ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

Φαηνεηηζμυξ ημο Υπμονγμφ Υγείαξ Δν. Φνίζημο Παηζαιίδε ζηεκ εμενίδα
«Πενηβαιιμκηηθμί Πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ηεκ ογεία θαη ηεκ ακάπηολε ημο
εμβνύμο θαη παηδημύ»
πμο δημνγακχκεη ε Γζκηθή Γπηηνμπή Πενηβάιιμκ θαη Υγεία ημο παηδημφ
Τνίηε 11/05/2010 ζηηξ 9.30π.μ. , Ξεκμδμπείμ Κιεμπάηνα
Γίκαη με ηδηαίηενε πανά πμο βνίζθμμαη μαδί ζαξ ζηεκ εθπαηδεοηηθή αοηή εμενίδα πμο
μνγάκςζε ε Γζκηθή Γπηηνμπή Πενηβάιιμκ θαη Υγεία ημο Παηδημφ. Οη ελειίλεηξ ηεξ
επηζηήμεξ ζημκ ημμέα ηεξ Υγείαξ είκαη ναγδαίεξ θαη ε ζοκεπήξ εθπαίδεοζε ηςκ
ιεηημονγχκ Υγείαξ απμηειεί επέγγομ επηηοπμφξ εθανμμγήξ ηεξ πμιηηηθήξ μαξ.
Όπςξ γκςνίδεηε ε ζπέζε Πενηβάιιμκημξ θαη Υγείαξ είκαη άμεζε θαη θαζμνηζηηθή
γηα ηεκ ζςμαηηθή, πκεομαηηθή θαη ροπηθή ογεία ημο ακζνχπμο. Η ακαγκχνηζε θαη ε
θαηακυεζε

αοηήξ

ηεξ

δηαζφκδεζεξ

είκαη

μοζηαζηηθή

ζηε

δηαμυνθςζε

απμηειεζμαηηθχκ πμιηηηθχκ δεμυζηαξ ογείαξ, πμο βαζίδμκηαη πνςηίζηςξ ζηεκ
πνόιερε πμιιχκ ζμβανχκ αζζεκεηχκ υπςξ μ θανθίκμξ ημ άζζμα, κεονμιμγηθέξ θαη
άιιεξ ακςμαιίεξ θαη αζζέκεηεξ.
Σφμθςκα με ηα ζημηπεία πμο πανμοζηάζηεθακ

ζηε Δηοπμονγηθή Δηάζθερε ημο

Π.Ο.Υ. ζηεκ Πάνμα ημκ πεναζμέκμ Μάνηε μη πνυκηεξ αζζέκεηεξ πμο δηαζοκδέμκηαη
άμεζα με ημ Πενηβάιιμκ εοζφκμκηαη γηα

ημ 80% ηςκ επηπηώζεςκ ηεξ

κμζενόηεηαξ εκχ με ζςζηέξ ηαθηηθέξ πνυιερεξ υπςξ βειηίςζε ημο αένα, μείςζε
ηεξ έθζεζεξ ζε πεμηθέξ μοζίεξ θαη ελαζθάιηζε ογηεηκμφ κενμφ θαη ηνυπμο δςήξ, μη
επηπηχζεηξ μπμνμφκ κα ειαηηςζμφκ θαηά 20-25% . Σε υηη αθμνά ημκ θανθίκμ 4060% ηςκ πενηζηαηηθώκ θανθίκμο πνμθαιμφκηαη πνςημγεκχξ απυ ημ πενηβάιιμκ ή
εθδειχκμκηαη ιυγς ζοκένγεηαξ πενηβαιιμκηηθχκ θαη πνμδηαζεζηαθχκ γεκεηηθχκ
θ.ά παναγυκηςκ.

Η Π.Ο.Τ. οπμζηενίδεη όηη ημ 30% ημοιάπηζημκ

ηςκ

πενηζηαηηθώκ θανθίκμο είκαη απμηνέρημμ μέζς ηεξ μείςζεξ ηε έθζεζεξ ζε
θανθηκμγόκμοξ πανάγμκηεξ, ηδίςξ ζηα πνώηα ζηάδηα ηεξ δςήξ από ηεκ ζύιιερε
μέπνη θαη ηεκ εθεβεία.

Minister Addess 11 May 10___________________________________________________________

