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Δελτίο Τύπου
Συντονισμός και αλληλοενημέρωση του Υπουργού Υγείας και της
Επιτρόπου για την Υγεία για θέματα υγείας
Τηλεδιάσκεψη Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου με την
Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας κα Στέλλα Κυριακίδου
Στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης, ο Υπουργός
Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με την Επίτροπο
Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων κα Στέλλα Κυριακίδου, με κύριο θέμα
συζήτησης την πανδημία του COVID-19 και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.
Ο Υπουργός Υγείας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την Κύπρια Επίτροπο για
τα μέτρα που λήφθηκαν για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας, που
είχαν ως αποτέλεσμα η Κύπρος να παρουσιάζει σήμερα μια από τις καλύτερες
επιδημιολογικές εικόνες στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, ευχαρίστησε την
Επίτροπο Κυριακίδου για τη συνεχή επαφή και στήριξή της, τονίζοντας ότι η
δική της συμβολή εκ μέρους της Επιτροπής, αλλά και η καθοδήγηση από το
ΕCDC ήταν καθοριστικές. Τα θετικά αποτελέσματα δεν πρέπει να φέρουν
εφησυχασμό, σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, για να προσθέσει ότι οι
προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι ακόμη πολλές και τα επόμενα
βήματα πρέπει να ληφθούν με προσοχή και σύνεση.
Η κα Κυριακίδου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την έγκαιρη αντίδραση και
τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων, τονίζοντας ότι η Κύπρος ακολούθησε τις
κατευθυντήριες γραμμές, τηρώντας μια στάση υπευθυνότητας, τόσο σε
επίπεδο πολιτείας όσο και των ίδιων των πολιτών, με αποτέλεσμα η χώρα μας
να παρουσιάζει τη σημερινή θετική επιδημιολογική εικόνα.
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Κατά την τηλεδιάσκεψη δόθηκε, επίσης, η ευκαιρία για μια εις βάθος συζήτηση
σε σχέση με τις προκλήσεις και τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει για τον
τομέα της Δημόσιας Υγείας, η πανδημία του κορωνοϊού. Σε αυτό το πλαίσιο, η
κα Κυριακίδου ενημέρωσε τον Υπουργό Υγείας για την ευρωπαϊκή στρατηγική
σε σχέση με την εξασφάλιση εμβολίου για τον κορωνοϊό, με στόχο να επιτευχθεί
η ισότιμη πρόσβαση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, με την ανάπτυξη του
εμβολίου. Ο κ. Ιωάννου εξήρε τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζοντας ότι η Κύπρος συμμετέχει σε αυτή την
προσπάθεια γιατί μόνο αν η Ευρώπη μιλά με μια φωνή σε αυτό το θέμα, θα
διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η πολιτική
που ακολουθεί η ΕΕ στο θέμα του εμβολίου καταδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί
να προχωρεί ενωμένη και αλληλέγγυα, υπογράμμισε. Με την ευκαιρία, o
Υπουργός Υγείας εξέφρασε την ευχή να ακολουθηθεί παρόμοια πολιτική και
στην περίπτωση των φαρμάκων γενικότερα και ειδικότερα των καινοτόμων,
κάτι που θα ήταν ευχής έργον για την Κύπρο και γενικότερα για τα μικρά κράτη
μέλη.
Η κα Κυριακίδου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί και στην συνολική πρόταση
που παρουσίασε πρόσφατα η Επιτροπή για τη Δημόσια Υγεία, γνωστή ως
“EU4Health”. Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η πανδημία φανέρωσε αδυναμίες στον
τομέα της δημόσιας υγείας στην ΕΕ, ενώ παράλληλα ανέδειξε την ανάγκη για
κοινή και συντονισμένη αντιμετώπιση των προκλήσεων και των προβλημάτων.
Ο Υπουργός Υγείας, αφού εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου για το EU4Health,
τόνισε ότι η εν λόγω πρωτοβουλία καταδεικνύει ότι η υγεία βρίσκεται πλέον
ψηλά στις προτεραιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών της. Μέσα από την
κρίση του κορωνοϊού, η υγεία παίρνει τη θέση που της αξίζει μέσω μεγαλύτερης
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αλλά και δημιουργίας σωστών μηχανισμών
εντός της Ένωσης, τόνισε.
Τέλος, ο Υπουργός Υγείας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει την Επίτροπο για
την έναρξη της β’ φάσης του ΓεΣΥ την 1η Ιούνιου. Η κα Κυριακίδου συνεχάρη
τον Υπουργό για την υλοποίηση της β’ φάσης ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας,
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τονίζοντας ότι η πανδημία ανέδειξε ακόμη περισσότερο την ανάγκη
μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας.
Ο κ. Ιωάννου και η κα Κυριακίδου συμφώνησαν όπως η ανταλλαγή απόψεων
και η συζήτηση των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος σε θέματα υγείας
συνεχιστούν.

_________________
Υπουργείο Υγείας
18 Ιουνίου 2020

