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(Δεκελείας 116 , δίπλα από τα ΕΛΤΑ) 

Με αφορμή την πρόθεση κατάργησης Νοσοκομειακών παραρτημάτων και γραφείων του ΙΚΑ, η Λαϊκή  Συνέλευση 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας  ανοίγει την συζήτηση για το μέγα θέμα της ΥΓΕΙΑΣ.  Ακριβώς τώρα, που περισσότερο 
από ποτέ χρειάζονται οι πολίτες το κράτος αρωγό στη διατήρηση της υγείας τους, το κοινωνικό κράτος πλήττεται 
βαρύτατα από την πολιτική των μνημονίων – όπως, άλλωστε, όλα τα κοινωνικά  αγαθά (υγεία, παιδεία, συγκοινωνίες, 
ρεύμα κοκ).
Η πολιτική κυβέρνησης – τρόικας για την υγεία εστιάζεται σε δύο άξονες:

1. Την μεγαλύτερη δυνατή συμπίεση του οικονομικού κόστους που επωμίζεται το κράτος, ανεξάρτητα από το 
κοινωνικό κόστος που αυτή θα επιφέρει στην προσβασιμότητα, ποικιλία και ποιότητα των υπηρεσιών – έτσι 
ώστε να παραμείνει ένα μόλις υποτυπώδες «δίχτυ ασφαλείας» για τους φτωχούς, και, παράλληλα, να ανοίξει

2. «πεδίον δόξης λαμπρό» για το ιδιωτικό κεφάλαιο το οποίο θα κληθεί να καλύψει το κενό που αφήνει η 
κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η συμπίεση του κόστους επιτυγχάνεται με «επίθεση» σε όλα τα επίπεδα: 
 Εργαζόμενοι: απολύσεις, ελαστική εργασία, συμπίεση μισθών, εντατικοποίηση εργασίας
 Δομές: λιγότερες, με λιγότερες παροχές, με χειρότερη (= «φθηνότερη», εκ πρώτης) ποιότητα
 Υλικά: λιγότερα (ή/και καθόλου), χειρότερα
 Μετακύλιση του κόστους στους ίδιους τους εξυπηρετούμενους από τις υπηρεσίες

Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται πλέον παντού: 
 Στα δημόσια νοσοκομεία με τις συγχωνεύσεις, την κατάργηση «εν μία νυκτί» 12000 κλινών, την εκχώρηση 

κλινών στους μεγαλοκλινικάρχες, την κατάργηση θέσεων γιατρών, την περικοπή εφημεριών, την κατάργηση 
εξειδικευμένων μονάδων, το πεντάευρω κοκ

 Στην πρωτοβάθμια περίθαλψη με τη δημιουργία του ΕΟΠΥΥ (δηλ. λιγότεροι γιατροί, λιγότερος χρόνος 
ενασχόλησης με τον άρρωστο, λιγότερες παροχές)

 Στα φάρμακα με την υποχρεωτική συνταγογράφηση αντιγράφων
 Στην ψυχική υγεία, τις προνοιακές δομές και τους φορείς αντιμετώπισης της εξάρτησης – τα οποία ουσιαστικά 

κλείνουν μέσα στο 2012.

Πρόκειται, στην ουσία, για μια τεράστιας κλίμακας άσκηση κοινωνικού δαρβινισμού. Όποιος έχει τη δυνατότητα να 
πληρώσει, θα απολαμβάνει τις υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τομέα (οι οποίες, προφανώς, θα είναι κι αυτές 
χειρότερες και ακριβότερες σε σχέση με σήμερα). Όσο για τους υπόλοιπους…
Σαν πολίτες , δεν μπορούμε παρά να αγωνιστούμε για την ανατροπή αυτής της πολιτικής στο σύνολό της.

 Για την ακύρωση κομβικών στοιχείων όπως το κλείσιμο των μικρών νοσοκομείων –  σήμερα Νομαρχιακό 
Πατησίων και 1ο ΙΚΑ, αύριο Παμμακάριστος και 7ο ΙΚΑ κοκ

 Για την κατάργηση του χαρατσιού των 5 ευρώ στα Εξωτερικά Ιατρεία.
 Να δώσουμε , μαζί με τους εργαζόμενους στην υγεία, τη μάχη 
 για την ποιότητα των υπηρεσιών,
 και τη διασφάλιση του Δημόσιου και Δωρεάν χαρακτήρα των υπηρεσιών. 
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