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Skrót wiadomości z EFN (Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek)

Regionalny Komitet WHO dla Europy
EFN wzięło udział w 60. sesji Komitetu Regionalnego WHO dla Europy, która odbyła się w
Moskwie w dniach 13-16 września 2010 r., W zjeździe brali udział ministrowie i przedstawiciele z 52
krajów Europejskiego Regionu WHO. Dyskutowano na temat rozwoju nowej europejskiej polityki
ochrony zdrowia w regionie Europejskiego WHO z naciskiem na odnowione zobowiązanie do
wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i potencjału zdrowia publicznego i usług, w tym
profilaktyki i promocji. Nowa strategia partnerstwa zostanie przedstawiona w 2011 r. przez Komitet
Regionalny.
Dyrektor Regionalny, Zsuzsanna Jakab oraz John Dali, komisarz UE ds. zdrowia i ochrony
konsumentów w UE, przyjęły wspólną deklarację, mającą na celu wzmocnienie dialogu politycznego
i współpracę techniczną w zakresie zdrowia publicznego. Deklaracja określa ramy współpracy na
następne pięć lat i przewiduje rozwój wspólnych systemów nadzoru, ostrzegania i informacji
dotyczących zdrowia oraz zacieśniania współpracy na szczeblu krajowym. Kolejne posiedzenie WHO
RC odbędzie się w dniach 12-15 września 2011 r., w Azerbejdżanie.
Zasoby ludzkie w UE.
W dniach 6 – 9 września EFN uczestniczyło w sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w
Strasburgu w celu promowania Pisemnej Deklaracji Parlamentu Europejskiego w sprawie
pracowników służby zdrowia w UE. Po raz kolejny większość posłów wyraziło zainteresowanie
sprawami pielęgniarek i pielęgniarstwa. Deklaracja nr 40/2010 (zgodna ze stanowiskiem EFN
dotyczącym pracowników służby zdrowia) złożona przez pięciu posłów - Oana Elena Antonescu
MEP (Rumunia, EPP), Jean Lambert MEP (Wielka Brytania, Greens / EFA) , Antonyia
PARVANOVA poseł do Parlamentu Europejskiego (Bułgaria, ALDE), Marc Tarabella MEP (Belgia,
S & D) i Thomas Ulmer MEP (Niemcy, EPP), została podpisana przez 182 posłów, co plasuje ją
pośród deklaracji, który zebrał najwięcej głosów od maja. EFN wyraziło zadowolenie iż niektóre
ważne osobistości podpisały ją, m.in.: Rebecca Harms (przewodniczący Zielonych), Isabelle Durant
(wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego - pielęgniarka), Danuta Hübner (były komisarz UE
- Polska) i Corinne Lepage (wiceprzewodniczący Komisji ENVI).
Ponadto EFN i jego członkowie z Włoch, Norwegii, Polski, Portugalii i Islandii w dniach 9 – 10
września wzięli udział w Unijnej Konferencji Pracowników Służby Zdrowia "Inwestowanie w
personel służby zdrowia w Europie jutra", zorganizowanych przez belgijskie prezydencie UE w
Brukseli. Rosnące potrzeby zdrowotne oraz konieczność zapewnienia i utrzymania odpowiednio
przygotowanych pracowników wyznaczyły priorytety polityczne tej Konferencji. Wśród nich
wymienia się potrzebę inwestowania w dobrze zmotywowany i wyszkolony personel oraz wsparcie na
poziomie krajowym i regionalnym w tym obszarze.
Belgijska Prezydencja (organizator Konferencji) określiła 4 główne obszary działań na
szczeblu UE (zalecane do kontynuowania przez następców):
- Potrzeba i dostęp do służby zdrowia – planowanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników ochrony zdrowia;
- Planowanie nowych umiejętności i zadań dla przyszłego personelu służby zdrowia;
- Projektowanie lepszego środowiska pracy dla pracowników służby zdrowia oraz
- Stworzenie warunków nauki dla pracowników służby zdrowia, która wspiera i podnosi jakość i
bezpieczeństwo pacjenta.
Do końca 2012 r., powinniśmy jasno określić kierunki rozwiązań dla głównych wyzwań stojących

przed europejskimi pracownikami służby zdrowia.
Praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej
Rada przyjęła w dniu 13 września 2010 stanowisko w pierwszym czytaniu nad projektem
dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Tekst mówi
aby zgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie praw pacjenta w
transgranicznej opiece zdrowotnej jednocześnie zachować prawa państw członkowskich do
organizowania własnych systemów opieki zdrowotnej. Stanowisko Rady zostało wysłane do
Parlamentu Europejskiego do drugiego czytania. Spotkanie odbyło się w dniu 28 września 2010 r.
