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O λόγος γίνεται για την πρόσφατη επιβολή ελάχιστου αντίτιμου 5 ευρώ για αρκετούς από τους ασθενείς 

που εξετάζονται στα κέντρα υγείας και στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων. Πριν από το μέτρο αυτό στα 
κέντρα υγείας δεν πλήρωνε κανένας ενώ στα νοσοκομεία γλίτωναν το 3ευρω οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ και 
του δημοσίου. Μπορεί το υπουργείο υγείας, μετά από αντιδράσεις, να αναδιπλώθηκε και να πήρε πίσω τα 
σχέδιά του για εισιτήριο και τιμοκατάλογο εξετάσεων στα επείγοντα των νοσοκομείων, ο δρόμος όμως για τη 
λειτουργία του ΕΣΥ με όρους επιχείρησης έχει ανοίξει και προχωράει με γοργούς ρυθμούς. Στο όνομα της 
αρπαχτής οι διοικήσεις αυθαιρετούν αγνοώντας ακόμη και τις εγκυκλίους του υπουργείου υποχρεώνοντας 
τους ασθενείς χρόνιων νοσημάτων να πληρώνουν. Την ίδια στιγμή τα απογευματινά ιατρεία-ολοήμερο 
νοσοκομείο για αυτούς που έχουν να πληρώσουν, έρχονται για να μετατρέψουν τα νοσοκομεία σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά κέντρα διασπώντας ακόμα περισσότερο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. 

Και τα χειρότερα έπονται… Για το μέλλον σχεδιάζεται διαχωρισμός των νοσοκομείων και κατ’ επέκταση της 
δημόσιας περίθαλψης σε κατηγορίες ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των ασθενών. Στο σημερινό 
καθεστώς, στα νοσοκομεία νοσηλεύονται ασθενείς με μεγάλες διαφορές οικονομικού και κοινωνικού status, 
κάτι που λειτουργεί ως φρένο στην εξαθλίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Η δημιουργία των 
φτωχοκομείων, νοσοκομείων δηλαδή που θα εξυπηρετούν τους περισσευούμενους αυτού του συστήματος    
-ασφαλισμένους της πρόνοιας, ανασφάλιστους, ανέργους και μετανάστες- θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη 
εξαθλίωση της παρεχόμενης περίθαλψης σε αυτά. 
 

• Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΑΣ 
 
Τι γίνεται με τους άνεργους, τους ανασφάλιστους, τους χαμηλόμισθους, 

τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες, τους αποκλεισμένους αυτού του 
κόσμου; Τι γίνεται με αυτούς που κατά βάση έχουν ανάγκη τη δωρεάν 
παροχή υπηρεσιών περίθαλψης; Αυτούς που καθημερινά αποκλείονται 
γιατί απλά περισσεύουν για ένα σύστημα σε κρίση; Αυτούς που 
αρρωσταίνουν ζώντας στα γρανάζια μιας παρανοϊκής μηχανής που 
αλέθει επιθυμίες, ανάγκες, όνειρα με μοναδικό σκοπό το κέρδος; 

Ιδιαίτερα οι μετανάστες, ο πιο αδύναμος κρίκος από τους 
αποκλεισμένους, μπαλάκι στα χέρια της κυριαρχίας, μετατρέπονται από 
σωτήρες των ασφαλιστικών ταμείων και της οικονομίας με τις εισφορές 
τους, κατά δήλωση προηγούμενου υπουργού, σε αποδιοπομπαίους 
τράγους, υπαίτιους για την κατάρρευση του συστήματος! Η Απεργία 
Πείνας που ξεκίνησαν 300 από αυτούς στις 25 Ιανουαρίου θέτει επί 
τάπητος το συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι συναινετικές σιωπές και οι 
ένοχες απουσίες δεν έχουν πλέον θέση πουθενά: ο καθένας θα πρέπει να 
αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θ’ αφήσει. Η Αλληλεγγύη μας 
στο δίκαιο αγώνα τους είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη. 

 
• ΑΣ ΜΗ ΓΕΛΙΟΜΑΣΤΕ 

 
Η καθημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στα νοσοκομεία 

κάθε άλλο παρά μας ευχαριστεί: οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και 
υποδομών, τα εξαντλητικά ωράρια των εργαζόμενων, η ολοένα 
αυξανόμενη απλήρωτη εργασία έχουν σαν παρενέργεια φυσικά και την 
κακή ποιότητα των υπηρεσιών. Από την άλλη, τα φακελάκια, οι 
δοσοληψίες με τις φαρμακευτικές εταιρίες, οι πελατειακές σχέσεις (και 
άλλα τέτοια ξεφτιλίκια που οδηγούν στον ολοένα αυξανόμενο 
διαχωρισμό των ασθενών σε κατηγορίες) είμαστε σίγουροι ότι δε θα 
χτυπηθούν ποτέ . 

 
• ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 

 
Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε τη διαφορετική αντιμετώπιση των 

ασθενών ανάλογα με την οικονομική και την κοινωνική κατάστασή τους, 
το φύλο τους, την ηλικία τους, το χρώμα τους, τη γλώσσα τους… 

Δε βλέπουμε άλλη λύση παρά τον κοινό αγώνα εργαζομένων στο ΕΣΥ 
και ασθενών για τα ζητήματα που αφορούν άμεσα τις ζωές όλων μας. 
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