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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 5 

Μαΐου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο ανεπαρκής αριθμός θεραπειών (φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες κ.λπ.) που 

δικαιούνται τα παιδιά με αναπηρίες και ευρύτερα τα άτομα με αναπηρίες εντός 

του Γενικού Συστήματος Υγείας και η ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου από τον 

Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

και του κ. Ανδρέα Αποστόλου)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.064-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, ενημερώθηκε για τις αναθεωρημένες εισηγήσεις της 

Υποεπιτροπής Νευρολογικών Παθήσεων για Παιδιά, οι οποίες υιοθετήθηκαν και 

αναμένεται να τύχουν άμεσης εφαρμογής από τον ΟΑΥ.  Η επιτροπή, αφού άκουσε τις 

θέσεις εμπλεκόμενων φορέων, αποφάσισε όπως παρακολουθεί την περαιτέρω εξέλιξη 

του θέματος και επανέλθει για εκ νέου αξιολόγηση. 

 

2. Η λειτουργία διαγνωστικών κέντρων, η τεχνολογία, η τεχνογνωσία και η ιατρική 

δεοντολογία στο πλαίσιο λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ). 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)  



(Αρ. Φακ. 23.04.038.1140-2021)  

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και άλλων φορέων, 

συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, στο πλαίσιο της οποίας το Υπουργείο 

Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει τροχοδρομηθεί η ετοιμασία σχετικού 

νομοθετικού πλαισίου για τη ρύθμιση της λειτουργίας διαγνωστικών κέντρων εντός 

χρονοδιαγράμματος, το οποίο ωστόσο θεωρήθηκε δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τη 

σοβαρότητα των κινδύνων που δημιουργεί η έλλειψή του. 

 

3. H Eθνική Στρατηγική Θαλασσαιμίας και Λοιπών Αιμοσφαιρινοπαθειών και η 

αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος έλλειψης αίματος για μεταγγίσεις. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας)  

 (Αρ. Φακ. 23.04.039.105-2022) 

Η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρία της επιτροπής. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

Επιμέλεια 
 
Συλβάνα Βανέζου, Πρώτη Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων  

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του 
παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, μεταμόρφωση (download), μετάφραση, 
τροποποίηση, διασκευή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, 
του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 
δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy. 
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