
ΘΔΜΑ ΦΟΡΔΑ ΠΛΖΘΤΜΟ
ΑΠΟΦΑΖ ΚΑΣΑ ΠΟΟΝ 

ΥΡΖΕΔΗ Ή ΌΥΗ ΠΛΖΡΟΤ 

ΒΗΟΖΘΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

2015.01.01

Αζθάιεηα ζην ρεηξνπξγείν: Γηεξεύλεζε ησλ 

εκπεηξηώλ θαη ησλ απόςεσλ ησλ λνζειεπηώλ 

ζην θππξηαθό πιαίζην ππεξεζηώλ πγείαο

Varna Medical University

Γείγκα από λνζειεπηέο ρεηξνπξγείνπ, ηκήκαηνο 

ηνθεηώλ θαη νθζαικνινγηθνύ ηκήκαηνο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΙΙΙ θαζώο 

επίζεο λνζειεπηέο όισλ ησλ λνζνθνκείσλ ηεο 

Κύπξνπ πνπ παξαθνινπζνύλ ην ελόο έηνπο 

κεηεθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Πεξηεγρεηξεηηθήο 

Ννζειεπηηθήο.

Γελ ρξήδεη 

2015.01.02
Strengthening the nurses and health care 

professionals´capacity to deliver culturally 

competent and compassionate care

Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Δπαγγεικαηίεο Τγείαο Γελ ρξήδεη

2015.01.03

Οη πξαθηηθέο δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ζε δεκόζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία 

ζηελ Κύπξν θαη νη επηπηώζεηο ηνπο ζηε ζηάζε 

θαη ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά 

λνζειεπηώλ

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Γείγκα από λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζην 

Γεληθό Ννζνθνκείν Λεκεζνύ, Γεληθό Ννζνθνκείν 

Πάθνπ, Ογθνινγηθό Κέληξν Σξάπεδαο Κύπξνπ, 

Ακεξηθαληθό Κέληξν Καξδηάο θαη Αξεηαίεην 

Ννζνθνκείν.

Γελ ρξήδεη

2015.01.04 Virtual environment for social training Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Παηδηά κε απηηζκό ΥΡΖΕΔΗ

2015.01.05 ηάζεηο δσήο Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Μαζεηέο από Α’ Γπκλαζίνπ κέρξη Γ΄ Λπθείνπ ΥΡΖΕΔΗ

2015.01.06

Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα 

βνεζήζεη αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα 

λα αληαπνθξηζνύλ θαιύηεξα ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθό αληίθηππν πνπ έρεη ε 

ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ

Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα ΥΡΖΕΔΗ

2015.01.07 Γηαηξνθηθή αμηνιόγεζε θαη δηαηξνθηθέο 

ζπλήζεηεο ησλ λεαξώλ θνηηεηώλ ζηελ Κύπξν

Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Φνηηεηέο ειηθίαο 18-30 εηώλ Γελ ρξήδεη

2015.01.08

Nurses´education of people with type 2 

Diabetes: for better disease control and better 

care

Varna Medical University
Ννζειεπηέο κε εκπεηξία ζηελ πεξίζαιςε 

αζζελώλ κε δηαβήηε ηύπνπ 2
Γελ ρξήδεη

2015.01.09

Παξάγνληεο ππνθίλεζεο ηαηξηθνύ θαη 

λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Λεκεζνύ ζε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Δπαγγεικαηίεο πγείαο (ηαηξνί θαη λνζειεπηέο) 

εξγαδόκελνη ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεκεζνύ
Γελ ρξήδεη



ΘΔΜΑ ΦΟΡΔΑ ΠΛΖΘΤΜΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΚΑΣΑ ΠΟΟΝ 

ΥΡΖΕΔΗ Ή ΌΥΗ ΠΛΖΡΟΤ 

ΒΗΟΖΘΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

2015.01.10

Η ζρέζε κεηαμύ ζσκαηηθήο άζθεζεο, 

δηάζεζεο θαη επηζπκίαο γηα θαηάρξεζε 

λαξθσηηθώλ: ρξεζηκνπνηώληαο ηε παξέκβαζε 

ηεο νκαδηθήο άζθεζεο σο ζεξαπεπηηθό 

εξγαιείν

New York College Athens / University of 

Bolton
Υξήζηεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ ΥΡΖΕΔΗ

2015.01.11

Η εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ηεο δηαρείξηζεο 

θιηλώλ (bed management) κε ζθνπό ηε 

βειηίσζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

πνπ παξέρεηαη από ην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Λεπθσζίαο

Μεζνγεηαθό Ιλζηηηνύην Γηεύζπλζεο
Γηεπζπληέο Κιηληθώλ ΓΝΛ θαη κέιε Γηεπζπληηθήο 

Οκάδαο
Γελ ρξήδεη

2015.01.12
Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ ζε 

ζεξαπεπηηθό θέληξν ςπρνινγηθήο 

απεμάξηεζεο από λόκηθεο θαη παξάλνκεο 

νπζίεο

Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο / πκβνπιεπηηθό 

Κέληξν Δθήβσλ θαη Οηθνγέλεηαο 

ΠΔΡΔΑ

Άηνκα πνπ έιαβαλ ζην παξειζόλ ππεξεζίεο 

ζεξαπεπηηθνύ θαη ζπκβνπιεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

από ην πκβνπιεπηηθό Κέληξν Δθήβσλ θαη 

Οηθνγέλεηαο "ΠΔΡΔΑ" ησλ ΤΦΤ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο

Γελ ρξήδεη

2015.01.13 "Caregivers compassion" rounds in a 

reference cardiovascular clinic in Cyprus

Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Health Care Professionals

Γελ ρξήδεη

2015.01.14
Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ θέληξσλ 

ςπρνθνηλσληθήο εξγαζηαθήο απνθαηάζηαζεο 

ζε ςπρηθά πάζρνληεο ηεο Κύπξνπ

Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Γελ ηζρύεη - Καηαγξαθή δεδνκέλσλ από 

