Αποποίηση ευθύνης
Το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ) και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
ώστε να διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό του
τόπο, κάτω από τις Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (ΚΚΟ), είναι ορθά και πλήρη.
Το ΥΥ και ο ΟΑΥ, δε φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων ή για θέματα
που προκύπτουν αναφορικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων.
Το ΥΥ και ΟΑΥ δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε καμία περίπτωση προς οποιονδήποτε για τυχόν ζημιά
προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σ´ αυτά. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να
περιέχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα και μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς
προειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση.
Οι οδηγίες/εισηγήσεις που αναφέρονται και αφορούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), οι
οποίες δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Υγείας / ΟΑΥ βασίζονται σε υφιστάμενες διεθνείς κλινικές
κατευθυντήριες γραμμές που έχουν στηριχθεί σε επιστημονικά δεδομένα από βιβλιογραφική
ανασκόπηση των πιο πρόσφατων διαθέσιμων μελετών (έως την ημερομηνία δημοσίευσής τους).
Επιπρόσθετα οι δημοσιευμένες ΚΚΟ έχουν αξιολογηθεί και προσαρμοστεί στα δεδομένα της Κύπρου.
Κύριος στόχος των ΚΚΟ είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας έτσι ώστε να προβαίνουν σε
έγκυρες και ενημερωμένες αποφάσεις για τους ασθενείς τους. Ωστόσο η εφαρμογή των ΚΚΟ δεν
εγγυάται την επιτυχή έκβαση της παρέμβασης. Οι ΚΚΟ δεν υποκαθιστούν την ατομική ευθύνη των
επαγγελματιών υγείας να λαμβάνουν τις δικές τους κατάλληλες αποφάσεις για τη φροντίδα/θεραπεία
κάθε περίπτωσης ασθενή ξεχωριστά και μετά από διαβούλευση με τον ασθενή / κηδεμόνα / φροντιστή,
σύμφωνα με την κρίση, γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη τους. Οι ΚΚΟ δεν έχουν ως στόχο να
υποκαταστήσουν την κρίση του κλινικού ιατρού στη διάγνωση και θεραπεία συγκεκριμένου ασθενή.
Οι ΚΚΟ μπορεί να μην είναι πλήρης ή ακριβής. Οι συγγραφείς, ο ΟΑΥ και το ΥΥ αποποιούνται κάθε
ευθύνης σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των ΚΚΟ καθώς και κάθε ευθύνης για συνεπαγόμενη
λανθασμένη χρήσης τους.
Οι χρήστες των ΚΚΟ καλούνται να αναζητήσουν νεότερες πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν τις
διαγνωστικές και θεραπευτικές συστάσεις που περιέχονται μέσα στις ΚΚΟ.
Επιπρόσθετα, οι συντάκτες των ΚΚΟ έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες έτσι ώστε οι πληροφορίες
στις οποίες βασίζονται οι ΚΚΟ να είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Οι χρήστες των ΚΚΟ συνιστάται να
επιβεβαιώνουν μέσω ανεξάρτητων πηγών ότι οι πληροφορίες που περιέχονται, ιδιαίτερα αυτές που
σχετίζονται με τις δόσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων, είναι ορθές. Οι συγγραφείς, ο ΟΑΥ και το
Υπουργείο Υγείας δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, πληροφορίες οι οποίες
εκλαμβάνονται ως παραπλανητικές, ή για την επιτυχία οποιασδήποτε θεραπευτικής αγωγής που
περιλαμβάνεται στις ΚΚΟ.

