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υγείας καθόρισαν σύλλογοι και ο ΠΟΥ
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Τις προτεραιότητες των επαγγελματιών

υγείας καθόρισαν επαγγελματικοί σύλλογοι
και ο ΠΟΥ
Στην ιστορική υπογραφή μνημονίου κατανόησης συμμετείχαν
και οι φαρμακοποιοί
Ως ιστορικό γεγονός θεωρείται π υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ του
Π.Ο.Υ και πέντε μελών της Παγκόσμιας Συμμαχίας Επαγγελμάτων Υγείας WHPA τη

Διεθνή Φαρμακευτική Ομοσπονδία FIP και τους αντίστοιχους διεθνείς συλλόγους
οδοντιάτρων νοσηλευτών ιατρών και φυσικοθεραπευτών οι οποίοι εκπροσωπεύουν
περισσότερους από 41 εκατομμύρια επαγγελματίες υγείας από 1 30 χώρες του κόσμου
Με το μνημόνιο ενισχύεται η μεταξύ τους συνεργασία στπν προστασία του εργατικού
δυναμικού τπς υγείας με στόχο την παροχή ασφαλούς ποιοτικής και ισότιμης φροντίδας
σε όλες τις δομές υγείας Ειδικότερα ορίζεται ένα πλαίσιο κοινών δράσεων για τις

προτεραιότητες των επαγγελματιών υγείας την καθολική υγειονομική κάλυψη τις
μη μεταδοτικές ασθένειες τπ γήρανση του πληθυσμού καθώς και τπν ενίσχυση των
εθνικών και περιφερειακών συστημάτων και υπηρεσιών υγείας
Η πανδημία τπς Covid-19 μας έδειξε ότι τα σημερινά προβλήματα τπς δημόσιας υγείας
δεν μπορούν να επιλυθούν μόνο από μία χώρα ή από έναν οργανισμό ή από έναν
επαγγελματικό κλάδο Με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε τις αλληλένδετες παγκόσμιες προκλήσεις στην υγεία δήλωσε ο Enzo
Bondioni Πρόεδρος της WHPA
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Τις προτεραιότητες των επαγγελματιών υγείας καθόρισαν επαγγελματικοί
σύλλογοι και ο ΠΟΥ
Στην ιστορική υπογραφή μνημονίου κατανόησης συμμετείχαν και οι φαρμακοποιοί

Ως ιστορικό γεγονός θεωρείται η υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Π.Ο.Υ. και πέντε
μελών της Παγκόσμιας Συμμαχίας Επαγγελμάτων Υγείας (WHPA), τη Διεθνή Φαρμακευτική
Ομοσπονδία (FIP) και τους αντίστοιχους διεθνείς συλλόγους οδοντιάτρων, νοσηλευτών, ιατρών και
φυσικοθεραπευτών, οι οποίοι εκπροσωπεύουν περισσότερους από 41 εκατομμύρια επαγγελματίες υγείας
από 130 χώρες του κόσμου.
Με το μνημόνιο ενισχύεται η μεταξύ τους συνεργασία στην προστασία του εργατικού δυναμικού της
υγείας με στόχο την παροχή ασφαλούς ποιοτικής και ισότιμης φροντίδας σε όλες τις δομές υγείας.
Ειδικότερα, ορίζεται ένα πλαίσιο κοινών δράσεων για τις προτεραιότητες των επαγγελματιών
υγείας, την καθολική υγειονομική κάλυψη, τις μη μεταδοτικές ασθένειες, τη γήρανση του πληθυσμού,
καθώς και την ενίσχυση των εθνικών και περιφερειακών συστημάτων και υπηρεσιών υγείας.
«Η πανδημία της Covid-19 μας έδειξε ότι τα σημερινά προβλήματα της δημόσιας υγείας δεν μπορούν να
επιλυθούν μόνο από μία χώρα ή από έναν οργανισμό ή από έναν επαγγελματικό κλάδο. Με τη συνεργασία
όλων των ενδιαφερομένων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αλληλένδετες παγκόσμιες προκλήσεις στην
υγεία», δήλωσε ο Enzo Bondioni, Πρόεδρος της WHPA.

