
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201114 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κανονικά οι πτήσεις
στο αεροδρόµιο
Πάφου

Σε κανονικούς ρυθµούς επανήλθε το
πτητικό πρόγραµµα του αεροδροµίου Πά-
φου µετά τη λήξη της απεργίας των εργα-
ζοµένων στην εταιρεία επίγειας εξυπηρέ-
τησης Swissport. Οπως ανέφερε χθες ο
εκπρόσωπος Τύπου της Hermes Αδάµος
Ασπρής, η στάση εργασίας που είχε εκδη-
λωθεί από την περασµένη Τετάρτη στο
∆ιεθνές Αεροδρόµιο Πάφου έχει πλέον
τερµατιστεί και οι πτήσεις στο αεροδρό-
µιο διεξάγονται κανονικά. Να υπενθυµί-
σουµε ότι µετά την εκδήλωση της στάσης
εργασίας, οι πτήσεις που ήταν προγραµ-
µατισµένες να προσγειωθούν στην Πάφο
πραγµατοποίησαν εκτροπή στη Λάρνακα.

Η Hermes εξέφρασε τη λύπη της προς
το ταξιδιωτικό κοινό για τις δυσκολίες και
την ταλαιπωρία.

Τάσος Περδίος

Με µέτρα
προειδοποιεί
η ΟΕΛΜΕΚ

Με άµεση και δυναµική αντίδραση
στην περίπτωση που ληφθεί απόφαση για
παγοποίηση των µισθών ή οποιαδήποτε
άλλη απόφαση, η οποία θα πλήττει δι-
καιώµατα των εκπαιδευτικών, προειδο-
ποιεί το Κ∆Σ της ΟΕΛΜΕΚ, το οποίο
έλαβε σήµερα σχετική απόφαση.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι
το Κ.∆.Σ. εξουσιοδότησε τη Γραµµατεία
να προβεί στις απαραίτητες συνεννοήσεις
µε τις άλλες οργανώσεις του ευρύτερου
κρατικού τοµέα και την ΕΤΥΚ, για µαζική
δυναµική αντίδραση.

Συνάντηση για
το LIFE-ICOSTACY

Οµαλά εξελίσσεται το συγχρηµατοδο-
τούµενο Πρόγραµµα για το περιβάλλον,
LIFE09 NAT/CY/000247- ICOSTACY,
όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Πε-
ριβάλλοντος.

Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε 14
περιοχές του ∆ικτύου NATURA 2000 της
Κύπρου και έχει ως στόχο να βελτιώσει
την κατάσταση διατήρησης 20 επιλεγµέ-
νων ειδών, µέσω δράσεων ενεργού διαχεί-
ρισης. Σκοπός του Προγράµµατος είναι
να συµβάλει όσο το δυνατόν στην καλύτε-
ρη προστασία των επιλεγµένων ειδών και
στην αποκατάσταση των οικοτόπων τους.

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος πραγ-
µατοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Νοεµ-
βρίου, η εξαµηνιαία συνάντηση της Κοι-
νής Επιτροπής ∆ιαχείρισης (ΚΕ∆) στο
Τµήµα Περιβάλλοντος του Υπουργείου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ανα-
λυτικά οι 24 δράσεις του προγράµµατος,
τόσο σε τεχνικό όσο σε διοικητικό και οι-
κονοµικό επίπεδο. Οι δράσεις αυτές, πε-
ριλαµβάνουν ενδεικτικά την κατασκευή
µικρών λιµνών, τη δηµιουργία ασφαλών
περασµάτων για τα ερπετά, τη φύτευση
δέντρων, την αποµάκρυνση εισβλητικών
ειδών και την αναπαραγωγή σε αιχµαλω-
σία. Επίσης, µεγάλη βαρύτητα δίδεται
στις δράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποί-
ησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Από τη συνάντηση προκύπτει ότι το
Πρόγραµµα εξελίσσεται οµαλά, σύµφωνα
µε το χρονοδιάγραµµα και οι δράσεις υλο-
ποιούνται µε βάση τον αρχικό προγραµ-
µατισµό.

210 κατηγορίες εναντίον
του γυναικολόγου!

