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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέµα: Η επικίνδυνη κατάσταση που διαµορφώνεται από την πολιτική των περικοπών
στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας.
Η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, της Ν.Δ. και του ΛΑΟΣ, όπως και όλες οι
προηγούµενες κυβερνήσεις, έχουν τεράστιες ευθύνες για την τραγική κατάσταση που
ήδη αντιµετωπίζουν τα λαϊκά στρώµατα στις παρεχόµενες δηµόσιες υπηρεσίες για την
ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη. Εδώ και χρόνια υπάρχει µια συστηµατική
προώθηση µέτρων µε τα οποία εµπορευµατοποιείται ο δηµόσιος τοµέας της υγείας –
πρόνοιας, ενισχύεται η επιχειρηµατική του δράση, όπως και αντίστοιχα του ιδιωτικού
τοµέα. Οι συνθήκες της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης αξιοποιούνται για να
επιταχυνθούν όλα τα µέτρα που έχουν σχεδιάσει αρκετά χρόνια πριν και ένα µέρος
τους έχει ήδη εφαρµοστεί.
Το δικαίωµα της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούµενων, των φτωχών
αγροτών, των νέων και των γυναικών από τα λαϊκά στρώµατα για σύγχρονες και
δωρεάν υπηρεσίες υγείας, για δωρεάν πρόληψη και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,
θυσιάζονται στο βωµό της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της στήριξης των κερδών των
µονοπωλίων.
Τα επιχειρήµατα της κυβέρνησης για «νοικοκύρεµα» και για χτύπηµα της
"σπατάλης", αποδεικνύεται ότι αποτελούν ένα πλουµιστό περιτύλιγµα για να κρυφτεί η
πραγµατική τους επιδίωξη, που είναι να περιορίσουν τις δηµόσιες παροχές στην υγείαπρόνοια και στο φάρµακο στο ελάχιστο επίπεδο του "βασικού πακέτου". Η επιδίωξη
αυτή είναι κοινός προγραµµατικός στόχος όλων των κοµµάτων της συγκυβέρνησης,
διατυπωµένος πολύ πριν από την εκδήλωση της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης. Ο
βασικός στόχος είναι να µειωθεί το λεγόµενο «µη µισθολογικό κόστος», να γίνει ακόµα
πιο φτηνή η εργατική δύναµη, για να εξυπηρετηθεί η ανταγωνιστικότητα και η
κερδοφορία των µονοπωλίων. Στην κατεύθυνση αυτή κάθε λαϊκό δικαίωµα στην υγεία
και στην πρόνοια ενοχοποιείται και συκοφαντείται, προκειµένου να αµβλυνθεί η λαϊκή
αντίδραση, να θεωρηθούν τα αντιλαϊκά, ταξικά µέτρα σαν «εθνικός στόχος» που όλοι
πρέπει να συµβάλλουν.
Σήµερα φαίνεται ακόµα πιο καθαρά η χρεοκοπία του καπιταλιστικού δρόµου
ανάπτυξης. Οι τεράστιες δυνατότητες που δηµιουργούνται από τον πλούτο που
παράγουν οι εργαζόµενοι, οι κατακτήσεις της επιστήµης, της τεχνολογίας, οι δεκάδες
χιλιάδες ειδικευµένο προσωπικό στα επαγγέλµατα της υγείας και της πρόνοιας,
αξιοποιούνται µε κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος. Γι’ αυτό όλο και λιγότεροι από τα
λαϊκά στρώµατα επωφελούνται από τις σηµερινές δυνατότητες, γι’ αυτό όλο και
περισσότεροι υγειονοµικοί «περισσεύουν» παρ’ όλο που οι ανάγκες αυξάνουν.
Η κρατική υποχρηµατοδότηση στο δηµόσιο τοµέα υγείας και των ασφαλιστικών
ταµείων και η πολιτική των περικοπών στις παροχές υπηρεσιών υγείας και φαρµάκων
που εφαρµόζει η Κυβέρνηση µέσω του ΕΟΠΥΥ, δηµιουργούν ένα εφιαλτικό και
επικίνδυνο καθεστώς για την υγεία της λαϊκής οικογένειας. Πολύ περισσότερο σήµερα
που µε την πολιτική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων επιδεινώνονται ραγδαία
συνολικά οι όροι ζωής των εργαζοµένων και των οικογενειών τους, που οδηγούν στην
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απότοµη φθορά της υγείας τους και αυξάνονται οι ανάγκες για υπηρεσίες υγείας –
πρόνοιας.
