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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ζούμε σε μια εποχή όπου οι εξελίξεις τρέχουν σε όλους τους τομείς της ζωής μας καθιστώντας μας μάρτυρες μιας
πρωτόγνωρης κατάστασης. Παγκόσμια δεδομένα, όπως η παγκοσμιοποίηση, αλλά και τοπικά δεδομένα, όπως η
είδοσοςτης Κύπρου στην ενωμένη Ευρώπη των 25, πιέζουν για αλλαγές έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιβίωσή μας
μέσα στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον. Η εποχή όπου η Κύπρος μπορούσε να λειτουργεί ως
αυτόνομη μονάδα έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, αφού πλέον οι αποφάσεις της επηρεάζονται και σε πολλές
περιπτώσεις καθορίζονται από την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο τομέας της υγείας αποτελεί ένα τομέα που βιώνει ίσως τις περισσότερες αλλά και τις πιο ριζοσπαστικές αλλαγές.
Μέσα σε αυτό τον τομέα η Νοσηλευτική δεν μπορεί αλλά και δεν έχει την πολυτέλεια να αποτελέσει την εξαίρεση.
Άλλωστε οι αλλαγές αυτές τείνουν να ταυτιστούν με την επιβίωσή της μέσα στα νέα δεδομένα που τείνουν να
διαμορφωθούν.
Δυστυχώς στον τομέα της Νοσηλευτικής έχουμε καθυστερήσει, σε σχέση με τους ευρωπαίους εταίρους μας, να
υιοθετήσουμε έγκαιρα κάποια επιτακτικά μέτρα, όπως η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη Νοσηλευτική, τα οποία και
επιβάλλονται από τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα, όπως είναι η αύξηση των γνώσεων και απαιτήσεων των
ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας, η αναβάθμιση του ρόλου της έρευνας στον κλινικό χώρο αλλά και τις συνεχώς
αυξανόμενες γνώσεις και εξελίξεις.
Η ένταξη της Νοσηλευτικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί αναμφισβήτητα μια στρατηγική κίνηση
που προσφέρει μια ανεπανάληπτη ευκαιρία όχι μόνο προς αντιμετώπιση των απαιτητικών δεδομένων που
διαμορφώνονται στη χώρα μας, αλλά και για την καθιέρωση της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Ενδεικτικό της σημασίας
που προσδίδεται στον νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Νοσηλευτική είναι και η ανάληψη πρωτοβουλίας από
τον ιδιωτικό τομέα για την προσφορά πανεπιστημιακού τίτλου στη Νοσηλευτική.
Τα δεδομένα έχουν πλέον καθορισθεί, αυτό που απομένει είναι και οι νοσηλευτές να σταθούν αντάξιοι των
περιστάσεων. Επιβάλλεται σωστή προετοιμασία για την επίπονη μεταβίβασή τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια για επιμόρφωση μέσα από τη συμμετοχή σε συνέδρια και τη μελέτη νοσηλευτικών
περιοδικών, ενδιαφέρον για τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα και ενεργός συμμετοχή σε διάφορα νοσηλευτικά
ερευνητικά προγράμματα.
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