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Δελτίο Τύπου
Υπ. Υγείας: Με συντονισμένες ενέργειες και ενεργοποίηση μηχανισμών
μπορεί να αντιμετωπιστεί η επιδημία του κορωνοϊού
Συμμετοχή του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στο έκτακτο
Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ
Η Κύπρος ακολουθεί τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, ενώ υιοθετεί ταυτόχρονα και επιπρόσθετα μέτρα, για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας κ.
Κωνσταντίνος Ιωάννου από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε σήμερα στις
εργασίες του έκτακτου Συμβούλιου Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σε δήλωσή του μετά το πέρας του Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας, αφού
χαιρέτισε την πρωτοβουλία για σύγκληση του έκακτου Συμβουλίου, ανέφερε ότι
με τους Ευρωπαίους ομολόγους του είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις και να αποφασίσουν μέτρα για καλύτερο συντονισμό για πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού. «Χαιρετίζουμε και συμφωνούμε πλήρως
με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και ειδικά με την ανάγκη για ενδυνάμωση
της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, της
Επιτροπής, αλλά και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας», σημείωσε ο κ.
Υπουργός.
Επιπρόσθετα, εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την ενεργοποίηση
υποστηρικτικών μηχανισμών που θα υποβοηθήσουν τον συντονισμό για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της επιδημίας.
«Στα Συμπεράσματα», συνέχισε, «οι δράσεις που προτείνονται είναι για
καλύτερο συντονισμό όσον αφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στο
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πλαίσιο των εισηγήσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ως Κύπρος,
ήμουν στην ευχάριστη θέση να δηλώσω (σ.σ. στους ομολόγους μου) ότι εδώ
και δύο βδομάδες ακολουθούμε τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα του ΠΟΥ και σε
κάποιες περιπτώσεις έχουμε υιοθετήσει επιπλέον ενέργειες που δεν
προβλέπονται από τα πρωτόκολλα και έχω δεχτεί και τα θετικά σχόλια
συναδέλφων μου».
Σε γενικές γραμμές, είπε τέλος ο κ. Ιωάννου, «επικρατεί η εντύπωση ότι δεν
πρέπει να επικρατεί πανικός, αλλά με συντονισμένες ενέργειες και
ενεργοποίηση των μηχανισμών της ΕΕ, μπορεί να αντιμετωπιστεί η επιδημία
αυτή».
Εξάλλου, σε παρέμβασή του κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, ο κ. Ιωάννου
αναφέρθηκε στην ανάγκη εφαρμογής των μηχανισμών της ΕΕ για την από
κοινού

προμήθεια

εμβολίων,

αντιϊκών

φαρμακευτικών

προϊόντων,

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και άλλων αναγκαίων ειδών για την
αντιμετώπιση τέτοιου είδους διασυνοριακών απειλών. Το μέτρο αυτό αποτελεί
επίσης ένα μέσο διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης όλων των κρατών μελών
της ΕΕ στις απαραίτητες θεραπείες καθώς και βελτίωσης της αγοραστικής
ισχύος τους.
Με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης προμήθειας φαρμακευτικών
προϊόντων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις αγορές, επιβάλλεται όπως
καταρχήν γίνει καταγραφή και προσδιορισμός των ειδών που πιθανόν να
εμφανίσουν ελλείψεις και θεωρούνται ζωτικής σημασίας βάσει επιστημονικής
εκτίμησης αναγκών, επεσήμανε ο Υπουργός Υγείας. Στόχος είναι η ανάπτυξη
κοινών στοχευμένων ενεργειών μέσω των διαφόρων μηχανισμών της ΕΕ για
την κοινή προμήθεια φαρμάκων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε επαρκείς
ποσότητες βάσει των αναγκών, είπε καταληκτικά.
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