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66η Γενική Συνέλευση Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας
Η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ) είναι το ανώτατο σώμα
λήψης αποφάσεων του Οργανισμού, και στις συνόδους της, που πραγματοποιούνται συνήθως
κάθε Μάιο, εκπροσωπούνται σε επίπεδο Υπουργών Υγείας 194 χώρες μέλη του Οργανισμού
καθώς και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, κυβερνητικοί και μη.

Το 2013, πραγματοποιήθηκε η 66η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,
στη Γενεύη από τις 20 έως και τις 28 Μαΐου 2013.
Την Κυπριακή αποστολή αποτελούσαν εκτός από την μόνιμη μας αντιπροσωπεία στη Γενεύη
τα ακόλουθα μέλη:
1) Δρ. Πέτρος Πετρίδης, Υπουργός Υγείας Κυπριακής Δημοκρατίας
2) Δρ. Όλγα Καλακούτα, Πρώτη Λειτουργός Υγείας, Υπουργείο Υγείας
3) Δρ. Δημήτρης Ευθυμίου, Ιατρικός Λειτουργός, Υπουργείο Υγείας
4) Δρ. Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
5) Κος Σταύρος Βρυωνίδης, εκπρόσωπος Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και
Μαίων (ΠΑΣΥΝΜ )

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 19882012. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές
Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών
(EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA).
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Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών

Η 66η Συνέλευση της Παγκόσμιας οργάνωσης Υγείας άνοιξε με την επανεκλογή της Δρ.
Μάργκαρετ Τσαν ως Γενικής Διευθύντριας (Director General) της ΠΟΥ και την εκλογή του
κ. Shigeru Omi, Ειδικού Σύμβουλου Διεθνών Σχέσεων, Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και
Πρόνοιας της Ιαπωνίας, ως νέου προέδρου της 66ης Συνέλευσης. Η συνέλευση διόρισε
επίσης Πέντε αντιπροέδρους από την Αγκόλα, την Αϊτή, το Νεπάλ, το Ομάν, και την
Ουκρανία, που αντιπροσωπεύουν αντίστοιχες περιοχές και περιφέρειες της παγκόσμιας
οργάνωσης υγείας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου συζητήθηκαν σημαντικά θέματα υγείας
παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Στην ημερήσια διάταξη της 66ης συνόδου περιλήφθησαν και
συζητήθηκαν ανάμεσα σε άλλα θέματα όπως η πρόληψη και ο έλεγχος των Μη
Μεταδοτικών Νοσημάτων, η υγεία των παιδιών, η υγιής γήρανση και η προαγωγή της
ψυχικής υγείας, αλλά και η προωθούμενη μεταρρύθμιση της ίδιας της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας. Στα πλαίσια της συνέλευσης η κυπριακή αποστολή είχε παραστεί στην
επίσημη έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και σε μια σειρά συναντήσεων και
συζητήσεων. Ιδιαίτερα ο Κύπριος Υπουργός Υγείας είχε παραστεί επιπρόσθετα σε ένα
αριθμό συναντήσεων με ομολόγους του Υπουργούς Υγείας καθώς και τη Διευθύντρια της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας-Περιφέρειας Ευρώπης Zsuzsana Jakab.

