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Το 2014 υπήρξε το κομβικό
έτος για εκσυγχρονισμό
του τομέα της Υγείας

• Μέσα από τη δύνη του μνημονίου
η Κύπρος καλείται να εφαρμόσει
με επιτυχία το Γε.Σ.Υ.

• Το 2014 ήταν μια χρονιά 
γεμάτη ιατρικά γεγονότα, 
πάμπολλες δραστηριότητες 
του Π.Ι.Σ. σε τοπικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο

• Καθημερινό παρόν δίνει ο Π.Ι.Σ. 
στα ιατρικά δρώμενα του τόπου 
με παρεμβάσεις που χαρακτη-
ρίζονται ως πολύ θετικές από 
το ευρύ κυπριακό κοινό Ολόκληρο το κείμενο του σύντομου απολογισμού εργασιών του Συμβουλίου 

Ιατρικού Σώματος για το έτος 2014, στις σελίδες ΣΕΛ 4 - 6 

Με επιτυχία ολοκληρώνεται 
ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης 

των Προσωπικών Ιατρών

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώνε-
ται ο πρώτος κύκλος του Προγράμ-

ματος κατάρτισης των Προσωπικών
Γιατρών για να μπορέσουν να ενταχθούν
ομαλά στην πρωτοβάθμια ιατροφαρμα-
κευτική φροντίδα στο πλαίσιο του Γενι-
κού Σχεδίου Υγείας (Γε.Σ.Υ.). 

Ο «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», επιχειρεί σ’
αυτή την έκδοση μια συνοπτική παρου-
σίαση του Προγράμματος. 
Στα πλαίσια αυτά δίνουν τις εκτιμήσεις
τους με συνεντεύξεις και αρθρογραφία:

• Ο Δρ Γιώργος Ποταμίτης,
Πρόεδρος της Επιστημονικής
Επιτροπής του Παγκύπριου 

Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), 
• Ο κ. Άντης Λεωνίδου, 

Εξωτερικός Επιστημονικός 
Συντονιστής του Προγράμματος 

• Οι επικεφαλής των 6 Θεματικών 
Ενοτήτων του Προγράμματος οι οποίοι 
αναφέρονται στη χρησιμότητα 
της εκπαίδευσης στην κάθε μια 
από τις ενότητες.
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Με πλούσιες δραστηριότητες 
κατά την περίοδο 2012 - 2014

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο
το Δ.Σ. της Γαστρεντερολογικής
Εταιρείας

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε 
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των ιατρών της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΣΕΛ. 7
Κατά τη φετινή Σύνοδο της CEOM στη Ρώμη

Συζητήθηκαν σημαντικά θέματα 
που αφορούν τον ιατρικό κόσμο
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του Π.Ι.Σ. εύχεται 
στα μέλη του Συλλόγου,

τους συνεργάτες του 
και ολόκληρο τον Κυπριακό
λαό, υγεία, επαγγελματική 
και οικογενειακή ευτυχία.
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Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος (Σ.Ι.Σ.)

Αναφορικά με την πρόσφατη δημό-
σια αντιδικία μεταξύ της ΕΝΙΚ και
της ΠΑΣΥΚΙ, το Συμβούλιο Ιατρικού

Σώματος σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα
ακόλουθα:

1) Θεωρούμε τη σύγκρουση αδόκιμη
και αχρείαστη, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή
των πολλών εξελίξεων, και καλούμε
όλους τους συναδέλφους σε νηφαλιότητα
και ψυχραιμία και φυσικά σε συνεχή και
συναδελφική συνεργασία.  

2) Οι αντιδικίες μεταξύ των ιατρών,
είτε ανήκουν στο δημόσιο είτε στον ιδιω-
τικό τομέα, δεν μπορούν να διασφαλίσουν
τα δίκαια και τα συμφέροντα του ιατρικού

κόσμου αλλά αντιθέτως πλήττουν τη δια-
πραγματευτική μας ικανότητα.

3) Αποτελεί πάγια και διαχρονική θέση
του ΠΙΣ ότι η αυτονόμηση των κρατικών
νοσηλευτηρίων είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση για την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. Ως ΠΙΣ
θεωρούμε ότι η αυτονόμηση είναι ένα δύ-
σκολο εγχείρημα για το οποίο χρειάζεται
η συνεργασία και η αλληλοκατανόηση
όλων μας. Ως ΠΙΣ δε θα δεχθούμε να θυ-
ματοποιηθεί οποιοσδήποτε συνάδελφος
και κατ’ επέκταση οποιοσδήποτε εργαζό-
μενος στον τομέα της Υγείας. Η αυτονό-
μηση θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο
ώστε σε κάθε περίπτωση  να διασφαλίζον-

ται τα δίκαια των εργαζομένων.
4) Ως ΠΙΣ εργαζόμαστε νυχθημερόν

για να διασφαλίσουμε ότι στο πλαίσιο του
Γε.Σ.Υ. θα συνεργάζονται άρρηκτα και
ομαλά όλοι οι ιατροί προς όφελος των
ασθενών και της συνεχούς ανέλιξης του
ιατρικού επαγγέλματος.

5) Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμ-
μετάσχουν ενεργά στις προσπάθειες του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και να
μας γνωστοποιήσουν τις οποιεσδήποτε
απορίες, ανησυχίες, εισηγήσεις και παρα-
τηρήσεις τους, τις οποίες θα χρησιμοποι-
ήσουμε στις διαπραγματεύσεις μας. 

6) Η εφαρμογή του Γε.Σ.Υ., αποτελεί

ίσως τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που
έγινε ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία και
το πιο τολμηρό, μεγαλεπήβολο και πολυέ-
ξοδο έργο. Για να γίνει αυτό πραγματικό-
τητα, μετά από πολλά χρόνια αχρείαστης,
ζημιογόνας και αδικαιολόγητης  καθυστέ-
ρησης και κυρίως για να μπορεί να είναι
λειτουργικό και βιώσιμο, θα πρέπει όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς και κυρίως οι ιατροί
να συνεργαστούμε  με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο. 

Έχουμε ευθύνη και υποχρέωση προς
τους ασθενείς μας και τον ιατρικό κόσμο
να διασφαλίσουμε ένα λειτουργικό, καθο-
λικό, δίκαιο και ανθρωποκεντρικό Γε.Σ.Υ. 

Αδόκιμη και αχρείαστη η σύγκρουση
μεταξύ της ΕΝΙΚ και της ΠΑΣΥΚΙ

Διαλέξεις μελών του Παγκυπρίου Ιατρικού
Συλλόγου (Π.Ι.Σ.) στους φοιτητές της Ιατρικής

Σχολής του Πανεπιστήμιου Κύπρου

Μετά από ένα
χρόνο λει-
τ ο υ ρ γ ί α ς

της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου
Κύπρου, δόθηκαν
στο πλαίσιο της αγα-
στής συνεργασίας με
το Συμβούλιο Ιατρι-
κού Σώματος και κατ΄επέκταση του ιατρικού κόσμου, οι δύο
πρώτες διαλέξεις  σε φοιτητές εκ μέρους ιατρών - μελών του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Η πρώτη διάλεξη αφορούσε την ιατρική ηθική και επαγγελ-
ματική δεοντολογία και η δεύτερη, την άσκηση της ιατρικής
επιστήμης σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία καθώς και τα θε-
τικά της εφαρμογής του Γε.Σ.Υ.

Ο Π.Ι.Σ. σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι «η  επιτυχία των
διαλέξεων και η πολύ καλή αποδοχή των φοιτητών του τρίτου
έτους, στους οποίους δόθηκαν οι διαλέξεις, μας καθιστούν
ακόμη πιο αποφασιστικούς να συνεχίσουμε να προσφέρουμε
τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας στους φοιτητές και αυρια-
νούς συναδέλφους μας, για την πρόοδο και ανέλιξη  της ια-
τρικής επιστήμης και την επακόλουθη αναβάθμιση της
παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στους πολίτες».

Παρουσιάστηκε το βιβλίο
«Το γέλιο είναι υγεία»

Στις 19 Σεπτεμβρίου του τρέ-
χοντος έτους παρουσιάστηκε
με επιτυχία το βιβλίο Το γέλιο

είναι υγεία στο χώρο του βοτανικού
κήπου του Ιατρικού Μουσείου Κύ-
πρου.
Σ’ αυτό περιλαμβάνονται οι ιατρι-

κές γελοιογραφίες που εκτέθηκαν το
Γενάρη του 2014 στο μουσείο με τη συ-
νεργασία της επιτροπής του μουσείου και
του Συνδέσμου Κυπρίων Γελοιογράφων.
Χαιρέτησαν την εκδήλωση ο πρόεδρος

του Μουσείου Μ. Φιλίππου και διαβά-
στηκε χαιρετισμός του Υπουργού Υγείας,
Φ. Πατσαλή. Ακολούθησε ομιλία του προ-
έδρου των Κυπρίων γελοιογράφων Σ. Βοσκαρίδη με θέμα «Η γελοι-
ογραφία σήμερα» και παρουσίαση του βιβλίου από τον υπεύθυνο του
μουσείου, Χρ. Μέση. Η όλη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αφιερώσεις
από τους δεκαπέντε γελοιογράφους που λαμβάνουν μέρος στην έκ-

δοση και σύντομη ξενάγηση στα
εκθέματα του μουσείου.

• Μπορείτε να αποκτήσετε το
μοναδικό αυτό βιβλίο στο είδος
του στην ελληνική βιβλιογραφία
τηλεφωνώντας στο 25352669. Η
τιμή ανέρχεται στα 10 ευρώ.





Ηδρομολόγηση της προ πολλού ληφθείσας από-
φασης του κράτους και όλων των εμπλεκόμενων
φορέων για την εφαρμογή ενός καθολικού και

οικονομικά βιώσιμου Γενικού Συστήματος Υγείας έχουν
οδηγήσει στην ήδη υπάρχουσα υπερσυμφόρηση των
κρατικών νοσηλευτηρίων, στην επακόλουθη αύξηση του
ήδη αυξημένου κύκλου εργασιών των ιατρών του Δη-
μοσίου και στη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας
προς την Τρόικα για την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ., επιση-
μαίνει στον ετήσιο Απολογισμό των Εργασιών του Συμ-
βουλίου Ιατρικού Σώματος, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ., Δρ
Ανδρέας Δημητρίου.

Το 2014, σημειώνει ο Δρ Α. Δημητρίου, μπορεί να
χαρακτηριστεί ως κομβικό έτος, αφού μέσα από τη δύνη
του μνημονίου, η Κύπρος καλείται να εκσυγχρονίσει την
πολιτεία της και μεταξύ αυτών και τον τομέα της Υγείας. 

Αναφέρει επίσης ότι το 2014 ήταν μια χρονιά γεμάτη
ιατρικά γεγονότα και εξελίξεις με αρκετές δραστηριότη-
τες του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου τόσο σε τοπικό
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του σύντομου απολογι-
σμού εργασιών του Π.Ι.Σ. για το έτος 2014:

Σύντομος απολογισμός 
εργασιών Π.Ι.Σ. για το έτος 2014

Αγαπητοί συνάδελφοι,
To 2014 ήταν ακόμη ένα δύσκολο έτος, το οποίο χα-

ρακτηρίστηκε από γεγονότα τα οποία επέφεραν δραστι-
κές αλλαγές στην κυπριακή οικονομία, κοινωνία και
πολιτική του τόπου μας. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλο-
γος δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να μείνει αμέτοχος
αφού οι αρνητικές επιπτώσεις της πρωτόγνωρης και σο-
βαρής οικονομικής κρίσης είχαν άμεσο αντίκτυπο στον
τομέα της Υγείας. Η ήδη υπάρχουσα υπερσυμφόρηση
των κρατικών νοσηλευτηρίων, η επακόλουθη αύξηση
του ήδη αυξημένου κύκλου εργασιών των ιατρών του
Δημοσίου και η δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας
προς την Τρόικα για την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ., έχουν
οδηγήσει στη δρομολόγηση της προ πολλού ληφθείσας
απόφασης του κράτους και όλων των εμπλεκόμενων
φορέων για την εφαρμογή ενός καθολικού και οικονο-
μικά βιώσιμου Γενικού Συστήματος Υγείας.  

Επιπλέον, το 2014 ήταν μια χρονιά γεμάτη ιατρικά γε-
γονότα και εξελίξεις με αρκετές δραστηριότητες του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου τόσο σε τοπικό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ως Π.Ι.Σ. δίναμε καθημερινά το παρόν μας σε όλα τα
ιατρικά δρώμενα του τόπου μας, με συχνές ανακοινώ-
σεις τύπου, παρεμβάσεις από τα ραδιοφωνικά και τηλε-
οπτικά μέσα. Με ικανοποίηση καταγράφουμε ότι οι
παρεμβάσεις μας χαρακτηρίζονται ως πολύ θετικές από
το ευρύ κυπριακό κοινό. 

Γενικό Σχέδιο Υγείας

Το 2014 μπορεί να χαρακτηριστεί ως το κομβικό έτος,
που μέσα από τη δύνη του μνημονίου η Κύπρος κα-

λείται να εκσυγχρονίσει την πολιτεία της και μεταξύ

αυτών και τον τομέα της Υγείας. Ως Π.Ι.Σ. είχαμε μεγάλο
αριθμό συναντήσεων με τον ΟΑΥ, το Υπουργείο Υγείας,
την Τρόικα καθώς και με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμ-
ματα και άλλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την
προώθηση των θέσεων του Π.Ι.Σ. και τη δημιουργία μιας
νέας κινητικότητας για την επιτυχή εφαρμογή του Γε.Σ.Υ.  

Επιπλέον, δεδομένων και των θέσεων της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για την πλήρη εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. έως
το 2016, αλλά και των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας προς την Τρόικα, ο Π.Ι.Σ. κατέθεσε συγκεκρι-
μένες προφορικές και καταγεγραμμένες αλλά και
γραπτές προτάσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς, ώστε πριν από την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. να επιλυ-
θούν όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν ώστε να
διασφαλιστεί η παροχή υψηλού επιπέδου ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης στους πολίτες και ταυτόχρονα να
διασφαλιστούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των ια-
τρών και  των άλλων εργαζομένων στο πλαίσιο του
Γε.Σ.Υ. Ως Π.Ι.Σ., και λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις και
μελέτες εμπειρογνωμόνων εξειδικευμένων στην Ευρω-
παϊκή Δημόσια Διοίκηση και Υγεία, διατηρούμε τη θέση
ότι τόσο η ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
όσο και η αποδοτικότητα των ιατρών μας στο πλαίσιο του
Γε.Σ.Υ., είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους όρους ερ-
γοδότησης και τις απολαβές των μελών μας. Επίσης,
διατηρούμε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη
και εξισορροπημένη ανακατανομή του σφαιρικού προ-
ϋπολογισμού έτσι που να αποκλείεται οποιαδήποτε διά-
κριση ή αδικία κατά των ιατρών και των άλλων
εργαζομένων που θα στελεχώσουν το Γε.Σ.Υ. 

Παρεμβάσεις από τον Π.Ι.Σ. έγιναν επίσης και στους
ευρωπαϊκούς φορείς στους οποίους συμμετέχει, όπως
στη CPME, στη UEMS και στη CEOM, μετά από τις οποίες
είχαν υιοθετηθεί ψηφίσματα τα οποία καλούσαν την
Τρόικα να συνεργαστεί με την Κυπριακή Δημοκρατία,
ώστε να διασφαλιστεί το επίπεδο της ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης στην Κύπρο, να αποφευχθούν οι οποι-
εσδήποτε μονομερείς, βεβιασμένες και άστοχες
μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρ-
νητικά την εύρυθμη λειτουργία του τομέα της Υγείας και
να προχωρήσουν σε όλες τις αναγκαίες πολιτικές, οι
οποίες να καταστήσουν την επιτυχή εφαρμογή του

Γε.Σ.Υ. το 2016 από εξαγγελίες σε πραγματικότητα.   
Τέλος, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος σε συνερ-

γασία με τις ιατρικές επιστημονικές εταιρείες του Συλ-
λόγου διεξαγάγει μια παγκύπρια έρευνα ώστε να
καταγράψει τον όγκο εργασιών, των απολαβών των
μελών του, τη συχνότητα των ιατρικών πράξεων – πρω-
τοβάθμια,  ενδονοσοκομειακά και εξονοσοκομειακά πε-
ριστατικά και άλλα, ώστε τα δεδομένα αυτά να
συγκριθούν με αυτά των εμπειρογνωμόνων για να δια-
πιστωθεί και να κατοχυρωθεί ότι δε θα υπάρχει μεγάλη
απόκλιση. Εννοείται ότι στο ενδεχόμενο να υπάρχουν με-
γάλες αποκλίσεις, ο Π.Ι.Σ. θα ζητήσει να εφαρμοστούν
οι ανάλογες διορθωτικές ρυθμίσεις. Βασικός στόχος μας
είναι να γίνει δίκαια κατανομή του σφαιρικού προϋπο-
λογισμού. 

Σχέσεις με τις συντεχνίες 
των συναδέλφων της Δημόσιας Υπηρεσίας

Τη χρονιά που μας πέρασε είχαμε άριστες σχέσεις με
τη Συντεχνία των Ιατρών του Δημοσίου και φυσικά

με το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. και της
κλαδικής της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Μαζί με τους δύο φορείς συ-
ζητήσαμε επανειλημμένα τα προβλήματα των συναδέλ-
φων και ως Π.Ι.Σ. στηρίξαμε τα δίκαια αιτήματα τους
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως Π.Ι.Σ.
μεσολαβήσαμε στο Υπουργείο Υγείας ώστε να δοθούν
λύσεις στα πολλά προβλήματα που ταλανίζουν τους συ-
ναδέλφους του Δημοσίου και τους ιατρούς που εργά-
ζονται σε έκτακτη βάση. Στηρίξαμε όλες τις θέσεις των
συντεχνιών των κυβερνητικών συναδέλφων και μαζί
διεκδικούμε τα αιτήματα των ιατρών μας. Με ικανοποί-
ηση καταγράφουμε ότι σε κάθε συνεδρίαση του Συμβου-
λίου Ιατρικού Σώματος εκπροσωπείτο το Δ.Σ. της
ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. και της κλαδικής των ιατρών της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Ταμείο Σύνταξης Ιατρών και Οδοντιάτρων

Παρά την τραγική οικονομική κατάσταση καθώς και
το κούρεμα των καταθέσεων που επέβαλαν οι δα-

νειστές μας στη Λαϊκή Τράπεζα, που οδήγησε στη διά-
λυσή της και τις σοβαρές απώλειες που είχε το Ταμείο
Σύνταξης Ιατρών και Οδοντιάτρων, το Διοικητικό Συμ-
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Απολογισμός εργασιών του Συμβου

Το 2014 υπήρξε 
για εκσυγχρονισμό τ



βούλιο του ΤΣΙΟ και τα Διοικητικά Συμβούλια του Π.Ι.Σ.
και του ΠΟΣ, προσπαθούν με διάφανες διαδικασίες εν
μέσω οικονομικής κρίσης να αξιοποιήσουν τα νέα δε-
δομένα προς όφελος των μελών του ταμείου. Σύμφωνα
με στοιχεία που μας έχουν δοθεί, το ταμείο μας δεν αν-
τιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα βιωσιμότητας και
ρευστότητας και αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο εύρω-
στα επαγγελματικά ταμεία που λειτουργούν σήμερα στην
κυπριακή οικονομία. Παρ’ όλα τα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζει η οικονομία της χώρας, οι αφυπηρετήσεις
των συναδέλφων αποζημιώνονται κανονικά από το τα-
μείο με θετική απόδοση του 2%.   

Συμμετοχή στις εργασίες 
της Επιτροπής Υγείας της Βουλής

Εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. ήταν παρόντες κάθε Πέμπτη
στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής. Συμβάλαμε με τις

προτάσεις μας στη διαμόρφωση σωστής νομοθετικής
ρύθμισης πολλών νομοσχεδίων που είχε μπροστά της
η Επιτροπή.

Μεταξύ των θεμάτων που είχαν συζητηθεί το 2014
και θεωρούνται σημαντικά για τον ιατρικό κόσμο ήταν:
1) τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών της ιατρικής σχο-
λής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2) τα προβλήματα που
ταλανίζουν τα κρατικά νοσηλευτήρια, 3) η υλοποίηση
της εθνικής στρατηγικής για τα σπάνια νοσήματα, 4) το
νομοσχέδιο που θα διέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη

αναπαραγωγή, 5) το νομοσχέδιο που θα διέπει τη λει-
τουργία των νεκροτομείων και την εργασία των νεκρο-
τόμων, 6) το νομοσχέδιο για τη σχολιατρική, 7) το
νομοσχέδιο για τα κλινικά εργαστήρια κ.ά. 

Επιτυχία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου μπορεί
να θεωρηθεί επίσης, η ολοκλήρωση των τριετών και
πλέον προσπαθειών για τη θεσμοθέτηση εταιρειών εκ
μέρους των ιατρών. Με συγκεκριμένες τροποποιήσεις
στις νομοθεσίες του Περί Ιατρών Νόμου και του Περί
Εγγραφής Ιατρών Νόμου, επιτρέπεται πλέον στους ια-
τρούς να συστήνουν Ιατρικές Εταιρείες (Ι.Ε.Π.Ε.) καταρ-
γώντας μια πολυετή  αδικία κατά των ιατρών. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί ότι ύστερα από
παρεμβάσεις του Π.Ι.Σ. απαλείφθηκε ο όρος «ποδία-
τρος» από τη νομοθεσία «Ο Περί Εγγραφής Ποδολόγων
και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2013».

Ιστοσελίδα Παγκύπριου 
Ιατρικού Συλλόγου (www.cyma.org.cy)

ΟΠΙΣ συνομολογώντας ένα πλαίσιο συνεργασίας με
την εταιρεία CyTACOM δημιούργησε ένα πολυδύ-

ναμο portal το οποίο προσδοκεί να αποτελέσει σημείο
αναφοράς για τον ιατρικό κόσμο και τους ασθενείς της
Κύπρου. Προσπάθεια μας είναι, όπως  μέσω της ιστο-
σελίδας  λαμβάνεται ανά πάσα στιγμή άμεση και έγκυρη
πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν τον Π.Ι.Σ.. Όλες
οι ανακοινώσεις προς τα μέλη μας αναρτώνται εδώ και

καιρό στην ιστοσελίδα μας. Στόχος μας είναι η σταδιακή
ελάττωση μέχρι και η πλήρης κατάργηση της αποστολής
επιστολών στα μέλη μας. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλ-
λογος έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνία για δημιουρ-
γία λογισμικού για smart phones, έτσι που να μπορεί ο
ασθενής όποτε το επιθυμήσει  να παίρνει πληροφορίες
για τους ιατρούς και τον τόπο εργασίας τους.  

Επίσημη εφημερίδα Π.Ι.Σ. «Ιατρικός Κόσμος»

Έχει ολοκληρωθεί ο τρίτος χρόνος συνεχούς και
απρόσκοπτης έκδοσης της επίσημης εφημερίδας

του Π.Ι.Σ. «Ιατρικός Κόσμος», η οποία έχει αγκαλιαστεί
από την ιατρική κοινότητα. Προσηλωμένοι πάντα στην
έγκαιρη και έγκυρη σοβαρή και επιστημονικά τεκμη-
ριωμένη ενημέρωση των μελών μας, το έντυπο αυτό
έχει καταστεί σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης των
μελών του Π.Ι.Σ..     

Επιστημονικό Περιοδικό «Ιατρική Κύπρος»

Με την αλλαγή του εκδότη του επιστημονικού περιο-
δικού «Ιατρική Κύπρος», ο Π.Ι.Σ. έχει διασφαλίσει

την απρόσκοπτη έκδοση για δεύτερη συνεχή χρονιά του
εν λόγω εντύπου και την ταυτόχρονη αναβάθμιση του.
Η επιστημονική επιτροπή έχει ήδη προχωρήσει σε συγ-
κεκριμένες προσπάθειες για να ενταχθεί το επιστημο-
νικό περιοδικό του Π.Ι.Σ. στο διεθνούς κύρους
ακαδημαϊκό εκδοτικό δίκτυο PubMed. 

Συναντήσεις

Τη χρονιά που μας πέρασε είχαμε πολλές συναντή-
σεις με διαφόρους φορείς, οργανώσεις, οργανω-

μένα σύνολα, ιατρικές επιστημονικές εταιρείες,
κρατικές υπηρεσίες. Δε θα ήταν υπερβολικό αν έλεγα
ότι σχεδόν κάθε βδομάδα είχαμε 2 – 3 συναντήσεις:

Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο
Εμπορίου, Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, Γραφείο Προ-
γραμματισμού, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Φο-
ρέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου,
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διοικητικά Συμβούλια Επιστημο-
νικών μας Εταιρειών, ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΕΥ-
ΡΩΚΟ, Κίνημα Οικολόγων,  κ.ά.

Ιατρικός Τουρισμός 
και Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις

Θα θέλαμε ιδιαίτερα να αναφερθούμε στις επιτυχη-
μένες προσπάθειες του Π.Ι.Σ. όπως το θέμα του ια-

τρικού τουρισμού ενταχθεί στις προτεραιότητες της
Κυπριακής Δημοκρατίας και την προσπάθεια διαμόρ-
φωσης κοινής πρότασης από τους Π.Ι.Σ., ΠΟΣ, ΣΤΕΚ,
ΠΑΣΥΞΕ, ΑΚΤΑ, Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας
και ΚΟΤ για δημιουργία ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας προώθησης των υπηρεσιών ιατρικών, οδοντιατρι-
κών και τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται στη
χώρα μας. 

Επίσης, στο πλαίσιο της προώθησης του ιατρικού
τουρισμού στην Κύπρο διοργανώθηκε στη Μόσχα, το
πρώτο εξειδικευμένο φόρουμ με τον τίτλο «Cyprus-Rus-
sia Health and Wellness Forum 2014» από τον Φορέα
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υλίου Ιατρικού Σώματος για το 2014

ε το κομβικό έτος 
του τομέα της Υγείας

• Μέσα από τη δύνη του μνημονίου η Κύπρος καλείται να εφαρμόσει 
με επιτυχία το Γε.Σ.Υ.

• Το 2014 ήταν μια χρονιά γεμάτη ιατρικά γεγονότα, πάμπολλες 
δραστηριότητες του Π.Ι.Σ. σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

• Καθημερινό παρόν δίνει ο Π.Ι.Σ. στα ιατρικά δρώμενα του τόπου με παρεμβάσεις 
που χαρακτηρίζονται ως πολύ θετικές από το ευρύ κυπριακό κοινό
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Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου ενώ είχε τεθεί
υπό την αιγίδα του Υπουργού Υγείας, Δρ Φ. Πατσαλή, ο
οποίος και ηγήθηκε της αποστολής. Στην αποστολή συμ-
μετείχε δυναμικά και ο Π.Ι.Σ., του οποίου ο πρόεδρος
ήταν μεταξύ των κύριων ομιλητών. Κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης μας δόθηκε η ευκαιρία να παραθέσουμε
στοιχεία αναφορικά με το υψηλό επίπεδο ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης που παρέχεται στην Κύπρο τόσο
εκ μέρους των ιατρικών λειτουργών όσο και εκ μέρους
των νοσηλευτικών μονάδων της χώρας μας. Τέλος, πρέ-
πει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας
για το φόρουμ αλλά και στο πλαίσιο της προώθησης του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου διευθετήθηκε και εντάχ-
θηκε στο περιοδικό “Apollo” της εταιρίας των Κυπρια-
κών Αερογραμμών άρθρο αναφορικά με τις
προσπάθειες του Π.Ι.Σ. από το 2013 για την προώθηση
του ιατρικού τουρισμού στην Κύπρο και το υψηλό επί-
πεδο κατάρτισης, μόρφωσης και επαγγελματισμού. 

Τέλος, ως Π.Ι.Σ. είχαμε υποβάλει ακόμη μια χρημα-
τοδοτική πρόταση στο Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο των
διαρθρωτικών κονδυλίων της Ε.Ε. για το 2014 – 2020
αναφορικά με τη δημιουργία χρηματοδοτικών προγραμ-
μάτων για τη διαπίστευση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.    

Θέματα Επιστημονικής Επιτροπής

Στο πλαίσιο της επικείμενης εφαρμογής του Γε.Σ.Υ., η
επιστημονική επιτροπή του Π.Ι.Σ. σε συνεργασία με

το Υπουργείο Υγείας και τις επιστημονικές εταιρείες της
πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, κατάρ-
τισαν και διοργάνωσαν ένα πολύμηνο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο
να δώσει τα απαιτούμενα εφόδια στους προσωπικούς
ιατρούς έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά στην πρωτοβάθ-
μια ιατροφαρμακευτική φροντίδα στο πλαίσιο του Γε.Σ.Υ.
και να μπορούν να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύ-
τερη και ποιοτικότερη ιατροφαρμακευτική φροντίδα
προς τους συμπολίτες μας. Το πρόγραμμα έχει χωριστεί
σε τριάντα εκπαιδευτικές ομάδες, οι οποίες θα εκπαι-
δευτούν σε έξι διαφορετικές θεματικές, ενώ ο κάθε κύ-
κλος εκπαίδευσης θα απαρτίζεται από δέκα
εκπαιδευτικές ομάδες. Στο πρόγραμμα θα εκπαιδευτούν
συνολικά εννιακόσιοι γιατροί.

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος
είχαν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιστημονικής επιτρο-
πής του Π.Ι.Σ., καθώς επίσης και ο διακεκριμένος συμ-
πατριώτης μας που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, κ.
Άντης Λεωνίδου, ο οποίος ανέλαβε το συντονισμό και
σχεδιασμό της όλης εκπαίδευσης ως εξωτερικός συνερ-
γάτης. Όλοι οι εκπαιδευτές, είκοσι έξι στο σύνολό τους,
είναι Κύπριοι γιατροί με εμπειρία, γνώσεις και αξιόλογο
εκπαιδευτικό υπόβαθρο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έναρξη του προγράμματος
εκπαίδευσης των προσωπικών ιατρών από τον Παγκύ-
πριο Ιατρικό Σύλλογο καταδεικνύει τη δέσμευση και την
επιθυμία του ιατρικού κόσμου για την εφαρμογή του
Γε.Σ.Υ. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η εκπαίδευση
είναι ανεξάρτητη από τις διαβουλεύσεις που γίνονται με-
ταξύ Π.Ι.Σ. - ΟΑΥ και Π.Ι.Σ. - Υπουργείου Υγείας αναφο-
ρικά με τις αποζημιώσεις του ιατρικού κόσμου. Ήδη μετά
την έναρξη της εκπαίδευσης αλλά και της συγκεκριμέ-
νης επικοινωνιακής πολιτικής που ακολουθήσαμε, τόσο
το Υπουργείο Υγείας όσο  και ο ΟΑΥ είναι πιο διαλλακτι-
κοί και δεκτικοί στις θέσεις του Π.Ι.Σ. αναφορικά με τα

αιτήματα και τις παρατηρήσεις μας. 

Θέματα Δεοντολογίας

Ασχοληθήκαμε και φέτος όπως και κάθε χρόνο με αρ-
κετά θέματα παραβίασης των κανονισμών ιατρικής

επαγγελματικής δεοντολογίας. Η επιτροπή δεοντολογίας
του Συλλόγου μας είχε να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο
λόγω των πολλών καταγγελιών που είχαμε τη χρονιά που
μας πέρασε. Πολλά από αυτά τα θέματα είχαν σχέση με
την προβολή και τη διαφήμιση. Θα θέλαμε να επιστή-
σουμε την προσοχή όλων μας στα θέματα προβολής.  

Πρέπει να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί, να σεβόμαστε
και να τηρούμε με αυστηρότητα τους νόμους και τους
κανονισμούς της πολιτείας και τον Κώδικα της Ιατρικής
Επαγγελτικής Δεοντολογίας. 

Τρεις περιπτώσεις φέτος κατέληξαν για εκδίκαση στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο.  

Συνδικαλιστικά Θέματα

Δεδομένης  της οικονομικής κρίσης, το Σ.Ι.Σ. αποφά-
σισε όπως οι χρεώσεις των ιατρικών πράξεων ανα-

φορικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες παραμείνουν οι
ίδιες. Εντούτοις, η Επιτροπή Συνδικαλιστικών Θεμάτων
ανέλαβε την πρωτοβουλία και ύστερα από αριθμό συ-
ναντήσεων με τις επιστημονικές εταιρίες ολοκλήρωσε
την ετοιμασία επικαιροποιημένου καταλόγου στον οποίο
συμπεριλαμβάνονται νέες ιατρικές πράξεις. 

Ο πιο πάνω κατάλογος έχει ήδη αποσταλεί στις ασφα-
λιστικές εταιρείες και είναι προς συζήτηση. Οι συζητή-
σεις θα ολοκληρωθούν το πρώτο τρίμηνο του 2015 και
σε αυτές θα προσκληθούν οι πρόεδροι των ιατρικών επι-
στημονικών εταιρειών.

Ταμείο Ευημερίας Συναδέλφων

Λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει επηρεάσει
σημαντική μερίδα της κυπριακής κοινωνίας και φυσικά

ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων, το Σ.Ι.Σ. αποφάσισε να
δημιουργήσει Ταμείο Ευημερίας, το οποίο βοηθά συνά-
δελφους, οι οποίοι χρειάζονται οικονομική και άλλη στή-
ριξη. Η Επιτροπή Ευημερίας βοήθησε σε αρκετές
περιπτώσεις συναδέλφους  που αντιμετώπισαν οικονομικά
και άλλα προβλήματα. 

•Η Επιτροπή Ευημερίας παρακαλεί όπως ενημερώνε-
ται έγκαιρα από τους προέδρους των τοπικών Ιατρικών
Συλλόγων για συναδέλφους που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα.

Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς

Και αυτή τη χρονιά η συμμετοχή του Συλλόγου ήταν
έντονη και παραγωγική σε όλους τους ευρωπαϊ-

κούς και παγκόσμιους  ιατρικούς  φορείς. 
Με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής

της χώρας μας,  την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των
ασθενών μας για απρόσκοπτη πρόσβαση σε μια σωστή

και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ο Π.Ι.Σ.
παρουσίασε  εισηγήσεις και κατάφερε σε αρκετές πε-
ριπτώσεις να μετατραπούν σε ομόφωνα ψηφίσματα
από τις ολομέλειες των συνεδρίων της CPME, UEMS
και CEOM.   

Για το 2014 θεωρούμε ως σημαντική την επίσημη
αναγνώριση του Π.Ι.Σ. ως του μοναδικού νόμιμου εκ-
προσώπου των ιατρών της Κυπριακής Δημοκρατίας
από όλους τους ιατρικούς συλλόγους όλων των χωρών
της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένου και του Τουρκικού Ια-
τρικού Συλλόγου στο πλαίσιο της CPME. όπου μετέχει
ως παρατηρητής. Mε την ενέργεια αυτή ο Π.Ι.Σ. κλείνει
κάθε παράθυρο για εκπροσώπηση των τουρκοκυπρίων
ιατρών ως ανεξάρτητου φορέα και ταυτόχρονα υπο-
χρέωσε τον Τουρκικό Ιατρικό Σύλλογο να αναγνωρίσει
την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Π.Ι.Σ.. Η ενέργεια
αυτή του Π.Ι.Σ. απέσπασε τα εύσημα από διάφορους
κρατικούς και πολιτειακούς αξιωματούχους, αφού
έγινε σε μια περίοδο έντονων αμφισβητήσεων της κυ-
ριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από πλευράς
Τουρκίας και είχε πολλαπλά θετικά σημασιολογικά και
ουσιαστικά αποτελέσματα, όχι μόνο στον τομέα της
Υγείας αλλά και στο διεθνή διπλωματικό τομέα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ολοκληρώνοντας την ανασκόπηση για το 2014, θα

θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι σε λίγες μόνο γραμμές
που έχουμε διαθέσιμες δεν είναι δυνατόν να αποτυπω-
θούν όλες οι δραστηριότητες που έγιναν κατά τη διάρ-
κεια του έτους. Εντούτοις, σας διαβεβαιώνουμε ότι ως
ηγεσία του Π.Ι.Σ. είμαστε πάντα έτοιμοι θυσιάζοντας
πολύτιμο χρόνο από τις οικογενειακές μας υποχρεώ-
σεις αλλά και από το χρόνο εργασίας μας για να δί-
νουμε το παρόν μας για την προάσπιση των
δικαιωμάτων των μελών μας και της κοινωνίας μας.

Επιπλέον, ως Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος θα θέ-
λαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι τόσο τα μέλη του σώ-
ματος όσο και η γραμματεία του Π.Ι.Σ. είναι πάντα έτοιμοι
και στη διάθεσή σας για να ακούσουν τις προτάσεις και
εισηγήσεις σας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σή-
μερα ο τόπος μας στον τομέα της Υγείας ώστε μαζί να
προσπαθήσουμε να θέσουμε γερά θεμέλια για να κτί-
σουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς αλλά κυρίως  για
τα παιδιά μας και τις γενιές που θα ακολουθήσουν. 

Η οικονομική κρίση έχει φέρει αναντίρρητα νέα δε-
δομένα και προκλήσεις ενώπιόν μας. Παρά το γεγονός
αυτό, ως ηγεσία του Π.Ι.Σ. θεωρούμε ότι οι επιπτώσεις
της παγκόσμια οικονομικής κρίσης θα πρέπει να μας γί-
νουν μάθημα και να μας πεισμώσουν να βελτιωθούμε
και να νοικοκυρευτούμε. Να μας δώσει ένα μάθημα
ζωής και να μας οδηγήσει σε ένα νέο τρόπο σκέψης και
αντιμετώπισης των προβλημάτων στο χώρο της Υγείας.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο, την ενότητα του ιατρικού κό-
σμου, και με απόλυτα προσεγμένους και μελετημένους
χειρισμούς θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το
όραμα της εφαρμογής και της επιτυχούς λειτουργίας του
Γε.Σ.Υ., το οποίο κατά γενική ομολογία αποτελεί μονό-
δρομο για τα σημερινά δεδομένα. 

Τέλος, με την ευκαιρία των γιορτών των Χριστουγέν-
νων και της Πρωτοχρονιάς, ο πρόεδρος και τα μέλη του
Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος εύχονται σε σας και στις
οικογένειές σας υγεία, ευτυχία, καλές γιορτές και ευτυ-
χισμένο το νέο έτος 2015 και φυσικά ένα σωστό και λει-
τουργικό καθολικό σύστημα Υγείας. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Πρόεδρος και Μέλη Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος

Απολογισμός Εργασιών Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος για το 2014
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Στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Ιατρικού Οργανισμού CPME

Την αναγνώριση του Παγκύπριου
Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), ως
του μοναδικού νόμιμου επιστη-

μονικού σώματος του ιατρικού κόσμου
της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον
Τουρκικό Ιατρικό Σύλλογο, πέτυχε ο
Π.Ι.Σ. στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού
Ιατρικού Οργανισμού CPME ύστερα
από μια σειρά έντονων διαβουλεύ-
σεων.   

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
του Π.Ι.Σ., κατά την προηγούμενη σύ-
νοδο της CPME είχε συζητηθεί το θέμα
του αιτήματος του Τουρκικού Ιατρικού
Συλλόγου για συμμετοχή του στη
CPME. με το καθεστώς του παρατη-
ρητή. Ο Π.Ι.Σ. σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής
Δημοκρατίας και ύστερα από εντατική
διαβούλευση των εκπροσώπων του
συλλόγου με τους συναδέλφους των
άλλων χωρών και τη γραμματεία της
CPME, κατάφεραν όπως θεσμοθετηθεί
και εισαχθεί έγγραφη συμφωνία με-
ταξύ του πανευρωπαϊκού οργανισμού
και των αιτητών - ιατρικών συλλόγων,
το οποίο θα πρέπει να υπογράφεται
ώστε να μπορούν να ενταχθούν στον
οργανισμό.

Σύμφωνα με την έγγραφη συμφωνία,
οι αιτητές - ιατρικοί σύλλογοι δηλώνουν
ενυπογράφως ότι αναγνωρίζουν, σύμ-
φωνα και με το καταστατικό της CPME,
ότι οι οργανισμοί που είναι μέλη του εν
λόγω πανευρωπαϊκού οργανισμού απο-
τελούν τους μοναδικούς και νόμιμους
εκπροσώπους των ιατρών των κρατών
τους. Η δήλωση κατοχυρώνει το αυτο-
νόητο και αποτελεί ουσιαστικά αναγνώ-
ριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως τη
μοναδική κρατική οντότητα της νήσου
και του Π.Ι.Σ. ως του μοναδικού νόμιμου
εκπρόσωπου των ιατρών της χώρας μας. 

Ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ., Δρ Ανδρέας
Δημητρίου, ανέφερε ότι «...με την εισα-
γωγή της εν λόγω διαδικασίας ο Π.Ι.Σ.
κλείνει κάθε παράθυρο για εκπροσώπηση
του Τ/Κ ιατρικού κόσμου ως ανεξάρτητου
φορέα και ταυτόχρονα υποχρεώνει τον
Τουρκικό Ιατρικό Σύλλογο να σεβαστεί τις
αρχές και αξίες της CPME και κατ’ επέ-
κταση να μας αναγνωρίσει ως ισότιμους
εταίρους. Η πάγια θέση του Π.Ι.Σ. είναι
πως τα θέματα υγείας δε θα πρέπει να
αποτελούν ευκαιρία για διασφάλιση πο-
λιτικών κερδών, και οι Τ/Κ συνάδελφοι
μπορούν να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά
και διεθνή φόρα μέσω του μοναδικού νό-
μιμου επιστημονικού σώματος, το οποίο

είναι ο Π.Ι.Σ., βάσει της νομοθεσίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας.        

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της απο-
στολής του Π.Ι.Σ. στη CPME, Δρ Άλκης
Παπαδούρης, ανέφερε ότι «......το εγχεί-
ρημα μας δεν ήταν εύκολο. Δυστυχώς για
κάποιους λόγους υπήρχαν ιατρικοί οργα-
νισμοί άλλων κρατών που δεν επιθυμού-

σαν την υπογραφή από τον Τουρκικό Ια-
τρικό Σύλλογο της εν λόγω έγγραφης
συμφωνίας. Μάλιστα ως Π.Ι.Σ. είχαμε
φτάσει στο σημείο να αφήσουμε ανοιχτό
το ενδεχόμενο της αποχώρησής μας από
τον πανευρωπαϊκό οργανισμό εάν δε
συμμορφωνόταν ο Τουρκικός Ιατρικός
Σύλλογος με τις βασικές αξίες και αρχές

του οργανισμού, στις οποίες μεταξύ
αυτών είναι και η αμοιβαία αναγνώριση
και συνεργασία των μελών της CPME». 

Σημείωσε ότι «....τα τελευταία χρόνια
έχουν αποχωρήσει από την CPME για
διάφορους λόγους η Γαλλία, η Ισπανία,
η Ιταλία και η Πορτογαλία και oι εταίροι
μας φοβόντουσαν ότι ενδεχόμενη απο-
χώρησή μας θα προκαλούσε αλυσιδω-
τές αρνητικές εξελίξεις (π.χ.
ενδεχόμενη αποχώρηση του Πανελλή-
νιου Ιατρικού Συλλόγου κ. ά.) αλλά και
πολλά δομικά προβλήματα σε σχέση με
τις λειτουργίες και την εκπροσώπηση
του οργανισμού στην Ε.Ε.».  Πρόσθεσε
ότι  « ...ύστερα από μια σειρά μεσολα-
βήσεων της γραμματείας της CPME και
του ΠΙΣ, φθάσαμε σε ένα έγγραφο, το
οποίο ικανοποίησε όλους τους εμπλε-
κόμενους και το οποίο ουσιαστικά
αναγκάζει τον Τουρκικό Ιατρικό Σύλ-
λογο να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δη-
μοκρατία ως τη μοναδική κρατική
οντότητα της νήσου και τον Π.Ι.Σ. ως το
μοναδικό νόμιμο εκπρόσωπο των ια-
τρών της χώρας μας».   

Έμπολα και Συρία ανάμεσα
στα θέματα της ατζέντα της CPME

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες της
ευρωπαϊκής ηπείρου από την εξάπλωση της νόσου
του Έμπολα ανέλυσαν μεταξύ άλλων τα μέλη της

CPME. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας οι ιατροί της Ευρώπης

ενημερώθηκαν για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την παροχή βοήθειας σε
αεροσκάφη, υλικά μέσα και υποστήριξη της έρευνας για
αντιμετώπιση της νόσου. Συγκεκριμένα, η Ε.Ε. και τα
κράτη μέλη της έχουν πλέον δεσμευθεί να διαθέσουν
πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την αντιμετώπιση
της κρίσης του Έμπολα στη Δυτική Αφρική. Επίσης, η Ε.Ε.
ξεκίνησε τη μεγαλύτερη επιχείρηση μεταφοράς υλικής
βοήθειας στις πληγείσες χώρες. Επιπλέον, η CPME εξέ-
δωσε συστάσεις για τους ιατρούς και επαγγελματίες
Υγείας που εργάζονται στις περιοχές όπου έχουν πληγεί
από τον ιό, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικότερα. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνόδου της CPME  συ-
ζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν τη διαφάνεια μεταξύ
των ιατρικών λειτουργών και των ιατροφαρμακευτικών
εταιρειών, την ασφάλεια των ασθενών, τις εναλλακτικές
θεραπείες, τη δημιουργία πολιτικής για κατάρτιση ενός
ενιαίου πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος για
τους ιατρούς, θέματα που αφορούν το e-health κ.τ.λ.

Επιπλέον, ο Τουρκικός Ιατρικός Σύλλογος ενημέρωσε
την ολομέλεια της CPME αναφορικά με τη βίαιη κατα-
στολή από το τουρκικό κράτος των διαδηλώσεων στην

πλατεία «Ταξίμ» καθώς και για το ανθρωπιστικό δράμα
που παίρνουν οι διακόσιοι πενήντα και πλέον χιλιάδες
συνάνθρωποί μας, οι οποίοι κατέφυγαν ως πρόσφυγες
από τη Συρία στην Τουρκία. Επίσης, ενημέρωσαν το σώμα
για τις ενέργειες του τουρκικού ιατρικού κόσμου και στις
δύο περιπτώσεις αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των προ-
σφύγων ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές.   

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, οι εκπρόσωποι
του Π.Ι.Σ. προέβησαν σε αριθμό παρεμβάσεων αναφορικά
με το μέλλον της CPME, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
ο ιατρικός κόσμος της Τουρκίας και τα θέματα που αφο-
ρούν τις εναλλακτικές θεραπείες. 

* Τον Π.Ι.Σ. εκπροσώπησαν οι Δρ. Ανδρέας Δημητρίου,
Δρ Άλκης Παπαδούρης και η Δρ Στέλλα Μισιαούλη - Δη-
μητρίου. 

Η Μόνιμη Επιτροπή Ευρωπαίων Ιατρών (Standing
Committee of European Doctors - CPME ) ή όπως είναι
γνωστή με το ακρωνύμιο στα γαλλικά CPME είναι μια εκ
των σημαντικότερων πανευρωπαϊκών ιατρικών οργανι-
σμών που διαδραματίζουν και συμβουλευτικό ρόλο στα
όργανα της Ε.Ε. Τα μέλη του οργανισμού σήμερα αριθ-
μούν γύρω στα δύο εκατομμύρια ιατρούς. Στο πλαίσιο της
CPME, συμμετέχουν επίσημα η συντριπτική πλειοψηφία
των Εθνικών Ιατρικών Συλλόγων της Ε.Ε. και, με το κα-
θεστώς των παρατηρητών, οι εθνικοί σύλλογοι των υπο-
ψηφίων για ένταξη χωρών, καθώς και το Ισραήλ.

• Τον ΠΙΣ εκπροσώπησαν 
οι Δρ Ανδρέας Δημητρίου, Δρ Άλκης Παπαδούρης

και η Δρ Στέλλα Μισιαούλη – Δημητρίου

Ως το μοναδικό νόμιμο εκπρόσωπο 
των ιατρών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο Τουρκικός Ιατρικός
Σύλλογος αναγνώρισε τον Π.Ι.Σ.



σελίδα 8 δεκέμβριος 2014 - ιανουάριος 2015

Προβολή του Ιατρικού Τουρισμού
της Κύπρου στη Μόσχα

Την προώθηση του ιατρικού τουρισμού
καθώς και της Κύπρου ως διεθνές
κέντρο ιατρικών υπηρεσιών, είχε ως

στόχο η διοργάνωση στη Μόσχα του πρώ-
του εξειδικευμένου φόρουμ με τον τίτλο
«Cyprus - Russia Health and Wellness
Forum 2014». Το φόρουμ διοργανώθηκε
από τον Φορέα Προώθησης Υπηρεσιών
Υγείας Κύπρου και είχε τεθεί υπό την αιγίδα
του Υπουργού Υγείας, Δρ Φ. Πατσαλή, ο
οποίος ηγήθηκε της αποστολής και ήταν ο
κύριος ομιλητής.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Παγκύ-
πριος Ιατρικός Σύλλογος, ο Παγκύπριος
Οδοντιατρικός Σύλλογος, μέλη του Φορέα
Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτικών μονά-
δων, καθώς και εταιρειών που δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα του τουρισμού Υγείας
και άλλοι οργανισμοί όπως ξενοδοχεία της
Κύπρου κ.τ.λ. 

• Τον Π.Ι.Σ. εκπροσώπησαν ο Πρό-
εδρος του Συλλόγου, Δρ. Ανδρέας Δημη-
τρίου, και ο Διοικητικός Λειτουργός, κ.
Χρίστος Ξενοφώντος. 
Από πλευράς της Ρωσίας ουσιαστική

ανάμιξη στην όλη οργάνωση του Φόρουμ
είχε το Εμπορικό Τμήμα της Κύπρου στη
Μόσχα, τα Επιμελητήρια της Μόσχας και
της Ρωσίας, καθώς και ο Σύνδεσμος των
Οργανωτών Ταξιδίων της Ρωσίας. Στα πλαί-
σια αυτά είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν
ασφαλιστικές εταιρείες, εξειδικευμένοι του-
ριστικοί πράκτορες και μεγάλος αριθμός
επαγγελματιών που σχετίζονται με τον
τομέα του ιατρικού τουρισμού. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης χαι-
ρετισμό από τον Πρέσβη της Κύπρου στη
Μόσχα, κ. Γιώργο Κασουλίδη, και από τον
Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου της Ρω-
σίας, κ. Georgy Petrov. Επίσης, διεξήχθη-
σαν εξειδικευμένες παρουσιάσεις από
εκπροσώπους του Φορέα Υγείας, του Παγ-
κύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Παγκύ-

πριου Οδοντιατρικού Συλλόγου και του Ιν-
στιτούτου Νευρολογίας Κύπρου. 

ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

OΠρόεδρος του Συλλόγου, Δρ. Ανδρέας
Δημητρίου, κατά τη διάρκεια της πα-

ρουσίασής του είχε την ευκαιρία να παραθέ-
σει στοιχεία αναφορικά με το υψηλό επίπεδο
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέ-
χεται στην Κύπρο τόσο από πλευράς των ια-
τρικών λειτουργών όσο και από πλευράς
των νοσηλευτικών μονάδων της χώρας μας. 

Επίσης, ο Δρ. Δημητρίου, αναφέρθηκε
στα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως τουριστι-
κού προορισμού υγείας και ευεξίας, καθώς
και στις προοπτικές που υπάρχουν για επεν-
δύσεις στον τομέα του τουρισμού της
Υγείας στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεδομένων και των πολιτικών και κοινωνι-
κών αναταραχών που υπάρχουν στην ευρύ-

τερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
Τέλος, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. αναφέρ-

θηκε στις παραδοσιακές σχέσεις της Ρω-
σίας με την Κύπρο, οι οποίες καθιστούν τη
χώρα φιλικό και δημοφιλή προορισμό για
τους Ρώσους πολίτες.   

• Επίσης, ο Π.Ι.Σ. στα πλαίσια της
αποστολής του είχε ετοιμάσει ειδικό έν-
τυπο στα αγγλικά και στα ρωσικά, το
οποίο διδόταν στους ενδιαφερομένους. 
Τέλος, οι εκπρόσωποι του Π.Ι.Σ. είχαν

την ευκαιρία να έχουν αριθμό συναντήσεων
με Ρώσους επιχειρηματίες και γενικότερα
ενδιαφερομένους που επιθυμούν να συνά-
ψουν συνεργασίες με την Κύπρο στον τομέα
του τουρισμού Υγείας.

ΑΡΘΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ 
ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ. ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για το Φό-
ρουμ αλλά και στα πλαίσια της προώθη-

σης του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου,
διευθετήθηκε και εντάχθηκε στο περιοδικό
“Apollo” της εταιρίας των Κυπριακών Αερο-
γραμμών, άρθρο αναφορικά με τις προσπά-
θειες του Π.Ι.Σ. από το 2013 για την
προώθηση του ιατρικού τουρισμού στην
Κύπρο και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης,
μόρφωσης και επαγγελματισμού των ιατρι-
κών λειτουργών που εργάζονται στην
Κύπρο. 
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Από τον Π.Ι.Σ. με τη βοήθεια της Cyta και της Cytacom Solutions

Η
νέα διαδικτυακή πύλη
Υγείας του Παγκυ-
πρίου Ιατρικού Συλλό-
γου (Π.Ι.Σ.), που

αναπτύχθηκε με τη βοήθεια της
Cyta και της θυγατρικής της Cy-
tacom Solutions παρουσιάστηκε
την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 σε
εκδήλωση που έγινε στο Αμφιθέ-
ατρο των Κεντρικών Γραφείων
της Cyta στη Λευκωσία. Η νέα
διαδικτυακή πύλη είναι προσβά-
σιμη από το διαδίκτυο αλλά και
μέσω κινητού τηλεφώνου και
προσφέρει πληροφορίες για τον
κλάδο της Υγείας στην Κύπρο. 

Η Πύλη Υγείας παρέχει επίσης
ενημερωμένες και επικυρωμένες
πληροφορίες, με σκοπό τη δια-
δραστική και ηλεκτρονική πληρο-
φόρηση ανάμεσα στον Π.Ι.Σ., τα
μέλη του, αλλά και όλους τους
συνεργάτες του κλάδου της
Υγείας στην Κύπρο. Παράλληλα,
ο νέος αυτός διαδικτυακός
χώρος αποτελεί το σημαντικό-
τερο εργαλείο ενημέρωσης αλλά
και αναφοράς, κυρίως για τον ια-
τρικό κόσμο, όπως επίσης και για
τον απλό πολίτη.

Η επόμενη φάση του έργου
περιλαμβάνει τη δημιουργία
εφαρμογής (App) για έξυπνες
συσκευές (smartphones και
tablets), με την οποία οι ασθε-
νείς, μέσω του κινητού τους τηλε-
φώνου θα μπορούν ανά πάσα
στιγμή να εντοπίσουν τα στοιχεία
επικοινωνίας, τον τόπο εργασίας
του γιατρού που επιθυμούν και
να έχουν αμφίδρομη και διαδρα-
στική επικοινωνία  μαζί του ή και
με τον Π.Ι.Σ.

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της διάσκε-
ψης τύπου, ο Πρόεδρος του

Π.Ι.Σ., Δρ Ανδρέας Δημητρίου,
ανέφερε ότι ο Ιατρικός Σύλλο-
γος συνομολογώντας ένα πλαί-

σιο συνεργασίας με την εταιρεία
CyTACOM και την εταιρεία CyTA
δημιούργησε ένα πολυδύναμο
portal το οποίο προσδοκεί να
αποτελέσει σημείο αναφοράς
για τον ιατρικό κόσμο και τους
ασθενείς της Κύπρου. Πρό-
σθεσε, ότι «προσπάθεια μας
είναι μέσω της ιστοσελίδας να
λαμβάνουν όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι, άμεση και έγκυρη πληροφό-
ρηση σε θέματα που αφορούν
τον Π.Ι.Σ.». 

Επιπλέον, ανέφερε ότι «όλες
οι ανακοινώσεις προς τα μέλη
μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα
και αποστέλλονται στους ια-
τρούς μας ηλεκτρονικά. Στόχος
μας είναι η σταδιακή ελάττωση
μέχρι και η πλήρης κατάργηση
της αποστολής έντυπων επιστο-
λών στα μέλη μας».

Ο Δρ. Δημητρίου επεσήμανε,
πως «προσδοκούμε ότι ο νέος
διαδικτυακός χώρος του Π.Ι.Σ.
θα αποτελέσει το σημαντικότερο
εργαλείο ενημέρωσης, κυρίως
για τον ιατρικό κόσμο και γενικό-
τερα για όλους τους ενδιαφερο-
μένους. Ο γιατρός ή ο πολίτης
που πλοηγείται στο νέο ιστοχώρο
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλό-
γου θα μπορεί να αναζητήσει και
να λάβει πληροφορίες για οποι-
ονδήποτε ιατρό. Θα έχει τη δυ-

νατότητα ανά πάσα στιγμή να
συμπληρώνει αιτήσεις και να τις
αποστέλλει ηλεκτρονικά στο σύλ-
λογο και να ενημερώνεται ηλε-
κτρονικά μέσω των
ανακοινώσεων του συλλόγου.
Επιπλέον, ο νέος ιστοχώρος θα
προσφέρει τη δυνατότητα γρήγο-
ρης και σωστής ενημέρωσης
σχετικά με τη νομοθεσία που διέ-
πει την άσκηση της ιατρικής στην
Κύπρο, καθώς επίσης και τις
ημερομηνίες διεξαγωγής συνε-
δρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων
επί ιατρικών θεμάτων.»

Τέλος, ο Δρ. Δημητρίου, ανέ-
φερε μεταξύ άλλων, ότι «ως ηγε-
σία του Π.Ι.Σ. θα συνεχίσουμε τις
προσπάθειες μας για συνεχή εκ-
συγχρονισμό και αναβάθμιση
των υπηρεσιών μας ώστε να μπο-
ρούμε να προσφέρουμε καλύτε-
ρες και εγκυρότερες υπηρεσίες
στον ιατρικό κόσμο, στους συ-
νεργάτες μας και στους συμπο-
λίτες μας. Ο ιατρικός κόσμος
ήταν, είναι και θα παραμείνει
δίπλα στους συμπολίτες μας.
Έτσι και αλλιώς, το ιατρικό επάγ-
γελμα και οι ιατρικοί λειτουργοί
αποτελούν αναπόσπαστο κομ-
μάτι αυτής της κοινωνίας και ως
Π.Ι.Σ. με κάθε ευκαιρία που μας
δίνεται θα υλοποιούμε και θα
αξιοποιούμε καινοτόμες ενέρ-

γειες και πολιτικές οι οποίες θα
μας φέρνουν ακόμη πιο κοντά
στους ασθενείς μας και στους
συμπολίτες μας.» 

Η συνεργασία των δύο οργα-
νισμών, Cyta και Π.Ι.Σ., αναμένε-
ται να συμβάλει θετικά σε
θέματα που αφορούν την επικοι-
νωνία και ενημέρωση μεταξύ
των ιατρών, των επαγγελματιών
του κλάδου αλλά και του κοινού.

Νέα ηλεκτρονική πύλη 
επικοινωνίας για την Υγεία





Συνάντηση με τον πρόεδρο της επι-
τροπής Υγείας του ΕΥΡΩΚΟ, κ.
Πόλυ Παλλήκαρο, είχε πρόσφατα η

Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Ι.Σ με στόχο
τη συζήτηση των δύο βασικών νομοσχε-
δίων που αφορούν στην εφαρμογή του
Γενικού Σχεδίου Υγείας, τα οποία κατέ-
θεσε το Υπουργείο Υγείας προς δημόσια
διαβούλευση.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού
Συλλόγου, Δρ. Ανδρέας Δημητρίου, ανέ-
φερε ότι το Γε.Σ.Υ. είναι ένα κοινωνικό
αίτημα δεκαετιών, ενώ το κράτος και οι
πολίτες έχουν δαπανήσει μέχρι σήμερα
περίπου τριάντα εκατομμύρια για μελέ-
τες. 

Ήρθε η ώρα λοιπόν να εφαρμοσθεί με
ένα τρόπο που να εξυπηρετεί πραγματικά
την υγεία των πολιτών με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος και σε ένα πλαίσιο εξι-
σορρόπησης ενός υγιούς ανταγωνισμού
ανάμεσα στα κρατικά και στα ιδιωτικά
νοσηλευτήρια. Πρόσθεσε ότι  το παρόν
σύστημα Υγείας έχει ξεπεράσει τα όρια

του και θα πρέπει να προχωρήσουμε το
συντομότερο στην εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. 

Ανέφερε, επίσης, ότι όλοι οι εμπλεκό-
μενοι φορείς θα πρέπει να συνεργαστούν
ώστε η μεταρρύθμιση αυτή να γίνει
πραγματικότητα. Επιπλέον, ο Δρ. Δημη-
τρίου ανέφερε ότι στηρίζουμε το σκεπτικό

πως το Υπουργείο πρέπει να έχει το ρόλο
της χάραξης στρατηγικής, ωστόσο υπάρ-
χουν αμφιβολίες και ανησυχίες στο να
περάσούν όλες οι εξουσίες ρύθμισης,
ελέγχου και διαχείρισης στο Υπουργείο,
το οποίο αυτή τη στιγμή δε διαθέτει την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και προσω-

πικό. 
Τέλος, ανέφερε ότι ως ΠΙΣ θεωρεί ότι

το Γε.Σ.Υ. θα μπορούσε να μετεξελιχθεί
σε ένα πολυασφαλιστικό σύστημα Υγείας
στο μέλλον δεδομένου ότι τεκμηριωμένα
θα βοηθήσει την εύρυθμη λειτουργία του
τομέα της Υγείας και θα είναι προς το
συμφέρον των Κύπριων πολιτών.    

Ο πρόεδρος της επιτροπής Υγείας του
ΕΥΡΩΚΟ, κ. Πόλυς Παλλήκαρος, ανέ-
φερε ότι η μεταρρύθμιση του τομέα της
Υγείας είναι μονόδρομος και περνά μέσα
από την εφαρμογή ενός ενοποιημένου
συστήματος Υγείας. 

Επιπλέον, ανέφερε ότι το ΕΥΡΩΚΟ δεν
απορρίπτει την εφαρμογή ενός πολυα-
σφαλιστικού Γε.Σ.Υ. σε μεταγενέστερο
στάδιο, εφόσον αυτό ικανοποιήσει βασι-
κές απαιτήσεις όπως η ισότιμη πρό-
σβαση, η μη εξυπηρέτηση των μεγάλων
ιδιωτικών συμφερόντων κ.ά.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα
βρίσκονται σε συνεχή και άμεση συνερ-
γασία και συνεννόηση αναφορικά με το
θέμα του Γε.Σ.Υ. 
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Συνάντηση ηγεσίας Π.Ι.Σ. με ΔΗΣΥ

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, κ. Αβέρωφ
Νεοφύτου, και την επιτροπή Υγείας του κόμμα-
τος, είχε πρόσφατα η εκτελεστική επιτροπή του

Σ.Ι.Σ υλοποιώντας την απόφαση του Σ.Ι.Σ. για συζή-
τηση με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα των δύο βα-
σικών νομοσχεδίων που αφορούν στην εφαρμογή του
Γενικού Σχεδίου Υγείας, τα οποία κατέθεσε πρόσφατα
το Υπουργείο Υγείας. 

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου,
Δρ Ανδρέας Δημητρίου, ανέφερε ότι το παρόν σύ-
στημα Υγείας έχει ξεπεράσει τα όρια του και θα πρέπει
να προχωρήσουμε το συντομότερο στην εφαρμογή του
Γε.Σ.Υ. Πρόσθεσε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα
πρέπει να συνεργαστούν ώστε το όραμα να γίνει πραγ-
ματικότητα. 

Επιπλέον, ο Δρ. Δημητρίου ανέφερε ότι σε αυτό το
στάδιο δεν πρέπει να συζητούμε τίποτα άλλο πέραν
των τρόπων για τη σωστή εφαρμογή του ήδη σχεδια-
σθέντος Γε.Σ.Υ., χωρίς να αποκλείουμε εκ προοιμίου
τη  συζήτηση της ενδεχόμενης εφαρμογής ενός πο-
λυασφαλιστικού συστήματος, εφόσον φυσικά υπάρ-
ξουν μελέτες και δεδομένα που να καταδεικνύουν ότι
η εμπλοκή των ασφαλιστικών εταιρειών  θα είναι συμ-
φέρουσα τόσο για τον ασθενή όσο και για το σύστημα. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ανέ-
φερε ότι δυστυχώς η μεταρρύθμιση του τομέα της
Υγείας έχει καθυστερήσει. Πρόσθεσε ότι η εφαρμογή
του Γε.Σ.Υ. είναι ένα μεγαλεπήβολο έργο το οποίο δεν
μπορεί από μόνο του το κράτος να  εφαρμόσει αφού
απαιτείται κοινωνικός διάλογος, συνεργασία και συ-
ναίνεση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων και
των πολιτικών δυνάμεων. 

Επιπλέον, ανέφερε ότι αυτό που πρέπει να εξετά-
σουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι εάν το κράτος

έχει πραγματικά τη δυνατότητα να εφαρμόσει το
Γε.Σ.Υ. στο παρόν στάδιο δεδομένου ότι οι οικονομικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι με-
γάλες. Επίσης, ανέφερε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ
προσεκτικοί ώστε η εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. να μην
εκτροχιάσει το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής
της Κύπρου. Τέλος, ανέφερε ότι όλοι μαζί θα πρέπει
να στηρίξουμε τις προσπάθειες της κυβέρνησης και
να βρούμε τις απαιτούμενες φόρμουλες και λύσεις
ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος παροχής της ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο.  

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι βασικός στόχος
είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου ποιοτικής ιατρι-

κής και φαρμακευτικής περίθαλψης στον Κύπριο πο-
λίτη ανεξάρτητα από την οικονομική ή την κοινωνική
του προέλευση και κυρίως η διασφάλιση του γεγονό-
τος ότι η προσφορά αυτών των υπηρεσιών πρέπει να
βρίσκονται μακριά από οποιεσδήποτε κομματικές ή
πολιτικές εξαρτήσεις. 

Επίσης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως συνε-
χίσουν να βρίσκονται σε άμεση επαφή και συνεργασία
ώστε να συζητούνται όλα τα  θέματα που αφορούν
στην εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. 

Η επόμενη συνάντηση συμφωνήθηκε να πραγμα-
τοποιηθεί μετά την προετοιμασία των τελικών κειμέ-
νων των δύο νομοσχεδίων.   

Η μεταρρύθμιση του τομέα
της Υγείας έχει καθυστερήσει

• Η εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. είναι ένα μεγαλεπήβολο έργο – Απαιτείται 
κοινωνικός διάλογος, συνεργασία και συναίνεση μεταξύ όλων 
των εμπλεκομένων φορέων και των πολιτικών δυνάμεων

Συνάντηση ηγεσίας Π.Ι.Σ. με ΕΥΡΩΚΟ

Μονόδρομος η μεταρρύθμιση
του τομέα της Yγείας

• Υλοποιείται μέσα από την εφαρμογή 
ενός ενοποιημένου συστήματος Υγείας
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Συνάντηση ηγεσίας Π.Ι.Σ. με ΑΚΕΛ

Συνάντηση με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους
του ΑΚΕΛ είχε πρόσφατα κλιμάκιο της ηγεσίας
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου με στόχο τη

συζήτηση των δύο προσχεδίων των βασικών νομο-
σχεδίων που αφορούν την εφαρμογή του Γενικού
Σχεδίου Υγείας, τα οποία κατέθεσε πρόσφατα το
Υπουργείο Υγείας προς δημόσια διαβούλευση.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου,
Δρ Ανδρέας Δημητρίου, ανέφερε ότι το παρόν σύ-
στημα Υγείας έχει ξεπεράσει τα όρια του και θα πρέπει
να προχωρήσουμε το συντομότερο στην εφαρμογή
του Γε.Σ.Υ. Πρόσθεσε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε το όραμα της εφαρ-
μογής ενός καθολικού συστήματος Υγείας να γίνει
πραγματικότητα. Επίσης, ο πρόεδρος του Π.Ι.Σ. ανέ-
φερε ότι τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια που έχουν
κατατεθεί για διαβούλευση από τον Υπουργό Υγείας
δε θα πρέπει να αλλάζουν την φιλοσοφία του Γε.Σ.Υ.
αλλά να βελτιώνουν τη λειτουργία του. 

Ο Δρ Δημητρίου πρόσθεσε ότι ο Π.Ι.Σ. δηλώνει
υπέρ της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτη-
ρίων για να υπάρξει ίση μεταχείριση ιδιωτικού και
κρατικού τομέα αλλά επιθυμεί διάλογο για το καθε-
στώς και το πώς θα είναι το μελλοντικό εργασιακό
πλαίσιο τόσο των ιατρών που θα εργάζονται στα ση-
μερινά δημόσια νοσηλευτήρια όσο και όλων των ερ-
γαζομένων. 

Τέλος, ανέφερε ότι ως Π.Ι.Σ. δεν αποκλείουμε εκ
προοιμίου τη συζήτηση της ενδεχόμενης εφαρμογής
ενός πολυασφαλιστικού συστήματος εφόσον φυσικά
υπάρξουν μελέτες και δεδομένα που να καταδει-
κνύουν ότι η εμπλοκή των ασφαλιστικών εταιρειών
θα είναι συμφέρουσα τόσο για τον ασθενή όσο και

για τον τομέα της Υγείας γενικότερα.
Από πλευράς του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, κύριος

Γιώργος Λουκαΐδης, εξέφρασε τη διαφωνία του για
τη μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων από τον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (Ο.Α.Υ.) και τη συγκέν-
τρωσή τους στο Υπουργείο Υγείας. Επίσης, εξέφρασε
την ανησυχία του για την προτεινόμενη σύσταση
πέντε οργανισμών δημοσίου δικαίου με την οποία
διακυβεύεται η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα
των κρατικών νοσηλευτηρίων ειδικά σε σχέση με τις
λειτουργικές δαπάνες που θα προκύψουν. 

Επίσης, ο κύριος Λουκαΐδης, τόνισε την ανάγκη
συζήτησης όλων των δημοσιοϋπαλληλικών ζητημά-
των στη Μεικτή Επιτροπή Προσωπικού με την
ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και τα συνδικαλιστικά όργανα του ιατρι-
κού κόσμου. Τέλος, εκφράστηκε η αντίθεση του
ΑΚΕΛ στην προοπτική αλλαγής της φιλοσοφίας του
Γε.Σ.Υ. και της πιθανότητας δημιουργίας πολυασφα-

λιστικού σχεδίου και σε βάθος χρόνου ιδιωτικοποί-
ησης της Υγείας, όπως προκύπτει από τις προτάσεις
για την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων. 

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν προβληματισμό για τα
ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για
ψήφιση των υπό διαμόρφωση νομοσχεδίων. Επίσης,
οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι βασικός στόχος
είναι η προσφορά υψηλού επιπέδου ποιοτικής ιατρι-
κής και φαρμακευτικής περίθαλψης στον Κύπριο πο-
λίτη ανεξάρτητα από την οικονομική ή την κοινωνική
του κατάσταση και κυρίως η διασφάλιση του γεγο-
νότος ότι η προσφορά αυτών των υπηρεσιών να βρί-
σκεται μακριά από οποιεσδήποτε κομματικές ή
πολιτικές εξαρτήσεις. 

Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν όπως συνε-
χίσουν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή και συνερ-
γασία ώστε να συζητούνται όλα τα  θέματα που
αφορούν την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ.

Τα κυβερνητικά νομοσχέδια να μην 
αλλάξουν τη φιλοσοφία του σχεδίου 

• Διαφωνία ΑΚΕΛ για πολυασφαλιστικό σχέδιο και μεταφορά εξουσιών 
από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (Ο.Α.Υ.) και τη συγκέντρωση τους 
στο Υπουργείο Υγείας

2ο Παγκύπριο Συνέδριο Παθολογίας

Με την παρουσία διεθνούς κύρους
καθηγητών ιατρικής από εγνω-
σμένα πανεπιστήμια του εξωτε-

ρικού, πραγματοποιήθηκε το διήμερο 22
και 23 Νοεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο
Mediterranean στη Λεμεσό, το 2ο Παγκύ-
πριο Συνέδριο Παθολογίας.

Το συνέδριο διοργάνωσε η Κυπριακή
Εταιρεία Παθολογίας (ΚΕΠ) και σύμφωνα
με ανακοίνωσή της, τα θέματα τα οποία
οι διακόσιοι πενήντα σύνεδροι είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν, παρου-
σίασαν διακεκριμένοι καθηγητές του
εξωτερικού και κάλυψαν ευρύ φάσμα της
εσωτερικής παθολογίας. Δόθηκε παράλ-
ληλα η ευκαιρία να ενημερωθούν για
νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά και
να συζητήσουν θέματα που αντιμετωπί-

ζουν στην καθημερινή ιατρική πράξη.
Η θεματολογία αφορούσε το σακχα-

ρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία, την
αρτηριακή υπέρταση, τις δυσλιπιδαιμίες
και την καρδιαγγειακή νόσο, τα παρανε-
οπλασματικά σύνδρομα, την ηπατολογία
και τις λοιμώξεις. Επιπλέον, η θεματική
ενότητα του Συνεδρίου "Ιατρική πέρα από
τα σύνορα" κάλυψε τα ευαίσθητα θέματα
των σπανίων νοσημάτων, τις ανισότητες
στη θεραπεία του καρκίνου και τον εθε-
λοντισμό στην ιατρική με δεδομένα τόσο
εντός όσο και εκτός Κύπρου.

Οι Κύπριοι παθολόγοι προστίθεται
στην ανακοίνωση τηρώντας την οδηγία
για τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση
αποδεικνύοντας με τη μαζική τους πα-
ρουσία στο συνέδριο τη δίψα τους για
επιμόρφωση. 

Στη συνέχεια η ΚΕΠ σημειώνει, ότι «σε
μια χρονική περίοδο που θεωρείται
καμπή για την επικείμενη εφαρμογή του
Γε.Σ.Υ. στον τόπο μας, η Κυπριακή Εται-
ρεία Παθολογίας χαιρετίζει την ειλικρινή
και έμπρακτη προσπάθεια του Υπουργού
Υγείας, κ. Φιλίππου Πατσαλή, προς αυτή

την κατεύθυνση, της οποίας πρωτοπόρος
είναι ο Π.Ι.Σ. 

Στηρίζουμε και επικροτούμε την προ-
σπάθεια αυτή και ευχόμαστε όλοι οι εμ-
πλεκόμενοι φορείς να συνεισφέρουν με
κάθε τρόπο στην εφαρμογή ενός Γε.Σ.Υ.
που στηρίζεται σε σωστές αρχές, που
αποτελεί προϊόν πολλών χρόνων και
κόπων και που βρίσκει επιτέλους πολι-
τική βούληση για εφαρμογή με στόχο
μόνο το όφελος του λαού της Κύπρου
μας», καταλήγει η ανακοίνωση της Κυ-
πριακής Εταιρείας Παθολογίας.  

Ενημέρωση για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
από διακεκριμένους καθηγητές του εξωτερικού



Χωρίς κανένα εμπόδιο προχω-
ρούν τα μαθήματα προσαρ-
μογής των προσωπικών

ιατρών, οι οποίοι θα ενταχθούν
στην πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευ-
τική φροντίδα στο πλαίσιο του Γενι-
κού Σχεδίου Υγείας, τονίζει ο
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επι-
τροπής του Παγκύπριου Ιατρικού
Συλλόγου (ΠΙΣ), Δρ Γιώργος Ποτα-
μίτης,  σε συνέντευξή του στον «ΙΑ-
ΤΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ».
Ο Δρ Γ. Ποταμίτης σημειώνει ότι

η αποδοχή από τους ιατρούς ήταν
ενθουσιώδης και αναφέρει ότι τα
μαθήματα αναμένεται ότι θα ολο-
κληρωθούν έγκαιρα. Σχετικά, εξη-
γεί ότι η εκπαίδευση δεν είχε σκοπό
να προσφέρει γνώσεις στους για-
τρούς που θα ενσωματωθούν στην
υπηρεσία αυτή, αλλά περισσότερο
να τους προετοιμάσει στην καλύ-
τερη προσαρμογή.
Εκφράζοντας τη μεγάλη ικανο-

ποίησή του για την επιτυχία του προ-
γράμματος, ο Πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΙΣ,
αναφέρει ότι στόχος και όραμα του
ΠΙΣ είναι η δημιουργία Σχολής Εκ-
παίδευσης των Οικογενειακών Ια-
τρών.
Σε άλλα σημεία της συνέντευξης

ο Δρ Γ. Ποταμίτης διατυπώνει την
άποψη ότι αναφορικά με την εφαρ-
μογή του Σχεδίου Υγείας,  από εδώ
και μπρος, θα πρέπει «να στηριχ-
θούμε στα δικά μας πόδια για να
μη ξοδεύονται τα λεφτά, σε τέτοια

περίοδο, σε δήθεν εμπειρογνώμο-
νες, που  μέχρι να καταλάβουν τον
οικονομικό  περίγυρο όσον αφορά
τις υπηρεσίες αυτές, φεύγουν με
παχουλούς μισθούς και αμοιβές
χωρίς να αφήνουν πίσω τους ση-
μαντικό έργο».

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- Δρ Ποταμίτη, πώς προχωρεί το
πρόγραμμα εκπαίδευσης για
προσαρμογή των Προσωπικών
Ιατρών οι οποίοι θα ενταχθούν
στην υπηρεσία του Γε.Σ.Υ.; Πώς
αξιολογείτε το  επίπεδο εκπαί-
δευσης;

ΔΡ Γ. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ:Πιστεύω ότι έχει
προταθεί ένας οδικός χάρτης εφαρ-
μογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας
που φαίνεται έστω και κάτω από πιε-
στικά χρονικά περιθώρια να υπάρχει
η δυνατότητα να εφαρμοστεί, τουλά-
χιστον όσον αφορά το πρώτο μέρος,
δηλαδή την εισαγωγή της πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης, την οποία θα επω-
μισθούν οι οικογενειακοί γιατροί.
Φαίνεται ότι έχει γίνει αρκετή δου-
λειά και, κατά την άποψή μου, υπάρ-
χουν όλες οι προϋποθέσεις
επιτυχούς εφαρμογής.
Ήταν απαράιτητο, βεβαίως, να

βοηθήσουμε τους γιατρούς να προ-
σαρμοστούν στο νέο σχέδιο υπηρε-
σιών Υγείας και γι’ αυτό ως
Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος
αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε
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Συνέντευξη με τον Δρ Γιώργο Ποταμίτη, 
Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΙΣ

Διασφαλίζεται
λειτουργία το

Με Με επιτυχία 
ολοκληρώνεται ο πρώτος

κύκλος εκπαίδευσης 
των Προσωπικών Ιατρών

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος
του Προγράμματος κατάρτισης των Προσωπικών Για-
τρών για να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην πρω-

τοβάθμια ιατροφαρμακευτική φροντίδα στο πλαίσιο του Γενικού
Σχεδίου Υγείας ( ΓεΣΥ). 

Την πρωτοβουλία για την υλοποίηση του καθοριστικής σημα-
σίας για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, προγράμματος είχε ο Παγκύ-
πριος Ιατρικός Σύλλογος, ενώ την  εκπαίδευση στηρίζουν το
Υπουργείο Υγείας, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και το Τε-
χνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», επιχειρεί σ’ αυτή την έκδοση μια
συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος. 

Στα πλαίσια αυτά δίνουν τις εκτιμήσεις τους με συνεντεύξεις
και αρθρογραφία:

• Ο Δρ Γιώργος Ποταμίτης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επι-
τροπής του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), 

• Ο κ. Άντης Λεωνίδου, Εξωτερικός Επιστημονικός Συντονι-
στής του Προγράμματος 

• Οι επικεφαλής των 6 Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμμα-
τος οι οποίοι αναφέρονται στη χρησιμότητα της εκπαίδευσης
στην κάθε μια από τις ενότητες.

Οι 6 Θεματικές Ενότητες 
του Προγράμματος

Θέμα 1: Εισαγωγή στις αρχές, δομές και διαδικασίες 
του ΓεΣΥ. Ο ρόλος και οι ευθύνες 
του Προσωπικού Ιατρού

Θέμα 2: Σύστημα ελέγχου ποιότητας (των ιατρικών υπηρεσιών)

Θέμα 3: Δεξιότητες επικοινωνίας και προσέγγισης ασθενών

Θέμα 4: Δημιουργία ιατρείου πρωτοβάθμιας ιατρο-
φαρμακευτικής φροντίδας και πολυιατρείων. 
Συνταγογράφηση στα πλαίσια μιας τεκμηριωμένης 
και αποδοτικής πρακτικής και τρόποι παραπομπής 
των ασθενών σε άλλους τομείς παροχής υπηρεσιών.

