
19ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτών Χειρουργείου 

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, συνεργάτες, 

Το συνέδριο μας συνεχίζει να αποτελεί ένα ξεχωριστό ετήσιο επιστημονικό θεσμό  και το 

φετινό 19ο Παγκύπριο Συνέδριο Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής έλαβε χώρα στις 5-6 

Απριλίου 2019 στο Ξενοδοχείο  ADAMS BEACH HOTEL στην Αγία Νάπα το οποίο 

ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. 

 Την διοργάνωση του Συνεδρίου ανέλαβε και φέτος εξ ’ολοκλήρου το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συνδέσμου, αναλαμβάνοντας πέραν της οργάνωσης, τόσο την λειτουργία της 

γραμματείας όσο και την τεχνική υποστήριξη. 

Το Συνέδριο παρακολούθησε και φέτος μεγάλος αριθμός συνέδρων αποτελούμενος από 

Νοσηλευτές, τόσο των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, όσο και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και 

πολλοί άλλοι επιστήμονες που το αντικείμενο τους είναι η προσφορά στο τομέα Υγείας. 

  Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου αναπτύχθηκε υψηλού επιπέδου ποικίλη θεματολογία, 

από  διακεκριμένους  επιστήμονες, οι περισσότεροι κάτοχοι PhD, με μεγάλο διανοητικό 

εύρος και φάσμα γνώσεων, από τη Κύπρο και το εξωτερικό, αποτελούμενη από στρογγυλές 

τράπεζες, διαλέξεις ελεύθερες ανακοινώσεις και κλινικό εργαστήρι. 

   Η συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων, αλλά και η ευκρίνεια και άρτια δομή όλων των 

εργασιών ανέβασαν το επιστημονικό επίπεδο του συνεδρίου, το οποίο έχει αξιολογηθεί και 

μοριοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο Νοσηλευτών Χειρουργείου με 

11.13 διεθνής μονάδες συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης.  

  Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους προσωπικότητες όπως ο Γενικός Διευθυντής 

του ΟΚΥπΥ κ. Νικόλαος Πολύζος, ο Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών κ. Αντρέας 

Ξενοφώντος και ο Γραμματέας του ΣΥΔΝΟΧ και  Αντιπρόεδρος του EORNA κ. Πουλλής.  

  Τέλος, κατά την διάρκεια του Συνεδρίου λειτούργησε έκθεση ιατροτεχνικού εξοπλισμού 

από διάφορες εταιρείες τα οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των συνέδρων και 

ενημερώθηκαν  για νέες τεχνολογικές μεθόδους και εφαρμογές.   Με την ευκαιρία  το Δ.Σ 

του Συνδέσμου εκφράζει τις θερμές του  ευχαριστίες στις κάτωθι εταιρείες για την ευγενή 

τους υποστήριξη προς τον σύνδεσμο μας. 
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