
	

	
	

Πρόταση	της	Συμμαχίας	Πολιτών	για	την	εφαρμογή	του	ΓΕΣΥ	
	
	
Α.	Υφιστάμενη	κατάσταση		
	
1.	Το	κράτος	έχει	μέχρι	σήμερα	δαπανήσει	πέραν	των	€30	εκ.	σε	διάφορες	μελέτες	για	το	
μοντέλο	 του	 ΓΕΣΥ	 και	 τη	 βιωσιμότητα	 του.	 Έχει	 επιτευχθεί	 συμφωνία	 των	 κοινωνικών	
εταίρων	 για	 το	 συγκεκριμένο	 μοντέλο	 του	 ΓΕΣΥ	 (συμμετέχουν	 στο	 ΔΣ	 του	 ΟΑΥ)	 ,	 έχουν	
πραγματοποιηθεί	 αναλογιστικές	 μελέτες	 με	 κόστος	 εκατομμύρια	 ευρώ	 με	 βάση	 το	
συγκεκριμένο	σχεδιασμό	του	ΓΕΣΥ	από	τους	εμπειρογνώμονες,	έχει	σχεδιαστεί	με	βάση	τον	
συμφωνημένο	ΓΕΣΥ	ολοκληρωμένο	πληροφοριακό	σύστημα	για	την	υποστήριξη	του.	
	
2.	Εδώ	και	13	ολόκληρα	χρόνια	έχει	συσταθεί	ο	ΟΑΥ	οποίος	έχει	στελεχωθεί	με	αξιόλογο	
επιστημονικό	 προσωπικό,	 διεκπεραίωσε	 ένα	 σημαντικό	 έργο	 προετοιμασίας	 για	 την	
εφαρμογή	 του	 ΓΕΣΥ,	 αλλά	 ενόσω	 δεν	 εφαρμόζεται	 το	 σχέδιο	 ο	 Οργανισμός	 θα	
υποαπασχολείται	επιβαρύνοντας	τα	δημόσια	οικονομικά	χωρίς	απτό	αποτέλεσμα.	Το	κόστος	
λειτουργίας	του	ΟΑΥ	κυμαίνεται	στα	2.5	με	3	εκατομμύρια	ευρώ	το	χρόνο.	
	
3.	 Η	 κυβέρνηση	 παρέλαβε	 ένα	 συμφωνημένο	 σχέδιο	 και	 Νομοσχέδιο	 για	 εφαρμογή	 του	
ΓΕΣΥ,	όμως	επειδή	είχε	δεσμεύσεις	για	να	προωθήσει	πολυασφαλιστικό	μοντέλο,	παρά	τις	
εισηγήσεις	των	εμπειρογνωμόνων,	υπέσκαψε	την	εφαρμογή	του	όπως	και	το	έργο	του	ΟΑΥ.	
Αυτή	η	στάση	της	κυβέρνησης	οδήγησε	τον	πρώην	υπουργό	υγείας	σε	παραίτηση.	Η	Τρόικα	
συμφώνησε	 με	 τον	 συγκεκριμένο	 μονοασφαλιστικό	 σχεδιασμό	 του	 ΓΕΣΥ	 και	 μάλιστα	 το	
συμπερίλαβε	 σε	 συγκεκριμένη	 πρόνοια	 του	 Κυπριακού	 Μνημονίου	 που	 ποτέ	 δεν	
εφαρμόστηκε	από	την	κυβέρνηση.	Η	Κύπρος	αποτελεί	θλιβερή	εξαίρεση	στην	Ευρωπαϊκή	
Ένωση	 ως	 κράτος	 χωρίς	 σύστημα	 υγείας.	 Η	 κυβέρνηση	 απέτυχε	 να	 παρουσιάσει	 ένα	
εναλλακτικό	σχεδιασμό	ΓΕΣΥ	εφόσον	δεν	συμφωνούσε	με	το	ΓΕΣΥ	που	ετοιμάστηκε	από	τους	
εμπειρογνώμονες	και	τον	ΟΑΥ	με	αποτέλεσμα	η	υγεία	των	πολιτών	να	τίθεται	σε	κίνδυνο	και	
να	 χάνονται	 ανθρώπινες	 ζωές.	 Τώρα	 ακούμε	 για	 μετάκληση	 νέου	 εμπειρογνώμονα	 ενώ	
έχουν	 προηγηθεί	 μελέτες	 από	 δεκάδες	 εμπειρογνώμονες	 και	 οργανισμούς	 (WHO,	
Παγκόσμια	Τράπεζα,	McKinsey,	Harvard	κλπ).	
	
