Χαιρετισμός της Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Δρος Μιχαηλιδου στην
Εκπαιδευτική Ημερίδα

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓEIA
KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤOY EMBΡYOY KAI TOY ΠΑΙ∆ΙOY»
Ξενοδοχείο ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, Μαϊος 2010

Αγαπητέ μας

κύριε Υπουργέ της Υγείας, κα Βουλευτής , κα

εκπρόσωπε του

Κινήματος Οικολόγων, Κυριε Επίτροπε Περιβάλοντος, αγαπητή μου Διευθύντρια του
ΓΧΚ , εκπρόσωποι των ΜΜΕ, εκλεκτοί σύνεδροι, συνεργάτες και προσκεκλημένοι
Είναι με ιδιαίτερη

χαρά που σας καλωσορίζω εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής

«Περιβάλλον και η Υγεία του Παιδιού» στη σημερινή μας Ημερίδα. Η παρουσία σας
μας τιμά. Ιδιαίτερα καλωσορίζω τον Υπουργό μας. Σας ευχαριστούμε θερμά κυριε
Υπουργέ για την παρουσία σας αλλά προπαντός για την ευαισθησία και την δυναμική
στήριξη που πάντα δίνετε στο έργο μας σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
Κυρίες και Κύριοι,
Η ημερίδα αυτή

αποτελεί την 4ο μιας σειράς ανάλογων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων

που η Εθνική Επιτροπή οργανώνει ειδικά για τους λειτουργούς Υγείας από το 2004. Η
ημερίδα στοχεύει να συμβάλει στην :
• στην κατανόηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των επίδρασεών τους
στην υγεία των παιδιών και,
• στην ευαισθητοποίηση των λειτουργών υγείας και στην βελτίωση των
γνώσεων και της ικανότητάς τους στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των
πιο πάνω επιδράσεων αλλά και της παροχής συμβουλών προς τους γονείς
Γιατί όμως επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον στα παιδιά. Είμαι σίγουρη πως στο τέλος
του Σεμιναρίου θα έχετε τεκμηριωμένες απαντήσεις. Συνοπτικά αναφέρω ότι το παιδί
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ως

αναπτυσσόμενος οργανισμός είναι

ευάλωτο

με αδύναμους σε σχέση με τον

ενήλικα αμυντικούς μηχανισμούς και σαφώς μεγαλύτερη έκθεση. Η Έκθεση στα πρώτα
σταδία της ζωής συνεπάγεται άμεσες και διαχρονικές

επιπτώσεις με ευρύτερες

κοινωνικές και οικονομικές επεκτάσεις. .
Σήμερα στην ανατολή του 21 αιώνα γνωρίζουμε ήδη πολλά για τις επιδράσεις των
χημικών ουσιών στην υγεία των παιδιών και είναι γεγονός πως στην ΕΕ λαμβάνονται
διάφορα μέτρα. Όμως καθώς η χημική βιομηχανία καλπάζει παραμένουν συνεχώς
αναπάντητα επιστημονικά ερωτηματικά και νέες προκλήσεις στην ολιστική εκτίμηση
των κινδύνων ιδίως από την επίδραση του κοκτέιλ των χημικών ουσιών, την
μικροποσοτική έκθεση σε παράγοντες που οδηγούν σε αποδιοργάνωση του
ενδοκρινικού συστήματος που τελικά μπορεί να ανατρέψουν τον φυσιολογικό
προγραμματισμό της ανάπτυξης του παιδιού. Τέλος ο υπερκαταναλωτισμός και η
διακίνηση επισφαλών προϊόντων στα πλαίσια της διεθνοποίησης του εμπορίου και οι
νέες τεχνολογίες εντείνουν το Πρόβλημα. Σημερα εξακολουθούν να υπάρχουν
σημαντικά προβλήματα στα οποία θα αναφερθεί ο Υπουργός μας.
Εγώ θέλω να σταθώ μόνο σε δυο σημαντικά θέματα όπου Η ΠΡΟΛΗΨΗ είναι απόλυτα
επιβεβλημενη και επίσης δυνατη σε ατομικό /οικογενειακο επίπεδο. . Την έκθεση των
παιδιών στο καπνό μέσα στο σπίτι. Πιλοτική έρευνα έδειξε πως το 97% των παιδιών
προσχολικής ηλικίας είχαν στο σάλιο κοτινίνη. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για ένα
καρκινογόνο μείγμα και όχι μόνο. Ο Βρετανικός Ιατρικός σύλλογος τεκμηριωμένα
ενοχοποιεί τον καπνό και για επιπτώσεις στην πρωτογενή ή δευτερογενή γονιμότητα
και την σεξουαλική υγεία. Η νέα Νομοθεσία απαγόρευσης σε δημόσιους χώρους είναι
μια μοναδική ευκαιρία για την Κύπρο. Όμως από μόνη της δεν λύει το πρόβλημα εκτός
αν οι γονείς αποφασίσουν να καταστήσουν τα σπίτια τους ελευθέρα καπνού
.προσφέροντας ένα δώρο ζωής στα παιδιά τους. Εμείς θα εντείνουμει την
προσπάθεια ευαισθητοποίησης και το video που θα δείτε είναι ενδεικτικό.
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Το 2ο σημαντικό είναι η καθημερινή έκθεση των παιδιών σε τοξικές ουσίες μέσα
στα δωμάτια τους λόγω

