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Τ

ο 2020 έµελε να αποτελέσει ένα έτος δύσκολο για το σύνολο της ανθρωπότητας. Όταν η Γενική Συνέλευση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας αποφάσισε το έτος που διανύουµε να ονοµαστεί ∆ιεθνές Έτος των Νοσηλευτών και
Μαιευτών (∆ΕΝΜ), δεν µπορούσε να γνωρίζει ότι πραγµατικά οι νοσηλευτές, και γενικότερα οι επαγγελµατίες υγείας,
θα ήταν στο επίκεντρο της δηµοσιότητας καθηµερινά! ∆υστυχώς, όχι για κάποια επιστηµονικά ή τεχνολογικά επιτεύγµατα,
αλλά γιατί θα έδιναν τη µάχη µε µια πρωτοφανή παγκόσµια πανδηµία, τον COVID-19.
Όµως γιατί αποφασίστηκε το 2020 να αποτελεί το ∆ΕΝΜ; Φέτος κλείνουν 200 χρόνια από τη γέννηση της Florence
Nightingale, της πρωτοπόρου αυτής νοσηλεύτριας που ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις για τη σύγχρονη νοσηλευτική επιστήµη.
Η ίδια οραµατίστηκε ένα δηµόσιο σύστηµα υπηρεσιών υγείας βασισµένο στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη της
νόσου.
Οι νοσηλευτές αποτελούν το βασικό κορµό του συστήµατος υγείας, παγκοσµίως. Ενός συστήµατος υγείας που δοκιµάζεται τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο λόγω των αυξηµένων υγειονοµικών αναγκών του πληθυσµού εν
µέσω αυτής της νέας νόσου που εκδηλώθηκε το ∆εκέµβριο του 2019 στη Wuhan της Κίνας και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα
σε όλο τον κόσµο (Hu et al 2020). Ο αριθµός των νοσούντων από τον COVID-19 πολλαπλασιαζόταν, αλλά και συνεχίζει να
πολλαπλασιάζεται, µε ταχύτατο ρυθµό, αυξάνοντας έτσι το φόρτο εργασίας των υπηρεσιών υγείας, προκαλώντας ιδιαίτερα
προβλήµατα σε χώρες µε υποστελέχωση αυτών των υπηρεσιών (Wu et al 2020). ∆εν είναι λίγες οι χώρες που προχώρησαν
σε απαγόρευση ή ανάκληση αδειών του προσωπικού, πρόσκληση επιστροφής στην εργασία των συνταξιούχων επαγγελµατιών υγείας και/ή σε νέες προσλήψεις µόνιµου ή εποχικού προσωπικού (Iserson 2020). Οι ιατροί και οι νοσηλευτές, κυρίως,
είναι στην πρώτη γραµµή της µάχης και σε συνεχή επαφή µε τους ασθενείς κατά την παροχή φροντίδας, βάζοντας πολλές
φορές τον εαυτό τους σε κίνδυνο είτε λόγω έλλειψης κατάλληλων ατοµικών µέτρων προστασίας είτε λόγω µη καλής γνώσης
των πρωτοκόλλων διαχείρισης των ασθενών είτε λόγω χαλάρωσης των µέτρων.
Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (World Health Organization-WHO) αναφέρει ότι στα τέλη Μαΐου, σε κάποιες
χώρες, ένας στους δέκα επαγγελµατίες υγείας είχε βρεθεί θετικός στον ιό (WHO 2020). Το Μάρτιο, στις αρχές της πανδηµίας
για την Ευρώπη, στην Ιταλία το 9% των θετικών κρουσµάτων ήταν επαγγελµατίες υγείας (Mitchell 2020), ενώ στο Ηνωµένο
Βασίλειο ένας στους τέσσερις ιατρούς αποµακρύνονταν από την εργασία και έµπαινε σε καραντίνα γιατί νοσούσε ο ίδιος ή
κάποιο µέλος της οικογένειάς του (Goddard 2020). Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο Νοσηλευτικής (International Council
of Nurses-ICN), και παρά τον περιορισµένο αριθµό χωρών που παρέχουν στοιχεία (µόνο 50), στα τέλη Μαΐου 2020 περισσότεροι από 90.000 επαγγελµατίες υγείας έχουν µολυνθεί από τον COVID-19, ενώ περισσότεροι από 260 νοσηλευτές έχουν
χάσει τη ζωή τους. Παγκοσµίως, περίπου το 7% όλων των θετικών στον COVID-19 περιπτώσεων αφορά επαγγελµατίες
υγείας (ICN 2020).
