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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αναγγέλουμε τη συνέχεια των εκδόσεων του περιοδικού του Συνδέσμου μας. Παράλληλα,
εκφράζουμε τις ειλικρινείς απολογίες μας για την καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί στις εκδόσεις του τρέχοντος έτους,
λόγω ανασύστασης της Εκδοτικής Επιτροπής και εργασιών για περαιτέρω αναβάθμιση του περιοδικού.
Είναι πεποίθηση μας ότι οι γνώσεις και οι πληροφορίες για τη νοσηλευτική και την υγεία γενικότερα, πρέπει να
κοινοποιούνται και να αξιοποιούνται κατάλληλα. Από το 2000 και έκτοτε, τα Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά έχουν
καθιερωθεί ως μέσο για διακίνηση τέτοιων πληροφοριών. Ταυτόχρονα, διαδραματίζουν το ρόλο ενός αξιόλογου εργαλείου
και οργάνου για την επαγγελματική έκφραση και επιμόρφωση του νοσηλευτικού προσωπικού, τόσο της Κύπρου, όσο και
του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου.
Οι σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις στον τομέα της υγείας ποικίλουν και ολοένα αυξάνουν στο συνεχώς αναμορφούμενο
πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο του τόπου. Οι προκλήσεις της Νοσηλευτικής καθημερινά
διευρύνονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο Νόμος για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια κατοχυρώνει τον έλεγχο
ίδρυσης και λειτουργίας των νοσηλευτηρίων αυτών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και ουσιαστικά, καθιστά τον
ιδιωτικό παροχέα υπηρεσιών υγείας σε δυνητικό ανταγωνιστή του κρατικού. Η άσκηση της Νοσηλευτικής στον ιδιωτικό
τομέα αποκτά πλέον καινοφανείς διαστάσεις. Η νομική θέσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών αποκαλύπτει την κοινωνική
ετυμηγορία για ενεργητική συμμετοχή στην παροχή υπηρεσιών υγείας και διασαφηνίζει απαιτήσεις για εφαρμογή εθνικού
κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς των επαγγελματιών υγείας. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας τονίζει εμφαντικά τη
συμβολή της επιστημονικής έρευνας στη διαχείριση και αξιοποίηση των πληροφοριών και ενθαρρύνει το συστηματικό
μετασχηματισμό της ανταποκρικότητας των εθνικών συστημάτων υγείας, στο σύγχρονο και χαοτικό κοινωνικό περιβάλλον
της υγείας. Η ίδρυση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας αποτελεί πρόδρομο του προτεινόμενου Γενικού Συστήματος Υγείας
και προάγγελο των ευρύτερων αλλαγών στην οργάνωση, διοίκηση και παροχή των υπηρεσιών υγείας. Η συνειδητοποίηση
των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, της γήρανσης του πληθυσμού και των διογκούμενων δαπανών υγείας
τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα για συστηματικό εκσυγχρονισμό της Νοσηλευτικής εκπαίδευσης και άσκησης.
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εμπλοκή του διαπολιτισμικού στοιχείου των υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα Νοσηλευτών, τη διαχρονική παγκόσμια
υποστελέχωση και την επιταχυνόμενη κινητικότητα της διεθνούς στρατολόγησης Νοσηλευτικού προσωπικού. Η
παγκοσμιοποίηση της νοσηλευτικής στρατολόγησης ενδέχεται να αποτελεί τη σημαντικότερη σύγχρονη απειλή των εθνικών
υπηρεσιών υγείας.
Το φάσμα των πιο πάνω προκλήσεων, ίσως να εκμηδενίζει τα περιθώρια για παθητικότητα, ενώ ταυτόχρονα, κατατάσσει και
αναγνωρίζει τη Νοσηλευτική σε ενεργητικό εταίρο, κοινωνό, συμμέτοχο και συνοδοιπόρο της δυναμικής του
αναμορφούμενου σκηνικού. Το κάλεσμα της σύγχρονης εποχής αναμένει την ευαισθητοποίηση και ανταπόκριση όλων μας.
Το ενδεχόμενο του επαγγελματικού εφησυχασμού και στεγανοποίησης στα καθημερινά εργασιακά πλαίσια πιθανολογεί
κυοφορούμενες απειλές της υπόστασης, του κύρους και εκτοπίσματος της Νοσηλευτικής στο ατομικό και ομαδικό επίπεδο
της παροχής φροντίδας υγείας.

Χρίστος Ανδρέου
Πρόεδρος Εκδοτικής
Επιτροπής

