Γραφείο Επικοινωνίας
Τομέας Προώθησης
και Προβολής

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΗ

Τηλέφωνο: 22894304
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr

06 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κοινωφελής σύμπραξη προς όφελος ασθενών και φοιτητών ιατρικής
Πρύτανης: «Η συνεύρεση των καλύτερων εμπειρογνωμόνων αποτελεί αποτελεσματική
κίνηση που θα ωφελεί κάθε χρόνο εκατοντάδες ασθενείς και θα προσφέρει μοναδικές
εμπειρίες στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής»
Εξελίξεις προς όφελος των ασθενών και των φοιτητών
ιατρικής επιφέρει η συνένωση δυνάμεων μεταξύ της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του
Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου (ΟΚΤΚ). Η
συνεργασία της Ιατρικής Σχολής με το ΟΚΤΚ ξεκίνησε τον
Μάρτιο του 2017 και έχει ήδη αποφέρει ουσιαστικά
αποτελέσματα.
Πρώτος στόχος της συμφωνίας-συνεργασίας, η οποία
υπογράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 15
Μαρτίου 2017, είναι η παροχή υπηρεσιών προς το ΟΚΤΚ από την Δρα Αναστασία Κωνσταντινίδου,
Παθολόγο – Ογκολόγο και μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής, για την από κοινού,
διαπιστευμένη διάγνωση και θεραπεία, ασθενών με καρκίνο. Δεύτερος στόχος είναι η κλινική εκπαίδευση
στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του ακαδημαϊκού Ιδρύματος, ο
Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και η Πρόεδρος των Επιτρόπων του Ογκολογικού
Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, κ. Ανδρούλα Βασιλείου, παρουσία του Γενικού Διευθυντή του ΟΚΤΚ, κ. Πάνου
Εργατούδη.

Άριστη κλινική εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής
Η εν λόγω Συμφωνία μεταξύ των δύο Οργανισμών έχει
ήδη τεθεί σε πλήρη εφαρμογή όσον αφορά στο
κομμάτι της εκπαίδευσης των φοιτητών της Ιατρικής
Σχολής στο ΟΚΤΚ. Οι τεταρτοετείς φοιτητές της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο
πλαίσιο της κλινικής τους άσκησης στην Παθολογία
και υπό την καθοδήγηση της Ακαδημαϊκού
Παθολόγου - Ογκολόγου Δρος Κωνσταντινίδου,
εκπαιδεύονται σε διάφορα πεδία της ογκολογίας.
Συγκεκριμένα, παρακολουθούν την κλινική επίσκεψη
στους θαλάμους εσωτερικών ασθενών και
εκπαιδεύονται στη λήψη κλινικού ιστορικού και στην κλινική εξέταση. Συμμετέχουν σε ιατρικές πράξεις,
παρακολουθούν τις εργασίες της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, της κλινικής της ακτινοθεραπείας, του
τμήματος υποστηρικτικής θεραπείας, του φαρμακείου και των εξωτερικών ιατρείων. Στους φοιτητές
δίνεται επίσης, η δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις ειδικότητες της ογκολογίας που συνυπάρχουν στο
ΟΚΤΚ και περιλαμβάνουν την ακτινοθεραπευτική ογκολογία, την παθολογική ογκολογία, τις αιματολογικές
κακοήθειες και την παρηγορητική ιατρική.
Στην εκπαίδευση των φοιτητών συμμετέχουν ειδικοί Ογκολόγοι και Παθολόγοι, καθώς επίσης νοσηλευτές
και φαρμακοποιοί. Η εξειδικευμένη γνώση εκπαιδευτών από διαφορετικά αντικείμενα και η
πολυπλοκότητα των ογκολογικών περιστατικών, δίνει στους φοιτητές πολύπλευρη κλινική εμπειρία με
στόχο την ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικού ήθους. Εκτός από την ιατρική κατάρτιση,
αναδεικνύονται πτυχές της ολιστικής φροντίδας των ασθενών, όπως είναι η κοινωνική ευαισθησία, οι
επικοινωνιακές δεξιότητες, η δέσμευση στη δεοντολογία και το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην
ανθρώπινη ζωή. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ ειδικών για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πρόληψη, στην έγκαιρη διάγνωση, στην κατάλληλη θεραπεία, στην
αποκατάσταση μετά τη θεραπεία και στην παρηγορητική φροντίδα.
Οι απόψεις φοιτητών ιατρικής για την παρεχόμενη κλινική εκπαίδευση
Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκονται στο Ογκολογικό Κέντρο σε μικρές
ομάδες των πέντε (5), καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, που ξεκινά κάθε Σεπτέμβριο.
Φοιτητές και φοιτήτριες της δημόσιας Ιατρικής Σχολής δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι, τόσο από τις
θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν, όσο και από την κλινική τους εκπαίδευση στο Κέντρο.

