ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΣΥ
Αγαπητοί Συµπολίτες,
Εµείς οι εργαζόµενοι στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ, παρότι έχουµε υποστεί δραµατικές
µειώσεις µισθών και δικαιωµάτων από τις ασκούµενες Νεοφιλελεύθερες Μνηµονιακές πολιτικές, θέτουµε ως
προτεραιότητα στις παρεµβάσεις µας τη σωτηρία της ∆ηµόσιας Περίθαλψης.
Η κυβέρνηση πριονίζει καθηµερινά τους τρεις πυλώνες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που είναι το
Προσωπικό, οι Υποδοµές και ο Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός.
Η κυβερνητική προπαγάνδα όταν έχει να κάνει µε την υγεία των πολιτών δεν είναι µόνο παρελκυστική, αλλά
κυρίως εγκληµατική, καθότι στοιχίζει ανθρώπινες ζωές.
Τα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία εξαιτίας της έλλειψης Προσωπικού και κονδυλίων δεν είναι σε θέση να
επισκευάσουν, να ανανεώσουν, να ενισχύσουν και να λειτουργήσουν τον Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό τους. Οι
υποδοµές τους είναι ασυντήρητες και τριτοκοσµικές. Η κυβέρνηση πουλάει «φούµαρα για µεταξωτές
κορδέλες». Λέει ότι προσλαµβάνει προσωπικό, ενώ στη πραγµατικότητα το προσωπικό επί των ηµερών της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ µειώθηκε κατά χιλιάδες (-7.696 υπαλλήλους). Λέει ότι ενισχύει τα Νοσοκοµεία µε
κονδύλια, ενώ τα Νοσοκοµεία εφέτος θα λάβουν 350εκ. ευρώ λιγότερα από πέρυσι. Οφείλουν σε ληξιπρόθεσµες
οφειλές πάνω από 1,2δις ευρώ.
Παρά την συνεχή κατάθεση ψυχής και την επαγγελµατική ευσυνειδησία του προσωπικού, που ειλικρινά
έχουµε υπερβεί τα όρια της εργασιακής εξουθένωσης, δεν είναι εξασφαλισµένη λόγω των συνθηκών, η
αποκατάσταση της υγείας των Ασθενών.
Πληρώνουµε µια ζωή το ΕΣΥ. Πληρώνουµε φόρους, πληρώνουµε κάθε µήνα υγειονοµική περίθαλψη από
τους µισθούς και τις συντάξεις. Έχουµε λοιπόν δικαίωµα και απαίτηση το Σύστηµα Υγείας, τις λίγες φόρες που θα το
χρειαστούµε στη ζωή µας για σοβαρό λόγο υγείας, να σταθεί δίπλα µας, να εξαντλήσει τις πιθανότητες να
αποκατασταθεί η υγεία µας.
Ουσιαστικά σήµερα δεν υφίσταται ∆ηµόσιο Σύστηµα Περίθαλψης.
Η Πρωτοβάθµια Περίθαλψη πληρώνεται από τις τσέπες µας. Οι Μονάδες Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης η
µία µετά την άλλη συγχωνεύονται, καταργούνται, συρρικνώνουν τη λειτουργία τους (Μνηµονιακή δέσµευση)
εξαιτίας των µεγάλων ελλείψεων που αντιµετωπίζουν σε Προσωπικό και υλικά.
200 κλίνες ΜΕΘ αν και τις έχουµε πληρώσει και είναι έτοιµες να λειτουργήσουν, παραµένουν κλειστές.
Καθηµερινά χάνουν τη µάχη για τη ζωή Ασθενείς που βρίσκονται στις λίστες αναµονής του ΕΚΑΒ για ΜΕΘ.
Για δεύτερο συνεχή χρόνο πάµε υγειονοµικά ανοχύρωτοι στην γρίπη. Πέρυσι θρηνήσαµε δεκάδες θύµατα. Η
κυβέρνηση πέρα βρέχει!!!
Ακτινοθεραπευτικά µηχανήµατα είναι λειψά και χαλασµένα στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία. Μεγάλες οι λίστες
αναµονής για ακτινοθεραπείες. Πεθαίνουν οι Ασθενείς και µετά έρχεται η σειρά τους για ακτινοθεραπεία.
∆ιαλυµένα µηχανήµατα αιµοκάθαρσης και οι ΜΤΝ. Συχνές είναι οι επιπλοκές των αιµοκαθαιρόµενων
Ασθενών. Είναι τέτοια η διάλυση των Νοσοκοµείων, που δεν είναι σε θέση να υποδεχθούν Ιατρικά
Μηχανήµατα από δωρεές. Η συντήρηση των υποδοµών, του εξοπλισµού και η προµήθεια υλικών επαφίενται σε
δωρεές πολιτών, συλλόγων κ.α.
Είναι µεγάλος ο κίνδυνος ανάπτυξης ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων. Η κυβέρνηση ανακοινώνει λίστες
χειρουργείων αντί να χορηγήσει υλικά, προσωπικό και εξοπλισµό στα Νοσοκοµεία, να ανοίξουν κλειστά
χειρουργικά τραπέζια, προκειµένου να χειρουργούνται άµεσα οι Ασθενείς και να µην περιµένουν σε λίστες αναµονής.
Εφηµερεύουν Νοσοκοµεία χωρίς να διαθέτουν Αξονικούς Τοµογράφους. Οι Ασθενείς ταλαιπωρούνται µε
διακοµιδές για διάγνωση της νόσου, χάνεται πολύτιµος χρόνος, που πολλές φορές αποβαίνει µοιραίος για την ζωή
τους. Σε αρκετές περιπτώσεις οι Ιατροί είναι υποχρεωµένοι να χειρουργούν στα τυφλά χωρίς να προηγείται
διάγνωση.

