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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ τα τελευταία χρόνια ιδρύθηκαν και λειτουργούν 3 ιατρικές σχολές, µία κρατική και δύο
ιδιωτικές. Αν και η τότε κυβέρνηση ήταν «κοµµουνιστική», όχι µόνο δεν έφερε εµπόδια, αλλά στήριξε τις προσπάθειες γιατί είχε καταλάβει έγκαιρα ότι η σωστή εκπαίδευση -και µάλιστα η ανώτατη ιδιωτική
εκπαίδευση- θα ήταν προς το συµφέρον της Κύπρου.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, στην Ελλάδα όπως είναι γνωστό κυριαρχεί εδώ και πολλά χρόνια η προκατάληψη ότι το
ιδιωτικό είναι «κακό» και το κρατικό «καλό», µε αποτέλεσµα να διατηρούνται ακόµη εµπόδια στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, παρά τις
αντίθετες εντολές της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Ολα τα πολιτικά κόµµατα,
αλλά και όλες οι κυβερνήσεις των
τελευταίων ετών ουσιαστικά εργάστηκαν για τη διατήρηση της ανώτατης παιδείας και φυσικά των ιατρικών σχολών, κάτω από την άµεση
εξάρτηση από την κρατική εξουσία.
Η υπενθύµιση ότι το «κρατικό» Πανεπιστήµιο του Berkeley και το «ιδιωτικό» του Stanford, στην ίδια περιοχή της Καλιφόρνια, διατηρούν τη
διεθνή πρωτοπορία τους αλλά συγχρόνως και την ευγενή άµιλλα µεταξύ τους, καθώς και το γεγονός ότι οι
ανατολικές χώρες της Ευρώπης εδώ
και πολλά χρόνια στηρίζουν δεκάδες
ιδιωτικές αγγλόφωνες ιατρικές σχολές -στις οποίες έχουν φοιτήσει και
συνεχίζουν να φοιτούν χιλιάδες νέοι
Ελληνες- δεν φαίνεται να συγκινούν
ακόµη κανέναν κρατικό παράγοντα.

Παρέμβαση

άρθρο
του ∆ΗΜΗΤΡΗ
ΛΙΝΟΥ*

Ιδιωτική ιατρική
σχολή στην Ελλάδα:
το παράδειγµα της Κύπρου

*Καθηγητή Χειρουργικής Ιατρικής
Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, προέδρου του
International Association of Endocrine
Surgeons, Governor American College
of Surgeons - Greek Chapter

καθηµερινά φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία της σχολής σύµφωνα µε τις καταγεγραµµένες και διεθνώς αποδεκτές αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης στην ιατρική (βλέπε φωτογραφία).

διδασκοµένων, η καθηµερινότητα στην τελευταία της λεπτοµέρεια
καθορίζονται από το Λονδίνο. Στην
πρόσφατη τελετή αποφοίτησης ήταν
η πρύτανης της Ιατρικής Σχολής του
St George’s University of London,
καθηγήτρια Jenny Highan, ο πρόεδρος του συµβουλίου του ιδρύµατος, καθηγητής Mike Spyer, ο διευθυντής των ξένων προγραµµάτων,
Dr. Ian Mc Phee, µαζί µε τους µόνιµους καθηγητές του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου στην Κύπρο, όπως
ο καθηγητής για την ιατρική εκπαίδευση, Peter Mc Grorie, οι οποίοι

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ που θέλουν να παρακολουθήσουν είτε το 4ετές είτε το
6ετές πρόγραµµα πρέπει να γνωρίζουν τις αυστηρές προϋποθέσεις
που οδηγούν στο πτυχίο της ιατρικής. Στο πρώτο πρόγραµµα απαιτούνται τόσο η κατοχή τουλάχιστον
ενός πτυχίου ανώτατης σχολής όσο
και η καλή βαθµολογία στις διεθνείς
εξετάσεις MCAT (Medical College
Admission Test) για εισαγωγή στις
ιατρικές σχολές. Στο δεύτερο πρόγραµµα που είναι και το πιο διαδεδοµένο στην Ευρώπη, ο υποψήφιος
φοιτητής της Ιατρικής Σχολής στην
Κύπρο εκτός από τους καλούς βαθ-

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ τελετή αποφοίτησης των τελειόφοιτων της Ιδιωτικής Ιατρικής Σχολής του St George’s
University of London Medical School
at the University of Nicosia ήταν παρόντες τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης όσο και όλων των κρατικών
οργανισµών υγείας της Κύπρου.
Στην περσινή τελετή αποφοίτησης,
κεντρικός οµιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
Νίκος Αναστασιάδης. Η ουσιαστική στήριξη του κράτους αποδεικνύεται και στη συµφωνία µεταξύ των
µεγαλύτερων κρατικών νοσοκοµείων της χώρας και της Ιδιωτικής Ιατρικής Σχολής στην εκπαίδευση των
φοιτητών της στα κυπριακά κρατικά νοσοκοµεία.
ΕΠΕΙ∆Η, όµως, πράγµατι πολλές ιδιωτικές ιατρικές σχολές στον κόσµο
δεν πληρούν τα αυστηρά κριτήρια
ποιότητας που υπάρχουν στις κορυφαίες στην Αµερική και την Αγγλία,
η κυβέρνηση της Κύπρου αλλά και η
ίδια η ακαδηµαϊκή ηγεσία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της
Λευκωσίας επιβάλλουν σε καθηγητές και φοιτητές την ουσιαστική, αυστηρή και συνεχή καθοδήγηση και
επιτήρηση της αρχαιότερης κρατικής Ιατρικής Σχολής St George’s του
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου. Τα µαθήµατα, ο τρόπος και οι σύγχρονοι
µέθοδοι διδασκαλίας, οι εξετάσεις,
η αξιολόγηση των διδασκόντων και

