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ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:           

« ΕΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ » 

 

 

Ο Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής ανακοινώνει τη λήξη του διαγωνισμού  ζωγραφικής 

που έχει διοργανώσει για τα παιδιά ή/και τα εγγόνια των νοσηλευτών, μαιών και 

επισκεπτριών υγείας, μελών του ΠΑΣΥΝΜ και εκφράζει  τις θερμές του ευχαριστίες προς 

τους γονείς και ιδιαίτερα προς τα παιδιά που συμμετείχαν στο διαγωνισμό με τα εξαιρετικά 

τους έργα. 

 

Όλα έργα ζωγραφικής βρίσκονται αναρτημένα στη επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ., 

ανώνυμα και η ψηφοφορία διεξάγεται ηλεκτρονικά. Ο κάθε νοσηλευτής, νοσηλεύτρια, μαία 

και επισκέπτρια/τη υγείας, μέλος του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ., έχει δικαίωμα να συμμετέχει στη 

ψηφοφορία, καταχωρώντας ένα ψήφο ανά κατηγορία έργου, σύμφωνα με τους όρους του 

διαγωνισμού ως ακολούθως: 

• Κατηγορία 1: παιδιά ηλικίας μέχρι 6 -12 χρονών (Δημοτικού) 

• Κατηγορία 2: παιδιά ηλικίας 13-18 χρονών (Γυμνασίου – Λυκείου) 

 

Το κάθε μέλος χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό του θα συνδεθεί στη σελίδα του 

ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.  Στην αρχική σελίδα Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών 

(cyna.org) θα βρει δύο διαφορετικούς συνδέσμους  που  αφορούν στον διαγωνισμό. Ο κάθε 

σύνδεσμος αντιστοιχεί σε μια κατηγορία του διαγωνισμού. Το κάθε μέλος επιλέγοντας τον 

τίτλο του έργου που επιθυμεί από την κάθε κατηγορία,  μπορεί να το ψηφίσει.  Η 

ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021. Τα δύο πρώτα  καλύτερα έργα  των 

δύο κατηγοριών θα πάρουν ως έπαθλο χρηματικό ποσό των 100 ευρώ. Η βράβευση θα 

πραγματοποιηθεί στο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής. 

Μετά το τέλος του Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής τα έργα θα αναρτηθούν σε 

χώρους παροχής νοσηλευτικής φροντίδας (τμήματα νοσοκομείων του ΟΚΥΠΥ και 

ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, κέντρα υγείας, ιατρικά κέντρα κ.α).  

 

      Όλα τα παιδιά  θα παραλάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

O Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 
Νόμων 1988-2015. 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).  

 

 

 

 

http://www.cyna.org/
http://www.cyna.org/
https://members.cyna.org/home
https://members.cyna.org/home

