
ΘΕΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Γνώσεις και στάσεις γύρο από το AIDS/ HIV σε 
νοσηλευτές δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα Πανεπιστήµιο Frederick  Νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου 

και σε Ιδιωτικό Νοσοκοµείο στη Λεµεσό

Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος 
Αγωγής Υγείας για το HIV/AIDS σε λύκεια / 
τεχνικές σχολές της επαρχίας Λευκωσίας

Varna Medical University Μαθητές Α Λυκείου / Τεχνικών Σχολών 
Λευκωσίας

Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις µαθητών, 
εκπαιδευτικών και προπονητών µέσης 
εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης για το ντόπινγκ

Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ

Μαθητές αθλητές από αθλητικά σχολεία, 
καθηγητές,προπονητές και φοιτητές από όλα 
τα τµήµατα και σχολές του Πανεπιστηµίου 
Λευκωσίας

Effect of i-glutamine on lactic acid after 
metabolic resistance training University of Chester Αθλητές 18-22 ετών

Αξιολόγηση για κύφωση, σκολίωση, λόρδωση, 
βράχυνση οπίσθιων µηριαίων µυών και 
ανισοσκέλιας σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από 
5 µέχρι 16 χρονών εγγεγραµµένων σε 
ποδοσφαιρικές ακαδηµίες

Παγκύπρια Οµοσπονδία Ακαδηµιών 
Ποδοσφαίρου σε συνεργασία µε 
ιδωτικό Κέντρο Φυσικής 
Αποκατάστασης Παιδιών και Εφήων

Ποδοσφαιριστές ηλικίας 5-16 χρόνων

Τα αποτελέσµατα της πλυοµετρικής άσκησης 
µετά από 6 εβδοµάδες προπόνησης, µε έµφαση 
στους µύες των ποδιών στο κατακόρυφο άλµα, 
την ταχύτητα και την ευκινησία, σε ελίτ νεαρούς 
(13-14 χρονών) ποδοσφαιριστές

University of Chester Ποδοσφαιριστές ηλικίας 13-14 χρονών

AIDS

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ



Αξιολόγηση αναγκών µάθησης των 
νοσηλευτών δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας 
σε δηµόσια νοσοκοµεία της Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου Νοσηλευτές σε δηµόσια νοσηλευτήρια της 
Κύπρου

Οι απόψεις των φοιτητών της νοσηλευτικής 
σχετικά µε το περιβάλλον µάθησης και την 
επίβλεψη στον κλινικό χώρο

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου

Φοιτητές νοσηλευτικής από τέσσερα ιδιωτικά 
πανεπιστήµια της Κύπρου που προσφέρουν 
αναγνωρισµένη πτυχιακή νοσηλευτική 
εκπαίδευση

Το νοσηλευτικό προσωπικό σε αγροτικά κέντρα 
υγείας τις επαρχίας Λευκωσίας: εκτίµηση 
εργασίας και αναγκών συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης

Πανεπιστήµιο Frederick  
Νοσηλευτικό προσωπικό στα Αγροτικά 
Κέντρα Υγείας Λευκωσίας (Πύργος Τηλλυρίας, 
Ευρύχου, Ακάκι)

Ανάγκες εκπαίδευσης του νοσηλευτικού 
προσωπικού στα τµήµατα τεχνικού νεφρού και 
νεφρολογικού στο Νοσοκοµείο Λεµεσού

Πανεπιστήµιο Frederick  
Νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στο 
Νεφρολογικό Τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λεµεσού

∆ιερεύνηση της ανάγκης ανάπτυξης κοινωνικών 
δεξιοτήτων στο νοσηλευτικό προσωπικό των 
κλινικών τµηµάτων του Γ.Ν. Λεµεσού

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου Νοσηλευτικό προσωπικό και πορϊαστάµενοι 
των κλινικών τµηµάτων του Γ.Ν. Λεµεσού

Άνοια…µια νόσος που αυξάνεται απειλητικά. 
Έρευνα στο ∆ήµο Ιδαλίου και προτάσεις για 
πρόληψη

Πανεπιστήµιο Frederick  Ηλικιωµένοι που διαβιούν στον ∆ήµο Ιδαλίου

Η εκτίµηση του επιπολοσµού της άνοιας και της 
ήπιας γνωστικής διαταραχής στην αστική και 
αγροτική πρωτοβάθµια φροντίδα στην επαρχία 
Λευκωσίας

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Ασθενείς άνω των 65 ετών από τρία 
διαφορετικά κέντρα πρωτοβάθµιας 
φροντίδας στην Επαρχία Λευκωσίας

Η επιβάρυνση της οικογένειας που φροντίζει 
ασθενή µε τη νόσο Alzheimer και άλλες 
συναφές άνοιες

Πανεπιστήµιο Frederick  Συγγενικά άτοµα ηλικιωµένων µε άνοια

ANOIA

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



Τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης των 
νοσηλευτών των δηµόσιων νοσηλευτηρίων της 
Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου Νοσηλευτές που εργάζονται στα γενικά και 
κοινοτικά νοσηλευτήρια της Κύπρου

Κατάθλιψη και άγχος στους ανέργους Πανεπιστήµιο Frederick  Άνεργοι

Εφαρµογή συστήµατος ασφάλειας και υγείας 
στο χώρο της αίθουσας τοκετών του 
Νοσοκοµείου Αρχιεπίσκοπος Μαρκάριος ΙΙΙ στη 
Λευκωσία

