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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Νοιώθω πραγματικά ευτυχής που η έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» μας
παρέχει την ευχέρεια άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης και εύχομαι, ότι όλο και περισσότεροι νοσηλευτές θα
τα διαβάζουν για να επωφελούνται από επιλεγμένα δημοσιεύματα.
Συνάδελφοι είναι στιγμές που είναι απαραίτητο και σκόπιμο να κοιτάζουμε πίσω, διότι εξυπηρετεί το τρόπο και τη
στρατηγική που πρέπει ν' ακολουθήσουμε στο μέλλον.
Ανασκοπώντας το παρελθόν μας δίνεται η ευκαιρία να αξιολογήσουμε τη πρόοδο που έχει επιτευχθεί, να
θυμηθούμε τα μαθήματα που έχουμε μάθει, τα λάθη ίσως και τις παραλείψεις μας, για να προχωρήσουμε με
περισσότερη προσοχή και σοφία προς το μέλλον.
Τα τελευταία 12 χρόνια έχουν επιτευχθεί άλματα σε όλους τους τομείς τη Νοσηλευτικής.
Και αυτό οφείλεται στην ενιαία και συλλογική προσπάθεια των οργανωμένων συνόλων των νοσηλευτών, στη Μία
Φωνή της νοσηλευτικής και με στήριγμα και μοχλό τη στερεή βάση που μας παρέχει η νομοθεσία.
Θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ενότητα, με κάθε τρόπο γιατί αποτελεί πανάκια για το μέλλον της
νοσηλευτικής, ώστε να μπορέσει ν' αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας εποχής και τις δυνατότητες και
ευκαιρίες μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη.
Η Βασική Νοσηλευτική εκπαίδευση, ενιαία για όλους τους νοσηλευτές, προσδίδει το χαρακτήρα και το μέτρο της
νοσηλευτικής επιστήμης, σαν λειτούργημα και σαν επάγγελμα, με καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής
σταδιοδρομίας και προσωπικής ανέλιξης. Η ένταξη της νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο αποτελεί το φάρο
καθοδήγησης και προσανατολισμού και πρέπει ν' είναι σκοπός και τους τελευταίου νοσηλευτή.
Η συμμετοχή των νοσηλευτών μας στο διεθνή χώρο, διευρύνει τις προοπτικές ανάπτυξης και προσαρμογής στα
διεθνή δεδομένα.
Η δημιουργία Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο επίπεδο του Υπουργείου Υγείας θα δώσει την ευκαιρία
εμπλοκής, των νοσηλευτών στη διαμόρφωση της πολιτικής για τη Νοσηλευτική και την υγεία γενικότερα στο τόπο
μας. Το γεγονός αυτό αποτελεί εκπλήρωση μακροχρόνιων προσδοκιών και επιδιώξεων και είναι πρόκληση και
ευθύνη να ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Η συλλογικότητα των αποφάσεων και η τεκμηρίωση των απόψεων αποτελούν βασικά εργαλεία τα οποία πρέπει
πάντοτε να επιδιώκονται για να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η αναγνώριση και ανάδειξη της νοσηλευτικής θα εξαρτηθεί τα μέγιστα από το σωστό σχεδιασμό, το έγκαιρο
προγραμματισμό των αναγκών, στις προδιαγραφές ποιότητας και αποτελεσματικότητας, ώστε να εξυπηρετούνται
οι ανάγκες φροντίδας των πολιτών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Εύχομαι σ' όλους καλή δουλειά και πολλή δύναμη.
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