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Επί θύραις η δραµατική υγειονοµική 
κρίση: να την αποτρέψουµε! 
Ηκατάσταση στην περίθαλψη 

είναι κρίσιµη, τόσο για 
τους υγειονοµικούς λειτουργούς 

όσο και για τους 
χρήστες περίθαλψης. 
1. Αυξάνεται καθηµερινά ο αριθµός 
των ανασφάλιστων, δηλαδή εκείνων 
που δεν έχουν ασφαλιστικό βιβλιάριο 
υγείας. Αυτοί είναι κυρίως επαγγελµατοβιοτέχνες, 

πρώην ασφαλισµένοι 
του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) που αδυνατούν να 
καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. 

Ανάλογο «κανόνι» αναµένεται 
σε λίγους µήνες και µε τους άνεργους 

ασφαλισµένους του ΙΚΑ. Οι ανασφάλιστοι 
δεν έχουν πρόσβαση σε 

δωρεάν φάρµακα και ιατρικές εξετάσεις. 
Εάν χρειαστεί να νοσηλευθούν 

σε δηµόσιο νοσοκοµείο, τα νοσήλια 
που καλούνται να πληρώσουν είναι 
υπέρογκα, αφού από ιης Οκτωβρίου 
2011 ισχύουν τα νέα «Κλειστά Ενοποιηµένα 

Νοσήλια». 
2. Για τους ασφαλισµένους οι εισφορές 

αυξάνονται, αλλά οι παροχές µειώνονται. 
Ο περίφηµος ΕΟΠΥΥ, ο κοινός 

φορέας περίθαλψης των µεγάλων 
ασφαλιστικών ταµείων, ουσιαστικά 
είναι υπό χρεοκοπία από την ίδρυσή 
του κιόλας. Αδυνατεί να καταβάλει τα 
οφειλόµενα στους συµβεβληµένους 
ιατρούς και φαρµακοποιούς, µε αποτέλεσµα 

οι τελευταίοι συχνά να κινητοποιούνται 
και να διακόπτουν την επί 

πιστώσει παροχή υπηρεσιών στους 
ασφαλισµένους. Ηδη από την in Ιανουαρίου 

2012, n συµµετοχή των ασφαλισµένων 
στα φάρµακα είναι 25% 

και στις εξετάσεις 15%. Από ιης Οκτωβρίου, 
µάλιστα, n συµµετοχή στα φάρµακα 

αυξήθηκε κι άλλο, αφού µε την 
επέκταση της «δραστικής ουσίας» ο 
ΕΟΠΥΥ αποζηµιώνει το φθηνότερο 
γενόσηµο φάρµακο κάθε κατηγορίας 
και ο ασφαλισµένος επιβαρύνεται µε 
τη διαφορά. 
3. ∆ραµατική είναι n κατάσταση στα 
δηµόσια νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας. 

Υπάρχει πολύ µεγάλη έλλειψη 
προσωπικού λόγω της απαγόρευσης 
προσλήψεων στον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα που έχει επιβάλει n τρόικα. ∆εκάδες 

χιλιάδες µέλη νοσηλευτικού, ιατρικού, 
τεχνολογικού και βοηθητικού 

προσωπικού έχουν αποχωρήσει τα 2,5 
τελευταία χρόνια, χωρίς να αναπληρωθούν. 

Συνεχώς µειώνονται και οι λειτουργικές 
δαπάνες για τα νοσοκοµεία, 

των οποίων -επιπρόσθετα- τα αποθεµατικά 
«κουρεύτηκαν» µε το PSI. 

Ο ΕΟΠΥΥ αδυνατεί να καταβάλει τα 
νοσήλια για τους ασφαλισµένους. To 
αποτέλεσµα είναι οικονοµική ασφυξία 
που οδηγεί σε ελλείψεις υλικών αλλά 
και αναγκαίων υπηρεσιών τροφοδοσίας, 

συντήρησης κ.λπ 
Οι περικοπές είναι µόνο n µια πλευρά 
του νοµίσµατος. Η άλλη πλευρά είναι 
n διοχέτευση «ζεστού» κρατικού και 
ασφαλιστικού χρήµατος προς το µεγάλο 

ιδιωτικό τοµέα υγείας µέσα από 
σκανδαλώδεις συµβάσεις. Αυτό γίνεται 

π.χ. µε τις διαγνωστικές αλυσίδες, 
µε τις µεγάλες ιδιωτικές κλινικές αλλά 
και µε συγκεκριµένες πολυεθνικές εταιρείες 

γενόσηµων φαρµάκων. 

