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Ολοκλήρωση και
κυκλοφορία Διακήρυξης
«Η προώθηση των
δικαιωμάτων των
ασθενών στην Ευρώπη –

Απρίλιος 1994

Κίνηση για τα
ανθρώπινα
δικαιώματα –

1945

Υποστήριξη Διεθνούς
Διακήρυξης για τα
Ανθρώπινα
Δικαιώματα – 1948

Ίδρυση
Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας
– 1948

Υπογραφή
Ευρωπαϊκής
Σύμβασης για τα
Ανθρώπινα
Δικαιώματα – 1950

Διεθνής Σύμβαση
για τα Αστικά και
Πολιτικά
Δικαιώματα - 1966

Διεθνής Σύμβαση για
τα Οικονομικά, 

Κοινωνικά και
Πολιτιστικά
Δικαιώματα – 1966

Τα δικαιώματα των ασθενών
στην Ευρώπη
WHO 1993 – Οι Αρχές των
Δικαιωμάτων των Ασθενών
“Principles of Patient Rights”

Ευρωπαϊκή Διαβούλευση για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Amsterdam 

– 28-30 Μαρτίου 1994

Ευρωπαϊκή Χάρτα
Δικαιωμάτων των ασθενών
2002, 2005, 2007



Τότε…
Προώθηση και διασφάλιση δικαιωμάτων ασθενών (1950-…) μέσω:

1) δημιουργίας και ανάπτυξής οργανωμένων φορέων ασθενών και κυρίως γονέων (ασθένειες που μάστιζαν
την κυπριακή κοινωνία) 

2) της ενεργούς, ουσιαστικής και συνεχούς εμπλοκής τους στον τομέα της υγείας
Ανάπτυξή ουσιωδών υπηρεσιών και πρωτοπόρων προγραμμάτων – συγκεκριμένες παθήσεις και Δημόσια
Υγεία

Στη συνέχεια…
1980 – 2016 – Δημιουργία μεγάλου αριθμού οργανωμένων φορέων στήριξης ασθενών και οικογενειών
Κίνηση για Διεκδίκηση Δικαιωμάτων των Ασθενών
Ενδυνάμωση Διεκδίκησης Δικαιωμάτων και Υπηρεσιών – μεμονωμένα αιτήματα και ανταγωνισμός στη
διεκδίκηση

Σήμερα…
Ενωμένη και δυνατή φωνή και εμπεριστατωμένες θέσεις και απόψεις
Ιστορική εξέλιξη αποτελεί η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των ασθενών στη διαδικασία διαβούλευσης με κρατικές και
άλλες υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν την υγεία

Κυπριακή πραγματικότητα



Ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των
Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004

ΝΟΜΟΣ 1(Ι)/2005

Αποτέλεσμα συναινετικής προσπάθειας όλων

των πλευρών
Βάση:

– Της Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών της ΚΙΔΔΑ .

– Της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και
των διεθνών συμβάσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία.

– Της νομοθεσίας άλλων κρατών.
– Των Διεθνών Διακηρύξεων και άλλων δεσμευτικών και

μη δεσμευτικών διεθνών πράξεων
– Του Ευρωπαϊκού Χάρτη Δικαιωμάτων των Ασθενών 2002 

(«Χάρτα της Ρώμης»).

Σε όλα τα στάδια

– Έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης και, ιδιαίτερα, του
ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

– Διαρκής ενημέρωση και στήριξη Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή
μετείχαν εκπρόσωποι:
• Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
• Υπουργείου Υγείας
• Υπουργείου Οικονομικών
• Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιάς Τάξης
• Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα;

• Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
• Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
• Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου
• Κίνηση Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ασθενών – ΚΙΔΔΑ
• Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων

και Φίλων
• Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών

Παιδιών
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• Αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας της Κοινωνίας των Πολιτών, της Εκτελεστικής Εξουσίας
και της Νομοθετικής Εξουσίας.

• Ετοιμάστηκε από την Επίτροπο Νομοθεσίας

Παράμετροι για τη σύνταξη της νομοθεσίας:
 Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι συμπληρωματικές των δικαιωμάτων που απορρέουν

από Διεθνείς Συμβάσεις αναφορικά με την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις οποίες η
Δημοκρατία έχει κυρώσει και των δικαιωμάτων που απορρέουν από άλλους νόμους, οι οποίοι
περιέχουν ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν συγκεκριμένα ανθρώπινα δικαιώματα

– Δεν εξαντλεί θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης επιπρόσθετης ρύθμισης, όπως, π.χ., ψυχικές
ασθένειες, μεταμοσχεύσεις. 

– Αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την παρακολούθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων των
ασθενών αλλά δεν υπάρχει πρόνοια για :

ι) την εξέταση θεμάτων που αφορούν ιατρική πραγματογνωμοσύνη- ιατρική αμέλεια / καταβολή
αποζημιώσεων
ιι) τη λήψη πειθαρχικών μέτρων

Αλλά….

Αρ. 51 (1) του Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, Κεφ. 148



• Μέρος Ι – Εισαγωγικές Διατάξεις

• Μέρος ΙΙ –Δικαιώματα Ασθενών

• Μέρος ΙΙΙ - Μηχανισμοί Ελέγχου
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1. Δικαίωμα σε φροντίδα υγείας
2. Δικαίωμα σε αξιοπρεπή μεταχείριση κατά την

παροχή φροντίδας υγείας
3. Δικαίωμα σε προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας
4. Δικαίωμα σε ισότιμη παροχή φροντίδας υγείας -

Απαγόρευση δυσμενούς διάκρισης
5. Δικαίωμα σε επείγουσα παροχή φροντίδας -

επείγον ιατρικό περιστατικό ή κατάσταση
σοβαρού κινδύνου

6. Δικαίωμα σε επείγουσα εξέταση/παραπομπή σε
αρμόδιο παροχέα – Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών

7. Δικαίωμα σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση
8. Δικαίωμα ενημερωμένης συγκατάθεσης
9. Δικαίωμα ιατρικής πληροφόρησης

10. Δικαίωμα φροντίδας υγείας χωρίς τη
συγκατάθεση του ασθενούς

11. Συμμετοχή του ασθενούς σε επιστημονική
έρευνα ή πειραματική θεραπεία

12. Εμπιστευτικότητα
13. Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενούς
14. Τήρηση ιατρικών αρχείων
15. Δικαίωμα ασθενούς αναφορικά με τα ιατρικά

αρχεία
16. Δικαίωμα εκπροσώπησης
17. Δικαίωμα παροχέα ιατροφαρμακευτικής και

άλλης φροντίδας σε αμοιβή

√

√

√
√

√
√

√

√

√
√

√
√

√



Δικαιώματα

• Δικαίωμα σε φροντίδα υγείας:
– Εντός εύλογου χρόνου
– Καλής ποιότητας φροντίδα υγείας: υψηλά τεχνικά
επίπεδα/ανθρώπινη σχέση μεταξύ του ασθενούς και
του παρέχοντος φροντίδα υγείας.

– Το συμφέρον του ασθενούς να είναι ο πρώτιστος
παράγοντας επιλογής ανάμεσα σε διάφορες
θεραπείες και φροντίδα.

– Αδιάκοπη φροντίδα υγείας.
– Αναφαίρετο δικαίωμα επιλογής και αλλαγής ιατρικού
ιδρύματος/ παροχέα υπηρεσιών υγείας.

– Δικαίωμα σε κοινοτικές και κατ΄οίκον υπηρεσίες μετά την
απόλυση.



• Δικαίωμα σε αξιοπρεπή μεταχείριση κατά την παροχή φροντίδας υγείας
- σεβασμό προς τις πολιτισμικές του αξίες.
- υποστήριξη από την οικογένεια, συγγενείς
και φίλους.

- συνεχή πνευματική / θρησκευτική / ψυχολογική στήριξη
και καθοδήγηση, εφόσον χρειάζεται.

- ανακούφισης από πόνο και οδύνη σύμφωνα με την διαθέσιμη
επιστημονική γνώση και τους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς ιατρικής
δεοντολογίας εντός των πλαισίων του νόμου και των νόμιμων διαδικασιών.
- σεβασμού της αξιοπρέπειας του μέχρι το τελικό στάδιο της ζωής του. 

• Δικαίωμα σε προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας
• Δικαίωμα σε ισότιμη παροχή φροντίδας υγείας - Απαγόρευση δυσμενούς
διάκρισης
– επιλογή μεταξύ ασθενών, χωρίς δυσμενή διάκριση, με δίκαιο τρόπο και για να
βασίζεται ΜΟΝΟ σε αντικειμενικά, επιστημονικά, επαγγελματικά, κριτήρια.

