
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2η Παγκύπρια Ημερίδα «Σχιςτίεσ και Κρανιοπροςωπικζσ Ανωμαλίεσ – Νζα Δεδομζνα» 
Τα πορίςματα 

 
Τα άτομα με ςχιςτίεσ και κρανιοπροςωπικζσ ανωμαλίεσ μποροφν να χαμογελοφν ςτθ ηωι! 
Αυτόσ είναι ο ιερόσ ςκοπόσ τθσ αφοςιωμζνθσ ΟΜΑΔΑΣ του Κυπριακοφ Κζντρου Σχιςτιϊν & 
Δυςμορφιϊν Προςϊπου, MEDICLEFT. 
 
Με ιδιαίτερθ επιςτθμονικι και οργανωτικι επιτυχία διεξιχκθ θ 2θ Παγκφπρια Ημερίδα «Σχιςτίεσ 
και Κρανιοπροςωπικζσ Ανωμαλίεσ – Νζα Δεδομζνα» το Σάββατο 4 Απριλίου από τισ 14:00 ζωσ τισ 
20:00. Η Ημερίδα πραγματοποιικθκε ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο του Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτιμιου 
Κφπρου και ςε αυτι ςυμμετείχαν πζραν των 250 ςυνζδρων. Η Ημερίδα ςυνδιοργανϊκθκε από το 
Πρόγραμμα Λογοκεραπείασ του Ευρωπαϊκοφ Πανεπιςτθμίου Κφπρου και το Κυπριακό Κζντρο 
Σχιςτιϊν & Δυςμορφιϊν Προςϊπου, Medicleft. Τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ Ημερίδασ κφρθξε θ 
κυρία Ειρινθ Χατηθχαραλάμπουσ, Ανϊτερθ Ιατρικι Λειτουργόσ, εκπροςωπϊντασ το Υπουργείο 
Υγείασ, υπό τθν αιγίδα του οποίου διοργανϊκθκε θ θμερίδα. Καταξιωμζνοι ομιλθτζσ κάλυψαν 
κζματα που ςχετίηονται με τισ ςχιςτίεσ και τισ κρανιοπροςωπικζσ ανωμαλίεσ παρουςιάηοντασ τα 
νζα δεδομζνα που αφοροφν τθ διάγνωςθ και τθν αντιμετϊπιςθ τουσ.  
Ο Δρ. Eric Arnaud, Πλαςτικόσ Κρανιοπροςωπικόσ Χειρουγόσ παρουςίαςε πλθροφορίεσ για τισ 
κρανιακζσ επεμβάςεισ ςε άτομα με κρανιοπροςωπικζσ ανωμαλίεσ και τόνιςε τθ ςθμαςία τθσ 
ζγκαιρθσ χειρουργικισ παρζμβαςθσ προκειμζνου να αποφευχκοφν προβλιματα νοθτικισ 
ανάπτυξθσ ςτο μζλλον.  
Η Μαρία Κυριάκου Σολομωνίδου, Λογοπακολόγοσ, μζλοσ του Κυπριακοφ Κζντρου Σχιςτιϊν και 
Δυςμορφιϊν Προςϊπου, Medicleft, αναφζρκθκε ςτο πόςο ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι του 
Λογοπακολόγου ςτθν ομάδα αντιμετϊπιςθσ ςχιςτιϊν και ειδικά θ ςυνεργαςία του με τον πλαςτικό 
χειρουργό ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται κρανιοπλαςτικι. Όπωσ είπε χαρακτθριςτικά, θ ςωςτι και 
ζγκαιρθ παρζμβαςθ κα βοθκιςει ϊςτε τα παιδιά με ςχιςτία να μθν αντιμετωπίςουν πρόβλθμα με 
το λόγο και τθν ομιλία. 
Ο Δρ. Φιράσ Χαλίλ, Ωτορινολαρυγγολόγοσ, μζλοσ του Κυπριακοφ Κζντρου Σχιςτιϊν και Δυςμορφιϊν 
Προςϊπου, Medicleft, τόνιςε τθ ςθμαςία των προλθπτικϊν εξετάςεων από τον 
ωτορινολαρυγγολόγο τθσ ομάδασ, ϊςτε τα παιδιά να αναπτυχκοφν χωρίσ προβλιματα ακοισ, 
κακϊσ θ ακοι είναι άμεςα ςυςχετιςμζνθ με τθν εξζλιξθ του λόγου και τθσ ομιλίασ τουσ. 
