
WEDNESDAY 9 MARCH 2016 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ16 ΚΥΠΡΟΣ

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: 

http://www.platpub.com 

E-mail: pp@platpub.com

   77A WILLIAM ST. BANKSTOWN 
N.S.W. 2200 AUSTRALIA

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, 
Mobile: 0416066138

Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.

  Raine&Horne South Hurstville
  Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville

Mobile: 0427 316 888
Telephone: 02 9546 6100

Fax: 02 9546 6188

www.rh.com.au/southhurstville
Email: michael.platyrrahos@rh.com.auÌé÷Üëçò Ðëáôýññá÷ïò  ÍéêïëÝôôá ÐëáôõññÜ÷ïõ

WEDNESDAY 9 MARCH 2016 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ16 ΕΛΛΑΔΑΚΥΠΡΟΣ

Χάρισε ζωή στον γιο της για δεύτερη φορά. 
Μητέρα συγκινεί με το παράδειγμα ζωής

Η
μαρτυρία της κυρίας 
Ελενας Παπασάββα 
στέλνει μήνυμα ευαι-
σθητοποίησης των πο-

λιτών για τις μεταμοσχεύσεις. 
Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου 
, μίλησε για την δική της εμπει-
ρία όταν έδωσε ζωή για δεύτερη 
φορά στον γιο της 42 ετών , χα-
ρίζοντας του τον ένα της νεφρό. 
Ο γιος της είχε γεννηθεί με ένα 
νεφρό , και σε ηλικία 32 λόγω 
έιχε διαγνωστεί με διαβήτη και 
είχε υποστεί σε κατοπινο στάδιο 
νεφρική ανεπάρκεια . Η από-
φαση της ήταν άμεση και στις 
8 Οκτωβρίου του 2014 έγινε η 
επέμβαση. 
«Έδωσα απλώς ένα νεφρό από 
τους δύο που έχουμε και έδω-

σα ζωή στο γιο μου. Εκτοτε ζω 
μια πολύ φυσιολογική ζωή, δεν 
χρειάστηκα ουτε καν φαρμακευ-
τική αγωγή μετά την επέμβαση», 
είπε. 
H παγκόσμια ημέρα νεφρού βρί-
σκει την Κύπρο στην Πέμπτη 
θέση παγκοσμίως με 28.5 δότες 
ανα εκατομμύριο πληθυσμού 
στις μεταμοσχεύσεις νεφρών 
από ζώντες δότες ενώ συγκατα-
λέγεται στις τελευταίες χώρες με 
6,47 μεταθανάτιους δότες. Από 
το 2011 μέχρι σήμερα διενεργή-
θηκαν 146 μεταμοσχεύσεις 108 
από ζωντανούς δότες και 37 από 
μεταθανάτιους .Μέχρι στιγμής 
φέτος έγιναν 5 μεταμοσχεύσεις 
νεφρών από ζώντες δότες και 2 
από μεταθανάτιους.. 

«57 άτομα βρίσκονται σήμερα σε 
αναμονή μοσχεύματος νεφρού 
εκ των οποίων τα 3 αναμένουν 
επιπρόσθετα και μόσχευμα πα-
γκρέατος» είπε η κα. Γιαννάκη.
Ο προϊστάμενος του μεταμο-
σχευτικού κέντρου στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας Βασίλης 
Χατζηαναστασίου αναφέρθηκε 
στις λαπαροσκοπικές νεφρεκτο-
μές των τελευταίων 5 ετων. 
Άμεσος στόχος του Υπουργείου 
είναι η δημιουργία αυτόνομης 
μεταμοσχευτικής κλινικής στο 
γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας 
μέχρι το 2017 με επιπλέον 4 μο-
νόκλινα και 2 δίκλινα δωμάτια 
ενώ μέχρι τον Μάιο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί η νέα μονάδα 
αιμοθάκαρσης.

Δικαίωμα στο ΦΑ πριν 
τη λύση θέλει ο Οζερσάι

η σιωπή της Τουρκίας και της Τ/κ πλευράς για 
τις εργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά 
με το φυσικό αέριο επικρίνει ο ηγέτης του Κόμ-
ματος των Λαών Κουντρέτ Οζερσάι σε δηλώσεις 
του στην εφημερίδα Μιλλιέτ υποστηρίζοντας ότι 
με αυτή τους τη στάση επιτρέπουν τις εργασίες. 
Ο ηγέτης του Τ/κ κόμματος αναφέρει στην Μιλ-
λιέτ ότι αυτό σημαίνει πως η τουρκική πλευρά 
ανέχεται την «αδικία», προσθέτοντας ότι είναι 
όρος να αναθεωρηθεί αυτή η στάση. 
«Αυτό εξυπηρετεί τη μη λύση. Μήπως εμείς 
έχουμε εγκαταλείψει τις θέσεις μας γι αυτή την 
περιοχή; Τα δικαιώματά μας στο φυσικό πλούτο 
της περιοχής υπάρχουν μόνο εάν έχουμε λύση;», 
διερωτήθηκε ο Κουντρέτ Οζερσάι.
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Επικρίνει Τουρκία και  
ψευδοκράτος.

Δώρισε τον ένα της νεφρό για να σώσει τον γιο της και 
σήμερα με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα νεφρού μιλά για 
την εμπειρία της με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοι-
νού. Η κυρία Ελενα Παπασάββα ήταν ομιλητής σε συνέ-
ντευξη Τύπου στο Υπουργείο Υγείας όπου δόθηκαν στοι-
χεία για τις μεταμοσχεύσεις.


