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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 29 

Σεπτεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Καρκινοπαθείς και δικαίωμα στη λήθη.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Ευθύμιου Δίπλαρου)  

(8.9.2022)  

(Αρ. Φακ. 23.04.039.198-2022) 

Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων 

φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, κατά την οποία ενημερώθηκε για 

το δικαίωμα στη λήθη των ατόμων με ιστορικό καρκίνου. Ειδικότερα, η επιτροπή έτυχε 

ενημέρωσης για το δικαίωμα των εν λόγω ατόμων να έχουν πρόσβαση επί ίσοις όροις 

σε ασφαλιστική κάλυψη μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος από την 

περάτωση της θεραπείας τους. Ως εκ τούτου, η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη λήψης 

στοχευμένων μέτρων για αποτροπή κάθε δυσμενούς διάκρισης σε βάρος των ατόμων 

με ιστορικό καρκίνου και αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση του θέματος εν ευθέτω 

χρόνω. 
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2. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, η ανάγκη 

άμεσης επίλυσής τους και αναβάθμισης της παροχής υπηρεσιών προς τους 

ψυχικά ασθενείς.  

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Μαρίνας 

Νικολάου, Νίκου Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια)  

(Αρ. Φακ. 23.04.038.131-2021) 

Στο πλαίσιο της εξέτασης ζητημάτων τα οποία άπτονται της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς άτομα με ψυχικές ασθένειες, η επιτροπή ενημερώθηκε 

τόσο από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο και από τους εμπλεκόμενους φορείς για 

τα προβλήματα που παρατηρούνται κατά την περίθαλψη της εν λόγω κατηγορίας 

ασθενών στις κρατικές δομές. Ειδικότερα, η επιτροπή ενημερώθηκε για τα προβλήματα 

στελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το επίπεδο καταλληλότητας των 

κτιριακών υποδομών. Η επιτροπή, αφού επισήμανε την ανάγκη αναβάθμισης της 

φροντίδας των ψυχικά νοσούντων, αποφάσισε να παρακολουθεί το όλο θέμα και να 

συνεχίσει τη συζήτησή του εν ευθέτω χρόνω. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η 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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