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Αγαπητά μέλη, 

Επ΄ ευκαιρία της ολοκλήρωσης της θητείας της Ε.Ε Λεμεσού του ΠΔΣ θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω όλους σας για την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία τα τελευταία 3,5 χρόνια 

και πλέον χρόνια. Θερμές ευχαριστίες στα μέλη της Ε.Ε Λεμεσού, στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΠΔΣ, στο προσωπικό και στα απλά μέλη του Συνδέσμου μας. 

Στόχος μου ως αναπληρωτής Πρόεδρος της Ε.Ε Λεμεσού του ΠΔΣ μετά τον αδόκητο θάνατο 

του Προέδρου μας Μιχάλη Μέζου και τον διορισμό μου στην θέση αυτή από το ΔΣ του ΠΔΣ 

ήταν να στηρίζω το έργο του Συνδέσμου και τα μέλη μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής 

λόγω του διαβήτη. 

Ευχαριστώ και δημόσια την Διαβητολογική Εταιρεία Κύπρου, τον σύνδεσμο Διαιτολόγων / 

Διατροφολόγων και τον σύνδεσμο Ποδολόγων  για την εποικοδομητική συνεργασία που 

είχαμε στις διάφορες εκδηλώσεις. 

Καταφέραμε παρόλα τα πολλά προβλήματα  με την έναρξη του ΓΕΣΥ και την αυτονομία των 

Νοσοκομείων να κρατήσουμε τις 3(τρεις) Διαβητολογικές μας κλινικές στη πόλη μας. 

Σημαντική η βοήθεια από τους γιατρούς και νοσηλευτές μας του νέου νοσοκομείου 

Λεμεσού τους οποίους και ευχαριστώ. 

Με τις συνεχείς επαφές και συνομιλίες με το Υπουργείο Υγείας καταφέραμε να δίνονται 

δωρεάν τα μηχανάκια και τα αναλώσιμα τους. Επίσης μεγάλος αριθμός φαρμάκων 

παρέχεται μέσω το ΓΕΣΥ για τον Τύπου 1 και Τύπου 2. Επιπλέον αιτήματα μας για  νέα 

φάρμακα και άλλα θέματα(αντλίες ινσουλίνης) είναι σε διάλογο με τους αρμόδιους φορείς. 

Κυριότερες εκδηλώσεις έγιναν για της 14 Νοεμβρίου(Παγκόσμια Ημέρα 

Διαβήτη),κατασκηνώσεις στον Αγρό  για τα παιδιά και πρωτοχρονιάτικες. 

Δυστυχώς η πανδημία του κορονοϊού τα τελευταία δυο χρόνια μας έχει αλλάξει τον τρόπο 

ζωής μας και κατ’ επέκταση την λειτουργία του συνδέσμου. 

Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος στήριξε το εμβολιαστικό πλάνο του υπουργείο υγείας 

για την ευπαθείς ομάδες τις οποίες και ανήκουμε. 

Το γραφείο μας παρέμεινε ανοικτό καθ’ όλη την διάρκεια της καραντίνας για την βοήθεια 

και στήριξη τον μελών μας. Θερμές ευχαριστίες στην Γραμματειακή Λειτουργό. 

Το κυριότερο πρόβλημα του συνδέσμου μας είναι η μη ανταπόκριση των μελών μας στις  

οικονομικές τους υποχρεώσεις(ανανέωση συνδρομής). 

Πρωταρχικό μου μέλημα είναι η παροχή της σωστής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 

η καθοδήγηση των μελών μας ώστε να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν τον διαβήτη τους 

μακριά από επιπλοκές. 



Ευχές για καλή και δημιουργική θητεία στη νέα Επαρχιακή Επιτροπή. 

Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. 

Και μην ξεχνάτε το σύνθημα μας 

Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ. 

Άριστος Νεοφυτίδης 
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