Συνέντευξη του Προέδρου του ∆Σ του ΟΑΥ προς το µηνιαίο περιοδικό
της ∆ΕΟΚ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» - έκδοση Νοεµβρίου
1. Πού βρίσκονται τα πράγµατα και πότε βλέπετε ότι το ΓΕΣΥ θα τεθεί
τελικά στην υπηρεσία του Κύπριου πολίτη;
Ο Οργανισµός Ασφάλισης Υγείας εργάζεται µε εντατικούς ρυθµούς για
να φέρει σε πέρας την αποστολή του δηλαδή: να σχεδιάσει και να
εφαρµόσει ένα Γενικό Σύστηµα Υγείας, το οποίο να είναι σύγχρονο,
καθολικό και οικονοµικά βιώσιµο και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
του λαού για ισότιµη µεταχείριση. Ένα σύστηµα το οποίο να παρέχει
ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε υψηλού επίπεδου φροντίδα υγείας.
Η δουλειά που έχει γίνει µέχρι σήµερα είναι τεράστια. Οι διαβουλεύσεις
που είχε και εξακολουθεί να έχει ο Οργανισµός µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο
Οικονοµικών για το σχεδιασµό του Συστήµατος υπήρξαν γόνιµες και
οµολογώ ότι µας φέρνουν ένα βήµα πιο κοντά στο όραµα της
υλοποίησης αυτού του µεγαλεπήβολου έργου.
Συγκεκριµένα, να αναφέρω ότι η µελέτη του τροποποιητικού
νοµοσχεδίου από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας έχει
ολοκληρωθεί και αναµένουµε τώρα τη ψήφισή του σε Νόµο.
Παράλληλα, έχουµε ετοιµάσει τα έγγραφα των Βασικών Αρχών που θα
διέπουν τη λειτουργία των διάφορων πτυχών του ΓεΣΥ, όπως του
προσωπικού και ειδικού ιατρού, των φαρµακείων, των κλινικών
εργαστηρίων κ.λπ και έχουµε ολοκληρώσει το σχεδιασµό του
Συστήµατος σε κάθε λεπτοµέρεια. Τώρα, ο Οργανισµός βρίσκεται στην
τελική ευθεία για την έκδοση της προσφοράς για το πολύ σηµαντικό
έργο της ανάπτυξης, υλοποίησης, λειτουργίας και υποστήριξης µιας
συνολικής λύσης για το σύστηµα πληροφορικής.
Σε σχέση µε το ερώτηµά σας για το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του
ΓεΣΥ, εµείς υπολογίζουµε ότι θα είµαστε έτοιµοι περί το τέλος του
δεύτερου εξαµήνου του 2012. Ωστόσο, η απόφαση ως προς το πότε
τελικά θα τεθεί το ΓεΣΥ στην υπηρεσία του Κύπριου πολίτη, είναι
πολιτική που ανήκει στην Κυβέρνηση, όπως άλλωστε προβλέπεται και
από τη σχετική Νοµοθεσία.
2. Ποια είναι τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζετε και πως
σκοπεύετε να τα λύσετε, ώστε να φτάσουµε επιτέλους στο ποθούµενο
αποτέλεσµα, τη λειτουργία του συστήµατος Υγείας;
Εµείς δεν αντιµετωπίζουµε προβλήµατα στην πορεία προετοιµασίας µας
για την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος που θα προσφέρει
έγκαιρη εξυπηρέτηση και πρόσβαση του πολίτη στις πηγές εξασφάλισης
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του αγαθού της υγείας µε αξιοπρέπεια. Το τι αναµένουµε είναι τη
ψήφιση του Νοµοσχεδίου και την πολιτική απόφαση για την
ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής του ΓεΣΥ.
Βέβαια πρέπει να αντιµετωπισθεί και το θέµα της αναδιοργάνωσης και
αυτονόµησης των δηµόσιων νοσοκοµείων και να προηγηθεί η
εκπαίδευση των γενικών ιατρών του συστήµατος, θέµατα που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.