4.	 Παρά	 τις	 προσπάθειες	 του	 Υπουργού	 και	 του	 Υπουργείου	 Υγείας	 για	 στελέχωση	 των	
κρατικών	νοσηλευτριών	η	κυβέρνηση	άφησε	το	δημόσιο	τομέα	της	υγείας	υπο-στελεχωμένο	
με	 στόχο	 την	 μεταφορά	 των	 ασθενών	 στα	 ιδιωτικά	 νοσηλευτήρια	 και	 την	 ντε	 φάκτο	
ιδιωτικοποίηση	 των	 υπηρεσιών	 υγείας.	 Τώρα	 η	 Κυβέρνηση	 παλινδρομεί	 πάλι	 στους	
σχεδιασμούς	 της	 και	 ενώ	 παράθετε	 αριθμούς	 για	 άρτια	 στελέχωση	 των	 δημόσιων	
νοσοκομείων	σήμερα	προκηρύσσει	28	νέες	θέσεις	ιατρών	ως	πυροσβεστικό	μέτρο.	
	
5.	Η	κυβέρνηση	απέτυχε	εδώ	και	3	χρόνια	να	παρουσιάσει	στην	βουλή	τα	2	σημαντικότερα	
νομοσχέδια	για	μεταρρυθμίσεις	στην	Υγεία:	το	νομοσχέδιο	για	αυτονόμηση	των	δημόσιων	
νοσοκομείων	και	το	αναθεωρημένο	νομοσχέδιο	του	ΓΕΣΥ.	Να	υπογραμμίσουμε	ότι	ο	ΟΑΥ	
έχει	 εδώ	 και	 αρκετό	 καιρό	 ολοκληρώσει	 σε	 συνεργασία	 με	 το	 Υπουργείο	 Υγείας	 το	



	

αναθεωρημένο	νομοσχέδιο	του	ΓΕΣΥ	αλλά	δυστυχώς	ο	Πρόεδρος	και	η	κυβέρνηση	δεν	το	
έχουν	προωθήσει	στη	Βουλή	των	Αντιπροσώπων.	
	
6.	 Η	 κυβέρνηση	 απέτυχε	 να	 προωθήσει	 ένα	 ολοκληρωμένο	 σχεδιασμό	 για	 την	 βέλτιστη	
διαχείριση	της	ποιότητας	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	υγείας.	Δεν	υπάρχει	κλινικός	έλεγχος	
των	υπηρεσιών	υγείας,	 τεκμηρίωση	 και	 καταγραφή	δεδομένων	 για	 λήψη	 ενημερωμένων	
αποφάσεων	με	πρόσφατο	 τρανό	παράδειγμα	 την	 παραδοχή	ότι	 ποτέ	 δεν	 καταγράφηκαν	
ορθολογιστικά	οι	ανάγκες	σε	ιατρικό	προσωπικό	των	δημόσιων	νοσοκομείων.	Ποτέ	δεν	έγινε	
πρόβλεψη	 και	 ανάλυση	 των	 αναγκών	 (capacity	 planning)	 σε	 ειδικότητες	 και	 ιατρικό	 ή	
παραϊατρικό	προσωπικό	παρόλο	που	είχε	ζητηθεί	και	από	την	Τρόικα.	
	
