
Μασ τελείωςαν οι γιατροί, 

ςειρά παίρνουν τα «ζόμπι» του αντι-ΓεΣΥ 
Του Μάμα Θεοδϊρου, Κακθγθτι Πολιτικισ Υγείασ 

‘Όλοι κυμόμαςτε τισ αντιδράςεισ του Παγκφπριου Ιατρικοφ Συλλόγου και του Παγκφπριου Συλλόγου 

Ιδιωτικϊν Νοςθλευτθρίων το 2018 και το 2019 εναντίον τθσ εφαρμογισ του ΓεΣΥ, επικαλοφμενοι 

προςχθματικά διάφορουσλόγουσ. Προσ τζρψθ των αναγνωςτϊν, αλλά καιγια να μθν ξεχνιόμαςτε, 

ορίςτε μια ςφντομθ υπενκφμιςθ με κάποιεσ από τισ «προβολζσ ιςχφοσ» των δφο ιατρικϊν φορζων: 

α)Τθ διακοπι του διαλόγου με τον Οργανιςμό Αςφάλιςθσ Υγείασ (ΟΑΥ), δζκα μινεσ πριν από τθν 

εφαρμογι τθσ πρϊτθσ φάςθσ του νζου ςυςτιματοσ και τθν πραγματοποίθςθ «εν χορδαίσ και 

οργάνοισ» γενικισ ςυνζλευςθσ ςτισ 28 Νοεμβρίου 2018με τα πζντε αιτιματα εν είδει τελεςιγράφου 

προσ τθν κυβζρνθςθ, μεταξφ των οποίων «υψθλότερεσ αμοιβζσ» και «δικαίωμα άςκθςθσ ιδιωτικοφ 

ζργου εντόσ ΓεΣΥ».  

β)Τισςυναντιςεισ που είχανςτισ 7 και 8 Ιανουαρίου 2019 με τον Πρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ, όπου 

απορρίφκθκαν τα αιτιματά τουσ. Οι γιατροί ςε δθλϊςεισ τουσ μετά τθ ςυνάντθςθ αναφζρκθκαν ςε 

«κραςφτθτα» του Προζδρου να απορρίψει τα αιτιματά τουσ. 

γ) Τθν επιςτολιτου Προζδρου του ΠΙΣ ςτουσ γιατροφσ τθν επομζνθ των ςυναντιςεων με τον Πρόεδρο 

τθσ Δθμοκρατίασ, χαρακτθρίηοντασ «προδότεσ» όςουσ τελικά κα αποφάςιηαν να ενταχκοφν ςτο νζο 

ςφςτθμα. 

δ) Τθνεντόσ εφτά θμερϊν απόφαςθ περίπου 40 επιςτθμονικϊν εταιρειϊν των γιατρϊν ειδικοτιτων να 

μθν ενταχκοφν ςτο ΓεΣΥ, ηθτϊντασ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ από τα μζλθ τουσ να υπογράψουν διλωςθ 

αποκιρυξθσ του ΓεΣΥ. Μοναδικι εξαίρεςθ θ Κυπριακι Εταιρεία τωνΠροςωπικϊν-Οικογενειακϊν 

Γιατρϊν. 

ε)Τισ δθλϊςεισ του εκπροςϊπου του ΠΑΣΙΝ ότι δεν μποροφν να οδθγθκοφν ςε «ποιοτικι και οικονομικι 

αυτοκτονία, κζτοντασ ςε κίνδυνο τθν βιωςιμότθτα των νοςοκομείωντουσ», φτάνοντασ ςτο ςθμείο να 

ηθτιςουν ακόμθ και τθν εγγφθςθ πλθρωμισ των δανείων τουσ! 

ζ)Τθ…ςεμνότατθ διλωςθ του Προζδρου του ΠΑΣΙΝ ότι εάν θ Κφπροσ εφαρμόςει το ςφςτθμα που οι 

ίδιοι προτείνουν«κα μασ βλζπει όλθ θ Ευρϊπθ και κα μασ ηθλεφει!» 

