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26 Νοεμβρίου 2020 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

27ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 
Πορίσματα Συνόδων  

Ολοκληρώθηκε στις 26 Νοεμβρίου η πρώτη ημέρα εργασιών του 27ου Παγκύπριου Συνεδρίου 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, το οποίο διοργανώνει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και 
Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ). Στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα 
γνωστικών αντικειμένων που αφορούν στη Νοσηλευτική Επιστήμη,  

 

Τομέας Ψυχικής Υγείας 
Στη σύνοδο για τη ψυχική υγεία παρουσιάστηκαν ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την ψυχο-
κοινωνική επιβάρυνση των νοσηλευτών που εργάζονται σε μονάδες COVID-19 στην Κύπρο. 

Διερεύνηση της σχέσης κοινωνικό-δημογραφικών χαρακτηριστικών και δεικτών 
ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης νοσηλευτών μονάδων COVID-19 στην Κύπρο [Λειβαδιώτης Κ, 
Χριστοφόρου Ν, Λεοντίου Ι, Χατζηιωάννου Α, Καικούσιη Κ, Καρανικόλα Μ.] 

Τα δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι νοσηλευτές που εργάζονται στις μονάδες COVID-19 
παρουσιάζουν ψηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, που αντανακλά υψηλά επίπεδα 
εργασιακού στρες. Η  συναισθηματική εξάντληση ήταν υψηλότερη στις δομές με περισσότερους 
από πέντε θανάτους την ημέρα, στους νοσηλευτές έναντι των προϊστάμενων, καθώς επίσης και 
στους συμμετέχοντες των νοσηλευτηρίων της Λευκωσίας συγκριτικά με εκείνους της 
Αμμοχώστου. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, με 
προτεραιότητα στις δομές της Λευκωσίας, στους νοσηλευτές βάρδιας και σε εκείνους μονάδων 
με αυξημένη συχνότητα θανάτων.  

Επίσης, υψηλή όμως ήταν και η δυσφορία από τον αντιλαμβανόμενο κοινωνικό στιγματισμό 
λόγω της εργασίας των συμμετεχόντων σε δομή COVID.  Μάλιστα, ο αυτό-αντιλαμβανόμενος 
στιγματισμός σχετίστηκε ισχυρά και θετικά με τη συναισθηματική εξάντληση, γεγονός που 
υποδηλώνει την ανάγκη εγγραμματισμού του γενικού πληθυσμού αναφορικά με την πανδημία και 
τους τρόπους μετάδοσης του ιού, προκειμένου να προστατευτεί το προσωπικό υγείας από τέτοιες 
συμπεριφορές. 

Επίσης, η ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την παρεχόμενη πληροφόρηση για την 
πανδημία από τη Διοίκηση των νοσηλευτηρίων ήταν κάτω του μέτριου. Μέρος των 
παρεμβάσεων οργανωτικής ενδυνάμωσης προτείνεται να στοχεύουν στην προαγωγή της 
αμεσότητας της παροχής έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης από τους προϊστάμενους και 
επικεφαλής των νοσηλευτηρίων προς το προσωπικό των μονάδων covid, αλλά και επαρκούς 
και κατάλληλου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. Γενικά, η πρόσβαση στην 
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πληροφόρηση και στις υλικο-τεχνικές υποδομές συνιστά βασικό πυλώνα των παρεμβάσεων 
οργανωτικής ενδυνάμωσης. 

 

Σχέση επιβάρυνσης και δευτερογενούς τραυματικής συνδρομής σε νοσηλευτές μονάδων 
COVID-19. Καικουσιη Κ, Λεοντίου  Ι, Χριστοφόρου, Λειβαδιώτης Κ, Χατζηιωάννου Α, 
Καρανικόλα Μ. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 22,1% των συμμετεχόντων ανέφεραν κλινικά συμπτώματα 
μετατραυματικής διαταραχής. Η ένταση των συμπτωμάτων αυτών ήταν υψηλότερη στους 
συμμετέχοντες δομών της Λευκωσίας και δομών με περισσότερους από πέντε θανάτους ανά ημέρα, 
καθώς και στις γυναίκες. Δεδομένου  ότι περίπου ένας στους πέντε συμμετέχοντες περιέγραψε 
κλινικά συμπτώματα μετα-τραυματικής διαταραχής λόγω της εργασίας του σε δομή COVID, 
επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις ατομικής προστασίας απαιτείται να αφορούν εκτός από τη 
σωματική, και την ψυχική υγεία, ακόμη και σε συστήματα υγείας με χαμηλή επιβάρυνση λόγω 
της πανδημίας, όπως υπήρξε η Κύπρος κατά το πρώτο κύμα.      

