
ΕΝΩΗ ΙΑΣΡΩΝ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΥΑΪΑ 

 

Ποιίηες ηες Πάηρας, 

 

Η Δεκφζηα Τγεία είλαη δηθαίσκα ηνπ θαζελφο. Εξγαδφκελνπ, αλέξγνπ, αζθαιηζκέλνπ ή αλαζθάιηζηνπ. 

Είλαη πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν θαη απαξάβαην θαζήθνλ ηεο Πνιηηείαο λα ην παξέρεη. 

 

Υξφληα ηψξα πξνζπαζνχλ, κέζα απφ ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε, ηελ απαμίσζε, ηε δηαθζνξά λα 

δηαιχζνπλ ην δεκφζην ρψξν ζηελ πγεία φπσο θαη ζε θάζε πιεπξά ηεο δσήο καο. Να κεηαηξέςνπλ ηελ 

θνηλσλία ζε κηα δνχγθια πνπ λα επηβηψλεη κφλν ν έρσλ θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ν Καηάδαο.  

ηφρνο ηνπο είλαη ην πέξαζκα ησλ θεξδνθφξσλ ηνκέσλ ζηελ πγεία ζην κεγάιν ηδησηηθφ θεθάιαην, 

ληφπην ή πνιπεζληθφ. Οη νδεγίεο ηεο ΕΕ θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζπξψρλνπλ ζε 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

ήκεξα, πνπ ην ζρέδην μεδηπιψλεηαη κε βαξβαξφηεηα κπξνζηά ζηα κάηηα καο, δνχκε κε άγξην ηξφπν ηηο 

κλεκνληαθέο επηινγέο ζηελ πγεία. 30% θαη πιένλ αλαζθάιηζηνη ζπκπνιίηεο καο πιήξσο 

απνθιεηζκέλνη. Παηδηά αλεκβνιίαζηα. Φάξκαθα αλεμέιεγθηα, παλάθξηβα γηα ηνλ αζθαιηζκέλν 

(δηπιαζηαζκφο ηεο ζπκκεηνρήο κέζα ζε δχν ρξφληα). Εηζηηήξηα (5 θαη 25 επξψ) γηα ηα λνζνθνκεία. 

Δνκέο πγείαο ρσξίο πιηθά, αλαμηνπξέπεηα, κηδέξηα θαη θφβνο γηα ην κέιινλ. 

 

Η θπβέξλεζε ησλ ηνθνγιχθσλ πξνρσξά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ εγθιήκαηνο ελάληηα ζην Λαφ: θαηαξγεί 

ην -ζλεζηγελή- ΕΟΠΤΤ θαη ην κεηαηξέπεη ζε ρξεσκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξία πνπ αγνξάδεη ππεξεζίεο 

απφ λνζνθνκεία θαη ηδηψηεο. Οινθιεξψλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε ρξενθνπία ησλ ηακείσλ πνπ μεθίλεζε 

κε ηε ιεζηεία ηνπ -πεξηβφεηνπ- PSI ην 2012.  

 

Δηαιχεη ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πνπ φζν θαη ιεηςή λα ήηαλ θάιππηε βαζηθέο αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη θνξηψλεη ηα ηξαπκαηηζκέλα λνζνθνκεία κε βάξνο πνπ ζα ηα νδεγήζεη γξήγνξα ζην 

αδηέμνδν. Μεηψλεη 30% ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πγείαο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014.       

 

Όηη ήηαλ δσξεάλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, θαηαξγείηαη. 

 

Απεηιεί λα απνιχζεη ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο θαη γηαηξνχο, θαηαξγεί εηδηθφηεηεο θαη ζέζεηο θαη θιείλεη 

πνιπταηξεία, θιηληθέο, ηκήκαηα θαη λνζνθνκεία. Πεηάεη ηνπο ςπρηθά αζζελείο θαη ηνπο αλάπεξνπο ζην 

δξφκν. 

ηελ πεξηνρή καο παχνπλ λα ππάξρνπλ νη δνκέο ηνπ ΙΚΑ, ην Θψξαθνο, ην λνζ. Καιαβξχησλ θαη 

πξνεηνηκάδεηαη ην θιείζηκν/ηδησηηθνπνίεζε ησλ Κέληξσλ Τγείαο πεξλψληαο ζηε δηθαηνδνζία ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

 

Ποιίηες ηες Πάηρας, 

 

Σν θαθφ πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Οη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ Παλ/κίνπ, ε ΕΡΑ Πάηξαο, νη εξγαδφκελνη 

θαη γηαηξνί ηνπ ΕΟΠΤΤ δείρλνπλ ην δξφκν. Η θαζπζηέξεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ απφ ηελ 

θπβέξλεζε νθείιεηαη ζηε καδηθή ηνπο αληίδξαζε. 

Η ππεξάζπηζε ησλ ηαηξείσλ, ησλ λνζνθνκείσλ καο, ηεο πγείαο ηνπ ιανχ είλαη Τπφζεζε φισλ καο. Σα 

ζρέδηά ηνπο κπνξεί λα ηα ζηακαηήζεη κφλν ε ζπκκεηνρή φισλ καο ζε θνηλνχο αγψλεο αλαηξνπήο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο, ηεο ηξφηθαο ΕΕ θαη ΔΝΣ θαη απηψλ πνπ ηηο επηβάιινπλ. 

 

Σο ζσιιαιεηήρηο ηες 18ες Δεθεκβρίοσ 2013, ζηης 6.30κκ ζηελ πι. Γεωργίοσ λα γίλεη ε αρτή ηες 

καδηθής σπεράζπηζες ηωλ δηθαηωκάηωλ κας. Μπορούκε λα ληθήζοσκε. 

 

Κάηω ηα τέρηα από ηελ Τγεία, θακηά θιεηζηή δοκή. 

ύγτρολο Δεκόζηο θαη Δωρεάλ ύζηεκα Τγείας γηα Όιοσς. 

ηελ ποιηηηθή ηες αρρώζηηας θαη ηοσ ζαλάηοσ απαληούκε κε δωή 


