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Δελτίο Τύπου
Αρχική δήλωση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στη
συνέντευξη Τύπου με θέμα τον κορωνοϊό
Στόχος της σημερινής μας συνάντησης είναι να σας ενημερώσουμε για τις
τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον κορωνοϊό και για τα μέτρα που λαμβάνουμε
στην Κύπρο, ώστε να πληροφορήσουμε υπεύθυνα την κοινή γνώμη για την
κατάσταση που επικρατεί.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε πρώτιστος στόχος των μέτρων που παίρνουμε
είναι η αποτροπή της μαζικής εξάπλωσης του ιού ώστε το σύστημα υγείας να
είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Σε αυτόν
τον στόχο, επικεντρώνονται οι προσπάθειες που καταβάλλουν τα περισσότερα
κράτη για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς απειλής. Ο λόγος είναι
προφανής: Καμία χώρα δεν διαθέτει απεριόριστες νοσοκομειακές κλίνες για να
περιθάλψει ταυτόχρονα ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού.
Επειδή γίνεται πολύς λόγος γύρω από το θέμα αυτό, θέλω υπεύθυνα να
ενημερώσω τους πολίτες ότι η Κύπρος θα διαθέτει βάση του προγραμματισμού
που έχει γίνει συνολικά στα Δημόσια Νοσηλευτήρια για την αντιμετώπιση
περιστατικών κορονωιου 126 κλίνες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Συγκεκριμένα, έξι κλίνες βρίσκονται στο νοσοκομείο αναφορά για ήπια
περιστατικά στην Αμμόχωστο και είναι 112 κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας και οκτώ κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Υπό κανονικές
συνθήκες ο αριθμός αυτός είναι επαρκής για τις ανάγκες του πληθυσμού της
Κύπρου και είναι πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω
της έκτακτης κατάστασης που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε έχουμε
εξασφαλίσει πρόσθετο αριθμό αναπνευστήρων σε περίπτωση που υπάρξουν
αυξημένες ανάγκες και θα είναι σε πλήρη εφαρμογή αρχές Απριλίου.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μεριμνούμε επίσης για την επάρκεια σε φάρμακα και αναλώσιμα. Καλώ τους
πολίτες και τους επαγγελματίες υγείας να χρησιμοποιούν τα σκευάσματα και
όλα τα απαραίτητα προϊόντα με φειδώ. Αποθέματα υπάρχουν αλλά γίνεται
αντιληπτό ότι η ζήτηση είναι μεγάλη και η προσφορά περιορισμένη σε
παγκόσμια κλίμακα αφού παρατηρείται παγκόσμια έλλειψη προστατευτικού
εξοπλισμού εδώ και εβδομάδες. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της από κοινού
προμήθειας αναλωσίμων από την ΕΕ, αλλά παράλληλα εδώ και εβδομάδες
κάνουμε συντονισμένες προσπάθειες με τις Πρεσβείες μας για προμήθεια από
χώρες του εξωτερικού.
Ένα άλλο θέμα για το οποίο θέλω να ενημερώσω υπεύθυνα την κοινή γνώμη
είναι η επάρκεια των δημόσιων νοσηλευτηρίων και η δυνατότητά τους να
ανταποκριθούν σε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Επιθυμώ να διαβεβαιώσω ότι
το σύστημα υγείας της Κύπρου διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και
στελεχώνεται από πλήρως καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί με επάρκεια. Εκείνο που μας απασχολεί είναι ότι δυστυχώς είναι
ανθρωπίνως αδύνατον να αποκλείσουμε τη διασπορά του ιού σε νοσηλευτήριο,
κάτι το οποίο ήδη έχει συμβεί. Όπως γνωρίζετε σε τέτοιες περιπτώσεις
εφαρμόζονται αυστηρότατα πρωτόκολλα που προβλέπουν απομάκρυνση
όλων των επαγγελματιών υγείας και σφράγισμα όλων των χώρων. Αυτό ήδη
έγινε στα Νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου, σε μια προσπάθεια
ακριβώς να ιχνηλατήσουμε τα κρούσματα και να περιορίσουμε την εξάπλωση
του ιού.
Η αναστολή της λειτουργίας τμημάτων των δημοσίων νοσηλευτηρίων σε αυτή
τη δύσκολη συγκυρία, μάς παροπλίζει σε έμψυχο δυναμικό και σε
εγκαταστάσεις, που τόσο έχουμε ανάγκη. Όμως, πάνω από όλα είναι η υγεία
του προσωπικού και των ασθενών. Για αυτό η Κυβέρνηση μερίμνησε για την
κάλυψη των κενών που παρουσιάζονται. Με την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου της περασμένης Κυριακής, έχουμε στη διάθεσή μας ποσό 100
εκατομμυρίων ευρώ για τη θωράκιση του συστήματος υγείας. Με τα διατάγματα
επιστράτευσης προχωρούμε στις απαραίτητες διευθετήσεις, ώστε ανά πάσα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

στιγμή να διαθέτουμε τον απαραίτητο αριθμό κλινών και επαγγελματιών υγείας
στα δημόσια νοσηλευτήρια, που απαιτείται για να κερδίσουμε αυτή τη δύσκολη
μάχη. Επιπλέον, σήμερα έχω εκδώσει σήμερα συγκεκριμένες οδηγίες προς
ΟΚΥΠΥ με στόχο την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και για
την προστασία των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται στα δημόσια
νοσηλευτήρια.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να εξάρω για μια ακόμη φορά την προσφορά των
επαγγελματιών υγείας, των ιατρών και των νοσηλευτών και ευρύτερα όσων
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και αναμετρώνται συνεχώς με αυτό τον
επικίνδυνο εχθρό. Τoυς ευχαριστούμε και τους είμαστε ευγνώμονες.
