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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Ανακοίνωση ΟΑΥ σχετικά με αναφορές για τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων 

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), από την αρχή της λειτουργίας του, αξιολογεί ως σημαντική 

τη σχέση συνεργασίας του με την ΟΣΑΚ προς όφελος των δικαιούχων οι οποίοι βρίσκονται στο 

επίκεντρο του ΓεΣΥ. Οι πρόσφατες αναφορές για τον τρόπο λειτουργίας της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Φαρμάκων (ΣΕΦ) δημιουργούν την ανάγκη ώστε ο Οργανισμός να προβεί στις πιο κάτω 

διευκρινήσεις: 

1) Η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων είναι ανεξάρτητη επιτροπή που διορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελείται από 11 μέλη (ιατρούς και φαρμακοποιούς) μετά από 

εισήγηση του Παγκύπριου Ιατρικού  Συλλόγου (ΠΙΣ), του Παγκύπριου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου (ΠΦΣ) του ΟΑΥ και του Υπουργείου Υγείας. Ο ΟΑΥ συμμετέχει στην επιτροπή αυτή 

με 2 από τα 11 μέλη.  

2) Η ΣΕΦ είναι αρμόδια μεταξύ άλλων, για την παροχή συμβουλών στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΟΑΥ για την κάλυψη φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

και υγειονομικών ειδών στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. 

3) Στη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, ο ασφαλιστικός οργανισμός ο οποίος 

αναλαμβάνει την αποζημίωση των φαρμάκων (στην περίπτωση της Κύπρου ο ΟΑΥ), 

συμμετέχει στις επιτροπές αυτές που αξιολογούν τα φάρμακα για σκοπούς αποζημίωσης.  

4) Οι  επιστημονικές επιτροπές (ανάλογες της ΣΕΦ) λαμβάνουν υπόψη τόσο επιστημονικά όσο 

και οικονομικά κριτήρια προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας.  

Ανάλογη πρακτική εφαρμόζεται και στην Κύπρο, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη 

εξυπηρέτηση των δικαιούχων. 

5) Η υιοθέτηση πρωτοκόλλων για τη χορήγηση φαρμάκων είναι μια καθιερωμένη διεθνής 

πρακτική η οποία διασφαλίζει την ορθολογική χρήση των φαρμάκων και την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων με στόχο την κάλυψη των αναγκών 

όσο το δυνατόν περισσότερων ασθενών στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

6) Η ΣΕΦ, από την σύσταση της τον Μάιο του 2019 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021 έχει 

παρακαθήσει σε 23 πολύωρες συνεδρίες.  Κατά τις συνεδρίες αυτές έχουν αξιολογηθεί 

χιλιάδες φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα για εξωνοσοκομειακή και 

ενδονοσοκομειακή χρήση τα οποία έχουν εγκριθεί, κατόπιν εισήγησης της, από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΟΑΥ. Πέραν των 2000 φαρμάκων, 500 εξωνοσοκομειακών αναλωσίμων και 

3200 ενδονοσοκομειακών αναλωσίμων/ιατροτεχνολογικών ειδών είναι πλέον διαθέσιμα στους 

δικαιούχους. 

 

Ο ΟΑΥ εργάζεται συνεχώς για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται και τη διαρκή 

βελτίωση του ΓεΣΥ. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συνεργασία με τη ΣΕΦ, ώστε οι δικαιούχοι να 

λαμβάνουν τα φαρμακευτικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την υγεία τους. Τα έως τώρα δείγματα 

γραφής δικαιώνουν την καλή λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φαρμάκων και τη δέσμευση 

του Οργανισμού για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δικαιούχους. 