Εφηµερεύουν Νοσοκοµεία χωρίς να διαθέτουν βασικές ειδικότητες Ιατρών, Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό και
λοιπό προσωπικό, χωρίς να διαθέτουν τα κατάλληλα επεµβατικά - διαγνωστικά θεραπευτικά ιατρικά
µηχανήµατα.
Οι ασθενείς είναι υποχρεωµένοι να κάνουν «το γύρω του θανάτου» από Νοσοκοµείο σε Νοσοκοµείο, προκειµένου
να βρουν την υγεία τους.
Η ∆ηµόσια Ψυχική Υγεία καταρρέει και η κυβέρνηση προετοιµάζει το έδαφος να παραδώσει τις υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας του ΕΣΥ στους Ιδιώτες, τις µη κερδοσκοπικές οργανώσεις (προνοµοιακή µεταχείριση) και την
ΑΕΜΥ Α.Ε.
Το ΕΚΑΒ στενάζει από τις ελλείψεις Ασθενοφόρων και Πληρωµάτων Ασθενοφόρων. Οι διακοµιδές γίνονται µε
µέσα του περασµένου αιώνα. Πεθαίνουν άνθρωποι εξαιτίας των καθυστερήσεων.
Η κυβέρνηση προωθεί σχέδια συγχωνεύσεων καταργήσεων Νοσοκοµειακών Μονάδων και κλινικών.
Έβαλε στο µάτι τα διασυνδεόµενα Νοσοκοµεία. Απαξιώνει τη λειτουργία τους. Φτιάχνει κλίµα στα εν λόγω
Νοσοκοµεία επισφαλούς εφηµερίας και Νοσηλείας (συρρίκνωση κλινικών, µετακινήσεις προσωπικού)
προκειµένου να καλλιεργήσει κλίµα αναπόφευκτης κατάργησης.
Τα διασυνδεόµενα Νοσοκοµεία µετατρέπονται σε Κέντρα Υγείας.
Η ΑΕΜΥ ΑΕ καραδοκεί να αρπάξει µε τις ευλογίες της κυβέρνησης και άλλα Νοσοκοµεία όπως την
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.
∆ΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ
Οι Πολίτες κάθε πόλης πρέπει να έχουν Νοσοκοµείο σε πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία.
Το Κράτος Πρόνοιας κατεδαφίζεται µε βάση τις προβλέψεις του 3ου Μνηµονίου για µείωση του κόστους του. Οι
Προνοιακές µονάδες καταργούνται η µια µετά την άλλη.
∆εν υφίστανται πια ∆ηµόσια ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (πλην ενός και απαξιωµένου).

Συµπολίτες Συµπολίτισσες
∆εν µας αρµόζει ένα τέτοιο Σύστηµα Υγείας.
Εµείς κάνουµε ότι περνά από το χέρι µας:
• Για ∆ωρεάν Υγεία µε εύκολη και καθολική πρόσβαση.
• Για πραγµατικές προσλήψεις και πραγµατική αύξηση της χρηµατοδότησης.
• Για αναβάθµιση των Υγειονοµικών, Προνοιακών Μονάδων και του ΕΚΑΒ.

Το Καραβάνι της Υγείας διέρχεται από όλη τη χώρα

3/11/2016 βρίσκεται στην ΠΑΤΡΑ
∆ιεκδικούµε ένα καλύτερο αύριο στη ∆ηµόσια Περίθαλψη.

Να είστε σίγουροι µε τη δική σας βοήθεια
θα τα ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ
Επαναφέρουµε την Ελπίδα
Είµαστε όλοι µαζί. Ενωµένοι και αποφασισµένοι.

Να µην επιτρέψουµε στην κυβέρνηση
να µας πετάξει στο λάκκο µε τα φίδια.

