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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ήταν πραγματικά δύσκολο εγχείρημα η επιλογή του θέματος επικοινωνίας μας, σε αυτό το πρώτο τεύχος του 2004.
Γιατί ξαφνικά έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα για τη Νοσηλευτική που απαιτούν εγρήγορση, συναντήληψη και
συναδελφοσύνη για να οδηγηθούν σ' ένα αίσιο και θετικό αποτέλεσμα.
Αναφέρομαι ειδικά στο νόμο που προβλέπει για την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών νοσοκομείων και ειδικότερα για
το μέρος του νόμου που αναφέρεται στις αναλογίες στελέχωσης με νοσηλευτικό προσωπικό. Οι αναλογίες αυτές
αφορούν τα ελάχιστα επίπεδα στελέχωσης με προσοντούχους νοσηλευτές, για να προσφέρεται η νοσηλεία των
ασθενών με ασφάλεια, νοουμένου ότι παράλληλα θα υπήρχε ενίσχυση με βοηθητικό προσωπικό σε μετρήσιμες
αναλογίες για σκοπούς αξιολόγησης και ελέγχου.
Και οι αριθμοί αυτοί όπως διαμορφώθηκαν στο νομοσχέδιο ήταν το αποτέλεσμα μακρών διαβουλεύσεων και
συζητήσεων με τον Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιδιώτες κλινικάρχες, έτσι ώστε να παραμείνει και να εργάζεται και το
βοηθητικό προσωπικό που ασχολείτο στις κλινικές με τρόπο που να μην επηρεάζεται η υπόσταση κανενός. Φάνηκε ότι
βρέθηκε η μέση λύση και όλοι ήταν ικανοποιημένοι.
Και ήταν πραγματικά αναπάντεχο το γεγονός ότι, ομάδα βουλευτών κατάθεσε την τελευταία στιγμή, τροπολογία με την
οποία ισοπεδώνεται το προσοντούχο προσωπκό, με το βοηθητικό προσωπικό να προσμετρά στις ελάχιστες αναλογίες
στελέχωσης.
Η αντίδραση ήταν άμεση από όλους τους φορείς της Νοσηλευτικής και εκτός από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας,
έγιναν επίσης πολλές συναντήσεις και διαβουλεύσεις με όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες.
Το θέμα βρίσκεται σε αυτό το στάδιο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Νομικής Υπηρεσίας για το ζήτημα
της αντισυνταγματικότητας του νόμου αυτού και είμαστε σε αναμονή εξελίξεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σήμερα σε Παγκόσμια κλίμακα η Νοσηλευτική έχει πλέον αναδειχθεί σε αυθύπαρκτη επιστήμη, θεμελιώνεται στην
έρευνα, στην τεκμηρίωση και στον επαγγελματισμό. Ταυτόχρονα, ανασκοπεί, μελετά και καθορίζει πρότυπα επιπέδων
εκπαίδευσης και άσκησης για συνεχή διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της.
Δεν μπορεί λοιπόν η τροπολογία αυτή να περάσει, γιατί παραγνωρίζει θεμελιώδη άρθρα της νομοθεσίας 214/88 μέχρι
2003, καταστρατηγεί το άρθρο 28 του συντάγματος και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη Νοσηλευτική και Μαιευτική.
Ο ΠΑΣΥΝΜ μαζί με όλα τα αρμόδια σώματα της Νοσηλευτικής τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη, θα προβεί σε
κάθε κινητοποίηση με στόχο την αποτροπή τέτοιου είδους παρεκκλίσεων, σε βάρος του επαγγέλματος και της
ασφάλειας των πολιτών.
Η συνοχή και σύμπνοια όλων των νοσηλευτών είναι απόλυτα απαραίτητη.
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