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Αθήνα, 07/04/2020 

 
 

Θέµα: «Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας 2020» 
 

 
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας 2020, δηλώνει την 

αµέριστη συµπαράσταση και αλληλεγγύη της προς όλους τους επαγγελµατίες υγείας και 

ιδιαιτέρως τους Νοσηλευτές και τις Νοσηλεύτριες, οι οποίοι καλούνται να επιβεβαιώσουν 

για ακόµη µια φορά το σηµαντικό έργο το οποίο επιτελούν στις υπηρεσίες υγείας.  

Ωστόσο, η φετινή χρονιά έχει διαφορετική χροιά από τις προηγούµενες, διότι η 

πανδηµία Covid – 19 έχει λυγίσει όλα τα συστήµατα υγείας διεθνώς. Μέσα από την 

υγειονοµική κρίση, οι Νοσηλευτές/τριες αποδεικνύουν ότι καµιά διάκριση δεν τους 

απονέµεται τυχαία, τίποτε δεν τους χαρίζεται. 

Σύσσωµη η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. υποστηρίζει την εκστρατεία του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Υγείας για την ευρύτερη αναβάθµιση των Νοσηλευτών/τριών µέσα στα 

συστήµατα υγείας, την καθολική αναγνώριση του έργου τους, ώστε να υπάρξει ορθή 

αναδιάρθρωση όλων των υπηρεσιών υγείας. Υποστηρίζοντας παράλληλα την τριετή 

παγκόσµια εκστρατεία «Nursing Now 2018 – 2020», δηλώνουµε αρωγοί στο σύνθηµα 

«Support nurses and midwives» και στο µήνυµα της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του 

Π.Ο.Υ. 

Καλούµε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να επενδύσουν στην ανάπτυξη της 

νοσηλευτικής επιστήµης και να θέσουν τους Νοσηλευτές και τις Νοσηλεύτριες στο 

επίκεντρο διαχείρισης της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να υποστηριχθεί 

αποτελεσµατικά η προαγωγή υγείας και η πρόληψη των ασθενειών, µέσω της 

συνεχιζόµενης φροντίδας υγείας και της ανάπτυξης της νοσηλευτικής ηγεσίας στις 

υπηρεσίες υγείας.  

Η αναγνώριση του έργου των νοσηλευτών από την κοινωνία, σαφώς και αποτελεί 

µεγάλη ηθική ανταµοιβή. Η ουσιαστική και έµπρακτη υποστήριξη αποδεικνύεται όµως µε 



την ενίσχυση από την Πολιτεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας µε προσλήψεις µόνιµων 

Νοσηλευτών/τριών, την ένταξη των Νοσηλευτών/τριών στο ασφαλιστικό καθεστώς των 

Β.Α.Ε., τη δηµιουργία Κλάδου Νοσηλευτών/τριών ΕΣΥ, τη µεταρρύθµιση στο θεσµό των 

Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και φυσικά την επάρκεια σε όλα τα ενδεδειγµένα µέσα και υλικά 

για την παροχή ασφαλούς και ποιοτικής φροντίδας. 

Οι Νοσηλευτές στην πρωτοφανή παγκόσµια υγειονοµική κρίση που 

αντιµετωπίζουµε, αγωνίζονται και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται µε αλτρουισµό και 

αυταπάρνηση, ώστε να κρατήσουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας ικανό να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των περιστάσεων και τη Δηµόσια Υγεία ακέραια.  

 
 

                                                           Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

  
 
 Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γ. Γραµµατέας 
 
 
 Γεώργιος Αβραµίδης                                              Τζαννής Πολυκανδρίωτης 
 
 