Θέμα 5: Διαχείριση της Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής 
φροντίδας.

Θέμα 6: Ο ρόλος του λογισμικού στην Πρωτοβάθμια 
Ιατροφαρμακευτική φροντίδα
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μια μορφή εκπαίδευσης, σε συνεργασία τόσο με
τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας όσο και με το
Υπουργείο Υγείας. Επομένως μετά από μια πε-
ρίοδο προετοιμασίας και προβληματισμού για το
πώς θα γίνει αυτή η εκπαίδευση, ζητήσαμε αρχικά
τη βοήθεια Κύπριου από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο
οποίος είχε εμπειρία στην εφαρμογή τέτοιων σχε-
δίων Υγείας και εμπειρία στην εκπαίδευση των οι-
κογενειακών γιατρών, του κ. Άντη Λεωνίδου. 
Με τη βοήθεια του δημιουργήσαμε μια Επι-

τροπή που επωμίστηκε την ευθύνη, με συμμετοχή
του Προέδρου του ΠΙΣ, καθώς και γιατρών που
είχαν κάποια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης σε
επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης και σε συνερ-
γασία και με τις αντίστοιχες εταιρείες πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης, οικογενειακών γιατρών,
Παθολογικής Εταιρείας, Παιδιατρικής Εταιρείας,
καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα με θεματολογία, η
οποία κάλυπτε όλο το φάσμα υπηρεσιών Υγείας
σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.  
Επαναλαμβάνω ότι η εκπαίδευση δεν είχε

σκοπό να προσφέρει γνώσεις στους γιατρούς που

θα ενσωματωθούν στην υπηρεσία αυτή αλλά πε-
ρισσότερο να τους προετοιμάσει στην καλύτερη
προσαρμογή.
Υπήρχαν θέματα οργάνωσης ενός ιατρείου,

ορθής επικοινωνίας με τους ασθενείς, ελέγχου
ποιότητας και πρακτικής που θα ακολουθείται
όσον αφορά τις υπηρεσίες. Τον έλεγχο απόδοσης
των κατευθυντηρίων γραμμών των πρωτοκόλλων
για καλύτερη πρακτική ιατρικής. Κατά τη διάρκεια
μάλιστα της εκπαίδευσης υπήρχε η ευκαιρία να
συζητήσουν μεταξύ τους τα προβλήματα που πι-
θανόν να προκύψουν και να τεθούν και ερωτή-
ματα για κενά που φαίνεται κατά την άποψή τους
ότι υπάρχουν στην εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. Έχουμε
κωδικοποιήσει αυτό το ερωτηματολόγιο και με τη
βοήθεια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και
του Υπουργείου Υγείας θα προσπαθήσουμε να
δώσουμε απαντήσεις.
Η αποδοχή από τους γιατρούς ήταν ενθουσιώ-

δης, απόδειξη ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόν-
των. Το επίπεδο των παρουσιάσεων και
συζητήσεων έχει εκτιμηθεί από ένα ερωτηματολό-
γιο αξιολόγησης με πέραν του 80% ικανοποίηση,
κάτι που μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Προχωρούν
τα μαθήματα χωρίς κανένα εμπόδιο και πιστεύω
ότι θα ολοκληρωθούν έγκαιρα και έτσι οι γιατροί
μας θα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν στην πρω-
τοβάθμια περίθαλψη ως λειτουργοί υπηρεσίας
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΟΔΙΑ

- Ουσιαστικά καλύψατε και την επόμενη ερώ-
τηση κατά πόσον είστε ικανοποιημένοι και ως
ΠΙΣ αλλά και εσείς προσωπικά από την προ-
ετοιμασία των οικογενειακών γιατρών.

ΔΡ Γ. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ: Προσωπικά είμαι πάρα
πολύ ικανοποιημένος γιατί είδα τον ενθουσια-
σμό με τον οποίο συμμετέχουν οι γιατροί, επι-
κοινώνησα με τους γιατρούς και μου εξέφρασαν
την ευαρέσκεια τους, παρακολούθησα τα ερω-
τήματα που υπέβαλαν οι ομάδες και τις συζητή-
σεις μεταξύ τους, που μου απέστειλε
ηλεκτρονικά ο κ. Λεωνίδου και αντιλήφθηκα ότι
γίνεται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Εξάλλου,
η θέση μου ήταν ότι πρέπει να εμπλακούν Κύ-

πριοι γιατροί και αποδείχτηκε ότι ήταν κάτι εξί-
σου χρήσιμο και αποδοτικό. Θα πρέπει τελικά
να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια από ‘δω και
μπρος, ακόμα και σε θέματα διαφορετικής άπο-
ψης για το σχέδιο Υγείας, και να μη ξοδεύονται
τα λεφτά, σε τέτοια περίοδο, σε δήθεν εμπειρο-
γνώμονες, που  μέχρι να καταλάβουν τον οικο-
νομικό περίγυρο όσον αφορά τις υπηρεσίες
αυτές εξαφανίζονται, φεύγουν με παχουλούς μι-
σθούς και αμοιβές χωρίς να αφήνουν πίσω τους
σημαντικό έργο.

ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΙΓΙΑ 
ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

- Και κάτι τελευταίο. Μας είπατε ότι το ενδια-
φέρον από γιατρούς ήταν μεγάλο. Ο ΠΙΣ
προτίθεται να προχωρήσει σε δεύτερο κύκλο
εκπαίδευσης;

ΔΡ Γ. ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ: Σίγουρα αυτό που έχουμε
κατά νου και μάλλον πρέπει να το υλοποιήσουμε
είναι,  κατά τον ίδιο τρόπο, όταν αρχίσει και το
δεύτερο στάδιο, δηλαδή υπηρεσιών δευτερο-
βάθμιας, να γίνουν παράλληλα προγράμματα
ενημέρωσης όσον αφορά τον τρόπο παραπομ-
πής από οικογενειακό στον ειδικό γιατρό, ή πώς
να αντιμετωπίζει ο ειδικός γιατρός την απευθείας
πρόσβαση των ασθενών κοντά του, για καλύ-
τερη επικοινωνία, πώς να αξιοποιήσει το σύ-
στημα πληροφορικής και στη συνέχεια ακόμα
και για την ενδονοσοκομειακή, πώς να ακολου-
θούνται τα λεγόμενα DRG, δηλαδή για κάθε πε-
ρίπτωση πώς ο γιατρός θα καταγράφει τη
θεραπεία την οποία έχει ακολουθήσει ακόμη την
κοστολόγηση, να συζητήσουν μαζί τους ασφα-
λιστικές δικλείδες για πιθανές περιπτώσεις
ανορθόδοξης ιατρικής, εκμετάλλευσης οικονο-
μικής του συστήματος. 
Νομίζω ότι συνεχώς πρέπει να «εκπαιδεύον-

ται γιατροί», τόσον οι οικογενειακοί όσο και οι
ειδικοί, ούτως ώστε να εξελίσσεται το σχέδιο
Υγείας πιο ομαλά. 
Επίσης, στόχος μας και όραμα μας είναι να

δημιουργήσουμε επιπρόσθετα σχολή εκπαίδευ-
σης των οικογενειακών γιατρών μετά και από τα
καλά αποτελέσματα του προγράμματος το
οποίο ακολουθήσαμε. 
Διότι, χωρίς αμφιβολία, το Σχέδιο Υγείας θα

είναι μια εξελίξιμη κατάσταση. Πρέπει συνεχώς
να σκεφτόμαστε τρόπους βελτίωσης για να πά-
ρουμε τις σωστές αποφάσεις, πρέπει να γίνεται
και μια αξιολόγηση καθώς επίσης και εκπαί-
δευση των γιατρών. Θα εισηγηθούμε πρωτό-
κολλα, κατευθυντήριες γραμμές για σωστές
ιατρικές πράξεις. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει
συνεχώς να έχουμε επαφή με τους γιατρούς με
μια μορφή εκπαίδευσης είτε πρόκειται για οικο-
γενειακούς γιατρούς είτε για ειδικούς γιατρούς.
Πιστεύω ότι με τη συμπεριφορά τους και ο

ΠΙΣ και η ιατρική κοινότητα έχουμε δείξει τη θέ-
λησή μας και την αποφασιστικότητά μας να
εφαρμόσουμε ένα σχέδιο Υγείας  πρωτίστως
προς όφελος του κόσμου, προς όφελος των
ασθενών.

Υψηλό το επίπεδο παρουσιάσεων 
και συζητήσεων 

Στόχος του ΠΙΣ είναι 
η δημιουργία Σχολής Εκπαίδευσης 
των Οικογενειακών Ιατρών

Για την εφαρμογή του Σχεδίου 
Υγείας,  από εδώ και μπρος, 
να στηριχθούμε στα δικά μας 
πόδια - Να μη ξοδεύονται λεφτά, 
σε τέτοια περίοδο, σε δήθεν
εμπειρογνώμονες

 η ομαλή
υ Γε.Σ.Υ.

την επιτυχή εκπαίδευση προσαρμογής των Προσωπικών Iατρών



ΟΕξωτερικός Επιστημονικός Συντονι-
στής του Προγράμματος για την εκπαί-
δευση των Προσωπικών Iατρών, κ.

Άντης Λεωνίδου, στη συνέντευξη που ακολουθεί
αναλύει τις έξι ενότητες του προγράμματος εκ-
παίδευσης  ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται κάτω
από ποιες συνθήκες ανέλαβε την προετοιμασία
του προγράμματος. Επίσης εκφράζει την ικανο-
ποίηση του για τα μέχρις στιγμής αποτελέσματα
και δηλώνει πολύ αισιόδοξος για το ρόλο των
μελλοντικών προσωπικών γιατρών στην Κύπρο.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- Έχετε αναλάβει το πρόγραμμα εκπαίδευσης
των προσωπικών ιατρών στα πλαίσια εφαρμογής
τους Γε.Σ.Υ. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας με την
ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης;

Α. ΛΕΩΝΙΔΟΥ: Με είχε καλέσει ο ΠΙΣ από τον πε-
ρασμένο Φεβρουάριο και με ρώτησε αν μπορώ να
προετοιμάσω ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης  των
γιατρών, για να εφαρμοστεί στα πλαίσια του Γε.Σ.Υ.
το σύστημα του προσωπικού γιατρού. Το ετοίμασα,
ήρθα στην Κύπρο γύρω στον Φεβρουάριο, το πα-
ρουσίασα και τους άρεσε. Συζητήσαμε πρώτα  και
σύμφωνα με τις ανάγκες τους πρότεινα ότι θα
έπρεπε να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα με έξι ενό-
τητες τις οποίες ανέπτυξα και μου ζήτησαν να προ-
ετοιμάσω ένα πρόγραμμα με αυτές τις ενότητες.
Πήγα πίσω στην Αγγλία, το ετοίμασα και τους το
έστειλα. Στην πορεία ήρθα, όπως σας είπα το πα-
ρουσίασα, τους άρεσε πάρα πολύ και μετά αρχί-
σαμε διαπραγματεύσεις για ανάπτυξη του
προγράμματος.

Είχαν προτείνει να βάλουμε Κύπριους εκπαιδευ-
τές και έπρεπε να γίνει μια επιλογή, με κάλεσαν στις
παρουσιάσεις, αφού είχαν ζητήσει από τους ενδια-
φερόμενους να ετοιμάσουν μια παρουσίαση για να
δούμε κατά πόσον ήταν κατάλληλοι, οπότε επελέ-
γησαν έξι υπεύθυνοι ενοτήτων. Εργάστηκα με αυ-
τούς και τις ομάδες τους για την ανάπτυξη κάθε
θέματος με κάθε λεπτομέρεια και επαγγελματισμό.

- Σε γενικές γραμμές, ποιο είναι το αντικείμενο
της κάθε ενότητας;

Α. ΛΕΩΝΙΔΟΥ: Το πρώτο και πιο βασικό θέμα είναι
να μάθουν αυτοί που θέλουν να γίνουν προσωπικοί
γιατροί στα πλαίσια του Γε.Σ.Υ., το πώς θα εφαρμο-
στεί το σύστημα. Τους είχαμε δώσει ένα βιβλιάριο
που είχε τυπώσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
– γύρω στις εξήντα σελίδες – και έπρεπε αυτό να το
μάθουν πολύ καλά. Αυτή ήταν η πρώτη βάση. Επι-
πρόσθετα, έπρεπε να κάνουν κάποια κωδικοποίηση
των ασθενειών της πρωτοβάθμιας φροντίδας,
υπάρχει το σύστημα ICPC 2, που είναι ειδικά για
ασθένειες της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Υπάρχει
και το ICPC που είναι για όλες τις ασθένειες και
αυτά τα συνδυάσαμε. Είχαν προετοιμάσει μία πα-

ρουσίαση οι γιατροί (οι υπεύθυνοι ενοτήτων), μία
παρουσίαση ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
έτσι ώστε να δουν και τις δύο πλευρές ενώ αφού
τελειοποιήσαμε το περιεχόμενο το παρουσιάσαμε.
Αυτό ήταν το πρώτο.

Το δεύτερο, είπαμε ότι οι γιατροί πρέπει να μά-
θουν να κάνουν κάποιο έλεγχο κλινικής ποιότητας
δηλαδή να μπορούν να αυτοελέγχουν την ποιότητα
των υπηρεσιών που προσφέρουν – πολύ σημαντικό
αυτό. Και αυτό πάλι το ανέπτυξα με τον υπεύθυνο
της ενότητας και το παρουσιάσαμε όπως πρέπει.

Το τρίτο ήταν αυτό που λέμε consultation and
communications skills, δηλαδή το πώς θα μπορεί ο
γιατρός όταν βλέπει τον ασθενή να ακολουθεί μία
δομή, το πώς θα κάνει τη συνέντευξη με τον
ασθενή, από τη λήψη πληροφοριών μέχρι τη διά-
γνωση, να κάνει συμφωνία με τον άρρωστο τι θε-
ραπεία θα του κάνει και πώς θα προσπαθεί να
αναπτύξει τις σχέσεις του με τον ασθενή με τέτοιο
τρόπο ώστε να υπάρχει κάποια συμφωνία. Διότι στη
νέα ιατρική πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ
ασθενή και γιατρού. Δεν ισχύει πλέον η παλαιά κα-
τάσταση «θα πάρεις αυτά, φύγε». Έχουν αλλάξει
πάρα πολύ τα πράγματα. Και τώρα αυτή η μέθοδος
διδάσκεται και στα πανεπιστήμια στο δεύτερο έτος
της ιατρικής σχολής, ενώ οι γιατροί που έχουν τε-
λειώσει εδώ δε διδάχθηκαν κάτι τέτοιο. Και η τρίτη
ενότητα είναι πολύ σημαντική.

Η τέταρτη ενότητα αφορά το πώς θα δημιουργή-
σουν ένα ιατρείο ή πολυιατρείο, αν θα κάνουν κοι-
νοπραξία, και τους δώσαμε πάρα πολλά να
σκεφτούν για το τι χρειάζεται. Πρώτα απ’ όλα υπάρ-
χουν ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού, προσωπι-
κού, τις οποίες θα υπογράψει το συμβόλαιο ένας
γιατρός όταν θα γίνει προσωπικός γιατρός. Για να
του δοθεί άδεια να μπορεί να εργαστεί ως προσω-
πικός γιατρός πρέπει να πληρεί αυτές τις ελάχιστες
απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, όμως εμείς τους δείξαμε

κάτι το οποίο είναι το ιδανικό. Για να κάνεις ένα
καλό ιατρείο θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να
βλέπεις μελλοντικά ότι θα πρέπει να φτάσεις σ’
αυτό το σημείο. Να υπάρχει ράμπα, να υπάρχει ξε-
χωριστό αποχωρητήριο για τους ασθενείς, να
υπάρχει χώρος για το άλλαγμα των παιδιών, καλός
φωτισμός. Με λίγα λόγια πώς θα κάνεις ένα ιδα-
νικό ιατρείο. 

Επίσης, στην ενότητα αυτή καλύψαμε  τις υπηρε-
σίες φαρμακευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή να ξέρουν
το πώς θα χειριστούν τα φάρμακα, ποιος τα πλη-
ρώνει, πόσα, πότε.

Το πέμπτο, αφορά τη διαχείριση της παγκύπριας
ιατρικής φροντίδας. Δηλαδή ανοίγεις ένα ιατρείο,
φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο ξέρεις τις βά-
σεις, ξέρεις πώς θα βελτιώσεις τις υπηρεσίες που
προσφέρεις, ξέρεις πώς θα επικοινωνείς πραγμα-
τικά καλά με τον ασθενή, πώς θα δημιουργήσεις
το ιατρείο σου – βλέπετε ότι όλα είναι συνδεδεμένα.
Το επόμενο στάδιο είναι πώς θα διαχειριστείς το ια-
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τρείο σου. Η διαχείριση του ιατρείου είναι πάρα
πολύ σημαντική. Και αυτό αρχίζει σήμερα. Η δια-
χείριση όσον αφορά προσωπικό, κτίρια, εξοπλι-
σμούς, προϋπολογισμούς, εισόδημα, έξοδα, πώς
θα διαχειριστείς ως επιχείρηση το ιατρείο σου.

Και το έκτο, το οποίο θα γίνει τον Ιανουάριο έχει
σχέση με το λογισμικό που θα δημιουργήσει ο Ορ-
γανισμός Ασφάλισης Υγείας και τον ηλεκτρονικό
φάκελο του αρρώστου, το πώς θα συνδέονται όλα
αυτά για να ενώνονται μέσω του συστήματος να
είναι δηλαδή ηλεκτρονικά συνδεδεμένα.

Αυτές είναι οι έξι ενότητες του πρώτου κύκλου.
Ο δεύτερος κύκλος, θα αρχίσει προς τα τέλη Ια-
νουαρίου και ο τρίτος κύκλο στις αρχές Απριλίου
μέχρι το τέλος του Μάη. Μέχρι τότε ελπίζουμε να
έχουμε εκπαιδεύσει περίπου εννιακόσιους για-
τρούς.

- Οι γιατροί οι οποίοι συμμετέχουν σ’ αυτές τις
ενότητες με την ολοκλήρωση και των τριών κύ-
κλων θα μπορούν να αναλάβουν ως Προσωπι-
κοί Ιατροί  ή θα υπάρξει άλλη διαδικασία;

Α. ΛΕΩΝΙΔΟΥ: Όταν τελειώσουν αυτή τη σειρά
μαθημάτων θα δικαιούνται να μπουν στο σύστημα
Υγείας ως προσωπικοί γιατροί, η απάντηση δηλαδή
είναι ναι, θα μπορούν να εργαστούν ως προσωπικοί
γιατροί. Υπάρχει ομως εδώ μια μικρή διαφορά.
Υπάρχουν ορισμένοι γιατροί που είχαν τελειώσει
μετά από το 2004 και αυτοί με τα σημερινά δεδο-
μένα δε δικαιούνται να μπουν μέσα, αλλά προσπα-
θεί τώρα ο ΠΙΣ να βρει τρόπο που να τους επιτρέπει
να μπουν μέσα και ίσως να χρειαστούν κάτι επιπρό-
σθετο. Αλλά όσοι είχαν τελειώσει ή μπει στο σύ-
στημα πριν το 2004, θα δικαιούνται με αυτή τη
σειρά μαθημάτων να μπουν ως προσωπικοί γιατροί
ή προσωπικοί παιδίατροι. 

Αυτό που έπρεπε προηγουμένως να αναφέρω
είναι ότι οι προσωπικοί γιατροί απευθύνονται σε
ενήλικες ενώ στα παιδιά ο προσωπικός παιδίατρος.
Για παράδειγμα, σε μια οικογένεια με τρία παιδιά

κάτω των δεκαέξι χρόνων, οι ενήλικοι θα πάνε σε
προσωπικό γιατρό και τα παιδιά σε προσωπικό παι-
δίατρο. Μπορεί ένας προσωπικός γιατρός και ένας
προσωπικός παιδίατρος να κάνουν μία κοινοπραξία
ή να βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Το άλλο που θα πρέπει να αναφέρω είναι ότι
σύμφωνα με τους κανονισμούς του Γε.Σ.Υ. που είναι
συμφωνημένοι, δικαιούται ένας προσωπικός για-
τρός ή παιδίατρος να έχει μέχρι δυόμισι χιλιάδες
δικαιούχους πάνω στη λίστα των ασθενών του.
Αυτό είναι το μέγιστο. Το ελάχιστο δεν υπάρχει.
Υπήρχε κάποτε ο αριθμός τριακόσια αλλά τον
έχουν αφαιρέσει μετά από διαπραγματεύσεις. Και
τώρα συζητούν αν θα αλλάξουν αυτά, αλλά νομίζω
ότι δυόμισι χιλιάδες είναι κανονικό διότι για να επι-
βιώσει κάποιος ως προσωπικός γιατρός στην
Κύπρο χρειάζεται περίπου χίλια εκατόν με χίλια δια-
κόσια άτομα, τα οποία να είναι δικαιούχοι στη
λίστα του. Στην περίπτωση που είναι καλός και μπο-
ρεί να προσφέρει επιπρόσθετες υπηρεσίες μπορεί
να αυξήσει τα άτομα μέχρι δύο χιλιάδες πεντακό-
σια. Αν για παράδειγμα τέσσερις γιατροί κάνουν
μία κοινοπραξία και αναλάβουν δέκα χιλιάδες
μέλη του πληθυσμού, θα κάνουν ένα πάρα πολύ
καλό ιατρείο, αυτό που σας είπα προηγουμένως, το
ιδανικό. Ενώ αυτός που θα διαλέξει να μείνει μόνος
του θα μπορεί να κάνει μόνο τις ελάχιστες απαιτή-
σεις που χρειάζεται ένα ιατρείο.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένος από τα
μέχρι στιγμής αποτελέσματα της εκπαίδευσης;

Α. ΛΕΩΝΙΔΟΥ: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημέ-
νος πέραν από τις αρχικές μου προσδοκίες, διότι
σε κάθε ενότητα δίνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο
που κάνουμε είναι να δώσουμε στους γιατρούς ένα
ερωτηματολόγιο πριν αρχίσουν τα μαθήματα για
να δούμε τις γνώσεις τους και στο τέλος των μαθη-
μάτων θα τους δώσουμε το ίδιο ερωτηματολόγιο
και εμείς θα συγκρίνουμε τις απαντήσεις για να δια-
πιστώσουμε κατά πόσον επήλθε μάθηση. Αν δεν
επήλθε μάθηση σημαίνει ότι αποτύχαμε. Αυτό θα
το ξέρουμε μετά όταν τελειώσουμε και με την τελευ-
ταία ενότητα που θα κάνουμε την τελική αξιολό-
γηση. 

Το άλλο που κάνουμε είναι ότι στο τέλος κάθε
ενότητας τους δίνουμε ένα ερωτηματολόγιο για το
πέρας της ενότητας και τους ρωτούμε κάποια πράγ-
ματα. Να μας δώσουν τις απόψεις τους όσον
αφορά το περιεχόμενο της ενότητας, την ποιότητα
των παρουσιάσεων, την ομαδική εργασία – διότι
εκτός από τις παρουσιάσεις τους βάζουμε και ερ-
γάζονται σε ομάδες και κάνουν παρουσιάσεις οι
ίδιοι για θέματα που συζητούν, για να μάθουν κάτι
επιπρόσθετο με τη συζήτηση – και τα μέσα και διευ-
κολύνσεις που υπάρχουν. Και σε κάποιες ενότητες
βάζουμε μια επιπρόσθετη ερώτηση. Για παρά-
δειγμα, όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητας, κατά
πόσον νιώθουν ικανοί να κάνουν έλεγχο κλινικής

ποιότητας, και όσον αφορά το ιατρείο αν έχουν την
ικανότητα να φύγουν από εδώ και να ανοίξουν ένα
ιατρείο.

Λοιπόν μέχρι στιγμής ένα μεγάλο ποσοστό – πε-
ρίπου το 90% - μας είπαν ότι το περιεχόμενο είναι
καλό ή πολύ καλό, το ίδιο ισχύει για τις παρουσιά-
σεις και για τα υπόλοιπα. Μόνο όσον αφορά τον
έλεγχο κλινικής ποιότητας, υπάρχει ένα ποσοστό
μέχρι 20% που το βλέπουν ως μέτριο, δε νιώθουν
ότι είναι καλοί ή πολύ καλοί – και αυτό θα το εξετά-
σουμε με τον Ιατρικό Σύλλογο. Σε όλα τα άλλα
είμαι πλήρως ευχαριστημένος, ενώ είμαι ιδιαίτερα
ευχαριστημένος όσον αφορά την αξιολόγηση. 

Κάτι που αφήσαμε πίσω έχει να κάνει με τις με-
θόδους. Υπάρχει μέθοδος παρουσιάσεων micro
lectures και ένα έντυπο, το οποίο ονομάζουμε re-
flecting journal. Τους δίνουμε ένα έντυπο το οποίο
τους βοηθά στο πώς θα μελετήσουν επιπρόσθετα
θέματα μόνοι τους, διότι δεν μπορούμε να τα κα-
λύψουμε όλα στην τάξη και τους δώσαμε μία δομή
πώς θα το κάνουν αυτό. Πώς θα δουν πόσα έχουν
μάθει και τι επιπρόσθετα πρέπει να μάθουν. Το άλλο
που τους είχαμε βάλει, όσον αφορά τον έλεγχο κλι-
νικής ποιότητας, ήταν μία κατ’ οίκον εργασία, την
οποία θα παρουσιάσουν μέχρι τον Ιανουάριο και
ελπίζω ότι με αυτό τον τρόπο, αυτό το 20% που είπα
προηγουμένως θα αυξηθεί.

Αυτή είναι η εικόνα του προγράμματος εκπαί-
δευσης: Δηλαδή, κύρια παρουσίαση, καθοδή-
γηση τι θα μελετήσουν, δομή για το πώς θα το
μελετήσουν, ομαδική εργασία. Οι γιατροί μαθαί-
νουν να παρουσιάζουν μόνοι τους και επίσης
έχουμε τοποθετήσει όλο το υλικό στην ιστοσε-
λίδα του Ιατρικού Συλλόγου και μπορούν να έλ-
θουν σε επαφή μαζί μου αν θέλουν κάτι
επιπρόσθετο. Έχουμε κάνει group e-males και
τους ενημερώνουμε.

- Μετά το τέλος της εκπαίδευσης αυτών
των εννιακοσίων γιατρών θα υπάρξει επανά-
ληψη της διαδικασίας και για άλλους για-
τρούς;

Α. ΛΕΩΝΙΔΟΥ: Αυτό εξαρτάται από τον Ια-
τρικό Σύλλογο. Προς το παρόν το πρόγραμμα
μας αφορά μέχρι το τέλος του Μάη αυτούς τους
εννιακόσιους αλλά θα υπάρχει συνεχώς βελ-
τίωση. Δηλαδή όταν τελειώσουμε τον πρώτο
κύκλο θα κάνω εγώ μία έκθεση όπου θα πούμε
πώς έχει προχωρήσει ο κύκλος Α, τι βελτιώσεις
πρέπει να γίνουν – γιατί πάντα υπάρχει χώρος
για βελτίωση – πώς θα βελτιωθούμε  για τον Β
κύκλο και πώς θα προχωρήσουμε.

ε κάθε
ελματισμό»
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- «Πόσο σημαντική είναι για τους Ιατρούς που
θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως προ-
σωπικοί ιατροί στα πλαίσια του Γε.Σ.Υ., η εκ-
μάθηση των βασικών αρχών του Γενικού
Σχεδίου Υγείας;»

Θ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ: Στο νέο σύστημα Υγείας θα
αναλάβουν ρόλο  προσωπικού ιατρού (ΠΙ) τέσ-
σερις κατηγορίες ιατρών: α) ιατροί με ειδικότητα
στη γενική/οικογενειακή ιατρική, β) ιατροί που
τους έχει αναγνωριστεί η ειδικότητα στη γενική
ιατρική από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου μετά
από συγκεκριμένη εκπαίδευση, γ) παθολόγοι
και δ) παιδίατροι.  

Για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των πιο
πάνω ιατρών ως ΠΙ στο Γε.Σ.Υ., θα πρέπει να ολο-
κληρώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης που

έχει καταρτίσει ο ΠΙΣ και το οποίο βρίσκεται ήδη
σε εξέλιξη με τη συμμετοχή εκπαιδευτών που
προέρχονται από τις επιστημονικές εταιρείες της
Γενικής Ιατρικής Κύπρου (Ε. Γ. Ι. Κ.), της Κυπρια-
κής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΚΕΓΙ) και της
Παιδιατρικής Εταιρείας.  Ο πρώτος κύκλος του
προγράμματος έχει μόλις ολοκληρωθεί με αρ-
κετή επιτυχία. 

Από τα αποτελέσματα της εκτίμησης της προ-
ϋπάρχουσας γνώσης των ιατρών για τις βασικές
αρχές του Γε.Σ.Υ. προκύπτει ότι, οι ιατροί δεν
είχαν μελετήσει στο παρελθόν σε βάθος τις βα-
σικές αρχές του Γε.Σ.Υ. ούτε και είχαν ενημερω-
θεί για τον τρόπο λειτουργίας του νέου
συστήματος Υγείας.  Όπως φαίνεται από τις
απαντήσεις που δόθηκαν, τα ποσοστά γνώσεων
ως προς τις διάφορες πτυχές του Γε.Σ.Υ. πριν την

έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης των ΠΙ
κυμάνθηκαν μεταξύ 33.% - 63.4%.  

Η δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος
ήταν τέτοια ώστε οι ιατροί είχαν την ευκαιρία να
πληροφορηθούν άμεσα από τους λειτουργούς
του ΟΑΥ για διάφορα ζητήματα (π.χ. μέθοδοι
αποζημίωσης των ΠΙ, ανάπτυξη κοινοπραξιών,
διαδικασίες παραπομπής των ασθενών προς τις
υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
φροντίδας Υγείας).  Το λεπτομερές κείμενο που
αφορά τις βασικές αρχές του Γε.Σ.Υ. το οποίο
έχει εκδώσει ο ΟΑΥ είναι διαθέσιμο σε όλους
τους ιατρούς στην ιστοσελίδα του ΠΙΣ και διατί-
θεται σε αυτούς κατά τη διάρκεια της εκπαίδευ-
σης ώστε να το μελετήσουν και να συζητήσουν
διεξοδικά θέματα που χρήζουν διευκρινήσεων.
Αυτό που διαφάνηκε από τη συμμετοχή των ια-
τρών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν ότι
υπάρχει προθυμία για να συνεργαστούν μεταξύ
τους για να καταστεί δυνατή η επιτυχής εφαρ-
μογή του νέου συστήματος Υγείας. 

Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν όλοι
οι ιατροί που θα ασκήσουν ρόλο ΠΙ στο Γε.Σ.Υ.
για τον τρόπο με τον οποίο θα συμβληθούν στο
Γε.Σ.Υ., για τις δραστηριότητες που θα εκτελούν,
τον τρόπο αποζημίωσής τους, τις ευθύνες που
θα έχουν απέναντι στους δικαιούχους τους με
τελικό σκοπό την παροχή ισότιμης, καθολικής,
ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής φροντί-
δας υγείας στον πληθυσμό.  

Ο ΠΙΣ έχει ευθύνη να ενημερώνει τους ια-
τρούς για τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιεί
με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουρ-
γείο Υγείας, ΟΑΥ) μέσω των επιστημονικών εται-
ρειών.  Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι
οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν σε σχέση
με το εργασιακό καθεστώς των ΠΙ θα τύχουν
αποδοχής τους από τους ιατρούς.  

Εισαγωγή στις αρχές, δομές 
και διαδικασίες του Γε.Σ.Υ.

Ο ρόλος και οι ευθύνες του Προσωπικού Ιατρού

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Module Leader: Δρ Θεοδώρα Ζαχαριάδου
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- Πόσο σημαντική είναι για
τους Ιατρούς που θα προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους ως
Προσωπικοί Ιατροί στα πλαίσια
του Γε.Σ.Υ., η εκμάθηση της δια-
δικασίας ελέγχου της κλινικής
ποιότητας ώστε να προσφέ-
ρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες
στους ασθενείς;

Φ.ΦΥΛΑΚΤΟΥ: Εξ’ ορισμού, ο
κλινικός έλεγχος είναι η διαδικα-
σία βελτίωσης της κλινικής ποι-
ότητας που σκοπό έχει να
βελτιώσει την ολοκληρωτική
φροντίδα των ασθενών μέσω συ-
στηματικής μελέτης της φροντί-
δας χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένα κριτήρια. Όπου
κριθεί αναγκαίο, εφαρμόζονται
αλλαγές και χρησιμοποιείται πε-
ραιτέρω  παρακολούθηση για να
επικυρωθεί η βελτίωση στο σύ-
στημα.

Η παγκόσμια βιβλιογραφία
όταν αναφέρεται  στον κλινικό
έλεγχο (Clinical Audit) περιγράφει
μια αποδεδειγμένη μέθοδο ανα-
βάθμισης της ποιότητας και ένα
συστηματικό τρόπο αναθεώρησης
της πρακτικής με βελτιωτικές αλ-
λαγές διότι: αναγνωρίζει και υπο-
στηρίζει την καλή πρακτική,
βελτιώνει την φροντίδα των ασθε-
νών, παρέχει πληροφορίες για την

αποτελεσματικότητα μιας πρακτι-
κής, υπογραμμίζει προβλήματα,
βοηθά με εξεύρεση λύσεων, και
βελτιώνει την ομαδική εργασία
και επικοινωνία. Συγκεκριμένα , το
δεύτερο μέρος του ορισμού NICE
περιγράφει τη διαδικασία ως ακο-
λούθως: «Πτυχές της δομής, δια-
δικασίες και αποτελέσματα της
φροντίδας, επιλέγονται και ελέγ-
χονται συστηματικά βάσει εκτετα-
μένων κριτηρίων. Όπου
ενδείκνυται, εφαρμόζονται αλλα-
γές  σε προσωπικό, ομαδικό ή
υπηρεσιακό επίπεδο, και χρησιμο-
ποιείται περαιτέρω παρακολού-
θηση για την επιβεβαίωση της
βελτίωσης στην δομή της φροντί-

δας υγείας».
Συνοπτικά, ο κλινικός έλεγχος

είναι η συστηματική διαδικασία
που εξετάζει τη δική μας πρακτική
και υποβάλλει τρεις κύριες ερωτή-
σεις: (1) τι θα έπρεπε να είχαμε
εφαρμόσει; (2) το εφαρμόζουμε;
(3) εάν όχι, πώς μπορούμε να το
βελτιώσουμε; Ο κλινικός έλεγχος
διεξάγεται μέσω μίας διαδικασίας
(clinical audit cycle) πού αρχικά
επιλέγεται το θέμα και τα κριτήρια
της καλύτερης πρακτικής (audit cri-
teria), και ακολούθως συλλέγον-
ται οι πληροφορίες και τα
δεδομένα που αφορούν τη διεργα-
σία ελέγχου. Στη συνέχεια οι πλη-
ροφορίες αναλύονται σύμφωνα με

τα κριτήρια και διοχετεύονται τα
αποτελέσματα στην κλινική ομάδα
ελέγχου. Θα συζητηθούν οι αλλα-
γές που πιθανόν να κριθούν απα-
ραίτητες  και θα επικυρωθούν μετά
από συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα πριν τον επανέλεγχο. Ο
επανέλεγχος είναι το τελευταίο
στάδιο επικύρωσης των βελτιωτι-
κών αλλαγών και η απόδειξη βελ-
τίωσης της κλινικής πρακτικής. 

Έχοντας αναφέρει τα πιο πάνω,
θεωρείται άκρως ευνόητο αλλά
και αναγκαίο για τους ιατρούς που
θα προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους ως Προσωπικοί Ιατροί στα
πλαίσια του Γε.Σ.Υ., η εκμάθηση
της διαδικασίας ελέγχου της κλι-
νικής ποιότητας διότι αυτό θα δια-
σφαλίσει τη συνεχιζόμενη
βελτίωση της φροντίδας των ασθε-
νών του συστήματος και την πα-
ροχή της καλύτερης ποιότητας
κλινικής φροντίδας μέσα στα πλαί-
σια ενός γενικού συστήματος
Υγείας.

Φυσικά, αυτή η διαδικασία θα
διασφαλίζει επιπρόσθετα και την
ηθική ικανοποίηση των ιατρών για
τη δυνατότητα αναβάθμισης των
υπηρεσιών Υγείας που θα προσφέ-
ρουν στους ασθενείς τους, αλλά
και για την επίτευξη των στόχων
τους που θα αποσκοπεί στη συνε-
χιζόμενη βελτίωση της ολοκληρω-
τικής κλινικής φροντίδας των
ασθενών. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Σύστημα ελέγχου ποιότητας 
των ιατρικών υπηρεσιών

Module Leader: Δρ Φίλιος Φυλακτού
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- Πόσο σημαντική είναι για τον Προσωπικό
Ιατρό η εκπαίδευση για τη δημιουργία ιατρείου
πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και
πολυϊατρείων;  
Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί

ο πρώτος κύκλος της διαδικασίας εκπαίδευσης των
Προσωπικών Ιατρών πριν την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ.
Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που βλέπουμε ως εκ-
παιδευτές μεγάλο αριθμό συμμετέχοντων στα μαθή-
ματα αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους στις
ομαδικές εργασίες. Όλα τα μαθήματα (έξι στο σύ-
νολο) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφέροντος,
από την δημιουργία ενος ιατρείου και την διαχεί-
ρησή του,  μέχρι και τη βελτίωση της επικοινωνίας
μεταξύ ιατρού και ασθενή. 

Η ομάδα μας ανέλαβε να αναπτύξει τρία ενδια-
φέροντα θέματα:  η δημιουργία ενός ιατρείου ή μιας
κοινοπραξίας μεταξύ ιατρών, η σωστή συνταγογρά-
φηση και οι σωστές  παραπομπές. 

Από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν
πολλά στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη κάποιος
πριν τη δημιουργία ενός σωστού ιατρείου με τις σω-
στές υποδομές. Σκοπός μας ήταν να κεντρίσουμε το
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε στοιχεία που πι-
θανόν να μην είχαν υπόψη τους. 

Το κυριότερο στοιχείο για τη δημιουργία ενός και-
νούργιου ιατρείου είναι η τοποθεσία. Η απόφαση για
την επιλογή της καταλληλότερης τοποθεσίας μπορεί
να στηρικτεί μετά από μια μικρή έρευνα αγοράς
στον ανταγωνισμό δηλαδή στο πόσοι και ποιοι για-
τροί βρίσκονται στην περιοχή, τι υπηρεσίες προσφέ-
ρουν, τον εξοπλισμό του ιατρείου τους κ. ά. Δυο
συστάσεις που δώσαμε στους συμμετέχοντες ήταν
να ανοίξουν ένα ιατρείο όπου ο ανταγωνισμός είναι
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- Πόσο σημαντική είναι για τους ιατρούς
που θα εργαστούν ως Προσωπικοί Ιατροί
στο  Γε.Σ.Υ., η εκμάθηση των επικοινωνια-
κών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της σχέσης
ιατρού -  ασθενή;
Α.ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ: Οι επικοινωνιακές δε-

ξιότητες είναι ένα μάθημα το οποίο αποκτά
όλο και μεγαλύτερη σημασία στις ιατρικές
σχολές. Σε πολλές από αυτές διδάσκεται ως
μάθημα για δύο χρόνια. 

