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                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
          
         Η Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηλευτών-τριών εορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 
Μαΐου, µε πρωτοβουλία του Διεθνούς Συµβουλίου Νοσηλευτικής (International Council of 
Nurses) και αποτελεί την ελάχιστη πράξη ηθικής ανταµοιβής για την πολυεπίπεδη προσφορά 
των Νοσηλευτών σε όλο τον κόσµο. 
         Το φετινό θέµα εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας του Νοσηλευτή, σύµφωνα µε το 
Διεθνές Συµβούλιο Νοσηλευτών ICN (www.icn.ch) είναι: Νοσηλευτές: «Μία φωνή για να 
οδηγήσει-Ένα όραµα για τη µελλοντική υγειονοµική περίθαλψη.» 
         Η παγκόσµια πανδηµία Covid-19 έχει αναδείξει τον σηµαντικό ρόλο που 
διαδραµατίζουν οι νοσηλευτές στη διατήρηση της υγείας των ανθρώπων σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής. Έχει αποκαλύψει τις αδυναµίες των συστηµάτων υγείας και τις τεράστιες πιέσεις 
κάτω από τις οποίες εργάζονται οι νοσηλευτές, µε επαγγελµατισµό,  αφοσίωση  και  θάρρος. 
         Η πανδηµία είναι αφορµή και δίνει την ευκαιρία τώρα, να εξερευνήσουµε νέα µοντέλα 
φροντίδας όπου οι νοσηλευτές θα βρίσκονται στο επίκεντρο των συστηµάτων υγείας και θα 
διαδραµατίζουν ηγετικό ρόλο στο σχεδιασµό µίας σύγχρονης υγειονοµικής περίθαλψης. 
         Το 2021 θα πρέπει να επικεντρωθούν οι αρµόδιοι φορείς  σε αλλαγές και καινοτοµίες 
στο χώρο της Νοσηλευτικής και πως αυτές, θα διαµορφώσουν το µέλλον της υγειονοµικής 
περίθαλψης. 
         Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Ξάνθης στα πλαίσια εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας 
Νοσηλευτών - Νοσηλευτριών εύχεται Χρόνια Πολλά σε όλους τους Νοσηλευτές και τις 
Νοσηλεύτριες που σήµερα παρά τις καθηµερινές δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν στον 
εργασιακό τους χώρο, αγωνίζονται µε αυτοθυσία, αξιοποιώντας στο βέλτιστο τις 
επιστηµονικές τους γνώσεις, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.  
         Με ευκαιρία τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Νοσηλευτών, ζητούµε: 

 προσλήψεις µόνιµου νοσηλευτικού προσωπικού,  
 την ασφαλιστική ένταξη στα ΒΑΕ,  
 τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων,  
 την έκδοση ενός νέου συγκεκριµένου θεσµικού νοµικού πλαισίου 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, καθηκόντων και αρµοδιοτήτων. 
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