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                                                                     ΠΡΟΣ: Τις Προϊστάµενες των Κλινικών  

                                                                                   και των Τµηµάτων 

ΘΕΜΑ: «Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηλευτή» 

Στη σηµερινή εποχή, η οποία µαστίζεται από βαθιά οικονοµική και ανθρωπιστική 

κρίση, οι Νοσηλευτές καλούνται τη µέρα αυτή, 12 Μαΐου, να γιορτάσουν την 

Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηλευτών, µια ηµέρα ορόσηµο για την διεθνή Νοσηλευτική 

κοινότητα που σηµατοδοτεί  τον ρόλο, τις αξίες, την προσφορά και την συµβολή των 

νοσηλευτών στην Παγκόσµια Υγεία. 

Φέτος η ελληνική Νοσηλευτική κοινότητα γιορτάζει την ∆ιεθνή Ηµέρα των 

Νοσηλευτών, που σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Νοσηλευτών ICN, για το 2017 

έχει σαν θέµα :   

«Νοσηλευτές: Ηγετική φωνή στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης 

των Ηνωµένων Εθνών» 

τονίζοντας τον ζωτικό ρόλο των νοσηλευτών στην επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν 

προβλήµατα όπως η φτώχεια, η πείνα, η ισότιµη πρόσβαση στην υγεία κ.α.  Ωστόσο,  

η υπάρχουσα παγκόσµια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού συνεχίζει να αποτελεί 

µείζον πρόβληµα για την υλοποίηση των στόχων αυτών ανά τον κόσµο. 

 



Η σηµερινή ηµέρα, ας γίνει για τους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες του πλανήτη 

ορόσηµο για : 

1. Την καταπολέµηση της φτώχιας 

2. Την καταπολέµηση της πείνας 

3. Τη διατήρηση της καλής κατάστασης της υγείας 

4. Την ποιότητα στην εκπαίδευση 

5. Την καταπολέµηση των φυλετικών διακρίσεων 

6. Την πρόσβαση στο καθαρό νερό και την εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής για τις 

χώρες του Τρίτου Κόσµου 

7. Την εξοικονόµηση ενέργειας  

8. Την εργασία και την οικονοµική ανάπτυξη 

9. Την ανάπτυξη της βιοµηχανίας, της καινοτοµίας και των υποδοµών 

10.  Τη µείωση των ανισοτήτων 

11.  Τη δηµιουργία βιώσιµων πόλεων και κοινοτήτων 

12.  Την υπευθυνότητα στην παραγωγή και την κατανάλωση 

13. Την κλιµατική δράση 

14. Την προστασία της υποθαλάσσιας ζωής 

15.  Το σεβασµό στη ζωή  

16. Τη διατήρηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και την προστασία των θεσµών 

17. Την ενίσχυση της συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων 

Ειδικότερα στη χώρα µας, η οποία τα τελευταία χρόνια διανύει µια δύσκολη περίοδο,  

η συρρίκνωση του εισοδήµατος στην ελληνική οικογένεια έχει οδηγήσει σε αύξηση 

της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας, ενώ ταυτόχρονα η µείωση του ανθρώπινου 

δυναµικού και η επερχόµενη υποστελέχωση των υποδοµών έχει οδηγήσει το σύστηµα 

υγείας στα όρια αντοχής του και τους Έλληνες Νοσηλευτές στην επαγγελµατική, 

οικονοµική και προσωπική εξουθένωσή τους. 

Με αφορµή λοιπόν τη σηµερινή ηµέρα, ας συνεχίσουµε τον αγώνα µας προκειµένου 

και η δική µας «ηγετική φωνή» να εισακουστεί για: 

 



• Την επαρκή, ασφαλή και αποτελεσµατική Νοσηλευτική στελέχωση των 

υπηρεσιών υγείας 

• Την καθιέρωση διακριτού επαγγελµατικού ρόλου των νοσηλευτών, µε την 

θεσµοθέτηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων και τον σαφή καθορισµό της 

νοσηλευτικής πρακτικής. 

• Την ισότιµή διαχείριση των νοσηλευτών και την συµµετοχή τους στη χάραξη 

στρατηγικών και πολιτικών Υγείας. 

• Την προαγωγή και προάσπιση της Νοσηλευτικής Επιστήµης στη χώρα µας . 

• Την παροχή ολοκληρωµένης, ισότιµης και ποιοτικής φροντίδας σε όλους, µε 

γνώµονα το σεβασµό στη ζωή και τον άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις και χωρίς 

εξαιρέσεις. 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Υ 
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