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Αγαπητοί αναγνώστες,
Οι νοσηλευτές και σι Μαίες επιδεικνύουν ευαισθησία στα σύγχρονα και φλέγοντα ζήτημα που απασχολούν τόσο την
Κυπριακή κοινωνία, όσο και την ευρύτερη Ευρωπαϊκή κοινότητα. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες υγείας της
Κυπριακής κοινωνίας, όσο και οι δυνητικές μεταρρυθμίσεις των υπηρεσιών υγείας επιβάλλουν τη συνεργασία όλων των
αρμόδιων αρχών και φορέων.
Η επιτυχία του έργου μας, έγκειται μεταξύ άλλων, στο ρόλο που διαδραματίζουμε μέσα από τη συμμετοχή μας - στο
βαθμό που μας αναλογεί - στη λήψη αποφάσεων, και στην εκτελεστική δραστηριότητα ανάπτυξης, εφαρμογής και
ανατροφοδότησης προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα παροχής φροντίδας υγείας.
Όπως προκύπτει από τους αριθμούς εισδοχής στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αλλά και από τους ήδη αυξανόμενους
αριθμούς αποφοίτων, το πρόβλημα της έλλειψης έχει μετατραπεί σε πρόβλημα ανεργίας νοσηλευτών.
Τα εννοιολογικά πλαίσια πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας, όπως έχω αναφέρει και
παλαιότερα, είναι ουσιαστικά για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη νοσηλευτική στελέχωση.
Είναι πεποίθηση μας ότι επιβάλλεται καταρτισμός ενός σχεδίου δράσης το οποίο θα εστιάζει στον εντοπισμό των
μεταβαλλόμενων αναγκών στην υγεία και στις επιπτώσεις που προκύπτουν σε σχέση με το υγειονομικό δυναμικό.
Η κυβερνητική πολιτική θα πρέπει να εστιάσει τις στρατηγικές της στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, όχι μόνο σε
αριθμό αλλά και σε επάρκεια των επαγγελματιών υγείας και στη βάση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών. Όλα
αυτά συνδέονται άμεσα τόσο με το ζήτημα της ασφάλειας των ασθενών όσο και της ποιότητας της παρεχόμενης
φροντίδας υγείας.
Υπάρχει ανάγκη να τονιστούν τα πιο κάτω:
•

Η ασφάλεια των εργασιακών χώρων

•

Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και ο έλεγχος των συστημάτων φροντίδας

•

Η βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης

•

Η διασφάλιση και ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Η πολιτεία οφείλει να διευκολύνει το έργο των Νοσηλευτών και των Μαιών, μέσα από τη διασφάλιση και εφαρμογή των
απαραίτητων νομικών πλαισίων του συστήματος υγείας, έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν ποιοτική, αποτελεσματική
και οικονομικά αποδοτική φροντίδα υγείας στον Κύπριο πολίτη.
Υπενθυμίζω αυτά που οι Υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής περιφέρειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
διατύπωσαν στη διακήρυξη του Μονάχου το 2000:
«ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι οι νοσηλευτές και οι μαίες έχουν βασικούς και σημαντικούς ρόλους κλειδιά στις προσπάθειες της
κοινωνίας για χειρισμό των προκλήσεων της εποχής μας στη δημόσια υγεία, καθώς επίσης και στη διασφάλιση
παροχής υψηλής ποιότητας, ευπρόσιτων, αμερόληπτων, ικανών και ευαίσθητων υπηρεσιών υγείας που εξασφαλίζουν
συνοχή στη φροντίδα και καλύπτουν τα δικαιώματα των ανθρώπων και των μεταβαλλόμενων αναγκών»
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