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Ο Σύνδεσμος Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής είναι ο οικονομικός πνεύμονας του
Κέντρου, ο οποίος μέσα από διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις στηρίζει οικονομικά το Κέντρο
ούτως ώστε να συνεχίζει απρόσκοπτα να προσφέρει τα απαραίτητα ανιχνευτικά προγράμματα
δωρεάν σε ολόκληρο τον πληθυσμό της Κύπρου.

Εδώ και 33 χρόνια το Κέντρο
Προληπτικής Παιδιατρικής
προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ σε όλες τις
εγκύους και νεογνά της Κύπρου
τρία ανιχνευτικά προγράμματα

Πρόγραμμα Προγεννητικού Ελέγχου
Στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση χρωμοσωμικών
ανωμαλιών και προσφέρεται σε όλες τις έγκυες
γυναίκες στο πρώτο τρίμηνο της κύησης01

02 Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών
Στοχεύει στην έγκαιρη διάγνωση ανωμαλιών του
μεταβολισμού στα νεογέννητα, αφού
συμπληρώσουν τις πρώτες 48 ώρες ζωής τους.

Ανιχνευτικό Πρόγραμμα Ακοής Νεογνών
Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση
της συγγενούς βαρηκοΐας, δηλαδή βαρηκοΐας που
υπάρχει σε ένα νεογνό στη γέννηση του.03



Δρ Αργύρης Αργυρίου
Πρόεδρος
Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής
"Αμερίκος Αργυρίου"
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που χαιρετίζω τη δεύτερη
ετήσια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την
προληπτική παιδιατρική.
Με τον σύνθημα «Με γνώμονα το παιδί, για ένα καλύτερο αύριο», ο
μήνας Νοέμβριος έχει καθιερωθεί χάριν στις προσπάθειες του
Συνδέσμου Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής «Αμερίκος
Αργυρίου», σαν ο μήνας πληροφόρησης του κοινού για την
σημασία της προληπτικής παιδιατρικής για την υγεία και την
ανάπτυξη των παιδιών.
Φέτος, εκτός από τα τρία γνωστά ανιχνευτικά προγράμματα που
προσφέρονται από το Κέντρο δωρεάν σε όλες τις έγκυες και σε όλα
τα νεογνά, η προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
επεκτείνεται και σε άλλες παθήσεις στις οποίες η πρόληψη
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.
Καλώ τον κάθε ένα σας ξεχωριστά, όπως συμβάλει και αγκαλιάσει
την προσπάθεια αυτή ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τον μεγάλο
στόχο μας που δεν είναι άλλος από την υγεία για όλα τα παιδιά της
χώρας μας.

Φωτεινή Τσιρίδου
Πρόεδρος 
Συνδέσμου Φίλων Κέντρου
Προληπτικής Παιδιατρικής "Αμερίκος
Αργυρίου"
Πραγματοποιούμε για δεύτερη χρονιά τον Νοέμβριο – Μήνα
Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Προληπτική Παιδιατρική
και μέσα από τις δράσεις και εκδηλώσεις του μήνα θα αναδείξουμε
δυναμικά τα μηνύματα και τη σημαντικότητα της παιδιατρικής
πρόληψης. 
Η πρόληψη είναι πιο σημαντική από τη θεραπεία. Είναι
αποτελεσματικότερη και μπορεί παράλληλα να μεταφέρει κεφάλαιο,
ανθρώπινο και οικονομικό, σε άλλους πιο σημαντικούς πυλώνες.
Μέσα από τον Μήνα Προληπτικής Παιδιατρικής θέλουμε να
περάσουμε το μήνυμα ότι ως πολιτεία αντιμετωπίζουμε την πρόληψη
ως τον θεμέλιο λίθο ενός συστήματος πρόληψης. Το Κέντρο
Προληπτικής Παιδιατρικής "Αμερίκος Αργυρίου"  είναι ένα από τα
καλύτερα παραδείγματα για το πώς η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί
να σταθεί αρωγός της πολιτείας.



Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Autumn Festival - Halloween Edition
Πέμπτη 28, Παρασκευή 29, Σάββατο 30  & Κυριακή 31 Οκτωβρίου στο Δασικό
Πάρκο Λεμεσού 

Δημοσιογραφική διάσκεψη
Τρίτη 26 Οκτωβρίου στο οίκημα του Κέντρου

Stroller Walk Στασικράτους
και ακολούθως brunch για τα ΜΜΕ 10:30 Walk 11:30 Brunch στο Artigiano Lounge
Σάββατο 20 Νοεμβρίου

Ημερίδα Προληπτικής Παιδιατρικής 
Σάββατο 13 Νοεμβρίου στο Parklane Resort & Spa Λεμεσός

Gala Dinner Music - Art - Auctions
Κυριακή 28 Νοεμβρίου στο Parklane Resort & Spa Λεμεσός 

Social Media challenge εμπνευσμένο από το λογότυπο 

03 Olympus Man Triathlon
Σάββατο 6 Νοεμβρίου 06:00 Μπάνια Πάφος - Πλατεία Τροόδους

Κallas Visconti Zeffirelli - Καλλιτεχνικό αφιέρωμα του Paolo Baiocco
Τρίτη 23 και Παρασκευή 26 Νοεμβρίου στην αίθουσα Πλεύσις

Νοέμβριος 2021
Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

για την Προληπτική Παιδιατρική



ΗΜΕΡΙΔΑ
Προληπτικής
Παιδιατρικής
Σάββατο13 Νοεμβρίου
Ξενοδοχείο Parklane

Προάγουμε τη συνεργασία πολλών φορέων που προσφέρουν στην πρόληψη για
τα παιδιά. Oμιλητές από διάφορες ειδικότητες θα παρουσιάσουν τα
προγράμματα και το έργο τους και θα αγγίξουμε πολλές πτυχές της
Παιδιατρικής Πρόληψης. Καρδιολόγος, Οφθαλμολόγος, Ενδοκρινολόγος,
Διαβητολόγος, Διατροφολόγος, Οδοντίατρος και Ορθοπεδικός  θα μοιραστούν
τις γνώσεις τους μαζί μας και μέσα από συζήτηση θα βρούμε τρόπους
μελλοντικής συνεργασίας, ανταλλαγής υπηρεσιών και γνώσεων.
Ο αξιόλογος Καθηγητής Δρ Καφετζής θα συνδεθεί διαδικτυακά μαζί μας από
την Αθήνα και θα παρουσιάσει ζωντανά την ομιλία του. 
Την Ημερίδα θα χαιρετίσει ο Υπουργός Υγείας.

Είσοδος ελεύθερη
Προαιρετικές εισφορές στο Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής ευπρόσδεκτες 



Συντονιστής
Δρ Αργύρης Αργυρίου
Παιδίατρος
Ο Δρ Αργύρής Αργυρίου γεννήθηκε στη
Λεμεσό. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο
της Βιέννης, όπου συνέχισε αποκτώντας την
ειδικότητα της Παιδιατρικής (1993 - 1998). Από
το 1999 εξασκεί την Παιδιατρική στο ιδιωτικό
του ιατρείο στη Λεμεσό.
Από το 2006 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κέντρου Προληπτικής
Παιδιατρικής, το οποίο είναι αποκλειστικός
φορέας των ανιχνευτικών προγραμμάτων
στην Κύπρο.
Είναι Αντιπρόεδρος της Παιδιατρικής
Εταιρείας Κύπρου και Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
"Θεοτόκος".

Θα δοθούν 3 μόρια
συνεχιζόμενης 
ιατρικής εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Ημερίδας

10:00 - 10:10 Χαιρετισμοί 

09:30 - 10:00 Προσέλευση - Εγγραφές

12:40- 13: 00 Δρ Μιχάλης Ζένιος, Παιδορθοπαιδικός

12:20 - 12:40 Δρ Αντιγόνη Κουκκουλή, Οφθαλμίατρος 

10:10 - 10:25 Δρ Κωνσταντίνα Τάουφικ, Οδοντίατρος 

11:15 - 11: 40 Διαδικτυακή Σύνδεση με Καθηγητή Δρ Δημήτρη Α. Καφετζή 

11:50 - 12:20 Διάλειμμα

13:00 - 13: 20 Δρ Έλενα Σωτηρίου, Παιδίατρος με ειδικό ενδιαφέρον στην 

10:55 - 11: 15 Δρ Αδάμος Χατζήπαναγής, Παιδίατρος, Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής

