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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Λευκωσία, 18 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΝ ΤΙΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη συνεχούς εξέλιξης και αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας που
προσφέρονται στους πολίτες. Ο ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας της υγείας επιβάλλει σε όλους -όσοι μπορούν
και έχουν τη δυνατότητα- να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς όφελος των ασθενών.

Για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με τα Δημόσια
Νοσηλευτήρια και η μετεξέλιξη κλινικών σε πανεπιστημιακές κλινικές. Το Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του
ακαδημαϊκού και κοινωνικού του ρόλου,

επιθυμεί να συμβάλει με την εμπειρογνωμοσύνη και το

ερευνητικό του έργο στην προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών,
διασφαλίζοντας παράλληλα την άρτια και πιστοποιημένη εκπαίδευση των φοιτητών του. Των αυριανών
ιατρών, που με τη σειρά τους θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες υγείας και θα προσφέρουν ποιοτικές ιατρικές
υπηρεσίες στους πολίτες.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνάντηση του Υπουργού Υγείας με εκπροσώπους των
Συντεχνιών των Ιατρών στις 17 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνδρομής του στον
εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των δύο μερών, με στόχο πάντα να υπάρξει το μέγιστο δυνατό κοινωνικό
όφελος.

Η Κύπρος είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει δημόσιο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο. Στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να αλλάξει αυτή η αρνητική πραγματικότητα.

Μέχρι τότε όμως είναι απαραίτητη η ενδυνάμωση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων ιατρικών
υπηρεσιών. Κάτι που μπορεί να γίνει μόνο ενώνοντας δυνάμεις με τους ιατρούς του δημοσίου. Και
αξιοποιώντας την πολύχρονη και αξιόλογη κλινική τους εμπειρία, σε συνδυασμό με την
εμπειρογνωμοσύνη και το ερευνητικό έργο των ακαδημαϊκών ιατρών. Πάνω απ΄ όλα η ιατρική επιστήμη
πρέπει να ενώνει, μπροστά στον κοινό στόχο: Την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ασθενειών και την
υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.
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