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17 Δεκεμβρίου 2020 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο ΠΑΣΥΝΜ ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους εμβολιασμούς με τα 

δοκιμασμένα εμβόλια για τον COVID-19 μόλις είναι διαθέσιμα  

 
Η ηγεσία του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών καλεί τους πολίτες, να 
υποστηρίξει τα πρόσφατα εγκεκριμένα και δοκιμασμένα εμβόλια COVID-19 που πρόκειται 
να διατεθούν στην Κύπρο αρχές Ιανουαρίου με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας 
και που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. 
Το ΔΣ του ΠΑΣΥΝΜ παροτρύνει τους νοσηλευτές και τις μαίες να εμβολιαστούν, μόλις 
αυτό είναι εφικτό και παροτρύνει, λοιπούς επαγγελματίες υγείας και συμπολίτες μας, να 
πράξουν, το ίδιο. 
Όπως δήλωσε η πρόεδρος του ICN: “Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε το θάνατο πέραν 
των 1.6 εκ ανθρώπων παγκοσμίως. Αποτελεί το εμπόδιο των ανθρώπων να επισκεφτούν 
ευάλωτα αγαπημένα τους πρόσωπα τα οποία τους χρειάζονται περισσότερο και έχει 
επηρεάσει σημαντικά τη ψυχική μας υγεία, καθώς οι άνθρωποι αναγκάζονται να ζήσουν 
απομονωμένοι, μακριά από τις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους τους”. 
«To μεγαλύτερο δημόσιο καθήκον και ευθύνη του καθενός από εμάς είναι να 
εμβολιαστούμε το συντομότερο δυνατό για να σταματήσουμε την εξάπλωση του ιού και 
να σώσουμε ζωές, συμπεριλαμβανομένων όλων των εργαζομένων στον τομέα της 
φροντίδας υγείας οι οποίοι εξακολουθούν να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο» 
Τα προγράμματα εμβολιασμού θα επιτύχουν μόνο εάν η πλειονότητα του πληθυσμού 
λάβει τα εμβόλια. Ας αγκαλιάσουμε όλοι αυτή την προσπάθεια για μπορέσουμε να 
σταματήσουμε την καταστροφή της οικονομίας για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τις 
πολιτικές μας ελευθερίες.  
 

Οι νοσηλευτές και οι μαίες θα εξακολουθούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να 
βρίσκονται στην γραμμή διαχείρισης και παροχής προγραμμάτων εμβολιασμού για την 

υγεία και ευημερία του ανθρώπου και της κοινωνίας. 
 

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. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
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). 


