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Λευκωσία, 10 Οκτωβρίου 2016 
 
ΘΕΡΜΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  
Εφαρμόζεται η Συμφωνία Συνεργασίας 

 
Φοιτητές: «Είναι μια πράξη που αναμέναμε με ανυπομονησία εδώ και πάρα πολύ 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 μας εκπαίδευση. Σε αυτό το 

χώρο είμαστε πλέον έτοιμοι να δεχθούμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση με την εγγυημένη εμπειρία 

τόσο των πανεπιστημιακών όσο και των νοσοκομειακών ιατρών». 

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας βρέθηκαν σήμερα Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 οι φοιτητές της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την έναρξη του Προγράμματος Κλινικής Εκπαίδευσης. Η 

κλινική άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής είναι μια από τις πρόνοιες του Μνημονίου Συνεργασίας 

που υπέγραψαν την Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016, ο Υπουργός Υγείας, Δρ Γιώργος Παμπορίδης, και ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.  

Η κλινική εκπαίδευση των φοιτητών και η ανάληψη κλινικών καθηκόντων από ιατρούς του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και Πανεπιστημιακούς Διευθυντές ξεκίνησαν με μια θερμή τελετή υποδοχής και 

Διάσκεψη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Υπουργού Υγείας, του Πρύτανη, του 

Εκτελεστικού - Ιατρικού Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, των ακαδημαϊκών της Ιατρικής 

Σχολής, καθώς και Ιατρών και άλλου προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

Θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο Υπουργός Υγείας, Δρ Γιώργος Παμπορίδης, στους φοιτητές της Ιατρικής 

Σχολής. Σε δηλώσεις του χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως πολύ σημαντική αφού η Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου επίσημα πλέον συνδέεται και με τη ναυαρχίδα των Υπηρεσιών Υγείας της Κύπρου, 

το μόνο τριτοβάθμιο νοσοκομείο που έχουμε στη χώρα. Απευθυνόμενος στους φοιτητές της Ιατρικής 

Σχολής, ο Δρ Παμπορίδης τους καλωσόρισε και τους χαρακτήρισε ως την αφρόκρεμα της νεολαίας. «Είστε 

ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Μέση Εκπαίδευση σε μαθησιακό επίπεδο, και εισήλθατε στην Ιατρική 

Σχολή που είναι η δυσκολότερη Σχολή στην πατρίδα μας και στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο με όνειρα να 

υπηρετήσετε το συνάνθρωπό σας. Αφετέρου, από σήμερα εισέρχεστε σε ένα Νοσοκομείο το οποίο 

αποτελεί τη ναυαρχίδα των Υπηρεσιών Υγείας στην πατρίδα μας. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να 
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ανοίξει τις πύλες της σε εσάς που είστε η αφρόκρεμα των φοιτητών μας και να σας καλωσορίσει να 

αποκτήσετε κλινική εμπειρία γιατί εδώ είναι που θα δημιουργηθεί η σύζευξη μεταξύ της θεωρητικής σας 

κατήχησης, που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, και της πρακτικής σας εξάσκησης, που γίνεται στις κλινικές». Ο 

Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε επίσης την πρόθεση της πολιτείας εντός των επόμενων μηνών να εισαγάγει 

τάχιστα νομοθεσία, η οποία θα ρυθμίζει όλα τα ζητήματα της συνεργασίας μεταξύ Ιατρικών Σχολών και 

των Νοσηλευτηρίων, Δημόσιων και Ιδιωτικών, στην Κύπρο.  

Ο Εκτελεστικός-Ιατρικός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Δρ Μάριος Λοϊζου χαρακτήρισε 

τη σημερινή ημέρα σημαντική για την Ιατρική στον τόπο μας αφού ουσιαστικά γίνεται το πρώτο βήμα για 

τη σταδιακή μετατροπή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας σε πανεπιστημιακό. «Με μεγάλη μου χαρά 

υποδέχομαι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου για την επίσημη έναρξη της κλινικής τους άσκησης. Ταυτόχρονα, με μεγάλη μου χαρά υποδέχομαι 

τους Καθηγητές του Πανεπιστημίου που αναλαμβάνουν και αυτοί επίσημα τα καθήκοντα στις κλινικές». Ο 

Δρ Λοϊζου εξέφρασε την πεποίθηση και την άποψη όλων των συναδέλφων του στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας ότι αυτό το εγχείρημα, όσο δύσκολο και αν είναι, στο τέλος θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και 

θα μπορέσουν, μαζί με τους συνάδελφους του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε 3 χρόνια να παραδώσουν στην 