Για τον καινούριο ασφαλιστικό οργανισµό, τον ΕΟΠΥΥ, προβλέπεται κρατική
επιδότηση ύψους 0,6% του ΑΕΠ για να καλύψει 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένους, όταν
τα προηγούµενα χρόνια µόνο για το ΙΚΑ, µε τους µισούς ασφαλισµένους, η επιδότηση
ήταν 1,4% του ΑΕΠ. Ουσιαστικά πρόκειται για µείωση στο µισό της προηγούµενης
επιδότησης για να «καλυφθεί» διπλάσιος αριθµός ασφαλισµένων. Και µόνον αυτό
αποδεικνύει το πραγµατικό πλιάτσικο που εξελίσσεται στη λαϊκή υγεία, θυσία στο βωµό
του κεφαλαίου. Με αυτήν την κρατική χρηµατοδότηση ούτε ο καλύτερος
ταχυδακτυλουργός δεν θα µπορούσε να παρουσιάσει ως «καινοτόµο µέτρο τον
ΕΟΠΥΥ για την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας», όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση.
Η αύξηση των νοσηλίων µε την καθιέρωση των πανάκριβων Κλειστών
Ενοποιηµένων Νοσηλίων (ΚΕΝ), µε τα οποία τα δηµόσια νοσοκοµεία πωλούν τις
υπηρεσίες τους, προκειµένου να έχουν έσοδα, αφού σχεδόν καταργήθηκε η κρατική
χρηµατοδότησή τους, θα συντελέσει στο παραπέρα χτύπηµα των ασφαλιστικών
ταµείων, στην αύξηση των εισφορών και τη µείωση των παροχών. Ήδη για όλους τους
συνταξιούχους έχουν αυξηθεί οι εισφορές στο 4%. Π.χ. µε τον παλιό τρόπο που
πλήρωναν τα ταµεία τα δηµόσια νοσοκοµεία ( ηµερήσιο κλειστό νοσήλιο) ο
καταρράκτης κόστιζε 260 €, τώρα µε τα ΚΕΝ κοστίζει 592 €. (αύξηση 227%), ενώ τα
ΚΕΝ που καταβάλλονται στα συµβεβληµένα µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά νοσοκοµεία είναι
προσαυξηµένα κατά 20%.
Με τον κανονισµό παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, τα
ΑµΕΑ, καλούνται µε το λεηλατηµένο εισόδηµά τους να πληρώσουν ακόµα περισσότερα
για ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, για φάρµακα, θεραπείες και υγειονοµικό υλικό.
Από τους πάνω από ένα εκατοµµύριο ανέργους, υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόµενος
αριθµός ανασφάλιστων που είτε δεν έχουν καµία δηµόσια παροχή υγείας - πρόνοιας,
είτε κάποιοι ελάχιστοι απ΄ αυτούς, οι τελείως εξαθλιωµένοι, πρέπει να "βολευτούν" µε
τις υποβαθµισµένες, στοιχειώδεις παροχές από τη «φιλανθρωπία» των ΜΚΟ και των
Δήµων.
Με τον κανονισµό παροχών του ΕΟΠΥΥ προωθούνται µέτρα µε τα οποία:
α) Περιορίζονται οι δωρεάν δηµόσιες παροχές, στο επίπεδο του ελάχιστου «βασικού
πακέτου» µε την ενιοποίηση των παροχών υγείας – πρόνοιας προς τα κάτω σε όλους
τους ασφαλισµένους.
β) Αυξάνονται οι περικοπές στις παροχές σε είδος και σε χρήµα προς τους
ασφαλισµένους.
γ) Καθιερώνεται η συµµετοχή των ασφαλισµένων στις δαπάνες σε υπηρεσίες υγείας πρόνοιας, υγειονοµικού υλικού κλπ. που δεν υπήρχε πριν και αυξάνεται η συµµετοχή εκεί
που υπήρχε.
Ο ΕΟΠΥΥ και οι ασφαλισµένοι γίνονται περισσότερο από πριν «πελάτες» χρηµατοδότες του εµπορευµατοποιηµένου δηµόσιου και του ιδιωτικού επιχειρηµατικού
τοµέα στην υγεία - πρόνοια.
Ενδεικτικά ορισµένα παραδείγµατα:
• Καθιερώνεται συµµετοχή 15% όλων των ασφαλισµένων για εξετάσεις που
πραγµατοποιούνται σε εργαστήρια του ιδιωτικού τοµέα, που είναι συµβεβληµένα µε τον
ΕΟΠΠΥ.