Ο Δρ. Γιάννθσ Καλλικάσ, Γυναικολόγοσ, αναφζρκθκε ςτο ςθμαντικό ρόλο που διαδραματίηει θ 
προγεννθτικι διάγνωςθ των ςχιςτιϊν, μζςω του υπερθχογραφιματοσ, ςτθν ολοκλθρωμζνθ και 
ςωςτι ενθμζρωςθ αλλά και ςτθν προετοιμαςία των γονζων.  
Ο Δρ. Γιϊργοσ Ψαράσ, Πλαςτικόσ Κρανιοπροςωπικόσ Χειρουργόσ, μζλοσ του Κυπριακοφ Κζντρου 
Σχιςτιϊν και Δυςμορφιϊν Προςϊπου, Medicleft, παρουςίαςε τα χειρουργικά ςτάδια 
αποκατάςταςθσ  τθσ ςχιςτίασ ενϊ τόνιςε τθν αναγκαιότθτα αντιμετϊπιςθσ από τθν πρϊτθ μζρα 
ηωισ. Επίςθσ παρουςίαςε τθ διαδικαςία κεραπείασ παράλυςθσ προςωπικοφ νεφρου με 
μεταμόςχευςθ μυόσ από το μθρό. 
  



 
Ο Δρ. Κϊςτασ Αλεξάνδρου, Πλαςτικόσ Κρανιοπροςωπικόσ Χειρουργόσ , Διευκυντισ του Ελλθνικοφ 
Κρανιοπροςωπικοφ Κζντρου, ςτθν ομιλία του τόνιςε τθ ςθμαντικότθτα του ρόλου του παιδιάτρου 
ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ των κρανιοπροςωπικϊν ανωμαλιϊν. Παρουςίαςε περιςτατικά που χριηουν 
χειρουργικισ επζμβαςθσ ενϊ αναφζρκθκε και  ςε περιςτατικά που αντιμετωπίηονται με 
φυςιοκεραπεία όπωσ θ ιπια και θ μζτριου βακμοφ πλαγιοκεφαλία εκ κζςεωσ. 
Ο Δρ. Κανάρθσ Παναγόπουλοσ, Νευροχειρουργόσ, μζλοσ του Ελλθνικοφ Κρανιοπροςωπικοφ 
Κζντρου, παρουςίαςε το ςωςτό χρονοδιάγραμμα και τθ διαδικαςία αντιμετϊπιςθσ των 
κρανιοςυνοςτεϊςεων. Η ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ, όπωσ ανζφερε, δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ 
ςυνκικεσ ϊςτε να αναπτυχκεί ςωςτά ο εγκζφαλοσ. 
Η Δρ. Βιολζττα Αναςταςιάδου, Γενετίςτρια, παρουςίαςε με ποιο τρόπο θ γενετικι ςυμβάλει ςτθν 
ζγκαιρθ διάγνωςθ και ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςχιςτιϊν και των κρανιοπροςωπικϊν ανωμαλιϊν. 
Γονείσ που ζχουν φζρει ςτον κόςμο παιδί με ςχιςτία ι κρανιοπροςωπικι ανωμαλία μποροφν μζςω 
τθσ γενετικισ να ενθμερωκοφν για το ποιεσ είναι οι πικανότθτεσ να παρουςιαςτεί αυτι θ γενετικι 
ανωμαλία ςε επόμενθ εγκυμοςφνθ. 
Η Δρ. Ζωι Νικολάου, Στοματικόσ και Γνακοπροςωπικόσ Χειρουργόσ, μζλοσ του Κυπριακοφ Κζντρου 
Σχιςτιϊν και Δυςμορφιϊν Προςϊπου Medicleft, αναφζρκθκε ςτθ ςυμβολι τθσ γνακοχειρουργικισ 
ςτθ διαδικαςία κεραπείασ των παιδιϊν με ςχιςτίεσ και άλλεσ κρανιοπροςωπικζσ ανωμαλίεσ, ενϊ 
παρουςίαςε ςτοιχεία για τθ χριςθ τθσ τριςδιάςτατθσ ψθφιακισ απεικόνιςθσ θ οποία ςυμβάλει 
ςτον καλφτερο προγραμματιςμό τθσ ορκογνακικισ επζμβαςθσ που πραγματοποιείται ςτα παιδιά 
με ςχιςτίεσ και κρανιοπροςωπικζσ ανωμαλίεσ. 
