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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 20 ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ 

Ο επίσημος εορτασμός για την επέτειο των 20 χρόνων του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών 

και Μαιών πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Resort, στη Λεμεσό, στις 19 Σεπτεμβρίου 

2008. Η εκδήλωση τιμήθηκε με την παρουσία του Υπουργού Υγείας, κυρίου Χρίστου Πατσαλίδη, 

του Δημάρχου Λεμεσού, κυρίου Ανδρέα Χρίστου, άλλων εκλεκτών προσκεκλημένων και μελών 

του Συνδέσμου. Κατά την εκδήλωση απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε Νοσηλευτές και Μαίες 

που έχουν διατελέσει μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου κατά τη χρονική περίοδο 

1988-2008.  

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κύριος Ιωάννης Λεοντίου κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στη 

διαχρονική μετεξέλιξη και ανάπτυξη του Συνδέσμου σε βαθμό που σήμερα να έχει τις καλύτερες 

διαπιστεύσεις σε όλους τους Οργανισμούς που εκπροσωπείται. Περιέγραψε τις κύριες 

δραστηριότητες που αναπτύσσει ο ΠΑΣΥΝΜ  και τόνισε τη σημασία διαφύλαξης των 

κατακτήσεων του, όπως έχουν ενταχθεί στις πρόνοιες του Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 

Νόμου προς το συμφέρον του επαγγέλματος, της κοινωνίας και της υγείας των πολιτών. 

Ο Υπουργός Υγείας επισήμανε τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Νοσηλευτές και οι 

Μαίες στα Εθνικά Συστήματα Υγείας και αναγνώρισε την αναγκαιότητα και σημαντικότητα της 

διευρυμένης εμπλοκής τους στα κέντρα λήψεως αποφάσεων σχετικά με την υγεία και τις 

υπηρεσίες υγείας.  

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, κύριος  Ανδρέας Χρίστου συνεχάρη το Σύνδεσμο και τα μέλη του για το 

αξιόλογο έργο που επιτελούν, αλλά παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι την πρόθεση για ανάπτυξη και 

ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Συνδέσμου, σε θέματα 

που αφορούν τα επαγγελματικά δρώμενα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, προς το 

συμφέρον της ποιότητας παροχής φροντίδας υγείας στην κυπριακή κοινωνία.   
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Ιστορικά, ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1988 με βάση τις πρόνοιες του Περί Νοσηλευτικής και 

Μαιευτικής Νόμο. Έκτοτε εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Βασικές του αρμοδιότητες είναι η προώθηση και προστασία του 

κύρους του επαγγέλματος, η μέριμνα για προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου της Νοσηλευτικής, 

της Μαιευτικής και της Υγείας στη Δημοκρατία και ο καταρτισμός Επιτροπών για καλύτερη 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων του. Ο Νόμος έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικής 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας.  

Τα 20 χρόνια ζωής και ιστορίας του Συνδέσμου καταδεικνύουν αξιόλογα επιτεύγματα, καθώς και 

πολυποίκιλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Σε εθνικό επίπεδο, ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται και 

συμμετέχει ενεργά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Σχολής, στην 

Επιτροπή εποπτείας για τους ψυχικά ασθενείς, στη Συμβουλευτική Επιτροπή για τα ιδιωτικά 

Νοσηλευτήρια και άλλες Επιτροπές που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις αρμοδιότητες τους. 

Παράλληλα, έχει αναπτύξει μια διαχρονική και αγαστή συνεργασία με την Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, τους Κλάδους 

Νοσηλευτικής (Γενικής και Ψυχικής) της ΠΑΣΥΔΥ, τα οργανωμένα φοιτητικά σώματα της 

Νοσηλευτικής και άλλες συναφείς συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 

μέσα από την οποία έχει διαδραματίσει άλλοτε πρωταγωνιστικό και άλλοτε καταλυτικό ρόλο σε 

διάφορα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση ή/και την άσκηση της Νοσηλευτικής και της 