10:25 - 10:55 Δρ Ρουσουνίδης, Παιδοκαρδιολόγος 

13:20 - 13:30 Ερωτήσεις - Κλείσιμο Ημερίδας

11:40 - 11: 50 Ερωτήσεις

Προέδρου Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής Δρ Αργύρη Αργυρίου και 
Υπουργού Υγείας κου Μιχάλη Χατζηπαντέλα

"Στοματική Υγεία στην Προσχολική Ηλικία"

"Καινοτομίες και νέα δεδομένα στον Διαβήτη τύπου 1"

"Τα παιδιά μας και τα μάτια τους"

"Κάλλιο προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν τη νόσο COVID-19"

"Γιατί να εμβολιάσω τα αγόρια με το εμβόλιο εναντίον του ιού των 
ανθρωπίνων θηλωμάτων;"

 Δρ Ελένη Ανδρέου,  Κλινική Διαιτολόγος

"Παιδική Παχυσαρκία - Η πρόληψη καλύτερη από την θεραπεία"

"Δυσλιπιδαιμίες στα παιδιά. Διάγνωση ,αντιμετώπιση και πρόληψη"

"Πρόληψη στην παιδορθοπαιδική"

Παιδοενδοκρινολογία



Ο παιδίατρος Αδάμος Χατζηπαναγής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λάρνακας
και Ιατρικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Λάρνακας. Λαμβάνει μέρος σε πολλά ευρωπαϊκά
ερευνητικά προγράμματα. Αυτή τη περίοδο λαμβάνει μέρος σε τρία προγράμματα που
σχετίζονται με τα εμβόλια και είναι τα εξής:
1. Immuhubs: Innovative immunization hubs
2. River: Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region
3. Vaccelerate: Clinical research network for the coordination &amp; execution of COVID-19
vaccine trials
Ήταν συντονιστής για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του προγράμματος Horizon 2020 με
τίτλο «Αξιολόγηση μοντέλων υγείας του παιδιού».
Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων και έχει δώσει ομιλίες σε πολλά
διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια.
Έχει εκδώσει σειρά βιβλίων για γονείς, όπως το βιβλίο «Παιδιατρική για όλους». Σημαντικό
επίτευγμα είναι το βιβλίο European Mastercourse in Paediatrics, το οποίο απευθύνεται
στους παιδιάτρους της Ευρώπης, στο οποίο είναι συγγραφέας και επιμελητής έκδοσης. 
Από το Δεκέμβριο του 2018 είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδιατρικής.
Εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Παιδιατρικής σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς όπως
European Center for Disease Control (ECDC), European medicine Agency (EMA), World Health
Organization (WHO) κτλ.

Δρ Κωνσταντίνα Τάουφικ
Οδοντίατρος

Δρ Ανδρέας Ρουσουνίδης
Παιδοκαρδιολόγος

Δρ Αδάμος Χατζηπαναγής
Παιδίατρος

Δρ Ελένη Ανδρέου
Κλινική Διαιτολόγος

Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1977. Αποφοίτητησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τον βαθμό Λίαν Καλώς (2001). Ειδικεύθηκε αρχικά στην
παιδιατρική (2006 ) και ακολούθως έλαβε τίτλο δεύτερης ειδικότητας στην Παιδοκαρδιολογία
μετά από 3ετή υποτροφία στο νοσοκομείο Schneider Childerns Medical Center στο Ισραήλ.
Από το 2011-2020 εργάστηκε στη Παιδοκαρδιολογική κλινική και στην Εντατική Παίδων του
Μακαρείου Νοσοκομείου Λ/σίας. Ασχολείται με την διδασκαλία φοιτητών ιατρικής του
πανεπιστημίου Λευκωσίας όπου κατέχει και την θέση του επίτιμου καθηγητή . Ασχολήθηκε
επίσης με την έρευνα στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής ως υπεύθυνος σε
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα " Χρήση και κατάχρηση αντιβιοτικών στα παιδιά. Πρόγραμμα
παρέμβασης σε γονείς και παιδιάτρους στην Κύπρο" με δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά
περιοδικά.

