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Αγαπητοί αναγνώστες,
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.
Στη βάση δημογραφικών μελετών και συλλογής στατιστικών πληροφοριών θα πρέπει να επανεξετάζονται οι κοινωνικόοικονομικές 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.
Οι μελέτες και οι σχεδιασμοί εστιάζουν στη δυνατότητα του ατόμου να εργαστεί περισσότερα χρόνια, στον τρόπο συμμετοχής
των ηλικιωμένων στην κοινωνία, στο πως επιδρά η γήρανση του πληθυσμού στην οικογένεια και τα επίπεδα υγείας των γυναικών,
ως ουσιώδη συστατικά της αναπαραγωγικής διαδικασίας.
Ωστόσο, 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.
Τα

σημαντικά

ζητήματα

και

οι

σύγχρονες

προκλήσεις

που

εντοπίζονται

σε

Ευρωπαϊκό

Επίπεδο

αφορούν

μεταξύ άλλων:
• Τις μελλοντικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.
• Το μείγμα ικανοτήτων και τη μετατόπιση καθηκόντων (Skill Mix - Task Shifting).
• Τη νοσηλευτική εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και τη Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη.
• Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού, τους όρους εργοδότησης και τη
μισθοδοσία.
• Την ελεύθερη (αυτόνομη) άσκηση του επαγγέλματος (αυτοεργοδότηση).
Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις στους προϋπολογισμούς υγείας των χωρών της EE 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.
Συγκεκριμένα, οι Νοσηλευτικοί Οργανισμοί της Ευρώπης αναφέρουν μείωση στις δαπάνες για την υγεία μέχρι 6% (π.χ Ισλανδία,
Ιρλανδία, Λιθουανία) με συνεπακόλουθο τη μείωση νοσηλευτικού προσωπικού και αναστολή προσλήψεων (π.χ Ιταλία, Σλοβενία,
Σουηδία).
Ταυτόχρονα εντοπίζεται σημαντική αύξηση στο φόρτο εργασίας ένεκα της κοινωνικής ανισοκατανομής του πλούτου και της
προσφυγής των πολιτών στις παρεχόμενες από το κράτος δωρεάν υπηρεσίες υγείας (π.χ Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Ισπανία,
Πορτογαλία).
Η Κύπρος εξαιρείται σε μεγάλο βαθμό από τα πιο πάνω, ένεκα κυρίως της κυβερνητικής πολιτικής. Πιστεύω ότι στο αρμόδιο
Υπουργείο κυριαρχεί η αντίληψη ότι δεν πρέπει να θυματοποιείται η υγεία με προσπάθειες εξεύρεσης βραχυπρόθεσμων λύσεων για
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Για αξιολόγηση των υφισταμένων συνθηκών με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας πιστεύουμε ότι η πολιτεία οφείλει να
διευκολύνει το έργο των Νοσηλευτών, μέσα από τη διασφάλιση και εφαρμογή των απαραίτητων νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων
του συστήματος υγείας, έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν ποιοτική, αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική φροντίδα υγείας.
Θα πρέπει επίσης, να αναπτυχθούν μηχανισμοί διάχυσης της γνώσης για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κοινωνικόοικονομική αξιολόγηση της τεχνολογίας και της φροντίδας προκειμένου η συμμετοχή των νοσηλευτών στη λήψη αποφάσεων να
είναι τεκμηριωμένη και οικονομικά αποδοτική.
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