ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο επιχειρείται η δημιουργία λανθασμένων
εντυπώσεων στη κοινή γνώμη αναφορικά με το θέμα της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας
και το έργο που έχει επιτελέσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα,
προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο ΟΑΥ κρίνεται για τη μη ολοκλήρωση της δουλειάς που είχε
αναλάβει να επιτελέσει και ότι εκκρεμεί ένα τεράστιο έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί για να
καταστεί δυνατή η εφαρμογή του ΓεΣΥ. Ενόψει των πιο πάνω, ο ΟΑΥ επιθυμεί να αναφέρει τα
ακόλουθα προς αποκατάσταση της αλήθειας:
1. Ο ΟΑΥ είναι κατά το νόμο ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Υγείας
στη Δημοκρατία στη βάση συγκεκριμένης φιλοσοφίας, οι παράμετροι της οποίας
καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο
εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι, οι
αυτοτελώς εργαζόμενοι, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και εκπρόσωποι των Υπουργείων
Υγείας και Οικονομικών.
2. Ο σχεδιασμός του ΓεΣΥ έγινε στη βάση Στρατηγικής η οποία καταρτίστηκε από τον
διεθνούς φήμης Συμβουλευτικό Οίκο McKinsey και διαμορφώθηκε μέσα από
μακρόχρονες διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους μαζικών οργανώσεων των
παροχέων υπηρεσιών υγείας, τους κοινωνικούς εταίρους, τα πολιτικά κόμματα και
άλλους εμπλεκόμενους φορείς, στα πλαίσια κοινωνικής συναίνεσης. Ο σχεδιασμός
αυτός συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού του Συστήματος Πληροφορικής
εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Οργανισμού στον οποίο συμμετείχαν ενεργά τα Υπουργεία
Υγείας και Οικονομικών και λήφθηκαν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της
Υγείας και τα νέα οικονομικά δεδομένα.
3. Ο σκοπός και οι βασικές αρχές στις οποίες εδράζεται ο σχεδιασμός του ΓεΣΥ είναι η
καθολική κάλυψη όλων των πολιτών, η ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας και η κοινωνική αλληλεγγύη. Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και η
οικονομική βιωσιμότητα του Συστήματος διασφαλίζονται μέσα από βέλτιστες πρακτικές
τις οποίες εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφαρμόζονται στα πιο πετυχημένα
εθνικά συστήματα υγείας.
4. Το μεγαλύτερο μέρος της Στρατηγικής για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, η οποία αφορά
ενέργειες για την προώθηση των οποίων υπεύθυνος είναι ο ΟΑΥ, έχει ήδη υλοποιηθεί.
Για παράδειγμα, έχουν καθοριστεί οι αρχές λειτουργίας και ο τρόπος ένταξης των
παροχέων υγείας στο Σύστημα, έχει ετοιμαστεί το τροποποιητικό νομοσχέδιο καθώς και
το μεγαλύτερο μέρος των κανονισμών, έχει επανασχεδιαστεί το Σύστημα Πληροφορικής
στη βάση του Μνημονίου Συναντίληψης.

5. Διευκρινίζεται ότι αρμοδιότητα για την αναδιοργάνωση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων,
έχει το Υπουργείο Υγείας.
6. Ο ΟΑΥ έχει μελετήσει τη σταδιακή εφαρμογή του ΓεΣΥ όπως προβλέπεται στο
Μνημόνιο, έχει καταγράψει και συμπεριλάβει όλες τις εκκρεμότητες που απομένουν για
την εφαρμογή του ΓεΣΥ σε Οδικό Χάρτη τον οποίο και απέστειλε στο Υπουργείο Υγείας.
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