κυπριακή κοινωνία τους πρώτους απόφοιτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Απευθυνόμενος προς τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής, τους προέτρεψε να αξιοποιήσουν την γνώση και 

την εμπειρία που μπορεί το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας να τους δώσει. «Η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή 

για να μετατρέψουμε το όραμα σε πραγματικότητα», διαβεβαίωσε.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ξεκίνησε τις δηλώσεις 

του με τη διαπίστωση ότι ο τόπος μας αλλάζει. «Περάσαμε από χίλια μύρια κύματα και η δική σας 

παρέμβαση κ. Υπουργέ ήταν πραγματικά ουσιαστική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαι σίγουρος ότι ο 

ιστορικός του μέλλοντος θα σημειώσει την καταλυτική σας παρέμβαση.  Ο Πρύτανης, αφού σημείωσε ότι 

οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι ότι καλύτερο έχουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, απευθυνόμενος 

προς τον Εκτελεστικό-Ιατρικό Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, είπε χαρακτηριστικά: 

«Υποδεχτείτε αυτά τα παιδιά με αγάπη, ανοίξετε την αγκαλιά σας, είναι παιδιά που το αξίζουν και είμαι 

σίγουρος ότι θα το ανταποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Απευθυνόμενος προς τους φοιτητές 

της Ιατρικής Σχολής, ο Πρύτανης τους κάλεσε να ανταποδώσουν αυτή την αγάπη με ένα άκρατο 

επαγγελματισμό. «Είστε οι πρώτοι που εισέρχεστε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, θα ακολουθήσουν 

άλλοι και πρέπει να δώσετε καλά παραδείγματα για τους επόμενους που έρχονται». Ο Πρύτανης 

σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι όλοι οι φορείς πρέπει να υπόκεινται σε συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση 

αναφέροντας ότι «Στο DNA ενός υγειούς οργανισμού πρέπει να είναι η συνεχής αξιολόγηση. Δεν πρέπει 

να τη φοβόμαστε. Διότι μόνο με την αξιολόγηση μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι και αυτό ισχύει και για 

τους κρατικούς ιατρούς αλλά και για τους πανεπιστημιακούς ιατρούς. Η συνεργασία της Ιατρικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου με κρατικά νοσηλευτήρια είναι η φυσική εξέλιξη εκσυγχρονισμού του 

συστήματος», κατέληξε ο Πρύτανης.  

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Δρ Παναγιώτης Γιάλλουρος, 

Καθηγητής Παιδιατρικής, ευχαρίστησε τον Υπουργό Υγείας για την προσήλωση και την ηγετική ικανότητα 

που επέδειξε για την ενεργοποίηση της συμφωνίας που σηματοδοτεί την έναρξη αυτής της θεσμικής 

συνεργασίας μεταξύ δυο βασικών θεσμών της δημόσιας υγείας στην Κύπρο, των Δημόσιων Νοσοκομείων 

και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημείωσε δε ότι «Ως πανεπιστημιακοί γιατροί 

ερχόμαστε στα Δημόσια Νοσοκομεία ως φίλοι και ως συνεργάτες. Δίνουμε τα χέρια στους συνάδελφους 

των Δημόσιων Νοσοκομείων για να εργαστούμε σκληρά και με προσήλωση σε κοινούς στόχους. Ξέρουμε 

ότι τα Δημόσια Νοσοκομεία, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, στελεχώνονται κατά κανόνα από 

ικανότατους γιατρούς και επαγγελματίες υγείας. Μαζί μπορούμε, οι ομάδες των νοσοκομειακών γιατρών 

και οι ομάδες των πανεπιστημιακών γιατρών, κάτω από τους δύο διευθυντές κλινικής, να φέρουμε τις 

βελτιώσεις που απαιτούνται, ούτως ώστε σταδιακά στα επόμενα λίγα χρόνια οι Κλινικές να περάσουν με 



επιτυχία τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης που θεσμοθετεί η συμφωνία και να πιστοποιηθούν ως 

πανεπιστημιακές».   

