ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο αναφορικά με το ενδεχόμενο νέας
αναβολής των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής του ΓεΣΥ σύμφωνα με τα οποία επιρρίπτονται
ευθύνες στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), επιθυμούμε να παραθέσουμε τα ακόλουθα:


Ο ΟΑΥ απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι μπλοκάρει τη διαδικασία
εφαρμογής του ΓεΣΥ ως αβάσιμους και κακόβουλους.



Απορρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς ότι ευθύνεται για την ενδεχομένη νέα αναβολή των
χρονοδιαγραμμάτων και δηλώνει έτοιμος για την έναρξη της σταδιακής εφαρμογής του
ΓεΣΥ την 1η Ιουλίου 2015, πράγμα για το οποίο ο ΟΑΥ ενημέρωσε γραπτώς το
Υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, παρατίθενται τα ακόλουθα:


Ο ΟΑΥ προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς για την ολοκλήρωση των εργασιών που τον
αφορούν για την υλοποίηση της εφαρμογής της 1ης φάσης μέσα στα χρονοδιαγράμματα
που έχουν καθοριστεί. Προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύσσει εσωτερικά με ίδιους
πόρους τα απαραίτητα λογισμικά συστήματα και τις αναγκαίες υποδομές.



Παράλληλα, ο ΟΑΥ εργάζεται εντατικά ώστε η προσφορά για το ολοκληρωμένο Σύστημα
Πληροφορικής του ΓεΣΥ να προκηρυχθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015.



Σ΄ ό,τι αφορά στην ετοιμασία των Κανονισμών, ο ΟΑΥ ετοίμασε τα σχετικά προσχέδια
στη βάση του ενοποιημένου τροποποιητικού νομοσχεδίου το οποίο καταρτίστηκε από
τον Οργανισμό μετά από μακρόχρονες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς. Τα εν λόγω προσχέδια αποστάληκαν στο Υπουργείο Υγείας στο οποίο και
εκκρεμούν από τον Οκτώβριο του 2014.



Αναφορικά με την αποζημίωση των Προσωπικών Ιατρών για την 1η φάση του ΓεΣΥ, οι
διαβουλεύσεις ξεκίνησαν και βρίσκονται εντός των χρονοδιαγραμμάτων του Οδικού
Χάρτη που υποβλήθηκε στην Τρόικα.

Ενόψει των πιο πάνω, ο ΟΑΥ επισημαίνει ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι εκτροχιασμού των
χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής του ΓεΣΥ είναι η αλλαγή του συμφωνημένου πλαισίου, του
σχεδιασμού και της φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ και η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην κατάθεση και
ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου από τη Βουλή, η οποία με βάση το Μνημόνιο
Συναντίληψης έπρεπε να είχε γίνει μέχρι το τέλος του 2014. Για την καθυστέρηση αυτή δεν
ευθύνεται ο ΟΑΥ.

Εν κατακλείδι, ο ΟΑΥ επιβεβαιώνει ότι παραμένει προσηλωμένος και εργάζεται
εντατικά για την υλοποίηση του ΓεΣΥ όπως έχει σχεδιαστεί και συμφωνηθεί με
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι η κατάρρευση του
υφιστάμενου πλαισίου οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υγείας επιβάλλει την άμεση
εφαρμογή του ΓεΣΥ στα πλαίσια των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν καθοριστεί.
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