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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  κυβέρνηση  μετά  και  την  ψήφιση  του  πολυνομοσχεδίου  για  την  υγεία  , 
επιταχύνει  την μετατροπή του δημοσίου συστήματος υγείας σε επιχείρηση. 
Με τα νοσοκομεία και τα Κ.Υ. - επιχειρήσεις που θα λειτουργούν με ιδιωτικά-
οικονομικά κριτήρια και με γνώμονα την αύξηση των εσόδων τους μέσω των 
εξέταστρων, των πληρωμών των εργαστηριακών εξετάσεων, της ολοήμερης 
λειτουργίας,  και  της  συμμετοχής  των προσερχόμενων ασθενών -  πελατών- 
στο κόστος.

Η ΕΙΝΑ θεωρεί  ότι  η  πρόσβαση και  ο  έλεγχος των ασθενών στο δημόσιο 
σύστημα  υγείας  πρέπει  να  γίνεται  απολύτως  δωρεάν  και  χωρίς  καμία 
καταβολή οποιουδήποτε  ποσού είτε  για  εξέταστρα είτε  για  εργαστηριακές 
εξετάσεις.  Αντιδρά  κατηγορηματικά  στην  μετατροπή  του  δημοσίου 
συστήματος  υγείας  σε  επιχείρηση  και  τις  απόπειρες  αποκλεισμού  ,  που 
προσπαθεί  να  επιβάλλει  το  υπουργείο  Υγείας  και  οι  διοικήσεις  των 
νοσοκομείων  με  τις  εγκυκλίους  που  εκδίδουν.  Οι  νοσοκομειακοί  γιατροί 
υπακούοντας  στον  όρκο  που  έδωσαν  καθώς  και  στον  Κώδικα  Ιατρικής 
Δεοντολογίας δηλώνουν ότι θα εξετάζουν κάθε άνθρωπο, Έλληνα ή ξένο, με 
μόνο κριτήριο τις ανάγκες περίθαλψης χωρίς καμία διάκριση ή αποκλεισμό.

Καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς σ' όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας 
του νομού Αχαΐας να μην έχουν καμία συμμετοχή , άμεση ή έμμεση , στους 
μηχανισμούς  επιβολής  εξέταστρων  (  5  ευρώ)  και  πληρωμών  των 
εργαστηριακών εξετάσεων που προωθούν οι διοικήσεις των νοσοκομείων και 
οι Δ/ντές των Κ.Υ.

Καλεί όλους τους προσερχόμενους στα τακτικά ή έκτακτα εξωτερικά ιατρεία 
των  νοσοκομείων  και  κέντρων  υγείας  να  αρνηθούν  την  καταβολή  σε 
οποιοδήποτε  χαράτσι  καθώς  τα  έχουν  ήδη  πληρώσει  πολλαπλά  μέσω  των 
ασφαλιστικών τους εισφορών και της φορολογίας.
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