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Ηπλούσια συζήτηση που έγινε 
την περασµένη Τετάρτη στη 
Λάρισα, όπου περιόδευε η 
ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα, 

µε επιστηµονικούς φορείς και 
συνδικάτα από το χώρο της 
Υγείας ανέδειξε τις συνέπειες 
της πολιτικής που ενισχύει την 
επιχειρηµατική δράση σε Υγεία και 
Φάρµακο: Αύξηση του πληθυσµού 
που νοσεί, υποβάθµιση των 
δηµόσιων δοµών, περικοπές στις 
παροχές, όλο και περισσότεροι 
αποκλεισµένοι από τις υπηρεσίες 
Υγείας και όλα αυτά για να δοθεί 
ζεστό χρήµα και πελατεία σε 
κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα και φαρµακοβιοµήχανους. 
Αλλωστε είναι διακηρυγµένος 
στόχος και της EE η µείωση του 
λεγόµενου µη µισθολογικού 
κόστους και η απελευθέρωση της 
αγοράς της Υγείας για να γίνουν 
επενδύσεις και να βρουν εκεί 
διέξοδο κεφάλαια, ιδιαίτερα σε 
συνθήκες κρίσης. Ακολουθούν 
εκτενή αποσπάσµατα από την 
εισηγητική οµιλία της ΓΓ της ΚΕ 
του ΚΚΕ και από τις τοποθετήσεις 
των εκπροσώπων. 

Η Αλ. Παπαρήγα σηµείωσε: «To θέµα 
της Υγείας το βλέπουµε σε στενή σχέση 
µε το δικαίωµα στη δουλειά, τις συνθήκες 
δουλειάς, τις εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς 

και τα µεροκάµατα, τις ασφαλιστικές 
εισφορές,την κατάσταση των ασφαλιστικών 

Ταµείων. Επίσης το βλέπουµε σε 
όλες τις βαθµίδες, ano την πρόληψη, που 
αφορά όλο τον κόσµο, και την Πρωτοβάθµια 

Φροντίδα Υγείας, µέχρι τη ∆ευτεροβάθµια 
και την Τριτοβάθµια. 

Οι δυσµενείς αλλαγές στο χώρο της Υγείας 
χρονολογούνται πριν πολλά χρόνια. 

Απλώς τώρα έχουµε επιτάχυνση των αρνητικών 
µέτρων, και όταν συσσωρεύονται 

τα προβλήµατα γίνονται σαν το ηφαίστειο 
- που µαζεύει ενέργεια και εκρήγνυται. 
∆εν είναι προβλήµατα που γεννήθηκαν 
από την κρίση, άλλωστε σε όλα τα ζητήµατα 

υπήρχαν επιλογές προ κρίσης. Π.χ. 
η διόγκωση του ιδιωτικού τοµέα. Σήµερα 
ο ιδιωτικός τοµέας κυριολεκτικά θρέφεται 

από τις ελλείψεις του δηµόσιου τοµέα, 
αλλά κυρίως µε τις συµβάσεις στον ιδιωτικό 

τοµέα, µε τη "διαπλοκή" - όχι µε την 
έννοια του σκανδάλου, αν και υπάρχουν 
σκάνδαλα. Με την έννοια ότι ο ασφαλιστικός 

οργανισµός σε στέλνει στον ιδιωτικό 
τοµέα για να κάνεις εξετάσεις, για θεραπεία 

κλπ. Είναι µια επίσηµη διαπλοκή. 
Τα πράγµατα δένονται: Τα ασφαλιστικά 

Ταµεία χρωστάνε στα νοσοκοµεία, τα νοσοκοµεία 
χρωστάνε στους προµηθευτές, 

διότι αι προµήθειες γίνονται αποκλειστικά 
από τον ιδιωτικό τοµέα. Περιµέναµε αυτήν 
την πτώχευση των νοσοκοµείων, το λέµε 
πολλά χρόνια. To πρόβληµα άρχισε να οξύνεται 

το 1998, όταν η τότε κυβέρνηση ζήτησε 
από τα ασφαλιστικά ταµεία να προχωρήσουν 

σε δανεισµό από τις τράπεζες, 
όταν έκανε τα περίφηµα οµόλογα. Τα ασφαλιστικά 

Ταµεία χρωστάνε στον ΟΑΕ∆, 
στην Εργατική Εστία, στην Εργατική Κατοικία. 

