Cyprus Nursing Chronicles. 19(1):5.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Author: Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) Μέλος ΔΣ Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN)

Αγαπητοί αναγνώστες,
Με την ευκαιρία των ευρωεκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Σύνδεσμος μας υιοθέτησε το μανιφέστο της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτών (EFN). Το μανιφέστο, έχει αποσταλεί σε όλους τους Κύπριους υποψήφιους με
στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει για την ανάγκη επένδυσης στη νοσηλευτική.
Συγκεκριμένα καταγράφει:
«Η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας με σοβαρές συνέπειες στην
πρόσβαση στην υγεία και την κοινωνική μέριμνα για τους πολίτες και τους ασθενείς της ΕΕ, παρά τον αυξανόμενο αριθμό
ατόμων που ζουν με συννοσηρότητα και χρειάζονται περίπλοκες παρεμβάσεις περίθαλψης».
Τα στοιχεία δείχνουν ότι «η επένδυση σε κατάλληλο νοσηλευτικό εργατικό δυναμικό αποδίδει, καθώς μειώνει τη θνησιμότητα και αυξάνει την ποιότητα
της περίθαλψης» (Linda Aiken et al., 2017). Η καθολική κάλυψη υγείας, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενίσχυση της νοσηλευτικής σε παγκόσμιο
επίπεδο. Η αύξηση του αριθμού των νοσηλευτών, με κατανόηση της συμβολής τους και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, είναι κλειδί
επιτυχίας.
Ως εκ τούτου, για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών (European Federation of Nurses - EFN), είναι σημαντικό οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, (ΕΚ) να εγκύψουν στην έλλειψη νοσηλευτών και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με προηγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και
στρατηγικές διατήρησης, εξασφαλίζοντας ότι η τεκμηρίωση της νοσηλευτικής, μεταφράζεται σε μια πολιτική πραγματικότητα εντός των κρατών μελών
και σε ολόκληρη την ΕΕ κατά την περίοδο 2019-2025.
Υπό το φως του αυξανόμενου αριθμού ατόμων που ζουν με συννοσηρότητα και χρειάζονται περίπλοκες παρεμβάσεις φροντίδας, γίνεται όλο και πιο
εμφανής η ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας. Για να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις των συστημάτων υγείας
και κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, αύξηση χρόνιων
ασθενειών, εξάπλωση επιδημιών, όπως η φυματίωση και η ιλαρά), χρειάζεται να αλλάξει ολόκληρη η πολιτική και νοοτροπία, σχετικά με τα επίπεδα
εκπαίδευσης που απαιτούνται, για μετάβαση από την παρέμβαση στην πρόληψη. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις, ότι οι παρεμβάσεις που
διεκπεραιώνονται από νοσηλευτές στην πρωτοβάθμια φροντίδα, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών (Maier et
al., 2016).
Ωστόσο, το νοσηλευτικό επάγγελμα, του οποίου οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, λόγω των περικοπών των μισθών και των θέσεων
εργασίας, αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο έλλειμμα, που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 1,1 εκατομμύρια νοσηλευτές έως το 2030 στις χώρες του ΟΟΣΑ
(WHO 2016).
Οι νοσηλευτές, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και στην παροχή ασφαλούς και υψηλής
ποιότητας, οικονομικά αποδοτικής φροντίδας ασθενών στο μέλλον, συνεπώς οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να δεσμευτούν να υποστηρίξουν και να
ενισχύσουν τους νοσηλευτές, για την παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας.
Το EFN καλεί τους υποψηφίους ευρωβουλευτές να διασφαλίσουν ότι η εκσυγχρονισμένη οδηγία της ΕΕ για την αμοιβαία αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων 2013/55 /ΕΕ, υιοθετείται επαρκώς στα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την περαιτέρω ανάπτυξη των
προγραμμάτων σπουδών της νοσηλευτικής εκπαίδευση και τη διασφάλιση ότι οι νοσηλευτές διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες, για τη διαμόρφωση
και την παροχή αποτελεσματικής νοσηλευτικής φροντίδας.Ένα εκσυγχρονισμένο και εναρμονισμένο πρόγραμμα σπουδών της ΕΕ, είναι απαραίτητο
για την εξασφάλιση αποτελεσματικής ελεύθερης διακίνησης των νοσηλευτών,
σε όλη την ΕΕ, και της ασφάλειας των ασθενών.
Τα μέλη του EFN καλούν τους ευρωβουλευτές:
«Να προωθήσουν την παροχή ανθρωποκεντρικής φροντίδας και την προαγωγή υγείας στην ΕΕ, υποστηρίζοντας κατάλληλα εκπαιδευμένο, υποστηριζόμενο και αναπτυγμένο νοσηλευτικό δυναμικό, σε βέλτιστες συνθήκες εργασίας».
Επενδύστε στη Νοσηλευτική για να σωθούν ζωές!
... ίσως χρειαστείτε τους νοσηλευτές μια μέρα!

