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Κανόνες Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών εκδίδει τους πιο κάτω κανόνες
λειτουργίας της Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ.

Άρθρο 1: Έννοιες και Ορισμοί
1.

Σύνδεσμος σημαίνει τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών που καθιδρύεται σύμφωνα με το
Άρθρο 15 των περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων.

2.

Διοικητικό Συμβούλιο σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και
Μαιών.

3.

Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών σημαίνει τη διεθνή οργάνωση στην οποία ο ΠΑΣΥΝΜ συμμετέχει
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 20, εδαφίο (στ) των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων
1988-2012.

4.

Επιτροπή σημαίνει την Επιτροπή Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ που είναι το αρμόδιο όργανο για
πιστοποίηση Μονάδων Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής Εκπαίδευσης η οποία συστήνεται
κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΝΜ και λειτουργεί με βάση τους παρόντες
εσωτερικούς κανόνες.

5.

Μοριοδότηση σημαίνει την πιστοποίηση με Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής
Εκπαίδευσης των δραστηριοτήτων συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των Νοσηλευτών και Μαιών
κατόπιν αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Μοριοδότησης του Συνδέσμου, οι οποίες περιλαμβάνουν
συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια, διαλέξεις ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες τα οποία
προσφέρονται από αναγνωρισμένους φορείς εντός της δημοκρατίας.

6.

Φορέας σημαίνει τον παροχέα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και μπορεί να περιλαμβάνει
οργανωμένους επαγγελματικούς φορείς, τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας,
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς τα οποία προσφέρουν συνεχή
επαγγελματική εκπαίδευση στη Νοσηλευτική στη Μαιευτική και στην Υγεία.

7.

Συνεχής Νοσηλευτική/ Μαιευτική Εκπαίδευση ορίζεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα όπως αναφέρεται
πιό πάνω και παρέχεται σε Νοσηλευτές και Μαίες από αναγνωρισμένους φορείς οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο μητρώο Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής σύμφωνα με τους Περί
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους 1988-2012.

8.

Μονάδα Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής Εκπαίδευσης σημαίνει περίπου 60 λεπτά
εγκεκριμένης και οργανωμένης μαθησιακής εμπειρίας όπως καθορίζεται από το Διεθνές Συμβούλιο
Νοσηλευτών.
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9.

Μέλος σημαίνει τον/την κάθε Νοσηλευτή/τρια, Μαιευτή και Μαία που έχει εκπληρώσει τις οικονομικές
υποχρεώσεις του/της προς το Σύνδεσμο.

10. Πρακτικά σημαίνει την καταγραφή των εργασιών, διαδικασιών και αποτελεσμάτων ή πορισμάτων των
συνεδριάσεων της Επιτροπής.

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες και Δραστηριότητες της Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ
1.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την πιστοποίηση Μονάδων Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής
Εκπαίδευσης.

2.

Η Επιτροπή αξιολογεί σε συνεδριάσεις της συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, εργαστήρια, διαλέξεις ή
άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες παρέχουν συνεχή Νοσηλευτική και/ή Μαιευτική
εκπαίδευση σύμφωνα με τη «Διαδικασία Αξιολόγησης για Πιστοποίηση Μονάδων Συνεχούς
Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής Εκπαίδευσης» και κατόπιν αίτησης από τον φορέα παροχής.

3.

Η Επιτροπή δίνει τη δυνατότητα στο φορέα παροχής να διαφημίζει αλλά και να αναγράφει στο
πιστοποιητικό του την πιστοποίηση Μονάδων Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής Εκπαίδευσης
από τον ΠΑΣΥΝΜ.

4.

Η Επιτροπή εκδίδει πιστοποιητικό στο οποίο αναγράφονται ονομαστικά οι μονάδες που
παραχωρούνται κατόπιν υποβολής καταλόγου συμμετεχόντων από το φορέα σύμφωνα με τη
«Διαδικασία Αξιολόγησης για Πιστοποίηση Μονάδων Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής
Εκπαίδευσης».

5.

Νοείται ότι στην περίπτωση παραχώρησης δικαιωμάτων από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών για
αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εκ μέρους του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών τότε τα
πιο πάνω ισχύουν και για «Διεθνείς Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης» (International
Continuous Nursing Education Credits, ICNECs).

6.

Τα πιστοποιητικά με τις «Διεθνείς Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής (και Μαιευτικής) Εκπαίδευσης»
(ICNECs) εκδίδονται από την Επιτροπή με βάση την εκάστοτε συμφωνία παραχώρησης δικαιωμάτων
από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN) έναντι σχετικού κόστους που θα βαραίνει τον φορέα που
αιτείται Μοριοδότησης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Άρθρο 3: Καταρτισμός Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ
1.

Η Επιτροπή είναι πενταμελής.

2.

Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου σε συνεδρίαση κατά
τον πρώτο μήνα εκλογής του.

3.

Με την ίδρυση της η επιτροπή θα αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΝΜ.

4.

Μέλος ή μέλη της επιτροπής εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι πέραν των δύο, δύναται να
υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για συμμετοχή τους στην Επιτροπή, νοουμένου ότι είναι
μέλη του ΠΑΣΥΝΜ κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

5.

Σε περίπτωση κενωθείσας θέσης που μπορεί να προκύψει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου μεριμνά εντός ενός μηνός για αντικατάστασή του.

6.

Η θητεία της Επιτροπής διαρκεί τέσσερα (4) έτη.

7.

