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«Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν» (Eleanor Roosevelt)
Έχουμε την τύχη να βιώνουμε τις ριζοσπαστικές εξελίξεις που διαδραματίζονται στον τομέα της Νοσηλευτικής
Επιστήμης στην Κύπρο. Στις 3 Σεπτεμβρίου άρχισε και επίσημα η έναρξη της λειτουργίας του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ,ΠΑ.Κ) αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί και η Σχολή Επιστημών Υγείας η οποία
και θα προσφέρει πλέον Νοσηλευτική Εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
Παράλληλα όμως με την εξέλιξη αυτή, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε πρόσφατα να παραχωρήσει σε τρία
ιδιωτικά κολέγια άδεια λειτουργίας ως ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Κάτω από την αιγίδα αυτών των πανεπιστημίων έχουν αρχίσει την λειτουργία τους και τρεις Σχολές Επιστημών
Υγείας στις οποίες προσφέρεται Νοσηλευτική Εκπαίδευση.
Τα γεγονότα αυτά έχουν ομολογουμένως απαράμιλλη σημασία για τη Νοσηλευτική και για τον τομέα της υγείας
γενικότερα αλλά και για την ίδια τη κοινωνία. Τι προοπτικές έχει επομένως η Νοσηλευτική σε πανεπιστημιακό
επίπεδο; Τι προεκτάσεις έχει επομένως η πανεπιστημιακή νοσηλευτική; Όσον αφορά το επάγγελμα, οι απόφοιτοι θα
είναι σε θέση να διεξαγάγουν ποιοτικά και ποσοτικά ερευνητικά έργα σε συνεργασία τόσο με εθνικά αλλά και με
διεθνή ερευνητικά κέντρα. Αυτή η προοπτική δίνει την δυνατότητα διερεύνησης υφισταμένων αλλά και μελλοντικών
προβλημάτων που υπάρχουν στον κλινικό χώρο και την εξεύρεση αποτελεσματικών και τεκμηριωμένων (EvidenceBased) λύσεων. Η ενεργός ένταξη των νοσηλευτών σε τέτοιου είδους ερευνητικά έργα, θα δώσει ευκαιρίες για την
ανάπτυξη καινοτομιών που με την σειρά τους θα αναβαθμίσουν το ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος στα
νοσηλευτικά κέντρα λήψης αποφάσεων.
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση όμως δυνητικά μπορεί να επηρεάσει και ένα σημαντικό παράγοντα της Νοσηλευτικής
αλλά και της υγείας γενικότερα, αυτό της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους ασθενείς. Δημιουργούνται επομένως
οι προοπτικές για την αύξηση της παρεχόμενης ποιότητας στη Νοσηλευτική φροντίδα. Μέσω της καλύτερης
φροντίδας θα αυξάνεται προοδευτικά και η ικανοποίηση που βιώνουν οι ασθενείς από τις παρεχόμενες νοσηλευτικές
υπηρεσίες.
Αναμφισβήτητα η πανεπιστημιακή Νοσηλευτική έχει τις προοπτικές για να επιφέρει σημαντικές εξελίξεις στον τομέα
της υγείας και της κοινωνίας στην Κύπρο, όμως παράλληλα αυξάνει και τις απαιτήσεις εκ μέρους των Νοσηλευτών οι
οποίοι θα πρέπει να σταθούν αντάξιοι των περιστάσεων.
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