Επίσης τα τελευταία 2 χρόνια ό,τι χρήµατα 
έχοϋν δώσει δεν είναι από τον κρατικό 

προϋπολογισµό. Π.χ. τα χρέη προς τους 
φαρµακοποιούς, ένας µέρος τους αποπληρώθηκε 

παίρνοντας από τον κλάδο Υγείας 

των ασφαλιστικών ταµείων. Παίρνουν από 
τον κλάδο Σύνταξης και δίνουν στον κλάδο 

Υγείας, παίρνουν από τον κλάδο Υγείας 
και µπαλώνουν τον τοµέα των Συντάξεων 

ή άλλες τρύπες... 
Αν πάρουν τη δόση των 30 - 40 δισ. θα 

τα δώσουν σε χρέη στις πολυεθνικές κι 
ένα µέρος θα πάει στις πολυεθνικές του 
φαρµάκου, των ιατρικών µηχανηµάτων. ∆εν 
πρόκειται να επιστρέψουν αυτά που έχουν 
πάρει και οφείλουν στα ασφαλιστικά Ταµεία, 

ούτε να χρηµατοδοτήσουν τους προϋπολογισµούς 
των νοσοκοµείων. Τα 7 δισ. 

είναι για να δώσουν ένα µέρος των χρεών, 
που είναι όµως πολλαπλάσιο, γιατί στάση 
πληρωµών έχει γίνει τα τελευταία χρόνια 
από το κράτος, θα πάνε ενα µέρος στις 
φαρµακοβιοµηχανίες, σε επιστροφή ΦΠΑ, 
σε επιχειρηµατίες που τους οφείλουν. Που 
σηµαίνει ότι ο τοµέας της Υγείας δεν θα 
χρηµατοδοτηθεί, θα αφαιµαχθεί ακόµα περισσότερο. 

Εµείς, δηλαδή, περιµένουµε ως 
εκδήλωση της κρίσης µια πλήρη χρεοκοπία 

στον τοµέα της Υγείας, αυτό που λέµε 
πτώχευση, θα χρεοκοπήσει ο τοµέας της 
Υγείας αν δεν αλλάξει ριζικά η πολιτική κατάσταση 

και δεν ανατραπεί αυτή η στρατηγική 
κι επιµέρους επιλογές, θα πέσει ο 

µέσος όρος ζωής, θα πολλαπλασιαστούν 
οι ασθένειες. Εµείς δεν θεωρούµε ότι υπάρχει 

κυβέρνηση που θέλει οι άνθρωποι 
να πεθαίνουν ενώ µπορούν να γίνουν καλά. 

Αλλά είναι επακόλουθο της στρατηγικής 
της επιλογής. 

Η εργοδοσία αυτή τη στιγµή ζητά επιτακτικά 
να µειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, 
µειωµένη φορολογία, που σηµαίνει 

ότι τα έσοδα του κράτους θα είναι ακόµη 
λιγότερα. Κι όταν λένε δεν µας ενδιαφέρει 

να ρίξουµε τους µισθούς, αλλά 

ΑΛΕΚΑ 

Χρειάζεται ριζική 
Πλούσιο συζήτηση έγινε την Τετάρτη 

µε επιστηµονικούς φορείς και συνδικάτα 
ano το χώρο της Υγείας στη Λάρισα 

θα ρίξουµε το µη µισθολογικό κόστος, ένα 
ano αυτά είναι και η Υγεία». 

Χρειάζονται κοινοί αγώνες 
υγειονοµικών και 
εργαζοµένων 

«Χρειάζονται αγώνες, διεκδίκηση, µέτωπα 
πάλης», συνέχισε η Αλ Παπαρήγα, «Μόνο 
να σας ξεκαθαρίσω: Μιλάµε για αγώνες 

που δεν έχουν ξαναγίνει µέχρι τώρα. Αυτοί 
οι αγώνες που κι εµείς στηρίζαµε και που 
είµαστε περήφανοι για πολλούς από αυτούς, 

χωρίς να λέµε ότι µόνο οι κοµµουνιστές 
αγωνίζονται, αυτοί οι αγώνες είναι 

ανεπαρκέστατοι σήµερα. ∆εν κάνουν πίσω 
σε κανέναν τοµέα. Γιατί αν κάνουν πίσω 
σε ένα, πρέπει να κάνουν και σε άλλο... 

