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Οικονομικι Κρίςθ και Δθμόςια Περίκαλψθ 

H ςθμερινι εικόνα  

Είναι βιβλιογραφικά τεκμθριωμζνο ότι θ οικονομικι κρίςθ δεν «παράγει» μόνο ανεργία 
και φτϊχεια , αλλά «παράγει» και αρρϊςτια. Είναι κοινόσ τόποσ πλζον ότι θ ανεργία είναι 
επιβαρυντικόσ παράγοντασ ςωματικισ και ψυχικισ νοςθρότθτασ. Τπάρχει ζρευνα ςε 13 
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτθν οποία διαπιςτϊνεται ςτατιςτικά ςθμαντικι ςχζςθ μεταξφ 
ανεργίασ και κνθςιμότθτασ ( 1% αφξθςθ τθσ ανεργίασ ςυνεπάγεται αφξθςθ του δείκτθ 
κνθςιμότθτασ κατά 2,18% ). Θ αυξθμζνθ νοςθρότθτα προκαλεί και αυξθμζνθ ηιτθςθ 
δθμόςιων υπθρεςιϊν υγείασ , λόγω οικονομικισ αδυναμίασ των αςκενϊν να απευκυνκοφν 
ςτον ιδιωτικό τομζα .  

Σθν ϊρα λοιπόν που καταγράφεται αφξθςθ τθσ προςζλευςθσ ςτο ΕΤ ( πάνω από 30-40%) , 
θ πολιτικι του Μνθμονίου ζχει οδθγιςει ςε μείωςθ 32% τθσ δθμόςιασ δαπάνθ υγείασ το 
2012( ςε ςχζςθ με το 2009) , ςε μείωςθ 52% τθσ ιδιωτικισ δαπάνθσ και ςε μείωςθ 40% τθσ 
ςυνολικισ δαπάνθσ υγείασ , θ οποία από 22,5 δισ. ευρϊ το 2009( 9,7% του ΑΕΠ) ζπεςε ςτα 
13,5 δισ. ( 6,4% του ΑΕΠ).  

Ανεξάρτθτα από το γεγονόσ ότι ςτθ δεκαετία του 2000 δθμιουργικθκε μια τεράςτια 
«φοφςκα» ςτον τομζα τθσ Τγείασ και του φαρμάκου , λόγω τθσ ςυναλλαγισ μερίδασ του 
ιατρικοφ ςϊματοσ με εταιρείεσ και τθσ προκλθτισ ηιτθςθσ, λόγω τθσ διαπλοκισ του 
πολιτικοφ ςυςτιματοσ με επιχειρθματικά ςυμφζροντα ςτο χϊρο τθσ Λδιωτικισ Αςφάλιςθσ-
Διάγνωςθσ-Κεραπείασ- Αποκατάςταςθσ, και κυρίωσ λόγω τθσ ζλλειψθσ πολιτικισ 
βοφλθςθσ για ουςιαςτικοφσ μθχανιςμοφσ ελζγχου , θ ςθμερινι δραςτικι περικοπι των 
δαπανϊν υγείασ ζχει κζςει τθ χϊρα μπροςτά ςε ςοβαρό υγειονομικό κίνδυνο. Σο ςφνκθμα 
«το Μνθμόνιο «βλάπτει ςοβαρά τθν Τγεία» επιβεβαιϊνεται ςτο ακζραιο. Κατ’ αναλογίαν 
με τον δθμοςιονομικό πολλαπλαςιαςτι που το ΔΝΣ παραδζχκθκε ότι ιταν λάκοσ και 
υποεκτίμθςε τθν φφεςθ , ςτον τομζα τθσ Τγείασ ζχει υποεκτιμθκεί τραγικά ι ζχει 
αγνοθκεί ςυνειδθτά ο «υγειονομικόσ» πολλαπλαςιαςτισ που ςχετίηεται με τισ 
επιπτϊςεισ που ζχουν ςτουσ δείκτεσ υγείασ του πλθκυςμοφ οι μνθμονιακζσ περικοπζσ ςτισ 
δθμόςιεσ δαπάνεσ υγείασ . Ενδεικτικά αναφζρουμε τισ ςυχνζσ ελλείψεισ φαρμάκων 
ευρείασ κυκλοφορίασ ςτθν αγορά ωσ αποτζλεςμα των ςυνεχϊν αλλαγϊν ςτα δελτία τιμϊν 
φαρμάκων, τθν απορρφκμιςθ και τισ αυξθμζνεσ ειςαγωγζσ ςτο νοςοκομείο αςκενϊν με 
ΧΑΠ που αδυνατοφν να πλθρϊνουν το ενοίκιο για ςυμπυκνωτι Ο2 , τθν κακι ρφκμιςθ 
αςκενϊν με Δ και τισ ςυχνότερεσ επιπλοκζσ που εμφανίηουν λόγω περικοπισ ςτα 
απαραίτθτα αναλϊςιμα ( ταινίεσ ελζγχου ςακχάρου , υλικά για τθν περιποίθςθ διαβθτικοφ 
ποδιοφ κλπ) , τθν αδυναμία πολλϊν αςκενϊν με χρόνια νοςιματα να ζχουν τθν αναγκαία 
ιατρικι παρακολοφκθςθ και τα φάρμακα που χρειάηονται, τισ τραγικζσ ελλείψεισ ςε ειδικά 
και ακριβά φάρμακα για καρκινοπακείσ ι αςκενείσ με ςπάνια χρόνια νοςιματα , τθν 
ζξαρςθ των κρουςμάτων του AIDS λόγω περικοπισ ςτα προγράμματα δωρεάν χοριγθςθσ 
ςυρίγγων, τον ανεμβολίαςτο παιδικό πλθκυςμό και τον κίνδυνο επανεμφάνιςθσ 