θαθέινπο αζζελώλ.
Γελ ρξήδεη

2015.01.15

Σν θαηλόκελν ηνπ νζηξαθηζκνύ αλάκεζα 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, λνζειεπηέο θαη 

καίεο θαη αλ απηνί ην έρνπλ ππνζηεί από 

ηαηξνύο

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ννζειεπηέο από ην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεκεζνύ 

θαη Μαίεο από δηάθνξα θξαηηθά λνζειεπηήξηα 

παγθύπξηα

Γελ ρξήδεη

2015.01.16

Investigating the mechanisms of the 

secondary transfer effect of intergroup 

contact: exploring the moderating role of 

intergroup distance

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Φνηηεηέο Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Γελ ρξήδεη

2015.01.17
Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε αλάκεζα ζηνπο 

λνζειεπηέο  ςπρηθήο πγείαο
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ννζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηηο Τπεξεζίεο 

Φπρηθήο Τγείο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
Γελ ρξήδεη
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2015.01.18

Γηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ, ζηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ ησλ λνζειεπηώλ Μ.Δ.Θ. ζηα 

δεκόζηα λνζειεπηήξηα ηεο Κύπξνπ ζρεηηθά κε 

ηηο κεηακνζρεύζεηο νξγάλσλ

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ννζειεπηέο Μ.Δ.Θ. ζηα δεκόζηα λνζειεπηήξηα 

ηεο Κύπξνπ 
Γελ ρξήδεη

2015.01.19 How to improve Problem Based Learning tutor 

support mechanisms based on tutor feedback

University of Nicosia Medical School Tutors at the University of Nicosia Medical School Γελ ρξήδεη

2015.01.20
The quality of life of persons with TBI /ABI 1-2 

years after discharge from the hospital
Sheffield Hallam University

Αζζελείο πνπ ππέζηεζαλ θξαληνεγθεθαιηθή 

θάθσζε είηε ιόγσ αηπρήκαηνο είηε άιιεο 

αηηηνινγίαο θαη λνζειεύηεθαλ ζην 

Νεπξνρεηξνπξγηθό Σκήκα ηνπ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα

Γελ ρξήδεη

2015.01.21

Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ κε ζθνπό λα 

πξνζδηνξηζηνύλ νη παξάκεηξνη εθαξκνγήο ηνπ 

Low Level Laser από ηνπο θπζηθνζεξαπεπηέο 

ζηελ Κύπξν ζε αζζελείο κε ρξόλην ζύλδξνκν 

θαπξηαίνπ ζσιήλα

Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Δπαγγεικαηίεο θπζηθνζεξαπεπηέο Γελ ρξήδεη

2015.01.22

Awareness of HPV and Cervical Cancer 

prevention among female Cypriot healthcare 

workers

Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Γπλαίθεο επαγγεικαηίεο πγείαο Γελ ρξήδεη

2015.01.23

Awareness of HPV and Cervical Cancer 

prevention among university health sciences 

students in Cyprus

Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Φνηηεηέο παλεπηζηεκίσλ ζε ηαηξηθέο επηζηήκεο Γελ ρξήδεη

 

2015.01.24
Awareness and attitudes of Cypriot Men on 

Prostate Cancer and Screening
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Άλδξεο άλσ ησλ 30 εηώλ Γελ ρξήδεη

2015.01.25

Δπίπησζε θαη θνηλσληθννηθνλνκηθνί 

αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηνπ πξόσξνπ 

ηνθεηνύ. Μειέηε πνπ αθνξά ηνλ θππξηαθό 

πιεζπζκό

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Λερσίδεο πνπ έρνπλ γελλήζεη πξόσξα ζε 

καηεπηηθέο θιηληθέο
Γελ ρξήδεη



ΘΔΜΑ ΦΟΡΔΑ ΠΛΖΘΤΜΟ
ΑΠΟΦΑΖ ΚΑΣΑ ΠΟΟΝ 
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2015.01.26

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη ηξόπνη αύμεζεο ηεο απόδνζεο 

ηνπο.

Μεζνγεηαθό Ιλζηηηνύην Γηεύζπλζεο Δξγαδόκελνη ζην Τπνπξγείν Τγείαο Γελ ρξήδεη

2015.01.27

Experimental testing of nanoparticulate 

systems for crossing intact and disrupted 

barriers - Πεηξακαηηθόο έιεγρνο βαηόηεηαο 

λαλνζσκαηηδηαθώλ ζπζηεκάησλ κέζσ, 

αθεξαίσλ θαη κε, βηνινγηθώλ θξαγκώλ

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Νενπιαζκαηηθόο ηζηόο από αζζελείο πνπ 

αμηνινγήζεθαλ γηα λενπιαζίεο ηνπ Κεληξηθνύ 

Νεπξηθνύ πζηήκαηνο

ΥΡΖΕΔΗ

2015.01.28

Αλαπαξαζηάζεηο ησλ Ρνκά ηεο 

Σνπξθνθππξηαθήο ζπλνηθίαο ηεο Λεκεζνύ γηα 

ην Διιελνθππξηαθό Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα θαη 

Σαπηόηεηα ησλ Ρνκά

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Γνλείο Ρνκά ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θνηηνύλ ζε 

ειιελνθππξηαθό ζρνιείν.
Γελ ρξήδεη

2015.01.29

Αλαπαξαζηάζεηο ησλ Ρνκά ηεο 

Σνπξθνθππξηαθήο ζπλνηθίαο ηεο Λεκεζνύ γηα 

ην θππξηαθό πξόβιεκα

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Γνλείο Ρνκά ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θνηηνύλ ζε 

