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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 
 
Στο πλαίσιο της αμοιβαίας προσπάθειας προς υλοποίηση της βραβευθείσας ερευνητικής 
πρότασης για παροχή της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης για την κατάθλιψη και το 
σωματικό πόνο που βιώνουν γυναίκες με εμπειρία καρκίνου του μαστού  

 
Ανανεώθηκε για δύο ακόμη χρόνια το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου ACThealthy: 
Κλινικής Ψυχολογίας και Συμπεριφορικής Ιατρικής, του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και του Κέντρου Μαστού Κύπρου (ΚΜΚ), το οποίο είχε υπογραφεί για πρώτη φορά το 2018, 
με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο Μερών. 
 
Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καρεκλά (Υπεύθυνη Εργαστηρίου ACThealthy), 
και εκ μέρους του Κέντρου Μαστού Κύπρου ο Δρ  Εύρος Κιτηρής, Γενικός Χειρουργός.  
 
Το Μνημόνιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κλινική εποπτεία από το Εργαστήριο ACThealthy του 
Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα και τη συνεργασία σε 
θέματα έρευνας που ενδιαφέρουν και τα δύο Μέρη. Συγκεκριμένα, κατά τους επόμενους μήνες, και 
αφού ληφθεί η σχετική έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, αναμένεται να 
ξεκινήσει η έρευνα με τίτλο, «An Intervention for female breast CANcer: Acceptance and 
Commitment Therapy (I-CAN-ACT) for depression and physical pain» της Διδακτορικής Φοιτήτριας 
Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Εγγεγραμμένης Κλινικής Ψυχολόγου, 
Μαριάννας Ζαχαρία, υπό  την εποπτεία της Δρ. Μαρίας Καρεκλά.  
 
Η ερευνητική πρόταση “I-CAN-ACT” έχει λάβει το φετινό βραβείο χρηματοδότησης για ανάπτυξη 
έρευνας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πλαισιακών Επιστημών της Συμπεριφοράς (Association for 
Contextual Behavioral Science- ACBS). Η έρευνα “I-CAN-ACT” αφορά γυναίκες με εμπειρία καρκίνου 
του μαστού, στα στάδια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, οι οποίες βιώνουν τουλάχιστον ήπια καταθλιπτική 
συμπτωματολογία και τουλάχιστον ήπια ένταση και παρεμβολή του σωματικού πόνου. Έχει ως 
κύριο σκοπό να εξετάσει την αποτελεσματικότητα μιας σύντομης ομαδικής παρέμβασης 
αποτελούμενης από 6 συνεδρίες, η οποία είναι βασισμένη στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης 
για την κατάθλιψη και το σωματικό πόνο, σε γυναίκες με εμπειρία καρκίνου του μαστού. 
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