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Νέοι Αγώνες 
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 

«Εις θάναιον n υγεία» 
Του Ανδρέα Λύτρα 

1. Εισαγωγή: 
Συµπληρώσαµε αυτή την περίοδο έξι (6) 

χρόνια ύφεσης και τρία (3) χρόνια µνηµονίων. 
Η οικονοµική λιτότητα-κρίση προκαλεί 

καθηµερινά αλυσιδωτές και επιµένους κρίσεις. 

Ήδη n υγειονοµική κρίση είναι ορατή σε 
όλο τον πληθυσµό της χώρας. 

Κρίση µε απασφάλιση µεγάλου πληθυσµού. 
Κρίση που «παράγει» αρρώστια. 

2. Κοινωνία-Νούµερα απόγνωσης και ντροπής: 

Ο καθένας µας στο οικογενειακό-συγγενικόφιλικό 
περιβάλλον το ζει καθηµερινά. 

Οι πολιτικές άγριας λιτότητας έχουν δηµιουργήσει 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ, φτώχεια, 

απολύσεις, κλείσιµο επιχειρήσεων, ανεργία, 
κρίση στην υγείας, την παιδεία, ξενιτεµό. 

Η λιτότητα «µπορεί και σκοτώνει», το µνηµονιακό 
Βατερλό του κράτους πρόνοιας είναι 

εδώ: 
• Αυξάνονται δραµατικά οι κοινωνικές ανισότητες. 

• Κάτω από τα όρια φτώχειας 2.519.000 
άτοµα. 

• Σήµερα 1,5 εκ.ανασφάλιστοι µαζί µε τα 
προστατευόµενα µέλη. 

• Κάθε χρόνο γεννιούνται 25.000 ανασφάλιστα 
παιδιά. 

• Σης φτωχότερες χώρες της E.E. (επίπεδο 
διαβίωσης) n χώρα µας (25η θέση, µαζί µε 
Βουλγαρία, Ρουµανία, Λετονία). 

• Περικοπές σε µισθούς και συντάξεις µέχρι 
και 50%. 

• Τετραπλασιασµός στον κατά κεφαλή φόρο 
εισοδήµατος. 

• Πληθαίνουν καθηµερινά οι συνάνθρωποι 
µας που ψάχνουν να βρουν τροφή στα σκουπίδια. 

• Πολλαπλασιάζονται καθηµερινά τα παιδιά 
που λιποθυµούν από την πείνα στα σχολεία. 

• To ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε επίσηµα 
το 27%, ανεπίσηµα πάνω από 30%, 
(1.348.742 άτοµα), στους νέους πάνω από 
60%. 

• Οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν δραµατικά τα 
χρόνια του µνηµονίου. 

• Τριπλασιασµός από τα καταγεγραµµένα 
περιστατικά κατάθλιψης. 

• ∆ιπλασιασµός σης επισκέψεις των δοµών 
ψυχικής υγείας. 

• Πάνω από 120.000 Έλληνες επιστήµονες 
έχουν µεταναστεύσει από το 2010 µέχρι σήµερα, 

σε περισσότερες από 70 χώρες του 
κόσµου, είναι περίπου το 10% του επιστηµονικού 

δυναµικού της χώρας. 
• To προσδόκιµο της ζωής των Ελλήνων 

απειλείται να µειωθεί κατά 3-4 χρόνια. 
• Αύξηση κατά 200% του AIDS. 
• Αύξηση των ενδοφλέβιων ναρκωηκών. 
• Οι πολίτες «κουρεύουν» την υγεία τους, 

δεν µπορούν να πληρώσουν ης υπηρεσίες 
υγείας, αποτέλεσµα της µείωσης της αγοραστικής 

δύναµης, στο διάστηµα 2009-2011 n 
συνολική δαπάνη µειώθηκε κατά 4,4 δις 
(18,9%). 

• Οι πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους 
το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών για την 
υγεία (77%), ενώ το κράτος εµφανίζεται ως 
«φτωχός συγγενής» χρηµατοδοτώντας µόνο το 
23% περίπου από αυτές. 

• Οι πολίτες αποφεύγουν πλέον τις προληπτικές 
διαγνωστικές εξετάσεις (λόγω κόστους), 

το ποσοστό αυξάνεται καθηµερινά. 

3. Τσεκούρι στα οικονοµικά των Νοσοκοµείων: 

Ακόµη χειρότερες µέρες για τους ασθενείς 
πολίτες ετοιµάζει n Κυβέρνηση µε νέα περικοπή 

δαπανών την περίοδο 2013-15. 

