Cyprus Nursing Chronicles. 6(2):5.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Author: Αγγελική Ταπακούδη
Προϊστάμενη Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Νοσηλευτικού Προσωπικού

Αγαπητοί συνάδελφοι
Η ύψιστη ανταμοιβή για κάθε νοσηλευτή/τρια, όπου κι' αν εργάζεται πρέπει να είναι η επίγνωση ότι η προσφορά
του προδιαγράφει και στοχεύει σ' ένα μέλλον με υγιείς ανθρώπους σ'ένα υγιές κόσμο.
Η δουλειά μας ως Νοσηλευτές θα πρέπει να καθοδηγείται από τη βασική φιλοσοφία της Νοσηλευτικής που είναι:

• Να εργαζόμαστε με αφοσίωση στη φροντίδα με την πλήρη σημασία και έννοια του όρου, με ανιδιοτέλεια
και χωρίς διακρίσεις.

• Να είμαστε συνήγοροι των ασθενών μας.
• Να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους να βοηθούν και να φροντίζουν τους εαυτούς τους.
• Να προσφέρουμε στους ανθρώπους ό,τι θα έκαναν οι ίδιοι για τον εαυτό τους και τους άλλους, αν είχαν
την απαραίτητη δύναμη, θέληση ή γνώση.

• Να εργαζόμαστε ΟΛΟΙ για τις αξίες της Νοσηλευτικής, τη διαμόρφωση πολιτικής, προτύπων και τάσεων,
τα οποία ενδυναμώνουν τους νοσηλευτές έτσι που να αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και
να αξιοποιούν τις ικανότητες τους.
Μαζί θα επιδιώξουμε οι Νοσηλευτές μας να είναι καλά εκπαιδευμένοι και εφοδιασμένοι για μεγαλύτερη εμπλοκή
και συμμετοχή στις Διεπιστημονικές Ομάδες Υγείας, για ευρύτερη κοινωνική προσφορά και ανάληψη
ουσιαστικότερων ρόλων στη διαμόρφωση πολιτικής.
Η ανάδειξη της Νοσηλευτικής στο βαθμό που της αξίζει, εναπόκειται στη τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας
της και γι' αυτό έχουμε ΟΛΟΙ ρόλο να διαδραματίσουμε.
Πρέπει να εφοδιάσουμε τους Νοσηλευτές μας με δεξιότητες στην επικοινωνία και τη διαλεκτική για να είναι
σημαντικά και αποτελεσματικά στελέχη όπου κι' αν υπηρετούν.
Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τις εξελίξεις στη τεχνολογία για την άνεση των ασθενών και των οικογενειών
τους. Να χρησιμοποιήσουμε την επιστήμη, τη τεχνογνωσία στην υπηρεσία μας, για φροντίδα που να διατηρεί την
ανθρώπινη προσέγγιση, την ευαισθησία, την αναγνώριση των συναισθηματικών και ψυχολογικών παραμέτρων,
τις ανησυχίες και ερωτηματικά του κάθε ατόμου.
Οι Νοσηλευτές αποτελούντο σκελετό και είναι το βασικό στήριγμα για κάθε σύστημα υγείας. Μπορούν και έχουν
τη δυνατότητα να είναι ισότιμοι συνεργάτες στην διαμόρφωση της πολιτικής για την υγεία. Μπορούν διότι
κατέχουν τη γνώση και τις εμπειρίες, την αριθμητική δύναμη, την ενότητα στις προσπάθειες και τη συνεργασία με
το κοινό και τους άλλους επαγγελματίες. Εκείνο που χρειάζεται είναι δέσμευση και θέληση.
Καλή δουλειά σ' όλους.
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