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Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Author: Αγγελική Ταπακούδη
Προς τους Νοσηλευτές,
Συνάδελφοι, ένα μήνυμα απλό, φθινοπωρινό, νοιώθω την υποχρέωση να σας απευθύνω από αυτή τη
σελίδα. Πρέπει να μιλούμε μεταξύ μας και για τα καλά και για τα άσχημα σε μια προσπάθεια αυτογνωσίας,
καλυτέρευσης και αυτοπραγμάτωσης. Γιατί ο επαγγελματισμός πρέπει να μπαίνει πάνω από τον εαυτό μας, αν
θέλουμε να ξεπερνούμε τις καθημερινές ανησυχίες και δυσκολίες που προκαλεί η δουλειά μας και τη τριβή που
επιφέρει στον καθένα από μας σε όποιο επίπεδο και αν βρίσκεται.
Στην τελετή αποφοίτησης των νέων συναδέλφων από τη Νοσηλευτική Σχολή δεν παρευρέθηκαν Νοσηλευτές
ούτε Προϊστάμενοι θαλάμων παρόλο που προσκλήθηκαν. Παρευρέθηκαν όμως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
που βράβευσε τους φοιτητές που αρίστευσαν, πολλοί επίσημοι και γονείς των φοιτητών.
Η τελετή αποφοίτησης πάντα προκαλεί συγκίνηση και περηφάνεια ειδικά την ώρα της ορκομοσίας των
αποφοίτων. Όμως δεν ήταν αυτό το σημείο που μέτρησε αυτή τη φορά αλλά τα λόγια μιας κυρίας, η οποία
πλησίασε το Γενικό Διευθυντή για να πει ότι ήρθε στην τελετή για να τιμήσει τους Νοσηλευτές. Επειδή είπε «ζεις
ή πεθαίνεις, αυτό εξαρτάται από τους Νοσηλευτές. Ο γιατρός κάνει μια επέμβαση, η δουλειά γίνεται μετά»!!!
Αυτό είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα όπου αναγνωρίζεται η αξία της Νοσηλευτικής. Όμως πρέπει ν'
αυξηθούν τα θετικά και να λιγοστέψουν τα αρνητικά. Αυτό εξαρτάται απόλυτα από μας. Και ξέρουμε όλοι πως
θέλουμε να μας συμπεριφέρονται οι άλλοι, θα πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο.
Συνάδελφοι, στην Παγκόσμια Γενική Συνέλευση Νοσηλευτών (ICN) που έγινε στην Κοπεγχάγη της Δανίας
συμμετείχαμε με δύο εθνικούς αντιπροσώπους, την Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΠΑΣΥΝ.
Στις εκλογές που έγιναν για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ICN ψήφισαν 96 χώρες.
Η Πρόεδρος του ΠΑΣΥΝ πήρε τη μεγαλύτερη πλειοψηφία μεταξύ τριών υποψηφίων του τομέα της
Ανατολικής Μεσογείου EMRO και εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ICN.

Αυτό αποτελεί τιμή για τους Νοσηλευτές όλης της Κύπρου γιατί και στο Διεθνή χώρο έχουμε λόγο και άποψη
και αυτό μας δίνει πείσμα και δύναμη για να προχωρούμε όλο και πιο μπροστά, για το καλό της Νοσηλευτικής
και για το γενικότερο καλό της χώρας μας.
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