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19 Σεπτεμβρίου 2008 
 
Χαιρετισμός Προέδρου ΠΑΣΥΝΜ στην Εορταστική Εκδήλωση για τα 20χρονα του 

ΠΑΣΥΝΜ 
19 Σεπτεμβρίου 2008, Ξενοδοχείο Grand Resort, Λεμεσός 

 
Κύριε Υπουργέ  
Κύριε Δήμαρχε,  
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το Σύνδεσμο των Νοσηλευτών και Μαιών η 

παρουσία σας  στην αποψινή εκδήλωση.  

Μια σύντομη ανασκόπηση της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και των 

δραστηριοτήτων που ο ΠΑΣΥΝΜ αναπτύσσει αποτυπώνεται στο μικρού μήκους 

φιλμάκι που ετοιμάστηκε με την ευκαιρία συμπλήρωσης 20 χρόνων από την ίδρυση 

του Συνδέσμου, γι΄ αυτό επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε μερικά μόνο σημαντικά 

και καίρια σημεία που αφορούν το Επάγγελμα. 

Η εισαγωγή του Σχεδίου Υγείας και οι ριζικές μεταρρυθμίσεις και  εξελίξεις στον 

τομέα της Υγείας θα επηρεάσουν άμεσα τόσο τους επαγγελματίες υγείας αλλά και 

τους πολίτες, που είναι οι αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας. Μέσα 

στα πλαίσια των δυνατοτήτων του αλλά και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 

πρόνοιες του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής νόμου, ο ΠΑΣΥΝΜ έχει αναπτύξει 

σημαντική δραστηριότητα που αφορά τις επικείμενες αλλαγές στο σχέδιο υγείας και 

την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  

Έχουμε καταθέσει τις απόψεις προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για 

συγκεκριμένες τροποποιήσεις στο νόμο για το Γενικό Σχέδιο Υγείας και οφείλω να 

ομολογήσω ότι στην μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν συμφωνηθεί και ενσωματωθεί 

στο τροποποιητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην επιτροπή υγείας της Βουλής. 
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Έχουν υιοθετηθεί οι εισηγήσεις, για ένταξη προνοιών που αφορούν αντικατάσταση 

του όρου «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» σε «Φροντίδα Υγείας», γίνεται ρητή 

αναφορά στον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο, και διασφαλίζεται το 

δικαίωμα των Νοσηλευτών και Μαιών να συμβάλλονται με τον ΟΑΥ για παροχή 

φροντίδας υγείας ως αυτόνομοι επαγγελματίες. Για το σκοπό αυτό έχουμε καταθέσει 

με τεκμηρίωση, κατάλογο των Νοσηλευτικών και Μαιευτικών διεργασιών που 

δύναται να αναλαμβάνονται από όσους συναδέλφους επιθυμούν να συμβάλλονται με 

τον Οργανισμό για παροχή υπηρεσιών υγείας κυρίως στην κοινότητα. 

Αναμένεται να τεκμηριώσουμε ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, τις 

απόψεις μας για δύο θέματα τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί στο τροποποιητικό 

νομοσχέδιο. Αναφέρω επιγραμματικά, το θέμα των προσόντων του Επιτρόπου 

Εποπτείας και η συμμετοχή των Νοσηλευτών και Μαιών στα προγράμματα συνεχούς 

εκπαίδευσης που θα διεξάγονται από τον Οργανισμό. Σημειώστε ότι για το δεύτερο ο 

ΟΑΥ δεν θα φέρει αντίρρηση. 

Συμμετέχουμε σε συναντήσεις με τα Τμήματα Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων για 

και ανταλλάσσουμε απόψεις αναφορικά με το σύγχρονο περιβάλλον που εκτυλίσσεται 

στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση της  Νοσηλευτικής στην Κύπρο και καταθέτουμε 

απόψεις για μεταπτυχιακά προγράμματα  που δυνατό να προσφερθούν. 

Η εκπροσώπηση μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πέτυχε την διεξαγωγή της 89ης Γενικής 

Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτών στην Κύπρο στις 2-3 του 

επόμενου μήνα. Στη Συνάντηση θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους από τις χώρες 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικά θέματα όπως: 

• Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση για τα δικαιώματα των ασθενών στη 
διασυνοριακή μετακίνηση, (η γνωστή Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Υγεία)  

• Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα φροντίδας υγείας που αναφέρονται στο άρθρο 5 της 
πιο πάνω οδηγίας.   

• Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των ασθενών και 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,  

• Τη διακίνηση των επαγγελματιών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ.α. 
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Αγαπητοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ο ΠΑΣΥΝΜ στηρίζεται σε όλους τους Νοσηλευτές και Μαίες της Κύπρου για 

ευόδωση των σκοπών και στόχων του. Ο Νόμος περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής  

του 1988 έδωσε ισχυρή νομική υπόσταση στο Σύνδεσμο και κατοχύρωσε το 

Επάγγελμα. Οι προσπάθειες που έγιναν το 1988 για ψήφιση της νομοθεσίας έγιναν με 

τη συνεργασία όλων. Ως πρόεδρος της φοιτητικής Ένωσης τότε θυμάμαι 

χαρακτηριστικά τις οργανωμένες προσπάθειες που καταβλήθηκαν με τη συμμετοχή 

των εκπροσώπων των Κλάδων Νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ καθώς και άλλων 

συναδέλφων. 

Ο Νόμος μας έδωσε την ευκαιρία να μετεξελιχθούμε και να αναπτύξουμε 

δραστηριότητα σε Εθνικό αλλά και σε Διεθνές Επίπεδο. Πρέπει να διαφυλάξουμε τις 

κατακτήσεις αυτές προς το συμφέρον του επαγγέλματος, της κοινωνίας και της υγείας 

των πολιτών. Η ευθύνη του ΔΣ του ΠΑΣΥΝΜ είναι τεράστια και προϋποθέτει την 

ουσιαστική στήριξη των μελών στις όποιες πρωτοβουλίες αναπτύσσει.  

Θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες για την προσφορά των συναδέλφων που 

διετέλεσαν μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου από το 1988 μέχρι σήμερα και να 

διαβεβαιώσω ότι εμείς συνεχίζουμε να οικοδομούμε στα γερά θεμέλια που έχουν 

τεθεί. Ευχαριστώ τους συναδέλφους του σημερινού ΔΣ καθώς και τα μέλη των 

Τομέων του ΠΑΣΥΝΜ για τη μέχρι σήμερα αγαστή συνεργασία και ομαδική δουλειά. 

Ευχαριστώ τον Υπουργό Υγείας και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικών 

Υπηρεσιών για τη μέχρι σήμερα συνεργασία, την Προϊσταμένη του Νοσοκομείου 

Λεμεσού για τη στήριξη προς την επαρχιακή επιτροπή, την προϊσταμένη  του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας και όλες τις Διευθύνσεις των Νοσηλευτηρίων και συγχαίρω 

τα μέλη της Οργανωτικής επιτροπής Λεμεσού για το ζήλο και την θέρμη που 

επέδειξαν για την διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. 

Ευχαριστώ όλους ξανά για την παρουσία σας και εύχομαι να περάσετε μια όμορφη 

βραδιά. 

 

 
Ιωάννης Λεοντίου 
Πρόεδρος 