Τι σημαίνει επικοινωνιακές δεξιότητες και
ποια είναι η σημασία τους; Η επικοινωνία με-
ταξύ των ανθρώπων έχει πάντοτε ένα βαθμό
δυσκολίας. Επικοινωνούμε για να μεταδώ-
σουμε γνώσεις, νέα, να πληροφορηθούμε ει-
δήσεις, να μάθουμε το ιστορικό του ασθενή
κ.ά. Επικοινωνούμε μέσω του προφορικού και
του  γραπτού λόγου και  οπτικοακουστικά
από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Παρ’ όλες τις εξελίξεις στον τομέα της ια-
τρικής και την πρόσβαση σε πληροφορίες
στο διαδίκτυο, ο ασθενής  εκτιμά σε μεγάλο
βαθμό τον τρόπο εξέτασης και  επικοινωνίας
του με  τον οικογενειακό του ιατρό. Η ικανό-
τητα  του ιατρού να αποσπάσει ένα ακριβές
ιστορικό από τον πάσχοντα αποτελεί κρίσιμο
στοιχείο για τη διάγνωση.  Το ιστορικό καθο-
ρίζει τις προτεραιότητες της κλινικής εξέτασης
και τις διαγνωστικές διερεύνησης που ακο-
λουθεί αλλά και τη θεραπεία σε μεγάλο
βαθμό. Ο τρόπος λήψης του ιστορικού οδη-
γεί σε μια θεραπευτική συμμαχία ανάμεσα
στον ιατρό και τον ασθενή, απαραίτητη για
την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και ικα-
νοποίησης μεταξύ τους.

Σημαντικό ρόλο στην επικοινωνιακή πολι-
τική παίζει και η γλώσσα του σώματος (body
language). Ο τρόπος που ο ασθενής  περ-
πατά ή  κάθεται, οι κινήσεις των χεριών, των
ποδιών, της κεφαλής πολλές φορές, μιλούν
περισσότερο από τον προφορικό  λόγο. 

Στην ιατρική είναι αυτονόητο ότι η επικοι-
νωνία κυρίως μεταξύ γιατρού και ασθενή είναι
η βάση για να μπορέσει ο γιατρός αντλώντας
όλες εκείνες  τις πληροφορίες που είναι ανα-
γκαίες να φτάσει στη διάγνωση. Πολλοί
ασθενείς δεν μπορούν να επικοινωνήσουν

σωστά με το γιατρό λόγω επιπέδου μόρφω-
σης ή λόγω της ασθένειάς τους. Επίσης, πολ-
λές φορές θα πρέπει ο γιατρός να
επικοινωνήσει με τους πλησιέστερους συγγε-
νείς του ασθενή ή  με τη βοήθεια διερμηνέα
αν υπάρχει γλωσσικό  εμπόδιο. 

Μεγάλης σημασίας  είναι η γραπτή επικοι-
νωνία που  αφορά την τήρηση του ιστορικού,
την  ετοιμασία παραπεμπτικών και ιατρικών πι-
στοποιητικών. Ο γραπτός λόγος και  ειδικά η
τήρηση των προσωπικών δεδομένων του
ασθενή και όλων των αναγκαίων πληροφο-
ριών είναι από τα πιο σημαντικά έγγραφα
στην άσκηση της ιατρικής. Η σωστή τήρηση
της κάρτας του ασθενή είναι ζωτικής σημα-
σίας γιατί πολλές φορές χρειάζεται να μά-
θουμε το ιστορικό του ασθενή από
προηγούμενες επισκέψεις ή παραμονή σε διά-
φορους θαλάμους ή νοσοκομεία.

Η επιδέξια και έμπειρη επικοινωνία του ια-
τρού είναι αναγκαία. Η αποτελεσματικότητα
στηρίζεται στο συνδυασμό προσωπικών ικα-
νοτήτων και εκπαίδευσης.  Τα οφέλη από την
αποτελεσματική επικοινωνία περιλαμβάνουν
την καλύτερη κατανόηση της πάθησης, τη μι-
κρότερη ψυχολογική επιβάρυνση, την ευκο-
λότερη αποδοχή και συμμόρφωση και τη
μεγαλύτερη πιθανότητα για ευνοϊκή μεταβολή
της διάθεσης.

Καταληκτικά, θα έλεγα ότι οι επικοινωνια-
κές δεξιότητες που διδάσκονται στους προ-
σωπικούς ιατρούς στα πλαίσια του Γε.Σ.Υ., θα
τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη σχέση
τους με τον ασθενή με αποτέλεσμα την καλύ-
τερη διάγνωση και την ποιοτική  ικανοποίηση
των αναγκών του ασθενή. 

Αυτό φαίνεται και από την αξιολόγηση που
έκαναν οι ίδιοι οι γιατροί που έλαβαν μέρος
στα μαθήματα, η οποία ήταν πολύ ικανοποι-
ητική. 

Module Leader: Δρ Ανδρέας Πολυνείκης  

Δεξιότητες επικοινωνίας 
και προσέγγισης ασθενών

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

Module Leader: 
Δρ Γιώργος Αθανασίου 

Δημιουργία 
ιατρείου 

πρωτοβάθμιας 
ιατροφαρμα-

κευτικής 
φροντίδας και
πολυιατρείων 
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λιγοτερος και να έχουν εμπιστοσύνη στην προ-
σωπική τους ικανότητα να προσελκύσουν ασθε-
νείς. 

Η υποδομή είναι ακόμη ένα σημαντικό στοι-
χείο για τη δημιουργία ενός ιατρείου. Στα μαθή-
ματα παρουσιάστηκαν οι ελάχιστες
προϋποθέσεις για την υποδομή ενός ιατρείου
συμβαλλόμενο με τον Οργανισμό Ασφάλισης
Υγείας, καθώς και κάποιες κατευθυντήριες οδη-
γίες για την υποδομή που θα πρέπει να έχει ένα
ιδεώδες ιατρείο. Στα πλάισια της υποδομής ενός

ιατρείου κάποιος δεν πρέπει να ξεχνά το σωστό
και αποτελεσματικό ανθρώπινο δυναμικό, τη
σωστή φύλαξη του αρχείου καθώς και τις τεχνο-
λογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΙΤ).  

Στα πλαίσια του Γε.Σ.Υ., ο Προσωπικός Ιατρός
θα έχει την ευχέρεια αλλά και την υποχρέωση
να δημιουργήσει τη δική του λίστα ασθενών. Για
να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί αυτή η λίστα
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποιοι δείκτες
ικανοποίησης των ασθενών. Στους δείκτες αυ-
τούς περιλαμβάνονται οι καθαρές, εύκολα προ-
σβάσιμες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, το
παρατεταμένο ωράριο για καλύτερη εξυπηρέ-

τηση των ασθενών, η εξειδικευμένη πρακτική και
η παρουσία ειδικού εξοπλισμού. 

Μετά από ομαδική εργασία οι συμμετέχοντες
κατέληξαν ότι πιθανότατα η άσκηση ιατρικής
από ομάδα ιατρών (κοινοπραξία ιατρών - πολυια-
τρεία)  να είναι καλύτερη και αποδοτικότερη από
αυτήν που ασκεί ένας ανεξάρτητος ιατρός. Τα
πλεονεκτήματα μιας κοινοπραξίας είναι ίσως πε-
ρισσότερσ από τα μειονεκτήματα τόσο σε οικο-
νομικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο. 

Όλα τα μέλη της ομάδας που εργαστήκαμε
για το μάθημα αυτό, πιστεύουμε ότι καταφέραμε
τουλάχιστον να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων για περαιτέρω έρευνα στα πλαί-
σια της δημιουργίας ενός καινούργιου ιατρείου.
Από τη μικρή μας εμπειρία που αποκομίσαμε
από τα μαθήματα, πιστεύουμε ότι  η εκπαίδευση
των γενικών ιατρών πρέπει να είναι συνεχής,
ψηλού επιπέδου και να εμπλουτίζεται συχνά με
διευρυμένη θεματολογία, συμπεριλαμβανομέ-
νης διαχείρησης ιατρείου, πρωτόκολλα, κατευ-
θυντήριες οδηγίες κ.λ.π.    
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- Συνταγογράφηση στα πλαίσια μιας
τεκμηριωμένης και αποδοτικής πρακτικής 
και τρόποι παραπομπής των ασθενών 
σε άλλους τομείς παροχής υπηρεσιών

- Πόσο σημαντική είναι για
τους Ιατρούς που θα προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους ως Προ-
σωπικοί Ιατροί στα πλαίσια του
ΓΕΣΥ, η εκμάθηση για το πως ο
Προσωπικός Γιατρός μπορεί να
προσφέρει σωστά την Ιατρική
Φροντίδα, παγκύπρια;

Ν. ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ: Το Πρό-
γραμμα  Εκπαίδευσης του Πανκύ-
πριου Ιατρικού Συλλόγου, που
αφορά τους Προσωπικούς Ιατρούς
στην παροχή Πρωτοβάθμιας Ιατρο-
φαρμακευτικής Φροντίδας είναι
κεφαλαιώδους σημασίας.  Πράγ-
ματι, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλ-
λογος, ξεκίνησε και συνεχίζει την
εκπαίδευση των Προσωπικών Ια-
τρών συμβάλλοντας θετικά στην
μεγάλη προσπάθεια για την εφαρ-
μογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
στην Κύπρο.  Η στοχευμένη εκπαί-
δευση των Προσωπικών Ιατρών θα
Στηρίξει την παροχή Πρωτοβάθ-

μιας Ιατροφαρμακευτικής Φροντί-
δας και θα Ενισχύσει τον ρόλο του
Προσωπικού Ιατρού.  

Η διαμόρφωση των θεματικών
Ενοτήτων έγινε ώστε να ανταποκρί-
νεται στις μαθησιακές ανάγκες των
Προσωπικών Ιατρών εντός του

πλαισίου εφαρμογής του Γενικού
Σχεδίου Υγείας στην Κύπρο.   Η Με-
θοδολογία, που εφαρμόζουν οι εκ-
παιδευμένοι για τον σκοπό αυτό
εκπαιδευτές,  βασίζεται στις σύγ-
χρονες μεθόδους επιμόρφωσης Ια-
τρών.  Η όλη Εκπαιδευτική
Δραστηριότητα στηρίζεται στην
ομαδική προσπάθεια με σκοπό να
επιτευχθεί αποτελεσματικά η Διά-
χυση της Γνώσης και η ανάπτυξη
Ικανοτήτων, ώστε οι Προσωπικοί Ια-

τροί να ανταποκριθούν επάξια πα-
ρέχοντας τις υπηρεσίες Πρωτοβάθ-
μιας Ιατροφαρμακευτικής
Φροντίδας στην Κύπρο.    

Αναφορικά με την 5η Θεματική
Ενότητα του Προγράμματος Εκπαί-
δευσης του Παγκύπριου Ιατρικού
Συλλόγου, αυτή αφορά τη Διαχεί-
ριση της Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρ-
μακευτικής Φροντίδας όπως αυτή

Διαχείριση της Πρωτοβάθμιας 
Ιατροφαρμακευτικής Φροντίδας

Module Leader: Δρ Νίκος Παναγίδης
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θα παρέχεται στα Ιατρεία.  Οι γνώ-
σεις όπως επίσης και τα πρακτικά
παραδείγματα που αναφέρονται
μέσα από αυτή τη Θεματική ενό-
τητα είναι ουσιαστικής σημασίας.   

Αφορούν τον Προγραμματισμό,
το Σχεδιασμό, την Οργάνωση, τη
Διεύθυνση, την παραγωγή καθώς
επίσης και τον  Έλεγχο υπηρεσιών
Υγείας, Πρωτοβάθμιας Ιατροφαρ-
μακευτικής Φροντίδας.   Αναπτύσ-
σονται ζητήματα που σχετίζονται με
την διαδικασία για ορθολογικών
λήψεων απόφασης.  Επισημαίνεται
η σημασία αποφυγής σφαλμάτων
Διαχείρισης  και ο τρόπος αντιμε-
τώπισης τους.  Ιδιαίτερη έμφαση δί-
νεται στη προσέγγιση της έννοιας
της Ποιότητας και τους τρόπους για
τη βελτίωσή της.  Η Διαχείριση των
πόρων, που δεν είναι ανεξάντλητοι,
αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος ση-
μασίας που αναλύεται με κάθε λε-
πτομέρεια.  Παρουσιάζονται
επίσης, τα ζητήματα που αφορούν
τα Οικονομικά της Υγείας  προσδί-
δοντας περαιτέρω βαρύτητα στη
σημασία της  Διαχείρισης της Πρω-
τοβάθμιας Ιατροφαρμακευτικής
Φροντίδας.  Οι Ιδιαιτερότητες που
χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές
στις Υπηρεσίες Υγείας και η Ορθο-
λογική Οικονομική Αξιολόγηση
Φαρμάκων και Νέων Τεχνολογιών
ολοκληρώνουν τα απαραίτητα στοι-
χεία ώστε η Διαχείριση να γίνεται
κατά τρόπο Ιατρικά Αποτελεσμα-
τικό, Οικονομικά Αποδοτικό και
Κοινωνικά Δίκαιο.  

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης των
προσωπικών Ιατρών του Παγκύ-
πριου Ιατρικού Συλλόγου είναι
χωρίς αμφιβολία υψίστης σημασίας
καθότι συντελεί κατά τρόπο ουσια-
στικό στην σωστή προετοιμασία για
την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας στην Κύπρο.  
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- Πόσο σημαντική είναι για τους ιατρούς που
θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως Προσω-
πικοί Ιατροί στα πλαίσια του Γε.Σ.Υ., η εκμά-
θηση για το πώς θα λειτουργεί και το τι
πληροφορίες θα διαθέτει το λογισμικό που θα
ετοιμάσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
και θα περιλαμβάνει τον προσωπικό φάκελο
των ασθενών;

Μ. ΚΥΘΡΕΩΤΟΥ: Η ηλεκτρονική υγεία
αποτελεί τη σύγχρονη τάση στο χώρο
της Υγείας. Ο Οργανισμός Ασφάλι-
σης Υγείας ανταποκρινόμενος στις
απαιτήσεις της σύγχρονης ιατρι-
κής, όπου οι πληροφορίες πρέπει
να είναι διαθέσιμες την κατάλ-
ληλη στιγμή στον κατάλληλο
χώρο, θα αναπτύξει και θα διαθέ-
σει στους ιατρούς ένα ολοκληρω-
μένο σύστημα πληροφορικής το
οποίο θα αποτελεί το βασικό βραχίονα
λειτουργίας του Γε.Σ.Υ. 

Θα παρέχει τη δυνατότητα στον Προσωπικό
Ιατρό να διαχειρίζεται τον κατάλογο των δικαιού-
χων του, να παρακολουθεί το ιατρικό ιστορικό
κάθε ασθενή και να το ενημερώνει. Ταυτόχρονα,
θα διευκολύνει τη διεκπεραίωση της εργασίας του
όπως η έκδοση παραπεμπτικών και διατακτικών,
η συνταγογράφηση και η εύκολη και γρήγορη
υποβολή απαιτήσεων για αποζημίωση.

Το Σύστημα Πληροφορικής θα βοηθήσει στην
αντιμετώπιση της πολυφαρμακείας και της σπατά-
λης φαρμάκων, στην εφαρμογή κλινικών πρωτο-

κόλλων και προληπτικών προ-
γραμμάτων και στην αχρείαστη

επανάληψη κλινικών εξετάσεων.
Οι πληροφορίες που θα καταχω-

ρούνται για κάθε ασθενή/δικαιούχο θα
αποτελούν τον πυρήνα της οργάνωσης του συ-

στήματος Υγείας στ’ οποίο επίκεντρο είναι ο
ασθενής και οι πληροφορίες αυτές θα τον συνο-
δεύουν σε κάθε επαφή που θα έχει με το σύστημα
επιτυγχάνοντας τη συνέχεια και τη συνέπεια στην
ιατρική του παρακολούθηση και παροχή φροντί-
δας υγείας.

Η πλήρης εφαρμογή του Συστήματος Πληρο-
φορικής του Γε.Σ.Υ. θα επιτύχει στη βελτίωση της
πρόληψης και της διαχείρισης της Υγείας και του
τρόπου ζωής των δικαιούχων.  Επιπρόσθετα, ανα-
μένεται η αύξηση της παραγωγικότητας και η ολο-
κληρωμένη παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας στους δικαιούχους. 

Ως εκ τούτου, η εκμάθηση του Συστήματος
Πληροφορικής είναι απαραίτητη για τη συμμε-
τοχή των ιατρών στο Γε.Σ.Υ. Για το σκοπό αυτό,
εκτός από την ενότητα 6 του προγράμματος εκ-
παίδευσης των Προσωπικών Ιατρών όπου παρου-
σιάζονται και επεξηγούνται τα διάφορα στάδια
όπου ο Προσωπικός Ιατρός θα χρησιμοποιεί το
σύστημα,  ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα
οργανώσει εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για
τη χρήση του Συστήματος Πληροφορικής πριν
από την εισαγωγή της δεύτερης φάσης του Γε.Σ.Υ.
όπου θα χρειαστεί η εκτεταμένη του χρήση.  Ταυ-
τόχρονα, θα προσφέρονται πακέτα εκμάθησης
του Συστήματος Πληροφορικής μέσω του διαδι-
κτύου για τους παροχείς που θα συμβληθούν με
το Γε.Σ.Υ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

Ο ρόλος του Λογισμικού 
στην Πρωτοβάθμια 

Ιατροφαρμακευτική Φροντίδα
Module Leader: Κα Μαρία Κυθρεώτου
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Ενημερωτική Εκδήλωσ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 στο
Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία»

στη Λευκωσία, η ενημερωτική εκδήλωση
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ)
για το Γε.Σ.Υ. Μεταξύ των κύριων ομιλητών
της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός Υγείας,
Δρ Φίλιππος Κ. Πατσαλής, ο οποίος τοπο-
θετήθηκε σε ουσιώδη θέματα αναφορικά με
την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. και τον σχεδια-
σμό του Υπουργείου Υγείας. Από πλευράς
του ΠΙΣ έγιναν τρεις παρουσιάσεις με τις
οποίες οι ιατροί ενημερώθηκαν για τις τε-
λευταίες εξελίξεις σχετικά με το Γε.Σ.Υ.,
τον σφαιρικό προϋπολογισμό και τα πρώτα
αποτελεσμάτων εκπαίδευσης των προσωπι-
κών ιατρών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του,
ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, Δρ Ανδρέας Δημη-
τρίου, προέβη σε μια ενδελεχή ανασκό-
πηση αναφορικά με αριθμό αιτημάτων του
ΠΙΣ που είχαν ικανοποιηθεί κατά τη διάρ-
κεια των διαπραγματεύσεων με τον ΟΑΥ και
το Υπουργείο Υγείας καθώς και άλλα αιτή-
ματα τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος
υπό συζήτηση. 

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΙΣ αναφέρ-
θηκε στις ενέργειες του συλλόγου για να
εφαρμοστεί το Γε.Σ.Υ. και διαβεβαίωσε
τους συναδέλφους του ότι οι διαπραγματεύ-
σεις που θα αρχίσουν σύντομα αναφορικά
με τις αποζημιώσεις των ιατρών θα γίνουν
με διαφάνεια και οι επιστημονικές ιατρικές
εταιρείες θα έχουν άμεση εμπλοκή. Ανέ-
φερε ακόμη, ότι «ο νυν Υπουργός Υγείας
διακατέχεται από ειλικρινή και έντονη επι-
θυμία να προχωρήσει στην εφαρμογή του
Γε.Σ.Υ., σέβεται τον ΠΙΣ ως έναν από τους
σημαντικότερους και κυριότερους εταίρους
του στην εφαρμογή του συστήματος
Υγείας...». 

Πρόσθεσε ότι για να καταστεί εφικτή η
εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. χρειάζεται όπως όλοι
οι εμπλεκόμενοι φορείς φερθούν με σύ-
νεση και να παραμείνουν ενωμένοι προσθέ-
τοντας ότι «ως ιατροί πρέπει να
διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας ενωμένοι και
μακριά από πρακτικές διχόνοιας και αντιπα-
ράθεσης, ώστε να μην επιβληθούν δεδο-
μένα και αποφάσεις για εμάς ερήμην μας,
που θα ζημιώνουν βραχυπρόθεσμα, μεσο-
πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το ιατρικό
επάγγελμα στο σύνολο του αλλά και θα φέ-
ρουν νέα δεινά στην κυπριακή κοινωνία και

τους συμπολίτες μας». 
Τέλος, ανέφερε ότι το Γε.Σ.Υ. δεν μπορεί

να λειτουργήσει χωρίς τον ιατρικό κόσμο,
ούτε θα είναι αποδοτικό και αποτελεσματικό
εάν λειτουργήσει με ιατρικούς λειτουργούς
που δε θα είναι ικανοποιημένοι με τις συν-
θήκες εργοδότησης και τις απολαβές τους.

ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΟΔρ Σταύρος Σταύρου αναλύοντας
τον σφαιρικό προϋπολογισμό του

Γε.Σ.Υ. ανέφερε ότι υπάρχουν κάποια δε-
δομένα τα οποία δεν μπορούν να αγνοη-
θούν. Ως κράτος η Κύπρος δαπανεί τα
λιγότερα χρήματα στον τομέα της Υγείας
σε σχέση με τις υπόλοιπες είκοσι εφτά
χώρες της Ε.Ε. Πρόσθεσε επίσης ότι σύμ-
φωνα με στοιχεία της eurostat η Κύπρος
μαζί με την Ελλάδα έχουν τις μεγαλύτερες
ανισότητες στον τομέα της Υγείας αφού
λόγω του ότι δεν υπάρχει ένα καθολικό
σύστημα Υγείας ένα μεγάλο ποσοστό των
συμπολιτών μας καλείται να πληρώσει από

την τσέπη του την ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη του και υπάρχει ακόμη ένα μεγα-
λύτερο ποσοστό που αυτό δεν μπορεί να
το πράξει. 

Πρόσθεσε ότι παρ’ όλα αυτά, οι δείκτες
αναφορικά με την ποιότητα της ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης που παρέχεται
στην Κύπρο είναι πολύ καλύτερες από τον
μέσο όρο της Ε.Ε. Με την εφαρμογή του
Γε.Σ.Υ. και την ορθολογιστικότερη κατα-
νομή των πόρων μεταξύ ιδιωτικού και κρα-
τικού τομέα θα πρέπει να βελτιωθούν
ακόμη περισσότερο οι δείκτες αυτοί. 

Αναφορικά με τις απολαβές των ιατρών,
ο Δρ Σταύρου ανέφερε ότι η κατανομή του
προϋπολογισμού του Γε.Σ.Υ. μπορεί να
βελτιωθεί ώστε να μην υπάρχουν στρε-
βλώσεις. Πρόσθεσε ότι  θα χρειασθεί να
αυξηθούν οι συνεισφορές των δικαιούχων
πάνω από τις προβλεπόμενες με το νόμο
του 2001 ώστε να φτάσουν τις σημερινές
ανάγκες για να καλυφτεί ο προϋπολογι-
σμός του Γε.Σ.Υ. και να μην παρατηρη-
θούν ελλείψεις που πρόσφατα υπήρξαν σε

Όλοι οι εμπλεκ
οφείλουν να φερ

• Δρ Ανδρέας Δημητρίου: Ως ιατροί 
πρέπει να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας 
ενωμένοι για να μην επιβληθούν 
αποφάσεις για εμάς ερήμην μας.

• Δρ Σταύρος Σταύρου: Με την εφαρ-
μογή του Γε.Σ.Υ. θα βελτιωθούν ακόμη 
περισσότερο οι δείκτες ποιότητας 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
που παρέχεται στην Κύπρο.
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ση Π.Ι.Σ. για το Γε.Σ.Υ.

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχει δέσμευση

του Υπουργού Υγείας για αποζημιώσεις
των ιατρικών πράξεων κοντά σε αυτές που
αποζημιώνουν σήμερα οι ασφαλιστικές
εταιρείες.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Στην παρουσίασή του, ο Πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής του Σ.Ι.Σ, Δρ

Γεώργιος Ποταμίτης, ανέφερε ότι ο ΠΙΣ
προχώρησε στην έναρξη της εκπαίδευσης
των προσωπικών ιατρών. Πρόσθεσε ότι η
εκπαίδευση έχει ως στόχο να δώσει όλα τα
απαιτούμενα εφόδια στους προσωπικούς
ιατρούς να ενταχθούν ομαλά στην πρωτο-
βάθμια ιατροφαρμακευτική φροντίδα στο
πλαίσιο του Γε.Σ.Υ. και να μπορούν να προ-
σφέρουν την όσο το δυνατόν καλύτερη και
ποιοτικότερη ιατροφαρμακευτική φροντίδα
προς τους συμπολίτες μας. 

Επίσης, ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν
εγγραφεί στην εκπαίδευση συνολικά εξακό-
σιοι ενενήντα εφτά ιατροί και ότι το εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί το
Μάιο του 2015. Ο Δρ Ποταμίτης ανέφερε
ότι σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του
προγράμματος είχε ο συμπατριώτης μας
που ζει και εργάζεται για πολλά χρόνια στο
Royal College of General Practitioners στο
Λονδίνο, κ. Άντης Λεωνίδου, ο οποίος ανέ-
λαβε το συντονισμό και σχεδιασμό της όλης
εκπαίδευσης ως εξωτερικός συνεργάτης. 

Ακόμη, ευχαρίστησε τους είκοσι έξι Κύ-
πριους γιατρούς με σημαντική εμπειρία,
γνώσεις και αξιόλογο εκπαιδευτικό υπόβα-
θρο, οι οποίοι ανέλαβαν το δύσκολο έργο
της εκπαίδευσης των συναδέλφων τους. 

Τέλος, ο Δρ Ποταμίτης ανέφερε ότι σε
ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των μα-
θημάτων αλλά και των εκπαιδευτών, το πο-
σοστό ικανοποίησης των εκπαιδευόμενων
ξεπερνούσε το 84%. 

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Γε.Σ.Υ.

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας,
Δρ Φίλιππος Πατσαλής, ανέφερε ότι

είναι επιτακτική ανάγκη η εφαρμογή του

Γε.Σ.Υ. όχι γιατί μας το επιβάλλει η Τρόικα
αλλά επειδή το χρειάζεται η κυπριακή κοι-
νωνία στο σύνολό της. Ο υπουργός ξεκαθά-
ρισε και τη θέση του υπουργείου για τη
δημιουργία μεικτού συστήματος Υγείας και
ανάφερε ότι η θέση του ΠΙΣ είναι πλήρως
συμβατή με τη θέση του υπουργείου και της
κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, σε αυτή τη
φάση δε συζητούμε τίποτε άλλο από την
εφαρμογή του υφιστάμενου σχεδιασμού για
το Γε.Σ.Υ. 

Πιθανή μετεξέλιξή του σε μεικτό σύστημα
θα συζητηθεί στο μέλλον δεδομένου ότι θα
υπάρξουν επαρκείς μελέτες και στοιχεία
που θα καταδεικνύουν ότι θα είναι προς
όφελος των ασθενών και της Υγείας γενικό-
τερα. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις του ιατρικού
κόσμου, ο Υπουργός Υγείας διεμήνυσε ότι
η αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων δε θα
επηρεάσει αρνητικά τους μισθούς και τα
ωφελήματα των εργαζομένων ενώ επανέ-
λαβε ότι μέσω του Γε.Σ.Υ. οι υπηρεσίες
Υγείας θα παρέχονται ακριβοδίκαια σε
όλους τους πολίτες. 

Επίσης, διασκέδασε τις ανησυχίες των
μελών του ΠΙΣ ότι υπάρχουν σκέψεις να
εφαρμοστεί μόνο το πρώτο στάδιο του
Γε.Σ.Υ., η πρωτοβάθμια δηλαδή ιατροφαρ-
μακευτική φροντίδα, τονίζοντας ότι για να
είναι ολοκληρωμένο το καθολικό σύστημα
Υγείας θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως. 

Πρόσθεσε ότι για τον ίδιο η μερική
εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. σταματώντας στην
πρωτοβάθμια δεν είναι αποδεκτή και σε
τέτοιο ενδεχόμενο θα παραιτηθεί από την
θέση του Υπουργού Υγείας. 

Επίσης ανέφερε ότι σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έχει, οι αποζημιώσεις των ιατρικών
πράξεων θα είναι κοντινές με αυτές που
υπάρχουν σήμερα στις ασφαλιστικές εται-
ρείες και ότι θα βρεθούν οι τρόποι και οι
μηχανισμοί σε συνεργασία με τον ΠΙΣ και
τον ΟΑΥ, ώστε αυτό να διασφαλιστεί. Πρό-
σθεσε ότι αναφορικά με τα σημεία των προ-
σχεδίων των νομοσχεδίων για το Γε.Σ.Υ. και
την αυτονόμηση που χρήζουν αποσαφηνί-
σεων θα προβεί σε διαβούλευση με τον εκ-
πρόσωπο του ιατρικού κόσμου, που είναι ο
ΠΙΣ. 

• Η εκδήλωση έγινε σε ένα ήρεμο και
εποικοδομητικό κλίμα με προβληματι-
σμούς και εισηγήσεις, οι οποίες θα λη-
φθούν σοβαρά υπόψη από τον ΠΙΣ. 

κόμενοι φορείς 
ρθούν με σύνεση

• Δρ. Γεώργιος Ποταμίτης: Πέραν 
του 84% το ποσοστό ικανοποίησης 
των εκπαιδευόμενων προσωπικών ιατρών.

• Δρ Φίλιππος Πατσαλής: Η μερική 
εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. σταματώντας 
στην πρωτοβάθμια δεν είναι αποδεκτή.
Μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
θα παραιτηθώ από τη θέση 
του Υπουργού Υγείας.
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SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS
1. TRADE NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: BIOFLOR 200, capsules.
2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: For one capsule: 
 Active ingredient: Lyophilized Saccharomyces boulardii 226 mg (corresponding 
 to 200 mg of lyophilized cells of Saccharomyces boulardii and 26 mg of lactose)
 Other ingredients: Magnesium stearate 2.30 mg
 Composition of the capsule envelope: • Gelatin 82.32 mg • Titanium dioxide 1.96 mg
3. PHARMACEUTICAL FORM: Capsules
4.  CLINICAL PARTICULARS
4.1 Therapeutic indications: • treatment of acute infectious diarrhea of adults and children; 
• prevention and treatment of antibiotic-associated colitis and diarrhea; • addition to 
vancomycine /metronidazole treatment to prevent recurrence of Clostridium difficile diseases; 
• prevention of  tube-feeding associated diarrhea.
4.2 Posology and method of administration: 1 or 2 capsules, given once or twice daily. 
Capsules are to be either swallowed with a mouthful of water, or opened to pour the contents 
into a little sweetened beverage, on foods, or in a baby's feeding-bottle. In young children 
under 6 years of age, it is recommended not to swallow capsules (risk of false passage) but to 
open them and tip the contents into a beverage or food. 
4.3 Contra-indications: • Hypersensitivity to one of the ingredients, • Patient with central 
venous catheter (see special warnings)
4.4 Special warnings and special precautions for use.
Special warnings: It is advisable not to open capsules in the surroundings of patients with a 
central venous catheter, to avoid any colonization, especially hand-borne, of the catheter. 
There have been reports in patients with a central venous catheter, even not treated with S. 
boulardii, of very rare cases of fungemia (penetration of blood by yeast), most often resulting in 
pyrexia and blood cultures positive for Saccharomyces. The outcome in all these cases has 
been satisfactory after administration of antifungal treatment and, when necessary, removal of 
the catheter. 
Precautions for use: BIOFLOR 200 contains living cells. This drug should therefore not be 
mixed with very hot (over 50°C), iced or alcoholic drinks or food. The treatment does not replace 
rehydration when this is necessary. The rehydration dose and its route of administration (oral-IV) 
should be adapted to the severity of the diarrhoea and to the age and state of health of the 
patient.
4.5 Interaction with other drugs and other forms of interaction: Because of its fungal 
nature, BIOFLOR 200 must not be administered with systemic or oral antifungal drugs.
4.6 Pregnancy and lactation: There are no reliable animal teratogenesis data. Clinically, no 
malformative nor fetotoxic effect has been reported to date. However, monitoring of 
pregnancies exposed to this medicine is insufficient to rule out any risk. Hence, as a 
precautionary measure, it is preferable to avoid using this medicine during pregnancy. In the 
absence of data, it is preferable to avoid using this medicine during lactation.
4.7 Effects on ability to drive and use machines: None.
4.8 Undesirable effects: Rare cases of epigastric disturbances have been reported, not 
requiring that treatment to be discontinued.
4.9 Overdose: None.
5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES
5.1 Pharmacodynamic properties: During transit under its viable form in the digestive 
tract, Saccharomyces boulardii exerts biological actions which are similar to the protective 
properties of the normal intestinal flora.The principal modes of action of Saccharomyces 
boulardii in prevention and treatment of diarrhoeal syndromes are :
- inhibition of pathogenic effects of certain micro-organisms and/or their toxins especially 
Clostridium difficile, principal causative organism of antibioticassociated diarrhoea, and Vibrio 
cholerae, typical of the toxin-producing bacteria responsible for secretory diarrhoea;
- trophic and immunostimulant effects on the intestinal tract involving notably a significant 

increase in the total and specific activity of the intestinal disaccharidases (sucrase, maltase and 
lactase), and a marked increase in secretory IgA concentrations in the intestinal fluid.
5.2 Pharmacokinetic properties: After repeated oral doses, Saccharomyces boulardii 
transits in the digestive tract without colonizing it, rapidly attaining significant intestinal 
concentrations which are maintained at a constant level throughout the administration period. 
Saccharomyces boulardii is no longer present in the stools 2 to 5 days after discontinuation of 
treatment.
5.3 Preclinical safety data: None.
6.  PHARMACEUTICAL PARTICULARS
6.1  Incompatibilities: None.
6.2  Shelf-life: 3 years.
6.3  Special precautions for storage: None.
6.4  Nature and contents of container: Glass bottle with polyethylene cap, in a cardboard box.
6.5  Instructions for use/handling: None.
7.  PRESENTATION: BIOFLOR 200 box of 10 capsules.
8.  MARKETING AUTHORIZATION HOLDER: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 
 94257 Gentilly cedex, France
_________________________________________________________

1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT: BIOFLOR® 100 mg, powder for oral suspension
2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION: 
 Saccharomyces boulardii* 100.00 mg - ad one sachet * yeast cells.
 For excipients: see section 6.1.
3.  PHARMACEUTICAL FORM: Powder for oral suspension in sachet
4.  CLINICAL PARTICULARS
4.1  Therapeutic indications: In addition to rehydration, symptomatic adjuvant treatment of 
diarrhea. The degree of rehydration by oral or intravenous rehydration solutions must be 
adjusted according to the severity of diarrhea, and the patient’s age and special characteristics 
(concomitant diseases, etc.).
4.2 Posology and method of administration
Posology: For use only in adults and children over 6 years of age: Oral route. Two 
100-mg sachet per day.
4.3 Contraindications: • Hypersensitivity to one of the components. • Patients with a central 
venous catheter (see section 4.4.).
4.4 Special warnings and special precautions for use:
Warnings: • In children over 6 years of age, if diarrhea persists after 2 days’ treatment, 
management must be reviewed and the need for rehydration using an oral or intravenous 
solution envisaged. 
• Saccharomyces boulardii is a living organism associated with the risk of systemic fungal 
infection by digestive translocation or hand-carried contamination: rare cases of fungemia 
(fever and Saccharomyces positive blood cultures) have been reported in hospitalized patients 
with a central venous catheter with serious disease, most often digestive. In all cases, outcome 
was favourable after administration of an antifungal drug and, if necessary, after removal of 
catheter. • Because of the presence of lactose, this medicine is contraindicated in patients with 
congenital galactosemia, glucose and galactose malabsorption syndrome or lactase deficit. 
• Because of the presence of fructose, this medicine is contra-indicated in case of fructose 
intolerance.
Special precautions for use: * Children over 6 years of age and adults must be told of the 
need:
- To rehydrate themselves by drinking copious amounts of salty or sweet drinks, in order to 
compensate for fluid losses due to diarrhea (mean daily water
requirement of an adult is 2 liters); 
- To eat while they have diarrhea,

• excluding certain types of food and especially raw salads, fruits, green vegetable, spicy foods 
and iced food or drinks, • preferring grilled meats and rice.
* Since BIOFLOR® consists of living cells: do not mix it with a liquid or food which is too hot 
(more than 50°C), iced or containing alcohol.
4.5 Interactions with other medicinal products and other forms of interaction: 
Because of its fungal nature, do not combine this medicine with an oral or systemic antifungal.
4.6 Pregnancy and lactation: There are no reliable animal teratogenesis data. Clinically, no 
malformative nor fetotoxic effect has been reported to date. However, the monitoring of 
pregnancy exposed to this medicine is insufficient to rule out any risk.It is therefore preferable, 
as a precautionary measure, not to use this medicine during pregnancy.
4.7 Effects on ability to drive and use machines: None.
4.8 Undesirable effects: None.
4.9 Overdose: None.
5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES
5.1 Pharmacodynamic properties: A : digestive system and metabolism, 
Pharmacotherapeutic class: ANTIDIARRHEA AGENT, ATC class: A07F A02, Replacement flora. 
The clinical efficacy of this medicine in the treatment of diarrhea has not been documented in 
controlled trials.
5.2 Pharmacokinetic properties: Following repeated oral administration, Saccharomyces 
boulardii passes through the intestinal tract without colonizing it. Saccharomyces boulardii 
disappears quickly from feces, 2 to 5 days after treatment is stopped.
5.3 Preclinical safety data: None.
6. PHARMACEUTICAL PARTICULARS
6.1  List of excipients: Lactose, fructose, colloidal anhydrous silica, 
 artificial tutti frutti flavour.
6.2  Incompatibilities: None.
6.3  Shelf life: 3 years.
6.4  Special precautions for storage: No special condition for storage.
6.5  Nature and contents of container: 
 Cardboard boxes containing 20 sachets (10 twin-sachets) 
 made of aper-aluminium-polyethylene laminate.
6.6 Instructions for use, handling and disposal: None.
7. MARKETING AUTORISATION HOLDER: 
 BIOCODEX, 1 Blaise Pascal Avenue, 60000 BEAUVAIS, FRANCE
8. MARKETING AUTORISATIONS NUMBERS: 20432
9. DATE OF APPROVAL/RENEWAL OF THE TEXT: 17/11/08
10. UPDATE OF TEXT: 23/05/2011

Θησέως 7, Στρόβολος 2042
Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ.: 00357 22 328 227
E-mail: info@petsiavas.gr / www.sboulardii.com 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το BIOFLOR® (Saccharomyces boulardii), παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης (τηλ.: 00357 22 328 227) 

Για παραγγελίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην φαρμακαποθήκη Marathon distributors (τηλ.: 00357 22 899 500)

Θεραπεία της διάρροιας
*Βάσει πωλήσεων σε τεμάχια παγκοσμίως στην κατηγορία του (IMS 2012)
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Κατά τη φετινή Σύνοδο

Σημαντικά θέματα που αφορούν τον ιατρικό κόσμο συ-
ζητήθηκαν κατά τη φετινή σύνοδο της  CEOM
(Eυρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Επιτροπών, Συλλό-

γων ) που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου στη Ρώμη
της Ιταλίας. 

Συμμετείχαν αντιπρόσωποι από δεκατρείς χώρες: Αυ-
στρία, Βέλγιο,Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάς, Ιταλία,
Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και
Αγγλία. 

Τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) εκπροσώπησε
ο Αντιπρόεδρος του Π.Ι.Σ., Δρ Μάριος Δ. Φιλίππου.

Μετά το καλωσόρισμα από το Δρ Nicolino D’Autilia,
πρόεδρο  της CEOM, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της συνόδου
που έγινε στο Bari Iταλίας στις 13.06.2014 όπως και η ημε-
ρησία διάταξη.

Θέματα που συζητήθηκαν: 

• ΘΕΜΑ 1: Συζήτηση στρογγυλής τράπε-
ζας για την επαγγελματική ιατρική ευθύνη. 
Roundtable on the professional medical
liability.     
Το θέμα της επαγγελματικής ευθύνης όλο και περισ-

σότερο επηρεάζει τις αποφάσεις μας για διάγνωση και
θεραπεία με άμεσες συνέπειες αλλά και με έμμεσα απο-
τελέσματα όσον αφορά τα κόστη και τις υπηρεσίες που
προσφέρονται. Παράδειγμα της επιδείνωσης του προ-
βλήματος είναι η αμυντική ιατρική η οποία      χρησιμο-
ποιεί μεταξύ άλλων μεγαλύτερους πόρους για τις
υπηρεσίες Υγείας.

Αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν διάφορες αιτίες
εστίασης για την επαγγελματική ευθύνη  όπως είναι: 

• η μεγαλύτερη επιστημονική γνώση και η ανάπτυξη
μεγαλύτερων δεξιοτήτων

• η σοφιστική τεχνολογική διαγνωστική προσέγγιση
και θεραπεία 

• ο περιορισμός των πόρων που δίνονται στην Υγεία 
• ο περισσότερος ενεργός ρόλος των πολιτών απαι-

τώντας  πρόσβαση , αποτελεσματικότητα  και ασφάλεια
της προσφερόμενης φροντίδας

• η μεγαλύτερη προσδοκία των ασθενών όσον
αφορά τα αποτελέσματα της θεραπείας. Εδώ σημαντικό
ρόλο παίζουν τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης.

