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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 10
Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

1.

Ενημέρωση για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn, τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με αυτή τη νόσο και πιθανοί τρόποι επίλυσής
τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας
Ορφανίδου, Χαράλαμπου Πάζαρου, Μαρίνας Νικολάου, Νίκου Κέττηρου, Χρίστου
Χριστόφια και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.432-2021)
Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων
φορέων εξέτασε το πιο πάνω θέμα εστιάζοντας στα ζητήματα των αλλαγών
αναφορικά με τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, καθώς και στη μη συμπερίληψη
στον κατάλογο φαρμάκων που αποζημιώνονται από το ΓΕΣΥ συγκεκριμένων
σκευασμάτων για ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn όπως των μη
συνταγογραφούμενων φαρμάκων και των συμπληρωμάτων διατροφής. Η επιτροπή
προέτρεψε τους αρμόδιους φορείς όπως προβούν στις ανάλογες διευθετήσεις προς
άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η υπό αναφορά ομάδα ασθενών
και επιφυλάχθηκε όπως επανεξετάσει το θέμα σε εύθετο χρόνο.
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2.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με κοιλιοκάκη και η ανάγκη
οικονομικής στήριξής τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Ευθύμιου Δίπλαρου, Σάβιας
Ορφανίδου, Χαράλαμπου Πάζαρου, Νίκου Κέττηρου, Μαρίνας Νικολάου, Χρίστου
Χριστόφια και Μιχάλη Γιακουμή)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.231-2022)
Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων
φορέων, εξέτασε το πιο πάνω θέμα εστιάζοντας στο υψηλό κόστος που απαιτείται να
καταβάλουν οι ασθενείς με κοιλιοκάκη για την προμήθεια τροφίμων χωρίς γλουτένη
και μελέτησε τρόπους οικονομικής στήριξής τους από την πολιτεία. Η επιτροπή
αποφάσισε όπως παρακολουθεί το όλο θέμα και επανέλθει για περαιτέρω εξέτασή
του σε μεταγενέστερο χρόνο.

3.

Οι περί Ηλεκτρονικής Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ.: 23.03.058.084-2022)
Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων
φορέων, άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, σκοπός των οποίων είναι η
ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τη λειτουργία της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας
και ειδικότερα ζητημάτων που άπτονται της δομής, των τμημάτων και του
προσωπικού της Αρχής. Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση των
κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.

4.

Συνάντηση με την Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών.
(Αρ. Φακ. 23.07.012.005)
Τα μέλη της επιτροπής πραγματοποίησαν συνάντηση με μέλη της Παγκύπριας
Οργάνωσης Νεφροπαθών και συζήτησαν επιμέρους θέματα που απασχολούν την εν
λόγω ομάδα ασθενών, όπως είναι μεταξύ άλλων η αύξηση του επιδόματος
διακίνησης, η προσφορά υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας σε αιμοκαθαιρόμενους και
η βελτίωση των υπηρεσιών διακομιδής παραπληγικών ή ακρωτηριασμένων
αιμοκαθαιρόμενων ασθενών με ασθενοφόρα. Η επιτροπή, αφού τόνισε την ανάγκη
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έμπρακτης στήριξης των νεφροπαθών από την πολιτεία, αποφάσισε να επανεξετάσει
το θέμα σε εύθετο χρόνο.
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