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Αγαπητοί συνάδελφοι
Μετά από πολλούς αγώνες και σκληρή δουλειά αρκετών χρόνων, ο νοσηλευτικός κόσμος έχει πετύχει
φέτος την αναθεώρηση του Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής νόμου καθώς και την έγκριση των
κανονιστικών διοικητικών πράξεων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι οποίοι αναφέρονται στη διαδικασία
εγγραφής στα Μητρώα και χορήγησης και ανανέωσης άδειας ασκήσεως του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η έγκριση του σημείου το οποίο αναφέρεται στους κώδικες νοσηλευτικής. Με
βάση αυτό έχουν εγκριθεί και έχουν ισχύ νόμου πλέον, (παράβαση των οποίων συνεπάγεται πειθαρχική
δίωξη) οι εξής: α) Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας β) Κώδικας Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη
Νοσηλευτική γ) Κώδικας Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων των Νοσηλευτών δ) Κώδικας Μαιευτικής
Δεοντολογίας και ε) Κώδικας Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών. Πέρα από τους
κώδικες, η τροποποίηση της νομοθεσίας προσθέτει τρείς ακόμα σημαντικές για την άσκηση του
επαγγέλματος καινοτομίες. Η πρώτη αφορά στη δημιουργία και σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου, τον
ορισμό των αδικημάτων και τη διαδικασία πειθαρχικής δίωξης. Η δεύτερη καινοτομία σχετίζεται με την ίδρυση
ταμείου το οποίο θα επιτρέπει στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής να διαχειρίζεται πόρους ως προς
τη λειτουργία του και επιχορηγήσεις για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης του επαγγέλματος. Η Τρίτη μεγάλη
και ριζοσπαστική αλλαγή που εισάγεται μέσω της αναθεώρησης του νόμου αφορά στην πρόνοια για
ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών σύμφωνα με την οποία οι νοσηλευτές
και οι Μαίες θα αναπτύσσουν και θα εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους με τις τρέχουσες
εξελίξεις των επιστημών υγείας.
Πέρα από την τιμή και την αναγνώριση από την πολιτεία του πεδίου δράσεως των νοσηλευτών και των
Μαιών και τη θεσμοθέτηση των πράξεων, αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων τους, η πρόκληση για μας τους
νοσηλευτές εστιάζεται στην τήρηση και εφαρμογή αυτών των κειμένων προς όφελος πάντα της κοινωνίας την
οποία υπηρετούμε.
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