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου ∆εν ισχύει (περιγραφική µελέτη µε εργαλείο  
λίστα ελέγχου - check list)

Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας (OHSAS 
18000) στην εντατική µονάδα νεογνών του ΝΑΜ 
ΙΙΙ

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου ∆εν ισχύει (περιγραφική µελέτη µε εργαλείο  
έντυπο  ελέγχου -  check list)

 

Αξιολόγηση της αποτελεσµατικης εφαρµογής 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Λευκωσίας

Μεσογειακό Ινστιτούτο ∆ιεύθυνσης

Μέλη του προσωπικού (ιατροί, νοσηλευτές, 
φαρµακοποιοί, χηµικοί, τεχνικοί, µάγειρες, 
κλητήρες, καθαρίστριες κλπ) του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας

Health and safety in Larnaca`s General Hospital University of Nicosia Top managers, nurses, doctors and cleaners 
of the Larnaca General Hospital

Η αποτίµηση της νοσοκοµειακής κουλτούρας 
ασφάλειας του ασθενή στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Πάφου

Πανεπιστήµιο Frederick  Νοσηλευτικοί λειτουργοί που εργάζονται στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου

Αναδροµική µελέτη συσχέτισης οπιούχων 
αναλγητικών και κατασταλτικών µε κλινικούς 
δείκτες φλεγµονής σε βαρέως πάσχοντες 
ασθενείς

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Καταγραφή ανώνυµων δεδοµένων από το 
ηλεκτρονικό σύστηµα της ΜΕΘ Γενικού 
Νοσκοµείου Λευκωσίας

∆ιαταραχές ύπνου, πρακτικές καταστολής και 
σχετικές αρµοδιότητες στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας: µια ∆ιεθνής µελέτη

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Προϊστάµενοι Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑ∆Α ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



Attention and emotional processing in young 
adults with conduct problems and callous 
unemotional traits

Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο 
Κύπρου Έφηβοι ηλικίας 14-18 ετών

Examining Hostile Attribution Bias through 
narrative text processing

Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο 
Κύπρου Έφηβοι ηλικίας 15-18 ετών

Parent control and parent-adolescent conflict 
as parameters of externalizing and internalizing 
behaviors: investigating the moderating effects 
of adolescent`s psychopathic traits

Τµήµα Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο 
Κύπρου

Μαθητές 4ης, 5ης και 6ης τάξης 
δευτεροβάθµιων δηµόσιων σχολείων

Μελέτη και αξιολόγηση των κοινωνικών - 
συναισθηµατικών δυσκολιών και προβληµάτων 
συµπεριφοράς ανάµεσα σε παιδιά µε και χωρίς 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύµφωνα µε τις 
αντιλήψεις γονέων και δασκάλων: µια 
συγκριτική µελέτη

Open University UK Γονείς και εκπαιδευτικοί παιδιών ηλικίας 6 έως 
12 ετών

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση 
ασθενών-καταναλωτών και επαγγελµατιών 
υγείας σχετικά µε τα γεννόσηµα φάρµακα στην 
Κύπρο

Πανεπιστήµιο Frederick  Επαγγελµατίες υγείας (ιατροί, φαρµακοποιοί) 
και ασθενείς

Προσαρµογή του ερωτηµατολογίου MacArthur-
Bates στην κυπριακή ελληνική Πανεπιστήµιο Κύπρου Γονείς παιδιών ηλικίας 6 µηνών µέχρι 3 ετών

ΒΙΑ και ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ



Implementing shared-decision-making for 
diabetes care across country settings: what 
really matters to people?

The London School of Economics 
and Political Science

Healtcare professionals, patient 
representatives, and diabetes patients from 
Cyprus and United Kingdom

Η ποιότητα ζωής ασθενών µε σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου ΙΙ Πανεπιστήµιο Frederick  Ασθενείς µε διαβήτη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο 

στη Λευκωσία

Αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών και 
των δεικτών υγείας σε ασθενείς µε σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Λευκωσίας

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο 
Λευκωσίας

∆ιαβητικοί ασθενείς στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Λευκωσίας

Quality of life in elderly people with diabetes 
age 50+: a comparison study between type I 
and type II diabetes

Varna Medical University Patients over 50 years old with Diabetes I and 
Diabetes II

∆ιερεύνηση γνώσεων και στάσεων ατόµων µε 
σακχαρώδη διαβήτη σχετικά µε την πρόληψη και 
την αντιµετώπιση διαβητικών ελκών

Πανεπιστήµιο Frederick  Ενήλικες διαβητικοί ασθενείς

Clinical Communication between doctor-
patient/carer and pre-adolescent and 
adolescent individuals with diabetes in Cyprus

St. George University of London 
Medical Programme στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Λευκωσίας

∆ιαβητικοί ασθενείς ηλικίας 10-16 ετών

Support to national dietary surveys in 
compliance with the EFSA guidance on 
general principles for the collection of national 
food consumption data in the view of a pan-
European dietary survey (Lot 1 & Lot 2).

Γενικό Χηµείο του Κράτους / 
Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό 
Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού 

Παιδιά ηλικίας 0-9 ετών (Lot 1) και παιδιά 
ηλικίας 10-74 ετών (Lot 2).