7.	Εκτιμούμε	ότι	η	κυβέρνηση	δεν	έχει	ειλικρινή	πρόθεση	για	εισαγωγή	ΓΕΣΥ	και	ουσιαστικές	
μεταρρυθμίσεις	στην	υγεία.	Η	νέα	πρωτοβουλία	του	ΠτΔ	εκτιμούμε	ότι	εμπίπτει	στα	πλαίσια	
της	 επικοινωνιακής	 του	πολιτικής.	Μακάρι	 να	μας	 διαψεύσει	 στη	 συνέχεια	 και	 εμείς	 θα	
στηρίξουμε	με	κάθε	μέσο	τις	αναγκαίες	μεταρρυθμίσεις	στην	υγεία.	
	
8.	Οι	διαχρονικές	προτάσεις	της	Συμμαχίας	Πολιτών	στηρίζουν	με	συγκεκριμένα	μέτρα	την	
σταδιακή	ριζική	μεταρρύθμιση	και	εκσυγχρονισμό	του	υφιστάμενου	συστήματος	υγείας.	
	
9.	 Συμφωνούμε	 απόλυτα	 και	 στηρίζουμε	 τις	 προτάσεις	 της	 Παγκύπριας	 Οργάνωσης	
Συνδέσμων	Πασχόντων	και	Φίλων	(ΠΟΣΠΦ)	οι	οποίες	αποτελούν	και	δικές	μας	διαχρονικές	
θέσεις	 και	 αφορούν	 την	 σταδιακή	 εισαγωγή	 του	 ΓΕΣΥ	 και	 την	 εισαγωγή	ολοκληρωμένου	
συστήματος	διασφάλισης	της	ποιότητας	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών	υγείας.	
	
10.	Η	αυτονόμηση	έχει	αποτελέσει	και	συνεχίζει	να	αποτελεί	το	άλλοθι	της	κυβέρνησης	για	
να	 μην	 προχωρήσει	 στις	 μεταρρυθμίσεις	 στην	 υγεία.	 Προκαλούμε	 την	 κυβέρνηση	 να	
ενημερώσει	τους	πολίτες	τι	έχει	επιτύχει	τα	τελευταία	3	χρόνια	στο	θέμα	της	αυτονόμησης	
και	 αναδιοργάνωσης	 των	 δημόσιων	 νοσοκομείων	 και	 εάν	 έχει	 εκπληρώσει	 την	 σχετική	
πρόνοια	 του	 μνημονίου	 για	 αναδιοργάνωση	 των	 δημόσιων	 νοσοκομείων.	 Θέση	 της	
Συμμαχίας	 πολιτών	 αλλά	 και	 άλλων	 είναι	 ότι	 η	 διαδικασία	 αυτονόμησης	 των	 δημόσιων	
νοσοκομείων	 θα	 πρέπει	 να	 προχωρήσει	 παράλληλα	 με	 την	 εισαγωγή	 ολοκληρωμένης	
εξωνοσοκομειακής	 φροντίδας	 (προσωπικός	 ιατρός,	 ειδικός,	 φάρμακα,	 εργαστηριακές	
εξετάσεις,	 φυσιοθεραπεία,	 λογοθεραπεία,	 κλινική	 ψυχολογία,	 κλινική	 διαιτολογία,	
εργασιοθεραπεία)	για	όλους	τους	πολίτες.	
	
Β.	Η	Πρόταση	της	Συμμαχίας	Πολιτών		
	
1.	Η	εφαρμογή	του	ΓΕΣΥ	ως	έχει	σχεδιαστεί	είναι	η	μόνη	οδός	για	να	ξεπεραστεί	η	κρίση	στον	
τομέα	της	υγείας	και	εθνική	υπόθεση.	Επιβάλλεται	επίσημη	δεσμευτική	απόφαση	από	τη	
σύσκεψη	 η	 οποία	 να	 δεσμεύει	 και	 την	 κυβέρνηση	 και	 τα	 κοινοβουλευτικά	 κόμματα.	
Εναλλακτικοί	σχεδιασμοί	εφόσον	τεκμηριωθούν	επιστημονικά	μπορούν	να	εξεταστούν	σε	
κατοπινό	στάδιο.	
	
2.	 Η	 κυβέρνηση	 να	 καταθέσει	 όλα	 τα	 σχετικά	 Νομοσχέδια	 έτσι	 ώστε	 να	 ψηφιστούν	
ταυτόχρονα	ως	ένα	ενιαίο	σχέδιο.	



