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ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

  Ζούμε πρωτοφανή επίθεση, αλλάζει το σύνολο της ζωής μας όπως τη γνωρίσαμε! Οι σεισμικών 
διαστάσεων  ανατροπές  στα  ζητήματα  της  περίθαλψης,  της  εκπαίδευσης,  της  κατοικίας,  των  όρων 
εργασίας, της ασφάλισης,  της φορολογίας, των διατροφικών συνηθειών,  το ξεπούλημα του δημόσιου 
πλούτου, είναι ανυπολόγιστες! Αν οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νεολαία επιτρέψουμε την υλοποίησή 
τους, τότε η επιστροφή στην προ Σικάγο εποχή θα είναι η σκληρή πραγματικότητα. 

Οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων και το ξεπούλημα κρεβατιών σε ιδιωτικές ασφαλιστικές είναι ο κύριος 
στόχος μιας κυβέρνησης που ακολουθεί  πολιτικές της ΕΕ -ΔΝΤ. Τα μέτρα που προωθούν προσφέρουν 
δώρο στους ιδιωτικούς παρόχους υγείας, είτε απευθείας είτε μέσω του δημοσίου συστήματος και 
απαλλάσσουν  το  κράτος  από  την  υποχρέωση  να  παρέχει  το  κοινωνικό  αγαθό  της  περίθαλψης, 
δημόσια και δωρεάν στο λαό. Θα πληρώνουμε για όλα ή θα πεθαίνουμε στους διαδρόμους των 
νοσοκομείων. Το σχέδιο διάλυσης της δημόσιας υγείας μαζί με την ανέχεια και τη φτώχεια οδηγούν 
σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση!  Ο χώρος της υγείας είναι εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση!!! Ειδικά 
την εποχή της κρίσης όπου οι επιχειρηματίες ψάχνουν να βρουν επικερδείς επενδύσεις χωρίς ρίσκο, η 
υγεία  είναι  φιλέτο!  9,5  εκατ.  ασφαλισμένοι  του  ΕΟΠΥΥ  δεν  έχουν  δωρεάν  περίθαλψη  μια  και  η 
χρηματοδότησή του μειώνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να διογκώνεται η μαύρη τρύπα στα κονδύλια. 
Όλοι οι ασφαλισμένοι ενοποιηθήκαν προς το χειρότερο ενώ χιλιάδες ασφαλισμένοι πληρώνουν φάρμακα 
και εξετάσεις. Ο ΕΟΠΥΥ δημιουργήθηκε για να καταργηθεί σταδιακά η δωρεάν περίθαλψη. Κάθε φορά 
που αρρωσταίνουμε, μπαίνουμε στο κρεβάτι του Προκρούστη  κι αν η αρρώστια μας φτάνει τα 1.500 
ευρώ έχει καλώς. Διαφορετικά… Ο λαός δε δικαιούται να γιατρεύεται όταν αρρωσταίνει παρά μόνο αν 
έχει να πληρώσει!!! Θα ζει όποιος έχει χρήματα.  

Σύμφωνα με το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο (γερμανικό μοντέλο υγείας) το κράτος αποσύρεται 
τελείως από τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και τα μοναδικά έσοδα των νοσοκομείων θα είναι 
τα έσοδα από νοσηλείες που θα πληρώνει, όταν τις πληρώνει,  ο χρεοκοπημένος ΕΟΠΥΥ . Αυτό τα 
οδηγεί στη διάλυση, με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό να παλεύουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. 
Οι γάζες και οι σύριγγες που λείπουν, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Όταν όμως, συγχωνεύουν και 
καταργούν  νοσοκομεία,  όταν  για  να  κάνεις  μια  εξέταση  χρειάζεται  να  περιμένεις  μήνες,  όταν  σε 
ολόκληρες  περιφέρειες  υπάρχει  ένας  μαγνητικός  τομογράφος,  τότε  ο  ασφαλισμένος  διοχετεύεται 
υποχρεωτικά προς τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας και το μεγάλο φαγοπότι στήνεται ωραιότατα!!!  Τα 
χρήματα από τα ΚΕΝ χαρίζονται στις  μεγάλες συμβεβλημένες  ιδιωτικές  κλινικές,  γιατί  εκεί  το 
ΚΕΝ πληρώνεται από τον ΕΟΠΥΥ προσαυξημένο μάλιστα κατά 20% ενώ ταυτόχρονα τα δημόσια 
νοσοκομεία οδηγούνται στην πλήρη κατάρρευση.  Γι’  αυτό  την εποχή που μαγαζιά κι επιχειρήσεις 
κλείνουν,  ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ιδιωτικές μονάδες παροχών υγείας. Όπου λείπει η δημόσια 
περίθαλψη, ανθίζουν τα ιδιωτικά «μπουμπούκια».

