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Αγαπητοί αναγνώστες,
Το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται παγκοσμίως, επιβαρύνοντας οικονομικά τα συστήματα υγείας και κατ'
επέκταση τους πολίτες. Το ρεύμα μεταρρυθμίσεων, που κυριαρχεί διεθνώς, στα συστήματα υγείας, εστιάζει στον έλεγχο της
οικονομικής απόδοσης, στη διασφάλιση της ποιότητας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Οι Νοσηλευτές, ως ο
μεγαλύτερος επαγγελματικός κλάδος στον τομέα της υγείας, είναι σε θέση να ενισχύσουν τις προσπάθειες σε ό,τι αφορά στη
βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, μέσω παροχής ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας για επίτευξη της
βέλτιστης έκβασης στην υγεία των ασθενών και του πληθυσμού.
Οι Νοσηλευτές γνωρίζουν το πλαίσιο της παροχής φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, την
οικονομική αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη διαχείριση των πόρων, το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και την
πρόσβαση στη φροντίδα. Οι αποφάσεις που κάθε νοσηλευτής λαμβάνει καθημερινά, στο πλαίσιο της άσκησης του
επαγγέλματος, επηρεάζουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ολόκληρου του συστήματος.
Οι Νοσηλευτές αποτελούν τον πυρήνα για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ισορροπίας στο τρίπτυχο: ποιότητα /
πρόσβαση / κόστος. Κρίνεται απαραίτητο, οι φορείς χάραξης πολιτικής να επικεντρωθούν σε ρόλους της νοσηλευτικής που να
εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα και στην οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος υγείας (ως βασική προτεραιότητα για
επίτευξη καθολικής κάλυψης, ισότιμης και ποιοτικής φροντίδας) με στόχο τη βελτίωση της υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Κύπρος μας, παρ1 όλες τις πολιτικές και κοινωνικό-οικονομικές προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα όσον
αφορά την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής και την παροχή φροντίδας, ιδιαίτερα μέσα από τις επιχειρούμενες κυβερνητικές
μεταρρυθμίσεις (π.χ. Αναδιοργάνωση των κρατικών Νοσηλευτηρίων και Γε.Σ.Υ).
Ομολογουμένως, υπάρχουν αδυναμίες στο υφιστάμενο σύστημα που απορρέουν από την ελλιπή στελέχωση, την
οργανωτική δομή του Υπουργείου Υγείας, την άνιση κατανομή των δαπανών, την ανισότητα στην πρόσβαση και κατανομή των
υπηρεσιών καθώς και στη μη ισορροπημένη κατανομή των πόρων.
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξετάζονται οι κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα, η αύξηση του
προσδόκιμου επιβίωσης και η αναγκαιότητα για μακροχρόνια φροντίδα, η υπογεννητικότητα και η ανεργία και γενικά η μείωση
του ενεργού εργατικού δυναμικού στη βάση δημογραφικών μελετών και συλλογής στατιστικών πληροφοριών.
Οι μελέτες και οι σχεδιασμοί θα πρέπει να εστιάζουν στη δυνατότητα του ατόμου να εργαστεί περισσότερα χρόνια, στον
τρόπο συμμετοχής των ηλικιωμένων στην κοινωνία, στο πως επιδρά η γήρανση του πληθυσμού στην οικογένεια και στα
επίπεδα υγείας των γυναικών, ως ουσιώδη συστατικά της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Εξάλλου, η 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 με κυρίαρχο γνώμονα τη
βέλτιστη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων.
Η εξασφάλιση περισσότερων νοσηλευτών από μόνη της δεν αποτελεί πανάκεια. Επιβάλλεται βελτίωση του εργασιακού
περιβάλλοντος και η εξασφάλιση όλου του αναγκαίου υλικοτεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της
ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας της φροντίδας υγείας.
Επαναλαμβάνουμε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην τρέχουσα οικονομική κρίση, να επιβραδύνει ή να ανατρέψει την
πορεία υλοποίησης σχεδιασμών για ανάπτυξη του τομέα της υγείας και την όποια πρόοδο έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά το Γε.Σ.Υ και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
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