ακατάλληλων

υλικών επίπλωσης και καθαρισμού κα .

Πιλοτική έρευνα σε 5 χώρες της Ε.Ε. καταμέτρησε σε 40% των βρεφικών
δωματίων

φορμαλδεϋδη και πτητικές ουσιες πέρα αποδεκτών ορίων. Γι αυτό

στοχεύουμε να δώσουμε εργαλεία και γνώσεις στους

γονείς για να μπορούν να

ετοιμάζουν με ασφάλεια το δωμάτιο του παιδιού τους διαλέγοντας τα κατάλληλα
υλικά . Πολύ σύντομα θα εγκαινιάσουμε

την σχετική καμπάνια Κτίζω τη Φωλια

του .
Φιλες και φίλοι,
η γνώση δίνει δυνατότητα της λιγώτερο βλαπτικής επιλογής και σε συνδυασμό με
την ευαισθητοποίηση οδηγεί στην εφαρμογή της Πρόληψης και Προφύλαξης.
.Οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση του Εθνικού μας Σχεδίου Δράσης .Με την
νέα συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής θα αρχίσει ο σχεδιασμός του νεου σχεδίου
2011-2014,

που

θα

διαχειριστεί

υφιστάμενα

προβλήματα

όπως

ο

αέρας

εσωτερικού χώρου και οι εκπομπές από τα πάσης φύσεως αντικείμενα αλλά και τα
νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις κλιματικές αλλαγές αλλά και τις νέες
τεχνολογίες.
Κυρίες και Κύριοι,
Είμαι σίγουρη πως η σημερινή ημερίδα θα δώσει αρκετές απαντήσεις στα ερωτήματα
σας. και ελπίζω πως όχι μόνο θα σας ευαισθητοποιήσει όλους μας αλλά και θα μας
κινητοποιήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι η σημερινή εκδήλωση

θα

θεμελιώσει επίσης την ουσιαστική συνεργασία και συν-αντίληψη μεταξύ της Εθνικής
Επιτροπής, του ιατρικού και παρα ιατρικού
επιστημόνων και
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κόσμου και των άλλων σχετικών

θα συμβάλει στην διεπιστημονική συνεργασία

και ολιστική

προσέγγιση. Και πάνω απ’ όλα

θα ενισχύσει

τις γέφυρες επικοινωνίας που είναι

απαραίτητες για την διαχρονική επιτυχία του Εθνικού σχεδίου Δράσης με στόχο ένα
καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας .
Θέλω με την ευκαιρία να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου στα μέλη της Εθνικής
Επιτροπής για την αφοσίωση και σκληρή δουλεία καθώς και στους φορείς από τους
οποίους προέρχονται. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Διεύθυνση του ΓΧΚ για την
στήριξη του ερευνητικού έργου της Επιτροπής και για τη φιλοξενία της γραμματείας
μας.
Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου της Οργανωτικής Επιτροπής την Παρασκευή Μαμα
που φρόντισε για την

αθρόα συμμετοχή , τον Αδάμο Χατζηπαναγή

και την

εκτελεστική Γραμματέα της Επιτροπής την Αντιγόνη μας και καθώς τους εκλεκτούς
ομιλητές. Όλοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για τη καλύτερη δυνατή οργάνωση,
όμως τώρα η επιτυχία της ημερίδας εξαρτάται τώρα από όλους μας . Ευχαριστώ
θερμά τα παιδιά από το Νηπιαγωγείο Butterflies τον Αλέξανδρο, τον Αντρέα, τον
Παναγιωτη και την Ορθοδοξία για την συμμετοχή τους στο Video την Διευθύντρια
κυρία Κασιου και τον Παράγωγο ko Γαλίνη για την άψογη συνεργασία.
Τελος ευχαριστώ όλους για τη παρουσία σας.
Ευχαριστώ
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