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ΨΗΦΙΣΜΑ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στη Δημόσια Υγεία, οδηγεί με ταχείς ρυθμούς στην 
απαξίωση, στη διάλυση, στην ιδιωτικοποίηση. 

Το δικαίωμα της πρόσβασης των πολιτών στη δωρεάν υγεία καταστρατηγείται. Η πολιτική της δοτής 
από τους δανειστές και την τρόικα τρικομματικής κυβέρνησης Παπαδήμου και του ανεκδιήγητου 
Λοβέρδου, οδηγούν την κοινωνία σε αγριανθρωπισμό, τους πολίτες σε εξαθλίωση και τους λειτουργούς της 
υγείας (γιατρούς και εργαζόμενους) σε άθλιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. 

Αντιμέτωποι με το φάσμα της κοινωνικής καταβαράθρωσης, δηλώνουμε τα εξής: 
1. Συντασσόμαστε με την κοινωνία και τις αγωνίες της. Αντιδρούμε στις πολιτικές που ελέω ΔΝΤ και 

ΕΕ οδηγούν διαχρονικά –σε όσες χώρες εφαρμόστηκαν- στη δραστική μείωση του προσδόκιμου 
ορίου επιβίωσης των πολιτών. 

2. Αντιστεκόμαστε στην εμπορευματοποίηση του πιο ιερού αγαθού, της υγείας. Καλούμε τους πολίτες 
να αντισταθούν οργανωμένα στην επιβολή πληρωμών στα δημόσια ιδρύματα, να καταργήσουν στην 
πράξη το 5ευρο και όλα τα σχετικά χαράτσια, «νόμιμα» και παράνομα. 

3. Αποκαλύπτουμε την απάτη της Κυβέρνησης με τον Ενιαίο Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας 
που διαλύει τις –μέχρι τώρα-  ανεπαρκέστατες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω 
των ταμείων. Αυτά  ληστεύονται καθημερινά από τους κυβερνώντες και θα ανατιναχτούν με το 
περίφημο PSI. Η άμεση πληρωμή από τους ασθενείς, ακόμα και για τα φάρμακά τους, οι ουρές 
μηνών για εξυπηρέτηση ακόμα και άμεσων υγειονομικών αναγκών, η εμπλοκή ιδιωτών στις 
δημόσιες δομές είναι τα πρώτα αποτελέσματα του ΕΟΠΥΥ. 

4. Δεν επιτρέπουμε την παρουσία ιδιωτών, γιατρών ή άλλων στα Κέντρα Υγείας, αρχής γενομένης από 
το Κ.Υ .Κ. Αχαΐας που εντάχθηκε ήδη πιλοτικά στις δομές του ΕΟΠΥΥ. 

5. Κρατούμε ανοιχτά τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερικά Ιατρεία, σε αυτή τη φάση όξυνσης των 
προβλημάτων υγείας του πληθυσμού, παρά το ότι είμαστε απλήρωτοι από δεδουλευμένες εφημερίες 
και επίκειται και σε μας η –περαιτέρω- ραγδαία μείωση αποδοχών μέσω των περικοπών του μισθού 
και της φορολογίας. 

6. Από 13 Φεβρουαρίου, με αποφάσεις της ΟΕΝΓΕ και της ΕΙΝΑ και συνεργαζόμενοι με φορείς και 
οργανώσεις πολιτών, με αγώνες θα υπερασπιστούμε, με όλους τους συναδέλφους μας, το Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας. 
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