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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Άρθρο Γενικού Γραμματέα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ στο «Δημόσιο Υπάλληλο»
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ, με βάση τα όσα υποστηρίζει ο Γενικός Γραμματέας
της δημοσιοϋπαλληλικής συντεχνίας στο πρωτοσέλιδο άρθρο της πιο πάνω εφημερίδας
αναφορικά με την δημιουργία δύο επιπέδων νοσηλευτικής φροντίδας και τη δημιουργία
θέσης βοηθού νοσηλευτή καθώς και σε ανακοίνωση της οργάνωσης του επισημαίνει τα
ακόλουθα:
1.
Εκφράζουμε την έντονη απαρέσκεια μας για τη συγκεκριμένη ενέργεια και τις έντονες
ανησυχίες μας για τις εκφρασθείσες θέσεις του κυρίου Γλαύκου Χ¨ Πέτρου, με
ημερομηνία 1 Μαρτίου 2017, καθώς και για τις δυσμενείς προεκτάσεις και επιπτώσεις
αυτών των θέσεων, ειδικά ενόψει της αυριανής συνάντησης των συντεχνιών με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2.
Πιστεύουμε ότι το κύρος ενός επαγγέλματος καθορίζεται από την υπόσταση της
νομικής κατοχύρωσης του, το σαφώς προκαθορισμένο και αυτόνομο σώμα επιστημονικής
γνώσης του, τη συστηματικότητα και τον έλεγχο της εκπαίδευσης και της άσκησης του,
καθώς και τις ανάλογες, με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, μισθολογικές απολαβές των
επαγγελματιών που το ασκούν.
3.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων, η συστηματική, επίμονη και επίπονη
δραστηριότητα του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ και όλων των συλλογικών σωμάτων της Νοσηλευτικής και
της Μαιευτικής του τόπου έχει επιφέρει αλματώδη και αξιοζήλευτα επιτεύγματα σε όλους
τους πιο πάνω τομείς με κυρίαρχο γνώμονα τη βελτίωση των επιπέδων υγείας των
πολιτών, την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας.
4.
Σήμερα οι ασκούντες τα επαγγέλματα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής στη
Δημοκρατία είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών σε πτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο. Επισημαίνεται ότι, για τα εν λόγω επιτεύγματα, η Κύπρος
αποτέλεσε και αποτελεί, πρότυπο μοντέλο και παράδειγμα προς μίμηση στη θεσμική
ρύθμιση της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, τόσο σε
ευρωπαϊκό, όσο και διεθνές επίπεδο.
5.
Οι μισθολογικές απολαβές των Νοσηλευτών και των Μαιών θα πρέπει να καθορίζονται
και να συγκεφαλαιώνονται στην αξιολόγηση της εργασίας τους (τη σχετική σημασία της
οργανωσιακής θέσης εργασίας η οποία καθορίζει τη μισθοδοσία έναντι άλλων), στην
περιγραφή της εργασίας τους (καθήκοντα και δραστηριότητες) και στην προδιαγραφή της
εργασίας τους (προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες).
6.
Οι προθέσεις του Γενικού Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, όπως διατυπώνονται στο άρθρο
του, καθώς και σε σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης του για δημιουργία θέσης βοηθού
νοσηλευτή δεν αποτελούν ελαφρυντικό και δεν μπορούν να αποτελέσουν
διαπραγματευτικό χαρτί στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
7.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτού τους
είδους τις εκπτωτικές προτάσεις, προς το επίπεδο φροντίδας υγείας των πολιτών, διότι
καταβαραθρώνουν, με άδικο και αιφνίδιο τρόπο, όλα τα επιτεύγματα τα οποία έχουν
διαμορφώσει το επίπεδο του επαγγέλματος έναντι της κυπριακής κοινωνίας.
8.
Πιστεύουμε ότι με τη δίκαιη διεκδίκηση της κλίμακας Α8-10-11 δεν πρέπει να
καταστρατηγηθούν θεμελιώδεις αρχές της χρηστής διοίκησης όπως η νομιμότητα, η
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ισότητα, η αμεροληψία και η αναλογικότητα, όπως αυτές προνοούνται από το σύνταγμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους σχετικούς περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους,
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/55/ΕΕ αλλά και τον περί των Γενικών Αρχών του
