ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Κοινωνική Συμμαχία για την εφαρμογή του ΓεΣΥ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της σε
σχέση με το έντυπο για το Γενικό Σύστημα Υγείας το οποίο έχει ετοιμάσει ο Παγκύπριος
Ιατρικός Σύλλογος και απευθύνεται στους Κύπριους ασθενείς και το οποίο στην ουσία
διαστρεβλώνει την πραγματικότητα.
Βρισκόμαστε μόνο λίγους μήνες πριν την εφαρμογή της μεγάλης μεταρρύθμισης που
στοχεύει να δώσει αξιοπρέπεια και ισότιμη πρόσβαση στο αγαθό της υγείας σε όλους τους
πολίτες, οι οποίοι για πενήντα και πλέον χρόνια αναμένουν την εφαρμογή ενός γενικού
συστήματος υγείας. Αυτή την ώρα αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του καθενός να κρίνει εάν το
ΓεΣΥ ανταποκρίνεται στα δικά του δεδομένα, όπως αναγνωρίζουμε και το δικαίωμα του κάθε
ιατρού να αξιολογήσει και να αποφασίσει να συμβληθεί με το ΓεΣΥ. Δεν νοείται όμως ο ΠΙΣ,
που αποτελεί το θεσμικό όργανο που εκφράζει τον ιατρικό κόσμο, να κινδυνολογεί, να
παραπληροφορεί και να δημιουργεί κλίμα σύγχυσης για να υπονομεύσει το ΓεΣΥ.
Δεν μπορεί κανένας να κινδυνολογεί για να ακυρώσει το αναφαίρετο και ιερό δικαίωμα των
πολιτών για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ιερό δικαίωμα της υγείας αγνοώντας ότι, εδώ και
χρόνια οι πολίτες βιώνουν ένα χρεωκοπημένο σύστημα υγείας, ένα σύστημα που χωρίζει
τους ασθενείς σε πλούσιους και φτωχούς, σε επώνυμους και ανώνυμους. Θα πρέπει
επιτέλους να αντιληφθούν όλοι ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά και χάνονται
ανθρώπινες ζωές γιατί κάποιοι δεν επιθυμούν την αλλαγή του σημερινού συστήματος,
θέτοντας επιμέρους συμφέροντα πάνω από το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον.
Για πολλοστή φορά κάνουμε έκκληση στον ΠΙΣ να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να
στηρίξει τις ομόφωνες αποφάσεις ολόκληρου του πολιτικού συστήματος για εφαρμογή του
ΓεΣΥ. Αυτό που υπερέχει είναι το συμφέρον της μεγάλης πλειοψηφίας των ασθενών.
Καλούμε παράλληλα τους πολίτες και τους ασθενείς, όπως πληροφορηθούν σωστά και
αντικειμενικά την αλήθεια γύρω από το ΓεΣΥ είτε επικοινωνώντας απευθείας με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) είτε μελετώντας αναρτημένες
παρουσιάσεις σχετικά με το ΓεΣΥ στην ιστοσελίδα:
https://www.gesy.org.cy
Η Kοινωνική Συμμαχία για την εφαρμογή του ΓεΣΥ που αποτελείται από 14 οργανώσεις, θα
συνεδριάσει εκτάκτως και θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις που στόχο θα έχουν τόσο
την ενημέρωση του κοινού όσο και την αποτελεσματική εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Λευκωσία 7 Φεβρουαρίου 2019

Οργανώσεις που αποτελούν την Κοινωνική Συμμαχία: ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΟΣΠΦ,
ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ΑΣΔΥΚ, Σύνδεσμος Καταναλωτών, Παγκύπρια Ένωση
Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, Οργανώσεις συνταξιούχων ΕΚΥΣΥ και ΠΕΣΥΣ, ΠΟΠ.