µούς αποφοίτησης από το λύκειο
πρέπει να γνωρίζει ότι, αν στο τέταρτο έτος των σπουδών του δεν περάσει µε επιτυχία τις εξετάσεις USMLE
(United States Medical Licensing
Examination) step 1, δεν µπορεί να
προχωρήσει και δεν θα πάρει πτυχίο, αλλά ένα πιστοποιητικό ότι παρακολούθησε ένα 4ετές πρόγραµµα ιατρικών σπουδών.
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ επιτρέπει στους
φοιτητές να εκπαιδευτούν τα δύο τελευταία «κλινικά» χρόνια των σπουδών τους σε νοσοκοµεία άλλων χωρών εκτός Κύπρου. Ετσι, πολλοί φοιτητές τελειώνουν τις σπουδές τους
σε γνωστά νοσοκοµεία του Σικάγου
και της Φιλαδέλφειας, στις ΗΠΑ, ή
στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Sheba στο Ισραήλ, τα οποία συνεργάζονται µε την Ιατρική Σχολή της
Κύπρου. Μάλιστα, στην πρόσφατη

τελετή αποφοίτησης ήταν παρόντες
πολλοί καθηγητές τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις ΗΠΑ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ αυτής της αυστηρότητας στην επιλογή των φοιτητών αλλά και στην ποιότητα του προγράµµατος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Λευκωσίας στην Κύπρο είναι ότι σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι βρήκαν θέσεις εύκολα και
στις ΗΠΑ και στην Αγγλία, καθώς
και σε άλλες χώρες όπου επιθυµούσαν να κάνουν την ειδίκευσή τους
στην ιατρική.
ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ και διοικητικό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του
University of Nicosia είναι µόνιµο
και συνεργαζόµενο. Οι εκλογές για
τους καθηγητές όλων των βαθµίδων
βασίζονται στα κριτήρια που ισχύουν στην Αγγλία, αλλά και διεθνώς.
Ο θεσµός του κλινικού καθηγητού
(assistant, associate, full professor)
βοηθά στην αναγνώριση του έργου σηµαντικών Κυπρίων, Ισραηλινών, Αµερικανών και άλλων εθνικοτήτων ιατρών που εκπαιδεύουν
τους φοιτητές είτε στην Κύπρο είτε
στο Ισραήλ, είτε στην Αµερική. Η
αξιολόγηση, επιλογή και προαγωγή του κάθε καθηγητή, κλινικού ή
ακαδηµαϊκού, γίνεται από µια επιτροπή που αποτελείται κυρίως από
διακεκριµένους καθηγητές εκτός
της Κύπρου, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειµενική κρίση χωρίς τοπικές «πιέσεις».
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ δεκαετίες η Αγγλία
αλλά και οι περισσότερες χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης στηρίζουν ουσιαστικά τις ιδιωτικές ιατρικές αγγλόφωνες συνήθως σχολές. Τα έσοδα
για τη χώρα είναι πολύ µεγάλα και
οι σχολές αυτές δουλεύουν συνήθως χωρίς την κρατική επιχορήγηση. Τα δίδακτρα αλλά και οι δωρεές
των αποφοίτων συντηρούν οικονοµικά τις συνήθως πολυδάπανες ιατρικές σχολές. Σήµερα, εκατοντάδες
Ελληνες νέοι φοιτούν σε διάφορες
ιδιωτικές ιατρικές σχολές στον κόσµο. Η οικονοµική επιβάρυνση για
τις ελληνικές οικογένειες είναι γνωστή. Η απώλεια για το κράτος των
πολύ µεγάλων εσόδων από την εκπαίδευση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα είναι τεράστια.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ και πρόεδρος της Βρετανικής Ιατρικής Εταιρείας, sir Sabaratnam Arulkmaran,
με τον καθηγητή και πρόεδρο της ∆ιεθνούς Χειρουργικής Εταιρείας IAES, ∆ημήτρη Λινό, προσκεκλημένοι στην τελετή αποφοίτησης των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
της Λευκωσίας, στις 6/5/2016

Η ΚΥΠΡΟΣ δείχνει και πάλι στην Ελλάδα το παράδειγµα για ιδιωτική
ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς ποιοτικές εκπτώσεις, αλλά µόνο µε θετικές οικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές συνέπειες για τη χώρα µας.

