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Αγαπητοί Συνάδελφοι / Συναδέλφισσες
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που επικοινωνώ μαζί σας, για πρώτη φορά ως πρόεδρος του ΠΑΣΥΝΜ. Με την ευκαιρία αυτή
νοιώθω την ανάγκη να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς την απερχόμενη πρόεδρο του Συνδέσμου, Αγγελική
Ταπακούδη, για την πολυετή προσφορά της προς τον Επαγγελματικό μας Σύνδεσμο. Η ανάπτυξη της νοσηλευτικής και
μαιευτικής τα τελευταία χρόνια και η καλή εικόνα του επαγγέλματος τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου οφείλεται κατά
μεγάλο μέρος στις δικές της άοκνες προσπάθειες. Είμαι βέβαιος ότι η συνάδελφος Ταπακούδη θα συνεχίσει να προσφέρει
στο επάγγελμα και στον ΠΑΣΥΝΜ στηρίζοντας και καθοδηγώντας όλους μας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο σοβαρό
έργοπου έχει αναλάβει ως προϊστάμενη νοσηλευτικών υπηρεσιών και τη διαβεβαιώνουμε ότι ο ΠΑΣΥΝΜ θα υποστηρίξει
κάθε προσπάθεια για βελτίωση και αναπτύξει του επαγγέλματος.
Οι προκλήσεις που οι νοσηλευτές και οι μαίες της Κύπρου έχουν να αντιμετωπίσουν σε εθνικό επίπεδο είναι πολλές και
βαρυσήμαντες. Παραδείγματα και μόνο αποτελούν:
1. Η εφαρμογή του Σχεδίου Υγείας.
2. Η αναβάθμιση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
3. Η εφαρμογή του θεσμού της κοινοτικής νοσηλευτικής και του οικογενειακού νοσηλευτή.

Όλα αυτά χρήζουν σοβαρής προσέγγισης από μέρους μας καθώς και συλλογικής προσπάθειας των φορέων της
νοσηλευτικής έτσι ώστε να πείσουμε τους αρμόδιους φορείς για κατοχύρωση των επαγγελματικών μας θέσεων που σε
τελική ανάλυση είναι τα συμφέροντα των πολιτών που θα εξυπηρετήσουν.
Η συμμετοχή του ΠΑΣΥΝΜ σε διάφορα σώματα και επιτροπές στη Κύπρο και στο εξωτερικό έχει καταδείξει την
αναγκαιότητα για έκφραση απόψεων και θέσεων που δυνητικά θα διαμορφώσουν την πολιτική Υγείας.
Σε Ευρωπαϊό επίπεδο οι πρόσφατες εξελίξεις στα δρώμενα της Υγείας αφορούν:
1. Συστήματα Υγείας
2. Νοσηλευτική εκπαίδευση μέσα από τη διαδικασία της διακήρυξης της Μπολόνια.
3. Αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων
4. Διακίνηση επαγγελματιών Υγείας.
5. Προτεινόμενες και υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικές με τη υγεία (Νέα οδηγία Υγείας· New Health

Directive, οδηγία για την πρόληψη ατυχημάτων με αιχμηρά αντικείμενα - Sharps Injuries Directive).
Όλα αυτά απαιτούν στενή παρακολούθηση και εμπλοκή του ΠΑΣΥΝΜ για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της
νοσηλευτικής και μαιευτικής.
Για επίτευξη των στόχων που ο Σύνδεσμος έχει θέσει, ευελπιστεί σε αγαστή συνεργασία με όλα τα μέλη του Για το λόγο
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ενδιαφέροντα/εξειδικευμένες γνώσεις και επιθυμούν να ενισχύσουν τις ενέργειες του Συνδέσμου σε διάφορα επίπεδα να
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους με τη συμπλήρωση ειδικού έντυπου.
Ο καταρτισμός του κατάλογου συνάδελφων θα αποτελέσει την απαρχή μιας νέας μορφής συνεργασίας με τα μέλη.
Επιπρόσθετα, με την ανάληψη καθηκόντων γραμματέα από το συνάδελφο Ανδρέου ενισχύεται και η προσπάθεια
ενημέρωσης των συνάδελφων μέσω της ηλεκτρονικής λίστας διανομής επίκαιρων θεμάτων που αφορούν τη Νοσηλευτική
και μαιευτική.
Οι προσπάθειες είναι συνεχείς και απαιτούν ενίσχυση από όλους μας. Οι νοσηλευτές και οι μαίες μπορούν να πετύχουν
καθετί που θέτουν ως στόχο, νοουμένου ότι αυτό το επιδιώκουν ενωμένοι.
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