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Κύρια Σημεία
Η οικονομική κατάσταση των ατόμων επιδρά στους δείκτες υγείας, όπως το
προσδόκιμο επιβίωσης, τη νοσηρότητα, τη θνησιμότητα, αλλά και τη
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Λόγω της οικονομικής στενότητας, τα
συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης.
Ο τομέας της υγείας έχει επηρεαστεί από την κρίση και ειδικότερα ένα από τα
σημαντικότερα χαρακτηριστικά του, την ισότητα πρόσβασης στην υγεία.
– Ίση πρόσβαση για άτομα με την ίδια ανάγκη
– Ίση αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας σε άτομα με την ίδια
ανάγκη
– Ισότιμα αποτελέσματα
– Πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες υγείας
– Πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες
– Πρόσβαση χωρίς δυσκολίες και με λογικό κόστος
– Ενημέρωση για την νόσο, την πορεία και τις θεραπευτικές
επιλογές
Υπάρχουν τρεις σημαντικοί παράμετροι που επηρεάζουν την εξέλιξη και την
επίδραση της οικονομικής κρίσης στην υγεία ενός πληθυσμού
– Έκθεση του πολίτη στους παράγοντες κινδύνου (απώλεια
εργασίας, μείωση πόρων υγείας, κατάχρηση αλκοόλ κλπ)
– Κοινωνική συνοχή- αναφέρεται στην βοήθεια που λαμβάνει
κάποιος πολίτης από τον κοινωνικό του περίγυρο, την
οικογένεια του, ΜΚΟ.
– Κοινωνική προστασία- περιγράφει τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνει το κράτος ώστε να μετριάσει τον αντίκτυπο της
οικονομικής κρίσης στους πολίτες π.χ ανάπηροι και μείωση
επιδομάτων
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Προηγούμενες κρίσεις παρέχουν περιορισμένη καθοδήγηση σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές. Όμως κάποιες καλές πρακτικές που αναφέρονται
ιστορικά είναι
 Η πλήρης ανάπτυξη υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
συμπεριλαμβανομένου της οικογενειακής υγείας, της κοινοτικής υγείας
και νοσηλευτικής φροντίδας.
 Η διαρκής παρακολούθηση επιπέδων και δεικτών υγείας
 Ανακατανομή των πόρων και προώθηση της πρόληψης σε σχέση με
την θεραπεία
 Η ενημέρωση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση του ατόμου σχετικά με
θέματα υγείας
 Η κινητοποίηση κοινωνικών ομάδων για δημιουργία εθελοντικού
δικτύου κοινωνικής προστασίας ευαίσθητων ομάδων
κλπ….
Ο ρόλος του/της Κοινοτικού Νοσηλευτή/τριας διαφένεται στο πιο κάτω
διάγραμμα.
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ΤΟ.ΚΟΙ.ΝΟ. 2013
Ευχαριστούμε το Κο Παναγιώτη Πέτρου, την Κα Έλενα Νικολαίδου και τη Δρ
Χριστιάνα Κούτα για το υλικό από τις παρουσιάσεις τους.
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