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Μήνυμα ΚΥ.ΣΥ.ΝΟ.Χ για την Ευρωπαϊκή μέρα Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Χειρουργείου
(ΕORNA) ως Ευρωπαϊκή μέρα Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής και γιορτάζεται κάθε χρόνο από όλα τα
μέλη της. Σύμφωνα με τον ΕΟRΝΑ σκοπός της καθιέρωσης αυτής της μέρας είναι η εστίαση της σκέψης
στο επάγγελμα και στη τεράστια προσφορά μας στο σύστημα υγείας και στην κοινωνία γενικότερα.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Χειρουργείου ως μέλος του EORNA από το 2002 τιμά κάθε χρόνο
την μέρα αυτή η οποία αποτελεί γιορτή για την Περιεγχειρητική Νοσηλευτική. Τιμούμε λοιπόν με την
σειρά μας την σημαντική προσφορά του Περιεγχειρητικού Νοσηλευτή.
Ο ρόλος της Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής συνεχίσει να αλλάζει ταχύτατα καθώς οι τεχνολογικές
εξελίξεις και η εποχή της εξειδίκευσης έρχεται να μας θυμίζει συνεχώς τις σύγχρονες ανάγκες σε όλους
τους τομείς φροντίδας των ασθενών. Η ανάγκη για κατάλληλες δεξιότητες ηγεσίας, ειδικές κλινικές
δεξιότητες, δημιουργική διαχείριση, συνεχή εκπαίδευση, έρευνα είναι στοιχεία που κρίνονται σε κάθε
χώρο παροχής Περιεγχειρητικών υπηρεσιών. Οι Περιεγχειρητικοί Νοσηλευτές χρειάζεται να επεκτείνουν
τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα, τις ιδέες τους, και τη
δημιουργική φαντασία τους, ώστε να αναπτύξουν νέες μεθόδους που να βασίζονται στην τεκμηριωμένη
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική πρακτική μεγιστοποιώντας την παροχή ποιότητας φροντίδας .
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με την μεγάλη μεταρρύθμιση που είναι σε εξέλιξη
στον τομέα της υγείας της χώρας μας, με την αυτονόμηση των Νοσηλευτηρίων και την εισαγωγή του
Γενικού Συστήματος Υγείας απαιτούν εγρήγορση και εναρμόνιση με τα νέα δεδομένα. Ο
Περιεγχειρητικός Νοσηλευτής έχει τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια του για να πετύχει αυτό το σκοπό.
Η άρτια του μόρφωση και εκπαίδευση, η επικαιροποίηση των γνώσεων του μέσα από ημερίδες και
Συνέδρια που διοργανώνονται από τον Επιστημονικό μας Σύνδεσμο σε τακτά χρονικά διαστήματα, η
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εκπαίδευση σε κάθε νέο ιατροτεχνικό εξοπλισμό πριν τεθεί σε εφαρμογή, η εξειδίκευση στην
περιεγχειρητική Νοσηλευτική μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας , η
ολοκλήρωση και κυκλοφορία των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, η εφαρμογή της λίστας ελέγχου
του Π.Ο.Υ για ασφάλεια στις χειρουργικές αίθουσες, είναι μερικά από τα εργαλεία που έχει στα χέρια
του. Αυτό που απομένει είναι η αξιοποίηση των εργαλείων αυτών ούτως ώστε να συμβάλουμε ως ένας
κρίκος της αλυσίδας υγείας στην αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και κατ’ επέκταση στην
επιτυχία αυτής της μεταρρύθμισης .
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