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Μεταπτυχίακο Προγραμμα
ςτην Κλίνίκη Υαρμακευτίκη
ΚΟΠΟ
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμιματοσ Φαρμακευτικισ ςτθν Κλινικι
Φαρμακευτικι

ζχει

φαρμακοκεραπευτικι

ςκοπό

να

προετοιμάςει

αγωγι

αςκενϊν

των

ειδικοφσ

ιδρυμάτων

επιςτιμονεσ
φροντίδασ

ςτθ

υγείασ

(νοςοκομεία, κζντρα υγείασ, κλινικζσ), ϊςτε να επιτυγχάνεται θ αςφαλισ και
αποτελεςματικι αγωγι των αςκενϊν. Ο κλινικόσ φαρμακοποιόσ κα μπορεί να
λειτουργεί ωσ ςυνεργάτθσ του κλινικοφ ιατροφ ςτθν επιλογι του βζλτιςτου
κεραπευτικοφ μζςου για ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. Συντελϊντασ ςτθν αςφαλι και
αποτελεςματικι φαρμακευτικι αγωγι, που αποτελεί κφριο ςτόχο τθσ νοςθλείασ, ο
κλινικόσ φαρμακοποιόσ κα μπορεί να ςυμβάλλει ςε κζματα:


επιλογισ φαρμάκων,



κακοριςμοφ δόςεων,



αλλθλεπιδράςεων φαρμάκων,



ανεπικφμθτων ενεργειϊν και τοξικότθτασ αυτϊν,



προςδιοριςμοφ επιπζδου φαρμάκων και μεταβολιτϊν αυτϊν ςε βιολογικά
υγρά, για ςυςχζτιςθ με τθ δόςθ και κεραπευτικι ι τοξικι δράςθ φαρμάκων.

Άλλοσ κφριοσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ κατάρτιςθ ειδικϊν επιςτθμόνων
ςτθν Κλινικι Φαρμακευτικι, οι οποίοι κα μποροφν να ςτελεχϊςουν άλλουσ τόπουσ
διακίνθςθσ

και

χριςθσ

φαρμάκων,

κακϊσ

και

μελζτθσ

φαρμακευτικϊν

προβλθμάτων. Παράλλθλα, ωσ κλινικοί φαρμακοποιοί, κα είναι οι πλζον
κατάλλθλοι επιςτιμονεσ ςχετικά με τθ χριςθ φαρμάκων από ειδικζσ ομάδεσ
ατόμων, όπωσ είναι οι υπεριλικεσ, οι νεφροπακείσ, οι ζγκυοι, οι κθλάηουςεσ
μθτζρεσ και τα εξαρτθμζνα άτομα.
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ΣΟΦΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το

Πρόγραμμα

ςτοχεφει να

προςφζρει ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ

εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ ςτθν Κλινικι Φαρμακευτικι. Επίςθσ, παρζχει ιδιαίτερθ
εκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ, με ςτόχο να:


Εφοδιάςει με φαρμακοποιοφσ ειδικοφσ ςτθν Κλινικι Φαρμακευτικι τα
Ιδρφματα Φροντίδασ Υγείασ τθσ Κφπρου.



Προςφζρει τα απαραίτθτα προςόντα ςε Κλινικοφσ Φαρμακοποιοφσ,
ζτοιμουσ να εργαςτοφν ςτο νοςοκομειακό κάλαμο, ςε ςυνεργαςία με τον
κλινικό ιατρό, για κζματα επιλογισ φαρμακευτικισ αγωγισ, δοςολογικϊν
ςχθμάτων, αλλθλεπιδράςεων, ανεπικφμθτων ενεργειϊν και τοξικϊν
δράςεων φαρμάκων.



Καταρτίςει ειδικοφσ επιςτιμονεσ, ικανοφσ να προβοφν ςε προςδιοριςμό και
εκτίμθςθ επιπζδων φαρμάκων ι μεταβολιτϊν αυτϊν ςε οφρα, αίμα και άλλα
βιολογικά υλικά, με ςκοπό τθν αςφαλι φαρμακευτικι αγωγι του αςκενοφσ
και, ςυνεπϊσ, τθν κοινωνικι και οικονομικι βοικεια προσ τθν Πολιτεία.



