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Νοέμβριος 2011. Το πρόγραμμα εξομοίωσης πλησιάζει στο τέλος και σχεδόν όλοι οι Νοσηλευτές και οι
Μαίες της Κύπρου είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό έρεισμα για την περαιτέρω
συστηματική αναβάθμιση του κύρους των επαγγελμάτων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, σε ατομικό,
οργανωσιακό και κοινωνικό επίπεδο. Το πτυχίο ανοίγει ορίζοντες με ευοίωνες προοπτικές, ωστόσο,
εξυπακούει ευθύνες και υποχρεώσεις έναντι της κοινωνίας. Ίσως όλοι θα πρέπει να στοχαστούμε και να
αναρωτηθούμε: «Άλλαξε κάτι;», «Εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες των συναδέλφων;». «Η παροχή φροντίδας
υγείας βελτιώθηκε σε ζητήματα ποιότητας, ασφάλειας, οικονομικής αποδοτικότητας και υγειονομικής
αποτελεσματικότητας;» «Η οργανωσιακή κουλτούρα των Νοσηλευτών και των Μαιών της Κύπρου
αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τις προσταγές του πτυχίου και ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες της
σύγχρονης κοινωνίας στον τομέα της υγείας;»
Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ αξιόλογοι συνάδελφοι στον κλινικό χώρο και αρκετοί από αυτούς
είναι απόφοιτοι και μεταπτυχιακών σπουδών. Γνωρίζουμε πολύ καλά την προσφορά, αλλά και τις δυσκολίες
της νοσηλευτικής πρακτικής. Όλα αυτά πρέπει να αρχίσουμε να τα γνωστοποιούμε, αλλά πάνω από όλα να τα
τεκμηριώνουμε. Με την τεκμηρίωση παρέχονται πληροφορίες που υποδεικνύουν εάν μια πρόταση ή μια
ενέργεια, ή μια άποψη, ή τοποθέτηση είναι σωστή και αληθινή. Εμείς συνάδελφοι θα πρέπει να αναρωτηθούμε: «τεκμηριώνουμε το έργο μας;»
Πρόσφατα ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΝΜ κύριος Λεοντίου Ιωάννης και ο Εκδότης του επιστημονικού
νοσηλευτικού περιοδικού «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά», κύριος Ανδρέου Χρίστος, μας ανακοίνωσαν ότι το
περιοδικό έχει πλέον ενταχθεί στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων EBSCO. Αυτό μας δίνει μια επιπλέον
ευκαιρία και κίνητρο να γνωστοποιούμε τα νοσηλευτικά και τα μαιευτικά δεδομένα, δρώμενα και τεκταινόμενα
του τόπου μας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Επομένως, με τη νέα χρονιά ας βάλουμε νέους στόχους. Ας δείξουμε και ας τεκμηριώσουμε το νοσηλευτικό
και το μαιευτικό έργο της Κύπρου.
Σας προσκαλώ εκ νέου να δημοσιεύσουμε στα Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά και σας εύχομαι ολόψυχα
καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
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