 

Ανάπτυξη πρωτοκόλλου Τηλεφωνική γραμμή στήριξης επαγγελματιών υγείας και φοιτητών 
«Είμαστε Μαζί»: Πρωτόκολλο λειτουργίας και προκαταρκτικά δεδομένα. Χατζηιωάννου Α, 
Καρανικόλα Μ. Καϊκουσιη Κ, Αλεξάνδρου Γ. 

Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης "Είμαστε Μαζί" αναπτύχθηκε για την ενδυνάμωση των 
επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών σχετικά με την ψυχολογική δυσφορία που σχετίζεται με την 
πανδημία Covid-19.   

Το 20% των χρηστών ήταν νοσηλευτές επείγουσας και εντατικής φροντίδας, ενώ οι υπόλοιποι 
χρήστες προέρχονταν από διάφορα υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών επαγγελμάτων 
υγείας, εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ανέργων, ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και 
ηλικιωμένων. Επίσης, οι περισσότεροι από τους χρήστες ήταν γυναίκες. Οι ερευνητές κατέληξαν 
στην ανάγκη εφαρμογής πρόσθετων μέτρων για την καταγραφή και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της τηλεφωνικής γραμμής στήριξης «Είμαστε Μαζι», με έμφαση  στον βαθμό 
κάλυψης των αναγκών των χρηστών της, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη να προβληθεί 
περισσότερο η υπηρεσία αυτή στους επαγγελματίες υγείας, και ειδικά σε αυτούς που εργάζονται 
στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας.    

  

Αλγόριθμος παρέμβασης μέσω τηλεγωνικής γραμμής στήριξης προσωπικού υγείας στις 
συνθήκες πανδημίας COVID-19. Καρανικόλα Μ, Καικούσιη Κ, Χατζηιωάννου Α.   

Οι ερευνητές, περιέγραψαν δύο εργαλεία, τα οποία αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση και την 
αντιμετώπιση, αντίστοιχα, της ψυχολογικής δυσφορίας του προσωπικού υγείας και των φοιτητών. 
Το πρώτο αφορούσε έναν αλγόριθμο αξιολόγησης της βαρύτητας της ψυχολογικής επιβάρυνσης του 
χρήστη της υπηρεσίας. Το δεύτερο εργαλείο αφορούσε έναν οδηγό παρεμβάσεων για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών που συνδέονται με συναισθήματα φόβου, 
ανασφάλειας, αγωνίας, κτλ.  Οι ερευνητές κατέληξαν επισημαίνοντας την ανάγκη να παραμείνει 
το ιατρονοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό που φροντίζει πάσχοντες σε περίοδο πανδημίας 
ενδυναμωμένο. Μάλιστα, επισημάνθηκε η απαίτηση να εφαρμόζονται παρεμβάσεις στήριξης 
βάσει κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών που να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις εγγενείς 
δυσκολίες της  κατάστασης πανδημίας, αλλά και τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα.  
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Τομέας Διοίκησης 
 
Έρευνα που αξιολόγησε την Εργασιακή Δέσμευση των εργαζομένων του ΟΚΥπΥ έδειξε ότι: 
 
• Yπάρχει μια «σχετικά θετική» εικόνα για την εργασιακή δέσμευση και την εργασιακή 

ικανοποίηση των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας. Σε γενικές γραμμές οι 
βαθμολογίες για τις συνεχείς μεταβλητές κινήθηκαν σε ψηλά επίπεδα με τις διάμεσους να 
παίρνουν τιμές από την μέση και πάνω.  

• Περισσότερο ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι είναι με το ρόλο τους στην εργασία (πρωτοβουλίες 
που λαμβάνουν στην εργασία τους, την εμπλοκή τους στην λήψη των αποφάσεων) με την 
πλειοψηφία να δηλώνει ότι είναι ικανό να συνεισφέρει για τη διεξαγωγή βελτιώσεων στη 
δουλειά του. Αντίθετα χαμηλότερα επίπεδα Εργασιακής Ικανοποίησης παρατηρήθηκαν στην 
παροχή ικανοποιητικού αριθμού υλικών και ανθρώπινων πόρων από το οργανισμό. 

• Οι ιατροί πιέζονται περισσότερο όσον αφορά τα ωράρια τους αφού δήλωσαν με μεγαλύτερη 
συχνότητα ότι δουλεύουν υπερωρίες, αξιολογούν χαμηλότερα τον οργανισμό ότι τους παρέχει 
ίσες ευκαιρίες, ενώ την ίδια ώρα παρουσιάζουν την χαμηλότερη βαθμολογία τις διαδικασίες 
αναφοράς λαθών/ ατυχημάτων.  