Όλα αυτά αποτελοφν ςιμερα παρελκόν. Το ΓεΣΥ εφαρμόςτθκε όπωσ είχε ςχεδιαςτεί και προβλεπόταν 

ςτον ιδρυτικό του νόμο.Η ςυντριπτικι πλειονότθτα των ιδιωτϊν γιατρϊν και των νοςοκομείων 

εντάχκθκαν ςτο νζο ςφςτθμα,διαπιςτϊνοντασ ότι οι αμοιβζσ του ΓεΣΥ τουσ ικανοποιοφςαν. Σιμερα οι 



ενταγμζνοι ςτο ςφςτθμα ιδιϊτεσ γιατροί ίςωσ είναι οι καλφτερα αμειβόμενοι γιατροί ςτθν Ευρϊπθ. Το 

ςφνκθμά τουσ «ου περί χρθμάτων τον αγϊνα ποιοφμεκα» κατζπεςε με πάταγο και οι άγριεσ φυλζσ του 

ΠΙΣ και του ΠΑΣΙΝ ςιϊπθςαν και ςτοιχικθκαν εν ριπι οφκαλμοφ ςτο ΓεΣΥ. 

Η εφαρμογι του ΓεΣΥ ςταμάτθςε εκείνουσ που διαχρονικά αποδοκίμαηαν ζνα τζτοιο ςφςτθμα 

δθμόςιου χαρακτιρα, μονοαςφαλιςτικό και κακολικισ κάλυψθσ. Κάποιοι από αυτοφσόμωσ 

επανζρχονται ςαν «ηόμπι» όταν βρίςκουν τθν ευκαιρία. Κάτι τζτοιο ηοφμε τισ μζρεσ αυτζσ με τον πρϊθν 

Υπουργό Οικονομικϊν και αναπλθρωτι Πρόεδρο του κυβερνϊντοσ κόμματοσ και τον Πρόεδρο του 

Σοςιαλιςτικοφ κόμματοσ ΕΔΕΚ.  

Ο πρϊτοσ ωσ «ειδικόσ» ανζφερε ότι «οι προςωπικοί γιατροί πρζπει να αμείβονται με βάςθ τον αρικμό 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και όχι κατά κεφαλι». Όμωσ κάτι τζτοιο κα οδθγοφςετο ςφςτθμα ςτθν 

οικονομικι του κατάρρευςθ, αφοφ θ μζκοδοσ αποηθμίωςθσ κατά πράξθ είναι πλθκωριςτικι, 

προςφζροντασ κίνθτρο ςτουσ γιατροφσ για προκλθτι ηιτθςθ (providerinduceddemand). Προφανϊσ 

αγνοεί ότι γι’ αυτό το λόγο ςε όλα τα προθγμζνα ςυςτιματα υγείασ, ιδιαίτερα ςτθν Ευρϊπθ οι 

οικογενειακοί γιατροί αμείβονται κυρίωσ κατά κεφαλι,και ζνα 20%-30% τθσ αμοιβισ με βάςθ δείκτεσ 

αποτελεςματικότθτασ όπωσ π.χ. εμβολιαςμοί, ζλεγχοσ υπζρταςθσ και διαβιτθ, διακοπι καπνίςματοσ, 

ζλεγχοσ παχυςαρκίασ κ.α. των εγγεγραμμζνων ςτθ λίςτα τουσ δικαιοφχων. 

Στθν ίδια κατεφκυνςθ κινικθκε και ο Πρόεδροσ τθσ ΕΔΕΚ, όντασ ο ίδιοσ γιατρόσ, που επζλεξε να μείνει 

εκτόσ ΓεΣΥκαι διαχρονικά υπιρξε πολζμιόσ του. Τι ηιτθςε να αλλάξει; Να μποροφν οι γιατροί εκτόσ ΓεΣΥ 

να ςυνταγογραφοφν φάρμακα και εξετάςεισ ςε δικαιοφχουσ του ΓεΣΥ. Η ιδιοτζλεια προφανισ. Να 

αυξιςει το πελατολόγιό του και τα ειςοδιματά του εισ βάροσ του ΓεΣΥ, που δθμιουργικθκε πρωτίςτωσ 

