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Πρόσκληση Υποβολής Άρθρων
Αξιότιμε κύριε/α,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά / Cyprus Nursing Chronicles»,
αποτελεί το επίσημο επιστημονικό Νοσηλευτικό περιοδικό, που εκδίδεται από τον
Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών, από το 2000 και στοχεύει στην
ανανέωση των γνώσεων και τη βελτίωση των πρακτικών μέσα από συνεχή επαφή με
τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Στο περιοδικό, το οποίο εκδίδεται ανά τετραμηνία και αναφέρεται σε Νοσηλευτές και
Μαίες,

δημοσιεύονται

πρωτότυπες

ερευνητικές

μελέτες,

βιβλιογραφικές

ανασκοπήσεις, ανταποκρίσεις, θεωρητικά ή φιλοσοφικά άρθρα, κλινικές περιπτώσεις
και άρθρα σχετικά με τις εξελίξεις στη Νοσηλευτική και Μαιευτική επιστήμη.
Σταθερή εκδοτική πολιτική του περιοδικού, να υπεραμύνεται της συνεργασίας σε
επιστημονικό επίπεδο, στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής σύγχρονης κοινωνίας, την
οργάνωση για την ανταλλαγή γνώσεων με κάθε δυνατό τρόπο για θέματα
επιστημονικής εμβάθυνσης γνώσεων, που αφορούν το νοσηλευτικό έργο, καθώς και
διάχυσης των γνώσεων με μοναδικό γνώμονα την διεύρυνση των νοητικών και
πνευματικών οριζόντων.
Επειδή η Χώρα μας, αποτελεί έναν τόπο υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος, αλλά
και λόγω της συνεχούς ανάγκης για ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας, απαιτείται
ενεργή επιστημονική εμπλοκή όλων των Νοσηλευτών και Μαιών, οι οποίοι, αφού
εξελίσσονται ακαδημαϊκά με την εξειδίκευσή τους, είτε σε Μεταπτυχιακό, είτε σε
Διδακτορικό επίπεδο, έχουν εξαιρετικές ιδέες και προτάσεις αλλά και ικανότητες
ανάπτυξης της επιστήμης. Αυτό το υλικό είναι επιτακτική ανάγκη να προβληθεί
διεθνώς και να λάβει την ακαδημαϊκή μορφή που του αρμόζει. Με την δημοσίευση
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ενός άρθρου, το κείμενο παίρνει πνοή και ταξιδεύει σε βάσεις δεδομένων σε όλο τον
κόσμο.
Προσκαλούμε λοιπόν όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν το άρθρο τους προς
αξιολόγηση και θα είναι χαρά μας να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή.
Το περιοδικό, αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε για αποδελτίωση και διάθεση, στη διεθνή
βάση δεδομένων EBSCO και η Συντακτική Επιτροπή έχει αναλάβει την καταχώρησή
του και σε άλλες Ελληνικές καθώς και διεθνείς βάσεις δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί
ότι

στην

επιτροπή

αυτή,

μετέχουν

συνεργάτες

εγνωσμένης

αξίας

και

αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και τεκμηριωμένη άποψη και
οι οποίοι στοχεύουν στο να ανακαλύψουν τις καλύτερες ιδέες και να στηρίξουν την
προσπάθεια κάθε συγγραφέα.
Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες προς τους συγγραφείς, μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΥΝΜ, https://cyna.org/home
Αποστολή εργασιών προς αξιολόγηση, koullis@primehome.com

Εκ της Συντακτικής Επιτροπής

Κυριάκος Ανδρέου
Διευθυντής Σύνταξης

Έλενα Γαβριήλ
Γραμματέας

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) ιδρύθηκε με βάση τις πρόνοιες των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων
1988-2015. Εκπροσωπεί τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς
όπως το Διεθνές Συμβουλίου Νοσηλευτών (ICN) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Μαιών (ICM). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στην
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Νοσηλευτών (EFN) και στoν Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μαιών (EMA).
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