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Ομάδα επιστημόνων Πανεπιστημίου Κύπρου για τον κορονοϊό
Νυχθημερόν εργάζονται, από την αρχή της 

κρίσης του κορονοϊού στην Κύπρο, επιστήμο
νες από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και 
Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύ
πρου για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμέ
νου Συστήματος Διαχείρισης της Πληροφορί
ας και Λήψης αποφάσεων για τον COVID-19.

Η επιστημονική ομάδα του «ΚΟΙΟΣ», που 
αποτελείται από καθηγητές και ερευνητές, 
φαίνεται να πέτυχε έναν μικρό άθλο ξεκινώ

ντας δουλειά από τις 12 Μαρτίου, αρχικά για 
το τηλεφωνικό κέντρο 1420 της υπηρεσίας 
ασθενοφόρων.

Τα άτομα που αποτελούν την ομάδα εργά
ζονται αφιλοκερδώς εδώ και τρεις εβδομά
δες, με πολλές ώρες εργασίας, λίγο ύπνο και 
προσωπικές θυσίες στο πλάι του ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να μπορέ
σει η Κύπρος να αντιμετωπίσει με την κατάλ
ληλη τεχνολογία αυτή την έκτακτη κατάστα

ση. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο συντονιστής 
της όλης προσπάθειας, επίκουρος καθηγη
τής Έρευνας στο «ΚΟΙΟΣ», Παναγιώτης Κο
λιός, μετά την επιτυχή εφαρμογή του συστή
ματος στο 1420 τούς ζητήθηκε από το Υπουρ
γείο Υγείας να τους βοηθήσουν με την ιχνη- 
λάτπση των επαφών των κρουσμάτων, οπότε 
εξέλιξαν το σύστημα ώστε να καταγράφει και 
τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιω
μένα κρούσματα. Επίσης, δπμιουργήθηκε και

μια άλλη ομάδα που βλέπει τις αναφορές που 
μπαίνουν στο σύστημα και κλείνει τα ραντε
βού για τη δειγματοληψία.

Αυτή τη στιγμή, είπε ο κ. Κολιός, υπάρ
χουν πάνω από 8.000 αναφορές για όσους 
έγινε ιχνηλάτηση ή τηλεφώνησαν στο 1420. 
Το σύστημα χρησιμοποιείται επίσης από τους 
προσωπικούς γιατρούς για να μπορέσουν να 
περάσουν τυχόν περιστατικά με συγκεκριμέ
να συμπτώματα.
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