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ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
Το 15ον Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής με τίτλο «Διευρυμένοι Ρόλοι και
Σύγχρονες Προκλήσεις» διεξήχθη στις 21 - 22 Νοεμβρίου 2008 στο ξενοδοχείο Coral Beach στην
Πάφο. Το Συνέδριο για πρώτη φορά αξιολογήθηκε και έτυχε σχετικής μοριοδότησης με Διεθνείς
Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (ICNECs) από το Διεθνές Συμβούλιο
Νοσηλευτών, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία και ξεχωριστή επαγγελματική αξία.
Τα Παγκύπρια Συνέδρια Νοσηλευτικής και Μαιευτικής αποτελούν ιδανικές και ανεπανάληπτες
ετήσιες ευκαιρίες για διάδοση, αναβάθμιση και αξιοποίηση γνώσεων και εμπειριών, αλλά συνάμα,
προσφέρουν τη δυνατότητα για μοναδικές κοινωνικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις μεγάλου
αριθμού συναδέλφων και συνεργατών από Κύπρο και Ελλάδα.
Το θέμα του φετινού Συνεδρίου σηματοδοτεί την αναγκαιότητα, σημαντικότητα και ωφελιμότητα
για συνεχή προσαρμογή της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής στις σύγχρονες και αυξανόμενες
απαιτήσεις στον υγειονομικό τομέα. Τα σύγχρονα συστήματα υγείας δημιουργούν καινοφανείς
ανεξάρτητους, εξαρτώμενους και αλληλοεξαρτώμενους ρόλους και συνακόλουθες απαιτητικές
προκλήσεις για τη Νοσηλευτική και τη Μαιευτική. Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες της Κύπρου
αναζητούν και επιδιώκουν Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη μέσω πολύπλοκων δραστηριοτήτων
που εστιάζονται στη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας, στην ίση
πρόσβαση, κατανομή και συνέχεια της φροντίδας του ατόμου και της οικογένειας του, καθόλη τη
διάρκεια της ζωής του. Η επιτυχία στην εκπλήρωση των εν λόγω κοινωνικών σκοπών είναι στενά
συνυφασμένη με τους ρόλους που διαδραματίζει η Νοσηλευτική και η Μαιευτική τόσο στη λήψη
αποφάσεων, όσο και στην εκτελεστική δραστηριότητα ανάπτυξης, εφαρμογής και
ανατροφοδότησης πολιτικής και προγραμμάτων υγείας σε όλα τα επίπεδα παροχής φροντίδας.
Το 15ον Συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, κυρίου Χρίστου Πατσαλίδη και
διεξήχθη μέσα από την παρουσίαση και συζήτηση 51 ελεύθερων ανακοινώσεων, 4 αναρτημένων
θεμάτων και 2 εργαστηρίων. Οι σύνεδροι, Νοσηλευτές, Μαίες, Επισκέπτριες υγείας και φοιτητές
από Κύπρο και Ελλάδα, ανήλθαν στους 550.
Ο Υπουργός Υγείας, κατά το χαιρετισμό και την κήρυξη των εργασιών του Συνεδρίου, επισήμανε
τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Νοσηλευτές και οι Μαίες στα Εθνικά Συστήματα
Υγείας και αναγνώρισε την αναγκαιότητα και σημαντικότητα της διευρυμένης εμπλοκής τους στα
κέντρα λήψεως αποφάσεων σχετικά με την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. Ο Δήμαρχος Πέγειας,
μέσω του εκπροσώπου του, συνεχάρει το Σύνδεσμο και τα μέλη του για το αξιόλογο έργο που
επιτελούν, αλλά παράλληλα, διαβεβαίωσε την πρόθεση για ανάπτυξη και περαιτέρω ενδυνάμωση
της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Συνδέσμου, σε θέματα που αφορούν
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τα επαγγελματικά δρώμενα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, προς το συμφέρον της
