EFN Μανιφέστο
Ευρωπαϊκών Εκλογών
Η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας με
σοβαρές συνέπειες στην πρόσβαση στην υγεία και την κοινωνική μέριμνα για τους πολίτες και
τους ασθενείς της ΕΕ, παρά τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που ζουν με συννοσηρότητα και
χρειάζονται περίπλοκες παρεμβάσεις περίθαλψης.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι "η επένδυση σε κατάλληλο νοσηλευτικό εργατικό δυναμικό αποδίδει,
καθώς μειώνει τη θνησιμότητα και αυξάνει την ποιότητα της περίθαλψης" (Linda Aiken et al,
2017). Η καθολική κάλυψη υγείας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενίσχυση της
νοσηλευτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αύξηση του αριθμού των νοσηλευτών, με κατανόηση
της συμβολής τους και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους είναι κλειδί επιτυχίας
(APGG, 2016).
Ως εκ τούτου, για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών (European Federation of Nurses
- EFN), είναι σημαντικό οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) να εγκύψουν στην
έλλειψη νοσηλευτών και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με προηγμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα και στρατηγικές διατήρησης, εξασφαλίζοντας ότι η τεκμηρίωση της νοσηλευτικής
μεταφράζεται σε μια πολιτική πραγματικότητα εντός των κρατών μελών και σε ολόκληρη την
ΕΕ κατά την περίοδο 2019-2025.

Επενδύστε στη Νοσηλευτική για να σωθούν ζωές!
... ίσως χρειαστείτε τους νοσηλευτές μια μέρα!
Τα μέλη του EFN καλούν τους ευρωβουλευτές:

«Να προωθήσουν την παροχή ανθρωποκεντρικής φροντίδας και την
προαγωγή υγείας στην ΕΕ, υποστηρίζοντας κατάλληλα εκπαιδευμένο,
υποστηριζόμενο και αναπτυγμένο νοσηλευτικό δυναμικό σε βέλτιστες
συνθήκες εργασίας»
Κατάλληλα εκπαιδευμένοι: Η εκπαίδευση των νοσηλευτών πρέπει να αντικατοπτρίζει τη
σύγχρονη νοσηλευτική φροντίδα και να ενισχύει την ικανότητα του επαγγέλματος να
διαμορφώνει και να παρέχει αποτελεσματική και ποιοτική φροντίδα στους ασθενείς.
Υποστήριξη και ανάπτυξη: ασφαλές, υγιές και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας για όλους
τους νοσηλευτές με επίκεντρο την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής
πρακτικής, της έρευνας, των πολιτικών και των κινήτρων στο χώρο εργασίας.
Βέλτιστες συνθήκες εργασίας στο εργασιακό περιβάλλον: για να αντιμετωπιστεί η
τρέχουσα κρίση προσέλκυσης και διατήρησης των νοσηλευτών, χρειάζονται μέτρα για την
ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής, προκειμένου να διατηρήσουμε τους νοσηλευτές
στο επάγγελμα βελτιώνοντας τους μισθούς τους, το προφίλ τους και την κοινωνική τους
κατάσταση.
Ανθρωποκεντρική φροντίδα και προαγωγή της υγείας: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει
και να αγκαλιάσει τη μετάβαση από τις οξείες στις κοινοτικές υπηρεσίες που μοιράζονται την
καινοτομία και μεγιστοποιούν το δυναμικό της νοσηλευτικής να παράσχει ανθρωποκεντρική
φροντίδα.

Δράστε τώρα!
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.efnweb.eu – Ανατρέξτε για να
διαβάσετε τη λεπτομερή έκκλησή για δράση.
1

