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ΙΕΡΟΚΗΠΕΙΟΝ ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗΝ ΠΑΦΟ 

Ελαξθηήξηα Δηάιεμε  

 

Λεπθσζία, 05 Ννεκβξίνπ  2009 
 
ηηο πξόζθαηεο πξνόδνπο ηεο επηζηήκεο ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ λαλόθνζκνπ θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο 

λαλνηερλνινγίαο ζε λέα πξντόληα θαη ηερληθέο γηα ηελ ηαηξηθή, αλαθέξζεθε ν Δηεπζπληήο ηεο Εξεπλεηηθήο 

Μνλάδαο Ναλνηερλνινγίαο «Ήθαηζηνο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, Καζεγεηήο Χαξάιακπνο Δνπκαλίδεο, ν 

νπνίνο ήηαλ ν εηζεγεηήο ηεο Ελαξθηήξηαο Δηάιεμεο ηνπ έθηνπ ρξόλνπ δηαιέμεσλ ηνπ Ιεξνθεπείνπ Ειεύζεξνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, κε ζέκα, Ναλνταηξηθή: Εθαξκνγέο ηεο λαλνηερλνινγίαο ζηηο ηαηξηθέο Επηζηήκεο.  

 

Απηέο πεξηιακβάλνπλ λέα πιηθά γηα θαζαξό λεξό θαη αέξα, ζπζθεπαζίεο θαξκάθσλ, αληηκηθξνβηαθά πιηθά 

ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ απνζηείξσζεο, λέα πιεξσηηθά πιηθά γηα ηελ νδνληηαηξηθή θαη επηδέζκνπο 

θαη αινηθέο γηα δεξκαηηθέο παζήζεηο. Επίζεο, εμεηάζηεθαλ λέα ηθξηώκαηα γηα ηελ ηερλεηή αλάπηπμε ηζηώλ 

ζηελ αλαδνκεηηθή ηαηξηθή όπσο ηερλεηώλ νζηώλ θαη επηθαιύςεσλ θαη ηερλεηώλ κνζρεπκάησλ γηα ην 

κπνθάξδην, γηα θαξθίλν ηνπ εληέξνπ θαη εξπζξνπνηεηηθό ηζηό γηα Μεζνγεηαθή αλαηκία θαη αηκνζθαηξηλνπάζεηεο.  

 

Ο θ. Δνπκαλίδεο αλαθέξζεθε επίζεο ζε λέεο δηαγλσζηηθέο ηερληθέο θαη λέεο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο κε 

λαλνθξπζηαιιηθά θαη άιια θάξκαθα θαη λαλνθάςνπιεο γηα ζηνρεπκέλε ρνξήγεζε θαξκάθσλ κε 

λαλνξνκπνηηθή θαζνδήγεζε, θαζώο θαη γνληδηαθή ζεξαπεία κε ηε λαλνρεηξνπξγηθή. 

 

Η Ελαξθηήξηα Δηάιεμε πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ηελ Παξαζθεπή, 30 Οθησβξίνπ 2009, ζηελ Αίζνπζα 

Εθδειώζεσλ ηνπ Πνιπδύλακνπ Κέληξνπ Γεξνζθήπνπ. πληνληζηήο ηεο ελαξθηήξηαο δηάιεμεο ήηαλ ν 

Κνζκήηνξαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, Καζεγεηήο Πάλνο Παπαλαζηαζίνπ.  

 

Σελ Ελαξθηήξηα Δηάιεμε ραηξέηηζαλ εθ κέξνπο ηνπ Δεκάξρνπ Γεξνζθήπνπ ν Πξόεδξνο ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Επηηξνπήο θαη Δεκνηηθόο ύκβνπινο ηνπ Δήκνπ, θ. Αλδξέαο Μηραήι, εθ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ν 

Κνζκήηνξαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο, Καζεγεηήο Πάλνο Παπαλαζηαζίνπ θαη ν Δηεπζπληήο ηνπ Ράδην Πάθνο, 

θ. Φώηεο Νηθνιατδεο.  
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ην ραηξεηηζκό ηνπ ν Δήκαξρνο Γεξνζθήπνπ θ. Σάζνο Κνύδνππνο ηόληζε όηη νη πξνεγνύκελνη θύθινη δηαιέμεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε αξθεηή επηηπρία, απνηέιεζαλ ζεκαληηθέο πνιηηηζηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ πόιε ηεο 

Γεξνζθήπνπ θαη πξνζέθεξαλ αξθεηέο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο.  

 

Ο Κνζκήηνξαο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο αλέθεξε όηη ν ζεζκόο ηνπ Ιεξνθεπείνπ Ειεύζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ζηελ Πάθν απνηειεί άιινλ έλα ηξόπν επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο γόληκνπ δηαιόγνπ θαη πξνβιεκαηηζκνύ κε 

ηελ θνηλσλία ηεο Πάθνπ.  

 

Σηο δηαιέμεηο δηνξγαλώλνπλ ν Δήκνο Γεξνζθήπνπ, ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη ην Ράδην Πάθνο, κε ρνξεγό ηε 

ΠΕ Γεξνζθήπνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε ηειεπηαία Παξαζθεπή ηνπ κήλα.  

 

Πιεξνθνξίεο: ηει. 22894305 
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