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Τοποθετήσεις Φορέων Νοσηλευτικής αναφορικά με τη 

λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων 

16 Δεκεμβρίου 2020 

Εισαγωγή 

Οι φορείς της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και 

Μαιών – ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ, Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής – Σ.Ν.Μ, Παγκύπρια 

Συντεχνία Νοσηλευτών – ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού 

ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ, Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ) μετά από 

σειρά συναντήσεων, μελέτησαν και κατέληξαν στα πιο κάτω:  

Η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων θα πρέπει να στοχεύει στη παροχή 

ποιοτικής φροντίδας υγείας προς τους συμπολίτες μας με συνεχή αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  

Σε ένα ορθολογικά δομημένο αυτονομημένο νοσηλευτήριο οι διοικήσεις του 

oργανισμού και η διοίκηση του νοσηλευτηρίου υιοθετούν σύγχρονες πρακτικές 

βασισμένες στην επιστημονική διοίκηση σε ένα δημοκρατικό και διαφανές πλαίσιο 

λειτουργίας. 

Διευθυντικές Ομάδες 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η λειτουργία των νοσοκομείων θα καθίστατο πιο εύρυθμη 

αν στη διευθυντική ομάδα των Νοσηλευτηρίων συμπεριληφθεί και θέση Νοσηλευτικού 

Διευθυντή. Η συμμετοχή του θα μπορούσε να συνδράμει στο σχεδιασμό, περαιτέρω 

ανάπτυξη και βελτίωση δομών που αφορούν στα πιο κάτω: 

 Στρατηγικά σχεδία δράσης  

 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

 Προώθηση της έρευνας 

 Διασφάλιση της ποιότητας 

 Διαμόρφωση πολιτικής υγείας 
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 Βελτίωση εργασιακών συνθηκών 

 Παρεχόμενες νοσηλευτικές και μαιευτικές υπηρεσίες 

 Κατευθυντήριες οδηγίες  παροχής φροντίδας στα νοσηλευτήρια. 

 Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη, Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση 

 Ασφάλεια των ασθενών 

 Παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής 

 Έλεγχο Λοιμώξεων 

Ως εκ των πιο πάνω και επειδή παρατηρείται απουσία  διαφανούς και δημοκρατικής 

διαδικασίας για το διορισμό των μελών της διευθυντικής ομάδας των νοσηλευτηρίων 

επιβάλλεται όπως γίνουν εκ μέρους της πολιτείας όλες οι απαραίτητες θεσμικές 

ρυθμίσεις  ούτως ώστε να τεθούν σε σωστές βάσεις όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. 

Μέχρις ότου όμως γίνουν οι προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις θεωρούμε αυτονόητο ότι 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις και απόψεις του μεγαλύτερου κλάδου 

επαγγελματιών υγείας μακριά από μορφές αυταρχισμού και παραγκωνισμού 

των προϊσταμένων νοσηλευτών σε κάθε νοσηλευτήριο (κάτι που από 

πληροφορίες μας φαίνεται να συμβαίνει σε κάποια νοσηλευτήρια). 

Επιπρόσθετα, τονίζεται η αναγκαιότητα να προχωρήσουν με διαφανή, αξιοκρατικό και 

ορθολογικό τρόπο όλες οι απαραίτητες διαδικασίες πλήρωσης της μόνιμης θέσης του 

Διευθυντή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ΟΚΥπΥ έτσι ώστε να υπάρχει σταθερή και 

συνεχής διοίκηση της νοσηλευτικής υπηρεσίας.  

Επιστημονικό Συμβούλιο/ Επιστημονικές Επιτροπές 

Υπάρχει σοβαρός προβληματισμός αναφορικά με τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας 

του Επιστημονικού Συμβουλίου και των Επιστημονικών Επιτροπών. Παρατηρούμε 

ότι δεν υπάρχουν απτά παραδείγματα της οποιασδήποτε τυχόν δουλειάς που 

έχουν επιτελέσει μέχρι σήμερα. Πιστεύουμε επίσης ότι, στη βάση διάφανων και 

δημοκρατικών διαδικασιών, θα πρέπει να καταρτιστεί περίγραμμα αρμοδιοτήτων και 

κανονισμών λειτουργίας του επιστημονικού συμβουλίου  και των εν λόγω επιτροπών 

με τρόπο που να επιτρέπεται η κατάθεση και μελέτη εισηγήσεων για συζήτηση 

θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων όλων 

των επαγγελματιών υγείας σε όλους τους κλινικούς χώρους. 

