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Υττολειτουργία και 
εµπορευµατοποίηση πίσω 
από το •..«νοικοκύρεµα» 

«Εξορθολογισµός» σηµαίνει περισσότερες πληρωµές 
για τους ασφαλισµένους, κέρδη για το κεφάλαιο 

Aεν περνά µέρα που κάποια από 
τα κυβερνητικά στελέχη 

να µη καταφύγει στη γενική 
δήλωση ότι «δε θα υπάρξουν 

άλλες περικοπές» στο χώρο της Υγείας. 
Την ίδια ώρα όµως, όταν περνούν 
στο «διό ταύτα» κάνουν καθαρό 
ότι και νέες περικοπές θα υπάρξουν. 

Κι όταν αυτό αποκαλύπτεται 
τότε δηλώνουν ότι οι περικοπές 
«δε θα θίξουν τις λαϊκές ανάγκες». 

Πρώτη παρατήρηση: όταν 
λένε «άλλες περικοπές» περνάνε 

σαν αυτονόητο ότι δεν υπάρχει 
πρόβληµα µε τις µέχρι τώρα περικοπές. 

∆εύτερη παρατήρηση: Οταν 
µιλάνε για τις λαϊκές ανάγκες η 

σύγκριση πρέπει να γίνεται µε βάση 
τις πραγµατικές ανάγκες και τις δυνατότητες. 

Μπορεί σε επόµενη φάση 
αναιµικής ανάπτυξης να υπάρξει 
και κάποια βελτίωση, όµως, αυτή 
δεν πρόκειται να αντιστοιχεί ούτε 
στις κοινωνικές ανάγκες, ούτε καν στο επίπεδο των ανεπαρκών 

παροχών και υποδοµών της περιόδου πριν την κρίση. 
Εχουν κάνει ήδη καθαρό ότι σοβαρή βελτίωση µπορεί να 

υπάρξει µόνο εκεί όπου κριτήριο θα είναι το υψηλό προσδοκόµενο 
κέρδος, π.χ. «ιατρικός τουρισµός» που θα απευθύνεται 

σε αυτούς που µπορούν να πληρώσουν. Υπάρχει, 
για παράδειγµα, έλλειψη δηµόσιων µονάδων τεχνητού νεφρού, 

γεγονός που ουσιαστικά αποκλείει ή εµποδίζει τους 
αιµοκαθαρόµενους να κάνουν διακοπές καθώς πρέπει να 
παραµένουν κοντά στη µονάδα που σήµερα τους εξυπηρετεί. 

Την ίδια ώρα, όµως, επιτρέπεται σε µεγάλα ξενοδοχεία 
να διαθέτουν τέτοιες µονάδες (ψηφίστηκε σχετικός νόµος) 
για να προσελκύουν πελατεία. Ο ίδιος ο νησιώτης θα συνεχίσει 

να χρειάζεται να µετακινηθεί µακριά από τον τόπο 
του ενώ η µονάδα που θα υπάρχει στο ξενοδοχείο θα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί µόνο όταν περισσεύει από τον προγραµµατισµό 
του ξενοδόχου. 

Κάθε περικοπή ή µέτρο που παίρνεται έχει άµεσες επιπτώσεις 
αλλά και επιπτώσεις που εµφανίζονται αργότερα. 

Παράδειγµα: υπάρχει άµεση επίπτωση στον ανασφάλιστο 
σε µια περιοχή που το Κέντρο Υγείας δεν έχει 

παιδίατρο, σε έναν τραυµατία σε νησί που δεν µπόρεί να 
αντιµετωπιστεί άµεσα λόγω έλλειψης χειρούργου, αναισθησιολόγου, 

υλικών και µηχανηµάτων, ή και ano το ανεπαρκέστατο 
δηµόσιο σύστηµα επείγουσας ιατρικής. Για να αντιµετωπίσουν 

το άµεσο πρόβληµα ήδη δήµαρχοι νησιών υπογράφουν 
συµβόλαια µε ιδιωτικές εταιρείες για µεταφορά 