• Προβλέπεται συµµετοχή 10% των ασφαλισµένων για δαπάνες ειδών ειδικής
διατροφής.
• Γίνονται περικοπές στη χρήση αποκλειστικής νοσοκόµας.
• Μειώνεται το πλαφόν αποζηµίωσης από τα ασφαλιστικά ταµεία για την αγορά
αναπηρικών αµαξιδίων.
• Προβλέπεται συµµετοχή 10% όλων των ασφαλισµένων σε διάφορα διαγνωστικά
σκευάσµατα απεικονιστικών εξετάσεων (σκιαγραφικά).

3
• Συµµετοχή 25 % σε αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό.
• Συµµετοχή 10% των χρονίως πασχόντων για την αγορά συσκευών έκχυσης
φαρµάκων.
• Καθιερώνεται πλαφόν σε επιθέµατα που έχουν ανάγκη ασθενείς που είναι κλινήρεις.
• Μειώνεται η αποζηµίωση από τα ασφαλιστικά ταµεία για την αγορά καθετήρων µιας
χρήσεως.
• Περικόπτονται τα επιδόµατα λουτροθεραπείας.
• Μειώνονται τα χρηµατικά ποσά για έξοδα µετακίνησης των νεφροπαθών.
• Μειώνεται η αποζηµίωση και ο αριθµός των φυσιοθεραπειών.
• Καταργείται το «επίδοµα τοκετού» όταν ο τοκετός γίνεται στο δηµόσιο και στα
συµβεβληµένα µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά νοσοκοµεία για τις ασφαλισµένες του ΟΠΑΔ-ΙΚΑΟΑΕΕ-ΟΓΑ.
Πρόληψη, Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας.
Η κυβέρνηση παρουσιάζει το συνοθύλευµα των παντός είδους ασύνδετων «σηµείων
παροχής πρωτοβάθµιων υπηρεσιών υγείας», σαν «ενιαίο σύστηµα παροχής υπηρεσιών
υγείας, που έχει σκοπό την πρόληψη, διατήρηση, προαγωγή της υγείας». Η πρόληψη και
η προαγωγή της υγείας των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων, έχει άµεση σχέση
µε το βιοτικό επίπεδο του λαού, µε τις συνθήκες εργασίας, κατοικίας, την επάρκεια και
ποιότητα της διατροφής, µε τις περιβαντολογικές συνθήκες κλπ. Δηλαδή µε όλους
εκείνους τους παράγοντες, που καθηµερινά όλο και περισσότερο επιδεινώνονται ως
συνέπεια της έντασης της εκµετάλλευσης και πολύ περισσότερο τώρα σε συνθήκες
καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης. Π.χ. η Κυβέρνηση συµµετέχει ή συνδιοργανώνει
ηµερίδες για την αντιµετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, την ίδια στιγµή που πληθαίνουν
τα υποσιτισµένα παιδιά των άνεργων οικογενειών, που λιποθυµούν στους παιδικούς
σταθµούς και στα σχολεία ως αποτέλεσµα της πολιτικής της, οι ανασφάλιστοι γονείς
επίσης πληθαίνουν που δε µπορούν να εµβολιάσουν τα παιδιά τους γιατί πρέπει να
πληρώσουν περίπου 130€ που κοστίζει η δόση των εµβολίων.
Στον κανονισµό του ΕΟΠΥΥ ως «πρόληψη» προβλέπονται µόνο ορισµένες εξετάσεις
και αυτές χωρίς την κρατική συµµετοχή αφού τις χρεώνονται τα ασφαλιστικά ταµεία. Είναι
προφανές ότι οι µάζες των ανασφάλιστων (άνεργοι, µετανάστες κλπ.) δεν έχουν ακόµα και
τις στοιχειώδεις παροχές πρόληψης που είχαν προηγούµενα.
Οι ασφαλισµένοι, οι συνταξιούχοι, µε την κατάργηση και συγχώνευση των δηµόσιων
µονάδων υγείας και των πολυϊατρείων του ΙΚΑ, αναγκάζονται να µετακινούνται σε
µεγάλες αποστάσεις και να υφίστανται την ταλαιπωρία των µακροχρόνιων λιστών
αναµονής, την αδυναµία των δηµόσιων µονάδων να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σε
ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, από την έλλειψη προσωπικού και υλικών, λόγω
της κρατικής στάσης πληρωµών και προσλήψεων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα
των εργαστηρίων του ΙΚΑ, το οποίο λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων από τη στάση
πληρωµών του κράτους, στέλνει τους ασφαλισµένους στον ιδιωτικό τοµέα και
πληρώνουν πλέον συµµετοχή 15% στις εξετάσεις.