Στο Κακουργιοδικείο στις 8 ∆εκεµβρίου 43 γυναίκες καταθέτουν εναντίον του
να µακρύ αλλά και βαρύτατο κατηγο-
ρητήριο θα αντιµετωπίσει ο 56χρο-
νος γυναικολόγος από τη Λάρνακα

για τη γνωστή υπόθεση βιασµών και σε-
ξουαλικής παρενόχλησης γυναικών ασθε-
νών του. Ο 56χρονος παραπέµφθηκε χθες
από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας
σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουρ-
γιοδικείου που θα αρχίσει στις 8 ∆εκεµ-
βρίου αντιµετωπίζοντας συνολικά 210 κα-
τηγορίες! Ενδεικτικό της σοβαρότητας του
κατηγορητηρίου είναι ότι δύο από τις κατη-
γορίες επισύρουν ποινές δια βίου φυλάκι-
σης. Σήµερα θα αποφασιστεί κατά πόσον
θα παραµείνει υπό κράτηση µέχρι την
έναρξη της δίκης.

Οι 210 κατηγορίες απαγγέλθηκαν χθες
στον 56χρονο σε κεκλεισµένων των θυρών
διαδικασία και στο πινάκιο της υπόθεσης
περιλαµβάνονται 81 µάρτυρες κατηγορίας
ανάµεσα στους οποίους και 43 γυναίκες
φερόµενα θύµατα του γυναικολόγου. Πρό-
κειται για Κύπριες και αλλοδαπές ηλικιών

µεταξύ 17 και 50 χρόνων.
Οι κατηγορίες αφορούν σε βιασµούς,

περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης µε
σκοπό τη διάπραξη κακουργήµατος, σε-
ξουαλική εκµετάλλευση ανήλικων και ενή-
λικων γυναικών και άσεµνη επίθεση, αδι-
κήµατα τα οποία διαπράχθηκαν µεταξύ

Ιουλίου 2009 και Οκτωβρίου 2011.
Ανάµεσα στα τεκµήρια που θα κατατε-

θούν στο δικαστήριο είναι και 500 φωτο-
γραφίες από τις περίπου 2000 που εντοπί-
στηκαν, στις οποίες απεικονίζονται τα όσα
αποτρόπαια φέρονται να υπέστησαν οι 43
γυναίκες. Ο κατηγορούµενος απάντησε ότι
κατανοεί όλες τις κατηγορίες και θα απαν-
τήσει εάν παραδέχεται ή όχι όταν θα βρε-
θεί στο εδώλιο του κατηγορούµενου στο
Κακουργιοδικείο.

Να σηµειωθεί ότι ο γιατρός εµφανίστη-
κε στο δικαστήριο µε νέο δικηγόρο, τον Ευ-
στάθιο Ευσταθίου.

Στο µεταξύ, το Επαρχιακό ∆ικαστήριο
Λάρνακας, εξέδωσε χθες και διάταγµα απα-
γόρευσης δηµοσιοποίησης µε οποιονδή-
ποτε τρόπο του µαρτυρικού υλικού της
υπόθεσης, ώστε να διαφυλαχθεί το αδιά-
βλητο και η εµπιστευτικότητα του υλικού,
όπως ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου
της Αστυνοµίας Μιχάλης Κατσουνωτός.

Τάσος Περδίος
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Αντιβιοτικά µε τη... σέσουλα
εύτερη χώρα στην Ευρώπη, µετά την
Ελλάδα, µε τον υψηλότερο δείκτη κα-
τανάλωσης αντιβιοτικών είναι η Κύ-

