ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή την συστηματική παρέμβαση του Δρα Θεόδωρου Παναγιώτου, μέλους του
Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ο Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας (ΟΑΥ) επιθυμεί να επισημάνει τα ακόλουθα προς αποκατάσταση της αλήθειας:


Ο ΟΑΥ διαπιστώνει με λύπη ότι οι πληροφορίες που ο Δρ Παναγιώτου διοχετεύει στα
ΜΜΕ αναφορικά με το ρόλο του ΟΑΥ και το έργο που έχει επιτελέσει για την εφαρμογή
του Γενικού Συστήματος Υγείας, βασίζονται σε ανακρίβειες που οδηγούν στην
παραποίηση της αλήθειας.



Ο ΟΑΥ θεωρεί ότι η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η προσπάθεια δημιουργίας
λανθασμένων εντυπώσεων στην κοινή γνώμη αποσκοπούν στην απαξίωση του ΟΑΥ,
του έργου που έχει επιτελέσει, των σχεδιασμών και των μελετών που έγιναν από
διεθνούς φήμης Οίκους και συμβούλους.



Ο νομοθέτης καθόρισε τη φιλοσοφία και τις βασικές παραμέτρους του ΓεΣΥ, το ρόλο και
τις αρμοδιότητες του ΟΑΥ. Καθόρισε, επίσης, τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών
εταίρων (του κράτους, των εργοδοτών, των εργαζομένων και των αυτοεργοδοτουμένων)
στη διοίκηση του ΟΑΥ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται διαχρονικά η ανεξαρτησία του ΟΑΥ
και να θωρακίζεται από πολιτικές παρεμβάσεις και φαινόμενα διαφθοράς.



Σε ό,τι αφορά στη δαιμονοποίηση από τον Δρα Παναγιώτου του μοντέλου ύπαρξης ενός
και μόνο οργανισμού διαχείρισης του ΓεΣΥ, ο ΟΑΥ ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι παροχέας
υπηρεσιών υγείας, ούτε θα έχει εποπτικό ρόλο στο ΓεΣΥ. Ο ΟΑΥ θα είναι στρατηγικός
αγοραστής υπηρεσιών από όλους τους παροχείς υπηρεσιών υγείας του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι θα ανταγωνίζονται ισότιμα μεταξύ τους. Ο εποπτικός ρόλος
σε ολόκληρο τον τομέα της υγείας παραμένει και θα ασκείται από το Υπουργείο Υγείας.



Ως προς τον ισχυρισμό για τη δημιουργία «μαύρης τρύπας» η οποία «….απειλεί να
εκτροχιάσει τα δημόσια οικονομικά….», ο Δρ Παναγιώτου θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η
οικονομική βιωσιμότητα του ΓεΣΥ εξετάστηκε ενδελεχώς από την Τρόικα στη βάση
παραδοχών για την οικονομία που ετοίμασε η ίδια και παρέδωσε στον οίκο Mercer που
εκπόνησε την αναλογιστική μελέτη. Ο σχεδιασμός του Συστήματος ενσωματώνει
μηχανισμούς οι οποίοι θωρακίζουν τα δημόσια οικονομικά και διασφαλίζουν ότι οι
πραγματικές δαπάνες δεν θα υπερβαίνουν τα έσοδα του ΓεΣΥ.



Ο Δρ Παναγιώτου ισχυρίζεται ότι το ΓεΣΥ σχεδιάστηκε προ εικοσαετίας, ότι αντιγράφει
το σύστημα υγείας της Αγγλίας, ότι θεσμοθετεί τη διαπλοκή μέσω του θεσμού του
προσωπικού ιατρού, ότι δεν δίνει έμφαση στην πρόληψη των ασθενειών, ότι περιορίζει
την ελευθερία πρόσβασης στο νοσηλευτήριο και το γιατρό της επιλογής του ασθενούς
και πολλά άλλα. Ο ΟΑΥ ξεκαθαρίζει ότι όλα αυτά δεν έχουν απολύτως καμιά σχέση με
την αλήθεια και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Το ΓεΣΥ σχεδιάστηκε από έναν
από τους καλύτερους συμβουλευτικούς οίκους σε θέματα υγείας και δεν αποτελεί
αντίγραφο κανενός εθνικού συστήματος υγείας. Ο σχεδιασμός του βασίστηκε στην
κυπριακή πραγματικότητα ενσωματώνοντας τα καλύτερα στοιχεία και πρακτικές άλλων
πετυχημένων συστημάτων υγείας. Πρακτικές τις οποίες προτείνει η ίδια η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνει δε υπόψη τις τελευταίες
εξελίξεις στον τομέα της υγείας και της οικονομίας.



Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το θεσμό του προσωπικού γιατρού, ο Δρ Παναγιώτου θα
έπρεπε να γνωρίζει ότι αυτός, όχι τυχαία, αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο σχεδόν
όλων των εθνικών συστημάτων υγείας, περιλαμβανομένου του ολλανδικού το οποίο ο
ίδιος προβάλλει ως πρότυπο για την Κύπρο, αφού έχει αποδειχτεί ότι συμβάλλει στην
αναβάθμιση της ποιότητας και στη συγκράτηση των δαπανών υγείας.



Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του Δρα Παναγιώτου ότι ο ΟΑΥ «…δεν κατάφερε να
ολοκληρώσει τα απαιτούμενα έργα για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, όπως την απαιτούμενη
νομοθεσία, το σύστημα πληροφορικής, την αυτονόμηση …. των δημόσιων
νοσηλευτηρίων …», ο ΟΑΥ παραθέτει τα ακόλουθα:
Πρώτο, ο Δρ Παναγιώτου γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι η αρμοδιότητα για την
αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Υγείας
και όχι στον ΟΑΥ.
Δεύτερο, ο ΟΑΥ ολοκλήρωσε την ετοιμασία του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το
ΓεΣΥ μετά από μακρόχρονες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα
αρμόδια Υπουργεία Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το
οποίο απέστειλε και εκκρεμεί στο Υπουργείο Υγείας για προώθηση στη Βουλή των
Αντιπροσώπων.
Τρίτο, ο ΟΑΥ ολοκλήρωσε τον επανασχεδιασμό του Συστήματος Πληροφορικής για το
ΓεΣΥ σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης και είναι έτοιμος να
προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσφορών.



Καταληκτικά, ο ΟΑΥ επισημαίνει με θλίψη ότι ο Δρ Παναγιώτου, ως μέλος του
Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας, όφειλε να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέματα
αντικειμενικής ενημέρωσης της κοινής γνώμης και ακολουθώντας τους στοιχειώδεις
κανόνες δεοντολογίας να ελέγχει και να διασταυρώνει την ορθότητα των πληροφοριών
με τις οποίες τροφοδοτεί τα ΜΜΕ. Ο ΟΑΥ τάσσεται υπέρ του ανοικτού και δημόσιου
διάλογου γιατί πιστεύει ότι μέσω αυτού εξυπηρετείται τόσο η διαφάνεια όσο και το
δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο, όταν ο διάλογος στηρίζεται στην παραγωγή και

αναπαραγωγή ανακριβειών και αναληθών στοιχείων, δεν εξυπηρετείται ούτε το ένα ούτε
το άλλο.
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