
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Σε ικανοποιητική ποσότητα η επάρκεια του φαρμάκου χλωροκίνης στην 

Κύπρο 

 

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το κοινό ότι, με οδηγίες του Υπουργού 

Υγείας, έχουν δεσμευθεί από την κυπριακή βιομηχανία φαρμάκων «Remedica 

Ltd» ικανοποιητικές ποσότητες του φαρμάκου Χλωροκίνης (Chloroquine), για 

κάλυψη των ενδεχομένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αναγκών 

του πληθυσμού, τόσο για τους ασθενείς που το χρησιμοποιούν για την 

αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων, όσο και για ενδεχόμενη χρήση του για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.  Μέρος της ποσότητας του φαρμάκου 

αυτού, ήδη παραδόθηκε στις Αποθήκες Φαρμάκων της Διεύθυνσης Αγορών και 

Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, ως δωρεά της εταιρείας «Remedica Ltd», 

την οποία το Υπουργείο Υγείας ευχαριστεί θερμά. 

 

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί, επίσης, το κοινό ότι η Συμβουλευτική 

Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 14 επιστήμονες διαφόρων 

ειδικοτήτων και η οποία συστάθηκε για να συμβουλεύει τον Υπουργό Υγείας για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ετοιμάζει πρωτόκολλο για τη 

χρήση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται διεθνώς για την αντιμετώπιση της 

υπό αναφοράς πανδημίας. Το πρωτόκολλο αναμένεται ότι θα παραδοθεί στον 

Υπουργό Υγείας αύριο και στη συνέχεια να εξεταστεί από την Επιτροπή 

Φαρμάκων, ως το αρμόδιο σώμα για την έγκριση πρωτοκόλλων φαρμάκων, 

καθώς και τη χρήση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα νοσηλευτήρια 

του δημόσιου τομέα. 

 

Τονίζεται ότι για όσα σοβαρά περιστατικά χρήζουν άμεσης χρήσης 

οποιουδήποτε φαρμάκου, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19, οι θεράποντες ιατροί απευθύνονται στην Επιτροπή 
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Επειγόντων Περιστατικών, η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

και λαμβάνει αποφάσεις άμεσα. 

 

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει το κοινό ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο 

με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), όσο και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), παρακολουθώντας στενά όλες τις 

εξελίξεις για τη χρήση φαρμάκων σε διάφορες κλινικές μελέτες που διεξάγονται 

παγκοσμίως και έχουν στόχο την εξεύρεση αποτελεσματικής και ασφαλούς  

φαρμακευτικής θεραπείας της πανδημίας COVID-19. 
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