
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Βιογραφικό	  Σημείωμα	  

Δρ	  med	  Μαίρη	  Αβρααμίδου,	  

Απόφοιτος	  της	  Ιατρικής	  Σχολής	  του	  πανεπιστημίου	  Friedrich	  Wilhelm	  της	  Βόννης	  στη	  Γερμανία	  το	  1987.	  Απέκτησε	  
μεταπτυχιακό	  δίπλωμα	  στην	  Οικογενειακή	  Ιατρική	  από	  το	  πανεπιστήμιο	  του	  Surrey	  του	  Ηνωμένου	  Βασιλείου	  το	  
1998,	  καθώς	  και	  μεταπτυχιακό	  δίπλωμα	  στη	  Διοίκηση	  Μονάδων	  Υγείας	  του	  Ανοικτού	  Πανεπιστημίου	  Κύπρου	  το	  
2013.	  Από	  το	  1991	  εργάζεται	  ως	  Γενικός	  Ιατρός	  στο	  δημόσιο	  τομέα,	  όπου	  υπηρέτησε	  από	  διάφορα	  πόστα,	  όπως	  τα	  	  
Τμήματα	  Ατυχημάτων	  και	  Επειγόντων	  Περιστατικών	  των	  Γενικών	  Νοσοκομείων	  Λευκωσίας	  και	  Λάρνακας,	  σε	  Κέντρα	  
Υγείας	  αλλά	  και	  στα	  Κεντρικά	  Γραφεία	  των	  Ιατρικών	  Υπηρεσιών	  και	  του	  Υπουργείου	  Υγείας.	  Από	  το	  2007	  μέχρι	  το	  
2014	  ήταν	  τοποθετημένη	  στο	  Γενικό	  Νοσοκομείο	  Λευκωσίας	  ως	  Ιατρός	  Προσωπικού.	  Ταυτόχρονα	  ήταν	  η	  
επικεφαλής	  της	  ομάδας	  για	  την	  ανάπτυξη	  των	  Κλινικών	  Πρωτοκόλλων/Διαδρομών.	  	  

Τα	  τελευταία	  χρόνια	  εργάστηκε	  εντατικά	  σε	  διάφορες	  ομάδες	  για	  την	  εφαρμογή	  του	  γενικού	  Συστήματος	  Υγείας.	  
Σήμερα	  είναι	  η	  επικεφαλής	  της	  ομάδας	  για	  την	  εφαρμογή	  της	  πρωτοβάθμιας	  Φροντίδας	  Υγείας	  στα	  πλαίσια	  
εφαρμογής	  του	  ΓΕΣΥ,	  σε	  επίπεδο	  Υπουργείου	  Υγείας	  και	  Έφορος	  του	  Ιατρικού	  Συμβουλίου	  Κύπρου.	  

Τα	  τελευταία	  3	  χρόνια	  είναι	  το	  άτομο	  αναφοράς	  σε	  εθνικό	  επίπεδο	  για	  την	  ασφάλεια	  των	  ασθενών	  και	  συμμετέχει	  
στην	  ομάδα	  εργασίας	  της	  Ευρωπαϊκής	  Επιτροπής	  για	  την	  Ασφάλεια	  των	  Ασθενών.	  

Curriculum	  Vitae	  

Dr	  med	  Mary	  Avraamidou	  

Graduated	  from	  the	  Friedrich	  Wilhelm	  University	  of	  Bonn	  in	  Germany	  in	  1987.	  Awarded	  the	  specialisation	  title	  of	  
General/Family	  Medicine	  from	  the	  University	  of	  Surrey	  UK	  in	  1998.	  In	  2013	  I	  have	  been	  awarded	  a	  master’s	  degree	  
in	  Health	  Care	  Units	  Management	  from	  the	  Open	  University	  of	  Cyprus.	  	  

From	  1991	  I	  am	  working	  as	  a	  General	  Practitioner	  in	  the	  public	  sector	  and	  have	  practiced	  in	  different	  posts.	  I	  have	  
worked	  in	  the	  Accident	  and	  Emergency	  Departments	  of	  Nicosia	  and	  Larnaca	  General	  Hospitals	  and	  in	  Primary	  Health	  
Care	  Centres.	  From	  2007	  until	  2014	  I	  was	  appointed	  Head	  of	  the	  Occupational	  Health	  Department	  of	  Nicosia	  General	  
Hospital.	  	  

From	  July	  2014	  until	  today	  I	  am	  appointed	  at	  the	  Ministry	  of	  Health	  as	  the	  lead	  for	  the	  reorganisation	  of	  Primary	  
Health	  Care	  in	  Cyprus	  in	  the	  framework	  of	  the	  introduction	  of	  the	  National	  Health	  System.	  


