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'Αριθμός 206 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ, 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ 1970 

Κανονισμοί δυνάμει τοΟ άρθρου 13 (1) (β). 

Τό Συμβούλιον του 'Ιατρικού Σώματος άσκουν τάς είς αυτό χορη-
γουμένας εξουσίας ύπό της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 13 των περί 'Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμεΐον Συν
τάξεων) Νόμων τοΟ 1967 και 1970 εκδίδει τους ακολούθους Κανονι
σμούς οΐτινες δύνανται νά άναφέρωνται ώς ol περί Ιατρικής Επαγ
γελματικής Δεοντολογίας Κανονισμοί του 1972. 

Κεφάλαιον Πρώτον 
ΕΞΑΣΚΗΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

"Αρθρον Ιον 
Ό Ιατρός είναι τεταγμένος είς τήν όπηρεσίαν της υγείας των πολι

τών, ώς ατόμων και ώς συνόλου, καΐ ώς έκ τούτου επιτελεί λειτούρ
γημα ρυθμιζόμενον δια του Νόμου καΐ τών επαγγελματικών αύτοΟ 
διατάξεων. 

"Αρθρον 2ον 
Τό Ίατρικόν επάγγελμα, ώς έκ της φύσεως του, είναι ελεύθερον 

επάγγελμα. ΤοΟτο άπαιτεΐ δπως ό Ιατρός έκτελεΐ τό έργον του εό-
συνειδήτως, άνθρωπιστικώς και συμφώνως τών επιταγών τών ίατρι-
κών ηθών καΐ θεσμίων. 

"Αρθρον 3ον 
Ό·'ιατρός οφείλει νά άποτελί) υπόδειγμα εντίμου καΐ άνεπιλήπτου 

ατόμου καθ* δλας τάς εκδηλώσεις του ίδίώτικοΟ καΐ δημοσίου αύτου 
βίου. 

Πάσα πραξις ή παράλειψις αντικείμενη προς τό καθήκον τούτο 
του ΊατροΟ επισύρει κατ' αύτου κυρώσεις άνάλόγρυς προς τήν βαρύ-, 
τητα του παραπτώμρττος, συμφώνως προς τάς σχετικάς διατάξεις του 
κωδικός περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος κάΑ του περί 
Έγγραφης 'Ιατρών Νόμου (Κεφ. 250). 

"Αρθρον 4ον 
Δέν επιτρέπεται είς τόν ίατρόν νά θυσιάζη τήν έπιστημονικήν και 

έπαγγελματικήν αύτου άνεξσρτησίαν, τήν οποίαν δέον νά διαφυλάσση 
άκεραίαν και άθικτον. 

'Απαγορεύεται ό συνεταιρισμός ή οιαδήποτε αθέμιτος συνεργασία 
του Ιατρού μετά φαρμακοποιών ή άλλων προσώπων διά σκοπούς απα
ραδέκτου χρηματισμού είς βάρος του ασθενούς. 

'Απαγορεύεται ή συγκάλυψις ή καθ' οιονδήποτε τρόπον προστασία 
προσώπων προς παράνομον άσκησιν της"Ιατρικής, ή οιαδήποτε συνερ
γασία ή σύμπραξις μετά τοιούτων προσώπων. 

Απαγορεύεται ή χρησιμοποίησις μεσαζόντων ή άλλων άθεμίτων 
ή αναξιοπρεπών μέσων προς προσέλκυσιν πελατείας. 
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Κεφάλαιον Δεύτερον 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

"Αρθρον 5ον 
Ό ιατρός οφείλει να έπιδεικνύη προς πάντας τους ασθενείς ΐσην 

μέριμναν, έπιμέλειαν καΐ άφοσίωσιν, άδιαφόρως προς τήν οίκονομικήν 
κατάστασιν και τήν κοινωνική ν θέσιν έκαστου και ανεξαρτήτως των 
προσωπικών αύτου αισθημάτων. 

(α) Έ ν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται είς τόν ίατρόν νά δια
θέτη τα μέσα και τάς δυνατότητας της Ιατρικής επιστήμης 
προς ίκανοποίησίν αθέμιτων συμφερόντων. 

(β) 'Απαγορεύεται ή έξ αμελείας ή προς σκοπόν παρανόμου 
κέρδους πρόκλησις τοξικομανίας. 