ειιελνθππξηαθό ζρνιείν.
Γελ ρξήδεη

2015.01.30
Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ηέβηα ζηε ξύζκηζε 

ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Τγηείο εζεινληέο ειηθίαο 18-50 εηώλ ΥΡΖΕΔΗ

2015.01.31

Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θαλέιαο ζηε 

ξύζκηζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθόδεο ηνπ 

αίκαηνο

Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Τγηείο εζεινληέο ειηθίαο 18-50 εηώλ ΥΡΖΕΔΗ

2015.01.32
Πνηόηεηα δσήο αζζελώλ κεηά από 

θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηελ Κύπξν Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε
Γελ ρξήδεη

2015.01.33
Γσξεάλ πξόγξακκα αμηνιόγεζεο Str8Spine 

γηα ζθνιίσζε ζε ηδησηηθά ζρνιέηα ηεο Κύπξνπ 
Α.Α.Α. Κίλεζε θαη Παηδί

Αγόξηα θαη θνξίηζηα ειηθίαο 11 κέρξη 16 ρξόλσλ 

πνπ θνηηνύλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία ηεο Κύπξνπ
Γελ ρξήδεη

2015.01.34

Πσο ε ηαύηηζε παξαπέκπνληνο - 

δηελεξγνύληνο θαξδηνιόγνπ επεξέαζε ηνλ 

αξηζκό ησλ ππεξερνγξαθεκάησλ Doppler 

θαξδίαο θαη ησλ δνθηκαζηώλ θνπώζεσο ζηελ 

Καξδηνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γ.Ν.Λεπθσζίαο

Παλεπηζηήκην Frederick
Δπαγγεικαηίεο πγείαο θαη ζηνηρεία από 

κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα
Γελ ρξήδεη
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2015.01.35
Interacting for peace: the effect of contact on 

attitudes among young cypriots
University of Pittsburgh Τγηείο εζεινληέο ειηθίαο 18-30 εηώλ Γελ ρξήδεη

2015.01.36
ESPAD Δπξσπατθή ρνιηθή Έξεπλα γηα ην 

Αιθνόι θαη ηα Ναξθσηηθά 2015
Αληηλαξθσηηθό πκβνύιην Κύπξνπ Μαζεηέο ειηθίαο 15-16 εηώλ ΥΡΖΕΔΗ

2015.01.37
End-of-life practices in intensive care units 

around the world. The Ethicus II study

Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο
Γ/Ι Μειέηε παξαηήξεζεο Γελ ρξήδεη

2015.01.38

Νέεο νπζίεο εμάξηεζεο: αύμεζε ηεο γλώζεο 

δηακέζνπ ηεο έξεπλαο θαη παξνρή εκπεηξηθά 

ηεθκεξησκέλεο εθπαίδεπζεο

Αληηλαξθσηηθό πκβνύιην Κύπξνπ Τγηείο εζεινληέο ειηθίαο 18-35 εηώλ Γελ ρξήδεη

2015.01.39

Short research projects to be carried out by 

medical students of the St George`s Medical 

School at the University of Nicosia

St George`s Medical School at the 

University of Nicosia

► Coeliac disease and thyroid status in 

children with type 1 diabetes mellitus
Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη

► The evaluation and management of kidney 

stones
Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη

► Exercise and the mental well-being of 

Medical Students: A questionnaire study
Medical Students Γελ ρξήδεη

► Use of antibiotics after C-section Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη

► The primary causes of End Stage Renal 

Failure leading to kidney transplant
Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη

►  Admission patterns to the inpatient ward 

at the Cyprus Instute of Neurology and 

Genetics and the new healthcare system

Anonymous  elctronic database Γελ ρξήδεη

► Using peripheral vascular disease as an 

assessment for myocardial infarction and 

cerebrovascular accident risk

Anonymous  elctronic database Γελ ρξήδεη

► The use of interpreters in medical school 

education: views from students
Medical Students Γελ ρξήδεη



ΘΔΜΑ ΦΟΡΔΑ ΠΛΖΘΤΜΟ
ΑΠΟΦΑΖ ΚΑΣΑ ΠΟΟΝ 

ΥΡΖΕΔΗ Ή ΌΥΗ ΠΛΖΡΟΤ 

ΒΗΟΖΘΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

► Predictive value of continous EEG 

recording on patient outcome: a retrospective 

study

Anonymous patient notes  Γελ ρξήδεη

► Uptake on the uptake: faecal occult blood 

test screening in a private GP practice in 

Cyprus

Anonymous patient records Γελ ρξήδεη

► Epilepsy in autism spectrum disorder: the 

use of EEG in the determination of 

symptomology and the presence of epileptic 

seizures

Anonymous patient records Γελ ρξήδεη

► Cadavers: an out-dated and unneeded 

resource for medical students´ education?
Medical Students Γελ ρξήδεη

► Breast augmentation procedures and 

correlation to late onset seromas
Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη

► The effect of medical school on the health 

habits and the self-perceived health of 

students

Medical Students Γελ ρξήδεη

► Patient knowledge and compliance to 

inhaler use

Patients using inhalers as a treatment of 

respiratory disease (use of questionnaire)
Γελ ρξήδεη

► Seasonal variation in the activity of a 

catheterization laboratory Anonymous electronic database
Γελ ρξήδεη

► Differential diagnosis of patients presenting 

to A/E with cardio or pulmonary symptoms in 

a community hospital setting in Cyprus

Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη

► Epidemiology of suicide in Cyprus Data from Death Registry of MOH Γελ ρξήδεη

► Clinical characteristics of familial 

mediterranean fever in Cyprus
Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη

