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1. Παράπονο

0 δικηγόρος κ. .. υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο Επιτρόπου
Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκ μέρους των πελατών του, κ.κ.

, σχετικά:

[α] με την απόφαση του Τμήματος Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, να 
απορρίψει το αίτημά τους για κάλυψη των εξόδων θεραπείας και νοσηλείας στο 
εξωτερικό, με Βάση τους Κανονισμούς του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για 
Υπηρεσίες Υγείας που δεν προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα (το Σχέδιο) και

[Β] με τη στάση και την συμπεριφορά της ιατρικής ομάδας του Μεταμοσχευτικού Κέντρου 
του Γ. Ν. Λευκωσίας, τόσο προεγχειρητικά, όσο και μετεγχειρητικά, την οποία οι 
παραπονούμενοι θεωρούν απαράδεκτη, αντιεπιστημονική και αντιεπαγγελματική.

2. Έρευνα-Διαπιστώσεις

Ο κ. τον Σεπτέμβριο του 2016, έφτασε στο τελικό στάδιο
νεφρικής ανεπάρκειας, συνεπεία της οποίας, υποβαλλόταν, μέρα παρά μέρα, σε 
αιμοκάθαρση. Μετά από προτροπή του Δρ. , εντάχθηκε, στο
πρόγραμμα του Γ. Ν. Λευκωσίας για προμεταμοσχευτικό έλεγχο με στόχο την 
μεταμόσχευση νεφρού με ζώντα δότη νεφρού, τη σύζυγό του.

Ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος για την κυρία ολοκληρώθηκε με επιτυχία,
αλλά, στις 16/03/2018, ο Δρ. σε κατ’ ίδιαν συνάντηση ενημέρωσε το
ζεύγος ότι ο κ. δεν είχε κριθεί ως ικανός υποψήφιος για
μεταμόσχευση νεφρού, αφού λόγω των ασβεστωμένων αγγείων στην κοιλιακή του χώρα, η 
μεταμόσχευση θα αποτύγχανε και, ως εκ τούτου, η περίπτωσή τους είχε απορριφθεί από 
το Μεταμοσχευτικό Κέντρο. Στις 21/03/2018, ο Δρ. .. απέστειλε σχετική
Ιατρική Βεβαίωση με την οποία βεβαίωνε ότι «...ο ασθενής αξιολογήθηκε κλινικά, 
εργαστηριακά και ακτινολογικά από την ιατρική ομάδα του Μεταμοσχευτικού Κέντρου ... και 
του επεξηγήθηκε ότι μια μεταμόσχευση νεφρού δεν θα τον Βοηθήσει και πολύ πιο πιθανό 
να του είναι επιζήμια».

Το ζεύγος μετά την εξέλιξη αυτή και προ του φάσματος του επικείμενου
θανάτου του κ. ! , αποτάθηκε σε τέσσερα διαφορετικά ιατρικά κέντρα του
εξωτερικού (δύο στην Αγγλία και δύο 2 στη Γερμανία) τα οποία, αφού μελέτησαν όλα τα 
ιατρικά δεδομένα του ασθενή (ιατρικό ιστορικό, ιατρικές εκθέσεις και αποτελέσματα των 
αξονικών εξετάσεων του ασθενή), αποφάνθηκαν - και τα τέσσερα - ότι ήταν είναι σε θέση 
να προχωρήσουν στη μεταμόσχευση νεφρού, παρά τα παράλληλα προβλήματα υγείας του 
ασθενή (ασβεστωμένα αγγεία στην κοιλιακή χώρα).

Στις 16/04/2018, ο κ. με επιστολή του στον Υπουργό Υγείας υπέβαλε αίτημα
για κάλυψη των εξόδων μεταμόσχευσης νεφρού σε ιατρικό κέντρο του εξωτερικού, με 
βάση τους Κανονισμούς του Σχεδίου, επισημαίνοντας το γεγονός ότι η περίπτωσή του 
απορρίφθηκε από το Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Γ. Ν. Λευκωσίας και συγκεκριμένα από 
τον ίδιο το Προϊστάμενο του εν λόγω Κέντρου. Παράλληλα ενημέρωσε τον Υπουργό για
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την προγραμματισμένη συνάντηση που θα είχε στις 18/04/2018 με τη μεταμοσχευτική 
ομάδα του Τμήματος Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης του Νοσοκομείου

' στο Λονδίνο καθώς και για τη γνωμάτευση του Δρ.
; : : Νεφρολόγου στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, ο οποίος είχε
τοποθετηθεί θετικά σε ενδεχόμενη μεταμόσχευση νεφρού με δότη τη σύζυγο του κ.