Εργάζεται ως Παιδοκαρδιολόγος ενταγμένος στο Γεσύ, στην κλινική American Medical Center
στην Λευκωσία και Λεμεσό .

Η Κωνσταντίνα Ταουφίκ απέκτησε το πτυχίο Οδοντιατρικής από την Οδοντιατρική Σχολή του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο πραγματοποίησε τις
μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές. Υπήρξε βοηθός διδασκαλίας στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών επί σειρά ετών και αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη
Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου ως προς το αντικείμενο της Παιδοδοντιατρικής. Διατηρεί
ιδιωτικό ιατρείο με αποκλειστική απασχόληση στην Παιδοδοντιατρική στην Αθήνα από το 2009, και
από την εγκατάσταση της στην Κύπρο αποτελεί συνεργάτη ιδιωτικού παιδοδοντιατρείου στην
Πάφο. Έχει ασχοληθεί με διάφορα ερευνητικά προγράμματα και έχει συμμετάσχει στο πρόγραμμα
αγωγής στοματικής υγείας με τη μέθοδο της Βιωματικής Μάθησης (μέρος του προγράμματος
Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού) ως υπεύθυνη για τη
δημιουργία εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού DVD για τους μαθητές του δημοτικού και για τη
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού – εγχειρίδιου για τους εκπαιδευτικούς για το νηπιαγωγείο σε
συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Παιδείας. Η διδακτορική της διατριβή αφορά
στον οδοντιατρικό αλφαβητισμού των γονέων και τη σχέση του με τη στοματική υγεία παιδιών
προσχολικής ηλικίας. Έχει πολλές συμμετοχές σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά συνέδρια και δημοσιεύσεις
σε περιοδικά του εξωτερικού.

· Πρόεδρος του Cyprus Registration Board for Food Scientists and Technologist and Dietitians ·
Ταμείας της Κυπριακής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης · Μέλος IAAND (International Affiliate of the
Academy of Nutrition and Dietetics) Κυπρίων Διαιτολόγων · Associate Professor of
Nutrition/Dietetics of University of Nicosia · BSc Nutrition and Dietetics Programme – Intercollege/
UNIC (co-coordinator) · MSc Clinical Dietetics (coordinator) · MSc Sports Nutrition/Dietetics and
Nutrition Intervention (co-coordinator) · PhD in Nutrition/Dietetics(co-coordinator) · Editor-in-PANR
e-Journal -Physical Activity, Nutrition and Rehabilitation, University of Nicosia · President of the
Cyprus Dietetic and Nutrition Association · Vice President of the Cyprus Registration Board for
Food Scientists and Technologist and Dietitians · Cyprus Representative of the European
Federation of Dietetic Association’s /International Committee of Dietetic Associations · Cyprus
Society of Clinical Nutrition and Metabolism (CySPEN)
Education
· BSc “Food & Nutrition Dietetics”(Summa Cum Laude), Youngstown State University, OH, USA
·CPD/RD (postgraduate), “Clinical Dietetics”, YSU & CDR, USA (Honored internship/academic
program started from sophomore year) ·  Doctorate in Professional Studies (DProf), “Clinical
Dietetics, Nutrition Sciences and Health Education”, Middlesex University, UK Thesis title: The Use
and Effectiveness of Behavioural Modification Techniques in Achieving and Maintaining Normal
Weight and Fitness-The lifestyle changes for Adults in Cyprus 
Academic Employment
· 2018-present Associate Professor, Programmes Coordinator (BSc MSc, PhD), University of Nicosia
· 2012-2018 Assistant Professor, Programmes Coordinator (BSc Dietetics –franchised programme
of University of Hertfordshire (programme ended), MSc, PhD), University of Nicosia · 2008-2012
Lecturer, Programmes Coordinator (BSc) University of Nicosia/Intercollege, Nicosia, Cyprus · 1992-
2008 Part time Lecturer Intercollege, Nicosia, Cyprus · 1992-Present Private Consultant, Clinical
Dietitian, Self Employed, Nicosia, Cyprus



