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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η πορεία του Συνδέσμου, με βάση τους στόχους που έχει προκαθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, διανύεται με η συμπαράσταση
όλων εσάς που υποστηρίζετε με κάθε τρόπο τις προσπάθειες που καταβάλλονται για βελτίωση της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
στο τόπο μας.
Ο Σύνδεσμος μας, όπως θα δείτε και στις σελίδες που ακολουθούν έχει εκπροσωπηθεί επάξια σε 2 συναντήσεις του εξωτερικού.
Η πρώτη αφορά την ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής (Έμοσπονδίας Συνδέσμων Νοσηλευτών (EFN) και η δεύτερη αφορά τη
10η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νοσηλευτικών και Μαιευτικών Συνδέσμων.
Μια άλλη δραστηριότητα εκτός Κύπρου ήταν η εκπροσώπηση του ΠΑΣΥΝΜ στο 33ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο.
Ομολογουμένως και στις τρεις περιπτώσεις οι εκπρόσωποι μας αποκόμισαν αρκετές εμπειρίες και είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε καίρια ζητήματα που αφορούν το επάγγελμα. Σε κάθε μία περίπτωση η παρουσία μας ήταν
αισθητή.
Σε μια πολύ καλά οργανωμένη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Μαιών οφείλουμε να μεταφέρουμε θερμά συγχαρητήρια
στις Μαίες μέλη μας για την στενή συνεργασία που είχαν με το ΔΣ για την διεξαγωγή της συνάντησης στη χώρα μας. Τα σχόλια
που έχουμε δεχτεί από τις Ευρωπαίες συναδέλφους ήταν άκρως κολακευτικά τόσο για την οργάνωση όσο και για την παρουσία
των εκπροσώπων μας αλλά και του Υπουργού Υγείας κατά την έναρξη των εργασιών.
Όλα τα πιο πάνω, χωρίς να αναφερθούμε λεπτομερώς και ειδικά, στον καταλυτικό ρόλο των παρεμβάσεων μας κατά τις
συζητήσεις είναι ενδεικτικά μιας πορείας που αποδεδειγμένα τοποθετεί το Σύνδεσμο πολύ ψηλά στο Ευρωπαϊκό Νοσηλευτικό
και Μαιευτικό στερέωμα.
Αναφερόμαστε λοιπόν στην εικόνα που ο ΠΑΣΥΝΜ εκπέμπει προς τα έξω. Το λοιπόν, Έξω πάμε αλά, Εντός πως πάμε;
Εντός λοιπόν, εντός και επί τα αυτά. Η εικόνα μας προς τον Κύπριο πολίτη και την Κυπριακή Κοινωνία. Η βελτίωση του
κοινωνικού προσώπου του ΠΑΣΥΝΜ και η εικόνα του προς τη κοινωνία, κάτι που ο συνάδελφος Α. Κουππής συνηθίζει μέχρι
σήμερα να μου αναφέρει, συχνά.
Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το Δ.Σ έχει κάνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.
Οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια μέρα Νοσηλευτών και τη Παγκόσμια μέρα Μαιών το Μάιο και η δραστηριότητα που
αναπτύχθηκε από τα μέλη του ΔΣ για εκπροσωπήσεις, παρουσιάσεις θεμάτων μέσα από τα ΜΜΕ και διαμοιρασμό
ενημερωτικού υλικού έστειλαν το μήνυμα ότι είμαστε παρόντες στα θέματα που αφορούν την Υγεία.
Μέσα από την διοργάνωση πρωταθλήματος μίνι ποδοσφαίρου. Με συμμετοχή νοσηλευτών από όλη τη Κύπρο αγωνιστήκαμε,
τον Ιούνιο που μας πέρασε, με σύνθημα μακριά από τις εξαρτήσεις.
Μέσα από τις ημερίδες για τη Ψυχοπροφύλαξη και μέσα από άλλες τοπικές ημερίδες και εκδηλώσεις ο ΠΑΣΥΝΜ προσπάθησε
να φανεί αντάξιος των προσδοκιών των μελών του.
Η προσπάθεια για καταρτισμό Εσωτερικών Κανονισμών για χορηγίες σε συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν σε
συνέδρια εξωτερικού κατέληξε επιτυχώς τον Ιούλιο και ένας αριθμός συναδέλφων έτυχε της οικονομικής στήριξης του ΠΑΣΥΝΜ
για παρακολούθηση συνεδρίων του Εξωτερικού. Ταυτόχρονα εκσυγχρονίστηκαν τα κίνητρα, για τα μέλη μας, που αφορούν στην
συγγραφή και παρουσίαση εργασιών μέσα από το περιοδικό ή και το Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο.
Δείγμα γραφής λοιπόν η δουλεία που έχει γίνει και προς αυτή τη κατεύθυνση με νέες προοπτικές.
Το Δ.Σ έχει λειτουργήσει με φιλοδοξία και προς άλλες κατευθύνσεις να πετύχει στόχους. Υπάρχουν ευοίωνες προοπτικές για τη
Νοσηλευτική και Μαιευτική. Φτάνει να είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι στην συνεχή ανάπτυξη του επαγγέλματος. Χτίζουμε
πάνω σε αυτά που οι προκάτοχοι μας έχουν αφήσει και προσπαθούμε να χτίζουμε γερά. Και προχωρούμε έχοντας κατά νου
αυτά που ο θοδώσης Πιερίδης έγραψε:
« Εμείς μιλούμε με λόγια τετράγωνα με λόγια σαν πέτρες πελεκητές - λίγο βαριά, λίγο χοντρά, μα στέρεα»
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