"Αρθρον 6ον 
Ό Ιατρός υποχρεούται, δπως διευκολύνη συμδουλευτικήν ίατρικήν 

γνωμοδότησίν δπως καΐ συγκρότησιν Ιατρικού συμβουλίου, οσάκις 
ζητεΐ τοΟτο ό ασθενής ή οι οίκεΐοι αύτοΟ. 

"Αρθρον 7ον 
Ό θεράπων ιατρός οφείλει» να σέβεται το δικαίωμα του ασθενούς 

δπως άντικάταστήση τούτον δι? άλλου 'ιατρού. 
"Αρθρον 8ον 

"Εκαστος ιατρός δύναται ν* άρνηθη ύπηρεσίαν προς άσθενη εξαι
ρουμένων «περιπτώσεων επειγούσης ανάγκης ή ανθρωπιστικού καθή
κοντος. 

Κεφάλαιον Τρίτον 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ 

"Αρθρον 9ον 
Ό Ιατρός υποχρεούται νά τηρη αυστηρώς και άπαρεγκλίτως τό 

ίατρικόν απόρρητον, ήτοι οφείλει νά είναι εχέμυθος, δι' ό,τιδήποτε 
περιήλθεν είς^γκο^ν του κατά τήν έξάσκησιν του επαγγέλματος του 
ή δι' ό,τιδήποτε ένεπιστεύθησαν είς αυτόν ύπό τήν Ιδιότητα του ώς 
Ιατρού. 'Οφείλει επίσης νά διατηρη απορρήτους ο'ιασδήποτε γραπτάς 
πληροφορίας, σημειώσεις ή εκθέσεις διά τόν άσθενη και τά αποτελέ
σματα των Ιατρικών εξετάσεων, ώς επίσης τάς άκτινολογικάς φωτο^ 
γραφιάς. 

Τό απόρρητον τοΰτο ό ιατρός οφείλει νά διαφυλάσση και έναντι των 
μελών της οικογενείας του. 

Νοείται δτι είς περίπτωσιν οιασδήποτε συγκρούσεως μεταξύ της 
ανωτέρω προνοίας καΐ οιασδήποτε προνοίας έν τη νομοθεσία της 
Κύπρου θά ίσχύη ή δευτέρα. 

"Αρθρον ΙΟον 
Ό Ιατρός οφείλει νά καταστήση γνωστόν είς τους δοηθούς του και 

είς πρόσωπα τά όποια προπαρασκευάζονται διά τό Ιατρικόν επάγ
γελμα και συμμετέχουν είς ίατρικάς λειτουργίας δτι υποχρεούνται νά 
τηρούν απόλυτον έχεμύθειαν. 

"Αρθρον llov 
Ό ιατρός δικαιούται — άλλα δέν υποχρεούται — είς άποκάλυψιν, 

έάν Μχη απαλλαγή άπό τήν ύποχρέωσιν του επαγγελματικού μυστι
κού, ή'δταν ή άποκάλυψις είναι αναγκαία διά τήν διατήρησιν ενός 
υψηλού ηθικού νόμου, ιδιαιτέρως δέ διά τήν διαφύλαξιν της υγείας 
ατόμου ή οποία απειλείται Οπό ό&Λου άτομου. 
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"Αρθρον 12ον 
Έάν πολλοί ιατροί συγχρόνως ή αλληλοδιάδοχος έχουν ύπό θερα

πείαν τόν ίδιον ασθενή, απαλλάσσονται αμοιβαίως της υποχρεώσεως 
τοΰ επαγγελματικού απορρήτου. 

"Αρθρον Ί3ον 
Καταστάσεις καΐ αποτελέσματα εξετάσεων υποκείμενα εις τους 

κανονισμούς του επαγγελματικού απορρήτου δύνανται ν' ανακοινω
θούν, δια σκοπούς επιστημονικής έρεύνης και διδασκαλίας, μόνον έάν 
δια της ανακοινώσεως δεν παραβλάπτωνται τά καλώς νοούμενα 
συμφέροντα του ασθενούς ή άν οδτος κατηγορηματικώς σύμφωνη προς 
τούτο. 

