικών και βιολογικών εργαστηρίων
Υγεία μητρότητας και παιδιού
Ετοιμότητα για αντιμετώπιση πανδημίας γρίπης
Αναφορές των εκπροσώπων των κρατών μελών σε σχέση με τις εθνικές στρατηγικές
Ανασκόπηση των σχετικών με την υγεία αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας των ΗΕ
Στρατηγική 2011-2015 για αντιμετώπιση και έλεγχο του HIV/AIDS
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•
•
•
•
•
•

Ενδυνάμωση των Συστημάτων Υγείας
Εξάλειψη χολέρας, μαλάριας, πολυομυελίτιδας
Πρόληψη ατυχημάτων στα παιδιά
Πρόληψη και αντιμετώπιση καρκίνου
Επιπτώσεις στην υγεία από τις κλιματολογικές αλλαγές
Τρέχουσες ανησυχίες για τη δημόσια Υγεία σε σχέση με τη διαρροή ραδιενέργειας από το σταθμό
πυρηνικής ενέργειας στη Fukusima της Ιαπωνίας
• Τρέχουσα κατάσταση (πρόληψη και έλεγχος) σε σχέση με τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα
• Την πορεία υιοθέτησης από τον ΠΟΥ ενός διεθνούς κώδικα για την στρατολόγηση επαγγελματιών Υγείας
Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου είχαν σημαντική συμβολή στις εθνικές τοποθετήσεις της χώρας μας τόσο στις
προπαρασκευαστικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην ολομέλεια της Συνέλευσης. Ταυτόχρονα,
συμμετείχαν σε ειδικά ψηφίσματα οδηγιών της ΠΟΥ προς τα κράτη μέλη για ενίσχυση της Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής μέσα από την εμπλοκή τους στα κέντρα λήψεων αποφάσεων πολιτικής υγείας.
Σημαντικό γεγονός αποτέλεσε για την Κύπρο η 64η Γενική Συνέλευση του ΠΟΥ στην οποία εξελέγη πρόεδρος ο
Υπουργός Υγείας της Κύπρου. Η σχετική έκθεση του Προέδρου του ΠΑΣΥΝΜ για την 64η Γενική συνέλευση
βρίσκεται αναρτημένη στο διαδίκτυο και έχει αποσταλεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο καθώς και
στο EFN.
11. Τομείς ΠΑΣΥΝΜ
Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης, αξιοποίησης και προώθησης των ειδικοτήτων, εξειδικεύσεων και
ιδιότυπων υπηρεσιών Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, το ΔΣ ενεθάρρυνε τη δημιουργία τομέων οι οποίοι
λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΑΣΥΝΜ. Μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει οι τομείς Νεφρολογικής
Νοσηλευτικής, Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής Κοινοτικής Νοσηλευτικής, Ογκολογικής
Νοσηλευτικής, Νοσηλευτικής ελέγχου και πρόληψης νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και Νοσηλευτικής
Ψυχικής Υγείας. Η λειτουργία του Τομέα Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης δεν κατέστη δυνατή λόγω της
αποχώρησης ενός μέλους του μετά τις αρχαιρεσίες της 28ης Ιανουαρίου 2010. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
διετίας παρουσιάστηκαν τεκμηριωμένες απόψεις και εισηγήσεις για τη δημιουργία Τομέα Νοσηλευτικής
τραύματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μελετήσει τις εν λόγω προτάσεις και αποφάσισε όπως προκηρύξει τον
Τομέα στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Οι υφιστάμενοι Τομείς μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων καθιέρωσαν ημερίδες με αρκετή επιτυχία και συμμετέχουν
με εκπροσώπους τους στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Σώματα. Το ΔΣ σε συνεργασία με τους συναδέλφους από τους
υφιστάμενους τομείς, μελέτησαν και εντόπισαν τις παροντικές και δυνητικές λειτουργικές αδυναμίες των σχετικών
Εσωτερικών Κανονισμών καταρτισμού και λειτουργίας Τομέων στο Σύνδεσμο. Ακολούθως, ολοκλήρωσαν την
εκπόνηση και υιοθέτηση κοινών Εσωτερικών Κανονισμών, μέσα από τους οποίους προάγεται η περαιτέρω
ενδυνάμωση της συλλογικότητας και συμμετοχικότητας των μελών του Συνδέσμου και εξυπηρετείται η βέλτιστη
διαχειριστική αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. Οι
αναλυτικές λογοδοσίες, όπως αυτές έχουν κατατεθεί από πλευράς των Τομέων, έχουν ως ακολούθως:
11.1 Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής
Ο Τομέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του ΠΑΣΥΝΜ λειτουργεί από
την πρώτη μέρα της ίδρυσης του έως και σήμερα, σύμφωνα με τους βασικούς
σκοπούς και στόχους ίδρυσης και λειτουργίας του, που είναι, η ενημέρωση και
επιμόρφωση των νοσηλευτών, όπως και η προώθηση ερευνητικών εργασιών σε
θέματα και εξελίξεις στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική και η συνεργασία
με άλλους συναφείς συνδέσμους και τομείς για προαγωγή της Επείγουσας και
Εντατικής Νοσηλευτικής, τόσο στη Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Στα 8 χρόνια λειτουργίας του τομέα και ειδικότερα κατά την τελευταία διετία ο ΤΕΕΝ – ΠΑΣΥΝΜ, έχει
ενδυναμώσει τη δράση του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η
συνεργασία με άλλους συνδέσμους τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση, για τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των νοσηλευτών πάνω σε νέα δεδομένα που πηγάζουν
καθημερινά, όπως και η αναγκαιότητα για προαγωγή της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής στην χώρα
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μας. Ο ΤΕΕΝ είναι μέλος του World Federation of Critical Care Nurses με στόχο την διεθνή
αντιπροσώπευση της Κύπρου και την ενημέρωση μας για τα νέα δεδομένα στην Εντατική Νοσηλευτική. Είναι
επίσης μέλος της European Federation of Critical Care Nurses Association (EfCCNa) από το 2004, όπου συμβάλει
ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της ομοσπονδίας αυτής, όπως η συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκές επιστημονικές
έρευνες, παρουσιάσεις θεμάτων σε Πανευρωπαϊκά συνέδρια που γίνονται από την EfCCNa, όπως επίσης και η
συμμετοχή του ΤΕΕΝ σε πρόγραμμα ανταλλαγής Νοσηλευτών Εντατικής, με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μέλη
της EfCCNa.
Από τον Απρίλη 2011, ο Τομέας συμμετέχει στο νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επείγουσας Νοσηλευτικής
(European Society of Emergency Nurses- EuSEN). Ο EuSEN συστάθηκε με την συνεργασία 15 εθνικών συνδέσμων
από 15 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες θεωρούνται ως ιδρυτικά μέλη, ανάμεσα τους και η Κύπρος. Ο
εν λόγω Σύνδεσμος έχει ήδη εκδώσει δύο ενημερωτικά δελτία (Newsletters). Τα δελτία αυτά έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΝΜ.
Οι δραστηριότητες του τομέα στο εσωτερικό εστιάζονται κυρίως στις ημερίδες που διοργανώνει και μέσα από
αυτές παρουσιάζονται θέματα που αφορούν, τα τελευταία νέα, τάσεις και εξελίξεις στα θέματα της Επείγουσας και
Εντατικής Νοσηλευτικής. Μετά από πρωτοβουλία του ΤΕΕΝ σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του
ΤΕΠΑΚ και με στήριξη από τον ΠΑΣΥΝΜ, έχουν διοργανωθεί 5 συνολικά σεμινάρια/εργαστήρια στα οποία
συμμετείχαν 120 περίπου νοσηλευτές από ΜΕΘ και ΤΑΕΠ παγκύπρια. Με βάση την αξιολόγηση που έχει γίνει
διαφάνηκε ότι η διεξαγωγή αυτών των εκπαιδευτικών σεμιναρίων θα πρέπει να συνεχιστεί επί συστηματικής βάσης
στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης των νοσηλευτών ΜΕΘ και ΤΑΕΠ.
Ο ΤΕΕΝ μέσω της ιστοσελίδας του ΠΑΣΥΝΜ, προβάλλει ενημερωτικό υλικό, που μπορούν όλοι όσοι
ενδιαφέρονται, να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες του τομέα μας, σε μια προσπάθεια συνεχούς
αναβάθμισης και εξέλιξης, έχοντας πάντοτε σαν στόχο να γίνει ευκολότερη η πρόσβαση των νοσηλευτών στη
συνεχή ενημέρωση για τη διατήρηση και αναβάθμιση της γνώσης σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.
11.2 Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής
Στο συγκεκριμένο Τομέα εκπροσωπούνται νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται σε χώρους στην κοινότητα όπως το
σπίτι, το σχολείο, τα κέντρα προστασίας μητρότητας και παιδιού. Ο Τομέας επιλαμβάνεται θεμάτων που
αφορούν την άσκηση της κοινοτικής νοσηλευτικής στα πλαίσια της γενικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής
ψυχικής υγείας. Ο ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ. διεξήγαγε 19 τακτικές συνεδρίες.
Ο Τομέας εκπροσωπήθηκε στην Οργανωτική Επιτροπή του Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής και στην Οργανωτική Επιτροπή για τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτών και Μαιών το
2010 και 2012. Παράλληλα, μέλη του Τομέα συμμετείχαν με ελεύθερες ανακοινώσεις στο 17ο και 18ο Παγκύπριο
Νοσηλευτικό Συνέδριο και στη συνδιάσκεψη του ΠΑΣΥΝΜ για τις κατευθυντήριες οδηγίες ηθικής και
δεοντολογίας της νοσηλευτικής πρακτικής. Ο τομέας συμμετείχε στην απάντηση σε ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο που στάλθηκε από τον ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ για το θέμα Study of Geriatric Oral and Dental nursing
και συμμετείχε στις διευρυμένες συνδιασκέψεις του ΠΑΣΥΝΜ.
Μέλη του Τομέα προσκλήθηκαν και συμμετείχαν σε ειδικές συνεδρίες του ΟΑΥ για την άσκηση της
νοσηλευτικής στην κοινότητα. Ο Τομέας εισηγήθηκε συγκεκριμένο διάγραμμα/πλαίσιο των κοινοτικών δομών
στην Κύπρο (γενική νοσηλευτική και νοσηλευτική ψυχικής υγείας).
Η ημερίδα με θέμα «Κοινοτική Νοσηλευτική και Ηλικιωμένοι», διεξήχθη τον Απρίλιο 2010, στη
Δημοσιογραφική ΕΣΤΊΑ και σε αυτή συμμετείχαν 160 περίπου νοσηλευτές. Η ημερίδα συν-διοργανώθηκε με το
Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ημερίδα μοριοδοτήθηκε με πιστωτικές
μονάδες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από τη Διεθνή Ομοσπονδία Νοσηλευτών (ICN). Ακολούθησε η πρώτη
ημερίδα με θέμα «Μητρικός Θηλασμός και Επαγγελματίες Υγείας» η οποία διεξήχθη στις 7 Απριλίου 2011, στο
Ολυμπιακό Μέγαρο, με τη συμμετοχή περίπου 100 νοσηλευτών και μαιών. Η ημερίδα έγινε σε συνδιοργάνωση
με την Επιτροπή Μαιών ΠΑΣΥΝΜ, λαμβάνοντας εξαιρετικά σχόλια.
Η τελευταία ημερίδα είχε θέμα «Το Διαδίκτυο στη Ζωή μας. Ασφαλής και Υπεύθυνη Χρήση» και διεξήχθη το
Νοέμβριο 2011, στα κεντρικά γραφεία της CYTA. Η ημερίδα έλαβε εξαιρετικά σχόλια και είχε συμμετοχή
περίπου 120 ατόμων. Συνδιοργανωτές ήταν η CYTA και το ΤΕΠΑΚ.
Το Δεκέμβριο 2010 διεξήχθη εργαστήρι με θέμα «Πολιτισμική Επάρκεια και Κοινοτική Νοσηλευτική» στο
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας. Το εργαστήρι αποτιμήθηκε επίσης με πιστωτικές μονάδες
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συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση της ημερίδας από τους συμμετέχοντες ήταν εξαίρετη. Στο εργαστήρι
συμμετείχαν περίπου 140 κοινοτικοί νοσηλευτές και επισκέπτριες υγείας. Συνδιοργανωτής ήταν το ΤΕΠΑΚ.
Ο Τομέας συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση του ΠΑΣΥΝΜ για τον εορτασμό της Διεθνούς Μέρας
Νοσηλευτών, που έγινε στις 20 Μαΐου 2010 στην αίθουσα της Αγίας Παρασκευής.
11.3 Τομέας Νεφρολογικής Νοσηλευτικής
Η επιτροπή του Τομέα Νοσηλευτών Νεφρολογίας (ΤΟΝΟΝΕ) για το έτος 2010 πραγματοποίησε 5
συνεδριάσεις με θέματα συζητήσεων τα εξής:
•
•
•
•
•
•

