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Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας θέματα που αφορούν

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία από το

την κατάχρηση ουσιών, τις διατροφικές διαταραχές, την

National Nursing Workforce Survey του 2013, φάνηκε

παχυσαρκία, την ψυχική υγεία γενικά, την κατάθλιψη

ότι οι απασχολούμενοι στην Παιδιατρική Νοσηλευτική

ειδικά, θέματα διαταραχών συμπεριφοράς, παχυσαρκία,

κάλυπτε το 6% του συνολικού νοσηλευτικού εργατικού

κατάχρηση

δυναμικού, το 2017 το ποσοστό αυτό ήταν 4,7%, ενώ

ουσιών,

φτώχεια

και

το

κάπνισμα

1-3

το 2020 μειώθηκε στο 4,2%.7 Η κατάσταση αυτή

ταλανίζουν την παιδική και εφηβική ηλικία.

Αυτά τα σύγχρονα προβλήματα είναι ανάγκη η

περιπλέκεται ακόμη περισσότερο αφού οι οικονομικές

Παιδιατρική Νοσηλευτική να τα συμπεριλάβει στις

αποδοχές

εκπαιδευτικές της προτεραιότητες.

παραμείνει στάσιμες εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία,

τελευταία

χρόνια

η

Άλλωστε τα

επιστημονική

κοινότητα

του

νοσηλευτικού

προσωπικού

έχουν

της

ιδιαίτερα λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που

Παιδιατρικής Νοσηλευτικής έχει εντοπίσει αυτά τα

βίωσε και η χώρα μας, μαζί με τη χαμηλή αποτύπωση

ζητήματα και προσπαθεί να τα εντάξει στο γνωστικό

των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών στελέχωσης,

αντικείμενο της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής σε επίπεδο

αλλά και εξαιτίας της γεωγραφικής ανισοκατανομής των

προπτυχιακής εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο τα

Παιδιατρικών Κλινικών ανά τη χώρα. Όλα τα παραπάνω

προγράμματα σπουδών των Νοσηλευτικών τμημάτων

σε

δύναται να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις

περισσότερο, λόγω της συνταξιοδότησης από την

και πρακτικές, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά,

ενεργό υπηρεσία και των έμπειρων Παιδιατρικών

τους εφήβους και τις οικογένειες τους.

Νοσηλευτών,

4,5

Σίγουρα για την επίτευξη αυτού του σκοπού

παγκόσμιο

που

επίπεδο

επιδεινώνονται,

δυστυχώς

δεν

ακόμη

αντικαθίστανται

εύκολα από αντίστοιχους έμπειρους.8-9

χρειάζεται εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό,

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η διεύρυνση του

σε όλα τα επίπεδα θεωρητικής και κλινικής άσκησης,

οράματος όπου οι εκπαιδευτές, οι διαμορφωτές γνώμης

ώστε να εκπαιδευτούν κατάλληλα οι μελλοντικοί

και οι ειδικοί στον χώρο της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής

Παιδιατρικοί Νοσηλευτές στις σύγχρονες απαιτήσεις

δύναται να ενθαρρύνουν και να ευαισθητοποιήσουν το

φροντίδας υγείας των παιδιών, εφήβων και των

ενδιαφέρον της νέας γενιάς των Νοσηλευτών για την

οικογενειών τους.

Παιδιατρική

4-6
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Νοσηλευτών που είναι πλέον εξοικειωμένοι στην νέα
τεχνολογία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ, οι

Στρατηγικός στόχος 1: Επιρροή

οποίοι επιθυμούν να την εφαρμόσουν και στην

-Να αυξήσει την επιρροή στην ποιοτική παροχή

καθημερινή τους κλινική πρακτική.

Παιδιατρικής

10-12

Η παραπάνω παράμετρος πλέον αρχίζει να

Νοσηλευτικής

φροντίδας

μέσω

της

υπεράσπισης, της έρευνας και των συνεργασιών.