Για τους υγειονοµικούς λειτουργούς 
(γιατρούς, νοσηλευτές, φαρµακοποιούς, 

τεχνολόγους, φυσικοθεραπευτές 
κ.λπ.) τα παραπάνω σηµαίνουν 

ανεργία ή -στην καλύτερη περίπτωση- 
εξαθλιωµένες συνθήκες εργασίας, 

αµοιβών και επιστηµονικής εξέλιξης. 
Ηδη υπάρχει τεράστιο ρεύµα 

µετανάστευσης νέων γιατρών αλλά 
και νοσηλευτών προς το εξωτερικό. 
Είναι φανερό πως οι δυνατότητες και 
ως προς αυτό εξαντλούνται γρήγορα. 
Από την άλλη, n αφαίρεση δραστηριοτήτων 

από το δηµόσιο τοµέα και 
n ανάθεση τους στον ιδιωτικό τοµέα, 
µέσα από σκανδαλώδεις συµβάσεις, 
έχουν ως αποτέλεσµα τις µεσαιωνικές 
συνθήκες εργασίας και αµοιβών για 
τους υγειονοµικούς. 
Ολα τα παραπάνω δεν είναι «απευθείας» 

συνέπεια της οικονοµικής κρίσης 
αλλά οφείλονται στις πολιτικές που 
επιβάλλονται από Ευρωπαϊκή Ενωση 

και ∆ΝΤ, στο «όνοµα» της κρίσης. 
Τόσο n τρόικα όσο και οι ντόπιες κυβερνήσεις 

πρέπει να αντιληφθούν πως 
πίσω από τους αριθµούς υπάρχουν άνθρωποι. 

Πως επαπειλείται µια δραµατική υγειονοµική-ανθρωπιστική 
κρίση άνευ 

προηγουµένου. Εγκυρες επιστηµονικές 
φωνές προειδοποιούν για επικείµενη 

µείωση του «προσδόκιµου 
επιβίωσης» (µέσου όρου ζωής) στη 
χώρα µας. Ο αγώνας εναντίον των καταστροφικών 

αυτών πολιτικών είναι, 
τόσο για τους υγειονοµικούς όσο και 
για όλους τους πολίτες, ζήτηµα ζωής... 

Για τους 
ασφαλισµένους 
οι εισφορές 
αυξάνονται, 
adrSa οι παροχές 
µειώνονται. Ο 
περίφηµος ΕΟΠΥΥ 
ουσιαστικά είναι 
υπό χρεοκοπία από 
την ίδρυσή του 
κιόήας 
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Επί θύραις η δραµατική υγειονοµική 
κρίση: να την αποτρέψουµε! κρίσηΗκατάσταση 

στην περίθψη 
είναι κρίσιµη, τόσοτους 

υγειονοµικούς λτουργούς 
όσο και για τχρήστες 

περίθαλψης. 
1. Αυξάνεται καθηµερινά ο αριθτων 

ανασφάλιστων, δηλαδή εκείπου 
δεν έχουν ασφαλιστικό βιβλιάυγείας. 

Αυτοί είναι κυρίως επαγγµατοβιοτέχνες, 
πρώην ασφαλισµτου 

ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) που αδυνατούκαταβάλουν 
τις ασφαλιστικές τουσφορές. 

Ανάλογο «κανόνι» αναµται 
σε λίγους µήνες και µε τους άνγους 

ασφαλισµένους του ΙΚΑ. Ονασφάλιστοι 
δεν έχουν πρόσβασηδωρεάν 

φάρµακα και ιατρικές εξεσεις. 
Εάν χρειαστεί να νοσηλευθσε 

δηµόσιο νοσοκοµείο, τα νοσήπου 
καλούνται να πληρώσουν ευπέρογκα, 

αφού από ιης Οκτωβρ2011 
ισχύουν τα νέα «Κλειστά Ενοηµένα 

Νοσήλια». 
2. Για τους ασφαλισµένους οι εισρές 

αυξάνονται, αλλά οι παροχές 
ώνονται. Ο περίφηµος ΕΟΠΥΥ, ονός 

φορέας περίθαλψης των µεγάασφαλιστικών 
ταµείων, ουσιαστείναι 

υπό χρεοκοπία από την ίδρτου 
κιόλας. Αδυνατεί να καταβάλοφειλόµενα 

στους συµβεβληµένιατρούς 
και φαρµακοποιούς, µε ατέλεσµα 
οι τελευταίοι συχνά να κτοποιούνται 

και να διακόπτουν τηνπιστώσει 
παροχή υπηρεσιών στασφαλισµένους. 

Ηδη από την inνουαρίου 
2012, n συµµετοχή τωσφαλισµένων 

στα φάρµακα είναι 
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