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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), είναι o ανάδοχος φορέας   μιας επιστημονικής 
έρευνας με τίτλο ‘Επιδημιολογία του Καρκίνου στη Κύπρο’. Η έρευνα αυτή στηρίζεται οικονομικά από το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU-Europeaid, για την στήριξη της Κυπριακής κοινωνίας (Cyprus Civil 
Society) και εστιάζεται στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη της Τ/Κ κοινότητας. Η έρευνα βασίζεται στην 
συνεργασία μεταξύ των ακόλουθων μη κυβερνητικών οργανώσεων: 
 
Α. Το Τμήμα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου και Μοριακής Παθολογίας του ΙΝΓΚ 
Β. Help Those With Cancer Association (HTWCA) που είναι Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος για τους 

καρκινοπαθείς 
Γ. Το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου και 
Δ. Τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), καθώς και άλλων οργανισμών που 

συνδέονται με την συγκεκριμένη έρευνα. 
 
Οι στόχοι την έρευνας είναι οι ακόλουθοι: 
 

1. Να συμβάλει στην πιο ομαλή πρόσβαση των Τ/Κ καρκινοπαθών και των οικογενειών τους στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες στην ογκολογία ως και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την κληρονομικότητα 
και τη γενετική του καρκίνου.  

2. Να ενημερώσει τις δύο κοινότητες για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην γενετική του καρκίνου 
και για τις εφαρμογές τους στην διερεύνηση, πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας. 

3. Να αυξήσει την επικοινωνία, συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων μέσω της κοινής 
αντιμετώπισης της σοβαρής ασθένειας του καρκίνου.  

4. Να ενδυναμώσει και να συμβάλει στην ανάπτυξη του ρόλου των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην 
Κυπριακή κοινωνία. 

 
Η έρευνα θα έχει διάρκεια 28 μηνών και θα συντονίζεται από τον Δρ. Κυριάκο Κυριάκου. Στα πλαίσια του 
ερευνητικού προγράμματος έχουν ήδη προγραμματιστεί ένα φάσμα από δραστηριότητες οι οποίες 
συμπεριλαμβάνουν τη στρατολόγηση καρκινοπαθών και υγιών ατόμων, τη διεξαγωγή μελετών τύπου μάρτυρα-
ασθενή, καθώς και την οργάνωση κοινών σεμιναρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που μια 
τέτοια έρευνα πραγματοποιείται στη χώρα μας, ταυτόχρονα και στις δύο κοινότητες. Οι επιστήμονες πιστεύουν  
ότι αυτή η πρωτοβουλία τους θα συμβάλει στη καλύτερη διαχείριση των καρκινοπαθών αλλά και θα φέρει τις δύο 
κοινότητες πιο κοντά.  
 
Δρ. Κυριάκος Κυριάκου 
Συντονιστής Προγράμματος  
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