ασθενών έναντι πληρωµής, όχι βέβαια γιατί τους έπιασε ο 
πόνος για τη δηµόσια υγεία αλλά για να δείξουν καλό πρόσωπο 

στο τουριστικό κύκλωµα. Αυτό όµως επιτείνει προοπτικά 
τις επιπτώσεις στην υγεία ασθενών και υγειών που δε 

θα µπορούν να παρακολουθήσουν την υγεία τους, είτε από 
έλλειψη υποδοµών είτε από έλλειψη χρηµάτων, είτε επειδή 

δεν υπάρχει δηµόσιο σύστηµα πρόληψης. 
Οπως κάθε φορά, έτσι τώρα το υπουργείο Υγείας -συνολικά 

η κυβέρνηση- ισχυρίζεται πως η πολιτική περικοπών 
σε Υγεία - Φάρµακο στοχεύει στον «εξορθολογισµό» 
και στο «νοικοκύρεµα» των οικονοµικών του 

κρότους. Λένε µάλιστα πως αυτό είναι προς όφελος των ασφαλισµένων. 
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση δεν κρύβει την αγωνία 

της να δοθούν κίνητρα και διευκολύνσεις ώστε σι επιχειρηµατικοί 
όµιλοι να κάνουν επενδύσεις. To σηµαντικότερο 

«κίνητρο» που προβάλλεται είναι οι όσο το δυνατόν φθη¬ 

νότεροι εργαζόµενοι. Εκτός από τη δραστική µείωση των µισθών, 
είναι και η µείωση του µη µισθολογικού κόστους, δηλαδή 

οι δαπάνες του κράτους για Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, 
Κοινωνικές Παροχές κλπ., ώστε να εξοικονοµεί περισσότερα 

από τον κρατικό προϋπολογισµό για να στηρίζει τις επιχειρηµατικές 
επενδύσεις. Ο αναπληρωτής υπουργός οικονοµικών 

Xp. Σταϊκούρας πριν ακόµα γίνουν οι τελευταίες διαπιστώσεις 
για τα ελλείµµατα στον ΕΟΠΠΥ που χρησιµοποιούνται 

ως άλλοθι για νέες περικοπές, έκανε καθαρό στις 
31 Μάη ότι οι περικοπές είναι «αναγκαία αλλά επώδυνη δηµοσιονοµική 

προσαρµογή». Πρόκειται ξεκάθαρα για ζήτηµα 
πολιτικό και όχι στενά «οικονοµικό» - «λογιστικό» όπως το 
παρουσιάζει η κυβέρνηση, ούτε «διαχειριστικό». 

To αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής επιλογής είναι η µεταφορά 
του κόστους και της ευθύνης της παροχής ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης από το κράτος στον κάθε ασθενή, 
στον κάθε χρήστη των υπηρεσιών Υγείας, στον κάθε 

ασφαλισµένο. Είναι ενδεικτικό πως από τις συνολικές δαπάνες 
που δίνονται για υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας (ΠΦΥ), τα νοικοκυριά πληρώνουν απευθείας 
απ' την τσέπη τους το 62,1%, το 28,6% καλύπτεται απ' τα 
ασφαλιστικά ταµεία και το κράτος καλύπτει µόλις το 9,3% 
(σ.σ. στοιχεία 2011 του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης 

Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που 
τροφοδοτεί τον ΟΟΣΑ). 

Εποµένως, ο «εξορθολογισµός» επιβαρύνει τα λαϊκά στρώµατα 
και τους ασφαλισµένους, που πληρώνουν και ξαναπληρώνουν 

µε εισφορές στον κλάδο Υγείας και µε απευθείας 
πληρωµές. Πολύ περισσότερο, ο «εξορθολογισµός» δε σηµαίνει 

διεύρυνση και αναβάθµιση των δηµόσιων δοµών ΠΦΥ. 
To αντίθετο. Η συγκυβέρνηση δεν κρύβει τις προθέσεις της 
για συρρίκνωση των δηµοσιων δοµών ΠΦΥ, για παράδοση 