► Management of acute venous disease at 

Ygeia Polyclinic and comparison with current 

NICE guidelines

Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη
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► Referral patterns to the outpatient 

department at the Cyprus Institute of 

Neurology and Genetics and the new 

healthcare system

Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη

► An audit of current indications for cardiac 

catheterisation in regards to medical 

diagnosis and non-invasive diagnostic tests

Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη

► Breast cancer diagnosis: are Cypriot breast 

cancer patients getting younger?
Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη

► Referral patterns to the electomyography 

laboratory at the Cyprus Institute of Neurology 

and Genetics and the new Healthcare system

Anonymous patient notes and elctronic database Γελ ρξήδεη

► Terminal cancer patient symptom relief 

satisfaction with palliative care chemotherapy 

and radiotherapy

Terminally ill cancer patients ΥΡΖΕΔΗ

► Factors that affect ashmatic 

patients´choice of inhaler

Asthmatic Patients using inhalers  (use of 

questionnaire)
Γελ ρξήδεη

► Diagnosis and treatment of breast cancer 

and its association with haematologic 

malignancies

Anonymous electronic database Γελ ρξήδεη

► Advantages and disadvantages of new 

novel anticoagulants (Direct Factor Xa 

Inhibitors and Direct Trhombin Inhibitors)

Anonymous electronic database Γελ ρξήδεη

► Assessment of the sensitivity and 

specificity of detecting ischaemic changes 

using a dobutamine stress echocardiography 

compared to an angiogram

Anonymous electronic database Γελ ρξήδεη

► Knowledge of the Cypriot population about 

antibiotics

Adult volunteers from the general population (sue 

of questionnaire)
Γελ ρξήδεη
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► Investigation into the effect of smoking on 

clinical management and symptom control in 

asthmatic patients

Asthmatic patients (use of a questionnaire) Γελ ρξήδεη

► Neoadjuvant treatment therapy with 

Herceptin in Breast Cancer patients
Anonymous electronic database Γελ ρξήδεη

► The effect of medical school on the health 

habits and the self-perceived health of 

students

Medical Students Γελ ρξήδεη

2015.01.40
Παγθύπξηα Δπηζθόπεζε Γεληθνύ Πιεζπζκνύ 

γηα ηε Υξήζε Δμαξηεζηνγόλσλ Οπζηώλ
Αληηλαξθσηηθό πκβνύιην Κύπξνπ Γεληθόο Πιεζπζκόο 15-64 εηώλ Γελ ρξήδεη

2015.01.41

Γλώκε αζζελώλ πνπ πάζρνπλ από θαξθίλν 

γηα ηελ αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο ελόο 

θέληξνπ απνθαηάζηαζεο

Παγθύπξηνο ύλδεζκνο Καξθηλνπαζώλ 

θαη Φίισλ

Αζζελέηο κε θαξθίλν πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ηηο 

ζεξαπείεο ηνπο
Γελ ρξήδεη

2015.01.42
Η επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ Κππξίσλ πνιηηώλ
Παλεπηζηήκην Frederick

Αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη γηα ςπρηαηξηθή 

ζηήξημε ζην Αγξνηηθό Κέληξν Τγείαο Κνθίλνπ
Γελ ρξήδεη

2015.01.43

Assesment of iron deficiency in children and 

women of childbearing age in the presence 

and absence of inflammation

University of Ulster Electronic database of a clinical laboratory Γελ ρξήδεη

2015.01.44
Development of an EORTC QoL cancer 

survivorship questionnaire Ογθνινγηθό Κέληξν Σξάπεδαο Κύπξνπ

Αζζελείο πνπ έρνπλ νινθιεξώζεη ξηδηθή 

αθηηλενπιαζκαηηθή ζεξαπεία
Γελ ρξήδεη

2015.01.45

Κξηηήξηα θαζνξηζκνύ πξνηεξαηόηεηαο ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο ε άπνςε ησλ θνηηεηώλ: κηα 

εξεπλεηηθή πξόηαζε

Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Φνηηεηέο  Γελ ρξήδεη

2015.01.46

Ο ξόινο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηελ ηξίηε ειηθία 

θαη νη επηπηώζεηο ζηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο 

ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο

Παλεπηζηήκην Frederick Άηνκα άλσ ησλ 60 εηώλ Γελ ρξήδεη

2015.01.47
Καηαλόεζε πνιιαπιώλ θεηκέλσλ θαη 

πεηζηηθόηεηα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο Γελ ρξήδεη

2015.01.48

Παξαθνινύζεζε ησλ αλώλπκσλ 

Γηαδηθηπαθώλ Παξάλνκσλ Αγνξώλ 

πλζεηηθώλ Ναξθσηηθώλ

Cypronetwork Consultancy Group Γελ ηζρύεη Γελ ρξήδεη
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2015.01.49
Πνηόηεηα δσήο ησλ γνληώλ θαη ησλ αδειθηώλ 

παηδηώλ πνπ έρνπλ ηνλ ζύλδξνκν Angelman
Παλεπηζηήκην Frederick

Γνλείο θαη αδέιθηα παηδηώλ κε ζύλδξνκν 

Angelman
Γελ ρξήδεη

2015.01.50

The role of early maladaptive schemas in 

development of depression in diabetes in 

Cyprus population

Middlesex University Γηαβεηηθνί αζζελείο κε ή ρσξίο θαηάζιηςε ΥΡΖΕΔΗ

2015.01.51

Γλώζεηο, ηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο ησλ 

λνζειεπηώλ θαη γηαηξώλ ζρεηηθά κε ηελ 

ειεθηξνληθή πγεία ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Πάθνπ

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ννζειεπηέο θαη ηαηξνί ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Πάθνπ
Γελ ρξήδεη

2015.01.52
Καηαλόεζε θαη αμηνιόγεζε 

επηρεηξεκαηνινγηθώλ θεηκέλσλ
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο Γελ ρξήδεη

2015.01.53

Towards implementation of a general 

coverage healthinsurance in Cyprus: how 

proposals developed by various stakeholders 

can address needs?