Ολόκληρες περιοχές στη χώρα είναι ακάλυπτες ή µε υποτυπώδεις και
ανεπαρκέστατες υπηρεσίες υγείας, µε Κέντρα Υγείας µε ελάχιστο σε αριθµό και
ειδικότητες υγειονοµικό προσωπικό, µε δηµόσια νοσοκοµεία που δε µπορούν να
ανταποκριθούν στις λαϊκές ανάγκες από την έλλειψη προσωπικού και ιατροµηχανο–
λογικού εξοπλισµού. Έτσι εξαναγκάζονται οι ασθενείς να πληρώσουν για να
αγοράσουν τις αναγκαίες υπηρεσίες από τον ιδιωτικό επιχειρηµατικό τοµέα.
Η πολιτική των συγχωνεύσεων και του παγώµατος των προσλήψεων, επιτείνει την
ήδη ανεπαρκέστατη ανάπτυξη δηµόσιων κρεβατιών ΜΕΘ σε πανελλαδικό επίπεδο.
Έχει τεράστιες επιπτώσεις ακόµα και για τη ζωή των ασθενών από την έλλειψη
κρεβατιών ΜΕΘ. Ήδη µε την άµεση προοπτική απόλυσης των νοσηλευτών που είχαν
προσληφθεί ως συµβασιούχοι και επικουρικοί µέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, κινδυνεύουν να
κλείσουν δεκάδες κρεβάτια ΜΕΘ. Πρόκειται για ωµό εκβιασµό της κυβέρνησης που
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επιδιώκει να καθιερώσει και στο χώρο της υγείας τους συµβασιούχους νοσηλευτές µε
«µπλοκάκι», δηλαδή να εµφανίζονται ως αυτοαπασχολούµενοι και να πληρώνουν οι
ίδιοι την ασφάλισή τους ενώ είναι µισθωτοί. Όπως επίσης και η γενίκευση του µέτρου
των ενοικιαζόµενων εργαζοµένων στην υγεία µέσω των προγραµµάτων της
«κοινωνικής εργασίας» που προωθούνται µέσω των Δήµων, των ΜΚΟ και άλλων
φορέων.
Η κυβέρνηση προωθεί µέτρα που καταργούν κάθε εµπόδιο για τις επενδύσεις του
κεφαλαίου στο χώρο του λιανικού εµπορίου του φαρµάκου και στον τοµέα της
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Έτσι επιδεινώνεται η επαγγελµατική και
επιστηµονική θέση ενός µεγάλου µέρους των αυτοαπασχολούµενων γιατρών,
οδοντιάτρων και φαρµακοποιών και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για τον
εκτοπισµό τους.
Με τις συγχωνεύσεις αποψιλώνονται µια σειρά εξειδικευµένες µονάδες όπως: η
µοναδική στη χώρα δηµόσια παιδοκαρδιοχειρουργική µονάδα µε 5 κρεβάτια στο
νοσοκοµείο παίδων «Αγ. Σοφία», το ογκολογικό νοσοκοµείο του ΙΚΑ στην Αθήνα κ.ά,
στερώντας από τις λαϊκές οικογένειες τις υπηρεσίες τους.
Εκατοντάδες φάρµακα (περίπου 1300 φαρµακευτικά σκευάσµατα) εξαιρέθηκαν από
την κάλυψη των ασφαλιστικών ταµείων και οι ασθενείς αντί να πληρώνουν όπως πριν
το 25% ή το 10% της συµµετοχής (ανάλογα µε την ασθένεια), πληρώνουν τώρα το
100% της τιµής του φαρµάκου. Μόνον ενδεικτικά αναφέρουµε ότι εξαιρέθηκαν π.χ. όλα
τα χάπια και σιρόπια που είναι αντιπυρετικά, αναλγητικά, αντιβηχικά, τα κολλύρια για
επιπεφυκίτιδες και για την ξηροφθαλµία. Όλες οι δερµατολογικές αλοιφές και αυτές που
έχουν αντιφλεγµονώδη δράση. Επίσης τα ευρέως χρησιµοποιούµενα φάρµακα για την
οστεοαρθρίτιδα. Όλα αυτά τα εξαιρούµενα από την ασφαλιστική κάλυψη φάρµακα είναι
ευρείας κατανάλωσης και στα οποία έγιναν µεγάλες ανατιµήσεις πχ. στην ασπιρίνη
10,8%, στο Joverax 23,7%, στο Panadol 10,8%, στο Maalox 13,1%, στο Lonarid
13,1%, κλπ.
