
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Ανοίγει η Πύλη εμβολιασμού για άτομα που κάνουν ενεργό χρήση 

βιολογικών παραγόντων ή άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων 

 

161,526 εμβολιασμοί μέχρι τις 3 Απριλίου (1η δόση: 114,660 και 2η δόση: 

46,866) 

 

Στη βάση του σχεδιασμού για τον εμβολιασμό για την COVID-19, το Υπουργείο 

Υγείας συνεχίζει την υλοποίηση του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού, έχοντας θέσει 

ως ύψιστη προτεραιότητα την εμβολιαστική κάλυψη των ατόμων που εμπίπτουν 

στις ομάδες με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.  

 

Σύμφωνα με την ιεράρχηση που καταρτίστηκε από την ad hoc Επιτροπή που 

συστάθηκε για τον σκοπό αυτό, προτεραιότητα για εμβολιασμό θα έχουν τα άτομα 

που κάνουν ενεργό χρήση βιολογικών παραγόντων ή άλλων 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. 

 

Τα άτομα που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες θα πρέπει να προχωρήσουν 

σε προγραμματισμό του εμβολιασμού τους, μέσω της Πύλης Εμβολιασμού, από 

τη Δευτέρα, 5 Απριλίου, στις 8 το πρωί, μέχρι και την Τρίτη, 6 Απριλίου, στις 

7 το βράδυ. Το ραντεβού που θα διευθετηθεί θα μπορεί να επαναπρογραμματιστεί 

για τον ίδιο τύπο εμβολίου, αν κριθεί απαραίτητο για ιατρικούς λόγους, από τον 

θεράποντα ιατρό τους, με κατάλληλη αιτιολόγηση. 

 

Η Πύλη Εμβολιασμών θα λειτουργήσει με τον συνηθισμένο τρόπο και οι 

ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για το είδος εμβολίου που είναι διαθέσιμο σε 

κάθε Κέντρο Εμβολιασμού. Διαθέσιμα θα είναι 5,891 ραντεβού για εμβολιασμό 

με τα εμβόλια των εταιρειών Pfizer και AstraZeneca.  

 

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σωστή καταχώρηση των ιατρικών 

δεδομένων των ασθενών στο Λογισμικό του ΓεΣΥ από τους θεράποντες ιατρούς. 

Οι ασθενείς που έχουν προτεραιότητα για εμβολιασμό ενημερώνονται με γραπτό 
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μήνυμα στο κινητό που έχει καταχωρηθεί στον προσωπικό τους φάκελο στο 

Λογισμικό του ΓεΣΥ.  

 

Για τεχνικούς λόγους, οι ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες 

κατόπιν αιτήματος και ονομαστικής έγκρισης από τις Φαρμακευτικές 

Υπηρεσίες, θα μπορούν να εξασφαλίσουν ραντεβού για εμβολιασμό σε επόμενο 

άνοιγμα της Πύλης Εμβολιασμού. Διαφορετικού χειρισμού και ενημέρωσης στη 

συνέχεια θα τύχουν και οι ασθενείς σε συνεχείς και ψηλές δόσεις 

κορτικοστεροειδών. 

 

Στην περίπτωση ασθενών που δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ ή που λαμβάνουν 

φαρμακευτικά προϊόντα που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες 

ιδιωτικά, αυτοί θα τύχουν προτεραιότητας για εμβολιασμό, με βάση τα πιο πάνω 

κριτήρια, κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντα ιατρού τους και αποστολή σχετικού 

αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση emvoliasmos.eidikes@moh.gov.cy, όπου 

θα εκδηλώνεται το ενδιαφέρον του ασθενή για εμβολιασμό, θα καταγράφεται ο 

Αριθμός Ταυτότητας/Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, 

θα αναφέρεται ότι ανήκει στην ομάδα των ατόμων που κάνουν ενεργό χρήση 

βιολογικών παραγόντων ή άλλων ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και θα 

επισυνάπτεται η σχετική βεβαίωση του θεράποντα ιατρού. 

 

Μέχρι και τις 3 Απριλίου, έγιναν 161,526 εμβολιασμοί, 114,660 αφορούν τη 

χορήγηση της 1ης δόσης και 46,866 αφορούν τη λήψη και των δύο δόσεων. 

Την 1η δόση έλαβαν 6,374 άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, 521 κλινήρη 

άτομα, ενώ άρχισε ο εμβολιασμός στις κλειστές δομές και έχουν εμβολιαστεί με την 

1η δόση 158 άτομα στις Κεντρικές Φυλακές. 

 

_________________ 
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