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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 

Λευκωσία, 02 Σεπτεμβρίου 2016 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ 

 
Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράζουν  την ικανοποίησή τους 
για τη συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για τη δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας και το Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ. Πρόκειται για μια συνολική 
συμφωνία, σημειώνουν, που εξασφαλίζει την έναρξη στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 της κλινικής 
εκπαίδευσης και άσκησης στα δημόσια νοσοκομεία των πρώτων φοιτητών της Ιατρικής Σχολής 
που εισέρχονται στο 4ο έτος των σπουδών τους. Η συμφωνία, ως έχει, προδιαγράφει ότι η 
κάθε Κλινική θα έχει δύο Διευθυντές, τον Πανεπιστημιακό Διευθυντή και τον Νοσοκομειακό 
Διευθυντή, οι οποίοι θα σχηματίσουν δύο ομάδες ιατρών που θα συνεργάζονται στο πλαίσιο 
της ενιαίας Κλινικής. Οι δύο ομάδες ιατρών θα επιδιώξουν, με χρονικό ορίζοντα δύο χρόνων, 
την αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών των τριτοβάθμιων κλινικών του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ στη βάση των 
διεθνών άριστων πρακτικών και των ασθενο-κεντρικών αρχών παροχής ιατρονοσηλευτικής 
φροντίδας και θα υποβληθούν σε εξωτερική αξιολόγηση από ομάδα Καθηγητών από Ιατρικές 
Σχολές άλλων χωρών, για να τους απονεμηθεί ο τίτλος της «Πανεπιστημιακής Κλινικής» από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 
Ενόψει αντιδράσεων, οι φοιτητές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τη μέχρι στιγμής 
έλλειψη αμοιβαίας αποδοχής της συμφωνίας για τη συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου με το Υπουργείο Υγείας, καθώς και την έντονη επιθυμία τους να 
εισέλθουν φέτος στα δημόσια νοσοκομεία. Καλούν όλους τους αρμόδιους στο χώρο της 
παιδείας και της υγείας να αφήσουν πίσω τους οποιαδήποτε αρνητική διάθεση με στόχο την 
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άμεση εφαρμογή της συμφωνίας, η οποία διασφαλίζει την αρμονική συνεργασία των 
πανεπιστημιακών και των κλινικών ιατρών. 
 
Αναμένεται στο παρόν στάδιο η σωστή και έγκαιρη εφαρμογή της συμφωνίας που διασφαλίζει 
την αναβάθμιση των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες της χώρας και την 
παροχή υψηλού επιπέδου κλινικής εκπαίδευσης και άσκησης στους φοιτητές της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε μεταγενέστερο στάδιο ευελπιστούμε και στη νομοθετική 
κατοχύρωση της συμφωνίας που θα βρίσκει σύμφωνες όλες τις πλευρές των άμεσα 
εμπλεκόμενων καταλήγουν οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 


