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------------------

Κύριε Πρόεδρε, µετά την τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής
υγείας στη Βουλή, δηµιουργήθηκε η εντύπωση ότι το ΓεΣΥ
εγκαταλείπεται. Τελικά, να θεωρήσουµε ότι παραπέµπεται στις
ελληνικές καλένδες;

Μεγαλεπήβολα και σηµαντικά έργα, όπως είναι το ΓεΣΥ, δεν εφαρµόζονται χωρίς
πραγµατική πολιτική βούληση στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Με το προεκλογικό
του πρόγραµµα, ο Πρόεδρος Χριστόφιας δεσµεύτηκε όχι µόνο να προωθήσει την
εφαρµογή του ΓεΣΥ, αλλά και ότι “οι ρυθµοί υλοποίησής του θα επιταχυνθούν”. Η
δέσµευση είναι σαφής και δεδοµένη και µάλιστα επαναβεβαιώθηκε πολλές
φορές. Αυτό, όµως, δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται η λήψη πολιτικών και
δεσµευτικών αποφάσεων.

-

Για να περάσουµε από τις διακηρύξεις στις πράξεις. Έτσι δεν είναι;

Η προετοιµασία για την υλοποίηση του ΓεΣΥ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Αποµένουν µερικές λεπτοµέρειες και η ολοκλήρωση του Ανταγωνιστικού
∆ιαλόγου για την επιλογή του συστήµατος πληροφορικής. Τώρα βρισκόµαστε
στο σηµείο που πρέπει να ληφθούν κρίσιµες αποφάσεις από την Κυβέρνηση οι
οποίες θα κρίνουν την πάρα πέρα προώθηση του έργου.

-

Ποιες είναι οι αποφάσεις αυτές κ. Χριστοφή;

Αναφέροµαι στην προκήρυξη της προσφοράς για την επιλογή του συστήµατος
πληροφορικής, η ύπαρξη του οποίου είναι εκ των ων ουκ άνευ για την
αποτελεσµατική λειτουργία του ΓεΣΥ και τούτο ανεξάρτητα αν εφαρµοστεί
σταδιακά ή πλήρως. Στο σηµείο αυτό νιώθω την ανάγκη να οµολογήσω ότι οι
απόψεις που εξέφρασαν οι Υπουργοί Οικονοµικών και Υγείας στην τελευταία
συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής υγείας µου έχουν προκαλέσει πολλούς
προβληµατισµούς για το µέλλον του ΓεΣΥ.

-

∆ίνεται η εντύπωση κύριε Χριστοφή ότι η Κυβέρνηση παρουσιάζεται
διστακτική στην προώθηση του ΓεΣΥ, λόγω υψηλού κόστους.
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Μάλιστα, κάποιοι αναφέρθηκαν σε κατάρρευση της κυπριακής
οικονοµίας σε περίπτωση εφαρµογής του ΓεΣΥ. Πως σχολιάζετε;

Η εφαρµογή του ΓεΣΥ δεν θα προσθέσει στις υφισταµένες δαπάνες υγείας.
Τουναντίον, θα συµβάλει στη συγκράτηση του ρυθµού αύξησης των δαπανών
υγείας σε χαµηλότερα από τα σηµερινά επίπεδα µέσω των διάφορων
µηχανισµών ελέγχου που θεσµοθετούνται. Η εφαρµογή π.χ. του σφαιρικού
προϋπολογισµού θα διασφαλίζει ότι οι δαπάνες θα περιορίζονται σε
συγκεκριµένο προσυµφωνηµένο µε τους παροχείς ύψος και θα συνάδουν µε την
ανάπτυξη της οικονοµίας.
Η εκτίµηση αυτή αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση προόδου της Κυβέρνησης
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Εθνικό Μεταρρυθµιστικό Πρόγραµµα της
Κύπρου 2008-2010 στην οποία αναφέρεται ότι «µε την εφαρµογή του ΓεΣΥ
αναµένεται να υπάρξει µια σηµαντικά θετική επίδραση στην οικονοµία της τάξης
των €86εκ το χρόνο, ή σε 0,5% του ΑΕΠ».

-

Ποιο θα είναι δηλαδή το συνολικό κόστος λειτουργίας το ΓεΣΥ;

Η αναλογιστική µελέτη των Mercer, ενός εγνωσµένου κύρους διεθνούς οίκου
αναλογιστών που εκπονήθηκε το 2008, έχει υπολογίσει το κόστος λειτουργίας
του ΓεΣΥ για το 2009 σε €977εκ. Να σηµειωθεί ότι η ίδια µελέτη έχει εκτιµήσει ότι
µε την εφαρµογή του ΓεΣΥ θα προκύψουν σε περίοδο 10 ετών εξοικονοµήσεις
για την οικονοµία της τάξης του €1δις. Είναι σηµαντικό να υπογραµµίσω ότι η
εκτίµηση αυτή συµπίπτει µε την αντίστοιχη εκτίµηση των συµβούλων του οίκου
McKinsey.