London School of Hygiene and Tropical 

Medicine
Key health sector stakeholders in Cyprus Γελ ρξήδεη

2015.01.54

Γηεξεύλεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο αζζελώλ κε 

λνζνγόλν παρπζαξθία πξηλ θαη κεηά ηελ 

επέκβαζε βαξηαηξηθήο ρεηξνπξγηθήο

Παλεπηζηήκην Frederick

Άηνκα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ή πνπ πξόθεηηαη λα 

ππνβιεζνύλ ζε επέκβαζε βαξηαηξηθήο 

ρεηξνπξγηθήο θαη άηνκα κε θπζηνινγηθό βάξνο

Γελ ρξήδεη

2015.01.55
Γπζξεςία θαη νζηηθή πγεία ζε νγθνινγηθνύο 

αζζελείο - Πξναγσγή Τγείαο ζηελ Κνηλόηεηα
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Ογθνινγηθνί Αζζελείο Γελ ρξήδεη

2015.01.56
Culinary recipes of placemaking from Dikomo, 

Fotta, Vouno and Sihari in Cyprus
University of South Florida Εηηούνηαι Γιεςκπινήζειρ

2015.01.57
Ιθαλνπνίεζε θαη πξνζέιθπζε αηκνδνηώλ: 

Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηνπ Κέληξνπ Αίκαηνο
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Αηκνδόηεο θαη κε αηκνδόηεο Γελ ρξήδεη

2015.01.58
ηάζεηο θαη αληηιήςεηο ηνπ Ννζειεπηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ απέλαληη ζηελ Δπζαλαζία 
Παλεπηζηήκην Frederick

Ννζειεπηέο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο 

θαη ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεκεζνύ
Γελ ρξήδεη

2015.01.59

Οη απόςεηο ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα 

αζζελείο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή 

πξνέιεπζε - ζύγθξηζε Γεληθώλ Ννζνθνκείσλ 

Λεκεζνύ θαη Λεπθσζίαο

Παλεπηζηήκην Frederick
Ννζειεπηέο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο 

θαη ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεκεζνύ
Γελ ρξήδεη
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2015.01.60

From extreme working conditions to 

organizational misbehavior - A case study in a 

public hospital

University of Sheffield
Doctors, supervisors and sisters/brothers in a 

Limassol General Hospital
Γελ ρξήδεη

2015.01.61

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ θαη πνηόηεηαο λνζνθνκείνπ. 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεκεζνύ θαη 

Λεπθσζίαο

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Ννζειεπηέο θαη θαξκαθνπνηνί πνπ εξγάδνληαη 

ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο θαη ζην Γεληθό 

Ννζνθνκείν Λεκεζνύ

Γελ ρξήδεη

2015.01.62

Οη αληηιήςεηο ησλ λνζειεπηώλ γηα ηελ 

πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζην 

Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο

Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ννζειεπηέο θαη Ιαηξνί πνπ εξγαδόληαη ζην Γεληθό 

Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο
Γελ ρξήδεη

2015.01.63
Γηεξεύλεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζηνπο 

Ννζειεπηέο Φπρηθήο Τγείαο ζηελ Κύπξν
Παλεπηζηήκην Frederick Ννζειεπηέο Φπρηθήο Τγείαο Γελ ρξήδεη

2015.01.64

EORTC Symptom Based Questionnaire - 

Phase III, Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ζε 

αζζελείο κε ζηξσκαηηθνύο όγθνπο ηνπ 

γαζηξεληεξηθνύ  (GIST) θαη κε HER-2-ζεηηθό 

θαξθίλν ηνπ καζηνύ νη νπνίνη ππνβάιινληαη 

ζε ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο.

Ογθνινγηθό Σκήκα Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Λεπθσζίαο

Αζζελείο κε ζηξσκαηηθνύο όγθνπο ηνπ 

γαζηξεληεξηθνύ  (GIST) θαη κε HER-2-ζεηηθό 

θαξθίλν ηνπ καζηνύ νη νπνίνη ππνβάιινληαη ζε 

ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο.

Γελ ρξήδεη

2015.01.65
Παξα-θνηλσληθή θαη θαληαζηαθή επαθή κε ηελ 

Σνπξθνθππξηαθή θνηλόηεηα
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Φνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ Γελ ρξήδεη

2015.01.66
Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη δηαρείξηζε 

αζζελώλ κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα
Παλεπηζηήκην Frederick Αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα Γελ ρξήδεη

2015.01.67
Schizotypy and comorbidity with other 

psychiatric disorders
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Άηνκα από ηνλ γεληθό πιεζπζκό ειηθίαο 18-70 

εηώλ
ΥΡΖΕΔΗ

2015.01.68
Κνηλσληθέο αληηιήςεηο πεξί ρνξηνθαγίαο ζην 

θππξηαθό λεαληθό θνηλό
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Άηνκα από ηνλ γεληθό πιεζπζκό ειηθίαο 20-30 

εηώλ
Γελ ρξήδεη

2015.01.69
Ιθαλνπνίεζε λνζειεπηώλ από ηελ εξγαζία 

ηνπο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο
Παλεπηζηήκην Frederick

Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζην 

Γεληθό Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο
Γελ ρξήδεη

2015.01.70

Re. Cri.Re project. Between the 

Representation of the Crisis and                                

the Crisis Representation

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Άηνκα από ηνλ γεληθό πιεζπζκό Γελ ρξήδεη

2015.01.71

Γηακεζνιαβηηηθνί παξάγνληεο ζηε ζρέζε 

κεηαμύ ςπρνπαζεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη 

παξαβαηηθόηεηαο ζηελ εθεβεία

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Μαζεηέο Β΄  ηάμεο Λπθείνπ Γελ ρξήδεη
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2015.01.72

