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Ο περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής
Περίθαλψης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 48(Ι) του 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2015
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L.88,
4.4.2011,
σ. 45.

Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία
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»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
149(I) του 2013
82(I) του 2015.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο
πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της
Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμους του 2013 και 2015 (που στο εξής θα
αναφέρονται 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 έως 2019.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη
αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
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«“άπορος” σημαίνει πρόσωπο του οποίου το ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα οκτώ χιλιάδες
πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ (€8.543) ή μέλος οικογένειας της οποίας το ετήσιο εισόδημα δεν
υπερβαίνει τα δεκαεπτά χιλιάδες ογδόντα έξι ευρώ (€17.086), πλέον οκτακόσια πενήντα τέσσερα
ευρώ (€854) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
73(Ι) του 2017
32(Ι) του 2018.

“δημόσιος τομέας” σημαίνει τη δημόσια υπηρεσία ή/και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας που ιδρύεται με βάση τις διατάξεις του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας Νόμου·
“συναφή έξοδα” σημαίνει έξοδα διαμονής και μετακίνησης ή συμπληρωματικά έξοδα στα οποία
υποβάλλονται τα ασφαλισμένα πρόσωπα όταν λαμβάνουν διασυνοριακή υγειονομική
περίθαλψη·».

Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της
τελείας στο τέλος της παραγράφου (ια) αυτού με άνω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά,
της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(ιβ) Το δικαίωμα των προσώπων που ασφαλίζονται στη Δημοκρατία να επιλέξουν κατά πόσο επιθυμούν να τύχουν περίθαλψης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.».

Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «αυτό» (έκτη
γραμμή), της φράσης «, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου»·

(β)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της φράσης «τα διαχειρίζεται σύμφωνα
με τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη φράση «τα
προωθεί στον Λειτουργό Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται
στον περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών
Νόμο.»·

(γ)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της φράσης «Τηρουμένου του εδαφίου
(2) και νοουμένου ότι έχουν ληφθεί τα σχόλια από τα αρμόδια επαγγελματικά σώματα ή
άλλες αρμόδιες αρχές, το ΕΣΕ ενημερώνει τον παραπονούμενο αναφορικά με το
αποτέλεσμα της εξέτασης του παραπόνου του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος:»
(πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γραμμή), με τη φράση «Τα παράπονα τυγχάνουν
διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 24 του περί της
Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου:»·

(δ)

με την αντικατάσταση από την επιφύλαξη του εδαφίου (3) αυτού των λέξεων «το ΕΣΕ
δεν διαχειρίζεται» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «ο Λειτουργός Δικαιωμάτων των
Ασθενών και η Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων δεν διαχειρίζονται»· και

(ε)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:

1(Ι) του 2005.

«(4) Για την εξέταση θεμάτων που αφορούν σε ιατρική αμέλεια οι ασθενείς μπορούν
να αποταθούν στην αστυνομία για υποβολή παραπόνου ή να καταχωρίσουν αγωγή
ενώπιον του αρμόδιου επαρχιακού δικαστηρίου.».
Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού και
με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (4) αυτού σε εδάφιο (3).

Τροποποίηση του
άρθρου 15 του
βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από την παράγραφο (στ)
αυτού της φράσης «ή κατά την εξέταση αίτησης για προηγούμενη έγκριση,» (τρίτη γραμμή).

Αντικατάσταση
του άρθρου 16
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

323

«Γενικές αρχές για
επιστροφή εξόδων.