Tα παηδηά ζε ζπέζε με ημοξ εκήιηθεξ είκαη πημ εοάιςηα θαη υμςξ ελαθμιμοζμφκ κα
είκαη εθηεζεημέκα ζε ημληθέξ μοζίεξ θαη άιιμοξ πενηβαιιμκηηθμφξ θηκδφκμοξ πμο
μπμνμφκ κα επενεάζμοκ ηεκ ογεία ημοξ Τα ζημηπεία απυ ηεκ ακεπηογμέκε Γονχπε
είκαη άθνςξ ακεζοπεηηθά. Γκδεηθηηθά ακαθένς ηα ελήξ:
ημ άζζμα θαη μη αιιενγίεξ πνμζβάιμοκ ημοιάπηζημκ 1 ζηα 4 παηδηά εκώ
πνόζθαηεξ ένεοκεξ δείπκμοκ αολεηηθή ηάζε γηα πνμζβμιή εκόξ παηδημύ
ζηα δύμ
μη ακαπκεοζηηθέξ παζήζεηξ πνμθαιμύκ ημ 12% ηςκ ζακάηςκ ηςκ
βνεθώκ.
Παναηενείηαη
ακεζοπεηηθή
αολεηηθή
ηάζε
ζηηξ
κεονμιμγηθέξ,
ακαπηοληαθέξ
ακςμαιίεξ,
θαη
ακςμαιίεξ
ημο
ακαπαναγςγηθμύ
ζοζηήμαημξ, ζηα πενηζηαηηθά θανθίκμο θαη άιιςκ πνόκηςκ αζζεκεηώκ.
24% ηςκ ζακάηςκ ζε παηδηά θάης ηςκ 14 εηώκ θαη 22% ηςκ
πενηζηαηηθώκ
πενημνηζμμύ ηςκ ηθακμηήηςκ ημοξ ή μείςζεξ ηςκ
δοκαημηήηςκ ογημύξ εκήιηθεξ δςήξ, πνμθαιμύκηαη από πενηβαιιμκηηθμύξ
πανάγμκηεξ
Η ΠΟΤ δηαπηζηώκεη όηη ημ 92% ηςκ πμιηηώκ πμο θαημίθςκ ηςκ πόιεςκ
ηεξ Εονώπεξ, πενηιαμβακμμέκςκ ηςκ παηδηώκ εθηίζεκηαη ζε επίπεδα
ζςμαηηδηαθήξ ζθόκεξ ΡΜ, πμο λεπενκμύκ ηα θαζμδεγεηηθά επίπεδα πμο
θαζμνίδεη μ Ονγακηζμόξ. Έκα πμιύ μεγάιμ πμζμζηό ηςκ παηδηώκ μέπνη
θαη 80% εθηίζεκηαη ζημ παζεηηθό θάπκηζμα μέζα ζημ ίδημ ημ ζπίηη ημοξ
Σημ επίθεκηνμ ηςκ πμιηηηθχκ μαξ ιμηπυκ βνίζθμκηαη ηα παηδία μαξ, ε πνώηε θαη
μοζηαζηηθή γναμμή άμοκαξ γηα δηαπνμκηθή δηαζθάιηζε ηεξ ογείαξ θαη εοεμενίαξ
ημο πιεζοζμμφ μαξ. Απυ ημ 2004 ηα παηδηά απμηειμφκ ζηναηεγηθυ ζηυπμ ηςκ
πμιηηηθχκ

γηα ηεκ Υγεία θαη ημ Πενηβάιιμκ ηεξ

Γ.Γ. θαη ηεξ Παγθυζμηαξ

Ονγάκςζεξ Υγείαξ μη μπμίεξ ζεςνμφκ υηη οπάνπμοκ ανθεηά δεδμμέκα, πμο υπη μυκμ
επηηνέπμοκ αιιά θαη επηβάιιμοκ ηεκ άμεζε δνάζε θαη θηκεημπμίεζε γηα μείςζε ηεξ
έθζεζεξ ηςκ παηδηχκ ζηηξ πεμηθέξ μοζίεξ. Σηεκ Κφπνμ ηα παηδηά μέπνη 19 πνμκχκ
είκαη ημ 29% ημο πιεζοζμμφ μαξ θαη απμηειμφκ έκα απυ ημοξ δηαπνμκηθμφξ μαξ
ζηυπμοξ πνμηεναηυηεηαξ. Σηαζμυ απμηειεί ε

δεμημονγία ημ 2004 ηεξ Εζκηθήξ

Επηηνμπήξ «Πενηβάιιμκ θαη Τγεία ημο Παηδημύ»

ε δναζηενηυηεηά ηεξ

μπμίαξ,

με θμνφθςζε ημ Γζκηθυ Σπέδημ Δνάζεξ ηεξ, οπμζηενίδεηαη ζοκεπχξ με εηήζημ
πνμτπμιμγηζμυ ηεξ ηάλεξ ηςκ 70-80,000 Γονχ απυ ημ Υπμονγείμ μαξ.
Βαζηθυξ ζθμπυξ

ηεξ Γπηηνμπήξ είκαη ε

πνμχζεζε

θαη μ ζοκημκηζμυξ ηςκ

δνάζεςκ ζε εζκηθυ θαη εονςπασθυ επίπεδμ, γηα δηενεφκεζε,

εθπαίδεοζε,

εοαηζζεημπμίεζε θαη πνυιερε ηςκ επηπηχζεςκ ηςκ ημληθχκ παναγυκηςκ

ζημ

παηδί. Η Γπηηνμπή έπεη ακαπηφλεη μηα αληυιμγε δνάζε . Καηαληχζεθε ζημκ ηυπμ μαξ
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αιιά θαη

