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Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟΣΠΦ) 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Επιστημονική Επιμέλεια: Κυριάκος Σουλιώτης 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την ανάδειξη, διεθνώς, του αιτήματος για ενδυνάμωση των ασθενών και 

ενεργό συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικής υγείας ως στοιχείου άρρηκτα 

συνδεδεμένου με την έννοια της δημοκρατίας. 

2. Την ανάγκη για εξορθολογισμό και περιστολή των υγειονομικών δαπανών, η 

οποία έχει καταστήσει την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη χάραξη της πολιτικής υγείας ως 

απολύτως αναγκαία προκειμένου να προκύψει μια ευρέως αποδεκτή 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. 

3. Την εμπειρική πραγματικότητα καθώς και πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα 

τα οποία οδηγούν στη διαπίστωση ότι η συμμετοχή των ασθενών (δια των 

εκπροσώπων τους) στη χάραξη πολιτικής υγείας είναι ιδιαίτερα χαμηλή. 

4. Την εθνική πραγματικότητα αναφορικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 

(Άρθρο 19, Ν. 1(Ι), 2005) και την ανάγκη εφαρμογής ή/και συμπλήρωσής 

του. 

 

Καλούμε τους αρμόδιους πολιτειακούς και κοινωνικούς φορείς να αναδείξουν με 

θεσμικά κατοχυρωμένο τρόπο τους ασθενείς ως συμμετέχοντες στη χάραξη 

πολιτικής υγείας και ιδίως δια μέσου: 

1. Της επίσημης, δομημένης και αντιπροσωπευτικής συμμετοχής τους σε 

διεργασίες μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας ή άλλων κρίσιμων 

αποφάσεων πολιτικής υγείας. Η συμμετοχή αυτή αφορά τόσο στις Ομάδες 

Εργασίας του Υπουργείου Υγείας όσο και στο διάλογο που διεξάγεται στην 

Εθνική Αντιπροσωπεία κατά τη λήψη απόφασης πολιτικής υγείας, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των πόρων. 
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2. Της επίσημης, δομημένης και αντιπροσωπευτικής συμμετοχής τους σε 

Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Υγείας με εξειδικευμένο 

(κατά πάθηση) αντικείμενο. Η συμμετοχή αυτή αφορά στην προετοιμασία ή 

επεξεργασία ειδικών διατάξεων πρόσβασης ή παροχών για τους ασθενείς 

συγκεκριμένων κατηγοριών. 

3. Της επίσημης, δομημένης και αντιπροσωπευτικής συμμετοχής τους σε 

Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας, ανεξάρτητων Οργανισμών σχετικών με την 

υγεία. Στην περίπτωση αυτή, η εκπροσώπηση των ασθενών θα πρέπει, 

μεταξύ άλλων, να ικανοποιεί το κριτήριο της συνάφειας προς το 

αντικείμενο-έργο της Επιτροπής / Ομάδας Εργασίας. 

4. Της επίσημης, δομημένης και αντιπροσωπευτικής συμμετοχής τους στη 

Διοίκηση του συστήματος υγείας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων ασθενών 

στα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων, του Οργανισμού Ασφάλισης 

Υγείας αλλά και των άλλων δομών-οργανισμών του συστήματος υγείας. Η 

συμμετοχή αυτή θα είναι ισότιμη με των υπολοίπων μελών (ενδελεχής 

ενημέρωση, δικαίωμα ψήφου κ.λπ.). 

5. Της επίσημης, δομημένης και αντιπροσωπευτικής συμμετοχής τους σε 

Ομάδες Εργασίας / Επιτροπές με αντικείμενο την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης 

τεχνολογιών. 

6. Της συμμετοχής τους σε Επιτροπές έγκρισης διενέργειας κλινικών μελετών. 

Λόγω της υψηλής εξειδίκευσης, η εκπροσώπηση των ασθενών θα πρέπει να 

ικανοποιεί κάθε φορά το κριτήριο της συνάφειας προς τη θεραπευτική 

περιοχή της κλινικής μελέτης.  

 

Η ΠΟΣΦΠ και οι Σύλλογοι Ασθενών μέλη της από τη μεριά τους δεσμεύονται για: 

1. τη διαφάνεια της διαδικασίας ορισμού εκπροσώπων τους στα ως άνω 

όργανα και επιτροπές, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η συνάφεια στο 

εκάστοτε έργο όσο και ο πλουραλισμός της εκπροσώπησης.  

2. την ανάληψη δράσεων εκπαίδευσης των εκπροσώπων τους (επί των 

διαδικασιών αλλά και επί ουσιαστικών επιστημονικών θεμάτων) για την 

ενημερωμένη και αποτελεσματική συμμετοχή τους. 

 

 

 

 

 