16.-(1) Αρμόδιος για την εφαρμογή της
επιστροφής εξόδων
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης είναι ο Γενικός Διευθυντής.
(2) Το ύψος των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης
για τα οποία γίνεται επιστροφή ανέρχεται στο ύψος των εξόδων που θα
είχαν καλυφθεί, εάν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να υπερβαίνουν τα
πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο Γενικός Διευθυντής σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να επιτρέψει (α)

Το πλήρες κόστος των εξόδων της διασυνοριακής υγειονομικής
περίθαλψης σε περίπτωση που αυτά υπερβαίνουν το ύψος των
εξόδων που θα αναλάμβανε να επιστρέψει ο Γενικός Διευθυντής
σε περίπτωση που η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί
στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας·

(β)

άλλα συναφή έξοδα, όπως έξοδα διαμονής και μετακίνησης ή
συμπληρωματικά έξοδα στα οποία ενδεχομένως υποβάλλονται
τα άτομα με αναπηρία λόγω μίας ή περισσοτέρων αναπηριών
όταν λαμβάνουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, υπό τον
όρο ότι τα έξοδα αυτά τεκμηριώνονται επαρκώς.

(4) Πρόσωπο που επιδιώκει την επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβανομένης και της περίθαλψης που έλαβε μέσω τηλεϊατρικής, υπόκειται στους ίδιους όρους,
κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις, στις οποίες θα υπόκειτο αν αυτή η υγειονομική περίθαλψη είχε
παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(5) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να περιορίζει για επιτακτικούς
λόγους δημοσίου συμφέροντος την επιστροφή των εξόδων
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και τις προϋποθέσεις για τέτοια
επιστροφή.
(6) Κανένας από τους όρους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις
κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις, καθώς και τους περιορισμούς
που δυνατόν να επιβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2),
(3) και (4) δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις ή να συνιστά εμπόδιο στην
ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών, υπηρεσιών ή αγαθών, εκτός εάν αυτό
δικαιολογείται εξ αντικειμένου από απαιτήσεις σχεδιασμού, προκειμένου
να διασφαλιστεί επαρκής και μόνιμη πρόσβαση σε ένα ισόρροπο φάσμα
ποιοτικής νοσοκομειακής περίθαλψης στην Κυπριακή Δημοκρατία ή να
υλοποιηθεί κατά το δυνατό ο στόχος της περιστολής των εξόδων και της
πρόληψης της σπατάλης χρηματικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων.
(7) Το ΕΣΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή τυχόν αποφάσεις περιορισμού
της επιστροφής εξόδων που καθορίζει ο Υπουργός για τους λόγους που
αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(8) Επιστροφή εξόδων για συναφή έξοδα, υπό την προϋπόθεση ότι
τα έξοδα αυτά τεκμηριώνονται επαρκώς, καταβάλλεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α)

Σε ασφαλισμένο ο οποίος είναι άπορος ή άπορο ανήλικο τέκνο
κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και στην τελευταία περίπτωση θα
καταβάλλονται επίσης τα ναύλα για ένα συνοδό του.

(β)

Σε άπορους ασφαλισμένους ασθενείς, για τους οποίους
παρίσταται ανάγκη να παραμείνουν για θεραπεία στο κράτος
μέλος για κάλυψη εξόδων διαμονής και συντήρησης,
περιλαμβανομένων των εξόδων διακίνησης από και προς το
ιατρικό ίδρυμα, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το πενήντα τοις
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εκατόν (50%) του επιδόματος συντήρησης που καταβάλλεται σε
δημόσιους υπαλλήλους όταν μεταβαίνουν στην αντίστοιχη χώρα
για υπηρεσιακούς λόγους.
(9) Η οικονομική κατάσταση ασφαλισμένου ασθενούς διαπιστώνεται
με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης προς τον Γενικό Διευθυντή, όπως
αυτή καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός, σύμφωνα
με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.».
Αντικατάσταση
του άρθρου 17
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Υγειονομική
περίθαλψη για την
οποία ισχύει η
επιστροφή εξόδων.

17. Κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή
Δημοκρατία δικαιούται επιστροφή των εξόδων που δαπανήθηκαν κατά
τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος η οποία
περιλαμβάνεται (α)

Στον Κανονισμό 7 και στο Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο Πίνακα των
περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών)
Κανονισμών ή/και

(β)

σε διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό στο οποίο
καθορίζεται κάθε άλλη υγειονομική περίθαλψη η οποία δεν
περιλαμβάνεται στην παράγραφο (α) του παρόντος άρθρου, την
οποία μπορεί να λάβει πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο στην
Κυπριακή Δημοκρατία.».