• Το Νοσηλευτικό Προσωπικό είναι πιο επιρρεπές στο να βιώσει κάποιο είδος φυσικής βίας 
και παρενόχλησης από τους χρήστες υπηρεσιών, αλλά παρουσιάζει και ψηλότερα επίπεδα 
εργασιακού στρες. 

• Το λοιπό προσωπικό σε μια σειρά από ευρήματα παρουσίασε μια πιο θετική εικόνα από τις 
υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες σε σχέση με το ενδιαφέρον του οργανισμού και της διοίκησης 
για την υγεία και ευημερία του (ενθάρρυνση) και με ψηλότερο ποσοστό που πάει στην δουλειά 
νιώθοντας καλά. 

(Ελενα Γαβριήλ, Γιώργος Νικολόπουλος, Χρίστος Νικολαΐδης, Γεράσιμος Φιλιππάτος, Ανδρέας 
Σωτηρίου, Γιώργος Γιάλλουρος) 

 
Έρευνα που αξιολόγησε το βαθμό αυτεπάρκειας, ενδυνάμωσης και Ισχύος των προϊστάμενων 
νοσηλευτών σε τμήματα των κρατικών νοσηλευτηρίων έδειξε ότι: 
 
Ο βαθμός αντιλαμβανόμενης αυτεπάρκειας των συμμετεχόντων κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα όπως 
επίσης και ο βαθμός ενδυνάμωσης και ισχύος (επίσημη και ανεπίσημη). 
Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν χαμηλά την πρόσβαση τους σε πόρους. Συγκεκριμένα: τα στοιχεία 
“Διαθέσιμος χρόνος για την απαραίτητη γραφική δουλειά”, “Διαθέσιμος χρόνος για διεκπεραίωση των 
εργασιακών απαιτήσεων” και “Απόκτηση προσωρινής βοήθειας όταν χρειάζεται” παρουσίασαν την 
χαμηλότερη βαθμολογία. 
Διαφάνηκε επίσης ότι η πρόσβαση σε ευκαιρίες αξιολογήθηκε ψηλότερα από την πρόσβαση σε 
υποστήριξη και την πρόσβαση σε πληροφορίες.  
Η Επίσημη Ισχύς ήταν χαμηλότερη από την Ανεπίσημη Ισχύ. Συγκεκριμένα: Διαφάνηκε  χαμηλή 
αξιολόγηση στο στοιχείο «ανταμοιβή για καινοτομίες στην εργασία», στον βαθμό «ευελιξίας στη 
δουλειά» και στο «βαθμό προβολής των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία στο πλαίσιο 
του ιδρύματος»  
Σε σχέση με την Ανεπίσημη Ισχύ παρατηρήθηκε υψηλότερη βαθμολογία στο στοιχείο που αφορά 
«στην αναζήτηση βοήθειας από συναδέλφους για την επίλυση προβλημάτων» και χαμηλότερη στο 
στοιχείο: «η αναζήτηση ιδεών από άλλους επαγγελματίες»  
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Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν τη σημασία της πρόσβασης των προϊστάμενων νοσηλευτών 
σε δομές ενδυνάμωσης για την αποτελεσματική και αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας 
τους.  
Οι προϊστάμενοι νοσηλευτές, στα τμήματα των νοσηλευτηρίων,  πρέπει να έχουν περισσότερη 
πρόσβαση σε ευκαιρίες, σε πόρους, σε επαγγελματική υποστήριξη και σε πληροφορίες. 
Οι διοικήσεις των νοσηλευτηρίων πρέπει να ενδυναμώσουν τους προϊστάμενους τμημάτων, να 
υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την αυτεπάρκεια και την απόδοσή τους προκειμένου να 
επιτύχουν στην αποστολή του οργανισμού. 
Επιπλέον, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη πρέπει να εμπλέκουν τους προϊστάμενους 
τμημάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την παροχή λύσεων που θα διευκολύνουν την 
εργασία τους, θα προωθήσουν τα συμφέροντα των πελατών και, κατά συνέπεια, θα βελτιώσουν 
την παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα  
(Ιωάννης Λεοντίου, Ευριδίκη Παπασταύρου,  Νίκος Μίτλεττον, Αναστασιος Μερκούρης) 
 
 
 
 
 

  

 
 

Ιωάννης Λεοντίου                                                                                        Αριστείδης Χωραττάς 
Πρόεδρος                                                                                                      Γραμματέας   

 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-
2017. 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). 


