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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Καταστροφικά ΠΕΔΥαρίσματα… 
 

Η κατάθεση την περασμένη Παρασκευή του «πολυαναμενόμενου» νομοσχεδίου για το 

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), έρχεται να επικυρώσει την πλήρη διάλυση 

του συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας στη χώρα μας, έτσι όπως το γνωρίσαμε τα τελευταία 

30 χρόνια, χωρίς να το αντικαθιστούν με κάτι που να θυμίζει δημόσια λειτουργία. 

 

Καταργείται ως πάροχος υπηρεσιών υγείας «η μεγαλύτερη τομή στην υγεία, ο ΕΟΠΥΥ» 

(Λοβέρδος 2011). Ένας οργανισμός που από τότε λέγαμε ότι έχει-δεν έχει δυο χρόνια ζωής. 

Ο «καμικάζι» της τροϊκανής Κυβέρνησης Γεωργιάδης τον κλείνει, κλείνει ΟΛΕΣ τις δομές 

του για άγνωστο χρονικό διάστημα, απολύει-βγάζει σε διαθεσιμότητα 8000 εργαζόμενους 

και τον καθιστά αγοραστή υπηρεσιών από μια εξ’ ολοκλήρου ιδιωτική αγορά υγείας. 

 

Από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το Ν/Σ οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα «ψάχνονται» πού 

θα γράψουν τα φάρμακα και τις εξετάσεις τους, πού θα αποτείνονται για γιατρό του 

«ταμείου» τους έτσι όπως το ήξεραν μέχρι τώρα, πού θα βρουν γιατρό να μην έχει κλείσει το 

πλαφόν συνταγογράφησης. Οι αγορές υπηρεσιών από τον ΕΟΠΥΥ θα αφορούν ένα μικρό 

«πακέτο» παροχών, ενώ εξετάζεται η αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στις 

εξετάσεις. Τα –σε πορεία διάλυσης- νοσοκομεία θα βουλιάξουν από τη ζήτηση για 

πρωτοβάθμιες υπηρεσίες. 

 

Τα Κέντρα Υγείας αγροτικού τύπου περνούν στη δικαιοδοσία των ΥΠΕ και θα καθοριστεί 

ποια από αυτά θα λειτουργούν μέχρι το μεσημέρι ή το βράδυ και ποια 24ωρο. Στην 

πραγματικότητα ενοποιείται και αξιολογείται η λειτουργία τους με επιχειρηματικά κριτήρια. 

Οι αλλαγές αυτές στα ΚΥ θα οδηγήσουν και σε δραματικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις 

γιατρών και προσωπικού –αν δεν προηγηθούν «αποχωρήσεις»- που θα επεκταθούν και στα 

νοσοκομεία πολύ σύντομα δημιουργώντας πεδίο εργασιακής ερήμωσης. Ενώ εξαντλητική 

είναι η αναφορά στο Ν/Σ της διαδικασίας διαθεσιμότητας-απολύσεων προσωπικού και 

γιατρών του ΕΟΠΥΥ, τα υπόλοιπα παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις στο απώτερο 

μέλλον. Αυτό δείχνει και την εγκληματική τους αδιαφορία για τις άμεσες συνέπειες των 

πράξεών τους. 

 

Από το ΕΣΥ στο ..εσύ πληρώνεις. 

Το «καθολικό και ολοκληρωμένο σύστημα ΠΦΥ» που προπαγανδίζει η κυβέρνηση με το 

Ν/Σ, αποτελεί σχέδιο που οδηγεί σε παραπέρα υποχρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων 

Υγείας, των ασφαλιστικών ταμείων και του ΕΟΠΥΥ με επιπλέον περιορισμό των όποιων 

σήμερα δωρεάν παροχών. Οι λαϊκές οικογένειες θα αναγκαστούν να βάζουν πιο βαθιά το 

χέρι στην τσέπη για την υγεία τους, ακριβοπληρώνοντας τις συρρικνωμένες και 

εμπορευματοποιημένες κρατικές μονάδες και τους διάφορους επιχειρηματίες της υγείας. 
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Το κλείσιμο των δομών του ΕΟΠΥΥ θα οδηγήσει σε «αποκάλυψη» στην ιδιωτική αγορά 

υγείας. Ήδη μεγάλοι όμιλοι, εντόπιοι και ξένοι ετοιμάζονται για τον τομέα των εργαστηρίων 

ΚΑΙ των δημόσιων νοσοκομείων καθώς και στην ανάληψη διαχείρισης δημόσιων 

ιδρυμάτων. Άλλωστε είναι οι μόνοι σταθεροί σύμμαχοι της κυβέρνησης στη 

«μεταρρύθμιση».  

 

Η ζούγκλα του άκρατου καπιταλισμού για τους ανθρώπους που μια ζωή πλήρωναν εισφορές 

για την ώρα της ανάγκης τους, είναι παρούσα… 

 

Εμείς δεν υπερασπιζόμαστε ούτε το ΕΣΥ όπως λειτουργούσε πριν την κρίση, ούτε το 

Σύστημα ΠΦΥ όπως είχε οργανωθεί στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες υπό την 

εποπτεία του ΙΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας. Είχαν και τα δύο πολλές στρεβλώσεις και 

παθογένειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και η μεγαλύτερη στρέβλωση του Συστήματος 

Υγείας ήταν το διαχρονικά ψηλό ποσοστό ιδιωτικών δαπανών στη χώρα (επίσημων αλλά και 

άτυπων), το έλλειμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας στα αστικά κέντρα και ο κατακερματισμός 

των παρεχόμενων υπηρεσιών που δημιουργούσε ασθενείς πολλαπλών ταχυτήτων. 

 

Η ΕΙΝΑ θα πάρει πρωτοβουλίες μαζικής αντίδρασης στο έκτρωμα του επικείμενου νόμου. 

Στα πλαίσια του συντονισμού με φορείς και ομοσπονδίες θα προχωρήσει σε ενημερώσεις 

συναδέλφων γιατρών, πολιτών και κοινοτήτων.  

 

Θα απαιτήσει την άμεση απόσυρσή του και τη δημιουργία πραγματικά Δημόσιου και 

Δωρεάν Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στη βάση των πραγματικών αναγκών και της 

ανθρωπιστικής κρίσης που σοβεί στην πατρίδα μας, χωρίς να καθορίζει η επιχειρηματική 

δραστηριότητα την πολιτική υγείας. 

 

Σε ένα τέτοιο σύστημα δεν περισσεύει καμιά μονάδα υγείας του ΕΟΠΥΥ, Κέντρο Υγείας ή 

Περιφερειακό Ιατρείο, διασφαλίζεται η σχεδιασμένη και πλήρης αξιοποίηση όλων των 

υγειονομικών, της επιστημονικής έρευνας και των τεχνικών μέσων με καθολικό τρόπο. 

 

Η ΕΙΝΑ συμμετέχει στην πανυγειονομική ΑΠΕΡΓΙΑ την Πέμπτη 6 

Φεβρουαρίου, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου που διαλύει την περίθαλψη 

και θα προκαλέσει απερίγραπτα δεινά στους ασθενείς. 
 

 

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α. 
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