«ξεχαςμζνων» λοιμϊξεων, τθν αφξθςθ των ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων λόγω 
υποχϊρθςθσ των standars νοςθλείασ εξ’ αιτίασ των τεράςτιων ελλείψεων ςε νοςθλευτικό 
προςωπικό , τθν καταγραφόμενθ αφξθςθ τθσ τοξικοεξάρτθςθσ και του αλκοολιςμοφ, 
ακόμα και τθν αφξθςθ των αυτοκτονιϊν , παρότι οι ψυχίατροι είναι επιφυλακτικοί 
απζναντι ςτθν αιτιϊδθ ςχζςθ μεταξφ ανεργίασ και αυτοκτονίασ.  

Σο ςίγουρο όμωσ είναι ότι θ απόλυςθ και θ ανεργία , που είναι το μείηον κοινωνικό 
πρόβλθμα ςιμερα ςτθν Ελλάδα , ςυνιςτοφν ζνα ιςχυρότατο οικονομικό, προςωπικό 
και οικογενειακό πλιγμα και μια δραματικι ανατροπι του επιπζδου ςωματικισ, 
ψυχικισ και κοινωνικισ ευεξίασ του ανκρϊπου , ςφμφωνα με τον κλαςςικό οριςμό για 
τθν υγεία του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ ( ΠΟΤ). Ο ςυνδυαςμόσ τθσ απϊλειασ τθσ 
εργαςίασ και τθσ απο-αςφάλιςθσ υγείασ που αυτι ςυνεπάγεται και ςιμερα αφορά 
πάνω από το 30% του πλθκυςμοφ, είναι τραγικόσ. Εκατομμφρια άνκρωποι, ςυνικωσ οι 
πλζον αδφναμοι και ευάλωτοι, κινδυνεφουν να μείνουν , παρά τθν εξαιρετικι 
προςπάκεια των κοινωνικϊν ιατρείων-φαρμακείων, τελείωσ ανοχφρωτοι απζναντι 
ςτθν αρρϊςτεια . Θ τάςθ ςτθν Ελλάδα του Μνθμονίου είναι να μετατρζπεται θ υγεία 
ςε «είδοσ πολυτελείασ» και από το «Τγεία για όλουσ» τθσ Άλμα Ατα να οδεφουμε 
ολοταχϊσ ςτο «Τγεία μόνο για τουσ πλοφςιουσ». Και αυτό ςυνιςτά μια ςκλθρι ταξικι 
πολιτικι και μια ανεπίτρεπτθ κοινωνικι βαρβαρότθτα.  