Συζητήθηκαν στόχοι μείωσης των επιπτώσεων των
ιατρικών λαθών μεταξύ των οποίων είναι: 

• η ανάλυση των λαθών μέσω κλινικών ελέγχων
(medical audits) 

• η άμεση συλλογή, ανάλυση και κοινοποίηση πε-
ριστατικών

• η άμεση διαχείριση  βλαβών
•  η χαρτογράφηση επικίνδυνων παραγόντων (risk

mapping) 
• η εκπαίδευση των επαγγελματιών και η δημιουρ-

γία επαγγελματικών ομάδων.      

• ΘΕΜΑ 2:  Preparation of a CEOM dec-
laration on mobile health  
• Προπαρασκευή δήλωσης
Προτεινόμενα στοιχεία διαμόρφωσης:
• Η αναγκαιότητα προστασίας των δεδομένων που συλ-

λέγονται με ευρωπαϊκή νομοθεσία  που να εφαρμόζεται

τόσο από ευρωπαϊκές χώρες όσο και από μη. 
• Η πρόβλεψη ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου  εφαρ-

μογών ιατρικών πράξεων όπως πιστοποιητικών διαπίστευ-
σης και δήλωση συμμόρφωσης των standards.

• H αναγκαιότητα δημιουργίας πλατφόρμας καθηκόν-
των των προμηθευτών και διαχειριστών, να παρέχουν κα-
θαρές πληροφορίες, έντιμες και άμεσα προσβάσιμες  για
τους χρήστες.

• Τον εμπλουτισμό της εν εξελίξει σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο τηλεϊατρικής  με ενσωμάτωση των εφαρμογών και
σύνδεσής τους με την άσκηση της τηλεϊατρικής. Βασική
αρχή της CEOM: Η τηλεϊατρική δεν πρέπει να οδηγήσει
στην αποξένωση της σχέσης ιατρού και ασθενούς. 

• ΘΕΜΑ 3:  Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο
ιατρικής δημογραφίας
European observatory of Medical Demog-
raphy.
Έγινε παρουσίαση  των αποτελεσμάτων του ερωτηματο-

λογίου από το Δρ P. Romestaing (France) και των στοι-
χείων που συνελέγησαν από αυτό σε ό,τι αφορά τον αριθμό
των ιατρών κάθε χώρας, την ειδικότητα, την ηλικία των ια-
τρών ,τις χώρες απόκτησης της ειδικότητας, την προέλευση,
το φύλο, τον αριθμό συνταξιούχων, την κατανομή και τη
διακίνηση των ιατρών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης έχον-
τας ως παράδειγμα τη Γαλλία. 

Ακολούθως έγινε συζήτηση και  διαπιστώθηκε ότι η
συλλογή των διάφορων στοιχείων δεν είναι εύκολη ούτε
και ακριβής καθότι δεν τηρούν σαφή αρχεία όλες οι χώρες.
Για παράδειγμα, δεν εγγράφονται  όλοι οι ιατροί στα αρμό-
δια σώματα. 

• ΘΕΜΑ 4: Ομάδες εργασίας δεοντολο-
γίας 
Working group on deontological recom-
mendations

a) the appropriateness of prescriptions
and treatment  η καταλληλότητα των συν-
ταγών και θεραπείας
Κατά τη συνταγολόγηση των εξετάσεων και θεραπειών

ο ιατρός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες
αποδεδειγμένες επιστημονικές γνώσεις, να κάνει τη βέλ-
τιστη χρήση των πόρων σεβόμενος συνάμα τις αρχές της
κλινικής αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της καταλ-
ληλότητας και  του ανθρωπισμού.

Ωστόσο ο ιατρός πρέπει πάντοτε να σέβεται την επιθυμία
του ασθενούς και να εφαρμόζει τη συνταγή σύμφωνα με
τις ειδικές ανάγκες του.

b) Environment & health / περιβάλλον και
υγεία
Ο ιατρός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το περιβάλλον

μέσα στο οποίο ο άνθρωπος ζει και εργάζεται και να παίρνει
μέρος σε προληπτικές πρωτοβουλίες για να εξασφαλίζει
την υγεία των πολιτών εντός και εκτός εργασίας.

Ο ιατρός οφείλει να αφιερώνει τον εαυτό του για χάρη
της συλλογικής υγείας ενημερώνοντας επαρκώς για τους
περιβαλλοντικούς κινδύνους με εισηγήσεις για κατάλληλη
χρήση των φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας έτσι το οικο-
σύστημα. 

• ΘΕΜΑ 5:  Κοινωνικοί καθοριστικοί πα-
ράγοντες υγείας: ο ρόλος του ιατρού και
του ιατρικού συλλόγου
The social determinants of health: which
role for the physician and for a medical
order   
Αφού γίνεται αναφορά ποιοι είναι οι καθοριστικοί πα-

ράγοντες υγείας, όπως οι συνθήκες  μέσα στις οποίες οι
άνθρωποι γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, έζησαν  και εργάσθη-
καν, γίνεται αναφορά στο ρόλο του ιατρού.

Ο ρόλος του ιατρού:
• Ενημερώνεται για τις τρέχουσες έρευνες των κοινω-

Συζητήθηκαν ση
που αφορούν το

• Τον Π.Ι.Σ. εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος του, Δρ Μάριος Δ. Φιλίππου
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ο της CEOM στη Ρώμη

νικών παραγόντων υγείας
• Θεωρεί τον ασθενή ως μέρος της οικογενείας του,

της κοινότητας και του χώρου εργασίας
• Προσδιορίζει, θεραπεύει και μειώνει τις ανισότητες

στον τομέα της υγείας μέσω για παράδειγμα της προστα-
σίας και της γρήγορης διάγνωσης των κοινωνικών παρα-
γόντων που σχετίζονται με ασθένειες

• Συμμετέχει στις κοινωνικές εκδηλώσεις, για παρά-
δειγμα στην προστασία και επαγρύπνηση, στις διαλέξεις
προσπαθώντας να φθάσει σε όλα τα κοινωνικά στρώματα 

Ο ρόλος των ιατρικών συλλόγων: 
• Ενθαρρύνουν τις εθνικές κυβερνήσεις να κάνουν τα

κατάλληλα βήματα για να προστατεύσουν και να ελαχιστο-
ποιήσουν τους κοινωνικούς παράγοντες

• Ενθαρρύνουν τις εθνικές κυβερνήσεις να αξιολογή-
σουν τις επιπτώσεις στην υγεία με έμφαση στους καθορι-
στικούς κοινωνικούς παράγοντες

• Να στηρίζουν τις έρευνες για τους καθοριστικούς κοι-
νωνικούς παράγοντες

• Να ασκούν προγράμματα προώθησης και προστα-

σίας της υγείας τα οποία να είναι προσβάσιμα σε όλα τα
κοινωνικά στρώματα ιδιαίτερα για την υγεία των παιδιών.

• Να ασκούν επαγγελματική επιμόρφωση κατανόησης
των καθοριστικών κοινωνικών παραγόντων. 

• ΘΕΜΑ 6: ENMCA activities/διεργασίες
του ευρωπαϊκού δικτύου ιατρικών αρμο-
δίων αρχών 
Έγινε αναδρομή από τον εκπρόσωπο της Γερμανίας, κ.

A.Jaekel, όσον αφορά τις διεργασίες που αφορούν την
επαγγελματική κάρτα και το μηχανισμό επαγρύπνησης και
ενημέρωσης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.  

• ΘΕΜΑ 7: The role of the medical orders
in the governance of the continuing pro-
fessional development .
O ρόλος των ιατρικών συλλόγων στη διαχείριση της συ-

νεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης.
Το θέμα παρουσίασε και ανάπτυξε ο εκπρόσωπος της

Ιταλίας, Δρ S. BOVENGA, με αναφορά στο τι γίνεται σήμερα
στην Ιταλία. 

H Iταλία είναι μία από τις λίγες χώρες με υποχρεωτική
τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση (CME) για όλους τους
επαγγελματίες Υγείας. Η ποιότητα της προσφερόμενης
φροντίδας εξαρτάται όχι μόνο από τις πράξεις των ιατρών
αλλά  από το σύνολο του τομέα Υγείας.  

Η διαχείριση του συστήματος CME γίνεται από 
• τον υπουργείο Υγείας 
• τις αυτόνομες περιοχές και επαρχίες
• την εθνική επιτροπή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
• τους ιατρικούς συλλόγους, τα κολέγια, τα πανεπιστή-

μια και άλλους συνεργάτες    
Οι ιατρικοί σύλλογοι εγγυούνται την καταλληλότητα των

CME όσον αφορά τους στόχους  εκπαίδευσης θεωρώντας
ότι η CME είναι το εργαλείο και όχι ο στόχος. Επίσης, επα-
ληθεύουν τη συνέχεια και την καταλληλότητα των εκπαι-
δευτικών μαθημάτων. Μετά τη συμπλήρωση της
εκπαίδευσης, οι σύλλογοι εκδίδουν το πιστοποιητικό συνε-
χιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. 

Η Co.Ge.Aps είναι η κοινοπραξία ιατρικών επαγγελ-
μάτων που εγκαταστάθηκε το 2003 και αποτελεί επιχειρη-
σιακό εργαλείο για τους συλλόγους, τα κολλέγια, τα
πανεπιστήμια και τους συνεργάτες με αποστολή να συλλέ-
γει, να διαχειρίζεται  και να φυλάσσει όλες τις εθνικές εγ-
γραφές των μονάδων εκπαίδευσης και να τις προωθεί για
επικύρωση  στους ιατρικούς συλλόγους, σε κολλέγια και
σε συνεργάτες για έλεγχο της συνέπειας των μονάδων
CME των διαφόρων επαγγελμάτων για έκδοση πιστοποιητι-
κού.     

Νόμος 148/2011 προβλέπει πειθαρχικές κυρώσεις
σε επαγγελματίες που δεν είναι συμβατοί με τα απαιτού-
μενα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης όπως:

• Υπενθύμιση
• Οικονομικά μέτρα
• Πειθαρχικά μέτρα
• Απώλεια άδειας ασκήσεως ( σπάνια )
Στο περιθώριο της συνόδου έγινε παρουσίαση του βι-

βλίου «Η ιστορία του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας της Ιτα-
λίας.» αποτελούμενο από διακόσιες πενήντα εννιά σελίδες
συνοδευόμενο και με ένα CD.                  

• Η Σύνοδος έκλεισε με ομιλία του προέδρου της
CEOM, Δρ Nicolino D’Autilia

ημαντικά θέματα
ον ιατρικό κόσμο

Ημερίδα της Αναισθησιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 22
Νοεμβρίου 2014, στην «Αίθουσα

Unesco», στο Πανεπιστήμιο Λευκω-
σίας, η Ημερίδα της Αναισθησιολογι-
κής Εταιρείας Κύπρου. 

Σε ανακοίνωσή της, η Αναισθησιο-
λογική Εταιρεία Κύπρου αναφέρει σχε-
τικά:

«Μένοντας πιστοί στην πεποίθηση
ότι η γνώση και η εκπαίδευση είναι
δημόσια αγαθά που πρέπει να στηρί-
ζονται από τους εργαζόμενους και την
πολιτεία, προσπαθήσαμε μέσω της
ημερίδας αυτής να δώσουμε σε για-

τρούς, νοσηλευτές και επαγ-
γελματίες Υγείας εξειδικευ-
μένη και υψηλού επιπέδου
γνώση και τεχνικές.

Επίκεντρο όλων των
επιλογών μας είναι ο άν-
θρωπος που υποφέρει και
μας έχει ανάγκη δίπλα του.

Η ημερίδα έληξε με επιτυχία, ήταν
ιδιαίτερα εποικοδομητική και σε αυτήν

συμμετείχαν εκατόν πενήντα
τρεις σύνεδροι. 

Η Εταιρεία απευθύνει
θερμές ευχαριστίες στους
καταξιωμένους Κύπριους
και ξένους ομιλητές που κά-

λυψαν τα επιλεγμένα θέματα
υπό μορφή σεμιναρίων και δια-

λέξεων, καθώς και θερμές ευχαρι-
στίες στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για

την παραχώρηση του χώρου και την
οπτικοακουστική υποστήριξη, την ορ-
γανωτική επιτροπή αλλά και στις φαρ-
μακευτικές εταιρείες που με την
ενεργό παρουσία τους αποτελούν εμ-
πράκτως απόδειξη της πρόθεσής τους
να στηρίζουν προσπάθειες σαν κι
αυτή».

Εξειδικευμένη και υψηλού
επιπέδου γνώση και τεχνικές
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Single-pill power across hypertension severities3

Single-pill power with a well-established safety profile1

Single-pill power superior to dual therapy1,2.
Up to -50 mmHg in pts with baseline MSSBP >180 mmHg

References: 1. Calhoun DA, Lacourcière Y, Chiang YT, Glazer RD. Triple antihypertensive therapy with amlodipine, valsartan, and hydrochlorothiazide: a randomized clinical trial. Hypertension. 2009;54(1):32-39.  2.Lacourcière Y, Glazer R, Crikelair N, Yen J, Calhoun D. Effect of baseline systolic blood pressure on response to triple combination amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide in patients 
with moderate-to-severe hypertension. Poster presented at: 19th European Meeting on Hypertension; 12-16 June 2009; Milan, Italy.  3. Calhoun DA, Crikelair NA, Yen J, Glazer RD. Amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide triple combination therapy in moderate/severe hypertension: secondary analyses evaluating efficacy and safety. Adv Ther. 2009;26(11):1012-1023.

Important note: Before prescribing, consult full prescribing information. Presentation: Film coated tablets containing 5 mg amlodipine as amlodipine besylate (a calcium antagonist), 160 mg valsartan (an angiotensin II antagonist) and 12.5 mg hydrochlorothiazide (a thiazide diuretic), or 10 mg amlodipine as amlodipine besylate, 160 mg valsartan and 12.5 mg hydrochlorothiazide or  
5 mg amlodipine as amlodipine besylate, 160 mg valsartan and 25 mg hydrochlorothiazide or 10 mg amlodipine as amlodipine besylate, 160 mg valsartan and 25 mg hydrochlorothiazide or 10 mg amlodipine as amlodipine besylate, 320 mg valsartan and 25 mg hydrochlorothiazide. Indications: Treatment of essential hypertension as substitution therapy in adult patients whose blood 
pressure is adequately controlled on the combination of amlodipine, valsartan and hydrochlorothiazide (HCT), taken either as three single-component formulations or as a dual-component and a single-component formulation. Dosage: One tablet of Exforge HCT 5/160/12.5 mg or 10/160/12.5 mg or 5/160/25 mg or 10/160/25 mg or 10/320/25 mg daily, to be taken preferably in the morning. 
Contraindications: • Hypersensitivity to the active substances, to other sulphonamide derivatives, to dihydropyridine derivatives, or to any of the excipients. • Second and third trimesters of pregnancy. • Hepatic impairment, biliary cirrhosis or cholestasis. • Severe renal impairment (GFR <30 ml/min/1.73 m2), anuria and patients undergoing dialysis. • Concomitant use of angiotensin receptor 
antagonists (ARB) including valsartan or of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors with aliskiren in patients with diabetes mellitus or renal impairment (GFR <60 ml/min/1.73 m2). • Refractory hypokalaemia, hyponatraemia, hypercalcaemia, and symptomatic hyperuricaemia. • Severe hypotension. • Shock (including cardiogenic shock). • Obstruction of the outflow tract of the left 
ventricle (e.g. hypertrophic obstructive cardiomyopathy and high grade aortic stenosis). • Haemodynamically unstable heart failure after acute myocardial infarction. Warnings/Precautions: • Avoid use in women planning to become pregnant and while breast-feeding • Risk of hypotension in sodium- and/or volume-depleted patients. • Caution is advised when administering Exforge HCT 
to patients with renal impairment or systemic lupus erythematosus. • Like other thiazide diuretics, HCTZ can cause hypokalemia, which may favor the onset of digitalis-induced cardiac arrhythmias. Caution in patients with hypokalemia, hyponatremia, hypercalcemia or symptomatic hyperuricemia • Caution is advised when administering Exforge HCT to patients with unilateral or bilateral renal 
artery stenosis, stenosis to a solitary kidney • No data available in patients after recent kidney transplantation • Disturbance of serum electrolyte balance (monitoring recommended), glucose tolerance and serum levels of cholesterol, tryglicerides and uric acid. • Not recommended in patients below 18 years of age. • Caution in patients experiencing angioedema with Exforge HCT or having 
history of angioedema with other drugs. Discontinue Exforge HCT immediately and do not re-administer • Caution in patients with heart failure, severe chronic heart failure or other conditions with stimulation of the renin angiotensin-aldosterone-system. Impairment of renal function may occur. • Caution in patients with acute myocardial infarction. Worsening angina and acute myocardial 
infarction can develop after starting or increasing dose of amlodipine, particularly in patients with severe obstructive coronary artery disease • As with all other vasodilators, special caution in patients suffering from aortic or mitral stenosis, or obstructive hypertrophic cardiomyopathy. • Acute angle-closure glaucoma. • Caution in patients with allergy or asthma. • Caution is required when 
co-administering ARBs including valsartan with other agents blocking the RAAS such as ACE inhibitors or aliskiren. Pregnancy: Contraindicated Breast-feeding: Not recommended Interactions: • Concomitant administration with other agents blocking the RAS such as ACEIs or aliskiren may increase incidence of hypotension, hyperkalemia and changes in renal function. Monitoring blood 
pressure, renal function and electrolytes is recommended when used concomitantly. • Monitoring when used concomitantly with lithium • Caution when used concomitantly with drugs that may increase potassium levels. Monitoring of serum potassium advised. • Monitoring of serum potassium levels with skeletal muscle relaxants (e.g. curare derivatives). • Caution if combined with other 
antihypertensives. • Caution with drugs causing hypokalemia (e.g. corticosteroids, ACTH, amphotericin, penicillin G, carbenoxolone, antiarrhythmics). • Monitoring of serum electrolyte balance with drugs causing hyponatremia (e.g. antidepressants, antipsychotics, antiepileptics). • Concomitant treatment with NSAIDs including Cox-2 Inhibitors may decrease antihypertensive effects. Monitoring 
of renal function with NSAIDs and Cox-2 selective inhibitors. • Limit dose of simvastatin to 20 mg when co-administered with amlodipine. • Caution when concomitant use of amlodipine with CYP34A inhibitors (e.g. ketoconazole, itraconazole, ritonavir) as amlodipine plasma concentration may increase. • Caution when concomitant use of amlodipine with CYP3A4 inducers. Monitoring of clinical 
effect advised. • Co-administration of inhibitors of the uptake transporter (rifampin, ciclosporin) or efflux transporter (ritonavir) may increase the systemic exposure to valsartan • Electrolyte imbalance with digitalis glycosides. • Caution with insulin and oral antidiabetic agents. • Caution with anionic exchange resins, allopurinol, amantadine, diazoxide, cytotoxic drugs, anticholinergic agents, 
vitamin D, calcium salts, ciclosporin, methyldopa, pressor amines (e.g. noradrenaline), barbiturates, narcotics and alcohol. Adverse reactions: • Amlodipine Common and uncommon adverse reactions: Headache, somnolence, depression, insomnia/ sleep disturbances, mood swings, dizziness, palpitations, flushing, abdominal discomfort, abdominal pain upper, nausea, edema, fatigue, 
insomnia, mood changes including anxiety, tremor, hypoaesthesia, dysgeusia, paresthesia, syncope, visual impairment, visual disturbance, diplopia, tinnitus, hypotension, dyspnea, rhinitis, vomiting, dyspepsia, dry mouth, constipation, diarrhea, alopecia, hyperhidrosis, pruritus, rash, purpura, skin discoloration, photosensitivity, back pain, muscle spasm, myalgia, arthralgia, micturion 
disorders, nocturia, pollakiura, gynecomastia, erectile dysfunction, asthenia, pain, malaise, chest pain, weight decreased, weight increased. Very rare adverse reactions: Hyperglycemia, hypersensitivity, hypertonia, peripheral neuropathy, neuropathy, quincke oedema, photosensitivity reaction, exfoliative dermatitis, angioedema, cough, gastritis, gingival hyperplasia, jaundice, urticaria 
and other forms of rash, thrombocytopenia, leucocytopenia, arrhythmia, bradycardia, ventricular tachycardia, atrial fibrillation, myocardial infarction, vasculitis, pancreatitis, hepatitis, angioedema, erythema multiforme, Steven-Johnson-Syndrome, hepatic enzyme increased (mostly consistent with cholestasis). • Valsartan: Uncommon adverse reactions: Vertigo, cough, abdominal pain, 
fatigue Frequency not known: dermatitis bullous, rash, pruritus, decrease in hemoglobin, decrease in hematocrit, increase of serum potassium, elevation of liver function values including increase of serum bilirubin, myalgia, elevation of serum creatinine. Frequency not known but potentially serious: Hypersensitivity including serum sickness, vasculitis, angioedema, renal failure and 
impairment, thrombocytopenia, neutropenia. • Hydrochlorothiazide: Very common and common adverse reactions: Hypokalaemia and rise in blood lipids, hypomagnesemia, hyperuricemia, hyponatremia, urticaria and other forms of rash, decreased appetite, mild nausea and vomiting, orthostatic hypotension , impotence. • Rare and very rare adverse reactions but potentially 
serious: Jaundice or cholestasis, abdominal discomfort, photosensitivity reaction, hyperglycemia, glycosuria and worsening of diabetic metabolic state, sleep disorders, depression, visual impairment, pyrexia, cardiac arrhythmias, blood dyscrasias, vasculitis, lupus erythematosus, toxic epidermal necrolysis, erythema multiforme, pancreatitis, pneumonitis, pulmonary edema, skin rash with or 
without difficulties in breathing (hypersensitivity reactions), hypochloremic alkalosis, hypercalcemia, severe or persistent vomiting or diarrhea, thrombocytopenia with or without purpura, agranulocytosis, leucopenia, pancytopenia, bone marrow depression, hemolytic or aplastic anemia, renal failure or renal disorder, acute angle-closure glaucoma. Packs and prices: Exforge HCT® 
5mg/160mg/12,5mg, 28 tabs € 36,67, Exforge HCT® 5mg/160mg/25mg, 28 tabs € 36,70, Exforge HCT® 10mg/160mg/12,5mg, 28 tabs €37,45, Exforge HCT® 10mg/160mg/25mg, 28 tabs  € 37,33, Exforge HCT® 10mg/320mg/25mg, 28 tabs € 57,98. Prices include V.A.T.

EXF HCT03/2014
“Reporting of suspected adverse reactions: Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions to:  Novartis Pharma Services Inc., 21 Kasou, Nicosia, Τel: +357 22 690 690 
(Pharmacovigilance Department), Fax: +357 22 315032 or to Pharmaceutical Services, Ministry of Health, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Τel: +357 22 608679, Fax: +357 22 608 649.”
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1η Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Μοριακής Ιατρικής 
Κύπρου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξε-
νία, στη Λευκωσία, την Πέμπτη 30η

Οκτωβρίου 2014 η 1η τελετή αποφοίτησης
της μεταπτυχιακής Σχολής Μοριακής Ιατρι-
κής Κύπρου (ΣΜΙΚ), του Ινστιτούτου Νευ-
ρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ).
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους οι Υπουργοί Παιδείας Δρ. Κώστας
Καδής και Υγείας Δρ. Φίλιππος Πατσαλής. 
Συνολικά απονεμήθηκαν 37 πτυχία επιπέ-
δου Μάστερ: 20 στον κλάδο της Ιατρικής
Γενετικής και 17 στον κλάδο της Μοριακής
Ιατρικής. 
Στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Γενικός

Διευθυντής της ΣΜΙΚ, Καθηγητής Λεωνίδας
Φυλακτού, ανέφερε πως με τη λειτουργία
της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου,
ολοκληρώθηκε και επίσημα, το τρίπτυχο
υπηρεσίες-έρευνα-εκπαίδευση του Ινστι-
τούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου,
μοντέλο μοναδικό και άκρως πετυχημένο
για τη χώρα  μας. Η ίδρυση της  Σχολής Μο-
ριακής Ιατρικής Κύπρου, ήταν η ολοκλή-
ρωση μιας επίμονης προσπάθειας για
προσφορά εκπαίδευσης υψηλού ποιοτικού
επιπέδου, εξασφαλίζοντας στους απόφοι-
τους της Σχολής, την επιστημονική και
επαγγελματική σταδιοδρομία τους στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο Καθ. Φυλακτού
αποχαιρέτησε τους απόφοιτους της Σχολής
Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, συγχαίροντας
τους για την επιτυχία τους, με την ευχή για
κάθε πρόοδο στη μετέπειτα σταδιοδρομία
τους, σημειώνοντας πως η σημερινή ημέρα
είναι η σημαντικότερη στην ακαδημαϊκή
τους πορεία.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής, Καθ. Κυριά-

κος Κυριάκου, με τη σειρά του ευχαρί-
στησε τους φοιτητές που επέλεξαν τη ΣΜΙΚ
για τη μεταπτυχιακή τους εκπαίδευση. Υπο-
γράμμισε τη σημασία της επιλογής αυτής
αφού η Σχολή έχει θεμελιωθεί στη μακρό-
χρονη πορεία του Ινστιτούτου Νευρολο-
γίας και Γενετικής Κύπρου στους τομείς της
έρευνας, των ιατρικών υπηρεσιών και της
συνεργασίας με τοπικά καθώς και διεθνή
κέντρα υγείας και εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της Τελετής βραβεύθη-

καν από τον Υπουργό Παιδείας Δρ. Κώστα
Καδή οι ακόλουθοι  φοιτητές: 

Αριστούχοι Διδακτορικοί φοιτητές -
Άννα Κεραυνού (2012-13) και Κωνσταντί-
νος Λουκαρή (2013-14)
Αριστούχοι Μεταπτυχιακοί φοιτητές -

Μαρίνος Φωτιάδης (2012-13) και Olga No-
vokhatskaya (2013-14).
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν και οι ακό-

λουθοι χορηγοί της Σχολής Μοριακής Ια-
τρικής Κύπρου, τους οποίους
ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και την
κοινωνική τους υπευθυνότητα, συμβάλ-
λοντας έμπρακτα στην ανάπτυξη της ιατρι-
κής έρευνας:

• Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη
• Τράπεζα Eurobank
• Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας
• ΟΠΑΠ Κύπρου

Ιδιαίτερη στιγμή της Τελετής αποτέλεσε
η ορκωμοσία των φοιτητών. Απευθυνόμε-
νος στους απόφοιτους, ο Καθ. Φυλακτού

υπογράμμισε τη σημασία της ορκωμοσίας
λέγοντας: «Ο όρκος της Σχολής Μοριακής
Ιατρικής Κύπρου ενώνει τη δύναμη των
αξιών του Ινστιτούτου με το χρέος της επι-
στημονικής κοινότητας να εργάζεται ακα-
τάπαυστα για το καλό της ανθρωπότητας.
Στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων
του Ινστιτούτου – έρευνα – υπηρεσίες – εκ-
παίδευση – βρίσκεται και θα βρίσκεται
πάντοτε ο άνθρωπος. Η απόκτηση της γνώ-
σης είναι συνυφασμένη με το αίσθημα της
ευθύνης προς την κοινωνία, προς τους
ασθενείς και προς τον συνάνθρωπο».
Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου

προσφέρει πλήρως αξιολογημένα μεταπτυ-
χιακά προγράμματα σπουδών, επιπέδου
Μάστερ και Διδακτορικού, στους κλάδους
της Μοριακής Ιατρικής και Ιατρικής Γενετι-
κής. Επιπρόσθετα, από το Σεπτέμβριο του
2015, θα προσφέρονται και μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών στους κλάδους
της Νευροεπιστήμης και της Βιοιατρικής
Έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες
στο 22392840 και στην ιστοσελίδα της
Σχολής www.cing.ac.cy/csmm/
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16 -18 Οκτωβρίου, στη Γρενάδα της Ανδαλουσίας στην Ισπανία

Πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 16 -18
Οκτωβρίου, στη Γρενάδα της Ανδα-
λουσίας στην Ισπανία, το ετήσιο συ-

νέδριο της UEMS με τη συμμετοχή
αντιπροσώπων από τους εθνικούς ιατρι-
κούς συλλόγους των κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από χώρες - μη
μέλη της Ε.Ε. με το καθεστώς του παρατη-
ρητή. Τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
(ΠΙΣ), εκπροσώπησαν ο Δρ Μάριος Κληρί-
δης και η Δρ Χρύσα Τζιακούρη. 

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου κατά την
ολοήμερη σύνοδο συζητήθηκαν θέματα της
ημερήσιας διάταξης. 

Ο πρόεδρος, Dr Romuald  Krajewski,
και ο γενικός γραμματέας, Dr Edwin Bor-
man, παρουσίασαν ο καθένας με τη σειρά
του στην ολομέλεια τα πεπραγμένα του τε-
λευταίου χρόνου, μελλοντικές σκέψεις,
οράματα κ.λ.π.

Ο ταμίας του UEMS, Dr Giorgio
Berchicci, ανέλυσε την οικονομική κατά-
σταση ενώ ταυτόχρονα υπήρξε διεξοδική
συζήτηση με αναφορές στα πιο πάνω. 

Τα άλλα θέματα της ατζέντας συζητήθη-
καν από ομάδες που δημιουργήθηκαν ανά-
λογα με το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.
Κυρίως αφορούσαν θέματα ειδικοτήτων ή
υποειδικοτήτων της ιατρικής, εκπαίδευση
ιατρών, ειδικευμένων ή ειδικευόμενων, εκ-
παιδευτικά προγράμματα. Τα συμπερά-
σματα παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια από
αντιπροσώπους των ομάδων. 

Το Σαββάτο, 18 Οκτωβρίου, πραγματο-
ποιήθηκε διευρυμένη συνεδρίαση του
«συμβουλίου» με την ολομέλεια ακολου-
θώντας την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:   

1. Έγκριση πρακτικών 11ης  Απρι-
λίου 2014 

2. Domus Medica Europaea (ιδιό-
κτητο οίκημα)

3. Οικονομική κατάσταση μέχρι τον
Ιούνιο 2014 και προσωρινή οικονο-
μική κατάσταση μέχρι τέλος Αυγούστου

4. Προσωρινή οικονομική κατά-
σταση

5. Αναθεώρηση της κατανομής ει-
σφοράς των μελών

6. Διορισμός εσωτερικού και εξω-
τερικού οικονομικού ελεγκτή

7. Πληροφόρηση για την οικονο-
μική κατάσταση όλων των μελών ενώ 

8. Η διαχείριση των οικονομικών θα
γίνεται από επιτροπή του UEMS και των
μελών του Δ. Σ.
Για τα θέματα 1 μέχρι 3 έγινε διεξοδική

συζήτηση. Από το σημείο 4 οι αποφάσεις
πάρθηκαν με ψηφοφορία.

Εξετάσθηκαν από την ολομέλεια νέες

αιτήσεις κρατών για να γίνουν μέλη σαν πα-
ρατηρητές, όπως και νέες αιτήσεις για ια-
τρικές ειδικότητες.

Έγιναν εκλογές για τη θέση του αντιπρο-
έδρου, τις οποίες κέρδισε ο Έλληνας καθη-
γητής χειρουργικής, Δρ Βασίλειος
Παπαλόης, που εργάζεται στην Αγγλία, 
Ο κάθε αντιπρόσωπος των εθνικών επιτρο-
πών συνεδρίασε σε μια από τις πιο κάτω
ομάδες εργασίας που επέλεξε και δήλωσε
συμμετοχή:

1. Continuing Medical Education
and Professional Development 

2. eHealth 
3. Specialist Practice in current

health systems 
4. Post Graduate Training 
5. Quality in Patient Care

* Ο εκπρόσωπος του ΠΙΣ συμμετείχε
στην πρώτη ομάδα εργασίας.  

Τα συμπεράσματα ανακοινώθηκαν στην
ολομέλεια και τυπώθηκαν σε ξεχωριστά

πρακτικά τα οποία έχουν επισυναφθεί  στα
τελικά πρακτικά. 

Multidisciplinary Joint
Committee

Επίσης, κατά την διάρκεια της συνεδρίας
συζητήθηκε το θέμα της λειτουργίας των

Δια-επιστημονικών Κοινών Επιτροπών (Mul-
tidisciplinary Joint Committee). 

Οι επιτροπές αυτές  δημιουργούνται στα
πλαίσια της σχετικά πρόσφατης πολιτικής
που υιοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια από
την UEMS αναφορικά με την ένταξη κά-
ποιας νέας ειδικότητας στην ιατρική. Αυτό
έγινε με την ειδικότητα Manual Medicine
στη σύνοδο UEMS στην Κύπρο το 2012. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία, απαραίτητη
προϋπόθεση για να υποβληθεί αίτηση, να
συζητηθεί  και να αξιολογηθεί στη σύνοδο,
αποτελεί η συμβολή και συμμετοχή τουλά-
χιστον άλλων τριών εκπροσώπων από συ-
ναφείς ειδικότητες. 

Επίσης, οι Multidisciplinary Joint Com-
mittee επεξεργάζονται και διαμορφώνουν
βάσει επιστημονικών δεδομένων ιατρικά
πρωτόκολλα για συγκεκριμένες ασθένειες
και ιατρικές πράξεις. Συγκεκριμένα, στη
σύνοδο στη Γρανάδα, ο Δρ Β. Παπαλόης,
παρουσίασε εισήγηση για το ιατρικό πρωτό-
κολλο που αφορά τη χειρουργική μαστού
σύμφωνα με συγκεκριμένα clinical guide-
lines. 

Η ολομέλεια της UEMS αποφάσισε
όπως αξιολογηθεί η εισήγηση στην επό-
μενη σύνοδο του οργανισμού που θα διε-
ξαχθεί στις Βρυξέλλες τον Απρίλιο του
2015.  

Αποφάσεις του ετήσιου
συνεδρίου της UEMS

Άμεσες θέσεις εργασίας σε κρατικά νοσοκομεία NHS της Ανατολικής Αγγλίας

EAST OF ENGLAND
•Μια θέση εργασίας για Consultant in Breast Radiology
• Μια θέση εργασίας για Consultant in Histopathology 
απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία UK

•Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor 
in Respiratory Medicine (Registrar)

•Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor 
in Paediatrics (Registrar)

•Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor in Accident  
& Emergency (Registrar)

•Μια θέση εργασίας για Trust SHO in General Surgery

Ετήσια συμβόλαια με προοπτική ανανέωσης αν και εφό-
σον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά την λήξη
του αρχικού συμβολαίου.

Details about the Consultant Vacancies:

Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι
μεταξύ £75,249 - £101,451 (αναλόγως προηγούμενης
εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα
συν On-Calls (εφημερίες).

Details about the Specialty Doctor vacancies:
Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις
έχει αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητάς του ή είναι πολύ
κοντά στην απόκτηση αυτού, καθώς επίσης και για τα
επόμενα 2-3 χρόνια ως ειδικός.

Ο ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty Doctor ανέρχε-
ται στις £48000 - £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Οι
ώρες εργασίας είναι  48/7 συμπεριλαμβανομένων των
εφημεριών (On-Calls).

Trust SHO:
Απαραίτητη Εμπειρία: Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας ως

ειδικευόμενος

Ο βασικός ετήσιος μισθός του Trust SHO είναι μεταξύ
£27,798 - £38,705 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας).
Ένας μέσος ετήσιος μισθός είναι περίπου £40000 -
£45000 συνολικά.
Οι ώρες εργασίας είναι  40/7 συν On-Calls (εφημερίες).

Απαραίτητη η άμεση διαθεσιμότητα ιατρών και σε ΟΛΕΣ
τις θέσεις (τουλάχιστον εντός 2 μηνών μετά 
τις συνεντεύξεις)

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
• Τίτλος ειδικότητας για τις Consultant θέσεις.
• Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία για τις Consultant 
θέσεις.

• Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

θέσεις εργασίας

• Τον ΠΙΣ εκπροσώπησαν ο Δρ Μάριος Κληρίδης
και η Δρ Χρύσα Τζιακούρη
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12η συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου Αρμοδίων Αρχών

Ενημέρωση και συζήτηση για την Οδηγία 2013/55/ΕΚ
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Kάρτα

Ανησυχία τους για τα  προβλήματα που θα δημιουργή-
σουν τα πολύ στενά χρονοδιαγράμματα

Πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2014 στη Μάλτα, η
12η συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου Αρμοδίων Αρχών.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους του Ιατρικού Συμ-
βουλίου Κύπρου, ο Πρόεδρος, Δρ Μάριος Φιλίππου, και η
έφορος, Δρ Μαίρη Αβρααμίδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η δια-
δικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των
ιατρών που ακολουθείται από την Αρμόδια Αρχή στη Μάλτα.
Αναφέρθηκαν στις ιδιαιτερότητες και στα προβλήματα αλλά
και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων γίνεται με δυο διαφορετι-
κούς τρόπους, όπως άλλωστε καθορίζονται από την οδηγία
2005/36/EC. Για διπλώματα που αποκτήθηκαν σε κράτη
μέλη μέσω της αυτόματης αναγνώρισης και για διπλώματα
τρίτων χωρών, εφαρμόζονται οι πρόνοιες  του Γενικού Συ-
στήματος .

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε
με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις πρόνοιες της Οδηγίας
2013/55/ΕΚ σχετικά με την ευρωπαϊκή επαγγελματική
κάρτα διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για πλαστική κάρτα
που θα δίδεται στον επαγγελματία αλλά ηλεκτρονική ανταλ-
λαγή πληροφοριών που αφορούν έναν επαγγελματία με-

ταξύ Αρμοδίων Αρχών μέσω του συστήματος IMI. 
Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών εξέφρασαν την ανη-

συχία τους για τα  προβλήματα που θα δημιουργήσουν τα
πολύ στενά χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται στην Οδη-
γία 2013/55/ΕΚ για έκδοση της επαγγελματικής κάρτας.
Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα σε μικρές χώρες όπου

οι Αρμόδιες Αρχές στελεχώνονται με πολύ μικρό αριθμό
ατόμων. Παρόμοιο πρόβλημα ενδεχομένως να αντιμετωπί-
σουν και οι Αρμόδιες Αρχές στην Κύπρο.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ (Alert Mechanism)

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση αφορούσαν
το μηχανισμό ειδοποίησης (Alert Mechanism) μέσω του

ΙΜΙ. Σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό οι Αρμόδιες Αρχές υπο-
χρεούνται να αναρτούν στο ΙΜΙ οποιεσδήποτε κυρώσεις, πει-
θαρχικές ή ποινικές ποινές αφορούν τους επαγγελματίες
εντός τριών ημερών. Συζητήθηκε η ανάγκη  θεσμοθέτησης
της επαναπιστοποίησης (revalidation/reaccreditation) των
επαγγελματιών. Τα κράτη μέλη που έχουν θεσμοθετήσει αυτή
τη διαδικασία για τους γιατρούς είναι το Ηνωμένο Βασίλειο,
η Γαλλία, η Ολλανδία και η Ρουμανία.

Έγιναν παρουσιάσεις από τον εκπρόσωπο της Γερμανίας
για τη διασφάλιση της ποιότητας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Έγινε επίσης αναφορά στη μεγάλη ποικιλομορφία που παρα-
τηρείται στα τέλη που επιβάλλουν οι διάφορες χώρες για ανα-
γνώριση των προσόντων και την εγγραφή ιατρών. 

Η επόμενη συνάντηση προγραμματίστηκε όπως πραγμα-
τοποιηθεί στην Πορτογαλία την άνοιξη του 2015. 

Ημερίδα για το Σακχαρώδη Διαβήτη
και τα Μεταβολικά Νοσήματα

Το Ινστιτούτο Μελέτης
Έρευνας και Εκπαίδευσης
για το Σακχαρώδη Διαβήτη

και τα Μεταβολικά  Νοσήματα,
διοργάνωσε την 4η ετήσια του
ημερίδα σε συνεργασία με τη
Διαβητολογική και Γυναικολο-
γική εταιρεία Κύπρου την 1η
Νοεμβρίου 2014 στο Cine Stu-
dio του Πανεπιστημίου Λευκω-
σίας. Η ημερίδα σημείωσε πολύ
μεγάλη επιτυχία, παρά τις αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες που
επικρατούσαν, με την παρουσία
εκατόν τριάντα ιατρών και είκοσι
άλλων επαγγελματιών από το
χώρο της Υγείας.