3. Ας ελπίσουµε ότι
όλα θα πάνε κατ’ ευχή και βάσει των
χρονοδιαγραµµάτων. Τελικά τι θα αλλάξει στη ζωή των Κυπρίων
πολιτών µε την λειτουργία του ΓεΣΥ. Ποιά θα είναι τα ωφελήµατα;
Πρώτα από όλα θα µπορέσει και η Κύπρος, όπως όλες οι χώρες της
Ευρώπης, να έχει ένα ολοκληρωµένο, σύγχρονο και οικονοµικά
βιώσιµο σύστηµα υγείας. Ένα σύστηµα που θα διασφαλίζει την ίση
µεταχείριση των Κυπρίων πολιτών και το δικαίωµα της πρόσβασης στις
υπηρεσίες υγείας για κάθε οικογένεια, χωρίς λίστες αναµονής και
κυρίως χωρίς την ανάγκη προσφυγής στο «µέσο» για να εξυπηρετηθεί.
Ο δικαιούχος του Συστήµατος θα µπορεί να επιλέγει ελεύθερα τον
οικογενειακό του ιατρό τον Ειδικό Ιατρό και το νοσηλευτήριο είτε του
δηµόσιου είτε από τον ιδιωτικό τοµέα, δικαίωµα το οποίο δεν
απολαµβάνει σήµερα. Θα µπορεί επίσης να εξασφαλίσει τα φάρµακά
του από το φαρµακείο της γειτονιάς του ή της προτίµησής του και να
κάνει τις εργαστηριακές του εξετάσεις σε όποιο κλινικό εργαστήριο
επιθυµεί. Επιπρόσθετα, µε το νέο Σύστηµα θα διασφαλιστεί η παροχή
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας για όλους τους Κυπρίους,
ανεξάρτητα από την κοινωνικο-οικονοµική τους κατάσταση. Με άλλα
λόγια, ο πολίτης ο ίδιος θα αποφασίσει από ποιόν θα εξυπηρετηθεί.
Εξάλλου µε το ΓΕΣΥ, θα αξιοποιηθεί καλύτερα η υποδοµή τόσο του
δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα γιατί θα υπάρξει συντονισµός
µεταξύ τους και θα αποφευχθεί η σπατάλη εθνικών πόρων.
4. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι σχέδια υγείας που εφαρµόστηκαν
σε άλλες χώρες απέτυχαν ή χρεοκόπησαν;
Η άποψη ότι σχέδια υγείας που εφαρµόστηκαν σε άλλες χώρες
απέτυχαν ή χρεοκόπησαν είναι αποπροσανατολιστική. Τα συστήµατα
υγείας όπου έχουν εφαρµοστεί, αναπτύσσονται, εκσυγχρονίζονται και
προσαρµόζονται στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της κοινωνίας για να
προσφέρουν το κοινωνικό αγαθό της υγείας στον πολίτη. Από ό,τι
εµείς γνωρίζουµε κανένα σχέδιο υγείας δεν κατέρρευσε ή έχει
εγκαταλειφθεί. Ασφαλώς προβλήµατα υπήρχαν και θα συνεχίσουν να
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υπάρχουν. Το ζητούµενο είναι η δηµιουργία συστηµάτων υγείας τα
οποία να είναι αποτελεσµατικά και οικονοµικά βιώσιµα στην υπηρεσία
των πολιτών. Γι’ αυτό το λόγο, στο σχεδιασµό του ΓΕΣΥ λήφθηκαν
υπόψη τα θετικά στοιχεία συστηµάτων υγείας άλλων χωρών,
ταυτόχρονα προσαρµόστηκε λαµβάνοντας τα δεδοµένα της Κύπρου µε
τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα.
∆εν είναι δυνατόν η Κύπρος να παραµένει η µόνη χώρα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς εθνικό σχέδιο υγείας που να παρέχει
πρόσβαση και κάλυψη σε ολόκληρο τον πληθυσµό.
Το υφιστάµενο σύστηµα υγείας έχει όντως εξυπηρετήσει τον Κύπριο
πολίτη για αρκετά χρόνια αλλά έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του. Ο
δηµόσιος τοµέας της υγείας έχει φθάσει στα όριά του. Οι λίστες
αναµονής, η άνιση µεταχείριση των πολιτών και η απογοήτευση του
κόσµου για τη φθίνουσα ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, δεν
µπορεί να είναι η απάντησή µας στην απαίτηση της κοινωνίας για ένα
πιο ανθρώπινο σύστηµα υγείας. Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός ότι
κάθε χρόνος καθυστέρησης εφαρµογής του ΓεΣΥ, κοστίζει στην
κυπριακή οικονοµία περίπου €50εκ.
