
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ   

  
            Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
90(Ι) του 2001 

193(Ι) του 2003. 
 

 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών 

Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) 

Νόμους του 2001 και 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος» και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται  μαζί ως οι περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος 

Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμοι του 2001 έως 2004. 

  

Τροποποίηση 

του Πρώτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το Μέρος Γ  του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Τμήμα Γ: 

  

 «ΤΜΗΜΑ Γ 

 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  

 (1) Ορισμός 

Η λειτουργία της Μονάδας έχει ως στόχους: 

   

 (α) Τη διερεύνηση, κλινική ή εργαστηριακή, των προβλημάτων 

της υπογονιμότητας. 
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 (β) την αναζήτηση και την πρόληψη, με τις απαραίτητες 

εργαστηριακές και διερευνήσεις τυχόν κληρονομικών ή 

μεταδοτικών νοσημάτων που μπορεί να αποτελέσουν 

κίνδυνο για την υγεία της γυναίκας ή του παιδιού που θα 

γεννηθεί. 

   

 (γ) την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής και τη 

διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

   

 (2)  Θέση: 

   

 (α) Η μονάδα αυτή επιτρέπεται να λειτουργεί οπουδήποτε εντός 

ιδιωτικού νοσηλευτηρίου. 

   

 (β) Η μονάδα δύναται να λειτουργεί ως ανεξάρτητη και αυτοτελής 

εκτός ιδιωτικού νοσηλευτηρίου. 

   

   Ανεξάρτητα από το χώρο λειτουργίας η μονάδα πρέπει να 

διαθέτει τα κάτωθι: 

   

 (α) (i) Επαρκή χώρο εξέτασης και δωμάτια νοσηλείας. 

    

  (ii) Εκτός από τον ειδικό εξοπλισμό απαιτείται τουλάχιστο 

τον εξοπλισμό όπως καθορίζεται στην παράγραφο 

(στ) πιο κάτω. 

    

  (iii) Χώρο για ασφαλή αποθήκευση φαρμάκων, όπως 

καθορίζεται στο Μέρος VΙΙΙ του Πρώτου 

Παραρτήματος. 

    

  (iv) Ένα τουλάχιστον αποχωρητήριο για κάθε τέσσερις 

κλίνες. 
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  (v) Εξοπλισμό αναζωογόνησης, όπως προβλέπεται στο 

Μέρος IV-A του Πρώτου Παραρτήματος.   

    

 (β) Οι θάλαμοι ασθενών δεν επιτρέπεται να έχουν 

περισσότερες από τέσσερις κλίνες και πρέπει να έχουν 

τέτοιες διαστάσεις ώστε για κάθε κλίνη να αντιστοιχεί χώρος 

τουλάχιστο 5 μ2. 

   

 (γ) Η αίθουσα ωοληψίας πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 

δώδεκα  τετραγωνικών μέτρων  και να διαθέτει: 

   

  (i) χώρο πλύσης χεριών ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού. 

    

  (ii) ειδικό φωτισμό ως η αίθουσα τοκετού. 

    

  (iii) δάπεδο και τοίχους που να πλένονται. 

    

  (iv) χώρο αποστείρωσης εργαλείων. 

    

 (δ) Η μονάδα πρέπει να διαθέτει σύστημα κλιματισμού 

τουλάχιστο για τους χώρους εξέτασης και αναμονής, τους 

χώρους νοσηλείας και τους χώρους ωοληψίας και 

εργαστηρίου. 

   

 (ε) (i) Η μονάδα πρέπει, εφόσον επεκτείνεται πέραν του 

ισογείου, να διαθέτει ανελκυστήρα φορείου. 

    

  (ii) Αν η μονάδα διαθέτει ανελκυστήρα κοινού μόνο, τότε 

πρέπει να διαθέτει πτυσσόμενο φορείο που να 

μετατρέπεται σε κάθισμα και να χωρά στον 

ανελκυστήρα. 
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 (στ) Η μονάδα πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο ελάχιστο ιατρικό 

εξοπλισμό: 

   

  (i) Απινιδωτή 

    

  (ii) Καρδιογράφο 

    

  (iii) Οξύμετρο 

    

  (iv) Αναρροφητήρα 

    

  (vii) Συσκευή παρακολούθησης (monitor) 

    

  (viii) Εξοπλισμό αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας για τους επωαστήρας και την αίθουσα 

ωοληψίας. 

    

 (ζ) Η μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό 

πυρασφάλειας όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου. 

   

 (3)  Λειτουργική οργάνωση: 

  

       Η εσωτερική λειτουργία της μονάδας περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες τέσσερις λειτουργικές βασικές ενότητες: 

  

 Α.  Πρώτη ενότητα – Υποδοχή – Καταγραφή – Συνέντευξη 

  

       Αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τους πιο κάτω χώρους: 

  

  (α) Καθιστικό αναμονής – Γραμματεία – Αρχείο. 

    

  (β) Αποχωρητήριο επισκεπτών. 
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  (γ) Γραφείο ιατρού – συνέντευξης. 

    

  (δ) Εξεταστήριο με αποχωρητήριο σε επαφή με το γραφείο 

του ιατρού και άμεση επικοινωνία με το γραφείου του 

ιατρού. 

    

 Β.  Δεύτερη ενότητα – Εργαστήρια – Μικροεπεμβάσεις 

  

      Αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τους ακόλουθους χώρους: 

    

  (α) Χώρο λήψης αίματος και υπερηχογράφου. 

    

  (β) Χώρο λήψης σπέρματος. 

    

  (γ) Εργαστήριο εμβρυολογίας – γονιμοποίησης. 

    

  (δ) Αίθουσα ωοληψίας. 

    

 Γ.  Τρίτη ενότητα – Θάλαμοι Νοσηλείας 

    

      Οι θάλαμοι νοσηλείας περιλαμβάνουν δωμάτια με όλες τις 

ανέσεις και ιδιαίτερο αποχωρητήριο.  

    

 Δ.  Τέταρτη Ενότητα – Βοηθητικές Υπηρεσίες  

       Αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν: 

    

  (α) Αποχωρητήριο και αποδυτήρια προσωπικού. 

    

  (β) Αποθήκη αποστειρωμένου υλικού. 

    

  (γ) Χώρο ακαθάρτων. 
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 Για τους χώρους αυτούς ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές που 

προβλέπονται στο Πρώτο Παράρτημα. 

  

 (4)  Νοσηλευτικό Προσωπικό 

  

    Ένας νοσηλευτής ανά ολοκληρωμένη ωοληψία και σε περίπτωση 

που συντρέχει δεύτερη ωοληψία απαιτείται παρουσία δεύτερου 
νοσηλευτή. 

  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  

 Απαιτούμενοι 

Χώροι 

Ελάχιστοι ωφέλιμη 

Επιφάνεια (μ2) 

 Καθιστικό 8 

 Αποχωρητήριο επισκεπτών 4 

 Γραφείο ιατρού συνδυασμένο με το χώρο 

αίθουσας συνέντευξης, εξεταστηρίου, 

λήψης αίματος, 

 

 

12 

 χώρος υπερηχογράφου  8 

 Εργαστήριο καλλιέργειας εμβρύων (icsi, 

μικροσκόπια) 

 

7 

 Χώρος πλύσης και χειρουργικής ένδυσης  4 

 Χώρος αποστείρωσης     4.». 

   

 
 
 
 
 
ΑΠ/ΓΧ 
23.02.001.2004 
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