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Η Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων προσκαλεί τα
κοινοβουλευτικά κόμματα να συνυπογράψουν Κοινή Δήλωση
για τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας
Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 στο Κέντρο
«Φωλιά» συνάντηση υψηλού επιπέδου με θέμα τη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας
ενόψει των επικείμενων προεδρικών εκλογών. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι
των κοινοβουλευτικών κομμάτων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας
Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων (ΠαΣΣΠ), αλλά και ασθενείς και φίλοι των ασθενών με
σπάνιες παθήσεις.
Στόχοι της συνάντησης ήταν: α) να ενημερωθούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα για τις
υπηρεσίες του καινοτόμου Κέντρου «Φωλιά» και να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της
απρόσκοπτης ενίσχυσής του, και β) να επιβεβαιωθεί και επικυρωθεί εκ νέου η πολιτική
συναίνεση που επετεύχθη τον Ιούνιο του 2016 σε σχέση με τις αρχές και τη φιλοσοφία του
Γενικού Συστήματος Υγείας, ώστε αυτό να εφαρμοστεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων και
ανεξάρτητα από το πολιτικό σκηνικό που θα διαμορφωθεί τον Ιανουάριο του 2018. Προς
επαναβεβαίωση της πολιτικής συναίνεσης και διασφάλιση της κοινής γραμμής που έχει
συμφωνηθεί σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του τομέα της Υγείας, η ΠαΣΣΠ παρουσίασε και
επέδωσε στους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων Κοινή Δήλωση προς
υπογραφή, η οποία παρατίθεται αυτούσια πιο κάτω. Η έκβαση της προσπάθειας αυτής θα
ανακοινωθεί σύντομα στον Τύπο.
Η ΠαΣΣΠ επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους συμμετέχοντες, τόσο για την άμεση
ανταπόκρισή τους στη σχετική πρόσκληση, όσο και για την ευαισθησία τους στα θέματα που
άπτονται του τομέα της υγείας.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
Η παρούσα κοινή δήλωση είναι αποτέλεσμα της πλήρους σύγκλισης απόψεων των
κοινοβουλευτικών κομμάτων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και το μέλλον του
τομέα της υγείας στην Κύπρο και απορρέει από σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 στο πρότυπο Κέντρο «Φωλιά», μετά από πρωτοβουλία
της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων.

