
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Τι είναι το κοινωνικό κράτος; Παιδεία, Ασφάλεια, Υγεία.  

Τα έχουµε καταντήσει όλα αποθήκες. Την Παιδεία αποθήκες παιδιών, 
τα νοσοκοµεία αποθήκες ασθενών, και την ασφάλεια αποθήκες 
ανθρώπων που κρατούνται. 

Εδώ κρίνεται η ευαισθησία, η ψυχή, το τι πιστεύουµε. Εδώ κρίνεται και 
η αφήγηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι µια δύναµη η οποία «πονάει» τον 
κόσµο, «πονάει» τους πολίτες.  

Χτυπήσατε χθες την Παιδεία, χτυπάτε σήµερα την Υγεία. 

Το άρθρο 21 του Συντάγµατος είναι ξεκάθαρο 

«Το Κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά 
µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και 
για την περίθαλψη των απόρων». 

Γνωρίζετε κ. Υπουργέ τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ;  

Οι ασθενείς στο Διδυµότειχο µετά την αποψίλωση του νοσοκοµείου 
αναζητούν υπηρεσίες υγείας στο νοσοκοµείο Αδριανούπολης στην 
Τουρκία. 

Τα ΚΥ σήµερα δεν είναι σε θέση να κάνουν µια ακτινογραφία ή µια 
γενική αίµατος την ώρα που σκουριάζουν πανάκριβα ιατρικά 
µηχανήµατα στη ζελατίνα.  

Οι ασθενείς  στοιβάζονται στα τµήµα Επειγόντων Περιστατικών των 
νοσοκοµείων και ταλαιπωρούνται 8 ώρες στην αναµονή για να 
εξυπηρετηθούν.  

Στις πρωτοβάθµιες µονάδες δεν προσελήφθη κανείς ιατρός, κανείς 
επαγγελµατίας υγείας τα τελευταία δύο χρόνια και πως τα κέντρα 
υγείας δεν έχουν ούτε ένα ευρώ να καλύψουν βασικές λειτουργικές 
δαπάνες;  
Μέχρι δίσκο στις λειτουργίες βγάζουν οι κατά τόπους εκκλησίες, για 
την ενίσχυση των κέντρων υγείας.  

Αυτό είναι το όραµά µας;  



 
Αδυνατούν να προµηθευτούν γάντια, βαµβάκι, µάσκες οξυγόνου, 
κολάρα, συσκευές ορού, φλεβοκαθετήρες, ράµµατα, επιδέσµους, 
οροσυλλέκτες, γάζες, σύριγγες, φάρµακα, βενζίνη για τα οχήµατα, 
πετρέλαιο για το καλοριφέρ. Δεν διαθέτουν καν χαρτί υγείας.  

Οι φαρµακοποιοί από χθες 1η Αυγούστου σταµάτησαν να δίνουν 
αναλώσιµα επειδή δεν έχουν πληρωθεί από τον ΕΟΠΥΥ. Δεν 
εξοφλήθηκε ακόµη ο Γενάρης.  

Να πω για το Κ.Υ. Περάµατος; Το γραφείο κίνησης είναι στελεχωµένο 
µε 1 άτοµο. Τεχνολόγος ακτινολόγος δεν υπάρχει. Δεν καλύπτονται 
όλες οι βάρδιες για την εξυπηρέτηση διακοµιδών. Επισκεψιµότητα 120 
άτοµα ηµερησίως.  
 
Κ.Υ. Φαρσάλων : Δεν υπηρετεί  Παιδίατρος , Οδοντίατρος , 
Ακτινολόγος , κλειστό το ακτινολογικό εργαστήριο, δεν υπηρετούν 
Μαίες, πληθυσµός κάλυψης 25.000 άνθρωποι.  
 
Κ.Υ. Μηχανιώνας:  Έλλειψη  αναλώσιµων υλικών. Στο µικροβιολογικό 
εργαστήριο δεν υπάρχουν αναλυτές, τα δείγµατα των αιµοληψιών (για 
ελάχιστες εξετάσεις) µεταφέρονται σε νοσοκοµείο και τα αποτελέσµατα 
 δίνονται στους ασθενείς µετά 2-3 ηµέρες.  

Τα γνωρίζετε όλα αυτά;  

Δύο δρόµους έχετε κ. Υπουργέ. Αν δεν ξέρετε την κατάσταση, φύγετε, 
παραιτηθείτε. Εάν την ξέρετε και δε µπορείτε να τη λύσετε, φύγετε, 
παραιτηθείτε. Η δουλειά σας είναι να τη λύστε, όχι να την κοιτάτε.  

Είναι ζήτηµα έλλειψης πόρων; Φταίει η τρόικα που δε µας αφήνει; 
Χρειάζεται το υπερ-πλεόνασµα; Γιατί πετύχατε αντί 0,5% πλεόνασµα, 
4,2; Για ποιον λόγο όλο αυτό το υπερ-πλεόνασµα στην Υγεία; Εκεί που 
θα έπρεπε να πηγαίνουν οι πόροι;  

Ξέρετε το γνωστό ανέκδοτο. Όταν ένας Ιταλός προπονητής κερδίσει µε 
3 γκολ, τον παραπέµπουν γιατί κούρασε την οµάδα. Το ίδιο ακριβώς 
συµβαίνει και τώρα. Έχετε το υπερ-πλεόνασµα και δεν πάει να στηρίξει 
την Υγεία και το Κοινωνικό Κράτος.  