Η ημερίδα τελούσε κάτω από
την αιγίδα του Υπουργού Υγείας,
κ. Φίλιππου Πατσαλή, ο οποίος
παρευρέθηκε και μίλησε κατά
την τελετή έναρξης αναπτύσ-
σοντας τις βασικές αρχές του
Γε.Σ.Υ.

Η πρόληψη και η έγκαιρη αν-
τιμετώπιση του σακχαρώδους
διαβήτη σε συνδυασμό με την
πολυπλοκότατα της νόσου, απαι-
τεί στενή παρακολούθηση και
επικαιροποίηση των όσων συμ-
βαίνουν στο χώρο του διαβήτη.
Η καλύτερη κατανόηση των πα-
θογενετικών μηχανισμών και οι
νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις
παρέχουν τη δυνατότητα βελτίω-
σης της ποιότητος ζωής των

ασθενών μας προλαμβάνοντας ή
αναστέλλοντας τις επιπλοκές
που σχετίζονται με αυτόν.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα κι-
νήθηκε και το επιστημονικό πρό-
γραμμα της ημερίδας. Πρώτος
μίλησε ο Σταύρος Παππάς για τη
διαχείριση του σακχαρώδους
διαβήτη σε περίοδο οικονομικής
κρίσης αναπτύσσοντας τα δεδο-
μένα της Ελλάδος και άλλων Ευ-
ρωπαϊκών χωρών. 

Στη συνέχεια, ο Ντίνος Πέ-
τρου μίλησε για τα νέα δεδομένα
στην πρόληψη, στην έγκαιρη
διάγνωση και θεραπεία της δια-
βητικής αμφιβληστροπαθειας. 

Ακολούθως, μίλησε ο Αλέξης
Σωτηρόπουλος για τους DPP4
αναστολείς και αν υπάρχει

σχέση με την καρδιακή ανεπάρ-
κεια, ενώ ο Σταύρος Μπούσπου-
λας ανέπτυξε όλα τα σχετικά με
τη λιξισενατίδη ενός νέου γευ-
ματικού αγωνιστή του GLP-1
στην επίτευξη του γλυκαιμικού
ελέγχου.

Μετά το διάλλειμα, ο Γιάννης
Ιωαννίδης μας μίλησε για το
παρόν και το μέλλον της ινσου-
λινοθεραπείας, ενώ η Σαββούλα
Ghobrial  μίλησε για το ρόλο των
νοσηλευτών στην εκπαίδευση
του διαβητικού ασθενούς. 

Η Ελένη Αναστασίου ανέ-
πτυξε όλα τα νέα δεδομένα που
αφορούν τη σχέση κύησης και
σακχαρώδους διαβήτη. 

Η ημερίδα έκλεισε με τον κα-
θηγητή Χαράλαμπο Τούντα, ο
οποίος μίλησε για το παρασκήνιο
της ανακάλυψης της ινσουλίνης.
Κατά την τελετή έναρξης ο καθη-
γητής Τούντας τιμήθηκε για το
έργο του και την προσφορά του
στο διαβάτη, καθώς και για τη
συμβολή του στην εκπαίδευση
των Κυπρίων διαβητολόγων. 

νέος ιατρός

ΗΔρ Ανδριανή Κουμή γεννήθηκε στη Λευκωσία
το 1977. Κατάγεται από την Αμμόχωστο ενώ

μεγάλωσε στη Λάρνακα.
Αποφοίτησε από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου

Λάρνακας το 1995 με βαθμό άριστα και συνέχισε
τις σπουδές της στο αγγλόφωνο τμήμα της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου “Semmelweis” Ουγ-
γαρίας απ’ όπου αποφοίτησε το 2002 με βαθμό
άριστα. 

Μετά την αναγνώριση του τίτλου “Doctor of Medicine” (ΔΙΚΑΤΣΑ), ξεκίνησε
τη μεταπτυχιακή της εκπαίδευση στο “Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας” αρχικά
ως ασκούμενη ιατρός (έξι μήνες χειρουργική, έξι μήνες παθολογία) και ακο-
λούθως ως ειδικευόμενη ιατρός παθολογίας (ένα έτος). Συνέχισε την ειδικότητα
της παθολογίας στο νοσοκομείο “Αμαλία Φλέμινγκ” στην Αθήνα, όπου συμ-
πλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο παθολογίας (δύο έτη) που απαιτείται για την
έναρξη της ειδικότητας της γαστρεντερολογίας. Εργάστηκε στην Ά Γαστρεντε-
ρολογική κλινική της ιδιωτικής κλινικής “Ευρωκλινική” Αθηνών για τρία χρόνια
(έμμισθη θέση) και ακολούθως στο “Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου
Στρατού” (Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ) ως ειδικευόμενη γαστρεντερολογίας για τεσ-
σερισήμισι χρόνια. 

Η μεταπτυχιακή της εκπαίδευση περιλαμβάνει πέραν της διαγνωστικής/θε-
ραπευτικής ενδοσκόπησης ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού συστήματος και
λεπτού εντέρου με ασύρματη κάψουλα,  λειτουργικές εξετάσεις οισοφάγου
(Μανομετρία-Ηigh Resolution Manometry, Impedance/pH) με εκπαίδευση
στις ΗΠΑ (Sandhill, Denver, Colorado), ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ανώ-
τερου πεπτικού (EUS-FNA) και ιατρείο ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων εντέρου
με εξάμηνη εκπαίδευση στο Λονδίνο (νοσοκομείο “Guys and St Thomas’s NHS
Trust”). Συμμετείχε επίσης ενεργά στο ηπατολογικό ιατρείο του Πανεπιστημίου
Αθηνών (Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»)  για έξι μήνες.

Στο επιστημονικό της έργο περιλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε έγκριτα ια-
τρικά ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά, προφορικές και αναρτημένες ανα-
κοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια και συμμετοχή σε διεθνή και
ελληνικά συνέδρια/σεμινάρια.

Εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το Μάρτιο του 2014 και ξεκίνησε να εργάζεται
ως ιδιώτης ιατρός στο ιδιωτικό νοσοκομείο “Άγιος Ραφαήλ” στη Λάρνακα.

Είναι παντρεμένη με τον Δρ Ανδρέα Σολουκίδη, νεφρολόγο-διδάκτορα του
Πανεπιστημίου Αθηνών, και έχει δύο παιδιά.

Δρ Ανδριανή Κουμή
Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
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Με πλούσιες δραστηριότητες κατά την περίοδο 2012 - 2014

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο το Δ.Σ.
της Γαστρεντερολογικής Εταιρείας 

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2014
στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο στη Λευκωσία,
η  εκλογική  γενική συνέλευση της Γαστρεντε-

ρολογικής Εταιρείας Κύπρου  (ΓΕΚ).  Η προσέλευση
των μελών της ΓΕΚ ήταν αθρόα εξασφαλίζοντας απαρ-
τία.

Κατά τη συνέλευση έγινε απολογισμός του έργου
του προηγούμενου συμβουλίου από τον απερχόμενο
πρόεδρο, Δρ Ποταμίτη Γιώργο, και της οικονομικής κα-
τάστασης της εταιρείας από τον ταμία, Δρ Αδάμο Σαβε-
ριάδη.

Ακολούθησε η εκλογική συνέλευση προεδρεύοντος
του Δρ Κυριάκου Μιχαηλίδη και μελών της εφορευτι-
κής επιτροπής, των Δρ Χρυσόστομου Κυθραιώτη και
Δρ Νεόφυτου Παπαγεωργίου. 

Πραγματοποιήθηκε η εκλογή του νέου συμβουλίου
της Γαστρεντερολογικής Εταιρείας  Κύπρου για την πε-
ρίοδο 2014-2016 και καταρτίστηκε σε σώμα ως ακο-
λούθως: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δρ Γιώργος  Ποταμίτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δρ Κώστας Χριστοφόρου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δρ Ανδρέας Ευγενίου
ΤΑΜΙΑΣ: Δρ Αδάμος Σαβεριάδης
ΜΕΛΗ: Δρ Ιωάννης Καϊμακλιώτης,  Δρ Θεοδώρα

Καλλή και  Δρ Θεοδώρα Δημητρίου

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Στην ομιλία του για απολογισμό της περιόδου 2012
– 2014, ο πρόεδρος της ΓΕΚ, Δρ Γιώργος Ποταμί-

της, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι δραστηριότητες του
Δ.Σ. ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε όλους τους το-
μείς, χάριν της καλής συνεργασίας των μελών του Δ.Σ.
και της λήψης αποφάσεων μετά από ενδοδιοικητικές
συζητήσεις αλλά και ανταλλαγής απόψεων και με άλλα
μέλη της Γαστρεντερολογικής Εταιρείας. Απόδειξη,
είπε, ο μεγάλος αριθμός συνεδριάσεων και η συχνή
ηλεκτρονική επικοινωνία με τα μέλη μας.
Ο Δρ Γ. Ποταμίτης ανέφερε αναλυτικότερα: 

Επιστημονικές Δραστηριότητες

Πλούσιο το έργο του Δ.Σ. όσον αφορά τις επιστημο-
νικές διοργανώσεις .

Εστιάζοντας κυρίως στις φλεγμονώδεις παθήσεις
του εντέρου οργανώσαμε τέσσερις συνολικά που είχαν
ιδιαίτερη επιτυχία. Οργανώσαμε τις ετήσιες ημερίδες
ηπατολογίας με ιδιαίτερα ευνοϊκά σχόλια από τους συ-
ναδέλφους. Μάλιστα στην πρόσφατη ημερίδα, ο
Υπουργός Υγείας ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες του για
εξασφάλιση των νέων φαρμάκων για την ηπατίτιδα C.
Η εκδήλωση έτυχε μεγάλης προβολής από τα ΜΜΕ.
Οργανώθηκε διάλεξη για το EUS με παρουσίαση περι-
στατικών.

Ημερίδα για την Γ.Ο.Π. με μεγάλη συμμετοχή. Για
τους νευροενδοκρινείς όγκους (δυο εκδηλώσεις) με
εξαίρετο ομιλητή. Εσωτερική συνάντηση για τα
Bioπαρόμοια με αποτέλεσμα την υπεύθυνη θέση της

Εταιρείας για την χρήση τους και διαβίβαση των θέ-
σεων μας στο Υπουργείο Υγείας και Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες.

Η ανάληψη της οργάνωσης του Πανευρωπαϊκού
Συνεδρίου τον Σεπτέμβριο του 2015 είναι πρόκληση για
την Εταιρεία μας και πρέπει να συμβάλουμε όλοι στην
επιτυχή διοργάνωση.

Συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο Υγείας και ανα-
λάβαμε πρωτοβουλία για το πρόγραμμα Screening για
Ca παχέως εντέρου που σύμφωνα με μη επεξεργα-
σμένα αποτελέσματα έχει επιτυχή πορεία.

Για το θέμα τούτο συμμετείχαμε σε ενημερωτικές
δραστηριότητες του Συνδέσμου Καρκινοπαθών και
Φίλων με διαλέξεις και παρουσιάσεις στα ΜΜΕ.

Αναπτύξαμε ιδιαίτερη συνεργασία με το Σύνδεσμο
πασχόντων από Ελκώδη Κολίτιδα και νόσο του Crohn ,
με κοινές συνεδριάσεις και συμμετοχές με ομιλίες στις
ενημερωτικές ετήσιες ημερίδες του.

Συμμετέχουμε στο σύνδεσμο των πασχόντων από
Σπάνια Νοσήματα βοηθώντας όποτε χρειάζεται. Για
τούτο εστάλη ευχαριστήριος επιστολή από τον πρόεδρο
τον κ. Π. Εγγλέζο.

Διεθνείς επαφές

Σε διεθνές επίπεδο γίναμε πρόσφατα ως Εταιρεία
μέλος της ECCO και συμμετείχαμε σε Γενικές Συνελεύ-
σεις της EBGE. Θεωρώ όμως ασυνεπή την συμμετοχή
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γαστρεντερολόγων, κάτι
που θα πρέπει να φροντίσει το νέο Δ.Σ με μόνιμο εκ-
πρόσωπο του.

Συνδικαλιστικά

Επιδιώξαμε και είχαμε ενδιαφέρουσα συνάντηση με
ανώτερο λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, παραθέ-
τοντας τις θέσεις μας για τις ΙΦΝΕ και τις Ηπατίτιδες ει-
σηγούμενοι σύσταση μόνιμων Επιτροπών με

συγκεκριμένη θητεία και αντικείμενο. Καταθέσαμε την
διαμαρτυρία μας για εκτέλεση ενδοσκοπικών πράξεων
στα Κρατικά Νοσοκομεία από μη εκπαιδευμένους χει-
ρούργους ως και «απόδοση» εξειδικεύσεων με αντι-
κείμενο την Ηπατολογία σε παθολόγους που δεν έτυχαν
συγκεκριμένης εκπαίδευσης ως και διενέργεια ERCP
από χειρούργους που επίσης δεν εκπαιδεύτηκαν σε
διαπιστευμένα κέντρα.

Ενδιαφέρουσα συνάντηση είχαμε με τον Διευθυντή
των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών εν σχέσει με τις Κα-
τευθυντήριες οδηγίες για χρήση των βιολογικών πα-
ραγόντων ως επίσης σε κοινή σύσκεψη με το
Υπουργείο Υγείας για την αγορά και χρήση των νέων
DAA για την ηπατίτιδα C.

Γενικό Σχέδιο Υγείας 

Αναμφισβήτητα το κύριο θέμα που απασχολεί όλη
την Ιατρική Κοινότητα και έντονα την ΓΕΚύπρου είναι
η εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. Είχαμε στενή συνεργασία για
το θέμα τούτο με τον ΠΙΣ αλλά και για αποσαφήνιση
διαφόρων θεμάτων συναντηθήκαμε ως Δ.Σ πρόσφατα
με τον ΟΑΥ παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού,
του Αναπληρωτή Διευθυντή και ανωτέρων Στελεχών.

Συζητήσαμε τη μεθοδολογία  για διαμόρφωση της
επίσκεψης του σφαιρικού προϋπολογισμού, της ενδο-
νοσοκομειακής παρακολούθησης , των προϋποθέσεων
εκτέλεσης Ενδοσκοπικών πράξεων εκτός Νοσοκομει-
ακού περιβάλλοντος και ενδονοσοκομειακά, τις διερ-
γασίες για αυτονόμηση των Κρατικών Νοσοκομείων,
την διαμόρφωση των DRGS. 

Αναπτύξαμε την θέση μας η αμοιβή μας να είναι
εκτός των DRGS για εσωτερικούς ασθενείς. Ξεκάθαρα
διαμηνύσαμε στον ΠΙΣ και στον ΟΑΥ ότι σαν ΓΕΚ θεω-
ρούμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ελεύθερη επιλογή
ειδικού με χαμηλή συμπληρωμή και οι ενδοσκοπικές
πράξεις να είναι εκείνες των Ασφαλιστικών Εταιρειών.
Όλα τα θέματα που αφορούν το ΓεΣΥ είναι ρευστά και
θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Σε περίπτωση
αδιεξόδων καλύτερα να ανασταλεί η εφαρμογή του
παρά εσπευσμένα να εφαρμοστεί ένα αποτυχημένο
ΓεΣΥ. Σίγουρα με αντικείμενο το ΓεΣΥ θα πρέπει να
γίνει ειδική Συνέλευση και να διατυπωθούν οι θέσεις
μας.

ΓΕΚ και Κοινωνία

Σε σχέση με την αντίδραση της ΓΕΚ και της συμπε-
ριφοράς μας έναντι της κοινωνίας και των συνανθρώ-
πων μας εν όψει της οικονομικής κρίσης, η απόφαση
μας για οποιαδήποτε βοήθεια και δωρεάν εξετάσεις
από μέλη μας ή με μειωμένο κόστος, η συμμετοχή οι-
κειοθελώς μελών μας σε κοινωνικά ιατρεία απέδειξαν
τις ευαισθησίες μας και τον αλτρουϊσμό μας.

Η ετήσια «διασκέδαση»  των μελών μας επ’ ευκαιρία
των εορτών θα πρέπει να συνεχιστεί έστω και με έξοδα
της Εταιρείας. Μας φέρνει πιο κοντά, σε στιγμές χαλά-
ρωσης που τόσο χρειαζόμαστε.  

• Αθρόα προσέλευση στην Εκλογική 
Γενική Συνέλευση – Εξελέγη το νέο  
Συμβούλιο της ΓΕΚ για την περίοδο 
2014 - 2016





Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το ετήσιο Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέ-
δριο που φέτος για πρώτη φορά φιλο-

ξενήθηκε στην ελεύθερη Αμμόχωστο υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Παιδιατρικής
Εταιρείας Κύπρου (ΠΕΚ), Μιχάλης Ιασονίδης,
ανέφερε ανάμεσα σε άλλα: 

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Παιδιατρική
Εταιρεία, η επιστημονική μας οργάνωση, έχει
θέσει γερές βάσεις όσον αφορά τη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση των μελών μας και όχι μόνο.

Στα πλαίσια αυτά συνεχίστηκε για 17η φορά
η παράδοση του Παγκυπρίου Παιδιατρικού Συνε-
δρίου, που έχει κατοχυρωθεί ως η κορυφαία επι-
στημονική εκδήλωση της Εταιρείας μας.

Τα τελευταία χρόνια το συνέδριο μας πλαισιώ-
νεται και από πλειάδα άλλων επιστημονικών εκ-
δηλώσεων, προς την κατεύθυνση της

Συνεχιζόμενης Παιδιατρικής Εκπαίδευσης, που
αγκαλιάζονται σε ικανοποιητικό βαθμό από τα
μέλη μας.

Εκτός των επιστημονικών εκδηλώσεων η
ΠΕΚ είχε μπροστά της και άλλες σημαντικές προ-
κλήσεις όπως: 

α) Γε.Σ.Υ. προς όφελος των αποδεκτών και
των παροχέων των υπηρεσιών του, 

β) Εκστρατεία υπέρ των εμβολιασμών και κυ-

ρίως του εμβολίου HPV, 
γ) Εκστρατεία υπέρ του μητρικού θηλασμού

(στήριξη Εθνικής Επιτροπής Θηλασμού), 
δ) Νέο ανανεωμένο Βιβλιάριο Υγείας του Παι-

διού και μέσω αυτού παρέμβαση για την «επιδη-
μία» παχυσαρκίας που μαστίζει τα παιδιά μας
μέσω αλλαγής των διαιτητικών συνηθειών στα
βρέφη, 

ε) Διασφάλιση λειτουργίας του Κέντρου Προ-
ληπτικής Παιδιατρικής και επέκταση του προλη-
πτικού ελέγχου.

Στο συνέδριο η ποικίλη θεματολογία, που επι-
λέξαμε με κριτήριο τις προτιμήσεις του παιδιατρι-
κού κόσμου, περιλάμβανε ομιλίες που
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από την καθημερινή
παιδιατρική πράξη, τις εξελίξεις των καιρών και
προβληματισμούς με γνώμονα πάντα την προ-
αγωγή της γνώσης. 

Το συνέδριο περιέλαβε διαλέξεις, τα ήδη κα-
θιερωμένα εργαστήρια (αιματολογίας και ρευμα-
τολογίας) και στρογγυλή τράπεζα για την οστική
υγεία. Επιπρόσθετα, δόθηκε η ευκαιρία στους συ-

ναδέλφους να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους
έργο. 

Στο συνέδριο φιλοξενήθηκε και μια ιδιαίτερη
διάλεξη για τον «Κοινωνικό ρόλο των εικαστικών
τεχνών». 

Τέλος, στα πλαίσια του συνεδρίου τιμήθηκε
για την πολυετή προσφορά του στην Παιδιατρική
Εταιρεία και γενικότερα στα ιατρικά δρώμενα της
Κύπρου, ο Δρ Αμέρικος Αργυρίου. Το συνέδριο
τίμησε με την παρουσία του και ο Υπουργός
Υγείας Δρ Φίλιππος Πατσαλής.
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 17ο Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέδριο

Επιστημονικές εκδηλώσεις προς την κατεύθυνση 
της Συνεχιζόμενης Παιδιατρικής Εκπαίδευσης

Ο Πρόεδρος της ΠΕΚ 
Δρ Μιχάλης Ιασονίδης

Χαιρετισμός από τον Υπ. Υγείας 
Δρ Φίλιππο Πατσαλή

Στιγμιότυπο από το συνεδριακό χώρο

Απόδοση τιμητικής πλακέτας στο Δρ
Αμερίκο Αργυρίου για την πολύχρονη

και ανιδιοτελή προσφορρά του 
στα ιατρικά δρώμενα της Κύπρου

Εγκαίνια Φαρμακευτικής Έκθεσης από
τον Πρόεδρο του Συνεδρίου Δρ Νίκο
Σκορδή και τον Πρόεδρο της ΠΕΚ 

Δρ Μιχάλη Ιασονίδη

Χίλια περίπου περιστατικά αγγει-
ακών εγκεφαλικών επεισο-
δίων καταγράφονται κάθε

χρόνο στην Κύπρο με τα 200 από
αυτά να είναι θανατηφόρα, αναφέρει
η Νευρολογική Εταιρεία Κύπρου, η
οποία συστήνει μια σειρά από προλη-
πτικά μέτρα. 

Σε διάσκεψη Τύπου στη Λεμεσό,
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για
εγκεφαλικά επεισόδια (29 Οκτω-
βρίου), ο Πρόεδρος της Νευρολογι-
κής Εταιρείας Κύπρου Δρ. Γιώργος
Καπονίδης, ανέφερε πως τα αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν τη
δεύτερη μεγαλύτερη αιτία θανάτου
στο δυτικό κόσμο, μετά τα καρδιαγγει-
ακά, καθώς κάθε 6 δευτερόλεπτα
ένας άνθρωπος πεθαίνει από εγκε-
φαλικό και κάθε 2 δευτερόλεπτα συμ-
βαίνει ένα νέο τέτοιο περιστατικό.

Σύμφωνα επίσης με τα στατιστικά
στοιχεία της Worldstroke Organiza-
tion, κάθε χρόνο 15 εκατομμύρια
άτομα παθαίνουν αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο, ενώ ένας στους έξι
ανθρώπους θα υποστεί αγγειακό εγ-

κεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια
της ζωής του.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τον
Δρ.Καπονίδη, αν και δεν υπάρχουν
καταγραμμένα στοιχεία λόγω απου-
σίας ενός ενιαίου σχεδίου Υγείας,
"μπορούμε βάσει των πληθυσμιακών
δεδομένων να υπολογίσουμε ότι χί-
λιοι συμπολίτες μας το χρόνο παθαί-
νουν εγκεφαλικό, είτε αυτό είναι ήπιο
είτε πολύ σοβαρό". Από τα χίλια αυτά
περιστατικά, συνέχισε, υπολογίζεται
ότι το 20% είναι θανατηφόρα.

Ο κ. Καπονίδης ανέφερε πως ο
αριθμός των εγκεφαλικών επεισο-
δίων στην Κύπρο μπορεί να θεωρηθεί
υψηλός, αποδίδοντας το σε μια σειρά
από παράγοντες, όπως το γεγονός ότι
οι περισσότεροι Κύπριοι είναι καπνι-
στές και δεν ασκούνται, ενώ δεν γίνε-
ται συστηματικός έλεγχος των
"προσωπικών παραγόντων κινδύ-
νου".

Εξηγώντας τους "προσωπικούς
παράγοντες κινδύνου", που αποτε-
λούν έναν από τους τρόπους πρόλη-
ψης των εγκεφαλικών, ο Πρόεδρος
της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου
είπε πως θα πρέπει να γνωρίζουμε
και να ελέγχουμε την αρτηριακή μας
πίεση, το σάκχαρο, τη χοληστερίνη και
να επισκεπτόμαστε τον γιατρό μας
ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι προ-
ληπτικοί έλεγχοι.

Θα πρέπει επίσης, συμπλήρωσε,
να ελέγχουμε περιοδικά την καρδιά
μας και να αναφέρουμε άμεσα στον
γιατρό μας τυχόν "αίσθημα παλμών"
ή καρδιακή αρρυθμία, να προσέ-

χουμε τη διατροφή μας και να ασκού-
μαστε, να περιορίζουμε την ποσότητα
του αλκοόλ που καταναλώνουμε και
φυσικά να μην καπνίζουμε.

Αναφερόμενος στα προειδοποι-
ητικά σημάδια ενός αγγειακού εγ-
κεφαλικού επεισοδίου, ο
Δρ.Καπονίδης είπε πως αυτά αφο-
ρούν το ξαφνικό μούδιασμα ή αδυ-
ναμία, ειδικά στη μια πλευρά του
σώματος, τη ξαφνική δυσκολία στην
ομιλία ή στην κατανόηση ομιλίας, τη
ξαφνική απώλεια ή μείωση της όρα-
σης από το ένα ή και από τα δυο
μάτια ή διπλωπία, τη διαταραχή της
ισορροπίας και το αίσθημα ιλίγγου,
ιδιαίτερα αν συμβαίνουν ξαφνικά
και για πρώτη φορά και τον ισχυρό
πονοκέφαλο που έρχεται απότομα,
ιδιαίτερα για πρώτη φορά.

Υποδεικνύοντας ότι το εγκεφα-
λικό επεισόδιο συνήθως δεν πονάει
όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου,

ο Γιώργος Καπονίδης τόνισε πως
κάθε υποψία χρειάζεται άμεση ια-
τρική εκτίμηση , αφού ένα αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο θεωρείται ως
μια "κατεπείγουσα ιατρική κατά-
σταση με άμεσο κίνδυνο για θάνατο
ή  αναπηρία".

Τόνισε παράλληλα πως, έστω
κι αν τα συμπτώματα υποχωρή-
σουν μέσα σε λίγα λεπτά, ο ασθε-
νής χρειάζεται άμεσα συμβουλή
και εξέταση γιατρού, γιατί κάποια
από τα επεισόδια αυτά, που ονομά-
ζονται "παροδικά εγκεφαλικά επει-
σόδια", είναι συνήθως
προειδοποιητικά για ένα επόμενο
εγκεφαλικό με μόνιμες συνέπειες.

Ο Πρόεδρος της Νευρολογικής
Εταιρείας Κύπρου υπέδειξε ακόμη
πως ένα εγκεφαλικό επεισόδιο
που επιφέρει μια αναπηρία, αλλά-
ζει όχι μόνο τον τρόπο ζωής του
ίδιου του ασθενή, αλλά συνεπάγε-
ται και ένα μεγάλο οικονομικό κό-
στος αποκατάστασης, για την
οικογένεια και για το σύστημα
υγείας.

Σύμφωνα με τη Νευρολογική Εταιρεία Κύπρου

Ψηλό το ποσοστό των αγγειακών 
εγκεφαλικών επεισοδίων στην Κύπρο



Ναυπλίου 21, Τ.Θ. 56174, 3305 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ: 77 77 77 90, +357 25 884600

Φαξ: + 357 25 353890
e-mail: info@ygiapolyclinic.com

www.ygiapolyclinic.com

Η Πολυκλινική «ΥΓΕΙΑ», είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα πιο άρτια εξοπλισμένα Ιδιωτικά 
Νοσοκομεία στην Κύπρο. Κτισμένο στο κέντρο της Λεμεσού προσφέρει υψηλής ποιότητας 
ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική φροντίδα.

Η Πολυκλινική «ΥΓΕΙΑ» διαθέτει 152 κλίνες και 12 χειρουργικές αίθουσες.
Μεταξύ άλλων η Πολυκλινική «ΥΓΕΙΑ» διαθέτει:
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Νέες άμεσες θέσεις εργασίας σε κρατικά νοσοκομεία NHS 
της Μεγάλης Βρετανίας πολλών ειδικοτήτων

NORTHERN IRELAND
• Τρεις θέσεις εργασίας για Consultant Παθολόγους
Δύο με εξαιρετική εμπειρία σε Acute Medicine περιστατικά
Ένας με εξαιρετική εμπειρία σε ασθενείς με εγκεφαλικά περιστατικά – Stroke

Σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Κεντρικής Αγγλίας / University Hospitals in
Central England
• Δύο θέσεις εργασίας για Trust SHOs in Acute Medicine - Ανειδίκευτοι Ιατροί

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ – CENTRAL ENGLAND
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Ακτινολόγους
• Μια θέση εργασίας για Consultant Δερματολόγο
• Μια θέση εργασίας για Consultant Νευρολόγο
• Μια θέση εργασίας για Consultant Παθολογοανατόμου με εμπειρία 
σε νεφρολογικά περιστατικά

• Τέσσερις θέσεις εργασίας για Consultant Παθολογοανατόμους
• Μια θέση Εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) Νέο Καρδιολόγο
• Πέντε Θέσεις Εργασίας για Specialty Doctor (Registrars) Νέους Παθολόγους
• Δύο Θέσεις Εργασίας για Specialty Doctor (Registrars) Νέους Γαστρεντερολόγους
• Εφτά Θέσεις Εργασίας για Specialty Doctor (Registrars) Νέους Αναισθησιολόγους

1½ ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 
- 1½ HOUR FROM CENTRAL LONDON

• Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) Ρευματολόγο

ΒΟΡΕΙΑ ΑΓΓΛΙΑ - NORTHERN ENGLAND
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Ακτινολόγους
• Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) Νέο Καρδιολόγο
• Τρεις θέσεις Εργασίας για Specialty Doctor (Registrars) Νέους Αναισθησιολόγους
• Επτά θέσεις εργασίας για Consultant Παθολόγους
• Τρεις με εξαιρετική εμπειρία σε ασθενείς της τρίτης ηλικίας – Care of Elderly
• Τρεις με εξαιρετική εμπειρία σε ασθενείς με εγκεφαλικά περιστατικά – Stroke
• Ένας με εξαιρετική εμπειρία σε Acute Medicine περιστατικά

ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ - NORTH OF LONDON
• Μια θέση εργασίας για Consultant Παιδίατρο

• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Ακτινολόγους
• Τέσσερις θέσεις εργασίας για Consultant Παθολόγους
• Δύο με εξαιρετική εμπειρία σε Acute Medicine περιστατικά
• Ένας με εξαιρετική εμπειρία σε ασθενείς με εγκεφαλικά περιστατικά – Stroke
• Ένας με εξαιρετική εμπειρία σε ασθενείς της τρίτης ηλικίας – Care of Elderly

ΝΟΤΙΑ ΑΓΓΛΙΑ – SOUTHERN ENGLAND
• Δύο Θέσεις Εργασίας για Specialty Doctors (Registrars) Νέους Αναισθησιολόγους
• Μια θέση Εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) Νέο Καρδιολόγο
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Παθολόγους
Με εξαιρετική εμπειρία σε ασθενείς της τρίτης ηλικίας – Care of Elderly

Details about the Consultant Vacancies:
Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 - £101,451
(αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδο-
μάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Specialty Doctor- Specialist Registrar (SpR)
Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον τίτλο
ειδικότητάς του ή είναι πολύ κοντά στην απόκτηση αυτού, καθώς επίσης και για τα
επόμενα 2-3 χρόνια ως ειδικός.
Ο ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty Doctor ανέρχεται στις £50000 - £55000
(αναλόγως προϋπηρεσίας). 
Οι ώρες εργασίας είναι  48/7 συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών (On-Calls).

Trust - Senior House Officer (SHO):
Απαραίτητη Εμπειρία: Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας ως ειδικευόμενος
Ο βασικός ετήσιος μισθός του Trust SHO ανέρχεται μεταξύ £27,798 - £38,705
(αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας).
Ένας μέσος ετήσιος μισθός είναι περίπου £40000 - £45000 συνολικά.
Οι ώρες εργασίας είναι  40/7 συν On-Calls (εφημερίες).

Ετήσια συμβόλαια με προοπτική ανανέωσης αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός
και το νοσοκομείο μετά τη λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
• Τίτλος ειδικότητας για όλες τις θέσεις Consultant
• Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

θέσεις εργασίας

Μια από τις πιο έγκυρες πηγές ιατρικής πληρο-
φόρησης διεθνώς, τη διαδικτυακή πλατφόρμα
Univadis (www.univadis.com.cy) φέρνει στην

Κύπρο η φαρμακευτική εταιρεία MSD. Το Univadis απο-
τελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αποκλειστικά για επαγ-
γελματίες Yγείας, προσφέροντάς τους δωρεάν
ενημέρωση από τις πιο έγκριτες ιατρικές πηγές, εφαρ-
μογές, εργαλεία, υπηρεσίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια
ενώ προσφέρει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.
Την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου σε εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε με τη στήριξη του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλό-
γου, οι επαγγελματίες Υγείας είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα Uni-
vadis.

Η πιο πάνω διαδικτυακή πλατφόρμα λειτουργεί σε
πάνω από σαράντα χώρες έχοντας πάνω από δύο εκα-
τομμύρια μέλη, καλύπτει πληροφορίες για εξήντα ειδι-
κότητες και δέχεται κατά μέσο όρο ένα εκατομμύριο
επισκέψεις το μήνα. Η  καινοτομία του Univadis είναι ότι
προσφέρει δωρεάν επιστημονική γνώση αντλώντας πε-
ριεχόμενο από τις πιο ανεξάρτητες και έγκριτες πηγές
χωρίς την παραμικρή εμπλοκή της MSD στη διαμόρ-
φωσή του, γεγονός που το κατατάσσει στη δεύτερη θέση
μεταξύ των πιο αξιόπιστων πηγών ιατρικής πληροφόρη-

σης στην Ευρώπη. Μέσω
του Univadis, ο επαγγελμα-
τίας Υγείας μπορεί να βρει
γρήγορα την πληροφορία
που αναζητά, να είναι πάντα
ενημερωμένος σχετικά με
τις εξελίξεις σε όλο τον
κόσμο, να εμπλουτίσει τις
γνώσεις του, να αποκτήσει
άμεση πρόσβαση σε ένα
μεγάλο όγκο εγκεκριμένων ιατρικών πηγών και να αξιο-
ποιήσει επιτόπου τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής
πύλης στην καθημερινή του εργασία.

Η απόφαση της MSD να προσφέρει τις υπηρεσίες της
διαδικτυακής πλατφόρμας  Univadis και στην Κύπρο εν-
τάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία της. Ως η δεύτερη
μεγαλύτερη ερευνητική φαρμακευτική εταιρεία παγκο-
σμίως και με κορυφαία παρουσία στην Κύπρο, η MSD
έχει ως βασικό στόχο της τη βελτίωση της υγείας των
ανθρώπων αναγνωρίζοντας το σημαντικότατο ρόλο των
επαγγελματιών του κλάδου και στηρίζοντας κάθε προ-

σπάθεια ενδυνάμωσης της
επιστημονικής τους γνώσης.
Έτσι, συμβάλλει και με το Uni-
vadis ώστε οι επαγγελματίες
Υγείας να έχουν πρόσβαση
σε όλες τις τελευταίες επιστη-
μονικές ανακαλύψεις με
αξιοπιστία.

Η πρόσβαση στο περιεχό-
μενο της Univadis είναι δω-

ρεάν για όλους τους επαγγελματίες Υγείας, οι οποίοι
μπορούν να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας www.uni-
vadis.com.cy συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση εγγρα-
φής.

Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ., Δρ Ανδρέας
Δημητρίου, ανέφερε ότι «το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος
αποφάσισε να στηρίξει την εκδήλωση της MSD αφού η
πλατφόρμα Univadis, η οποία θα προσφέρεται δωρεάν
στον ιατρικό κόσμο, ανοίγει νέους ορίζοντες στον κλάδο
της Υγείας και συνεισφέρει τα μέγιστα στη διεύρυνση της
γνώσης γύρω από το ύψιστο αγαθό όλων, την υγεία».

Παρουσίαση της διαδικτυακής 
πλατφόρμας Univadis
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αποθανόντες ιατροί

Απεβίωσε στις 12 Νοεμβρίου
2014 ο γνωστός νευρολό-
γος - ψυχίατρος Νεόφυτος

Παπανεοφύτου. Τον επικήδειο
λόγο κατά την τελετή της κηδείας
εκφώνησε ο πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Λάρνακας, Δρ Γιώργος
Μηλιώτης:

«Ο Νεόφυτος Παπανεοφύτου
γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1951.
Μετά τις σπουδές του νυμφεύεται
την Αρετή με την οποία πορεύονται
μαζί στη ζωή με τις ίδιες έγνοιες και
όνειρα. Μαζί αποκτούν και αναθρέ-
φουν με φροντίδα και στοργή το μο-
νάκριβο γιο τους Αντώνη. Είναι μια
οικογένεια γεμάτη χαρά, σεβασμό,
ταπεινότητα, συμπάθεια για κάθε
πάσχοντα συνάνθρωπο.

Ο Νεόφυτος από το 1970 ως το
1976 φοιτά στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά
από τέσσερα χρόνια ειδίκευσης
αποκτά την ειδικότητα της νευρολο-
γίας – ψυχιατρικής.

Ειδικεύεται για δύο χρόνια στο
Ινστιτούτο Ψυχιατρικής και στο Ινστι-
τούτο Υγείας του Παιδιού του Πανε-
πιστημίου του Λονδίνου, καθώς και
στο Ινστιτούτο Οικογενειακής Θε-
ραπείας του Λονδίνου οπότε και
αποκτά το δίπλωμα εξειδίκευσης
στην παιδική και εφηβική ψυχια-
τρική.

Στη συνέχεια όλη η ζωή του Νε-
όφυτου παρουσιάζει μια έντονη και
πολυσχιδή δραστηριότητα στον
τομέα της ψυχιατρικής επιστήμης: 

• Νωρίς στα πρώτα του βή-
ματα στο χώρο της ψυχιατρικής
(1989) παρουσιάζει μελέτη σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές του
Π.Ο.Υ. με θέμα “Ψυχική Υγεία
και Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη
του Παιδιού στην Κύπρο”.

• Την ίδια περίοδο (1990-
1993) οργανώνει την Παιδοψυ-
χιατρική Υπηρεσία στο
Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκω-
σίας.

• Παράλληλα, εργάζεται ως
μέλος στην επιτροπής έρευνας
για μελέτη τρόπων παροχής βοή-
θειας σε παιδιά με ειδικές ανάγ-
κες, η οποία καταθέτει το 1992
έκθεση. Η έκθεση αυτή συνέ-
βαλε τα μέγιστα στον εκσυγχρο-

νισμό της νομοθεσίας του 1998
για την εκπαίδευση και τα δικαιώ-
ματα των παιδιών με ειδικές
ανάγκες.
Ο Νεόφυτος Παπανεοφύτου

είναι δραστήριο μέλος του Δ.Σ. του
Ιατρικού Συλλόγου Λάρνακας
“Απολλώνιος ο Κιτιεύς”, τον οποίο
και εκπροσωπεί στο Συμβούλιο Ια-
τρικού Σώματος.

• Υπηρετεί την Ψυχιατρική
Εταιρεία Κύπρου για τέσσερα
χρόνια ως πρόεδρος και στη
συνέχεια ως γραμματέας.

• Είναι ταμίας στο Δ. Σ. της
Ψυχιατρικής Εταιρείας Ανατο-
λικής Ευρώπης και Βαλκανίων

• Είναι μέλος της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής για την Οι-
κογενειακή Βία στην Κύπρο
και μέλος του Αντιναρκωτικού
Συμβουλίου Κύπρου

• Πρόεδρος της Επιτροπής
Εποπτείας και Προστασίας των
Δικαιωμάτων των Ψυχικά
Ασθενών.
Η ατέλειωτη δράση του Νεό-

φυτου δεν μπορεί να χωρέσει σε
λίγες γραμμές. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε τις προσπάθειές του για
εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας
που αφορά την ψυχική υγεία, τα
ναρκωτικά και τη βία στην οικογέ-
νεια. 

Πρέπει επίσης να υπομνή-
σουμε το σημαντικό ρόλο και τη
συμβολή του στην οργάνωση και
λειτουργία του Ψυχοπαιδαγωγι-
κού Κέντρου για Παιδιά με Διατα-
ραχές Αυτιστικού Φάσματος,
στην οργάνωση συνεδρίων σε το-
πικό, παγκύπριο ή και διεθνές επί-
πεδο με θέματα που σχετίζονται

με την οικογένεια, την ανάπτυξη
του παιδιού, την εφηβεία, τα ναρ-
κωτικά, την κακοποίηση του παι-
διού, τον αυτισμό, την ειδική
εκπαίδευση και άλλα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ

Αγαπημένε μας Νεόφυτε,
Υπήρξες πρότυπο καλού συζύ-

γου και πατέρα. Η οικογένειά σου
ήταν όλος ο θησαυρός σου.