Parlament Europejski nie jest zadowolony z wniosku złożonego przez Radę, ponieważ jest zbyt
uproszczony i brakuje w nim wielu ważnych punktów. Pacjenci i personel medyczny muszą mieć
jasne i zwięzłe informacje na temat leczenia a tego tu brakuje. (Termin składania poprawek: 30
września - głosowanie w komisji: 27-28 października 2010) .
Ochrona pacjentów - Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Na spotkaniu, które odbyło się 22 września zatwierdzono
nowy plan (nadzór
farmakologiczny) mające na celu ochronę pacjentów, co wiąże się z lepszym monitorowaniem szkód
poniesionych na skutek stosowania niektórych leków, poprawą informowania pacjentów w zakresie
stosowania leków i ich skutków ubocznych. Dlatego zostaną utworzone unijne i krajowe portale
internetowe zawierające informacji o produktach leczniczych i ich potwierdzonych działaniach
niepożądanych co doprowadzi do gromadzenia wszelkich niezbędnych informacji poprzez
przedstawienie sprawozdań oceniających (przez cechy produktu po ulotki informacyjne). Nowe
przepisy powinny być wprowadzone w ciągu 18 miesięcy od jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym UE.
Konsultacje publiczne - programy UE w zakresie edukacji i kształcenia (2014-2020)
Obecny Europejski program kształcenia i szkolenia o nazwie "Lifelong Learning
Programme" będzie trwał do 31 grudnia 2013. W tym kontekście, Komisja Europejska rozpoczęła
konsultacje publiczne na temat edukacji i szkoleń w celu zastąpienia obecnego programu „Lifelong
Learning Programme” do początku 2014 r., w celu zebrania poglądów zarówno od osób prywatnych
jak i firm (publicznych i prywatnych, zaangażowanych lub zainteresowanych edukacji i szkoleń w
obrębie UE i krajów spoza Unii Europejskiej). Termin wniesienia wkładów 30 listopada 2010
Rola kobiet w starzejącym się społeczeństwie
Parlament Europejski przyjął w dniu 7 września 2010 r., sprawozdanie na temat "Rola kobiet
w starzejącym się społeczeństwie", który podkreśla, że starzejące się kobiety są w tej sytuacji
szczególnie narażone na m.in. : różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn czy też niższe emerytury
wynikające z przerw w karierze zawodowej (na czas obowiązków macierzyńskich). Mimo Karty Praw
Podstawowych, wzmocnienia ustawodawstwa antydyskryminacyjnego, monitorowania dyskryminacji
działania wciąż nie są wystarczająco skuteczne. Dlatego Parlament Europejski zwraca się do
Komisji Europejskiej o zaproponowanie do końca 2011r. planu działania, który obejmie, na
przykład: środki w celu zagwarantowania jakości leczenia, roczne sprawozdanie w sprawie
naruszenia „prawa do starzenia się”, które prowadzone są zarówno na poziomie unijnym i
krajowym w celu wyeliminowania dyskryminacji.
Nowa strategia UE w sprawie równości płci
Komisja Europejska przyjęła w dniu 21 września pięcioletnią strategię promowania równości
mężczyzn i kobiet w Europie, której celem jest lepsze wykorzystanie potencjału kobiet, a także
przyczynienie się do osiągnięcia ogólnych celów społeczno-gospodarczych w UE. Przekłada się to
strategia z zasadami określonymi w Karcie Kobiet Komisji Europejskiej na konkretne działania
opiera się pięć priorytetów: gospodarki i rynku pracy, równej płacy, równość na wysokich
stanowiskach; zwalczania przemocy wobec kobiet oraz promowanie równości poza UE.
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"Wyzwania rozwoju, zatrudnienia i spójności społecznej"
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), we współpracy z Międzynarodowym Funduszem
Walutowym (IMF) i władzami Norwegii, zorganizowanego w dniu 13 września 2010 r. konferencji w
Oslo, na temat "Wyzwania rozwoju, zatrudnienia i spójności społecznej". Celem konferencji było:
- poszukiwanie nowych sposobów na tworzenie miejsc pracy w ramach zrównoważonego planu
naprawczego
- zachęcanie do globalnej dyskusji na temat wzrostu bezrobocia od 2008 roku będącego skutkiem
globalnego kryzysu światowego i
- określenie możliwych środków przeciwdziałającym tej sytuacji.
Szefowie ILO i IMF, wraz z innymi przywódcami, wezwali do szerokiego międzynarodowego
zaangażowania w prace oraz ukierunkowanie polityki w odpowiedzi na globalne spowolnienie
gospodarcze.
Sprawozdanie w sprawie oznaczeń geograficznych i mobilności na rynku pracy
Komisja Europejska (badania opinii publicznej eurobarometru) opublikował nowy raport.
Badanie pokazuje, że obecnie 2,3% osób w UE mieszkają za granicą, 17% Europejczyków
przewiduje pracę za granicą w przyszłości, a 48% deklaruje, że będzie szukać pracy w innym kraju
lub regionu, gdyby stracili zatrudnienie
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