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Αγαπητοί φίλοι, αναγνώστες, συνεργάτες,
20 χρόνια φέτος, ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ.
20 χρόνια, αδιάλειπτης παρουσίας στις εκδόσεις.
Το επιστημονικό περιοδικό «Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά / Cyprus Nursing Chronicles», το οποίο
και αποτελεί το επίσημο επιστημονικό Νοσηλευτικό περιοδικό, που εκδίδεται από τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών από το 2000, στοχεύει στην καθημερινή ανανέωση των γνώσεων
και τη βελτίωση των πρακτικών, μέσα από συνεχή επαφή με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Μέσα από τα πολλά τεύχη που εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν μέχρι σήμερα, μπορεί κανείς να
αναγνωρίσει την διαχρονική του εξέλιξη, και ιδιαίτερα να διακρίνει τον σεβασμό προς τον αναγνώστη.
Εξαιρετικές ιδέες και προτάσεις, με την ενεργή επιστημονική εμπλοκή όλων μας, αναδύθηκαν, ταξίδεψαν, αλλά και
προβλήθηκαν, στην χώρα μας, αλλά και σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.
Το 2017, αναλαμβάνοντας την έκδοση του περιοδικού, ως μια νέα Συντακτική Επιτροπή πλέον και κάνοντας μια νέα αρχή,
είχαμε υποσχεθεί, τη συνέχιση της προσπάθειας αυτής, για βελτίωση και προώθησή του έργου των εξαίρετων συναδέλφων, είτε
αυτό αφορούσε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Μέσα από φουρτούνες και μέσα από πολλές δυσκολίες,
πέτυχαμε όχι μόνο να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το έργο μας, αλλά και να αναδείξουμε και κυρίως να καθιερώσουμε το
περιοδικό στο Νοσηλευτικό και όχι μόνο κόσμο. Από την πρώτη μέρα, αναμετρηθήκαμε στα δύσκολα, μελετήσαμε υπεύθυνα και
προσπαθήσαμε να λύσουμε χρόνια ζητήματα, στα πλαίσια που ο χρόνος πάντοτε μας επέτρεπε. Υπήρξαν παραγωγικές
περίοδοι, αλλά και αξεπέραστες δυσκολίες, οι οποίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
Αφού το περιοδικό, θεωρείται αμιγώς επιστημονικό, προχωρήσαμε σε σημαντικές αλλαγές, ούτως ώστε να καταφέρουμε την
αποδελτίωση του, σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, όπου σε αυτή την κατεύθυνση, προσαρμόσαμε τόσο τις οδηγίες προς
συγγραφείς, όσο και την δομή των άρθρων.
Οφείλω να παραδεχτώ, πως χωρίς την στήριξη των μελών του ΔΣ ΠΑΣΥΝΜ, τα οποία στάθηκαν αρωγοί σε αυτή την
προσπάθεια, δεν θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε, τόσο υλικοτεχνικά όσο και ποιοτικά, τα τεύχη του επιστημονικού μας
περιοδικού.
Το 2019 και στην συνέχιση της ανανεωτικής αυτής προσπάθειας για διεθνή καθιέρωσή του και βάσει των νέων απαιτήσεων
όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την αλματώδη εξέλιξη της πληροφόρησης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, το περιοδικό
έγινε ηλεκτρονικό και μεταφέρθηκε στην δική του ιστοσελίδα.
Φτάνοντας αισίως στο τέλος μιας παραγωγικής θητείας, θα ήθελα να ευχαριστήσω, από τα βάθη της καρδιάς μου, πρώτα
απ'όλα τους Κριτές, για τον υπερπολύτιμο χρόνο τους και την προθυμία συνεργασίας, που χωρίς αυτούς, δεν μπορείς να
πορευτείς σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι, τους εκλεκτούς και ειδικούς επιστήμονες που αποδέχθηκαν την πρόσκληση, για
συμμετοχή τους στις εκδόσεις του περιοδικού με τη συγγραφή ειδικών άρθρων, τους συναδέλφους/συγγραφείς για τα ποιοτικά
επιστημονικά τους άρθρα, καθώς και τους αναγνώστες μας. Θέλω όμως να ευχαριστήσω ειδικότερα, όλους τους συναδέλφους
που υπηρέτησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΣΥΝΜ, για την αμέριστη και σημαντική στήριξη προς την επιτροπή.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά, τους εξαιρετικούς συνεργάτες και μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, για το
ήθος και την συμβολή τους, στην υπερπροσπάθεια ανάδειξης και διατήρησης της επιστημονικής αρτιότητας του περιοδικού μας
και που από την πρώτη στιγμή, διασφάλισαν τους όρους μιας αγαστής συνεργασίας, μιας συνεργασίας ιδανικής σε όλα τα
επίπεδα.
Αυτή είναι μια ξεχωριστή, μία ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Νοιώθω την ανθρώπινη ανάγκη, να καταθέσω την ψυχή μου και να πω
ένα μεγάλο ευχαριστώ, που με εμπιστευτήκατε στο τιμόνι των εκδόσεων του περιοδικού. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό να σε
τιμά και να σε εμπιστεύεται ο κόσμος.
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