Ο στις 17/06/2018, χωρίς να έχει λάβει μέχρι τότε απάντηση από το
Υπουργείο Υγείας, υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού, με δότη τη σύζυγο του, 
στο Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο τ ο υ  Λονδίνου. Σ χετικές είναι 
οι επιστολές του Δ ρ . ^ Β Β Ι · · ^ ,  Pr°fessor of Transplant Surgery, ο οποίος διενήργησε 
την επέμβαση στον κ. προς τον Δρ. και το ΔΡ·

ημερ. 18/06/2018, καθώς και 21/06/2018 προς τον Υπουργό 
Υγείας, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται για εύκολη αναφορά1.

Το Υπουργείο Υγείας με επιστολή του Γενικού Διευθυντή, ημερ. 15/06/2018, η οποία 
παραλήφθηκε στις 25/06/2018, δηλαδή 8 μέρες αφότου ο ασθενής υποβλήθηκε σε 
επιτυχή μεταμόσχευση στο Λονδίνο, ενημέρωσε τον κ . ^ ^ ^ Η Β ί ό τ ι  η Αρμόδια Αρχή 
(Τμήμα Επιδοτούμενων Ασθενών) αποφάσισε να μην ικανοποιήσει το αίτημά του για 
παροχή οικονομικής Βοήθειας. Ειδικότερα, σημείωνε ότι η Επιτροπή Ειδικών Νεφρολογίας 
στην οποία παραπέμφθηκε το αίτημα, έκρινε ότι ο ασθενής είναι υψηλού κίνδυνου και ως 
εκ τούτου «...συμφωνεί με την γνώμη των θεραπόντων ιατρών της μεταμοσχευτικής ομάδας 
του Μεταμοσχευτικού Κέντρου ότι... η μεταμόσχευση θα αποθεί μάλλον επιζήμια παρά 
ωφέλιμη...» καταλήγοντας ότι «..σε περίπτωση Βελτίωσης των παραγόντων κινδύνου...» 
δύναται να επανέλθει για επαναξιολόγηση από την ιατρική ομάδα του Μεταμοσχευτικού 
Κέντρου και εάν αυτοί έκριναν διαφορετικά, τότε θα μπορούσε να υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση στην Κύπρο.

Στις 09/07/2018 ο κ. μέσω του δικηγόρου του, υπέβαλε ένσταση στον
Υπουργό Υγείας κατά της απορριπτικής απόφασης. Στις 14/09/2018, ο δικηγόρος του κ.

έστειλε νέα επιστολή στον Υπουργό Υγείας, με συμπληρωματικούς λόγους 
ένστασης. Στην εν λόγω επιστολή, ο δικηγόρος επισύναψε, νέα επιστολή του Δρ.

ημερ. 07/08/20182 προς τον κ . ^ / / ^ ^ β ^ σ τ η ν  οποία, μεταξύ άλλων, ο Δρ. 
είχε τοποθετηθεί σχετικά με τη θέση της Επιτροπής Ειδικών Νεφρολογίας 

ότι «..σε περίπτωση Βελτίωσης των παραγόντων κινδύνου...» ο ασθενής δύνατο να 
επαναξιολογηθεί από τους ιατρούς της μεταμοσχευτικής ομάδας, σημειώνοντας τα εξής: 
“The key risk factors in my opinion, for your transplant, were calcification of the vessels, 
diabetes and ischaemic heart disease. It is unlikely in my view that any of these would 
have significantly improved by any modification of risk factor and therefore it would 
seem that the transplant would be considered to be excessive risk in Cyprus permanently. 
However, as we are a centre of complex transplants we are used to dealing with such 
cases and indeed we have successfully performed your transplant, which is working 
well...".