"Αρθρον 14ον 
Ή αυστηρά τήρησις του ιατρικού απορρήτου αποτελεί ύποχρέωσιν 

παντός ίατροΰ παρέχοντος την ιατρικήν συνδρομήν μέσω 'Οργανι
σμών, ή Ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οιαδήποτε δήλω
σις αντικείμενη προς την αρχήν τοΰ επαγγελματικού απορρήτου 
απαγορεύεται. 

'Επιτρέπεται εις τόν ίατρόν να έκδίδη πιστοποιητικά καταλληλότη
τας ή μη άνευ δμως αναφοράς εις τήν φύσιν της ασθενείας. 

Κεφάλαιον Τέταρτον 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

"Αρθρον 15ον 
Ό ιατρός παρέχει τάς υπηρεσίας του έπ' άμοιβί]. Δεδομένου δτι 

ό καθορισμός του ύψους της αμοιβής τοΰ ίατροΰ επαφίεται εις τήν 
κρίσιν ενός εκάστου ίατροΰ, τά κριτήρια επί τών όποιων έκαστος 
ιατρός δέον νά βασίζεται προς καθορισμόν τοΰ ΰψους της αμοιβής 
του δέον νά είναι, μεταξύ άλλων, αϊ δυσκολίαι και ή ίίκτασις της 
παρασχεθείσης υπηρεσίας, αί τοπικαι συνθήκαι, ώς επίσης και ή 
οικονομική κατάστασις τοΰ άσθενοΰς, ή τοΰ προσώπου δπερ θά πλή
ρωση δι' αυτόν. 

"Αρθρον 16ον 
Το κατώτατον δριον ιατρικής αμοιβής εις έκάστην ίδιαιτέραν περί

πτωσιν ρυθμίζεται υπέρ τών οικονομικώς ασθενέστερων ασθενών. 
Διά τους εόπορωτέρους ασθενείς, εϊτε ιδιωτικώς είτε κρατικώς πε

ριθάλπονται, δέον ή αμοιβή νά εΐναι μεγαλύτερα αναλόγως τών 
συνθηκών έκαστης περιπτώσεως. 

"Αρθρον 17ον 
Τό ζήτημα τής 'ιατρικής αμοιβής ό ιατρός όφεί?^ει νό. χειρίζεται 

μετά λεπτότητος, διακριτικότητος και μετριοπάθειας, υφιστάμενος 
πάσης ενεργείας ή απαιτήσεως δυναμένης νά δικαιολόγηση κατ' αύ
τοΰ μομφήν έπ! κερδοσκοπία ή αισχροκέρδεια. 

"Αρθρον 18ον 
Ή έκ τών προτέρων κατ' άποκοπήν αμοιβή απαγορεύεται, εκτός 

εις περιπτώσεις έγχειρήσεως ή τοκετού ή μιας ειδικής θεραπείας. 
"Αρθρον 19ον 

Ό Ιατρός δύναται νά μή λαμβάνη άμοιβήν άπό απόρους ασθενείς. 
Κατά τά άλλα ό ιατρός οφείλει νά μή παραβαίνη τους υφισταμένους 
κανονισμούς. 
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"Αρθρον 20όν 
Προκειμένου περί εργαστηριακών εξετάσεων, χειρουργικών επεμ

βάσεων ή νοσηλείας ιατρών, οΟτοι υποχρεούνται νά καταβάλουν μό
νον τάς πραγματικάς δαπανάς, απαλλασσόμενο 10 της υποχρεώσεως 
δπως καταβάλουν οιανδήποτε ίατρικήν άμοιβήν. 

"Αρθρον 21 ον 
Παν άτομον άπολαμβάνον, δια νόμου ή κανονισμού, κοινωνικής 

ασφαλίσεως ή' ιατρικής περιθάλψεως δεν θεωρείται άπορον έναντι 
του ιατρού. 

"Αρθρον 22ον 
Οιαδήποτε συστηματική και εσκεμμένη μείωσις του ϋψους της αμοι

βής βάσει τής επικρατούσης εις το επάγγελμα κατά μέσον δρον αμοι
βής θεωρείται ώς πραξις αθεμίτου συναγωνισμού προς συναδέλφους 
και έ'λλειψις σεβασμού προς τήν άξιοπρέπειαν του ιατρικού λειτουρ
γήματος και τά πραγματικά συμφέροντα τής κοινωνίας τ ιμωρείται δέ 
δι' αύστηρας πειθαρχικής ποινής. 