Επιπλζον , υπάρχουν και οι λειτουργικζσ παρενζργειεσ του Μνθμονίου ςτισ δομζσ του 
Δθμόςιου υςτιματοσ Τγείασ που επιδεινϊνουν τθν κατάςταςθ :  

 Σο ΕΤ είναι ςε τροχιά «κατάρρευςθσ» όχι λόγω τθσ κρίςθσ κακ’ αυτισ αλλά λόγω 
τθσ μνθμονιακισ «ςυνταγισ» , με κυριότερεσ επιπτϊςεισ : 

1. Περικοπι( κατά 40-50%) ςτθ χρθματοδότθςθ των νοςοκομείων-ΚΤ 2. Ελλείψεισ 
προςωπικοφ, εργαςιακι εξόντωςθ και μιςκολογικι εξακλίωςθ του 3. Προβλιματα ςτθν 
προμικεια υλικϊν και φαρμάκων 4. υγχωνεφςεισ ι καταργιςεισ νοςοκομείων-κλινικϊν – 
τμθμάτων μζςω των νζων Οργανιςμϊν 5. Ανεπαρκι κονδφλια εφθμεριϊν –υπερωριϊν 6. 
Αντίλθψθ Νοςοκομείου-Επιχείρθςθ με ζμφαςθ ςτθν ειςπρακτικι λειτουργία, ςτθν 
επικζντρωςθ ςτο κόςτοσ και όχι ςτθν ποιότθτα και ςτθν «αγοραία» λογικι των ΚΕΝ/DRG’S 
7. φνδρομο επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ (Burn out syndrome ) του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ , που αφορά το 33% των ειδικευόμενων γιατρϊν , το 25% των γιατρϊν του ΕΤ 
και το 37% των νοςθλευτϊν.  

 Ο ΕΟΠΤΤ , το νζο υπερΣαμείο αςφάλιςθσ Τγείασ είναι ςε τροχιά οικονομικισ 
χρεωκοπίασ . Θ κατάρρευςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν λόγω τθσ ανεργίασ , τθσ 
«μαφρθσ» εργαςίασ και τθσ ειςφοροδιαφυγισ, κακϊσ και θ ζλλειψθ ςτακερισ και 
εγγυθμζνθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ ( ςιμερα είναι ςτο 0,4% του ΑΕΠ όταν πριν το 
Μνθμόνιο βριςκόταν μόνο για τα 4 μεγάλα Σαμεία ςτο 1,2%) , ζχει οδθγιςει ςε μια 
άτυπθ ιδιωτικοποίθςθ τθσ αςφάλιςθσ υγείασ . τθν εξωνοςοκομειακι 
ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ παρατθρείται μια ςυνεχισ αφξθςθ των ιδιωτικϊν 
πλθρωμϊν τόςο για τισ ιατρικζσ επιςκζψεισ και τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ, όςο και 
για τθν αγορά φαρμάκων και άλλων απαραίτθτων υγειονομικϊν υλικϊν ( 



ορκοπεδικά βοθκιματα, γυαλιά οράςεωσ κλπ) . Θ κυβζρνθςθ ζχει υιοκετιςει μια 
λογικι «ελάχιςτου πακζτου παροχϊν» για κάκε αςφαλιςμζνο και ςτθ ςυνζχεια 
αυξθμζνθ ςυμμετοχι ςτο κόςτοσ περίκαλψθσ με ειςοδθματικά κριτιρια .  

 Η Ψυχικι Τγεία δοκιμάηεται επίςθσ . Λόγω τθσ υποχρθματοδότθςθσ 
δθμιουργοφνται προβλιματα ςτθ λειτουργία των κεραπευτικϊν προγραμμάτων, 
αναπτφςςονται ράντηα ςτισ ψυχιατρικζσ κλινικζσ των γενικϊν νοςοκομείων , 
υπάρχει ςοβαρόσ κίνδυνοσ κατάρρευςθσ των δομϊν αποαςυλοποίθςθσ που 
λειτουργοφν οι ΜΚΟ και θ επάνοδοσ ςτθν αςυλικι πρακτικι .  

 Σζλοσ , θ Επείγουςα προνοςοκομειακι φροντίδα και το ΕΚΑΒ αντιμετωπίηουν 
ςοβαρότατα λειτουργικά προβλιματα λόγω τθσ περικοπισ κατά 40% του 
προχπολογιςμοφ , τθ μθ αντικατάςταςθ του πεπαλαιωμζνου και ςυχνά επικίνδυνου 
για τθν αςφάλεια των πλθρωμάτων και των αςκενϊν ςτόλου των αςκενοφόρων, τα 
προβλιματα τθσ κάλυψθσ των αεροδιακομιδϊν από τισ νθςιωτικζσ και 
απομονωμζνεσ περιοχζσ κλπ.  