Εφοδιάςει φαρμακευτικοφσ επιςτιμονεσ με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, ϊςτε
να αςχολθκοφν επιτυχϊσ και ςε άλλουσ τομείσ με κοινωνικό και οικονομικό
όφελοσ, όπωσ ωσ ςφμβουλοι υγείασ - κυρίωσ ςτθ χριςθ, ςτθν τοξικότθτα και
ςτισ αλλθλεπιδράςεισ φαρμάκων.



Προετοιμάςει ειδικοφσ επιςτιμονεσ που κα λειτουργοφν ωσ ςφμβουλοι ςε
κζματα φαρμακοκεραπευτικισ αγωγισ ειδικϊν ομάδων του πλθκυςμοφ
(όπωσ υπεριλικεσ, ζγκυοι, εξαρτθμζνοι από αλκοόλθ ι άλλεσ ουςίεσ).

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΤΕ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ & ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
Με τθν ολοκλιρωςθ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ, οι φοιτθτζσ αναμζνεται
να:

[4]

FREDERI
ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ



Αποκτιςουν περαιτζρω γνϊςεισ και πλθροφορίεσ για τα φάρμακα και τθ
χριςθ αυτϊν.



Εφαρμόηουν

τισ

κεωρθτικζσ

γνϊςεισ

ςτθν

ανάπτυξθ

ικανοτιτων

αξιολόγθςθσ και επιλογισ φαρμάκων.


Σχεδιάηουν και διαχειρίηονται τθ φαρμακοκεραπευτικι αγωγι αςκενϊν.



Διαχειρίηονται τθν κατάςταςθ τθσ νόςου των αςκενϊν.



Προςδιορίηουν φάρμακα ι κφριουσ μεταβολίτεσ αυτϊν ςε βιολογικά υγρά.



Συςχετίηουν τισ παραπάνω ςυγκεντρϊςεισ ςτα βιολογικά υγρά με
αποτελεςματικι κεραπευτικι αγωγι ι εμφάνιςθ τοξικϊν φαινομζνων και
ανεπικφμθτων ενεργειϊν.



Επεξεργάηονται θλεκτρονικά δεδομζνα που αφοροφν φαρμακοκεραπεία
και αςφαλι χριςθ φαρμάκων.



Αναπτφςςουν προγράμματα αγωγισ και εκπαίδευςθσ.

Αναμενόμενο αποτζλεςμα, επιπρόςκετα, είναι θ εξειδίκευςθ φαρμακευτικϊν
επιςτθμόνων ςε κζματα Κλινικισ Φαρμακευτικισ, τα οποία αφοροφν τθν κοινωνία
και τθν οργανωμζνθ πολιτεία, για λόγουσ ανκρωπιςτικοφσ, κοινωνικοφσ και
οικονομικοφσ. Αναμζνεται ενίςχυςθ τθσ ευχζρειασ τθσ Πολιτείασ να εφοδιαςτεί με
επιςτθμονικό προςωπικό, ειδικϊσ εκπαιδευμζνο, ϊςτε να ςτελεχϊςει τουσ τόπουσ
φροντίδασ υγείασ, όπωσ είναι τα νοςοκομεία, οι κλινικζσ και τα κζντρα υγείασ.
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Μεταπτυχίακο Προγραμμα ςτη Δίοίκηςη
Τπηρεςίων & Μοναδων Τγείασ
ΚΟΠΟ
Το Πρόγραμμα ζχει ωσ ςκοπό τθν εξειδίκευςθ και προετοιμαςία τθσ επόμενθσ
γενιάσ των ανϊτερων ςτελεχϊν τόςο ςτον Δθμόςιο όςο και ςτον Ιδιωτικό Τομζα
Υγείασ για μια εποικοδομθτικι ςταδιοδρομία. Ιδιαίτερα ςτον Δθμόςιο Τομζα, όπου
επίκειται θ υλοποίθςθ και εφαρμογι του ΓεΣΥ, θ ςτελζχωςι του από ανκρϊπουσ
τθσ

