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Μήνυμα προς τους Νοσηλευτές
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε στο τέλος του 2003 και ένας καινούργιος χρόνος ανοίγεται μπροστά μας γεμάτος με καινούργιες
προκλήσεις, περισσότερες απαιτήσεις, προοπτικές και δυσκολίες που θα χρειαστούν σθένος και συνέπεια για να
αντιμετωπιστούν έγκαιρα ώστε να αποδώσουν σωστά την εικόνα και το έργο που οι Νοσηλευτές επιτελούν σαν
βασική ομάδα μέσα στο σύστημα υγείας.
Η δημιουργία Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο επίπεδο του Υπουργείου Υγείας θα δώσει την ευκαιρία
εμπλοκής των Νοσηλευτών στη διαμόρφωση της πολιτικής για τη Νοσηλευτική και την υγεία γενικότερα στον τόπο
μας. Ταυτόχρονα όμως επιφέρει, αύξηση της ευθύνης για ανάπτυξη της κλινικής πρακτικής για καλυτέρευση της
νοσηλευτικής φροντίδας που προσφέρεται στους πολίτες. Διότι η ποιότητα της προσφοράς κρίνεται άμεσα από
αυτούς που την δέχονται, τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. Και οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τους
καλύτερους υποστηρικτές και συνήγορους των Νοσηλευτών ή να κςταστούν οι πιο σοβαροί τους κατήγοροι.
Για την ενδυνάμωση της Νοσηλευτικής και την επίτευξη των βασικών της στόχων, για αποτελεσματικότερη
φροντίδα υγείας, θα συμβάλει ουσιαστικά:
α) η ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου δράσης, που να περιλαμβάνει τον προγραμματισμό για επάρκεια και
εξειδίκευση του νοσηλευτικού προσωπικού,
β) η προσεκτική διαμόρφωση των εσωτερικών δομών, η διοίκηση και αξιοποίηση του προσωπικού για
καλύτερη απόδοση,
γ) η τεκμηρίωση της νοσηλευτικής πρακτικής,
δ) η συνεχής επιμόρφωση, καθοδήγηση, υποστήριξη και ανάπτυξη των ικανοτήτων όλων των
Νοσηλευτών.
Η φροντίδα, η διοίκηση και στήριξη των Νοσηλευτών πρέπει να απασχολεί την Κυβέρνηση, την κοινωνία γενικότερα,
αλλά πρώτιστα τους ίδιους τους επαγγελματίες. Μεγαλύτερη σημασία για την αποτελεσματικότητα του νοσηλευτικού
έργου έχει η εσωτερική οργάνωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια μεταξύ των
Νοσηλευτών, η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός.
Η ανάπτυξη διοικητικών στελεχών με ευαισθησία και επάρκεια που να μπορούν να συμβάλουν στη συστηματική και
εμπεριστατωμένη καθοδήγηση των Νοσηλευτών και φοιτητών της Νοσηλευτικής είναι επιτακτική ανάγκη. Και είναι
ανάγκη να δώσουμε στήριξη και φροντίδα στους νοσηλευτές μας για να γίνουν καλύτεροι και αποδοτικότεροι.
Για να γίνουν πρεσβευτές για τους νέους νοσηλευτές και να καθοδηγήσουν τη νέα γενιά των νοσηλευτών που τόσο
την έχουν ανάγκη οι υπηρεσίες υγείας στον τόπο μας αλλά και παγκόσμια.
Εύχομαι σε όλους σας, με την ευκαιρία του καινούργιου χρόνου, χαρά, ευτυχία και επαγγελματική ανάπτυξη για το
καλό όλων και της νοσηλευτικής.
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