Από τον Ιανουάριο του 2016 το ΔΣ του ΠΑΣΥΝΜ θα διορίζει ανά διετία δύο νέα μέλη στην επιτροπή
για συνολική τετραετή θητεία.

8.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα διορίζεται κάθε τέσσερα έτη από το ΔΣ του ΠΑΣΥΝΜ μετά την εκλογή
του ΔΣ σε Γενική Συνέλευση.
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9.

Η εκάστοτε Επιτροπή εκλέγει εκ των ιδίων αυτής μελών Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

10. Το σύνολο των τεσσάρων (4) αυτών μελών αναφέρεται ως η Γραμματεία της Επιτροπής.
11. Απαρτία της Επιτροπής νοείται η φυσική παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων Μελών.

Άρθρο 4: Καθήκοντα Μελών Επιτροπής
1.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής, μεριμνά σε συνεργασία με τα
υπόλοιπα μέλη για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και συνυπογράφει την αλληλογραφία
και τα Πρακτικά των συνεδριάσεων.

2.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο και ασκεί τα καθήκοντα του όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

3.

Ο Γραμματέας ετοιμάζει την ημερησία διάταξη της Επιτροπής σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, τηρεί
και συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, επιμελείται, διεξάγει και συνυπογράφει την
αλληλογραφία, τηρεί και φυλάσσει το Αρχείο της Επιτροπής.

4.

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά θέματα σε συνεργασία και συναπόφαση με τα άλλα μέλη της
Επιτροπής κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της και κατόπιν ενημέρωσης και σχετικής
εξουσιοδότησης από τον Ταμία του Συνδέσμου. Συγκεκριμένα, επιλαμβάνεται των δαπανών, τηρεί
ταμειακό βιβλίο και φυλάσσει τα αντίστοιχα τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμών. Το εν λόγω βιβλίο και
όλα τα αποδεικτικά έντυπα των πληρωμών υποβάλλονται για έλεγχο όποτε ζητηθούν από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου Νοείται ότι η οποιαδήποτε δαπάνη της Επιτροπής αναλαμβάνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και προϋποθέτει την ενημέρωση και τη σχετική εξουσιοδότηση
του. Νοείται ότι η οποιαδήποτε έσοδα από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής κατατίθενται στο ταμείο του
Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών.

5.

Η Επιτροπή, αξιολογεί σύμφωνα με την «Διαδικασία Αξιολόγησης για Πιστοποίηση Μονάδων
Συνεχούς Νοσηλευτικής και/ή Μαιευτικής Εκπαίδευσης».

6.

Νοείται ότι σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής συμμετέχει ως μέλος Επιστημονικής
Επιτροπής σε εκπαιδευτική δραστηριότητα που αιτείται Μοριοδότησης, τότε το συγκεκριμένο μέλος δεν
μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Σε καμία περίπτωση
δεν μπορούν πέραν των δύο μελών να συμμετάσχουν ως μέλη Επιστημονικής Επιτροπής στην ίδια
εκπαιδευτική δραστηριότητα.

7.

Σε κάθε μέλος της Επιτροπής παραχωρούνται οδοιπορικά τέλη αναλόγως του τόπου διαμονής του. Το
ύψος του επιδόματος οδοιπορικών είναι αυτό που καθορίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου.

8.

Νοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θα παρέχει την αναγκαία υποστήριξη στις
εργασίες της Επιτροπής για κάλυψη των στόχων ώστε να διατηρείται η ποιότητα των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.

9.

Ο Γραμματέας της Επιτροπής εκδίδει τα Πρακτικά σε επίσημο επιστολόχαρτο του Συνδέσμου, τα
συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τα καταχωρεί στο αρχείο του Συνδέσμου και
ενημερώνει σχετικά το ΔΣ του ΠΑΣΥΝΜ.
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Άρθρο 5: Παραλείψεις ή Επικαλύψεις προνοιών και λοιπών διατάξεων των παρόντων εσωτερικών
κανόνων
Οποιεσδήποτε τυχόν παραλείψεις ή επικαλύψεις που δυνατόν να προκύπτουν από τις πρόνοιες και
λοιπές διατάξεις των παρόντων εσωτερικών κανόνων, σε όλες τις περιπτώσεις διέπονται από τους περί
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους, αποφασίζονται, αναλαμβάνονται και εκτελούνται κατόπιν
ενημέρωσης, γνωμάτευσης ή σχετικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 6: Έγκριση, κατάργηση, αναθεώρηση και τροποποίηση παρόντων εσωτερικών κανόνων
Οι υφιστάμενοι εσωτερικοί κανόνες εγκρίνονται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο κατά τον
πρώτο μήνα της θητείας του και τροποποιούνται ανάλογα κατόπιν ανταλλαγής τεκμηριωμένων,
νομότυπων εισηγήσεων και προτάσεων ή/και γραπτών απόψεων, από μέλη της Επιτροπής ή του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου.
Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατάργηση της Επιτροπής ή
αναθεώρησης και τροποποίησης των πιο πάνω εσωτερικών κανόνων, όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο.

Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Δείγμα Πιστοποιητικού

International Council of Nurses
Continuing Nursing Education Certificate

Απονέμεται στον/ στην

Φλωρεντία Ναιτινγκειλ
Έχοντας ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις για επιτυχή ολοκλήρωση
(αριθμό) Διεθνών Μονάδων Συνεχούς Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
International Continuing Nursing Education Credits

Οι μονάδες παραχωρούνται για τη συμμετοχή στο (γεγονός)
το οποίο πραγματοποιήθηκε από (φορέα)
Ημερομηνία και Χώρος

Date

CYNMA
stamp
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