προβληματίζει τη σημερινή επιστημονική κοινότητα της

Στρατηγικός στόχος 2: Πρακτική άσκηση

Νοσηλευτικής, αφού είναι γνωστό ότι υπάρχει έλλειμα

-Να αναπτύξει πόρους που να καλύπτουν τις ανάγκες

της νέας γενιάς με την παλαιότερη, για αυτό και

των νοσηλευτών στα διάφορα περιβάλλοντα πρακτικής

χρειάζεται συνεχιζόμενη επιμόρφωση σε όλα τα επίπεδα

άσκησης.

της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν

Στρατηγικός

τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των σύγχρονων

ανάπτυξη/προσέλκυση μελών στην Παιδιατρική

μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Νοσηλευτική.

(Instagram, Snapchat,

TikTok, σε σχέση με το Facebook και το YouTube).12
κατάλληλες

αναπτύξουν

ικανότητες

μετρήσιμες

προκειμένου

συμπεριφορές

βελτίωση

Νοσηλευτές

ασφάλειας,

απαραίτητη

επικοινωνίας,

Διατήρηση

και

διατηρήσει τα υπάρχοντα μέλη μέσω πρακτικών

να

μάρκετινγκ, κατανοώντας τις ανάγκες των μελών.

στην

Στρατηγικός

επαγγελματική τους καριέρα. Συγκεκριμένα, για τους
Παιδιατρικούς

3:

-Να αυξήσει τον αριθμό των νέων μελών και να

Γι΄αυτό οι Παιδιατρικοί Νοσηλευτές χρειάζεται να
έχουν

στόχος

είναι:

η

ποιότητας,

η

Στόχος

4:

Διαφορετικότητα,

Ισότητα και Ένταξη
-Να καλλιεργήσει μια κουλτούρα ποικιλομορφίας και
ένταξης μέσω εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων.18

δυνατότητα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μικρών

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και με γνώμονα

ασθενών και των οικογενειών τους, η διασφάλιση της

τις βασικές αξίες της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, τη

φροντίδα

η

δέσμευση, την ακεραιότητα, την ηγεσία, την ανάπτυξη,

αποτελεσματική εφαρμογή δεξιοτήτων επικοινωνίας, η

τη διάδοση, τη διάχυση γνώσεων και τεκμηριωμένων

ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικής προσφοράς, η

προτύπων φροντίδας υγείας που υποστηρίζουν την

ανάπτυξη ηγεσίας και επαγγελματικής ανάπτυξης, η

ποικιλομορφία, την ισότητα, την ένταξη, την εξάλειψη

ανάπτυξη καινοτομίας, η συνεχής και λεπτομερής

των ανισοτήτων μεταξύ των παιδιατρικών πληθυσμών,

καταγραφή/λογοδοσία, η συνεχής αξιολόγηση των

η σημερινή Παιδιατρική Νοσηλευτική καλείται να

αποτελεσμάτων, η βελτίωση εκπαίδευσης σε θέματα

διασφαλίσει την ποιοτική παροχή φροντίδας υγείας για

τεχνολογίας,

όλα τα παιδιά, έφηβους και τις οικογένειες τους, όπως

με

επίκεντρο

τηλε-υγείας,

την

οικογένεια,

πληροφορικής,

βιο-

πληροφορικής και έρευνας, καθώς και η πρακτική

επιτάσσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.19

άσκηση με σύγχρονα διαδραστικά μοντέλα εκπαίδευσης
(π.χ

κλινική

πρακτική

προσομοιώσεων)

που

Συμπερασματικά, όλα τα παραπάνω αποτελούν

να

πραγματικές

βασίζονται σε πρακτικές βασισμένες σε ενδείξεις.4,13-17

προκλήσεις

Παιδιατρικής

Νοσηλευτικής

Paediatric Nurses (SPN) στο στρατηγικό της πλάνο για

ευαισθητοποιηθεί,

το

δραστηριοποιηθεί κατάλληλα.

έχει

θέσει

κάποιους

την

Παιδιατρική

Νοσηλευτική φροντίδα, όπου όλη η κοινότητα της

Η Ένωση Παιδιατρικών Νοσηλευτών -Society of
2019-2022

για

καίριους

οφείλει

προβληματιστεί

ώστε

στρατηγικούς στόχους:
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