Χαρακτήρας εκ φύσεως συμ-
παθητικός και καταδεκτικός, γίνε-
σαι πολύ αγαπητός από όλους
ανάμεσα στον ιατρικό κόσμο και
όχι μόνο. Είσαι πολύ κοινωνικός
και δραστήριος άνθρωπος, καλ-
λιεργημένος και πνευματώδης με
πλούσιο επιστημονικό και πνευμα-
τικό φορτίο στη φαρέτρα σου. 

Η αγάπη και ο καλός σου
λόγος αγγίζουν βαθιά τη ψυχή
μας. Μας κερδίζεις με την ταπει-
νότητα του χαρακτήρα σου, την
ευγένεια της ψυχής, το χαμόγελο
και την καλοσύνη σου.

Ως επιστήμονας είσαι από τους
πρώτους ψυχίατρους στην Κύπρο
που ασχολήθηκες σε τόση ένταση
με τα παιδιά.

Από οποιαδήποτε έπαλξη της
ψυχιατρικής επιστήμης υπηρετού-
σες: στα ψυχιατρικά νοσοκομεία,
σε κλινικές, σε ιατροπαιδαγωγικά
κέντρα, σε μονάδες εφήβων, σε
παιδοψυχιατρικά τμήματα, είτε
στον ιδιωτικό τομέα, είτε από την
έδρα του Ανώτερου Καθηγητή
Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
είτε στο St George’s University of
London, ένα είναι το συναίσθημα

που πρυτανεύει στη ψυχή και στο
μυαλό σου: η μεγάλη σου αγάπη
για τον άνθρωπο, για το παιδί. Και
ελαυνόμενος από τέτοια θυσια-
στική αγάπη έθεσες στην υπηρε-
σία του ασθενή την επιστήμη σου,
την εμπειρία σου και όλη σου τη
ζωή.

Θάλποντας την κάθε πονεμένη
οικογένεια, το κάθε θλιμμένο
παιδί και έφηβο, συνειδητοποιείς
όλο και πιο βαθιά το νόημα της
προσφοράς, της θεραπείας και
της ανακούφισης ως υπέρτατη
χριστιανική αγάπη, ως υποστα-
σιακή πλήρωση του ανθρώπου. 
Αξέχαστε μας Νεόφυτε,

Η αγαπημένη σου σύζυγος,
Αρετή, και ο λατρευτός σου γιος,
Αντώνης, στάθηκαν δίπλα σου και
σε στήριξαν με κάθε τρόπο στη
δύσκολη δοκιμασία της υγείας
σου. Η αγάπη τους για σένα ξε-
περνούσε κάθε σωματική κού-
ραση και δάκρυ. Σε είχαν στην
αγκαλιά τους και σου κράτησαν
το χέρι ως την τελευταία στιγμή.

Όλοι, παρά τη βαθιά θλίψη και
το θρήνο του πρόωρου θανάτου,
πρέπει να νιώθουν περήφανοι για
σένα, Νεόφυτε, για το παρά-
δειγμα αγάπης και αρετής και για
την αγαθή μνήμη που τους κατα-
λείπεις.

Ο δε Αντώνης σου, με σπου-
δές στη ψυχιατρική, ήδη βαδίζει
στα αχνάρια τα δικά σου και είναι
βέβαιο πως θα νιώθεις πολύ πε-
ρήφανος από ΄κει ψηλά που θα
‘σαι.
Ακριβέ μας φίλε Νεόφυτε,

Σήμερα, περίδακρεις κη-
δεύουμε εσένα, που τόσο πρό-
ωρα μας έφυγες. Σε
αποχαιρετούμε έτσι απλά, όπως
έζησες. Ο επικήδειος αυτός
λόγος μου ας είναι το συμπλή-
ρωμα της αγάπης και εκτίμησης
που πάντα, τόσο εγώ, όσο και όλη
η ιατρική οικογένεια τρέφαμε
προς εσένα και την οικογένειά
σου. Συνοδός στο μεγάλο σου τα-
ξίδι θα είναι ο σεβασμός και η
εκτίμηση όλων μας για το ενάρετο
του χαρακτήρα σου και για την
αγάπη και προσφορά σου στην ια-
τρική επιστήμη και προς τον άν-
θρωπο».

Ύστατο “χαίρε” στο νευρολόγο –
ψυχίατρο Νεόφυτο Παπανεοφύτου
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Δύο άμεσες θέσεις εργασίας νέων ιατρών

Στις υπηρεσίες της  συμπεριλαμβάνονται:

- Προετοιμασία του βιογραφικού 
- Προετοιμασία του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη 
- Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC 
- Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία για περαιτέρω 
πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις στην Κατερίνα Κοντάλιπου - Τηλ: 6934 803930 

- Email: katerina.kontalipou@globalmedirec.com

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec 
είναι εντελώς δωρεάν για τους ιατρούς

δεκέμβριος 2014 - ιανουάριος 2015

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο - Βορειοανατολική Αγγλία

• Δύο θέσεις εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) 
Gastroenterologists - Γαστρεντερολόγοι

Specialty Doctor- Specialist Registrar (SpR)
Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον τίτλο ει-
δικότητάς του ή είναι πολύ κοντά στην απόκτηση αυτού, καθώς επίσης και για τα
επόμενα 2-3 χρόνια ως ειδικός. Ο ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty Doctor
ανέρχεται στις £45000 - £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Οι  ώρες εργασίας
είναι  48/7 συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών (On-Calls).

Ετήσια συμβόλαια με προοπτική ανανέωσης αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και
το νοσοκομείο μετά τη λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
• Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Άμεσες θέσεις εργασίας σε κρατικά νοσοκομεία NHS

NORTH OF ENGLAND
Consultant Vacancies:
Μια θέση Οφθαλμίατρου / Μια θέση Πνευμονολόγου / Μια θέση Δερματολόγου
Μια θέση Επεμβατικού Ακτινολόγου / Τέσσερις θέσεις Παθολόγων - 2 Acute & 2 Stroke -
Δύο θέσεις Γενικών Ακτινολόγων (MRI&CT)
Specialty Doctor (Registrar) Vacancies:
Μια θέση Οφθαλμίατρου / Δυο θέσεις Παθολόγων - Acute & Care of Elderly
Μια θέση Πνευμονολόγου/ Δυο θέσεις Αναισθησιολόγων

EAST OF ENGLAND
Consultant Vacancies:
Μια θέση Ακτινολόγου Στήθους / Τέσσερεις θέσεις Παθολόγων - 2 Acute & 2 Stroke 
Μια θέση Γενικού Ακτινολόγου (MRI&CT)
Specialty Doctor (Registrar) Vacancies:
Μια θέση Αναισθησιολόγου / Μια θέση Γενικού Χειρουργού / 
Δυο θέσεις Παθολόγων - Acute & Care of Elderly -

CENTRAL OF ENGLAND
Consultant Vacancies:
Μια θέση Οφθαλμίατρου / Μια θέση Πνευμονολόγου / Μια θέση Δερματολόγου
Τέσσερις θέσεις Παθολόγων - 2 Acute & 2 Stroke / Μια θέση Επεμβατικού Ακτινολόγου /
Δύο θέσεις Γενικών Ακτινολόγων (MRI&CT)
Specialty Doctor (Registrar) Vacancies:
Μια θέση Ουρολόγου / Μια θέση Πνευμονολόγου
Δυο θέσεις Παθολόγων - Acute & Care of Elderly / Μια θέση Οφθαλμίατρου
Τέσσερις θέσεις Αναισθησιολόγων / Μια θέση Δερματολόγου

Ετήσια συμβόλαια με προοπτική ανανέωσης αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και
το νοσοκομείο μετά τη λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Details about the Consultant Vacancies: Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Con-
sultant είναι μεταξύ £75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας).
Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).

Details about the Specialty Doctor Vacancies (Registrars): Μια θέση εργασίας κα-
τάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητάς του ή είναι
πολύ κοντά στην απόκτηση αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν
ειδικός.
Ο ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty Doctor από £48000 - £60000 (αναλόγως
προϋπηρεσίας). Οι ώρες εργασίας είναι  48/7 συμπεριλαμβανομένων των εφημε-
ριών (On-Calls).

Απαραίτητη η άμεση διαθεσιμότητα ιατρών και σε ΟΛΕΣ τις θέσεις (τουλάχιστον
εντός  2 μηνών μετά τις συνεντεύξεις)

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
• Τίτλος ειδικότητας για τις Consultant θέσεις.
• Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία για τις Consultant θέσεις.
• Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Άμεσες θέσεις εργασίας παθολογοανατόμων
σε κρατικά νοσοκομεία NHS της Μεγάλης Βρετάνιας 

NORTHERN IRELAND
• Μια θέση εργασίας για Consultant Παθολογοανατόμο

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΓΛΙΑ – CENTRAL ENGLAND
• Μια θέση εργασίας για Consultant Παθολογοανατόμο με εμπειρία 

σε νεφρολογικά περιστατικά
• Τέσσερις θέσεις εργασίας για Consultant Παθολογοανατόμους
• Δύο θέσεις εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) Παθολογοανατόμους

ΒΟΡΕΙΑ ΑΓΓΛΙΑ - NORTHERN ENGLAND
• Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) Παθολογοανατόμο
• Μια θέση εργασίας για Consultant Παθολογοανατόμο

ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ – SOUTH WESTERN ENGLAND
• Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) Παθολογοανατόμο
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Παθολογοανατόμους

Details about the Consultant Vacancies:  
Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 - £101,451
(αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα
συν On-Calls (εφημερίες).
Specialty Doctor- Specialist Registrar (SpR)
Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον τίτλο ει-
δικότητάς του ή είναι πολύ κοντά στην απόκτηση αυτού, καθώς επίσης και για τα
επόμενα 2-3 χρόνια σαν ειδικός. Ο ετήσιος, μικτός μισθός ενός Specialty Doctor
ανέρχεται στις £50000 - £55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Οι ώρες εργασίας είναι
48/7 συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών (On-Calls)

Ετήσια συμβόλαια με προοπτική ανανέωσης αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και
το νοσοκομείο μετά τη λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
• Τίτλος ειδικότητας για όλες τις θέσεις Consultant
• Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Τρεις άμεσες θέσεις εργασίας στην ειδικότητα
της ουρολογίας σε κρατικό νοσοκομείο NHS

Βορειοανατολικά του Λονδίνου - North East of London

• Μια Θέση Εργασίας για  Ειδικό Ουρολόγο - Consultant in Urology
• Δύο Θέσεις Εργασίας για ανειδίκευτους ιατρούς - Trust SHO in Urology

Λεπτομέρειες για τις Consultant θέσεις:
Βασικός ετήσιος μικτός μισθός που κυμαίνεται μεταξύ £75,249 - £101,451 
(αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας).
Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν On-Calls (εφημερίες).
Ετήσιο συμβόλαιο, με προοπτική ανανέωσης αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός 
και το νοσοκομείο μετά τη λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Λεπτομέρειες για τις θέσεις ανειδίκευτων ιατρών Trust SHO:
Απαραίτητη Εμπειρία: Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας ως ειδικευόμενος
Ο βασικός ετήσιος μισθός του Trust SHO είναι μεταξύ £27,798 - £38,705 
(αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας).
Ένας μέσος ετήσιος μισθός είναι περίπου £40000 - £45000 συνολικά.
Οι ώρες εργασίας είναι  40/7 συν On-Calls (εφημερίες).

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
• Τίτλος ειδικότητας για τις Consultant θέσεις
• Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία (ιδιωτικό ή δημόσιο) για τις Consultant θέσεις
• Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council
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Άμεσες θέσεις εργασίας σε κρατικά νοσοκομεία NHS

Στις υπηρεσίες της συμπεριλαμβάνονται:

- Προετοιμασία του βιογραφικού 

- Προετοιμασία του Ιατρού για 

την τηλεφωνική συνέντευξη 

- Βοήθεια με την εγγραφή του Ιατρού 

στον GMC 

- Άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης 

στην Αγγλία κτλ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε
επικοινωνία για περαιτέρω πληροφορίες 
και τυχόν διευκρινίσεις στην Κατερίνα 
Κοντάλιπου - Τηλ: 6934 803930 

- Email: 
katerina.kontalipou@globalmedirec.com

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec 
είναι εντελώς δωρεάν 
για τους ιατρούς

Ζητούνται ΑΜΕΣΑ Ιατροί - Consultant με πρόσφατη νοσοκομειακή κλινική εμπειρία
για τις παρακάτω Ειδικότητες.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ - EAST OF ENGLAND
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Νευρολόγους Urgent Recruitment
• Μια θέση εργασίας για Consultant Ακτινολόγο Μαστού Urgent Recruitment

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ - CENTRAL OF ENGLAND
• Μια θέση εργασίας για Consultant Επεμβατικό Ακτινολόγο Urgent Recruitment
• Μια θέση εργασίας για Consultant Ακτινολόγο
• Μια θέση εργασίας για Consultant Αιματολόγο Urgent Recruitment
• Μια θέση εργασίας για Consultant Πνευμονολόγο Urgent Recruitment
• Μια θέση εργασίας για Consultant Γαστρεντερολόγο

ΒΟΡΕΙΑ ΑΓΓΛΙΑ - NORTH OF ENGLAND
• Μια θέση εργασίας για Consultant Ακτινολόγο
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Νευρολόγους

• Μια θέση εργασίας για Consultant Παθολογοανατόμο

ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ - SOUTH WEST OF ENGLAND
• Τέσσερις θέσεις εργασίας για Consultant Ψυχίατρους Urgent Recruitment
• Μια θέση εργασίας για Consultant Μικροβιολόγο Urgent Recruitment

Details about the Consultant Vacancies:
Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι μεταξύ £75,249 - £101,451
(αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα
συν On-Calls (εφημερίες).

Ετήσια συμβόλαια με προοπτική ανανέωσης αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και
το νοσοκομείο μετά τη λήξη του αρχικού συμβολαίου.
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
• Τίτλος ειδικότητας για όλες τις θέσεις Consultant
• Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Άμεσες θέσεις εργασίας σε κρατικά νοσοκομεία NHS
Ζητούνται ΑΜΕΣΑ Ιατροί - Consultant με πρόσφατη 
νοσοκομειακή κλινική εμπειρία για τις παρακάτω 
ειδικότητες.

ΟΥΑΛΙΑ - WALES

• Πέντε θέσεις εργασίας για Specialty Doctor 
(Registrar) Αναισθησιολόγους Urgent Recruitment

• Δύο θέσεις εργασίας για Specialty Doctor 
(Registrar) Παθολόγους

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ - CENTRAL OF ENGLAND
• Τέσσερις θέσεις εργασίας για Specialty Doctor 

(Registrar) Αναισθησιολόγους Urgent Recruitment
• Τέσσερις θέσεις εργασίας για Specialty Doctor 

(Registrar) Παθολόγους
• Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) 
Πνευμονολόγο Urgent Recruitment

• Δύο θέσεις εργασίας για Specialty Doctor 
(Registrar) Γαστρεντερολόγο

• Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) 
Παθολογοανατόμο

ΒΟΡΕΙΑ ΑΓΓΛΙΑ - NORTH OF ENGLAND
• Δύο θέσεις εργασίας για Specialty Doctor 

(Registrar) Αναισθησιολόγους
• Τέσσερις θέσεις εργασίας για Specialty Doctor 

(Registrar) Παθολόγους
• Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) 
Πνευμονολόγο Urgent Recruitment

• Δύο θέσεις εργασίας για Specialty Doctor 
(Registrar) Νευρολόγους Urgent Recruitment

• Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) 
Παθολογοανατόμο

ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ - SOUTH WEST OF
ENGLAND
• Μια θέση εργασίας για Specialty Doctor (Registrar) 
Παθολόγο Urgent Recruitment

• Δύο θέσεις εργασίας για Specialty Doctor (Regis-

trar) Αναισθησιολόγους Urgent Recruitment

Specialty Doctor- Specialist Registrar (SpR)

Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό που

μόλις έχει αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητάς του ή είναι

πολύ κοντά στην απόκτηση αυτού, καθώς επίσης και

για τα επόμενα 2-3 χρόνια ως ειδικός. Ο ετήσιος, μι-

κτός μισθός ενός Specialty Doctor ανέρχεται στις

£45000 - £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). Οι ώρες

εργασίας είναι  48/7 συμπεριλαμβανομένων των εφη-

μεριών (On-Calls).

Ετήσια συμβόλαια με προοπτική ανανέωσης αν και
εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά τη
λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
• Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Άμεσες θέσεις εργασίας σε κρατικά νοσοκομεία NHS

Ζητούνται ΑΜΕΣΑ Ιατροί - Consultant με πρόσφατη νοσο-
κομειακή κλινική εμπειρία για τις παρακάτω ειδικότητες.

1ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
- 1 HOUR FROM CENTRAL LONDON
• Μια θέση εργασίας για Consultant Δερματολόγο
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Παθολόγους 
με εμπειρία σε ασθενείς τρίτης ηλικίας

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ - EAST OF ENGLAND
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Νευρολόγους
• Μια θέση εργασίας για Consultant Ακτινολόγο
• Μια θέση εργασίας για Consultant Ακτινολόγο Μαστού

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ - CENTRAL OF ENGLAND
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Παθολογοανατόμους
• Μια θέση εργασίας για Consultant Επεμβατικό Ακτινολόγο
• Μια θέση εργασίας για Consultant Ακτινολόγο
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Αιματολόγους
• Μια θέση εργασίας για Consultant Πνευμονολόγο 
με On-Calls σε παθολογικά περιστατικά

• Μια θέση εργασίας για Consultant Γαστρεντερολόγο

ΒΟΡΕΙΑ ΑΓΓΛΙΑ - NORTH OF ENGLAND
• Μια θέση εργασίας για Consultant Ακτινολόγο
• Μια θέση εργασίας για Consultant Παθολογοανατόμο
• Μια θέση εργασίας για Consultant Γαστρεντερολόγο

ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ - SOUTH WEST OF ENGLAND
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Παθολογοανατόμους
• Δύο θέσεις εργασίας για Consultant Πνευμονολόγους

Details about the Consultant Vacancies:
Ο βασικός ετήσιος μικτός μισθός του Consultant είναι με-
ταξύ £75,249 - £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπει-
ρίας). Οι ώρες εργασίας είναι  37½  την εβδομάδα συν
On-Calls (εφημερίες).

Ετήσια συμβόλαια με προοπτική ανανέωσης αν και εφόσον
το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά τη λήξη του
αρχικού συμβολαίου.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι:
• Τίτλος ειδικότητας για όλες τις θέσεις Consultant
• Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας







ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από 
τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 
για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία έναρξης της αγωγής
Lyxumia 10 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα 
Lyxumia 20 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα 
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Lyxumia 20
Έκδοχα με γνωστές δράσεις:

Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Ενέσιμο διάλυμα (ένεση)
Διαυγές, άχρωμο διάλυμα. 
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Lyxumia ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 για την επίτευξη γλυκαιμικού ελέγχου σε συνδυασμό με από του 
στόματος χορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα για τη μείωση του σακχάρου ή/και με βασική ινσουλίνη όταν αυτά από κοινού με δίαιτα και άσκηση δεν 
παρέχουν επαρκή γλυκαιμικό έλεγχο (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1 σχετικά με τα διαθέσιμα στοιχεία για τους διαφορετικούς συνδυασμούς).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία

Το Lyxumia χορηγείται εφάπαξ ημερησίως, εντός της ώρας πριν από το οποιοδήποτε γεύμα της ημέρας. Είναι προτιμότερο η γευματική ένεση του Lyxumia  
να γίνεται πριν από το ίδιο γεύμα κάθε ημέρα, όταν το πιο βολικό γεύμα έχει επιλεγεί. Εάν παραλειφθεί μία δόση Lyxumia, πρέπει να χορηγηθεί εντός της  
ώρας πριν από το επόμενο γεύμα. Όταν το Lyxumia προστίθεται σε υπάρχουσα αγωγή με μετφορμίνη, η τρέχουσα δόση μετφορμίνης μπορεί να συνεχιστεί αμετάβλητη.
Όταν το Lyxumia προστίθεται σε υπάρχουσα αγωγή σουλφονυλουρίας ή με βασική ινσουλίνη, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο ελάττωσης της δόσης 
της σουλφονυλουρίας ή της βασικής ινσουλίνης για μείωση του κινδύνου υπογλυκαιμίας. Το Lyxumia δεν πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με βασική 
ινσουλίνη και σουλφονυλουρία λόγω αυξημένου κινδύνου υπογλυκαιμίας (βλέπε παράγραφο 4.4). 
Η χρήση του Lyxumia δεν απαιτεί ειδική παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Ωστόσο, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
κάποια σουλφονυλουρία ή με βασική ινσουλίνη μπορεί να καταστεί αναγκαία η παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα ή η αυτοπαρακολούθηση 
των επιπέδων γλυκόζης προκειμένου να ρυθμιστούν οι δόσεις της σουλφονυλουρίας ή της βασικής ινσουλίνης.
Ειδικοί πληθυσμοί

Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης με βάση την ηλικία. Η κλινική εμπειρία σε ασθενείς ≥75 ετών είναι περιορισμένη (βλέπε παραγ   .)2.5 ιακ 1.5 ςυοφάρ
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ήπια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης: 50-80 ml/min). 
Υπάρχει περιορισμένη θεραπευτική εμπειρία σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης: 30-50 ml/min) και το Lyxumia πρέπει 
να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτόν τον πληθυσμό. 
Δεν υπάρχει θεραπευτική εμπειρία σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 30 ml/min) ή σε ασθενείς με 
νεφροπάθεια τελικού σταδίου και γι’ αυτό δε συνιστάται η χρήση του Lyxumia σε αυτούς τους πληθυσμούς (βλέπε παράγραφο 5.2).
Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο 5.2).
Παιδιατρικός πληθυσμός

διαθέσιμα δεδομένα. 
Τρόπος χορήγησης 
Το Lyxumia πρέπει να χορηγείται υποδόρια στο μηρό, στην κοιλιά ή στο βραχίονα. Το Lyxumia δεν πρέπει να χορηγείται ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά. 
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.   
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Δεν υπάρχει θεραπευτική εμπειρία με τη λιξισενατίδη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτούς. Η 
λιξισενατίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης.
Οξεία παγκρεατίτιδα
Η χρήση αγωνιστών των υποδοχέων του γλυκαγονόμορφου πεπτιδίου-1 (GLP-1) έχει συσχετιστεί με τον κίνδυνο εμφάνισης οξείας παγκρεατίτιδας. Έχουν
αναφερθεί λίγα συμβάματα οξείας παγκρεατίτιδας με τη λιξισενατίδη, αν και δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιολογική συσχέτιση. Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται
για το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της οξείας παγκρεατίτιδας: επίμονο, σοβαρό κοιλιακό άλγος. Εάν υπάρχει υποψία παγκρεατίτιδας, η λιξισενατίδη πρέπει να 
διακόπτεται. Εάν επιβεβαιωθεί οξεία παγκρεατίτιδα, η λιξισενατίδη δεν επιτρέπεται να αρχίσει και πάλι. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό παγκρεατίτιδας.    
Σοβαρά νοσήματα του γαστρεντερικού
Η χρήση αγωνιστών των υποδοχέων του GLP-1 μπορεί να συνδέεται με ανεπιθύμητες αντιδράσεις του γαστρεντερικού συστήματος. Η λιξισενατίδη δεν έχει 
μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρό νόσημα του γαστρεντερικού, περιλαμβανομένης της σοβαρής γαστροπάρεσης και γι’ αυτό δε συνιστάται η χρήση της 
λιξισενατίδης στους συγκεκριμένους ασθενείς.  
Νεφρική δυσλειτουργία
Υπάρχει περιορισμένη θεραπευτική εμπειρία σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης: 30-50 ml/min) και καμιά θεραπευτική 
εμπειρία σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 30 ml/min) ή σε νεφροπάθεια τελικού σταδίου. Το Lyxumia 
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία. Η χρήση δε συνιστάται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία 
ή με νεφροπάθεια τελικού σταδίου (βλέπε παραγράφους 4.2 και 5.2).
Υπογλυκαιμία
Οι ασθενείς που λαμβάνουν το Lyxumia μαζί με μια σουλφονυλουρία ή με βασική ινσουλίνη πιθανόν να έχουν αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Η 
ελάττωση της δόσης της σουλφονυλουρίας ή της βασικής ινσουλίνης πρέπει να ληφθεί υπόψη για να μειωθεί ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας (βλέπε παράγραφο 
4.2). Το Lyxumia δεν πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με βασική ινσουλίνη και σουλφονυλουρία λόγω αυξημένου κινδύνου υπογλυκαιμίας.
Συγχορηγούμενα φαρμακευτικά προϊόντα
Η επιβράδυνση της γαστρικής κένωσης με τη λιξισενατίδη ενδέχεται να μειώσει το ρυθμό απορρόφησης των από του στόματος χορηγούμενων 
φαρμακευτικών προϊόντων. Το Lyxumia πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που λαμβάνουν από του στόματος φαρμακευτικά προϊόντα, 
τα οποία απαιτούν ταχεία γαστρεντερική απορρόφηση, απαιτούν προσεκτική κλινική παρακολούθηση ή έχουν περιορισμένο θεραπευτικό εύρος. Ειδικές 
συστάσεις που αφορούν στη λήψη τέτοιων φαρμακευτικών προϊόντων παρέχονται στην παράγραφο 4.5.
Πληθυσμοί που δεν έχουν μελετηθεί
Η συγχορήγηση λιξισενατίδης με αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης-4 (DPP-4) δεν έχει μελετηθεί.
Υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. 
Αφυδάτωση
Οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με το Lyxumia πρέπει να ενημερώνονται για ενδεχόμενο κίνδυνο αφυδάτωσης, ο οποίος σχετίζεται με τις 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις του γαστρεντερικού συστήματος και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της έλλειψης υγρών. 
Έκδοχα
Το εν λόγω φαρμακευτικό προϊόν περιέχει μετακρεσόλη, που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Η λιξισενατίδη είναι ένα πεπτίδιο και δεν μεταβολίζεται από το κυτόχρωμα Ρ450. Σε in vitro μελέτες που διεξήχθησαν, η λιξισενατίδη δεν επηρέασε τη 
δραστηριότητα των ισοενζύμων του κυτοχρώματος Ρ450 ή τους μεταφορείς στον άνθρωπο.
Η επιβράδυνση της γαστρικής κένωσης με τη λιξισενατίδη ενδέχεται να μειώσει το ρυθμό απορρόφησης των από του στόματος χορηγούμενων 
φαρμακευτικών προϊόντων. Οι ασθενείς που είτε λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα περιορισμένου θεραπευτικού εύρους είτε λαμβάνουν φαρμακευτικά 
προϊόντα που απαιτούν προσεκτική κλινική παρακολούθηση, πρέπει να παρακολουθούνται στενά, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της αγωγής με λιξισενατίδη. 
Αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα σε σχέση με τη λιξισενατίδη πρέπει να λαμβάνονται με τυποποιημένο τρόπο. Εάν αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να 
χορηγηθούν μαζί με φαγητό, συνιστάται στους ασθενείς να τα λαμβάνουν, εάν είναι δυνατόν, με γεύμα κατά το οποίο δε χορηγείται λιξισενατίδη.
Για τα φαρμακευτικά προϊόντα που λαμβάνονται από το στόμα και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις οριακές τους 
συγκεντρώσεις, όπως τα αντιβιοτικά, συνιστάται οι ασθενείς να λαμβάνουν εκείνα τα φαρμακευτικά προϊόντα τουλάχιστον 1 ώρα πριν από τη χορήγηση της 
λιξισενατίδης ή 4 ώρες μετά από αυτή. 
Γαστροανθεκτικά σκευάσματα που περιέχουν ουσίες ευαίσθητες σε αποδόμηση στο στομάχι πρέπει να λαμβάνονται 1 ώρα πριν από τη χορήγηση της 
λιξισενατίδης ή 4 ώρες μετά από αυτή. 
Παρακεταμόλη
Η παρακεταμόλη χρησιμοποιήθηκε ως φαρμακευτικό μοντέλο προκειμένου να αξιολογηθεί η
επίδραση της λιξισενατίδης στη γαστρική κένωση. Όταν χορηγήθηκαν 1.000 mg παρακεταμόλης σε μία εφάπαξ δόση, οι τιμές AUC και t

½ 
της

 
παρακεταμόλης παρέμειναν αμετάβλητες, ανεξάρτητα από την ώρα χορήγησής τους (πριν ή μετά από τη χορήγηση λιξισενατίδης). Όταν χορηγήθηκαν 1 ή 
4 ώρες μετά τη χορήγηση 10 mcg λιξισενατίδης, η C

max
 της παρακεταμόλης μειώθηκε κατά 29% και 31%, αντίστοιχα ενώ η μέση t

max
 καθυστέρησε κατά 

2 και 1,75 ώρες, αντίστοιχα. Μια περαιτέρω καθυστέρηση στην t
max 

και μια μειωμένη C
max

 της παρακεταμόλης αναμενόταν με τη δόση συντήρησης των 20 
mcg. Όταν η παρακεταμόλη χορηγήθηκε 1 ώρα πριν από τη λιξισενατίδη, δεν παρατηρήθηκε κάποια επίδραση στις τιμές C

max
 και t

max
 της παρακεταμόλης. 

Με βάση τα εν λόγω αποτελέσματα δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης της παρακεταμόλης, αλλά η καθυστερημένη t
max 

που παρατηρήθηκε όταν η 
παρακεταμόλη χορηγήθηκε 1-4 ώρες μετά από τη λιξισενατίδη πρέπει να ληφθεί υπόψη, όταν απαιτείται ταχεία έναρξη της δράσης λόγω αποτελεσματικότητας.
Από του στόματος αντισυλληπτικά
Μετά από χορήγηση μίας εφάπαξ δόσης ενός από του στόματος αντισυλληπτικού φαρμακευτικού προϊόντος (0,03 mg αιθινυλοιστραδιόλης και 0,15 mg 
λεβονοργεστρέλης) 1 ώρα πριν από τη λήψη 10 mcg λιξισενατίδης ή 11 ώρες μετά από αυτή, δε διαφοροποιήθηκαν οι τιμές C

max
, AUC, t

1/2 
και

 
t

max
 της 

αιθινυλοιστραδιόλης και της λεβονοργεστρέλης. 
Η χορήγηση του από του στόματος αντισυλληπτικού, 1 ώρα ή 4 ώρες μετά τη χορήγηση λιξισενατίδης, δεν επηρέασε τις τιμές AUC και t

1/2  
της

 
αιθινυλοιστραδιόλης και της λεβονοργεστρέλης, αλλά προκάλεσε μείωση της C

max
 της αιθινυλοιστραδιόλης κατά 52% και 39%, αντίστοιχα, ενώ η C

max
 της 

λεβονοργεστρέλης μειώθηκε κατά 46% και 20%, αντίστοιχα και η μέση t
max

 εμφάνισε καθυστέρηση κατά 1-3 ώρες. 
Η μείωση της C

max
 έχει περιορισμένη κλινική σημασία και έτσι δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης των από του στόματος αντισυλληπτικών.

Ατορβαστατίνη 

μειώθηκε η C
max

 κατά 31% και η t
max

Τέτοιου τύπου αύξηση δεν παρατηρήθηκε για την t
max

 όταν η ατορβαστατίνη χορηγήθηκε το βράδυ και η λιξισενατίδη το πρωί, αλλά οι τιμές AUC και C
max

 της 
ατορβαστατίνης αυξήθηκαν κατά 27% και 66%, αντίστοιχα. 
Οι εν λόγω μεταβολές δεν είναι κλινικά σημαντικές και γι’ αυτό δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης της ατορβαστατίνης όταν συγχορηγείται με λιξισενατίδη.
Βαρφαρίνη και άλλα παράγωγα κουμαρίνης 

ή INR (Διεθνής Ομαλοποιημένη Σχέση), ενώ μειώθηκε η C
max

 κατά 19% και εμφάνισε καθυστέρηση η t
max

 κατά 7 ώρες.
Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης βαρφαρίνης όταν συγχορηγείται με λιξισενατίδη. Ωστόσο, συνιστάται συχνή 
παρακολούθηση της τιμής INR σε ασθενείς που λαμβάνουν βαρφαρίνη ή/και παράγωγα κουμαρίνης κατά την έναρξη ή το τέλος της αγωγής με λιξισενατίδη. 
Διγοξίνη 
Μετά από συγχορήγηση 20 mcg λιξισενατίδης με 0,25 mg διγοξίνης σε σταθεροποιημένη κατάσταση, η τιμή AUC της διγοξίνης δεν επηρεάστηκε. Η t

max
 της 

max
 μειώθηκε κατά 26%.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης της διγοξίνης όταν συγχορηγείται με λιξισενατίδη.
Ραμιπρίλη
Μετά από συγχορήγηση 20 mcg λιξισενατίδης με 5 mg ραμιπρίλης κατά τη διάρκεια 6 ημερών, η τιμή AUC της ραμιπρίλης αυξήθηκε κατά 21% ενώ η C

max 
μειώθηκε κατά 63%. Οι τιμές AUC και C

max
 του δραστικού μεταβολίτη (ραμιπριλάτη) δεν επηρεάστηκαν. Η τιμή t

max
 της ραμιπρίλης και της ραμιπριλάτης 

παρουσίασαν καθυστέρηση κατά 2,5 ώρες περίπου.

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, δεν απαιτείται ρύθμιση της δόσης της ραμιπρίλης όταν συγχορηγείται με λιξισενατίδη.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία
Το Lyxumia δε συνιστάται σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία που δε χρησιμοποιούν αντισύλληψη.
Εγκυμοσύνη
Τα κλινικά δεδομένα είναι περιορισμένα σχετικά με τη χρήση του Lyxumia σε έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα 
(βλέπε παράγραφο 5.3). Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τους ανθρώπους δεν είναι γνωστός. Το Lyxumia δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Η χορήγηση της ινσουλίνης συνιστάται όμως. Σε περίπτωση που κάποια ασθενής επιθυμεί να μείνει έγκυος ή αν προκύψει εγκυμοσύνη, 
πρέπει να διακοπεί η αγωγή με το Lyxumia.
Θηλασμός
Δεν είναι γνωστό εάν το Lyxumia απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Το Lyxumia δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
Γονιμότητα
Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άμεση τοξικότητα στη γονιμότητα. 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Το Lyxumia δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια 
σουλφονυλουρία ή με βασική ινσουλίνη, πρέπει να συστήνεται στους ασθενείς να λαμβάνουν προφυλάξεις ώστε να αποφύγουν την υπογλυκαιμία κατά 
την οδήγηση ή το χειρισμό μηχανών. 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφαλείας 
Περισσότεροι από 2.600 ασθενείς έλαβαν Lyxumia αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με μετφορμίνη, σουλφονυλουρία (με ή χωρίς μετφορμίνη) ή βασική 
ινσουλίνη (με ή χωρίς μετφορμίνη ή με ή χωρίς σουλφονυλουρία) σε 8 μεγάλες μελέτες φάσης ΙΙΙ ελεγχόμενες είτε με εικονικό φάρμακο (placebo) είτε 
με το δραστικό.
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών ήταν ναυτία, έμετος και διάρροια. Οι αντιδράσεις αυτές 
ήταν κυρίως ήπιας μορφής και παροδικές. 
Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε υπογλυκαιμία (όταν το Lyxumia χορηγήθηκε σε συνδυασμό με σουλφονυλουρία ή/και με βασική ινσουλίνη) και κεφαλαλγία. 
Αλλεργικές αντιδράσεις αναφέρθηκαν σε ποσοστό 0,4% των ασθενών με Lyxumia.
Κατάλογος των ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε μορφή πίνακα
Στον πίνακα 1 παρατίθενται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των μελετών φάσης ΙΙΙ, ελεγχόμενων είτε με placebo είτε 
με το δραστικό καθ’ όλη την περίοδο της αγωγής. Στον πίνακα παρατίθενται οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρουσιάστηκαν με συχνότητα >5%, εάν η 
συχνότητα ήταν υψηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν Lyxumia έναντι των ασθενών που έλαβαν όλα τα συγκριτικά φάρμακα. Ο πίνακας περιλαμβάνει 
επίσης τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν με συχνότητα ≥1% στην ομάδα Lyxumia, εάν η συχνότητα ήταν μεγαλύτερη της διπλάσιας 
συχνότητας που παρατηρήθηκε για την ομάδα με όλα τα συγκριτικά φάρμακα. 
Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων αντιδράσεων ορίζονται ως: Πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), 
σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000).
Εντός κάθε κατηγορίας οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρατίθενται με σειρά φθίνουσας συχνότητας.
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των μελετών φάσης ΙΙΙ, ελεγχόμενων είτε με placebo είτε με το δραστικό καθ’ όλη 
τη διάρκεια της αγωγής (περιλαμβάνεται το διάστημα που υπερβαίνει τη βασική περίοδο της αγωγής των 24 εβδομάδων σε μελέτες με συνολική διάρκεια 
της αγωγής των ≥76 εβδομάδων).
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συνδυασμό με 
σουλφονυλουρία ή/και με 
βασική ινσουλίνη)
Κεφαλαλγία

Ναυτία
Έμετος
Διάρροια

Συχνές
Γρίπη
Λοίμωξη ανώτερης 
αναπνευστικής οδού
Κυστίτιδα
Ιογενής λοίμωξη

Υπογλυκαιμία (σε 
συνδυασμό μόνο με 
μετφορμίνη)

Ζάλη
Υπνηλία
Δυσπεψία

Οσφυαλγία

Κνησμός της θέσης 
ένεσης

Συχνότητα εμφάνισηςΚατηγορία οργανικού 
συστήματος

Λοιμώξεις και 
παρασιτώσεις

Διαταραχές του 
ανοσοποιητικού 
συστήματος
Διαταραχές του 
μεταβολισμού και της 
θρέψης

Διαταραχές του 
νευρικού συστήματος
Διαταραχές του 
γαστρεντερικού

Διαταραχές του 
δέρματος και του 
υποδόριου ιστού
Διαταραχές του 
μυοσκελετικού 
συστήματος και του 
συνδετικού ιστού 
Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης 

Περιγραφή επιλεγμένων 
ανεπιθύμητων αντιδράσεων
Υπογλυκαιμία 
Σε ασθενείς που ελάμβαναν 
το Lyxumia ως μονοθεραπεία, 
παρουσιάστηκε συμπτωματική 
υπογλυκαιμία σε ποσοστό 1,7% 
των ασθενών που ελάμβαναν 
λιξισενατίδη και 1,6% των ασθενών 
που αντιμετωπίζονταν με placebo. 
Όταν το Lyxumia χρησιμοποιήθηκε 
σε συνδυασμό μόνο με μετφορμίνη, 
παρουσιάστηκε συμπτωματική 
υπογλυκαιμία σε ποσοστό 7% 
των ασθενών που ελάμβαναν 
λιξισενατίδη και 4,8% των ασθενών 
που αντιμετωπίζονταν με placebo 
καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωγής.
Σε ασθενείς που ελάμβαναν 
Lyxumia σε συνδυασμό με 
σουλφονυλουρία και μετφορμίνη, 
παρουσιάστηκε συμπτωματική 
υπογλυκαιμία σε ποσοστό 22% 
των ασθενών που ελάμβαναν 
λιξισενατίδη και 18,4% των 
ασθενών που αντιμετωπίζονταν με 
placebo καθ’ όλη τη διάρκεια της 

  .)άροφαιδ ητυλόπα %6,3( ςήγωγα
Όταν το Lyxumia χρησιμοποιείται 

  ηνίλυοσνι ήκισαβ εμ όμσαυδνυσ εσ
μαζί με μετφορμίνη ή και χωρίς, 
συμπτωματική υπογλυκαιμία 
παρουσιάστηκε στο 42,1% 
των ασθενών που ελάμβαναν 
λιξισενατίδη και 38,9% των 
ασθενών που αντιμετωπίζονταν με 
placebo καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αγωγής (3,2% απόλυτη διαφορά). 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωγής, 
όταν το Lyxumia χορηγήθηκε 
με σουλφονυλουρία μόνο, 
συμπτωματική υπογλυκαιμία 

εμφανίστηκε σε ποσοστό 22,7% των ασθενών που ελάμβαναν λιξισενατίδη έναντι 15,2% εκείνων με placebo (7,5% απόλυτη διαφορά). Όταν το Lyxumia 
χορηγήθηκε με σουλφονυλουρία και βασική ινσουλίνη, συμπτωματική υπογλυκαιμία εμφανίστηκε σε ποσοστό 47,2% των ασθενών που ελάμβαναν 
λιξισενατίδη σε σύγκριση με το 21,6% που αντιμετωπίζονταν με placebo (25,6% απόλυτη διαφορά).
Συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωγής στις ελεγχόμενες με placebo μελέτες φάσης ΙΙΙ η συχνότητα εμφάνισης της σοβαρής συμπτωματικής 
υπογλυκαιμίας δεν ήταν συχνή (0,4% των ασθενών με λιξισενατίδη και 0,2% των ασθενών με placebo).
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Ναυτία και έμετος ήταν οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν κατά τη βασική περίοδο αγωγής των 24 εβδομάδων. Η συχνότητα 
εμφάνισης της ναυτίας ήταν υψηλότερη στην ομάδα της λιξισενατίδης (26,1%) σε σύγκριση με την ομάδα placebo (6,2%) και η συχνότητα εμφάνισης 
του έμετου ήταν υψηλότερη στην ομάδα της λιξισενατίδης (10,5%) έναντι της ομάδας placebo (1,8%). Ήταν κυρίως ήπιας μορφής και παροδικές και 
παρουσιάστηκαν κατά τις 3 πρώτες εβδομάδες από την έναρξη της αγωγής. Στη συνέχεια, μειώθηκαν προοδευτικά κατά τις επόμενες εβδομάδες.
Αντιδράσεις της θέσης ένεσης
Αντιδράσεις της θέσης ένεσης αναφέρθηκαν στο 3,9% των ασθενών που έλαβαν Lyxumia, ενώ παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 1,4% των ασθενών που 
έλαβαν placebo κατά τη βασική περίοδο αγωγής των 24 εβδομάδων. Η πλειονότητα των αντιδράσεων ήταν ήπιας μορφής σε ένταση και συνήθως δεν 
κατέληγαν σε διακοπή της αγωγής.
Ανοσογονικότητα 
Ανάλογα με τις δυνητικά ανοσογονικές ιδιότητες των πρωτεϊνικών ή των πεπτιδικών φαρμακευτικών προϊόντων, οι ασθενείς μετά από θεραπεία με Lyxumia 
μπορεί να αναπτύξουν αντισώματα έναντι της λιξισενατίδης και στο τέλος της βασικής περιόδου αγωγής των 24 εβδομάδων σε ελεγχόμενες με  placebo 
μελέτες, ποσοστό 69,8% των ασθενών υπό λιξισενατίδη ανέπτυξαν θετικό τίτλο αντισωμάτων. Το ποσοστό των ασθενών που ανέπτυξαν θετικό τίτλο 
αντισωμάτων ήταν παρόμοιο στο τέλος της συνολικής περιόδου αγωγής των 76 εβδομάδων. Στο τέλος της βασικής περιόδου αγωγής των 24 εβδομάδων, 
ποσοστό 32,2% των ασθενών που είχαν εμφανίσει θετικό τίτλο αντισωμάτων είχαν επίπεδα αντισωμάτων πάνω από το κατώτερο όριο ποσοτικοποίησης και 
στο τέλος της συνολικής περιόδου αγωγής των 76 εβδομάδων, ποσοστό 44,7% των ασθενών εμφάνισαν επίπεδα αντισωμάτων πάνω από το κατώτερο όριο 
ποσοτικοποίησης. Μετά από τη διακοπή της αγωγής, λίγοι ασθενείς που ανέπτυξαν θετικούς τίτλους αντισωμάτων παρακολουθήθηκαν για την κατάσταση 
των αντισωμάτων. Το ποσοστό μειώθηκε κατά 90% περίπου εντός 3 μηνών και 30% μετά από 6 μήνες ή αργότερα. 
Η μεταβολή στη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA

1c
) από την έναρξη ήταν παρόμοια ανεξάρτητα από τους τίτλους αντισωμάτων (θετικοί ή αρνητικοί). Από 

τους ασθενείς που έλαβαν λιξισενατίδη μετά από μέτρηση της HbA
1c

, ποσοστό 79,3% είχαν είτε αρνητικούς τίτλους αντισωμάτων ή τα επίπεδα αντισωμάτων 
ήταν κάτω από το κατώτερο όριο ποσοτικοποίησης ενώ το υπόλοιπο 20,7% των ασθενών είχαν ποσοτικοποιημένα επίπεδα αντισωμάτων. Στην υποκατηγορία 
των ασθενών (5,2%) με τα υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων, η μέση βελτίωση της HbA

1c 
κατά την 24η και την 76η εβδομάδα 

 
ήταν εντός κλινικά σημαντικού 

εύρους. Ωστόσο, υπήρχε διακύμανση στη γλυκαιμική ανταπόκριση, ενώ ποσοστό 1,9% δεν παρουσίασε μείωση της HbA
1c

. 
Ο τίτλος αντισωμάτων (θετικός ή αρνητικός) δεν είναι αναμενόμενος της μείωσης της HbA

1c
 για τον κάθε μεμονωμένο ασθενή.