-

Ναι κ. Χριστοφή αλλά από το 2008 που εκπονήθηκε η αναλογιστική
µελέτη µεσολάβησε η οικονοµική κρίση. Μήπως αλλάζουν τώρα τα
δεδοµένα;

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονοµικής κρίσης έχουν
επηρεαστεί όλοι οι βασικοί δείκτες της οικονοµίας και υπάρχει γενικά σηµαντική
πίεση στα δηµόσια οικονοµικά. Αυτό, όµως, καθιστά ακόµα πιο επιτακτική την
ανάγκη εφαρµογής του ΓεΣΥ γιατί, όπως προανέφερα, αυτό θα οδηγήσει στην
αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων που διατίθενται σήµερα στον τοµέα της
υγείας.
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-

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε πρόσφατα στην ανάγκη
επανασχεδιασµού του ΓεΣΥ. Έκανε αναφορά σε αργά και σταθερά
βήµατα για να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα του ΓεΣΥ, αφού όπως
είπε, συστήµατα υγείας σε όλο τον κόσµο καταρρέουν. Πράγµατι,
έτσι έχουν τα πράγµατα;

Ο σχεδιασµός του ΓεΣΥ έγινε πρόσφατα µε τη βοήθεια των διεθνούς φήµης
Συµβούλων του Οργανισµού McKinsey κατά τρόπο ώστε να αντιµετωπίσει
αποτελεσµατικά όλα τα προβλήµατα, τις στρεβλώσεις και τα αδιέξοδα,
οικονοµικά και λειτουργικά, που παρατηρούνται στο σηµερινό τρόπο λειτουργίας
του τοµέα της υγείας. Εξ΄ όσων είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, κανένα σύστηµα
υγείας σε καµιά ευρωπαϊκή χώρα δεν κατέρρευσε. Τα συστήµατα υγείας
µεταρρυθµίζονται και προσαρµόζονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες
και τα νέα δεδοµένα.

-

Ποια είναι τότε η ιδιαιτερότητά του ΓεΣΥ;

Κατ΄αρχή να υποδείξω ότι το ΓεΣΥ δεν είναι αντιγραφή οποιουδήποτε ξένου
συστήµατος υγείας. Αποτελείται από συστατικά στοιχεία τα οποία έχουν
δοκιµασθεί µε επιτυχία σε συστήµατα υγείας άλλων χωρών και έχουν
προσαρµοστεί στην κυπριακή πραγµατικότητα. Ο σχεδιασµός του ΓεΣΥ άρχισε
από το µηδέν, κι αυτό µας επέτρεψε να υιοθετήσουµε από την αρχή τις
καλύτερες διεθνείς πρακτικές για τον περιορισµό των δαπανών υγείας σε
συνδυασµό µε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

-

Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε επίσης ότι σύντοµα θα προχωρήσει µε
την αναδιοργάνωση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και την
αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα. Πώς σχολιάζετε;

Η αντιµετώπιση των διάφορων προβληµάτων του δηµόσιου τοµέα της υγείας
είναι θέµα του Υπουργείου Υγείας. Όµως, κατά την άποψή µου, καµιά λύση εκτός
από την εφαρµογή του ΓεΣΥ, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τα οξύτατα
προβλήµατα που παρουσιάζει σήµερα ο τοµέας της υγείας στην Κύπρο. Οι
όποιες ρυθµίσεις που σχεδιάζονται έξω από τα πλαίσια του ΓεΣΥ, δεν µπορεί
παρά να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και δεν µπορούν κατά την εκτίµησή µου
να δώσουν βιώσιµη λύση στα προβλήµατα που ταλανίζουν τον τοµέα της υγείας.
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-

Αυτό δηλαδή κύριε Χριστοφή εισηγούνται οι Σύµβουλοί σας;

Όχι µόνον οι Σύµβουλοί µας, αλλά όλοι οι Σύµβουλοι που µετακλήθηκαν κατά
καιρούς από τον καθηγητή Ηsiao µέχρι τον συµβουλευτικό οίκο Mckinsey και
τους αναλογιστές του οίκου Mercer αυτό εισηγούνται.
∆ηλαδή, ότι η
µεταρρύθµιση του τοµέα της υγείας και η εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών
περνά µέσα από την εφαρµογή ενός ενοποιηµένου συστήµατος υγείας. Είναι
σηµαντικό να αναφέρω ότι και στο προκαταρκτικό Εθνικό Μεταρρυθµιστικό
Πρόγραµµα για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 η υλοποίηση
του ΓεΣΥ καθορίζεται ως βασικός άξονας για τη µεταρρύθµιση του τοµέα της
υγείας και κατ’ επέκταση τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και τη
βελτίωση της βιωσιµότητας των δηµοσίων οικονοµικών.

-

Τελικά κ. Χριστοφή, γιατί πρέπει ο κόσµος να απαιτήσει την άµεση
εφαρµογή του ΓεΣΥ; Τι έχει να κερδίσει;

Η εφαρµογή του ΓεΣΥ αποτελεί ίσως τη σηµαντικότερη µεταρρύθµιση από την
ίδρυση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Πρόκειται για κορυφαίο έργο κοινωνικής
πολιτικής το οποίο θα διασφαλίσει την ισότιµη πρόσβαση όλων των πολιτών σε
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, χωρίς αποκλεισµούς και διακρίσεις. Πρόκειται για
ένα ολοκληρωµένο, σύγχρονο σύστηµα χωρίς λίστες αναµονής και χωρίς την
ανάγκη προσφυγής στο «µέσο» για εξυπηρέτηση. Η οικονοµική επιβάρυνση των
πολιτών θα είναι κατά µέσο όρο χαµηλότερη από τη σηµερινή, ενώ ο φόβος
οικονοµικής καταστροφής σε περίπτωση δαπανηρής θεραπείας θα εκµηδενιστεί.
Τελικά, η πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας θα παύσει να είναι
προνόµιο των ολίγων.

26 Μαρτίου 2011
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