ςφγχρονθσ

Διοίκθςθσ

αποτελεί

βαςικι

προχπόκεςθ

για

τθν

αποτελεςματικότθτά του. Η εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ ανάπτυξθσ του
χϊρου τθσ Υγείασ επιτυγχάνεται με τθ βακιά γνϊςθ και τθ ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι
τθσ επιςτιμθσ τθσ Διοίκθςθσ με τισ επιςτιμεσ τθσ Υγείασ. Συγκεκριμζνα, το
πρόγραμμα καλφπτει ζνα ευρφ πεδίο γνϊςεων για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, οι
οποίεσ κεωροφνται ςιμερα απαραίτθτεσ από τουσ επαγγελματίεσ τθσ Υγείασ για τθν
αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων προβλθμάτων διοίκθςθσ και οικονομίασ, τόςο ςτον
ςχεδιαςμό και προγραμματιςμό όςο και ςτθ διαχείριςθ των Υπθρεςιϊν Υγείασ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Το πρόγραμμα ζχει εγκρικεί από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ιδιωτικϊν
Πανεπιςτθμίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωριςμζνο από το Κυπριακό Συμβοφλιο
Αναγνϊριςθσ Τίτλων Σπουδϊν (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Για τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, χρθςιμοποιοφνται ςφγχρονα εποπτικά
μζςα και θλεκτρονικζσ παρουςιάςεισ, ενϊ πραγματοποιοφνται διαλζξεισ, ςεμινάρια
και μελζτεσ περιπτϊςεων (case studies).
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Το πρόγραμμα υποςτθρίηεται από τα γενικισ χριςθσ εργαςτιρια πλθροφορικισ του
Πανεπιςτθμίου, με μεγάλο αρικμό ςτακμϊν εργαςίασ, προςφζροντασ ευρεία
ποικιλία εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν πακζτων. Τα εργαςτιρια παρζχουν διαδικτυακι
πρόςβαςθ υψθλϊν ταχυτιτων και εγκαταςτάςεισ εκτφπωςθσ. Επίςθσ, το
Πρόγραμμα υποςτθρίηεται από τισ Βιβλιοκικεσ του Πανεπιςτθμίου, οι οποίεσ
εμπλουτίηονται ςυνεχϊσ με μεγάλο αρικμό βιβλίων και επιςτθμονικϊν περιοδικϊν
και, παράλλθλα, παρζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνεσ βάςεισ
δεδομζνων.

ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΤΕ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ & ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ
Προσ επίτευξθ του κφριου ςκοποφ του προγράμματοσ, ζχουν τεκεί ωσ επιμζρουσ
ςτόχοι:


θ απόκτθςθ από τθν πλευρά των ςπουδαςτϊν ειδικϊν γνϊςεων ςτα κζματα
οργάνωςθσ-διοίκθςθσ, χρθματοοικονομικισ διαχείριςθσ των υπθρεςιϊν
υγείασ και κοινωνικισ πολιτικισ,



θ ικανότθτα χριςθσ όλων των ςφγχρονων εργαλείων διοίκθςθσ, τόςο ςε
επιχειρθςιακό όςο και ςε ςτρατθγικό επίπεδο,



θ διαμόρφωςθ ςτάςεων και αντιλιψεων ςφγχρονθσ διοικθτικισ κουλτοφρασ,



θ διαμόρφωςθ τθσ ςφγχρονθσ εικόνασ Διοικθτι, τόςο ςτον Δθμόςιο όςο και
ςτον Ιδιωτικό Τομζα Υγείασ,



θ δυνατότθτα κρίςθσ και αξιολόγθςθσ των ςτρατθγικϊν χειριςμϊν του
εκςυγχρονιςμζνου επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ του χϊρου τθσ Υγείασ.

Προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ανωτζρω ςτόχοι, οι ςπουδαςτζσ εκπαιδεφονται
ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργατικισ ςυμπεριφοράσ.
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ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ
Οι απόφοιτοι μποροφν να εργοδοτθκοφν ςε Κρατικά ι Ιδιωτικά Νοςθλευτιρια, ςε
Μονάδεσ Υγειονομικισ και Κοινωνικισ Φροντίδασ, κακϊσ και ςε Ανϊτερεσ
Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ, ςτισ δομζσ του υπό εφαρμογι Γενικοφ Συςτιματοσ Υγείασ
(Γε.Σ.Υ). Επιπλζον, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ αποφοίτουσ να ςυνεχίςουν τισ
ςπουδζσ τουσ για απόκτθςθ διδακτορικοφ τίτλου ςε ςυναφείσ τομείσ.
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