Γνωριμία μελών και καθορισμό υπευθυνοτήτων
Παρακίνηση μελών για εγγραφή στον ΠΑΣΥΝΜ, EDTNA και συμμετοχή τους με εργασίες στα
συνέδρια του Συνδέσμου.
Συζήτηση και ανάθεση καθηκόντων στα μέλη για συμμετοχή στην έρευνα της EDTNA με θέμα “Survey
on Attitudes of the European Renal Nurses towards Older People’’
Εκπροσώπηση, συμμετοχή και προτάσεις για τις συναντήσεις της EDTNA στο Δουβλίνο
Εκπροσώπηση και προτάσεις για συμμετοχή μελών του Τομέα στο συνέδριο της ΕΝΕΝΕ
Για το έτος 2011 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για συζήτηση θεμάτων που προέκυψαν όπως:
Ø Συντονισμός 9ης Παγκύπριας Ημερίδας Τομέα Νοσηλευτών Νεφρολογίας
Ø Παραλαβή και παράδοση ερωτηματολογίων EDTNA
Ø Συμμετοχή Προέδρου στην EDTNA, focus group meeting και National Presidents meeting στη
Σλοβενία
Ø Πορίσματα συνάντησης Προέδρων στην EDTNA και ενημέρωση του προέδρου ΠΑΣΥΝΜ
Ø Δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής ΤΟΝΟΝΕ στη Νέα Ευρωπαϊκή Νοσηλευτική έρευνα το 2012
Ø Πορίσματα 9ης Παγκύπριας Ημερίδας του Τομέα Νοσηλευτών Νεφρολογίας
Ø Συνεργασία με την ΕΝΕΝΕ και τη πρόεδρο της κ. Π. Τσούγια για κατάθεση προγράμματος
ειδικότητας στη Νεφρολογική Νοσηλευτική, μετά από ενημέρωση του Προέδρου του ΠΑΣΥΝΜ και
την υποστήριξη της EDTNA.

