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Από τη Σύνταξη
Author: Νίκος Σταυρίδης
Συνεχής επιμόρφωση, είναι η επιλογή το θέματος για το 8ο Παγκύπριο Νοσηλευτικό
Συνέδριο του ΠΑ.ΣΥ.Ν., που ας σημειωθεί ότι συνάδει και δικαιολογεί ένα από τους υπαρξιακούς
του σκοπούς. Η αναβάθμιση γενικότερα, φαίνεται να είναι το όχημα που επιβάλει στο/η
σύγχρονο/η Κύπριο/α Νοσηλευτή/τρια να επιβιβαστεί προκειμένου να εναρμονιστεί στις
ταχύτατες αλλαγές του σημερινού γίγνεσθαι.
Ένα καλό παράδειγμα που τεκμηριώνει τη θέση αυτή είναι η ένταξη της Νοσηλευτικής στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πέραν των αδιάλειπτων προσπαθειών των οργανωμένων συνόλων, η
ευρωπαϊκή

αναπροσαρμογή,

παγκοσμιοποίηση,

ανάπτυξη

της

τεχνολογίας

και

πολιτικοκοινοτικές, κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στην Κυπριακή πραγματικότητα είναι σοβαροί
λόγοι για επιτάχυνση πολιτιακών αποφάσεων για μια τέτοιου είδους αλλαγή.
Ο Νοσηλευτικός κόσμος, ενστερνίζεται την απόφαση αυτή, για ακαδημαϊκή αναβάθμιση.
Παράλληλα όμως, συγκυρίες όπως, πλημελής σταθμίσεις πολιτιακών αξιωματούχων για έναρξη
προγράμματος το 2000, και η θέση ή πρόθεση ότι η Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου θα υφίσταται με
αδιευκρίνιστο ρόλο, συνθέτουν ένα κλίμα ήρεμης ανησυχίας. Η εμπλοκή του ΠΑΣΥΝ σαν ενεργό
μέλος στην προπαρασκευαστική επιτροπή για τις υπό ένταξη δημόσιες σχολές στο
Πανεπιστήμιο θεωρείτε αναγκαία και ζωτική.
Εάν για παράδειγμα, με την έναρξη του βασικού πανεπιστημιακού νοσηλευτικού
προγράμματος δεν δοθεί ταυτόχρονα η ευκαιρία στους υφιστάμενους επαγγελματίες, θα έχουμε
και πάλι νοσηλευτές δύο επιπέδων και δύο ταχυτήτων.
Οι πληγές είναι ακόμα νωπές για το πως επηρέασαν την πρόοδο του Νοσηλευτικού
επαγγέλματος τα δυο επίπεδα. Δεν μπορεί κάποιοι επαγγελματίες να επιβάζονται σε όχημα και
άλλοι να βαδίζουν με δεκανίκι στους δρόμους που έχει ανοίξει η νέα χιλιετηρίδα. Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν. έχει
επίγνωση τόσο του ρόλου που έχει να διαδραματίσει, όσο και των ευθυνών του.
Δεν πρέπει να ξεχνάτε όμως συνάδελφοι Νοσηλευτές, ότι η δυναμική και οι ευθύνες αυτού
του ρόλου καθορίζεται και ενισχύεται από την ξεχωριστή φωνή εκάστου μέλους.
Η αναγνώριση και η εκτίμηση του επαγγέλματος δεν απαιτείτε... αλλά κερδίζεται.
Η άριστη επικοινωνία, η συσπείρωση και η ομόνοια ανάμεσα στο Νοσηλευτικό κόσμο της
Κύπρου αποτελούν το θεμελιώδη λίθο για ένα καλύτερο αύριο.
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