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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ στην Ημερίδα Επιμόρφωσης / Κατάρτισης 
Ιατρών Αγώνων που διοργάνωσε η Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου  
 

Η Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ (CyADA) συμμετείχε στην Ημερίδα Επιμόρφωσης / Κατάρτισης Ιατρών 

Αγώνων που διοργάνωσε η Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, στο 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στις 17 Ιουνίου 2017. 

Στο πλαίσιο της παρουσίασής του στην Ημερίδα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπιγκ, Δρ. 

Μιχαήλ Πέτρου αναφέρθηκε σε πτυχές των προγραμμάτων αντι-ντόπινγκ που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους 

ιατρούς, όπως τον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων στον αθλητισμό, τους κινδύνους από το 

ντόπινγκ στην υγεία των αθλητών, τις εξαιρέσεις χρήσης ντόπινγκ για θεραπευτικό σκοπό, τη νομοθεσία 

και τους κανονισμούς σχετικά με το αντι-ντόπινγκ αλλά και θέματα ηθικής και δεοντολογίας των ιατρών 

στον αθλητισμό.    

«Η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ αποδίδει μεγάλη σημασία στην ενημέρωση όλων όσων ασχολούνται με 

την υποστήριξη των αθλητών, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών» είπε, μεταξύ άλλων, ο Δρ. Πέτρου. 

«Ευχαριστούμε», κατέληξε, «την Αθλητιατρική Εταιρεία Κύπρου που μας έδωσε την ευκαιρία να 

συμμετέχουμε στην Ημερίδα αυτή και να ενημερώσουμε τους παρευρισκόμενους ιατρούς σε θέματα 

σχετικά με το αντι-ντόπινγκ».   

Ο Πρόεδρος της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Ορθοπαιδικός, Δρ. Ανδρέας Τάνος, δήλωσε ότι «το 

ντόπινγκ αποτελεί μια από τις μάστιγες του σύγχρονου αθλητισμού, με δυστυχώς ταχέως ελισσόμενη και 

μεταλλασσόμενη πορεία, δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη να αναχαιτιστεί και να παταχθει. Οι Ιατροί 

Αγώνων επιβάλλεται να κατατοπιστούν στο θέμα του Αντι-Ντόπινγκ. Και γι’ αυτό στο επιστημονικό 

πρόγραμμα της Σχολής Κατάρτισης Ιατρών Αγώνων δεν θα μπορούσαμε να μην συμπεριλάβουμε μια 

διάλεξη σχετικά με αυτό. Ο καταλληλότερος για να την παρουσιάσει ήταν ο Δρ. Πέτρου, Πρόεδρος της 

Αρχής Αντι-Ντόπινγκ».  

Ο Δρ. Τάνος σχολίασε ότι η διάλεξη του Προέδρου της Αρχής «ήταν εξαιρετική, κράτησε αμείωτο το 

ενδιαφέρον, συνοδεύτηκε από πολλές ερωτήσεις από το ακροατήριο και επιπλέον κατέστησε την Αρχή 

Αντι-Ντόπινγκ πιο προσιτή στους παρευρισκόμενους ιατρούς».  

Στην Ημερίδα συμμετείχαν 64 ιατροί, διαφόρων ειδικοτήτων. Η Ημερίδα αποσκοπούσε στην κατάρτιση και 

πιστοποίηση των ιατρών ώστε να αναγνωριστούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ως οι 

καταλληλότεροι να υπηρετήσουν ως ιατροί αγώνων. Η Ημερίδα περιλάμβανε ενημέρωση για τον ρόλο του 

Ιατρού Αγώνα, παθολογικά και καρδιολογικά προβλήματα από την άσκηση, επείγοντα χειρουργικά και 

Ορθοπαιδικά θέματα. Επίσης, περιλάμβανε θέματα πρώτων βοηθειών με πρακτική εξάσκηση στην Κάρδιο-

Πνευμονική Αναζωογόνηση και Απινίδωση. 
 
Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ 

Λευκωσία, 22.6.2017 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κυπριακή Αρχή Αντι-Ντόπινγκ στο 

media@cyada.org.cy ή στο τηλέφωνο 22774411.   
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