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (Ι):
28.7.2000
31.12.2002
30.4.2004
29.7.2005
28.12.2007
30.4.2013
3.11.2017
15.3.2019.

Τροποποίηση του
βασικού νόμου με
την προσθήκη
των νέων άρθρων
17Α, 17Β και 17Γ.

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 17 αυτού, των
ακόλουθων νέων άρθρων 17Α,17Β και 17Γ:

«Επιστροφή εξόδων.

17Α.-(1) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) του άρθρου 17
επιστροφή εξόδων υλοποιείται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου
16 εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τις
ενενήντα (90) ημέρες
και σύμφωνα με την τιμολόγηση που
περιλαμβάνεται στις πρόνοιες των περί Κυβερνητικών Ιατρικών
Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών.
(2) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) του άρθρου 17 επιστροφή
εξόδων υλοποιείται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90)
ημέρες και σύμφωνα με τις διατάξεις διατάγματος που εκδίδει ο
Υπουργός, αφού λάβει υπόψη σχετική έκθεση που υποβάλλει το ΕΣΕ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου.
(3) Το ΕΣΕ διεξάγει έρευνα για σκοπούς εκτίμησης της δαπάνης των
παρεχόμενων
υπηρεσιών
διασυνοριακής
ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 17 και
υποβάλλει στον Υπουργό σχετική έκθεση.

Εκ των προτέρων
κοινοποίηση μέγιστου
ποσού εκτίμησης
εξόδων.

17Β.-(1) Σε περίπτωση που ζητηθεί από πρόσωπο ασφαλισμένο
στην Κυπριακή Δημοκρατία εκ των προτέρων κοινοποίηση, μέσω
γραπτής επιβεβαίωσης, του μέγιστου ποσού που θα επιστραφεί κατ’
εκτίμηση, η εκτίμηση λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
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(α)

Την κλινική κατάσταση του ασφαλισμένου ασθενούς, επισημαίνοντας τις ιατρικές διαδικασίες που ενδέχεται να εφαρμοσθούν·

(β)

τα τέλη των θεραπειών, τα οποία περιλαμβάνονται στις πρόνοιες
των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών
(Γενικών) Κανονισμών·

(γ)

τα τέλη τα οποία περιλαμβάνονται στα σχετικά διατάγματα που
βρίσκονται σε ισχύ.

(2) Για τα τέλη θεραπειών που δεν παρέχονται στα δημόσια
νοσηλευτήρια, το ΕΣΕ διεξάγει έρευνα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα
αυτής κοινοποιεί στον ασφαλισμένο ασθενή το μέγιστο ποσό που θα
επιστρέφεται κατ’ εκτίμηση σε αυτόν.
(3) Η εκ των προτέρων κοινοποίηση, μέσω γραπτής επιβεβαίωσης
του μέγιστου ποσού που θα επιστραφεί κατ’ εκτίμηση δεν συνεπάγεται
έγκριση της επιστροφής εξόδων για την αιτούμενη υπηρεσία υγείας.
Διαδικασία
επιστροφής εξόδων.

17Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, κάθε πρόσωπο
το οποίο είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία και επιδιώκει ή
επιθυμεί επιστροφή των εξόδων που δαπανήθηκαν κατά τη λήψη
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 16 του παρόντος Νόμου, υποβάλλει αίτημα στο ΕΣΕ για
επιστροφή εξόδων, σε έντυπο που καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα που
εκδίδει ο Υπουργός.
(2) Η αίτηση συνοδεύεται από την υποβολή αντιγράφου της
ταυτότητας νοσηλείας, το αυθεντικό τιμολόγιο ή και την απόδειξη
πληρωμής, αντίγραφο της ιατρικής έκθεσης από το ιατρικό κέντρο ή τον
αρμόδιο παροχέα υγείας ή και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα κρίνονται
αναγκαία από τον Υπουργό και καθορίζονται στο εν λόγω έντυπο.
(3) Το ΕΣΕ παραλαμβάνει την αίτηση για επιστροφή εξόδων και
αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου την
παραπέμπει για εξέταση από Επιτροπή Ειδικών κατάλληλης ειδικότητας
για κλινική αξιολόγηση της υγειονομικής περίθαλψης που έχει λάβει το
πρόσωπο που είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία.
(4) Το ΕΣΕ διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Ειδικών στο Γενικό Διευθυντή.
(5) Το ΕΣΕ ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή για την έγκριση ή την
απόρριψη από το Γενικό Διευθυντή του αιτήματος για επιστροφή εξόδων,
εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2)
του άρθρου 17Α, από την ημέρα υποβολής της αίτησής του:
Νοείται ότι, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του, ο αιτητής
ενημερώνεται για τα δικαιώματά του ως προς τη δυνατότητα άσκησης
ένδικων μέσων που του παρέχονται.».

Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βασικού
νόμου.

10. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1)
αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Ο Υπουργός ορίζει Επιτροπές Ειδικών οι οποίες εκδίδουν γνωμοδότηση προς το Γενικό
Διευθυντή υπό μορφή τεκμηριωμένης έκθεσης όσον αφορά στην αξιολόγηση της υγειονομικής
περίθαλψης που έχει λάβει το πρόσωπο που είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην
οποία περιγράφεται η πάθηση του προσώπου που αιτείται επιστροφή εξόδων και διατυπώνεται
γνώμη για το κατά πόσον υπήρχε ή όχι ιατρική ανάγκη για διάγνωση ή θεραπεία του
ασφαλισμένου προσώπου.».

Κατάργηση
των άρθρων 20
και 21.

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των άρθρων 20 και 21 αυτού.
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Αντικατάσταση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

12. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Λόγοι άρνησης του
Γενικού Διευθυντή
για επιστροφή
εξόδων.

22.-(1) Η επιστροφή εξόδων δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες -

(α) Ο ασφαλισμένος ασθενής, σύμφωνα με κλινική αξιολόγηση, έχει
εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε κίνδυνο για την ασφάλειά του που
δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός, συνεκτιμώντας το πιθανό όφελος
που είχε η επιδιωκόμενη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·
(β) το ευρύ κοινό έχει εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε σημαντικό κίνδυνο
ασφάλειας ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διασυνοριακής
υγειονομικής περίθαλψης·
(γ) η εν λόγω διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έχει παρασχεθεί από
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που εγείρουν σοβαρές και
συγκεκριμένες ανησυχίες αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους προς
τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας
των ασθενών, καθώς και τις διατάξεις για την εποπτεία είτε τα εν
λόγω πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζονται από
νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις είτε μέσω συστημάτων
αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος θεραπείας.
(2) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (1), η
Αρμόδια Αρχή δεν μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει επιστροφή εξόδων σε
περίπτωση που ο ασφαλισμένος ασθενής δικαιούται τη συγκεκριμένη
υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και
σε περίπτωση που η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη δεν μπορούσε να
παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός ιατρικώς
αποδεκτής προθεσμίας, με βάση αντικειμενική ιατρική αξιολόγηση της
ιατρικής κατάστασής του, του ιστορικού και της πιθανής εξέλιξης της
ασθένειάς του, της έντασης του πόνου που δοκιμάζει και/ή τη φύση της
αναπηρίας του τη στιγμή που υπέβαλε ή υπέβαλε εκ νέου αίτηση.».
Κατάργηση
των άρθρων
26, 27, 28, 29
και 30 του
βασικού
νόμου.

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των άρθρων 26, 27, 28, 29 και 30
αυτού.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
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