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Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) wierzy, że równy dostęp do Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, a przede wszystkim do usług pielęgniarskich, jest kluczem
do wzmocnienia zdrowia i dobrostanu wszystkich ludzi.

Stanowisko

Razem z towarzystwami będącymi członkami ICN, występuje w obronie prawa
do równego i sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej oraz popiera
Deklarację Ałma Ata1 dotyczącą Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), co
oznacza osiągnięcie takiego poziomu usług zdrowotnych, który pozwoli
prowadzić jednostkom życie na dobrym poziomie socjalnym i produktywnym
ekonomicznie.
Na poziomie narodowym i międzynarodowym, ICN i jego członkowie
współpracują z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, aby zapewnić jak
najbardziej efektywne wprowadzanie podstawowych zasad ochrony zdrowia
opartej na POZ. Planując i wprowadzając usługi z zakresu POZ, ICN przekonuje
do podejścia wielosektorowego i stosowania się do poniższych zasad:
Opieka zdrowotna jest dostępna dla wszystkich, zapewniając
maksymalny: indywidualny i społecznościowy udział w planowaniu usług
i działań, skupienie się na zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia;
wybór odpowiedniej, przystępnej technologii oraz wielosektorowego
podejścia, niezbędnego dla zachowania dobrostanu społeczeństwa.
Skupienie się na ochronie zdrowia jednostki, rodziny i społeczności, gdy
zaistnieje taka potrzeba, niezależnie od promocji zdrowia, zapobiegania
chorobom i niepełnosprawności, opiece i rehabilitacji czy opiece w
towarzyszeniu spokojnej, dobrej śmierci.
Prowadzący edukację zdrowotną opierają się zarówno na wiedzy
naukowej jak i zasadach etyki, uznaniu prymatu socjologicznych
determinantów zdrowia.
Prowadzący opiekę medyczną szanują prawa jednostki, rodziny i
społeczności do podjęcia świadomej decyzji co do opieki i związanego z
tym leczenia.
Prowadzenia badań, które ustalają i oceniają czy technologie przynoszą
korzyść dla pacjentów i społeczeństwa.
Wspierając Podstawową Opiekę Zdrowotną ICN, wskazuje, że
najważniejszym jest, aby koncepcje POZ były włączone na wszystkich
poziomach edukacji pielęgniarskiej, co wzmocni i podkreśli kierowniczą
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rolę pielęgniarek na wszystkich poziomach tak narodowych jak i międzynarodowych

Tło:
Ludzkość w przyszłości stanie w obliczu sytuacji, w której zdrowie i dobrostan mogą być
zagrożone przez agresywnie rozwijającą się technologię; wyczerpywanie się zasobów
naturalnych oraz degradację środowiska; wzrost populacji; wpływ nowych problemów
zdrowotnych (np. AIDS) jak i od dawna rozpoznanych (np. malaria). Inne czynniki takie, jak
starzenie się społeczeństwa i związane z tym choroby przewlekłe i nieuleczalne, stawiają
coraz to nowe wymagania co do usług zdrowotnych i socjalnych.
W 1978 r. ICN deklarowała wsparcie dla POZ oraz wyraziła zamiar współpracy zarówno na
poziomie narodowym jak i międzynarodowym z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,
aby spowodować, że Podstawowa Opieka Zdrowotna będzie na tyle efektywna, aby
zaspokoić potrzeby populacji.
W kolejnych latach ICN oraz narodowe towarzystwa pielęgniarskie (NNA) przyczyniły się do
lobbowania za włączeniem zasad i programów POZ do edukacji zdrowotnej, do planowania i
świadczenia usług oraz do badań i późniejszej oceny. Wiele NNA promuje inicjatywę
wcielenia POZ do praktyki pielęgniarskiej i polityki zdrowotnej.
Pielęgniarki są główną grupą personelu ochrony zdrowia, dostarczającą opieki zdrowotnej na
wszystkich poziomach i utrzymującą kontakt z jednostkami, rodzinami, społecznościami i
resztą systemu opieki zdrowotnej. Pracując z innymi sektorami, innymi członkami zespołu
opieki zdrowotnej albo na własnych praktykach, pielęgniarki odnajdują nowe i lepsze drogi
do utrzymania zdrowia lub jego poprawy oraz zapobiegania chorobom czy
niepełnosprawności. Pielęgniarki poprawiają równość i dostępność do opieki zdrowotnej,
dbając o jakość wyników. Ważne jest, aby programy kształcenia w pielęgniarstwie były
zgodne z ideą POZ na poziomie tak podstawowym i ponadpodstawowym.
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1 Światowa Organizacja Zdrowia, Alma Ata 1978 Podstawowa Opieka Zdrowotna,
Genewa, 1978.
Międzynarodowa Rada Pielęgniarek jest federacją ponad 120 krajowych stowarzyszeń pielęgniarek reprezentujących
miliony pielęgniarek na całym świecie. Kierowana przez pielęgniarki i na rzecz pielęgniarek, ICN stanowi
międzynarodowy głos na rzecz pielęgniarstwa i pracuje nad zapewnieniem opieki jakościowej obejmującej wszystkich
obywateli oraz rozsądnej, globalnej polityki zdrowotnej.
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