11.4 Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας
Κατά την τελευταία διετία ο Tομέας ανάπτυξε μια πολύπλευρη δράση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό. Οργάνωσε κυπριακή αποστολή στην Τσεχία για το συνέδριο νοσηλευτικής ψυχικής υγείας που
διοργανώθηκε από το Horatio και το Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας Τσεχίας. Στην αποστολή
συμμετείχαν 25 συνάδελφοι και φοιτητές, έγινε δε και παρουσίαση εργασίας από Κύπρια συνάδελφο. Κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου έγινε η Γενική συνέλευση, όπου η Κύπρος συμμετείχε με δύο μέλη, καθώς και εκλογές
του νέου μέλους στο Διοικητικό συμβούλιο του Horatio.
Ο Τομέας γιόρτασε τη 12η Μαΐου Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών δίνοντας ευχητήριες κάρτες και λουλούδια, είχε
δε ενεργή εμπλοκή στις εκδηλώσεις του ΠΑΣΥΝΜ για τις Παγκόσμιες Ημέρες Νοσηλευτικής και Μαιευτικής,
καθώς και στα Παγκύπρια Νοσηλευτικά και Μαιευτικά συνέδρια. Η 10η Οκτωβρίου «Διεθνής Ημέρα Ψυχικής
Υγείας» γιορτάστηκε με εκδηλώσεις, έκδοση σχετικού δελτίου τύπου και φιλανθρωπικό δείπνο όπου τα έσοδα
δόθηκαν για αγορά κουβερτών για τους νοσηλευομένους στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Στην 26η Ιουνίου «Διεθνή
ημέρα κατά των ναρκωτικών» εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο τύπου.
Σε εθνικό επίπεδο πολιτικής υγείας, ο Τομέας συνέβαλε με εισηγήσεις στην τροποποίηση των νόμων περί στεγών
ενηλίκων, περί ψυχοτρόπων ουσιών, περί πρόληψης, χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών, περί κοινοτικής
νοσηλευτικής και περί εθνικής στρατηγικής νόμο για το αλκοόλ.
Επιπρόσθετα, διοργανώθηκε ημερίδα σχετικά με την εκπαίδευση και διοίκηση στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας
με προσκεκλημένο ομιλητή τον Κύριο Martin Ward ο οποίος εκπόνησε και παρουσίασε μελέτη για την
εκπαίδευση στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας καθώς και για τον ηγετικό ρόλο του νοσηλευτή. Η μελέτη για την
εκπαίδευση έγινε από το Ηoratio expert panel μετά από παράκληση του ΤΟΝΨΥ ΠΑΣΥΝΜ και επιδόθηκε
τόσο στην οικεία Κλαδική Συντεχνία όσο και στο Υπουργείο Υγείας για αξιοποίηση. Η σχετική μελέτη έχει ήδη
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Horatio και γίνεται προσπάθεια μετάφρασης στα ελληνικά για να αναρτηθεί και
στην ιστοσελίδα ΠΑΣΥΝΜ. Επίσης γίνεται προσπάθεια από κοινού με συναδέλφους από Ελλάδα για μετάφραση
του Turku declaration που αφορά το ρόλο του νοσηλευτή ψυχικής υγείας.
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Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία παραρτήματος του τομέα στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΝΜ έχει ολοκληρωθεί
και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2012.
11.5 Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής
Για πρώτη φορά έγιναν εκλογές για τον καταρτισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Τομέα Ογκολογικής
Νοσηλευτικής. Το Συμβούλιο αποτελείτο από 9 μέλη προερχόμενα από όλες τις δομές που σχετίζονται με την
παροχή ογκολογικής νοσηλευτικής φροντίδας. Κατά την πρώτη θητεία του Τομέα επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι
στόχοι:
Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην παροχή ογκολογικής φροντίδας, σε όλες τις δομές του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και στους 2 ιδιωτικούς συνδέσμους παροχής κατ’ οίκον νοσηλείας
(ΠΑΣΥΚΑΦ και Αντικαρκινικό), για τη δημιουργία του Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνοπτικής ανάλυσης
της στρατηγικής και των στόχων του Τομέα. Επιπρόσθετα αποστάληκαν ενημερωτικά σημειώματα σε ιδιώτες
γιατρούς καθώς επίσης και στις σχετικές φαρμακευτικές εταιρείες.
Ακολούθως, έγινε καταγραφή όλων των μελών του Συνδέσμου που εργάζονται σε τμήματα παροχής ογκολογικής,
αιματολογικής και ανακουφιστικής φροντίδας. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο ώστε να μπορούν να επωφελούνται από
την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων από τον Τομέα αλλά και από τους διεθνής οργανισμούς στους
οποίους ο Τομέας είναι μέλος. Η προσπάθεια ήταν συνεχής και μέχρι τον απολογισμό είχαν εγγραφεί 191 άτομα
σε Παγκύπρια βάση.
Εγγραφή του Τομέα στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ογκολογικής Νοσηλευτικής (EONS). Η παρουσία του Τομέα
ήταν κάτι περισσότερο από δυναμική και ουσιαστική αφού συμμετείχε στην εκλογή του νέου ΔΣ αλλά και στο
ετήσιο Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής. (EONS
Advisory Council meeting). Δυο μέλη του Τομέα παρακολουθούν επίσης το διαδικτυακό πρόγραμμα για τη
διαχείριση των συμπτωμάτων από την ακτινοθεραπεία
Εγγραφή του Τομέα στη Διεθνή Κοινότητα Νοσηλευτών στην Ογκολογική Φροντίδα (ICCN)
Διοργάνωση του 1ου Ψυχοκοινωνικού Εργαστηρίου, τις εργασίες του οποίου παρακολούθησαν 60 μέλη του
Συνδέσμου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το εργαστήριο αξιολογήθηκε από την πλειοψηφία των
συμμετεχόντων ως «πολύ καλό» ή «καλό», ενώ από οικονομικής άποψης η όλη διοργάνωση στηρίχτηκε σχεδόν
εξ’ ολόκληρου σε χορηγούς.
Οι μελλοντικοί στόχοι του Τομέα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
•

•
•

Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Τομέα Ογκολογικής και την EONS, η προσφορά εκπαιδευτικών
προγραμμάτων όπως TITAN (Thrombocytopenia, Anaemia and Neutropenia), BREATH (Breathing
and Respiratory Education and Training for cancer Healthcare), TARGET (Target therapies in cancer
care) σε μέλη του Συνδέσμου που εμπλέκονται στην ογκολογική νοσηλευτική.
Τη συμμετοχή των μελών του Τομέα σε ερευνητικά προγράμματα.
Την ενδυνάμωση των δεσμών και την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται
στην ογκολογική φροντίδα.

