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Το πρόγραμμα και οι κατευθύνσεις της Δημόσιας Ιατρικής Σχολής της 
Κύπρου 
 
* του Δρ. Παναγιώτη Κ. Γιάλλουρου 
 
Η ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτέλεσε όραμα και 

όνειρο πολλών γενεών γιατρών αλλά και νέων επιστημόνων της Κύπρου. Οι πολυετείς προσπάθειες 

και προσδοκίες βρήκαν το δρόμο τους προς το τέλος της δεκαετίας του 2000-2010 με την 

πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου να συστήσει Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή 

(https://ucy.ac.cy/medical/el/general-information/international-committee) για τη διαμόρφωση των 

κατευθύνσεων και του προγράμματος της πρώτης δημόσιας Ιατρικής Σχολής της χώρας. Η Επιτροπή 

αποτελείται από προσωπικότητες διεθνούς κύρους, Καθηγητές με μακρόχρονη εμπειρία σε Ιατρικές 

Σχολές της Ευρώπης. Βασική κατευθυντήρια γραμμή από τους εμπειρογνώμονες Καθηγητές, ήταν 

ότι η Κύπρος, όσο μικρή χώρα και να είναι, χρειάζεται μία δημόσια Ιατρική Σχολή που να είναι 

προσανατολισμένη στο ερευνητικό και κλινικό έργο. Η κλινική έρευνα είναι εκ των ων ουκ άνευ για 

όλες τις χώρες, μικρές και μεγάλες, πλούσιες και φτωχές και καθορίζει, εν τέλει, εάν θα έχουμε μία 

πανεπιστημιακού επιπέδου Ιατρική Σχολή ή ένα Κολέγιο το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό στόχο 

την παραγωγή γιατρών. Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή είχε τονίσει στις συστάσεις της ότι μία 

πανεπιστημιακού επιπέδου Ιατρική Σχολή πρέπει να μπορεί να εκπαιδεύει και να δημιουργεί τα 

μελλοντικά της στελέχη και καθηγητές και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς κλινική έρευνα. Το 

παράδειγμα της Ιατρικής Σχολής στην Κρήτη, ένα επίσης μικρό νησί, προσομοιάζει με αυτό το 

πρότυπο αφού εκεί δημιουργήθηκε μία Σχολή με κατεύθυνση την κλινική και βασική έρευνα και 
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έχει ξεπεράσει τα τελευταία χρόνια σε επιτυχίες και στις διεθνείς κατατάξεις πολλές άλλες 

μεγαλύτερες ιατρικές σχολές της Ελλάδας και της Ευρώπης.    

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου τελικά δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το 2013 και ήδη 

τέσσερα έτη φοιτητών παρακολουθούν το εξαετές πρόγραμμα σπουδών της. Από το 2012 το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσα από διεθνή διαγωνισμό, επέλεξε σύμβουλους από την Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου King’s College του Λονδίνου για την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών 

για τα προκλινικά και κλινικά έτη σπουδών της Σχολής. Σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό 

της Σχολής, οι Σύμβουλοι από το Πανεπιστήμιο King’s College δημιούργησαν, για κάθε έτος, 

πρόγραμμα σπουδών διεθνούς επιπέδου, κράμα του αντίστοιχου προγράμματος στο Πανεπιστήμιο 

του Λονδίνου και των τοπικών εμπειριών και αναγκών. Μερικοί «καλοθελητές», με ευκαιρία τις 

τελευταίες συζητήσεις για την ένταξη των πανεπιστημιακών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, 

θεώρησαν καλό να εξαπολύσουν επιθέσεις και ενάντια στο πρόγραμμα σπουδών της δημόσιας 

Ιατρικής Σχολής. Φαίνεται ότι διεκδικούν για τον εαυτό τους θέση εμπειρογνωμόνων στη σύγχρονη 

ιατρική εκπαίδευση. Δυστυχώς για αυτούς τέτοια εμπειρογνωμοσύνη δεν τεκμηριώνεται από το 

βιογραφικό τους. Βέβαια, στην Κύπρο τα κίνητρα τέτοιων παραποιήσεων της αλήθειας εκπηγάζουν 

συνήθως από πολύ πιο ευτελείς επιδιώξεις, από ιδιοτέλεια, παρά από αληθινό επιστημονικό 

ενδιαφέρον και έγνοια για τον τόπο και τη νέα γενιά.      

Μία άλλη «ανησυχία» που εξέφρασαν οι ίδιοι κύκλοι είναι η μη πλήρωση συγκεκριμένων θέσεων 

ακαδημαϊκού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής. Δεν θέλουν πάλιν να αποδεχθούν ότι το κυρίαρχο 

κριτήριο για την πλήρωση θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού σε ένα Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι 

η αριστεία και ότι εάν αυτό το κριτήριο δεν πληρούται είναι ορθότερο οι θέσεις να μένουν κενές και 

να επανα-προκηρύσσονται για αναζήτηση περισσότερων και ικανότερων υποψηφίων με επαρκές 

επιστημονικό έργο και δυνατότητες μελλοντικής συνεισφοράς στην ιατρική έρευνα. Η πρόσφατη 

κατάταξη του Πανεπιστημίου Κύπρου σε περίοπτη θέση στο Times World University Rankings, 

αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας για τις σχολές και τα τμήματα που το απαρτίζουν και δεν επιτεύχθηκε 

παρακάμπτοντας το κριτήριο της αριστείας για να ικανοποιηθούν οι ευτελείς επιδιώξεις κάποιων.  

Η Ιατρική Σχολή θα συνεχίσει να αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία της Διεθνούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής στην ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών της και να στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση 

άριστων Κυπρίων και Ελλαδιτών φοιτητών μέσα από την ανάπτυξη της κλινικής πρακτικής και 

έρευνας. Θα πρέπει επίσης να λεχτεί επί της ουσίας, ότι η δυνατότητα προσέλκυσης εξαιρετικών 

υποψήφιων πανεπιστημιακών γιατρών για τις νέες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής θα 

ενισχυθεί σημαντικά εάν σύντομα αποσαφηνισθεί το καθεστώς με το οποίο θα εργαστούν, ποιες θα 

είναι οι υπευθυνότητες και οι ρόλοι που θα έχουν για το κλινικό τους έργο μέσα στο δημόσιο 

νοσοκομείο. Αυτό ακριβώς σχετίζεται με την έκβαση της δημόσιας συζήτησης που γίνεται αυτές τις 

μέρες για την ανάγκη δημιουργίας πανεπιστημιακών κλινικών στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. 

Τέλος, είναι σημαντικό να θυμούνται οι πολίτες ότι η ύψιστη προτεραιότητα μιας δημόσιας Ιατρικής 

Σχολής είναι να συμβάλει στη συνεχή εξέλιξη και στη βελτίωση ενός ιατρικού συστήματος ανοικτής 

πρόσβασης, με σεβασμό στον άνθρωπο και στις ανάγκες του ασθενούς. 
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