• Ήδη έχουµε νέο νυστέρι για το έτος 2013, 
συς λειτουργικές δαπάνες, τα φάρµακα, τα 
υλικά, τα τρόφιµα, τις υπηρεσίες, τις εφηµερίες 

των γιατρών, τις αργίες-νυχτερινά-υπερωρίες 
νοσηλευηκού και λοιπού προσωπικού, 

πάγωµα προσλήψεων. 
• Οι δαπάνες για τα Νοσοκοµεία ήταν 1,6 

δις το 2011, θα γίνουν 1,34 δις το 2013 και 
πρέπει να πέσουν κάτω από 1 δις το 2015. 

• Ήδη την τριεήα 2010-12 τα κονδύλια µειώθηκαν 
κατά 18%. 

• Μείωση προµηθειών κατά 13,5%, πρόκειται 
για υγειονοµικό υλικό, είδη πρώτης ανάγκης, 

τρόφιµα για ασθενείς (σίτιση). 
• Ψαλίδισµα κατά 25% συς συµβάσεις µε 

ιδιώτες, αφορά το κόστος των υπηρεσιών σε 
φύλαξη, καθαριότητα, τεχνική υποστήριξη, 
εστίαση κ.λ.π. 

• Μείωση κατά 35% στο κόστος εφηµερίων 
των γιατρών 

• Μείωση κατά 25% σης αργίες-νυχτερινάυπερωρίες 
του προσωπικού, απλήρωτες προηγούµενων 

ετών. 
• Καµιά πίστωση (δεν υπάρχει εγγεγραµµένη 

στον προϋπολογισµό) για προσλήψεις 
ιατρικού-νοσηλευτικού-παραϊατρικού και λοιπού 

προσωπικού για Νοσοκοµεία και Κέντρα 
Υγείας. 

• Νέο µαχαίρι σης δαπάνες για τα φάρµακα 
καθώς n δαπάνη για το 2015 θα είναι 1,9 δις 
από 2,38 δις το 2013. 

• Μείωση στα πρωτότυπα φάρµακα κατά 
τουλάχιστον 10%, στροφή σε γενόσηµα ή ανάγραφα 

που πρέπει να φτάσουν στο τέλος του 
2013 στα 40%. 

• Από το 2009 µέχρι και σήµερα ο προϋπολογισµός 
για την υγεία µειώθηκε κατά 4%.η 

συνολική δαπάνη υγείας µειώθηκε την τριεήα 
2009-11 κατά 4,4 δις. 

• Πέρα από ης περικοπές των δαπανών στα 
Νοσοκοµεία, έχουµε ταυτόχρονα άναρχη χρηµατοδότηση 

µε σηµαντικές αποκλίσεις ανά 
περιοχές της χώρας µε έντονες διαµαρτυρίες 
από τους διοικητές. 

• Γίνεται ακόµη οικονοµία και από τα προγράµµατα 
σίησης των ασθενών. 

• Σε χώρες που µειώθηκαν οι προϋπολογισµοί 
υγείας και κοινωνικής προστασίας 

(Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία κ.λ.π.) 
παρατηρούνται φαινόµενα επιδείνωσης της 
δηµόσιας υγείας, σε σχέση µε χώρες όπως 
Γερµανία, Σουηδία που διατηρούν το κοινωνικό 

δίκτυο προστασίας, έτσι n Γερµανία επικαλείται 
τις «αρετές της λιτότητας για τους 

άλλους και όχι για την ίδια». 

4. Ανθρώπινο ∆υναµικό: 
To ανθρώπινο δυναµικό συνέχεια φθίνει 

από το 2008 και µέχρι σήµερα, πάγωµα προσλήψεων 
από το 2010 και µετά για όλες σχεδόν 

ης ειδικότητες, φθάνει στους 35.000 χιλ. 
(γιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό) σε 
όλες ης δοµές της υγείας και πρόνοιας. 

• Μόνο το έτος 2012 στα Νοσοκοµεία είχαµε 
(4.285) αποχωρήσεις και προσλήψεις 

(182), καθαρή µείωση προσωπικού 4.013 
άτοµα, αναλογία (1) πρόσληψη για (24) αποχωρήσεις. 

• Αν συνεχισθεί αυτή n πολιηκή τα επόµενα 
πέντε (5) χρόνια θα έχουν φύγει οι µισοί 

γιατροί του ΕΣΥ, γιατροί και νοσηλευτές µετανάστες 
σε χώρες της E.E., µεγάλη αναµονή σε 

ειδικότητες, µεγάλα κενά στην Π.Ο.Υ. και 
Νοσοκοµεία. 