Awareness of bowel cancer and screening 

among Cypriots / Γλώζεηο θαη ζηάζεηο ησλ 

Κππξίσλ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ εληέξνπ θαη ηνλ 

πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν

University of Nicosia and Mediterranean 

Center for Cancer Research

Άηνκα από ηνλ γεληθό πιεζπζκό ειηθίαο άλσ ησλ 

30 εηώλ.
Γελ ρξήδεη

2015.01.73

Γηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ελόο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ησλ ινηκώμεσλ από παξεκβαηηθέο 

ζπζθεπέο ζε ΜΔΘ λνζνθνκείνπ ηεο Κύπξνπ

ΣΔΠΑΚ

Αζζελείο πνπ εηζήρζεθαλ ζηε ΜΔΘ θαη 

παξέκεηλαλ γηα λνζειεία πέξαλ ησλ 48 σξώλ 

αλαδξνκηθά από ην 2012

ΥΡΖΕΔΗ

2015.01.74

IrisPhone. A new and novel communication 

experience, utilizing a smartphone without 

having to press buttons or the touchscreen

IresTech Ltd Elderly or people with disabilities Γελ ρξήδεη

 

2015.01.75

  Level of implementation of the new 

Standards of Care for management of 

Rheumatoid Arthritis across Europe - the 

patient perspective

Maastricht University Hospital Αζζελείο κε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα Γελ ρξήδεη

2015.01.76

Α pilot study, in order to assess the 

effectiveness of and the practicality in using 

the newly translated Greek version of M-

CHAT R/F of a standardised screening tool 

used in the Autism Spectrum Disorder (ASD)

St George's University Medical School 

Programme in Nicosia  
Γνλείο παηδηώλ ειηθίαο 16-30 κελώλ Γελ ρξήδεη

2015.01.77
Η αμηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ ησλ ηερλώλ θαη  

ν ξόινο ηνπ εγέηε
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Δθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζώο 

θαη Γηεπζπληέο ρνιηθώλ Μνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο

Γελ ρξήδεη

2015.01.78

Η επηπρία θαη ε αλεζπρία ζηνπο λνζειεπηέο 

ςπρηθήο πγείαο ελ θαηξώ νηθνλνκηθήο θξίζεο 

θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζύλε

Παλεπηζηήκην Frederick Ννζειεπηέο ςπρηθήο πγείαο Γελ ρξήδεη

 

2015.01.79

Development of an EORTC questionnaire for 

the assessment of quality of life in thyroid 

cancer patients (EORTC QLQ - THY), Phase 

III

 Ογθνινγηθό Σκήκα Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Λεπθσζίαο
Αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ ζπξνεηδή Γελ ρξήδεη

2015.01.80

Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ρξήζεο ηεο 

απηόινγεο κεζνζεξαπείαο (PRP) ζηελ 

επνύισζε ησλ άηνλσλ ειθώλ (αξηεξηαθώλ, 

θιεβηθώλ, δηαβεηηθώλ)

Παλεπηζηήκην Frederick
Αζζελείο κε αξηεξηαθά, θιεβηθά, δηαβεηηθά ή 

κεηθηά έιθε
Γελ ρξήδεη

2015.01.81 Έξεπλα ζην πιαίζην ηεο world nutrition day Ογθνινγηθό Κέληξν Σξάπεδαο Κύπξνπ Αζζελείο κε θαξθίλν Γελ ρξήδεη
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2015.01.82

Γηεξεύλεζε ηεο επηδξαζεο ηεο ζεμνπαιηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο ζε αζζελείο κε ρξόληα λεθξηθή 

αλεπάξθεηα

Παλεπηζηήκην Frederick

Άηνκα πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία 

αηκνθάζαξζεο ζηελ Μνλάδα Αηκνθάζαξζεο ηνπ 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζνύ

Γελ ρξήδεη

2015.01.83
Η ηθαλνπνίεζε ησλ λνζειεπηώλ από ην 

επάγγεικα ηνπο σο επηινγή θαξηέξαο
Παλεπηζηήκην Frederick

Ννζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζην Γεληθό 

Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο θαη ζε δύν ζηέγεο 

ειηθησκέλσλ

Γελ ρξήδεη

2015.01.84

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζπλλνζεξόηεηα αζζελώλ κε έιθε από πίεζε 

ζε θνηλόηεηα ηεο Κύπξνπ

Παλεπηζηήκην Frederick
Άηνκα κε έιθε από πίεζε πνπ ρξήδνπλ θαη’ νίθνλ 

λνζειείαο ζηελ επαξρεία Λεκεζνύ
Γελ ρξήδεη

2015.01.85
Κνηλσληθή θαη Γεκνγξαθηθή έξεπλα γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο

Ιεξά Μεηξόπνιε Σακαζζνύ θαη Οξεηλήο, 

Οξγαληζκόο Γπλαηθώλ Δπηρεηξεκαηηώλ 

Δπαγγεικαηηώλ Λεπθσζίαο

Γπλαίθεο ειηθίαο 20-64 εηώλ ηεο Μεηξνπνιηηηθήο 

Πεξηθέξεηαο Σακαζζνύ θαη Οξεηλήο
Γελ ρξήδεη

2015.01.86

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ ξόισλ ησλ 

επαγγεικαηηώλ πγείαο ζε λνζειεπηηθά 

ηδξύκαηα ηεο Κύπξνπ

Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Δπαγγεικαηίεο Τγείαο Γελ ρξήδεη

2015.01.87

Απόςεηο ησλ θνηλνηηθώλ λνζειεπηώλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αλίρλεπζε πεξηπηώζεσλ 

