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Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,
Αγαπητοί αναγνώστες,
Αντί χαιρετισμού, στον παρόν τόμο του περιοδικού μας, νοιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ σε σας παραθέτοντας
αποσπάσματα από πάγιες θέσεις του Συνδέσμου όπως έχουν διατυπωθεί σε διάφορες ανακοινώσεις με ευκαιρία τις τρέχουσες
εξελίξεις στο επάγγελμα.
Σήμερα στην Κύπρο, το κύρος των επαγγελμάτων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, ανεξαρτήτως χώρου άσκησης (δημόσιο
ή ιδιωτικό τομέα), διασφαλίζονται μέσα από την ξεκάθαρη νομική υπόσταση τους, όπως αυτή καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο,
μέσα από τους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους 1988-2015 και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από την ευρωπαϊκή
οδηγία περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, 2013/55/ΕΕ.
Οι πρόνοιες των πιο πάνω, μεταξύ άλλων, προσδιορίζουν το σαφώς προκαθορισμένο και αυτόνομο σώμα της επιστημονικής
γνώσης των επαγγελμάτων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, τις προσήκουσες επαγγελματικές ικανότητες καθώς και τη
συστηματικότητα και τον έλεγχο της εκπαίδευσης και της άσκησης τους. Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ υποστηρίζει σθεναρά τη θέση ότι οι
μισθολογικές απολαβές των Νοσηλευτών και των Μαιών θα πρέπει να είναι ανάλογες με το επίπεδο των απαιτήσεων της
εκπαίδευσης (πανεπιστημιακό επίπεδο) και της άσκησης της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Εξάλλου τα πιο πάνω νομικά
πλαίσια καθορίζουν ότι οι Νοσηλευτές και οι Μαίες υποχρεούνται στην ανανέωση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μέσω
διαδικασιών συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης που συμβάλλει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.
Η αρχή της ισότητας εξυπακούει ότι οι μισθολογικές απολαβές των Νοσηλευτών και των Μαιών θα πρέπει να είναι αξιοπρεπώς
συγκρίσιμες με όλα τα άλλα συναφή επαγγέλματα εντός και εκτός υπηρεσιών υγείας, να συνάδουν με το πανεπιστημιακό
επίπεδο της εκπαίδευσής τους και του επαγγελματισμού τους, αντικατοπτρίζοντας την αντικειμενική αξία της εργασιακής τους
συμβολής στις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας.
Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες έχουν επιδείξει υψηλό βαθμό κατανόησης και διάθεση συνεργασίας, σε σημείο που αυτό να αγγίζει
τα όρια της ανέχειας, στις κατά καιρούς υποσχέσεις για επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του τομέα της υγείας, αλλά και
κατανόηση και συνεργασία ως προς την εξυγίανση των δημόσιο-οικονομικών δαπανών που επήλθαν με αποκοπές μισθών και
αποζημιώσεων.
Η επιστημονικότητα των Νοσηλευτών και των Μαιών αναγνωρίζεται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) καλεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες ως εμπειρογνώμονες σε όλες τις συναντήσεις που αφορούν
θέματα που άπτονται της προαγωγής της υγείας, της πρόληψης των ασθενειών και της αποκατάστασης της υγείας του
πληθυσμού. Ως ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ θεωρούμε ότι τα πολιτικά πρόσωπα που αποφασίζουν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε θέμα που
αφορά στα επαγγέλματα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, θα πρέπει να τυγχάνουν της δέουσας ενημέρωσης.
Περαιτέρω ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ θεωρεί ότι οποιαδήποτε άδικη μεταχείριση εις βάρος της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής κοινότητας
αποβαίνει εις βάρος των πολιτών και της κοινωνίας που δικαιούται να λαμβάνει υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας.
Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ υποστηρίζει όπως οι μισθολογικές απολαβές των Νοσηλευτών και των Μαιών θα πρέπει να αναθεωρηθούν με
γνώμονα τα υφιστάμενα επαγγελματικά/ επιστημονικά προσόντα, όπως αυτά έχουν καταστεί υποχρεωτικά από τους Περί
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμους 1988-2015 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων 2013/55/ΕΕ (με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να εναρμονίσει την εθνική νομοθεσία μέχρι τις 18
Ιανουαρίου 2016).
Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ πιοτεύει ότι ως εργαζόμενοι, οι Νοσηλευτές και οι Μαίες έχουν το δικαίωμα να οργανώνουν, να διαπραγματεύονται
συλλογικά και να λαμβάνουν συνδικαλιστική δράση για διεκδίκηση των αιτημάτων τους.
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