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Αγαπητοί αναγνώστες,
Ανασκοπώντας δικές μου αναφορές σε Παγκύπριο Νοσηλευτικό συνέδριο εντόπισα τα πιο κάτω τα οποία
καθίστανται επίκαιρα και μπορούν να αξιοποιηθούν προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να γνωστοποιηθεί η
σημασία της αδιαμφισβήτητης Νοσηλευτικής και Μαιευτικής προσφοράς στις υπηρεσίες Υγείας:
Η άσκηση της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής περιλαμβάνει την ανάπτυξη εμπειριών, και συναισθηματικής
προσέγγισης στα προβλήματα υγείας κυρίως μέσα από αναστοχασμό ή αντανακλαστική σκέψη. Οι Νοσηλευτές
και οι Μαίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιλέγουν να εκφραστούν, χαρακτηρίζονται από την ίδια ορμή,
επιθυμούν να μεταμορφώσουν τις παρατηρήσεις τους καθώς συλλαμβάνουν το νόημα τους.
Η έκφραση αυτή, κατά τη διάρκεια ενσυνείδητης και αφοσιωμένης προσπάθειας για παροχή φροντίδας μπορεί
εύστοχα να χαρακτηριστεί ως «στάση ζωής» ή ακόμα, χρησιμοποιώντας φιλοσοφικούς όρους, ως «κατάθεση
ψυχής».
Η Νοσηλευτική και Μαιευτική ως επάγγελμα, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αυτόνομη αλλά και την ομαδική
παροχή φροντίδας υγείας και συμβουλευτικής προς άτομα και ομάδες όλων των ηλικιών, σε όλα τα πεδία της
δραστηριότητας τους. Εκπαιδεύουμε τις μητέρες, ανοσοποιούμε τα νήπια, παρακολουθούμε τα παιδιά στα
σχολεία, παρέχουμε συμβουλές στους έφηβους για υγιείς τρόπους ζωής, ενθαρρύνουμε τους ενήλικες για άσκηση
και σωστή διατροφή και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής για τους ηλικιωμένους.
Εργαζόμαστε στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στις φυλακές, στις κλινικές, στη κοινότητα και σε προσωρινά
καταλύματα προσφύγων. Είμαστε εκεί, σε περιόδους ειρήνης, σε περιόδους συγκρούσεων και πολέμου. Είμαστε
παντού επειδή νοιαζόμαστε, επειδή φροντίζουμε.
Τη βάση του επαγγέλματος μας αποτελεί η Νοσηλευτική και Μαιευτική επιστήμη η οποία επηρεάζεται από τις
μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας, της φροντίδας των ασθενών, και του επαγγέλματος καθ' εαυτού.
Ειδικότερα η Νοσηλευτική και Μαιευτική Επιστήμη έχει ως αντικείμενο:
α. την ολοκληρωμένη μόρφωση επιστημόνων νοσηλευτών και μαιών.
β. την ενεργό συμμετοχή στην παραγωγή νέων γνώσεων στον χώρο της υγείας Η Νοσηλευτική και Μαιευτική
έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ως αυτόνομα επαγγέλματα με επιστημονική βάση και μέλη τους συμμετέχουν ισότιμα σε
Κεντρικές και Τοπικές Επιτροπές λήψης αποφάσεων για θέματα υγείας.
Είναι επιστήμη αλλά και τέχνη, θεωρία αλλά και πράξη, είναι αφιερωμένες στην υπηρεσία του ανθρώπου
καθώς του παρέχουν φροντίδα σε όλα τα στάδια της ζωής του.
Αυτά για να θυμόμαστε και να θυμίζουμε ποιοι είμαστε!
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