Δρ Μιχάλης Ζένιος, 
Παιδορθοπαιδικός

Δρ Αντιγόνη Κουκκουλλή
Οφθαλμίατρος

Δρ Έλενα Σωτηρίου 
 Παιδιατρος με ειδικό ενδιαφέρον στην Παιδοενδοκρινολογία

Δρ Δημήτρης Α. Καφετζής, 
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ

Η παιδίατρος Έλενα Σωτηρίου φοίτησε στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστήμιου Πατρών
στην Ελλάδα. 
Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της στην Παιδιατρική σε εξειδικευμένο παιδιατρικό
νοσοκομείο στο Μαϊάμι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι πιστοποιημένη από
την Αμερικανική Εταιρεία Παιδιατρικής. 
Συνέχισε την εκπαίδευση της στην παιδιατρική και νεογνολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Πήρε υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και
εκπαιδεύτηκε στον παιδικό διαβήτη και ενδοκρινολογία στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο της Οξφόρδης. 
Εργάζεται ως Ειδικός Παιδίατρος με ενδιαφέρον στην Παιδοενδοκρινολογια στο Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού και είναι υπεύθυνη της Διαβητολογικής κλινικής για παιδιά και
εφήβους. 
Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει μεταπτυχιακό εξ αποστάσεώς στον Διαβήτη και
Ενδοκρινολογία στο Queens Mary University στο Λονδίνο.

Απόφοιτος Αμπετείου Σχολής (1962), Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ (1969). Εργάσθηκε στο Νοσοκομείο Νοσημάτων
Θώρακος, στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Την ειδικότητα της Παιδιατρικής
έλαβε το 1974. Για το Διδακτορικό εργάσθηκε στην Α΄ Προπαιδευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη
συνέχεια μετεκπαιδεύτηκε στην Παιδιατρική Λοιμωξιολογία σε Μόναχο, Bristol, Birmingham και Λονδίνο και στη
συνέχεια στο Dallas του Texas των ΗΠΑ. Από το 1976 εντάχθηκε στα στελέχη της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” αρχικά ως άμισθος Πανεπιστημιακός βοηθός και
από τον Σεπτέμβριο του 1977 έως την αφυπηρέτησή του τον Σεπτέμβριο του 2011 πέρασε από όλες τις βαθμίδες
εξέλιξης. Το 2006 εξελέγη από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ Καθηγητής της Παιδιατρικής και ανέλαβε τη διεύθυνση της Β’
Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ. Μετά την αφυπηρέτηση από το Πανεπιστήμιο ανακηρύχθηκε Ομότιμος Καθηγητής του
ΕΚΠΑ μετά από εισήγηση του Τμήματος Ιατρικής και ομόφωνη έγκριση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και στη συνέχεια
ανέλαβε για δύο έτη την διεύθυνση της Παιδιατρικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Από την 1/1/2017 ανέλαβε
την οργάνωση της Παιδιατρικής Metropolitan, όπου και συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του. 
Έχει συγγράψει περισσότερες από 150 πρωτότυπες (peer reviewed) ερευνητικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε
έγκυρα διεθνή περιοδικά στην αγγλική γλώσσα, περισσότερες από 50 στην ελληνική γλώσσα, ενώ έχει συγγράψει
τέσσερα επιστημονικά βιβλία και μεγάλο αριθμό άρθρων ανασκοπήσεων της βιβλιογραφίας σε θέματα Παιδιατρικής
Λοιμωξιολογίας. Ακόμη, έχει επιβλέψει περισσότερες από 100 διδακτορικές διατριβές, έχει υπηρετήσει ως κριτής
διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συγγραμμάτων, καθώς επίσης έχει οργανώσει διεθνή και ελληνικά επιστημονικά
συνέδρια, κάτι που συνεχίζει μέχρι σήμερα.
Είναι μέλος 16 διεθνών και ελληνικών επιστημονικών εταιρειών, από τις οποίες σε 5 ήταν ιδρυτικό μέλος, ενώ την
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων ίδρυσε ο ίδιος το 2000. Πρόεδρος ή μέλος του ΔΣ διεθνών και ελληνικών
επιστημονικών εταιρειών υπήρξε στις περισσότερες.
Υπηρέτησε ως μέλος ή Πρόεδρος πολλών επιστημονικών επιτροπών του Υπουργείου Υγείας, του Νοσοκομείου Παίδων
«Π & Α. Κυριακού» και του ΕΟΦ. Έχει προσκληθεί από Πανεπιστήμια και επιστημονικούς οργανισμούς του Εξωτερικού
και της Ελλάδος για διαλέξεις και διδασκαλία και έχει τιμηθεί για την προσφορά του στον τομέα της Παιδιατρικής
Λοιμωξιολογίας από διεθνείς επιστημονικές εταιρείες."