"Αρθρον 23ον 
'Απαγορεύεται ή χορήγησις ποσοστών εις ιατρούς είς περιπτώσεις 

καθ' ας οδτοι παραπέμπουν ασθενείς προς συναδέλφους άλλων ειδι
κοτήτων, ε'καστος δέ Ιατρός δέον νά περιορίζεται είς τήν άπ' ευθείας 
εΐσπραξιν τής προς αυτόν οφειλομένης αμοιβής. 

"Αρθρον 24ον 
Ό ιατρός δεν δύναται άνευ εντολής ή συγκαταθέσεως του οίκείου 

' Ιατρικού Συλλόγου νά γνωμοδότηση κατά πόσον αμοιβή ορισθείσα 
ή εισπραχθείσα υπό συναδέλφου του είναι λογική ή δχι. 

"Αρθρον 25ον 
Προ τής συνάψεως οίασδήποτε συμβάσεως ή οποία άφορα τήν 

έξάσκησιν του επαγγέλματος του, ό ιατρός υποχρεούται νά όποβάλη 
ταύτην προς τήν Έπιτροπήν τοΟ οίκείου ' Ιατρικού Συλλόγου διά νά 
έξετασθή κατά πόσον 'έχουν ληφθή ύπ' δψιν ή αξιοπρέπεια, τό κύρος 
και τά συμφέροντα του Ιατρικού επαγγέλματος. 

"Αρθρον 26ον 
Ό Ιατρός οφείλει επίσης νά ύποβάλλη ε'ις τον οίκεΐον Ίατρ ικόν 

Σύλλογον προς έξέτασιν και έπικύρωσιν α) Συμβόλαια διά τών 
οποίων συνάπτει συνεργασίαν με έπιχείρησιν, ή οποία κατασκευάζει 
ή διανέμει φάρμακα ή θεραπευτικά μέσα, Ρ) Συμβόλαια σχετικώς 
μέ τήν έξέλιξιν, σύστασιν και γνωμοδότησα/ διά φάρμακα ή θερα
πευτικά μέσα. 

"Αρθρον 27ον 
Έάν ή Επιτροπή τοΰ ' Ιατρικού Συλλόγου ένίσταται ε'ις τήν επι

κύρωση υποβληθέντος συμβολαίου ό Πρόεδρος τοΟ Συλλόγου οφεί
λει νά ειδοποίηση σχετικώς τον ένδιαφερόμενον Ίατρόν τό συντομώτε
ρον και ουχί άργότερον τών 4 εβδομάδων άπό τής υποβολής του 
συμβολαίου. 

Κεφάλαιον Πέμπτον 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ ΚΑΙ Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Ι Σ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ Μ Ε Σ Ω Ν 

"Αρθρον 28ον 
Δεν επιτρέπεται είς τον Ίατρόν νά ζητή ή λαμβάνη οίασδήποτε φύ

σεως άνταμοιβήν άπό εργοστάσια, πωλητάς φαρμάκων ή βοηθητικών 
τής θεραπείας μέσων διά τήν σύστασιν ή τήν άναγραφήν αυτών επί 
τών συνταγών. 
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"Αρθρον 29ον 
Δέν επιτρέπεται εις τον ίατρόν να τιωλ§ δείγματα ««ραρμάκων. 

""Αρθρον 3ϋσν 
Ό ιατρός οφείλει να Ttpovofj όπως αϊ έκίΜ&όμεναι δτκ* awroG γνω

ματεύσεις η πιστοποιητικά Swk φαρμακευτικά είδη και Θεραπευτικά 
μέσα μη χρησιμοποιούνται ύπό μη Ιατρών δια προπαγανδιστικούς 
σκοπούς. 

Κεφάλαιο ν "Έκτον 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΑΔΕΛΦΟΥΣ 

"Αρθρον 31ον 
Ό Ιατρός οφείλει νά διατηρη μετά των ^συνάδελφων αυτοί} σχέσεις 

άβρότητος και γενναιοφροσύνης και νά ά π έ ^ ιτάσης ενεργείας δυ
ναμένης νά παραβλάψη τό κόρος, την αξιοπρΕπειαν η τά νόμιμα συμ
φέροντα αυτών. 

