
Η Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτή εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου, με πρωτοβουλία του
Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (International Committees of Nurses), με στόχο την
υπενθύμιση της ανεκτίμητης συνεισφοράς των νοσηλευτών στην κοινωνία. 

Το φετινό μήνυμα της Ημέρας, είναι «Μια φωνή για να οδηγήσει: Ένα όραμα για το μέλλον
της Υγειονομικής Περίθαλψης» (A voice to lead: A vision for Future Healthcare). 
Το 2021 είναι η χρονιά για την ανάδειξη της Νοσηλευτικής του μέλλοντος, αλλά και του ρόλου
του νοσηλευτή στη διαμόρφωση των σύγχρονων συνθηκών στη Φροντίδα Υγείας.

Ιδιαίτερα στο διάστημα της Πανδημίας επιβεβαιώνεται, καθημερινά,
η καθοριστική συνδρομή του Νοσηλευτή όπως και σε κάθε
υγειονομική κρίση η οποία απαιτεί αυτοδιάθεση και προσφορά. Ο
συνολικός αριθμός των νοσηλευτών που πέθαναν από τη λοίμωξη
COVID-19 σε 59 χώρες ήταν 2710 μέχρι και τον Ιανουάριο 2021. 

Η πλειοψηφία των νοσηλευτικών ενώσεων (80%) έχει δεχθεί
αναφορές για προβλήματα ψυχικής υγείας από νοσηλευτές που
διαχειρίζονται περιστατικά COVID-19. Οι αναφορές επισημαίνουν
ότι οι αιτίες των προβλημάτων ψυχικής υγείας είναι πολύπλοκες και
ποικίλες και περιλαμβάνουν: ανεπάρκεια των Μέτρων Ατομικής
Προστασίας, το φόβο εξάπλωσης του ιού, τον υψηλό φόρτο
εργασίας, την αύξηση της βίας και των διακρίσεων κατά των
νοσηλευτών, συμπτώματα μετατραυματικού στρες κ.λπ.
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Τον Ιανουάριο του 2021, το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN)
χαρακτήρισε αυτά τα φαινόμενα «μαζικό τραυματισμό» του παγκόσμιου
νοσηλευτικού δυναμικού και καλεί τις κυβερνήσεις να δράσουν για την
άμεση αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. 
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1 στους 6 νοσηλευτές αναμένεται να αποσυρθεί στα επόμενα 10 χρόνια, με αποτέλεσμα 4,7
εκατομ. νέοι νοσηλευτές να χρειάζεται να εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να ανταποκριθούν
στις ανάγκες των συστημάτων υγείας. 

Το παγκόσμιο νοσηλευτικό δυναμικό εκτιμάται σε 27,8 εκατομμύρια. Σε παγκόσμιο επίπεδο
καταγράφονταν έλλειψη 5,9 εκατομμυρίων νοσηλευτών ήδη πριν από την έναρξη της
πανδημίας COVID-19. Σχεδόν το 90% αυτών των ελλείψεων συγκεντρώνεται στις χώρες με
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Εάν προσθέσουμε και τη γήρανση του νοσηλευτικού δυναμικού, θα καταγραφεί πιθανό
έλλειμμα έως 13 εκατομμυρίων νοσηλευτών μέχρι το έτος 2030. Οι μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις της COVID-19, όπως το  μετατραυματικό στρες και το “long COVID” είναι προς το
παρόν άγνωστες, αλλά μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές στην ποιότητα φροντίδας του
ασθενή και στην υγεία του νοσηλευτή.  

Η συνεχιζόμενη ελλιπής υποβολή αναφορών σχετικά για τις λοιμώξεις και
τους θανάτους του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σημαίνει ότι η
πραγματική έκταση τους ίσως είναι πολύ υψηλότερη. 

Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών εκφράζει την ανάγκη για τη συστηματική
και τυποποιημένη συλλογή δεδομένων, καθώς τα στοιχεία αυτά θα
βελτιώσουν την ασφάλεια των ασθενών αλλά και του προσωπικού. 
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Οι εθνικές και διεθνείς πολιτικές οφείλουν  να συμπεριλάβουν στο σχεδιασμό τους
την ενδυνάμωση των νοσηλευτών, την ενίσχυση του δυναμικού και των δεξιοτήτων
τους προκειμένου να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Συστήματα Υγείας.
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