* Σύμφωνα με τη δυνατότητα του ισχύοντος συστήματος και τους διαθέσιμους πόρους



• Δικαίωμα σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση – για τα δικαιώματα, για
υπηρεσίες υγείας

• Δικαίωμα σε ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση

Να μην αποκαλύπτονται πληροφορίες που να προκαλούν σοβαρή βλάβη στη
πνευματική ή φυσική υγεία του ασθενούς. 

• να επιλέγει πρόσωπο το οποίο θα ενημερώνεται εκ μέρους του.

• η πληροφόρηση να γίνεται με τρόπο καταληπτό, με όσο το δυνατό λιγότερη
τεχνική ορολογία.

• σε δεύτερη ιατρική γνωμάτευση.

• να εφοδιάζεται με αντίγραφο του ιατρικού αρχείου του.

• να ενημερώνεται για την ταυτότητα και επαγγελματική θέση όσων του
παρέχουν φροντίδα υγείας

• να ενημερώνεται για τους κανονισμούς που αφορούν όρους και διαδικασίες
παραμονής και παροχής φροντίδας υγείας.

• να λαμβάνει γραπτή έκθεση για τη διάγνωση τη θεραπευτική αγωγή
και τη κατάσταση της υγείας του κατά την απόλυση του από ιατρικό ίδρυμα.



• Δικαίωμα ενημερωμένης συγκατάθεσης
– Ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε κατάλληλο χρόνο, κατά τρόπο καταληπτό, 

ώστε ο ασθενής να αποφασίζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα.  

– Συγκατάθεση ασθενούς / εκπρόσωπου που επέλεξε - αναγκαία σε περίπτωση
καινοτόμου θεραπείας / για την χρήση όλων των ουσιών ανθρώπινου σώματος / 

για συμμετοχή σε οποιαδήποτε κλινική μελέτη. 

– Η ιατρική πληροφόρηση περιλαμβάνει:

• διάγνωση της ιατρικής κατάστασης του ασθενούς και πρόγνωση αυτής, εάν
τούτο είναι εφικτό

• περιγραφή του σκοπού, του επιδιωκόμενου οφέλους και της πιθανότητας
επιτυχίας της προτεινόμενης θεραπείας

• τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην προτεινόμενη θεραπεία
(παρενεργειών, του πόνου και της δυσφορίας)

• την πιθανότητα επιτυχίας και τους κινδύνους των διαφόρων μορφών
θεραπείας ή μη θεραπείας.



• Δικαίωμα για εμπιστευτικότητα: 
– Μητρώο του ασθενούς εμπιστευτικό,ακόμα και μετά το θάνατο του.

– Ιατρικό Ίδρυμα/ παροχέας υπηρεσιών μπορούν να αποκαλύπτουν
στοιχεία

i. μόνο με τη συγκατάθεση του ασθενούς
ii. Για σκοπούς θεραπείας του ασθενούς από άλλο αρμόδιο παροχέα
iii. Στο ιατρικό ίδρυμα που παρέχει φροντίδα υγείας στον ασθενή
iv. Για σκοπούς δημοσίευσης σε ιατρικά περιοδικά ή έρευνας ή

κλινικής μελέτης νοουμένου ότι δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα
του ασθενούς



Δικαιώματα για
• Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενούς:
– σεβασμός της προσωπικής ζωής του ασθενούς

• Τήρηση ιατρικών αρχείων
- τήρησης ολοκληρωμένων ιατρικών αρχείων:

• Δικαίωμα εκπροσώπησης
Μέσω των δεόντως εγγεγραμμένων πλέον
αντιπροσωπευτικών σωμάτων Παγκύπριας εμβέλειας
για έκφραση απόψεων σε σχέση με προγραμματισμό, 

διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής σε θέματα
υγείας.



• ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ –Μηχανισμοί ελέγχου
1. Λειτουργός Δικαιωμάτων των Ασθενών - σε κάθε κρατικό νοσοκομείο –

Σύσταση και για ιδιωτικά νοσηλευτήρια

2. Επιτροπή εξέτασης (5μελής) παραπόνων (μόνο στα κρατικά νοσηλευτήρια) –

μία σε κάθε επαρχία
Ανεξάρτητοι φορείς – 4ετής θητεία – μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας - διορίζονται από το ΥΥ

Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων

(α) σε σχέση με κρατικά ιατρικά ιδρύματα-

(i) εξέταση σε πρώτο βαθμό παραπόνων που
παραπέμπονται από το Λειτουργό Δικαιωμάτων
Ασθενών - από ένα μέλος.