Ο υποφαινόμενος ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΥΝΜ στήριξε τις παρεμβάσεις του Διεθνούς
Συμβουλίου Νοσηλευτικής στα θέματα της μεταρρύθμισης του οργανισμού, της πρόληψης
και αντιμετώπισης των μη μεταδοτικών νοσημάτων, τις προσπάθειες για αντιμετώπιση της
παγκόσμιας επιβάρυνσης των ψυχικών διαταραχών, καθώς θέματα έλλειψης ανθρώπινου
δυναμικού και υπο-στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας με νοσηλευτικό προσωπικό.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 19882012. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές
Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών
(EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA).
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Η Γενική Συνέλευση συζήτησε το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της ΠΟΥ και το περίγραμμα
εργασιών για τα έτη 2014- 2019, το οποίο επικεντρώνεται στα μεταδοτικά νοσήματα, στα μη
μεταδοτικά νοσήματα, τη υγεία από την ενδομήτρια ζωή μέχρι και τα βαθιά γηρατειά, την
ανάγκη για συνεχή βελτίωση στα συστήματα υγείας των χωρών μελών της ΠΟΥ, την
ετοιμότητα για αντιμετώπιση πανδημιών και κρίσεων, την επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων
κ.ά.
Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης μεταρρύθμισης τονίστηκε επίσης η ανάγκη για
στοχευόμενη και συνεχή επικέντρωση της ΠΟΥ στους κοινωνικούς, οικονομικούς και
περιβαλλοντικούς παράγοντες της υγείας και της ασθένειας. Ταυτόχρονα τονίσθηκε η ανάγκη
για ανάληψη προσπαθειών σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, για προσέλκυση και
διατήρηση υγειονομικού προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου και καταρτισμένου, ικανού
να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες υγειονομικές προκλήσεις διαπολιτισμικά και λαμβάνοντας
υπόψη τη διαφορετικότητα σε σχέση με το φύλο, φυλή και γεωγραφική περιοχή.
Επίκεντρο των συζητήσεων σε θέματα υγείας ήταν και στην 66η συνέλευση τα Μη
Μεταδοτικά Νοσήματα, τα οποία θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό αιτία πρόωρων θανάτων αλλά
και αναπηρίας. Πολλά κράτη υποστήριξαν ότι για αυτά υπάρχει μεγάλη δυνατότητα
πρόληψης και ελέγχου και κατ’ επέκταση μείωσης της μεγάλης οικονομικής επιβάρυνσης που
προέρχεται από αυτά. Κάτω από αυτό το πρίσμα η 66η συνέλευση προτρέπει τα κράτη να
αναλάβουν εθνική δράση, αλλά και να αναπτύξουν διεθνείς συνεργασίες, με απώτερο σκοπό
τον έλεγχο αυτών των νοσημάτων. Ανάμεσα σε άλλα τονίσθηκε η ανάγκη για ενεργό
συμμετοχή των ηλικιωμένων στα κοινά και την υγιή γήρανση, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στις καρδιαγγειακές παθήσεις, τον καρκίνο, το διαβήτη και τις χρόνιες αναπνευστικές
παθήσεις.

Όσον αφορά τις τροπικές ασθένειες που μαστίζουν τις υποανάπτυκτες κυρίως χώρες,
τονίσθηκε ότι αυτές παραμένουν παραμελημένες σε μεγάλο βαθμό, με εμφανή τον κίνδυνο
εξάπλωσης τους και στις πιο αναπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των
ευρωπαϊκών χωρών. Η 66η συνέλευση έχει προτρέψει τα κράτη, τους μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, τη φαρμακοβιομηχανία, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους αρμόδιους φορείς
να καταβάλλουν μεγαλύτερες και πιο συντονισμένες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν
αυτές τις ασθένειες. Έχει τονισθεί ιδιαίτερα η καλύτερη συνεργασία με την ΠΟΥ, η
αντιμετώπιση της φτώχειας και η καλύτερη κατά το δυνατόν μεταναστευτική πολιτική, ως
παράγοντες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 19882012. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές
Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών
(EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA).
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Επιπρόσθετα η 66η συνέλευση προτρέπει τα κράτη να υλοποιήσουν στρατηγικές για τη
φροντίδα των ψυχικά πασχόντων μέσα από έρευνα, ανάπτυξη και ενδυνάμωση
προγραμμάτων για κοινοτική και κατ’οίκον φροντίδα, προγραμμάτων για πρόληψη και
αντιμετώπιση του προερχόμενου από ψυχική νόσο στίγματος, προγραμμάτων για επανένταξη
των ατόμων με ψυχική νόσο στην κοινωνία και την εργασία, προγραμμάτων για πρόληψη της
κατάχρησης ουσιών και της κατάθλιψης στην εφηβική ηλικία, προγραμμάτων για πρόληψη
της βίας στην οικογένεια και την εργασία κ.ά.

Σταύρος Βρυωνίδης
Μέλος ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ
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