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ΔΑΦΝΘ –ΔΡΟΜΟΙΑΘΣΕΘΟ  

Η θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ ςεθίδεη ηνλ έλαλ Καιιηθξάηε κεηά ηνλ άιινλ. Καιιηθξάηε ζηνπο δήκνπο, ζηα ζρνιεία, ζηα 
παλεπηζηήκηα, ζηα λνζνθνκεία, ζηελ πγεία γεληθόηεξα, ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, παληνύ. 
 
Απηό ζεκαίλεη εμεηδίθεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΓΝΤ, δειαδή πεξηθνπέο - ζπξξίθλσζε έσο θαη θαηάξγεζε θάζε 
δεκόζηαο παξνρήο - θάζε δηθαηώκαηνο ηνπ εξγαδόκελνπ, ηνπ αλέξγνπ, ηνπ ζπληαμηνύρνπ. 
 
Απηέο ηηο κέξεο, ζεηξά έρεη ν Καιιηθξάηεο ζηελ πγεία. Έρεη ήδε μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ Ννζνθνκείνπ κε 
ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, είζνδν 5 €, πιεξσκή εμεηάζεσλ θαη αθηηλνγξαθηώλ. 
Τν 17,5% ησλ πνιηηώλ δελ επηζθέπηεηαη πιένλ νύηε ηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία γηαηί δελ έρεη λα πιεξώζεη. 
 
Οη δαπάλεο ζηελ πγεία πξέπεη λα κεησζνύλ αθόκα πεξηζζόηεξν. Δπηδηώθνπλ ηε κείσζε από 1 
έσο 2 δηο, ίζσο θαη παξαπάλσ. 
 
* Καξθηλνπαζείο, δηαβεηηθνί θαη άιινη αζζελείο κε ρξόληεο παζήζεηο κέρξη ηώξα έπαηξλαλ όια ηα θάξκαθα ρσξίο 
ζπκκεηνρή. Από ηώξα θαη ζην εμήο ζα παίξλνπλ κόλν ηα θάξκαθα ηεο θύξηαο πάζεζεο θαη ζηα ζπλνδεπηηθά θαη  ζα 
πιεξώλνπλ 25% ζπκκεηνρή. 
 
* Βαζηθά θάξκαθα βγαίλνπλ δηαξθώο από ηε ιίζηα θάιπςεο ησλ Αζθαιηζηηθώλ Τακείσλ. 
 
* Δλώ άιια θάξκαθα αληηθαζίζηαληαη από θζελόηεξα, κε πξνθαλή θίλδπλν ηελ πγεία ησλ αζζελώλ. 
 
* Καηά 30% ήηαλ ρακειόηεξε ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ζην ΙΚΑ, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011. 

Αξεηαηεην θαη Αηγεληηεην λνζνθνκείν νδεγνύληαη ζην θιείζηκν. Τν 3ν θαη 7ν   Θεξαπεπηήξην  αθνινπζεί. Τν Λνηκσδώλ 
πεξηκέλεη ην ινπθέην. Σην Αηηηθό θαη ζην Νηθαίαο  αζζελείο θαη εξγαδόκελνη  παιεύνπλ κε ηηο ηξηηνθνζκηθέο ζπλζήθεο 
ηεο νινήκεξεο εθεκεξίαο 

Τα 138 λνζνθνκεία ηεο Διιάδαο ζα ζπξξηθλσζνύλ  ζε 50.????????????? 

Τν εληαίν κηζζνιόγην νδεγεί ηνπο κηζζνύο καο ζηελ απαμίσζε θαη ηελ κηδέξηα. 

Τν  5 πξνο 1  ζηηο πξνζιήςεηο πνπ ζα γίλεη 7 πξνο 1 θαη 10 πξνο 1 απνγπκλώλεη ηα λνζνθνκεία. 

Οη εξγαδόκελνη ζα  πεξηθέξνληαη  αλά λνζνθνκείν θιηληθή θαη εθεκέξην αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 

Τν ηειεπηαίν εμάκελν βηώλνπκε θαζεκεξηλά ηε πιήξε απαμίσζε ησλ λνζνθνκείσλ , κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα 
λα θηάζνπλ ηα πξάγκαηα ζε νξηαθό ζεκείν, ηέηνην πνπ ζα αλαγθάζεη εξγαδόκελνπο θαη αζζελείο λα πνπλ από κόλνη 
ηνπο «θιείζηε ην, ην ξεκάδη. Η θπβέξλεζε γλσξίδεη πνιύ θαιά όηη ε πνιηηηθή πνπ εθαξκόδεη νδεγεί όρη ζε 
ζπγρσλεύζεηο λνζνθνκείσλ, αιιά ζε θιείζηκν ηνπο, κείσζε ησλ θιηλώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΔΣΥ θαη ηνπ ΙΚΑ ζε 
κία πεξίνδν πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξνο θόζκνο απεπζύλεηαη ζε απηό. 
 
Τη ζα θάλνπκε ινηπόλ; Απιά ζα παξαθνινπζνύκε; 
 
Γηαηί λα είλαη κνλόδξνκνο ό,ηη καο ηζνπεδώλεη θαη λα κελ είλαη κνλόδξνκνο ηα δηθαηώκαηα θαη νη αλάγθεο πνπ έρνπκε 
ζαλ εξγαδόκελνη; 
 
Γηαηί λα είλαη κνλόδξνκνο ε αλεξγία ζηα παηδηά καο θαη όρη ε δνπιεηά, ε αμηνπξέπεηα θαη ε αλζξώπηλε δσή; 
 
Γηαηί λα είλαη κνλόδξνκνο ε δίςα ηεο «αγνξάο» γηα όιν θαη ςειόηεξν θέξδνο θαη όρη ε πάιε γηα ηελ θαηάξγεζή ηεο;  



Απέλαληη ζηηο κεζνδεύζεηο ηεο θπβέξλεζεο πνπ δξα ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ θαη ην ΓΝΤ ρξεηάδεηαη έλα 
μέηωπο σπεράζπιζης ηης δημόζιας Υγείας πνπ δελ ζα επηηξέςεη θαλέλα θιείζηκν λνζνθνκείσλ ή θιηλώλ θαη ζα 
δηαζθαιίζεη πςειήο πνηόηεηαο πεξίζαιςε γηα όιν ην ιαό θαη αμηνπξεπή εξγαζία γηα όινπο. 

 
Γηα ηελ πγεία καο ινηπόλ, γηα ηα δηθαηώκαηά καο, γηα κηα δεκόζηα δσξεάλ πγεία γηα όινπο, εκείο πξνηείλνπκε λα 
ζεθώζνπκε ην θεθάιη γηα λα δξαζηεξηνπνηεζνύκε θαη λα παιέςνπκε.  

 

Μόνος δρόμος ο αγώνας. 

 

  Καμία συγχώνευση-κλείσιμο νοσοκομείων και κλινών 

 

Δημόσια Δωρεάν Τψηλής Ποιότητας Τγεία για όλους 

  

Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Μπορούμε να 

ανατρέψουμε και να πετύχουμε 

τα πάντα. 

 

 

Η ΤΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑ. 
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