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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 46(Ι)/2018
Αρ. 4654, 1.6.2018
Ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 46(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2014
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε: L199,
26.7.2016,
σ.14.

«Οδηγία (ΕΕ) 2016/1214 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την τροποποίηση της
οδηγίας 2005/62/ΕΚ όσον αφορά τα πρότυπα και τις προδιαγραφές των συστημάτων ποιότητας για
τα κέντρα αιμοδοσίας».
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
58(Ι) του 1997
161(Ι) του 2004
3(Ι) του 2006
10(Ι) του 2007
135(Ι) του 2011
19(Ι) του 2014.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αιμοδοσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Αιμοδοσίας Νόμους του 1997 έως 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Αιμοδοσίας Νόμοι του 1997 έως 2018.

Τροποποίηση
του άρθρου 33Α
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 33Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3)
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

Παράρτημα VIII.

«(4)(α) Για την εφαρμογή των προτύπων και προδιαγραφών του Παραρτήματος
VIII, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι το Κέντρο Αίματος, στο πλαίσιο των
συστημάτων ποιότητας, διαθέτει και χρησιμοποιεί κατευθυντήριες γραμμές ορθής
πρακτικής, στις οποίες λαμβάνονται πλήρως υπόψη σε ό,τι αφορά το Κέντρο
Αίματος οι λεπτομερείς αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής παρασκευαστικής πρακτικής-

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
30.4.2004.

(i)

Tων περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική
.
Πρακτική) Κανονισμών του 2004

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
10.9.2004.

(ii)

του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική
.
Πρακτική) Διατάγματος του 2004 και

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
10.11.2006.

(iii)

του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής) Διατάγματος του 2006.

(β) Κατά την αναφερόμενη στην παράγραφο (α) διαδικασία, η αρμόδια αρχή
λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής που αναπτύχθηκαν
από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευρωπαϊκή διεύθυνση για την
ποιότητα των φαρμάκων και της υγειονομικής περίθαλψης του Συμβουλίου της
Ευρώπης και οι οποίες δημοσιεύθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως
αυτές εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.».

