
 

Member of the International Council of Nurses 
Member of the International Confederation of Midwives 

 

 
Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών  
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών 

 

1
  

ΠΠΑΑΓΓΚΚΥΥΠΠΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΔΔΕΕΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΝΝΟΟΣΣΗΗΛΛΕΕΥΥΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΑΑΙΙΩΩΝΝ  
CCYYPPRRUUSS  NNUURRSSEESS  AANNDD  MMIIDDWWIIVVEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  

 

Ταγματάρχου Πουλίου , 1 
Διαμ. 101, 1101 

Λευκωσία, Τ . Θ. 24015 
Κύπρος 

Τηλ : + 357 22 771994 
Φαξ : +357 22 771989 

Email: cy.n.a@cytanet.com.cy 
http://www.cyna.org 

 

1, Tagmatarchou Pouliou street 
Appart. 101, 1101 

Nicosia, P.O. Box 24015 
Cyprus 

Tel : + 357 22 771994 
Fax : + 357 22 771989 

Email: cy.n.a@cytanet.com.cy 
http://www.cyna.org 

 
Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας 

Αμφιθέατρο Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας 
23 Μαρτίου 2009, 12:00 – 13:30   

 
ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών 
σας καλωσορίζω στη σημερινή συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα: “Νοσηλευτικό 
δυναμικό: Προβλήματα και Προοπτικές” το οποίο προσεγγίζεται από τους ομιλητές σε σχέση 
με το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο. 

Ομιλητές, η Πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών, Δρ. Hiroko Minami, η 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικών Συνδέσμων, Crete Christensen και ο 
Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, (ο όποιος είναι και 
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτών) Ιωάννης Λεοντίου. 

Η ταυτόχρονη παρουσία των Προέδρων του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού επαγγελματικού φορέα 
της Νοσηλευτικής στην Κύπρο, αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, αποτελεί 
ιδιαίτερη τιμή για τη Νοσηλευτική, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών και τον 
τόπο γενικότερα. Παράλληλα, εκτιμάται ως μια μοναδική και ανεπανάληπτη ευκαιρία 
αποκόμισης γνώσεων και διεθνούς εμπειρίας τόσο σε θέματα εκπαίδευσης και άσκησης της 
Νοσηλευτικής, όσο και σε ζητήματα ορθολογικής στελέχωσης, ανάπτυξης και εξέλιξης του 
νοσηλευτικού προσωπικού, με σαφείς προεκτάσεις που άπτονται του ευρύτερου τομέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας. 

Η διεθνής διακίνηση και στρατολόγηση νοσηλευτικού προσωπικού και η ανάπτυξη ηγετικών 
στελεχών στη Νοσηλευτική, σήμερα, έχουν πλέον αναχθεί ως τα δύο μείζοντα και 
αλληλεπιδρώντα ζητήματα διατριβής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η 
παγκοσμιοποίηση, η διαπολιτισμικότητα, η κοινωνικό-οικονομική μετάβαση, η επιδείνωση του 
επιδημιολογικού προτύπου μέσα από τη γήρανση των πληθυσμών, την υπογεννητικότητα και 
τη ραγδαία αύξηση των χρόνιων ασθενειών, καθώς και το συνεχώς αναμορφωμένο σκηνικό 
στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε θεσμικό, λειτουργικό και χρηματο-οικονομικό 
επίπεδο, ίσως τώρα, καθυποτάσσει, όσο ποτέ άλλοτε, την αναγκαιότητα της ορθολογικής 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων της Νοσηλευτικής, ειδικότερα σε χώρες με συγκριτικά 
μικρούς πληθυσμούς, όπως είναι η Κύπρος. Αναπόφευκτα, η ωφελιμότητα εκτιμάται στην 
αναβάθμιση της υγειονομικής αποτελεσματικότητας, της λειτουργικής παραγωγικότητας, της 
ποιότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας, σε μίκρο και μάκρο 
επίπεδο, έναντι της Κυπριακής κοινωνίας. 
Έντιμοι κύριοι και κυρίες Βουλευτές, η παρουσία σας σήμερα μας τιμά ιδιαιτέρα και 
αντικατοπτρίζει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας για τα επαγγελματικά δρώμενα και τεκταινόμενα 
της Νοσηλευτικής στην πατρίδα μας. Ως θεματοφύλακες της κείμενης νομοθεσίας περί 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής ευχόμαστε όπως η σημερινή εκδήλωση αποτελέσει σταθμό  
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περαιτέρω κάρπωσης τεκμηριωμένων πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών για ορθολογική 
διαφύλαξη, ανάλογη και κατάλληλη αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου εκπαίδευσης και 
άσκησης της Νοσηλευτικής στη χώρα μας, όταν και όπου χρειάζεται. 
Κύριε εκπρόσωπε του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας σας ευχαριστούμε για τη μέχρι σήμερα 
αγαστή συνεργασία κατά τη διάρκεια ανταλλαγής απόψεων επί των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων στον Νόμο του Γε.Σ.Υ. Ευελπιστούμε σε συνέχεια των προσπαθειών σας για 
εφαρμογή ενός συστήματος βασισμένο σε αρχές κοινωνικού κράτους πρόνοιας και οιωνοί 
ανταγωνιστικής αγοράς, διασφάλισης δικαιωμάτων μεταξύ ισότιμων μελών στην ομάδα υγείας, 
πάντοτε προς την κατεύθυνση του καλώς νοούμενου συμφέροντος του κυπριού πολίτη.        
Κύριε Πρόεδρε του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, άτυπα ίσως να έχει ειπωθεί αρκετές φορές 
μεταξύ των δύο Συνδέσμων. Σήμερα, εκφράζεται πεποίθηση για ακόμη μια φορά και 
δηλώνεται δημόσια και επίσημα, όπως το σημερινό συναπάντημα αποτελέσει μια αφετηρία και 
ένα εφαλτήριο οικοδόμησης ερεισμάτων σε επαγγελματικούς δεσμούς μεταξύ αυτών που 
ενώνουν παρά αυτών που διαχωρίζουν τα επαγγέλματα της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής. 

Αγαπητοί συνάδελφοι και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων Κλάδου Γενικής 
Νοσηλευτικής και Κλάδου Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΥΔΥ, ΠΑΣΥΝΟ, ΣΕΚ και 
ΠΕΟ. Μέσα από τη σημερινή εκδήλωση τεκμηριώνεται και καταμαρτυρείται για ακόμη μια 
φορά ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών δεν διεκδικεί και ούτε του αρμόζει 
ο συνδικαλιστικός ρόλος. Ωστόσο, τάσσεται αρωγός και συμπαραστάτης σας σε ζητήματα που 
αφορούν τις επαγγελματικές διεκδικήσεις των Νοσηλευτών μέσα από επιστημονικά 
τεκμηριωμένα, βάσιμα και ρεαλιστικά επιχειρήματα. 
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι, φοιτητές και φοιτήτριες, κυρίες και κύριοι, το θέμα 
της διακίνησης και στρατολόγησης ανθρώπινου δυναμικού στο τομέα της Νοσηλευτικής αφορά 
όλους, ανεξαρτήτως θέσεων δικαιοδοσίας, χώρου εργασίας, τομέα αρμοδιοτήτων και εμβέλειας 
δραστηριοτήτων. 
Θεωρώ προνόμιο και τιμή να καλέσω τη Δρ Hiroko Minami, Πρόεδρο του Διεθνούς 
Συμβουλίου Νοσηλευτών στο βήμα για να παρουσιάσει την ομιλία της.     
 

 
Χρίστος Ανδρέου 

Γραμματέας  ΠΑΣΥΝΜ 
     