θαη ηελ ππνζηήξημε κεηέξσλ κε επηιόρεηα 

θαηάζιηςε ζηελ Κύπξν

Παλεπηζηήκην Frederick
Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζε 

Κνηλνηηθέο Τπεξεζίεο ηεο Δπαξρίαο Πάθνπ
Γελ ρξήδεη

2015.01.88

Γηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θιίκα αζθάιεηαο ησλ αζζελώλ ζε 

ηκήκαηα λνζνθνκείνπ ηεο Κύπξνπ

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Πάθνπ
Γελ ρξήδεη

2015.01.89

 Πξναγσγή ηεο αλαπαξαγσγηθήο πγείαο ζε 

εθήβνπο: Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

πεπνηζήζεσλ γηα ηελ πγεία  

European University Cyprus

Μαζεηέο (Α'  - Γ'  ηάμε) ζε 2 γπκλάζηα ηεο 

επαξρίαο Πάθνπ (αζηηθήο θαη αγξνηηθήο 

πεξηνρήο) θαη ζε 2 αληίζηνηρα γπκλάζηα ηεο 

Διιάδαο 

Γελ ρξήδεη

 

2015.01.90
Καηαλνώληαο ην ζρνιηθό εθθνβηζκό κέζα από 

ηα κάηηα ησλ παηδηώλ
European University Cyprus Παηδηά ειηθίαο 6-12 εηώλ Γελ ρξήδεη

2015.01.91

Αμηνιόγεζε ηθαλνπνίεζεο αλαγθώλ αζζελώλ 

κε ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ 

θαη νη επηπηώζεηο ζηελ παξερόκελε θξνληίδα

Παλεπηζηήκην Frederick

Αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ππνθαηάζηαζε 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζηε Νεθξνινγηθή Κιηληθή 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Λεκεζνύ

Γελ ρξήδεη

2015.01.92

Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν

European University Cyprus Δθπαηδεπηηθνί από ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Κύπξνπ Γελ ρξήδεη
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2015.01.93

Ecological Momentary Assessment of 

University Students' Helath-Related Quality of 

Life using a Smartphone Application: a 

Modality Testing

Junior Researcher Programme in 

partnership with the University of 

Cambridge

Φνηηεηέο Παλεπηζηεκίνπ Γελ ρξήδεη

2015.01.94

Πξόηππα επνπηείαο ζηελ εθπαίδεπζε 

εθαξκνζκέλσλ ςπρνιόγσλ θαη 

ςπρνζεξαπεπηώλ: πγθξηηηθή αλαζθόπεζε θαη 

πνηνηηθή αλάιπζε ησλ Γηεζλώλ ηάζεσλ θαη 

ησλ επηθξαηνύλησλ Κππξηαθώλ Γεδνκέλσλ

Νεάπνιηο Παλεπηζηήκην Πάθνπ

Τπεύζπλνη κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ 

εθαξκνζκέλεο ςπρνινγίαο θαη κεηεθπαηδεπηηθώλ 

ςπρνζεξαπεπηηθώλ πξνγξακκάησλ

Γελ ρξήδεη

2015.01.95

The molecular spectrum and distribution of 

haemoglobinopathies in Cyprus: a 20-year 

retrospective study

Ιλζηηηνύην Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο 

Κύπξνπ

Αλαδξνκηθή κειέηε κε ρξήζε δεδνκέλσλ 

αζζελώλ 
Γελ ρξήδεη

2015.01.96
Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο ηνπ αθραξώδε 

Γηαβήηε ηύπνπ 2 ζηνλ Κππξηαθό Πιεζπζκό
Παλεπηζηήκην Frederick Αζζελείο κε δηαβήηε θαη πγηή εζεινληέο Γελ ρξήδεη

2015.01.97

ρεδηαζκόο πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινύζεζεο θαη ππνβνήζεζεο 

θαζεκεξηλώλ δξαζηεξηνηήησλ ειηθησκέλσλ ζε 

έμππλν ζπίηη

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Δπαγγεικαηίεο πγείαο θαη άηνκα ηξίηεο ειηθίαο
Γεν σπήζει ηο ππώηο 

μέπορ ηηρ έπεςναρ

2015.01.98

Σν θάπληζκα θαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζεηηθή νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαθνπήο θαπλίζκαηνο - 

αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο

Παλεπηζηήκην Frederick Δζεινληέο θαπληζηέο

Εηηούνηαι Γιεςκπινήζειρ - 

Ο επεςνηηήρ ενημέπωζε 

όηι δεν θα πποσωπήζει 

ζηην διεξαγωγή ηηρ 

έπεςναρ

2015.01.99

ηάζεηο λνζειεπηώλ αλαθνξηθά κε ηελ 

ππεξάζπηζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δπλεηηθώλ δσξεηώλ νξγάλσλ θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο

Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην

Ννζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε Μνλάδεο 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη 

ζηελ Κύπξν

Γελ ρξήδεη

2015.01.100 Πξνζβαζηκόηεηα αηόκσλ κε αλαπεξίεο Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Φνηηεηέο θνηλσληθήο εξγαζίαο Γελ ρξήδεη

 

2015.01.101

Οη ςπρνινγηθέο επηπηώζεηο ηεο ειθώδνπο 

θνιίηηδαο θαη ηεο λόζπ Crohn ζηνπο 

πάζρνληεο θαη ζην νηθνγελεηαθό ηνπο 

πεξηβάιινλ 

Παλεπηζηήκην Frederick
Άηνκα κε ηεθκεξησκέλε δηάγλσζε λόζπ Crohn ή 

ειθώδνπο θνιίηηδαο
Γελ ρξήδεη
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2015.01.102

Δπίδξαζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

θαξδηνπλεπκνληθήο αλαδσνγόλεζεο ζηηο 

γλώζεηο θαη ηελ απηνεθηηκώκελε ηθαλόεηα ησλ 

λνζειεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ννζειεπηηθνί ιεηηνπξγνί θαη επηζθέπηξηεο πγείαο 

ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Πάθνπ
Γελ ρξήδεη

2015.01.103

Φπρνινγηθά επξήκαηα ζε δεξκαηνινγηθνύο 

αζζελείο πξνπαξεκβαηηθά θαη 

κεηαπαξεκβαηηθά

Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

Αζζελείο κε επίθηεηε δεξκαηνινγηθή 

παξακόξθσζε (από νπιέο αθκήο) ζην πξόζσπν, 

αζζελείο κε ρξόληεο δεξκαηνινγηθέο παζήζεηο ζε 

κε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζώκαηνο θαη πγηείο 

εζεινληέο σο νκάδα ειέγρνπ

Γελ ρξήδεη

2015.01.104

"Δγώ θαη ην αθνπζηηθό κνπ". Η 

λνεκαηνδόηεζε ηνπ αθνπζηηθνύ βνεζήκαηνο 

από έθεβνπο κε απώιεηα αθνήο ζηελ Κύπξν

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Παηδηά ειηθίαο 12-18 εηώλ κε πξνβιήκαηα αθνήο Γελ ρξήδεη

2015.01.105

Γηεξεύλεζε ησλ εληύπσλ δηαηξνθηθώλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη 

δηαηηνιόγνη γηα ελεκέξσζε αηόκσλ κε 

ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2

Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο Γηαηηνιόγνη Γελ ρξήδεη

2015.01.106

Γεληθό Ννζνθνκείν Πάθνπ: Γηεξεύλεζε ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ λνζειεπηώλ θαη 

κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Ννζειεπηέο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Πάθνπ Γελ ρξήδεη

2015.01.107

Γηεξεύλεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

δπλακνκέηξεζεο ηεο άθξαο ρεηξόο ζε 

αζζελείο κε ζύλδξνκν ππαθξσκηαθήο 

πξνζηξηβήο: εξεπλεηηθή εξγαζία

Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην
Αζζελείο πνπ ππνθέξνπλ από ζύλδξνκν 

ππαθξσκηαθήο πξνζηξηβήο
Γελ ρξήδεη

2015.01.108

Φξνληίδνληαο αζζελείο κε θαξθίλν: ε 

ςπρνινγηθή επίδξαζε ζηελ επεκεξία ησλ 

θξνληηζηώλ θαζώο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηώπηζεο ηνπο

Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο
Φξνληηζηέο αζζελώλ κε θαξθίλν θαη άηνκα 

γεληθνύ πιεζπζκνύ σο νκάδα ειέγρνπ
Γελ ρξήδεη

2015.01.109
Ιθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ ζην δεκόζην θαη 

ηδησηηθό ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ Κύπξν
Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην

Πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζην Γεληθό 

Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο θαη ζηελ Πνιπθιηληθή 

ΤΓΔΙΑ ζηε Λεκεζό

Γελ ρξήδεη

2015.01.110

Γηεξεύλεζε ηεο δηαδηθαζίαο άκβιπλζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ερνξύπαλζεο ζηελ Μνλάδα 

Δληαηηθήο Θεξαπείαο

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζε Μ.Δ.Θ. δεκόζησλ 

λνζειεπηεξίσλ
Γελ ρξήδεη
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2015.01.111

Παξάγνληεο πνπ εληζρύνπλ ην εξγαζηαθό 

πάζνο: Η κειέηε ηνπ λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Πάθνπ

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό πνπ εξγάδεηαη ζην 

Γεληθό Ννζνθνκείν Πάθνπ
Γελ ρξήδεη

2015.01.112
Mentalizing subgroups and autistic traits in the 

general population
 Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Γελ ρξήδεη

2015.01.113

Η επίδξαζε ησλ ζύγρξνλσλ πξαθηηθώλ 

δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ 

νξγαλσζηαθή δηθαηνζύλε, εξγαζηαθή 

αλάπηπμε (thriving)  θαη απόδνζε: ύγθξηζε 

Γεκόζηνπ θαη Ιδησηηθνύ ηνκέα Τγείαο ζηελ 

Κύπξν

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ 

ηνκέα
Γελ ρξήδεη

2015.01.114

Η επίδξαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο 

ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ζηελ 

ζρεηηδόκελε κε ηελ πγεία πνηόηεηα δσήο ησλ 

λνειεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ ζηα δεκόζηα 

λνζειεπηήξηα ηεο Κύπξνπ

Παλεπηζηήκην Frederick Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό δεκόζηνπ ηνκέα Γελ ρξήδεη

2015.01.115

Η εθαξκνγή εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ αζζελώλ κε νμεία ζύγρπζε / 

παξαιήξεκα, ζε λνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

δεκόζηνπ γεληθνύ λνζνθνκείνπ

Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Λεπθσζίαο θαη Λεκεζνύ
Γελ ρξήδεη

2015.01.116

Δπαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε λνζειεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ κνλάδσλ εληαηηθήο ζεξαπείαο 

ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα ηεο Κύπξνπ ζε 

ζηηγκέο θξίζεο

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Ννζειεπηηθνί ιεηηνπξγνί πνπ εξγάδνληαη ζε ΜΔΘ 

ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα
Γελ ρξήδεη

2015.01.117

Οη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

απαζρόιεζε θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ Κππξίσλ Πνιηηώλ

Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ
Δζεινληέο από ηνλ γεληθό πιεζπζκό 

(εξγαδόκελνη θαη άλεξγνη)
Γελ ρξήδεη

2015.01.118

Are you a pro-Cathactor or an anti-Cathactor? 

The link between seeking for sensation and 

seeking for catharsis

Δπξσπατθό Παλεπηζηήκην Φνηηεηέο ειηθίαο 18-25 εηώλ Γελ ρξήδεη


