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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2022 και
συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

1.

Συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας, κ. Σταύρο Μιχαήλ.
(Αρ. Φακ. 23.07.012.005)
Τα μέλη της επιτροπής, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον νέο πρόεδρο του
διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ και συζήτησαν επιμέρους θέματα που άπτονται της
αρμοδιότητάς του περιλαμβανομένης της ένταξης επιπλέον ειδικοτήτων στο ΓΕΣΥ και
της αντιμετώπισης των φαινομένων καταχρήσεων εντός του συστήματος.

2.

Συνάντηση με μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συλλόγου
Ψυχολόγων (ΠΑ.ΣΥ.ΨΥ.).
(Αρ. Φακ. 23.07.012.005)
Τα μέλη της επιτροπής πραγματοποίησαν συνάντηση με τα μέλη του νέου διοικητικού
συμβουλίου του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων και συζήτησαν επιμέρους θέματα,

όπως η ανάγκη παροχής πρόσβασης στους εν λόγω επαγγελματίες υγείας στον ιατρικό
φάκελο του ασθενούς και η ανάγκη εκσυγχρονισμού επιμέρους νομοθεσιών που
διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος.

3.

O περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και
Τιμών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.187-2022)
Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων
φορέων, άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η
εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2022/642
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Απριλίου 2022 για την
τροποποίηση των Οδηγιών 2001/20/ΕΚ και 2001/83/ΕΚ όσον αφορά παρεκκλίσεις από
ορισμένες υποχρεώσεις που αφορούν ορισμένα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση τα
οποία διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία και στην
Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα». Η επιτροπή θα προχωρήσει σε κατ’ άρθρον
συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

4.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ειδικευόμενοι γιατροί κατά την παροχή
υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσηλευτήρια στο πλαίσιο εξασφάλισης τίτλου
ειδικότητας.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Μαρίνας Νικολάου, Νίκου
Κέττηρου και Χρίστου Χριστόφια)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.233-2022)
Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων
φορέων εξέτασε το πιο πάνω θέμα εστιάζοντας στα ζητήματα ωραρίου και αμοιβής των
ειδικευόμενων γιατρών κατά την εκπαίδευσή τους στα δημόσια νοσηλευτήρια. Η
επιτροπή προέτρεψε τους αρμόδιους φορείς όπως προβούν στις ανάλογες
διευθετήσεις και αποφάσισε όπως επανεξετάσει το θέμα εν ευθέτω χρόνω.
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