Ο Δρ Μιχάλης Ζένιος γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1971 και αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο Β’ το
1988 με βαθμό 20/20. Μετά την στρατιωτική του θητεία φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου του Manchester από όπου και αποφοίτησε το 1995 με άριστα. Παρέμεινε στο
Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι και το 2012. Ολοκλήρωσε την βασική του χειρουργική εκπαίδευση (MRCS
England) και μετά την ορθοπαιδική του εκπαίδευση στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του
Manchester. Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας του απέκτησε τον τίτλο του Master in Science (MSc)
στην μηχανολογία της ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο του Cardiff. Από το 2006 μέχρι το 2007
αποπεράτωσε κλινική και ερευνητική υποειδικότητα στην παιδορθοπαιδική στο Παιδιατρικό
Νοσοκομείο Westmead στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας.
Με την επιστροφή του στην Αγγλία το 2007 διορίστηκε ως Διευθυντής Παιδoρθοπαιδικής Κλινικής
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Manchester, ενός από τα μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία
στην Ευρώπη και έγινε επί κεφαλής μιας από τις πιο ενεργείς χειρουργικές μονάδες του νοσοκομείου.
Χειρούργησε στην Αγγλία μεγάλο αριθμό παιδιών με περίπλοκα κατάγματα, εγκεφαλική παράλυση
και σημαντικές παραμορφώσεις. Παρέμεινε εκεί μέχρι και το 2012 όταν επέστρεψε στην Κύπρο.
Την παρούσα περίοδο εξασκεί παιδορθοπαιδική στη γενέτειρα του στην Λεμεσό και έχει ενταχθεί στο
ΓΕΣΥ . Τα κύρια του ενδιαφέροντα είναι η διόρθωση παραμορφώσεων με την χρήση της κυκλικής
εξωτερικής οστεοσύνθεσης, το TaylorSpatialFrame (TSF), η πρόληψη και θεραπεία της δυσπλασίας
του ισχίου, η σκολίωση και η εγκεφαλική παράλυση. Διετέλεσε επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστήμιου Κύπρου και Πρόεδρος της Κυπριακής Ορθοπαιδικής Εταιρίας. Έχει
δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνώς διακεκριμένα περιοδικά τόσο στην
παιδορθοπαιδική όσο και στην γενική ορθοπαιδική και διατηρεί το ακαδημαϊκό του ενδιαφέρον. Έχει
πρόσφατα αποπερατώσει την διδακτορική του διατριβή (PhD) από το πανεσπιστήμιο του
Manchester.

Η Δρ Αντιγονη Κουκκουλλη είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου University
College London Medical School και συμπλήρωσε την ειδικότητα της
Οφθαλμολογίας μέσα από το ειδικό επταετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Βασιλικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας της Αγγλίας. 

Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στην ιατρική εκπαίδευση και
δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής στην Κύπρο. 

Από το 2017 εργάζεται στο Οφθαλμολογικό Κέντρο Πάνθεο στην Λεμεσό και έχει
ειδικό ενδιαφέρον στη νευροοφθαλμολογία, παιδοοφθαλμολογία και παθήσεις
του οφθαλμικού κόγχου. 

Έχει συμμετοχή σε διεθνούς κύρους περιοδικά στο εξωτερικό με πολλές
δημοσιεύσεις καθώς και με παρουσιάσεις σε συνέδρια.
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