11.6 Τομέας Νοσηλευτικής Ελέγχου και Πρόληψης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Κυριότερος σκοπός της λειτουργίας του Τομέα είναι η μείωση των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων μέσω της ορθής
πρόληψης, ελέγχου και αντιμετώπισης τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις
θεωρούνται διεθνώς ως ένας από τους πλέον σημαντικότερους δείκτες ποιότητας στα Νοσηλευτικά ιδρύματα. Σε
αυτά τα πλαίσια ο Τομέας επιτέλεσε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
•
•
•
•
•

Προγραμματισμένες μηνιαίες συνεδριάσεις
Συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή δύο Παγκύπριων Συνεδρίων, 2010 και 2011
Οργάνωση και διεξαγωγή δύο ημερίδων
Εγγραφή του τομέα ως μέλος του International Federation of Infection Control (IFIC)
Συμμετοχή μελών του Τομέα σε διεθνείς καμπάνιες για την πρόληψη των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
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12. Επαρχιακές Επιτροπές
Ο ΠΑΣΥΝΜ για καλύτερη λειτουργία προχώρησε στον καταρτισμό Επαρχιακών Επιτροπών για το συντονισμό
και την ορθότερη λειτουργία του τόσο με τις επαρχίες όσο και σε ειδικά θέματα ή υπηρεσίες. Οι Επαρχιακές
Επιτροπές ανέπτυξαν πλούσια δράση σε όλα τα επίπεδα και συνεργάστηκαν άψογα με το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επομένως, ανανεώνεται η πεποίθηση ότι το νέο ΔΣ θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του για να ενισχύσει την
επιτυχή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους ανά το παγκύπριο. Το απερχόμενο ΔΣ έχει εκσυγχρονίσει τους
υφιστάμενους Εσωτερικούς Κανονισμούς καταρτισμού και λειτουργίας Επαρχιακών Επιτροπών, των οποίων η
φιλοσοφία επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της συνεργασίας των Επιτροπών με το ΔΣ καθώς και την εκχώρηση
διευρυμένων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων κυρίως σε επαρχιακό επίπεδο. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία,
εκπονήθηκαν τροποποιήσεις στους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους οι οποίες, μεταξύ άλλων,
προνοούν διεξαγωγή επαρχιακών συνελεύσεων και εκλογή εφορευτικών επιτροπών.
12.1 Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας
Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας επαναλειτούργησε μετά από πολλά χρόνια και δρομολόγησε τη σταδιακή
επαναδραστηριοποίηση της στα νοσηλευτικά δρώμενα της επαρχίας Λευκωσίας.
Η Επιτροπή συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις τις 12ης Μαΐου του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας το 2010
όσο και το 2011, στις εκδηλώσεις για την 5η επέτειο της λειτουργίας του νοσοκομείου, στην πολυθεματική
ημερίδα του νοσοκομείου και στη διοργάνωση του 18ου παγκύπριου συνεδρίου τόσο μέσα από τη συμμετοχή
μελών της στην οργανωτική επιτροπή, όσο και μέσα από τη διανομή ενημερωτικού υλικού στους συναδέλφους
της επαρχίας Λευκωσίας.
12.2 Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού
Πρωταρχικό μέλημα της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού κατά την τελευταία διετία και στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της ήταν να προωθήσει πνεύμα ομαδικότητας τόσο στους νοσηλευτές και μαίες του δημόσιου όσο
και του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον τομέα
δράσης του επαγγελματικού μας Συνδέσμου.
Παράλληλα, οργάνωσε εκδηλώσεις σε διάφορες επετειακές ημέρες του έτους. Το 2010 έγινε εορταστική
εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ajax με τσάι, τόμπολα, κόψιμο της βασιλόπιττας και κλήρωση δώρων. Η Επιτροπή
τίμησε τις επετείους 5ης και 12ης Μαΐου 2010 και 2011 με εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι της
εκκλησίας, Βουλευτές και επίσημοι από φορείς και υπηρεσίες όπως είναι η αστυνομία, η πυροσβεστική και ο
στρατός. Εκ μέρους του Συνδέσμου μοιράστηκαν γλυκά στους νοσηλευτές των τμημάτων, παραχωρήθηκε
δεξίωση στην τραπεζαρία του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και τελέστηκε μνημόσυνο των θανούντων
νοσηλευτών και μαιών. Το 2010 δόθηκαν αναμνηστικά δώρα με το έμβλημα του ΠΑΣΥΝΜ και το 2011
δόθηκαν αναμνηστικά δώρα με λόγια εμπνευσμένα από το ποίημα του Kipling «ΑΝ», σε όλα τα τμήματα του
Νοσοκομείου.
Η Επιτροπή συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση, διεξαγωγή και συμμετοχή εισηγητών και συνέδρων στα
Παγκύπρια Συνέδρια Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Αξιοσημείωτο ότι το 17ον Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη
Λεμεσό.
12.3 Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας
Κατά τη διάρκεια της διετίας, η Επιτροπή πραγματοποίησε δεκαπέντε (15) τακτικές συνεδριάσεις μέσω των
οποίων οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν κυρίως τα ακόλουθα:
•