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
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Στην ίδια επιστολή, ο δικηγόρος του πέραν των πιο πάνω έθετε θέμα και
για την στάση του Δρ. αλλά και της υπόλοιπης ομάδας του
Μεταμοσχευτικού Κέντρου, οι οποίοι, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις τους, 
αρνήθηκαν να παράσχουν στον ασθενή μετεγχειρητική παρακολούθηση, ειδικά στα αρχικά 
στάδια, μετά την επιστροφή του στη Κύπρο, παρά μόνο τον παρέπεμψαν στο Τμήμα 
Νεφρολογίας του Γ. Ν. Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι η στάση αυτή εξακολουθεί να τηρείται 
μέχρι σήμερα.

Στις 12/02/2019, δηλαδή 7 μήνες μετά την υποβολή της ένστασης, ο δικηγόρος του κ.
έλαβε επιστολή από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας με την 

οποία πληροφορήθηκε ότι το αίτημα των πελατών του, έτυχε επανεξέτασης από το 
Αναθεωρητικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδότησε ότι ορθώς η Επιτροπή Ειδικών 
Νεφρολογίας είχε υιοθετήσει την εισήγηση της Μεταμοσχευτικής Ομάδας του 
Μεταμοσχευτικού Κέντρου Κύπρου, (ως του πλέον αρμόδιου οργάνου για τη λήψη τέτοιων 
αποφάσεων). Ως εκ τούτου, έκρινε το αίτημα ως μη δικαιολογημένο. Η Αρμόδια Αρχή 
(Τμήμα Επιδοτούμενων Ασθενών) υιοθέτησε τη γνωμοδότηση/έκθεση του Αναθεωρητικού 
Συμβούλιου καθώς και την έκθεση του θεράποντα ιατρού του ασθενή και αποφάσισε τη μη 
ικανοποίηση του αιτήματος του για επιδότηση για θεραπεία στο εξωτερικό.

2. Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 2 του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Αρωγής για 
Υπηρεσίες που δεν Προσφέρονται στο Δημόσιο Τομέα, ένας ασθενής αποστέλλεται εκτός 
κρατικών νοσηλευτηρίων για διάγνωση ή θεραπεία:

(α) αν η πάθησή του δεν μπορεί να τύχει αποτελεσματικής διάγνωσης ή θεραπείας 
στα κρατικά νοσηλευτήρια, ή

(β) αν η διάγνωση ή θεραπεία δεν μπορεί να παρασχεθεί από τα κρατικά 
νοσηλευτήρια μέσα στα χρονικά όρια που από ιατρική άποψη επιβάλλει η 
κατάσταση της υγείας του ασθενούς και η πιθανή εξέλιξη της υγείας του.

Η απόφαση για αποστολή ασθενούς εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων λαμβάνεται από τον 
Υπουργό Υγείας, με Βάση αιτιολογημένη έκθεση που ετοιμάζει η αρμόδια Επιτροπή Ειδικών 
Ιατρών. Σύμφωνα με το άρθρο 7 (1) του Σχεδίου, η Επιτροπή συνέρχεται, τουλάχιστον, μια 
φορά την εβδομάδα και σε έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά συνέρχεται χωρίς 
καθυστέρηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που δεν παρέχεται χρόνος για να συνέλθει η 
Επιτροπή ή σε περίπτωση που του αίτημα εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής για περίοδο 
πέραν των 7 ημερών χωρίς να ληφθεί απόφαση, τότε η απόφαση λαμβάνεται από τον 
Υπουργό, μετά από σύσταση του θεράποντα ιατρού και τη σύμφωνη γνώμη ειδικού για την 
περίπτωση ιατρού.

