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Αθήνα 08/03/2020 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. - ΕΣΥ, παρακολουθώντας στενά και σε συνεχή επικοινωνία µε όλα 

τα µέλη της πανελλαδικά, σε κάθε νοσοκοµείο, στο πλαίσιο της καθηµερινής εξάπλωσης 

του Κορωνοϊού Covid-19, επισηµαίνει και συµβουλεύει όλα τα µέλη της να ακολουθούν 

πιστά τις οδηγίες από τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας, ώστε να είναι σε θέση να 

προστατεύουν επαρκώς τον εαυτό τους από τον Covid – 19 και να παρέχουν µε ασφάλεια 

τις εξειδικευµένες υπηρεσίες τους, προς τους πολίτες.  

Το υψηλό επίπεδο επιµόρφωσης των Νοσηλευτών-τριών σε συνδυασµό µε τη 

µακροχρόνια εµπειρία τους στο χώρο των υπηρεσιών υγείας και την καλλιέργεια της 

κριτικής σκέψης, συνεισφέρουν τα µέγιστα για την ορθολογική αντιµετώπιση του Covid – 

19, χωρίς παραπληροφόρηση και χωρίς καταστροφολογία.  

Η άρτια συνεργασία µεταξύ όλων των υγειονοµικών φορέων και των εξειδικευµένων 

επιστηµόνων υγείας, ενδυναµώνει όλους τους εργαζόµενους στις υπηρεσίες υγείας, ώστε 

να λειτουργούν ανασταλτικά σε λανθασµένες πρακτικές, καταρρίπτοντας τις όποιες 

κινδυνολογίες, µέσα από εµπεριστατωµένες επιστηµονικές απόψεις και δεδοµένα, 

εδραιώνοντας το αίσθηµα ασφάλειας σε όλους τους πολίτες, µε απώτερο σκοπό την 

ολιστική αντιµετώπιση του Covid – 19. 

Για ακόµη µια φορά οι Νοσηλευτές-τριες βρίσκονται στην πρώτη γραµµή, σε ένα 

ιδιαίτερα επιβαρυµένο ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας, ακόµη περισσότερο βέβαια λόγω 

της έκτακτης κατάστασης και παρά την υφιστάµενη τραγική υποστελέχωση των 

υπηρεσιών υγείας, ορθώνουν το ανάστηµά τους και υπερασπίζονται τη Δηµόσια Υγεία, 

προσφέροντας τα µέγιστα, υπερβάλλοντας εαυτό, µε αλληλεγγύη, αλτρουισµό, άοκνα, µε 

επίκεντρο τον ασθενή. 



  

Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συγχαίρει όλα τα µέλη της για την 

έως τώρα ψύχραιµη και ορθολογική προσέγγιση, καθώς και για την επαγγελµατική 

αφοσίωση, ως προς την εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης του Covid – 

19, ενδυναµώνοντας την εφαρµογή των συνιστώµενων καλών πρακτικών και προάγοντας 

το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών προς τους Φορείς και τις Υπηρεσίες του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας, συνεχίζοντας παράλληλα τις πιέσεις προς το Υπουργείο Υγείας για 

την άµεση ενίσχυση των Νοσοκοµείων Αναφοράς µε Νοσηλευτές και βοηθητικό 

Υγειονοµικό Προσωπικό.   
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