Γνώσεις και στάσεις του γενικού πληθυσµού της 
επαρχίας Λεµεσού, σχετικά µε την δωρεά 
οργάνων και ιστών

Πανεπιστήµιο Frederick  Ενήλικες άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-65 
ετών

∆ΙΑΒΗΤΗΣ

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

∆ΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ



∆ιαχείριση του πόνου στον εγκαυµατία και ο 
ρόλος της αναλγησίας στην θεραπεία του 
ασθενούς

Πανεπιστήµιο Frederick  

Αναδροµική µελέτη από φακέλους ασθενών 
που νοσηλεύτηκαν  στη Μονάδα Εγκαυµάτων 
του Γενικού Νοσοκοµείου  Λευκωσίας σε 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο

Μεταγκαυµατικές επιπλοκές των διαφόρων 
συστηµάτων σε σχέση µε την έκταση και το 
βάθος του εγκαύµατος (σε εγκαυµατίες 
ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘΕ του Γ.Ν.Λ

Πανεπιστήµιο Frederick  

Αναδροµική µελέτη από φακέλους ασθενών 
που νοσηλεύτηκαν  στη Μονάδα Εγκαυµάτων 
του Γενικού Νοσοκοµείου  Λευκωσίας σε 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο

Γνώσεις και στάσεις των νοσηλευτών/τριών του 
Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας σχετικά µε την 
πρόληψη των ελκών πίεσης

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου Νοσηλευτές που εργάζονται στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Λευκωσίας

∆ιερεύνηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 
στάσεων των Νοσηλευτικών Λειτουργών στην 
Κύπρο σχετικά µε την πρόληψη και την 
αντιµετώπιση των ελκών από πίεση

Πανεπιστήµιο Frederick  
Νοσηλευτές που εργάζονται στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Λευκωσίας και στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Αµµοχώστου

Μελέτη επίπτωσης των ελκών από πίεση σε 
τριτοβάθµια νοσοκοµεία στην Κύπρο Πανεπιστήµιο Frederick  

Ασθενείς που θα νοσηλευθούν σε 
χειρουργικές - ορθοπεδικές κλινικές 
νοσοκοµείων της Κύπρου σε περίοδο 2 
µηνών

Μελέτη επιπολασµού των ελκών από πίεση σε 
δοµές φροντίδας ηλικιωµένων Πανεπιστήµιο Frederick  Ασθενείς σε κέντρα φροντίδας

Παράγοντες που οδηγούν τη γυναίκα στην 
εξωσωµατική γονιµοποίηση και τι επιδράσεις 
έχει η θεραπεία στην ψυχολογική αλλά και 
σωµατική της κατάσταση

Πανεπιστήµιο Frederick  
Γυναίκες οι οποίες έχουν ολοκληρώσει την 
διαδικασία της εξωσωµατικής γονιµοποίησης 
σε ιδωτική κλινική στη Λεµεσό

Σύγκριση του κόστους νοσηλείας µητέρων και 
νεογνών που προκύπτουν από τις τρίδυµες 
κυήσεις σε σχέση µε τις µονήρεις και δίδυµες 
κυήσεις στην Κύπρο

Πανεπιστήµιο Frederick  

Αναδροµική µελέτη µε χρήση βάσης 
δεδοµένων το ληξιαρχικό βιβλίο γεννήσεων 
της Γυναικολογικής- Μαιευτικής κλινικής του 
Νοσοκοµείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ

ΕΛΚΗ ΠΙΕΣΗΣ / ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ



2014/01/04
∆ιερεύνηση του επαγγελµατικού στρες και της 
επαγγελµατικής ικανοποίησης του νοσηλευτικού 
προσωπικού του Γενικού Νοσοκοµείου Πάφου

Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου

Το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού 
που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου 
(σύνολο 150 άτοµα όλων των ειδικοτήτων και 
διαβαθµίσεων).

2014/01/15 Η επαγγελµατική ικανοποίηση νοσηλευτών Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου Νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου

Η επαγγελµατική εξουθένωση στους νοσηλευτές 
και η σχέση της µε την έλλειψη δεξιοτήτων 
αυτοδιαχείρισης

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Νοσηλευτές που εργάζονται σε δηµόσια 
νοσηλευτήρια από όλες τις επαρχίες της 
Κύπρου

2014/01/30 Η επαγγελµατική ικανοποίηση του νοσηλευτικού 
προσωπικού στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου Νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου

2014/01/58
 Εργασιακό άγχος και επαγγελµατική 
εξουθένωση στους νοσηλευτές στα τµήµατα 
εντατικής θεραπείας νεογνών

Κέντρο Παραγωγικότητας
Νοσηλευτές που εργάζονται στην εντατική 
µονάδα του Μακαρίου Νοσοκοµείου 
(Εντατική Νεογνών)

2014/01/103

Ο βαθµός επαγγελµατικής ικανοποίησης του 
νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ Λευκωσίας σε 
σχέση µε τους παράγοντες που τον επηρεάζουν 
και προσδιορίζουν

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου Νοσηλευτικό προσωπικό του ΝΑΜ ΙΙΙ

2014/01/104

Το εργασιακό περιβάλλον και η επίδραση του 
στην ικανοποίηση των νοσηλευτών του 
Νοσοκοµείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ 
Λευκωσίας

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου Νοσηλευτικό προσωπικό του ΝΑΜ ΙΙΙ

2014/01/123
Εκφάνσεις του εργασιακού άγχους στην ψυχική 
και την σωµατική υγεία: νοσηλευτικό προσωπικό 
ιδιωτικού τοµέα

Πανεπιστήµιο Frederick  
Νοσηλευτικό προσωπικό στον ιδιωτικό τοµέα 
(Μέλαθρον Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. και 
Πολυκλινική Υγεία).