Ο Δρ. Χριςτόδουλοσ Λάςποσ, ιδρυτισ του Κυπριακοφ Κζντρου Σχιςτιϊν & Δυςμορφιϊν Προςϊπου 
Medicleft, παρουςίαςε τθ διαδικαςία και τα ςθμαντικά οφζλθ τθσ διαδικαςίασ τθσ προεγχειριτικισ 
ορκοπεδικισ ςε παιδιά με ςχιςτία, θ οποία ξεκινά από τθν πρϊτθ κιόλασ εβδομάδα ηωισ και 
ςυμβάλει ςτθ ςωςτι προετοιμαςία για τθν πρϊτθ επζμβαςθ πλαςτικισ χειρουργικισ. Επίςθσ, 
παρουςίαςε ποια είναι τα ςτάδια αντιμετϊπιςθσ των ςχιςτιϊν, από τθν πρϊτθ μζρα γζννθςθσ μζχρι 
τα 18 χρόνια. 
Κατά τθν τελετι ζναρξθσ οι ςφνεδροι είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν ςφντομθ 
παρουςίαςθ για τθ ηωι και το ζργο του εκλιπόντοσ Δρ. Αλζξανδρου Στρατουδάκθ, ο οποίοσ υπιρξε 
ο ιδρυτισ του Ελλθνικοφ Κρανιοπροςωπικοφ Κζντρου και ο εμπνευςτισ ίδρυςθσ του Κυπριακοφ 
Κζντρου Σχιςτιϊν & Δυςμορφιϊν Προςϊπου, Medicleft. Μια ιδιαίτερθ ςτιγμι τθσ τελετισ ζναρξθσ 
ιταν θ κατάκεςθ ψυχισ που ζκανε ο Λοφκασ, ο οποίοσ γεννικθκε με ςχιςτία. Περιζγραψε τθ δικι 
του εμπειρία με τθν ομάδα Medicleft και πϊσ τον βοικθςε να τθν αντιμετωπίςει ολιςτικά ϊςτε να 
μπορεί να ςυνεχίςει να ηει και να χαμογελά. 
Το κεντρικό μινυμα που δόκθκε είναι πωσ οι ςχιςτίεσ και οι κρανιοπροςωπικζσ ανωμαλίεσ μποροφν 
να διαγνωςτοφν ζγκαιρα και να αποκαταςτακοφν πλιρωσ με τθ ςυμβολι τθσ ΟΜΑΔΑΣ των 
εξειδικευμζνων επιςτθμόνων που απαρτίηουν το Κυπριακό Κζντρο Σχιςτιϊν και Δυςμορφιϊν 
Προςϊπου, MEDICLEFT. Περαιτζρω, με τθ ςτιριξθ των Συνδζςμων Χρυςαλλίδα και Smile 
Foundation, οι γονείσ, οι οικογζνειεσ και τα ίδια τα άτομα ζχουν θκικι και ψυχολογικι 
ςυμπαράςταςθ κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ τουσ. Όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρκθκε ςτισ 
ομιλίεσ, οι ςχιςτίεσ και οι δυςμορφίεσ προςϊπου αντιμετωπίηονται πλιρωσ και ζτςι τα άτομα και οι 
οικογζνειζσ τουσ μποροφν να …χαμογελοφν ςτθ ηωι. 
Συνδιοργανωτζσ τθσ θμερίδασ ιταν θ Κυπριακι Εταιρεία Πλαςτικισ Επανορκωτικισ & Αιςκθτικισ 
Χειρουργικισ, θ Εταιρεία Εμβρυϊκισ Ιατρικισ Κφπρου, θ Γυναικολογικι και Μαιευτικι Εταιρεία 
Κφπρου, θ Παιδιατρικι Εταιρεία Κφπρου, θ Ορκοδοντικι Εταιρεία Κφπρου, θ Κυπριακι Εταιρεία 
Στοματικισ και Γνακοπροςωπικισ Χειρουργικισ, θ Εταιρεία Περιγεννθτικισ Ιατρικισ Κφπρου και ο 
Σφλλογοσ Εγγεγραμμζνων Λογοπακολόγων. 
Χορθγοί τθσ θμερίδασ ιταν οι εταιρείεσ Gregoris Hadjigregoriou Ltd και Lithomega. 
 
Επικοινωνία 
Δρ. Χριςτόδουλοσ Λάςποσ 
Κυπριακό Κζντρο Σχιςτιϊν & Δυςμορφιϊν Προςϊπου, MEDICLEFT 
Λυκάβου 7, 3086 Λεμεςόσ 
Τθλζφωνο επικοινωνίασ: 25735050 
e-mail: info@medicleft.com 
www.medicleft.com 
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