5. Είναι τελικά βιώσιµο το ΓεΣΥ; Πρόσφατα δηµοσιεύµατα και απόψεις
πολιτικών έθεταν υπό αµφισβήτηση τη βιωσιµότητα του. Ο Υπουργός
Υγείας µάλιστα είχε πει ότι µετά τις διακοπές (ήδη βρισκόµαστε 2 µήνες
πριν το τέλος της χρονιάς) θα εξεταστεί πολύ επισταµένα η οικονοµική
βιωσιµότητα του ΓΕΣΥ, ώστε αυτό να λειτουργήσει σωστά και να µην
κινδυνεύει µε κατάρρευση. Είχε πει ότι τον Οκτώβρη θα είχαµε µια
ξεκάθαρη εικόνα. Την έχουµε αυτή την εικόνα;
Ο Οργανισµός ανέθεσε σε αναγνωρισµένο διεθνή οίκο αναλογιστών την
εκπόνηση µελέτης σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του ΓΕΣΥ. Τα
πορίσµατα της µελέτης αυτής τα δώσαµε τόσο στην Κυβέρνηση όσο και
στη Βουλή. Από αυτή προκύπτει ότι το ΓΕΣΥ είναι οικονοµικά βιώσιµο,
ενώ παράλληλα καταδεικνύει ότι το υφιστάµενο σύστηµα οδηγείται σε
οικονοµικό αδιέξοδο. Ειδικότερα, θέλω να επισηµάνω ότι σύµφωνα µε
τη µελέτη αυτή, η αύξηση της δαπάνης για την υγεία στο δηµόσιο
τοµέα τρέχει µε διψήφιο ρυθµό της τάξης του 11% το χρόνο, πράγµα
το οποίο σηµαίνει ότι µέσα σε λίγα χρόνια ο δηµόσιος τοµέας θα φθάσει
σε τέτοια επίπεδα δαπάνης για την υγεία, που ο κρατικός
προϋπολογισµός δεν θα µπορεί να αντέξει.
Να σηµειώσω ακόµη ότι η νοµοθεσία για το ΓεΣΥ δεν επιτρέπει στον
Οργανισµό τη δηµιουργία ελλειµµάτων. Γι’ αυτό και ο Οργανισµός
σχεδίασε την εισαγωγή µηχανισµών, ώστε οι δαπάνες να µην
υπερβαίνουν τα έσοδα. Με την εφαρµογή των µηχανισµών αυτών θα
αποτραπεί η σπατάλη πόρων, και θα γίνεται πιο ορθολογική διαχείριση
των χρηµάτων των φορολογουµένων.
3

6. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και αφήνω σε σας να στείλετε τα
τελικά µηνύµατα προς τους πολίτες αναφορικά µε το ΓεΣΥ.
Η παρούσα κατάσταση του τοµέα της υγείας στην Κύπρο δεν είναι
βιώσιµη. Το υφιστάµενο σύστηµα χρειάζεται µεταρρύθµιση. Η πρόοδος
της τεχνολογίας, η γήρανση του πληθυσµού, ο υψηλός ρυθµός
αύξησης των δηµόσιων δαπανών για την υγεία και ο υψηλός ρυθµός
πληθωρισµού στις υπηρεσίες υγείας, καθιστούν αναγκαίο τον
οικονοµικό εξορθολογισµό του τοµέα µε την εισαγωγή του ΓεΣΥ, χωρίς
περαιτέρω αναβολές και καθυστερήσεις.
Η εφαρµογή του Γενικού Συστήµατος Υγείας αποτελεί κοινωνική
απαίτηση. Μια απαίτηση που η Πολιτεία οφείλει να ικανοποιήσει, έτσι
ώστε να δώσει επιτέλους τη δυνατότητα σε όλους τους Κύπριους
πολίτες να απολαύσουν το υπέρτατο αγαθό της υγείας µε αξιοπρέπεια.
29 Οκτωβρίου 2010
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