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Κυριάκος Ανδρέου 

Από τη Σύνταξη 

Αγαπητοί αναγνώστες, 

Οι εξελίξεις στη νοσηλευτική επιστήμη και ειδικά στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια, εντάσσουν τον επαγγελματία υγείας και ειδικά το νοσηλευτή 

και τη μαία, μπροστά στην πρόκληση της συνεχούς ενημέρωσής του. Η δια βίου εκπαίδευση πρέπει να «διεισδύει» σε νέα γνώση, σε διερεύνηση και 

αξιολόγηση των προσόντων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, προκειμένου οι νοσηλευτές να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών και 

εξελίξεων που επαναπροσδιορίζουν τον τομέα της υγείας. 

Η Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, θα πρέπει να στοχεύει στη μετεξέλιξη, εξασφάλιση, καλλιέργεια και ανάδειξη των νέων επιστημονικών 

μεθόδων και γνώσεων, έτσι ώστε μέσα από τις δεξιότητες και ικανότητες, να μεταφραστούν σε νοσηλευτικές πράξεις, αλλάζοντας τη στάση και τη 

συμπεριφορά του Νοσηλευτή, προσαρμόζοντάς τον παράλληλα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές αντιλήψεις, προσδοκίες αλλά και 

απαιτήσεις. 

Έτσι μια νέα εκδοτική προσπάθεια ξεκινά που προτίθεται να δώσει το δικό της «παρών» στις προκλήσεις των καιρών μας, επιδίωξη και σκοπός της 

οποίας, είναι μέσα από τις σελίδες του περιοδικού να συμβάλει στην επιστημονική και ερευνητική γνώση με θέματα που αναφέρονται στην 

εκπαιδευτική πράξη, τις θεωρητικές προσεγγίσεις, τους εκπαιδευτικούς προβληματισμούς, την αποτελεσματική ένταξη, προσαρμογή αλλά και 

εκπαίδευσης διαμέσου της ραγδαίας μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. 

Το περιοδικό έχει θεμελιώσει την εκδοτική του πορεία, στο απροκάλυπτο άνοιγμα του σε όλες τις μορφές και τάσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στην 

σύγχρονη νοσηλευτική ιστορία και στη δημοσίευση κειμένων με μοναδικό γνώμονα την επιστημονική τους επάρκεια. Έτσι εκτιμώντας και 

αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του Νοσηλευτικού κόσμου, το περιοδικό έχει να επιδείξει συνεχή, πολυετή και ενεργό παρουσία στα επιστημονικά 

δρώμενα της νοσηλευτικής κοινότητας, με κύριους στόχους την υποστήριξη της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης και έρευνας και τη δημοσίευση σχετικών 

επιστημονικών άρθρων και εργασιών. Κλείνοντας θα χαρούμε να ενώσουμε δυνάμεις και όλοι μαζί να συνεχίσουμε να φέρνουμε εις πέρας τις 

επιτυχημένες εκδόσεις του περιοδικού, με τη συγγραφή υψηλού επιπέδου άρθρων και κειμένων, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική γλώσσα, 

ελπίζοντας ότι το περιοδικό θα συνεχίσει την μέχρι σήμερα αξιοπρεπή πορεία του στο χώρο των δημοσιεύσεων. Σκοπός μας άλλωστε, δεν είναι 

άλλος, από την αγαστή συνεργασία και τον απόλυτο αλληλοσεβασμό, μεταξύ της Συντακτικής Επιτροπής, των συγγραφέων και των αναγνωστών. 

Η ευχή για το 2017, τα «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά», να συνεχίσουν με επιτυχία την ανοδική τους πορεία και να καταστούν αναγνωρίσιμα σε 

περισσότερες διεθνείς βάσεις δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτής της ανανεωτικής προσπάθειας, ως Συντακτική Επιτροπή, θα δώσουμε τον καλύτερο μας 

εαυτό, σε μια κοινή προσπάθεια για συνέχιση της βελτίωσης και ανέλιξης του περιοδικού και σας υποσχόμαστε, την δύναμη που θα μας δώσετε να 

την κάνουμε πράξη, ώστε η πορεία μας, η κοινή μας πορεία, να μας κάνει όλους περήφανους και άξιους της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε για 17 και 

τόσα χρόνια. 

 

Αρχίζει ένα όμορφο ταξίδι στην γνώση ....! 
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