Η επίθεση είναι ενιαία. 
Οι αγώνες πρέπει να είναι ασυνήθιστα 

µαζικοί, ασυνήθιστα δυναµικοί, µε πολυµορφία 
και δεν µπορεί ένας κλάδος µόνος 

του να λύσει τα προβλήµατα. ∆ηλαδή δεν 
µπορεί ο γιατρός να λύσει τα προβλήµατά 

του αν δεν παλέψει και το εργατοϋπαλληλικό 
κίνηµα για τα προβλήµατα της Υγείας. 

Εµείς θεωρούµε ότι τα ζητήµατα της Υγείας 
άρα και των εργαζοµένων στον τοµέα 

αυτό πρέπει να γίνουν ένα ιδιαίτερο, 
πολύ διακριτό και οξυµένο µέτωπο πάλης. 
Εστω κι αν δεν µπορούµε άµεσα να έχουµε 

µεγάλες κατακτήσεις, αλλά µπορούµε 
να συγκρατήσουµε τον κατήφορο και να ανατρέψουµε 

κάποιες επιλογές. Ταυτόχρονα 
µιλάµε για ριζική αλλαγή και στον τοµέα 

της Υγείας. Και σήµερα θεωρούµε εντελώς 
ώριµο να διεκδικείται η κατάργηση 

του ιδιωτικού τοµέα της Υγείας, χωρίς να 
εννοούµε τον απλό, τον αυτοαπασχολούµενο 

γιατρό. Οι ιδιωτικές µονάδες Υγείας, 
όµως, που έχουν σύγχρονες υποδοµές να 
γίνουν δηµόσιες, µε απορρόφηση του προσωπικού 

στο δηµόσιο τοµέα, µε σταθερή 
και µόνιµη δουλειά από την πρόληψη µέχρι 

όλες τις βαθµίδες κι ενδεχοµένως να 
µην επαρκούν κιόλας. ∆ε σηµαίνει ότι η κατάργηση 

του ιδιωτικού τοµέα θα ρίξει στην 
ανεργία τους εργαζόµενους σε αυτόν, κάθε 

άλλο. Οι εργαζόµενοι στον τοµέα της  
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Υγείας πρέπει να έχουν καλούς µισθούς, 
να εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις τους και να 
είναι σε µεγάλο βαθµό απαλλαγµένοι ano 
µεγάλα βάσανα, ώστε να είναι αφοσιωµένοι 

στην παροχή υπηρεσιών. Και µας, ως 
Κόµµα, µας ενδιαφέρει το ατοµικό φιλότιµο, 

αλλά δεν µπορούµε να κάνουµε πολιτική 
µε το ατοµικό φιλότιµο. Χρειάζονται 

συλλογικές προϋποθέσεις». 

Αυξάνει ο πληθυσµός 
που νοσεί, µειώνεται 
το προσδόκιµο 

«Οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, υλικών, 
τεχνολογικού εξοπλισµού στις δηµόσιες 
δοµές Υγείας, που άλλες δεν λειτουργούν, 

άλλες λειτουργούν οριακά, έχουν 
αρχίσει και γίνονται µετρήσιµες; Αρχίζουµε 

και χάνουµε ζωές, αυξάνεται η 
νοσηρότητα του πληθυσµού και επέρχε: 
ται ελάττωση του προσδόκιµου ζωής», υπογράµµισε 

ο Κώστας Γιαννακόπουλος, 
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας. 

Οσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ, είπε πως 
δεν έγινε για να οργανώσει µια σοβαρή 
Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, αλλά έγινε 

για άλλους λόγους και η κατάρρευσή 
του σχετίζεται µε την κατάρρευση των 

ασφαλιστικών Ταµείων, ενώ έκρουσε τον 
. κώδωνα του κινδύνου καθώς «ήδη εφαρµόζεται 

η υποχρέωση του γιατρού το 85% 
της συνταγογρόφησης να είναι γενόσηµα». 

Στους κινδύνους για τη δηµόσια Υγεία 
στάθηκε και ο Λάµπρος Καραγεώργης, 
πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών του Νοµαρχιακού 

Νοσοκοµείου Λάρισας, λέγοντας: 
«Για κάθε 1 χρόνο µείωσης του προσδόκιµου 

επιβίωσης που θα συµβεί στη χώρα 
µας τα επόµενα χρόνια, αναµένονται πάνω 

από 100.000 νεκροί ανά δεκαετία. Οπότε, 
αν έχουµε µια µείωση του προσδόκιµου 
επιβίωσης 5 και 10 χρόνων στη χώρα 

µας, τότε θα θρηνήσουµε παραπάνω 
από 500.000 νεκρούς. To ζήτηµα της Υγείας 

πρέπει να γίνει κεντρικό και πρέπει 
πραγµατικά να γλιτώσουµε ζωές». 

