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Αγαπητοί αναγνώστες,
Το κατεξοχήν επάγγελμα παροχής φροντίδας προσαρμόζει όλη την ποικιλομορφία της άποψης και του υποβάθρου που
υπάρχει μεταξύ των Νοσηλευτών και Μαιών. Οι Νοσηλευτές και οι Μαίες της Κύπρου έχουν συμμετοχή όλο και
περισσότερο σε ζητήματα που αφορούν το επάγγελμα όχι μόνο στα Τοπικά άλλα και στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Φόρα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο ΠΑΣΥΝΜ μέσω των εκπροσώπων του στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών
(EFN) και στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (ΕΜΑ) έχει συνδράμει στον καταρτισμό των ανταποκρίσεων σε ό,τι
αφορά στη Πράσινη Βίβλο (Green Paper on European Workforce for Health) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
Ευρωπαϊκό Υγειονομικό Προσωπικό.
Η Πράσινη Βίβλος καταγράφει ως «παράγοντες που επηρεάζουν το υγειονομικό δυναμικό της EE και κύρια
ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν» τα πιο κάτω :
•

Δημογραφία και προώθηση ενός βιώσιμου υγειονομικού δυναμικού

•

Επάρκεια προσωπικού στον τομέα της δημόσιας υγείας

•

Κατάρτιση

•

Διαχείριση της κινητικότητας του υγειονομικού δυναμικού στην EE

•

Διεθνής μετανάστευση εργαζομένων στον τομέα της υγείας

•

Δεδομένα για τη στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων

Με επιστολή προς την Επίτροπο Υγείας, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση των Νοσηλευτών, επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι η
Πράσινη Βίβλος πρέπει να παρέχει το πλαίσιο για ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εργατικού δυναμικού υγείας με επάρκεια
και με σωστές δεξιότητες για αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων στη φροντίδα υγείας με:
1.

Εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης της EE για συλλογή στοιχείων προς υποστήριξη της λήψης

αποφάσεων και την παροχή πληροφοριών για συλλογικό προγραμματισμό από τους επαγγελματίες υγείας, τις
κυβερνήσεις και τις οργανώσεις.
2.

Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο υιοθετώντας στρατηγικές στρατολόγησης και διατήρησης του υγειονομικού

δυναμικού, αξιολόγησης των εισοδημάτων και των συνθηκών εργασίας καθώς και υποκίνηση του επιχειρηματικού
πνεύματος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στα κοινωνικά ταμεία συνοχής (Social
Cohesion Funds) προκειμένου να μετασχηματιστούν οι πολιτικές εξαγγελίες σε πράξεις.
3.

Εγκαθίδρυση ευρωπαϊκού πλαισίου για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη (CPD) για διατήρηση πολύ καλά

καταρτισμένου και υποκινούμενου εργατικού δυναμικού και, Υιοθέτηση μεθόδου που να προγραμματίζει και να εκτιμά την
αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών.
Προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση του
ευρωπαϊκού επίπεδου φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τους στόχους της Λισσαβόνας, σε περίοδο μάλιστα οικονομικής
κρίσης, νοουμένου ότι απαιτείται ισχυρή ηγεσία για την εφαρμογή τους, πρέπει να τεθούν αντίστοιχες προτεραιότητες.
Σε εθνικό επίπεδο επιβάλλεται οι αρμόδιες υπηρεσίες να λάβουν σοβαρά υπόψη τα πιο πάνω ώστε να επιτευχθούν τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής
και Μαιευτικής Νόμων 1988-2006. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές
επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής
Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών (EFN) και
στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (ΕΜΑ).
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