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Αγαπητοί αναγνώστες,
Οι τρέχουσες εξελίξεις, η οικονομική κρίση και η προδιαγραφόμενη αναδιαμόρφωση των υπηρεσιών υγείας, σε συνάρτηση με
την έμφαση που δίνεται στην οικονομική αποτελεσματικότητα και στη διασφάλιση της ποιότητας, αποτελούν πρόκληση για να
ανταποκριθούμε στην ανάγκη για τεκμηρίωση της παρεχόμενης φροντίδας.
Με τις εξελίξεις, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, διαφαίνεται ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για
αναδιαμόρφωση των συστημάτων υγείας, επικεντρώνονται σε κριτήρια που οδηγούν τελικά στο συμπέρασμα ότι θα ενισχύεται
περαιτέρω το πρόβλημα στην ίση πρόσβαση και κατανομή των υπηρεσιών υγείας.
Στη Κύπρο, διαπιστώνουμε ότι το προτεινόμενο Γενικό Σχέδιο Υγείας (Γε.Σ.Υ) βασίζεται στην ύπαρξη ασφάλισης και σε
οικονομικά κριτήρια. Η λειτουργία του εντάσσεται σε ένα αμιγώς οικονομικό ανταγωνιστικό πλαίσιο με τον προδιαγραφόμενο
προγραμματισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ο.Α.Υ) να χαρακτηρίζεται από το επιχειρησιακό μοντέλο, με σκοπό όχι τη
μεγιστοποίηση του οικονομικού κέρδους, αλλά την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας.
Είναι ωστόσο αναμενόμενο, αν και ανεπιθύμητο, με την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ να παρατηρηθούν προβλήματα στην
πρόσβαση, σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Γι' αυτό, στην όποια μελέτη και σχεδιασμούς, στα πλαίσια της αναδιαμόρφωσης του
τομέα της υγείας, εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανάγκες, οι
προσδοκίες και οι δυνατότητες συνδρομής των πολιτών που θα είναι και οι αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας.
Η επιτυχής έκβαση των καθορισθέντων σκοπών του Γε.Σ.Υ θα πρέπει να στηρίζεται σε δημιουργία γερών θεμελίων που θα
στηρίζουν το οργανωτικό πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο.
Ωστόσο, επισημαίνεται εμφαντικά ότι, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην τρέχουσα οικονομική κρίση να επιβραδύνει ή να
ανατρέψει την πορεία υλοποίησης σχεδιασμών, που προσβλέπουν στην επέκταση παροχής υπηρεσιών υγείας ή ακόμα τη
μείωση του κύρους του επαγγέλματος.
Οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση και διασφάλιση υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας βασισμένη
σε κοινές αξίες και αρχές όπως της αλληλεγγύης, και της ίσης πρόσβασης. Γι' αυτό, θα πρέπει να διευκολυνθεί το έργο μας ώστε
να μπορούμε να παρέχουμε φροντίδα επαρκώς και αποτελεσματικά, τόσο σαν ανεξάρτητοι όσο και σαν αλληλοεξαρτώμενοι
επαγγελματίες σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια φροντίδα υγείας).
Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες θα πρέπει να αποτελέσουν ισότιμους εταίρους στα συμβουλευτικά σώματα και υπηρεσίες που θα
αναπτυχθούν με την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή τους στην έρευνα και σε προγράμματα
συνεχούς εκπαίδευσης, ώστε η διεπιστημονική/διεπαγγελματική συνεργασία να καθίσταται προς όφελος της υγείας των πολιτών.
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