H πολιτικι μασ εκτίμθςθ είναι ότι δεν ζχουμε να κάνουμε με κυβερνθτικι αδιαφορία, 
ολιγωρία ι ανικανότθτα. Δεν ζχουμε να κάνουμε απλϊσ με τθν ευλαβικι τιρθςθ των 
μνθνομιακϊν δεςμεφςεων. Πρόκειται για τθσ επιλογι τθσ Ελλάδασ ωσ προνομιακοφ 
πεδίου ( επειδι υπιρχε το πρόςχθμα των δθμοςιονομικϊν προβλθμάτων και του 
αδιαμφιςβιτθτου party ) για ζνα «πείραμα» βίαιθσ νεοφιλελεφκερθσ αναδιάρκρωςθσ 
ςτον τομζα τθσ υγείασ και του φαρμάκου. Ζνα «πείραμα» με ςκοπό τθν αναπαραγωγι και 
διάδοςθ του ςε όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ. Είναι μια «ρεβάνσ» του 
νεοφιλελευκεριςμοφ απζναντι ςτθ δθμόςια περίκαλψθ και το Κοινωνικό Κράτοσ . Μια 
ρεβάνσ που πρζπει να αποτρζψουμε μαηί με τθν Αριςτερά και τουσ λαοφσ τθσ Ευρϊπθσ.  

Για τον ΤΡΛΗΑ λοιπόν, και μόνο οι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν Τγεία ςυνιςτοφν μείηονα 
λόγο ακφρωςθσ του Μνθμονίου . Κεωροφμε πρϊτιςτο πολιτικό μασ κακικον να 
ςτθρίξουμε τισ ςυλλογικζσ αντιςτάςεισ και τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και με τουσ 
αγϊνεσ των υγειονομικϊν και τθσ κοινωνίασ να μετατρζψουμε το χϊρο τθσ Τγείασ ςε 
«Βατερλό» τθσ μνθμονιακισ ςυγκυβζρνθςθσ.  

Είναι κρίςιμο ηιτθμα , να καταφζρει ο ΤΡΛΗΑ να ςτθρίξει κινθματικά και να 
εκπροςωπιςει πολιτικά το μεγάλο κομμάτι τθσ κοινωνίασ που πλιττεται από τθν 
«ανκυγιεινι» μνθμονιακι πολιτικι και κυρίωσ όςουσ αποκλείονται κεςμικά ( επειδι 
είναι αναςφάλιςτοι) από τθ δθμόςια ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ.  

 

 

Σο Πρόγραμμα Τγείασ μιασ κυβζρνθςθσ τθσ Αριςτεράσ  

1. Για τον ΤΡΛΗΑ δεν είναι μια υπόκεςθ «εμπειρογνωμόνων» αλλά μια διαδικαςία 
ςυμμετοχισ, ςυηιτθςθσ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ , μια ςχζςθ 
εμπιςτοςφνθσ με τισ δυνάμεισ τθσ γνϊςθσ, τθσ εντιμότθτασ και τθσ αξιοπρζπειασ που 



υπάρχουν ςιμερα ςτο φςτθμα Τγείασ , ςτα Πανεπιςτιμια , ςτα Ερευνθτικά 
Λνςτιτοφτα κλπ. 

2. Θ προγραμματικι επάρκεια και θ πολιτικι θγεμονία τθσ Αριςτεράσ δεν είναι ηιτθμα 
εκφϊνθςθσ μιασ ριηοςπαςτικισ «γραμμισ» αλλά ςυγκεκριμζνων βθμάτων αλλαγισ 
των κοινωνικϊν και πολιτικϊν ςυςχετιςμϊν ςτθν Τγεία. Βθμάτων που εγγυοφνται με 
αςφάλεια τθν κάλυψθ των βαςικϊν αναγκϊν και ταυτόχρονα προωκοφν τισ τομζσ-
μεταςχθματιςμοφσ που ζμπρακτα αποδεικνφουν ότι μια άλλθ δθμόςια περίκαλψθ 
ποιότθτασ είναι εφικτι και ότι το αίτθμα τθσ επανα-κοινωνικοποίθςθσ τθσ υγείασ 
είναι θ ρεαλιςτικι ουτοπία ςτθν εποχι τθσ δομικισ καπιταλιςτικισ κρίςθσ .  

