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Νοσηλευτική! Για πολλούς μια απλή λέξη ή ένα επάγγελμα, μα για εμάς τους επαγγελματίες
υγείας, είναι όλη μας η ζωή !!!!
Σε αυτό το τεύχος νοιώθω την ανάγκη, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα νεαρά παιδιά, στους νεαρούς
αποφοίτους και μελλοντικούς συναδέλφους, για το ενδιαφέρον τους, στη μελέτη και συγγραφή
επιστημονικών άρθρων, βοηθώντας πρωτίστως, τους εαυτούς τους και διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο
τις γνώσεις τους και από την άλλη διαμορφώνοντας ένα επαγγελματικό χαρακτήρα, παρέχοντας υψηλού
επιπέδου φροντίδα υγείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Πολλά συγχαρητήρια επίσης, αξίζουν και στους καθηγητές/τριες τους, για τη συμβολή, παρακίνηση,
καθοδήγηση και σημαντική βοήθεια, στη συγγραφή τέτοιων άρθρων, που, χωρίς τη προθυμία τους, δεν
μπορεί κανείς να πορευτεί σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι.
Είναι τιμή για μας, η ενασχόληση τους από τόσο νωρίς με τα κοινά, δημοσιεύοντας και αναδεικνύοντας το σημαντικό τους έργο,
είτε αυτό αφορά ανασκοπήσεις, είτε πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες, καταφέρνοντας με τη συμβολή και με το δικό τους λιθαράκι,
στην ανάδειξη και συνεχή εξέλιξη, της Νοσηλευτικής Επιστήμης.
Δεδομένων και των ραγδαίων επιστημονικών εξελίξεων στον χώρο των επιστημών της Εκπαίδευσης και της Υγείας, η ενθάρρυνση
για συγγραφή τέτοιων άρθρων, θα πρέπει να είναι συνεχής και διαχρονική, αφού ο αυθόρμητος φόβος για τη συγγραφή ενός
κειμένου, είναι σύνηθες φαινόμενο στους φοιτητές και σπουδαστές και όχι μόνο. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που τίθενται πριν
την έναρξη συγγραφής, ωστόσο, η διαδικασία αυτή, δεν πρέπει να φοβίζει ούτε να αποθαρρύνει, διότι από τη μια μαθαίνεται και
διδάσκεται και από την άλλη ο επιβλέπων καθηγητής/τρια, ως εξειδικευμένος γνώστης του αντικειμένου και γενικότερα του
επιστημονικού πεδίου, θα μπορέσει να καθοδηγήσει το φοιτητή στη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση και προετοιμασία της
έρευνας του .
Παραθέτω πιο κάτω, λόγια συγκίνησης, λόγια βγαλμένα απ'τη ψυχή, φοιτήτριας, απόφοιτης του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ:
«Για να ασχοληθεί κάποιος με τη νοσηλευτική, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που θα ήταν απαραίτητο να τον διακατέχει, είναι
η αγάπη. Αγάπη για τον άνθρωπο, αγάπη για την υγεία, αγάπη για τη νοσηλευτική. Η αγάπη μου λοιπόν, για τον άνθρωπο και η
θέληση μου για παροχή φροντίδας σε όποιον το έχει ανάγκη, με οδήγησαν στο να επιλέξω τη Νοσηλευτική, ως επάγγελμα. Έτσι
τα τέσσερα μου χρόνια, ως προπτυχιακή φοιτήτρια Νοσηλευτικής, ήταν γεμάτα. Γεμάτα από διδαχές, μαθήματα ζωής και
συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Κατά τη περίοδο αυτή, είχα τη τιμή και τη τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ με ανθρώπους,
που τα λόγια τους και οι γνώσεις που μας μεταλαμπάδευαν, με βοήθησαν να αναθεωρήσω, να επαναπροσδιορίσω και να ενισχύσω
την αγάπη μου για τον κλάδο της υγείας. Διαμορφώνοντας έτσι, τον άνθρωπο που είμαι σήμερα.
Ως νέα στο χώρο της υγείας λοιπόν, έχοντας μόλις έχω αποφοιτήσει από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου, θα ήθελα να εκφράσω, πως νιώθω την υποχρέωση, την ευθύνη αλλά και την ανάγκη, να εφαρμόζω τεκμηριωμένη
πρακτική, βασισμένη στην έρευνα και τη μελέτη, ώστε η έκβαση υγείας των ασθενών να είναι η καλύτερη, η ποιότητα φροντίδας
εξαίρετη και η ικανοποίηση των ασθενών η μέγιστη. Για επιτυχία των πιο πάνω, σημαντική είναι η αναζήτηση της βιβλιογραφίας, η
ανάγνωση και η κριτική ερευνών, η μελέτη επιστημονικών άρθρων, η συγγραφή και οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,
καθώς και η ενημέρωση στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κάθε ένα από εμάς».
«Κόποι τεσσάρων ετών, ετών πλημμυρισμένα από συναισθήματα. Χαρά αλλά και λύπη, απογοήτευση αλλά και
ικανοποίηση, θυμός αλλά και ηρεμία, μα αυτό που κυρίευσε είναι η αγάπη. Αγάπη για αυτό που έκανα για τον εαυτό μου
και τους σημαντικούς άλλους! Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, είχα τη τύχη και τη τιμή, να γνωρίσω ανθρώπους, που με τα
λόγια τους με έκαναν το άτομο που είμαι τώρα, με το να αναθεωρήσω και να αναστοχάζομαι!! Ο συνδυασμός των δύο
αυτών καταστάσεων άρχισε ήδη να αποδίδει!! Η πρώτη μου δημοσίευση είναι γεγονός! Τιμή μου πως αυτή θα είναι στο
επιστημονικό περιοδικό Cyprus Nursing Chronicles!!! Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω ξανά τη Δρ Αικατερίνη
Λαμπρινού για τη βοήθεια, τη καθοδήγηση και τις συμβουλές!» (Αυτούσια η δημοσίευση σε ΜΚΔ)
Σε αυτό το σημείο και κλείνοντας, θα ήθελα ξανά να επισημάνω, ότι λόγω της συνεχούς ανάγκης για ανάπτυξη των Υπηρεσιών
Υγείας, απαιτείται η ενεργή επιστημονική εμπλοκή όλων μας, όλων των Νοσηλευτών και Μαιών, οι οποίοι, αφού εξελίσσονται
ακαδημαϊκά και έχοντας εξαιρετικές ιδέες και προτάσεις, να θεωρείται επιτακτική ανάγκη, η αποτύπωση του έργου τους, με τη
προβολή και τη μορφή που του αρμόζει. Το κείμενο, με αυτό τον τρόπο, παίρνει τη κατάλληλη πνοή και ταξιδεύει σε βάσεις
δεδομένων σε όλο το κόσμο.
Εμείς όλοι λοιπόν, στη Συντακτική Επιτροπή, προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν το άρθρο τους προς δημοσίευση
και θα είναι μεγάλη μας χαρά, να αξιολογήσουμε, να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια κάθε συγγραφέα.
*Η αναδημοσίευση από ΜΚΔ, έγινε κατ'όπιν άδειας και με τη σύμφωνο γνώμη της Προπτυχιακής Φοιτήτριας Κυριακής
Αγησιλάου, άρθρο της οποίας δημοσιεύεται στις σελίδες του παρόντος τεύχους.
** Ευχαριστώ τους συνεργάτες, στη Συντακτική Επιτροπή, για την υπερπολύτιμη βοήθειά τους.
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