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82(I)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013  

  

Προοίμιο. 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  L88, 

4.4.2011, 

σ. 45. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με: 

 

(α) Τα άρθρα 4(2)(α), 5(β), 6(3), 9(3)(α) και (β) και 11(Ι) της Οδηγίας 

2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών 

στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και  

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  L356, 

22.12.2012, 

σ. 68. 

(β) του άρθρου 4 της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ της Επιτροπής 

της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που 

διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες  

εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη (κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

149(Ι) του 2013. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής των 

Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής 

Περίθαλψης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της 

Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμο του 2013 (που στο εξής 

θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των 

Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης 

Νόμοι του 2013 και 2015. 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  L166, 

30.4.2004, 

σ.1. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ’ 

αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και 

του ορισμού αυτού: 

  «<Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004>, σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 

Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 

(κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και για την Ελβετία), 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

Κεφ. 254 

59 του1962 

3.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

μετατροπή του σημείου της τελείας στο τέλος της παραγράφου (η) αυτού, 

με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων 

παραγράφων: 

 

   «(θ) τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

ποιότητα και την ασφάλεια των ασθενών που παρέχονται 

από τη Δημοκρατία, καθώς και τους συγκεκριμένους 

παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στους οποίους 

εφαρμόζονται τα εν λόγω πρότυπα και κατευθυντήριες 

γραμμές· 

 

   (ι) τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις 

συνταγές, όπως αυτά παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ 

του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
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37 του 1967 

16 του 1979 

28 του 1989 

33(Ι) του 1993 

61(Ι) του 1995 

145(Ι) του 2000 

178(Ι) του 2002 

89(Ι) του 2003 

184(Ι) του 2004 

97(Ι) του 2008 

147(Ι) του 2013 

128(Ι) του 2014 

83(Ι) του 2015. 

          

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

   (ια) το πλαίσιο των πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή 

υγειονομική περίθαλψη που παρέχει το ΕΣΕ, στο οποίο 

γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων που 

παρέχει στους ασθενείς ο παρών Νόμος και εκείνων που 

απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με τη διαγραφή του αριθμού «(1)» πριν από τις λέξεις «Για την 

παροχή» (πρώτη γραμμή). και 

 (β) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (δ) αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη, 

αμέσως μετά της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 

  «(ε) οι ασθενείς κατόπιν αίτησής τους λαμβάνουν από το ΕΣΕ 

τις σχετικές πληροφορίες για τα πρότυπα και τις 

κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από τη Δημοκρατία 

ως το κράτος θεραπείας, καθώς και για τις ισχύουσες διατάξεις 

σχετικά με την εποπτεία και την αξιολόγηση των παρόχων 
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υγειονομικής περίθαλψης και πληροφορίες σχετικά με τους 

συγκεκριμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στους 

οποίους εφαρμόζονται τα εν λόγω πρότυπα και  

κατευθυντήριες γραμμές.».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με τη διαγραφή του αριθμού «(1)» πριν από τη φράση «Η 

Αρμόδια Αρχή» (πρώτη γραμμή). και 

 (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(ε) αυτού με άνω τελεία και με την προσθήκη των ακόλουθων 

νέων παραγράφων: 

 

  «(στ) στην περίπτωση που πρόσωπο ασφαλισμένο στη 

Δημοκρατία επιδιώκει να λάβει διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία πληροφόρησης 

ή κατά την εξέταση αίτησης για προηγούμενη έγκριση, η 

συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση του ασθενούς, το επείγον του 

χαρακτήρα του περιστατικού και οι ατομικές του περιστάσεις. 

 

  (ζ) στο πλαίσιο των πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή 

υγειονομική περίθαλψη, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των 

δικαιωμάτων που παρέχονται στους ασθενείς δυνάμει του 

παρόντος Νόμου και εκείνων που απορρέουν από  τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 

 «(1Α) Ο Γενικός Διευθυντής κατά τη λήψη απόφασης για την 

παραχώρηση προηγούμενης έγκρισης για τη λήψη διασυνοριακής 
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υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνει υπόψη:   

 

 (i) τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση του ασθενούς, η οποία 

 περιγράφεται στην έκθεση της Επιτροπής Ειδικών και 

 (ii) τον επείγοντα χαρακτήρα και τις ατομικές περιστάσεις του 

  ασθενούς.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 33 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το πιο κάτω εδάφιο: 

 

 «(2) Συνταγές οι οποίες – 

 

             (α) εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος και εκτελούνται από 

εγγεγραμμένο φαρμακοποιό στη Δημοκρατία, ή 

             (β) εκδίδονται στη Δημοκρατία μετά από αίτημα ασθενούς με 

σκοπό να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος 

 

 πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που 

παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του περί Φαρμακευτικής και 

Δηλητηρίων Νόμου, όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται: 

 

   Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν 

εφαρμόζονται σε σχέση με συνταγές που εκδίδονται στη 

Δημοκρατία και εκτελούνται στη Δημοκρατία.». 

 

 

 

 

 


