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Ερωτηματολόγιο OΣΑΚ για τους υποψήφιους για την προεδρία της Δημοκρατίας 
 
Δηλώνω απερίφραστα για τα άμεση προώθηση των εξής δράσεων εντός των πρώτων 100 
ημερών της Προεδρίας μου- εφόσον οι Κύπριοι πολίτες με εκλέξουν ΠτΔ. 
 
Tο πλαίσιο θέσεων του ΟΣΑΚ με βρίσκει σύμφωνο και απηχεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό το 
προεκλογικό μου πρόγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα που τίθεται των 100 ημερών θεωρώ ότι 
είναι αφετηρία για να κινηθούν αποφασιστικά τα ζητήματα προς τα εμπρός με σκοπό να 
επιλυθούν στο πλαίσιο της νέας διακυβέρνησης. 
 
1. Προώθηση της πλήρους αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης του Υπουργείου Υγείας για 
να αναλάβει τον σημαντικό ρόλο του για την προώθηση της δημόσιας υγείας και την 
εποπτεία του τομέα της υγείας. 
 
Την υποστηρίζω. Σημειώνω περαιτέρω ότι με την εφαρμογή του ΓεΣΥ υπάρχουν 
αρμοδιότητες που δεν έχουν μεταφερθεί στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Παράλληλα, η 
η υγεία «τρέχει» σήμερα με τρεις προϋπολογισμούς, ένας του ΟΑΥ, ένας για τα κρατικά 
νοσηλευτήρια αφού εκκρεμεί η αυτονόμηση και χρηματοδοτούνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και ένας για τους ασθενείς εξωτερικού. 
 
2. Προώθηση και εφαρμογή του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ σύμφωνα με τη νομοθεσία, με 
μοναδικό γνώμονα το συμφέρον και τις ανάγκες των ασθενών και των πολιτών, για τη 
δημιουργία ενός κοινωνικά δίκαιου, ισότιμου, καθολικού και αλληλέγγυου συστήματος 
υγείας και σύμφωνα με την αρχιτεκτονικής του βάση της οποίας ο ΠΙ αποτελεί το βασικό 
πυλώνα διασφάλισης της ποιότητας και του ελέγχου του ΓεΣΥ 
 
Υποστηρίζω την διατήρηση της φιλοσοφίας του ΓεΣΥ και τη συνεχή βελτίωση του. Μία από 
τις μεγαλύτερες αδυναμίες είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητο όργανο με πλήρεις 
αρμοδιότητες για την αποτελεσματική εποπτεία και τον ουσιαστικό έλεγχο του ΓεΣΥ, των 
υπηρεσιών που προσφέρει και των δαπανών του. 
 
3. Προώθηση και εφαρμογή της αυτονόμησης των Κρατικών Νοσοκομείων μέσα από 
συμφωνημένο και αναλυτικό οδικό χάρτη και σύμφωνα με τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με στόχο τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση τους για να 
αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ. 
 
Συμφωνώ! Τα κρατικά νοσοκομεία πρέπει να αυτονομηθούν στο συμφωνημένο πλαίσιο και 
να διαθέτουν δομές λειτουργίας που να τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν στο περιβάλλον 
ΓεΣΥ. 
 
4. Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία του εθνικού κέντρου κλινικής 
τεκμηρίωσης και αριστείας για την προώθηση της ποιότητας και του ελέγχου των υπηρεσιών 
υγείας. 



 
Συμφωνώ απολύτως! 
 
5. Προώθηση της ηλεκτρονικής υγείας και του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του πολίτη, που 
θα βελτιώσει την ποιότητα της υγείας, θα υποστηρίξει το ΓεΣΥ και τη βιωσιμότητα του, θα 
ενισχύσει την έρευνα και την παρακολούθηση της υγείας και θα επιτρέψει τη δημιουργία 
πολιτικών για αντιμετώπιση της υγείας. 
 
Συμφωνώ απολύτως! 
 
6. Επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ασθενών με στόχο την πλήρη 
εφαρμογή της και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ασθενών και την εισαγωγή του 
ανεξάρτητου θεσμού του συνηγόρου του ασθενή 
 
Συμφωνώ. Στο προεκλογικό μου πρόγραμμα αναφέρω ότι το δικαίωμα της υγείας πρέπει να 
κατοχυρωθεί ως συνταγματικό δικαίωμα . Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Το αρμόδιο 
Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να καταθέτει στη Βουλή ετήσια αξιολόγηση για την εφαρμογή 
της νομοθεσίας. Η νομοθεσία για τα δικαιώματα των ασθενών ψηφίστηκε πριν σχεδόν 20 
χρόνια αλλά δεν εφαρμόζεται. 
 
7. Δημιουργία της Εθνική Φαρμακευτικής Αρχής που μαζί με την εφαρμογή του ΓεΣΥ θα 
μεταρρυθμίσουν τον πολύ δύσκολο και σημαντικό για τους ασθενείς τομέα των φαρμάκων. 
Η χρήση σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης των φαρμάκων και διαπραγμάτευσης, καθώς και 
η διασφάλιση της επάρκειας και της πρόσβασης των πολιτών σε ασφαλές και 
αποτελεσματικό φάρμακο θα πρέπει να αποτελέσουν τις αρχές πάνω στις οποίες θα 
στηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των φαρμάκων. 
 
Συμφωνώ. 
 
8. Προώθηση, ψήφιση και εφαρμογή νομοθεσίας που να προνοεί τη δημιουργία 
πανεπιστημιακών νοσοκομείων/κλινικών σε συνεργασία με τα Κρατικά Νοσηλευτήρια, με 
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της υγείας προς όφελος των ασθενών. 
 
Συμφωνώ. 
 
9. Τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την εγγραφή, υποχρεωτική εκπαίδευση και 
υποχρεωτική επαναξιολόγηση των γιατρών (revalidation) . Προώθηση της εκπαίδευσης 
επαγγελματιών υγείας (πχ ειδικευομένων) στις μονάδες υγείας του ΓΕΣΥ. 
 
Εξαιρετικά επείγον και συμφωνώ. 
 
10. Προώθηση της συμπονετικής και προσωποκεντρικής κουλτούρας στο χώρο της 
υγείας. 
 
Συμφωνώ. 