ποιότητας παροχής φροντίδας υγείας στην κυπριακή κοινωνία. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου,
κύριος Ιωάννης Λεοντίου κατά την κύρια ομιλία αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Νοσηλευτές και
οι Μαίες εξακολουθούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε ό,τι αφορά την παροχή φροντίδας
υγείας προς τον άνθρωπο και τόνισε την αναγκαιότητα υποστήριξης του έργου που επιτελούν από
την πολιτεία υποδεικνύοντας συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες που θα πρέπει να
αναληφθούν από όλους τους αρμόδιους φορείς.
1. Πορίσματα Συνεδρίου
1.1 Πολιτική Υγείας, Υγεία, Ευημερία, Ασφάλεια και Κοινοτική Νοσηλευτική
ü Η κατ’ οίκον νοσηλεία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο και κομμάτι και σημαντική μέθοδο
παροχής φροντίδας υγείας στα σύγχρονα συστήματα υγείας. Η κοινοτική Νοσηλευτική
διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο κατά τη λήψη αποφάσεων, το συντονισμό, τη συνεργασία και
την εκτελεστική δραστηριότητα μεταξύ των μελών της διεπιστημονικής ομάδας υγειάς,
συμβάλλοντας τόσο στη διατήρηση της υγείας, όσο και στην ταχύτερη αποκατάσταση της.
Βασικός σκοπός της κοινοτικής Νοσηλευτικής είναι η παροχή εξατομικευμένης και ολιστικής
νοσηλευτικής φροντίδας. Τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας της σύγχρονης κυπριακής
κοινωνίας, που σχετίζονται άμεσα με το φάσμα δραστηριοτήτων της κοινοτικής
Νοσηλευτικής, είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι νεοπλασίες, θέματα σεξουαλικής και
αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και η αλόγιστη διάθεση και χρήση φαρμακευτικών και άλλων
ουσιών. Το Συνέδριο συμπεραίνει την ανάγκη για περαιτέρω ευαισθητοποίηση των
λειτουργών υγείας σε θέματα διαπολιτισμικής προσέγγισης και εισηγείται όπως ενδυναμωθεί η
πρόσβαση και η άποψη των κοινοτικών νοσηλευτών στην Εθνική Επιτροπή Φαρμάκων και
την κείμενη σχετική νομοθεσία.
ü Αναμφίβολα, ο σύγχρονος νοσηλευτής εκτίθεται συνεχώς σε νέες προκλήσεις και νέους
ρόλους. Ένας τέτοιος ρόλος αποτελεί η ικανότητα και η δυνατότητα να αξιοποιεί τον εαυτό
του με ένα θεραπευτικό, μεθεξιακό, εμβιωτικό, ενσυναισθητικό ρόλο, έτσι ώστε να δημιουργεί
περιβάλλον στο οποίο το άτομο να νιώθει αποδοχή, σεβασμό και εκτίμηση.
ü Η συζήτηση θεμάτων σχετικά με την αντιμετώπιση των κακώσεων στον προνοσοκομειακό
χώρο αποτέλεσε κομβικό σημείο στις εργασίες του Συνεδρίου. Η παρουσίαση των σύγχρονων
κατευθυντήριων οδηγιών τονίζουν τη σημασία της ομαδικότητας στη φροντίδα .
ü Η χάραξη πολιτικής υγείας βασίζεται μεταξύ άλλων στην αναγνώριση και τον εντοπισμό των
κοινωνικό-οικονομικών και πολιτιστικών παραγόντων που προσδιορίζουν την κατάσταση της
υγείας και της ασθένειας. Η ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας αποκτά ολοένα και
περισσότερη σημασία ειδικότερα σε θέματα υγειονομικά αποτελεσματικής και οικονομικά
αποδοτικής πολιτικής στη διαχείριση και κατανομή των πόρων.
ü Έρευνα διαπιστώνει ότι μεγάλο ποσοστό νοσηλευτών αγνοεί σημαντικές παραμέτρους σχετικά
με τα μέτρα πρόληψης από την ακτινοβολία και τη ραδιενέργεια στον ενδονοσοκομειακό
χώρο. Συνεπώς, επιβάλλεται η υιοθέτηση πρακτικών για αναγνώριση των ελλείψεων στα