∆ιερεύνηση του εργασιακού στρες των 
νοησλευτών του Γ.Ν. Λεµεσού και οι επιπτώσεις 
του στη ψυχοσωµατική τους υγεία

Πανεπιστήµιο Frederick  Νοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν. Λεµεσού

Η επίδραση του εναλλασσόµενου κυκλικού 
ωραρίου στην υγεία του νοσηλευτικού 
προσωπικού στα Γενικά Νοσοκοµεία Λεµεσού 
και Λευκωσίας

Πανεπιστήµιο Frederick  Νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού 
και στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ /ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ/ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ



Συµµόρφωση των ασθενών στη φαρµακευτική 
θεραπεία στην ιδιοπαθή φλεγµονώδη πάθηση 
των εντέρων

Ιδιωτικό Γαστρεντερολογικό Κέντρο 
στην Λευκωσία

Ασθενείς ηλικίας 18-65 ετών που έχουν 
διαγνωστεί µε ιδιοπαθή φλεγµονώδη πάθηση 
των εντέρων

Η ικανοποίηση των ασθενών από τις δηµόσιες 
υπηρεσίες γενικής ιατρικής της επαρχίας Πάφου 
στην Κύπρο

Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου Ασθενείς από τις δηµόσιες υπηρεσίες γενικής 
ιατρικής της Επαρχίας Πάφου

∆ιερεύνηση του επηρεασµού της νοσηλευτικής 
φροντίδας από το εργασιακό περιβάλλον και τη 
στελέχωση των κρατικών νοσηλευτηρίων της 
Κύπρου

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
∆ιεύθυνση Νοσηλευτικών 
Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας και 
Παγκύπριος Σύνδεσµος 
Νοσηλευτών και Μαιών 

Όλοι οι νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται στα 
κρατικά νοσηλευτήρια (παθολογικά και 
χειρουργικά τµήµατα) και όλοι οι ασθενείς οι 
οποίοι νοσηλευόνται στα αντίστοιχα τµήµατα

Ικανοποίηση ασθενών µε πρόβληµα ακοής στις 
υπηρεσίες υγείας στην Κύπρο Πανεπιστήµιο Frederick  Άτοµα µε απώλεια ακοής

∆ιερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών 
που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία του 
Γενικού Νοσοκοµείου Πάφου

Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου
Ασθενείς που θα επισκέπτονται οποιαδήποτε 
ειδικότητα γιατρών στα εξωτερικά ιατρεία 
Γενικού Νοσοκοµείου Πάφου

Μελέτη ικανοποίησης ασθενών σε τµήµα 
επειγόντων περιστατικών. Η περίπτωση του 
Γενικού Νοσοκοµείου Λεµεσού

Πανεπιστήµιο Frederick  Ασθενείς που προσήλθαν ή προσκοµίστηκαν 
στο ΤΑΕΠ Γενικού Νοσοκκοµείου Λεµεσού

Το µέγεθος της ικανοποίησης Κυπριών πολιτών 
από τις υφιστάµενες υπηρεσίες υγείας της 
Κύπρου και τι προσδοκούν από την εφαρµογή 
του Γενικού Σχεδίου Υγείας

Πανεπιστήµιο Frederick  Ασθενείς και συγγενείς - συνοδοί ασθενών

Η ικανοποίηση των χρηστών στα Αγροτικά 
Κέντρα Υγείας της επαρχίας Λευκωσίας Πανεπιστήµιο Frederick  Ασθενείς χρήστες υπηρεσιών των Αγροτικών 

Κέντρων Υγείας

Improving the quality of services in public 
primary health care in Cyprus Varna Medical University

Ασθενείς σε εξωτερικά ιατρεία σε κρατικά 
νοσηλευτήρια

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ι∆ΙΟΠΑΘΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆Η ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ( ΕΛΚΩ∆ΗΣ ΚΟΛΙΤΙ∆Α, ΝΟΣΟΣ CROHŃ S)



 HPV λοίµωξη  και παθολογία του τραχήλου της 
µήτρας - κλινικές εφαρµογές και ταυτοποίηση 
των στελεχών του ιού των ανθρώπινων 
θηλωµάτων στην Κύπρο

Πανεπιστήµιο Frederick  

Αναδροµική µελέτη µε δεδοµένα από 
φακέλους ασθενών µε παθολογία τραχήλου 
και HPV DNA test της Γυναικολογικής- 
Μαιευτικής κλινικής του Νοσοκοµείου 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ

Η αποδοχή του εµβολιασµού έναντι του ιού HPV 
σε γυναίκες στην Κύπρο Πανεπιστήµιο Frederick  Γυναίκες άνω των 18 ετών

Smoking and lung cancer

Μεσογειακό Ερευνητικό Κέντρο 
Καρκίνου και Τµήµα Ανθρώπινης 
Βιολογίας Πανεπιστηµίου 
Λευκωσίας