Οι κυβερνήσεις, οι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, οι επιστηµονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, οι ίδιοι οι επαγγελµατίες υγείας θα πρέπει να συνεργαστούν στενά για να µπορέσουν να διαχειριστούν επιτυχώς τον ιό, διασφαλίζοντας έτσι
τα δικαιώµατα και την ευηµερία των επαγγελµατιών υγείας. Γιατί, όπως αναφέρει η Annette Kennedy, πρόεδρος του ICN:
«Ο κόσµος αναµένει από τους νοσηλευτές να τον φροντίσουν, και αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την αυτονόητη αγάπη
της κάθε τοπικής κοινωνίας και την έµπρακτη στήριξη των κυβερνήσεων. Αυτή η πανδηµία έχει εξαντλήσει τα διαθέσιµα
µέσα, ενώ φαίνεται ότι έχουµε εµπλακεί σε µια µεγάλη και συνεχή µάχη εναντίον του ιού. Είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις
των χωρών να κάνουν ένα γενναίο βήµα µπροστά, ακριβώς όπως οι νοσηλευτές, και να υιοθετήσουν µέτρα για τη φροντίδα
των ατόµων που προσπαθούν καθηµερινά να δώσουν µια ευκαιρία επιβίωσης για τα άτοµα που νοσούν από COVID-19».
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EDITORIAL
Στην Ελλάδα, και παρά τη σοβαρή υποστελέχωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, πολύ γρήγορα πάρθηκαν αποφάσεις
για την αντιµετώπιση του ιού στις δοµές παροχής φροντίδας υγείας. Υιοθετήθηκαν πρωτόκολλα και διαδικασίες που προτάθηκαν από διεθνείς και εθνικούς οργανισµούς (WHO, ΕΟ∆Υ), έγινε ανακατανοµή και εκπαίδευση του προσωπικού, πρόσληψη νέου προσωπικού για στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και ανάπτυξη νέων κλινών ΜΕΘ. Παράλληλα, εφαρµόστηκε διαλογή των προσερχόµενων στο νοσηλευτικό ίδρυµα και παροχή φροντίδας στα άτοµα µε «ύποπτα»
συµπτώµατα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους, εκτός των Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), µε προσωπικό
και πλήρη εξοπλισµό µε στόχο τη µη διασπορά της νόσου, νοσηλεία σε τµήµατα χαρακτηρισµένα ως τµήµατα COVID-19 µε
τήρηση των αποστάσεων και των µέτρων προστασίας, απαγόρευση επισκεπτηρίου, αλλά και απαγόρευση συναθροίσεων
και άσκοπων µετακινήσεων του γενικού πληθυσµού.
Όλα αυτά τα µέτρα, αλλά, κυρίως, η αυταπάρνηση και η συστράτευση όλων των επαγγελµατιών υγείας έχει ως αποτέλεσµα, έως τα τέλη Ιουνίου, να είναι καταγεγραµµένα 3409 κρούσµατα, εννέα διασωληνωµένοι ασθενείς και 118 να έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ, ενώ οι καταγεγραµµένοι θάνατοι για τη χώρα µας να είναι 192.
Από τη θέση της διευθύντριας σύνταξης και ακαδηµαϊκού, και µη ξεχνώντας την 20 κλινική µου πορεία, θα ήθελα να
εκφράσω το θαυµασµό και τις ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους που αυτό το διάστηµα εργάζονται για την προάσπιση
της υγείας του πληθυσµού.
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