Σημειώνεται ότι με Βάση το άρθρο 9 (1) του Σχεδίου, ασθενής ο οποίος μετέβη εκτός 
κρατικών νοσηλευτηρίων για διάγνωση ή θεραπεία, χωρίς προηγουμένως να ακολουθήσει 
την πιο πάνω διαδικασία, δικαιούται να ζητήσει με αίτηση του στο Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου Υγείας την, εκ των υστέρων, καταβολή μέρος των σχετικών εξόδων από τη
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Δημοκρατία. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός 4 μηνών από την 
ημερομηνία διάγνωσης ή θεραπείας. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου αφού λάβει 
υπόψη τις περιστάσεις και τη σοβαρότητα της περίπτωσης και ικανοποιηθεί ότι εύλογα δεν 
τηρήθηκε η διαδικασία της εκ των προτέρων έγκρισης, παραπέμπει την αίτηση για εξέταση 
στην Επιτροπή Ειδικών Ιατρών, η οποία και σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθεί την 
διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 6 έως 8 του Σχεδίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των 
Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου «κάθε ασθενής έχει δικαίωμα σε φροντίδα υγείας, 
όπως αρμόζει στις ανάγκες της υγείας του», την οποία, ο παροχέας ιατρικών υπηρεσιών, 
οφείλει να του παρέχει εντός εύλογου χρόνου. 0 ασθενής, πέραν του δικαιώματος για 
παροχή φροντίδας υγείας, έχει δικαίωμα όπως η φροντίδα υγείας που του παρέχεται να 
είναι καλής ποιότητας, την όποια χαρακτηρίζουν τόσο τα υψηλά τεχνικά επίπεδα, όσο και 
η ανθρώπινη σχέση που αναπτύσσει με τον παροχέα. Σημειώνεται, ότι με Βάση τις 
ερμηνευτικές διατάξεις (άρθρο 2) του πιο πάνω Νόμου, «φροντίδα υγείας», σημαίνει κάθε 
μορφής ιατρικής, παραϊατρικής, εργαστηριακής, φαρμακευτικής ή νοσηλευτικής 
υπηρεσίας, για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία ή προαγωγή της υγείας.

Στο άρθρο 6 του πιο πάνω Νόμου, ορίζεται ότι «οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι 
συνεχώς διαθέσιμες και προσθάσιμες», σύμφωνα με τις δυνατότητες του ισχύοντος 
Συστήματος Υγείας, αλλά και τους διαθέσιμους οικονομικούς, ανθρώπινους και υλικούς 
πόρους του κράτους.

Βάσει του άρθρου 8 του ίδιου Νόμου, στις περιπτώσεις που, εκ πρώτης όψεως, οι 
περιστάσεις συνιστούν επείγον ιατρικό περιστατικό, το ιατρικό ίδρυμα και ο ιατρός που θα 
κληθεί να παράσχει φροντίδα υγείας, εξετάζει και περιθάλπει τον ασθενή το συντομότερο 
δυνατό, κατά το μέγιστο Βαθμό των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του. Εάν όμως για 
οποιουσδήποτε λόγους, αδυνατεί να το πράξει, τότε παραπέμπει τον ασθενή σε άλλο 
ιατρικό ίδρυμα ή παροχέα υπηρεσιών υγείας, όπου εύλογα αναμένεται ότι ο ασθενής θα 
λάΒει την κατάλληλη φροντίδα υγείας και διασφαλίζει κατά το μέγιστο δυνατό ότι θα γίνει 
η μεταφορά αυτή.

3. Συυπεράσυατα - Κριτική - Εισηγήσεις

Καταρχήν επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμο, η 
Επίτροπος Διοικήσεως δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει, να σχολιάσει και/ή να αμφισβητήσει 
τις εκτιμήσεις, πορίσματα και επιστημονικές γνωματεύσεις των ιατρών που άπτονται της 
ειδικότητας και πραγματογνωμοσύνης τους. Ως εκ τούτου, δεν δύναμαι να κρίνω, να 
σχολιάσω ή να υποκαταστήσω τις γνωματεύσεις και εισηγήσεις της Επιτροπής Ειδικών 
Ιατρών και του Αναθεωρητικού Συμβούλιου, αλλά ούτε και των ιδιωτών γιατρών που 
εξέτασαν τον παραπονούμενο. Οι ενέργειες αυτές εκφεύγουν του ελέγχου που διενεργώ.

Εντούτοις θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση, με Βάση όλα τα ενώπιον μου στοιχεία 
διαπιστώνεται ότι:
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1. Πληρείτο το κριτήριο που προβλέπει το άρθρο 2(ί) του Σχεδίου, για αποστολή 
ασθενή εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων, ήτοι «...η πάθηση του δεν μπορεί να τύχει 
αποτελεσματικής διάγνωσης ή θεραπείας στα κρατικά νοσηλευτήρια».

Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται από την Ιατρική Βεβαίωση, ημερ. 21/03/2018 του Δρ.
στην 0TT0‘a ^Πμείωνε ότι «...ο ασθενής αξιολογήθηκε 

κλινικά, εργαστηριακά και ακτινολογικά από την ιατρική ομάδα του 
Μεταμοσχευτικού Κέντρου... και του επεξηγήθηκε ότι μια μεταμόσχευση νεφρού δεν 
θα τον Βοηθήσει και πολύ πιο πιθανό να του είναι επιζήμια».

2. Πληρείτο επίσης και το κριτήριο που προβλέπει το άρθρο 2(ϋ) του Σχεδίου, για 
αποστολή ασθενή εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων, ήτοι «... η διάγνωση ή θεραπεία 
δεν μπορεί να παρασχεθεί από τα κρατικά νοσηλευτήρια μέσα στα χρονικό όρια που 
από ιατρική άποψη επιβάλλει η κατάσταση της υγείας του ασθενούς και η πιθανή 
εξέλιξη της υγείας του»

Σημειώνεται ότι ο ασθενής βρισκόταν στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και 
στην έκθεση της, ημερ. 15/06/2018, η Επιτροπή Ειδικών Νεφρολογίας του 
συνέστησε ότι μόνο «...σε περίπτωση Βελτίωσης των παραγόντων κινδύνου...» 
δύναται να επανέλθει για επαναξιολόγηση από την ιατρική ομάδα του 
Μεταμοσχευτικού Κέντρου και εάν αυτοί κρίνουν τότε μπορεί να υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση στην Κύπρο. Ο ασθενής δύο ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα 
στις 17/06/2018, υπεβλήθη σε επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού στο Λονδίνο.

Ο Δρ. ο ιατρός ο οποίος διενήργησε τη μεταμόσχευση, στην
επιστολή του ημερ. 07/08/2018, αναφορικά με τους «παράγοντες κίνδυνου» 
σημείωνε ότι “It is unlikely in my view that any of these would have significantly 
improved by any modification of risk factor and therefore it would seem that the 
transplant would be considered to be excessive risk in Cyprus permanently. ”

3. Ότι υπήρξε παραβίαση των επιταγών του άρθρου 7(1) του Σχεδίου, σχετικά με τα 
χρονικά πλαίσια στα όποια συνέρχεται η Επιτροπή Ειδικών Ιατρικής για εξέταση 
μιας αίτησης για αποστολή ασθενή στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο 
«... η Επιτροπή συνέρχεται, τουλάχιστον, μια φορά την εβδομάδα και σε έκτακτα ή 
επείγοντα περιστατικά συνέρχεται άμεσα.» Στην παρούσα υπόθεση ο κ.

υπέβαλε αίτηση για εκ των προτέρων κάλυψη των εξόδων αποστολής 
στο εξωτερικό, στις 18/04/2018 και έλαβε απάντηση στις 15/06/2018.

Η ίδια παραβίαση υπήρξε και σε σχέση με την εξέταση της ένστασης που υπέβαλε ο 
κ. κατά της απορριπτικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας.
Σημειώνεται ότι η ένσταση υποβλήθηκε στις 09/07/2018 και ο δικηγόρος του κ. 
Ερωτοκρίτου έλαβε απάντηση στις 12/02/2019.

4. Το ενδεχόμενο παραβίασης του άρθρου 8, του περί της Κατοχύρωσης και της 
Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου το οποίο ορίζει ότι στις 
περιπτώσεις που, εκ πρώτης όψεως, οι περιστάσεις συνιστούν επείγον ιατρικό

για θεραπεία



1 7

περιστατικό, το ιατρικό ίδρυμα και ο ιατρός που θα κληθεί να παράσχει φροντίδα 
υγείας, εξετάζει και περιθάλπει τον ασθενή το συντομότερο δυνατό, κατά το 
μέγιστο Βαθμό των ικανοτήτων και δυνατοτήτων του. Εάν όμως για
οποιουσδήποτε λόγους, αδυνατεί να το πράξει, τότε παραπέμπει τον ασθενή σε 
άλλο ιατρικό ίδρυμα ή παροχέα υπηρεσιών υγείας, όπου εύλογα αναμένεται ότι ο 
ασθενής θα λάβει την κατάλληλη φροντίδα υγείας και διασφαλίζει κατά το μέγιστο 
δυνατό ότι θα γίνει η μεταφορά αυτή.