Υγιείς εθελοντές από τον γενικό πληθυσµό 
της Κύπρου ηλικίας 18 ετών και άνω

Αποτελεσµατικότητα του ενδονοσοκοµειακού 
εκπαιδευτικού προγράµµατος κατάρτισης στην 
βασική καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση (B-
ΚΑΡΠΑ) νοσηλευτικών λειτουργών στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Λεµεσού

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου

Νοσηλευτές σε όλα τα τµήµατα του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λεµεσού µε εξαίρεση 
Νοσηλευτές οι οποίοι είναι εκπαιδευµένοι και 
έχουν πιστοποιητικό εν ισχύ στην εξειδικευµένη 
ή και άµεση υποστήριξη της ζωής

Ποιότητα ζωής σε ασθενείς µε καρδιακή 
ανεπάρκεια Πανεπιστήµιο Frederick  

Ασθενείς µε καρδιοπάθεια που θα 
νοσηλεύονται στο καρδιολογικό τµήµα του 
Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας και του 
Γενικού Νοσοκοµείου Λεµεσού

2014/01/28
Μελέτη επικύρωσης προφορικής κλίµακας 
αξιολόγησης της δύπνοιας σε ασθενείς µε οξεία 
καρδιακή ανεπάρκεια στην Κύπρο

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου

Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Λεµεσού και στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Αµµοχώστου µε Οξεία Καρδιακή 
Ανεπάρκεια

2014/01/33
Μεθοδολογική µελέτη εγκυροποίησης εργαλέιου 
µέτρησης κόπωσης  Brief Fatigue Inventory σε 
ασθενείς µε οξεία καρδιακή ανεπάρκεια

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου

Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Λεµεσού και στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Αµµοχώστου µε Οξεία Καρδιακή 
Ανεπάρκεια

Ποιότητα ζωής ασθενών πριν και µετά από 
αορτοστεφανιαία παρακάµψη και οι 
παράγοντες που την επηρέαζουν

Πανεπιστήµιο Frederick  Ασθενείς από το αγγειοθωρακοχειρουργικό 
τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας

Εκτίµηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε 
ενήλικες ηλικίας 20 έως 60 στην Κύπρο Πανεπιστήµιο Frederick  Ενήλικες ηλικίας 20 έως 60 ετών

ΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (Β-ΚΑΡΠΑ)

ΚΑΠΝΙΣΜΑ



Γνώσεις και στάσεις γυναικών απέναντι στην 
πρόληψη του καρκίνου του µαστού µε εστίαση 
στην αυτοεξέταση του µαστού

Πανεπιστήµιο Frederick  Γυναίκες γενικού πληθυσµού ηλικιών 18-60 
ετών

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την κάλυψη 
αναγκών υγείας ογκολογικών ασθενών Πανεπιστήµιο Frederick  

Ασθενείς στο ογκολογικό τµήµα του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας, στο Ογκολογικό 
Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, στο 
Ογκολογικό Τµήµα Γενικού Νοσοκοµείου 
Λεµεσού και το Ογκολογικό Τµήµα Ιδιωτικής 
Κλινικής στη Λεµεσό.

 

∆ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ επιβάρυνσης και 
συµπτωµάτων άγχους και κατάθλιψης στους 
ανεπίσηµους φροντιστές ηλικιωµένων 
καρκινοπαθών ατόµων  

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Ανεπίσηµοι φροντιστές, µέλη της οικογένειας 
του ηλικιωµένου καρκινοπαθούς ατόµου

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του καρκίνου του 
µαστού στις Κύπριες γυναίκες Πανεπιστήµιο Frederick  

Ασθενείς µε καρκίνο του µαστού µέσω της 
Europa Donna και της Μονάδας Μαστού του 
Γενικού Νοσοκοµείου Λεµεσού

Adaptation of the EORTC IN-PATSA 32 in a core 
cancer patient satisfaction with care 
questionnaire and development of a 
complimentary module for the outpatient 
setting

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας 
Κύπρου Ασθενείς µε καρκίνο

 
Update of the EORTC questionnaire for 
assessing the quality of life in lung cancer 
patients (EORTC.QLQ-LC13) - Phase I to III

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας 
Κύπρου Ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα

Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος 
άσκησης µε τη µέθοδο Graham, στη λειτουργική 
ικανότητα και την ποιότητα ζωής γυναικών µε 
µαστεκτοµή από καρκίνο του µαστού

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Γύναικες µε καρκίνο του µαστού που έχουν 
υποβληθεί σε λεµφαδενικό καθαρισµό και 
αφαίρεση όγκου στη Λεµεσό

Η αποτελεσµατικότητα και το οικονοµικό όφελος 
από τη χρήση της υποκλασµατοποιηµένης 
ακτινοθεραπείας στον καρκίνο του µαστού 

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου Ακτινοθεραπευτές που εργάζονται στην 
Κύπρο

Cancer incidence and mortality in Cyprus 1998 -
present Πανεπιστήµιο Λευκωσίας Στοιχεία από αρχείο καρκίνου Υπουργείο 

Υγείας

ΚΑΡΚΙΝΟΣ



Η επίδραση του κυκλικού ωραρίου εργασίας 
των νοσηλευτών στην πρόκληση τροχαίων 
ατυχηµάτων

