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Την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας στηρίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου χαιρετίζει και στηρίζει την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας για 
δημιουργία Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, με 
προϊστάμενο τον Καθηγητή Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.   
 
Η δημιουργία της πρώτης Νευρολογικής κλινικής σε κρατικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο θα 
αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και θα καλύψει ένα τεράστιο κενό στην 
περίθαλψη ασθενών με νευρολογικές παθήσεις τόσο, σε οξεία, όσο και σε χρόνια φάση. Ιδιαίτερη 
μνεία πρέπει να γίνει στην παντελή έλλειψη Μονάδας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων (ΑΕΕ). 
Πολλαπλές μελέτες έχουν αποδείξει ότι: (1) η νοσηλεία σε Μονάδες ΑΕΕ μειώνει σημαντικά τα 
ποσοστά θανάτων και υπολειπόμενης αναπηρίας και (2) είναι οικονομικά συμφέρουσες για τα 
εθνικά συστήματα υγείας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, τα καρδιαγγειακά νοσήματα 
(εμφράγματα μυοκαρδίου και ΑΕΕ) αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Κύπρο ενώ τα ΑΕΕ 
είναι κύρια αιτία αναπηρίας (Global Burden of Diseases 2018). 
 
Η Κύπρος, δυστυχώς, είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν διαθέτει Νευρολογική Κλινική. Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου αναγνωρίζοντας αυτήν την επιτακτική ανάγκη και επιδιώκοντας να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στην κυπριακή κοινωνία, έθεσε ως προτεραιότητα την 
προσέλκυση υψηλού επιπέδου και διεθνώς αναγνωρισμένων καθηγητών, οι οποίοι θα είναι σε 
θέση να στελεχώσουν την Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική. Στην παρούσα φάση, υπηρετούν 
τρία ακαδημαϊκά μέλη και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
κρίσεως για άλλους τρεις καθηγητές. 
 
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιο Κύπρου, πέραν από την αριστεία στην εκπαίδευση των νέων 
ιατρών και την έρευνα, είναι σε θέση να συνεισφέρει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών 
υπηρεσιών του κράτους και ιδιαίτερα σε τομείς όπου υπάρχουν ελλείψεις. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και ιδιαίτερα η Ιατρική Σχολή, θα σταθεί αρωγός στην εν λόγω προσπάθεια 
που καταβάλλει το Υπουργείο Υγείας. 
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