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Αγαπητοί Αναγνώστες,
Ανατρέχοντας σε κάποιες δηλώσεις από συναδέλφους μας για την νοσηλευτική στα πλαίσια της διάστασής της σαν
λειτούργημα που ασκούμε ως επαγγελματίες υγείας, θα ήθελα να αναφέρω το εξής: «Αυτό που μετράει τελικά κατά
την εκτέλεση των νοσηλευτικών μας καθηκόντων, είναι το αποτέλεσμα».
Επειδή όμως από μόνο του αυτό δεν είναι αρκετό, υπενθυμίζω ότι τούτο αποτελεί ένα μέρος της συνολικής μας
προσπάθειας που επικεντρώνεται στην παροχή φροντίδας προς τον άνθρωπο. Άλλά και η παροχή φροντίδας από
μόνη της δεν είναι αρκετή. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα η καθημερινή νοσηλευτική πρακτική να βελτιωθεί, εαν
συνοδεύεται από αναστοχασμό.
Η συνταγή της επιτυχίας στο έργο που επιτελούμε συμπεριλαμβάνει προβληματισμό και συνεργασία με τους
υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας μέσα στα πλαίσια μιας σωστής και ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον εργασιακό μας χώρο παρέχοντας φροντίδα είναι απαιτητικές και
πολυδιάστατες.
Σίγουρα δεν αρκεί η εκτέλεση της νοσηλευτικής φροντίδας μέσα από το μοτίβο της νοσηλευτικής διεργασίας για
έναν απλούστατο λόγο: η πράξη επικεντρώνεται στα δεδομένα και τις δεξιότητες.
Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε ως νοσηλευτές είναι να ατενίσουμε μπροστά, πέρα από τη διάσταση της
καθημερινότητας και πέρα από τον εαυτό μας. Να ερευνήσουμε κάθε παράμετρο που ενδεχομένως να επηρεάζει
τις προσεγγίσεις μας στην καθημερινή άσκηση της νοσηλευτικής με τη σκέψη μας στραμμένη στις εμπειρίες που
αποκομίζουμε κατά τη παροχή της φροντίδας, χρησιμοποιώντας τη γνώση μας, προς όφελος της νοσηλευτικής και
της ποιότητας ζωής των ασθενών μας.
Είμαστε τοποθετημένοι σε μια καίρια θέση όσον αφορά στην εφαρμογή στρατηγικών φροντίδας. Μπορούμε και
πρέπει να συνεισφέρουμε στην εισαγωγή καινοτομιών που αφορούν την άσκηση της νοσηλευτικής.
Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση παρέχει μια στέρεη και ακλόνητη βάση σε αυτό, διευκολύνοντας σε μέγιστο βαθμό την
υποστήριξη της προσωπικής αλλαγής και της προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Όλα αυτά είναι θεμελιώδη
χαρακτηριστικά που βοηθούν στην επιτυχία του έργου μας.
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