Ψήφισμα για την Εφαρμογή του ΓεΣΥ


Η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει γενικό σύστημα υγείας.



Τα κρατικά Νοσοκομεία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες των ασθενών.



Η δημόσια υγεία βρίσκεται στον αναπνευστήρα, με τα προβλήματα να έχουν συσσωρευθεί και
οξυνθεί σε επικίνδυνο βαθμό.



Η υφιστάμενη κατάσταση προάγει την ανισότητα, την αδικία και την παραβίαση των αναφαίρετων
δικαιωμάτων των ασθενών και δεν διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση του πληθυσμού σε
ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Η δε ανεπάρκεια και η αναποτελεσματικότητα
του συστήματος έχει τρομερό αντίκτυπο στην υγεία και τη ζωή των πολιτών.



Το ΓεΣΥ που ψηφίστηκε το 2001 με τη συναίνεση όλων των εταίρων για την εφαρμογή ενός
εθνικού συστήματος υγείας και το τροποποιητικό νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της Βουλής
περιέχει όλα τα στάδια και όλες τις προϋποθέσεις και ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να
εφαρμοστεί σταδιακά ένα δίκαιο, καθολικό και αλληλέγγυο σύστημα υγείας για το οποίο όλες οι
επιστημονικές μελέτες που έχουν διαχρονικά γίνει, από τους πλέον εξειδικευμένους οίκους
παγκοσμίως για θέματα βιωσιμότητας εθνικών σχεδίων υγείας, έχουν καταδείξει ότι το
προωθούμενο μονοασφαλιστικό ΓεΣΥ είναι πλήρως βιώσιμο και θα καλύψει με ποιότητα και
επάρκεια τις ανάγκες του λαού και θα προσφέρει ποιότητα, επιλογή και εξυπηρέτηση στον Κύπριο
πολίτη.



Επίσης το νομοσχέδιο της αυτονόμησης των Κρατικών νοσοκομείων που βρίσκεται ενώπιον της
Βουλής προνοεί τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων για να
ανταποκριθούν στις σημερινές αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών και να αποτελέσουν τη
ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ.



Σύμφωνα με την αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την
πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
το εξάμηνο του 2017 διαφαίνονται τα εξής: Λόγω των μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν, ο τομέας
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικότητες
που περιορίζουν την πρόσβαση σε κατάλληλη και αποτελεσματική περίθαλψη. Η χαμηλή δημόσια
χρηματοδότηση και η αναποτελεσματική χρήση των πόρων οδηγούν σε ανεπαρκή πρόσβαση σε
περίθαλψη και αναποτελεσματική παροχή περίθαλψης στον δημόσιο τομέα. Το υψηλό ποσοστό
ιδιωτικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες για την υγεία κατευθύνεται κυρίως προς ιδιωτικούς
παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που δεν υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις. Τα
μέτρα για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσοκομείων και τη δημιουργία ενός εθνικού
συστήματος υγείας, με στόχο τη βελτίωση της επάρκειας και της σχέσης κόστους /
αποτελεσματικότητας

της

ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης,

αναμένουν

ακόμη

την

κοινοβουλευτική έγκριση. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semestercountry-report-cyprus-el.pdf)

Ως εκ τούτου καλούμε:

 Όλες τις πολιτικές δυνάμεις να μείνουν προσηλωμένες στις ομόφωνες αποφάσεις που έχουν
ληφθεί κατά τη σύσκεψη στο Προεδρικό και να αφήσουν οποιεσδήποτε προφάσεις, προσκόμματα
και εφευρήματα ή εισηγήσεις για αλλαγή της φιλοσοφίας των δύο νομοσχεδίων κατά μέρος, και
να ψηφίσουν χωρίς καθυστέρηση τα δύο νομοσχέδια που βρίσκονται κατατεθειμένα στη Βουλή
από τις 18 Οκτωβρίου 2016, γιατί το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στην υγεία είναι
υπεράνω οποιονδήποτε άλλων συμφερόντων και σκοπιμοτήτων.
 Την εντατικοποίηση και ολοκλήρωση του διαλόγου στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, έτσι που τα
δυο νομοσχέδια να οδηγηθούν το συντομότερο δυνατό στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.
 Τα Κοινοβουλευτικά κόμματα και τον κάθε βουλευτή ξεχωριστά να ψηφίσουν χωρίς άλλη
καθυστέρηση τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και
τις ανάγκες των ασθενών και των πολιτών.
 Την άμεση ψήφιση των νομοσχεδίων της Αυτονόμησης και του ΓεΣΥ από την Ολομέλεια της
Βουλής εντός του Ιουνίου με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες των
ασθενών και των πολιτών.
 Τη στήριξη των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων χωρίς ουρές και χωρίς οποιεσδήποτε
προσπάθειες μέσω τροποποιήσεων που θα νοθεύουν και θα διαφοροποιούν καθ΄ οποιοδήποτε
τρόπο τις αρχές και τον χαρακτήρα των δύο νομοσχεδίων.