'Άρθρον 32ον 
Ό ιατρός έχει ηθιχήν ύποχρέωσιν να υπερασπίζεται την έτταγγελ

ματίκήν άξιοπρέπειαν των συναδέλφων του έναντι πάσης συκοφαντίας 
ή έπι κρίσεως. 

Έάν συνάδελφος κατηγορήται είς μη ιατρικούς κύκλους δια πρά
ξεις ή παραλείψεις επιβλαβείς είς την όγείαν ασθενούς, ή αντιθέτους 
προς την ήθικήν και την τιμήν τοΰ ιατρικού σώματος, ό ιατρός ό ^ 
όποιος λαμβάνει γνώσιν τούτου οφείλει νά άναφερθή αμέσως είς τήν 
διοίκησιν του οικείου Ιατρικού Συλλόγου. 

"Αρθρον 33ον 
'Ιατροί έργοδοτούμενοι υπό της Κυβερνήσεως ή ήμικρατικών ή 

άλλων "Οργανισμών ύπό συνθήκας μερικής ή πλήρους απασχολήσεως 
οφείλουν νά συμμορφουνται προς τους Κανονισμούς του εργοδότου 
των. 

"Αρθρον 34ον 
'Ιατρός περιερχόμενος είς έπαγγελματικήν διάστασιν προς συνα

δέλφους οφείλει νά εξάντληση τά εϊς τήν διάθεσιν αύτου ειρηνικά 
μέσα προς διευθέτησιν διά συμβιβασμού. Έάν δέν έπιτευχθί] ικανο
ποιητική λύσις της διαφοράς, ό ιατρός οφείλει νά προσφυγή είς τον 
άρμόδιον Ί'ατρικσίΛΣύλλογον. Εϊς ούδεμίαν περίπτωσιν επιτρέπεται 
νά φέρωνται εϊς τήν δημοσιότητα έπαγγελματικαί ή επιστημονικά! 
διαφοραί. 

"Αρθρον 35ον 
'Απαγορεύεται οιαδήποτε ιατρική επίσκεψις προς ασθενή ό όποιος 

νοσηλεύεται ύπό έτερου ίατρου εν αγνοία τούτου ή άνευ ρητής συγ
καταθέσεως αύτου, έκτος έάν ό ασθενής ή οικείοι αυτού1 αποποιούνται 
πλέον οριστικώς τάς υπηρεσίας του θεράποντος Ίατρου και αποδεί
ξουν δτι έχουν διακανονίσει τάς προς αυτόν οίκονομικάς των υπο
χρεώσεις. 

"Αρθρον 36ον 
Είς περιπτώσεις επειγούσης φύσεως επιτρέπεται ή έκτακτος παρο

χή βοηθείας προς ασθενή, του όποιου ό θεράπων ιατρός απουσιάζει 
ή κωλύεται. Ό μετακληθείς ιατρός οφείλει νά ενημέρωση σχετικώς 
τον θεράποντα ίατρόν καί, επανερχομένου τούτου, νά διακόψη τάς 
επισκέψεις του. 
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"Αρθρον 37ον 
'Οσάκις ό ασθενής ή οι οικείοι του ζητοΰν την σύστασιν ιατρικού 

συμβουλίου, ό θεράπων ιατρός δικαιούται να υπόδειξη σύμβουλον 
της εκλογής του, υποχρεούται, δμως, νά άποδεχθή τήν ' έκλογήν τής 
οικογενείας του ασθενούς, εάν αϋτη είναι διάφορος τής Ιδικής του. 
Ή προτίμησις του ασθενούς ή τής οικογενείας του προέχει επίσης 
οσάκις παρίσταται ανάγκη μετακλήσεως ε'ιδικοΰ ίατρου. 

