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Η Κύπξνο ζπκκεηείρε ζε Δπξσπατθά έξγα πνπ κέηξεζαλ γηα πξώηε θνξά ρεκηθνύο ξύπνπο ζε
παηδηά θαη κεηέξεο από όιε ηελ Δπξώπε
Πνιιέο αζζέλεηεο όπσο ν θαξθίλνο, ην άζζκα θαη νη αιιεξγίεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ έθζεζε ηνπ
αλζξώπνπ ζε επηθίλδπλνπο ρεκηθνύο παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Γηα ηε πξνζηαζία
ηεο πγείαο θαη ηελ πξόιεςε αζζελεηώλ, γίλνληαη από ηα θξάηε επίζεκνη έιεγρνη ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο,
ησλ λεξώλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ώζηε λα πεξηνξηζηεί ε έθζεζε καο ζε
επηθίλδπλα ρεκηθά. Η «βιοπαρακολούθηση του ανθρώπου» πξνζδηνξίδεη ηελ πνζόηεηα ησλ
πεξηβαιινληηθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ έρεη εηζέιζεη ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, από όιεο ηηο πεγέο θαη
νδνύο έθζεζεο, θαη είλαη ε κνλαδηθή ηερληθή πνπ παξέρεη άκεζα ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ηνπ κεγέζνπο ηεο
έθζεζεο καο ζε πεξηβαιινληηθνύο ξύπνπο. Σε ζπλδπαζκό κε άιια επξήκαηα, απνηειεί ζεκαληηθό
εξγαιείν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, θαζώο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθηηκεζεί θαηά
πόζν ην επίπεδν ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνύ ζε πεξηβαιινληηθνύο ξύπνπο είλαη απνδεθηό ή αλ επηβάιιεηαη ε
ιήςε κέηξσλ.
Γηα λα κπνξέζεη ε βηνπαξαθνινύζεζε λα αμηνπνηεζεί πιήξσο σο εξγαιείν ζηήξημεο πνιηηηθώλ
απνθάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο ζηελ Δπξώπε, επηβάιιεηαη ελαξκόληζε ηεο ηερληθήο
ζε όιε ηελ Δπξσπατθή επηθξάηεηα ώζηε λα έρνπκε ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα από ηηο δηάθνξεο ρώξεο.
Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ε Δπξσπατθή Έλσζε ρξεκαηνδόηεζε 2 κεγάια έξγα κε ηηο επσλπκίεο “COPHES”
(FP7) θαη “DEMOCOPHES” (LIFE+ κε εζληθή ζπγρξεκαηνδόηεζε). Τα έξγα απηά απέδεημαλ όηη ε
κέηξεζε ρεκηθώλ νπζηώλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό ζε παλεπξσπατθή θιίκαθα κε ζπληνληζκέλε
πξνζέγγηζε είλαη εθηθηή θαη γηα πξώηε θνξά πξνέθπςαλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα από 17 Δπξσπατθέο
ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κύπξνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ εμεηάζηεθαλ νξηζκέλεο ρεκηθέο
νπζίεο πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία γηα ηελ πγεία, όπσο ν πδξάξγπξνο ζηα καιιηά θαη ην θάδκην, ε θνηηλίλε
θαη νη θζαιηθνί κεηαβνιίηεο ζηα νύξα, από ζρεδόλ 4000 κεηέξεο θαη ηα παηδηά ηνπο, ζηηο 17 επξσπατθέο
ρώξεο, ηαπηόρξνλα θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν.
Ο πδξάξγπξνο επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ εγθέθαιν θαη γεληθόηεξα ην λεπξηθό ζύζηεκα. Μπνξεί λα
βξίζθεηαη ζε κεγάια ςάξηα, ζε πδξαξγπξηθά ζεξκόκεηξα, θάπνηα είδε ιακπηήξσλ θ.α. Τν θάδκην
επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο λεθξνύο θαη κπνξεί βξίζθεηαη ζε βηνκεραληθνύο ξύπνπο, ζε κπαηαξίεο, ζην
θαπλό θαη ζε κηθξέο πνζόηεηεο ζε λεξά θαη άιια ηξόθηκα. Η θνηηλίλε απνηειεί δείθηε ηεο έθζεζεο καο
ζην ελεξγό θαη παζεηηθό θάπληζκα, αθνύ ε ληθνηίλε κεηαβνιίδεηαη ζε απηή ηε νπζία ζηνλ αλζξώπηλν
νξγαληζκό. Οη θζαιηθνί εζηέξεο βξίζθνληαη θπξίσο ζηα πιαζηηθά θαη απνηεινύλ ελδνθξηληθνύο
δηαηαξάθηεο πνπ απνξπζκίδνπλ ην νξκνληθό καο ζύζηεκα, πξνθαιώληαο κεηαμύ άιισλ, πξνβιήκαηα
ζηελ αλαπαξαγσγή.