µεγάλου µέρους τους στον ιδιωτικό τοµέα και λειτουργία 
των όποιων δηµόσιων δοµών αποµείνουν σαν επιχειρήσεις 

µε κριτήριο «έσοδα - έξοδα». Ηδη οι δηµόσιες δοµές 
Υγείας πουλάνε υπηρεσίες στον ΕΟΠΥΥ, έχουν επιβάλλει 
5ευρω εισιτήριο, πουλάνε στους ασφαλισµένους εξετάσεις, 
που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ κ.λπ. Πρόκειται για 
τη συνύπαρξη και «συνεργασία», για τους ενιαίους κανόνες 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Με τη συνύπαρξη επιδιώκεται 

να υπάρχει όφελος των επιχειρηµατιών του χώρου της 
Υγείας. Για παράδειγµα, ο όµιλος «Euromedica» εφαρµό- 
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ζει στη θεσσαλονίκη πιλοτικό πρόγραµµα Τακτικών Εξωτερικών 
Ιατρείων µε 5ευρω εισιτήριο για ασφαλισµένους του 

ΕΟΠΥΥ το τρίµηνο Ιούλης - Σεπτέµβρης. «Οσο δηλαδή κοστίζει 
η επίσκεψη σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο», υπογραµµίζεται 

στην ανακοίνωση του οµίλου. 

Περικοπές, πληρωµές, λιγότεροι γιατροί 
Η δραστική υποχώρηση της κρατικής ευθύνης για την Υγεία 

αποτυπώνεται και στην υποχρηµατοδότηση του ΕΟΠΥΥ 
που τώρα πια έχει και πρόσχηµα την «επιτήρηση» από 

την τρόικα, λόγω του προαλειφόµενου ελλείµµατος 1,2 
δισ. ευρω το 2013. Βέβαια, η ίδια η κυβέρνηση έχει επανειληµµένα 

δηλώσει ότι αυτά τα µέτρα θα έπρεπε να παρθούν 
και χωρίς να υπάρχει υττόδειξη από την τρόικα. Είναι, δηλαδή, 

πολιτική τους για την οποία δεν µπορεί να χρησιµοποιείται 
το άλλοθι της επιτήρησης από την τρόικα. 

Μαζί µε την κρατική υποχρηµατοδότηση, η αγορά υπηρεσιών 
Υγείας -τόσο απ' το δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα- 
έχουν ξετινάξει τον ΕΟΠΥΥ. Την ίδια ώρα όλο και µεγαλώνει 

το κοµµάτι των ανασφάλιστων από την αυξανόµενη 
και µακροχρόνια ανεργία. 

Να γιατί είναι αναγκαίο να έχει το κράτος την ευθύνη µε 
πλήρη χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό για 
την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την απολύτως δωρεάν παροχή 

όλων των υπηρεσιών. Να γιατί πρέπει να καταργηθεί 
κάθε επιχειρηµατική δράση στο χώρο της Υγείας. 

Να γιατί είναι σωστή η θέση του ΚΚΕ ότι η παροχή υπηρεσιών 
Υγείας πρέπει να αποσυνδεθεί από την ασφάλιση 

- βιβλιάρια κλπ., ιδιαίτερα σήµερα που η σύνδεση αυτή 
σε συνδυασµό µε τους µειωµένους µισθούς, την κατάργηση 

των συµβάσεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τη 
µείωση των εργοδοτικών εισφορών και την ανεργία, οδηγεί 
µε µαθηµατική ακρίβεια σ' αυτό που προωθεί η κυβέρνηση 
µε το ελάχιστο "βασικό πακέτο παροχών" και στο µεγαλύτερο 

µέρος τους σε πλήρως ανταποδοτική βάση και απευθείας 
πληρωµές. 

