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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους της Εκδοτικής και Επιστημονικής Επιτροπής σας καλωσορίζω στο δέκατο τόμο του περιοδικού με τον οποίο
ουσιαστικά συμπληρώνονται 10 χρόνια ζωής και εκδόσεων στα «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά». Από το 2000 μέχρι
σήμερα, στις στήλες του περιοδικού έχουν δημοσιευτεί πέραν των 120 επιστημονικών άρθρων, ερευνητικών εργασιών και
βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων και περισσότερες από 150 ανταποκρίσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές και άλλες
εκδηλώσεις του Συνδέσμου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Τα «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» διαχρονικά αποτελούν το εκφραστικό όργανο του Συνδέσμου με θεμελιώδεις
στόχους που εστιάζονται κυρίως στην προαγωγή των επιστημών της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής, στην προάσπιση
του κύρους τους ως επαγγέλματα, καθώς και στην επιστημονικά τεκμηριωμένη αναδίφηση θεμάτων που αφορούν την
υγεία και την παροχή υπηρεσιών υγείας, σε όλες τις πτυχές και διαστάσεις τους στον τόπο μας.
Κατά την τελευταία δεκαετία και σύμφωνα με τους πιο πάνω στόχους, η πορεία των δραστηριοτήτων της Εκδοτικής
Επιτροπής και των συνακόλουθων εκδόσεων του περιοδικού έχει στοιχειοθετηθεί με σημαντικά επιτεύγματα και συνεχείς
προκλήσεις. Το περιοδικό είναι νομικά κατοχυρωμένο με βάση τον περί τύπου Νόμο αρ. 145 και εγγεγραμμένο στη Διεθνή
Τράπεζα Κυπριακών και Κυπρολογικών Εκδόσεων Μ AM, καθώς και στη διεθνή τυπολογική σήμανση ISSN. Η ποιότητα
των επιστημονικών άρθρων που δημοσιεύονται ανά τεύχος συστηματικά βελτιώνεται και η ποσότητα τους αυξάνει
βαθμιαία. Τα κριτήρια αξιολόγησης των επιστημονικών άρθρων προς δημοσίευση εκσυγχρονίζονται σε τακτική βάση
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Το περιοδικό σταδιακά έχει καταστεί μια έγκριτη και αναγνωρισμένη
βιβλιογραφική πηγή από αρκετά ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο και την Ελλάδα. Πρόσφατα, το περιοδικό έτυχε
αξιολόγησης και ενεκρίθη για εγγραφή στη διεθνή ηλεκτρονική βάση δεδομένων EBSCO Publishing. Στο παρόν στάδιο όλα
τα τεύχη έχουν ήδη αποσταλεί στον εν λόγω παροχέα και αναμένεται πολύ σύντομα να είναι πλήρως προσβάσιμα.
Το περιοδικό αποστέλλεται σε περισσότερους από 1000 τακτικούς συνδρομητές KOL φιλοφρονητικά σε περιορισμένο
αριθμό κυβερνητικών υπηρεσιών, επαγγελματικών συνδέσμων και οργανισμών. CEi συνδρομητές εξακολουθούν να
αυξάνονται. Η Εκδοτική και Επιστημονική Επιτροπή καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για προσέλκυση και εξασφάλιση
εργασιών, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Ωστόσο, το φαινόμενο της δυστοκίας στην προσέλευση εργασιών εξακολουθεί
να παρατηρείται και αυτό δυσχεραίνει τις περιοδικές εκδόσεις στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Η Επιτροπή εκφράζει
την πεποίθηση ότι κάθε μέλος του Συνδέσμου διαθέτει ένα αξιόλογο επιστημονικό υλικό από πληροφορίες και γνώσεις, η
αντικειμενική αξία του οποίου μπορεί να αναγνωριστεί μόνο μέσα από τη δημοσίευση, τη διάχυση και την κατάλληλη
αξιοποίηση του στις στήλες του περιοδικού.
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