προγράμματα βασικής, μεταβασικής και εντόπιας εκπαίδευσης των νοσηλευτών αναφορικά με
το συγκεκριμένο θέμα.
1.2 Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και λοιμώδη νοσήματα
ü Σχετική έρευνα τεκμηριώνει ότι τα τεχνητά και ευμεγέθη νύχια αποτελούν ιδανικό περιβάλλον
αποίκισης και ανάπτυξης μικροοργανισμών που παραμένουν ακόμη και μετά το σχολαστικό
χειρουργικό πλύσιμο.
ü Η ανεξέλεγκτη χρήση των αντιβιοτικών έχει δημιουργήσει πολυανθεκτικά στελέχη που
δύσκολα καταπολεμούνται. Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στις ΜΕΘ συγκαταλέγονται στις
κυριότερες αιτίες νοσηρότητας, επιπλοκών και θνησιμότητας.
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ü Ο ρόλος των νοσηλευτών στον τομέα της πρόληψης της επιτήρησης αλλά και του ελέγχου των
νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα παγκόσμια. Κρίνεται
αναγκαίο να ενισχυθεί ο ρόλος των νοσηλευτών λοιμώξεων.
ü Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν δείκτη ποιότητας. Η ανάπτυξη πρωτοκόλλων,
προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του
στόχου μείωσης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
1.3 Παθολογική, Ογκολογική και Νεφρολογική Νοσηλευτική
ü Οι συνεδρίες αιμοκάθαρσης επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών,
όπως αυτοί το αντιλαμβάνονται. Η «ποιότητα ζωής» ερμηνεύεται στο βαθμό ανεξάρτητης
εκπλήρωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων. Σχετικές έρευνες συμπεραίνουν χαμηλά
ποσοστά ποιότητας ζωής σε Κύπριους ασθενείς που υποβάλλονται συστηματικά σε συνεδρίες
αιμοκάθαρσης και εισηγούνται επαρκή κατανόηση των προβλημάτων που προκύπτουν λόγω
της αιμοκάθαρσης. Η συνακόλουθη συμβουλευτική και διδασκαλία θεωρούνται ουσιαστικές
νοσηλευτικές ευθύνες και παρεμβάσεις στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.
ü Η οδός χορήγησης ερυθροποιητίνης διαφέρει ανάλογα με το περιστατικό και τις ανάγκες του
οργανισμού. Η υποδόρια χορήγηση φαίνεται να αποτελεί το σύγχρονο κανόνα. Ωστόσο,
πρόσφατες έρευνες διαπιστώνουν ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της
ανάπτυξης αντισωμάτων, που ουσιαστικά αποτρέπει τη μελλοντική χορήγηση του φαρμάκου.
ü Τα περιστατικά της θαλασσαιμίας αυξάνονται δραματικά, σε παγκόσμια κλίμακα, λόγω
ανεπάρκειας προγραμμάτων προγεννητικού ελέγχου. Το υψηλό οικονομικό κόστος και το
κοινωνικό στίγμα αναγνωρίζονται ως οι κύριες αιτίες της μειωμένης αποτελεσματικότητας
στην πρόληψη της θαλασσαιμίας. Ο προγεννητικός έλεγχος στην Κύπρο παρέχεται δωρεάν και
παρουσιάζει στατιστική μείωση των περιστατικών.
ü Η προετοιμασία και χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων προϋποθέτει ανάλογη εκπαίδευση
και κατάλληλο εξοπλισμό. Σχετική έρευνα διαπιστώνει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό που
χειρίζεται τέτοια σκευάσματα, καθημερινά εκτίθεται σε κίνδυνους. Η κύρια πηγή ενημέρωσης
του προσωπικού προέρχεται από σεμινάρια και συνέδρια, ενώ παράλληλα, επισημαίνεται ότι
οι διοικήσεις των νοσοκομείων που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσιάζουν στατιστικά
μειωμένα ποσοστά ενημέρωσης και εκπαίδευσης του νοσηλευτικού προσωπικού σε θέματα
