Λεμεσός, 13 Σεπτεμβρίου 2017

3η Ημερίδα ∆ημόσιας Υγείας
Ερευνητικά αποτελέσματα στην Κύπρο
Υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας κ. Παμπορίδη

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
--Η ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό-Η 3η Παγκύπρια Ημερίδα για τη ∆ημόσια Υγεία αφορά την παρουσίαση πρόσφατων ερευνητικών
αποτελεσμάτων για τον πληθυσμό της Κύπρου και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21
Σεπτεμβρίου 2017, στη Λεμεσό και στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου (ΤΠΚ). Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας ∆ρ. Γ. Παμπορίδη, ο
οποίος όπως και πέρυσι θα εκφωνήσει ομιλία. Στο προεδρείο της ημερίδας θα βρίσκεται ο ∆ρ.
Νικόλαος Ζάμπογλου, από το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και ο ∆ρ. Κώστας Χριστοφή, από το
ΤΠΚ.
Οι προφορικές εργασίες θα παρουσιαστούν από καθηγητές/τριες της Σχολής Επιστημών Υγείας
του ΤΠΚ, καθώς και από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και τις Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες ∆ημόσιας Υγείας που θα ασχοληθούν με την παρουσίαση του νέου ΓεΣΥ, και θα
πλαισιωθούν από παρουσιάσεις της Μονάδας Παρακολούθησης Καρκίνου του Υπουργείου
Υγείας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Γενικού Χημείου του Κράτους, του
Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα
(ενδοκρινολογική κλινική).
Τα περισσότερα θέματα που θα παρουσιαστούν στην ημερίδα θα βασιστούν κυρίως σε έρευνες
που αφορούν τον πληθυσμό της Κύπρου με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες του. Επιγραμματικά,
τα θέματα των προφορικών παρουσιάσεων θα είναι:









Βασικές αρχές του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) και τι πρέπει να γνωρίζουμε
Αρχείο Καρκίνου Κύπρου- Κυριότερα στοιχεία για τη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων
τύπων καρκίνου στην Κύπρο
Σύγχρονες παρεμβάσεις πρόληψης στη λοίμωξη του ιού HIV (AIDS)
Παρεμβατική μελέτη της συστηματικής διατροφής με βιολογικά προϊόντα και υγεία
παιδιών δημοτικού
∆είκτες αντίστασης στην ινσουλίνη και υποκλινική αθηροσκλήρωση: αποτελέσματα από
την Cyprus Study
Μητρικός Θηλασμός – προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία: ευρήματα ερευνητικών
μελετών από την Κύπρο ως προς τους προσδιοριστές του μητρικού θηλασμού, την
επιλόχεια κατάθλιψη, το περιβάλλον και τις πρακτικές των μαιευτηρίων
Γλωσσική συμπτωματολογία σε παιδιά με νευροινωιμάτωση τύπου Ι
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Η κλινική κωδικοποίηση διαγνώσεων και διαδικασιών στα κρατικά νοσηλευτήρια
Καταιγίδες σκόνης: επίδραση στην ποιότητα αέρα και επιπτώσεις στην υγεία
Προκλήσεις για τους επαγγελματίες υγείας από την εφαρμογή του ΓεΣΥ
Όταν η ρύπανση μετατρέπεται σε προσωπική υπόθεση των πολιτών και η επιστήμη
γίνεται εργαλείο υποστήριξης πολιτικών αποφάσεων, όλοι κερδίζουν: Αποτελέσματα
Ευρωπαϊκών έργων βιοπαρακολούθησης του ανθρώπου
Πως να αποφύγετε το εγκεφαλικό επεισόδιο
Μελέτη «ΜΑΣΤΟΣ», τα σημαντικότερα ευρήματα για τον καρκίνο του μαστού δέκα
χρόνια μετά
Η απόκλιση της μεσογειακής διατροφής στην Κύπρο και την Ελλάδα

Παράλληλα την ίδια ημέρα στο προαύλιο του κτιρίου θα είναι αναρτημένες τουλάχιστον 15
επιπλέον ερευνητικές εργασίες με τη μορφή γραπτής ανακοίνωσης (poster session). Οι γραπτές
ανακοινώσεις με τη μορφή poster προέρχονται από εργασίες νέων ερευνητών των
πανεπιστημίων: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας. Οι τρεις καλύτερες εργασίες θα βραβευθούν με χρηματικό έπαθλο.
Οι παρουσιάσεις poster περιλαμβάνουν την εξής θεματολογία:











Εύρυθμη λειτουργία των πνευμόνων και παχυσαρκία σε νεαρούς Κύπριους
Έκθεση στον ήλιο και ρίσκο εμφάνισης καρκίνου-μελανώματος
Επίδραση της βιολογικής διατροφής σε μεταβολίτες φυτοφαρμάκων και βιοδείκτες
οξειδωτικού στρες / φλεγμονής σε παιδιά: μια πιλοτική μελέτη
Γνώσεις και στάσεις φοιτητών για την προφύλαξη από τον HIV πριν την έκθεση (PrEP)
Η επίδραση της συστηματικής βιολογικής διατροφής στο δείκτη μάζας σώματος σε
παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές νεαρών φοιτητριών σχετικά με τον ιό θηλωμάτων
HPV και τη σχέση του με καρκίνο τραχήλου της μήτρας
Η ώρα της ημέρας υποδεικνύει τη μεταβλητότητα των βιοδεικτών έκθεσης σε
παραπροϊόντα απολύμανσης
Απόψεις και προτεραιότητες φορέων σχετικά με την ποιότητα ζωής στις πόλεις της
Κύπρου: χρησιμοποιώντας την έννοια του «εκθεσιώματος»
Η επίπτωση πάνω στην θνησιμότητα αυτών που μετακινούνται ενεργά με το ποδήλατο ή
με τα πόδια, από την επιβολή ρυθμιστικών ορίων για τα μικροσωματίδια PM2.5. Μελέτη
πόλεων με διαφοροποιημένα επίπεδα ρύπανσης.

Μπορείτε να προωθήσετε την εν λόγω ανακοίνωση σε γνωστούς και
συναδέλφους σας
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο ∆ιεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για
την Περιβαλλοντική και ∆ημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο τηλέφωνο
25002246.
2
CII / 95 Eirinis Street / 3041 Limassol, Cyprus
MAILING ADDRESS – CII / PO Box 50329 / 3603 Limassol, Cyprus
Tel: +357-25-00-23-93 / Fax: +357-25-00-26-76 / ciieph@cut.ac.cy
www.cut.ac.cy/cii

