ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αναφερόμενος στη συνέντευξη του ιατρού Πέτρου Πετρίδη
που δημοσιεύτηκε στην έκδοση της εφημερίδας σας ημερομηνίας 8 Μαΐου 2011 με τίτλο
«Εγκλωβιστήκαμε σε ένα στενόμυαλο ΓεΣΥ», παραθέτει τα ακόλουθα για σκοπούς ορθής
ενημέρωσης των αναγνωστών σας.
1.

Ο σχεδιασμός του ΓεΣΥ άρχισε στο τέλος του 2006 και όχι πριν 20 χρόνια όπως εσφαλμένα
ισχυρίζεται ο Δρ Πετρίδης. Μάλιστα, ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη βοήθεια ειδικών
συμβούλων διεθνούς κύρους με πολύχρονη εμπειρία σε θέματα υγείας, με τη συνεργασία
των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων.
Απώτερος σκοπός του ΓεΣΥ, όπως αντανακλάται στο
τροποποιητικό νομοσχέδιο, είναι η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων, στρεβλώσεων
και αγκυλώσεων του σημερινού τρόπου λειτουργίας του τομέα της υγείας.

2.

Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ προωθείται η αποτελεσματική συνεργασία δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα στη βάση ενός μικτού συστήματος υγείας. Το νέο σύστημα θα είναι
κοινωνικά δίκαιο, καθολικό και θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες
υγείας σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.

3.

Σε αντίθεση με το ΓεΣΥ, τα πλείστα ιδιωτικά σχέδια υγείας δεν καλύπτουν προϋπάρχουσες
ή εκ γενετής παθήσεις ούτε και τις συσχετιζόμενες ασθένειές τους ή χρόνιες παθήσεις από
τις οποίες προκύπτει το μεγαλύτερο κόστος περίθαλψης των πολιτών στα πλαίσια ενός
γενικού σχεδίου υγείας.

4.

Καμιά επίσημη μελέτη δεν αμφισβητεί την οικονομική βιωσιμότητα του ΓεΣΥ. Αντίθετα, η
πρόσφατη αναλογιστική μελέτη του οίκου Mercer επιβεβαιώνει την οικονομική
βιωσιμότητα του ΓεΣΥ και καταδεικνύει ότι με την εφαρμογή του θα προκύψουν
σημαντικές εξοικονομήσεις για την οικονομία.

5.

Το ΓεΣΥ έχει σχεδιαστεί ως έργο κοινωνικής πολιτικής για να ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες προκλήσεις του τομέα της υγείας, έτσι ώστε να διασφαλίζει την πρόσβαση
όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, οι οποίες να ικανοποιούν τις ανάγκες
του κύπριου ασθενή.

6.

Υπεραπλουστευμένες και ατεκμηρίωτες προσεγγίσεις
εντυπώσεις της κοινής γνώμης και επιτείνουν τη σύγχυση.
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