	

3.	Η	αυτονόμηση	των	κρατικών	νοσηλευτηρίων	πρέπει	 να	εφαρμοστεί	 γιατί	 είναι	βασική	
προϋπόθεση	 για	 υλοποίηση	 του	 ΓΕΣΥ.	 Χωρίς	 όμως	 πλήρη	 στελέχωση	 των	 κρατικών	
νοσηλευτηρίων	αυτά	θα	καταρρεύσουν	με	τραγικές	συνέπειες	για	την	υγεία	των	πολιτών.	
Χωρίς	 συνολικό	 σχεδιασμό	 με	 συγκεκριμένα	 δεσμευτικά	 χρονοδιαγράμματα	 για	 τις	
υπόλοιπες	 φάσεις	 υλοποίησης	 του	 ΓΕΣΥ,	 δεν	 εμπιστευόμαστε	 την	 κυβέρνηση	 ότι	 δεν	 θα	
υπαναχωρήσει.	
	
4.	Αναφορικά	με	τις	φάσεις	και	τα	χρονοδιαγράμματα	που	πρέπει	να	περιλαμβάνονται	σε	
Νομοσχέδιο	 που	 θα	 πρεπει	 να	 υιοθετηθεί	 ταυτόχρονα	 με	 το	 Νομοσχέδιο	 για	 την	
αυτονόμηση	εισηγούμαστε:	
	
α.	Υιοθέτηση	της	πρότασης	για	σταδιακή	εισαγωγή	του	ΓΕΣΥ	με	πρώτο	και	άμεσο	βήμα	την	
παροχή	ολοκληρωμένης	εξωνοσοκομειακής	φροντίδας	από	προσωπικό	 ιατρό,	προσωπικό	
παιδίατρο,	 ειδικό	 ιατρό,	 φάρμακα,	 εργαστηριακές	 εξετάσεις,	 φυσιοθεραπεία,	
λογοθεραπεία,	κλινική	ψυχολογία,	κλινική	διαιτολογία,	εργασιοθεραπεία.	Η	πρόταση	αυτή	
συνάδει	 με	 την	 επιστημονική	 τεκμηρίωση	 και	 τις	 βέλτιστες	 πρακτικές	 για	 προώθηση	 της	
εξωνοσοκομειακής	 φροντίδας	 λόγω	 εξαιρετικά	 μειωμένου	 κόστους	 σε	 σχέση	 με	 την	
ενδονοσοκομειακή	(είναι	και	πρόταση	της	ΠΟΣΠΦ).	Το	κόστος	με	την	πρόταση	αυτή	θα	είναι	
εξαιρετικά	μειωμένο	ενώ	θα	καλύψει	την	πλειοψηφία	των	αναγκών	υγείας	του	συνόλου	των	
πολιτών.	 Σύμφωνα	 με	 την	 πρόταση	 της	 ΠΟΣΠΦ	 η	 εισαγωγή	 της	 εξωνοσοκομειακής	 θα	
απαιτήσει	συνεισφορά	μόνο	1.2%	από	τους	εργαζομένους,	1.55%	από	τους	εργοδότες,	2.4%	
από	το	κράτος.	Η	επένδυση	αυτή	στην	υγεία	θα	έχει	πολλαπλά	οφέλη	στην	παραγωγικότητα	
και	υγεία	των	πολιτών	με	εξαιρετικά	θετικές	συνέπειες	για	την	οικονομία	της	πατρίδας	μας.	
	
β.	Εισαγωγή,	σε	δεύτερη	φάση	μέσα	από	ένα	ολοκληρωμένο	χρονοδευσμευτικό	οδικό	χάρτη	
και	όταν	ολοκληρωθεί	η	αυτονόμηση	των	δημόσιων	νοσοκομείων,	της	ενδονοσοκομειακής	
φροντίδας.	
	
