ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας με τις οποίες καταλογίζει τεράστιο μερίδιο
ευθύνης στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για τη νέα αναβολή στην έναρξη της εφαρμογής
του Γενικού Συστήματος Υγείας, επιθυμούμε να παραθέσουμε τα ακόλουθα:


Ο ΟΑΥ απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Υπουργού Υγείας ως
αβάσιμους, άδικους και παραπλανητικούς.



Ο ΟΑΥ δεν μπορεί να επωμιστεί τις ευθύνες για την απουσία βούλησης για την
εφαρμογή του ΓεΣΥ όπως έχει σχεδιαστεί και συμφωνηθεί με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, ούτε και να επωμιστεί ευθύνες για τις πράξεις, τις παραλήψεις και την ολιγωρία
άλλων.

Όπως επισήμανε ο ΟΑΥ με ανακοίνωσή του στις 30 Ιανουαρίου 2015 ο κυριότερος λόγος για
τον εκτροχιασμό των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής του ΓεΣΥ ήταν και εξακολουθεί να
παραμένει η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην κατάθεση του τροποποιητικού νομοσχεδίου στη
Βουλή, η ψήφιση του οποίου θα έπρεπε να είχε γίνει με βάση το Μνημόνιο Συναντίληψης μέχρι
το τέλος του 2014. Η ευθύνη για την καθυστέρηση αυτή ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.
Ο ισχυρισμός του Υπουργού Υγείας ότι η έναρξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ εντός του 2015 δεν
είναι δυνατή λόγω καθυστέρησης στην ετοιμασία του ολοκληρωμένου συστήματος
πληροφορικής δεν ευσταθεί. Και τούτο γιατί η εφαρμογή της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ για την
πρωτοβάθμια περίθαλψη την 1η Ιουλίου 2015 δεν εξαρτάται από την ετοιμασία του συστήματος
πληροφορικής, αλλά από τη ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου.
Ως εκ τούτου, η ουσία του θέματος δεν είναι η ολιγόμηνη καθυστέρηση στην ετοιμασία του
συστήματος πληροφορικής, αλλά η αλλαγή του σχεδιασμού, του περιεχομένου και της
φιλοσοφίας του ΓεΣΥ. Να σημειωθεί ότι το σύστημα πληροφορικής επανασχεδιάστηκε εξ
υπαρχής ως αποτέλεσμα μνημονιακής δέσμευσης στη βάση των νέων δεδομένων της
οικονομίας. Το εύρος δε και η σημασία του έργου είναι τέτοιο που δεν θα επέτρεπαν στον ΟΑΥ
την παράκαμψη νενομισμένων διαδικασιών.
Ενόψει των πιο πάνω τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:


Γιατί δεν προωθείται η κατάθεση του τροποποιητικού νομοσχεδίου για έγκριση στη
Βουλή;



Στη τελευταία σύσκεψη του ΟΑΥ με τον Υπουργό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ο
κ. Πατσαλής ενημέρωσε τον Οργανισμό ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή το

Δεκέμβριο του 2015. Κατά συνέπεια, εύλογα εγείρεται το ερώτημα πώς θα ήταν δυνατό
να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ εντός του 2015 χωρίς τη ψήφιση της νομοθεσίας; Επίσης, τίθεται
το ερώτημα τί σχέση μπορεί να έχει η καθυστέρηση αυτή με την όποια καθυστέρηση
στην ετοιμασία του συστήματος πληροφορικής;


Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο εγκαταλείφθηκε πρόσφατα η θέση του Υπουργείου
Υγείας για την εφαρμογή του ΓεΣΥ όπως έχει σχεδιαστεί και αντ’ αυτού προωθείται τώρα
η εφαρμογή ενός άλλου πολύ-ασφαλιστικού συστήματος από την αρχή; Εάν η αλλαγή
πλεύσης τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα οποιασδήποτε μελέτης, γιατί δεν
ενημερώνεται ο ΟΑΥ και δεν δίνονται αυτά στη δημοσιότητα;

Καταλήγοντας, ο ΟΑΥ επισημαίνει ότι συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για την υλοποίηση του
ΓεΣΥ και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι η κατάρρευση του σημερινού συστήματος
παροχής υπηρεσιών υγείας επιβάλλει τη χωρίς άλλη καθυστέρηση εφαρμογή του ΓεΣΥ για να
μπορέσουν οι πολίτες να απολαύουν το ύψιστο αγαθό της Υγείας.
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