Επιτρέψτε μου για μια ακόμη φορά να απευθυνθώ στους πολίτες για να τους
ζητήσω να συνεχίσουν να εφαρμόζουν με αυστηρή προσήλωση τις οδηγίες
αυτοπροστασίας από τον κορωνοϊό. Απευθύνω έκκληση προς όλους να
περιοριστούν στο σπίτι τους για να προστατέψουν τη δική τους υγεία, αλλά και
την υγεία των αγαπημένων τους, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων. Θέλουμε να
δημιουργήσουμε μια ασπίδα γύρω από αυτούς, γιατί είναι οι πρώτοι που
εκτίθενται στον επικίνδυνο ιό. Οι επόμενες μέρες είναι ιδιαίτερα καθοριστικές
για την έκβαση αυτής της προσπάθειας και είναι άδικο να καταστρέψουμε ό,τι
πετύχαμε αυτές τις μέρες. Μείνετε σπίτι. Είναι απλό.
Αφουγκράζομαι την αγωνία όλων, του καθενός ξεχωριστά. Και θέλω να
απευθυνθώ ιδιαίτερα στους Κύπριους που είναι στο εξωτερικό, τους φοιτητές
μας, τους γονείς και τους συγγενείς τους. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες τους.
Συμμερίζομαι τα παράπονά τους. Αποδέχομαι την κριτική τους. Νοιώθω τον
πόνο τους. Ένα όμως θέλω να τους πω: Ότι κορυφαία μας προτεραιότητα είναι
η διασφάλιση της υγείας του κάθε πολίτη ατομικά και όλων μας συλλογικά. Ως
ο αρμόδιος για την υγεία Υπουργός μαζί με τους συνεργάτες μου, τα στελέχη
της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης, τη συμβουλευτική ομάδα των
επιστημόνων που με πλαισιώνουν, τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας, την ιατρική κοινότητα, κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να
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αποτρέψουμε την επέκταση του ιού και να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Τα
μέτρα που παίρνουμε εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες είναι αυστηρότερα από
τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Προτιμώ να πάρω
επώδυνες αποφάσεις έστω και αν τελικά αποδειχθούν υπερβολικές, παρά να
αφεθούμε απροστάτευτοι.
Όλοι κατανοούν ότι δίδουμε μια μάχη με έναν αόρατο εχθρό, κάτω από
δύσκολες συνθήκες, σε ένα περιβάλλον χωρίς προηγούμενο. Σε αυτή τη μάχη
γίνονται και λάθη, υπάρχουν και ατυχείς στιγμές. Απολογούμαστε για την
ταλαιπωρία και λυπούμαστε για την αναστάτωση. Το δίλημμα δεν είναι
ανάμεσα σε αυτό που θέλουμε και σε αυτό που μας αρέσει. Η επιλογή είναι
μεταξύ ζωής και θανάτου. Και ένα υπεύθυνο κράτος έχει την υποχρέωση να
παρέχει δίκτυ προστασίας στους πολίτες του. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε
για όλους μας τους πολίτες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.
Ειδικά για τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι στο εξωτερικό
είμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μέσω των
Πρεσβειών και των Διπλωματικών μας Αποστολών, έχει κανάλι επικοινωνίας
με τους συμπατριώτες μας σε κάθε γωνιά της γης. Οποιοσδήποτε αντιμετωπίζει
σοβαρό πρόβλημα υγείας δεν θα αφεθεί αβοήθητος από τη Δημοκρατία. Για
αυτό να είστε όλοι βέβαιοι.
Ολοκληρώνοντας θέλω να παρακαλέσω τους πολίτες να κλείνουν τα αυτιά τους
σε ψιθύρους, φήμες και σε υπερβολές, που επιτείνουν την ανησυχία. Από την
πρώτη μέρα το Υπουργείο Υγείας διατηρεί κανάλι επικοινωνίας με όλα τα Μέσα
Ενημέρωσης για υπεύθυνη πληροφόρηση της κοινής γνώμης, όποτε χρειαστεί.
Αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες αντλούμε δύναμη από την ανταπόκριση που
έχει το κάλεσμά μας για βοήθεια. Ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό,
ιδιοκτήτες νοσηλευτηρίων, εισαγωγείς φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού και
απλοί άνθρωποι στέλνουν μηνύματα στο υπουργείο Υγείας και εκφράζουν την

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ετοιμότητα να προσφέρουν εθελοντικά ό,τι μπορούν, ώστε να βάλουν το δικό
τους λιθαράκι για να κτίσουμε το τείχος της αλληλεγγύης που θα μας οχυρώσει
έναντι αυτής της πρωτοφανούς απειλής. Τους ευχαριστούμε ειλικρινά για το
ενδιαφέρον τους. Ευχαριστούμε επίσης τα πολιτικά κόμματα, τα Μέσα
Ενημέρωσης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Δήμους, Κοινότητες, εταιρείες και
σωματεία που στρατεύονται μαζί μας στη μεγάλη προσπάθεια, με σύνθημα
#ΘαΤαΚαταφέρουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας.
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