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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το τελευταίο τεύχος για το έτος 2009 του επιστημονικού περιοδικού του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και
Μαιών «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» είναι ήδη κοντά σας υποστηρίζοντας τη δική σας συνειδητή προσπάθεια
για συνεχή μάθηση και εκπαίδευση.
Αυτό το τεύχος σηματοδοτεί και το κλείσιμο των πρώτων 10 χρόνων επιτυχημένης κυκλοφορίας του περιοδικού. Αν
και κατά καιρούς αντιμετώπισε δυσκολίες στην έκδοση, έχει καταφέρει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί σε ποιότητα
και πλούτο εργασιών λόγω της δικής σας υποστήριξης, ως συγγραφείς και αναγνώστες και της δικής μας πίστης
στην αναγκαιότητά του ως επιστημονικός κοινωνός των επαγγελματιών της υγείας. Ευελπιστούμε ότι τα τεύχη του
2010 και έπειτα θα φτάνουν στο 100% των νοσηλευτών, των μαιών και των φοιτητών.
Ως επαγγελματίες υγείας βρισκόμαστε ήδη αντιμέτωποι με σοβαρά ζητήματα όπως η ασφάλεια των αποδεκτών
των υπηρεσιών υγείας, οι ανισότητες στην υγεία, οι νέες απειλές για την υγεία (κλιματολογικές συνθήκες,
οικονομία), η διασυνοριακή μετακίνηση των πολιτών και επαγγελματιών, οι Ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις και
πρότυπα ποιότητας της φροντίδας και άλλα. Θέματα στα οποία εγκύπτει το περιοδικό ΚΝΧ ενημερώνοντας τους
επαγγελματίες για εξελίξεις στην υγεία και τη φροντίδα παραθέτοντας ερευνητικά τεκμηριωμένες πρακτικές
φροντίδας υγείας σε ειδικά και γενικά θέματα. Παράλληλα ενημερώνει, ενδυναμώνει και συσπειρώνει το δυναμικό
της νοσηλευτικής και της μαιευτικής ως το κύριο εκφραστικό τους όργανο.
Οι επαγγελματίες της νοσηλευτικής και της μαιευτικής καθημερινά βρίσκονται αντιμέτωποι με ηθικά διλήμματα,
απαιτήσεις και προκλήσεις. Η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη στην οποία συμβάλλουν τα «Κυπριακά
Νοσηλευτικά Χρονικά» αποτελεί κομβικό σημείο για «προ-δράση» και όχι απλά «αντίδραση» και προσαρμογή στις
αλλαγές και τις προκλήσεις. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της υγείας είναι η αποδοτικότερη
επένδυση και διαχείριση των πόρων για την υγεία. Βελτιώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό βελτιώνεται η ποιότητα, η
απόδοση, η αποτελεσματικότητα ενώ μειώνονται οι κίνδυνοι και το κόστος. Επομένως βελτιώνοντας το προσωπικό
βελτιώνεται το σύστημα υγείας και οι δείκτες υγείας.
Η διασυνοριακή συνεργασία, η κινητικότητα, τα ποιοτικά πρότυπα φροντίδας υγείας, και η ασφάλεια των
αποδεκτών επιβάλλουν τη δια βίου μάθηση. Η Συνθήκη της Λισσαβόνα, άρθρο 168, στοχεύει στη προστασία της
δημόσιας υγείας μέσω όλων των άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης. Η δημόσια υγεία πρέπει να
είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της EE για τα επόμενα χρόνια. Η δια βίου μάθηση σε όλες τις μορφές που
μπορεί να πάρει, θα συμβάλει στην δημιουργία κρατών και πολιτών μάθησης και αειφόρου ανάπτυξης.
Η Εκδοτική Επιτροπή ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων στην ανάπτυξη του περιοδικού συμβάλλοντας έτσι στη
διασπορά και διαφύλαξη επιστημονικής νοσηλευτικής και μαιευτικής γνώσης. Όραμα της Εκδοτικής Επιτροπής
είναι η συστηματική αναβάθμιση της ποιότητας του περιοδικού, η αύξηση του αριθμού των συνδρομητών και της
συχνότητας των ετήσιων εκδόσεων του, ώστε να επιτελεί άπταιστα τον σκοπό του ως μέσο επικοινωνίας,
ενημέρωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
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