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Η Κύπρος καηαηάζζεηαι ζηη 18
η
 θέζη ζηον Νέο 

Εσρωπαϊκό Δείκηη Καηαναλωηών για ηην 
Περίθαλψη Καρδιακών Παθήζεων 

 
Βπςξέλλερ, 3 Ιοςλίος 2008 

 
Καηά ηην παποςζίαζη ηος Ππώηος Εςπυπαφκού Δείκηη Καηαναλυηών για ηην 
Πεπίθαλτη Καπδιακών Παθήζευν ζηιρ Βπςξέλλερ ζήμεπα, η απόδοζη ηηρ 

Κύππος καηαηάσθηκε ζηην 18η θέζη μεηαξύ ηυν 29 ζςμμεηεσόνηυν. Το 
Λοςξεμβούπγο βπέθηκε ζηην κοπςθή ηος δείκηη ζςγκενηπώνονηαρ 836 

βαθμούρ, ακολοςθούμενο από ηη Γαλλία, ηη Νοπβηγία και ηην Ελβεηία.  

Ο Δείκηηρ Πεπίθαλτηρ Καπδιακών Παθήζευν ζςγκπίνει ηα ζςζηήμαηα 
ιαηποθαπμακεςηικήρ πεπίθαλτήρ ζε όλη ηην Εςπώπη από ηην οπηική γυνία ηος 

καηαναλυηή. Σε πένηε καηηγοπίερ,  πος καλύπηοςν 28 δείκηερ επίδοζηρ, η 
Κύππορ ζςγκένηπυζε 638 βαθμούρ ζε ζύνολο 1.000. 

«Η Κύππορ κινείηαι ζε μέηπια επίπεδα υρ ππορ ηιρ καπδιακέρ παθήζειρ, αλλά ςπάπσει 
πεπιθώπιο βεληίυζηρ για ηην παποσή πιο ζύγσπονυν και αποδοηικών διαδικαζιών για ηην 
ςγειονομική πεπίθαλτη ηυν καπδιακών παθήζευν», δηλώνει ο Δπ. Arne Björnberg, 

Διεςθςνηήρ Έπεςναρ για ηον Δείκηη Πεπίθαλτηρ Καπδιακών Παθήζευν. 

 

Τι άλλο μποπεί να κάνει η Κύππορ; 

«Αδςναμία αποηελεί η έλλειτη διαθάνειαρ ηος ζςζηήμαηορ. Υπάπσει έλλειτη 
πποζβάζιμυν πληποθοπιών για ηον καηαναλυηή αναθοπικά με ηην εξεύπεζη ηηρ 

καλύηεπηρ πεπίθαλτηρ. Επιπλέον, οι ειδικοί θα μποπούζαν να επικοινυνούν πιο 
αποηελεζμαηικά με ηοςρ αζθενείρ αποζηέλλονηαρ ανηίγπαθα ηυν επιζηολών και ππορ ηον 

αζθενή. Τα σπήμαηα θα αξιοποιούνηαν καλύηεπα αν επενδύονηαν ζηην ππόλητη, για 
παπάδειγμα ζε ένα εθνικό ππόγπαμμα παπακολούθηζηρ. Έηζι θα απελεςθεπώνονηαν 
πόποι πποκειμένος να γίνοςν οι απολύηυρ απαπαίηηηερ επενδύζειρ ζηιρ ιαηπικέρ 

διαδικαζίερ.», δηλώνει ο Ππόεδπορ ηηρ Health Consumer Powerhouse, Mr. Johan 
Hjertqvist, αναλύονηαρ ηα αποηελέζμαηα ηος Δείκηη για ηην Κύππο. 

  

Σσεηικά με ηον Δείκηη Πεπίθαλτηρ Καπδιακών Παθήζευν 

Ο Εςπυπαφκόρ Δείκηηρ Καηαναλυηών για ηην Πεπίθαλτη Καπδιακών Παθήζευν 

καηαηάζζει ηα εςπυπαφκά ζςζηήμαηα πεπίθαλτηρ καπδιαγγειακών παθήζευν με βάζη 
πένηε βαζικούρ ηομείρ για ηον καηαναλυηή: πληποθόπηζη, δικαιώμαηα και επιλογή 

καηαναλυηή, ππόζβαζη, ππόλητη, διαδικαζίερ και αποηελέζμαηα. Ο Δείκηηρ Πεπίθαλτηρ  
Καπδιακών Παθήζευν διαμοπθώνεηαι βάζει δημόζιυν ζηαηιζηικών ζηοισείυν και 
ανεξάπηηηηρ έπεςναρ. Ο απμόδιορ θοπέαρ ανάπηςξηρ ηος Δείκηη Πεπίθαλτηρ  Καπδιακών 

Παθήζευν είναι η οπγάνυζη ανάλςζηρ και πληποθοπιών Health Consumer Powerhouse. 
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Όπυρ ζε όλοςρ ηοςρ Δείκηερ πος αναπηύζζει, η HCP ηοποθεηείηαι με επίκενηπο ηον 

καηαναλυηή. Ο Δείκηηρ Πεπίθαλτηρ  Καπδιακών Παθήζευν αναπηύζζεηαι με ηη βοήθεια 
απεπιόπιζηηρ επισοπήγηζηρ από ηην Pfizer Inc. 

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ και ηην επεξηγημαηική έκθεζη βλέπε: 
http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html 

Σσεηικά με ηην Health Consumer Powerhouse: www.healthpowerhouse.com 

 

Υπεύθςνη ηηρ Health Consumer Powerhouse:  

Ms Kajsa Wilhelmsson, +32 (0)496-23 55 30. 
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