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Οη πην πάλσ ξύπνη κεηξήζεθαλ ζε 120 παηδηά ειηθίαο 6-11 ρξνλώλ θαη ηηο κεηέξεο ηνπο ζε θάζε ρώξα. Τα
κηζά δεύγε παηδηώλ – κεηέξσλ ζε θάζε ρώξα πξνέξρνληαλ από κηα αζηηθή πεξηνρή θαη ηα κηζά από κηα
αγξνηηθή πεξηνρή. Η Κύπξνο, ιόγσ ηνπ κηθξνύ ηεο πιεζπζκνύ (όπσο θαη ην Λνπμεκβνύξγν), ζπκκεηείρε
κε 60 δεύγε παηδηώλ – κεηέξσλ, ηα 30 από ηνλ Σηξόβνιν ζηελ Λεπθσζία (αζηηθή πεξηνρή) θαη ηα 30 από
ην Φξέλαξνο ζηελ ειεύζεξε Ακκόρσζην (αγξνηηθή πεξηνρή). Η αληαπόθξηζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ
πξόζθιεζε γηα εζεινληηθή ζπκκεηνρή ήηαλ ηδηαίηεξα ζεξκή.
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, ηα επίπεδα ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ ζηνλ
αλζξώπηλν νξγαληζκό παξνπζίαζαλ κεγάιε δηαθύκαλζε ζηηο δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρώξεο, γεγνλόο πνπ
κπνξεί λα αληαλαθιά δηαθνξεηηθέο πεγέο έθζεζεο (αέξα, λεξό, δηαηξνθή, θαηαλαισηηθά πξντόληα θιπ)
θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Δίλαη όκσο πνιύ ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη κε βάζε ηηο
ηζρύνπζεο θαζνδεγεηηθέο ηηκέο γηα ηελ πγεία, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο κειέηεο, ηα επίπεδα ησλ
ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ, δελ πξνθαινύλ κεγάιε αλεζπρία.
Σε εζληθό επίπεδν, νη κεηξήζεηο ηεο θνηηλίλεο έδεημαλ όηη ηόζν νη κεηέξεο όζν θαη ηα παηδηά είλαη πνιύ
πεξηζζόηεξν εθηεζεηκέλα ζηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ από όηη ν επξσπατθόο κέζνο όξνο, κε ην 60% ησλ
κεηέξσλ λα δειώλνπλ λπλ ή ηέσο θαπλίζηξηεο. Αλ θαη θαλέλα παηδί δελ θάπληδε, ηα απνηειέζκαηα
δείρλνπλ όηη ηα παηδηά είλαη εθηεζεηκέλα ζηνλ θαπλό άιισλ (δει. είλαη παζεηηθνί θαπληζηέο). Τν γεγνλόο
απηό ππεξζέηεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δξάζε - επαηζζεηνπνίεζε γηα πεξηνξηζκό ηεο έθζεζεο ηνπ
θνηλνύ θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ ζηνλ πεξηβαιινληηθό θαπλό. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζα βνεζήζεη
ε πηζηή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα απαγόξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο πνπ
ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 1-1-2010. Δπηπιένλ, ε έθζεζε ησλ Κππξίσλ ζηνλ πδξάξγπξν ήηαλ πςειόηεξε ηνπ
επξσπατθνύ κέζνπ όξνπ, δηαηεξνύκελε σζηόζν ζε ζεκαληηθά ρακειόηεξα επίπεδα από ρώξεο όπσο ε
Ιζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία, όπνπ θύξηα πεγή έθζεζεο είλαη ηα κεγάια ςάξηα θαη ηα ζαιαζζηλά. Τα εζληθά
απνηειέζκαηα ηεο Κύπξνπ αλαθνηλώζεθαλ ζε ηνπηθέο εθδειώζεηο ζην Σηξόβνιν θαη ην Φξέλαξνο ζηηο
13 θαη 15 Ννεκβξίνπ 2012, αληίζηνηρα.
Η Κύπξνο ζπκκεηείρε ζηα έξγα κε δύν ηκήκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, ην Γεληθό Φεκείν ηνπ Κξάηνπο,
πνπ είρε ηνλ ζπληνληζηηθό ξόιν, θαη ηηο Ιαηξηθέο Υπεξεζίεο (Παηδηαηξηθή Κιηληθή Ννζνθνκείνπ
Λάξλαθαο). Η ζπκκεηνρή ηεο Κύπξνπ ήηαλ ηδηαίηεξα επηηπρήο, αθνύ κέζα από ηα έξγα απηά αλαπηύρηεθε
ζην Γεληθό Φεκείν ηνπ Κξάηνπο ε απαξαίηεηε ππνδνκή γηα κειέηεο βηνπαξαθνινύζεζεο θαη
ζπγθεληξώζεθαλ γηα πξώηε θνξά δεδνκέλα γηα ηελ έθζεζε ησλ Κππξίσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ξύπνπο.
Μάιηζηα ε πξώηε δεκόζηα αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ έξγσλ έγηλε ζην πιαίζην ηεο Κππξηαθήο
Πξνεδξίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε δηεζλέο ζπλέδξην πνπ δηνξγαλώζεθε από ην
Γεληθό Φεκείν ζηε Λάξλαθα από 22 σο 25 Οθησβξίνπ 2012, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 140 ζύλεδξνη από 30
ρώξεο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ζηελ εζληθή ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο
DEMOCOPHES γηα ηελ Κύπξν, www.democophes.org θαη ζην Γεληθό Φεκείν ηνπ Κξάηνπο.
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