Οσο τα Ταµεία επιβαρύνονται µε αγορά υπηρεσιών Υγείας 
και φαρµάκων, τόσο θα προχωρούν σε περικοπές. Τι έγινε 

π.χ. µε τη συνένωση των Ταµείων στον ΕΟΠΥΥ που και 
η τότε κυβερνητική προπαγάνδα την ήθελε να ενδυναµώνει 

τις παροχές; Μερικά παραδείγµατα: 
• Πλέον επιβαρύνονται µε συµµετοχή 25% και σι χρόνια 
πάσχοντες για φάρµακα που δε σχετίζονται άµεσα µε την 
κύρια πάθησή τους. • 

Η µεσοσταθµική συµµετοχή των ασφαλισµένων για την 
αγορά φαρµάκων αυξήθηκε από 9% που ήταν το 2010 σε 
17% το 2012. 
. Επιβλήθηκε συµµετοχή 15% για εξετάσεις που γίνονται 
στα συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα, όπου εξωθούνται 
οι ασφαλισµένοι λόγω των κλειστών εργαστηρίων του πρώην 

ΙΚΑ και των ατέλειωτων ουρών στις υπόλοιπες δηµόσιες 
δοµές Υγείας. 

• Επιβλήθηκε συµµετοχή 30% - 50% του κόστους νοσηλείας 
στις συµβεβληµένες ιδιωτικές κλινικές. Οι ασφαλισµένοι 
του ΕΟΠΥΥ πλήρωσαν 60 εκατ. ευρω, επιπλέον, απ' 

την τσέπη τους για τη νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές απ' το 
Νοέµβρη του 2012 που εφαρµόστηκε ο πιο πρόσφατος Κανονισµός 

Παροχών του ΕΟΠΥΥ. 
• Επιβλήθηκε συµµετοχή 45% στις εξετάσεις σε περίπτωση 

που κάποιος νοσηλευτεί σε συµβεβληµένη ιδιωτική κλινική: 
Για παράδειγµαί για αξονική τοµογραφία, θα πρέπει 

να πληρώσει από την τσέπη του 32 από τα 71,11 ευρω, για 
µαγνητική 106,37 από τα 237 ευρω του κρατικού τιµολογίου. • 

Μπήκε συµµετοχή 10% σε υγειονοµικό αναλώσιµο υλικό 
αλλά και πλαφόν στην ποσότητα που δικαιούται ένας ασφαλισµένος. 

Μπήκε πλαφόν στα έξοδα που αποζηµιώνει 
ο ΕΟΠΥΥ για τις µετακινήσεις νεφροπαθών για αιµοκάθαρση 

στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού. * 
• Ο ΕΟΠΥΥ για 10 εκατ. ασφαλισµένους απασχολεί περίπου 

12.000 γιατρούς (6.500 µόνιµοι και αορίστου χρόνου και 
5.500 συµβεβληµένοι) και 2.900 υγειονοµικούς υπαλλήλους, 
ενώ πριν ο αριθµός των γιατρών του ΙΚΑ και των συµβεβληµένων 

µε τα άλλα Ταµεία (ΟΠΑ∆, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) ξεπερνούσε 
τις 30.000. Κυβέρνηση και τρόικα σχεδιάζουν να µειωθεί 
ο αριθµός των γιατρών του ΕΟΠΥΥ στις 8.500 ενώ ήδη 

διαγράφεται µείωση λόγω των συνταξιοδοτήσεων και επειδή 
αυτοαπασχολούµενοι γιατροί διακόπτουν τις συµβάσεις 

τους καθώς ζητάνε µεγαλύτερο φιλέτο από τις ασφαλιστικές 
εισφορές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα -σύµφωνα 

µε στοιχεία της Ενωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ- 21 νοµοι να µη διαθέτουν 
συµβεβληµένο παιδίατρο, σε 11 νοµούς δεν υπάρχει 

συµβεβληµένος καρδιολόγος, σε 40 συµβεβληµένος 
αλλεργιολόγος... Στην πράξη αυτό που συµβαίνει είναι: 

Η κυβέρνηση περικόπτει τις δαπάνες για την ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη, οι εργαζόµενοι αναγκάζονται να πληρώσουν 
και οι αυταπασχολούµενοι γιατροί το αξιοποιούν. Για 

