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Αγαπητοί αναγνώστες,
Οι νοσηλευτές και οι μαίες, εξακολουθούν να είναι προσηλωμένοι στην υπηρεσία του άνθρωπου, ο οποίος παραμένει
στο επίκεντρο της φροντίδας υγείας είτε αυτή παρέχεται σε κλινικούς χώρους, είτε οτην κοινότητα.
Ο ΠΑΣΥΝΜ πρωτοστάτησε στον καταρτισμό, μεταξύ άλλων, Εθνικού Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας και
θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την αρχή και την ιδέα της βιοηθικής και βασική προτεραιότητα των αρχών της Δημόσιας
Υγείας. Η προστασία και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η βασική αρχή της ελευθερίας είναι παράμετροι
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας πραγματικής, ανθρώπινης κουλτούρας, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της αρχής
της βιοηθικής.
Ως επαγγελματίες υγείας, είμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με ηθικές και δεοντολογικές προκλήσεις που προέρχονται
μέσα από την εφαρμογή της νοσηλευτικής και μαιευτικής επιστήμης. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να σέβονται και
να εκτιμούν την ανθρώπινη ύπαρξη, την διαφορετικότητα των ατόμων, των οικογενειών και της κάθε κοινωνίας
γενικότερα, ιδιαίτερα όταν αυτοί βρίσκονται υπό την φροντίδα τους.
Η αρχή της βιοηθικής είναι ουσιαστικός κανόνας στην καθημερινή πρακτική των επαγγελματιών υγείας στη διατήρηση
και προστασία των ανθρώπινων αρχών και αξιών. Συνεπώς, η ηθική ως αντικείμενο, αποτελεί σημαντικό μέρος της
επιστημονικής κατάρτισης των νοσηλευτών και μαιών και αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της υγείας γενικότερα και
συμβάλει στον τομέα της νοσηλευτικής έρευνας.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών πιστεύει ότι η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο την διατήρηση, εφαρμογή και διασπορά των αρχών και αξιών της βιοηθικής, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας,
συμπεριλαμβανομένων και της νομικής πτυχής.
Η νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασθενών και των χρηστών των υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να γίνεται
ισοζυγισμένα και ιδιαίτερα με τρόπο που να μην αποθαρρύνει τους επαγγελματίες υγείας κατά τη διάρκεια της όποιας
επαγγελματικής δραστηριότητας (κλινική άσκηση, έρευνα, συμβουλευτική κλπ).
Επιδιώκουμε ολοένα και πιο ενεργή συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο, μέσω διαλόγου με όλους τους αρμόδιους φορείς,
με σκοπό τη διατήρηση υψηλού επιπέδου πρακτικών που να διασφαλίζουν και να προστατεύουν τα δικαιώματα τόσο των
ασθενών όσο και των συναδέλφων.
Οι εμπειρίες μας, μας εμπνέουν και μας καθοδηγούν προς εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας, των συναδέλφων
μας και της υγείας.
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