δηεζκχξ πνςημζηαηχκηαξ

μεηαλφ άιιςκ ζηεκ πνμχζεζε εηδηθήξ

εονςπασθήξ Νμμμζεζίαξ γηα ηεκ πνμθφιαλε ηςκ παηδηχκ απυ ηηξ δημλίκεξ, ζηεκ
εθζηναηεία γηα Σπίηηα Γιεφζενα Καπκμφ θ.ά. Νμηχζς πενήθακμξ γηαηί αοηή ε
Γπηηνμπή πμο δεμημονγήζεθε με πνςημβμοιία ημο Υπμονγείμο μαξ, απμηειεί ημ
θμνέα

ζοκημκηζμέκςκ

πμιηηηθχκ

θαη

δνάζεςκ

υιςκ

ηςκ

εμπιεθμμέκςκ,

οπμονγείςκ αιιά θαη θμνέςκ ημο ηδηςηηθμφ ημμέα υπςξ ε Παηδηαηνηθή Γηαηνεία
Κφπνμο, Ο Παγθφπνημξ

Ιαηνηθυξ Σφιιμγμξ, Τμ Πακεπηζηήμημ Κφπνμο, ημ

Ικζηηημφημ Γεκεηηθήξ θαη Νεονμιμγίαξ θ.α. Με ηεκ εοθαηνία αοηή εθθνάδς ηηξ
εοπανηζηίεξ μμο ζε υιμοξ ημο ζοκενγάηεξ μαξ θαη ζοκηειεζηέξ ημο Ένγμο ηεξ
Γπηηνμπήξ.
Φίιμη θαη θίιεξ,
Η μηθμκμμηθή θνίζε , μη θιημαηηθέξ αιιαγέξ θαη μη κεμθακείξ θίκδοκμη δεμημονγμφκ
κέεξ πνμθιήζεηξ ζηεκ πνμζπάζεηα πνυιερεξ ηςκ αζζεκεηχκ πενηβαιιμκηηθήξ
αηηημιμγίαξ.

Με ηηξ δαπάκεξ ζεναπείαξ κα εθημλεφμκηαη ζηα φρε ε Πνυιερε

είκαη θαη παναμέκεη ε μυκε μαξ επηιμγή. Η πνόιερε όμςξ είκαη δοκαηή μυκμ μέζα
απυ ηεκ εκεμένςζε, εθπαίδεοζε θαη εοαηζζεημπμίεζε υιςκ μαξ. Σαξ πνμζθαιχ κα
μμηναζηείηε ημ υναμά μαξ ζομβάιιμκηαξ ζηεκ οιμπμίεζε ηςκ ζηυπςκ μαξ . Θέις
ηδηαίηενα κα εοπανηζηήζς ηα ΜΜΓ γηα ηεκ ζομβμιή ημοξ

ζηεκ ζοζηεμαηηθή

εκεμένςζε ημο θμηκμφ θαη πνμζβιέπς εκδοκάμςζε ηεξ παναγςγηθήξ ζοκενγαζίαξ
μαξ.
Κμηκόξ ζηόπμξ μαξ ζα πνέπεη κα είκαη ε ζοκεπήξ μείςζε ηεξ έθζεζεξ ηςκ
παηδηώκ ζε βιαπηηθμύξ πανάγμκηεξ θαη θαη’ επέθηαζε ε μείςζε ηεξ
Νμζενόηεηάξ ημοξ πμο μθείιεηαη ζε αοημύξ.
Θέις κα ζαξ δηαβεβαηχζς υηη ημ Υπμονγείμ Υγείαξ ςξ μ θφνημξ ζοκημκηζηηθυξ
θμνέαξ θαη θμνέαξ παναθμιμφζεζεξ θαη ζηήνηλεξ ημο Σπεδίμο Δνάζεξ ηεξ
Γπηηνμπήξ θαη εγχ πνμζςπηθά ζα είμαζηε πάκηα ανςγμί θαη ζομπαναζηάηεξ ζηεκ
οιμπμίεζή ημο. Σογπαίνς ηεκ μνγακςηηθή Γπηηνμπή γηα ηεκ άνηηα μνγάκςζε ηεξ
εμενίδαξ θαη εφπμμαη θάζε επηηοπία .
Πνηκ θιείζς υμςξ ζέις κα εηδηθά κα θαιςζμνίζς, κα ζογπανχ θαη κα ηημήζς ημοξ
μηθνμφξ μαξ θίιμοξ

ημκ Αιέλακδνμ, ημκ Ακδνέα, ημκ Πακαγηώηε θαη ηεκ

Ονζμδμλία ,πμο ζοκέβαιακ ζηε εημημαζία ημο VIDEO πμο ζα δείηε ζε ιίγμ. Τα
παηδηά είκαη ε ειπίδα θαη ημ μέιιμκ ηεξ θμηκςκίαξ θαη πηζηεφς πςξ μπμνμφκ θαη
πνέπεη κα έπμοκ ιυγμ θαη ζομμεημπή ζηα Σπεδία Δνάζεξ πμο ηα αθμνμφκ.
Σαξ εοπανηζηχ,
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