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12 Ιουνίου 2018 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και το MedicAlert Κύπρου (ένα μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα) ενώνουν τις δυνάμεις τους 

για την προστασία της υγείας των ασθενών της Κύπρου. Όπως όλοι σας γνωρίζετε η μεταλλική ταυτότητα MedicAlert 

θα μιλήσει για τους ασθενείς μας όταν αυτοί δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους. Στην 

Κύπρο ήδη 16,500 άτομα φέρουν την μεταλλική ταυτότητα MedicAlert. Σας καλούμε όπως προάγετε τη σημασία του 

MedicAlert Κύπρου και παράκληση μας είναι όπως ενημερώνετε τους ασθενείς σας και εκεί όπου κρίνετε αναγκαίο 

να συμπληρώνετε το έντυπο εγγραφής στο MedicAlert Κύπρου για όσους  υποφέρουν ή πάσχουν από τις ακόλουθες 

παθήσεις ή καταστάσεις: 

 

- Αλλεργίες (σε φάρμακα, όπως Πενικιλίνη, σε τρόφιμα ή στο κεντρί υμενοπτέρων) 

- Σακχαρώδης Διαβήτης 

- Δυσανεξίες (π.χ. στη γλουτένη, λακτόζη και άλλα τρόφιμα) 

- Έχουν Ομάδα Αίματος Rhesus ΑΡΝΗΤΙΚΟ 

- Λαμβάνουν τακτικά αντιπηκτικά φάρμακα, κορτιζόνη 

- Λαμβάνουν άλλα φάρμακα επί τακτικής βάσης 

- Άτομα με βηματοδότη 

- Χρόνιες καρδιοπάθειες 

- Βρογχικό Άσθμα και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 

- Παθήσεις του Θυρεοειδούς 

- Απουσία ενζύμου G6PD 

- Άτομα που φέρουν φακούς επαφής 

- Κωφάλαλα και τυφλά άτομα 

- Θαλασσαιμία 

- Κατά πλάκας σκλήρυνση 

- Άτομα με σπάνια νοσήματα 

- Έλλειψη ψευδοχοληνεστεράσης 

- Άτομα με μεταμόσχευση νεφρού ή άλλων οργάνων (π.χ. ήπατος, πνευμόνων, κ.α.) 

- Άτομα που έχουν ένα νεφρό ή δεξιοκαρδία 

- Νόσος του Alzheimerκαι Νόσος του Parkinson 

- Άλλες κατά την κρίση σας σημαντικές παθήσεις. 

Το MedicAlert Κύπρου είναι ένα φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα και έχει λειτουργικά έξοδα τα οποία 

καλύπτονται με τις εγγραφές, χορηγία του Υπουργείου Υγείας και άλλων. Η εγγραφή στο MedicAlert είναι €30 

δια βίου συν το κόστος της μεταλλικής ταυτότητας. 

 

Το Ίδρυμα MedicAlert Κύπρου προσφέρει 24ωρη εξυπηρέτηση/επείγουσα πληροφόρηση στο τηλέφωνο 1442. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα Γραφεία του Ιδρύματος: 

Οδός Κάσου 18Β+Γ, Άγιοι Ομολογητές, 1086 Λευκωσία 

Τηλ. 22315113 Φαξ 22492216 

E-mail: medicalert@cytanet.com.cy 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 
 

    Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου                Δρ Μιχάλης Βωνιάτης 

               Πρόεδρος                          Πρόεδρος 

Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος                                       Ίδρυμα MedicAlert Κύπρου 
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