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Μάης μήνας και Άνοιξη πάντα συνυπάρχουν και συμβολίζουν την Ανάσταση της φύσης και της ανθρώπινης
ψυχής. Η Ανάσταση του Θεανθρώπου μετά το μαρτυρικό του θάνατο δίνει ελπίδα και προσδοκία και ενισχύει τη
πίστη ότι το φως δεν δύει ποτέ και περιμένει, τον καθένα από μας να το αναζητήσουμε.
Ήταν Μάης μήνας που σήμανε την ανάγκη για Φως και Γνώση για τη Νοσηλευτική. Η Φλωρεντία Nightingale
ήταν ένας άνθρωπος, σαν και μας προβληματισμένος όμως και υπεύθυνος που είδε μέσα από την αγάπη της
για τον συνάνθρωπο, ότι η φροντίδα του απαιτεί εξειδικευμένη και απέραντη γνώση και δεξιότητες. Έβαλε τις
βάσεις για ένα επάγγελμα που αναπτύσσεται και προχωρεί παράλληλα με την ανθρώπινη φύση και εξέλιξη. Τα
σχολεία και τα Πανεπιστήμια καλλιέργησαν τη γνώση και τη παρατήρηση για να ασκείται η Νοσηλευτική με
ασφάλεια. Τον ανθρωπισμό όμως, πρέπει να τον καλλιεργήσουμε εμείς μέσα μας, με επιμονή και ατέρμονη
προσπάθεια, γιατί είναι το μόνο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματικότητα της Νοσηλευτικής.
Και πιστεύω, ότι ο ανθρωπισμός είναι το πιο δυνατό θεμέλιο ενάντια στη βία και τη καταπίεση που υφίσταται
ο άνθρωπος σ' όλες τις φάσεις της ζωής και της κοινωνικής συνύπαρξης. Το θέμα της 12ης Μαΐου κατευθύνει τη
προσοχή όλων μας στο φαινόμενο αυτό της βίας που εκδηλώνεται με τόσους άπειρους τρόπους, που
πραγματικά ξεφεύγει της αντίληψης και της προσοχής μας. Τόσο που άθελα μας πληγώνουμε άλλους
ανθρώπους ή και γινόμαστε οι ίδιοι μάρτυρες εκδηλώσεων βίας. Βία μπορεί να υπάρχει παντού και στη στάση
και τη συμπεριφορά μας, ακόμη και στην αδιαφορία μας ή την αδιαφορία των άλλων προς εμάς.
Οι Νοσηλευτές είναι πιο ευάλωτοι σε εκδηλώσεις βίας λόγω της φύσης της εργασίας τους, σ' ένα περιβάλλον
γεμάτο ένταση και ανησυχία, φόρτο εργασίας, ελλειπή στελέχωση, ανεπαρκή επίβλεψη, στήριξη και
καθοδήγηση.
Γι' αυτό επιβάλλεται συνεχής αξιολόγηση, βελτίωση και ανάπτυξη του εργασιακού περιβάλλοντος για το καλό
όλων και την άψογη εξυπηρέτηση αυτών που έχουν ανάγκη φροντίδας.
Η ανάπτυξη της γνώσης και των μηχανισμών αντοχής και αντιμετώπιση της βίας, είναι το αντίβαρο για κάθε
εκδήλωση βίας.
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