Πανεπιστήµιο Frederick  Νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου 
και στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας

Σύστηµα βάρδιας και οι παράγοντες κινδύνου 
για την σωµατική και ψυχική υγεία των 
νοσηλευτών

Varna Medical School Νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Λευκωσίας

Κυκλικό ωράριο εργασίας και οι επιπτώσεις του 
στην υγεία των νοσηλευτών Πανεπιστήµιο Frederick  Νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού

MEET: Meeting the health literacy needs of 
immigrant populations

Centre for the advancement of 
research and development in 
educational technology

Επαγγελµατίες Υγείας 

Ο ρόλος της θρησκείας σε οµάδες µειονότητας 
και οµάδες πλειονότητας στην Κυπριακή 
Κοινωνία

Πανεπιστήµιο Κύπρου
Ενήλικες υπήκοοι της Ρωσίας, των 
Φιλιππινών, της Σρι-Λάνκα και της Συρίας, οι 
οποίοι είναι µετανάστες στην Κύπρο

Προσδιοριστές µητρικού θηλασµού στην Κύπρο Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Μητέρες παιδιών ηλικίας 6-18 µηνών που 
επισκέπτονται τα κέντρα εµβολιασµών της 
Λευκωσίας

Η αυτοπεποίθηση των µητέρων στο µητρικό 
θηλασµό, πρακτικές σίτισης µέχρι και τον έκτο 
µήνα και οι απόψεις των ιδίων και του 
προσωπικού των µαιευτηρίων για την 
εφαρµογή των δέκα βηµάτων για επιτυχή 
θηλασµό στα µαιευτήρια της Κύπρου

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου

Η µελέτη θα διεξαχθεί σε όλες τις µαιευτικές 
µονάδες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε 
όλες τις επαρχίες πλην της επαρχίας 
Λευκωσίας τις οποίες κάλυψε προηγούµενη 
µελέτη

Προσδιοριστές µητρικού θηλασµού Varna Medical University
Γυναίκες που γέννησαν κατά την περίοδο 
Σεπτέµβριος 2013- Μάρτιος 2014 σε δηµόσια 
και ιδιωτικά µαιευτικά τµήµατα

ΚΥΚΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 



Η ποιότητα ζωής Κυπρίων ασθενών µε τελικού 
σταδίου νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε 
περιοδικό πρόγραµµα αιµοκάθαρσης. Η 
επίδραση της κατάθλιψης και της ποιότητας 
ύπνου

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Ασθενείς τελικού σταδίου νεφρικής νόσου 
στα τµήµατα Αιµοκάθαρσης των Γενικών 
Νοσοκοµείων της Κύπρου

Νοσηλευτικές υπηρεσίες και εξοικονόµηση 
πηγών για το τµήµα αιµοδιάλυσης του Γενικού 
Νοσοκοµείου Λάρνακας

Μεσογειακό Ινστιτούτο ∆ιεύθυνσης Νοσηλευτές σε τµήµα αιµοδιάλυσης στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας

Παιδική παχυσαρκία σε παιδιά σχολικής ηλικίας 
9-10 χρόνων σε αστική και αγροτική περιοχή στη 
Λευκωσία

Varna Medical School ∆Ι. Χρήση υφιστάµενων σωµατοµετρικών 
στοιχείων από τις Σχολιατρικές Υπηρεσίες

Νοσηλευτική διαχείριση µη επεµβατικού 
µηχανικού αερισµού (ΜΕΜΑ) και ασθενείς µε 
οξύ καρδιογενές πνευµονικό οίδηµα (ΟΚΠΟ)

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Ασθενείς µε οξύ καρδιογενές πνευµονικό 
οίδηµα σε µονάδα εντατικής θεραπείας

Πρόγραµµα στήριξης για ασθενείς µε πολλαπλή 
σκλήρυνση που λαµβάνουν θεραπεία µε 
Gilenya (φιγκολιµόδη)

Φαρµακευτική Εταιρεία Ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση οι οποίοι 
λαµβάνουν ήδη θεραπεία µε Gilenya

Πρόγραµµα στήριξης ασθενών µε πολλαπλή 
σκλήρυνση Φαρµακευτική Εταιρεία Ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση οι οποίοι 

λαµβάνουν ήδη θεραπεία µε  Extracare

The impact of the Sahara dust on pulmonary 
and other infectious diseases

Μεσογειακό Ερευνητικό Κέντρο 
Καρκίνου και Τµήµα Ανθρώπινης 
Βιολογίας Πανεπιστηµίου 
Λευκωσίας

Γονείς παιδιών δηµοτικής εκπαίδευσης και 
Ιδιώτες Παιδίατροι

Συχνότητα συγκρούσεων στο νοσοκοµειακό 
εργασιακό περιβάλλον, παράγοντες που 
επηρεάζουν την εµφάνιση τους και οι 
επιδράσεις στη συναισθηµατική σφαίρα των 
επαγγελµατιών υγείας

Πανεπιστήµιο Frederick Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙ∆ΗΜΑ

ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΣΑΧΑΡΑ



2014/01/40 Οι συµπληρωµές  (co-payments) στα δηµόσια 
συστήµατα υγείας: Η περίπτωση της Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου Ασθενείς οι οποίοι χρησιµοποιούν τις 