Μέχρι 25% φτάνει η συμμετοχή στα φάρμακα και στο 15% στις εξετάσεις. Συζητούν για 30%-
40% συμμετοχή  ενώ ο  ΕΟΠΥΥ χρωστάει  σε  εκατοντάδες  χιλιάδες  ασφαλισμένους  εκατομμύρια  για 
δαπάνες που υποχρεώθηκαν και πλήρωσαν από την τσέπη τους.  Από τις λίστες αφαιρούνται συνεχώς 
φάρμακα πολύ σημαντικά για την υγεία του πληθυσμού.

Ούτε ράντζο δε υπάρχει πια για τον ασφαλισμένο, τον άνεργο, το μετανάστη! Το ξεπούλημα κρεβατιών 
σε ιδιωτικές ασφαλιστικές θα συμπληρώσει το παζλ της απόγνωσης.

Οι γενικές συνελεύσεις των εργαζόμενων στα νοσοκομεία προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα εδώ 
και  πολλά  χρόνια.  Οι  κυβερνήσεις  ΝΔ  και  ΠΑΣΟΚ  αρνήθηκαν  τα  απλά  κι  αυτονόητα  γιατί 
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εξυπηρετούσαν ημέτερους!!! Γιατί ακόμα και το μπαμπάκι είναι εισαγόμενο;  Γιατί τα 47 νοσοκομεία της 
Αττικής κάνουν το καθένα δικό του διαγωνισμό για τα απλά νοσοκομειακά υλικά. Γιατί δεν υπάρχει 
εθνική-κρατική φαρμακοβιομηχανία; Γιατί έστω, δε δημιουργήθηκαν φαρμακαποθήκες ανά περιφέρεια; 
Γιατί  δεν  εφαρμόστηκε  καμία  από  τις  παρεμβάσεις  που  πρότεινε  το  κίνημα  των  εργαζομένων  στη 
δημόσια υγεία για να πέσουν οι τιμές; Γιατί δεν παίρνεται κανένα μέτρο για την ανάπτυξη εθνικού φορέα 
παραγωγής φαρμάκων με «σπάσιμο» πατεντών για λόγους εθνικής ανάγκης; 

Ο  μισθός  του  ειδικευόμενου  γιατρού  μειώνεται  από  τα  950  ευρώ  στα  800  (-13%)  όταν  το 
«δημοσιονομικό  όφελος»  είναι  μόλις  35-40  εκ.  ετησίως.  Η  πλήρης  εξαθλίωση  των  νοσοκομειακών 
γιατρών  γίνεται  για  να  προωθηθεί  η  κατάργηση  της  αποκλειστικής  απασχόλησης  του  που  ευνοεί  
επιχειρήσεις  παροχής  υγείας,  μεγαλογιατρούς  και  φακελάκια.  Συγκεκριμένα:  με  την  κατάργηση,  ο 
γιατρός θα μπορεί να έχει ιδιωτικό ιατρείο ή να εργάζεται σε διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές 
κ.λπ. ενώ το κλινικό έργο θα το κάνει στο νοσοκομείο. Ο ασθενής του από το ιδιωτικό ιατρείο ή την 
επιχείρηση θα διοχετεύεται για να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο κι έτσι το φακελάκι θεσμοθετείται και 
φορολογείται!!!  Ο λαός που δε θα έχει να πληρώσει, θα περιμένει στην ουρά να βρει νούμερο να 
χειρουργηθεί ενώ τα ιδιωτικά πιράνχας θα πληρώνονται με τη βούλα του νόμου και θα πρέπει να 
είμαστε  ευχαριστημένοι  γιατί  το  φακελάκι δε  θα φοροδιαφεύγει!!!  Η πολιτική αυτή ευνοεί  ΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΛΟΜΠΥ στο χώρο της υγείας! ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ: 

• Μαζικές  προσλήψεις,  μόνιμου  προσωπικού,  πλήρους  και  αποκλειστικής  απασχόλησης. 
Μονιμοποίηση  όλων  των  εργαζομένων  χωρίς  όρους  και  προϋποθέσεις.  
● Κατάργηση όλων των πληρωμών των ασθενών.  Δημόσια και δωρεάν ασφάλεια για όλους, 
χωρίς  όρους-προϋποθέσεις.  
●  Ενιαίο,  καθολικό,  αποκλειστικά  δημόσιο  και  δωρεάν  σύστημα  υγεία-  πρόνοιας  με  πλήρη 
χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην 
υγεία.
● Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όλες οι παροχές των ασφαλιστικών ταμείων να περάσουν 
στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους με πλήρη χρηματοδότηση.

Δωρεάν,  αποκλειστικά  δημόσια  περίθαλψη,  υψηλής  ποιότητας,  ισότιμη  και  καθολική,  με 
περισσότερα κρεβάτια, νοσηλευτές, μάχιμους γιατρούς 
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