
Παιδιατρικοί Εμβολιασμοί
Ιατρικές και Ψυχολογικές Προεκτάσεις

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021, 11:00-12:00

Διοργανωτές:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Ζωντανή παρακολούθηση στο Zoom: 
https://ucy.zoom.us/j/91680204863?pwd=VFdHK3RRQmthMlI5L2NWVldvL2RpZz09

ή σκανάρετε το QR code:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
11:00 – 11:15  Κοινωνική μετάδοση αντιλήψεων για 

παιδιατρικούς εμβολιασμούς σε γονείς

Δρ. Άντρια Χριστοδούλου
Εγγεγραμμένη Κλινική και Σχολική Ψυχολόγος, Ερευνητικός Συνεργάτης SAFEST project, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

11:15 – 11:30   Εμβόλια, ιστορία, μύθοι και πραγματικότητα

Δρ. Μιχάλης Ιασωνίδης
Παιδίατρος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

11:30 – 11:45   Ο μύθος του αυτισμού και η αλήθεια των 

εμβολίων

Κα. Μελανή Θεοδωρίδου
5ης φοιτήτρια Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

11:45 – 12:00   Η αξία του εμβολιασμού

Δρ. Μαρία Καρεκλά
Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, 

Πανεπιστήμιου Κύπρου

https://ucy.zoom.us/j/91680204863?pwd=VFdHK3RRQmthMlI5L2NWVldvL2RpZz09


Δρ.Άντρια Χριστοδούλου

Είμαι απόφοιτη πτυχίου ψυχολογίας, μεταπτυχιακού Σχολικής Ψυχολογίας και διδακτορικού Κλινικής
Ψυχολογίας (PhD) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ). Εργάζομαι ως Ειδική Επιστήμονας στο ερευνητικό
έργο SAFEST στο ΠΚ (2021-22), ενώ εργάζομαι και ως Ειδική Επιστήμονας στο ΠΚ (από 2019) και
Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (από 2021) για την διδασκαλία
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων ψυχολογίας. Είμαι εγγεγραμμένη Σχολική και Κλινική
Ψυχολόγος, εκπαιδευμένη σε εμπειρικά υποστηριζόμενες θεραπείες (CBT, ACT, DBT). Στα πλαίσια των
σπουδών μου μέχρι σήμερα έχω εμπλακεί στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και
θεραπείας παιδιών/εφήβων για θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας (π.χ. διακοπή καπνίσματος,
διατροφικές διαταραχές, άγχος, ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε κρίση).

Δρ. Μιχάλης Ιασονίδης

Είμαι απόφοιτος Ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχω ειδίκευση στην
Παιδιατρική στην Β' Παιδιατρική Κλινική Νοσοκομείου Παίδων «Α. & Π. Κυριακού» στην Αθήνα και
είμαι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Ιατρικής (PhD) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Από το 1995, εργάζομαι ως ιδιώτης Παιδίατρος και από το 2007 είμαι συνιδιοκτήτης
του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένη
πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα (Λεμεσός). Από το 2018, κατέχω τη θέση Επίκουρου Καθηγητή στην
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχω διετελέσει πρόεδρος της UMEMPS (2016-17),
γραμματέας ΔΣ του Συνδέσμου Ιδιωτών Παιδιάτρων (2005-08), ενεργό μέλος ΔΣ της Παιδιατρικής
Εταιρείας Κύπρου ως γραμματέας (2008-12) και ως πρόεδρος (2012-16), ενώ μέχρι σήμερα κατέχω τη
θέση ex officio ως πρώην Πρόεδρος. Από το 2018 είμαι μέλος του ΣΙΣ του Παγκύπριου Ιατρικού
συλλόγου (2018-24). Από το 2021, εκτελώ ως ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας σε θέματα
εμβολιασμών.

Κα. Μελανή Θεοδωρίδου

Είμαι 5ετής φοιτήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχω συνεργαστεί σε διάφορα ερευνητικά
προγράμματα με διάφορα θέματα, όπως: επίδραση κυτταρικού στρες στον πολλαπλασιασμό κυττάρων,
έλεγχος τοξικών φαρμάκων σε zebra fish, umbrella review μη-γενετικών παραγόντων στην επίπτωση
καρκίνου του μαστού, επίδραση θερμού κλίματος στην υγεία σε ζεστή περίοδο στην Κύπρο κ.α. Μέσα
από αυτές τις συνεργασίες, έχω κατανοήσει εις βάθος την συνεισφορά της έρευνας στην εξέλιξη της
επιστήμης και θα ήθελα να μεταφέρω αυτή την επιστημονική γνώση στους γύρω μου, έτσι ώστε να
κατανοήσουν την πραγματική της αξία και αλήθεια της και να ξεπεραστούν τις προκαταλήψεις που
υπάρχουν γύρω από αυτή.

Δρ. Μαρία Καρεκλά

Είναι εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου και
υπεύθυνη του εργαστηρίου “ACTHealthy”. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην Κλινική
Ψυχολογία (University at Albany, ΝΥ), με ειδικότητα στις Αγχώδεις Διαταραχές και Ψυχολογία
Υγείας. Ερευνητικά επικεντρώνεται στη συσχέτιση αγχώδη διαταραχών και προβλημάτων υγείας, στην
εξέταση ατομικών διαφορών και άλλων παραγόντων στην αιτιολογία, συντήρηση, αξιολόγηση/διάγνωση
και θεραπεία αυτών των προβλημάτων. Ασχολείται με την χρήση ψυχοφυσιολογίας και νέων
εναλλακτικών μεθόδων στην διερεύνηση αυτών των παραγόντων. Επίσης ασχολείται με τη δημιουργία και
αναπροσαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων (π.χ. ACT) μετά από πειραματική εξέταση για σκοπούς
αποτελεσματικότερης αλλαγής συμπεριφοράς. Ανάμεσα στις ερευνητικές της δραστηριότητες και
δημοσιεύσεις συμπεριλαμβάνονται έργα με θέματα, όπως: κάπνισμα, διατροφικές διαταραχές, άσθμα,
καρκίνο, χρόνιο πόνο και πονοκεφάλους. Το πρόγραμμά της για πρόληψη και αντιμετώπιση του
καπνίσματος σε εφήβους βραβεύτηκε με το European Drug Prevention Prize 2010 από
το Pompidou Group και το Council of Europe. Ενώ το έργο «Άλγεα» για αντιμετώπιση χρόνιων πόνων και
πονοκεφάλων βραβεύτηκε το 2017 από το Association for Behavioral Medicine. Έχει στο βιογραφικό της
πέραν των 70 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. Επίσης εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου
και την Κύπρο σε διάφορες επιτροπές που άπτονται του επαγγέλματος της (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ψυχολογίας της Υγείας, την οποία προεδρεύει, και το task force on e-health, EFPA). Το 2018 είχε
προταθεί «Γυναίκα της χρονιάς: κατηγορία Ακαδημαϊκός/Επιστήμονας». Το πρώτο της ψυχοθεραπευτικό
παραμύθι προτάθηκε το 2017 για τα Κυπριακά Βραβεία Λογοτεχνίας για την εικονογράφησή της.


