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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Έχουμε σχεδόν διανύσει καιτο πέμπτο έτος από τότε που πρωτοεμφανίστηκε το επίσημο εκφραστικό έντυπο του
επαγγελματικού μας συνδέσμου. Αναπολώντας τα πρώτα μας βήματα τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε
και τη πορεία του περιοδικού μας πιστεύω ότι τα Κυπριακά Νοσηλευτικά Χρονικά έχουν διαδραματίσει σπουδαίο
ρόλο στα νοσηλευτικά δρώμενα της πατρίδας μας. Αξιέπαινο έργο επιτελεί τόσο η εκδοτική / επιστημονική επιτροπή
όσο και οι συνάδελφοι που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση για δημοσίευση επιστημονικών εργασιών και
ανταποκρίσεων. Συγχαρητήρια και έπαινοι αξίζουν σε όλους.
Η διάδοση της γνώσης έχει ιδιαίτερη σημασία αφού μέσω αυτής της διάδοσης διευρύνονται οι ορίζοντες των
νοσηλευτών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νέων μεθόδων στην εφαρμογή της νοσηλευτικής πράξης. Επιπρόσθετα το
τεύχος αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και «Ευρωπαϊκό τεύχος» αφού έχουμε διανύσει ήδη το πρώτο εξάμηνο
από την προηγούμενη έκδοση που συνέπιπτε με την ένταξη της Κύπρου μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις είναι μεγάλες μέσα στην Ευρωπαϊκή Έικογένεια Έι Κύπριοι νοσηλευτές και θέλουν
και μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καιρών.
Μια από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών για εργοδότηση και
εγκατάσταση. Για τη χώρα μας διαγράφονται προοπτικές προσέλκυσης νοσηλευτών από την Ευρώπη. Αυτό
τουλάχιστο αποδεικνύουν τα στοιχεία που φτάνουν σχεδόν καθημερινά στον ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ
Αποτελεί υποχρέωση και καθήκον όλων μας (τόσο του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ όσο και της πολιτείας) η παροχή σωστών
πληροφοριών προς τους συναδέλφους αυτούς για αρκετούς ευνόητους λόγους.
Σαν Επαγγελματικός Σύνδεσμος έχουμε ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Μόνιμης Επιτροπής Νοσηλευτώντης Ε.Ε
(PCN) για τον καταρτισμό του Οδηγού Καλής Πρακτικής για τη στρατολόγηση και εργοδότηση Νοσηλευτών. Εκτός
από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις έχουμε και την επαγγελματική και δεοντολογική υποχρέωση για καθοδήγηση
και ένταξη στη νοσηλευτική κοινότητα της Κύπρου όλων όσων στρατολογούνται για προσφορά υπηρεσιών υγείας
στο νησί μας.
Καλούμαστε λοιπόν όπως δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό στο διεθνιστικό αυτό φαινόμενο της διασυνοριακής
μετακίνησης νοσηλευτών για να πετύχουμε και στις «εξετάσεις» των Ευρωπαίων συναδέλφων.
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