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Αγαπητοί αναγνώστες,
Η επικείμενη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας με τις ριζικές μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις στον τομέα της Υγείας
θα επηρεάσουν άμεσα τόσο τους επαγγελματίες υγείας, όσο και τους πολίτες, που είναι οι αποδέκτες των
υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
Υπό το φως αυτών των εξελίξεων το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΝΜ έχει αναπτύξει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, πλούσια
δράση τόσο στην Κύπρο όσο και στο Εξωτερικό. Ταυτόχρονα ενθαρρύνει την δημιουργία Τομέων με τους οποίους
θα συνεργαστεί για επαγγελματική ανάπτυξη, προαγωγή της υγείας, και βελτίωση των καλώς νοουμένων
συμφερόντων των πολιτών.
Η Νοσηλευτική με αντικείμενο την ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη εκπαίδευση επιστημόνων νοσηλευτών και την
ενεργό συμμετοχή τους στην προαγωγή της νέας γνώσης στο χώρο της υγείας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την
αυτόνομη αλλά και την ομαδική παροχή φροντίδας υγείας και συμβουλευτικής προς άτομα και ομάδες όλων των
ηλικιών, σε όλα τα πεδία της δραστηριότητας τους.
Είναι επιστήμη αλλά και τέχνη, θεωρία αλλά και πράξη και είναι αφιερωμένη στην υπηρεσία του ανθρώπου καθώς
του παρέχει φροντίδα σε όλα τα στάδια της ζωής του. Ο άνθρωπος εξακολουθεί να παραμένει στο επίκεντρο των
νοσηλευτών και της φροντίδας υγείας όπου και αν αυτή παρέχεται.
Ως επαγγελματίες υγείας, είμαστε αντιμέτωποι καθημερινά με ηθικά διλήμματα και προκλήσεις, που προέρχονται
μέσα από την εφαρμογή της νοσηλευτικής επιστήμης. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να σέβονται και να
εκτιμούν την ανθρώπινη ύπαρξη, την διαφορετικότητα των ατόμων, των οικογενειών και της κάθε κοινωνίας
γενικότερα.
Είναι ιδιαίτερα σημαντική η αρχή και η ιδέα της βιοηθικής και αποτελεί 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.
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, συμβάλλοντας και στον τομέα της νοσηλευτικής έρευνας.
Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο την διατήρηση, εφαρμογή και διασπορά των αρχών
και αξιών της βιοηθικής, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της νομικής πτυχής.
Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας.
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