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Αγαπητοί αναγνώστες,
Η περίοδος που διανύουμε αποτελεί ορόσημο, από κάποια άποψη, για τη Νοσηλευτική στη Κύπρο. Η λειτουργία του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) με ένταξη σε αυτό της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης προοιωνίζει
περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του επαγγέλματος. Προσβλέπουμε σε επιτυχία των στόχων που οριοθετούνται
από τους ακαδημαϊκούς λειτουργούς του τμήματος της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης του ΤΕΠΑΚ και δηλώνουμε
απερίφραστα την υποστήριξή μας στο έργο που έχουν να επιτελέσουν.
Ως ο πλέον αρμόδιος φορέας της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, ο ΠΑΣΥΝΜ με βάση τη δεοντολογία μα και το νόμο
περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής οφείλει να λειτουργεί προς βελτίωση του επιπέδου της Νοσηλευτικής και
Μαιευτικής στη Κύπρο.
Οι θέσεις μας διαχρονικά υποστήριζαν την ανωτατοποίηση της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης και γι' αυτό σήμερα
εκφράζουμε χαρά και ευαρέσκεια για την ουσιαστική πλέον δρομολόγηση αυτού του σκοπού.
Οφείλουμε να υποδείξουμε στους αρμόδιους ότι κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και για τη Μαιευτική. Οι Μαίες,
μέσω του ΠΑΣΥΝΜ, καλούντα ι να τεκμηριώσουν απόψεις και επιχειρήματα για επίτευξη και αυτού του στόχου.
Η Νοσηλευτική και Μαιευτική Σχολή, που σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες εξελίξεις, θα τερματίσει τη λειτουργία
της σε περίπου δύο χρόνια αποτέλεσε για χρόνια το μοναδικό ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του τόπου από το οποίο
οι πλείστοι έχουμε αποφοιτήσει. Το έργο της βαρυσήμαντο και αξιέπαινο. Εκφράζουμε ένα μεγάλο εύγε και ένα
θερμότατο ευχαριστώ σε όλους εκείνους τους λειτουργούς που υπηρέτησαν και υπηρετούν στη Σχολή προσφέροντας
τα μέγιστα στη Νοσηλευτική και Μαιευτική, στην υγεία και γενικότερα στην Κοινωνία.
Καταλήγοντας, εύχομαι καλή αρχή και συνέχεια στα ιδιωτικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου που επίσης παρέχουν
Νοσηλευτική εκπαίδευση. Το έργο και αυτών σημαντικό αφού καλούνται να συμβάλουν και αυτοί, με προσφορά στην
Κοινωνία, Νοσηλευτών ικανών και άξιων για να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις των πολιτών και της Υγείας.
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