Cyprus Nursing Chronicles. 19(2):5.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
Author: Ιωάννης Λεοντίου
Αγαπητοί αναγνώστες,
Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες υγείας της κοινωνίας, όσο και οι δυνητικές μεταρρυθμίσεις των υπηρεσιών υγείας
επιβάλλουν 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.
Οι νοσηλευτές και οι μαίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προώθησης των δικαιωμάτων των καταναλωτών, θεωρώντας ως
ανθρώπινο δικαίωμα και καθήκον να συμμετέχουν οι άνθρωποι ως ομάδα ή μεμονωμένα στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της
φροντίδας υγείας τους.
Στη νοσηλευτική και στη μαιευτική θεωρείται απαραίτητος ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων
των πολιτιστικών-πολιτισμικών δικαιωμάτων, το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρεπή διαβίωση. Η νοσηλευτική και η μαιευτική
φροντίδα δεν περιορίζεται από παράγοντες όπως η ηλικία, το χρώμα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, ο πολιτισμός, η αναπηρία ή η
ασθένεια, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η εθνικότητα, οι πολιτικές πεποιθήσεις, η φυλής ή η κοινωνική θέση.
Εξάλλου, η διασφάλιση της ανθρωποκεντρικής φροντίδας εξαρτάται και από τους νοσηλευτές και τις μαίες μέσω της διαμόρφωσης
και προώθησης συνεργατικών σχέσεων με άτομα, κοινότητες, φορείς χάραξης πολιτικής, κυβερνήσεις και άλλους επαγγελματίες
υγείας με σκοπό την τροποποίηση των επιπτώσεων των κοινωνικών προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας και την εισαγωγή
καινοτόμων μοντέλων παροχής υπηρεσιών.
Παρέχουμε κατάλληλη, προσβάσιμη και τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας και είμαστε σε θέση να:
• Δίνουμε προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να αντιμετωπίζουμε τις ανισότητες στον τομέα της υγείας.
• Να ενισχύουμε την κοινότητα και την ατομική αυτοπεποίθηση.
• Να συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς για προώθηση και βελτίωση της υγείας.

Ως μέλη διεπιστημονικής ομάδας και διατομεακής συνεργασίας μπορούμε να διαμορφώσουμε το σύστημα υγείας με τρόπο που
θα λαμβάνει υπόψη τους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς και πολιτικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, τις
ανισότητες στον τομέα της υγείας, την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη ασθενειών, τη θεραπεία και τη φροντίδα των ασθενών,
την υπεράσπιση, την αποκατάσταση, τη διατομεακή δράση και τις επιστημονικές προσεγγίσεις για εντοπισμό των αναγκών στην
υγεία του πληθυσμού.
Διαχρονικά ο ΠΑΣΥΝΜ αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο, σε Εθνικό επίπεδο ανάμεσα στους νοσηλευτικούς και μαιευτικούς φορείς
της Κύπρου, και σε Διεθνές επίπεδο μεταξύ των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Νοσηλευτικών και Μαιευτικών Οργανισμών με τη
Κυπριακή Νοσηλευτική και Μαιευτική.
Έχουμε συνεργασία με άλλους επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλόγους του τόπου μας και ως απορρέει από τις
αρμοδιότητες που μας παρέχει το άρθρο 20 του περί νοσηλευτικής και μαιευτικής νόμου, αναλαμβάνουμε την προώθηση και
προστασία του κύρους του επαγγέλματος του Νοσηλευτή και της Μαίας σε επίπεδο Κοινοβουλευτικών και πολιτειακών θεσμών.
Εργαζόμαστε υποστηρικτικά και σε συνεργασία με το ΔΝΥ για υλοποίηση προγραμμάτων στις ειδικότητες της νεφρολογικής
νοσηλευτικής, στην επείγουσα και εντατική, στην αναισθησιολογία και στην ογκολογική νοσηλευτική.
Δίνουμε σημασία στη διεύρυνση των ρόλων των νοσηλευτών και μαιών. Επιδιώκουμε ρύθμιση και διαμόρφωση του νομοθετικού
πλαισίου για τους Προηγμένους Νοσηλευτές. Οι ρυθμίσεις αυτές θα συμβάλουν ποιοτικά και διαχειριστικά στην καλύτερη
εφαρμογή του Γε.Σ.Υ και της ομαλότερης λειτουργίας των κρατικών νοσηλευτηρίων υπό τον ΟΚΥΠΥ.
Η πολιτεία οφείλει να διευκολύνει το έργο των Νοσηλευτών και των Μαιών, 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 στον πολίτη.
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