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Αθήνα 08/03/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέµα: «Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας 2020» 

Στο πλαίσιο του τιµητικού εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας 2020, η 
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. ενστερνίζεται και ταυτίζεται πλήρως µε όλες τις διεκδικήσεις των 
διεθνών φορέων και οργανισµών ως προς την εξασφάλιση της ισότητας µεταξύ των δύο 
φύλων σε όλες τις πτυχές της καθηµερινότητας και ιδιαιτέρως στο εργασιακό περιβάλλον.   

Καθώς, το νοσηλευτικό επάγγελµα στελεχώνεται στην πλειοψηφία του από το 
γυναικείο φύλο, η σηµερινή παγκόσµια ηµέρα µνήµης και τιµής, αποκτά ιδιαίτερο νόηµα, 
αποδίδοντας τη µέγιστη αναγνώριση της προσφοράς τους προς το κοινωνικό σύνολο, 
αλλά και τη δέσµευση για το συνεχές των διεκδικήσεων προς όφελος όλων των 
Νοσηλευτριών, σε όλες τις Υπηρεσίες Υγείας. 

Το νοσηλευτικό επάγγελµα αποτελεί ένα ιδιαίτερο ανθρωπιστικό επάγγελµα, 
συνεχώς µεταβαλλόµενο, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αυξηµένες επαγγελµατικές 
υποχρεώσεις, στις οποίες καλούνται να ανταπεξέλθουν οι Νοσηλεύτριες, παράλληλα µε 
την καθηµερινότητα τους. Το εργασιακό περιβάλλον είναι το πλέον επισφαλές, καθώς η 
µακροχρόνια υποστελέχωση και η συνεχιζόµενη έξαρση των βίαιων περιστατικών έχουν 
προκαλέσει την επαγγελµατική εξουθένωση του νοσηλευτικού προσωπικού, 
επηρεάζοντας το ψυχοσωµατικά και ψυχοκοινωνικά. Σε όλο αυτό το αρνητικό πλαίσιο, οι 
Νοσηλεύτριες υπερβάλλουν εαυτό διαχρονικά, στηρίζοντας το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, 
παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, προς όφελος των πολιτών. 

Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. στηρίζει καθηµερινά και έµπρακτα τον αγώνα όλων µελών 
της, ανιδιοτελώς και άοκνα, µε γνώµονα την προστασία του νοσηλευτικού επαγγέλµατος 
και την περαιτέρω ενδυνάµωση και εξέλιξή του. Ορµώµενη λοιπόν από τη διαχρονική 
παρουσία των Νοσηλευτριών και της συνεισφορά τους στην εξέλιξη της νοσηλευτικής 
επιστήµης, τιµά µέσα από τη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας όλες τις 
Νοσηλεύτριες από όλες τις Υγειονοµικές Υπηρεσίες της χώρας, εκφράζοντας την 
απέραντη ευγνωµοσύνη της για το έργο τους.   
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