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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το κύρος ενός επαγγέλματος ορίζεται από την υπόσταση της νομικής κατοχύρωσης του, το σαφώς
προκαθορισμένο και αυτόνομο σώμα επιστημονικής γνώσης του, τη συστηματικότητα και τον έλεγχο της
εκπαίδευσης και άσκησης του, καθώς και τις ανάλογες με το επίπεδο εκπαίδευσης μισθολογικές απολαβές των
επαγγελματιών που το ασκούν.
Τα τελευταία 20 χρόνια, η συστηματική και επίπονη δραστηριότητα των συλλογικών σωμάτων της Νοσηλευτικής
και της Μαιευτικής του τόπου, σε συνάρτηση με τη διαχρονική και αγαστή συνεργασία και υποστήριξη της πολιτείας,
έχει επιφέρει αλματώδη και αξιοζήλευτα επιτεύγματα σε όλους τους πιο πάνω τομείς με κυρίαρχο γνώμονα τη
βελτίωση των επιπέδων υγείας των πολιτών, την πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας.
Σήμερα οι ασκούντες τα επαγγέλματα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής στον τόπο μας είναι κάτοχοι
πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επισημαίνεται ότι, για τα εν λόγω
επιτεύγματα, η Κύπρος αποτέλεσε και αποτελεί, πρότυπο μοντέλο και παράδειγμα προς μίμηση στη θεσμική
ρύθμιση της εκπαίδευσης και άσκησης της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι
διευρυμένοι, πολυδιάστατοι και πολυσχιδείς ρόλοι που σήμερα διαδραματίζουν οι Νοσηλευτές και Μαίες της
Κύπρου αντικατοπτρίζουν το πανεπιστημιακό επίπεδο της εκπαίδευσης τους καθώς και την αντικειμενική αξία της
εργασιακής συμβολής τους στις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας. Αυτοί οι ρόλοι καθορίζονται και δικαίως
συγκεφαλαιώνονται στην αξιολόγηση της εργασίας τους (τη σχετική σημασία της οργανωσιακής θέσης εργασίας),
στην
περιγραφή
της
εργασίας
τους
(καθήκοντα
και
δραστηριότητες)
και
στην
προδιαγραφή της εργασίας τους (προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες). Αυτοί είναι οι ρόλοι που λειτουργούν ως
σχεδιαστές της εικόνας, ως διαμορφωτές της γνώμης και ως κομιστές της φήμης των επαγγελμάτων της
Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής προς την κοινωνία.
Το οικοδόμημα του επαγγέλματικού κύρους και οι ασφαλιστικές δικλείδες για τη διαφύλαξη και την προαγωγή του
κατασκηνούν στο γράμμα και στο πνέυμα των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-2012. Ωστόσο,
τίποτα δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο. Η εκτίμηση και ο σεβασμός της πολιτείας και της
κοινωνίας έναντι των επαγγελμάτων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής δεν απαιτείται, αλλά κερδίζεται και πρέπει
να κερδίζεται μέσα από την καθημερινή επαφή τους με τον/την Κύπριο/α πολίτη. Οι πανεπιστημιακοί τίτλοι, οι
εργασιακές θέσεις και οι μισθολογικές απολαβές δεν αρκούν για να αποτυπώσουν εικόνα, να διαμορφώσουν γνώμη
και να διακομίσουν ευυπόληπτη φήμη. Αυτά αφορούν μονάχα το πλαίσιο. Η ουσία του περιεχομένου εκδηλώνεται
μέσα από τις καθημερινές εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης, της τεκμηριωμένης πρακτικής, της
επαγγελματικής δεοντολογίας και της επαγγελματικής συμπεριφοράς μας έναντι αυτών που υπηρετούμε στον τομέα
της υγείας.
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