χημειοπροστασίας. Το σχετικό πρωτόκολλο χημειοπροστασίας φαίνεται να εφαρμόζεται από
στατιστικά σημαντικό αριθμό νοσηλευτών στα ογκολογικά τμήματα.
1.4 Νοσηλευτική Εκπαίδευση
ü Η κλινική άσκηση επιδρά στη διατροφική συμπεριφορά των φοιτητών Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ.
Σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι όσο μεγαλύτερη προσπάθεια καταβάλλεται από πλευράς του
φοιτητή τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εκδηλωθούν κρίσεις υπερφαγίας και
απώλειας ελέγχου στην κατανάλωση τροφής.
ü Το άγχος των φοιτητών της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής κατά την κλινική άσκηση
κυμαίνεται μεταξύ μετρίου και αυξημένου επιπέδου, σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης
άγχους. Οι κυριότερες αιτίες του άγχους αναγνωρίζονται σε ζητήματα προετοιμασίας για
πρακτικές αξιολογήσεις και σε ανεπαρκή εμπειρική γνώση και δεξιότητα προς αντιμετώπιση
επειγόντων περιστατικών. Παράλληλη έρευνα διαπιστώνει ότι η ικανότητα αυτοδιαχείρισης
των φοιτητών Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ για επίτευξη των μαθησιακών σκοπών σχετίζεται
στατιστικά σημαντικά με τα επίπεδα αυτοπεποίθησης, αποφασιστικότητας και αυτοδέσμευσης.
ü Η διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση κλινικών νοσηλευτών για ανάληψη
καθηκόντων μέντορα διερευνήθηκε σε πιλοτική έρευνα που υποστηρίζει ότι ο βασικότερος
αποτρεπτικός λόγος είναι η δυσχέρεια για περαίωση των καθηκόντων τους. Η συγκεκριμένη
έρευνα εκτιμάται όπως επεκταθεί με σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου του μέντορα και του
βαθμού εργασιακής ικανοποίησης του σε σχέση με το ρόλο αυτό.
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1.5 Μαιευτική
ü Η σύνοδος της Μαιευτικής συμπεραίνει την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης της Μαίας σε θέματα
προάσπισης των δικαιωμάτων της γυναίκας για φυσιολογικό τοκετό και περιορισμού του
ιατρικού μοντέλου μόνο για παθολογικά περιστατικά. Ταυτόχρονα, υποστηρίζεται η
ενδυνάμωση της γυναίκας για διεκδίκηση των δικαιωμάτων της, μέσα από τη συμβολή της
κοινοτικής Μαιευτικής, έτσι ώστε να μειωθούν οι άσκοπες καισαρικές τομές και συναφείς
ιατρογενείς παρεμβάσεις, αλλά συνάμα να αυξηθούν τα ποσοστά του φυσιολογικού τοκετού
και του μητρικού θηλασμού.
ü Η ανάπτυξη της απόλυτης αυτονομίας του Μαιευτικού επαγγέλματος υποστηρίζεται μέσα από
τη δημιουργία τμήματος Μαιευτικής σε πανεπιστημιακό επίπεδο, εκπόνηση πρωτοκόλλων
μαιευτικής άσκησης, δημιουργία οργανικών θέσεων Μαιευτικής στο Δημόσιο τομέα και
εκπροσώπηση των Μαιών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
1.6 Περιεγχειρητική Νοσηλευτική και Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική
ü Οι συνεχείς εξελίξεις στις χειρουργικές τεχνικές αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση για τους
Νοσηλευτές χειρουργείου. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση αποτελεί το θεμέλιο λίθο της
νοσηλευτικής εκπαίδευσης και άσκησης. Η τεχνολογική ανάπτυξη μετουσιώνει και διευρύνει
το νοσηλευτικό ρόλο στο χειρουργείο, αλλά συνάμα φαίνεται να απειλεί την ανθρωποκεντρική
προσέγγιση της Νοσηλευτικής. Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη αναγνωρίζεται ως το