Δεν υπήρξε διαφορά στο συνολικό προφίλ ασφάλειας των ασθενών ανεξάρτητα από τους τίτλους αντισωμάτων, με εξαίρεση την αύξηση της συχνότητας 
των αντιδράσεων της θέσης ένεσης (4,7% για τους ασθενείς με θετικό τίτλο αντισωμάτων σε σύγκριση με ποσοστό 2,5% των ασθενών με αρνητικό τίτλο 
αντισωμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωγής). Η πλειονότητα των αντιδράσεων της θέσης ένεσης ήταν ήπιας μορφής, ανεξάρτητα από τους τίτλους 
αντισωμάτων.
Δεν προέκυψε διασταυρούμενη αντίδραση μεταξύ του εγγενούς γλυκαγόνου ή των ενδογενών GLP-1.
Αλλεργικές αντιδράσεις
Αλλεργικές αντιδράσεις, δυνητικά σχετιζόμενες με τη λιξισενατίδη (όπως αναφυλακτική αντίδραση, αγγειοοίδημα και κνίδωση) αναφέρθηκαν σε ποσοστό 
0,4% των ασθενών με λιξισενατίδη ενώ αλλεργικές αντιδράσεις ενδεχομένως σχετιζόμενες με το placebo  παρουσιάστηκαν σε ποσοστό μικρότερο του 
0,1% των ασθενών κατά τη βασική περίοδο αγωγής των 24 εβδομάδων.
Αναφυλακτικές αντιδράσεις αναφέρθηκαν σε ποσοστό 0,2% των ασθενών που έλαβαν λιξισενατίδη έναντι καμιάς στην ομάδα placebo. Οι περισσότερες 
από αυτές τις αλλεργικές αντιδράσεις που αναφέρθηκαν ήταν ήπιες ως προς την ένταση.
Μία περίπτωση αναφυλακτοειδούς αντίδρασης αναφέρθηκε κατά τις κλινικές μελέτες με τη λιξισενατίδη.
Καρδιακός ρυθμός
Σε μια μελέτη υγιών εθελοντών, παρατηρήθηκε προσωρινή αύξηση του καρδιακού ρυθμού μετά από χορήγηση 20 mcg λιξισενατίδης. Καρδιακές 
αρρυθμίες, ειδικότερα ταχυκαρδία (0,8% έναντι <0,1%) και αίσθημα παλμών (1,5% έναντι 0,8%) αναφέρθηκαν σε ασθενείς με λιξισενατίδη σε σύγκριση 
με τους ασθενείς που αντιμετωπίζονταν με placebo.
Διακοπή του φαρμάκου 
Το ποσοστό διακοπής της αγωγής λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 7,4% για τους ασθενείς που έλαβαν Lyxumia έναντι 3,2% για την ομάδα placebo 
κατά τη βασική περίοδο αγωγής των 24 εβδομάδων. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που οδήγησαν σε διακοπή της αγωγής στην ομάδα 
λιξισενατίδης ήταν ναυτία (3,1%) και έμετος (1,2%).
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. 
Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585 
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9 Υπερδοσολογία

διάρκειας 13 εβδομάδων. Παρατηρήθηκε αυξημένο ποσοστό διαταραχών του γαστρεντερικού. 
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, πρέπει να αρχίζει κατάλληλη υποστηρικτική θεραπεία σύμφωνα με τα κλινικά σημεία και συμπτώματα του ασθενούς, ενώ η 
δόση της λιξισενατίδης πρέπει να μειωθεί στη δόση που έχει χορηγηθεί. 
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Άλλα φάρμακα για τη μείωση του σακχάρου του αίματος, εξαιρουμένων των ινσουλινών, κωδικός ATC: A10BX10.
Μηχανισμός δράσης
Η λιξισενατίδη είναι ένας εκλεκτικός αγωνιστής του υποδοχέα του GLP-1. Ο υποδοχέας του GLP-1 είναι ο στόχος του εγγενούς GLP-1, μια ενδογενής 
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Aναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ορμόνη ινκρετίνη που ενισχύει την γλυκοζοεξαρτώμενη έκκριση ινσουλίνης από τα β-κύτταρα του παγκρέατος. 
Η δράση της λιξισενατίδης συντελείται μέσω ειδικής αλληλεπίδρασης με τους υποδοχείς του GLP-1, η οποία οδηγεί σε αύξηση της ενδοκυττάριας 
κυκλικής μονοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP). Η λιξισενατίδη διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης όταν αυξάνουν τα επίπεδα γλυκόζης αίματος αλλά όχι 
σε νορμογλυκαιμία, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο υπογλυκαιμίας. Ταυτόχρονα, καταστέλλεται η έκκριση γλυκαγόνης. Σε περίπτωση υπογλυκαιμίας 
διατηρείται ο μηχανισμός διάσωσης της έκκρισης γλυκαγόνης.  
Η λιξισενατίδη επιβραδύνει τη γαστρική κένωση και συνεπώς μειώνει το ρυθμό με τον οποίο η γλυκόζη που προσλαμβάνεται με την τροφή εμφανίζεται 
στην κυκλοφορία. 
Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις
Όταν η λιξισενατίδη χορηγείται εφάπαξ ημερησίως, βελτιώνει το γλυκαιμικό έλεγχο μειώνοντας άμεσα και παρατεταμένα τις συγκεντρώσεις τόσο της 
μεταγευματικής γλυκόζης όσο και της γλυκόζης νηστείας σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. 
Η εν λόγω δράση στη μεταγευματική γλυκόζη επιβεβαιώθηκε σε μια μελέτη, διάρκειας 4 εβδομάδων έναντι λιραγλουτίδης σε δόση των 1,8 mg εφάπαξ την 
ημέρα. Η μείωση από τη βασική τιμή στην AUC

0:30-4:30 ώρες
 της γλυκόζης στο πλάσμα μετά από ένα γεύμα ελέγχου ήταν: -227.25 *mg/dl (-12,61 h*mmol/l) 

στην ομάδα λιξισενατίδης και -72.83 *mg/dl (-4,04 h*mmol/l) στην ομάδα λιραγλουτίδης. 
Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια 
Η επίδραση του Lyxumia στο γλυκαιμικό έλεγχο αξιολογήθηκε σε 6 τυχαιοποιημένες, διπλά-τυφλές, ελεγχόμενες με placebo κλινικές μελέτες και σε μία 
τυχαιοποιημένη, ανοικτά επισημασμένη μελέτη ελεγχόμενη με το δραστικό έναντι της εξενατίδης. 
Σε αυτές τις μελέτες περιελήφθησαν 3.825 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (2.445 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στη λιξισενατίδη), 48,2% άνδρες και 51,8% 
γυναίκες.
768 άτομα (447 τυχαιοποιήθηκαν στη λιξισενατίδη) ήταν ηλικίας ≥65 ετών και 103 άτομα (57 τυχαιοποιήθηκαν στη λιξισενατίδη) ήταν ηλικίας ≥75 ετών.
Κατά την ολοκλήρωση των μελετών φάσης III, παρατηρήθηκε ότι ποσοστό μεγαλύτερο από 90% των ασθενών ήταν σε θέση να παραμείνουν στην εφάπαξ 
ημερήσια δόση συντήρησης των 20  Lyxumia στο τέλος της βασικής περιόδου αγωγής των 24 εβδομάδων.

Γλυκαιμικός έλεγχος
Προσθήκη θεραπείας συνδυασμού με από του στόματος αντιδιαβητικά
 Το Lyxumia σε συνδυασμό με μετφορμίνη, σουλφονυλουρία, πιογλιταζόνη ή συνδυασμό αυτών των παραγόντων έδειξε στατιστικά σημαντικές μειώσεις 
στη HbA

1c
, στα επίπεδα γλυκόζης νηστείας στο πλάσμα και στη μεταγευματική γλυκόζη 2 ωρών μετά από ένα γεύμα ελέγχου σε σύγκριση με το placebo 

στο τέλος της βασικής περιόδου αγωγής των 24 εβδομάδων (πίνακες 2 και 3). Η μείωση της ΗbA
1c

 ήταν σημαντική με την εφάπαξ ημερήσια χορήγηση, 
είτε χορηγείται το πρωί είτε το βράδυ.
Η συγκεκριμένη δράση της HbA

1c 
ήταν

 
συνεχής σε μακροχρόνιες μελέτες έως και 76 εβδομάδων.

Αγωγή με προσθήκη μόνο της μετφορμίνης 

7,99
-0,92

47,4

90,30
-2,63

8,03
-0,42

24,1

87,86
-1,63

Πρωί
 (N= 255) 

8,07
-0,87

43,0

90,14
-2,01

Βράδυ
(N= 255) 

8,07
-0,75

40,6

89,01
-2,02

8,02
-0,38

22,0

90,40
-1,64

Μετφορμίνη ως είδος αγωγής 

20 mcg λιξισενατίδης
(N= 160)

20 mcg  λιξισενατίδηςPlacebo
(N= 159)

Placebo
(N= 170)

Μέση τιμή HbA1c (%)
 Κατά την έναρξη
 LS μέση αλλαγή από  
 την έναρξη
Ασθενείς (%) που 
πέτυχαν HbA1c <7%
Μέσο βάρος σώματος (kg)
 Κατά την έναρξη
 LS μέση αλλαγή από  
 την έναρξη

Σε μια μελέτη ελεγχόμενη με το 
δραστικό, το Lyxumia χορηγούμενο 
εφάπαξ ημερησίως έδειξε μια 
μείωση της HbA1c κατά -0,79% 
σε σύγκριση με -0,96% με 
την εξενατίδη, χορηγούμενη 2 
φορές την ημέρα στο τέλος της 
βασικής περιόδου αγωγής των 
24 εβδομάδων με μέση διαφορά 
αγωγής 0,17% (95% CI: 0,033, 
0,297) και σε ένα ίδιο ποσοστό 
ασθενών επιτεύχθηκε τιμή HbA1c 
μικρότερη από 7% στην ομάδα της 
λιξισενατίδης (48,5%) και στην 
ομάδα της εξενατίδης (49,8%).  
Το ποσοστό εμφάνισης της ναυτίας 
ήταν 24,5% στην ομάδα της 

  οτ εμ ησιρκγύσ εσ ςηδίτανεσιξιλ

χορηγούμενη 2 φορές ημερησίως 
και η συχνότητα της συμπτωματικής 
υπογλυκαιμίας με τη λιξισενατίδη 

ήταν 2,5% κατά τη διάρκεια της βασικής περιόδου αγωγής των 24 εβδομάδων σε σύγκριση με 7,9% στην ομάδα εξενατίδης.

Στην αγωγή προσθήκη σουλφονυλουρίας μόνο ή σε συνδυασμό με μετφορμίνη

8,28
-0,85

36,4

82,58
-1,76

8,22
-0,10

13,5

84,52
-0,93

Σουλφονυλουρία ως είδος αγωγής με ή χωρίς μετφορμίνη

20 mcg λιξισενατίδης (N= 570) Placebo (N= 286)
Μέση τιμή HbA1c (%)
 Κατά την έναρξη
 LS μέση αλλαγή από  
 την έναρξη
Ασθενείς (%) που 
πέτυχαν HbA1c <7%
Μέσο βάρος σώματος (kg)
 Κατά την έναρξη
 LS μέση αλλαγή από  
 την έναρξη

Προσθήκη στην αγωγή με 
πιογλιταζόνη μόνο ή σε συνδυασμό 
με μετφορμίνη
Σε μια κλινική μελέτη, η προσθήκη 
λιξισενατίδης μαζί με πιογλιταζόνη 
με ή χωρίς μετφορμίνη, σε ασθενείς 
που δεν ρυθμίστηκαν ικανοποιητικά 
με πιογλιταζόνη, οδήγησε σε 
μείωση της HbA

1c 
κατά 0,90% 

από την
 
αρχική τιμή σε σύγκριση 

με μείωση κατά 0,34% από την 
αρχική τιμή στην ομάδα placebo 
κατά το τέλος της βασικής περιόδου 
αγωγής των 24 εβδομάδων. Κατά 
το τέλος της βασικής περιόδου 
αγωγής των 24 εβδομάδων, στο 
52,3% των ασθενών με λιξισενατίδη 
επιτεύχθηκε τιμή HbA

1c 
μικρότερη 

από 7% έναντι 26,4% στην ομάδα 
 
placebo. 

Κατά τη βασική περίοδο αγωγής των 24 εβδομάδων, αναφέρθηκε ναυτία στο 23,5% της ομάδας λιξισενατίδης σε σύγκριση με το 10,6% της ομάδας 
placebo και συμπτωματική υπογλυκαιμία αναφέρθηκε σε ποσοστό 3,4% των ασθενών με λιξισενατίδη έναντι του 1,2% των ασθενών με placebo.
 Προσθήκη στην αγωγή συνδυασμού με βασική ινσουλίνη 
Το Lyxumia χορηγούμενο με τη βασική ινσουλίνη μόνο ή σε συνδυασμό με βασική ινσουλίνη και μετφορμίνη ή σε συνδυασμό με βασική ινσουλίνη και 
σουλφονυλουρία είχε ως αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικές μειώσεις της HbA

1c
 και στη μεταγευματική γλυκόζη 2 ωρών μετά από ένα γεύμα ελέγχου σε 

σύγκριση με το placebo. 

8,39
-0,74

28,3

3,06

53,62
-5,62

87,39
-1,80

8,38
-0,38

12,0

 3,2

57,65
-1,93

89,11
-0,52

8,53
-0,77

35,6

2,94

24,87
-1,39

65,99
-0,38

8,53
0,11

5,2

3,01

24,11
-0,11

65,60
0,06

Βασική ινσουλίνη ως είδος της αγωγής
Μόνη ή σε συνδυασμό με μετφορμίνη

Βασική ινσουλίνη ως είδος της αγωγής
Μόνη ή σε συνδυασμό με σουλφονυλουρία* 

20 mcg 
λιξισενατίδης

(N= 327)

Placebo
(N= 166)

20 mcg 
λιξισενατίδης

(N= 154)

Placebo
(N= 157)

Μέση τιμή HbA1c (%)
 Κατά την έναρξη
 LS μέση αλλαγή από  
 την έναρξη
Ασθενείς (%) που 
πέτυχαν HbA1c <7%
Μέση διάρκεια αγωγής 
με βασική ινσουλίνη 
κατά την έναρξη (έτη)
Μέση μεταβολή στη 
δόση της βασικής 
ινσουλίνης (U)
 Κατά την έναρξη
 LS μέση αλλαγή από  
 την έναρξη
Μέσο βάρος σώματος (kg)
 Κατά την έναρξη
 LS μέση αλλαγή από  
 την έναρξη

* Διεξήχθη σε ασιατικό πληθυσμό
Διεξήχθη μια κλινική μελέτη 
σε πρωτοθεραπευόμενους με 
ινσουλίνη ασθενείς, ανεπαρκώς 
ρυθμισθέντες σε από του στόματος 
αντιδιαβητικούς παράγοντες. Η 
μελέτη αυτή αποτελείτο από μια 
δοκιμαστική περίοδο 12 εβδομάδων 
με εισαγωγή και τιτλοποίηση της 
ινσουλίνης glargine και μια περίοδο 
αγωγής 24 εβδομάδων κατά τη 
διάρκεια της οποίας οι ασθενείς 
λάμβαναν είτε λιξισενατίδη 
είτε placebo σε συνδυασμό με 
ινσουλίνη glargine και μετφορμίνη 
με ή χωρίς θειαζολιδινεδιόνες. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
η ινσουλίνη glargine τιτλοποιείτο 
συνεχώς.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής 
περιόδου των 12 εβδομάδων, η 
προσθήκη και η τιτλοποίηση της 
ινσουλίνης glargine οδήγησε 
σε μείωση της HbA1c κατά 1% 
περίπου. Η προσθήκη λιξισενατίδης 
προκάλεσε σημαντικά μεγαλύτερη 
μείωση της HbA1c κατά 0,71% 
στην ομάδα της λιξισενατίδης σε 
σύγκριση με 0,40% στην ομάδα 
placebo. Κατά το τέλος της περιόδου 
αγωγής των 24 εβδομάδων, σε 
ποσοστό 56,3% των ασθενών 
με λιξισενατίδη επιτεύχθηκε τιμή 
HbA1c μικρότερη από 7% έναντι 

38,5% στην ομάδα  placebo.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αγωγής των 24 εβδομάδων, 22,4% των ασθενών με λιξισενατίδη ανέφεραν κατ’ ελάχιστο ένα επεισόδιο συμπτωματικής 
υπογλυκαιμίας έναντι ποσοστού 13,5% στην ομάδα placebo. Η συχνότητα υπογλυκαιμίας αυξήθηκε κυρίως στην ομάδα λιξισενατίδης κατά τις πρώτες 6 
εβδομάδες της αγωγής και στη συνέχεια ήταν παρόμοια με εκείνη της ομάδας placebo.

Γλυκόζη νηστείας στο πλάσμα
Οι μειώσεις στη γλυκόζη νηστείας στο πλάσμα που επιτεύχθηκαν με την αγωγή Lyxumia κυμάνθηκαν μεταξύ 0,42 /l και 1,19 /l (7,6 έως 

mg/dl) από την έναρξη έως το τέλος της βασικής περιόδου αγωγής των 24 εβδομάδων σε μελέτες ελεγχόμενες με placebo. 
Μεταγευματική γλυκόζη

Η αγωγή με το Lyxumia κατέληξε σε μειώσεις της μεταγευματικής γλυκόζης 2 ωρών μετά από το γεύμα ελέγχου, στατιστικά ανώτερες έναντι του placebo, 
ανεξάρτητα από το είδος της αγωγής. 
Οι μειώσεις με το Lyxumia κυμάνθηκαν μεταξύ 4,51 και 7,96 /l mg/dl) από την έναρξη έως το τέλος της βασικής περιόδου αγωγής 
των 24 εβδομάδων σε όλες τις μελέτες όπου έγινε μέτρηση της μεταγευματικής γλυκόζης. Ποσοστό 26,2% έως 46,8% των ασθενών είχαν μεταγευματική 
γλυκόζη 2 ωρών κάτω από 7,8 /l mg/dl).

Σωματικό βάρος
Η αγωγή με Lyxumia σε συνδυασμό με μετφορμίνη ή/και σουλφονυλουρία είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχή μεταβολή του σωματικού βάρους από την έναρξη 
σε όλες τις ελεγχόμενες μελέτες, σε εύρος που κυμάνθηκε από -1,76  έως -2,96  στο τέλος της βασικής περιόδου αγωγής των 24 εβδομάδων. 
Η μεταβολή του σωματικού βάρους από την έναρξη σε εύρος που κυμάνθηκε από -0,38  έως -1,80  παρατηρήθηκε επίσης σε ασθενείς με λιξισενατίδη 
που ελάμβαναν σταθερή δόση βασικής ινσουλίνης μόνο ή σε συνδυασμό με μετφορμίνη ή σουλφονυλουρία. 
Σε ασθενείς που άρχισαν πρόσφατα ινσουλίνη, το σωματικό βάρος παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στην ομάδα λιξισενατίδης, ενώ φάνηκε κάποια αύξηση 
στην ομάδα placebo.
Η μείωση του σωματικού βάρους παρέμεινε σταθερή σε μακροχρόνιες μελέτες έως και 76 εβδομάδων.
Η μείωση του σωματικού βάρους είναι ανεξάρτητη από την εμφάνιση της ναυτίας και του εμέτου.

Λειτουργία β-κυττάρων
Οι κλινικές μελέτες με το Lyxumia έδειξαν βελτίωση της λειτουργίας των β-κυττάρων, με βάση μετρήσεις όπως ο υπολογισμός του μοντέλου ομοιόστασης 
για τη λειτουργία β-κυττάρων (HOMA-β). 
Αποκατάσταση της πρώτης φάσης έκκρισης ινσουλίνης και βελτίωση της δεύτερης φάσης έκκρισης ινσουλίνης σε απάντηση μιας ενδοφλέβιας χορήγησης 

bolus γλυκόζης καταδείχθηκε σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (n=20) μετά από εφάπαξ δόση Lyxumia.
Εκτίμηση του καρδιαγγειακού

Δεν εντοπίστηκε αύξηση στο μέσο καρδιακό ρυθμό σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 σε όλες τις ελεγχόμενες με placebo μελέτες φάσης ΙΙΙ.
Στις ελεγχόμενες με placebo μελέτες φάσης ΙΙΙ παρατηρήθηκε μέση μείωση της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης έως και 2,1  
και έως 1,5 , αντίστοιχα. 
Μια μετα-ανάλυση όλων των καρδιαγγειακών συμβαμάτων που εκτιμήθηκαν ανεξάρτητα (καρδιαγγειακός θάνατος, μη θανατηφόρο έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο, εισαγωγή σε νοσοκομείο για ασταθή στηθάγχη, νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια και επέμβαση 
επαναγγείωσης στεφανιαίων), από τις 8 ελεγχόμενες με placebo μελέτες φάσης ΙΙΙ, στις οποίες περιλαμβάνονταν 2.673 διαβητικοί ασθενείς τύπου 2 και 
αντιμετωπίστηκαν με λιξισενατίδη και 1.448 ασθενείς που ελάμβαναν placebo, έδειξαν αναλογία κινδύνου 1,03 (95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,64, 1,66) 
για τη λιξισενατίδη έναντι του placebo.
Ο αριθμός των συμβαμάτων στις κλινικές μελέτες ήταν μικρός (1,9% για τους ασθενείς που ελάμβαναν λιξισενατίδη και 1,8% για τους ασθενείς που 
αντιμετωπίζονταν με placebo), αποκλείοντας τα οριστικά αποτελέσματα. Η συχνότητα των μεμονωμένων συμβαμάτων από το καρδιαγγειακό (λιξισενατίδη 
έναντι placebo) ήταν: καρδιαγγειακός θάνατος (0,3% έναντι 0,3%), μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου (0,4% έναντι 0,4%), μη θανατηφόρο 
εγκεφαλικό επεισόδιο (0,7% έναντι 0,4%), εισαγωγή σε νοσοκομείο για ασταθή στηθάγχη (μηδέν έναντι 0,1%), νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια (0,1% 
έναντι μηδέν) και επέμβαση επαναγγείωσης στεφανιαίων (0,7% έναντι 1%).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει αναβολή από την υποχρέωση υποβολής των αποτελεσμάτων που προέρχονται από μελέτες με το 
Lyxumia σε μία ή περισσότερες υποκατηγορίες του παιδιατρικού πληθυσμού με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (βλέπε παράγραφο 4.2 για πληροφορίες 
σχετικά με την παιδιατρική χρήση). 
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
Μετά την υποδόρια χορήγηση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, ο ρυθμός απορρόφησης της λιξισενατίδης είναι ταχύς και δεν επηρεάζεται από τη δόση 
που χορηγήθηκε. Ανεξάρτητα από τη δόση και κατά πόσο η λιξισενατίδη χορηγήθηκε ως εφάπαξ ή με πολλαπλές δόσεις, η μέση t

max
 είναι 1 έως 3,5 ώρες 

σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Δεν υπάρχουν κλινικά σχετικές διαφορές στο ρυθμό απορρόφησης όταν η λιξισενατίδη χορηγείται υποδόρια στην κοιλιά, 
στο μηρό ή στο βραχίονα.
Κατανομή
Η λιξισενατίδη εμφανίζει μέτριο επίπεδο δέσμευσης (55%) με τις ανθρώπινες πρωτεΐνες.
Ο φαινομενικός όγκος κατανομής μετά από υποδόρια χορήγηση της λιξισενατίδης (Vz/F) είναι περίπου 100 l. 
Βιομετασχηματισμός και αποβολή
Η λιξισενατίδη, ως πεπτίδιο, αποβάλλεται μέσω της σπειραματικής διήθησης, ακολουθούμενη από σωληναριακή επαναπορρόφηση και επακόλουθη 
μεταβολική αποδόμηση, καταλήγοντας σε μικρότερα πεπτίδια και αμινοξέα, που εισάγονται εκ νέου στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών.
Μετά από χορήγηση επαναλαμβανόμενων δόσεων σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, ο μέσος τελικός χρόνος ημίσειας ζωής ήταν 3 ώρες περίπου και η μέση 
φαινομενική κάθαρση (CL/F) ήταν περίπου 35 l/ώρα.
Ειδικοί πληθυσμοί
Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία
Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές C

max
 και AUC της λιξισενατίδης μεταξύ των ατόμων με φυσιολογική νεφρική λειτουργία και των ατόμων 

με ήπια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης υπολογισμένη με βάση τον τύπο του Cockcroft-Gault 50-80 ml/min). Σε άτομα με μέτρια νεφρική 
δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 30-50 ml/min), η AUC παρουσίασε αύξηση κατά 24% ενώ σε άτομα με σοβαρού βαθμού νεφρική δυσλειτουργία 
(κάθαρση κρεατινίνης 15-30 ml/min), η AUC αυξήθηκε κατά 46%. 
Ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια
Καθώς η λιξισενατίδη απεκκρίνεται κυρίως από το νεφρό, δεν έχει πραγματοποιηθεί φαρμακοκινητική μελέτη σε ασθενείς με οξεία ή χρόνια ηπατική 
ανεπάρκεια. Η ηπατική δυσλειτουργία δεν αναμένεται να επηρεάσει τη φαρμακοκινητική της λιξισενατίδης. 
Φύλο
Το φύλο δεν έχει κλινικά σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της λιξισενατίδης. 
Φυλή
Η εθνική προέλευση δεν είχε κλινικά σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της λιξισενατίδης με βάση τα αποτελέσματα φαρμακοκινητικών μελετών 
σε Καυκάσιους, Ιαπωνέζους και Κινέζους. 
Ηλικιωμένοι 
H ηλικία δεν έχει κλινικά σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική της λιξισενατίδης. Σε μία φαρμακοκινητική μελέτη σε ηλικιωμένα άτομα χωρίς διαβήτη, 
η χορήγηση 20 mcg λιξισενατίδης είχε ως αποτέλεσμα μια μέση αύξηση στην AUC της λιξισενατίδης κατά 29% σε ηλικιωμένο πληθυσμό (11 άτομα ηλικίας 
μεταξύ 65 και 74 ετών και 7 άτομα ηλικίας ≥75 ετών) σε σύγκριση με 18 άτομα ηλικίας 18 έως 45 ετών, που πιθανόν σχετίζεται με τη μειωμένη νεφρική 
λειτουργία στην ομάδα των ηλικιωμένων.
Σωματικό βάρος
Το σωματικό βάρος δεν έχει κλινικά σημαντική επίδραση στην AUC της λιξισενατίδης. 
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Τα μη κλινικά δεδομένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο με βάση τις συμβατικές μελέτες φαρμακολογικής ασφάλειας και τοξικότητας.
Σε μελέτες καρκινογένεσης, διάρκειας 2 ετών, με υποδόρια χορήγηση, εντοπίστηκαν μη θανατηφόροι όγκοι στα C-κύτταρα του θυρεοειδούς σε αρουραίους 
και ποντικούς και θεωρείται ότι προκαλούνται από ένα μη γονοτοξικό μηχανισμό που συντελείται μέσω του υποδοχέα του GLP-1, στον οποίο είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητα τα τρωκτικά. Υπερπλασία και αδένωμα στα C-κύτταρα φάνηκε με όλες τις δόσεις σε αρουραίους ενώ δεν ήταν δυνατό να οριστεί το επίπεδο της μη 
παρατηρηθείσας ανεπιθύμητης ενέργειας (NOAEL). Στα ποντίκια, αυτά τα αποτελέσματα συνέβησαν σε αναλογία έκθεσης πάνω από 9,3 φορές σε σύγκριση 
με την έκθεση στη θεραπευτική δόση που θα είχε στον άνθρωπο. Δεν παρατηρήθηκε καρκίνωμα στα C-κύτταρα σε ποντίκια, ενώ καρκίνωμα στα C-κύτταρα 
εμφανίστηκε σε αρουραίους με περίπου 900πλάσια σχέση έκθεσης σε σύγκριση με τη θεραπευτική δόση για τον άνθρωπο. Σε μια μελέτη καρκινογένεσης 
με υποδόρια χορήγηση σε ποντίκια, διάρκειας 2 ετών, παρατηρήθηκαν 3 περιπτώσεις αδενοκαρκινώματος στο ενδομήτριο στην ομάδα της μέσης δόσης με 
στατιστικά σημαντική αύξηση, που αντιστοιχεί σε αναλογία έκθεσης 97 φορές. Δεν καταδείχθηκε δράση σε σχέση με την αγωγή. 
Μελέτες σε ζώα δεν έχουν δείξει άμεσες επιβλαβείς επιδράσεις στη γονιμότητα των αρρένων και των θηλέων αρουραίων.
Αναστρέψιμες βλάβες των όρχεων και της επιδιδυμίδας παρατηρήθηκαν σε σκύλους που ελάμβαναν λιξισενατίδη. Δεν παρουσιάστηκε κάποια επίπτωση 
σχετιζόμενη με τη σπερματογένεση σε υγιείς άνδρες. 
Σε μελέτες για την εμβρυϊκή ανάπτυξη, στους αρουραίους παρατηρήθηκαν δυσπλασίες, επιβράδυνση της ανάπτυξης, επιβράδυνση της οστεοποίησης και 
σκελετικές μεταβολές με όλες τις δόσεις (πενταπλάσια αναλογία έκθεσης σε σύγκριση με την έκθεση για τον άνθρωπο) και στα κουνέλια σε μεγάλες δόσεις 
λιξισενατίδης (αναλογία έκθεσης 32 φορές περισσότερο έναντι της έκθεσης για τον άνθρωπο). Και στα δύο είδη υπήρξε ελαφράς μορφής τοξικότητα για 
τη μητέρα, αποτελούμενη από μικρή κατανάλωση τροφής και μειωμένο σωματικό βάρος. Η νεογνική ανάπτυξη μειώθηκε στους άρρενες αρουραίους που 
εκτέθηκαν σε υψηλές δόσεις λιξισενατίδης κατά την τελευταία φάση της κύησης και το θηλασμό, με ελαφρώς αυξημένη θνητότητα που παρατηρήθηκε 
στους απογόνους. 
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Γλυκερόλη 85%
Τριυδρικό οξικό νάτριο
Μεθειονίνη
Μετακρεσόλη
Υδροχλωρικό οξύ (για ρύθμιση του pH)
Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (για ρύθμιση του pH)
Ύδωρ για ενέσιμα
6.2 Ασυμβατότητες
Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 
6.3 Διάρκεια ζωής
2 χρόνια.
Μετά την πρώτη χρήση: 14 ημέρες
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C).
Μην καταψύχετε. 
Να διατηρείται μακριά από τα τοιχώματα του καταψύκτη. 
Μετά την πρώτη χρήση 
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 30 C. Μην καταψύχετε. 
Να μη φυλάσσεται έχοντας προσαρτημένη τη βελόνα. Αφήστε το καπάκι πάνω στην πένα για να προστατεύεται από το φως.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη 
Γυάλινο φυσίγγιο, τύπου I με ελαστικό έμβολο (βρωμοβουτυλίου), στεγανοποιημένα πώματα (αλουμινίου) με ενσωματωμένους στεγανοποιημένους δίσκους σφράγισης (ελαστικό 
από βρωμοβουτύλιο στην επιφάνεια του προϊόντος και πολυϊσοπρένιο στην εξωτερική επιφάνεια).  
Κάθε φυσίγγιο είναι συναρμολογημένο μέσα σε συσκευή τύπου πένας μίας χρήσης. 
Κάθε βυσσινί προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 3 ml διαλύματος, που αποδίδει 14 δόσεις των 20 mcg. 
Lyxumia 20 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα: Συσκευασίες που περιέχουν 1, 2 και 6 βυσσινί προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Συσκευασία έναρξης της αγωγής
Γυάλινο φυσίγγιο, τύπου I με ελαστικό έμβολο (βρωμοβουτυλίου), στεγανοποιημένα πώματα (αλουμινίου) με ενσωματωμένους στεγανοποιημένους δίσκους σφράγισης (ελαστικό 
από βρωμοβουτύλιο στην επιφάνεια του προϊόντος και πολυϊσοπρένιο στην εξωτερική επιφάνεια).  
Κάθε φυσίγγιο είναι συναρμολογημένο μέσα σε συσκευή τύπου πένας μίας χρήσης. 

ας Lyxumia 20 mcg.

Κάθε βυσσινί προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 3 ml διαλύματος, που αποδίδει 14 δόσεις των 20 mcg.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός 
Το Lyxumia δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εφόσον έχει καταψυχθεί.
Το Lyxumia μπορεί να χρησιμοποιηθεί με βελόνες για συσκευή τύπου πένας, μίας χρήσης, πάχους 29 έως 32 gauge. Οι βελόνες για τη συσκευή τύπου πένας δεν περιλαμβάνονται.
Ο ασθενής πρέπει να καθοδηγείται να απορρίπτει τη βελόνα μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις κατά τόπους απαιτήσεις και να φυλάσσει τη συσκευή τύπου πένας χωρίς να 
είναι προσαρτημένη η βελόνα. Αυτό βοηθά στην αποφυγή μόλυνσης και ενδεχόμενης απόφραξης της βελόνας. Η συσκευή τύπου πένας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από 
έναν ασθενή.
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
F – 75008 Paris
Γαλλία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Lyxumia 20 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα: 
EU/1/12/811/002 (1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας)
EU/1/12/811/003 (2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας)
EU/1/12/811/004 (6 προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας)
Συσκευασία έναρξης της αγωγής
EU/1/12/811/005 (1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας + 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας)
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 01 Φεβρουαρίου 2013
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
06/2014
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.
Συσκευασία έναρξης αγωγής:
1 πράσινη προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας που περιέχει 3 ml διαλύματος, για 14 δόσεις των 10 mcg & 1 βυσσινί προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας που περιέχει 3 ml 
διαλύματος, που αποδίδει 14 δόσεις των 20 mcg (ΛΤ: 120,66€).
Συσκευασία συντήρησης της αγωγής: 2 βυσσινί προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας. Κάθε μια περιέχει 3 ml διαλύματος, που αποδίδει 14 δόσεις των 20 mcg (ΛΤ: 120,66€).
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο επιστημονικό τμήμα της Sanofi.

Σε μια 24 εβδομάδων μελέτη ανοιχτής επισήμανσης, η λιξισενατίδη χορηγούμενη πριν από το κύριο γεύμα της ημέρας ήταν μη κατώτερη από τη 
λιξισενατίδη χορηγούμενη πριν από το πρωινό αναφορικά με τη μείωση της HbA1c (μέση μεταβολή LS από την αρχική μέτρηση: -0,65% έναντι -0,74%). 
Παρόμοιες μειώσεις της HbA1c παρατηρήθηκαν ανεξάρτητα από το ποιο γεύμα ήταν το κύριο γεύμα (πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό). Στο τέλος της 
μελέτης, 43,6% (στην ομάδα του κυρίως γεύματος) και 42,8% (στην ομάδα του πρωινού) των ασθενών πέτυχαν HbA1c μικρότερη του 7%. Ναυτία 
αναφέρθηκε σε 14,7% και 15,5% των ασθενών και συμπτωματική υπογλυκαιμία σε 5,8% και 2,2% των ασθενών, της ομάδας του κυρίου γεύματος και της 
ομάδας του πρωινού, αντίστοιχα. 




