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Λευκωσία, 02 Νοεμβρίου 2016 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 
 

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Παγκύπριας 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) υπεγράφη την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016. 
 

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Κοσμήτορας, 
Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου και εκ μέρους της ΠΟΣΠΦ, ο Πρόεδρος κ. Μάριος Κουλούμας. 
 

Κατά την τελετή της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, καλωσόρισε του παρευρισκόμενους υπογραμμίζοντας ότι η 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έθεσε ως στόχο, πέραν από την άρτια και ποιοτική εκπαίδευση 
των φοιτητών της Σχολής, την συνεισφορά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του 
τόπου μέσα από την έρευνα και την εμπειρογνωμοσύνης της.  
 

Ο  Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής ευχαρίστησε το Σύνδεσμο για την παρουσία του και υπενθύμισε τη 
ρήση του Ιπποκράτη ότι «ο καλύτερος ασθενής, είναι ο ενημερωμένος ασθενής», κάτι  που λέχθηκε περί 
το 300 π.Χ.  Υπογράμμισε επίσης ότι η καλή ιατρική περίθαλψη βασίζεται όχι μόνο στη γνώση, αλλά και 
στο συναίσθημα.  Ο γιατρός και ο ασθενής πρέπει να συζητούν στο ίδιο επίπεδο. 
 

Στη συνέχεια ο κ. Κουλούμας, Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων και Φίλων τόνισε το 
πόσο σημαντική είναι η σημερινή υπογραφή της συμφωνίας, γιατί με τη σωστή εκπαίδευση και 
ενδυνάμωση των ασθενών, αυτοί θα γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, καθώς χρειάζεται αφενός να 
λαμβάνουν   επαρκή πληροφόρηση από τους ιατρούς και αφετέρου να συνεργάζονται μαζί τους κατά τη 
λήψη αποφάσεων.  Αναφέρθηκε δε στο εργαλείο “patient report outcomes”που πρέπει να καθιερωθεί και 
το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. 
 

Εν κατακλείδι ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών 
και Διοίκησης τόνισε ότι η επιστήμη πρέπει να είναι κοντά στη ζωή και η κοινωνία πρέπει ν’ αναπτύξει 
μηχανισμούς που να συμβάλουν σε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής.  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατέληξε, 
είναι ειλικρινής συμπαραστάτης αυτού του οράματος και θέλει να ενισχύσει τις φωνές των ασθενών. 
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