Στέλνουν γιατρούς 
κι ασθενείς 
στους επιχειρηµατίες 
Υγείας 

Στη συνέχεια στάθηκε σε ορισµένες πτυχές 
που δείχνουν «µια καθαρή διαδικασία 

µεταφοράς χρήµατος σε ιδιωτικά κεφάλαια»και 
µια «διαδικασία διάχυσης ιδιωτικού 

και δηµόσιου τοµέα στην κατεύθυνση 
ιδιωτικοποίησης και εµπορευµατοποίησης 
µέσα και έξω από τα νοσοκοµεία». Οπως 
σηµείωσε, στη Θεσσαλία, η αναλογία είναι 
ένα νοσοκοµείο ανά 160.000 κατοίκους, υπάρχουν 

5 νοσοκοµεία για 760.000 πληθυσµό, 
ενώ 2 ano τα 5 νοσοκοµεία (Νοµαρχιακό 
Λάρισας και Καρδίτσας) βρίσκονται 

στη λίστα των 50 νοσοκοµείων που πρόκειται 
να κλείσουν, όπως ανακοινώθηκε 

στον,Τύπο,: Επίσης προτίθενται να κλείσουν 
και Κέντρα Υγείας. 

«∆ενκρατάµε ούτε το 10% των ογκολογικών 
ασθενών στη Θεσσαλία και είµαστε 

η τελευταία επαρχία της χώρας σε µονάδες 
Εντατικής θεραπείας, Νεογνών, άλ¬ 

λες ειδικές µονάδες. Ετο Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο 
Λάρισας δουλεύει µόνο ένα ακτινολογικό 

µηχάνηµα, σι µισές αίθουσες 
χειρουργείων δεν δουλεύουν, δεν έχουµε 
ούτε φιλµ να κάνουµε εκτυπώσεις στους 
υπέρηχους. Βρισκόµαστε στη διαδικασία 
κλεισίµατος, που ξεκίνησε µε συγχωνεύσεις 

κλινικών που δεν έπρεπε µε κανέναν 
τρόπο να συγχωνευτούν». 

Εποµένως, συνέχισε, «δενelval τυχαίο 
πως στη Θεσσαλία αποφάσισε να εγκατασταθεί 

ένα ιδιωτικό νοσοκοµείο, to ΙΑΣΩ 
(σ.σ. µε περίπου 200 κλίνες και δυνατότητα 

να επεκταθεί), στο οποίο µε διάφορες 
τακτικές επιχειρείται να µεταφερθεί ο κόσµος 

της Θεσσαλίας», και πρόσθεσε: «Τµήµα 
πανεπιστηµιακών γιατρών χειρουργών 

εγκαταστάθηκαν και χειρουργούν στο ΙΑΣΩ! 
Και υπάρχουν καταγγελίες ότι µεταφέρονται 

και ασθενείς από το νοσοκοµείο 
στον ιδιωτικό τοµέα απευθείας». 

Αποδοµώντας το παραπλανητικό επιχείρηµα 
της κυβέρνησης για την αξιολόγηση 

τωνΛ/οσρκοµείων µε κριτήριο την πληρότητα 
τουέΓείπε: 

«Η πληρότητύ^εξαρτόται από χίλια-δυο 
πράγµατα: Από το αν έχει γιατρούς και διευθυντή 

το Τµήµα, αν έχει υποδοµές και 
τι δυνατότητες έχουν, αν φεύγουν τα περιστατικά 

εξαιτίας των ελλείψεων... Στην 
πραγµατικότητα πρέπει να αξιολογήσουµε 

τι ανάγκες έχει ο πληθυσµός, πού θα 
στήσουµε δοµές για να εξυπηρετηθούν οι 
ανάγκες, µε επιστηµονικές µελέτες της 
ανθρωπογεωγραφίας και των αναγκών». 

Για το λεγόµενο «πάρτι υγείας» που επικαλείται 
η κυβέρνηση για να συρρικνώσει 

τις όποιες δηµόσιες και δωρεάν υπηρεσίες 
Υγείας στο όνοµα της καταπολέµησης 
της σπατάλης και της διαφθοράς. 

