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Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου: Στο πρώτο βήμα προς τη 
δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Κύπρο. 

 
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ* 
 

Μόλις τρία έτη έχουν παρέλθει από τότε που η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου 
μάς υποδέχθηκε ως τους πρώτους της φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2013 και η πορεία της 
εξέλιξής της έκτοτε χαρακτηρίζεται θεαματικά ανοδική. Ξεκινώντας πρώτα από όλα με τη 
βασική μας εκπαίδευση, προχωρώντας στη διεθνή μας δραστηριοποίηση υπό την καθοδήγηση 
του ακαδημαϊκού προσωπικού και ευρισκόμενη ένα βήμα πριν από την κλινική μας 
εκπαίδευση, είναι πλέον έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο και στην περίθαλψη των ασθενών 
στην Κύπρο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι με ιδιαίτερή μας ευχαρίστηση που υποδεχθήκαμε στις 28 Ιουλίου 
2016 την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Υπουργείου Υγείας, βάσει του οποίου αποκτούμε πρόσβαση 
στα δημόσια νοσηλευτήρια και πρώτα από όλα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το οποίο 
με αυτό τον τρόπο κάνει το πρώτο βήμα, για να μετατραπεί στο πρώτο πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο της Κύπρου. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο στην εξέλιξη της Ιατρικής Σχολής, 
αφού η τοποθέτηση των διακεκριμένων ακαδημαϊκών ιατρών και των έμπειρων 
νοσοκομειακών ιατρών γύρω από την ίδια κλίνη του ασθενούς, αφενός κατοχυρώνει την άρτια 
κατάρτισή μας και αφετέρου εξασφαλίζει τη βέλτιστη περίθαλψη των ασθενών. Είναι 
αναντίλεκτα ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία, αφού 
αποτελεί τη σφραγίδα για την καινοφανή στα κυπριακά δεδομένα εφαρμογή του τρίπτυχου 
διδασκαλία-περίθαλψη-έρευνα μέσα από την απρόσκοπτη συνεργασία του μεγαλύτερου 
κρατικού νοσηλευτηρίου με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο. 

Αυτή η συμφωνία είναι μια πράξη που αναμέναμε με ανυπομονησία εδώ και καιρό, αφού 
το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας αποτελεί την κορωνίδα της περίθαλψης των ασθενών στην 
Κύπρο, με αποτέλεσμα να καθίσταται ο πλέον κατάλληλος χώρος για την κλινική εκπαίδευση 
ενός φοιτητή Ιατρικής. Πλέον αισθανόμαστε ότι μέσα από την Ιατρική Σχολή θα αποκτήσουμε 
την απαιτούμενη εμπειρία, για να καταξιωθούμε μελλοντικά ως επαγγελματίες υγείας. Αυτή η 
αίσθησή μας επισφραγίζεται από την πληθώρα και την ποικιλότητα των κλινικών 
περιστατικών, με τα οποία μέλλεται να έρθουμε σε επαφή, από την υψηλή ποιότητα του 
σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού και από την εγγυημένη εμπειρία των ακαδημαϊκών και 
νοσοκομειακών ιατρών. 

Προσωπικά, η επιλογή του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, για να 
επιτύχω το στόχο μου να γίνω ιατρός, δεν ήταν απλή υπόθεση. Γενικά, κάθε νέα αρχή φαίνεται 
δύσκολη και στην περίπτωση της ίδρυσης μιας ιατρικής σχολής δύσκολα αναμένει κανείς ότι 
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τα πρώτα έτη θα παρέλθουν χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα. Στην πραγματικότητα, κάτι 
τέτοιο μπορεί να φαίνεται απίθανο, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Είναι γεγονός ότι με τις 
διαρκείς, μεθοδικές και σταθερές προσπάθειες που καταβάλλει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
κατορθώσαμε να φοιτήσουμε στα πρώτα τρία έτη σπουδών της νεοσύστατης Ιατρικής Σχολής 
με πλήρη ομαλότητα. Όχι μόνο δεν αντιμετωπίσαμε οργανωτικές ή τεχνικές ελλείψεις, αλλά η 
άρτια εκπαίδευσή μας έως σήμερα έγινε με τρόπο που θα ζήλευαν πολλές ιατρικές σχολές ανά 
τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα του πρωτοποριακού 
προγράμματος σπουδών μας. 

Ωστόσο, οφείλω να παραδεχθώ ότι κατά καιρούς τρέφαμε κάποιους ενδοιασμούς για τα 
επερχόμενα έτη σπουδών και ειδικά για τα κλινικά έτη. Πηγή της προέλευσης των ανησυχιών 
μας υπήρξαν οι καθυστερήσεις εκ μέρους της Πολιτείας σε καίρια ζητήματα. Παρόλα αυτά, με 
τις άοκνες διαμεσολαβήσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και τη διάθεση συνεργασίας των 
πολιτειακών αξιωματούχων, δείχνοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους προς το μεγαλύτερο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, εντός ενός σύντομου χρονικού διαστήματος απαλείφθηκαν 
όλα τα κωλύματα που επενέβαιναν έως πρόσφατα στη μετέπειτα πορεία της Ιατρικής Σχολής: 
εγκρίθηκαν τα απαιτούμενα κονδύλια, αποπαγοποιήθηκαν οι θέσεις ακαδημαϊκού 
προσωπικού, παραχωρήθηκε το Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας και θεσμοθετήθηκε το 
πλαίσιο συνεργασίας με τα δημόσια νοσηλευτήρια. Αυτή η έγκαιρη ανατροπή και η μεθοδική 
και ποιοτική οργάνωση των κλινικών ετών καθίσταται καταπέλτης των όποιων ενδοιασμών και 
μας θωρακίζει με πνεύμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 
οποίο διαρκώς συμπαραστέκεται σε κάθε μας βήμα και επιβεβαιώνει την εξασφάλιση της 
επαγγελματικής μας ποιότητας ως μελλοντικοί ιατροί. 

