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Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Ιωάννης Λεοντίου
Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ

Αγαπητοί αναγνώστες,
Οι προκλήσεις και οι προοπτικές στον τομέα της υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το νοσηλευτικό και μαιευτικό
δυναμικό αφού, σε μεγάλο βαθμό, από αυτό εξαρτάται η διασφάλιση της ποιότητας παροχής φροντίδας στο άτομο και την
κοινωνία γενικότερα.
Όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου οι Νοσηλευτές και οι Μαίες αποτελούν το πολυπληθέστερο ανθρώπινο
δυναμικό στον τομέα της υγείας. Κατέχουμε ρόλους κλειδιά στο χειρισμό των προκλήσεων της δημόσιας υγείας, στην
παροχή ποιοτικής φροντίδας και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ) στην Κύπρο μας είναι πλέον απαίτηση από το Νόμο. Η άσκηση του
επαγγέλματος αδειοδοτείται από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής νοούμενου, ότι προσκομίζονται αποδειχτικά
στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή σε Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός ή
εκτός Κύπρου.
Έχουμε προβεί στη θεσμοθέτηση της ΣΕΑ γιατί πιστεύουμε ότι η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί άρτια εκπαιδευμένους
Νοσηλευτές και Μαίες, που να ανταποκρίνονται με ποιότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα σε όλο το φάσμα των
υπηρεσιών υγείας.
Εξάλλου, η συμμετοχή μας στην παροχή υπηρεσιών υγείας εστιάζεται 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 (ανθρώπινων και οικονομικών).
Το ευρύ φάσμα αναγκών στην παροχή φροντίδας υγείας και η παγκόσμια οικονομική κρίση περιορίζουν τη δυνατότητα
των υπηρεσιών να ενισχύσουν τις δομές και το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα στην
παραγωγή και διανομή υπηρεσιών υγείας. Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις στους
προϋπολογισμούς υγείας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποκοπές στους μισθούς, απολύσεις, κλείσιμο
μονάδων περίθαλψης, περιορισμό στις υπηρεσίες φροντίδας, κλείσιμο ολόκληρων νοσοκομείων, μείωση αριθμού
εισδοχής φοιτητών Νοσηλευτικής και σημαντικές αλλαγές στα συνταξιοδοτικά σχέδια.
Η Κύπρος, παρ' όλα τα πολιτικά και κοινωνικό-οικονομικά της προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις
όσον αφορά στην ανάπτυξη της Νοσηλευτικής και την παροχή φροντίδας υγείας. Το ρεύμα μεταρρυθμίσεων που
κυριαρχεί στα συστήματα υγείας εστιάζει στον έλεγχο της οικονομικής απόδοσης, τη διασφάλιση της ποιότητας και τη
βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας.
Επιπρόσθετα, υποστηρίζουμε πως δεν πρέπει με κανένα τρόπο να θυματοποιείται η υγεία με προσπάθειες εξεύρεσης
βραχυπρόθεσμων λύσεων για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης γιατί στη δικιά μας αντίληψη κυριαρχεί ότι: Η
ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ.
Θα πρέπει λοιπόν, στη βάση δημογραφικών μελετών και συλλογής στατιστικών πληροφοριών, να επανεξετάζονται οι
κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και η αναγκαιότητα για
μακροχρόνια φροντίδα, η υπογεννητικότητα και η δυνητική μείωση του ενεργού εργατικού δυναμικού.

