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Αγαπητέ συνάδελφε/συνδρομητή
Όπως είναι γνωατό, τη χρονιά που μόλις αφήσαμε το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών έθεσε τους Νοσηλευτές
ενωμένους ενάντια στη βία. Είναι φανερό ότι η βία είναι φαινόμενο καθημερινό που επηρεάζει άτομα, οικογένεια και
την κοινωνία γενικότερα.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) (1996) ορίζει τη βία ως εξής:
«Η βία είναι η σκόπιμη χρήση φυσικής δύναμης ή απειλής ή δράσης εναντίον του ίδιου του εαυτού κάποιου ατόμου, ή
εναντίον ενός άλλου ατόμου ή εναντίον μιας ομάδας ή κοινότητας που είτε τραυματίζει ή προκαλεί το θάνατο, ή
προκαλεί ψυχολογική βλάβη, διαταραγμένη ανάπτυξη ή αποστέρηση».
Η βία δεν είναι φαινόμενο σημερινό, αναφέρεται και στην Ελληνική Μυθολογία. Συγκεκριμένα η Βία, το Κράτος, η
Νίκη και ο Ζήλος ήταν τέκνα της Στύγας που ήταν Ωκεανίδα δηλαδή απόγονος του Ωκεανού που ήταν Τιτάνας. Η Βία
και τα αδέλφια της πολέμησαν στο πλευρό του Δία εναντίον του Κρόνου 9 χρόνια. Πολέμησαν τους Τιτάνες και τους
γκρέμισαν στα Τάρταρα.
Η Βία, υπόθεση τόσων χρόνων, στις μέρες μας μαστίζει την ανθρωπότητα και παίρνει διαστάσεις διεθνής
τρομοκρατίας. Έχει ξεσηκώσει ολόκληρη την υφήλιο και πολλοί άνθρωποι σίγουρα δυσκολεύονται να κοιμηθούν.
Φαινόμενο καταστροφικό, η βία, που όπως έχουμε δει με τα τελευταία γεγονότα στο Μανχάταν, παίρνει διαστάσεις
μέχρι και παγκόσμιας μαζικής καταστροφής. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις σοβαρές επιπτώσεις της βίας
στην κοινωνία. Επιπτώσεις όχι μόνο υλικές αλλά προπαντός ανθρώπινες.
Σαν Νοσηλευτές, που έχουμε μάθει να υπηρετούμε με πίστη και αφοσίωση τον άνθρωπο ανεξαρτήτου φυλής,
εθνικότητας, θρησκείας, δεν μπορούμε να μείνουμε ασυγκίνητοι σε γεγονότα που ταλανίζουν ολόκληρη την
ανθρωπότητα. Το μέγεθος της καταστροφής έχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις, και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους
για την υγεία του ατόμου που απαιτούν επαναπροσδιορισμό και ενίσχυση του ρόλου του Νοσηλευτή όσο αφορά την
πρόληψη της νόσου, την προαγωγή της υγείας και την διαφώτιση του κοινού.
Η απειλή του βιολογικού πολέμου βρίσκεται στο κατώφλι μας έτοιμη να κτυπήσει και τις δικές μας πόρτες. Ο
Νοσηλευτής και όλη η ομάδα υγείας επιβάλλεται να καταρτιστούν με συγκεκριμένο πλάνο δράσης και αντίδρασης
στην απειλή που αιωρείται, όσο απομακρυσμένη και αν πιστεύουμε ότι είναι. Ο Νοσηλευτής πρέπει να είναι
κατοχυρωμένος, ενημερωμένος και εξοπλισμένος με τα ανάλογα μέσα με βάση διεθνή πρωτόκολλα.
Όλες οι βαθμίδες, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας εξ' ανάγκης πρέπει να
διαμορφώσουν ανάλογα μέτρα και στάσεις για την αντιμετώπιση και επίτευξη των νοσηλευτικών στόχων.
Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών του κράτους που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών όπως ο
βιολογικός πόλεμος θεωρείται απαραίτητος για την μέγιστη αποτελεσματικότητα των μέτρων.
Παρόλο που πέρασαν τόσα χρόνια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, παρόλες τις τεχνολογικές και επιστημονικές
αλλαγές που επήλθαν στην ανθρωπότητα, το «φαινόμενο της βίας» δεν άλλαξε. Άλλαξε απλώς μορφή.
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