αυτό χρειάζεται να γίνουν µόνιµες προσλήψεις πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης άµεσα και των σηµερινών επικουρικών 

µε την ένταξη και των αυταπασχολού µένων στο 
δηµόσιο σύστηµα. 
. «Μαγειρεύονται» νέες περικοπές αφού διαπιστώνονται 
υπερβάσεις πληρωµών του ΕΟΠΥΥ προς διαγνωστικά κέντρα 

και κλινικές. «Προχωράµε σε µια όσο το δυνατόν ταχύτερη 
αναδιάρθρωση του (a.e. του ΕΟΠΥΥ), ώστε να λειτουργεί 
µε ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια και να µην έχει ανέλεγκτες 

δαπάνες», είπε ο υπουργός Υγείας µετά τη συνάντησή 
του µε την τρόικα. Ενδέχεται να επιβληθεί ένα ελάχιστο 
πακέτο εξετάσεων και να πληρώνονται επιπλέον 

από τους ασφαλισµένους όσες δεν περιλαµβάνονται σε αυτό, 
κάτι που προβλέπεται ήδη από τα λεγόµενα «θεραπευτικά 
πρωτόκολλα». 

Συρρίκνωση και υπολειτουργία 
των Κέντρων Υγείας 

∆ίνοντας το κράτος όλο και λιγότερα για την Υγεία και καλώντας 
ουσιαστικά τον κόσµο «να κόψει το λαιµό του» και να 

βρει λύσεις µόνος του, η συρρίκνωση είναι το παρόν και το 
µέλλον των δοµών ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναµα Περιφερειακά 

Ιατρεία κ.ά.) αν δεν ενισχυθούν µε προσωπικό και 
υποδοµές. Αυτό µαρτυρούν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει 

ο «P» από έρευνα του για την Υγεία του λαού: Λείπουν 
βασικές ειδικότητες, ενώ όσοι συνταξιοδοτούνται δεν αναπληρώνονται. 

Εργαστήρια δεν είναι σύγχρονα εξοπλισµένα, 
λείπουν αντιδραστήρια και απαραίτητα υγειονοµικά υλικά. 
Ιατρικά µηχανήµατα δε συντηρούνται, δεν επισκευάζονται 
ή βρίσκονται σε αχρηστία επειδή δεν υπάρχει προσωπικό. 

Τρανταχτό παράδειγµα για το «πού πάει το πράγµα» είναι 
το Κέντρο Υγείας Περιστερίου, σε µια περιοχή µε εκατοντάδες 

χιλιάδες κατοίκους, δεκάδες βιοτεχνίες, σχολεία 
κ.λπ. Από τον Απρίλη έληξαν οι συµβάσεις όλου του προσωπικού 

και ακόµα δεν έχουν ανανεωθεί, ούτε έχουν προκηρυχθεί 
νέες επειδή -λέει- δεν υπάρχουν κρατικά κονδύλια. 

Την ίδια ώρα, τα ιδιωτικά κέντρα έχουν περικυκλώσει 
το ΚΥ Περιστερίου... 

Αλλο παράδειγµα είναι το ΚΥ Νέας Μάκρης που -προσωρινά- 
αποτράπηκε το κλείσιµο του, αλλά λειτουργεί υποβαθµισµένο, 

χωρίς προσωπικό, χωρίς καθηµερινή εφηµερία και 
24ωρη λειτουργία. Λείπουν βασικές ειδικότητες, νοσηλευτές, 

πρόσφατα σταµάτησε να λειτουργεί το Ακτινολογικό, 
ενώ την ίδια ώρα σε όλη την Ανατολική Αττική αυξάνεται ο 
πληθυσµός ενώ παρατηρείται και βιοµηχανική επέκταση. - 

Σε όλη τη Σαλαµίνα δεν υπάρχει µικροβιολόγος σε δηµόσια 
δοµή. Επιπλέον, η έλλειψη ακτινολόγου από το ΚΥ Σαλαµίνας 

