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      20η ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 
 

      Έκθεση  

Επιτροπής Υγείας 

της Βουλής των Γερόντων  

 
«Προς μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες» 

 

 Θερμά χαιρετίζω όλους τους παρισταμένους στην 20η σημερινή, 

Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων. Πόσο ωραίο είναι να ζεις και να θυμάσαι.. 

Ο Θεός μας αξίωσε και διανύσαμε αυτή την πορεία της «Βουλής των 

Γερόντων» που εδώ και είκοσι χρόνια, κάθε χρόνο τέτοια εποχή 

συναντιόμαστε για να παρουσιάσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν την 

δική μας ηλικία. Άλλα λύνονται, αλλά τα περισσότερα δυστυχώς, 

επαναλαμβάνονται και επαναλαμβάνονται, με την προσμονή πως θα γίνει 

κάτι.  

 Το θέμα μας φέτος, όπως και πριν 20 χρόνια, «Προς μια κοινωνία για 

όλες τις ηλικίες»… Ναι ζούμε με τα μικρά παιδιά, τους εφήβους, τους νέους, 

τους μεσήλικες, τους ηλικιωμένους. Έτσι ακριβώς αποτελείται η κάθε 

κοινωνία… 

 Εμείς που έχουμε διαβεί όλες τις ηλικίες, βιώσαμε διάφορες καταστάσεις 

στην πορεία της ζωής μας, τώρα προσμένουμε πορεία προς τον Κύριο, ας 

αφυπνίσουμε τους ιθύνοντες να ακούσουν τις ανάγκες παροχών για 

καλύτερες μέρες διαβίωσης. 

Αιτήματα: 

1.    Να γίνει άμεσα η εφαρμογή του ΓΕΣΥ χωρίς άλλη αναβολή. Το 2014 

απεφασίσθη ότι την 1η Ιουλίου 2015 θα ξεκινούσε η εφαρμογή του 

ΓΕΣΥ. Πλέον κατάντησε ανέκδοτο! Απαιτούμε να εφαρμοστεί μέσα στα 

καθορισμένα χρονοδιαγράμματα που καθορίστηκαν στις νομοθεσίες 

που ομόφωνα ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 16 Ιουνίου 

2018. Βεβαίως, όπως μας έχουν ενημερώσει από το Υπουργείο Υγείας 

άρχισαν οι πρώτες εφαρμογές με τη συμπλεγματοποίηση των 

Αγροτικών Κέντρων Υγείας και από την αρχή του νέου χρόνου θα 

αρχίσει η εφαρμογή της αυτονόμησης των Κρατικών Νοσηλευτηρίων. 

Αναμένουμε… 
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2. Άμεσα να γίνει η μηχανογράφηση των φακέλων. Ας 

αναλογιστούν, έστω και μια στιγμή, όλοι αυτοί που πολεμούν το ΓΕΣΥ, 

τον πόνο και την απελπισία που προκαλούν στον πληθυσμό με τις 

αναβολές και τα θέλω τους. Σαν Ευρωπαϊκό Κράτος προσπαθούμε να 

γίνουμε τριτοκοσμικοί; Ως ενημέρωση, από το Υπουργείο Υγείας 

άρχισε η μηχανογράφηση και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση.  

3.  Να τοποθετηθούν επαρκή και μόνιμα καθίσματα στον χώρο εγγραφής 

και φαρμακείου σε όλα τα Νοσηλευτήρια, για να μην ταλαιπωρείται 

όρθιος ο ασθενής.  

4.  Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (Ο.Α.Υ.) να αναγνωρίσει την 

καρδιοπάθεια ως χρόνια ασθένεια με κύριο δικαίωμα άμεσης 

πρόσβασης στον καρδιολόγο, χωρίς ανάγκη παραπεμπτικού από τον 

οικογενειακό γιατρό.  

5.  Σεβασμός στην τρίτη ηλικία από τους Λειτουργούς Υγείας στα 

Νοσηλευτήρια. 

6.  Στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας να γίνει χωρίς 

καθυστέρηση επεμβατικό κέντρο καρδιολογίας προς εξυπηρέτηση της 

Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου.  

7.  Να μειωθούν οι λίστες αναμονής. Ακόμη παρατηρείται καθυστέρηση 

σε ορισμένες ομάδες ασθενών.  

8.  Επιχορήγηση από το κράτος φαρμάκων που δεν προσφέρονται στα 

Κρατικά Νοσηλευτήρια.  

9.   Άδεια Οδήγησης. Απαράδεκτη η προτεινόμενη προσθήκη του άρθρου 

7 του Περί Αδείας Οδήγησης (τροποποιητικός) Νόμος του 2018 που 

προβλέπει την ετήσια παρουσίαση πιστοποιητικού υγείας από 

τέσσερεις ειδικότητες ιατρών από πρόσωπα ηλικίας μεγαλύτερης των 

76 ετών για ανανέωση της άδειας οδήγησης. Τυχόν έγκριση της 

προτεινόμενης προσθήκης θα προκαλέσει τεράστια ταλαιπωρία και 

απομόνωση των ηλικιωμένων που είναι ικανοί για οδήγηση. 

10. Προσμένουμε επιτέλους να εγκριθεί η πλήρης απασχόληση της 

Λειτουργού της Βουλής των Γερόντων που εκκρεμεί εδώ και χρόνια.  


