Επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ Γ. Ομήρου στον ΟΑΥ
Αντιπροσωπεία της ΕΔΕΚ υπό τον Πρόεδρο του Κινήματος και Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη
Ομήρου πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) και είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ χαρακτήρισε την εισαγωγή του ΓΕΣΥ ως ζήτημα
«μείζονος σημασίας», προσθέτοντας ότι η ΕΔΕΚ από την ίδρυσή της τάσσεται υπέρ της
ταχείας εφαρμογής του ΓεΣΥ.
Ανέφερε ότι η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες στον τομέα της υγείας, με τα
κρατικά νοσηλευτήρια να αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στην τρομακτική πίεση που
δέχονται.
«Η πρόβλεψη είναι ότι το υφιστάμενο σύστημα υγείας οδεύει προς κατάρρευση, αν δεν έχει
ήδη καταρρεύσει» είπε ο κ. Ομήρου.
«Είναι η ώρα για ένα εθνικό σύστημα υγείας, που να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε
ολόκληρο τον πληθυσμό, στη βάση των αρχών της καθολικότητας, της αλληλεγγύης και της
ισότητας όλων σε πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα υγείας» είπε ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ.
Πρόσθεσε ότι «καμία καθυστέρηση δεν είναι πλέον νοητή, αποδεκτή ή ανεκτή».
Όπως ανέφερε, τα συμπεράσματα της επικαιροποιημένης αναλογιστικής μελέτης για το ΓεΣΥ
είναι θετικά και αποδεικνύουν ότι το ΓεΣΥ είναι οικονομικά βιώσιμο.
Ο κ. Ομήρου, κάλεσε την Κυβέρνηση να λάβει άμεσα την πολιτική απόφαση και να την
εξαγγείλει για την προώθηση όλων των αναγκαίων μέτρων για την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ
μέχρι το τέλος του 2015, να στηρίξει τις προσπάθειες του ΟΑΥ και να εργαστεί σε συνεργασία
με όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου για την εισαγωγή του ΓεΣΥ.
«Ας ληφθεί απόφαση ότι το 2015 θα είναι ορόσημο για να έχουμε ΓεΣΥ.
Η πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι δικαίωμα των πολιτών
και υποχρέωση της πολιτείας» υπέδειξε.
Ο Πρόεδρος του ΟΑΥ Θωμάς Αντώνιου, απαντώντας σε ερωτήσεις, ανέφερε ότι για την
εφαρμογή του ΓεΣΥ υπάρχει οδικός χάρτης ο οποίος χρειάζεται επικαιροποίηση, με βάση τις
εξελίξεις και την επικαιροποιημένη αναλογιστική μελέτη.
Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ανδρέας Δημητριάδης, αφού ανέφερε ότι η Τρόικα
θεωρεί ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ μέχρι το 2015 είναι επιβεβλημένη, είπε ότι αυτό που
χρειάζεται είναι μια πολιτική απόφαση γιατί το χρονοδιάγραμμα υπάρχει.
Ανέφερε ότι προφανώς πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις με την Κυβέρνηση για να
δοθούν διευκρινίσεις και εξηγήσεις, προτού δοθεί τελικά το πράσινο φως.
«Μέχρι το τέλος του 2015 δεν υπάρχει πολύς χρόνος, ούτε σηκώνει αναβολή, καθυστέρηση
και μεμψιμοιρία.
Πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά από τώρα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το ΓεΣΥ
μέχρι το 2015» είπε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση, έστω και μικρή, θα έχει
σαν αποτέλεσμα να χαθεί ο στόχος του 2015.
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