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Raine & Horne South Hurstville
Πετυχημένο χαρακτήρισε το νέο σύστημα που τέθηκε 
σε ισχύ από την 1η Αυγούστου και αφορά την πα-
ροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά 
νοσηλευτήρια, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Ιατρικών 
Υπηρεσιών Ανδρέας Γεωργίου, σημειώνοντας ότι ο 
κόσμος πρόθυμα ανταποκρίνεται και πληρώνει χωρίς 
διαμαρτυρία.
Σχολιάζοντας παράπονα που ακούγονται, ο κ. Γε-
ωργίου ανέφερε ότι πάντα θα υπάρχουν παράπονα. 
«Υπήρξαν κάποια μικροπροβλήματα μέχρι να συνη-
θίσει ο κόσμος αλλά δεν υπήρξαν ουσιαστικά προ-
βλήματα, παρά μόνο στις αρχές μέχρι να καταλάβει ο 
κόσμος το σύστημα».
Σε δηλώσεις του ο κ. Γεωργίου ανέφερε ακόμα ότι στο 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Ατυχημάτων, 
όπου στις πρώτες ημέρες του συστήματος παρατη-
ρήθηκε πτώση στον αριθμό προσέλευσης ασθενών, 
επανήλθαν οι αριθμοί και πάλι στα ίδια προηγούμενα 
επίπεδα και στους συνηθισμένους ρυθμούς.
Εξήγησε ότι αυξημένη προσέλευση ασθενών στις 
Πρώτες Βοήθειες παρατηρείται κυρίως στις παραλια-
κές πόλεις, δίνοντας ως παράδειγμα το Νοσοκομείο 
Παραλιμνίου όπου δέχεται κόσμο - ντόπιους και ξέ-
νους επισκέπτες - από Αγία Νάπα και Πρωταρά.
Στο Νοσοκομείο Παραλιμνίου, σημείωσε ο κ. Γεωργί-
ου, παρατηρήθηκε πολύ αυξημένη κίνηση την περα-
σμένη Παρασκευή κι είχαμε παράπονα ότι δεν προ-
λάβαινε ο γιατρός εκεί κι έχουμε στείλει ακόμη ένα 
γιατρό κατά τα Σαββατοκύριακα.
Ο Αν. Διευθυντής των Ιατρικών Υπηρεσιών τόνισε 
ότι, για να βγουν σωστά συμπεράσματα για την επάρ-
κεια και την καταλληλότητα του νέου συστήματος, πρέ-

πει να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που θα ληφθούν 
μετά το Σεπτέμβριο που θα επανέλθει ο κόσμος στους 
κανονικούς του ρυθμούς από τη μετακίνηση που έχει 
λόγω καλοκαιρινών διακοπών τον Αύγουστο.
Η δυναμική των νοσοκομείων μας, των κέντρων υγεί-
ας και των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών, συνέχισε, 
είναι προσαρμοσμένη στους κανονικούς ρυθμούς.
«Όταν ο κόσμος παραθερίζει στον Πρωταρά, Παρα-
λίμνι και Αγία Νάπα καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να 
έχουμε τεκμηριωμένη γνώμη ότι πράγματι επηρέασε 
ή όχι, θα φανεί το Σεπτέμβριο που θα επανέλθει ο 
κόσμος στους κανονικούς ρυθμούς», σημείωσε.
Είπε ότι θεωρεί πετυχημένο το σύστημα. «Είχαμε επι-
φυλάξεις μήπως ο κόσμος δεν μπορέσει να ακολου-
θήσει τη διαδικασία πληρωμής, πότε γίνεται ο υπο-
λογισμός των εξετάσεων ενώ ο κόσμος το έχει δεχτεί 
θετικά».
Πρόσθεσε ότι υπήρξε καλή εκπαίδευση των λειτουρ-
γών που ανέλαβαν αφού η είσπραξη του ανάλογου 
ποσού, σημείωσε, είναι μια διοικητική πράξη που 
πρέπει να γίνει.
Από τα παράπονα που θα εξεταστούν, είπε ο κ. Γεωρ-
γίου, είναι αυτό που υπάρχει όταν κάποιος πάει στις 
Πρώτες Βοήθειες και αφού πληρώνει το ποσό των 10 
ευρώ έχει την απαίτηση να εξεταστεί αμέσως.
«Πιθανόν να μην θεωρηθεί προτεραιότητα η νόσος 
από την οποία πάσχει και να του πουν να περιμένει 
καμία ώρα, κάτι που δεν το δέχεται επειδή πληρώνει. 
Αυτό ίσως θα πρέπει να το δούμε. Η εξέταση κάποιου 
στις Πρώτες Βοήθειες είναι με βάση την εκτίμηση της 
κατάστασης και του πόσον επείγον» θεωρείται ένα πε-
ριστατικό, σημείωσε.

Μόνο οι μισοί διαμένοντες στα 
κατεχόμενα γεννήθηκαν στην Κύπρο
Ο τέως κατοχικός ηγέτης Μεχμέτ Αλί Ταλάτ δήλωσε 
πως με βάση την πρόσφατη «απογραφή» πληθυσμού 
που έγινε στο ψευδοκράτος, μόνο το 56% του πληθυ-
σμού γεννήθηκε στην Κύπρο και το υπόλοιπο 44% 
εκτός του νησιού (Τουρκία). Τέτοια περίπτωση δεν 
υπάρχει πουθενά στον κόσμο, όπως ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο τέως ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την 
«απογραφή», η πλειοψηφία που διαμένουν στην κατε-
χόμενη Κύπρο είναι νέοι άνθρωποι και παιδιά (53%). 
Με βάση την απογραφή ο πληθυσμός στα κατεχόμενα 
φθάνει στις 286.257 (ο αριθμός αυτός αμφισβητείται 
καθώς θεωρείται μικρός). Μέχρι 14 χρόνων είναι 
52.710, από 15-19 είναι 33.309, από 25-29 είναι 
29.292, από 30-34 είναι 27.823, από 35-39 είναι 
22.853, από 40-44 είναι 19.118, από 45-49 είναι 
17.707, από 50-54 είναι 15.271, από 55-59 είναι 
13.154, από 60-64 είναι 10.952, από 65-69 είναι 

8.261, από 70-74 είναι 6.091, από 75-79 είναι 4.372, 
από 80-84 είναι 2.710, από 85-89 είναι 2.710. Από 
89 και άνω 1.827.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύ-
σει η λεγόμενη πρεσβεία της Τουρκίας στα κατεχόμενα, 
στην έκθεση για την οικονομική κατάσταση του 2012, 
ο αριθμός των ανέργων το 2006 ήταν  9.522 ενώ το 
2012 ανήλθε στους 10.784. Σύμφωνα με την ίδια έκ-
θεση, 4.093 Τουρκοκύπριοι εργάζονταν το 2006 στις 
ελεύθερες περιοχές ενώ ο αριθμός αυτός μειώθηκε 
πέρσι στους 1.200.
Ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε ηλικία να 
είναι σε θέση να εργαστούν αυξήθηκε σε 221 193 
το 2012. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 11,9% το 2010 
ήταν 9,7% το 2011 και 9,9% το 2012. Ο αριθμός των 
ατόμων που εργάζονται στο «δημόσιο» και στον ιδιω-
τικό τομέα ήταν 93.000 το 2010, 97.103 το 2011 και 
99.117 το 2012. Ο

Πετυχημένο το σύστημα πληρωμής στα νοσοκομεία

Σπάνε κόκκαλα τα νέα τέλη κυκλοφορίας


