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Θέµα: «Συγχαρητήρια επιστολή για τη Σύσταση νέου Διοικητικού 
Συµβουλίου, της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών» 

Αξιότιµε κ. Γεωργίου, 

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών για τη σύσταση 
του Διοικητικού Συµβουλίου της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών 
(ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.), συγχαίρει όλους τους κύπριους συναδέλφους Νοσηλευτικούς 
Λειτουργούς για τη συµµετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, µέσω της 
όποιας προέκυψε το νέο Διοικητικό Συµβούλιο.   

Η εκλογή των αξιόµαχων συναδέλφων Νοσηλευτικών Λειτουργών ήρθε 
σε µια έκτακτη για τον κλάδο συγκυρία, στην οποία όλοι οι Νοσηλευτές-τριες 
καλούνται να πράξουν το επάγγελµά τους κάτω από ιδιαιτέρως δυσµενείς και 
επισφαλής συνθήκες εργασίας, καθώς όπως είναι ευρέως γνωστό, η 
υποστελέχωση των Νοσηλευτικών Διευθύνσεων σε όλες τις Υγειονοµικές 
Υπηρεσίες είναι τραγική και σε συνδυασµό µε την έλλειψη κλινών Μ.Ε.Θ. και 
την οριακή παροχή τεχνικού εξοπλισµού, αθροιστικά επιβαρύνουν το έργο 
των Νοσηλευτών-τριών. 

Ωστόσο, το σηµαντικότερο πρόβληµα το οποίο καλούµαστε από κοινού 
να αντιµετωπίσουµε, είναι η αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας των πολιτών, 
ώστε να συνετιστούν στις υποδείξεις των επαγγελµατιών υγείας και να 
εφαρµόσουν µε υπευθυνότητα τα µέτρα προφύλαξης από την πανδηµία. 



Το 2020 αποτελεί το έτος σταθµό για τους Νοσηλευτές-τριες, διότι θα 
αποδείξουν για πολλοστή φορά ότι τίποτα και πότε δεν τους χαρίστηκε, 
καθώς, ακόµα και η αναγνώριση του έργου τους από τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Υγείας ως «Διεθνές Έτος Νοσηλευτών-τριών», θα επέλθει µέσω 
της αυταπάρνησης, της αυτοθυσίας και της αλτρουιστικής επιµονής τους για 
την αντιµετώπιση της πανδηµίας του COVID – 19.   

Το Δ.Σ. της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. εκφράζει την αµέριστη 
συµπαράσταση και αλληλεγγύη του προς τους αδελφούς Νοσηλευτικούς 
Λειτουργούς της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών και εύχεται στο νέο 
Διοικητικό Συµβούλιο καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του.   

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
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