Οπως εξήγησε, το µεγαλύτερο «πάρτι υγείας» 
- που είναι και νόµιµο - αφορά το 

εµπόριο υπηρεσιών και υλικών Υγείας στο 
δηµόσιο κι ιδιωτικό τοµέα: «Εκτιµώ ότι την 
προηγούµενη δεκαετία στο χώρο της δηµόσιας 

και της ιδιωτικής Υγείας - µε πρωταγωνίστρια 
την ιδιωτική - είχαµε µεταξύ 

50 - 70 δισ. ευρώ "πάρτι υγείας". Με άξονες 
κυρίως το φάρµακο, το υλικό και την 

προκλητή ζήτηση εξετάσεων από τις επιχειρήσεις 
της Υγείας kat των κλινικών. Αυτή 

τη στιγµή το πάρτι συνεχίζεται και µάλι¬ 

στα στην mo άγρια µορφή». Για παράδειγµα, 
µε τα Κλειστά Ενοποιηµένα Νοσήλια, 

οι κλινικάρχες επιδιώκουν να αυξάνουν 
πλαστά τις µέρες νοσηλείας για να µεγαλώνουν 

τα κέρδη τους αποµυζώντας τα ασφαλιστικά 
Ταµεία και τις τσέπες των ασθενών. 

«Elval πολλαπλάσιο το κόστος ανά 
ηµέρα για τα Ταµείο», είπε, κάτι που αποδεικνύει 

ότι οι συµβάσεις του ΕΟΠΥΥ µε 
τους ιδιώτες δεν έχουν στόχο την εξοικονόµηση 

και το νοικοκύρεµα, αλλά την ενίσχυση 
της αγοράς της Υγείας». . 

Στο λεγόµενο «πάρτι υγείας» αναφέρθηκε 
και ο ∆ηµήτρης Μιχαήλ, µέλος ∆Σ του 

Φαρµακευτικού Συλλόγου Λάρισας, λέγοντας 
πως αυτό δεν το προκαλούν ούτε το 

καρπώνονται οι ασφαλισµένοι. Πρόσθεσε 
δε πως «το 2015 η φαρµακευτική δαπάνη 
των ασφαλιστικών ταµείων, σύµφωνα το 
υπουργείο Υγείας, θα είναι γύρω στα 1,8 
δια. ευρώ. ∆ηλαδή 170 - 180 ευρώ ανά άτοµο. 

Η φαρµακευτική δαπάνη θα πέσει, 
γιατί όλοι θα πληρώνουµε τα πάντα από 
την τσέπη µας». 

Τεράστια 
υποβάθµιση 

Στο σχεδιασµό που υπάρχει για να τροφοδοτούνται 
µε πελατεία οι επιχειρηµατίες 

της Υγείας µέσα από την πολιτική υποβάθµισης 
όλων των δηµόσιων δοµών αναφέρθηκαν 
οι εκπρόσωποι των φορέων 

και των συνδικάτων µέσα από την εµπειρία 
από τους χώρους τους. 

Ετσι, ο Παναγιώτης ∆αλαµπύρας, πρόεδρος 
του Συλλόγου Επιστηµονικού και 

Υγειονοµικού Προσωπικού I ΚΑ Λάρισας, 
είπε πως µειώνονται οι εργαστηριακές εξετάσεις 

που µπορούν να γίνουν στον ΕΟΠΥΥ 
και σχεδόν όλες παραπέµπονται 

στον ιδιωτικό τοµέα. ∆εν υπάρχουν αντιδραστήρια, 
όταν χαλάει ένα µηχάνηµα 

δεν επισκευάζεται ή δεν αντικαθίσταται, 
όπως π.χ. το ακτινολογικό, όπου γίνονται 
ορισµένες µόνο εξετάσεις. Επίσης το νέο 
τηλεφωνικό ραντεβού έχει ρίξει την προσέλευση 

των ασφαλισµένων, καθώς είναι 
πολλά τα νούµερα και είναι ακριβό - κοστίζει 

6,5 ευρώ κατά µέσο όρο,, <¦ 
Αντίστοιχα στο Πανεπιστηµιακό Νοσο¬ 

κοµείο Λάρισας, όπως σηµείωσε η Ευτυχία 
Καψαλάκη, εκπροσωπώντας τα µέλη 

∆ΕΠ του ιατρικού τµήµατος του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, «οι καταστάσεις 

µας παραπέµπουν πολλά χρόνια πίσω. Ολόκληρα 
τµήµατα κι εργαστήρια κλειστά, 

γιατί δεν υπάρχουν χρήµατα - της τάξης 
των 5.000 και 10.000 ευρώ - να επισκευαστούν, 