σημαντικότερο εφόδιο για τους Νοσηλευτές χειρουργείου στην προσπάθεια για διαχείριση των
προκλήσεων του παρόντος και του μέλλοντος.
ü Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στις ΜΕΘ επηρεάζεται από τα ποιοτικά
επίπεδα της Νοσηλευτικής φροντίδας. Η συνέχιση και αναβάθμιση της προετοιμασίας
Νοσηλευτών επείγουσας και εντατικής Νοσηλευτικής θεωρείται καθοριστικής σημασίας για
παροχή ασφαλούς και ποιοτικής φροντίδας. Τα σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης πρέπει να
ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
ü Η συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση στην εξειδικευμένη φροντίδα τραχειοστομίας αποτελεί
αναγκαιότητα για το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται σε ΜΕΘ, με σκοπό τη
συστηματική μείωση κινδύνων και επιπλοκών και την ταχύτερη αποδέσμευση και έξοδο του
ασθενή.
1.7 Η θεραπευτική έννοια της ελπίδας και του χιούμορ στη Νοσηλευτική
ü Η έννοια της ελπίδας συζητήθηκε στο πλαίσιο της πνευματικής αξίας της κατά την ανθρώπινη
εμπειρία της ασθένειας. Η ενδυνάμωση της ελπίδας αποτελεί θεραπευτικό εργαλείο για την
ανακούφιση του πόνου, ψυχολογικού και σωματικού, ειδικότερα σε χρόνια περιστατικά. Η
χρήση του εργαλείου από πλευράς νοσηλευτή προϋποθέτει θετική στάση και εμβιωτικές
ικανότητες και δυνατότητες που δύνανται να αναπτυχθούν μέσα από το συστηματικό
αναστοχασμό της κλινικής εμπειρίας.
ü Το χιούμορ θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης καθημερινότητας σε
καταστάσεις υγείας, ενώ επηρεάζεται δραματικά σε καταστάσεις ασθένειας. Η χρήση του ως
εργαλείο στη Νοσηλευτική ασθενών ατόμων αναγνωρίζεται ως θεραπευτικό εργαλείο.
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2. Διαπίστευση με Διεθνείς Μονάδων Συνεχούς Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (ICNEC)
Για πρώτη χρονιά ο Σύνδεσμος αιτήθηκε την αξιολόγηση Παγκυπρίου Συνεδρίου Νοσηλευτικής
και Μαιευτικής, για παραχώρηση Διεθνών Μονάδων Συνεχούς Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από
πλευράς του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (ΔΣΝ). Μέσα από τις διαδικασίες ελέγχου της
ποιότητας των εργασιών του Συνεδρίου αλλά και της παρακολούθησης των θεμάτων των συνόδων
και εργαστηρίων από τους σύνεδρους, το ΔΣΝ ενέκρινε την παραχώρηση των εν λόγω μονάδων
αφού εξακρίβωσε και την άρτια εργασία που επιτέλεσαν τα μέλη της Οργανωτικής και της
Επιστημονικής Επιτροπής.
Οι 489/550 συμμετέχοντες αιτήθηκαν τη διαπίστευση της συμμετοχής τους στο Συνέδριο και την
παραχώρηση μονάδων (ICNEC). Όλοι οι δικαιούχοι είχαν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο και είχαν συμπληρώσει πλήρως το «Έντυπο Επιβεβαίωσης
Παρακολούθησης». Τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου και επιβεβαίωσης της παρουσίας
των συνέδρων στις αίθουσες κατέδειξε ότι οι σύνεδροι παρέμειναν στο Συνέδριο, όχι μόνο για
σκοπούς κάρπωσης μονάδων, αλλά και γιατί το περιεχόμενο του Συνεδρίου κρίθηκε ως αξιόλογο
και ενδιαφέρον. Ποσοστό 30% των συνέδρων έλαβε τη μέγιστη μοριοδότηση των μονάδων που
θα μπορούσαν να παραχωρηθούν ανάλογα με τις συνόδους / εργαστήρια που παρακολούθησαν,
γεγονός που κρίνεται ως πολύ σημαντικό για την επιτυχία του Συνεδρίου.