 

Αρχζσ μιασ αριςτερισ πολιτικισ υγείασ : 

 Θ Τγεία κοινωνικό αγακό και κακολικό δικαίωμα  
 τρατθγικι ςτόχευςθ θ κακολικι κάλυψθ των υγειονομικϊν αναγκϊν του 

πλθκυςμοφ από ζνα αναβακμιςμζνο δθμόςιο φςτθμα Τγείασ χωρίσ ιδιωτικι 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα .  

 Θ ΔΘΜΟΛΑ ΠΕΡΛΚΑΛΨΘ ΠΟΛΟΣΘΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΛ ΠΟΛΛΣΛΚΘ ΠΡΟΣΕΡΑΛΟΣΘΣΑ , ΕΛΔΛΚΑ 
ΘΜΕΡΑ ΣΘ ΦΑΘ ΣΘ ΑΝΚΡΩΠΛΣΛΚΘ ΚΡΛΘ  

 Δεν υπεραςπιηόμαςτε το party , που οφειλόταν ςτθ διαπλοκι δθμόςιου-ιδιωτικοφ 
τομζα και ςτθν ζλλειψθ πολιτικισ βοφλθςθσ για τον ζλεγχο και τθν πάταξθ των 
κυκλωμάτων ςπατάλθσ και διαφκοράσ.  

 Ανκρωποκεντρικό , δθλαδι εςτιαςμζνο ςτισ ανάγκεσ του αςκενι και ταυτόχρονα 
διεπαγγελματικό και όχι ιατροκεντρικό, δθλαδι ςτθριγμζνο ςτθν ιςότιμθ 
ςυνεργαςία όλων των υγειονομικϊν , Δθμόςιο φςτθμα Τγείασ .  

 Ολιςτικι προςζγγιςθ τθσ Τγείασ , παρζμβαςθ τουσ κοινωνικοφσ προςδιοριςτζσ τθσ 
Τγείασ ( εργαςία, κατοικία, διατροφι, κζρμανςθ, κακαρό περιβάλλον, ςυνκικεσ 
υγιεινισ και αςφάλειασ ςτο χϊρο εργαςίασ, κοινωνικζσ ςχζςεισ, κοινωνικά δίκτυα 
υποςτιριξθσ κλπ), πρωτογενισ πρόλθψθ και αγωγι υγείασ. Ακριβϊσ επειδι υπάρχει 
αποδεδειγμζνθ ςυςχζτιςθ μεταξφ φτϊχειασ-κοινωνικϊν ανιςοτιτων και αςκζνειασ ( 
βλ. ζκκεςθ Black to 1971 ςτθν Αγγλία ), γι’ αυτό ςε τελευταία ανάλυςθ θ καλφτερθ 
και πιο αποτελεςματικι πρόλθψθ τθσ αρρϊςτειασ είναι ο αγϊνασ για τθν κοινωνικι 
αλλαγι.  

 Ολιςτικι προςζγγιςθ του αρρϊςτου – όχι «κατακερματιςμζνθ» ιατρικι- 
αντιμετϊπιςθ των ςυνολικϊν προβλθμάτων – αποτελεςματικι διαχείριςθ και όχι 
ταλαιπωρία των αςκενϊν χωρίσ ςυναλλαγζσ και διαμεςολαβιςεισ  

 Κατανομι πόρων με βάςθ τθν επιδθμιολογικά τεκμθριωμζνθ ανάγκθ , ςτα πλαίςια 
ενόσ αξιόπιςτου Τγειονομικοφ Χάρτθ  

 Θ δθμόςια περίκαλψθ υπόκεςθ των εργαηομζνων ςτο ΕΤ και τθσ κοινωνίασ –
κοινωνικό μζτωπο υπεράςπιςθσ των δομϊν Τγείασ- ζλεγχοσ κοινωνικισ 
ανταποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν  

 Επιδίωξθ μασ είναι ζνασ νζοσ ςυναςπιςμόσ κοινωνικϊν ςυμφερόντων ςτο χϊρο τθσ 
Τγείασ όχι ςτθ βάςθ επιμζρουσ αιτθμάτων ι ακροίςματοσ δυςαρεςκειϊν αλλά ςτθ 
βάςθ ενόσ ςυνολικοφ ςχεδίου κάλυψθσ κοινωνικϊν αναγκϊν , το οποίο κα εγγυθκεί 



