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1. Από την επαφή σας με τους «σπάνιους» ασθενείς, πιστεύετε ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά 

τους; 

«Κλειδί» η ενημέρωση 

Οι ασθενείς γενικότερα οφείλουν να είναι γνώστες των δικαιωμάτων τους, ώστε να είναι σε θέση να τα 

διεκδικούν και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους. Η γνώση αυτή είναι αποτέλεσμα έγκυρης και 

συνεχούς ενημέρωσης, η οποία δυστυχώς στην Κύπρο υπήρξε διαχρονικά εξαιρετικά περιορισμένη. 

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές νομοθεσίες, συστάσεις, ψηφίσματα, διακηρύξεις που αφορούν άμεσα ή 

έμμεσα τον τομέα της Υγείας και όχι μόνο παρέμειναν πίσω από την κουρτίνα της κυπριακής πολιτικής 

σκηνής και στα χέρια της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας, χωρίς να φτάσουν ποτέ στα χέρια 

των άμεσα ενδιαφερομένων, των ίδιων των πολιτών. Ναι, υπήρχε διαχρονικά πρόβλημα επικοινωνίας 

του κράτους με τους πολίτες του, λόγω μέσων ή γλώσσας επικοινωνίας.  

Σε ό,τι αφορά τις σπάνιες παθήσεις, η ανάγκη για ενημέρωση είναι επιτακτική σε όλα τα επίπεδα, καθότι 

οι σπάνιες νόσοι είναι χρόνιες και εκφυλιστικές. Οι ασθενείς δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι ούτε για 

τα δικαιώματά τους, αλλά ούτε και για την ίδια την πάθησή τους, γιατί ακριβώς ένα μεγάλο ποσοστό 

ιατρών δεν διαθέτει εκ των πραγμάτων τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη να διαφωτίσει και να 

ενημερώσει τους ασθενείς σχετικά με τη διαχείριση των εξαιρετικά περίπλοκων ασθενειών τους που 

ενέχουν πολλά και ιδιαίτερα προβλήματα. Η περιορισμένη εμπειρογνωμοσύνη είναι χαρακτηριστική σε 

χώρες με μικρό πληθυσμό, όπως η Κύπρος, όπου 8.000 περίπου διαφορετικά σπάνια νοσήματα 

αφορούν γύρω στους 70.000 συμπολίτες μας. Συνεπώς, οι σπάνιοι ασθενείς δεν γνωρίζουν στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία τα δικαιώματά τους, δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για την πάθησή τους 

και συχνά δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο -πραγματικά καινοτόμων- 

κυπριακών νομοθεσιών που αφορούν τα δικαιώματα των ασθενών. Το πρόβλημα αφορά βέβαια άμεσα 

τον κάθε Κύπριο πολίτη. 

Αναφέρομαι ενδεικτικά στον «Περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Ασθενών» Νόμο του 2004, ο οποίος ακολουθεί την (πρωτοπόρα για την εποχή της) Ευρωπαϊκή Χάρτα 

για τα Δικαιώματα των Ασθενών. Η εν λόγω νομοθεσία δεν εφαρμόστηκε ποτέ αποτελεσματικά, γιατί 

δεν ενημερώθηκαν ποτέ σωστά οι πολίτες για να διεκδικήσουν δυναμικά και συντονισμένα την 

υλοποίησή της. Στην Κύπρο είναι μεγάλη η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης των ασθενών και ειδικότερα 

όλων όσοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως είναι οι σπάνιοι ασθενείς, ώστε να παρεμβαίνουν έγκαιρα 

στη διαμόρφωση ή ανάπτυξη νέων νομοθεσιών ή προγραμμάτων που τους αφορούν άμεσα, με 

γνώμονα την ολιστική κάλυψη των αναγκών τους. 

Η συμβολή της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ) 



Η απουσία ενός εθνικού συστήματος υγείας και η απουσία εθνικών προγραμμάτων ενημέρωσης για τα 

δικαιώματα των ασθενών αποτελούν δύο πολύ σημαντικούς λόγους που τα οργανωμένα σύνολα 

ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων, έχουν εγκύψει στην 

προώθηση μιας ριζικής μεταρρύθμισης του τομέα της Υγείας, η οποία επιχειρείται με επιτυχία τα δύο 

τελευταία χρόνια. Εμείς, ως ΠαΣΣΠ, έχουμε εστιάσει με ζήλο και σοβαρότητα στις ανάγκες της εν λόγω 

μεταρρύθμισης, ώστε να εντάξουμε τα σπάνια νοσήματα στα πλαίσια ενός εθνικού ανθρωποκεντρικού 

και ασθενοκεντρικού συστήματος υγείας που να ανταποκρίνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των σπάνιων ασθενών, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τα κέντρα λήψης 

αποφάσεων σε ό,τι αφορά την άμεση ανάγκη ολιστικής διαχείρισης των σπάνιων νοσημάτων και 

ενημερώνοντας έγκυρα και εκτενώς τους ασθενείς για τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα 

διεκδικήσουν εποικοδομητικά και αποτελεσματικά. 

