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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η νοσηλευτική επιστήμη συνεχώς βελτιώνεται, εξελίσσεται και αναβαθμίζεται στηριζόμενη πάντοτε στην
επιστημονική έρευνα, εμπειρία και γνώση. Η εφαρμογή και ανάπτυξη της κοινοτικής νοσηλευτικής είναι
αποτέλεσμα της εξέλιξης και επέκτασης του έργου της νοσηλευτικής. Η κοινοτική νοσηλευτική αποτελεί τη
σύγχρονη προσπάθεια παροχής εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας στο άτομο, οικογένεια και κοινότητα
πέραν από το θεραπευτικό περιβάλλον του νοσοκομείου. Ως τμήμα και αναπόσπαστος κλάδος της νοσηλευτικής,
η κοινοτική νοσηλευτική έχει ένα ευρύτερο πεδίο δράσης. Προσανατολίζεται στις ανάγκες του ατόμου και της
κοινότητας με κύριο στόχο την προαγωγή της δημόσιας υγείας.
Ο κοινοτικός νοσηλευτής εκτός από την παροχή εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας, επικεντρώνεται στην
αγωγή υγείας και την πρόληψη, συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες και ειδικούς, ερευνά και οργανώνει ομάδες
υγείας, αποτελεί μέλος της υγειονομικής ομάδας και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σε θέματα
υγείας.
Μέσα στα πλαίσια προσφοράς εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας ο κοινοτικός νοσηλευτής πρέπει να
λαμβάνει πάντοτε υπόψη τα πιστεύω, τις πολιτισμικές καταβολές και την κουλτούρα του ατόμου. Η
παγκοσμιοποίηση και η πολυπολιτισμικότητα που επικρατεί κάνει πιο δύσκολο το έργο του νοσηλευτή και αυξάνει
την ανάγκη γνώσης διαπολιτισμικής νοσηλευτικής έτσι ώστε κάθε νοσηλευτής να αποκτήσει πολιτισμική ικανότητα
και ευαισθησία. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση να προσφέρει πολιτισμικά ειδική και ανεξάρτητη νοσηλευτική
φροντίδα σύμφωνα πάντοτε με τις πολιτισμικές πεποιθήσεις και πιστεύω του ατόμου.
Γενικά ο κοινοτικός νοσηλευτής έχει ένα ευρύ και πολύπλοκο πεδίο δράσης γεγονός που καθιστά το έργο του
καθοριστικό για τη δημόσια υγεία. Έργο το οποίο συνεχώς πρέπει να βελτιώνεται και να αναβαθμίζεται
στοχεύοντας πάντοτε στην παροχή της καλύτερης δυνατής νοσηλευτικής φροντίδας. Σημαντικό επιστημονικό
εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού αυτού αποτελεί το περιοδικό «Νοσηλευτικά Χρονικά» ως μέσο επικοινωνίας
και μετάδοσης επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας σε θέματα υγείας και φροντίδας στη νοσηλευτική κοινότητα.
Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι η κοινοτική νοσηλευτική θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στη
Κύπρο αγκαλιάζοντας το άτομο σε κάθε στιγμή της ζωής του προσφέροντας πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.
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