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Από τη Σύνταξη
Author: Χρίστος Ανδρέου
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Εκδοτική Επιτροπή σας καλοσωρίζει στον 3ον Τόμο του περιοδικού του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών
«Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά».
Το έργο που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες εκδόσεις και η μαζική ανταπόκριση των συναδέλφων,
συγγραφέων και συνδρομητών, αντανακλούν την επιτυχημένη πορεία του περιοδικού από την γέννηση του μέχρι
σήμερα.
Οι θεμελιώδης στόχοι και οι σκοποί παραμένουν σταθεροί, φωτίζουν και καθοδηγούν το κάθε βήμα. Οι απαιτήσεις
για τη δημιουργία και τη συνέχεια ενός τέτοιου είδους περιοδικού είναι πολύμορφες. Η προαγωγή και διασφάλιση
της ποιότητας και του επιστημονικού επιπέδου, το άρτιο και σχολαστικά επιλεγμένο και επιμελημένο
παρουσιαστικό, η ποικιλία της ύλης αρμονικά δεμένη ανάμεσα στις στήλες, η έγκαιρη και ασφαλής ταχυδρομική
αποστολή και η αυστηρή τήρηση των διεθνών ντιρεκτίβων περιοδικογραφείας αποτελούντα κυριώτερα κριτήρια
της όλης παρουσίασης σε κάθε έκδοση. Η εξασφάλιση των πιο πάνω παραμέτρων όμως, δεν επιτρέπουν τον
εφησυχασμό. Η προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση του περιοδικού είναι ακατάπαυστη.
Και έτσι πρέπει να είναι! Τα «Κυπρικά Νοσηλευτικά Χρονικά» δεν αποτελούν μόνον εκφραστικό όργανο ή ένα
μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης, ή απλά τον αγωγό παροχής και μετάδοσης γνωσιολογικού και ανταποκριτικού
περιεχομένου. Η αξία ενός τέτοιου περιοδικού διευρύνεται και καθρεφτίζει το έργο και την προσφορά, τα
επαγγελματικά επίπεδα, το ήθος, τη δεοντολογία και γενικότερα, την ταυτότητα της Κυπριακής Νοσηλευτικής του
σήμερα και του αύριο. Η προβολή και η τεκμηρίωση των στοιχείων αυτών είναι απαραίτητη, σε μια σύγχρονη
κοινωνία με αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις, σε μια κοινωνία που αναγνωρίζει και εκτιμά την επαγγελματική
οντότητα μέσα από ενδείξεις και αποδείξεις, για την ουσία και την αξία της. Η αυτονομία και ο επαγγελματισμός
δεν απαιτούνται και δεν θεωρούνται δεδομένα, κερδίζονται με έργα.
Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η αμφίδρομη επικοινωνία, η επανατροφοδότηση και η άμεση ή έμμεση συμμετοχή των
συναδέλφων σε όλα τα μήκη και πλάτη της Κύπρου, εκτιμάται αναγκαία για την προώθηση, αναβάθμιση και
θεσμοθέτηση του περιοδικού. Η συμβολή της Διεύθυνσης κάθε Νοσηλευτικού κέντρου, των Τοπικών επιτροπών
και των συνεργατών του περιοδικού θεωρείται ζωτικής σημασίας, αφορά το περιοδικό από κάθε άποψη και
σίγουρα, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί.
Είναι πεποίθηση μας ότι η παρουσία και η διατήρηση του περιοδικού στα Κυπριακά Νοσηλευτικά δεδομένα,
δρώμενα και τεκταινόμενα είναι απαραίτητη. Η συνέχεια απαιτεί συλλογική και σοβαρή δουλειά.
Προσβλέπουμε και ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση και συνεργασία μας.
Εκ της Εκδοτικής επιτροπής
Χρίστος Ανδρέου
Πρόεδρος
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