προς, ενώ κατατάσσεται µεταξύ των πρώτων
χωρών στην ΕΕ σε ό,τι αφορά την καταγραφή
ανθεκτικών µικροβίων. Οπως µάλιστα δεί-
χνουν σχετικές έρευνες, οι γιατροί στην Κύ-
προ, κυρίως του ιδιωτικού τοµέα, συνταγο-
γραφούν µε πάσα ευκολία αντιβιοτικά στους
ασθενείς. Η κατάσταση είναι εξίσου ανησυ-
χητική και στο δηµόσιο τοµέα. Μελέτη που
πραγµατοποιήθηκε το 2009 δεικνύει ότι η
συνταγογράφηση φαρµάκων στα κυπριακά
νοσοκοµεία είναι κατά πολύ πιο µεγάλη σε
σύγκριση µε άλλα ευρωπαϊκά νοσοκοµεία.
Συγκεκριµένα, την ώρα που η γενική εικόνα
ενός ευρωπαϊκού νοσοκοµείου σε ό,τι αφορά
τη χορήγησηαντιβιοτικών στους ασθενείς αγ-
γίζει µόλις το 31.01%, στην Κύπρο φτάνει το
48.03%! Τα πιο πάνω ανησυχητικά στατιστι-
κά δεδοµένα τόνισε σε διάσκεψη Τύπου
χθες, µε αφορµή τη χθεσινή Ευρωπαϊκή
Ηµέρα Αντιβιοτικών, ο λειτουργός των φαρ-
µακευτικών Υπηρεσιών Αντώνης Κοντεµε-
νιώτης προσθέτοντας παράλληλα ότι ο «ένο-
χος» για το 80-90% της συνολικής συνταγο-
γράφησης αντιβιοτικών είναι η πρωτοβάθµια
περίθαλψη.

Αριθµοί που καταγράφουν ρεκόρ
Ηέρευνα, η οποία παρουσίασε ο κ. Κοντε-

µενιώτης έφερε στο φως την κατάχρηση που
παρατηρείται στην Ευρώπη στη χορήγηση
αντιβιοτικών κυρίως κατά την προεγχειρητι-
κή θεραπεία (πριν δηλαδή ο ασθενής υπο-
βληθεί σε χειρουργική επέµβαση). Το εύρη-
µα αυτό προκάλεσε, όπως αναφέρθηκε στη
συνέντευξη, ιδιαίτερο προβληµατισµό. Πιο
αναλυτικά, στην Ευρωπαϊκή Ενωση τα αντι-
βιοτικά χορηγούνται για να αντιµετωπιστούν
51% λοιµώξεις στην κοινότητα, 15% στη χει-
ρουργική προφύλαξη, 7% στην προφύλαξη
γενικής παθολογίας και 27% στις νοσοκοµει-
ακές λοιµώξεις. Aξιοσηµείωτο είναι το γεγο-
νός ότι στηνΚύπρο το ποσοστό των αντιβιοτι-
κών που χορηγείται στους ασθενείς για χει-
ρουργική προφύλαξη φτάνει το 29%, ενώ για
άλλους ιατρικούς λόγους προφυλακτικής
χρήσης η χρήση αγγίζει το 12%.

Στο µεταξύ, ο µέσος όρος χορήγησης αντι-
βιοτικών στα ευρωπαϊκά νοσοκοµεία είναι
31,01%. Στα κρατικά νοσοκοµεία της Κύπρου

οι αριθµοί είναι κατά πολύ µεγαλύτεροι. Συγ-
κεκριµένα, στην παθολογία το ποσοστό ασθε-
νών που παίρνουν αντιβίωση φθάνει το
49,7%, τη χειρουργική το 45,9% και τις µονά-
δες εντατικής θεραπείας το 48,9%. Συνολικά
το 48,3% των ασθενών, δηλαδή, λαµβάνουν
αντιβίωση. Μέσα από την έρευνα φαίνεται
επίσης ξεκάθαρα ότι ο ιδιωτικός τοµέας ευ-
θύνεται για τις περισσότερες συνταγογραφή-
σεις αντιβιοτικών ουσιών. Ενδεικτική είναι η
δαπάνη, η οποία στον ιδιωτικό τοµέα το 2008
έφτασε τα 15.689.227 εκ. Στο δηµόσιο τοµέα,
την ίδια χρονική περίοδο, η δάπάνη ανήλθε
στα 2.584.697!