για ένα νοσοκοµείο που ήταν και 
έπρεπε να παραµείνει τριτοβάθµιο, όπου 
έρχονται ασθενείς από όλη τη Θεσσαλία, 
τις Σποράδες και όλη την Ελλάδα για να 
αντιµετωπίσουν προβλήµατα που δεν αντιµετωπίζονται 

στα νοµαρχιακά νοσοκοµεία. 
Εχουµε φτάσει όµως στο σηµείο να 

προσφέρουµε πρωτοβάθµιες υπηρεσίες 
Υγείας, γράφοντας συνταγές και διακοµίζοντας 

ασθενείς στην Αθήνα και στη 
θεσσαλονίκη και σε όσους έχουν κάποια 
χρήµατα στα ιδιωτικά νοσοκοµεία της περιφέρειας 

και της χώρας». 
Την ανάγκη της πρόληψης και της Πρωτοβάθµιας 

Φροντίδας Υγείας ανέδειξε ο 
∆ηµήτρης Γουναράς, πρόεδρος του Συλλόγου 

Εργαζοµένων Κέντρων Υγείας Νοµού 
Λάρισας, λέγοντας: Τα Κέντρα Υγείας 

πρέπει να είναι ο κορµός της Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας και να είναι διασυνδεδέµένα 

µε τα νοσοκοµεία. Αυτό θα 
αποσυµφορήσει και τα νοσοκοµεία. Αµεσα 

να καταργηθεί το 5ευρω, να αναπτυχθεί 
το ΕΚ ΑΒ µευταθµό βάσης τα Κέντρο 

Υγείας. «Πρέπει να αναπτυχθούν προληπτικά 
προγράµµατα που δεν στοιχίζουν, 

η θεραπεία στοιχίζει. Αραγε τυχαία τόσα 
χρόνια καµία κυβέρνηση δεν "επένδυσε" 

στην πρόληψη; ∆εν έχει γίνει τίποτα 
π.χ. για την πρόληψη του αγροτικού πληθυσµού 

που έρχεται σε επαφή µε φυτοφάρµακα 
και έχουν αυξηθεί τα κρούσµατα 

καρκίνων», τόνισε. 

∆ραµατικές συνθήκες 
δουλειάς 

Η Ευαγγελία Λίτσα, πρόεδρος του Σωµατείου 
Ιδιωτικών Κλινικών Λάρισας, είπε 

πως οι κλινικάρχες προσπαθούν από 
τη µία να αποκόψουν τους εργαζόµενους 
από το συνδικάτο τους, και από την άλλη 
τους αξιοποιούν για δικές τους επιδιώξεις 
και κόντρες µεταξύ τους ή µε το υπουργείο 

Υγείας. Οπως είπε, και στην περιοχή 
ανοίγουν διαρκώς νέες κλινικές ή αναπτύσσονται 

οι ήδη υπάρχουσες και ταυτόχρονα 
προχωρούν σε µειώσεις 40% - 50% 

στους µισθούς των εργαζοµένων και τους 
αφήνουν απλήρωτους. 

Ο Ξενοφών Λέτσας, αντιπρόεδρος της 
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Προσωπικού 
ΕΚΑΒ, αναφέρθηκε στις µεγάλες ελλείψεις, 

µε δραµατικές συνέπειες, καθώς όπως 
είπε χαρακτηριστικά: «Πάρα πολλοί ασθενείς 

καταλήγουν ή ανάπηροι ή νεκροί 
γιατί δεν λαµβάνουν τη σωστή βοήθεια και 
φροντίδα την πρώτη στιγµή». Στο ΕΚΑΒ 
εργάζονται περίπου 3.500 άτοµα. «Οσοι 
φεύγουν δεν αντικαθίστανται και ανοίγει 
ο δρόµος στα ιδιωτικά συµφέροντα να αναλάβουν 

αυτό τον τοµέα και όσοι δεν έχουν 
να πληρώσουν θα µεταφέρονται µε 

IX και αγροτικά, όπως παλιά µε αύξηση της 
θνησιµότητας. To κράτος οφείλει καύσιµα 

και σε λίγο δεν θα µπορούµε να βγούµε 
στο δρόµο, µπορεί να µείνει το ασθενοφόρο 

στο δρόµο! Οκ ιδιωτικές κλινικές 
χρησιµοποιούν τα δηµόσια ασθενοφόρα 
του ΕΚΑΒ για να µετακινούν τους ασθενείς, 

χωρίς να πληρώνουν. Και µετά λένε 
δεν πληρώνω τους εργαζόµενους, γιατί 
δεν µε πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ!». 

Ε. M. 
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