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Δηλώσεις Υπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Χατζηπαντέλα 

μετά το πέρας της σύσκεψης με την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή 

 

Κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά τους επιστήμονες της Συμβουλευτικής 

Επιστημονικής Επιτροπής που παραβρέθηκαν στην σημερινή συνεδρία, όσο και αυτούς 

που συμμετείχαν διαδικτυακά. Έδειξαν για ακόμη μια φορά τον Αύγουστο πόσο νοιάζονται 

για αυτό τον τόπο. Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση σήμερα, όπου παρουσιάστηκε από τις 

Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ο οδικός χάρτης για την διαχείριση της 

πανδημίας τους επόμενους μήνες. Αυτός ο οδικός χάρτης που παρουσιάστηκε σήμερα δεν 

είναι ο τελικός, είναι ένα προσχέδιο. Δόθηκε η ευκαιρία σε όλους να τοποθετηθούν. Τις 

επόμενες επτά μέρες όλοι θα δώσουν κάποιες εισηγήσεις στο Υπουργείο Υγείας ώστε να 

παρουσιαστεί ο τελικός οδικός χάρτης στις 30 Αυγούστου πριν την μεθεπόμενη συνεδρία 

του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 

Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει το πιο σημαντικό που αφορά στον κόσμο τώρα που είναι το 

άνοιγμα των σχολείων. Είναι ένα θέμα που το είδαμε πολύ προσεκτικά, το συζητήσαμε 

αρκετά σχετικά με τα σχολεία. Ένα θέμα που είδαμε σήμερα είναι το σύστημα 

επιδημιολογικής επιτήρησης γιατί όπως γνωρίζετε τους τελευταίους μήνες οι έλεγχοι που 

έχουμε είναι πολύ χαμηλοί. Σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορεί να έχουμε νέο κύμα τον 

χειμώνα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα 

που είδαμε σήμερα είναι όσον αφορά στους ασθενείς με Long COVID. Συζητήθηκε εκτενώς 

αυτό το θέμα, που μας προβληματίζει όλους, και θα το δούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα. 

Τέλος, το τελευταίο θέμα που έχει βγει είναι πως θα γίνει μια ανάλυση από τις Ιατρικές 

Υπηρεσίες για τους λόγους που κάποιοι ασθενείς νοσηλεύονται, ώστε να δούμε τους 

λόγους που έχουμε αυτές τις νοσηλείες, και αν οι λόγοι είναι για παράδειγμα πως κάποιος 
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δεν παίρνει έγκαιρα τα αντιιικά φάρμακα που έχουμε, να γίνει περισσότερη ενημέρωση 

στους Προσωπικούς Ιατρούς ώστε να προλάβουμε κάποιες νοσηλείες. 

 

Υπάρχει ένα κεφάλαιο που αφορά στον εμβολιασμό και θέλω να σας ενημερώσω ότι σε 

ενημέρωση που είχα από την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Στέλλα Κυριακίδου, 

μου είχε αναφέρει πως τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες θα έχουμε νεότερα σχετικά με 

τα νέα εμβόλια που θα προστατεύουν τον κόσμο από τις νέες μεταλλάξεις και τις 

διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το πως θα τα 

διαχειριστούμε. 

 

Σχετικά με τη διενέργεια Rapid test, η εισήγηση που θα μελετήσουμε ξανά την επόμενη 

εβδομάδα – γιατί όπως γνωρίζετε κι εσείς οι αριθμοί αλλάζουν συνεχώς, ευτυχώς τις 

τελευταίες 15 μέρες οι αριθμοί είναι πτωτικοί και ελπίζουμε να είναι πτωτικοί και τις 

επόμενες 15 μέρες – η εισήγηση είναι να διεξαχθεί Rapid test 48 ωρών σε όλους τους 

μαθητές πριν πάνε πίσω στα σχολεία. Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτού του Rapid test 

θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε και στο μέλλον. Η εισήγηση είναι και εκπαιδευτικοί αλλά 

προσπαθούμε πριν πάρουμε αυτή την εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο να βρούμε τους 

τρόπους ώστε να υλοποιήσουμε αυτή την απόφαση. 

 

Για την μάσκα οι επιστήμονες είναι έντονοι ότι προστατεύει και αυτή τη στιγμή δεν 

μπορούμε να την αφαιρέσουμε, ό,τι ισχύει στην κοινότητα τη συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή 

για παιδιά άνω των 12 ετών. 

 

Όσον αφορά στην επιδημιολογική εικόνα, είναι ένας ιός που είναι απρόβλεπτος αλλά θέλω 

να ξέρει ο κόσμος ότι είμαστε εδώ, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε πλάνο για να τον 

διαχειριστούμε, όπως τον διαχειριστήκαμε εξαιρετικά τον τελευταίο καιρό, έτσι να κάνουμε 

και τους επόμενους μήνες. Είμαστε ικανοποιημένοι, και οι αριθμοί της θετικότητας είναι 

πτωτικοί τις τελευταίες 15 ημέρες. 

____________  

(ΑΦ/ΣΧ) 

 

mailto:newsroom@pio.moi.gov.cy
http://www.pio.gov.cy/

