ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΓΕΣΥ

Η Κοινωνική Συμμαχία που συστάθηκε για την προώθηση του ΓεΣΥ τόνισε, στη
χθεσινή συνάντηση της, την ανάγκη όπως όλες οι Οργανώσεις ενισχύσουν την
προσπάθεια τους τόσο για την ενημέρωση των μελών τους για το ΓεΣΥ όσο και την
ενθάρρυνση και παρότρυνση των ιατρών για να ενταχθούν στο ΓεΣΥ.
Τονίστηκε ότι οι Οργανώσεις θα πρέπει να συμβουλευόσουν τα μέλη τους, έτσι που
το κάθε μέλος να έρθει σε επαφή με τον ιατρό του για να τον ενθαρρύνει να
εγγραφεί στο σύστημα, εφόσον η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα
παρέχεται μόνο μέσω των ιατρών (κυβερνητικών και ιδιωτών) που θα ενταχθούν
στο ΓεΣΥ. Άρα, ο κάθε πολίτης θα πρέπει να ρωτήσει από τώρα τον/τους ιατρό/ούς
του αν θα εγγραφεί στο ΓεΣΥ.
Η επαφή των πολιτών με τους ιατρούς είναι αυτή τη στιγμή καθοριστικής σημασίας
γιατί, από τη στιγμή που ξεκαθάρισε ο ΠΙΣ τη θέση και τον στόχο του που δεν είναι
άλλος από την ακύρωση του ΓεΣΥ, ο κάθε ιατρός θα αποφασίσει με τα δικά του
επαγγελματικά και οικονομικά κριτήρια.
Εάν οι ιατροί, που στη μεγάλη πλειοψηφία τους υπηρετούν με αφοσίωση και
επαγγελματισμό το ιατρικό λειτούργημα, αξιολογήσουν με αντικειμενικότητα τις
επιλογές τους και αντιληφθούν ότι οι ασθενείς θα επιλέξουν τους ιατρούς τους
μόνο μέσα από τους καταλόγους ιατρών του ΓεΣΥ, τότε αυτό αποτελεί τον καλύτερο
μοχλό πίεσης προς στους ιατρούς για να εγγραφούν στο σύστημα.
Η εγγραφή προσωπικών ιατρών στο ΓεΣΥ για ενήλικες και παιδιά άρχισε στις 21
Ιανουαρίου 2019 και ολοκληρώνεται στις 21 Απριλίου 2019.
Η εγγραφή ειδικών ιατρών στο ΓεΣΥ άρχισε στις 18 Φεβρουαρίου 2019 και
ολοκληρώνεται στις 18 Μαΐου 2019.
Σύντομα θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΥ η ημερομηνία έναρξης εγγραφής των
ασθενών στο ΓεΣΥ. Υπενθυμίζεται ότι, ο κάθε πολίτης θα επιλέξει με την εγγραφή
του στο σύστημα μόνο τον Προσωπικό ιατρό του (στην περίπτωση παιδιών είναι ο
παιδίατρος). Για τους ειδικούς ιατρούς δεν υπάρχει ξεχωριστή εγγραφή ασθενών
αφού κάθε φορά που ο ασθενής θα επισκέπτεται ειδικό ιατρό μπορεί να επιλέγει
διαφορετικό ιατρό ο οποίος πρέπει να είναι συμβλημένος με το ΓεΣΥ.
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