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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δυσαρεστημένοι οι Λογοπαθολόγοι με τον ΟΑΥ ενόψει της ένταξής τους στη Β’
φάση του ΓεΣΥ
Λευκωσία, 16 Σεπτεμβρίου 2020
Ως Λογοπαθολόγοι θέλουμε να εκφράσουμε τη βαθιά απογοήτευση μας και την έντονη
δυσαρέσκεια μας με τον τρόπο που ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) χειρίστηκε μέχρι και
σήμερα το θέμα της ένταξής μας στη Β’ φάση του ΓεΣΥ.
Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου (ΣΥΕΛΚ) εκπροσωπεί άνω των 580
λογοπαθολόγων στη χώρα μας. Η λογοθεραπεία είναι μία από τις βασικές ειδικότητες
αποκατάστασης και η ένταξη των λογοπαθολόγων στο ΓεΣΥ αποτελεί βασική ανάγκη για τον Κύπριο
πολίτη.
Ο ΣΥΕΛΚ έχει κάνει μέχρι σήμερα πολλά διαβήματα για διαβούλευση με τον ΟΑΥ σχετικά με τους
περί Γενικού Συστήματος Υγείας Κανονισμούς. Επιπρόσθετα, έχει καταθέσει γραπτώς στον ΟΑΥ
προβληματισμούς και ανησυχίες για ουσιαστικά λειτουργικά και πρακτικά θέματα που αφορούν
τόσο την ένταξη όσο και τις υπηρεσίες λογοθεραπείας στα πλαίσια της Β’ φάσης του ΓεΣΥ.
Ο ΣΥΕΛΚ ζήτησε επανειλημμένα από τον ΟΑΥ να έχει επιπλέον συναντήσεις με το πέρας του
καλοκαιριού ώστε να γίνουν περεταίρω διαβουλεύσεις πριν την ένταξή μας στο ΓεΣΥ, κάτι που
μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ακόμα.
Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι η ημερομηνία για την ένταξη των ΑΕΥ
στη Β’ φάση του ΓεΣΥ θα είναι στις 19 Οκτωβρίου 2020, χωρίς να έχουμε λάβει ποτέ από τον ΟΑΥ
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καμία επίσημη επιστολή για το θέμα! Ο χρόνος που απομένει (ένας μήνας περίπου) πιστεύουμε
ότι δεν είναι επαρκής για να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαβουλεύσεις με τους ΑΕΥ καθώς και
άλλα πρακτικά θέματα όπως η υπογραφή σχετικού μνημονίου και συμβολαίων, η διαδικασία
εγγραφής στο σύστημα, αλλά και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στο σύστημα
πληροφορικής.
Εκφράζουμε, τέλος, την έντονη ανησυχία των μελών μας καθώς αγωνιούν για το μέλλον τους και
επικοινωνούν μαζί μας σχεδόν καθημερινά για να μάθουν τις σχετικές εξελίξεις.
Ως Λογοθεραπευτές/Λογοπαθολόγοι:
 Καλούμε τον ΟΑΥ να καταβάλει άμεσα κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των
διαβουλεύσεων με τους ΑΕΥ ώστε να αφουγκραστεί τις ιδιαίτερες ανάγκες αλλά και
εισηγήσεις των επαγγελματιών υγείας για την όσο το δυνατό επιτυχή ένταξη και
βιωσιμότητά τους στο ΓεΣΥ.
 Ζητούμε την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας ώστε να δοθεί η ευκαιρία για περαιτέρω
διαβούλευση με τον ΟΑΥ ενόψει της επικείμενης ένταξής μας στη Β’ φάση του ΓεΣΥ.
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