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Από τη Σύνταξη
Δρ. Ανδρέου Χρίστος
Εκδότης «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την έκδοση του υφιστάμενου Τόμου αρ.16 συμπληρώνονται 15 χρόνια παρουσίας και προσφοράς του επιστημονικού
περιοδικού του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά». Οι διαχρονικοί
θεμελιώδεις στόχοι του περιοδικού, από την ίδρυση του μέχρι σήμερα, ήταν η προαγωγή της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Επιστήμης στην Κύπρο μέσα από τη σχετική ερευνητική και βιβλιογραφική αναδίφηση θεμάτων, περιλαμβανομένων αυτών
που αφορούν στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.
Με σταθμό λοιπόν τη συμπλήρωση 15 ετών από την ίδρυση του περιοδικού δίνεται σήμερα η ευκαιρία για ανα- στοχασμό και
ανατροφοδότηση. Το περιοδικό εκδίδεται ανελλιπώς με συχνότητα 3 τεύχη ετησίως, είναι νομικά κατοχυρωμένο σύμφωνα με
τον περί τύπου Νόμο και εγγεγραμμένο στη Διεθνή Τράπεζα Κυπριακών και Κυπρο- λογικών Εκδόσεων ΜΑΜ, καθώς και στη
διεθνή σήμανση ISSN. Είναι επίσης αναγνωρισμένο και έγκριτο από ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια, οι εκάστοτε Εκδοτικές Επιτροπές εργάστηκαν άοκνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό τόσο της
οργανωσιακής δομής και λειτουργίας του περιοδικού, όσο και της καλλιτεχνικής επιμέλειας των εκδόσεων, σύμφωνα με τα
πρότυπα και τα κριτήρια άλλων συναφών περιοδικών διεθνούς κύρους και αναγνωσιμότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται η
εισαγωγή της καινοτομίας ως προς το δίγλωσσο στον τίτλο και την περίληψη του κάθε άρθρου, η εφαρμογή του θεσμού της
διπλής τυφλής αξιολόγησης (double-blind review) των εισερχόμενων άρθρων προ της πιθανής δημοσίευσης τους, η
αναγνώριση και αποδελτίωση του περιοδικού από πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς και το επίτευγμα της
εγγραφής και αποδελτίωσης του περιοδικού στη διεθνή βάση δεδομένων EBSCO Publishing.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το περιοδικό προώθησε και ενδυνάμωσε επίσης τη θεσμική κατοχύρωση και την κοινωνική
προβολή των επιστημονικών επαγγελμάτων της Νοσηλευτικής KOL της Μαιευτικής, ποικιλοτρόπως και πάντοτε μέσα στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων του και των εκάστοτε χρονικών περιστάσεων και συν - θηκών. Ως συνέπεια
αυτών των προσπαθειών, μέχρι σήμερα, έχουν δημοσιευτεί πέραν των 150 επιστημονικών άρθρων και πέραν των 60
ενημερωτικών ανταποκρίσεων ως προς τις νέες τάσεις και εξελίξεις, τη σχετική νομοθεσία, τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις
διεθνείς συστάσεις για τα επαγγέλματα της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής. Ειδικότερα, για πολλούς νέους ερευνητές,
Νοσηλευτές και Μαίες, το περιοδικό αποτέλεσε το πρωταρχικό μέσο υποκίνησης, καθοδήγησης, υποστήριξης, προβολής και
διαπίστευσης των επιστημονικών και ερευνητικών επιτευγμάτων τους. Πρωτίστως όμως, όλα αυτά τα χρόνια, σε κάθε άρθρο
από πλευράς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου άλλα και της Σύνταξης μεταδίδονταν ορισμένα επίλεκτα,
συγκεκριμένα και ξεκάθαρα μηνύματα τόσο προς τους Νοσηλευτές και τις Μαίες της Κύπρου, όσο και προς όλους τους
εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα επαγγέλματα τους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή τα πρόσφατα τεκταινόμενα για αναγνώριση της Νοσηλευτικής ως επι στήμης στον
τόπο μας, καλό θα ήταν να επαναφέρουμε στη μνήμη μας ορισμένα ενδεικτικά μηνύματα που είχαν μεταφερθεί από τις
στήλες αυτού του περιοδικού. Το 2000, στο πρώτο κιόλας τεύχος του περιοδικού, στο άρθρο σύνταξης από τον Εκδότη,
μεταξύ άλλων, αναφέρεται αυτολεξεί: «Ενώνοντας λοιπόν τις δυνάμεις μας, τις γνώσεις και εμπειρίες μας θέσαμε ως στόχο τα
«Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» να προωθήσουν την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής έρευνας, να ενισχύσουν τις επιστημονικές
μας γνώσεις και κατ'επέκταση να συνδράμουν στη βελτίωση της ποιότητας της Νοσηλευτικής φροντίδας στον τόπο μας.
Παράλληλα, θα λειτουργήσει σαν μέσο συνεχούς επιμόρφωσης και καλλιέργειας επαγγελματικού ήθους, παράγοντες που
θεωρούνται ως ο ακρογωνιαίος λίθος για την καθιέρωση της αυτονομίας στη Νοσηλευτική» (Ανδρέου, 2000).
