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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο τομέας της Υγείας σ' όλες τις χώρες της βρίσκεται σε ένα στάδιο ραγδαίας αναδιοργάνωσης και προγραμματισμού,
σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας όπως επηρεάζονται και διαμορφώνονται από το τρόπο
ζωής μέσα στο σύγχρονο κόσμο.
Οι ανάγκες σε Νοσηλευτικό προσωπικό είναι επιτακτικές και άμεσες σε όλα τα επίπεδα προσφοράς υπηρεσιών
υγείας προς τους πολίτες και ιδιαίτερα στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και πρόληψης. Ο τομέας
της πρόληψης των παθήσεων και η προσπάθεια περιορισμού των επιπλοκών από τις χρόνιες παθήσεις
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε μια προσπάθεια καλυτέρευσης των επιπέδων υγείας,
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και περιορισμού των δαπανών σε επίπονα θεραπευτικά προγράμματα.
OL Νοσηλευτές αποτελούν το πρώτο σημείο αναφοράς και επαφής του κοινού με το σύστημα υγείας και η
Ευρωπολιτική για τη Δημόσια Υγεία προσδίδει στους Νοσηλευτές κεντρικό ρόλο σ' όλα τα προγράμματα.
Οι περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα έλλειψης Νοσηλευτών για διαφορετικούς λόγους, η κάθε
μια, αλλά λόγω έλλειψης προγραμματισμού και απουσίας των Νοσηλευτών από τα επίπεδα όπου λαμβάνονται οι
αποφάσεις και διαμορφώνεται η πολιτική και ο σχεδιασμός για την υγεία. Το ίδιο έχει συμβεί και στη δική μας χώρα.
Το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά νοσοκομεία, το Γενικό Σχέδιο Υγείας απαιτούν την εκπαίδευση μεγάλου αριθμού
Νοσηλευτών, άμεσα. Η εικόνα είναι σε όλους γνωστή και από τον ημερήσιο τύπο. Οι εισηγήσεις για εργοδότηση
αλλοδαπών δεν λύει το πρόβλημα. Προσκρούει μάλιστα στη διεθνή αντίδραση όπου πλουσιώτερες χώρες,
απορροφούν κυριολεκτικά το νοσηλευτικό δυναμικό των οικονομικά υποδυέστερων χωρών με δυσμενείς επιπτώσεις
στα δικά τους συστήματα φροντίδας υγείας. Και οι φωνές που ακούονται περιέχονται στην εξής πρόταση "Grow your
own nurses and keep them!" «Ετοιμάστε τους δικούς σας Νοσηλευτές και κρατείστε τους».
Πρόταση που περιέχει πολλά και χρειάζεται εκτενή ανάλυση στα οποία θα ενδιατρέψουμε μιαν άλλη φορά.
Το ερώτημα που τίθενται για μας εδώ στην Κύπρο είναι το εξής: Πώς μπορούμε να συμβάλουμε ο καθένας
ξεχωριστά και όλοι μαζί σαν οργανωμένα σύνολα στην προσέλκυση, εκπαίδευση και παραμονή περισσότερων
Νοσηλευτών στο επάγγελμα.
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