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«ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ- Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ» 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού ενώνουν δυνάμεις  

για την Πρωτοβουλία “Sharing Knowledge”  
με στόχο την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας στον ιατρικό χώρο  

 
 

Σε συνέντευξη τύπου, που έλαβε χώρα την Τρίτη, 18 
Οκτωβρίου 2016, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο 
Πρύτανης του Πανεπιστήμιου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Κοσμήτορας της Ιατρικής 
Σχολής, Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου, εκπρόσωποι 
του ερευνητικού κέντρου Sarah Cannon Research 
Institute, του νοσοκομείου Harley Street Clinic, του 
νοσοκομείου University College Hospital του Ηνωμένου 
Βασιλείου καθώς και ο Πρόεδρος του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών της Ελλάδος, Καθηγητής Βασίλειος 
Γρηγορίου, ανακοίνωσαν την έναρξη της 
Πρωτοβουλίας «Sharing Knowledge – Μοιράζοντας τη 

Γνώση, η Νέα Εποχή στην Ιατρική Θεραπεία». 
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Η Πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να προάγει την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας στον 
Ιατρικό χώρο, μεταξύ κρατών και επιστημονικών ιδρυμάτων, δημιουργώντας ένα δίκτυο με απώτερο 
στόχο την ενίσχυση συνεργιών και συνεργασιών σε όλους τους τομείς με κοινό όφελος. Οι πυλώνες 
ανάπτυξης της Πρωτοβουλίας είναι τρεις: ο εκπαιδευτικός, ο ερευνητικός και ο κλινικός/νοσηλευτικός,  
καλύπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο εξ ολοκλήρου τη βιοϊατρική επιστήμη. 

Τη συνέντευξη τύπου χαιρέτισε ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης, τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, που δρα μέσα 
σε αυτήν, με αυτήν και για αυτή, δεν θα μπορούσε 
παρά να στηρίξει και να προβάλει τη δράση αυτή που 
στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού για τις 
σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις και για τα 
άλματα της ιατρικής και της τεχνολογίας στην 
αντιμετώπιση ασθενειών. «Με την ευκαιρία της 
συνέντευξης τύπου θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη 
της εύρυθμης πρακτικής των φοιτητών της Ιατρικής 

στα δημόσια νοσοκομεία: Έτσι θα επιτευχθεί στην πράξη η νέα εποχή στην ιατρική θεραπεία. Με τον 
τρόπο αυτό οδεύουμε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στον τόπο μας με 
αμοιβαία τα οφέλη για θεράποντες, φοιτητές, ασθενείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Υπέρτατο 
συμφέρον πρέπει να είναι για όλα τα επηρεαζόμενα μέρη η εξυπηρέτηση του συλλογικού καλού μέσω της 
κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών μας. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα εγκαινιάζουμε μία 
πρωτοβουλία που θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην ενημέρωση του κοινού για την πρόοδο στην ιατρική 
παρέχοντας ελπίδα στους ασθενείς και στις οικογένειές τους», πρόσθεσε ο Πρύτανης.  
 
Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου, 
χαιρέτησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την Πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι αυτή θα δημιουργήσει ένα νέο 
σύστημα διάχυσης της γνώσης μεταξύ επιστημόνων, με απώτερο σκοπό τις καλύτερες υπηρεσίες προς τον 
ασθενή.  
 
Ο Δρ Στέργιος Ζαχαρούλης Συμβουλος Παιδο-ογκολόγος στο Royal Marsden Hospital NHS Trust, 
Διευθυντής Παιδο-ογκολογίας στο Harley Street Clinic δήλωσε: «Οι σύγχρονες ραγδαίες εξελίξεις στην 
τεχνολογία της μοριακής βιολογίας και γενετικής του παιδικού καρκίνου, έχουν δημιουργήσει καινούριους 
ορίζοντες στην θεραπεία και πρόγνωση. Ήδη έχουν αρχίσει τα πρώτα βήματα εξατομίκευσης της 
θεραπείας παιδικών όγκων ενώ η ανοσοθεραπεία έχει σημειώσει ήδη σημαντική πρόοδο».  
 
Ο Δρ Πάνος Κοτταρίδης, Σύμβουλος Αιματολόγος για τη Λευχαιμία και τη Μεταμόσχευση Μυελού των 
Οστών, UCLH NHS Foundation Trust, δήλωσε στην ομιλία του ότι, οι εξελίξεις στη γονιδιακή ακολουθία και 
οι γνώσεις πάνω στη μοριακή επαγωγή και ανάπτυξη της λευχαιμίας ανοίγουν πόρτες δίνοντας τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούνται στοχευμένοι παράγοντες στην προσαρμοσμένη θεραπευτική αγωγή της 
οξείας λευχαιμίας.  
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Ο Καθηγητής Βασίλειος Γρηγορίου,  Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ελλάδος, χαιρέτισε την 
πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους συνέργειες είναι πλέον απαραίτητες ώστε να μπροεί ο 
ασθενής να έχει πρόσβαση σε τεχνικές εξατομικευμένων θεραπειών.  
 
Η Dr Christy Goldsmith, συνεργάτης CyberKnife, The Harley Street Clinic, αναφερόμενη στο πρόγραμμα, 
δήλωσε με ενθουσιασμό ότι υπάρχουν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των επιστημόνων Ηνωμένου 
Βασιλείου, Κύπρου και ίσως και Ελλάδας.  
 
Η κα. Aida Yousefi,  Διευθύνουσα Σύμβουλος στο Harley Street Clinic, κάνοντας μια πλήρη παρουσίαση 
των δυνατοτήτων του Ιδρύματος Ερευνών του οποίου ηγείται, τόνισε οτι στην πραγματικότητα, δεν είναι 
τα τούβλα, αλλά το συναίσθημα και η φροντίδα αυτά που προσφέρουν την ποιότητα υπηρεσιών στον 
ασθενή. 
 
O Dr Hendrik-Tobias Arkenau, ιδρυτής και Ιατρικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Sarah Cannon 
στο Λονδίνο, χαιρέτισε την Πρωτοβουλία και τάχθηκε υπέρ της διάχυσης της γνώσης μεταξύ των 
επιστημόνων με απώτερο σκοπό αυτή να βοηθήσει όχι μόνον τους ασθενείς, αλλά και τους νέους 
γιατρούς και τους φοιτητές ιατρικής. 
 

Tέλος Ανακοίνωσης  