Υπάρχει σωρεία ζητημάτων που θα έπρεπε να απασχολήσουν τόσο το επιστημονικό 

Συμβούλιο όσο και τις Επιστημονικές Επιτροπές. Ως παραδείγματα αναφέρουμε τα 

θέματα διεύρυνσης επαγγελματικών ρόλων και πρακτικών, της στελέχωσης των 



 

Σελίδα 3 of 4 
 

εντατικών μονάδων, των μονάδων φροντίδας ασθενών με κορονοϊό, την ανάπτυξη 

και λειτουργία νέων τμημάτων και υπηρεσιών, την παρακολούθηση ασθενών, την 

ανίχνευση σφαλμάτων, την εφαρμογή παρεμβάσεων στην πρόληψη λοιμώξεων και 

την υγιεινή των χεριών κ.α. 

Υπουργείο Υγείας/ Κυβέρνηση 

Η πρόσφατη παγκόσμια έκθεση της Νοσηλευτικής, που χρηματοδοτήθηκε από κοινού 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών και το 

πρόγραμμα Nursing Now, υποδεικνύει στους πολιτικούς και τους υπεύθυνους χάραξης 

πολιτικής να επενδύσουν στη μαζική επιτάχυνση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης, να 

δημιουργήσουν νέες νοσηλευτικές θέσεις εργασίας και να συνδράμουν στην ενίσχυση 

της ηγεσίας των νοσηλευτών. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν με 

ιδίους πόρους επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Η έκθεση παρέχει αρκετά τεκμηριωμένα στοιχεία και επιλογές πολιτικής για 

το νοσηλευτικό δυναμικό και καταγράφει 10 επιλογές πολιτικής για τα κράτη 

τις οποίες καλούμε το αρμόδιο υπουργείο να μελετήσει και να εφαρμόσει 

ανάλογα: 

1. Αύξηση χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και την απασχόληση των 

νοσηλευτών. 

2. Ενίσχυση της δυνατότητας συλλογής, ανάλυσης και χρήσης δεδομένων του 

ανθρώπινου δυναμικού για την υγεία. 

3. Αποτελεσματική παρακολούθηση, υπεύθυνη και ηθική διαχείριση της 

κινητικότητας και της μετανάστευσης των νοσηλευτών. 

4. Υιοθέτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης απόφοιτων νοσηλευτών 

που μπορούν να οδηγήσουν στην πρόοδο στην πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας και 

την καθολική κάλυψη υγείας. 

5. Δημιουργία και υποστήριξη της νοσηλευτικής ηγεσίας και διακυβέρνησης. 

6. Βελτιστοποίηση της συμβολής της νοσηλευτικής πρακτικής. 

7. Συντονισμός δράσεων για υποστήριξη αξιοπρεπούς νοσηλευτικής εργασίας. 

8. Προγραμματισμός νοσηλευτικού εργατικού δυναμικού με ευαισθησίες σε φυλετικά 

ζητήματα.  

9. Εκσυγχρονισμός της νοσηλευτικής ρύθμισης του επαγγέλματος. 

10. Συνεργασία μεταξύ υπουργείων, επαγγελματιών υγείας του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα. 
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Καταληκτικά υπενθυμίζουμε ότι η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων θα έχει 

μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας για ευόδωση των επιδιωκόμενων στόχων όταν 

λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις και απόψεις του μεγαλύτερου κλάδου επαγγελματιών 

υγείας μακριά από μορφές αυταρχισμού και παραγκωνισμού των προϊσταμένων 

νοσηλευτών σε κάθε νοσηλευτήριο 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα ζητήσουμε συναντήσεις για συζήτηση με όλους τους 

αρμόδιους για επίλυση των προβλημάτων που αναφύονται με κυρίαρχο γνώμονα τη 

βελτίωση της παροχής φροντίδας υγείας  

 

Είμαστε  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο οι νοσηλευτές,  

οι μαίες και οι επισκέπτριες υγείας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις 

δύσκολες ώρες που περνά ο τόπος, είμαστε ευγνώμονες  για τις αυτοθυσίες 

που κάνουν και για το γεγονός ότι βάζουν ως πρώτο μέλημα τους το 

καθήκον προς τον άνθρωπο και την υγεία των πολίτων 

 

 

Ιωάννης Λεοντίου   Θεοφανώ Παπαστεφάνου  Παναγιώτης Γεωργίου Πρόδρομος Αργυρίδης   Ανδρέας Ανδρέου    

        
 

Πρόεδροι Συμβουλίων 

 

 

 