"Αρθρον 38ον 
Ή σύγκλησις του Ιατρικού συμβουλίου γίνεται Οπό του θεράποντος 

Ίατρου. 
Το συμβούλιον διευθύνει ό πρεσβύτερος των ιατρών ή ό ίεραρχικώς 

προϊστάμενος. 
Έ ά ν πρόκυψη διαφορά γνωμών, ό θεράπων ιατρός γνωστοποιεί τού

το ε'ις τον ασθενή ή κατά προτίμησιν εις την οίκογένειαν αύτου·, ζητεί 
δε την συγκρότησιν έτερου συμβουλίου. Έ ά ν ή οικογένεια του ασθε
νούς προκρίνη την γνώμην του συμβούλου ίοαροΟ και άποκρούστ] την 
σύστασιν νέου συμβουλίου ό θεράπων ίοττρός δικαιούται νά άποσυρθή, 
ή νά άποποιηθή τάς εύθύνας έφ' δσον κρίνει την γνώμην του* συμβού
λου ίατρου άστοχον ή επιβλαβή. 

"Αρθρον 39ον 
Δεν επιτρέπεται εις τόν ίατρόν νά άσκή τό ε π ά γ γ ε λ μ α του πλανο

δίως ή μεταβαίνων από επαρχίας εις έπαρ^ίαν. 

Ω σ α ύ τ ω ς δεν επιτρέπεται εις τόν ιατρόν νά έ'χη ιατρεία είς δια
φόρους περιοχάς. 

ΕΙς εξαιρετικός περιπτώσεις τό Συμβούλιον του ' Ιατρ ικού Σώμα
τος δύναται, έν συνεννοήσει μετά του οικείου τοπικού ιατρικού συλ
λόγου, νά παραχώρηση εις ίατρόν ώρισμένης ειδικότητος άδειαν ασκή
σεως επαγγέλματος και εις δευτέραν περιοχήν έάν δέν ύπάρχη είς 
την περιοχήν αυτήν άλλος ιατρός τής ιδίας ειδικότητος, ή ό υπάρχων 
αριθμός κριθή ώς περιορισμένος. 

Κεφάλαιον "Εβδομον 
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ — Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ι — Π Ι Ν Α Κ Ι Δ Ε Σ 

"Αρθρον 40όν 
Απαγορεύεται ή καθ' οιονδήποτε τρόττον προσωπική διαψήμισις του 

ίατρου, οιαδήποτε δημοσία μνεία τοΰ ονόματος αύτοΰ ή οιαδήποτε" άμε
σος προπαγάνδα πέριξ τοΰ ονόματος αύτοΰ, γενομένη καθ' ίπτοκίνησΐν 
ή έν γνώσει αύτοΰ, πρός τόν σκοπόν προβολής ή επαγγελματικής έπι
κρατήσεως. Τοιαύτη συμπεριφορά είναι άναξία τοΰ ίατρικοΟ έτταγ
γέλματος και ταττεινωτική, ιδιαιτέρως δε οσάκις ό ιατρός προκαλεί 
η ενθαρρύνει δημοσίως ευχαριστίας ή διαφημιστικός δημοσιεύσεις. 

"Αρθρον 4Τον 
Είς περιπτώσεις κατά τάς οποίας τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις, 

ή Σανατόρια, Νοσοκομεία, Ίνστιτοΰτα ή Κλινικαΐ χρησιμοποιούν τό 
δνομα ϊατροΰ, δια την προβολήν τοΰ κύκλου των εργασιών των ή την 
διαφήμισιν φαρμακευτικών των ειδών ή θεροστευτικών μεθόδων, ό ιατρός 
οδτος οφείλει νά αντίδραση διά την άναστολήν τής τοιαύτης προποτ^άν
δας. 

Δέν θεωρείται έμμεσος προπαγάνδα έάν εν Σανατόριον ή Κλινική 
η Ίνστιτοΰτον άναφέρη είς τάς αγγελίας του τόν ίδιοκτήτην ή τόν διευ
θύνοντα ιατρόν με τό ονομά του και την ειδικότητα του. 
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"Αρθρον 42ον 
Επιτρέπετα ι ή δημοσίευσις είς έντυπα ώρισμένων επαγγελματικών 

ε'δικοτήτων, ή είς το έκφραστικόν όργανον τοΟ Παγκυπρίου 'Ιατρικού 
Συλλόγου, άρθρων η εργασιών αϊ όττοΤαι εξυπηρετούν αποκλειστικώς 
επιστημονικούς σκοπούς. 

