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Γραμματέας ΠΑΣΥΝΜ

Αγαπητοί αναγνώστες
Με το παρόν τεύχος συμπληρώνεται ο 10ος Τόμος των εκδόσεων του περιοδικού «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά». Το
περιοδικό, από το 2000 και έκτοτε, έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο και έγκριτο μέσο
διακίνησης επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών. Ταυτόχρονα, οι εκδόσεις του αποτελούν ένα εργαλείο επαγγελματικής
έκφρασης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης για το νοσηλευτικό και μαιευτικό ανθρώπινο δυναμικό, τόσο στην
Κύπρο, όσο και στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Πρόσφατα, το περιοδικό έγινε αποδεκτό και ενεγράφη στη διεθνή βάση
δεδομένων EBSCHO Publishing.
To Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου καταβάλει διαχρονικές προσπάθειες για συνεχή αναβάθμιση και επέκταση των
μεθόδων επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών του Συνδέσμου. Το περιοδικό, η ιστοσελίδα του Συνδέσμου, ο καταρτισμός
Επαρχιακών Επιτροπών, οι συχνές κοινοποιήσεις ανακοινώσεων στις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες υγείας παγκύπρια,
αποτελούν ένα σημαντικό μέρος αυτών των μεθόδων. Στην πρόσφατη ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας «Η συμμετοχή
των Νοσηλευτών/τριων, Μαιευτών και φοιτητών/τριών της Νοσηλευτικής στα κοινά και νοσηλευτικά / μαιευτικά δρώμενα»,
μεταξύ άλλων, συμπεραίνεται η ανάγκη για ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου με προσωπικές επιστολές. Το ηλεκτρονικό
αρχείο των μελών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται η μαζική αποστολή τέτοιων επιστολών εντός του 2010.
Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εκτελεστική δραστηριότητα του ΠΑΣΥΝΜ δεν αφορά μόνον τα εννέα μέλη του ΔΣ
αλλά συνάμα, τις δεκάδες των μελών που συμμετέχουν ενεργά και απαρτίζουν τις Επαρχιακές Επιτροπές και τους Τομείς του
Συνδέσμου, την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή του ετήσιου Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής, την Εκδοτική Επιτροπή του περιοδικού και τις πολλές άλλες ad hoc Επιτροπές που κατά καιρούς καταρτίζονται
ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των αρμοδιοτήτων και των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.
Πρόσφατα ο θεσμός των Τομέων έχει επεκταθεί με τη δημιουργία του Τομέα Ογκολογικής Νοσηλευτικής και του Τομέα
Νοσηλευτικής Πρόληψης και Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεχή αναβάθμιση
της λειτουργίας των Επαρχιακών Επιτροπών. Μέσα από τις πρόνοιες των σχετικών Εσωτερικών Κανονισμών, οι Επαρχιακές
Επιτροπές αποκτούν πλέον αρμοδιότητες για την προώθηση και προστασία του κύρους του επαγγέλματος της Νοσηλευτικής
και της Μαιευτικής και για την προαγωγή και τη βελτίωση του επιπέδου της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής στην οικεία
επαρχία. Παράλληλα και νοουμένου ότι δεν υπάρχει εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην οικεία Επαρχία, η
Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να συμμετέχει με έναν τακτικό παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών διαχρονικά αναπτύσσεται και εξελίσσεται, αναβαθμίζεται και
εκσυγχρονίζεται για να είναι σε θέση, να ανταποκρίνεται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της Νοσηλευτικής και της
Μαιευτικής.
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