Σήμερα, αναμένουμε να εισαχθούμε στα κλινικά έτη των σπουδών μας τον προσεχή 
Σεπτέμβριο και να μάθουμε από τα έμπειρα χέρια των διακεκριμένων ακαδημαϊκών ιατρών 
που έχουν αναλάβει το διδακτικό έργο αυτών των ετών, αλλά και των νοσοκομειακών ιατρών 
που μέλλεται να συνεργασθούν μαζί τους. Το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος των 
μαθημάτων θα διεξάγεται στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια του ανακαινισμένου 
και πλήρως εξοπλισμένου Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής, ενώ το κλινικό 
μέρος θα διεξάγεται στα αντίστοιχα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που κατά τα προηγούμενα έτη των σπουδών μας είχαμε την 
τύχη να εκπαιδευθούμε βάσει του πρωτοποριακού προγράμματος σπουδών της Ιατρικής 
Σχολής. Μάθαμε την Ιστολογία με τη χρήση σύγχρονων οπτικών μικροσκοπίων και την 
Ανατομία με τη χρήση των υπερσύγχρονων Τραπεζιών Εικονικής Ανατομίας, τα οποία 
παρουσιάζουν σε τρισδιάστατη μορφή και στο φυσικό τους μέγεθος το αρσενικό και το 
θηλυκό ανθρώπινο σώμα, παρέχοντάς μας τη δυνατότητα να το μεγεθύνουμε, να το 
περιστρέψουμε προς κάθε κατεύθυνση και να το τεμαχίσουμε σε κάθε επίπεδο, καθώς και 
πολλές άλλες δυνατότητες συμπεριλαμβανομένων της μελέτης μέσα από απεικονιστικές 
εξετάσεις και εφαρμογές 4-D. Μάθαμε να εξασκούμε τις βασικές κλινικές δεξιότητες, όπως 
είναι η λήψη ιατρικού ιστορικού, η αιμοληψία και η ενδοτραχειακή διασωλήνωση, με τη 
χρήση ανατομικών ομοιωμάτων και μοντέλων-ασθενών. Σημαντικό πλεονέκτημα θεωρούμε 
την εκπαίδευσή μας βάσει κλινικών σεναρίων, η οποία συνδυάζει όλες τις βασικές ιατρικές 
επιστήμες και αναδεικνύει πρώτα από όλα την κλινική τους σημασία, καθώς και την από το 
πρώτο έτος επαφή μας με πραγματικούς ασθενείς κατά τις κλινικές μας επισκέψεις σε 
διάφορα νοσηλευτήρια. 

Μοναδικό πλεονέκτημα για εμάς είναι και η στενή επαφή που διατηρούμε με τους 
καθηγητές μας λόγω του μικρού αριθμού φοιτητών σε κάθε έτος σπουδών σε σχέση με άλλες 
ιατρικές σχολές του εξωτερικού. Αυτή η επαφή μάς προσφέρει επιπλέον ανεπανάληπτες 
ευκαιρίες, για να συμμετάσχουμε σε δραστηριότητες σχετικές με την Ιατρική παράλληλα με το 
πρόγραμμα σπουδών μας. Ενδεικτικά αναφέρω τη συμμετοχή πολλών από εμάς σε διεθνή 



 

 

ιατρικά συνέδρια με σκοπό την επιστημονική παρουσίαση δικών μας εργασιών, στην 
αποστολή ομάδας ακαδημαϊκών και φοιτητών προς το Άγιο Όρος με σκοπό την οργάνωση του 
Νοσοκομείου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου και στις εργασίες για την προετοιμασία του 18ου 
διεθνούς συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Παιδιών, το οποίο θα διεξαχθεί 
τον προσεχή Μάιο για πρώτη φορά στην Κύπρο. 

Όντας έτοιμοι να προχωρήσουμε προς τις κλινικές μας σπουδές, όλοι οι φοιτητές βιώνουμε 
βήμα προς βήμα την εξέλιξη της Ιατρικής Σχολής, με αποκορύφωμα τη σύναψη της 
συνεργασίας με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Στόχος μας να αντλήσουμε όσο το δυνατό 
περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες, για να περιθάλπουμε επιτυχώς τους ασθενείς μας και να 
ανταποκρινόμαστε επαρκώς στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματός μας. Όραμά μας να 
συνεισφέρουμε από την πλευρά μας στο να φθάσει η Ιατρική Σχολή να γίνει το διαμάντι της 
διδακτικής της Ιατρικής στην Κύπρο και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, προσφέροντας 
παράλληλα βέλτιστες ιατρικές υπηρεσίες και αξιόλογο ερευνητικό έργο. Θα είναι τιμή μας να 
αποτελέσουμε σε μερικά χρόνια τη νέα γενιά Κυπρίων ιατρών ως οι απόφοιτοι της πρώτης 
κρατικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου! 
 
* Ο Ανδρέας Ματθαίου είναι αριστούχος προπτυχιακός φοιτητής στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 