Συνολικά για τα φάρµακα, που έπαψαν να αποζηµιώνουν τα ασφαλιστικά ταµεία, οι
ασθενείς επιβαρύνθηκαν το 2011 µε 132 εκατ. € (µέσω της αρνητικής λίστας) και µε
20,9 εκατ. € (µέσω των µη συνταγογραφουµένων φαρµάκων).
Οι ασφαλισµένοι, οι ανασφάλιστοι και οι οικογένειές τους πληρώνουν καθηµερινά
όλο και περισσότερα χρήµατα για την αγορά φαρµάκων που έχουν ανάγκη σε
συνθήκες µάλιστα που επιδεινώνεται δραµατικά το βιοτικό τους επίπεδο. Πολλοί απ’
αυτούς αναγκάζονται να µην πάνε στο γιατρό γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν την
επίσκεψη και να αγοράσουν και τα φάρµακα Άλλοι ασθενείς υποχρεώνονται να
διακόψουν τη θεραπεία τους ή να παίρνουν λιγότερα φάρµακα ή να ζητάνε από τους
φαρµακοποιούς φθηνότερα φάρµακα γιατί δεν έχουν χρήµατα.
Το συµπέρασµα, που προκύπτει είναι ότι τα µέτρα της κυβέρνησης µπορεί να
µειώνουν τη φαρµακευτική δαπάνη των ταµείων και του κράτους, αλλά επιβαρύνουν
οικονοµικά τους εργαζόµενους και ταυτόχρονα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία
τους.
Η εφαρµογή του νέου κανονισµού εκτίµησης του βαθµού αναπηρίας, αποτελεί το
εργαλείο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ, του Κεφαλαίου και των κυβερνήσεων για
δραστική µείωση των ποσοστών αναπηρίας και κατ’ επέκταση των υγειονοµικών και
προνοιακών παροχών που αντιστοιχούσαν στο ποσοστό αναπηρίας.
Στα θύµατα της πολιτικής υπέρ του κεφαλαίου, προστίθενται και οι µοναχικοί
ηλικιωµένοι µε αυξηµένες ανάγκες, τα ΑµΕΑ κλπ. που ελάχιστοι είχαν τα κριτήρια για
να ενταχθούν στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι». Από τους περίπου 80.000
πανελλαδικά που ήταν πριν στο πρόγραµµα - που και πάλι η πλειοψηφία των
ηλικιωµένων που χρειάζονταν αυτές τις υπηρεσίες ήταν εκτός προγράµµατος εντάχθηκαν µόνο 30.000, για ένα εξάµηνο και µάλιστα µόνο αυτοί που έχουν µέλος της
οικογένειας άνεργο και το «εµποδίζουν» υποτίθεται να ενταχθεί στην παραγωγή για
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εκµετάλλευση. Το κριτήριο πλέον δεν είναι οι ανάγκες των ηλικιωµένων αλλά οι
ανάγκες των επιχειρηµατιών για φτηνή εργατική δύναµη.
Το ΚΚΕ τονίζει ότι τώρα είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή κοινωνική
συµµαχία των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούµενων, των µικρεµπόρων, των
φτωχών αγροτών, των γυναικών και της νεολαίας των λαϊκών οικογενειών, µε µέτωπο
απέναντι στο κεφάλαιο, στα µονοπώλια, στα πολιτικά και συνδικαλιστικά τους
στηρίγµατα.
Η ισχυρή κοινωνική συµµαχία και η πάλη θα έχει αποτελέσµατα και προοπτική όσο
θα διαµορφώνει τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους για την κατάκτηση του άλλου
δρόµου ανάπτυξης, µε εργατική – λαϊκή εξουσία και οικονοµία, που θα έχει στο κέντρο
του την ικανοποίηση των διευρυµένων λαϊκών αναγκών. Με ισχυρό ΚΚΕ, αποδέσµευση
από την ΕΕ και µονοµερή διαγραφή όλου του χρέους.
