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ΜΕΛΑΣ 

Αντίσταση στη διάλυση της Υγείας 
που µεθοδεύει n Κυβέρνηση 

Η θλιβερή πραγµατικότητα είναι ότι, µε την εφαρµογή των Μνηµονίων 
και την τυφλή υπακοή στην Τρόικα και το ∆ΝΤ, που εφάρµοσαν 
και εφαρµόζουν οι τελευταίες Κυβερνήσεις, ο Ελληνικός 

Λαός έχει εξαθλιωθεί. 
Συγχρόνως έχουν υποβαθµιστεί και οι παρεχόµενες Υπηρεσίες 

Υγείας. 
Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει συµβεί, διότι η Υγεία είναι το πολυτιµότερο 

αγαθό και -σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική περίοδο- θα 
έπρεπε να την προστατεύσουµε όσο το δυνατό περισσότερο, για 
να έχει ο κάθε πολίτης δύναµη και αντοχή, προκειµένου να αντέξει 
τη δύσκολη στενωπό που διερχόµεθα. 

∆υστυχώς όµως, οι οικονοµικά εξοντωµένοι πολίτες, µισθωτοί 
και συνταξιούχοι, αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους 
Ιατρούς, Φαρµακοποιούς κλπ., ακόµη και τα τηλεφωνήµατα για 
ιατρικά ραντεβού. 

Η Πρωτοβάθµια Περίθαλψη των Ασφαλισµένων έχει ανατεθεί 
κυρίως στον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος προσφέρει πολύ χειρότερες Υπηρεσίες 

Υγείας απ' ότι πριν τα Ασφαλιστικά Ταµεία. ∆εν πληρώνει 
κανονικά Ιατρούς, Φαρµακοποιούς, Φυσικοθεραπευτές, Ιδιωτικές 
Κλινικές κλπ. και έτσι πολλοί προβαίνουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, 

όπως και οι ασφαλισµένοι, διότι δεν αντέχουν άλλο. 
Η ευθύνη για όλα αυτά ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση. 
Η ∆ευτεροβάθµια περίθαλψη έχει παρόµοια προβλήµατα. Τα 

Νοσοκοµεία όλης της Ελλάδας υπολειτουργούν. Οι Νοσοκοµειακοί 
Ιατροί έχουν πιεστεί και αυτοί οικονοµικά, λόγω περικοπής του 

µισθού τους και µη πληρωµής των εφηµέριων. 
Υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήµατα, που έχουν σχέση µε τη 

µεγάλη έλλειψη προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, έλλειψη 
αναλώσιµου υλικού κλπ. 

Θα σας αναφέρω π.χ. το Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Μεταξά, που 
είναι στην Περιφέρεια µου, από τα 441 άτοµα Νοσηλευτικού προσωπικού 

που πρέπει να έχει, σήµερα υπηρετούν µόνο 215, δηλαδή 
ούτε τα µισά και από τα 6 χειρουργικά κρεβάτια λειτουργούν µόνο 
τα 4. 

Μεγάλο πρόβληµα υφίσταται και µε τη λειτουργία του ΕΚΑΒ. To 
ΕΚΑΒ προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες στους ασθενείς, σώζει 
ανθρώπινες ζωές και σήµερα αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα, 
που έχουν σχέση µε τη µη πληρωµή προσωπικού, µε την έλλειψη 
προσωπικού αλλά και οχηµάτων. 

Και ο κ.Μελάς κατέληξε: Πέραν αυτών των προβληµάτων που 
σας ανέφερα, υπάρχουν και πολλά άλλα σε όλους τους χώρους 
της Υγείας σε όλη την Ελλάδα, τα οποία συνεχώς αυξάνονται. 

Προσωπικά, αλλά και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, θα στηρίζουµε 
ό,τι είναι για το καλό του Ελληνικού Λαού. Όµως θα αντισταθούµε 
σε ό,τι είναι εναντίον του. 

Γι' αυτό επιβάλλεται η Κυβέρνηση να δείξει την ανάλογη ευαισθησία 
και να προστατεύσει όσο το δυνατό περισσότερο την Υγεία 

του Ελληνικού Λαού. 
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