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Λευκωσία, 8 Δεκεμβρίου 2016 

 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
 

Σχεδίασαν και λειτούργησαν σύστημα κλήσης ασθενών  
στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου  

 
Δύο τεταρτοετείς φοιτητές του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, οι Ραφαήλ 
Αποστολίδης και Στυλιανός Φιλίππου,  
ένωσαν τις δυνάμεις τους και 
δημιούργησαν το σύστημα κλήσης 
ασθενών στο Τμήμα Ημερήσιας 
Νοσηλείας του Ογκολογικού Κέντρου 
της Τράπεζας Κύπρου, με αποτέλεσμα 
να εξυπηρετεί σήμερα περίπου 600 
ασθενείς ημερησίως σε χρονικό 

διάστημα 8 ωρών.  
 
Το έργο αναβάθμισης του συστήματος κλήσης ασθενών για τον χώρο Ημερήσιας Νοσηλείας του 
Ογκολογικού Κέντρου έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Κέντρου και έχει 
αποπερατωθεί με απόλυτη επιτυχία. Οι δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν 
υπεύθυνοι για τον ολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου μέσα σε προκαθορισμένα 
χρονοδιαγράμματα. Με το πέρας της υλοποίησης του έργου, οι δύο φοιτητές παρείχαν επίσης 
εκπαίδευση για τη λειτουργία του συστήματος προς όλους τους χρήστες σε πραγματικό 
περιβάλλον στην απουσία ασθενών.   
 
Το Ογκολογικό Κέντρο, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε μετά από συμφωνία 
μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Κύπρου,  λειτουργεί από το 1998 και τα 
τελευταία  δεκαοκτώ χρόνια έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 33.000 ασθενείς. Στην 
Κύπρο καταγράφονται κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 3.500 νέα περιστατικά καρκίνου και το Κέντρο 
παρέχει πολύ σημαντικές υπηρεσίες, σε περίπου 550-600 ασθενείς καθημερινώς,  με στόχο την 
παροχή θεραπευτικών αγωγών για την αντιμετώπιση της νόσου.  
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Μέχρι πρόσφατα, το Τμήμα Ημερησίας Νοσηλείας του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας 
Κύπρου δεν είχε σύστημα κλήσης ασθενών και οι ασθενείς καλούνταν στους χώρους θεραπείας 
τους δια βοής.  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Έλληνας αφού συνεχάρη τους δύο φοιτητές, τόνισε ότι 
«Είναι πολύ σημαντικό οι γνώσεις που παίρνουν οι φοιτητές στο Τμήμα να μετουσιώνονται σε 
εφαρμογές και έργα προς όφελος της κοινωνίας. Έργα σαν και αυτό αναδεικνύουν τις ικανότητες 
των φοιτητών μας και την ποιότητα της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που παρέχει τα 
κατάλληλα εφόδια στους φοιτητές μας έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιούν με επιτυχία τέτοια 
έργα. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στους δύο φοιτητές για την προσφορά τους!». 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης επίσης 
συνεχάρη τους δυο φοιτητές για την προσφορά τους. «Είμαστε περήφανοι για τους φοιτητές 
μας που συνεισφέρουν εμπράκτως στην κοινωνία, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής 
συγκεκριμένων ομάδων ασθενών. Ευχαριστούμε τους φοιτητές για την εξαιρετική τους δουλειά. 
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στους δυο φοιτητές όσο και στους καθηγητές τους στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που συνέβαλαν με τα εφόδια που τους 
παρείχαν στην επιτυχή αποπεράτωση του έργου. Η νέα γενιά, οι φοιτητές μας, αποδεικνύουν 
εμπράκτως ότι μπορούν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο κι εμείς θα 
είμαστε δίπλα τους για να τους καθοδηγήσουμε, να τους διδάξουμε και να τους δώσουμε την 
αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να δημιουργήσουν»», κατέληξε ο Πρύτανης.   

 

Τέλος Ανακοίνωσης 


