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Αγαπητοί αναγνώστες,
Η Νοσηλευτική δεν έχει σύνορα. Ως λειτούργημα με διεθνιστική προσέγγιση και με επίκεντρο τον άνθρωπο επιχειρεί τη
βελτίωση της φροντίδας υγείας με σκοπό την ευημερία των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα.
Έχοντας υπόψη την ετοιμασία, από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οδηγίας για την υγεία, οι
Νοσηλευτές έχουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εκφράσει τις ανησυχίες τους. Οι ανησυχίες των Νοσηλευτών εστιάζουν σε όλα
όσα είχαν επισημανθεί κατά το 14ο Παγκύπριο Νοσηλευτικό Συνέδριο τόσο από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΥΝΜ όσο και από
το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νοσηλευτών (EFN).
Συγκεκριμένα, αναφέρουμε το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης στην διαθέσιμη φροντίδα, την ίση κατανομή της φροντίδας
και την ίση ποιότητα στη φροντίδα για όλους. Επίσημη τοποθέτηση της ΕΟΣΝ είναι ότι : Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει
να έχει μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα με προσανατολισμό στο ευρύ φάσμα της δημόσιας υγείας, την προαγωγή
της υγείας με μετατόπιση από τη θέση «διαχείριση της ασθένειας» σε θέση «διαχείριση της υγείας».
Επιπρόσθετα, με κύριο γνώμονα τη βελτίωση των παρεχομένων Υπηρεσιών για ίση παροχή φροντίδας ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών υποστηρίζει την επέκταση των υπηρεσιών στην Κοινότητα μέσα από μελέτη και
σχεδιασμό στρατηγικών ανάπτυξης που να συμπεριλαμβάνουν τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες ανάγκες
και επιδιωκόμενους στόχους. Στην όποια μελέτη και μελλοντικούς σχεδιασμούς εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του
κράτους θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πολιτών που θα είναι και οι αποδέκτες
των υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση και διασφάλιση υψηλής ποιότητας φροντίδας βασισμένη σε
κοινές αξίες και αρχές όπως της αλληλεγγύης, και της ίσης πρόσβασης.
Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της κοινωνίας για αντιμετώπιση των
προκλήσεων στο τομέα της δημόσιας υγείας. Η συμμετοχή τους εστιάζεται στην διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας
φροντίδας, στην ίση πρόσβαση και κατανομή, στη συνέχεια της φροντίδας και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των
ασθενών.
Ευελπιστούμε ότι μέσα από τις προσπάθειες μας και με την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ θα διευκολυνθεί το έργο των
Νοσηλευτών και των Μαιών ώστε να μπορούν να παρέχουν φροντίδα επαρκώς και αποτελεσματικά τόσο σαν ανεξάρτητοι
όσο και σαν αλληλοεξαρ τώμενοι επαγγελματίες σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια φροντίδα
υγείας).
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