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Έχω τη διαίσθηση ότι κάθε φορά που επικοινωνούμε πρέπει να επικεντρώνουμε τη σκέψη μας σε βασικά και θεμελιώδη
στοιχεία, τα οποία συνθέτουν το σκηνικό μέσα στο οποίο η νοσηλευτική καλείται να διαδραματίσει το ρόλο της και το
οποίο την ίδια στιγμή αναδεικνύει τη χρησιμότητα και τη σημασία της για την κοινωνία.
Η υγεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ανάπτυξη είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την υγεία.
Με την απλή αυτή διαπίστωση το πρόγραμμα ανάπτυξης των ηνωμένων εθνών UNDP θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές
για μια ακόμη προσπάθεια προώθησης ενός κόσμου με περισσότερη υγεία. Ο πλούτος κάθε χώρας είναι ο κόσμος της.
Και σκοπός της ανάπτυξης είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να βοηθά τους ανθρώπους να απολαμβάνουν
μια μακρά υγιή και παραγωγική ζωή.
Οι Νοσηλευτικές Υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας στην επιδίωξη της υγείας και των στόχων ανάπτυξης. Αποτελούν τη
σπονδυλική στήλη του συστήματος υγείας σε κάθε χώρα και συνθέτουν τη βάση για να στηριχθούν οι προσπάθειες όχι
μόνο για την προαγωγή της υγείας αλλά και για την καταπολέμηση των ασθενειών που καταδυναστεύουν την
ανθρωπότητα και υποθάλπουν τη φτώχεια και τη νοσηρότητα.
Για την ενδυνάμωση της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής προτείνονται οι ακόλουθες στρατηγικές:
α) Ανάπτυξη εθνικού σχεδίου δράσης που να περιλαμβάνει τον προγραμματισμό τόσο για επάρκεια όσο και εξειδίκευση
του νοσηλευτικού προσωπικού.
β) Διοικητικές δομές για το νοσηλευτικό προσωπικό που να επιτρέπου την προσωπική ανάπτυξη, τις προοπτικές
ανέλιξης, την αναγνώριση των ικανοτήτων και τις προσφορές του με στόχο τη συνεχή βελτίωση της νοσηλευτικής
φροντίδας,
γ) Εμπλοκή των νοσηλευτών και αξιοποίηση των εμπειριών και ικανοτήτων τους στη λήψη αποφάσεων και την πολιτική
υγείας,
δ) Εκπαίδευση, εξειδίκευση, συνεχής επιμόρφωση για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.
ε) Η φροντίδα, η διοίκηση και η στήριξη των νοσηλευτών θα πρέπει να απασχολεί την Κυβέρνηση, την κοινωνία
γενικότερα αλλά και το επάγγελμα.
Μεγαλύτερη όμως σημασία για την αποτελεσματικότητα του νοσηλευτικού έργου που έχει η εσωτερική οργάνωση της
νοσηλευτικής υπηρεσίας, η αλληλεγγύη και ο επαγγελματισμός.
Η στήριξη των θεσμών, η συμπαράσταση και προώθηση των συλλογικών στόχων, είναι απαραίτητη ώστε η εικόνα της
νοσηλευτικής να αντανακλά όλο τα φάσμα του έργου που επιτελείται.
Η ανάπτυξη διοικητικών στελεχών με ευαισθησία και επάρκεια που να μπορούν να συμβάλουν στη συστηματική και
εμπεριστατωμένη καθοδήγηση των νοσηλευτών και φοιτητών είναι επιτακτική ανάγκη.
Και είναι ανάγκη να δώσουμε στήριξη και φροντίδα στους νοσηλευτές μας για να γίνουν καλύτεροι και αποδοτικότεροι. Οι
παλαιότεροι νοσηλευτές πρέπει να γίνουν πρεσβευτές για τους νεώτερους και να καθοδηγήσουν τη νέα γενιά των
νοσηλευτών που τόσο την έχουν ανάγκη οι υπηρεσίες υγείας όχι μόνο στον τόπο μας αλλά παγκόσμια
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