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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 12η Μαΐου εορτάζεται από το 1965 σε όλο τον κόσμο, ως Παγκόσμια Ημέρα
Νοσηλευτών, με αφορμή την επέτειο της γέννησης της Florence Nightingale, η οποία
επηρέασε και σημάδεψε το σύγχρονο υγειονομικό σύστημα, αφού το έργο της θεωρείται η
αρχή μιας νέας εποχής στην ιστορία της Νοσηλευτικής Επιστήμης.
Αυτή η γιορτή αποτελεί την ελάχιστη πράξη απόδοσης φόρου τιμής για το έργο και
την προσφορά των νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο και θέλει να θυμίσει σε όλους μας την
ανεκτίμητη συνεισφορά των νοσηλευτών σε κάθε κοινωνία. Το Νοσηλευτικό επάγγελμα είναι
επάγγελμα φροντίδας και η άσκηση του απαιτεί σωματική, διανοητική και συναισθηματική
προσπάθεια και έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του αρρώστου, την οργανική
φροντίδα και την ψυχολογική του υποστήριξη.

Βασικές αρχές όπως η αγάπη, το καθήκον, η ευγένεια, η εχεμύθεια, η εμπιστοσύνη,
η ευαισθησία και η καλοσύνη συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τον νοσηλευτή. Σήμερα η
Νοσηλευτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι του «οικοδομήματος» που ονομάζεται σύστημα
υγείας.
Οι σημερινές ανάγκες στο χώρο της υγείας απαιτούν νοσηλευτές με γνώσεις και
δεξιότητες υψηλού επιπέδου, για την εφαρμογή νέων μεθόδων, για εντόπιση αναγκών,
διάγνωση, πρόληψη και αποκατάσταση. Η νοσηλευτική επιστήμη έχει διεκδικήσει και
αναδείξει τα τελευταία χρόνια την επιστημονική τεκμηριωμένη παρουσία της στον χώρο
της υγείας και συνεχίζει δυναμικά με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων προς
τους πολίτες, υπηρεσιών υγείας. Αποτελεί σύνθεση επιστημονικών γνώσεων, τεχνικών
εφαρμογών και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς. Ενσωματώνει την προαγωγή της υγείας, την
πρόληψη της ασθένειας και τη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών. Είναι έργο ευθύνης, γιατί
υπηρετεί τον άνθρωπο.
Η ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των
νοσηλευτών, δικαίωμα των ασθενών και συντελεστή επιτάχυνσης της προόδου –
επιστημονικής και κλινικής– του νοσηλευτικού έργου.
Η υγεία του ανθρώπου είναι το πολυτιμότερο αγαθό, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού,
μια από τις υψηλότερες αξίες της ζωής.
«Γεννιέσαι και πεθαίνεις με έναν νοσηλευτή δίπλα σου».
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