Eιρήνη Τσάππα, φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής
«Στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου υπάρχει ομαδικότητα και επικρατεί φιλικό κλίμα. Γενικότερα
όλο το προσωπικό και οι ιατροί ήταν πολύ φιλικοί μαζί μας και πολύ πρόθυμοι να συμμετέχουν στην
κλινική εκπαίδευσή μας αλλά και πρόθυμοι να μεταδώσουν τις γνώσεις τους προς εμάς με οποιοδήποτε
τρόπο. Ήταν από τις καλύτερες και πιο όμορφες εμπειρίες που απεκόμισα μέχρι το 4 έτος των σπουδών
μου στην Ιατρική Σχολή!» .
Ευαγγελία Κωνσταντίνου, φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής
«Η εμπειρία μας στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ήταν μοναδική. Αν και διήρκησε μόνο μία
εβδομάδα, ήταν αρκετό για να συνειδητοποιήσουμε το υψηλό επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
που προσφέρει αυτό το Κέντρο στους ιδιαίτερους ασθενείς που φιλοξενεί. Αποκομίσαμε γνώσεις και
εμπειρίες απαραίτητες για κάθε φοιτητή ιατρικής που προσπαθεί να χαράξει την επαγγελματική του
πορεία. Όλα αυτά με τη βοήθεια της Δρος Κωνσταντινίδου και της υπόλοιπης επιστημονικής ομάδας που
απλόχερα μοιράστηκαν μαζί μας τις γνώσεις τους».
Όραμα: Η επένδυση στους φοιτητές της Ιατρικής
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι η Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ως πρωταρχικό στόχο την αριστεία στην εκπαίδευση των φοιτητών
και των νέων ιατρών της Κύπρου καθώς και στην περίθαλψη των ασθενών, ενώ ταυτόχρονα εγκαθιδρύει
συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να προωθεί την επιστημονική έρευνα. «Η
συνένωση των καλύτερων εμπειρογνωμόνων αποτελεί αποτελεσματική κίνηση που θα ωφελεί κάθε χρόνο
εκατοντάδες ασθενείς και θα προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε δεκάδες φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Το
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου διέθετε και διαθέτει άριστο και άρτιο ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό, αλλά και εξαιρετικές υποδομές. Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου
απέκτησαν και θα αποκομίσουν σημαντικές εμπειρίες από την εκπαίδευσή τους και την κλινική εξάσκηση
στο Κέντρο. Πιστεύω ότι η επένδυση σε νέους άριστους επιστήμονες είναι ένας ευγενής σκοπός που αξίζει
τη στήριξη όλης της κοινότητάς μας. Το όραμα είναι η επένδυση στους φοιτητές της ιατρικής να προσδώσει
λαμπρούς νέους επιστήμονες, οι οποίοι θα υπηρετήσουν την ιατρική και θα ωφελήσουν την κοινωνία»,
επισήμανε ο Πρύτανης.
Η Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου, Παθολόγος –
Ογκολόγος και μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δήλωσε:
«Η συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κύπρου με το ΟΚΤΚ, δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα
να εκπαιδευτούν σε ένα ολοκληρωμένο και καλά
οργανωμένο κέντρο παροχής κλινικών υπηρεσιών σε
ασθενείς με καρκίνο. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού
ασθενών που διαγιγνώσκονται, λαμβάνουν θεραπεία ή
παρακολουθούνται μακροχρόνια στο Κέντρο, οι φοιτητές, μέσα από την κλινική άσκηση, αποκτούν την

απαραίτητη θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία που αντιστοιχεί στο έτος σπουδών τους. Το
προσωπικό του ΟΚΤΚ και το ακαδημαϊκό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής συνεργάζονται άριστα, όχι μόνο
για την εκπαίδευση των φοιτητών, αλλά και για την ανάπτυξη πρωτοποριακών ερευνητικών
προγραμμάτων που ξεκινούν από τη βασική έρευνα στο εργαστήριο και καταλήγουν στη μεταφραστική και
κλινική έρευνα με τη διεξαγωγή κλινικών μελετών σε ασθενείς με καρκίνο», πρόσθεσε η Δρ.
Κωνσταντινίδου.
Σε σχετικές δηλώσεις της, η Πρόεδρος των Επιτρόπων του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου κα
Ανδρούλα Βασιλείου τόνισε την περηφάνια της για την προσφορά του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας
Κύπρου στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. «Η συνεργασία με τη δημόσια Ιατρική Σχολή δημιουργεί
νέες προοπτικές για ένα κέντρο με ιστορική συνεισφορά στην κοινωνία μας» τόνισε η κα Βασιλείου.

