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Προς 

• Τα Μ.Μ.Ε. 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Προσοχή, αν χρειαστείτε αίμα μπορεί να μη το βρείτε! 

 
Σ’ αυτή την εποχή πάει να μας γυρίσει η πολιτική του Υπουργείου Υγείας:  
Θεωρεί σπατάλη τα έξοδα για εφημερίες γιατρών και μετακίνησης των κινητών μονάδων αιμοδοσίας για 

εξωτερικές αιμοληψίες, καταργεί –στην ουσία- την εθελοντική αιμοδοσία συλλόγων αιμοδοτών και κλονίζει την 
επάρκεια αίματος. 

Δυστυχώς, η Διοίκηση του ΠΝΠ, με τις ευλογίες του Υπουργείου και της Κυβέρνησης περικόπτει τις 
απαραίτητες εφημερίες γιατρών για τις εξωτερικές αιμοδοσίες. Άμεση επίπτωση της κυβερνητικής πολιτικής, της 
τρόϊκας του ΔΝΤ και της Ε.Ε. που καταλύουν την Δημόσια Υγεία. 

Με λίγα λόγια, οι χρόνιοι μεταγγιζόμενοι ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, οι  αιματολογικοί ασθενείς, 
οι καρκινοπαθείς αλλά και οι έκτακτες ανάγκες όπως οι πολυτραυματίες και τα χειρουργεία με μεγάλες ανάγκες 
είναι αμφίβολο αν το Κέντρο Αιμοδοσίας του ΠΝΠ θα μπορεί να τους καλύψει.  

Πάνε στο βρόντο πολύχρονες προσπάθειες των Κέντρων Αιμοδοσίας και των Συλλόγων για ανάπτυξη της 
εθελοντικής αιμοδοσίας. Τη μετατρέπουν σε μια πολύ δαπανηρή και δύσκολη υπόθεση για την εξάσκηση του 
ανθρωπιστικού έργου του εθελοντή αιμοδότη. 

Την ίδια ώρα τμήματα, κλινικές, κέντρα υγείας, μονάδες μένουν ακάλυπτες από εφημερεύοντες 
γιατρούς μέσα στον Ιανουάριο, μήνα που βαίνει προς ψήφιση ο νόμος διάλυσης του εναπομείναντος ΕΣΥ. 
Από τούδε και στο εξής, μετά την κατάργηση-συγχώνευση των μισών νοσοκομείων της χώρας στο προσεχές 
εξάμηνο, την ιδιωτικοποίηση βασικών λειτουργιών των ιδρυμάτων –το 5ευρω είναι η πρόγευση, ακολουθεί 
πληρωμή νοσηλίων από τους ασθενείς-, το ξεπάτωμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας και την εξαθλίωση γιατρών 
και εργαζομένων του συστήματος με την κατάργηση των απαραίτητων προσλήψεων, η πρόσβαση στα 
«δημόσια» ιδρύματα θα είναι πολύ επικίνδυνη και δαπανηρή υπόθεση για τα θύματα του Μνημονίου… 
 
Καλούμε:  

• Τους συλλόγους αιμοδοτών, νεφροπαθών, καρκινοπαθών να ξεσηκωθούν: σε λίγες μέρες το αίμα θα 
είναι είδος πολυτελείας 

• Τη διοίκηση του ΠΝΠ να πάρει πίσω αυτή την άθλια απόφαση και να αποδεσμεύσει κονδύλια για την 
ασφαλή εφημέρευση και τις εξωτερικές αιμοληψίες της Αιμοδοσίας και άλλων τμημάτων που μένουν 
ακάλυπτα από γιατρούς. Το αυτό για τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ.  

• Το «λογιστή» υπάλληλο της τρόικας κο Λοβέρδο να λειτουργήσει τώρα –έστω και εκ των υστέρων- σαν 
υπουργός υγείας του Ελληνικού Λαού τηρώντας το Σύνταγμα κι όχι το πραξικοπηματικό μνημόνιο που 
υπέγραψε η κυβέρνησή του. 

• Τους συναδέλφους γιατρούς να μην υποκύψουν στον εκβιασμό της απλήρωτης και ελαστικής εργασίας 
και να ενεργοποιηθούν στην ΕΙΝΑ 

• Τους πολίτες να μην αποδέχονται αδιαμαρτύρητα το χαράτσι των 5 ευρώ στα εξωτερικά ιατρεία. 
 

Για την Ε.Ι.Ν.Α. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Τερζής Στάθης 

 

Ο Γραμματέας 
 
 

Γιαννάκενας Κων/νος 
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