Έναρξη ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στο
ΓεΣΥ από την 1η Ιουνίου 2020
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συνεχίζει να εργάζεται με ζήλο και αφοσίωση ώστε η
μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον τόπο μας τα τελευταία πενήντα χρόνια, το ΓεΣΥ, να
διασφαλίσει την κοινωνική αλληλεγγύη και την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές
υπηρεσίες φροντίδας υγείας προς όλους τους πολίτες, όπως προβλέπεται από τον
νόμο του ΓεΣΥ.
Παρά τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία, από την
1η Ιουνίου 2020 διευρύνεται το φάσμα υπηρεσιών στους δικαιούχους εδραιώνοντας
το όραμα του ΓεΣΥ και δικαιώνοντας τις πολύχρονες προσπάθειες για την παροχή
στους πολίτες ενός ολοκληρωμένου, δίκαιου, ισότιμου και ανθρωποκεντρικού
συστήματος υγείας.
Από την 1η Ιουνίου 2020, τα δημόσια νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ και πέραν των
σαράντα ιδιωτικών νοσηλευτηρίων εντάσσονται στην εξυπηρέτηση των δικαιούχων
του ΓεΣΥ παρέχοντας πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Με την
έναρξη της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας από δημόσια και ιδιωτικά
νοσηλευτήρια θα καλυφθούν οι σημαντικότερες και οι πιο επείγουσες ανάγκες των
δικαιούχων, περιορίζοντας παράλληλα μια από τις σημαντικότερες πηγές κοινωνικών
ανισοτήτων.
Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια υλοποίησης της
δεύτερης φάσης, γιατί όπως και στην πρώτη φάση, είναι αναπόφευκτο ότι στα αρχικά
στάδια της μεταρρύθμισης θα προκύψουν προβλήματα. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο
όπου η διαχείριση της πανδημίας, από τη μια, δυσχέρανε τις προσπάθειες για όσο το
δυνατόν πιο ομαλή ένταξη των υπηρεσιών της ενδονοσοκομειακής, ενώ από την
άλλη, επιδείνωσε τα προβλήματα που προέρχονταν από τη συσσώρευση αναγκών
είτε από παραδοσιακές λίστες αναμονής είτε από αναβαλλόμενα χειρουργεία.

Ο Οργανισμός θα είναι σε συνεχή επαγρύπνηση για να λαμβάνει εκείνα τα μέτρα έτσι
ώστε τα όποια προβλήματα και δυσλειτουργίες να επιλύονται το συντομότερο
δυνατό. Ως εκ τούτου, καλούμε τους δικαιούχους να επιδείξουν υπομονή και
κατανόηση έτσι ώστε να δοθεί ο χρόνος για ομαλοποίηση της λειτουργίας των
νοσηλευτηρίων στο Σύστημα και να καταστεί δυνατή σταδιακά η αποτελεσματική
εξυπηρέτηση και απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε αυτές.
Καλωσορίζουμε τα νοσηλευτήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους γιατρούς,
τους νοσηλευτές και όλο το προσωπικό τους στο ΓεΣΥ και στην εξυπηρέτηση των
δικαιούχων. Ως Οργανισμός, συνεχίζουμε με τις προσπάθειες ομαλοποίησης της
λειτουργίας του Συστήματος, βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Παράλληλα εργαζόμαστε για την ομαλή ενσωμάτωση των υπηρεσιών των κλινικών
διαιτολόγων,
κλινικών
ψυχολόγων,
εργοθεραπευτών,
λογοθεραπευτών,
φυσιοθεραπευτών, μαιών, κατ’ οίκον φροντίδας από νοσηλευτές, προληπτικής
οδοντιατρικής,
ανακουφιστικής
φροντίδας
και
ιατρικής
αποκατάστασης,
ολοκληρώνοντας τον αρχικό σχεδιασμό και την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Διευκρινίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους εφαρμογής του ΓεΣΥ όλοι οι
δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν υπηρεσίες για ατυχήματα και επείγοντα
περιστατικά από τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΟΚΥΠΥ.

