Η επίδραζη ηης νοζηλεσηικής θρονηίδας ζηην ενεργό και σγιή
γήρανζη
Η ενεργόσ και υγιισ γιρανςθ ςυνεπάγεται τθ δθμιουργία ευκαιριϊν για τον πλθκυςμό να
βελτιϊςει τθ ςωματικι, κοινωνικι και ψυχικι του υγεία, ϊςτε να μπορεί να ςυμμετζχει
ενεργά ςτθν κοινωνία και να απολαμβάνει μια ανεξάρτθτθ και καλισ ποιότθτασ ηωι.
Ωςτόςο, αυτό είναι αποκαρρυντικό ζργο για τθν Ευρϊπθ, θ οποία τα τελευταία χρόνια ζχει
δει πόςο οι ςθμαντικζσ δθμογραφικζσ αλλαγζσ επθρεάηουν τον γθράςκοντα πλθκυςμό
ζχοντασ κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Στο πεδίο τθσ φροντίδασ υγείασ, θ εφαρμογι
πολιτικϊν προϊκθςθσ τθσ «ενεργοφ και υγιοφσ γιρανςθσ» κα είναι κρίςιμθ για τθ
δθμιουργία περιβάλλοντοσ και ευκαιριϊν για τουσ ανκρϊπουσ, προκειμζνου να ζχουν μια
καλι ποιότθτα ηωισ.
Το κζμα είναι άκρωσ ςθμαντικό για τθ νοςθλευτικι κοινότθτα. Οι νοςθλευτζσ, που
αποτελοφν τθ μεγαλφτερθ ομάδα ςτον τομζα φροντίδασ υγείασ, παρζχουν τα περιςςότερα
από τθ βαςικι φροντίδα και ζχουν βαςικό ρόλο ςτθν προϊκθςθ τθσ ενεργοφ και υγιοφσ
γιρανςθσ. Η EFN, θ οποία δραςτθριοποιείται ςε αυτό το πεδίο, ζχει δθμοςιεφςει μια
ζκκεςθ ςχετικά με τθ μακροχρόνια φροντίδα ςυλλζγοντασ τισ καλφτερεσ νοςθλευτικζσ
πρακτικζσ με δυνατότθτα αναβάκμιςθσ, κακϊσ και μια περιεκτικι ζκκεςθ

προςτικζμενθσ αξίασ των νοςθλευτών ςτα οικοςυςτιματα υγείασ και κοινωνικισ
φροντίδασ, τα οποία αποτελοφν τθν επιτομι των καλφτερων νοςθλευτικϊν πρακτικϊν από
35 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Επίςθσ, ζχει δθμοςιευκεί ζνα ζγγραφο κζςθσ ςχετικά με τθ
φροντίδα για θλικιωμζνουσ, το οποίο καλεί τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Κοινοβοφλιο
να αναλάβουν δράςθ.
Λόγω τθσ ςθμαςίασ του κζματοσ, θ Επιτροπι τθσ Διαπεριφερειακισ Ομάδασ για τθν

Υγεία και τθν Ευθμερία των Περιφερειών, μαηί με τθν Ευρωπαϊκι Περιφζρεια και
τισ Τοπικζσ Αρχζσ Υγείασ, οργάνωςαν μια εκδιλωςθ για να το ςυηθτιςουν με τουσ
φορείσ υγείασ τθσ Ε.Ε. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ, ο κ. Silas Olsson (Διευκυντισ τθσ
HealthAccess” τθσ Σουθδίασ) παρενζβθ για να εξθγιςει πϊσ μπορει να μετατραπεί θ
δθμογραφικι γιρανςθ τθσ Ευρϊπθσ ςε ευκαιρίεσ, ενϊ θ κα Birgitta Sacrédeus (EPP
Επίτροποσ των Περιφερειϊν) παρουςίαςε τθν άποψθ τθσ Επιτροπισ των Περιφερειϊν
ςχετικά με τθν «Ενεργό και Υγιι γιρανςθ», τονίηοντασ ότι υγιισ γιρανςθ ςθμαίνει να είςαι
ικανόσ να κάνεισ πράγματα που ςου αρζςουν ενϊ μεγαλϊνεισ (CDR 15/2019).
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