γ.	Ίδρυση,	παράλληλα	με	τις	πιο	πάνω	μεταρρυθμίσεις,	ενός	ανεξάρτητου	μη	κυβερνητικού	
ολιγομελούς	 Ινστιτούτου	Διαχείρισης	 της	 Κλινικής	Ποιότητας	που	θα	 εποπτεύει	 τόσο	 τον	
δημόσιο	 τομέα	όσο	 και	 τον	 ιδιωτικό	 τομέα	 και	 θα	 διασφαλίζει	 μεταξύ	άλλων	 διαφάνεια	
(ποσοστά	 επιπλοκών,	 αποδοτικότητας	 νοσοκομείων	 κλπ),	 υψηλή	 ποιότητα	 υπηρεσιών	
υγείας,	 αποτελεσματική	 διαχείριση	 των	 κλινικών	 κινδύνων	 και	 θεμάτων	 ασφάλειας	
ασθενών,	 επιτυχημένη	 και	 ολοκληρωμένη	 εισαγωγή	 κλινικών	 κατευθυντήριων	 οδηγιών,	
κλινικού	 ελέγχου,	 διαδικασιών	 διαπίστευσης	 νοσοκομείων	 και	 εργαστηρίων	 (βλέπε	
πρόσφατο	πρόβλημα	με	λανθασμένες	εργαστηριακές	αναλύσεις)	κα.	
	
δ.	Χρονοδιαγράμματα	που	πρέπει	να	περιλαμβάνονται	στο	Νομοσχέδιο	για	το	ΓΕΣΥ:	
	

Χρόνος	 Ενέργειες	
Χρόνος	Ο		
από	τη	λήψη		
της	πολιτικής	απόφασης	
	

1.	Κατακύρωση	ολοκληρωμένου	πληροφοριακού	συστήματος	
ΓΕΣΥ	 2.	 Κατάθεση	 και	 έγκριση	 νομοσχεδίων	 ΓΕΣΥ,	
Αυτονόμησης	 3.	 Έναρξης	 προετοιμασίας	 αυτονόμησης	 και	
εισαγωγής	 ΓΕΣΥ	 (DRGs,	 επαγγελματίες	 υγείας	 κλπ)	 	 4.	
Δημιουργία	 ανεξάρτητου	 ολιγομελούς	 ινστιτούτου	



	

διαχείρισης	κλινικής	ποιότητας	5.	Δημιουργία	καθοδηγητικής	
ομάδας	μεταρρυθμίσεων	υγείας	που	θα	βρίσκεται	σε	διαρκή	
επαφή	με	όλους	τους	εμπλεκόμενους	φορείς	

3-5	μήνες	από	τη	
λήψη	 της	 πολιτικής	
απόφασης	

1.	 Oλοκλήρωση	 αυτονόμησης	 κρατικών	 νοσηλευτηρίων	 2.	
Προετοιμασία	 εισαγωγής	 εξωνοσοκομειακής	 φροντίδας	 3.	
Έναρξη	ελέγχου	ποιότητας	παρεχόμενων	υπηρεσιών	υγείας	
	

12-14	μήνες	από	τη	
λήψη	 της	 πολιτικής	
απόφασης	
	

1.	Έναρξη	Εξωνοσοκομειακής	φροντίδας	
2.	 Συνέχιση	 προετοιμασίας	 κρατικών	 και	 ιδιωτικών	
νοσηλευτηρίων	
3.	 Ενδυνάμωση	 των	 μηχανισμών	 ελέγχου	 και	 διαχείρισης	
κλινικής	ποιότητας	υπηρεσιών	υγείας	

18	μήνες	από	τη	
λήψη	 της	 πολιτικής	
απόφασης	
	

Έναρξη	Ενδονοσοκομειακής	φροντίδας	
	

	
	
Τέλος,	θέλουμε	να	επαναλάβουμε	ότι	τα	θέματα	υγείας	είναι	πρώτιστης	σημασίας	για	όλους	
μας	και	θα	πρέπει	να	πάρουμε	επιτέλους	συγκεκριμένες	χρονοδεσμευτικές	αποφάσεις	για	
υλοποίηση	του	ΓΕΣΥ.	Η	μεγάλη	ευθύνη	τώρα	ανήκει	στην	Κυβέρνηση	στην	οποία	ανήκει	και	
η	αρμοδιότητα.	