Στη παρούσα υπόθεση, ο κ. εντάχθηκε στο μεταμοσχευτικό
πρόγραμμα του Μεταμοσχευτικού Κέντρου Κύπρου για προμεταμοσχευτικό έλεγχο, 
μετά από προτροπή του Προϊσταμένου του Κέντρου. Ωστόσο, η μεταμοσχευτική 
ομάδα, αφού έλαβε υπόψη τις κλινικές, εργαστηριακές και αξονικές εξετάσεις του 
ασθενή, έκρινε στην Βάση των δικών της δυνατοτήτων, πείρας, τεχνογνωσίας και 
επιστημονικής κατάρτισης, ότι ο ασθενής δεν ήταν ικανός υποψήφιος για
μεταμόσχευση νεφρού.

Στη συνέχεια, όμως, το Μεταμοσχευτικό Κέντρο Κύπρου και ο Επιστημονικός
Προϊστάμενός του αγνόησαν και/ή δεν έλαβαν υπόψη την ετοιμότητα που
εξέφρασαν τέσσερα διαφορετικά ιατρικά κέντρα του εξωτερικού να προχωρήσουν 
στην μεταμόσχευση νεφρού, παρά τα παράλληλα προβλήματα υγείας που είχε ο 
ασθενής και δεν προέβησαν σε οποιαδήποτε ενέργεια ώστε, τουλάχιστον, να 
διασφαλίσουν την εκεί παραπομπή του.

Συναφώς, όχι μόνο δεν ενήργησαν ώστε να παραπεμφθεί ο ασθενής και να λάβει εκ 
των προτέρων έγκριση, αλλά συνέχισαν να τηρούν αρνητική στάση, ακόμη και μετά 
την επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού στην οποία υποβλήθηκε ο 
στερώντας του την δυνατότητα να λάβει, εκ των υστέρων, κάλυψη των εξόδων 
θεραπείας με βάση τις πρόνοιες του Σχεδίου.

5. Η στάση του Μεταμοσχευτικού Κέντρου Κύπρου, να αρνηθεί στον ασθενή 
μετεγχειρητική παρακολούθηση μετά την επιστροφή του στη Κύπρο, ενδεχομένως 
να συνιστά παραβίαση των επιταγών του άρθρου 4(1) του πιο πάνω Νόμου, το 
οποίο ορίζει ότι «κάθε ασθενής έχει δικαίωμα σε φροντίδα υγείας, όπως αρμόζει 
στις ανάγκες της υγείας του», την οποία, ο παροχέας ιατρικών υπηρεσιών, οφείλει 
να του παρέχει εντός εύλογου χρόνου.

Ο ασθενής, πέραν του δικαιώματος για παροχή φροντίδας υγείας, έχει δικαίωμα 
όπως η φροντίδα υγείας που του παρέχεται να είναι καλής ποιότητας, την όποια να 
χαρακτηρίζουν τόσο τα υψηλά τεχνικά επίπεδα, όσο και η ανθρώπινη σχέση που 
αναπτύσσει με τον παροχέα, καθώς και του άρθρου 6 του πιο πάνω Νόμου, του 
οποίο ορίζει ότι «οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμες και 
προσθάσιμες», σύμφωνα με τις δυνατότητες του ισχύοντος Συστήματος Υγείας, 
αλλά και τους διαθέσιμους οικονομικούς, ανθρώπινους και υλικούς πόρους του 
κράτους.
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Υπό το φως των πιο πάνω, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στον Υπουργό Υγείας με την 
εισήγηση, όπως το αίτημα του κ · ^ Η Η Η 0 ^ γ ι α  την εκ των υστερών κάλυψη των 
εξόδων θεραπείας του στο εξωτερικό με Βάση το Σχέδιο, τύχει άμεσης και ενδελεχούς 
επανεξέτασης, στην οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παράμετροι και συνθήκες 
υπό τις οποίες ο ασθενής και η σύζυγος του, ως ζώντας δότης νεφρού, οδηγήθηκαν στην 
απόφαση να αποταθούν στο Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ^ Ι ^ ^ Β Μ Η ν Η Β Β Η Η β Β Β Ιβ Μ Β Ρ  του 
Λονδίνου, για μεταμόσχευση νεφρού, εφόσον είναι αναντίλεκτο ότι το Μεταμοσχευτικό 
Κέντρο Κύπρου αρνήθηκε να του παρέχει τη συγκεκριμένη θεραπεία

ΜαρΧ^τυλιάήοΰ^Λοττίδη 
Επίτροπος Διοικήσεως και 
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


