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Τι είναι η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας; 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.), είναι αυτόνομος διεθνής διακρατικός 

οργανισμός που αποτελεί εξειδικευμένη υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 

και ασχολείται με τη διεθνή δημόσια υγεία. Ιδρύθηκε επίσημα το 1948 και εδρεύει 

στη Γενεύη.  

Το «σύνταγμα» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει υπογραφεί από 61 χώρες στις 22 

Ιουλίου 1946 ενώ η πρώτη συνάντηση Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας ολοκληρώθηκε στις 24 

Ιουλίου 1946.  

Οι τρέχουσες προτεραιότητές της περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-

19, της ευλογιάς των πιθήκων, των μεταδοτικών ασθενειών κυρίως του AIDS (HIV), του 

ιού Έμπολα, της ελονοσίας και της φυματίωσης, τον περιορισμό των επιπτώσεων των μη 

μεταδοτικών ασθενειών, η σεξουαλική υγεία και η αναπαραγωγή, η ανάπτυξη και η γήρανση, 

η υγιεινή διατροφή και η ασφάλεια των τροφίμων. Ακόμη ο Π.Ο.Υ είναι υπεύθυνος για τη 

Διεθνή Έκθεση Υγείας( World Health Report), μια δημοσίευση σχετικά με την υγεία, και την 

Παγκόσμια Μέρα Υγείας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου. Επικεφαλής του Π.Ο.Υ 

είναι ο Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Με το ξέσπασμα της κρίσης του Κορωνοϊου, αναδείχθηκε για μία ακόμα φορά ο σημαντικός 

ρόλος των Ηνωμένων Εθνών και των ειδικευμένων υπηρεσιών του με επικεφαλής 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). 

Η συζήτηση φέτος επικεντρώθηκε στο θέμα: 

«Υγεία για την ειρήνη, ειρήνη για την υγεία» 

Κυπριακή Αντιπροσωπεία για την 75η Γενική Συνέλευση 

Η 75η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) έλαβε χώρα στην Γενεύη 

της Ελβετίας και διαδραματίστηκε από τις 22/5/2022 μέχρι και τις 28/5/2022  στο Παλάτι των 

Εθνών. 

1. Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης 

Χατζηπαντέλα. 

2. Ολυμπία Νεοκλέους μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη και άλλους 

Διεθνείς Οργανισμούς στην Γενεύη σαν σύμβουλος. 

3. Χρίστος Μακρυγιάννης αναπληρωτής μόνιμος εκπρόσωπος μόνιμης αποστολής της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Γενεύη ως αντιπρόσωπος. 

4. Γιώργος Σάββα υπάλληλος δημόσιας υγείας στο Υπουργείο Υγείας της Κύπρου ως 

αντιπρόσωπος. 

https://www.who.int/
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5. Ευθύβουλος Κωνσταντή Νοσηλευτής Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και 

Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ως αντιπρόσωπος. 

Η έναρξη εργασιών έγινε στις 22/5/2022 στις 15:00 ώρα Ελβετίας. 

Έγινε εκλογική διαδικασία για την Προεδρία και αντιπροεδρία. 

Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ επανεξελέγη ο  Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus από την 

Αιθιοπία. 

Στην συνάντηση έκανε ομιλία και ο Υπουργός Υγείας της Κύπρου Μιχάλης Χατζηπαντελα την 

2η ημέρα της συνάντησης και αναφέρθηκε κυρίως για την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία 

και την συσχέτισε με την δική του (κακή)εμπειρία το 1974 με την επέμβαση της Τουρκίας στην 

Κύπρο και την κατάσταση των προσφύγων. Συνεχάρη τον Π.Ο.Υ για την ευαισθησία που 

έδειξε για τους πολίτες όλου του Κόσμου και για τις ενέργειες που προέβη για  να προστατέψει 

και να βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις. Επίσης ανάφερε ότι κανείς δεν είναι ασφαλείς μέχρι 

να είμαστε όλοι ασφαλείς. Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη την 

ομιλία. 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHdfX3NPNXZ1YWxCe

l9QYm45aUtMVjNOaGJEd3xBQ3Jtc0tuVmxrZWQ1MDVTTVByV2U0RnN6UU01Si0zNTRNU2FQLXhHZ

mV3U245LXVORUhocURDelA3TVR6bWhWYUdsSk9WdmVMSVNUQ1JJa0pDcXpRVE9peEtnb1ZnTGVs

Q0pJSElJOVF1WGVYV2VGVnBHb3BwOA&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3GkeCUH&v=BZJuLxiXCvA 

Στη συνάντηση έγιναν ομιλίες για την πανδημία (Covid-19), πως αυτή επηρέασε την 

ανθρωπότητα και πως θα εξελιχθεί στο μέλλον. Επίσης έγινε εκτενής ομιλία για τον ιό της 

ευλογίας των πιθήκων.   

