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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνδρομή και στήριξη μελών του ΠΑΣΥΝΜ στους εμβολιασμούς
των Κυπρίων πολιτών για τον COVID-19.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και
Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) έτυχε ενημέρωσης σχετικά με το πλάνο εμβολιασμών και
δέχτηκε έκκληση του Υπουργείου Υγείας για συνδρομή και στήριξη των
μελών του στην εμβολιαστική κάλυψη του Κυπριακού πληθυσμού για τον
ιό COVID-19.
Με βάση τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας η εμβολιαστική κάλυψη
του πληθυσμού θα αρχίσει από τις αρχές του 2021 και αναμένεται να
διαρκέσει όλο το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Απευθυνόμαστε σε όλα τα μέλη μας (Νοσηλευτές/ Μαίες/ Επισκέπτριες
Υγείας) που επιθυμούν να συνδράμουν σε αυτό το ανθρωπιστικό και
ευγενές καθήκον προς τους συμπολίτες μας, όπως δηλώσουν εθελοντική
συμμετοχή μέσω του ΠΑΣΥΝΜ.
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη
προσπάθεια καλούνται όπως δηλώσουν τα στοιχεία τους με αποστολή
σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
cy.n.a@cytanet.com.cy καταχωρώντας τα στοιχεία επικοινωνίας τους μέχρι
το τέλος Δεκεμβρίου 2020. Τα στοιχεία αυτά θα μεταβιβαστούν στο
Υπουργείο Υγείας για να αξιοποιηθούν αρμοδίως και ανάλογα με τις ανάγκες
που θα προκύψουν.
Για ένα καλύτερο αύριο για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τις οικογένειες
μας, τα παιδιά μας για κάθε άνθρωπο στη γη ας προχωρήσουμε μπροστά
ώστε να συνεχίσουμε να ζούμε χωρίς φόβο και περιορισμό των
ελευθεριών μας.

ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛΙΟ
ΠΑΣΥΝΜ
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων
1988-2020. 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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