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Αγαπητοί αναγνώστες,
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ υγείας και ασθένειας καθώς και σι παράγοντες που συμβάλουν στη διαμόρφωση του
σύγχρονου σκηνικού στον τομέα της υγείας (τεχνολογικές εξελίξεις, κλιματολογικές αλλαγές, εμφάνιση «νέων» και
επανεμφάνιση «παλαιών» ασθενειών) υποδεικνύουν την αναγκαιότητα για διεύρυνση των οριζόντων της νοσηλευτικής
επιστήμης κυρίως μέσα από την έρευνα.
Με την υιοθέτηση πολιτικής υγείας, ως υποχρέωση του κράτους, επιβάλλεται ο καταρτισμός αναπτυξιακού
προγράμματος και στρατηγικών για τη βελτίωση της νοσηλευτικής και μαιευτικής. Μια τέτοια δέσμευση προϋποθέτει
συλλογικότητα εκ μέρους των νοσηλευτών και μαιών για ενότητα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που θα πρέπει να
αναπτυχθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και τα οράματα των στρατηγικών και των προγραμμάτων.
Ο ΠΑΣΥΝΜ, με γνώμονα την ποιοτική παροχή νοσηλευτικής και μαιευτικής φροντίδας συνεργάζεται με όλους τους
φορείς της νοσηλευτικής και μαιευτικής του τόπου μας. Πρόσφατα, με πρωτοβουλία του ΔΣ συγκλήθηκε σύσκεψη κατά
την οποία παρευρέθηκαν η Προϊσταμένη των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας εκπρόσωποι της του
Συμβούλιου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, των συνδικαλιστικών φορέων και των Τομέων του ΠΑΣΥΝΜ.
Κατά τη συνάντηση, διεξήχθη μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση με επίκεντρο τις «απαιτήσεις» του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας σε σχέση με την προγραμματιζόμενη εμπλοκή των Νοσηλευτών και Μαιών στο Γε.Σ.Υ. Επιστέγασμα
της όλης συζήτησης ήταν η συγκρότηση ομάδων εργασίας για καταρτισμό: Εθνικού Κώδικα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Δεοντολογίας, Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Νοσηλευτικές και Μαιευτικές πράξεις που έχουν κατατεθεί από τον
ΠΑΣΥΝΜ στον ΟΑΥ, Νοσηλευτικό και Μαιευτικό Καθηκοντολόγιο, Εισηγήσεις για τη Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη
και Κώδικα Καλής Πρακτικής.
Αναμφίβολα όλα τα πιο πάνω θα συμβάλουν στην ομαλότερη άσκηση του επαγγέλματος με στόχο την βελτίωση της
ποιότητας στην παροχή φροντίδας. Ως ΠΑΣΥΝΜ έχουμε δεσμευτεί για υποστήριξη του έργου των ομάδων και
προσβλέπουμε στον αποτελεσματικό συντονισμό εκ μέρους της Διεύθυνσης των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών καθώς και
στην παροχή διευκολύνσεων προς τους συναδέλφους που θα εργαστούν για επίτευξη των πιο πάνω.
Εύχομαι ότι μέσα στα πλαίσια των εργασιών του επερχόμενου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (27-28Νοέμβριου)
καθώς επίσης και στα πλαίσια του Κοινοπολιτειακού Νοσηλευτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής περιφέρειας, να έχουμε
και τις πρώτες ανακοινώσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των ομάδων.
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