Σε έρευνα που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα, διαπιστώσαμε ότι ποσοστό μικρότερο του 5% των 

συμπολιτών μας γνωρίζει για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα δικαιώματα των ασθενών και 

της αντίστοιχης κυπριακής νομοθεσίας. Είναι δε ανησυχητικό ότι ένα ακόμα πιο μικρό ποσοστό γνωρίζει 

για επιπρόσθετα δικαιώματα που απορρέουν από πιο πρόσφατες είτε εθνικές νομοθεσίες είτε άλλες 

νομοθεσίες που ακολουθούν ευρωπαϊκές Οδηγίες ή Συστάσεις ή άλλες διεθνείς Συμβάσεις που έχουν 

ενσωματωθεί στο Εθνικό μας Δίκαιο, όπως π.χ. τη νομοθεσία για τη διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη, την οποία προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω ακριβώς της περιορισμένης 

εμπειρογνωμοσύνης για τα σπάνια νοσήματα και της ανάγκης για ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ και για δικτύωση των κέντρων αναφοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι δε 

σημαντικό να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των σπάνιων παθήσεων είναι εκφυλιστικής μορφής και οδηγεί 

σε αναπηρίες διαφορετικής μορφής και διαφόρων επιπέδων κατά την πιο παραγωγική φάση της ζωής 

των ασθενών. Συνεπώς, οι ανάγκες των σπάνιων ασθενών είναι πολυδιάστατες και δεν περιορίζονται 

σε καμία περίπτωση στην παροχή και μόνο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Γι’ αυτό και η ΠαΣΣΠ έχει 

εγκύψει και συνεργάζεται στενά με όλα τα υπουργεία και ιδιαίτερα με τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας 

και Παιδείας για την προώθηση των αναγκών αυτών. 

Ως ΠαΣΣΠ, θεωρούμε ότι τόσο η εκτελεστική όσο και η νομοθετική εξουσία, αλλά και τα οργανωμένα 

σύνολα ασθενών θα πρέπει να έχουν μέσα στις άμεσες προτεραιότητές τους τη συνεχή, έγκαιρη και 

έγκυρη ενημέρωση των ασθενών και των πολιτών για οτιδήποτε τους αφορά και συμβαίνει σε εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Γιατί μόνο άρτια ενημερωμένοι πολίτες μπορούν να γίνουν συνεργάτες 

και σύμμαχοι του κράτους, ικανοί να διεκδικούν σωστά και όπου χρειάζεται να απαιτούν τα αυτονόητα: 

ποιοτικές και αξιοπρεπείς υπηρεσίες Υγείας και άλλης φροντίδας.  

Με την πρόσφατη ίδρυση του Κέντρου «Φωλιά», έχουμε εντάξει την ενημέρωση και την εκπαίδευση των 

ασθενών στους κύριους άξονες των εργασιών μας. Ως εκ τούτου, είμαστε στη διάθεση των πολιτών για 

να τους παρουσιάσουμε και επεξηγήσουμε τα δικαιώματά τους, όπως απορρέουν από τις εκάστοτε 

νομοθεσίες και πώς μπορούν να τα διεκδικήσουν. Έχουμε προγραμματίσει μία σειρά σχετικών 

δράσεων, για τις οποίες θα κοινοποιήσουμε σύντομα περισσότερες πληροφορίες. Είναι με μεγάλη 



λοιπόν ικανοποίηση που μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και σας ευχαριστούμε 

θερμά για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία. 

2. Yπάρχει Εθνική Στρατηγική για τα σπάνια νοσήματα εδώ και μερικά χρόνια. Έχει υλοποιηθεί; 

Εάν όχι, γίνονται βήματα για την υλοποίησή της; 

Από το 2012 έχουμε στα χέρια μας μια άκρως εμπεριστατωμένη Εθνική Στρατηγική για τα σπάνια 

νοσήματα που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας με την ενεργό εμπλοκή όλων των 

ενδιαφερόμενων φορέων. Η Κύπρος πρωτοστάτησε σε ό,τι αφορά τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής, 

ακολουθώντας σχεδόν άμεσα τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές Συστάσεις. Δυστυχώς, τη δημιουργία δεν 

ακολούθησε η υλοποίηση, γιατί δεν υπήρχε οικονομική στήριξη των πυλώνων της Στρατηγικής, αλλά 

πολύ σημαντικά ούτε και η απαιτούμενη και συντονισμένη διεκδίκηση της υλοποίησης αυτών των 