Μαιευτικής. Ενδεικτικά αναφέρονται οι διεργασίες αναγωγής της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο και οι διεργασίες νομοθετικής ρύθμισης τόσο του προτεινόμενου Γε.Σ.Υ, 

όσο και της λειτουργίας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Η δημιουργία πέντε Τομέων και 

Επαρχιακών Επιτροπών, η ιδιοκτησία και ο πλήρες υλικοτεχνικός εξοπλισμός και η πλούσια 

βιβλιοθήκη του οικήματος, ο σχεδιασμός και η πλήρης λειτουργία ιστοσελίδας, ο καταρτισμός 

ηλεκτρονικής λίστας διανομής πληροφοριών, ο προγραμματισμός, οργάνωση και διεξαγωγή 

Παγκυπρίων Συνεδρίων ή ημερίδων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, πολιτιστικών και κοινωνικών 

εκδηλώσεων και άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συναντήσεων, οι εκδόσεις τρίπτυχου 

ΠΑΣΥΝΜ και άλλων ενημερωτικών εντύπων, οι εκδόσεις οδηγού καλής πρακτικής στη διεθνή 

στρατολόγηση και μιας πλειάδας εσωτερικών κανονισμών και σχετικών εντύπων, καθώς και οι 

εκδόσεις του επιστημονικού περιοδικού «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά», αποτελούν μόνον 

ορισμένες ενδεικτικές μαρτυρίες της δυναμικής κινητικότητας του Συνδέσμου.  

Σε διεθνές επίπεδο, ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται και συμμετέχει ενεργά στο Διεθνές Συμβούλιο 

Νοσηλευτών και στη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών 

και στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών, στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών Ψυχικής 

Υγείας (Horatio), στην Ομοσπονδία Νοσηλευτών Κοινοπολιτείας και στις ετήσιες Γενικές 
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Συνελεύσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου στα εν λόγω 

ευρωπαϊκά και διεθνή σώματα συμμετέχουν ενεργά στις τακτικές συναντήσεις και διαδραματίζουν 

ουσιαστικό ρόλο τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην εκτελεστική δραστηριότητα, σχετικά 

με κανονιστικές ρυθμίσεις, ερευνητικές μελέτες, κατευθυντήριες οδηγίες, γνωματεύσεις και άλλα 

που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση και την άσκηση της Νοσηλευτικής και της 

Μαιευτικής και γενικότερα την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.    

Ωστόσο, τα ιστορικά επιτεύγματα δεν θεωρούνται μόνο ως ακρογωνιαίος λίθος του Συνδέσμου, 

αλλά συνάμα αποτελούν το εφαλτήριο των σύγχρονων και μελλοντικών αναζητήσεων του. Οι 

συνεχείς και αλλεπάλληλες προκλήσεις και προσκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος των 

υπηρεσιών υγείας και των καινοφανών αναγκών υγείας του κυπριακού πληθυσμού, αναμφίβολα 

υπερθεματίζουν την αναγκαιότητα και σημαντικότητα της ανταποκρισιμότητας της Νοσηλευτικής 

και Μαιευτικής μέσα από νέους προσανατολισμούς και κατευθύνσεις. Ενδεικτικά, θα μπορούσαν 

μεταξύ άλλων να αναφερθούν η απόκτηση νέου και σύγχρονου οικήματος, η υιοθέτηση και 

υλοποίηση του θεσμού της επαγγελματικής ταυτότητας μέλους και των συναφών ωφελημάτων, η 

περαιτέρω προώθηση και υποστήριξη της έρευνας, ο καταρτισμός και έκδοση επίσημων 

δεδηλωμένων θέσεων (position statements) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων 

του Συνδέσμου, οι περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις τόσο για ενδυνάμωση και μοριοδότηση της 

συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, όσο και για θέματα εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στα 

οικεία Μητρώα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, το καθηκοντολόγιο και ο κώδικας επαγγελματικής 

δεοντολογίας, η αναβάθμιση του επαγγελματικού ρόλου της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής 

στην κοινότητα, καθώς και η διασφάλιση της αυτοτελούς διοίκησης και διαχείρισης του 

νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού, σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.  
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