Οι συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας της 75ης Γενικής Συνέλευσης του Π.Ο.Υ αφορούσαν τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες για την υγεία και τα κοινά αγαθά για τους πολίτες του κόσμου. 

Αυτά περιλαμβάνουν την υγεία και την κοινωνική φροντίδα, το σχεδιασμό και τις επενδύσεις 

σε τομείς που καθορίζουν την υγεία, συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής και οικονομικούς 

μοχλούς για τη στήριξη στρατηγικών δημοσίων προϋπολογισμών και επενδύσεων στην 

κρατική ικανότητα για «Υγεία για Όλους» καθώς και επενδύσεις σε ιδρύματα και στην 

ανθρώπινη ανάπτυξη. 

Η συνέλευση έχει επίσης επικεντρωθεί στον μελλοντικό ρόλο του Π.Ο.Υ και τη συμμετοχή σε 

διαφορετικούς τομείς, καθώς και με παγκόσμιους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς 

ηγέτες και οργανισμούς. Οι ηγέτες της υγείας στη φετινή συνάντηση συζήτησαν γιατί ο ριζικός 

επαναπροσανατολισμός των συστημάτων υγείας προς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι 

«κρίσιμος». Ο οργανισμός υγείας ενημερώθηκε για το πως τα μεγάλα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι διμερείς χορηγοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHdfX3NPNXZ1YWxCel9QYm45aUtMVjNOaGJEd3xBQ3Jtc0tuVmxrZWQ1MDVTTVByV2U0RnN6UU01Si0zNTRNU2FQLXhHZmV3U245LXVORUhocURDelA3TVR6bWhWYUdsSk9WdmVMSVNUQ1JJa0pDcXpRVE9peEtnb1ZnTGVsQ0pJSElJOVF1WGVYV2VGVnBHb3BwOA&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3GkeCUH&v=BZJuLxiXCvA
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHdfX3NPNXZ1YWxCel9QYm45aUtMVjNOaGJEd3xBQ3Jtc0tuVmxrZWQ1MDVTTVByV2U0RnN6UU01Si0zNTRNU2FQLXhHZmV3U245LXVORUhocURDelA3TVR6bWhWYUdsSk9WdmVMSVNUQ1JJa0pDcXpRVE9peEtnb1ZnTGVsQ0pJSElJOVF1WGVYV2VGVnBHb3BwOA&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3GkeCUH&v=BZJuLxiXCvA
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHdfX3NPNXZ1YWxCel9QYm45aUtMVjNOaGJEd3xBQ3Jtc0tuVmxrZWQ1MDVTTVByV2U0RnN6UU01Si0zNTRNU2FQLXhHZmV3U245LXVORUhocURDelA3TVR6bWhWYUdsSk9WdmVMSVNUQ1JJa0pDcXpRVE9peEtnb1ZnTGVsQ0pJSElJOVF1WGVYV2VGVnBHb3BwOA&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3GkeCUH&v=BZJuLxiXCvA
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHdfX3NPNXZ1YWxCel9QYm45aUtMVjNOaGJEd3xBQ3Jtc0tuVmxrZWQ1MDVTTVByV2U0RnN6UU01Si0zNTRNU2FQLXhHZmV3U245LXVORUhocURDelA3TVR6bWhWYUdsSk9WdmVMSVNUQ1JJa0pDcXpRVE9peEtnb1ZnTGVsQ0pJSElJOVF1WGVYV2VGVnBHb3BwOA&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3GkeCUH&v=BZJuLxiXCvA
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χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν τις χώρες στον επαναπροσανατολισμό των συστημάτων 

υγείας τους.  

Ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος, με το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί, "δεν 

έχει τελειώσει πουθενά μέχρι να τελειώσει παντού",  δήλωσε ο Dr. Tedros. 