3% είναι η υποχρηµατοδότηση του τοµέα της Υγείας. 4,2 δίνουµε εµείς, 
7,2 η µέση ευρωπαϊκή χώρα. Θα µπορούσατε να είχατε βρει τα 



χρήµατα εάν θέλατε. Όµως είναι ζήτηµα ανοργανωσιάς. Οπότε µε το 
παρόν νοµοσχέδιο το «λύνετε».   

Νέες δοµές, νέες επιτροπές διοίκησης, επιτήρησης και αξιολόγησης των 
δοµών και των υπηρεσιών που αυτές θα προσφέρουν, χωρίς να έχετε 
εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για την χρηµατοδότησή τους, 
για τις κτιριακές υποδοµές, για τον εξοπλισµό, για το προσωπικό. 

Δεν µπορούµε να πορευτούµε έτσι.  

Δυο λόγια για τις Μονάδες Ηµερήσιας Νοσηλείας. 

Με το άρθρο 30 προκαλείτε «ξαφνικό θάνατο» σε υφιστάµενες 
επιχειρήσεις που ήρθαν µέσα στη κρίση και επένδυσαν σε αυτή τη 
µορφή παροχής Υγείας  που υπάρχει παντού στον κόσµο.  

Οι Μ.Η.Ν. κάνουν χειρουργεία και επεµβάσεις σε περιστατικά που δε 
χρειάζεται να µείνεις τη νύχτα στο νοσοκοµείο. Βοηθούν γιατί µειώνουν 
και την  τεχνητή ζήτηση. Εκτός από το ότι αποσυµφορίζουν τα 
νοσοκοµεία, δεν υπάρχει το κίνητρο για περισσότερες εξετάσεις. Δεν 
έχουν καν κρεβάτια.  

Εσείς αλλάζετε το πλαίσιό τους και δεν τους επιτρέπετε να έχουν µικτές 
άδειες. Αλλάζετε σε µια νύχτα τους όρους λειτουργίας και σταµατάτε 
αυτές τις επενδύσεις. Μας µιλάτε για ανάπτυξη, αλλά ντροπιάζετε τον 
Πρωθυπουργό. Εκείνος µιλάει για ανάπτυξη κι εσείς καταστρέφετε 
πίσω από την πλάτη του τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Εκτός αν το 
ξέρει και ο ίδιος.  

Για ποιον λόγο το κάνετε κ. Υπουργέ; Χθες είχαµε τον κ. Κοντονή µε τις 
συµβάσεις των συµβολαιογράφων για τον συντοπίτη του. Σήµερα ποια 
είναι η σκοπιµότητα για να αλλάξει αυτό το πεδίο;  

Είναι οι κλινικάρχες στους οποίους δίνετε τη δυνατότητα να 
συστεγάζουν τις Μ.Η.Ν. στις κλινικές, αλλά όχι µε τα πολυατρεία; Για 
ποιον λόγο; Γιατί αλλάζετε το πλαίσιο και τα δίνετε όλα στις κλινικές;  

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, 

Μια σειρά από προτάσεις που ακούστηκαν από τους φορείς έχουν 
κοµβικό ρόλο στη διαµόρφωση µιας πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 
που θα προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας στους πολίτες. 

Η Ελεύθερη επιλογή των πολιτών στο θέµα του οικογενειακού ιατρού 
και η πλήρης ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών της 
ΠΦΥ έχουν κεντρικό ρόλο σε ένα τέτοιο σύστηµα.  



Η Ενίσχυση του Προϋπολογισµού της ΠΦΥ και η εξασφάλιση της 
βιώσιµης χρηµατοδότησής του, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά εργαλεία, 
εθνικούς πόρους και εξοικονοµήσεις από όλα κέντρα του συστήµατος.  
Η στελέχωση των δοµών µε ιατρούς των βασικών ειδικοτήτων, ώστε να 
εγγυόµαστε την ποιότητα στην ιατρική περίθαλψη 
Η λειτουργία µονάδων σε 24ωρη βάση, όπως ζητάνε φορείς του 
κλάδου. 
Η δηµιουργία ανεξάρτητων Τµηµάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 
τα οποία θα αποσυµφορήσουν τα Νοσοκοµεία 
Η αξιοποίηση µέσω συµβάσεων µε τον ΕΟΠΥΥ ιατρών όλων των 
ειδικοτήτων για παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας.  

Είναι λίγες µόνο από τις προτάσεις που δεν συµπεριλάβατε στην 
µεταρρύθµιση την οποία υποτίθεται ότι φέρνετε εδώ σήµερα. 

Η επιχειρησιακή ανεπάρκεια των ΤΟΜΥ και η γραφειοκρατία που 
δηµιουργείται οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια σε έναν ακόµη 
«κόφτη».  

Τον κόφτη των ασθενών προς τα Κ.Υ και τα νοσοκοµεία. Αυτό είναι το 
όραµά σας για την Υγεία;  

Στην Υγεία χάνεται η ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Υγεία χάνεται η ψυχή της 
χώρας. Και θα το πληρώστε ακριβά, όπως πρέπει. 


