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Υπουργό Υγείας 
Κο Κωνσταντίνο Ιωάννου 
Υπουργείο Υγείας 
 

Έντιμε κύριε Υπουργέ 
 

Διασφάλιση Συνεχούς Παροχής Ατομικού Προστατευτικού Εξοπλισμού  (ΑΠΕ)  

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) αφουγκραζόμενος τις συνεχείς 
αναφορές και εκκλήσεις των μελών του για ελλείψεις στον ΑΠΕ για παροχή φροντίδας υγείας 
στους ασθενείς με COVID-19 ή στα ύποπτα και πιθανά κρούσματα χωρίς τα απαραίτητα μέσα 
επιθυμεί να θέσει αυτά τα ερωτήματα σε εσάς ως πολιτικού προϊστάμενου και επιθυμεί να έχει 
την επίσημη απάντηση σας στις αναφορές αυτές. Θεωρούμε αυτονόητο ότι η πολιτεία ρίχνοντας 
στη «μάχη» τους νοσηλευτές και τις μαίες όφειλε και οφείλει να παρέχει όλα τα εφόδια για 
αντιμετώπιση του COVID-19. Τα δεδομένα αλλάζουν δραματικά μέρα με την μέρα και θα πρέπει 
οι επαγγελματίες υγείας να νοιώθουν ασφάλεια ότι θα έχουν συνεχή παροχή του αναγκαίου ΑΠΕ 
είτε αυτό αφορά σε μάσκες FFP3 είτε σε προσωπίδες, είτε σε αναγκαίες στολές, είτε σε 
αντισηπτικά.   

Ο ΠΑΣΥΝΜ θεωρεί αυτονόητο ότι αυτά θα πρέπει να διασφαλίζονται και να παρέχονται 
απρόσκοπτα και σε επαρκή ποσότητα γιατί οι επαγγελματίες υγείας, όπως έχει διαφανεί, 
αποτελούν την μεγαλύτερη πληγείσα ομάδα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες έχουν επίσης δικαίωμα στην υγεία, δικαίωμα στη ζωή και δικαίωμα 
σε ασφαλές περιβάλλον εργασίας όπως κάθε συνάνθρωπος μας.  

Καταληκτικά αναφέρουμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό του Υπουργείου Υγείας στην προσπάθεια 
αυτή και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε με οποιοδήποτε επιπρόσθετο τρόπο μας ζητηθεί για 
στήριξη της προσπάθειας που καταβάλει η πολιτεία.  

 

Με εκτίμηση, 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Κοιν.: - Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας 
           - Εκτελεστικό Διευθυντή ΟΚΥΠΥ 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-
2017. 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). 

Ιωάννης Λεοντίου 
Πρόεδρος 

Αριστείδης Χωραττάς 
Γραμματέας 

 


