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«Εξελίξεις στην Ιατρική και στην Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας» 
 
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η Επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε η Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου προς τιμή του ευεργέτη της κυρίου Νίκου Κ. Σιακόλα με θέμα «Εξελίξεις στην 
Ιατρική και στην Οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας».  Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στις 17 Νοεμβρίου στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Κοσμήτορας της 
Ιατρικής Σχολής Καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος απένειμαν τιμητικά βραβεία στον κύριο Σιακόλα.   
 
Την προσφορά του τιμώμενου εξήρε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ο οποίος ανέφερε 

χαρακτηριστικά ότι «η ευαισθησία του Νίκου Σιακόλα σε ζητήματα υγείας και η προσπάθειά του για 

αναβάθμιση των Ιατρικών Υπηρεσιών του τόπου ξεκίνησε με τη γενναιόδωρη εισφορά του Ιδρύματος 

Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, ύψους 3,75 εκατομμυρίων ευρώ και την ανέγερση του Σιακόλειου 

Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας».  

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής ευχαρίστησε θερμά τον κύριο Νίκο Σιακόλα για τη συνολική του 

προσφορά προς την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.  «Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για όλα 

όσα έχετε κάνει για τη Σχολή» ανέφερε ο Καθηγητής Φιλιππάτος «και νομίζω ότι και οι φοιτητές και η ίδια 

η Κύπρος πρέπει να σας ευχαριστήσει για τη βοήθεια σας στη δημιουργία αυτής της Σχολής». 

Στην αντιφώνησή του ο κύριος Σιακόλας ανέφερε ότι χωρίς υγεία δεν μπορεί να γίνει τίποτα. «Και εγώ 

εκφράζω σεβασμό και αγάπη και εκτίμηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στους γιατρούς μας, στους νέους 

φοιτητές που τους εύχομαι ότι καλύτερο, γιατί θα συμβάλουν και αυτοί σ’ αυτό το πολυτιμότερο αγαθό 

του ανθρώπου που είναι η υγεία» τόνισε. 

Ο βασικός στόχος της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική και στην 
οργάνωση των υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο.  Κεντρικό μήνυμα αποτέλεσε η αναγκαιότητα 
μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας στην Κύπρο. 
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Στην Ημερίδα παρουσιάστηκαν διαλέξεις για θέματα αιχμής που αφορούσαν τις ενότητες «Διοίκηση και 
οργάνωση υπηρεσιών υγείας» και «Η ιατρική της πρόληψης, της πρώιμης διάγνωσης και της έγκαιρης 
αντιμετώπισης».  Κύριοι ομιλητές ήταν, ο κύριος Ιωάννης Βλάσσης, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Υγείας Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Πολύζος, Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, ο κύριος Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτής Διευθυντής του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ο κύριος Πέτρος Αγαθαγγέλου, Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου καθώς και Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Επίσης, φοιτητές και 
φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής παρουσίασαν ιατρικά θέματα στην ενότητα «Τι πρέπει να γνωρίζουν οι 
πολίτες» και συγκεκριμένα για την ηπατίτιδα C, την πρόληψη του καρκίνου του παχέως εντέρου, την 
παιδική παχυσαρκία στην Κύπρο και τη διαχείριση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου.  
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