"Αρθρον 43όν 
'Αγγελία! εΙς τον ήμερήσιον τύπον επιτρέπονται μόνον δια τάς 

περιπτώσεις εγκαταστάσεως ιατρού είς εν οίκημα προς έξάσκησιν του 
επαγγέλματος , μεταφοράς του ιατρείου, αλλαγής τοΟ αριθμού τηλεφώ
νου ή των ωρών εργασίας, απουσίας τοΰ ιατρού πέραν της μιας εβδο
μάδος και επαναλήψεως τών εργασιών αυτού. 

Είς τάς ίατρικάς αγγελίας επιτρέπεται δπως μετά το δνομα τοΰ 
ιατρού άναφέρωνται ή είδικότης και οί ιατρικοί τίτλοι αυτού. 

"Αρθρον 44ον 
Το κείμενο ν τών ιατρικών αγγελιών δεν πρέπει νά καταλαμβάνη 

χώρον ύψους πέραν τών τριών ϊντζών είς δύο στήλας. 
Αί άγγελίαι εγκαταστάσεως δύνανται νά δημοσιευθούν εξ εν όλω 

φοράς είς μίαν ή περισσοτέρας εφημερίδας, α'ι δε λοιπαΐ άγγελίαι 
τεσσάρας εν ολω φοράς είς μίαν η περισσοτέρας εφημερίδας. 

"Αρθρον 45ον 
'Απαγορεύεται ή διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων ή ή δημοσίευσις 

διαφημιστικών κειμένων δι' οιουδήποτε μέσου δημοσιότητος, ή ή τοι
χοκόλλησις ή άνάρτησις είς δημόσιον χώρόν διαφημιστικών πινακίδων 
ή επιγραφών. 

"Αρθρον 46ον 
.. Ή ιατρική πινάκι ς αναρτάται ή εντοιχίζεται μόνον πλησίον της κυ
ρίας εισόδου τοΰ μέρους εργασίας τοΰ ιατρού. 

Ό ιατρός δύναται νά αναγραφή επί της πινακίδος, πλην τοΰ ονό
ματος του, τήν ειδικότητα του ή τάς λέξεις «ιατρός έξασκών Γενικήν 
Ίατρικήν», τους ιατρικούς τίτλους αυτού εν συνδυασμώ με τήν όνομα
σίαν τής Πανεπιστημιακής Σχολής είς τήν οποίαν απέκτησε τούτους, 
και τάς ημέρας και ώρας λειτουργίας τοΰ ιατρείου. 

Το μέγεθος της ιατρικής πινακίδος πρέπει νά κυμαίνεται εντός λογι
κών ορίων. 

'Απαγορεύεται ή επιδεικτική διακόσμησις τών ιατρικών πινακίδων. 

"Αρθρον 47ον 
Ό χάρτης αλληλογραφίας, τά έντυπα συνταγών και αι σφραγίδες 

δύνανται νά περιέχουν μόνον τά στοιχεία τής ιατρικής πινακίδας, ως 
και τάς διευθύνσεις και τά τηλέφωνα τοΰ ιατρείου και τής κατοικίας 
τοΰ ιατρού. 

"Αρθρον 48ον 
"Οταν δ ιατρός μεταφέρη το ίατρεΤον του είς άλλον μέρος δύναται 

νά τοποθέτηση είς τήν οίκίαν δπου έστεγάζετο προηγουμένως πινακίδα 
με σχετικήν είδοττοίησιν. 

"Αρθρον 49ον 
Πινακίδες είς τήν ίδιωτικήν κατοίκίαν τού ιατρού πρέπει νά εΐναι 

ανάλογοι προς τάς συνήθεις πινακίδας αί όποΐαι τοποθετούνται είς 
ίδιωτικάς οικίας. 
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Κεφάλαιον "Ογδοον 

Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α Π Ρ Ο Σ Τ Ο Ν Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Σ Υ Λ Α Ο Γ Ο Ν 

"Αρθρον 50όν 
Ουδείς ιατρός δύναται να άποδεχθή διορισμόν εις Κυβερνητ ι κά Σίυμ

βούλια ή Σώματα , είς τ ά όποια προβλέπεται έκπροσώπησις των ιδιω

τών ' Ιατρών, άνευ της έκ των προτέρων υποδείξεως αύτοΟ ύπό του 
Σ . Ι . Σ . 

