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ΣΤΑ «ΣΚΑΡΙΑ» Η ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου επιβεβαίωσε τη δέσμευση του Ιδρύματος στη
συνεργασία Κυπριακής και Καναδικής Κυβέρνησης για υλοποίηση του έργου, το οποίο
τυγχάνει της υποστήριξης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πρύτανης: «Η Κύπρος έχει εξαιρετικές δυνατότητες να αποτελέσει ένα κέντρο παροχής
ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην ευρύτερη περιοχή συμβάλλοντας έτσι στο
διεθνές γίγνεσθαι. Η δημιουργία του διεθνούς πανεπιστημιακού νοσοκομείου επιταχύνει
την υλοποίηση αυτού του στόχου»
Στα «σκαριά» βρίσκεται η ίδρυση μεγάλου Διεθνούς
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λευκωσία, μετά
την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, στις 15
Ιουνίου 2017, στην Οττάβα του Καναδά, μεταξύ της
Κυπριακής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Υγείας και
της αρμόδιας κρατικής Αρχής του Καναδά, της
Καναδικής
Αρχής
Εμπορικών Δραστηριοτήτων
(Canadian Commercial Corporation - CCC), με
σημαντικό εταίρο την Ιατρική Σχολή
του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην τελετή υπογραφής
παρέστησαν επίσης, εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών του Καναδά ο Γενικός Διευθυντής Ευρώπης, κ.
Leigh Sarty, και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ιατρικού οργανισμού Montreal Medical International, κ.
Bruce McNiven.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά τη συνεδρία της 4ης Σεπτεμβρίου 2017 επιβεβαίωσε την
αμέριστη υποστήριξη του ακαδημαϊκού Ιδρύματος ως προς τη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με
την Καναδική Κυβέρνηση και τους συμμετέχοντες εταίρους σε σχέση με το έργο για τη δημιουργία
Διεθνούς Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λευκωσία.
Η Καναδική ομάδα για την υλοποίηση του Έργου αποτελείται από την Καναδική Αρχή Εμπορικών
Δραστηριοτήτων (Canadian Commercial Corporation - CCC), την επενδυτική εταιρεία JV Driver (JVD), τον
ιατρικό οργανισμό Montreal Medical International (MMI), το μεγάλο αρχιτεκτονικό γραφείο B+H Architects
και το κορυφαίο γραφείο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών για διαχείριση κατασκευαστικών έργων IBE
Partnership LLP.
Μετά την υπογραφή του Μνημονίου
Συνεργασίας, τον περασμένο Ιούνιο στον
Καναδά, ξεκινά σύντομα η εκπόνηση Μελέτης
Βιωσιμότητας σε συνεργασία με την εταιρεία
PricewaterhouseCoopers (PwC) του Λονδίνου,
πριν από την υλοποίηση του μεγαλεπήβολου
αναπτυξιακού έργου, για να διαφανεί κατά
πόσο θα είναι οικονομικά βιώσιμη η
κατασκευή και λειτουργία του Διεθνούς
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λευκωσία.
Η εκπόνηση της μελέτης θα διενεργηθεί σε φάσεις και το συνολικό κόστος της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε
€295.000 με εξωτερική επένδυση που θα εξασφαλίσει η κοινοπραξία CCC/MMI/IBE και με οικονομική
συνεισφορά ύψους €30.000 από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η τεχνοοικονομική μελέτη αναμένεται να
ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.
Το όλο έργο θα χρηματοδοτηθεί με πόρους που θα εξευρεθούν από τον φορέα Canadian Commercial
Corporation και η χρηματοδότηση θα παρασχεθεί από ξένους επενδυτές, ενώ παράλληλα εντείνονται και
οι προσπάθειες εξεύρεσης κατάλληλης διαθέσιμης γης για την ανέγερση του Διεθνούς Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου στη Λευκωσία.
H Montreal Medical International Inc. (MMI) συνδέεται με το McGill University Health Centre, καθώς
επίσης και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του McGill και παρέχει ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών
αλλά και υπηρεσιών σε θέματα υγείας, περιλαμβανομένων της εκπαίδευσης και της μεταφοράς
τεχνογνωσίας. Ήδη τον περασμένο μήνα, αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης του Καναδά, της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου McGill και ομάδα επενδυτών πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Κύπρο, με τη
συμμετοχή και του Πανεπιστημίου Κύπρου, για συζήτηση του θέματος της δημιουργίας του Διεθνούς
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι, το προτεινόμενο έργο τυγχάνει της υποστήριξης του ίδιου του Πρόεδρου της
Δημοκρατίας.
Όπως
δήλωσε
ο
Πρύτανης
του
Πανεπιστημίου
Κύπρου,
Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, πρόκειται για
μία εξαιρετικής σημασίας οικοδόμηση
γέφυρας συνεργασίας στον τομέα της
υγείας. «Ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο και
ένα νέο πεδίο ανάπτυξης στον τομέα της
Υγείας. Η Κύπρος έχει εξαιρετικές
δυνατότητες να εξελιχθεί σε κέντρο
παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Πιστεύω ότι η δημιουργία του διεθνούς
πανεπιστημιακού νοσοκομείου επιταχύνει
αυτό τον στόχο. Πρόκειται για στρατηγική συνεργασία, η οποία οδηγεί σε άμεση διασύνδεση της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου με Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διεθνούς εμβέλειας. Μέσω της
συνεργασίας αυτής, η δημόσια Ιατρική Σχολή θα συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στην άρτια περίθαλψη των
ασθενών στην Κύπρο και στις ανάγκες φροντίδας υγείας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, προωθώντας
παράλληλα τον ιατρικό τουρισμό. Αντίστοιχα το Διεθνές Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα ικανοποιεί τις
εκπαιδευτικές ανάγκες της Ιατρικής Σχολής, ενώ σημαντικό ποσοστό των ασθενών θα προέρχονται από
χώρες της περιοχής. Είμαι βέβαιος ότι θα αναβαθμιστεί το γενικότερο επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, αλλά και το επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης της νέας γενιάς ιατρών»,
τόνισε ο Πρύτανης.
Η λειτουργία των εν λόγω ιδρυμάτων θα εξυπηρετήσει σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου
Υγείας τις ανάγκες φροντίδας υγείας και ιατρικής εκπαίδευσης και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, τις
ανάγκες ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κύπρου, το προτεινόμενο Γενικό Σχέδιο Υγείας και τους στρατηγικούς του στόχους και τις ανάγκες ιατρικής
εκπαίδευσης άλλων ιδρυμάτων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

