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Η Ιαηρική Στολή ηοσ
Πανεπιζηημίοσ Κύπροσ
και ηο πανεπιζηημιακό
νοζοκομείο
«Ο
μεγάλες
προζπάθειες
ποσ
καηαβάλλοσμε, ηόζο εμείς οι θοιηηηές
όζο και οι καθηγηηές μας, θα διαυεύζοσν
ζε λίγα τρόνια ηις κακοθημίες ποσ έτοσν
λετθεί μεμονφμένα ηις ηελεσηαίες μέρες».
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ*
Ο ηνκέαο ηεο πγείαο ζηελ Κχπξν βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αθαηάζρεηεο
αηκνξξαγίαο. Η λέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ
ηνκέα ηεο Υγείαο λα πξνρσξνχλ κε ηιηγγηψδεηο ξπζκνχο, ηελ ππνζηειέρσζε
ησλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο, ηηο κεγάιεο ιίζηεο αλακνλήο ησλ αζζελψλ, ηα
λέα πεξηζηαηηθά πνπ νινέλα θαη απμάλνληαη θαη ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία
επηβάιινπλ αδήξηηε ηελ αλάγθε γηα εμεχξεζε κηαο άκεζεο θαη θαζνξηζηηθήο
ιχζεο.
Δίλαη αλαληίιεθην πσο ε Ιαηξηθή θνηλφηεηα νπδέπνηε έθιεηλε ηα κάηηα ηεο ζε
πξνβιήκαηα πνπ θιπδψληδαλ ηηο θνηλσλίεο καο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο. Δκείο σο Φνηηεηέο Ιαηξηθήο θαη εθθνιαπηφκελν κέινο απηήο δελ ζα
κπνξνχζακε λα κείλνπκε άπξαγνη .
Άξαγε έλα παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν λα απνηειέζεη ην εξγαιείν γηα ηελ
πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ ηφπνπ θαη ηελ επίιπζε φισλ
απηψλ ησλ δπζεπίιπησλ πξνβιεκάησλ;
Οη δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο παλεπηζηεκηαθνχ
λνζνθνκείνπ είλαη, πξψηνλ ε δεκηνπξγία παλεπηζηεκηαθψλ θιηληθψλ κε ηελ
παξνπζία αθαδεκατθψλ Ιαηξψλ θαη δεχηεξνλ ε αλάπηπμε ηεο Ιαηξηθήο
έξεπλαο.
Η πξφζιεςε ησλ αθαδεκατθψλ Ιαηξψλ ζα ακβιχλεη ζηαδηαθά ην πξφβιεκα
ηεο ππνζηειέρσζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο Ιαηξηθήο έξεπλαο ζα ζπκβάιεη ζηελ
εμεχξεζε θαηλνηφκσλ ζεξαπεπηηθψλ ιχζεσλ πνπ ζα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο
δηάθνξεο αζζέλεηεο.
Οη αθαδεκατθνί Ιαηξνί πέξαλ απφ ηελ επηηέιεζε ηνπ θιηληθνχ ηνπο έξγνπ,
αλαιακβάλνπλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ Ιαηξηθήο κε ηε ζεκαληηθή
ζπκβνιή ησλ λνζνθνκεηαθψλ Ιαηξψλ. Γειαδή νη αθαδεκατθνί ηαηξνί κε βάζε
ηελ θιηληθή θαη παλεπηζηεκηαθή ηνπο εκπεηξία, πξνζπαζνχλ λα
κεηαιακπαδεχζνπλ ηελ Ιαηξηθή γλψζε ζηνπο θνηηεηέο. Δπνκέλσο είλαη

θπζηθφ επαθφινπζν πσο ε ίδξπζε ελφο παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ
επηβάιιεη ηελ αλάγθε γηα ζπλερή εθπαίδεπζε ηφζν ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο,
φζν θαη ησλ θνηηεηψλ Ιαηξηθήο.
Δπηπξφζζεηα ε δεκηνπξγία παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ ζα πξνζειθχζεη
αξθεηνχο επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηφ ζα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή
απνθφξηηζε ηνπ θξάηνπο αθνχ δελ ζα αλαγθάδεηαη λα ζηέιλεη ζπάληα
πεξηζηαηηθά ζην εμσηεξηθφ.
Δίλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ε ίδξπζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ ηφζν
γηα ην ζχζηεκα πγείαο ηνπ ηφπνπ φζν θαη γηα ηε δεκφζηα ηαηξηθή ζρνιή ηεο
ρψξαο, σζηφζν γελληέηαη ην εχινγν εξψηεκα γηα πνην ιφγν θαζπζηεξεί ε
δεκηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ. Δζηηάδνληαο ζηηο ξίδεο ηνπ
πξνβιήκαηνο εγείξνληαη πάκπνιια εξσηήκαηα. Μήπσο ππάξρνπλ
πξνζσπηθά θαη πνιηηηθά ζπκθέξνληα ζηε κέζε πνπ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ; Γηαηί θάπνηνη πξνζπαζνχλ λα
ακαπξψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη
ησλ θνηηεηψλ; Γηαηί θάπνηνη εθθξάδνπλ αλεζπρίεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
Ιαηξψλ πνπ ζα παξάγεη ε Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ;
Η Ιαηξηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ δελ έγηλε γηα λα παξάγεη κφλν
Ιαηξνχο αιιά γηα λα ζπκβάιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ηνπ
ηφπνπ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο Ιαηξηθήο έξεπλαο. Σαθψο θαη o δξφκνο ζηα
πξψηα ρξφληα ίδξπζεο κηαο ηαηξηθήο ζρνιήο δελ είλαη ζηξσκέλνο κε
ξνδνπέηαια. Δίλαη αιήζεηα πσο θαηά ηα πξνθιηληθά έηε αληηκεησπίζακε
πξνβιήκαηα, ηα νπνία ήηαλ αλακελφκελα γηα κηα λενζχζηαηε Ιαηξηθή Σρνιή.
