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Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, συνεργάτες, 

Με ιδιαίτερη χαρά η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού 

Συνδέσμου Νοσηλευτών Χειρουργείου σας καλωσορίζουν στις εργασίες του 19ου 

Παγκύπριου Συνεδρίου της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής, που θα πραγματοποιηθεί στις 

5 - 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ADAMS BEACH HOTEL, ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ. Σε ένα 

όμορφο και ειδυλλιακό περιβάλλον, δίπλα από την φημισμένη παραλία Nissi Beach.   

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

Επιστημονικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έχει αξιολογήσει και μοριοδοτήσει με 11.13 

ACMEC’S, (διεθνής Μονάδες Συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης - Μόρια). 

Στόχο έχει  το δικό μας επαγγελματικό όφελος, εμπλουτίζοντας μας με νέο τεκμηριωμένο 

γνωστικό υλικό και με την παρουσία διάσημων  διακεκριμένων  επιστημόνων, οι 

περισσότεροι κάτοχοι PhD, με μεγάλο διανοητικό εύρος και φάσμα γνώσεων, από τη 

Κύπρο και το εξωτερικό,  που είναι πρόθυμοι να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις και 

εμπειρίες τους σε  όσους από εσάς θα συμμετέχετε. 

Η Δια βίου Παιδεία θα πρέπει να αποτελεί αξία και επιλογή στη ζωή μας και ιδιαίτερα 

σήμερα στο κλάδο μας, όπου βιώνουμε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό 

περιβάλλον. Ένας σύγχρονος άνθρωπος και ιδιαίτερα επαγγελματίας Υγείας, οφείλει και 

δικαιούται να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο τομέα του, να προσαρμόζεται στις μεταβολές, 

να αξιοποιεί και να είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται και να εφαρμόζει τα νέα σύγχρονα 

δεδομένα ώστε να καταστήσει τον εαυτό του συναγωνίσιμο και ανταγωνιστικό. 

Σας ευχαριστούμε όλους και ευελπιστούμε ότι θα συνδράμετε ενεργά, ώστε ενώνοντας τις 

προσπάθειες και τις πνευματικές μας ικανότητες να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Το Δ.Σ. του συνδέσμου προς ένδειξη εκτίμησης προς όλους εσάς, αποφάσισε όπως  κατά 

τη τελετή λήξης του συνεδρίου, κληρώσει τρεις δωροεπιταγές αξίας 100 ευρώ έκαστη 

μεταξύ των ομιλητών, καθώς επίσης και διάφορα δώρα μεταξύ των συνέδρων που θα 

παραμείνουν μέχρι το τέλος του συνεδρίου 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Διοικητικό Συμβούλιο 

 ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ.  
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