δηµόσιες υπηρεσίες υγεία στην Κύπρο

2014/01/42 Οι συµπληρωµές  (co-payments) στα δηµόσια 
συστήµατα υγείας: Η περίπτωση της Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου Ασθενείς οι οποίοι χρησιµοποιούν τις 

δηµόσιες υπηρεσίες υγεία στην Κύπρο

2014/01/44 Οι συµπληρωµές  (co-payments) στα δηµόσια 
συστήµατα υγείας: Η περίπτωση της Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου Ασθενείς οι οποίοι χρησιµοποιούν τις 

δηµόσιες υπηρεσίες υγεία στην Κύπρο

Η πρόθεση συµµετοχής των ασθενών στο 
κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας Πανεπιστήµιο Frederick Ασθενείς χρήστες των υπηρεσιών υγείας του 

Γενικού Νοσοκοµείου Πάφου

Elders-Up! Adaptive system for enabling the 
elderly collaborative knowledge transference 
to small companies

GeoImaging Ltd Ηλικιωµένα  άτοµα

Απόψεις επαγγγελµατιών υγείας ως προς τις 
δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι επαγγελµατίες 
υγείας για τη φροντίδα ηλικιωµένων ατόµων στα 
πλαισια του ερευνητικού προγράµµατος 
European Later Life Active Network (ELLAN)

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και γενικοί 
ιατροί

Εφαρµογή δύο ξεχωριστών ερωτηµατολογίων 
ως δοκιµασίες διαλογής για την ανίχνευση του 
υπνοαπνοϊκού συνδρόµου και σύγκριση µεταξύ 
τους

Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, 
Πνευµονολογική Κλινική

Ασθενείς που έχουν παραπεµφθεί για µελέτη 
ύπνου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΣ / ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΝΟΑΠΝΟΪΚΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ



Η διαχείριση των φαρµάκων από τα ηλικιωµένα 
άτοµα στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου Ασθενείς άνω των 65 ετών που επισκέπτονται 

κρατικά κέντρα υγείας

Η αποτίµηση των φαρµακευτικών λαθών στο 
Νοσοκοµείο Πανεπιστήµιο Frederick  Νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου

Καταγραφή των γνώσεων και της στάσης 
ασθενών στο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας ως 
προς τη χρήση αντιβιοτικών σκευασµάτων

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Ασθενείς που επισκέπτονται τα εξωτερικά 
ιατρεία του Νέου Γενικού Νοσοκοµείου 
Λευκωσίας

∆ιερεύνηση της σχέσης  µεταξύ έντασης 
συµπτωµάτων µανίας και της χρήσης κάνναβης Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου

Μελέτη αρχείου σε φακέλους ασθενών που 
νοσηλεύονται ή είχαν νοσηλευτεί στο 
νοσοκοµείο Αθαλάσσας µε διάγνωση µανίας 
και ιστορικό χρήσης κάνναβης

Επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές 
εστιασµένες στο σώµα: συχνότητα και 
συσχέτιση µε την ψυχολογική κατάσταση σε 
έφηβους στην Κύπρο

University of South Florida Μαθητές ηλικίας 14-18 ετών

∆ιερεύνηση του µοντέλου ηγεσίας που επικρατεί 
στα ψυχιατρικά τµήµατα κλειστής περίθαλψης 
των νοσοκοµείων Λευκωσίας και Λάρνακας

Πανεπιστήµιο Frederick  

Νοσηλευτικοί λειτουργοί που εργάζονται στα 
ψυχιατρικά τµήµατα του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λευκωσίας και Γενικού Νοσοκοµείου 
Λάρνακας

ΨΥΧΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ



Επιπτώσεις οικονοµικής κρίσης στην υγεία των 
πολιτών Πανεπιστήµιο Λευκωσίας Άτοµα τα οποία επισκέπτονται τα κοινωνικά 

ιατρεία και κοινωνικά παντοπωλεία

Επίπεδο γνώσεων νοσηλευτών ΜΕΘ για τις 
πρακτικές του τέλους της ζωής στη ΜΕΘ Πανεπιστήµιο Frederick  Νοσηλευτές ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµείου 

Λευκωσίας

Επίπεδο γνώσεων νοσηλευτών ΜΕΘ για τις 
πρακτικές του τέλους της ζωής στη ΜΕΘ Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου Νοσηλευτές ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκοµείου 

Λεµεσού

Νοσηλευτική και Μαζικές Καταστροφές Πανεπιστήµιο Frederick  Βιβλιογραφική ανασκόπηση

∆ιερεύνηση των περί ∆ηµόσιας Υγείας γνώσεων 
σε φοιτητές του κλάδου Επιστηµών Υγείας στην 
Κύπρο

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου Φοιτητές διαφόρων σχολών επιστηµών 
υγείας

Αξιολόγηση της στάσης των νοσηλευτών έναντι 
αλλοδαπών ασθενών σε δηµόσιο και ιδιωτικό 
τοµέα

Πανεπιστήµιο Frederick  Νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκοµείο Πάφου 
και µια ιδιωτική κλινική στη Λεµεσό

Παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή 
ικανότητα των νοσηλευτών στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Λεµεσού

Πανεπιστήµιο Frederick  Νοσηλευτές στο Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού

