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Από τη Σύνταξη
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνδρομητές,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αναγγέλλουμε τη συνέχεια των εκδόσεων του περιοδικού του Συνδέσμου μας. Παράλληλα,
σας εκφράζουμε τις ειλικρινείς απολογίες μας για την καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί στις εκδόσεις του προηγούμενου
έτους, κυρίως, λόγω έλλειψης διαθέσιμων άρθρων για δημοσίευση και δευτερεύοντος, λόγω διαδικασιών ανασύστασης της
Εκδοτικής Επιτροπής και πολυποίκιλων δραστηριοτήτων για περαιτέρω αναβάθμιση του περιοδικού, σε άμεση συνάρτηση
με την υπέρμετρη επέκταση της δυναμικής, των αρμοδιοτήτων και των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου στο σύγχρονο
μεταβαλλόμενο περιβάλλον θέσπισης και μελλοντικών εφαρμογών της παροχής υπηρεσιών υγείας στον τόπο μας.
Δέσμευση και αφοσίωση μας, η απρόσκοπτη συνέχεια και η αναβαθμισμένη ποιότητα εκδόσεων «Κυπριακά Νοσηλευτικά
Χρονικά».
Είναι πεποίθηση μας ότι οι γνώσεις και οι πληροφορίες για τη νοσηλευτική, τη μαιευτική και την υγεία γενικότερα, πρέπει
να κοινοποιούνται και αξιοποιούνται κατάλληλα. Από το 2000 και έκτοτε, τα Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά έχουν
καθιερωθεί πλέον ως ένα αναγνωρισμένο, αξιόπιστο και έγκριτο μέσο διακίνησης επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών.
Ταυτόχρονα, οι εκδόσεις του περιοδικού αντικατοπτρίζουν ένα αξιόλογο εργαλείο επαγγελματικής έκφρασης και
συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης του νοσηλευτικού και μαιευτικού ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στην Κύπρο,
όσο και στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο.
Οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις στον τομέα της παραγωγής και παροχής υπηρεσιών υγείας ποικίλουν και ολοένα
αυξάνουν στο δυναμικά μεταβαλλόμενο δημογραφικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και επιδημιολογικό πρότυπο του
τόπου. Οι προκλήσεις της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής καθημερινά διευρύνονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
Το σκηνικό επεκτείνεται από την εμπλοκή του διαπολιτισμικού στοιχείου της Ευρωπαϊκής διακίνησης επαγγελματιών υγείας
και ειδικότερα Νοσηλευτών και Μαιών, τη διαχρονική παγκόσμια υποστελέχωση και την επιταχυνόμενη κινητικότητα της
διεθνούς στρατολόγησης Νοσηλευτικού και Μαιευτικού προσωπικού. Η παγκοσμιοποίηση της νοσηλευτικής και μαιευτικής
στρατολόγησης ενδέχεται να αποτελεί τη σημαντικότερη σύγχρονη πρόκληση των υπηρεσιών υγείας, σε εθνικό επίπεδο.
Η αναγωγή της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο αναμφίβολα εμπεριέχει τις ευοίωνες προοπτικές
για περαιτέρω αναβάθμιση της επιστημονικότητας και του επαγγελματισμού, αλλά συνάμα, προδιαγράφει τις απαιτητικές
προσδοκίες της Κυπριακής πολιτείας και κοινωνίας για καθολική και έμπρακτη επιβεβαίωση της ανταποκρισιμότητας της
Νοσηλευτικής στις σύγχρονες ανάγκες υγείας. Το οργανωσιακό περιβάλλον των μονάδων υγείας, δημόσιων και ιδιωτικών,
ολοένα αναμορφώνεται και αποτιμάται με χαρακτηριστικά ποιότητας και παραγωγικότητας, οικονομικής αποδοτικότητας και
υγειονομικής αποτελεσματικότητας, στα πλαίσια της οιωνοί ανταγωνιστικής προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών
υγείας. Ο βαθμός της επιστημονικότητας και του επαγγελματισμού των λειτουργών της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής,
ενδεχομένως να αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης του έργου και της προσφοράς τους, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο,
στο εγγύτερο μέλλον της παροχής υπηρεσιών υγείας στον τόπο μας.
Το φάσμα των πιο πάνω προκλήσεων, ίσως να εκμηδενίζει τα περιθώρια για παθητικότητα, ενώ ταυτόχρονα, κατατάσσει
και αναγνωρίζει τη Νοσηλευτική και τη Μαιευτική σε ενεργητικούς εταίρους, κοινωνούς, συμμέτοχους και συνοδοιπόρους
της δυναμικής του αναμορφούμενου σκηνικού. Το κάλεσμα της σύγχρονης εποχής αναμένει την ευαισθητοποίηση,
συνειδητοποίηση και ανταπόκριση όλων μας.
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