Εκδηλώσεις 5ης και 12ης Μαΐου στις οποίες παρευρέθηκαν αρκετοί συνάδελφοι και σε αυτές
απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε αφυπηρετήσαντες συναδέλφους.
• Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που περιλάμβαναν κοπή πίττας και κληρώσεις δώρων για τους
συναδέλφους.
Η Επιτροπή με τριμελή εκπροσώπηση συμμετείχε στη συνδιάσκεψη που πραγματοποίησε το ΔΣ με θέματα που
αφορούσαν τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, τον Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη
Νοσηλευτική, τον Κώδικα Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα
Νοσηλευτών.
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Η Επιτροπή εκπροσωπήθηκε με δύο μέλη στις οργανωτικές επιτροπές των Παγκυπρίων Νοσηλευτικών και
Μαιευτικών συνεδρίων καθώς και στις ετήσιες διημερίδες του ΝΑΜ ΙΙΙ Λάρνακας.
12.4 Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου
Τον Μάιο 2010 και του 2011 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στο αμφιθέατρο του Γενικού
Νοσοκομείου Πάφου εκδηλώσεις με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών και Μαιών. Οι δύο
εκδηλώσεις ήταν επιτυχείς και τιμήθηκαν με την παρουσία Βουλευτών, εκπροσώπων της εκκλησίας και αρκετών
συναδέλφων της επαρχίας. Στις εκδηλώσεις τιμήθηκαν αφυπηρετήσαντες συνάδελφοι.
Το Δεκέμβριο 2011 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυδύναμου Κέντρου Εξυπηρέτησης Παιδιών
Γεροσκήπου μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση η οποία ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στα παιδιά νοσηλευτών και
μαιών. Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία δεδομένης της αθρόας προσέλευσης παιδιών, τα οποία διασκέδασαν με
τον Άγιο Βασίλη ο οποίος τους πρόσφερε διάφορα δωράκια, ενώ είχαν επίσης την ευκαιρία να παίξουν και με
διάφορα παιγνίδια που υπήρχαν στον χώρο.
Τον Ιανουάριο 2011 πραγματοποιήθηκε το κόψιμο της βασιλόπιττας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.
Το Μάρτιο 2011 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία καρναβαλίστικος χορός στο κέντρο crazy spoon.
Κατά τη διετία, η Επιτροπή εκδηλώνοντας ανθρωπιστικής αλληλεγγύη παραχώρησε εισφορές σε συναδέλφους με
σοβαρά προβλήματα υγείας και εισφορές σε κηδείες συναδέλφων.
12.5 Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου
Η Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου συστάθηκε και λειτούργησε για πρώτη φόρα κατά τη διάρκεια της
τελευταίας διετίας. Πρωταρχικό μέλημα της επιτροπής ήταν η ενημέρωση των συναδέλφων για τις αρμοδιότητες
και δραστηριότητες του Συνδέσμου, περιλαμβανομένων της διαφώτισης για εγγραφή συνδρομητών στο
περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» και συμμετοχή στα παγκύπρια συνέδρια.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 5ης και 12ης Μαΐου, τα δύο τελευταία έτη, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στην
αίθουσα διαλέξεων του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, στις οποίες διανεμήθηκαν λουλούδια στο
νοσηλευτικό προσωπικό. Το 2011, στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων βραβεύτηκε με τιμητική πλακέτα
συνάδελφος της επαρχίας η οποία πρώτευσε σε Παγκύπριο διαγωνισμό πληρώματος ασθενοφόρων.
Τον Ιούλιο 2010 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Πολυκάρπια» η πρώτη εκδήλωση γνωριμίας στις τάξεις του
επαγγελματικού συνδέσμου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπησε ο Γραμματέας του συνδέσμου ο οποίος
ενημέρωσε για την ιστορία, τον σκοπό, το έργο, καθώς και τους μελλοντικούς στόχους του Συνδέσμου. Επίσης
παρουσιάστηκε φιλμάκι με ένα οδοιπορικό για τη Νοσηλευτική στην Κύπρο. Η εκδήλωση ήταν επιτυχής και
παρά το γεγονός των θερινών διακοπών η προσέλευση ήταν πολύ ικανοποιητική.
13. Συνδιάσκεψη Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών
Τον Φεβρουάριο του 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο διοργάνωσε συνδιάσκεψη στο ξενοδοχείο «Θάλασσα» στην
Ακτή Κυβερνήτη. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Συνδέσμου και των συλλογικών
φορέων της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, αναφορικά με τα επαγγελματικά δρώμενα και τεκταινόμενα των
επαγγελμάτων αυτών στον τόπο μας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, του
Κλάδου Γενικής Νοσηλευτικής ΠΑΣΥΔΥ, του Κλάδου Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΥΔΥ, της
Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών, της Επιτροπής Μαιών/Μαιευτών, των Τομέων και Επαρχιακών
Επιτροπών του Συνδέσμου, καθώς και προσκεκλημένοι ακαδημαϊκοί νοσηλευτικής.
Τα δύο κυριότερα ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τη συνδιάσκεψη ήταν το μέλλον της Νοσηλευτικής έρευνας
στην Κύπρο και η σύσταση των κωδίκων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Αρχικά παρουσιάστηκαν σύντομες
εισαγωγικές ομιλίες για τα πιο πάνω θέματα και ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για συγκεκριμένα
σημεία στα προσχέδια των κωδίκων σε ομάδες εργασίας των 10 περίπου ατόμων έκαστη. Τα πορίσματα των
ομάδων κοινοποιήθηκαν, οριστικοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν στην ολομέλεια της συνδιάσκεψης ως
κατευθυντήριες γραμμές για τη σύσταση των κωδίκων και της συλλογικής στρατηγικής των πιο πάνω φορέων σε
σχέση με το παρόν και το μέλλον της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής.
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14. Βραβεύσεις
Το ΔΣ έχει τιμήσει σε ειδικές τελετές σε Παγκύπρια Συνέδρια Νοσηλευτικής και Μαιευτικής ή σε συναφείς
εκδηλώσεις συναδέλφους που είχαν αφυπηρετήσει, διαιτητές που συνεισέφεραν αφιλοκερδώς στα πρωταθλήματα
μίνι ποδοσφαίρου καθώς και σε αριστεύσαντες φοιτητές της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής σε διάφορα
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επίσης, επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες σε 3 συναδέλφους οι οποίοι κατά τη διάρκεια
των 12 ετών έκδοσης του περιοδικού «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» έχουν δημοσιεύσει τα περισσότερα
επιστημονικά άρθρα σε ατομικές και ομαδικές εργασίες.
15. Πανελλήνια Συνέδρια
Μαζική ήταν η συμμετοχή των συναδέλφων στα δύο τελευταία Πανελλήνια Νοσηλευτικά Συνέδρια που
διοργανώνει ο Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΣΝΕ). Και στις δύο περιπτώσεις το ΔΣ
εκπροσωπήθηκε επίσημα και προσφώνησαν συνάδελφοι του ΔΣ, ενώ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συνάδελφοι
του ΔΣ και μέλη του ΠΑΣΥΝΜ προήδρευσαν σε συνόδους και παρουσίασαν εργασίες.
16. Εορτασμοί 5ης και 12ης Μαΐου
Έγιναν τοπικοί εορτασμοί σ΄ όλες σχεδόν τις πόλεις, τα Νοσοκομεία και στις Υπηρεσίες. Εκτενής αναφορά των
επιμέρους εκδηλώσεων γίνεται στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας λογοδοσίας. Οι εορτασμοί δεν
περιορίστηκαν στα στενά πλαίσια του Συνδέσμου.
Οι εκδηλώσεις τιμήθηκαν με την παρουσία Βουλευτών, Δημάρχων, λοιπών Επίσημων προσκεκλημένων και
εκπροσώπων οργανισμών. Η συμμετοχή των μελών του Συνδέσμου στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις
παρουσιάζεται αισθητά αυξημένη, ωστόσο, πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης των αριθμών της
προσέλευσης. Εξάλλου, η 5η και 12η Μαΐου εορτάζεται μόνο μία φορά ετησίως και τιμά Μαίες και Νοσηλευτές,
αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, η μαζική παρουσία σε τέτοιες εκδηλώσεις θεωρείται σημαντική και απαραίτητη.
17. Εκδηλώσεις μίνι ποδοσφαίρου (Futsal)
Οι εκδηλώσεις έχουν πλέον καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός και προβάλουν αντικειμενικές
πτυχές από το πολιτιστικό και κοινωνικό πρόσωπο του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος σε
συνεργασία με ομάδα πρωτοβουλίας Νοσηλευτών διοργάνωσε το 4ο και το 5ο Παγκύπριο
πρωτάθλημα μίνι ποδοσφαίρου αντίστοιχα το 2010 και το 2011.
Ο θεσμός εξακολουθεί να αναβαθμίζεται. Το 2010 η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε με τον
Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Υπουργείο Υγείας. Τα έσοδα της είχαν διατεθεί
για την αγορά εξοπλισμού που σχετίζεται με την θεραπευτική αγωγή των ρευματοπαθών.
Το 2011 το πρωτάθλημα διοργανώθηκε με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Οδηγών
Ασθενοφόρου και τα έσοδα του θα αποτελέσουν δωρεά για αγορά 50 συσκευών
πλοήγησης για τα Ασθενοφόρα.
17. Συναντήσεις
Με πρωτοβουλία του ΔΣ είχαν πραγματοποιηθεί εποικοδομητικές συναντήσεις με
τον Υπουργό Υγείας, Βουλευτές, Δημάρχους, το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής, τους Κλάδους Γενικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας
