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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με το πέρασμα του χρόνου, η Νοσηλευτική αποδεικνύει τη σημασία της και τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει,
μέσα στο σύστημα υγείας κάθε χώρας, σε κάθε γωνιά της γης. Και τούτο οφείλεται στην προσωπική προσφορά,
την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του κάθε Νοσηλευτή ξεχωριστά.
Η έλλειψη Νοσηλευτών, σχεδόν σε παγκόσμια κλίμακα ανησυχεί τους πολιτικούς προϊστάμενους στα συστήματα
υγείας και προβληματίζει τους διοικητικά υπεύθυνους λειτουργούς, όταν οι υπηρεσίες είναι ελλειπά>ς στελεχωμένες
με Νοσηλευτικό προσωπικό και η προσφορά υγείας προς τους πολίτες υστερεί σε όλα τα επίπεδα. Διότι
πραγματικά, η καρδιά και η ψυχή σε κάθε σύστημα υγείας είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, που με τη στενή
επικοινωνία του με το κοινό σ' όλα τα επίπεδα, αποτελεί βασικό θεραπευτή, το συνήγορο και το συνδετικό κρίκο,
ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες υγείας, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, και το Global Nursing Advisory Group, επισημαίνουν την επείγουσα ανάγκη
εμπλοκής των Νοσηλευτών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και στη διαμόρφωση της πολιτικής για την υγεία,
έτσι ώστε να γίνεται παράλληλα ο σωστός προγραμματισμός για τις ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό.
Για την ενδυνάμωση της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής η Π.Ο.Υ. και οι συνεργάτες της έχουν επισημάνει πέντε
ζωτικούς τομείς που είναι βασικοί και απαραίτητοι για αυτό το σκοπό και προτείνουν τις στρατηγικές που θα πρέπει
ν' ακολουθηθούν για την υλοποίησή τους:
α) Η ανάπτυξη εθνικού σχεδίου δράσης που να περιλαμβάνει τον προγραμματισμό για επάρκεια και
εξειδίκευση του νοσηλευτικού προσωπικού.
β) Διοικητικές δομές για το Νοσηλευτικό προσωπικό που να επιτρέπουν την προσωπική ανάπτυξη, τις
προοπτικές ανέλιξης και την αναγνώριση των ικανοτήτων και της προσφοράς του.
γ) Εμπλοκή των Νοσηλευτών και αξιοποίηση των εμπειριών και ικανοτήτων τους στη λήψη αποφάσεων για το
σύστημα υγείας και για την προσφορά υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.
δ) Εκπαίδευση, εξειδίκευση και συνεχής επιμόρφωση των νοσηλευτών για αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητα.
ε) Η φροντίδα, η διοίκηση και στήριξη Νοσηλευτών και Μαιών θα πρέπει να απασχολεί την Κυβέρνηση, την
κοινωνία γενικότερα και το επάγγελμα.
Με λίγα λόγια, «η φροντίδα γι' αυτούς που φροντίζουν είναι το ίδιο σημαντική και απαραίτητη».
Όμως και οι Νοσηλευτές πρέπει να φροντίζουν για τη δουλειά τους, την απόδοσή τους, την τεκμηρίωση του
νοσηλευτικού έργου για να μπορούν να καθορίζουν το ρόλο τους και να αναδεικνύουν την προσφορά τους μέσα
στο σύστημα υγείας.
Εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο τον Καινούργιο Χρόνο.
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