Απειλή για την υγεία
Τονίζοντας από τη δική της πλευρά τους

κινδύνους που ελλοχεύει η µηορθολογιστική
χορήγηση αντιβιοτικών στους ασθενείς η Νί-
κη Παφίτου, Εντατικολόγος /Λοιµωξιολόγος
στις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας, επεσήµανε ότι η κατάχρηση αντιβιο-
τικών µειώνει τις πιθανότητες ενός ατόµου
για θετική έκβαση σε πιθανή λοίµωξη. «Κάθε
φορά που λαµβάνουµε ένα αντιβιοτικό, αυξά-
νεται ηπιθανότητα να αποικιστούµεή / και να
νοσήσουµε µετέπειτα από πολυανθεκτικό µι-
κρόβιο», είπε χαρακτηριστικά. Υποδεικνύον-
τας τον κίνδυνο από την αλόγιστη χρήση αντι-
βιοτικών, η κ. Παφίτου αναφέρθηκε στην πε-
ρίπτωση 22χρονου λέγοντας: «Τον Ιούνιο του
2009, νέος 22 ετών από τηΛευκωσία, ανέπτυ-
ξε αδιαθεσία, πυρετό και βήχα και εισήχθη
στο νοσοκοµείο. ∆ύο µέρες µετά παρουσίασε
δυσκολία στην αναπνοή και η ακτινογραφία
θώρακα έδειξε πνευµονία δεξιούπνεύµονα.Ο
θεράπων ιατρός χορήγησε από του στόµατος
αντιβιοτική αγωγή σύµφωνα µε τις κατευθυν-
τήριες οδηγίες πνευµονίας. Πέντε µέρες αρ-
γότερα εισήχθηκε στην Εντατική λόγω ανα-
πνευστικής ανεπάρκειας και τοποθετήθηκε
σε µηχανική υποστήριξη της αναπνοής.Ηαν-
τιβιοτική αγωγή διευρύνθηκε για να καλύψει
πολυανθεκτικά µικρόβια. Η βρογχοσκόπηση

έδειξε ότι η πνευµονία είχε επεκταθεί και
στους 2 πνεύµονες και είχε προκληθεί από
µια πολύ επιθετική µορφή ανθεκτικού στα-
φυλόκοκκου που άρχισε να εµφανίζεται στην
κοινότητα τα τελευταία χρόνια (CA-MRSA).
Παρά τις επίπονες προσπάθειες της ιατρικής
οµάδας, χορήγηση επαρκούς αντιβιοτικής
αγωγής και µηχανική υποστήριξη όλων των
ζωτικών λειτουργιών της, ο ασθενής απεβίωσε
2 µήνες αργότερα λόγω πολυοργανικής ανε-
πάρκειας».

37.000 θάνατοι στην Ευρώπη
Μιλώντας εξάλλου στη διάσκεψη, ο

Υπουργός Υγείας Σταύρος Μαλάς υπέδειξε
ότι η εµφάνιση ανθεκτικών µικροβίων έχει γί-
νει καθηµερινό φαινόµενο και αποτελεί κίν-
δυνο ∆ηµόσιας Υγείας επειδή οι λοιµώξεις
που προκαλούν είναι σοβαρές και συχνά
απειλητικές για τη ζωή των ασθενών προκα-
λώντας τεράστιο οικονοµικό βάρος στα συ-
στήµατα υγείας, αλλά και στα άτοµα και ευρύ-
τερα στην κοινωνία. Οπως χαρακτηριστικά
τόνισε οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις από πο-
λυανθεκτικά µικρόβια κοστίζουν στην Ευρω-
παϊκήΈνωση ανά έτος 37.000 ζωές καθώς και
5.5 δισεκατοµµύρια Ευρώ κόστη νοσηλείας.
Ο Σ. Μαλάς διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο
Υγείας θα εντατικοποιήσει την επιτήρηση της
αντιµικροβιακής αντοχής και των Νοσοκο-
µειακώνΛοιµώξεων καθώς και της κατανάλω-
σης αντιβιοτικών σε εθνικό επίπεδο. Παράλ-
ληλα θα ενισχύσει τη συνεργασία µε τα ανά-
λογα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μαρίνα Κουµάστα

∆ Η Κύπρος, δεύτερη χώρα
στην Ευρώπη

στη συνταγογράφηση
αντιβιοτικών