Βέβαηα απηά ηα πξνβιήκαηα επηιχζεθαλ θαη δελ απνηέιεζαλ ζε θακία
πεξίπησζε ηξνρνπέδε γηα ηε ζσζηή εθπαίδεπζή καο. Αληηζέησο, ην επίπεδν
ηεο πξνθιηληθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν βαζίζηεθε ζην ζρεδηαζκφ κηαο
θαηαμησκέλεο δηεζλνχο επηηξνπήο, ε νπνία αζθεί ζπλερή αμηνιφγεζε, θξίλεηαη
ηδηαίηεξα πςειφ, ζπλπθαζκέλν κε ηηο ζχγρξνλεο επηηαγέο ηεο Ιαηξηθήο
επηζηήκεο. Οη θιηληθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζηνπο ρψξνπο παξνρήο
ππεξεζηψλ πγείαο απφ ην πξψην έηνο ζπνπδψλ, ε αλάπηπμε θιηληθψλ
δεμηνηήησλ απφ ην δεχηεξν θηφιαο έηνο, ν ζπλδπαζκφο ηεο ζεσξεηηθήο θαη
πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ βαζηθψλ ηαηξηθψλ επηζηεκψλ (Αλαηνκία,
Φπζηνινγία, Φαξκαθνινγία, Ιζηνινγία θιπ) κέζα απφ ηελ ρξήζε θιηληθψλ
ζελαξίσλ θαη εθζπγρξνληζκέλσλ εξγαζηεξίσλ (αλαηνκηθά ηξαπέδηα-3D,
πιαζηηθά πξνπιάζκαηα, κηθξνζθφπην γηα ηνλ θάζε θνηηεηή θιπ), ν κηθξφο
αξηζκφο θνηηεηψλ αλά έηνο θαη ε ζηελή ζπλεξγαζία θαζεγεηψλ - θνηηεηψλ
απνηέιεζαλ ηηο αζθαιέζηεξεο δηθιίδεο γηα ηε βέιηηζηε εθπαίδεπζε ζηα
πξνθιηληθά έηε.
Όκσο, έλα θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ εμέιημε ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο είλαη ε
κεηάβαζε απφ ηα πξνθιηληθά ζηα θιηληθά έηε, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε
παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ. Απηφ απαηηεί ηελ παξνπζία ησλ αθαδεκατθψλ
ηαηξψλ πνπ ζα έρνπλ δηθαίσκα λα αζθνχλ ηελ θιηληθή ηαηξηθή πξάμε θαη
παξάιιεια λα δηδάζθνπλ ηνπο θνηηεηέο. Η παξνχζα θαηάζηαζε, ε νπνία
ζηεξεί ην δηθαίσκα ζηνπο αθαδεκατθνχο θαζεγεηέο ηνπ 4 νπ έηνπο λα αζθνχλ
ην θιηληθφ ηνπο έξγν θαη παξάιιεια λα δηδάζθνπλ ηνπο θνηηεηέο, κφλν κηα
πξνζσξηλή ιχζε κπνξεί λα ζεσξεζεί.

Δίκαζηε ζίγνπξνη, φηη νη κεγάιεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπκε, ηφζν εκείο
νη θνηηεηέο φζν θαη νη θαζεγεηέο καο, ζα δηαςεχζνπλ ζε ιίγα ρξφληα ηηο
θαθνθεκίεο πνπ έρνπλ ιερζεί κεκνλσκέλα ηηο ηειεπηαίεο κέξεο.
Δκπηζηεπζήθακε ηνλ ηφπν καο, κείλακε γηα λα ζηεξίμνπκε ηε δεκφζηα Ιαηξηθή
ζρνιή ηνπ ηφπνπ. Δίλαη δηθαίσκα καο ινηπφλ λα ιάβνπκε ηε βέιηηζηε
εθπαίδεπζε θαη ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα κπνξέζνπκε λα αληαπνδψζνπκε
σο απξηαλνί Ιαηξνί ηα κέγηζηα ζηνπο ζπκπνιίηεο καο. Η δεκηνπξγία
παλεπηζηεκηαθνχ λνζνθνκείνπ δελ είλαη επέλδπζε κφλν ζηνλ θνηηεηή
Ιαηξηθήο, είλαη επέλδπζε ζην ζχζηεκα πγείαο ηνπ ηφπνπ, είλαη επέλδπζε ζηνλ
πνιπηηκφηεξν πφξν ηεο γεο δειαδή ηνλ άλζξσπν.
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