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Δελτίο Τύπου 

 

Έναρξη προγράμματος διαφώτισης σε οίκους ευγηρίας, κέντρα 

αποκατάστασης και άλλες κλειστές δομές 

 

Σε συνάρτηση και με τη δράση που άρχισε με τα ταχεία διαγνωστικά τεστ σε 

γηροκομεία και άλλες κλειστές δομές, άρχισε το πρόγραμμα διαφώτισης και 

υποστήριξης των οίκων ευγηρίας με τη συμμετοχή εθελοντών φοιτητών.  

 

Μιλώντας κατά τη διάσκεψη Τύπου που δόθηκε σήμερα από μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον κορωνοϊό, και κληθείσα να 

πει εάν έχει τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα και τι διαπιστώνεται σε πρώτη 

φάση, η δρ Ζωή-Δωροθέα Πανά σημείωσε ότι ο στόχος είναι να υπάρξει 

«αφενός καταγραφή του τι γίνεται εντός του χώρου λειτουργικά βάσει του 

υγειονομικού πρωτοκόλλου με τη βοήθεια κάποιων check lists και, αφετέρου, 

να διαφωτίσουμε, να ενημερώσουμε, να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα 

που έχουν ακόμα και οι εργαζόμενοι και να προτείνουμε κάποιες λύσεις». 

 

Επίσης, συνέχισε η κα Πανά, «ζητάμε πολύ ευγενικά, εάν βλέπουμε κάποιες 

παραλείψεις, τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να κάνει ο κάθε οίκος 

ευγηρίας, ώστε να αυτό-βελτιωθεί». Όπως ανέφερε, «ο στόχος είναι με έναν 

τρόπο αμιγώς υποστηρικτικό να αυξήσουμε την τήρηση των μέτρων, είτε αυτά 

είναι τα απλά μέτρα ατομικής προστασίας, είτε τα υγειονομικά πρωτόκολλα». 

 

Ακολούθως, η κα Πανά είπε ότι το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε μια ομάδα 

πιλοτικά τις επισκέψεις σε ορισμένα γηροκομεία στην Επαρχία Λευκωσίας και 

εντοπίστηκαν τρία βασικά σημεία. «Το πρώτο είναι η θετική διάθεση των 

διευθύνσεων και των λειτουργών ασφάλειας να συμμετέχουν σε αυτό το 

πρόγραμμα, να συζητήσουμε κάποια πρακτικά προβλήματα και να 

μπορέσουμε να αντιληφθούμε σε τι βαθμό μπορούμε να βελτιώσουμε τώρα 

αυτούς τους χώρους. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα παρατηρείται μια ετερογένεια 
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εντός των οίκων όσον αφορά στην ποιότητα στην παροχή φροντίδας και 

ενδεχομένως να έχει νόημα να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τις δομές 

εκείνες που έχουν μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης. Και το τρίτο μήνυμα είναι 

ότι από τη στιγμή που ο Υπουργός Υγείας έκανε την επίσημη ανακοίνωση, 

είχαμε τεράστια αύξηση των ατόμων και εξειδικευμένου προσωπικού, γιατρών, 

νοσηλευτών, που  θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε 

η κα Πανά αναφερόμενη στις πρώτες διαπιστώσεις που προέκυψαν από τις 

επισκέψεις σε γηροκομεία που έγιναν το Σαββατοκύριακο.  

 

Το μήνυμα που πρέπει να περάσει, είπε τέλος η δρ Πανά, είναι πως «πρέπει 

όλοι να συμμετέχουμε έμπρακτα σε αυτή τη συνολική προσπάθεια που γίνεται, 

με μια στόχευση εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Γνωρίζουμε πλέον και βάσει των 

επιδημιολογικών δεδομένων και των συρροών που είχαμε πρόσφατα ότι 

έχουμε πρόβλημα στους οίκους ευγηρίας και είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι 

επιτρεπτό στην παρούσα φάση της έξαρσης. Τα τελευταία φαινόμενα είναι ότι 

αφήνουμε εμείς, ο καθένας από εμάς, να παρεισφρήσει ο ιός και να διασπαρθεί 

στους ένοικους, που όπως ξέρετε είναι ηλικιωμένοι ή άτομα με πολλά χρόνια 

προβλήματα».  
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