Κριτήριο των θέσεων του ΚΚΕ για την υγεία και προτεραιότητα αποτελεί η καθολική
και δωρεάν αξιοποίηση όλων των σύγχρονων µέσων και υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας
για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση, όλου του πληθυσµού χωρίς όρους και
προϋποθέσεις. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήµατος υγείας µε κεντρικό
σχεδιασµό, αποκλειστικά δηµόσιο και δωρεάν, µε κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής
δράσης, µε πλήρη χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό. Με
κοινωνικοποίηση όσων επιχειρηµατικών µονάδων της υγείας πληρούν τις
προϋποθέσεις. Ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και δωρεάν
διάθεσης φαρµάκων από όλες τις δηµόσιες µονάδες υγείας – Νοσοκοµεία, Κέντρα
Υγείας, Πολυϊατρεία – και από το επαρκές δίκτυο κρατικών φαρµακείων.
Σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες του ταξικού κινήµατος, της
συµµαχίας των εργατοϋπαλλήλων, αυτοαπασχολούµενων και φτωχών αγροτών και
παλεύει για:
1. Να έχει όλος ο πληθυσµός βιβλιάριο υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καµιά
πληρωµή ή συµµετοχή στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, εργαστηριακές
εξετάσεις, νοσήλια και θεραπείες. Κατάργηση των εισφορών των εργαζοµένων,
αυτοαπασχολούµενων, αγροτών και των συνταξιούχων στον κλάδο υγείας.
2. Πλήρη κάλυψη των δηµόσιων νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας, των υπηρεσιών
υγείας ΕΟΠΥΥ, των προνοιακών υποδοµών και υπηρεσιών, µε πρόσληψη όλου του
αναγκαίου προσωπικού, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων µε σχέση εργασίας
µόνιµης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ένταξη στα ΒΑΕ, µε 5νθήµερο,
6ωρο, 30ωρο και 1 εφηµερία τη βδοµάδα στους γιατρούς και άδεια ανάπαυσης την
επόµενη ηµέρα.
3. 1.400€ µεικτό βασικό µισθό, 2.000€ αντίστοιχα στους νεοεισερχόµενους
ειδικευόµενους και 2.200 µεικτό βασικό µισθό στους ειδικευµένους γιατρούς.
4. Ένταξη των αυτοαπασχολούµενων γιατρών, φαρµακοποιών και οδοντιάτρων στο
δηµόσιο σύστηµα υγείας - Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Πολυϊατρεία- µε µισθό 2.200
€ µεικτά στους πρωτοδιοριζόµενους και προσαύξηση του εισαγωγικού µισθού µε
υπολογισµό των χρόνων προϋπηρεσίας ως αυτοαπασχολούµενοι.
5. Αφορολόγητο εισόδηµα 40.000 € για το ζευγάρι και επιπλέον 5.000 για κάθε παιδί
και κατάργηση όλων των χαρατσιών.
6. Άµεση και χωρίς όρους και προϋποθέσεις µονιµοποίηση, όλων των επικουρικών
γιατρών και νοσηλευτών, των εργαζόµενων µε µπλοκάκια και των συµβασιούχων.
Πρόσληψη όλων των ανέργων γιατρών και νοσηλευτών. Μονιµοποίηση όλων των
εργαζοµένων των ιδιωτικών συνεργείων.
7. Ανάπτυξη κρατικών Κέντρων Υγείας σε κάθε πόλη και Δήµο που θα παρέχουν
δωρεάν υπηρεσίες, να µην καταργηθεί καµία κρατική µονάδα υγείας, καθώς και του
ΙΚΑ. Τα Πολυϊατρεία του ΙΚΑ να µετατραπούν σε κρατικά Κέντρα Υγείας.
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8. Κάλυψη όλων των νοσοκοµείων και των κέντρων υγείας µε επαρκή σε αριθµό και
σύγχρονο ιατροµηχανολογικό εξοπλισµό.
9. Κάλυψη των χρεών των δηµόσιων νοσοκοµείων από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Κάλυψη των ελλειµµάτων των ασφαλιστικών ταµείων από το κράτος και τους
επιχειρηµατίες. Φορολόγηση του κεφαλαίου µε 45%. Να πληρωθούν τα
χρωστούµενα σε γιατρούς και φαρµακοποιούς και µέχρι την πλήρη εξόφλησή τους
να µην καταβάλλουν ΦΠΑ και φόρο.
10. Απαγόρευση
των συµβάσεων των ασφαλιστικών ταµείων µε τον ιδιωτικό
επιχειρηµατικό τοµέα στην υγεία.
ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ η Κυβέρνηση για την επιδείνωση της κατάστασης στις παρεχόµενες
υπηρεσίες υγείας από το δηµόσιο σύστηµα και την πολιτική της.
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