και τθν επιβίωςθ και τθν αναμόρφωςθ του υςτιματοσ ( δεν γίνονται 
μεταςχθματιςμοί χωρίσ κοινωνικζσ ςυμμαχίεσ ) . Απαιτείται δθλαδι ςχζδιο με άλλο 
ςτόχο και με άλλο τρόπο , τα βιματα του οποίου κα εξαρτθκοφν από τουσ 
κοινωνικοφσ και πολιτικοφσ ςυςχετιςμοφσ .  

 

Ιδζεσ για μια εφαρμοςμζνθ αριςτερι πολιτικι ςτο χϊρο τθσ Τγείασ  

 Κακολικι και δωρεάν κάλυψθ αναγκϊν υγείασ , ανεξάρτθτα από τθν ειςοδθματικι-
εργαςιακι-αςφαλιςτικι κατάςταςθ του αςκενι  

 Προοπτικι χρθματοδότθςθσ του υςτιματοσ Τγείασ όχι μζςω των κλάδων Τγείασ 
των Αςφαλιςτικϊν Σαμείων ( που ζχουν χρεωκοπιςει λόγω τθσ διαχρονικισ 
λεθλαςίασ των αποκεματικϊν τουσ και κυρίωσ λόγω ανεργίασ και τθσ αναςφάλιςτθσ 
εργαςίασ) , αλλά μζςω τθσ γενικισ φορολογίασ και τθσ αναδιανομισ του πλοφτου. Ο 
ςτόχοσ πρζπει να είναι να προςεγγίςει θ δθμόςια δαπάνθ υγείασ το μζςο 
ευρωπαϊκό όρο . 

 Ενίςχυςθ των νοςοκομείων , των ΚΤ με νοςθλευτικό-παραϊατρικό-επιςτθμονικό 
προςωπικό , αλλά και ιατρικό όπου υπάρχουν ειδικζσ ανάγκεσ ( πχ ΣΕΠ, ΜΕΚ, ειδικά 
τμιματα, κλινικζσ-εργαςτιρια επαρχιακϊν νοςοκομείων , ΕΚΑΒ κλπ).  

 τροφι ςτθν ΠΦΤ με ανάπτυξθ δικτφου ΚΤ Αςτικοφ Σφπου , ομάδα υγείασ με 
κοινοτικό προςανατολιςμό και προλθπτικι παρζμβαςθ . υνεργαςία του ΕΟΠΤΤ με 
ελευκεροεπαγγελματίεσ γιατροφσ για τθ μεταβατικι περίοδο μζχρι τθν πλιρθ 
ανάπτυξθ ενόσ Δθμόςιου υςτιματοσ ΠΦΤ.  

 τιριξθ των δομϊν Ψυχικισ Τγείασ , πρόλθψθσ , κεραπείασ και απεξάρτθςθσ- 
ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου, τομεοποιθμζνου Δθμόςιου υςτιματοσ Τπθρεςιϊν 
Ψυχικισ Τγείασ βαςιςμζνο ςτισ αρχζσ τθσ αποαςυλοποίθςθσ , τθσ κοινωνικισ 
ψυχιατρικισ και τθσ κοινοτικισ φροντίδασ.  

 Ανάπτυξθ τθσ οδοντιατρικισ περίκαλψθσ και φροντίδα τθσ ςτοματικισ υγείασ μζςα 
από το Δθμόςιο φςτθμα .  

 Ενίςχυςθ τθσ επείγουςασ προνοςοκομειακισ φροντίδασ και του ΕΚΑΒ, ςτιριξθ των 
ΣΕΠ ( αυτονομία διοικθτικι, επιςτθμονικι και λειτουργικι) και κεςμοκζτθςθ 
ειδικότθτασ επείγουςασ ιατρικισ για τθ ςτελζχωςθ τουσ .  

 Κατάργθςθ απογευματινϊν ιατρείων και του ειςθτιριου των 5 ευρϊ για τα 
εξωτερικά ιατρεία των νοςοκομείων-ΚΤ . Ακφρωςθ του νζου μνθμονιακοφ μζτρου 
του 1 ευρϊ ανα ςυνταγι και των 25 ευρϊ για τθν ειςαγωγι ςε νοςοκομείο.  