12 χρόνια αργότερα, στην ίδια στήλη, ο ίδιος εκδότης αναφέρει: «Το κύρος ενός επαγγέλματος ορίζεται από την υπόσταση της
νομικής κατοχύρωσης του, το σαφώς προκαθορισμένο και αυτόνομο σώμα επιστημονικής γνώσης του, τη συστηματικότητα και
τον έλεγχο της εκπαίδευσης και άσκησης του..., Αυτοί είναι οι ρόλοι που λειτουργούν ως σχεδιαστές της εικόνας, ως
διαμορφωτές της κοινής γνώμης και ως κομιστές της φήμης των επαγγελμάτων της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής προς την
κοινωνία. Το οικοδόμημα του επαγγελματικού κύρους και οι ασφαλιστικές δικλείδες για τη διαφύλαξη και την προαγωγή του
κατασκηνούν στο γράμμα και στο πνεύμα των Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμων 1988-2012. Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί
και δεν πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο. Η εκτίμηση και ο σεβασμός της πολιτείας και της κοινωνίας έναντι των επαγγελμάτων της
Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής δεν απαιτείται, αλλά κερδίζεται και πρέπει να κερδίζεται μέσα από την καθημερινή επαφή τους
με τον/την Κύπριο/α πολίτη. Οι πανεπιστημιακοί τίτλοι, οι εργασιακές θέσεις και οι μισθολογικές

απολαβές δεν αρκούν για να αποτυπώσουν εικόνα, να διαμορφώσουν γνώμη και να διακομίσουν ευυπόληπτη φήμη. Αυτά
αφορούν μονάχα το πλαίσιο. Η ουσία του περιεχομένου εκδηλώνεται μέσα από τις καθημερινές εφαρμογές της επιστημονικής
γνώσης, της τεκμηριωμένης πρακτικής, της επαγγελματικής δεοντολογίας και της επαγγελματικής συμπεριφοράς μας έναντι
αυτών που υπηρετούμε στον τομέα της υγείας.» (Ανδρέου, 2012). Οι απαντήσεις στο κατά πόσο τα πιο πάνω αλλά και τα άλλα
συναφή μηνύματα είχαν την ελάχιστη αναμενόμενη απήχηση και βέλτιστη αξιοποίηση και εφαρμογή τους, βρίσκονται στο πεδίο
της συνειδητής και κυρίως της αντικειμενικής αυτοκριτικής ενός εκάστου από όλους εμάς. Προσωπικά είμαι της πεποίθησης ότι
το περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά» συνέβαλε καθοριστικά στην ενδυνάμωση της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής
πρακτικής, στην ανάπτυξη της νοσηλευτικής και της μαιευτικής έρευνας στον τόπο μας και τη διάχυση των ερευνητικών αυτών
ευρημάτων που κατά καιρούς είχαν προκύψει. Οι συνολικοί αριθμοί και τα περιεχόμενα των άρτια ποιοτικών δημοσιευμένων
άρθρων (επιστημονικών και ενημερωτικών) αποτελούν αντικειμενικά δεδομένα, ως τέτοια είναι αδιαμφησβήτητα και επί του
πρακτέου παρουσιάζουν την εικόνα που αντικατοπτρίζει και βέβαια τεκμηριώνει την πιο πάνω θέση.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η παρούσα επικοινωνία μας ενδέχεται να είναι ο τελευταίος γραπτός λόγος που εκφράζω με την παρούσα ιδιότητα μου ως
εκδότης μέσα από τη στήλη της σύνταξης του περιοδικού. Ανεξάρτητα από τις όποιες πιθανές εξελίξεις ως προς τη σύνθεση της
επερχόμενης εκδοτικής επιτροπής, θα ήθελα από τα βάθη της ψυχής μου να εκφράσω το σεβασμό μου, την ειλικρινή μου
εκτίμηση και τις ευχαριστίες μου προς όλους τους συνεργάτες μου κατά τα τελευταία 15 χρόνια, στα μέλη των εκάστοτε
Διοικητικών Συμβουλίων του ΠΑΣΥΝΜ, των Εκδοτικών Επιτροπών, τους συγγραφείς και συνδρομητές του περιοδικού. Για μένα
ήταν τιμή, ευχαρίστηση και περηφάνια που τα τελευταία 15 χρόνια υπηρέτησα, εσάς, τους συναδέλφους μου, τη Νοσηλευτική και
τη Μαιευτική, από τις τάξεις του ΠΑΣΥΝΜ και κυρίως μέσα από τις εκδόσεις του περιοδικού «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά».
Καταθέτοντας τη νοσηλευτική ψυχή μου, σας διαβεβαιώνω ότι ανεξάρτητα από τις όποιες πιθανές μελλοντικές εξελίξεις στη
συνέχεια των εκδόσεων του περιοδικού «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά», προσωπικά θα συνεχίζω, με τα μέσα και τα εργαλεία
εκείνα που κανείς άλλος δεν μπορεί να ορίσει, το πνεύμα μου, το λόγο μου και την «πένα» μου, να εργάζομαι προς όφελος της
Νοσηλευτικής επιστήμης στον τόπο μας, πάντα με γνώμονα την προβολή και την προώθηση όλων των υψηλών επαγγελματικών
ιδανικών, αρχών και αξιών που αφορούν την επιστήμη αυτή. Αυτά υπηρέτησα, αυτά υπηρετώ και αυτά θα συνεχίσω πάντα να
υπηρετώ.
Εύχομαι καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία σε όλους, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Με ειλικρινή εκτίμηση

Δρ. Ανδρέου Χρίστος
Εκδότης
«Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά»
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