Ο Π.Ο.Υ εξήγγειλε συναγερμό για τα αυξανόμενα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων σε 

όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής. Αποκάλυψε επίσης ότι δεν γνωρίζει εάν η μετάδοση της νόσου θα 

σταματήσει σύντομα, καθώς η επιδημία της νόσου είναι σχετικά νέα, με ελάχιστα γνωστά για 

την εξέλιξη και μετάδοσή της. 

Ως εκ τούτου, προέτρεψε τις χώρες να επισπεύσουν και να αυξήσουν την επιτήρηση της 

μολυσματικής νόσου, καθώς αναμένει περισσότερα κρούσματα μόλυνσης, ειδικά μετάδοση 

από την κοινότητα. 

Μέχρι τη στιγμή αυτής της έκθεσης, ο Π.Ο.Υ αποκάλυψε επίσης ότι υπήρξαν περίπου 200 

επιβεβαιωμένα κρούσματα και περισσότερα από 100 ύποπτα κρούσματα ευλογιάς των 

πιθήκων, ειδικά σε χώρες όπου συνήθως δεν κυκλοφορεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

επιβεβαιώσει 118 κρούσματα. το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβεβαιώσει 90 κρούσματα· και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβεβαιώσει 9 κρούσματα. 

Μιλώντας κατά τη διάρκεια μιας τεχνικής ενημέρωσης για την ευλογιά των πιθήκων στην 75η 

Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας στη Γενεύη, η Διευθύντρια της Παγκόσμιας Ετοιμότητας για 

Μολυσματικό Κίνδυνο (GIH) της Ετοιμότητας Έκτακτης Ανάγκης του Π.Ο.Υ, Δρ Sylvie 

Briand, εξήγησε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για απαγόρευση ταξιδιού ή άλλους περιορισμούς, 

όπως ο μαζικός εμβολιασμός και μεγάλες εκστρατείες ανοσοποίησης επειδή η ευλογιά των 

πιθήκων μεταδίδεται μέσω στενής σωματικής επαφής, επαφής δέρμα με δέρμα ή επαφής 

πρόσωπο με πρόσωπο. Ως εκ τούτου, ανέφερε ότι η ανίχνευση επαφών, η διερεύνηση και η 

απομόνωση παραμένουν ο κύριος τρόπος ελέγχου προς το παρόν. 

Ως εκπρόσωπος και μέλος του Δ.Σ του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών με 

τιμά ιδιαίτερα η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο μου για την ευκαιρία που μου δόθηκε να 

παραστώ στο μεγαλύτερο γεγονός που γίνεται ανά το παγκόσμιο για την Υγεία όλου του 

κόσμου ανεξαρτήτου χρώματος, γλώσσας, εθνικότητας και βιοτικού επιπέδου. Γνώρισα 

ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο για όλο τον κόσμο με 

προτεραιότητα πάντα την υγεία και συμφωνώ απόλυτα για τον φετινό τίτλο: «Υγεία για την 

ειρήνη, ειρήνη για την υγεία» 

Θα ήθελα να αναφερθώ και λίγο στους δικούς μας ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια 

υπερέβαλαν εαυτόν για να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Νοσηλευτές, μαίες και επισκέπτριες 
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υγείας όπου στα Νοσηλευτήρια δημόσια και ιδιωτικά έδειξαν για ακόμα μια φορά ότι παρά τα 

τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης που επικρατούν κράτησαν το επάγγελμα μας με το 

κεφάλι ψηλά και απόδειξαν ότι η ραχοκοκαλιά της Υγείας είμαστε εμείς!  

Επιβάλλεται όπως η πολιτεία λάβει σοβαρά υπόψη το ρόλο που διαδραματίζουμε και ενισχύσει 

τη συμμετοχή μας σε όλα τις ομάδες σχεδιασμού για την υγεία. 

Τονίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει γενικό σύστημα υγείας χωρίς 

νοσηλευτές και μαίες. Επιθυμούμε να μας δοθούν όλες οι ευκαιρίες ώστε να ασκούμε το 

επάγγελμα μας στο έπακρο και να βοηθήσουμε στο μέγιστο βαθμό όλους ανεξαιρέτως τους 

πολίτες που διαμένουν ή επισκέπτονται το υπέροχο νησί μας. 

 

 

Ευθύβουλος Κωνσταντή  

Μέλος ΔΣ 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). 


