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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΣΚΟΝΗΣ
ΕΡΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνουν σειρά επιστημονικών ημερίδών με τίτλο «Καταιγίδες Σκόνης Ερήμου
και Προστασία Ευάλωτων Υποομάδων στο σχολικό περιβάλλον» που απευθύνονται σε επαγγελματίες
υγείας της Σχολιατρικής Υπηρεσίας.
Η 1η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαΐου στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής
Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία και ακολουθεί ακόμα μια την Δευτερα
03 Ιουνίου στο ΤΕΠΑΚ, Λεμεσού.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Συντονιστής του Έργου, Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδοπνευμονολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Παναγιώτης Γιάλλουρος, μίλησε για τις επιπτώσεις των
καταιγίδων σκόνης ερήμου και της κλιματικής αλλαγής πάνω στην ανθρώπινη υγεία. Ο Καθηγητής
Γιάλλουρος έκανε μία ανασκόπηση επιστημονικών δεδομένων από την Κύπρο και από περιοχές από όλο τον
κόσμο που επηρεάζονται από αυτό το φαινόμενο.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν από την ομάδα του Έργου
περισσότερα σχετικά με τη συχνότητα, την ένταση και τα χαρακτηριστικά των καταιγίδων σκόνης της ερήμου
στην Κύπρο, καθώς και για τη σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά την υπάρχουσα γνώση και τις ισχύουσες
πρακτικές των αρμόδιων φορέων και κοινωνικών εταίρων σε Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ σχετικά με την
αντιμετώπιση αυτών των επεισοδίων και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και
στον γενικότερο τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων υγείας των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και στο
πως οι επαγγελματίες υγείας, όπως και οι επισκέπτες υγείας και οι σχολίατροι μπορούν να βοηθήσουν στη
διαχείριση αυτών των προβλημάτων.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι στόχοι και ο σχεδιασμός του Έργου LIFE+ MEDEA,
που αφορά στην ανάπτυξη οδηγιών και πρακτικών μείωσης της έκθεσης των ευπαθών και ευάλωτων
ομάδων πληθυσμού στις καταιγίδες σκόνης. Οι οδηγίες αυτές ήδη έχουν αρχίσει να δοκιμάζονται σε
δημοτικά σχολεία και σε καρδιοπαθείς ενήλικες στην Κύπρο, τη Κρήτη και το Ισραήλ.
Η συμμετοχή όσο και οι παρεμβάσεις των επαγγελματιών υγείας επιβεβαίωσαν τόσο τη σημασία
διοργάνωσης ανάλογων δράσεων, όσο και τη σημασία του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων με

απώτερο στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής και
στρατηγικής για την προστασία των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού από τα επεισόδια καταιγίδων σκόνης
της ερήμου.
Το Έργο LIFE+ MEDEA, το οποίο συγχρηματοδοτείτε από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει
συνολικό προϋπολογισμός 3,338,000 εκατ. Ευρώ. Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και έχει συνολική
διάρκεια 48 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο LIFE+ MEDEA επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα www.life-medea.eu
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