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Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες αποτελούν παράδειγμα ηγεσίας στη διαφύλαξη του δικαιώματος στην Υγεία
μέσα από το ρόλο που διαδραματίζουν σε όλο το φάσμα παροχής υπηρεσιών και φροντίδας υγείας στους
συνανθρώπους μας.
Για τους νοσηλευτές και τις μαίες η Υγεία αποτελεί υπέρτατο αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας σε
μια εποχή που οι άνθρωποι και η κοινωνία το χρειάζονται περισσότερο. Είμαστε εμείς που εργαζόμαστε
καθημερινά σε χώρους παροχής φροντίδας και είμαστε σε θέση να συμβάλουμε στη διαμόρφωση πολιτικής για την υγεία και στη λήψη αποφάσεων.
Οι αποφάσεις και παρεμβάσεις μας στους χώρους εργασίας μας καθιστούν ικανούς να συνδράμουμε στο
μετασχηματισμό της φροντίδας υποστηρίζοντας την καθολική κάλυψη υγείας έτσι ώστε κανένα άτομο να μην μένει πίσω. Είμαστε η
φωνή που υποστηρίζει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο σύστημα φροντίδας και ενώνουμε τη φωνή μας ώστε να επηρεάσουμε
την πολιτική υγείας, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών.
Σε σχετική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας
(2017)1 υπογραμμίζεται ότι οι δημόσιες πολιτικές παραμελούν τη σημασία των προϋποθέσεων για κακή ψυχική υγεία, όπως η βία,
ο κοινωνικός αποκλεισμός, η απομόνωση και οι επιβλαβείς συνθήκες εργασίας.
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προσεγγίσεις που δεν προστατεύουν το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον αποτυγχάνουν να προωθήσουν τη ψυχική την υγεία και την ευημερία κατά τη διάρκεια της ζωής.
Λόγω αυτών των αλληλεξαρτήσεων, η νοσηλευτική και η μαιευτική πρέπει να εκπροσωπείται και να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων υψηλού επιπέδου και να υποστηρίζεται και να προωθείται η νοσηλευτική και μαιευτική ηγεσία.
Οι νοσηλευτές και οι μαίες είναι σε θέση να γνωρίζουν το πλαίσιο της παροχής φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, της οικονομικής αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της διαχείρισης των πόρων, το κόστος της υγειονομικής
περίθαλψης και της πρόσβασης στη φροντίδα. H συμμετοχή μας στην παροχή υπηρεσιών υγείας εστιάζει στη διασφάλιση παροχής
ποιοτικής φροντίδας, στην ίση πρόσβαση και κατανομή, στη συνέχεια της φροντίδας και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων και την
ασφάλεια των ασθενών.
Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής κατανοούν ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή μας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία για αντιμετώπιση των προκλήσεων σε
ό,τι αφορά στην κατοχύρωση του δικαιώματος των πολιτών και την πρόσβασή τους σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας.
Ευελπιστούμε ότι με τις προδιαγραφόμενες εξελίξεις σε σχέση με το Γε.Σ.Υ θα ληφθούν υπόψη τα πιο πάνω με τρόπο που το νοσηλευτικό και μαιευτικό δυναμικό να μπορεί να συμβάλει με πιο αποτελεσματικό τρόπο στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας στο τόπο μας.
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