της ΠΑΣΥΔΥ, την ΠΑΣΥΝΟ, ΣΕΚ και ΠΕ . Η ημερησία διάταξη των
συναντήσεων επικεντρώθηκε σε γενικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος και στη βάση
των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, με ιδιαίτερη έμφαση στο
ΓΕΣΥ, στα θέματα του ΟΑΥ, στην έλλειψη νοσηλευτικού και μαιευτικού
προσωπικού ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα και στο Νόμο περί ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.
Επίσης, αναφέρεται η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση της επικοινωνίας και συνεργασίας με την Εθνική Επιτροπή
Βιοηθικής Κύπρου, μέσα από την οποία ο Σύνδεσμος μελέτησε και κατάθεσε
γραπτώς απόψεις και εισηγήσεις σε σχετικά νομοσχέδια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενδυνάμωσε τη στενή συνεργασία του με τις φοιτητικές
ενώσεις όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τμήματα Νοσηλευτικής.
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Η συμμετοχή των φοιτητών στα Παγκύπρια Συνέδρια Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι εκπρόσωποι τους στις Οργανωτικές Επιτροπές είχαν
άψογη παρουσία και ουσιαστική συμβολή στον προγραμματισμό, οργάνωση και
διεξαγωγή των Συνεδρίων. Επιπροσθέτως, δεν παραλείπεται η συμμετοχή των
φοιτητών σε συνεδριάσεις του ΔΣ είτε κατά τη διάρκεια συναντήσεων με αρμόδιους
φορείς, είτε κατόπιν πρόσκλησης για συζήτηση συναφών θεμάτων. Το ΔΣ ευχαριστεί
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες θερμά και ευελπιστεί στη συνέχιση της αμφίδρομης
επικοινωνίας και αγαστής συνεργασίας.
18. Συμμετοχή σε Επιτροπές
Επιπρόσθετα, των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων του Συνδέσμου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
αναφέρονται οι εκπροσωπήσεις σε διάφορες Επιτροπές / Συμβούλια που καθορίζουν την πολιτική υγείας.
Ενδεικτικά σώματα εκπροσώπησης αφορούν:
• Την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
• Τις ad hoc επιτροπές του Υπουργείου Υγείας και των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
• Τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων
• Την Εθνική Επιτροπή για την Προστασία και Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού
• Την Επιτροπή Εποπτείας για τους Ψυχικά Ασθενείς
Σε κάθε εκπροσώπηση τα μέλη του ΔΣ εργάστηκαν με κάθε τρόπο για προώθηση και αναβάθμιση των
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αλλά και την ποιοτική άσκηση της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής στη
Δημοκρατία. Τα αποτελέσματα τέτοιων δραστηριοτήτων αντικατοπτρίζονται στις απόψεις του Συνδέσμου σε
αρκετά σημεία των τοποθετήσεων του για τα νομικά θέματα στο κεφάλαιο 1 της παρούσας λογοδοσίας.
19. Ιστοσελίδα – Διαδίκτυο
Ο ΠΑΣΥΝΜ είναι στο διαδίκτυο με
δική του ιστοσελίδα
και
διαθέτει
δικό
του
E-mail
http://www.cyna.org/
cy.n.a@cytanet.com.cy Η ιστοσελίδα έχει ανανεωθεί πρόσφατα, είναι
διευρυμένη και σχεδιασμένη για εύκολη αναζήτηση και πρόσβαση
υλικού σε άλλες νοσηλευτικές τοποθεσίες στο διαδίκτυο. Αποτελεί
πλούσια πηγή πληροφοριών για θέματα Νοσηλευτικής και
δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. Το απερχόμενο ΔΣ ευελπιστεί ότι το
περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα εμπλουτιστεί περεταίρω με την
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Τομέων. Επιπρόσθετα, οι
συνάδελφοι ενθαρρύνονται όπως επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα για να τυγχάνουν έγκαιρης ενημέρωσης
για τα Νοσηλευτικά και Μαιευτικά δρώμενα και τεκταινόμενα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Σε έρευνα που διεξήχθη κατά το 2010 διαφάνηκε ότι οι Κύπριοι Νοσηλευτές επισκέπτονται πολύ συχνότερα την
ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΝΜ σε σύγκριση με άλλες νοσηλευτικές ιστοσελίδες.
Το Αρχείο ηλεκτρονικής διακίνησης πληροφοριών (distribution list) έχει καθιερωθεί ως θεσμός ταχείας
επικοινωνίας και ενημέρωσης τόσο μεταξύ του ΔΣ και των μελών, όσο και μεταξύ των μελών. Ο αριθμός των
εγγεγραμμένων συναδέλφων στο συγκεκριμένο Αρχείο, έχει διπλασιαστεί κατά την τελευταία διετία. Οι
εγγεγραμμένοι τυγχάνουν συστηματικής ενημέρωσης, μεταξύ άλλων, για επερχόμενα συνέδρια, εκπαιδευτικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις, προκηρύξεις πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, καθώς και για
τις επίσημες τοποθετήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων εκπροσώπησης του Συνδέσμου στη Νοσηλευτική
και τη Μαιευτική.
20. Ιδιόκτητα Γραφεία ΠΑΣΥΝΜ
Το οίκημα διαθέτει όλες τις ανέσεις, με σύστημα κλιματισμού και οπτικοαουστικά μέσα για σεμινάρια, διαλέξεις
και συσκέψεις μέχρι 50 άτομα. Διαθέτει επίσης βιβλιοθήκη για τις ανάγκες των μελών η οποία συνεχώς
αναβαθμίζεται με αγορά νέων βιβλίων. Επίσης, διαθέτει διάφορα περιοδικά ποικίλου περιεχομένου, εκδόσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, διάφορες έρευνες και μελέτες. Κατά τη διετία που πέρασε στο οίκημα έχουν
διεξαχθεί συναντήσεις επαγγελματικών ομάδων, συνεδριάσεις Τομέων, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής, της Εκδοτικής Επιτροπής, της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής των Παγκυπρίων
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Συνεδρίων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, διαλέξεις και ημερίδες. Δυστυχώς, η ιδιοκτησιακή μεταβίβαση του
οικήματος καθυστέρησε λόγω προβλημάτων που πηγάζουν από το Νόμο και τα οποία σύμφωνα με τις πιο πάνω
τροποποιήσεις στον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο αναμένεται να υπερπηδηθούν. Πιστεύουμε ότι το
νέο ΔΣ θα αξιοποιήσει τις εν λόγω τροποποιήσεις και θα προχωρήσει στην περαιτέρω αναβάθμιση του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού και της βιβλιοθήκης του Συνδέσμου, καθώς και μελέτης για επέκταση του λοιπού
αξιοποιήσιμου χώρου του οικήματος.
21. Γραμματειακό Προσωπικό
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει γραμματικό, η οποία βρίσκεται στο Οίκημα δύο φορές τη βδομάδα για
διάφορες εργασίες του Συνδέσμου και βρίσκεται στη διάθεση των μελών για όποια βοήθεια χρειαστείτε. Η γνώση
και εμπειρία της τελευταίας διετίας καταδεικνύει ότι οι απαιτήσεις για γραμματειακή υποστήριξη συνεχώς
αυξάνονται. Ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία νέων τομέων, η συστηματική επέκταση των δραστηριοτήτων
του Συνδέσμου σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ο συνακόλουθος φόρτος ηλεκτρονικής και έντυπης
αλληλογραφίας, καθώς και η διαχρονική προσπάθεια για εξυπηρέτηση των μελών και επισκεπτών του οικήματος.
Σημαντική καινοτομία της διετίας είναι η πρωτοβουλία την οποία έχει αναπτύξει το Διοικητικό Συμβούλιο
συνεργασία με εγκεκριμένο οργανισμό για την αγορά παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς το Σύνδεσμο σε
πενθήμερη βάση και ώρες γραφείου. Η σχετική προκήρυξη με τα συγκεκριμένα κριτήρια εκδήλωσης
ενδιαφέροντος έχει δημοσιευτεί, τα ενδιαφερόμενα μέλη έχουν ήδη καταθέσει τις αιτήσεις τους και επί του
παρόντος βρισκόμαστε στο στάδιο της μελέτης των αιτήσεων.
22. Αρχείο ΠΑΣΥΝΜ
Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για την καταχώρηση σε αρχείο όλης της ιστορίας και προηγούμενης
δραστηριότητας του Συνδέσμου αναδιαμορφώθηκε το αρχείο του ΠΑΣΥΝΜ με τρόπο όπου η θεματολογία των
φακέλων να υποστηρίζει στην εύκολη αναζήτηση και πρόσβαση των πηγών αλληλογραφίας, δημοσιεύσεων και
άλλων θεμάτων. Επιπρόσθετα, μέσα στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, το αρχείο του Συνδέσμου,
στο σύνολο του, έχει σαρωθεί και μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή και όλα τα φωτοαντίγραφα έχουν παραχωρηθεί
για ανακύκλωση. Τα πρότυπα έντυπα και ντοκουμέντα με τα πρότυπα λογότυπα και υπογραφές φυλάγονται στο
οίκημα του Συνδέσμου για σκοπούς δημιουργίας μελλοντικής αναμνηστικής συλλογής. Η όλη διαδικασία
μετατροπής της έντυπης σε ψηφιακή μορφή διήρκησε 4 περίπου μήνες. Έκτοτε η αρχειοθέτηση του Συνδέσμου
γίνεται κατόπιν σάρωσης και φύλαξης των ηλεκτρονικών αρχείων.
23. Εσωτερικοί Κανονισμοί
Η επεξεργασία και καταρτισμός Εσωτερικών Κανονισμών αποτελούσαν προτεραιότητες και σημαντικές
διαστάσεις της στρατηγικής δράσης του απερχομένου ΔΣ. Τα προαναφερόμενα κεφάλαια της παρούσας
λογοδοσίας ήδη αναπτύσσουν θέματα φιλοσοφίας και λειτουργικής διαδικασίας για την εκπόνηση και εφαρμογή
τέτοιων Κανονισμών. Οι εν λόγω Εσωτερικοί Κανονισμοί καθώς και τα συνοδευτικά αντίστοιχα έντυπα είναι
προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. Οι επίσημοι τίτλοι των Εσωτερικών Κανονισμών συνοψίζονται ως
ακολούθως:
•
•
•
•
•
•
•
•

