
                         

 

 

 

 

   

 

Xαιρετισμός  

5ου Παγκύπριου Διαβητολογικού Συνεδρίου 
 

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,  

 

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά η  Εταιρεία Διαβητολογίας Κύπρου σας προσκαλεί στο 5ο 

Παγκύπριο Διαβητολογικό Συνέδριο που θα διεξαχθεί από τις 15 και 16 Φεβρουαρίου 

2020 στο Ξενοδοχείο Atlantica Miramare στην Λεμεσό. 

 

Το Συνέδριο αυτό έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση  του ιατρικού κόσμου σε θέματα 

που αφορούν το Σακχαρώδη Διαβήτη , ένα νόσημα που λαμβάνει διαστάσεις 

επιδημίας, αφού σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) το 2017 είχαμε  

425 εκατομμύρια άτομα με Διαβήτη ενώ το 2045 αναμένεται αύξηση στα 629 

εκατομμύρια. 

 

Με αυτό το συνέδριο  προσδοκούμε να σας ενημερώσουμε για τις νεότερες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις στο χώρο του Διαβήτη έτσι ώστε να υπάρξει ορθολογική 

αντιμετώπιση του νοσήματος αυτού και των επιπλοκών του με άμεσο όφελος την 

αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των Διαβητικών ατόμων αλλά και στην συμβολή 

μείωσης των κρατικών δαπανών στο τομέα της υγείας. 

 

Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) όπως 

και την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον  Σακχαρώδη Διαβήτη 

(ΕΛΕΜΕΔ).Στο συνέδριο μας εκτός από την συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από 

την Ελλάδα και Κύπρο θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε τον Καθ. Κώστα 

Κανταρτζή από το University of Tubingen της Γερμανίας όπως και τον  Καθ. Solomon 

Tesfaye από το University of Sheffield της Αγγλίας. 

 

Η παρουσία αυτών των συναδέλφων είναι πολύ σημαντική γιατί θα μοιραστούν μαζί 

μας τις γνώσεις και εμπειρία τους στο Διαβήτη από τα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού 

τα οποία εργάζονται. 

 



Ένα σημαντικό γεγονός που θα λάβει μέρος στο συνέδριο και αποτελεί τιμή για εμάς 

είναι η  ανακήρυξη σε  Επίτιμα Μέλη της Εταιρείας μας τον Καθ. και Πρόεδρο της 

ΕΔΕ Γιώργο Δημητριάδη, τον Καθ. Νικόλα Παπάνα - πρώην Πρόεδρο ΕΔΕ, τον Δρ. 

Ιωάννη Ιωαννίδη- πρώην Πρόεδρο ΕΔΕ, τον Καθ. Τριαντάφυλλο Διδάγγελο- πρώην 

Πρόεδρο ΔΕΒΕ για την έμπρακτη υποστήριξη που παρέχουν διαχρονικά στην Εταιρεία 

Διαβητολογίας Κύπρου. 

 

Επίσης θα τιμήσουμε και Κύπριους Ιατρούς για την συνεχή προσφορά τους στον τομέα 

του Διαβήτη στην Κύπρο Μέλη της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου όπως τον  Δρ. 

Γιάννο Ιωάννου, Δρ. Ολύμπιο Γιώργο, Δρ. Χρίστου Χρίστο και Δρ. Σκορδή Νίκο. 

 

Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω το ΔΣ της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου για 

την σκληρή δουλειά που έχει επιτελέσει για την διοργάνωση του συνεδρίου. 

Εκ μέρους του ΔΣ ευχαριστώ την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία , την Ελληνική 

Εταιρεία Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη  όπως και όλους τους 

συναδέλφους που συμμετέχουν. 

 

Ευχαριστούμε το Υπουργείο Υγείας, τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό 

Σύλλογο Λεμεσού και την Ενδοκρινολογική Εταιρεία που έθεσαν υπό την αιγίδα τους 

το 5ο Παγκύπριο Διαβητολογικό Συνέδριο. 

 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς και συνεργάτες μας τις φαρμακευτικές 

εταιρείες που μας εμπιστεύονται και διαχρονικά μας στηρίζουν. 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι η δική σας  παρουσία είναι αυτή που θα επισφραγίσει την 

επιτυχία του συνεδρίου μας για αυτό αναμένουμε την συμμετοχή σας. 

 

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου 

 

Δρ. Ευριπίδου Πολύκαρπος  

 

 

 

 