Αναμφίβολα, η κατανόηση της σημασίας του εγχειρήματος και της διαδικασίας διαπίστευσης και
μοριοδότησης από πλευράς συνέδρων, η επιτυχής έκβαση της διαδικασίας ελέγχου και
επιβεβαίωσης της παρουσίας συνέδρων στις συνόδους και εργαστήρια, καθώς και η κατάλληλη
συμπλήρωση και επιστροφή των σχετικών εντύπων (κάρτες ελέγχου και έντυπο επιβεβαίωσης
παρακολούθησης), συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχή αντιμετώπιση των δυσχερειών που είχαν
παρουσιαστεί.
3. Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Συνεδρίου
Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Συνεδρίου παραχωρήθηκε στην τσάντα του Συνεδρίου, σε
κάθε σύνεδρο κατά την εγγραφή του. Ο συνολικός αριθμός των 550 συμμετεχόντων αναλογεί σε
εκατοστιαία ποσοστά που αντιστοιχούν σε 50% φοιτητές Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, 39%
Νοσηλευτές/τριες Γενικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, 9% Μαίες και 2%
Επισκέπτες/τριες Υγείας. Τα απαντημένα ερωτηματολόγια που είχαν επιστραφεί ανέρχονται σε
220. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις διαβαθμιστήκαν στην κλίμακα Άριστα, Πολύ Καλά, Καλά,
Μέτρια, Ανεπαρκής. Ο σύνεδρος σημείωνε με Χ το σημείο που κατά την προσωπική άποψη του
ανταποκρίθηκε περισσότερο και αφορούσε το βαθμό ικανοποίησης των επαγγελματικών αναγκών.
Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν οι ακόλουθες:
Ανακοινώσεις και ενημέρωση πριν το Συνέδριο
Εξυπηρέτηση εγγραφών πριν το Συνέδριο
Εξυπηρέτηση εγγραφών κατά το Συνέδριο
Εξυπηρέτηση προσωπικού Γραμματείας
Αξιολόγηση εναρκτήριας τελετής
Αξιολόγηση Επιστημονικών θεμάτων
Συνάφεια θεμάτων με τον τίτλο του Συνεδρίου
Οπτικοακουστικά μέσα Διαλέξεων
9. Ελεύθερες Ανακοινώσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Αναρτημένα Εκθέματα
Περίπτερα Συνεδρίου
Ενδιαφέρον έκθεσης προϊόντων
Άνεση συνέδρων στις εργασίες του Συνεδρίου
Κοινωνικές εκδηλώσεις ( Διαλείμματα )
Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου
Χαρτοφύλακας Συνεδρίου
Περιεχόμενο χαρτοφύλακα
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Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα
Άριστα

Πολύ καλά

Καλά

Μέτρια

Ανεπαρκής

1

93

70

26

9

2

2

104

72

16

6

0

3

101

72

18

9

0

4

103

70

18

9

0

5

98

80

16

6

0

6

99

72

20

9

0

7

99

73

21

7

0

8

100

68

23

8

1

9

87

77

25

10

1

10

89

77

25

9

0

11

97

73

23

7

0

12

95

72

22

9

2

13

99

72

19

9

1

14

99

73

17

10

1

15

99

74

21

5

1

16

100

70

20

9

1

17

109

64

17

10

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών εκφράζει
συγχαρητήρια και ευχαριστίες στα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής, στους
εισηγητές ελεύθερων ανακοινώσεων, αναρτημένων εκθεμάτων και εργαστηρίων, στα μέλη των
Προεδρείων, στους σύνεδρους, στους χορηγούς και διαφημιστές, στις Προϊστάμενες Τμημάτων
και Υπηρεσιών της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και της Κλινικής Νοσηλευτικής, για την αγαστή
συνεργασία τους στην ομαλή και επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος
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