Στόχος είναι η σκιαγράφηση της υφιστάμενης καταρρέουσας κατάστασης του χώρου της
υγείας, η οποία οφείλεται στη διαχρονική αναποφασιστικότητα και αναποτελεσματικότητα
των κυβερνήσεων, αλλά και η εκ νέου υπογράμμιση της αναγκαιότητας μιας ριζικής
μεταρρύθμισης, στη φιλοσοφία και στις αρχές της οποίας συναίνεσαν όλα τα
κοινοβουλευτικά κόμματα τον Ιούλιο του 2016.
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι συμφωνούν σε σχέση με τα ακόλουθα:
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η Κύπρος παραμένει το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν
προσφέρει καθολική υγειονομική κάλυψη στους πολίτες του στο πλαίσιο ενός
Εθνικού Συστήματος Υγείας.
i. Η Κύπρος κατατάσσεται:
 στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά τις κρατικές δαπάνες για την υγεία με 2,6% - 3,4%
του ΑΕΠ και τη δημόσια υγεία και πρόληψη με 0,1% του ΑΕΠ με τον μέσο όρο στην
ΕΕ να ανέρχεται σε 7,2% - 7,8% και 0,2% αντίστοιχα. ·
 στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά το κόστος υγειονομικής περίθαλψης που είναι
κατά 7,4% υψηλότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ·
 στην 26η θέση του δείκτη European Health Consumer Index (EHCI) που είναι
εργαλείο για την αξιολόγηση της κατάστασης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
στην Ευρώπη.
ii. Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις ακριβότερες χώρες της ΕΕ, σε ό,τι αφορά τις τιμές των
φαρμάκων
iii. Από τις συνολικές δαπάνες των Κύπριων πολιτών στον τομέα της υγείας που
ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο της ΕΕ, το 50% αφορά τον ιδιωτικό τομέα.
iv. Από τους ασθενείς που καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα, το 53% είναι μη δικαιούχοι,
ενώ το 46% δικαιούχοι των κρατικών υπηρεσιών, με 23% και 14% αντίστοιχα στην ΕΕ.
v. Κάθε Κύπριος, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, δαπανά μεγάλο ποσοστό (5-7%) από
τον οικογενειακό του προϋπολογισμό για υπηρεσίες υγείας.
vi. Μισό αιώνα και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες για την εισαγωγή ενός
ολοκληρωμένου Σχεδίου Δημόσιας Υγείας και έχουν δαπανηθεί σημαντικοί δημόσιοι
πόροι σε μελέτες, έρευνες και διαβουλεύσεις, χωρίς να σημειώνεται ουσιαστική
πρόοδος.
Αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ανισότητας σε πολύ ανησυχητικό βαθμό στον
κοινωνικό κορμό και η παράφορη καταπάτηση των δικαιωμάτων των ασθενών και
των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα τη στιγμή που η Κύπρος είναι
μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Χάρτα
Δικαιωμάτων των Ασθενών και πρωτοπόρησε με τη σύνταξη καινοτόμου νομοθεσίας
για τα δικαιώματα των ασθενών [βλ. Ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας
των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 (1(Ι)/2005)] εδώ και δεκατρία χρόνια.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. Τα τελευταία χρόνια έχει προωθηθεί η ριζική μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, η
οποία περιλαμβάνει επτά (7) σημαντικούς πυλώνες:
i. Προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας
ii. Σύσταση ενός Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
iii. Εγκαθίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών
iv. Αναδιάρθρωση του Υπουργείου Υγείας
v. Θέση πλαισίου για την αναγνώριση και λειτουργία των εθνικών κέντρων αναφοράς
που είναι συνδεδεμένα με το κράτος, όπως το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου και το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
vi. Αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων
vii. Εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας σε προκαθορισμένους και σαφείς χρόνους
2. Έχουν ψηφιστεί τα τρία πρώτα βασικά νομοσχέδια που αντιστοιχούν στους
πυλώνες vi και vii, ως αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης με όλους τους κρατικούς
και κοινωνικούς εταίρους:
i. Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.
74(I)/2017)
ii. Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμος του 2017 (Ν.
73(I)/2017)
iii. Οι περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του
2017
3. Με την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης, έχουν συμφωνηθεί η φιλοσοφία και οι
αρχές πάνω στις οποίες θα εδράζεται το Γενικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου:
i.
Καθολικότητα: Υγειονομική κάλυψη όλων ανεξαιρέτως των πολιτών·
ii.
Αλληλεγγύη: Δίκαιη κατανομή του κόστους με βάση αντικειμενικά κριτήρια·
iii.
Ελεύθερη επιλογή του παρόχου υπηρεσιών υγείας από τον ασθενή·
iv.
Μονοασφαλιστικό σύστημα: Δημιουργία ενός ασφαλιστικού ταμείου που θα
δέχεται εισφορές από εργαζόμενους, εργοδότες και την Κυβέρνηση και θα πληρώνει
για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλιζομένων, δηλαδή όλου του
πληθυσμού.
4. Έχει συμφωνηθεί ο ακόλουθος οδικός χάρτης:
i. 1η Ιουνίου 2017: Αυτονόμηση κρατικών νοσηλευτηρίων με ορίζοντα ολοκλήρωσης
το 2020. Ίδρυση οργανισμού δημοσίου δικαίου, στον οποίο θα ενταχθούν όλα τα
κρατικά νοσηλευτήρια. Διάλογος για τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων.

ii.

iii.
iv.

1η Μαρτίου 2019: Οι συμβαλλόμενοι (εργαζόμενοι, εργοδότες, συνταξιούχοι,
εισοδηματίες, κράτος) θα αρχίσουν να καταβάλλουν μηνιαίες εισφορές για τη στήριξη
του Σχεδίου.
1η Ιουνίου 2019: Θα αρχίσει η παροχή πρωτοβάθμιας (εξωνοσοκομειακής)
ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στους δικαιούχους.
1η Ιουνίου 2020: Πλήρης εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Βάσει των παραπάνω διαπιστώσεων, δηλώνουμε την πρόθεσή μας να:
(i) σεβαστούμε απόλυτα τους ήδη συμφωνηθέντες πυλώνες, τη φιλοσοφία, τις αρχές
και τον οδικό χάρτη της μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας, ανεξάρτητα από το
πολιτικό σκηνικό που θα διαμορφωθεί τον Φεβρουάριο του 2018, ως αποτέλεσμα
των επικείμενων προεδρικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο
του 2018;
(ii) να εγκύψουμε στην επίτευξη αύξησης των ‘δαπανών’ στην υγεία και
(iii) να εγκύψουμε στην άμεση αύξηση του προσωπικού στις ΚΑΙΡΙΕΣ υπηρεσίες για
να βελτιωθεί το συντομότερο δυνατόν η καθημερινότητα των ασθενών και να
στηριχθεί
με
αποτελεσματικότητα
η
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ
ΤΩΝ
ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ – εκ των κύριων πυλώνων που αφορούν στην επιτυχή εφαρμογή
του ΓεΣΥ και γενικότερα της ριζικής μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας.
Συμφωνούμε απόλυτα και υπογραμμίζουμε ότι ο τομέας της υγείας πρέπει να μείνει
άθικτος και ανεπηρέαστος από οποιοδήποτε είδος κρίσης, είτε οικονομικής είτε
πολιτικής.