για να καλφψει τισ ανάγκεσ εκείνων που μζχρι πρόςφατα πζκαιναν ςτθν αναμονι λόγω λίςτασ ι που 

πουλοφςαν το ςπίτι ι το χωράφι τουσ για να μπορζςουν να επιςκεφκοφν κάποιον γιατρό ςτον ιδιωτικό 

τομζα. Να ςτθρίξει τουσ ιδιϊτεσ γιατροφσ και τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που βγαίνουν ακριβϊσ με τα 

ίδια επιχειριματα να τον ςιγοντάρουν. Αυτά δεν είναι αλλότρια, είναι ίδια ςυμφζροντα. Οι εφθμερίδεσ 

αναφζρουν ότι θ πρόταςι του κατατζκθκε ιδθ ςτθ Βουλι, ζςτω και αν βουλευτζσ του, ςτελζχθ του 

κόμματοσ και θ ΔΕΟΚ διαφϊνθςανδθμόςια. Γιατί λοιπόν τθν κατζκεςε εςπευςμζνα χωρίσ πρϊτα να 

τουσ πείςει είναι ζνα ενδιαφζρον ερϊτθμα. Εκτόσ και αν ιςχφει το μεγαλοπρεπζςτατο«το κόμμα είμαι 

εγϊ», κατά το λουδοβίκειο απόφκεγμα «το κράτοσ είμαι εγϊ». 

Είναι αλικεια ότι δφο χρόνια μετά τθν εφαρμογι και λειτουργία του νζου ςυςτιματοσ δεν λείπουν 

προβλιματα που ζχουν ςχζςθ με υπερςυνταγογράφθςθ, αυξθμζνεσ παραπομπζσ προσ ειδικότθτεσ από 

τουσ προςωπικοφσ γιατροφσ, καταχριςεισ από οριςμζνουσ παρόχουσ, λίςτεσ αναμονισ ςε κάποιουσ 

άλλουσ, απουςία ποιοτικϊν κριτθρίων και δεικτϊν, απουςία ιατρικϊν πρωτοκόλλων και το 

ςθμαντικότερο με κακυςτεριςεισ ςτθν οικονομικι και διοικθτικι αυτονόμθςθ των δθμόςιων 

νοςοκομείων. Αυτά χρειάηονται να αντιμετωπιςτοφν και όχι τα αιτιματα του πρϊθν Υπουργοφ 

Οικονομικϊν και του Προζδρου τθσ ΕΔΕΚ, οι οποίοι κζλουν ςιγά-ςιγά να ξθλϊςουν το πουλόβερ του 

ΓεΣΥ. Προφανϊσ το ΓεΣΥ τουσ χάλαςε τθ μανζςτρα, όχι μόνο των ςυγκεκριμζνων αλλά πολφ 

περιςςότερων, που παρά το ότι διαφωνοφςαν δεν τόλμθςαν να καταψθφίςουν τουσ ςχετικοφσ νόμουσ 

ςτθ Βουλι καιπροσ το παρόν ςιωποφν αναηθτϊντασ ευκαιρίεσ.Όταν απαντοφν,διατείνονταιμεταξφ 

άλλων ότι ο Πρόεδροσ των αςκενϊν που διαχρονικά ςτθρίηει το ΓεΣΥ, εξυπθρετεί «αλλότρια 

ςυμφζροντα», ενϊ οι ίδιοι εξυπθρετοφν τα ςυμφζροντα των αςκενϊν!Λεσ και απευκφνονται ςε 

λωτοφάγουσ, ςε πολίτεσ επιλιςμονεσ. Είναι βζβαιο ότι δεν κα ςταματιςουν. Θα εμφανίηονται κατά 

καιροφσ ςα «ηόμπι» ςε κάποιεσ νφκτεσ με πανςζλθνο. Κρίμα και ντροπι! «Αχ, ποφ ‘ςαι, νιότθ, ποφ 

δειχνεσ πωσ κα γινόμουν άλλοσ!» 


