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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Νοσηλευτική αλλάζει συνεχώς προσαρμοζόμενη σε παράγοντες όπως η μείωση του χρόνου παραμονής του
ασθενούς στο νοσοκομείο, οι νέες ανάγκες των ατόμων, η ανάγκη για περισσότερη αυτονομία και η ταχεία
ανάπτυξη της τεχνολογίας.
Οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις, οι ενέργειες δηλαδή των Νοσηλευτών κατά την παροχή της φροντίδας υγείας,
βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο συστηματικού εκσυγχρονισμού. Η Νοσηλευτική αυτονομία έχει αυξηθεί και έχει
πλέον αναγνωριστεί ο συγκεκριμένος και διακριτός ρόλος των Νοσηλευτών στην παροχή φροντίδας υγείας. Είναι
σημαντικό να κατανοηθεί ότι εφόσον οι Νοσηλευτές έχουν την αποκλειστικότητα διεκπεραίωσης των νοσηλευτικών
δραστηριοτήτων, φέρουν και την ευθύνη αυτών των ενεργειών.
Ακόμη και όταν μια ενέργεια διεξάγεται κάτω από την άμεση ιατρική οδηγία, ο Νοσηλευτής παραμένει ουσιαστικά
υπεύθυνος για χρήση κριτικής σκέψης, βασιζόμενος στις γνώσεις του για την παροχή ασφαλούς φροντίδας.
Ακόμη, ζούμε σε μια κοινωνία που αποτελείται από πολλές διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και κατ' επέκταση
διαφορετικές κουλτούρες. Ο αριθμός των πολιτισμικών ομάδων εξακολουθεί να αυξάνει. Η κουλτούρα είναι
αναπόσπαστο στοιχείο της υγείας και της ασθένειας, εξαιτίας των γενετικών χαρακτηριστικών, των αξιών και των
πιστεύω που μαθαίνουμε από την οικογένεια και την κοινότητά μας. Οι Νοσηλευτές προκειμένου να παράσχουν
ολιστική και εξατομικευμένη φροντίδα σε ανθρώπους από διάφορα πολιτισμικά υπόβαθρα, πρέπει να είναι
ευαισθητοποιημένοι στις πολιτισμικές ανάγκες, στα χαρακτηριστικά και τις αξίες των ατόμων, των οικογενειών και
των ομάδων.
Η εκπαιδευτική προετοιμασία αποτελεί ένα τεράστιο θέμα για τη Νοσηλευτική εφόσον αποτελεί τη βάση των
γνώσεων της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και η κατάλληλη εφαρμογή των γνώσεων συμβάλλει στην επίτευξη
της μέγιστης λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής των ατόμων.
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 09
έδωσε την ευκαιρία στους Νοσηλευτές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά οικεία Μητρώα και οι οποίοι
επιθυμούσαν να αποκτήσουν πανεπιστημιακό πτυχίο, να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα και να
αποφοιτήσουν μαζί με τους πρώτους φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, οι οποίοι εισήχθησαν με
εισαγωγικές εξετάσεις. Τα μαθήματα εξομοίωσης ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2008, συνεχίζονται με επιτυχία και
αναμένεται ότι το 2010 όλοι οι Νοσηλευτές να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου ώστε να μπορούν να
εξειδικευτούν, προχωρώντας με μεταπτυχιακές σπουδές.
Είναι ευχάριστο ο χώρος της Νοσηλευτικής και ο χώρος της Υγείας της Κύπρου γενικότερα, να ακολουθεί τις
διεθνείς τάσεις και εξελίξεις γιατί σίγουρα ο χώρος της υγείας αντανακλά την πρόοδο και το βιοτικό επίπεδο του
τόπου.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους τους συναδέλφους...
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