πυλώνων, ούτε από τους ίδιους τους ασθενείς ούτε και από τους ίδιους τους επαγγελματίες Υγείας. Ας 

μην ξεχνάμε ότι η διεκδίκηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου σε όλα 

σχεδόν τα θέματα. Δυστυχώς, οι ίδιοι ασθενείς διεκδικούσαν και συνεχίζουν να διεκδικούν με 

μεμονωμένα αιτήματα τα δικαιώματά τους και να ταλαιπωρούνται ακόμα και για θέματα που ήδη 

διασφαλίζονται μέσω υφιστάμενων νομοθεσιών. Επίσης, δεν είναι ενήμεροι για την ύπαρξη και το 

περιεχόμενο της Εθνικής Στρατηγικής, άρα δεν είναι σε θέση να απαιτήσουν την υλοποίησή της. 

Η Εθνική Στρατηγική πρέπει να επανεξεταστεί, να επικαιροποιηθεί, να ενημερωθεί, να εμπλουτιστεί, να 

εκσυγχρονιστεί με σχέδια δράσης (τα οποία σήμερα απουσιάζουν) και να καταρτιστεί σχέδιο με 

χρονοδιαγράμματα ως ένας οδοχάρτης για την υλοποίησή της. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να 

συμπεριληφθεί ο πυλώνας της παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, με 

λεπτομερή καταγραφή των δράσεων, των απαιτούμενων πόρων (οικονομικών και ανθρώπινου 

δυναμικού) και των διάφορων προθεσμιών που πρέπει να τηρηθούν. Ως ΠαΣΣΠ, έχουμε ήδη 

επικροτήσει τον τρόπο σύνταξης και οργάνωσης της Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία 

2017 – 2027 και του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2017 – 2020, καθώς και της 

Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία, η οποία ολοκληρώθηκε και υιοθετήθηκε 

πρόσφατα (2017), γιατί μέσα από τις πρόνοιες τέτοιων στρατηγικών αναδεικνύονται και τα δικαιώματα 

των σπάνιων ασθενών. 

Ναι, έχουμε δει φως στη σήραγγα τα τελευταία δύο χρόνια, με πολύτιμο σύμμαχο τον πρόσφατα 

ψηφισθέντα Νόμο για τη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ναι, είχαμε την 

ευκαιρία και τη δυνατότητα να συμμετέχουμε ενεργά σε δημόσιες διαβουλεύσεις και όχι μόνο, ώστε να 

αναδείξουμε τις θέσεις, τα προβλήματα, τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες μας και να τις 

συμπεριλάβουμε σε όλο τον προγραμματισμό. Πιστέψαμε και υποστηρίξαμε το Γενικό Σχέδιο Υγείας και 

όλες τις πτυχές της μεταρρύθμισης του τομέα της Υγείας, γιατί οι ανάγκες των ασθενών με σπάνια 

νοσήματα δεν περιορίζονται στα στενά πλαίσια μιας πτυχής του τομέα της Υγείας, είτε αυτή λέγεται ΓεΣΥ 

είτε αυτή λέγεται αυτονόμηση. Οι ανάγκες των σπάνιων νοσημάτων είναι πολυδιάστατες και 

ποικιλόμορφες και εκτείνονται από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην έρευνα, στην πρόσβαση 

στα φάρμακα, στη συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές, στην κοινωνική ένταξη, στην πρόσβαση στην 

εκπαίδευση. Δεν σταματούν και δεν περιορίζονται στο Γενικό Σχέδιο Υγείας. Μόνο με μια ριζική 



μεταρρύθμιση στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 

μερών, θα μπορέσουμε να δούμε φως. Πρέπει όμως όλοι οι ασθενείς και τα οργανωμένα σύνολα 

ασθενών να ενημερωνόμαστε έγκυρα και έγκαιρα, να συνεργαζόμαστε στενά, να συμβάλλουμε 

εποικοδομητικά και να διεκδικούμε στοχευμένα και τεκμηριωμένα. Δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα 

δεδομένο. 

Ως οργανωμένο σύνολο ασθενών, αγωνιζόμαστε για την εκμηδένιση της ταλαιπωρίας των ασθενών 

αυτών και για την ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 

απόλυτο συντονισμό και διαχείριση εντός του εθνικού συστήματος υγείας και μέσω της Εθνικής 

Στρατηγικής για τα Σπάνια Νοσήματα. Η σύνδεση με κέντρα αναφοράς του εξωτερικού, η ενίσχυση της 

έρευνας, η σύσταση εθνικού αρχείου, η άμεση πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και 

θεραπείες αποτελούν ορισμένες από τις προτεραιότητές μας. Γι’ αυτό και παρακολουθούμε, 

επικροτούμε, παρεμβαίνουμε, επαγρυπνούμε και προχωρούμε απρόσκοπτα προς την υλοποίηση των 

στόχων που έχουμε θέσει. 


