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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» ημερ. 9/12/08 με θέμα: Οι ιδιώτες
παιδίατροι καταγγέλλουν την πρακτική του δημοσίου «Βόλια ιδιωτών για εμβόλια».
Ο Τομέας Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών με
αφορμή το πιο πάνω δημοσίευμα θεωρεί σημαντικό να επισημάνει τα ακόλουθα:
Η προσφορά των επαγγελματιών υγείας που προέρχονται από το χώρο της Νοσηλευτικής,
συμπεριλαμβανομένων των Επισκεπτών/τριών υγείας, αναγνωρίζεται από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, είτε αυτοί προέρχονται από το χώρο
των επαγγελματιών υγείας είτε από άλλο επαγγελματικό χώρο. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα
του Συνδέσμου Ιδιωτών Παιδιάτρων μας έχει εκπλήξει και εκτιμούμε ότι ο καθένας θα πρέπει
να διερωτηθεί και να προβληματιστεί για τα πραγματικά κίνητρα που έχουν οδηγήσει το
Σύνδεσμο να εκφραστεί με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο για μια ομάδα επαγγελματιών υγείας
που θεωρούνται ισότιμα μέλη της ομάδας υγείας, εργάζονται καθαρά και μόνο για την
προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος. Μοναδικό
κίνητρο αποτελεί η ισότιμη προσφορά ποιοτικής φροντίδας σε όλους τους κατοίκους της
Κύπρου.
Αρχικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι στο εν λόγω δημοσίευμα ο Σύνδεσμος Ιδιωτών Παιδιάτρων
παρουσιάζει τις συγκεκριμένες απόψεις του με αντιδεοντολογικό τρόπο. Συγκεκριμένα,
τάσσεται ενάντια στην πρακτική που ακολουθείται στο Δημόσιο τομέα όσον αφορά τη
χορήγηση εμβολίων από Επισκέπτες/τριες Υγείας στα κέντρα υγείας και στη Σχολιατρική
υπηρεσία, χαρακτηρίζοντας την πρακτική αυτή ως «επικίνδυνη και τριτοκοσμική και πως δεν
συμβαδίζει με το επίπεδο υγείας του τόπου μας». Ως εκ τούτου, θεωρούμε αναγκαίο να
αναφέρουμε ορισμένα σημαντικά στοιχεία για τους/τις Επισκέπτες/τριες Υγείας, αφού
πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό με 4ετή τουλάχιστον εκπαίδευση στη Νοσηλευτική
ή/και τη Δημόσια υγεία ή/και την Κοινοτική Νοσηλευτική. Η πρακτική που ακολουθείται
βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας οι οποίες έχουν γίνει με βάση
ανάλογες οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και συνεπώς, κάθε άλλο παρά
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επικίνδυνη μπορεί να χαρακτηριστεί. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι οι Επισκέπτες/τριες υγείας
διεξάγουν προγράμματα εμβολιασμών εδώ και δεκαετίες, σε διάφορες χώρες του κόσμου
συμπεριλαμβανομένων των χωρών που διαθέτουν Συστήματα Υγείας τα οποία θεωρούνται
πρότυπα, όπως οι Σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο και σε καμία περίπτωση
στις χώρες αυτές δεν θεωρήθηκε ως τριτοκοσμική η χορήγηση εμβολίων από το νοσηλευτικό
προσωπικό.
Σχετικά με την αναφορά του Συνδέσμου Ιδιωτών Παιδιάτρων στο γεγονός ότι τα παιδιά που
εμβολιάζονται στο Δημόσιο δεν επισκέπτονται τον παιδίατρό τους παρά μόνο όταν αυτά είναι
άρρωστα, σημειώνουμε ότι, εάν πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση δεν
ευθύνεται η χορήγηση των εμβολίων από τις Επισκέπτες/τριες Υγείας. Ταυτόχρονα,
εισηγούμαστε στους Ιδιώτες Παιδίατρους να αναζητήσουν σε άλλους παράγοντες τα
αιτιολογικά του φαινομένου στο οποίο αναφέρονται. Επίσης, οι Επισκέπτες/τριες υγείας, με
βάση

τις

κατευθυντήριες

οδηγίες,

οφείλουν

υποχρεωτικά

να

διενεργούν

την

προσυμπτωματική αξιολόγηση του παιδιού, αλλά με κανένα τρόπο δεν αντικαθιστούν την
εξέταση του παιδιάτρου. Οι Νοσηλευτές/τριες και οι Επισκέπτες/τριες Υγείας κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους, ενημερώνουν τους γονείς για την αναγκαιότητα της εξέτασης
των παιδιών από τον παιδίατρό τους είτε στον Ιδιωτικό είτε στο Δημόσιο τομέα. Ως εκ
τούτου, οι ιδιώτες παιδίατροι θα πρέπει ίσως να σκεφτούν άλλους τρόπους για να πείσουν
τους πελάτες τους για την αναγκαιότητα των εξετάσεων που επικαλούνται και τους καλούμε
να μην τάσσονται ενάντια σε άλλους επαγγελματίες υγείας.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Νοσηλευτές και Επισκέπτριες υγείας, πάντα θεωρούσαν
και θεωρούν τους παιδιάτρους ως στενούς συνεργάτες και εκφράζουν την εκτίμηση τους για
το έργο που διατελούν, αναμένοντας βέβαια πάντοτε αμοιβαία και ανάλογη αντιμετώπιση εκ
μέρους τους.

Member of the International Council of Nurses
Member of the International Confederation of Midwives

Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών
Μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών

