
Οργανωτής

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 

Τετάρτη 
2 Μαρτίου 2016, 

ώρα 18:00,
Συνεδριακό Κέντρο

Φιλοξενία,
Λευκωσία 

Μεταρρυθμίσεις 
στην παροχή Υγείας 
και η προοπτική ενός 

βιώσιμου Γενικού 
Σχεδίου Υγείας

«

«

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός σάς προσκαλεί σε απογευματινή συζήτηση για τις
 «Μεταρρυθμίσεις στην παροχή Υγείας και την προοπτική ενός βιώσιμου Γενικού Σχεδίου Υγείας»,

την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, στις 18:00 
στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.  

Απευθύνεται σε: Κυβέρνηση  - Υπουργείο Υγείας, οργανισμούς ασφάλισης υγείας, ιατρούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ιδιωτικά νοσηλευτήρια – κλινικές, 
εργοδοτικές οργανώσεις, συντεχνίες, φαρμακοβιομηχανίες, εισαγωγείς, εμπόρους, διανομείς φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού, 

ασφαλιστικές εταιρείες, φαρμακεία/ φαρμακοποιούς, μέλη συνδέσμων ασθενών, μέλη παγκύπριας συντεχνίας νοσηλευτών, 
μέλη παγκύπριου συντονιστικού συμβουλίου εθελοντισμού (ΠΑ.Σ.Ι.Ν.), ευρύ κοινό. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016 
και την αποστείλετε με email στο events@disy.org.cy ή με φαξ στο: 22679820.

Online εγγραφή: www.imhbusiness.com
Για περισσότερες πληροφορίες: ΙΜΗ, 22505555



17:15-18:00          Εγγραφές

18:00-18:10          Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

18:10-19:30           Ανοικτή συζήτηση με θέμα: «Μεταρρυθμίσεις στην παροχή Υγείας και η προοπτική ενός βιώσιμου Γενικού Σχεδίου Υγείας»
Δημόσια Νοσηλευτήρια
   •  Τα δεδομένα και τα προβλήματα του κλάδου. 
   •  Υπάρχει ανάγκη αυτονόμησης, αναδιάρθρωσης και μεταρρύθμισης; Γιατί θεωρείται απαραίτητη η αυτονόμηση, ποιες οι 

δυσκολίες και δυστοκίες στη συμφωνία και εφαρμογή της και τι αναμένεται να πετύχει; 
   •  Πότε αναμένεται να λειτουργήσει στην πράξη;
Εφαρμογή καθολικού Συστήματος Υγείας
   •  Τι περιλαμβάνει ο αρχικός σχεδιασμός και ο νόμος του 2001;
   •  Ποιες οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι από την εφαρμογή του;
   •  Υπάρχουν εναλλακτικά συστήματα που μπορούν να λειτουργήσουν;

19:30              Ολοκλήρωση συζήτησης – Ακολουθεί δεξίωση

Ομιλητές

Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου 
Πρόεδρος 

Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου 

Θωμάς Αντωνίου
Πρόεδρος 

Οργανισμού Ασφάλισης 
Υγείας

Στέφη Δράκου
Γενική Διευθύντρια 

Συνδέσμου 
Ασφαλιστικών 

Εταιρειών Κύπρου

Μάριος Κουλούμας
Πρόεδρος 

Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Πασχόντων και 

Φίλων

Εισαγωγή:
Αβέρωφ Νεοφύτου 

Πρόεδρος 
Δημοκρατικού Συναγερμού

Συντονισμός:
Δρ. Χαράλαμπος Κωνσταντίνου 

Επικεφαλής Τμήματος 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

ΕΥ Κύπρου

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

Δρ. Γιώργος Παμπορίδης 
Υπουργός Υγείας

Χάρης Γεωργιάδης
Υπουργός Οικονομικών



Εταιρεία/Οργανισµός:

∆ιεύθυνση: Πόλη: Τ.Τ.:

Tηλέφωνο: Φαξ:

E-mail: Ιστοσελίδα:

Η IMH φροντίζει για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων.
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας που παίρνουµε τα
χρησιµοποιούµε για να σας κρατούµε ενήµερους για συνέδρια,
σεµινάρια, εκθέσεις, εκδόσεις ή ηλεκτρονικές εκδόσεις που
ενδεχοµένως να σας ενδιαφέρουν. Σε καµία περίπτωση δεν
χρησιµοποιούνται από άλλους φορείς ή για άλλους σκοπούς. Εάν
∆ΕΝ επιθυµείτε να συνεχίσετε να παίρνετε πληροφορίες από την
εταιρεία µας, είτε ταχυδροµικώς ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
παρακαλώ σηµειώστε εδώ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

• Τυχόν ακυρώσεις συµµετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν
εγγράφως δύο µέρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

 (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 29 Φεβρουαρίου 2016)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 22679820

Για πληροφορίες και εγγραφές:
ΙΜΗ, Αιγάλεω 5, 2057 Στρόβολος, Τ.Κ. 21185, 1503, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22 505555, Φαξ. +357 22 679820, e-mail: events@imhbusiness.com, website: www.imhbusiness.com

1η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κος Κα

Όνοµα:

Θέση:

E-mail:

2η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κος Κα

Όνοµα:

Θέση:

E-mail:

3η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κος Κα

Όνοµα:

Θέση:

E-mail:

4η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κος Κα

Όνοµα:

Θέση:

E-mail:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΎΘΕΡΗ

Σας ενηµερώνουµε ότι η επιβεβαίωση της εγγραφής σας θα αποσταλεί το συντοµότερο, µόλις
παραλάβουµε γραπτώς - είτε online είτε µέσω φαξ ή ταχυδροµείου - την αίτησή σας. Επισηµαίνεται,
επίσης, ότι οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωµα για αλλαγές σε  λεπτοµέρειες - και όχι στην ουσία
- της εκδήλωσης, χωρίς προειδοποίηση, ακόµα κι αν αυτές δεν αναγράφονται στο πρόγραµµα,
εφόσον προέκυψαν µετά την εκτύπωσή του και οφείλονται σε απρόβλεπτους παράγοντες. Ακόµα,
θα πρέπει να γνωρίζετε, πως όταν οι περιστάσεις αναγκάσουν τους διοργανωτές να ακυρώσουν
µια εκδήλωση, ευθύνη τους είναι να επιστρέψουν τυχόν καταβληθέντα τέλη συµµετοχής. ∆εν
ευθύνονται, όµως, για οποιαδήποτε αποθετική ζηµία. Λάβετε υπόψη, τέλος, ότι η αίτηση συµµετοχής
και η online εγγραφή αποτελούν νοµικά δεσµευτική σύµβαση.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016, ώρα έναρξης: 18:00
Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία 

«Μεταρρυθμίσεις στην παροχή Υγείας και η προοπτική 
ενός βιώσιμου Γενικού Σχεδίου Υγείας»


