ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ 2008-2010
Στον Τομέα κοινοτικής εκπροσωπούνται νοσηλευτές από την γενική και ψυχιατρική νοσηλευτική,
επισκέπτριες υγείας και άτομα από τον τομέα της εκπαίδευσης με ειδικότητα στην κοινοτική
νοσηλευτική. Όλα τα μέλη του Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής εργάζονται σε χώρους της κοινότητα
όπως το σπίτι, το σχολείο, τα κέντρα προστασίας μητρότητας και παιδιού. Ο Τομέας περιλαμβάνει
την άσκηση της κοινοτικής νοσηλευτικής στα πλαίσια της γενικής νοσηλευτικής και της
νοσηλευτικής ψυχικής υγείας.
Η διετία 2008-2010 είναι η πρώτη του Τομέα Κοινοτικής Νοσηλευτικής.
Ο ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ. είχε 18 τακτικές συνεδρίες και 1 έκτακτη συνεδρίαση.
1. Συντομογραφία ονόματος
Μετά από συζήτηση και διάφορες εισηγήσεις, τα μέλη του Τομέα αποφάσισαν όπως χρησιμοποιούν
την συντομογραφία ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ. (Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής).
2. Συμμετοχή σε διεθνές σώμα Κοινοτικής Νοσηλευτικής
Διερευνήθηκε από τον Τομέα εάν υπάρχει κάποιος παγκόσμιος ή Ευρωπαϊκός οργανισμός που θα
μπορούσε ως τομέας να συμμετέχει, αλλά δεν υπάρχει τέτοιος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
3. Συμμετοχή σε επιτροπές και δραστηριότητες του ΠΑΣΥΝΜ
Η κα Ζώγια Αντωνίου και η κα Μαρία Στυλιανού αντιπροσώπευσαν τον Τομέα στην Οργανωτική
Επιτροπή του Παγκύπριου Νοσηλευτικού Συνεδρίου.
Η κα Χριστιάνα Κούτα που αργότερα αντικαταστάθηκε από την Κα Μαρία Στυλιανού,
αντιπροσώπευσαν την Επιτροπή στην Εκδοτική Επιτροπή του περιοδικού Κυπριακά Νοσηλευτικά
Χρονικά.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΜΝ παρίστατο η κα Παρασκευή Μάμα ως παρατηρητής.
Ο ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ. κατέγραψε στοιχεία για τον Ο.Α.Υ σε σχέση με την κοινοτική νοσηλευτική και τα
παρέδωσε στον ΠΑΣΥΝΜ.
Μέλη του ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ. συμμετείχαν στο 15ο και 16ο Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο, ως επίσης και
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Κατ’ οίκον Νοσηλεία.
4. Ημερίδα 2008
Η ημερίδα με θέμα «Προαγωγή Υγείας και Κοινοτική Νοσηλευτική», διεξήχθηκε στις 4 Νοεμβρίου
2008, στο Σακολείο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας, με συμμετοχή 80 περίπου νοσηλευτών και
επισκεπτριών υγείας κυρίως, αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας. Η ημερίδα περιλάμβανε
παρουσιάσεις από τις: Δρ Angela Scriven, Brunel University, UK, Δρ Αθηνά Καλοκαιρινού, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κα Μαρία Στυλιανού, Μέλος Τομέα Κοινοτικής
Νοσηλευτικής.
Στην ημερίδα συνδιοργανωτής ήταν το ΤΕΠΑΚ.
5. Ημερίδα 2009
Η ημερίδα με θέμα «Νοσηλευτική Ηθική στην Κοινότητα» διεξήχθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2009, στο
Σκαλί Αγλαντζιάς, με συμμετοχή 100 περίπου νοσηλευτών που εργάζονται σε διάφορες δομές στην
κοινότητα. Η ημερίδα περιλάμβανε παρουσιάσεις από τους εξής: Χρυσούλα Λεμονίδου, Καθηγήτρια,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κα Μαρία Δημητρίου, Eθνική Επιτροπή Βιοηθικής

Κύπρου, Κο Στέλιο Θεοδούλου, Δικηγόρο Νομικής Υπηρεσίας.
Η ημερίδα ήταν η πρώτη, από τους Τομείς, που αποτιμήθηκε με 3 πιστωτικές μονάδες συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης από την Διεθνή Ομοσπονδία των Νοσηλευτών (ICN).
Η αξιολόγηση της ημερίδας από τους συμμετέχοντες ήταν εξαίρετη.
Στην ημερίδα συνδιοργανωτής ήταν το ΤΕΠΑΚ.
6. Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών 2009
Ο ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ. συμμετείχε ενεργά στην εκδήλωση του ΠΑΣΥΝΜ για τον εορτασμό της Διεθνούς
Μέρας Νοσηλευτών. Η Δρ Χριστιάνα Κούτα παρουσίασε την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης και η Κα
Μαρία Στυλιανού ήταν ο τελετάρχης της εκδήλωσης.
Επίσης, στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτών, η Κα Μαρία Στυλιανού παρουσίασε την
κεντρική ομιλία σε τοπική εκδήλωση του Δήμου Αγλαντζιάς.
7. Πλαίσιο Κοινοτικής Νοσηλευτικής
Ο ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ. μελέτησε και κατέγραψε το πλαίσιο πρακτικής της νοσηλευτικής στην κοινότητα
(γενική νοσηλευτική και ψυχική υγεία) και έκανε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τον ΠΑΣΥΝΜ. Αυτά
αποτελούν προβληματισμό ιδιαίτερα για τη νομική υπόσταση της κοινοτικής νοσηλευτικής
πρακτικής. Επισυνάπτεται αντίγραφο.
8. Ταμείο
Επισυνάπτεται ο οικονομικός απολογισμός του Τομέα.
9. Δελτίο Τύπου
Ο ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ. εξέδωσε δελτίο τύπου ως απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» ημερ.
9/12/08 με θέμα: Οι ιδιώτες παιδίατροι καταγγέλλουν την πρακτική του δημοσίου «Βόλια ιδιωτών
για εμβόλια».
Χριστιάνα Κούτα
Πρόεδρος

Mαρία Αντωνιάδου
Γραμματέα

