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στην προώθηση, θεσμοθέτηση 
και διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των ασθενών

Η συμβολή του Κέντρου 

«Φωλιά» και της ΠαΣΣΠ

Δρ Ανδρούλλα Ελευθερίου

Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων



z

Τι είναι τα Σπάνια Νοσήματαꓼ Ποια είναι τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους;

ΕτερογενήΠολύπλοκα

Χρόνια Εκφυλιστικά

ΠολυσυστημικάΠροοδευτικά

Καθιστώντας τους 

ασθενείς «ΑΠΌΝΤΕΣ» 

στις πιο παραγωγικές 

φάσεις της ζωής τους
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Συνέπειες στο Eθνικό Eπίπεδο
(και ιδιαίτερα σε κράτη με μικρό πληθυσμό)

 Δυσχέρεια στην  αναγνώριση συμπτωμάτων 

 Δυσκολία στη συγκέντρωση γνώσεων και εμπειριών 

 Έλλειψη Ειδικών επαγγελματιών Υγείας με ειδική ενασχόληση τα ΣΝ

 Δύσκολη διάγνωση, καθυστερημένη, ανέφικτη μια ΕΓΚΥΡΗ έως και 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ διάγνωση 

 ΑΚΡΙΒΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΟΡΦΑΝΑ)

 Πολύπλοκες θεραπείες με απαραίτητη προϋπόθεση την πολυθεματική, 

διεπιστημονική και διατομεακη προσέγγιση

 Ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα του κράτους να προσφέρει τα αυτονόητα στους 

πολίτες του

 Απουσία πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης με συνέπειες με επιπτώσεις στο 

δημόσιο συμφέρον
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Συνέπειες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (μέχρι το 2000)

 Περιορισμένη έρευνα/ Περιορισμένοι πόροι

 Απροθυμία φαρμακοβιομηχανιών να επενδύσουν σε φάρμακα και 

ιατροτεχνολογικά βοηθήματα/ Μη εμπορευσιμότητα

 Δυσκολίες σε αριθμούς για κλινικές μελέτες

 Ανεπάρκεια διαχείρισης της πιο ευάλωτης ομάδας πολιτών (αυτών με σπάνιες 

παθήσεις) στον τομέα της Υγείας  



z

Συνέπειες για τον ασθενή και την οικογένεια του

 Ταλαιπωρία

 Ανασφάλεια

 Φόβος για το παρόν και το μέλλον

 Απογοήτευση

 Πόνος

 Αγανάκτηση

 Θυμός

Καθημερινός μαραθώνιος αγώνας μέσα από τον οποίο θίγεται 

καθημερινά η αξιοπρέπεια του γιατί πρέπει να επαιτεί
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ΚΑΤΑΠΆΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΏΝ
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Δράσεις Πανευρωπαϊκά 2000-2017 

 Δημιουργία Eurordis (1997)

 Νομοθεσία για τα Ορφανά Φάρμακα (1999/2000)

 Ευρωπαϊκές Προκλήσεις [11.11.2008) COM (2008) G79] –

ανακοίνωση Επιτροπής προς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/ 

επιτροπή των περιφερειών, Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική επιτροπή

 Σύσταση Συμβουλίου 8/6/2009 “On an action in the field of 

Rare Diseases”

 Ευρωπαϊκά Προγράμματα (EUROPLAN) 2008-11 για 

ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών

 Προώθηση έρευνας εντός Public Health/ Horizon

 Δημιουργία Συμβουλευτικών Επιτροπών (EUCERD)

 Συμπερίληψη Πρόνοιας για Σπάνια Νοσήματα σε οδηγία για τα 

δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη ΟΔΗΓΊΑ 2011/24/EΕ 

…………………………..

ΗΠΑ 1972-1983
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Δράσεις στην Κύπρο
 Δημιουργία Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων 

Παθήσεων (ΠαΣΣΠ) 2011 – Πολλές και πολυδιάστατες 
δραστηριότητες.

 Δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για τα Σπάνια 
Νοσήματα (2012) --5 Πυλώνες --Σύσταση 1ης Εθνικής 
Επιτροπής για Σπάνιες Παθήσεις

Εναρμόνιση οδηγίας για λήψη διασυνοριακής 
Υγειονομικής Περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης και 
ιατρικών συνταγών

Αναγνώριση Εθνικών Κέντρων Αναφοράς και 
συμπερίληψης τους στα 24 Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα 
ερευνητικά προγράμματα

Ίδρυση και λειτουργία από ΠαΣΣΠ ΠΡΩΤΟΥ καινοτόμου 
κέντρου Υποστήριξης, Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης 
Ασθενών με ΣΝ – 2017 με τη συνεργασία της Τράπεζας 
Κύπρου και στήριξη Υπουργείου Υγείας
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ΠαΣΣΠ: Στόχοι και Κύρια Δραστηριότητα 2017
 Αναγνώριση των αναγκών των ασθενών – Παρούσα Κατάσταση επιτυχίες, πρόοδος, ελλείψεις, 

αδυναμίες, προκλήσεις

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Ανάγκη για πολυθεματική φροντίδα (Προσβασιμότητα σε φάρμακα, Δωρεάν Κρατική 

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Πρωτόκολλα, Εθνικό Αρχείο και Ιατρικοί Φάκελοι Ασθενών, Ενημέρωση και Εντοπισμός 

Εμπειρογνωμοσύνης, Εξειδίκευση στις Σπάνιες Παθήσεις, Δικτύωση, Αποκατάσταση/Ανακουφιστική Φροντίδα, Ιατροσυμβούλια κα)

 Κοινωνική ένταξη: Ανάγκη για παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών (Επιδοματική Πολιτική, Αξιολόγηση ατόμων στα 

Ιατροσυμβούλια για σύνταξη ανικανότητας, Φραγμός στην περιθωριοποίηση ασθενών με σπάνιες παθήσεις) 

 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ και ΠΑΡΑΔΟΣΗ Εγγράφου Θέσεων στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας -

Παρούσα κατάσταση & Εισηγήσεις και επόμενα βήματα

1. Διορισμός Επιτρόπου για τα Δικαιώματα των Ασθενών

2. Δημιουργία, προώθηση και υλοποίηση Ειδικής Νομοθεσίας για την κλινική διαχείριση των σπάνιων νοσημάτων, κατά το 

παράδειγμα της ελληνικής νομοθεσίας (βλ. Νόμος 4461/2017 - ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)

3. Επανεξέταση - Επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Σπάνια Νοσήματα (2012)

4. Σύσταση Ειδικών Επιτροπών για (1) την ετοιμασία ιατρικών πρωτοκόλλων (2) την αναγνώριση, ενίσχυση και διασύνδεση (όπου 

κρίνεται εποικοδομητικό) των τμημάτων των κρατικών νοσηλευτηρίων που διαχειρίζονται Σπάνιες Παθήσεις και άλλων παρόχων

υγείας (3) τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών στα πλαίσια του ΓεΣΥ

5. Ενίσχυση της Εθνικής Επιτροπής Σπάνιων Νοσημάτων

6. Η ΠαΣΣΠ ως Κοινωνικός Εταίρος του κράτους για τα Σπάνια Νοσήματα - Ενίσχυση του Κέντρου «Φωλιά» για την παγκύπρια 

εξυπηρέτηση των ασθενών με σπάνιες παθήσεις
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Αναγνώριση των θέσεων της ΠαΣΣΠ από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη 

1. Με πρόταση από τον ΥΥ Δρ Γιώργο Παμπορίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο 

Αρ. Υ 5.21.01.14  Εγκρίνεται στις 15/12/2017 –Η θέσπιση του ΣΥΝΗΓΌΡΟΥ 

ΥΓΕΊΑΣ

Υπογραμμίζεται σε απόφαση η αναγκαιότητα για ανάπτυξη στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο για την

προστασία και ενίσχυση των δικαιωμάτων του πολίτη στον τομέα της Υγείας. Μια στρατηγική που να

λαμβάνει υπόψιν τις υφιστάμενες νομοθεσίες όπως τον περί Διαβούλευσης Νόμο Αρ. 4563,

22.4.2016, τον Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο του 2001 (Ν. 89(I)/2001) [Τροποποιητικός

Νόμος του 2017 (Ν. 74(I)/2017) - επιτρόπου εποπτείας], τον περί της Κατοχύρωσης και της

Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 (Ν. 1(I)/2005) και τον περί Εφαρμογής

των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 (Ν. 82(I)/2015) – με συντονιστή το Συνήγορο Υγείας.

2. Σύντομα αρχίζει η λειτουργία της ad hoc Επιτροπής με εμπειρογνώμονα και 

πρόεδρο τη Δρ Ανδρούλλα Ελευθερίου και τη συμμετοχή τεχνοκρατών δυο 

Υπουργείων και άλλων φορέων συμπεριλαμβανομένου και εκπροσώπου της 

ΠΟΣΠΦ.
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Σας ευχαριστώ

card@raredisorderscyprus.com

mailto:card@raredisorderscyprus.com

