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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη,  9 

Ιουνίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος ως προς την περίθαλψη ατόμων με 

σακχαρώδη διαβήτη, η ανάγκη για επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και 

για εισαγωγή ιατρικών συσκευών τελευταίας τεχνολογίας στο Γενικό Σύστημα 

Υγείας.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ανδρέα Αποστόλου, Χαράλαμπου 

Θεοπέμπτου, Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας Ορφανίδου, Χαράλαμπου Πάζαρου, Νίκου 

Κέττηρου, Μαρίνας Νικολάου, Χρίστου Χριστόφια και Μιχάλη Γιακουμή) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.093-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, συζήτησε το πιο πάνω θέμα, καθώς, μετά την πάροδο έξι χρόνων από την 

έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, παρουσιάζεται η ανάγκη 

επικαιροποίησής της με βάση νέα επιστημονικά δεδομένα. Το αίτημα ένταξης ιατρικών 

συσκευών τελευταίας τεχνολογίας στο ΓΕΣΥ αφορά κυρίως διαδερμικούς αισθητήρες 

συνεχούς καταγραφής σακχάρου (CGM) υψηλής ακρίβειας και τεχνολογίας (έξυπνες 

συσκευές), καθώς και διαδερμικές αντλίες έγχυσης ινσουλίνης χωρίς σωληνάκι (τεχνητό 

πάγκρεας), με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάγκη για πολυάριθμες ενέσεις.  



Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρία 

της. 

 

2. Τα προβλήματα που ανακύπτουν από την παρατηρούμενη έλλειψη ή/και μη 

διάθεση ορισμένων φαρμάκων μέσω ΓΕΣΥ, το υψηλό κόστος συμπληρωμής για 

τον δικαιούχο και η απόκλιση στο ύψος της κοστολόγησης φαρμακευτικών 

σκευασμάτων και ιατρικών αναλώσιμων μεταξύ του ΟΑΥ και του Υπουργείου 

Υγείας.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

και του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου) 

(Αρ. Φακ. 23.04.039.125-2022)  

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, συνέχισε τη συζήτηση των προβλημάτων που παρατηρούνται από την έλλειψη 

ή/και μη διάθεση ορισμένων φαρμάκων μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας. Η 

επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για την εξέλιξη της διαδικασίας ένταξης φαρμάκων εντός 

του ΓΕΣΥ από τους αρμόδιους φορείς, επιφυλάχθηκε όπως παρακολουθεί το όλο θέμα 

και όπως επανέλθει εν ευθέτω χρόνο. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 

Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του 
παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, μεταμόρφωση (download), μετάφραση, 
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τροποποίηση, διασκευή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, 
του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 
δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy. 
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