
 

 

  

 
 

AKOMA MIA ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Με το Βραβείο του Διακεκριμένου Μέλους για το 2019 του Αμερικανικού Κογκρέσου 
Ιατρικής Αποκατάστασης  τιμήθηκε η Φώφη Κωνσταντινίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος 
Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
 

Διεθνής τιμητική βράβευση για την Καθηγήτρια του 
Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης 
Νευροεπιστήμης, Φώφη Κωνσταντινίδου  από το 
Αμερικανικό Κογκρέσο Ιατρικής Αποκατάστασης 
(American Congress of Rehabilitation Medicine – ACRM). Ο 
διεθνούς κύρους οργανισμός της απένειμε το Βραβείο του 
Διακεκριμένου Μέλους για το 2019 (2019 ACRM 
Distinguished Member Award). To Βραβείο του 
Διακεκριμένου Μέλους εγκαθιδρύθηκε το 1988 για να 
τιμήσει μέλη του ACRM που προσφέρουν ουσιαστικά στη 
λειτουργία του Οργανισμού και στην ιατρική 
αποκατάσταση. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη που 

έχουν σημαντική προσφορά στο πλαίσιο των επιτροπών και δραστηριοτήτων του Οργανισμού και με 
εξαίρετες ηγετικές, οργανωτικές δεξιότητες και συνεισφέροντας στα κοινά.   
 
Η απονομή του εν λόγω Βραβείου στην Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου έγινε κατά το ετήσιο συνέδριο 
του ACRM που έλαβε χώρα στο Σικάγο των Η.Π.Α., στις 7 Νοεμβρίου 2019, από την Πρόεδρο του Οργανισμού 
Δρ. Deborah Backus. Στην τελετή απονομής του βραβείου, η Δρ Backus ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Η 
εντυπωσιακή καριέρα της Δρας Κωνσταντινίδου περιλαμβάνει ακαδημαϊκές θέσεις στις ΗΠΑ και στην Κύπρο, 
διαχείριση πετυχημένων ερευνητικών προγραμμάτων και πληθώρα χρηματοδοτήσεων από αμερικανικούς και 
ευρωπαϊκούς φορείς, εποπτεία και καθοδήγηση φοιτητών και ερευνητών….. Η εμπλοκή της στο ACRM άρχισε 
από το 2005 και έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στη συμμετοχή ερευνητών από το διεθνή χώρο στον οργανισμό 
και στην ανάπτυξη στρατηγικών πρωτοβουλιών του οργανισμού…. Τόσο οι ηγετικές της ικανότητες όσο και η 
προσωπικότητα της συνεισφέρουν ουσιαστικά στη λειτουργία του ACRM και είμαστε τυχεροί που είναι μαζί 
μας….» 
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Το Αμερικάνικο Κογκρέσο Ιατρικής Αποκατάστασης (American Congress of Rehabilitation Medicine – ACRM), 
απαρτίζεται από 3,000 μέλη με σημαντική πορεία δράσης στην έρευνα σε επιστήμες αποκατάστασης που 
ξεπερνά τα 100 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί πως η Καθηγήτρια Κωνσταντινίδου είναι το πρώτο εκλεγμένο 
μέλος στο Διευθυντικό Συμβούλιο του Οργανισμού που εργάζεται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και Βόρειας 
Αμερική, στα χρονικά του. 
 

Επιπρόσθετα, η Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου είναι η 
Πρόεδρος του Ιnternational Networking Group του ίδιου 
Οργανισμού από το 2009 και της Επιτροπής για Στρατηγικές 
Συνεργασίες από το 2017. Η ερευνητική δράση των μελών του 
ACRM επιδρά στις πολιτικές που αφορούν τον τρόπο με τον 
οποίο σχεδιάζονται υπηρεσίες και θεραπευτικά προγράμματα 
αποκατάστασης, αλλά και στη διαμόρφωση πολιτικής με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση στην ποιότητα υπηρεσιών που 
παρέχονται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Όπως υποστήριξε η 
Δρ. Κωνσταντινίδου, η συνεργασία εμπειρογνωμόνων και 
φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο 
στη χάραξη και διαμόρφωση πολιτικής για παροχή υπηρεσιών 
αποκατάστασης, σε σύγκριση με μεμονωμένες προσπάθειες. 
«Η αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας στην Κύπρο είναι η 

μεγάλη ευκαιρία για το κράτος μας ώστε σε συνεργασία με τους επαγγελματίες αποκατάστασης να γίνει ο 
σχεδιασμός για συντονισμένες υπηρεσίες αποκατάστασης που δυστυχώς είναι σοβαρά ελλιπείς στη χώρα 
μας», τόνισε η Δρ. Κωνσταντινίδου. 
 
Τον Οκτώβριο του 2014 το Αμερικανικό Κογκρέσο Ιατρικής Αποκατάστασης και ο Αμερικανικός Σύνδεσμος 

Λογοπαθολόγων και Ακουολόγων (ΑSHA) της απένειμαν ξεχωριστά τον τιμητικό τίτλο Fellow, με βάση τη 

διαπρεπή συνεισφορά της στην έρευνα που αφορά τις επίκτητες νευρολογικές παθήσεις και τις επιδράσεις 

τους στις γνωστικές λειτουργίες, όπως μνήμη και γλώσσα, την ουσιαστική συνεισφορά της στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στις HΠΑ (Παν. Μαϊάμι, 1995-2006) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2006+), και για τη σημαντική 

ενεργό εμπλοκή της στα κοινά του οργανισμού τους αλλά και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Αξίζει να 

σημειωθεί πως η Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου είναι Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Λογοθεραπείας (CPLOL) και νέα Πρόεδρος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου. To 2013,  

τιμήθηκε με το «Βραβείο Έρευνας – Έμπειρος Ερευνητής 2013» από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 

Κύπρου.  
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