ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
(ΟΣΑΚ)
Έτος Ίδρυσης: 1986

Αποτελεί τη συνέχεια της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων
(ΠΟΣΠΦ)

Αρ. Φακ. 7.29.1.2.2021.6
Ημερ. 3 Μαρτίου 2021
Προς:
Κωνσταντίνο Ιωάννου
Υπουργό Υγείας
Χριστίνα Γιαννάκη
Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας
Θέμα: Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για Επιδότηση θεραπειών υγείας
για παιδιά ΑΜΕΑ προσχολικής και σχολικής ηλικίας
Σε συνέχεια της επιστολής του Συνδέσμου Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής
με ή χωρίς Υπερκινητικότητα, Κύπρου και της Παγκύπριας Οργάνωσης Γονέων
και Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και άλλες Παραλύσεις ημερ. 9.2.2021 με θέμα
«Αίτημα για χορηγία θεραπειών στο ιδιωτικό τομέα στα πλαίσια του Σχεδίου
Επιδότησης Θεραπειών για παιδιά ΑΜΕΑ (3-18 ετών) για αποστολή εκτός
κρατικών νοσηλευτηρίων για την περίοδο 12.09.2019 – 30.09.2020» αλλά και της
επιστολής της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) ημερ.
19.10.2020, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, αφού όπως
διαφαίνεται, συνεχίζει να παρατηρείται τεράστια καθυστέρηση στην έγκριση των
αιτήσεων και την καταβολή των επιδομάτων, γεγονός το οποίο δικαιολογημένα
απασχολεί τους γονείς των παιδιών.
Δυστυχώς η ΟΣΑΚ δέχεται επανειλημμένα αρκετά παράπονα τόσο από τις
οργανώσεις της, όσο και από γονείς παιδιών για μη ικανοποιητική εξυπηρέτηση
και ανταπόκριση από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τις αιτήσεις που
έχουν υποβάλει στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας για
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επιδότηση θεραπειών υγείας για παιδιά ΑμεΑ προσχολικής και σχολικής ηλικίας
για την αποστολή εκτός κρατικών νοσηλευτηρίων με τη διαδικασία της
συμπλήρωσης κουπονιού για κάλυψη των αναγκών τους, το οποίο προκηρύχθηκε
από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Μετά λύπης μας παρατηρούμε ότι ενάμιση χρόνο σχεδόν από την εξαγγελία του
εν λόγω σχεδίου αρκετοί γονείς αν και έχουν εγκριθεί, δεν τους έχει καταβληθεί το
σχετικό επίδομα- ποσό που δικαιούνται, ενώ άλλοι γονείς, δεν έχουν λάβει ακόμη
απάντηση από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το αίτημά τους.
Η όλη καθυστέρηση στην έγκριση, αλλά και στην καταβολή του επιδόματος άφησε
εκτεθειμένα αρκετά παιδιά των οποίων οι γονείς δεν είχαν τα χρήματα να
ξεκινήσουν ή ακόμη και να συνεχίσουν τις θεραπείες των παιδιών τους, λόγω των
οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ως απόρροια της πανδημίας.
Τέλος τονίζεται ότι ιδιαίτερα αυτή την δύσκολο περίοδο την οποία διανύουμε, θα
πρέπει το Υπουργείο Υγείας να δείξει ανθρώπινο πρόσωπο και να προχωρήσει
τάχιστα με την άμεση διεκπεραίωση των αιτήσεων και καταβολή των επιδομάτων,
στηρίζοντας έμπρακτα και ουσιαστικά τις οικογένειες των παιδιών, έτσι ώστε να
μπορέσουν να συνεχίσουν τις θεραπείες τους.
Κατανοούμε πλήρως τον τεράστιο όγκο των αιτήσεων τον οποίο έπρεπε να
διαχειριστεί το προσωπικό, γι’ αυτό και επαναφέρουμε την εισήγηση της ΟΣΑΚ
για σωστή στελέχωση της ομάδας η οποία εξετάζει τις αιτήσεις.
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, αλλά και στην επίλυση του όλου
ζητήματος.
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Με εκτίμηση,

Πρόεδρος
(Μάριος Κουλούμας)

Γ. Γραμματέας
(Xαράλαμπος Παπαδόπουλος)
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