Εφαρµογή διοίκησης ολικής ποιότητας σε 
συνάρτηση µε οικονοµική αξιολόγηση τµήµατος 
µαγνητικού τοµογράφου

Πανεπιστήµιο Λευκωσίας ∆οικητικοί λειτουργοί και προσωπικό 
τµήµατος Μαγνητικού Τοµογράφου

Factors contributing to presence in immersive 
virtual environments populated with virtual 
crowds

University of Cyprus Adult volunteers

Ανθρώπινα δικαιώµατα και υπηρεσίες υγείας: η 
περίπτωση της Κύπρου Πανεπιστήµιο Frederick  Ειδικοί επιστήµονες στον χώρο της υγείας

Η εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης στα 
∆ηµόσια Νοσηλευτήρια στην Κύπρο και οι 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την 
αξιολόγηση

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου Νοσηλευτές από το Μακάρειο Νοσοκοµείο 
Λευκωσίας

Μελέτη εκτίµησης διαδικτυακού εθισµού σε 
µαθητές λυκείου στην επαρχία Αµµοχώστου Πανεπιστήµιο Frederick  Μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου της επαρχίας 

Αµµοχώστου

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ



Τύποι ηθικού κλίµατος και οργανωσιακή 
συµπεριφορά των νοσηλευτών στα δηµόσια 
νοσηλευτήρια της Κύπρου

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Νοσηλευτικό προσωπικό από δηµόσια 
νοσηλευτήρια

Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά των παιδιών σε 
σχέση µε τις γονικές πρακτικές των γονιών αλλά 
και άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
των παιδιών / Associations between 
assertiveness, social anxiety and emotion 
regulation in children. The role of parenting  
practices and parent`s  assertiveness

Πανεπιστήµιο Κύπρου Παιδιά ηλικίας 8-10 ετών

GENOMITE: New generation sustainable tools to 
control emerging mite pests under climate 
change

Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου ∆εν ισχύει

Η οργάνωση και διαχείριση των κρατικών 
νοσηλευτηρίων της Κύπρου για την 
αντιµετώπιση απωλειών υγείας από συµβάντα 
µε χρήση χηµικών, βιολογικών, ραδιολογικών - 
πυρηνικών και εκρηκτικών ουσιών

Πανεπιστήµιο Frederick  Λειτουργοί Υγείας Τµηµάτων Ατυχηµάτων και 
Επειγόντων Περιστατικών της Κύπρου

Lucentis® (ranibizumab) use in a non-
reimbursed environment - a retrospective 
analysis in patients with neovascular Age-
related macular degeneration in Cyprus

Φαρµακευτική Εταιρεία Ασθενείς µε ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς 
κηλιδας

Ο ρόλος του σχεδιασµού σε διαφιλονικούµενα 
αστικά περιβάλλοντα: η περίπτωση της 
Αµµοχώστου

Πανεπιστήµιο Κύπρου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
Αµµοχωστιανοί

Η διοικητική επάρκεια των Προϊστάµενων 
Νοσηλευτών σε ∆ηµόσια Νοσοκοµεία της 
Κύπρου

Varna Medical University Προϊστάµενοι Νοσηλευτές

Εκτίµηση του επιπολασµού του συνδρόµου 
mobbing ανάµεσα στους επαγγελµατίες υγείας 
που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Λευκώσιας

Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας



Η αξία της ταχείας κυτταρολογικής 
εξέτασης(rapid on site evaluation -ROSE) κατά 
την ελάχιστα παρεµβατικής ιατρική 
θωρακοσκόπηση (medical thoracoscopy) στη 
διάγνωση των νοσηµάτων του υπεζωκότα

Πνευµονολογική Κλινική Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας Αναδροµική, µη παρεµβατική

Sleeping posture as a risk factor for retinanal 
vein occlusion

Οφθαλµολογικό Ιατρικό Κέντρο 
στην Λεµεσό

Ασθενείς που που παρακολουθούνται στο 
κέντρο µε εδκήλωση απόφρασης φλέβας του 
αµφιβληστροειδούς

Πρόγραµµα διερεύνησης επιπέδου 
συµµόρφωσης πωλητών αλκοολούχων ποτών 
και εκπαίδευσης τους σχετικά µε την αγορά και 
χρήση αλκοόλ από ανήλικους

Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου Πρωτοετείς φοιτητές Πανεπιστηµίου Κύπρου

Study on Utilization of Domperidone for 
Compliance with Risk Minimization Activities Remetica Ltd Επαγγελµατίες Υγείας (Ιατροί και 

Φαρµακοποιοί)

Utilisation of emergency departments in times 
of economic crisis in the Republic of Cyprus 
2012 to 2014

Frederick University Cyprus ∆εν ισχύει. Επεξεργασία ανώνυµων 
δεδοµένων από ηλεκτρονικό αρχείο

Η διερεύνηση της πλευριτικής συλλογής µε το 
άκαµπτο και ηµιάκαµπτο θωρακοσκόπιο 

Πνευµονολογική Κλινική Γενικού 
Νοσοκοµείου Λευκωσίας Αναδροµική, µη παρεµβατική

Retrospective study to investigate the efficacy 
and safety of Exjade in Cypriot patients with 
Thalassaemia Syndromes (EXCYT)

Φαρµακευτική Εταιρεία Αναδροµική συλλογή δεδοµένων από 
φακέλους ασθενών