Διοικητικού Δικαίου Νόμο 158(1) του 1999.
9.
Ως πολύ σοβαρό θέμα αρχής, τονίζουμε ότι η Νοσηλευτική/ Μαιευτική φροντίδα
δύναται να παρέχεται μόνον από ένα επίπεδο επιστημόνων Νοσηλευτών ή Μαιών. Η
ανάπτυξη μη-Νοσηλευτικών/Μαιευτικών θεσμών που θα είναι υποστηρικτικοί ή βοηθητικοί
προς αυτή καθ’ αυτήν την επιστημονική Νοσηλευτική/ Μαιευτική φροντίδα θα μπορούσε
να
αποτελέσει
προϊόν
συμφωνίας
με
τους
φορείς
της
νοσηλευτικής,
συμπεριλαμβανομένου και του επαγγελματικού συνδέσμου των Νοσηλευτών και Μαιών
(ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ). Αυτό όμως προϋποθέτει ενδελεχή μελέτη για την αναγνώριση και
καταγραφή των βοηθητικών ή υποστηρικτικών προς το έργο των Νοσηλευτών ή/και
Μαιευτικών καθηκόντων. Σε καμία περίπτωση οι νέοι αυτοί θεσμοί δεν μπορεί να είναι
Νοσηλευτικοί ή Μαιευτικοί και τα καθήκοντα που θα ασκούνται από αυτό το βοηθητικό ή
υποστηρικτικό προσωπικό δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν καθήκοντα Νοσηλευτικής ή
Μαιευτικής φροντίδας. Όποιες αναλογίες του υποστηρικτικού/βοηθητικού προσωπικού σε
σχέση με το Νοσηλευτικό/ Μαιευτικό δυναμικό στα κυπριακά νοσηλευτήρια θα πρέπει να
μελετηθούν ανά υπηρεσία και τμήμα και να είναι τέτοιες έτσι που να διασφαλίζεται η
ασφάλεια των κυπρίων πολιτών καθώς και η παροχή ποιοτικής Νοσηλευτικής/Μαιευτικής
φροντίδας, όπως αυτή πηγάζει από τα διεθνώς αναγνωρισμένα επίπεδα ασφαλούς
στελέχωσης με Νοσηλευτικό/Μαιευτικό δυναμικό.
10. Εκφράζουμε τις έντονες ανησυχίες μας αναφορικά με το θέμα που προκύπτει από τις
θέσεις του Γενικού Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ και προειδοποιούμε ότι αυτό αποτελεί
προφανή υποκίνηση σε βαθμιαίες και ενδεχομένως ανεξέλεγκτες μειώσεις στελέχωσης και
αναλογιών εγγεγραμμένων νοσηλευτών προς ασθενείς με συνεπακόλουθο κίνδυνο για
την ασφάλεια των ασθενών και την πτώση των επιπέδων φροντίδας υγείας, τα οποία
απαιτεί η κοινωνία αλλά και η ίδια η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.
11. Οι προβληματισμοί του Συνδέσμου εκτείνονται στα αναπόφευκτα πλέον ερείσματα για
εργασιακή εκμετάλλευση των πτυχιούχων αποφοίτων της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής,
στις δυσμενείς επιπτώσεις στους εργαζόμενους Νοσηλευτές και Μαίες, σε ατομικό και
οργανωσιακό επίπεδο, καθώς και σε συνεπακόλουθες προεκτάσεις σε ζητήματα που
αφορούν στην υποβάθμιση της παραγωγικότητας, της υγειονομικής αποτελεσματικότητας,
της οικονομικής αποδοτικότητας, της ποιότητας και της ασφάλειας στη φροντίδα υγείας
έναντι της κυπριακής κοινωνίας.
12. Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ έχει εξαρχής τεθεί έμπρακτα αρωγός και συνοδοιπόρος στις προσπάθειες
των συναδέλφων μας στους νοσηλευτικούς συνδικαλιστικούς κλάδους για διασφάλιση
των συμφερόντων των πολιτών, της υγείας και του επαγγέλματος. Για αυτούς ακριβώς
τους λόγους, ευελπιστούμε ότι οι συνδικαλιστικοί κλάδοι των νοσηλευτών της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ
δεν θα αποδεχτούν ούτε θα υιοθετήσουν την πιο πάνω πρόταση του γενικού γραμματέα
της οργάνωσης τους.
Πιστεύουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα διαφυλάξει όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς
συμβάσεις, τις οποίες, μέχρι σήμερα, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει και στη βάση
αυτών έχει εναρμονιστεί, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφισμάτων των Γενικών
Συνελεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφορικά με το επάγγελμα της
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος

Αριστείδης Χωραττάς
Γραμματέας

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 19882015. 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).
Member of the International Council of Nurses
Member of the International Confederation of Midwives

Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών

