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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 22 

Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 

Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.112-2022) 

 Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η 

παροχή δυνατότητας στους κατόχους άδειας παράλληλης εισαγωγής φαρμακευτικών 

προϊόντων να υποβάλλουν αίτηση για καθορισμό τιμής και η εισαγωγή πρόνοιας, ώστε, 

σε περίπτωση κένωσης της θέσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων, 

η θητεία του νέου μέλους να διαρκεί για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου 

μέλους. Η επιτροπή, αφού άκουσε τις επιμέρους απόψεις και επιφυλάξεις των 

εμπλεκόμενων φορέων, ζήτησε όπως συνεχιστεί η διαβούλευση μεταξύ αυτών και των 

αρμόδιων υπηρεσιών, προτού προχωρήσει σε κατ’ άρθρον συζήτηση. 

 

2. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 

(ΜΕΝΝ) στο Μακάρειο Νοσοκομείο και οι τρόποι επίλυσής τους. Η ανάγκη για 

ανακαίνιση και επέκταση της Μονάδας. 



 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

και του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου) 

 (Αρ. Φακ. 23.04.038.411-2021) 

 Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος σχετικά με τα προβλήματα 

στελέχωσης και κτιριακής υποδομής που διαπιστώνονται στη Μονάδα Εντατικής 

Νοσηλείας Νεογνών του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄. Η επιτροπή, αφού 

ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων για τα εν λόγω 

προβλήματα, ζήτησε όπως οι αρμόδιοι εγκύψουν σε αυτά, υλοποιώντας τους 

σχεδιασμούς στους οποίους αναφέρθηκαν και αποφάσισε όπως παρακολουθεί το 

ζήτημα. 

 

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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