EFN Πρόσκληση δράσης για τους
υποψηφίους ευρωβουλευτές
Υπό το φως του αυξανόμενου αριθμού ατόμων που ζουν με συννοσηρότητα και χρειάζονται
περίπλοκες παρεμβάσεις φροντίδας, γίνεται όλο και πιο εμφανής η ανάγκη ενίσχυσης των
συστημάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας. Για να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες προκλήσεις των
συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη,
έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, αύξηση χρόνιων ασθενειών, εξάπλωση
επιδημιών όπως η φυματίωση και η ιλαρά), χρειάζεται να αλλάξει ολόκληρη η πολιτική και
νοοτροπία σχετικά με τα επίπεδα εκπαίδευσης που απαιτούνται για μετάβαση από την
παρέμβαση στην πρόληψη. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι παρεμβάσεις που
διεκπεραιώνονται από νοσηλευτές στην πρωτοβάθμια φροντίδα μπορούν να συμβάλλουν στη
βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών (Maier et al., 2016).
Ωστόσο, το νοσηλευτικό επάγγελμα, του οποίου οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί
σημαντικά, λόγω των περικοπών των μισθών και των θέσεων εργασίας, αντιμετωπίζει ένα
αυξανόμενο έλλειμμα που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 1,1 εκατομμύρια νοσηλευτές έως το
2030 στις χώρες του ΟΟΣΑ (WHO 2016).
Οι νοσηλευτές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας
φροντίδας και στην παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας οικονομικά αποδοτικής
φροντίδας ασθενών στο μέλλον, συνεπώς οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να δεσμευτούν να
υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τους νοσηλευτές για την παροχή ασφαλούς και
αποτελεσματικής φροντίδας.
Επενδύστε στη νοσηλευτική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
Το EFN καλεί τους υποψηφίους ευρωβουλευτές να διασφαλίσουν ότι η εκσυγχρονισμένη
οδηγία της ΕΕ για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2013/55 /ΕΕ
υιοθετείται επαρκώς στα εθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την περαιτέρω ανάπτυξη των
προγραμμάτων σπουδών της νοσηλευτικής εκπαίδευση και τη διασφάλιση ότι οι νοσηλευτές
διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες για τη διαμόρφωση και την παροχή αποτελεσματικής
νοσηλευτικής φροντίδας . Ένα εκσυγχρονισμένο και εναρμονισμένο πρόγραμμα σπουδών της
ΕΕ είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση αποτελεσματικής ελεύθερης διακίνησης των
νοσηλευτών, σε όλη την ΕΕ, και της ασφάλειας των ασθενών.
Το EFN επιδιώκει την υποστήριξη των ευρωβουλευτών προκειμένου να διασφαλιστεί η
πρόσβαση στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι νοσηλευτές
αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους και εξακολουθούν να είναι "κατάλληλοι για πρακτική" στον
21ο αιώνα, επιτρέποντας τους να προσαρμόζονται εύκολα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και
τις κοινωνικές προκλήσεις. Ιδιαίτερη υποστήριξη απαιτείται στα αμέσως επόμενα έτη, μετά την
απόκτηση προσόντων μέσω "προσαρμογής". Σε αυτό το πλαίσιο, οι νοσηλευτές πρέπει να
συμμετέχουν ενεργά στην επέκταση και εφαρμογή της γνώσης, στην αποτελεσματική
πρακτική.
Μόνο με την κατάλληλη επένδυση στην εκπαίδευση, η Ευρώπη θα επιτύχει βελτιωμένα
αποτελέσματα ασθενών και αποτελεσματικότερη ολοκληρωμένη περίθαλψη, καθώς και τα δύο
εξαρτώνται από τα προσόντα των νοσηλευτών, της μεγαλύτερης επαγγελματικής ομάδας στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (Linda Aiken, 2014).
Εξασφαλίστε βέλτιστες συνθήκες εργασίας και σχεδιασμό εργατικού δυναμικού υγείας
Η πρωτοβάθμια νοσηλεία είναι καθοριστική για την έγκαιρη πρόσβαση σε προσιτές,
προληπτικές και ποιοτικές θεραπευτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Ωστόσο,
το εργατικό δυναμικό και ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει.
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Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του συστήματος υγείας, ο προγραμματισμός
του εργατικού δυναμικού πρέπει να μεγιστοποιήσει τη συμβολή ολόκληρου του νοσηλευτικού
δυναμικού με κατανόηση του ρόλου των νοσηλευτών με διαφορετικό επίπεδο προσόντων
καθώς και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συνεργαστούν μαζί με άλλους επαγγελματίες
υγείας για τη βελτίωση των συστημάτων υγείας. Σε σχέση με αυτό, η ανάπτυξη ισχυρών
εργαλείων για την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου προσωπικού και συνδυασμού
δεξιοτήτων πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα εντός της ΕΕ.
Οποιεσδήποτε στρατηγικές πρέπει να εξετάσουν πώς να διατηρήσουν έμπειρους νοσηλευτές
και πώς να κάνουν ελκυστική την νοσηλευτική ανταμείβοντας την επιλογή των μελλοντικών
γενεών που αναζητούν καριέρα που βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων και εκτιμάται από την
κοινωνία.
Η Νοσηλευτική Έρευνα για το Σχεδιασμό Πολιτικής
Η έρευνα στον τομέα της νοσηλευτικής αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης πυλώνας της
τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής για την υγεία. Το EFN καλεί τους ευρωβουλευτές να
διασφαλίσουν ότι τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα θα ενισχύσουν την ερευνητική
ικανότητα της νοσηλευτικής για την ενίσχυση της δημόσιας πολιτικής και την ελπίδα ότι θα
ληφθούν τεκμηριωμένες πολιτικές αποφάσεις με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα.

Επενδύστε στη Νοσηλευτική για να
σωθούν ζωές!

European Federation of Nurses Associations (EFN)
Contact person - Paul De Raeve
Clos du Parnasse, 11A - 1050 Brussels
Tel: +32 (0)2 512 74 19 – Mobile: +32 477970728
Fax: +32 (0)2 512 35 50
Email: efn@efn.be - Web: www.efnweb.eu
(Μετάφραση στα Ελληνικά: Ιωάννης Λεοντίου)
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