Εσωτερικοί Κανονισμοί Καταρτισμού και Λειτουργίας Τομέων Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών
και Μαιών
Εσωτερικοί Κανονισμοί Επαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και
Μαιών
Εσωτερικοί Κανονισμοί ΠΑΣΥΝΜ για Επιχορηγήσεις Συμμετοχής Μελών σε Συνέδρια/ Σεμινάρια/
Ημερίδες Εξωτερικού
Εσωτερικοί Κανονισμοί που τέθηκαν σε ισχύ από Νοέμβριο 2000 και αναφέρονται ως «Κίνητρα
ΠΑΣΥΝΜ 2000»
Εσωτερικοί Κανονισμοί κάλυψης εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΝΜ και
Τομέων για εκπροσωπήσεις στο εξωτερικό
Εσωτερικοί Κανονισμοί ρύθμισης οδοιπορικών τελών σε εκπροσώπους Επιτροπών και Τομέων
ΠΑΣΥΝΜ
Εσωτερικοί Κανονισμοί Σύστασης και Λειτουργίας Επιτροπής Μαιών/Μαιευτών ΠΑΣΥΝΜ
Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας Επαρχιακών Εφορευτικών Επιτροπών
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο ΠΑΣΥΝΜ ως ο κατεξοχήν επαγγελματικός Σύνδεσμος των Νοσηλευτών και των Μαιών έκαμε αισθητή την
παρουσία του τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό από την ίδρυση του.
Το ΔΣ κατέβαλε κάθε προσπάθεια για διεύρυνση των εκπροσωπήσεων του ΠΑΣΥΝΜ σε διεθνείς Οργανισμούς
κατά τη τελευταία διετία, πέραν από τις εξ’ οφίκιο συμμετοχές των μελών του ΔΣ σε εθνικές και τοπικές
επιτροπές. Ως εκ τούτου, τόσο τα μέλη του ΔΣ, όσο και αρκετά μέλη του ΠΑΣΥΝΜ εκπροσώπησαν επάξια σε
αρκετές συναντήσεις εθνικού και διεθνούς επιπέδου, αποκόμισαν εμπειρίες και συνεισέφεραν στον καταρτισμό
εγγράφων και τοποθετήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι συνάδελφοι ετοίμαζαν και κατέθεταν πλήρεις εκθέσεις προς
το ΔΣ, οι οποίες αξιοποιούνταν ανάλογα είτε με δημοσίευση είτε με κοινοποίηση προς αρμόδιους φορείς.
Οι πολυάριθμες συνεδριάσεις του ΔΣ καταδεικνύουν την ευρύτερη αφιέρωση του προσωπικού και οικογενειακού
χρόνου που οι συνάδελφοι αφιέρωσαν για επίτευξη των στόχων και σκοπών του Συνδέσμου. Η αποτίμηση του
έργου που επιτελέστηκε οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη συνεργασία που αναπτύχθηκε με όλα τα μέλη.
Επιπρόσθετα, τονίζεται η ανάγκη το νέο ΔΣ να συνεχίσει την εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του ΠΑΣΥΝΜ, όπως
απορρέει από το Νόμο, καθορίζοντας στόχους για επίτευξη μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης και
χρονοδιαγράμματα.
Ο ΠΑΣΥΝΜ για να επιτύχει τους στόχους του συνεργάστηκε σε τοπικό επίπεδο με διάφορους φορείς όπως το
Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, το Υπουργείο Οικονομικών, την
Επιτροπή Υγείας της Βουλής, εκπροσώπους Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής, τον Κλάδο Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ, τον Κλάδο Νοσηλευτών Ψυχικής
Υγείας ΠΑΣΥΔΥ, την Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών, τον Ιατρικό Σύλλογο, τις Συνδικαλιστικές οργανώσεις
ΠΕΟ και ΣΕΚ και άλλους. Όλους αυτούς τους ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία τους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται προς το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ με το οποίο ο ΠΑΣΥΝΜ
ανέπτυξε στενή συνεργασία. Ευχαριστίες επίσης απευθύνονται και στα Τμήματα Νοσηλευτικής των ιδιωτικών
πανεπιστήμιων για την αγαστή συνεργασία, συμπαράσταση και βοήθεια που πρόσφεραν στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Ευχαριστούμε επίσης τις εκάστοτε Προϊστάμενες όλων των Νοσηλευτηρίων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
για την κατανόηση τους και τις διευκολύνσεις που παραχωρούσαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
αλλά και σε όλους τους Νοσηλευτές, ιδιαίτερα αυτούς που συμμετείχαν στις επιτροπές του περιοδικού, των
συνεδρίων, των τομέων, των τοπικών και επαρχιακών επιτροπών, για τη διαχρονική συμμετοχή και την
ανεκτίμητη προσφορά τους στις εκδηλώσεις του επαγγελματικού μας Συνδέσμου.
Ευχαριστίες εκφράζουμε επίσης σ΄ όλους εσάς τους ακούραστους Νοσηλευτές που είχατε την προθυμία να
συμβάλετε ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο στην προώθηση των σκοπών και των στόχων του Συνδέσμου μας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΣΥΝΜ
Ιανουάριος 2012
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24. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΣΥΝΜ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2010- 2011
Επιτροπή Μαιών / Μαιευτών ΠΑΣΥΝΜ
1 Παναγιώτου Νίκη
Πρόεδρος