έχει ως αποτέλεσµα ένα υπερσύγχρονο µηχάνηµα 
υπέρηχου να βρίσκεται κλειδωµένο σε αποθήκη, ενώ τα παλιά 

µηχανήµατα του Ακτινολογικού Τµήµατος και οι αναθυµιάσεις 
από τα υγρά εµφάνισης των ακτινογραφιών εγκυµονούν 

κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων. 
Στο ΚΥ Αίγινας -νησί µε περίπου 10.000 πληθυσµό, που 

το καλοκαίρι ξεπερνάει τις 45.000- δεν υπάρχει καρδιολό¬ 

γος και ακτινολόγος ενώ το ασθενοφόρο τις περισσότερες 
ώρες της µέρας είναι καθηλωµένο; Σε δεκάδες ΚΥ όλης της 
χώρας δεν υπάρχει παιδίατρος. 

Ο µοναδικός παιδίατρος του ΚΥ Αγιάς υποχρεώνεται να 
καλύπτει µια φορά τη βδοµάδα και το ΚΥ Φαρσάλων, όπως 

και τις εφηµεριακές ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου 
Λάρισας. 

Στο ΚΥ Κόνιτσας υπάρχουν εφηµερίες που βγαίνουν µόνο 
µε αγροτικούς γιατρούς και ειδικευόµενους. Ο παιδίατρος 

εφηµερεύει µόνο 1 ή 2 φορές το µήνα γιατί πρέπει να 
καλύψει και τα κενά της παιδιατρικής κλινικής στο Νοσοκοµείο 

«Χατζηκώστα». 

Τι χρειαζόµαστε σήµερα 
Ο λαός πρέπει να αντιστρέψει τις πιέσεις που δέχεται από 
την κυβέρνηση. Αυτή είναι που πρέπει να «κόψει το λαιµό 
της» και να αναλάβει την πλήρη ευθύνη, την πλήρη χρηµατοδότηση 

της Υγείας. Τα λαϊκά στρώµατα χαρατσώνονται 
άγρια και πρέπει να απαιτήσουν οι υπηρεσίες Υγείας να χρηµατοδοτηθούν 

πλήρως από το κράτος και όχι από τα ασφαλιστικά 
Ταµεία, κι επιπλέον να παρέχονται σε όλους δωρεάν. 

Ιδιαίτερα σε µια περίοδο που οι συνολικές κυβερνητικές 
αναδιαρθρώσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην Υγεία, οι 
ανασφάλιστοι αυξάνονται αλµατωδώς και µεγάλο µέρος του 
πληθυσµού δεν εξασφαλίζει ούτε στοιχειωδώς την πρόσβαση 

στο γιατρό, στις εξετάσεις, στη θεραπεία. 
Ενα σύστηµα Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας µε έµφαση 

στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία και αποκατάσταση 
είναι απαραίτητο και ρεαλιστικό σήµερα. Η ΠΦΥ 

χρειάζεται να υλοποιείται µέσα από την πανελλαδική ανάπτυξη 
αποκλειστικά δηµόσιων µε δωρεάν υπηρεσίες Κέντρων 
Υγείας και των αποκεντρωµένων ιατρείων τους σε όλους 

τους δήµους, τις πόλεις και τα χωριά, ανάλογα µε τον 
αριθµό και τη σύνθεση του πληθυσµού (παιδιά, ηλικιωµένοι, 
µετανάστες), τις εδαφολογικές και άλλες ιδιοµορφίες (ορεινές, 

αγροτικές, τουριστικές περιοχές, νησιά), σε βιοµηχανικές 
περιοχές, συγκροτήµατα σχολείων, σχολών, αθλητικών 

χώρων. Αυτές οι δοµές να είναι διασυνδεδεµένές µε τα δηµόσια 
νοσοκοµεία και το ανεπτυγµένο δηµόσιο και δωρεάν 