Ο αριστούχος 4ετής φοιτητής της Ιατρικής Σχολής,  Ανδρέας Ματθαίου, εκ μέρους των συμφοιτητών του 

ευχαρίστησε θερμά το Υπουργείο Υγείας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τους ιατρούς των δημόσιων 

νοσηλευτηρίων αλλά και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία. «Η σημερινή 

ημέρα», συνέχισε, «αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την εκπαίδευσή μας. Από σήμερα αποκτούμε 

πρόσβαση στα Δημόσια Νοσηλευτήρια, τα οποία με αυτό τον τρόπο κάνουν το πρώτο βήμα για να 

μετατραπούν σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Είναι μια πράξη που αναμέναμε με ανυπομονησία εδώ και 

πάρα πολύ 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 μας 

εκπαίδευση. Σε αυτό το χώρο είμαστε πλέον έτοιμοι να δεχθούμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση με την 

εγγυημένη εμπειρία τόσο των πανεπιστημιακών όσο και των νοσοκομειακών ιατρών».  

 

Περαιτέρω Πληροφορίες: 

Πανεπιστημιακές Κλινικές 

Η δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών σκοπό έχει την αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών με κύριο 

γνώμονα την προώθηση των συμφερόντων των ασθενών, με απόλυτο σεβασμό στην ιατρική δεοντολογία, 

την ασθενο-κεντρική ιατρική και τις επιστημονικά θεμελιωμένες πρακτικές. Η υιοθέτηση διεθνών 

πρακτικών αριστείας διασφαλίζει, επίσης, την υψηλού επιπέδου κατάρτιση των φοιτητών Ιατρικής και την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι απόφοιτοι της ιατρικής εκπαίδευσης.   Παράλληλα, προσφέρει 

στους Ακαδημαϊκούς Ιατρούς πεδίο κλινικής και ερευνητικής δραστηριότητας, και στους Ιατρούς του 

Δημοσίου ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα. 

Πανεπιστημιακοί Διευθυντές 

Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου αναλαμβάνουν 

καθήκοντα Πανεπιστημιακού Διευθυντή σε Κλινική της ειδικότητάς τους.  Συνεργάζονται ισότιμα με τον 

Νοσοκομειακό Διευθυντή για να μετεξελίξουν τις πρακτικές στη βάση διεθνών προτύπων.  Ο κάθε 

Διευθυντής έχει την ομάδα συνεργατών του και εξασκεί αυτόνομα τα κλινικά του καθήκοντα.   

Η Κλινική λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο και προωθεί τα συμφέροντα των ασθενών με απόλυτο 

σεβασμό στην ιατρική δεοντολογία, την ασθενο-κεντρική ιατρική και τις επιστημονικά θεσμοθετημένες 

πρακτικές.  Η Κλινική μετονομάζεται σε Πανεπιστημιακή, ως ενιαίο σύνολο, μετά από πιστοποίηση των 

πρακτικών της μέσα από διαδικασία διεθνούς αξιολόγησης από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων από 

τρεις (3) διαφορετικές χώρες.  Την όλη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης εποπτεύει η Σύγκλητος 

του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. 

Κλινική Εκπαίδευση Φοιτητών 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι φοιτητές θα ακολουθούν πρόγραμμα κλινικής εκπαίδευσης, ειδικά 

σχεδιασμένο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, και θα εποπτεύονται τόσο από Ιατρούς 

του Δημοσίου όσο και από καθηγητές Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Η αρμονική συνεργασία 

μεταξύ Δημόσιων Ιατρών και Ιατρών του Πανεπιστημίου Κύπρου διασφαλίζει τη σύνθεση επιστημονικής 

γνώσης σε συνθήκες αυθεντικής πρακτικής και τη σύζευξη θεωρίας και πράξης.  Οι φοιτητές θα 

επωφεληθούν από ένα περιβάλλον μακροχρόνιας εμπειρίας στην παροχή τριτοβάθμιας ιατρικής 

φροντίδας σε ένα πλαίσιο ανοιχτής πρόσβασης από τους ασθενείς. 

 



Ενίσχυση Κλινικών με Πανεπιστημιακούς Ιατρούς 

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε κλινικές 

ειδικότητες, και οι Πανεπιστημιακοί Διευθυντές, θα ενισχύσουν άμεσα το ανθρώπινο δυναμικό των 

Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, και θα συμβάλουν στη μείωση των καταλόγων αναμονής και στην 

αποφόρτιση των Ιατρών του Δημοσίου.  Σταδιακά, η πιστοποίηση Πανεπιστημιακών Κλινικών θα 

ενισχύσει το επιστημονικό έργο των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, θα παρέχει ευκαιρίες εμπλοκής σε 

ερευνητικά προγράμματα σε όλους τους Ιατρούς και θα συμβάλει στη διεθνή ανάδειξη του ιατρικού 

έργου που επιτελείται και στην καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών μέσα από συνεργασίες και 

ανταλλαγές εμπειριών με Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του εξωτερικού. 

 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