"Αρθρον 51ον 
Ό ιατρός οφείλει νά συμμορφοΰται προς τάς νομίμως λαμβανόμενος 

αποφάσεις τοΰ ο'κείου και του Παγκυπρίου Ι α τ ρ ι κ ο ύ Σ υ λ λ ό γ ο υ και νά 
έκπληροΐ είς το άκέραιον τάς υποχρεώσεις και τ ά καθήκοντα του προς 
αυτούς. 

"Αρθρον 52ον 
Είδικώτερον ό ιατρός υποχρεούται νά εγγράφεται αμέσως ώς μέλος 

τοΰ ' Ια τρ ικού Συλλόγου της πόλεως ή Επαρχ ίας είς την οποίαν εγκα

θ ίστατα ι επαγγελματ ικώς, νά προσέρχεται τακτικώς είς τ ά ς συνελεύ

σεις τοΰ οικείου και τοΰ Παγκυπρίου ' Γατρικοΰ Συλλόγου/ , νά μετεχη 
τών εκδηλώσεων αυτών και νά συμβάλλη διά τών γνώσεων και τ ο ΰ . 
ζήλου του είς την προαγωγήν και έπιτυχίαν τών σκοπών των. 'Υπο

χρεούται επίσης νά άναλαμβάνη και έκτελή προθύμως ττάσαν υπηρε

σ ίαν άνατιθεμένην είς αυτόν, νά έκπληροΤ τάς προς τον οίκεΤον Σύλ

λογον οίκονομικάς αύτοΰ υποχρεώσεις τακτικώς και εγκα ίρως και νά 
μετέχη τών ψηφοφοριών δ ιά την έκλογήν τών καταλληλότερων κατά 
την κρίσιν του οργάνων διοικήσεως. 

"Αρθρον 53ον 
Ό ιατρός ύπο ρεοΰται καθ' εκαστον έτος και μέχρι τ έ λ ο υ ς Φεβρου, 

αρίου νά ύποβάλλη προς τον οίκεΐον Ίατρ ικόν Συλλογον δήλωσιν περιέ

χουσαν τ ά έξης στο ιχε ία : "Ονομα, έπώνυμον, δνομα ττατρός, δνομα 
μητρός, τόπον και ήμερομηνίαν γεννήσεως, εάν είναι νυμφευμένος η δχί, 
αριθμόν και ήλικίαν τέκνων, ίθαγένειαν, διεύθυνσιν κ α τ ο ι κ ί α ς και τοΰ 
ιατρείου, την ίατρικήν ε ιδ ικότητα, και δήλωσιν κατά πόσον έξασκή ή οχι 
τ ο ίατρικόν επάγγελμα . 

Α ι άλλαγα ι διευθύνσεως τοΰ ιατρείου και αϊ μακροχρόνιο ι άπουσία ι 
πρέπει επίσης νά γνωστοποιούνται είς τον οίκεΐον Ί α τ ρ ι κ ό ν Συλλογον.. 

"Αρθρον 54ον 
Πάν θέμα άναγόμενον είς την επαγγελματ ική ν συμττεριφοράν τών 

ιατρών και μη προβλεπόμενον ύπό τών παρόντων Κανον ισμών ρυθμί

ζετα ι δΓ αποφάσεως τοΰ Παγκυπρίου Ία τρ ι κοΰ Σ υ λ λ ό γ ο υ . 

"Αρθρον 55ον 
Ή τροποποίησις, προσθήκη ή άφαίρεσις άρθρων τών τταρόντων Κανο

νισμών γ ίνετα ι μόνον ύπό της Παγκυπρίου Γενικής Συνελεύσεως τών 
ιατρών. 

"Αρθρον 56ον 
Ή τήρησις και ή εφαρμογή τών παρόντων Κανον ισμών ε ίναι υπο

χρεωτική δ ι ' δλους τους ίατρούς> οιαδήποτε δε παράβασης αυτών συνε

πάγετα ι κυρώσεις. 

Οί παρόντες περί ' Ι α τρ ι κής Δεοντολογίας Κανονισμ.όί ενεκρίθησαν 
ομοφώνως ύπό της έπί τούτω συγκληθείσης εκτάκτου Γ ε ν ι κ ή ς Συνελεύ

σεως τήν 17ην Μαΐου 1970. 