 «Απόςυρςθ» των νζων μνθμονιακϊν Οργανιςμϊν και αναμόρφωςθ τουσ μετά από 
τθν ολοκλιρωςθ ενόσ αξιόπιςτου Τγειονομικοφ Χάρτθ  

 ταδιακι απο-εμπορευματοποίθςθ του φαρμάκου . Σο φάρμακο πρζπει να 
παράγεται και να διατίκεται με όρουσ κοινωνικϊν αναγκϊν και δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ και όχι με όρουσ αγοράσ , όπωσ μζχρι ςιμερα .  Κίνθτρα ανάπτυξθσ τθσ 
εγχϊριασ παραγωγισ ποιοτικϊν γενοςιμων φαρμάκων – αναβάκμιςθ του 
ελεγκτικοφ και ςτρατθγικοφ ρόλου του ΕΟΦ – αναδιοργάνωςθ και παραγωγικι 
αξιοποίθςθ του ΛΦΕΣ ςτθ βάςθ μιασ Εκνικισ Φαρμακαποκικθσ - προοπτικι 
ανάπτυξθσ Εκνικισ Φαρμακοβιομθχανίασ .  



 Μζτρα αποτροπισ των φαινομζνων ςυναλλαγισ με εταιρείεσ , προκλθτισ ηιτθςθσ, 
διαφκοράσ , και εκμετάλλευςθσ του αρρϊςτου. Ζλεγχοσ του «πόκεν ζςχεσ» ςε όλουσ 
τουσ κρίςιμουσ «κρίκουσ» τθσ αλυςςίδασ υγείασ . Απεξάρτθςθ τθσ ιατρικισ 
εκπαίδευςθσ από τισ φαρμακευτικζσ εταιρείεσ και τισ εταιρείεσ βιοϊατρικοφ 
εξοπλιςμοφ.  

 Επανατιμολόγθςθ νοςθλείων ( ΚΕΝ) ςτθ βάςθ τθσ αποηθμίωςθσ με ρεαλιςτικοφσ 
όρουσ κάκε επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθσ ιατρικισ και κεραπευτικισ πράξθσ που 
πραγματοποιείται ςτα νοςοκομεία , με βάςθ αξιόπιςτα διαγνωςτικά-κεραπευτικά 
πρωτόκολλα.  

 Αναδιοργάνωςθ των νοςοκομείων – επιλογι Διοικθτϊν μζςα από ςυμμετοχικι 
διαδικαςία των γιατρϊν/εργαηομζνων – δθμοκρατικι και όχι διευκυντοκεντρικι 
λειτουργία των κλινικϊν - ζλεγχοσ τθσ κοινωνικισ ανταποδοτικότθτασ των 
υπθρεςιϊν υγείασ και όχι τθσ επιχειρθματικισ απόδοςθσ – άλλο εργαςιακό ικοσ ςτο 
ΕΤ .  

 Επανεξζταςθ όλων των «εργολαβιϊν» ςτα δθμόςια νοςοκομεία- αξιοποίθςθ 
ςυνεταιριςτικϊν πρωτοβουλιϊν τα πλαίςια τθσ κοινωνικισ οικονομίασ.  

 Αναδιοργάνωςθ των προμθκειϊν –ενίςχυςθ τθσ Επιτροπισ Προμθκειϊν Τγείασ 
(ΕΠΤ) και των Γραφείων των ΤΠΕ και των νοςοκομείων . Προοπτικι δθμιουργίασ 
ενόσ Δθμόςιου Οργανιςμοφ Προμθκειϊν Τγείασ για τθ ςφνταξθ προδιαγραφϊν , 
κωδικοποίθςθ και διαφανι τιμολόγθςθ των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων , 
διενζργεια διαγωνιςμϊν και οργάνωςθ μιασ Εκνικισ Αποκικθσ Τγειονομικοφ Τλικοφ 
και Αναλωςίμων.  

