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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας
πέτυχε χρηματοδότηση για υλοποίηση δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία θα συνεισφέρουν
ουσιαστικά και στην πορεία υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ).
Δύο νέα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράμματα εξασφάλισε πρόσφατα το Εργαστήριο
Ηλεκτρονικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τα οποία θα
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.
Πρόκειται για δύο προγράμματα του INEA (Innovation
and Networks Executive Agency) τα οποία
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Connected
Europe Facility 2014-2020 (CEF). To πρώτο έργο
στοχεύει στην ανάπτυξη γενικών υπηρεσιών
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο και έχει συνολική χρηματοδότηση 593,356 ευρώ. Το
δεύτερο έργο, με συνολική χρηματοδότηση 1,186,197 ευρώ, έχει ως στόχο την ηλεκτρονική ανταλλαγή
δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης στην Κύπρο. Κατά την πρώτη φάση των έργων θα συμμετέχουν
συνεργάτες εταίροι από άλλες 16 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στη δεύτερη φάση θα ενταχθούν, ως εταίροι,
όλες οι χώρες της Ε.Ε.
Τα δυο ανταγωνιστικά προγράμματα παρουσιάσθηκαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη που έλαβε χώρα την
Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 στην Πανεπιστημιούπολη. Με αυτή την ευκαιρία έγινε αναφορά και στο νέο
νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Υγεία.
Τη διάσκεψη συντόνισε ο Καθηγητής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Χρίστος Ν. Σχίζας –
Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα Ηλεκτρονικής Υγείας και Εφαρμογής του ΓεΣΥ, ο
οποίος ανέφερε ότι το Σχέδιο Υγείας έχει ανεπιστρεπτί πάρει πορεία υλοποίησης. Οι πρόνοιές του,
σημείωσε έχουν πια «κλειδώσει» και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν, την ολοκλήρωση του

λογισμικού του Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας, την ψηφιοποίηση όλων των ιατρικών φακέλων των
πολιτών, τη μηχανοργάνωση όλων των νοσηλευτηρίων και τη διαλειτουργικότητά τους σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. «Η υλοποίηση των δύο προγραμμάτων που παρουσιάσαμε σήμερα», τόνισε ο κ.
Σχίζας «θα συντελέσει σημαντικά, στη σωστή εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας». Τόνισε επίσης ότι θα
προκύψουν πολύ μεγάλες εξοικονομήσεις στις δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη από τη σωστή
εφαρμογή του ΓεΣΥ, και ότι η επένδυση στην υγεία αποφεύγει την ασθένεια.
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας, Δρ Γιώργος Παμπορίδης, ανέφερε ότι το ένα εκ των δύο
προγραμμάτων έχει ήδη υποβάλει κάποια παραδοτέα, ενώ το δεύτερο πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η
Μαρτίου και θα λειτουργήσει επικουρικά και ενισχυτικά στο πρώτο, με την ανταλλαγή πληροφοριών
υγειονομικής περίθαλψης και πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης. Ο Υπουργός, αφού συνεχάρη όλους
τους συντελεστές, τόνισε ότι η επιτυχής συμμετοχή της Κύπρου στα εν λόγω ευρωπαϊκά έργα τα οποία
έχουν σαφή ασθενοκεντρική προσέγγιση και τα οποία διασφαλίζουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας στην πατρίδα μας, είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την εξασφάλιση των δύο αυτών
χρηματοδοτήσεων, αφού μεταξύ άλλων «κάθε φορά
που
ανακοινώνουμε
νέα
προγράμματα,
δημιουργούνται προοπτικές και θέσεις εργασίας για
νέα παιδιά, νέους ερευνητές». Ο Πρύτανης σημείωσε
ότι τα εν λόγω προγράμματα θα συμβάλουν στην
καθιέρωση της ηλεκτρονικής υγείας και στην υιοθέτηση
μίας σύγχρονης κουλτούρας περίθαλψης, «μίας νέας
κουλτούρας επικοινωνίας με τον ασθενή, ενός νέου
τρόπου λειτουργίας που θα επιτρέπει στον γιατρό να
παρακολουθεί το ιστορικό του ασθενή άμεσα και γρήγορα».
Τη σημασία του ψηφιακού ανασχηματισμού σε κάθε έμφαση της δημόσιας διοίκησης, ανέδειξε στο
χαιρετισμό του και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων, κ. Γιώργος Κωμοδρόμος, ενώ η Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Ιατρικών
Υπηρεσιών, Δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου χαρακτήρισε την ηλεκτρονική υγεία ως τη ραχοκοκαλιά για
οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του Τομέα της Υγείας, σε εθνικό επίπεδο. Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) κ. Μάριος Κουλούμας στάθηκε ιδιαίτερα στην
ασθενοκεντρική προσέγγιση των προγραμμάτων και στις πρόνοιες του νέου νομοσχεδίου για την
Ηλεκτρονική Υγεία που είναι τώρα ενώπιον της Βουλής για ψήφιση καιμεταξύ άλλων προστατεύει τα
ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα του πολίτη.
Κατά τη διάσκεψη, ο Καθηγητής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος Παττίχης,
επιστημονικός συντονιστής των έργων,
παρουσίασε την Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, τη θέσπιση του Εθνικού Σημείου Επαφής για
την Ηλεκτρονική Υγεία, τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των νέων
προγραμμάτων.

