ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με τοποθετήσεις του Προέδρου της
Δημοκρατίας για την καθυστέρηση στην υλοποίηση του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ,
επιθυμούμε να παραθέσουμε τα ακόλουθα:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ενόψει της συνάντησης που θα
έχει με τον Πρόεδρο στις 16 Απριλίου για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, θα ήθελε να εκφράσει την
ικανοποίησή του για τη δυνατότητα που θα έχει ο Πρόεδρος να ακούσει τις θέσεις του ΔΣ από
πρώτο χέρι και να ενημερωθεί πλήρως για τα πραγματικά γεγονότα αντικειμενικά τόσο για το
Σύστημα Πληροφορικής όσο και για την καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου, καθώς
επίσης και για το τι δέον γενέσθαι για την εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Σε ό,τι αφορά στον ισχυρισμό του Υπουργού Υγείας ότι η προσφορά για το Σύστημα
Πληροφορικής θα έπρεπε να είχε προκηρυχθεί πριν από 18 μήνες, η αλήθεια αποτυπώνεται
στα εξής γεγονότα:
(i)

Με βάση σχετική πρόνοια του Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε τον
Απρίλιο του 2013, ο Οργανισμός υποχρεώθηκε να παγοποιήσει τη διαδικασία της
προσφοράς μέχρι την επικαιροποίηση την αναλογιστικής μελέτης για το ΓεΣΥ, η
οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2013.

(ii)

Σύμφωνα με τα Μνημόνια Συναντίληψης που υπογράφηκαν τον Ιούλιο του 2013
μέχρι το Φεβρουάριο του 2014 και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της
οικονομίας, ο ΟΑΥ υποχρεώθηκε να μελετήσει όλες τις εναλλακτικές επιλογές για τη
βελτίωση των προδιαγραφών του Συστήματος Πληροφορικής με σκοπό να μειωθεί
το συνολικό κόστος του έργου. Η μελέτη αυτή έγινε με τη βοήθεια ειδικού
εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του
2014.

(iii)

Ακολούθησε η επανεξέταση της νομικής βάσης της διαδικασίας του Ανταγωνιστικού
Διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αρχών (Υπουργός Υγείας, Γενικός
Ελεγκτής, Γενική Εισαγγελία, Γενικό Λογιστήριο, ΟΑΥ) με αποτέλεσμα νέα
καθυστέρηση στη διαδικασία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014.

(iv)

Η παροχή τεχνικής βοήθειας για το Σύστημα Πληροφορικής από την Ομάδα
Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αναμενόταν το Νοέμβριο του 2014
άρχισε τελικά τον Φεβρουάριο του 2015.

Υπό το φως των πιο πάνω είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο Οργανισμός δεν ευθύνεται για την
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την προσφορά του Συστήματος
Πληροφορικής.

Περαιτέρω, όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, ο πραγματικός λόγος για τον εκτροχιασμό
της εφαρμογής του ΓεΣΥ είναι η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου
στη Βουλή και βεβαίως η πλήρης ανατροπή του σχεδιασμού και της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ.
Εάν πραγματικά θέλουμε να προωθηθεί άμεσα η εφαρμογή του ΓεΣΥ σε μια περίοδο που
αποτελεί γενική πεποίθηση ότι ο τομέας της Υγείας έχει καταρρεύσει, ο ΟΑΥ θεωρεί ότι δεν
υπάρχει άλλη επιλογή από την κατάθεση του νομοσχεδίου που συμφωνήθηκε με τους
εμπλεκόμενους φορείς και εκκρεμεί στο Υπουργείο Υγείας από τον Σεπτέμβριο του 2013.
Καταλήγοντας, ο Οργανισμός επισημαίνει για ακόμα μία φορά ότι θα είναι έτοιμος από
απόψεως συστημάτων υποδομής να ξεκινήσει η πρώτη φάση του ΓεΣΥ με την παροχή
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως καθορίζεται στο Μνημόνιο, μέσα σε
τέσσερις περίπου μήνες από τη ψήφιση του νομοσχεδίου έτσι ώστε να αρχίσει επιτέλους η
παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον κόσμο.
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