 τιριξθ, ριηικι αναμόρφωςθ και αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τον 
ΕΟΠΤΤ με αυξθμζνθ κρατικι χρθματοδότθςθ ςτο 1% του ΑΕΠ) – ενίςχυςθ των 
εργαςτθρίων του ΕΟΠΤΤ (ςιμερα ζχει μειωκεί ςτο 1/3 το ζργο τουσ και το 75% του 
όγκου δουλειάσ ζχει μεταφερκεί ςτα Διαγνωςτικά Κζντρα ) - περιοριςμόσ( 
λειτουργικόσ-κεςμικόσ) τθσ ροισ αςκενϊν και δθμόςιων πόρων ςτα Διαγνωςτικά 
Κζντρα, τα Λδιωτικά Κεραπευτιρια-Μαιευτιρια και τα Κζντρα Αποκατάςταςθσ και 
αποκλειςμόσ τθσ κρατικοδίαιτθσ και κερδοςκοπικισ τουσ λειτουργίασ( ςυμβάςεισ 
επιλεκτικζσ και μόνο για ανάγκεσ που δεν καλφπτει το ΕΤ και ο ΕΟΠΤΤ , τιρθςθ 
εργαςιακισ και αςφαλιςτικισ νομιμότθτασ κλπ).  

 υνεταιριςτικι οργάνωςθ των ιδιωτικϊν ιατρείων-εργαςτθρίων-φαρμακείων ωσ ζνα 
νζο μοντζλο επαγγελματικισ δραςτθριοποίθςθσ των αυτοαπαςχολουμζνων 
υγειονομικϊν ςτθ ςθμερινι περίοδο τθσ κρίςθσ και του ανταγωνιςμοφ με τουσ 
μεγάλουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ υγείασ .  

 Λειτουργικι διαςφνδεςθ των κοινωνικϊν ιατρείων-φαρμακείων με τισ δθμόςιεσ 
δομζσ υγείασ-πρόνοιασ .  

Κρίςιμο ηιτθμα για τθν αξιοπιςτία αυτοφ του προγράμματοσ του ΤΡΛΗΑ : να πείςουμε ότι 
μποροφμε να εγγυθκοφμε ταυτόχρονα τθν επιβίωςθ και τθν αναςυγκρότθςθ τθσ 
δθμόςιασ περίκαλψθσ . Να πείςουμε ότι ςτθν Τγεία μποροφν να γίνουν τα πράγματα με 
άλλο καλφτερο και φκθνότερο τρόπο . Για να το πετφχουμε αυτό πρζπει να 
εξαςφαλίςουμε τθν ενεργοποίθςθ-ςυςτράτευςθ πολλϊν ανκρϊπων που ξζρουν πϊσ κα 
γίνει αυτό.  



Θ κρίςθ με τισ ανατροπζσ που προκαλεί ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία, γεννά τθν 
ανάγκθ ενόσ νζου κοινωνικοφ παραδείγματοσ. Ι κα πάμε ςε μια πιο ακραία εκδοχι του 
νεοφιλελευκεριςμοφ , ςε μια κοινωνία χωρίσ δικαιϊματα και εγγυιςεισ , ι κα 
προχωριςουμε αργά , βαςανιςτικά και ςυγκρουςιακά ςε ζνα άλλο κοινωνικό μοντζλο , 
πζραν του νεοφιλελεφκερου καπιταλιςμοφ , με άλλεσ προτεραιότθτεσ , βαςιςμζνεσ ςτισ 
ανάγκεσ των ανκρϊπων , ςτα ςυλλογικά αγακά, ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και 
ςτο δθμόςιο ςυμφζρον.  

Κατ’ αναλογίαν , ςτο χϊρο τθσ Τγείασ ι κα οδθγθκοφμε ςτθν πλιρθ εμπορευματοποίθςθ 
τθσ και ςτισ τραγικζσ επιπτϊςεισ που βλζπουμε ςτισ ΘΠΑ , ςτο πιο ιδιωτικοποιθμζνο , 
ακριβό , άνιςο και βάρβαρο φςτθμα Τγείασ ι κα διεκδικιςουμε τθν ανατροπι του 
νεοφιλελεφκερου υποδείγματοσ ςτθν Τγεία και τθν αποκατάςταςθ τθσ ωσ πραγματικά 
κακολικό δθμόςιο αγακό και κοινωνικό δικαίωμα ςε ζνα άλλο περιβάλλον ιςότθτασ , 
ελευκερίασ και δικαιοςφνθσ.  

Είναι ςαφζσ για πια κοινωνικι επιλογι αγωνιηόμαςτε .  

 

 

 

 
 