(ii) εξέταση σε δεύτερο βαθμό μετά από απόφαση του
Λειτουργού Δικαιωμάτων Ασθενών / απόφαση μέλους
της σε πρώτο βαθμό.

(β) σε σχέση με ιδιωτικά ιατρικά ιδρύματα-

(i) εξέταση παραπόνων σε πρώτο βαθμό - από ένα μέλος.

(ii) εξέταση παραπόνων σε δεύτερο βαθμό.

Κοινοποίηση απόφασης αμέσως στον ασθενή και στον
επηρεαζόμενο παροχέα / ιατρικό ίδρυμα

Λειτουργός Δικαιωμάτων
i. παρέχει συμβουλές / βοήθεια σε

ασθενείς
ii. χειρίζεται παράπονα που χρήζουν

άμεσου χειρισμού.

iii. παραπέμπει τα υπόλοιπα παράπονα
στην Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων.

iv. καθοδηγεί και ενημερώνει το ιατρικό, 

παραϊατρικό, νοσηλευτικό και
διοικητικό προσωπικό για θέματα που
αφορούν το Νόμο.



(i) εξέταση σε πρώτο βαθμό: εντός 48 ωρών από την υποβολή.

(ii) εξέταση, σε πρώτο βαθμό, παραπόνων που παραπέμπονται στο
Λειτουργό Δικαιωμάτων Ασθενών : εντός 15 ημερών.

(iii) εξέταση σε δεύτερο βαθμό : εντός ενός μηνός.

δεν έχουν αρμοδιότητα
(i) εξέτασης θεμάτων που αφορούν ιατρική πραγματογνωμοσύνη

/ ιατρική αμέλεια / καταβολή αποζημιώσεων.

(ii) λήψης πειθαρχικών μέτρων.

Σε περίπτωση εκ πρώτης όψεως υπόθεσης για λήψη
πειθαρχικών μέτρων, ενημερώνεται το αρμόδιο
επαγγελματικό σώμα / αρχή

Υποχρέωση εξέτασης παραπόνων χωρίς
καθυστέρηση

• ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ –Μηχανισμοί ελέγχου



Παρατηρήσεις/ αδυναμίες
σε σχέση με το νομοσχέδιο

• Απουσία σημαντικών πυλώνων
(που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα ΔΑ 2002):

 Περιορισμένη στήριξη λειτουργίας των μηχανισμών ελέγχου και περιορισμένη
παρουσία του μηχανισμού στον ιδιωτικό τομέα

 Περιορισμένη αναγνώριση της αξίας της νομοθεσίας - υποβαθμισμένη
ενημέρωση και εκπαίδευση

 Αναγκαιότητα επικαιροποίησης ενόψει άλλων σημαντικών νομοθεσιών περί ΔΑ

 Πρόληψη
 Διερεύνηση προτύπων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
 Ασφάλεια
 Αποζημίωση (όπου τεκμηριωθεί ενοχή εκ μέρους του συστήματος) 
 Επιλογή θεραπευτικής προσέγγισης

Το δικαίωμα στην:



Παρατηρήσεις/ Αδυναμίες
σε σχέση με την κοινωνία πολιτών και ασθενών

• Περιορισμένη γνώση : 

1) Για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της νομοθεσίας

2) Γενικότερα για τα δικαιώματα και τη διεκδίκηση τους

3) Για τα δικαιώματα που απορρέουν από άλλες νομοθεσίες

(που αφορούν την υγεία)

4) Περιορισμένη συμμετοχή ασθενών/ πολιτών στην επίσημη

διαβούλευση (μέχρι πρότινος) 

5) Περιορισμένη γνώση/ ενδιαφέρον για πολιτικές υγείας

εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου

6) Περιορισμένη δεξιότητα/ γνώση (τουλάχιστον πολλών) 

ουσιαστικής/ ΄επίσημης συμμετοχής σε επιτροπές , 

διαβουλεύσεις, ΚΛΑ στο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

*

**



Για τα δικαιώματα που απορρέουν από άλλες νομοθεσίες (που αφορούν την

υγεία)

• Τον περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής

υγειονομικής περίθαλψης νόμου του 2013 (αριθμός νόμου 2011/24/EU)