Τομέας Ογκολογικής Νοσηλευτικής
1

Χαραλάμπους Ανδρέας

Πρόεδρος

2

Λεοντίου Στέλλα

Αντιπρόεδρος

2

Αχιλλέως Δέσποινα

Αντιπρόεδρος

3

Γραμματέας

3

Κυπριανού Μάρω

Γραμματέας

4

Χατζηγεωργίου Ελένη
Παναγιώτου Μαρία

Ταμίας

4

5

Καρασιαλή Αθηνά

Μέλος

5

Παπαβασιλείου Αντρούλλα Ταμίας
Γαβριηλίδου Δήμητρα
Μέλος

6

Κυπριανού Αγγέλα

Μέλος

6

Σαββίδης Παντελής

Μελος

7

Ανδρέου Γονατά Φανή

Μέλος

7

Σελεύκου Σελεύκια

Μελος

8

Κανταρή Σκεύη

Μέλος

8

Τσιβιτανίδου Άρτεμης

Μέλος

9

Τιμοθέου Ιωάννα

Μέλος

9

Χριστοδούλου Ελένη

Μέλος

Τομέας Επείγουσας
Νοσηλευτικής

και

Εντατικής

Τομέας Νεφρολογικής Νοσηλευτικής

1

Γεωργίου Ευανθία

Πρόεδρος

1

Γλυκύ Σωτηρούλλα

Πρόεδρος

2

Χατζημπαλάση Μαρία

Αντιπρόεδρος

2

Αβραάμ Ευσταθία

Αντιπρόεδρος

3

Πιστόλας Μάριος

Γραμματέας

3

Αντωνίου Αντώνης

Γραμματέας

4

Γρηγορίου Πολυξένη

Ταμίας

4

Θεοχάρους Έλενα

Ταμίας

5

Λοίζου Δημήτρης

Μέλος

5

Κάττου Αθηνά

Μέλος

6

Κίτσιου Αγαθούλλα

Μέλος

6

Πάρη Γεωργία

Μέλος

7

Πρωτοπαπάς Ανδρέας

Μέλος

7

Φούρναρη Νικολέττα

Μέλος

8

Κανταρή Σταυρούλα

Μέλος

8

Χαραλάμπους Λουκία

Μέλος

9

Χριστοφόρου Νίκος

Μέλος

9

Χριστοδουλίδου Ζωή

Μέλος

Τομέας Νοσηλευτικής Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
Πρόεδρος
1 Σταυρούλα Μιχαήλ

Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής
1

Κούτα Χριστιάνα

Πρόεδρος

2

Κώστας Κούλας

Αντιπρόεδρος

2

Ιωάννου Δημήτρης

Αντιπρόεδρος

3

Γραμματέας

3

Στυλιανού Μαρία

Γραμματέας

4

Θεοδώρα Αριστείδου
Γιώργος Ευσταθίου

Ταμίας

4

Χαραλάμπους Μαρία

Ταμίας

5

Χρύσω Παναγιώτου,

Μέλος

5

Ιωάννου Χρίστος

Μέλος

6

Μαργαρίτα Τουμασή,

Μέλος

6

Αντωνίου Ζωή

Μέλος

7

Ελένη Φαίδωνος,

Μέλος

7

Μάμα Παρασκευή

Μέλος
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Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας
1

Γεωργίου Γεωργία

Πρόεδρος

2

Κάπονας Δήμος

Αντιπρόεδρος

3

Μιχαήλ Νικόλας

Γραμματέας

4

Μαππή Ελένη

Ταμίας

5

Ανδρέου Ανδρέας

Μέλος

6

Βαλιαντής Ανδρέας

Μέλος

7

Κωνσταντίνου Πολύμνια

Μέλος
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