σύστηµα επείγουσας ιατρικής (ΕΚΑΒ). 
Στα Κέντρα Υγείας µπορούν να αναπτυχθούν όλες οι αναγκαίες 

υπηρεσίες Υγείας και ασφάλειας της εργασίας, 
ψυχικής υγείας, προγεννητικού ελέγχου, δηµόσιας υγείας, 
κατ' οίκον νοσηλείας, κοινωνικές υπηρεσίες, εργαστήρια, 
οδοντιατρεία, φαρµακεία. Να στελεχώνονται µε γιατρούς 
όλων των βασικών ειδικοτήτων, οικογενειακών και γενικών 
γιατρών, παθολόγων, παιδιάτρων, γυναικολόγων, ψυχιάτρων, 
εργαστηριακών, γιατρών άλλων ειδικοτήτων (ορθοπεδικών, 
οφθαλµίατρων κλπ.) µε νοσηλευτές, µαίες, φυσιοθεραπευτές, 

εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης. Να διαθέτουν πλήρη και σύγχρονο ιατροµηχανολογικό 

εξοπλισµό για εργαστηριακές, διαγνωστικές 
εξετάσεις. Από τα φαρµακεία των Κέντρων Υγείας 

να παρέχονται όλα τα φάρµακα δωρεάν σε όλους τους ασθενείς 
καθώς και τα υγειονοµικά υλικά. Τα Κέντρα Υγείας 

να διαθέτουν κινητές µονάδες για την παροχή'υπηρεσιών 
σε σχολεία, εργασιακούς χώρους, οµάδες πληθυσµού όπως 
µετανάστες, τσιγγάνους κλπ. 

Επίσης, τα Κέντρα Υγείας µπορούν να αξιοποιηθούν για 
την πρόληψη των κινδύνων, την έγκαιρη διάγνωση των προβληµάτων 

υγείας και την παρακολούθηση της πορείας των 
χρόνιων νοσηµάτων και αναπηριών. Να παρέχουν δωρεάν, 
συστηµατική και εξειδικευµένη παρακολούθηση της υγείας 

των εργαζοµένων, των αγροτών, των αυτοαπασχολούµενων, 
των γυναικών, των εγκύων, των παιδιών, των µαθητών, 

των φοιτητών, των ΑµεΑ και των ηλικιωµένων στο σπίτι, στα 
ΚΑΠΗ κλπ. Η Υγεία δεν είναι ατοµική υπόθεση γι' αυτό µε 
ευθύνη του Κέντρου Υγείας πρέπει να οργανώνονται και να 
εφαρµόζονται συστηµατικά προγράµµατα πρόληψης, όπως 
εµβολιασµοί, ΠΑΠ - τεστ, µαστογραφία κλπ., να γίνεται ενηµέρωση 

και εκπαίδευση σε θέµατα υγείας. 
Αυτή η πλήρης ανάπτυξη των ΚΥ θα ενισχύσει τη λειτουργία 

των δηµόσιων νοσοκοµείων σαν δευτεροβάθµιες 
µονάδες υγείας και ως εξειδικευµένες µονάδες, που 

σήµερα κατακλύζονται ακόµη και για µια επίσκεψη ρουτίνας 
στο γιατρό, για απλές εξετάσεις, για συνταγογράφηση 

κλπ. Σε ένα τέτοιο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 
µπορούν να ενταχθούν οι αυτοαπασχολούµενοι γιατροί, 

φαρµακοποιοί, οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές και άλλες 
ειδικότητες υγειονοµικών που ασκούν σήµερα ιδιωτικό 

έργο. To ΚΚΕ καλεί τους εργαζόµενους να αντιστοιχίσουν 
τις διεκδικήσεις τους µε τις σύγχρονες ανάγκες τους και 
τις τεράστιες δυνατότητες που δηµιουργεί η εξέλιξη της 
επιστήµης και της τεχνικής, η ύπαρξη ενός ικανού αριθµού 

εξειδικευµένου υγειονοµικού προσωπικού και άλλου 
που µπορεί να εκπαιδευθεί. 
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