Περιορισμένη συμμετοχή στην επίσημη διαβούλευση (μέχρι πρότινος) 

• Νόμος που προνοεί για τη διαδικασία διαβούλευσης κρατικών και άλλων υπηρεσιών σε θέματα

που αφορούν ασθενείς – Απρίλης 2016

• Η ΠΟΣΠΦ καθιερώνεται ως κοινωνικός εταίρος του κράτους σε θέματα που αφορούν ασθενείς

1 TO RECEIVE HEALTHCARE WHEN VISITING 

ANOTHER EU COUNTRY

2 TO BE REIMBURSED FOR HEALTHCARE SOUGHT 

IN ANOTHER EU COUNTRY

3 TO RECEIVE INFORMATION ON SAFETY AND 

QUALITY STANDARDS IN EU COUNTRIES

4 TO BE TREATED BY QUALIFIED HEALTHCARE 

PROFESSIONALS

5 TO GET A COPY OF YOUR MEDICAL RECORDS

6 TO HAVE YOUR PRESCRIPTION RECOGNISED IN 

ALL EU COUNTRIES

7 TO BE TREATED WITH SAFE AND EFFECTIVE 

MEDICINES

8 TO BE ABLE TO REPORT SUSPECTED SIDE EFFECTS 

OF MEDICINES

9 TO BE TREATED WITH SAFE MEDICAL DEVICES

10 TO BENEFIT FROM COMMON HIGH STANDARDS 

OF QUALITY FOR BLOOD, ORGANS, TISSUES AND 

CELLS

*

**





Η ΔΟΘ, η ΠΟΣΠΦ, και η ΠΣΣΝ
ανέλαβαν την ευθύνη να:
• Δημιουργήσουν σε συνεργασία με τις Εθνικές Υπηρεσίες Υγείας και τα μέλη των

Επιστημονικών τους Ομάδων:

Α) Πρόγραμμα εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, και ενημέρωσης των ασθενών και των πολιτών για:
Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ που απορρέουν από:

 τη νομοθεσία (Περί της Προστασίας των Ασθενών Νόμος (1) (I)/2005 )

 άλλες νέες οδηγίες/ νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Clinical Trials Directive  (2001/20/EC) until the new Clinical 

Trials Regulation (CTR) EU No 536/2014   (16 April 2014), Pharmacovigilance, Regulation (EC) No 726/2004, Cross-

Border Health Care EU legislation - Directive 2011/24/EU on patients’ rights in cross-border healthcare)

Τρόποι
i. Εκστρατεία ενημέρωσης / ΜΜΕ
ii. Έντυπο/ οπτικοακουστικό υλικό
iii. Ιστοσελίδα
iv. Ηλεκτρονικά εργαλεία

Ήδη η ΠΣΣΠ και η ΔΟΘ έχουν αναπτύξει
 Ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης
 Ηλεκτρονική Εφαρμογή τηλεφώνου (Smartphone application)

Β) Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων εκπροσώπων οργανισμών ασθενών
Η ενδυνάμωση της ενημέρωσης θα αυξήσει ενδεχομένως τα ποσοστά ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ:

 Αύξηση της δυναμικής στο χώρο της υγείας

Συμμέτοχοι και Συντελεστές αλλαγής για αναδόμηση του συστήματος υγείας και αναβάθμιση της
ποιότητας των υπηρεσιών

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΛΛΑ
ΚΑΙ………………

ΕΥΘΥΝΕΣ.



Στείλτε μας τη ερώτηση σας, την απορία σας την εισήγηση σας, την
πρόταση σας!

Επιζητούμε διάλογο και διαβούλευση σε ότι αφορά τον τομέα της υγείας
και τα δικαιώματα των ασθενών μας!

www.thalassaemia.org.cy

thalassaemia@cytanet.com.cy

https://www.facebook.com/tif.thalassaemia

http://raredisorderscyprus.com/

card@raredisorderscyprus.com

https://www.facebook.com/raredisorderscyprus/

info@cypatient.org.cy

https://www.facebook.com/cypatient/

http://www.thalassaemia.org.cy/
mailto:thalassaemia@cytanet.com.cy
https://www.facebook.com/tif.thalassaemia
http://raredisorderscyprus.com/
mailto:card@raredisorderscyprus.com
https://www.facebook.com/raredisorderscyprus/
mailto:info@cypatient.org.cy
https://www.facebook.com/cypatient/