• Νέοι οργανισµοί, µε πετσόκοµα κενών 
οργανικών θέσεων, προχειρότητα, ελλείψεις, 
στην λογική για λιγότερα κρεβάηα, τµήµατα, 
κλινικές, εργαζόµενους (στα πλαίσια των εντολών 

της τρόικας). 
• Οι εργαζόµενοι εκτελούν απλήρωτες εφηµερίες-νυχτερινά-αργίες, 

ενταηκοποίηση της 
δουλείας, φαινόµενα «υπερκόπωσης-εξουθένωσης» 

(25% των ειδικών γιατρών, 33% των 
ειδικευοµένων, 37% των νοσηλευτών, 35% 

των εργαζοµένων στο ΕΚΑΒ) σύµφωνα µε 
τελευταία επιστηµονική έρευνα, καθηµερινά 
φαινόµενα επιθέσεων και προπηλακισµών από 
συνοδούς ασθενών. 

• Ο τρόπος εφηµερίας, οι ελλείψεις προσωπικού 
οδηγούν κάθε µέρα σε αναστολή ή συγχώνευση 

ή κλείσιµο τµηµάτων-κλινικών-νοσοκοµείων, 
χωρίς γιατρούς µένουν νησιά και 

µεγάλες περιοχές της χώρας. 
• Ήδη ξεκίνησε n υλοποίηση της πρώτης 

φάσης του χρονοδιαγράµµατος για συγχωνεύσεις 
και κλείσιµο Νοσοκοµείων (από τα 132 

παραµένουν περίπου 85), ανακοινώθηκαν τα 
πρώτα πέντε (5) σε Αθήνα και θεσ/νίκη και 
θα ακολουθήσουν και άλλα ειδικά στην επαρχία. 

• 154 κλειστά κρεβάηα σης Μ.Ε.Θ. που θα 
προστεθούν άλλα 50 λόγω έλλειψης προσωπικού, 

σήµερα είναι ενεργές περίπου 500 ενώ 
έπρεπε να είναι διπλάσιες για να φθάσουµε το 
Μ.Ο. της E.E. 

5. Τιτανικός του ΕΟΠΥΥ - Φάρµακο: 
Εκτός ελέγχου ο ΕΟΠΥΥ, µε αστοχίες και 

αποκλίσεις, µε 1,2 δις έλλειµµα στο τέλος του 
έτους, µε «µαύρη τρύπα» περίπου στα 2,5 δις, 
οι δέκα ασφαλιστικοί φορείς που έχουν ενταχθεί 

στον ενιαίο οργανισµό βρίσκονται σε τραγικές 
καταστάσεις. 

• Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς γιατρούς, 
φαρµακοποιούς, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωηκές 

κλινικές, εξώδικα κ.λ.π. 
• Σης 5/3/2013 ο απερχόµενος κυρ Σαλµάς 

πανηγυρίζει on θα εξοικονοµήσει µεγάλα 
ποσά κόβοντας δεκάδες βασικές παροχές του 
ΕΟΠΥΥ από φυσικοθεραπείες (από 12 σε 10), 
από την µετακίνηση - µεταφορά νεφροπαθών, 
από τα γυαλιά οράσεως (περικοπή ηµής, 
αύξηση του χρόνου αλλαγής), επίδοµα τοκετού 

µόνο σε γυναίκες που γεννούν παραδοσιακά 
στο σπίη κ.λ.π. 

• Ήδη n εκήµηση του οργανισµού είναι on 
θα παρουσιάσει στο τέλος του 2013 νέο 
έλλειµµα περίπου 683 εκατ. Ευρω. 

• Την ώρα που οι ασφαλισµένοι (µε στοιχεία 
του ΕΟΠΥΥ) συµµετέχουν πλέον για 

αγορά φαρµάκων για το 2013 κατά 24,5%, 
έναντι 18,5% το 2012 και 11% για το 2011. 

• Είναι σαφές πως ο ΕΟΠΥΥ δεν ήλθε για 
να καλύψει ης υπαρκτές ανάγκες της οργανωµένης 

Π.Ο.Υ., αλλά ήταν µια καθαρά µνηµονιακή 
επιλογή, µε στόχο την περικοπή των 

δηµόσιων δαπανών υγείας, την επιβάρυνση 
των ασθενών και την σταδιακή κατάργηση των 
κοινωνικοασφαλισηκών δοµών υγείας. Οι 
εργαζόµενοι που έχουν καταβάλλει κανονικά 
και για δεκαεήες ης εισφορές τους βρίσκονται 
σήµερα, λόγω της διαχρονικής λεηλασίας των 
αποθεµαηκών, του ληστρικού «κουρέµατος» 
των οµολόγων, της µείωσης της κραηκής χρηµατοδότησης, 

της κατάρρευσης των εισφορών, 
την ανασφάλιστη εργασία, τελείως ανοχύρωτες 
απένανη στην αρρώστια, παντελώς αδύναµοι 
να ανταποκριθούν στο κόστος περίθαλψης 
από την οποία εξαρτάται n ίδια τους n ζωή. 

• Χαρακτηρισακή είναι n τελευταία έρευνα 
που τα στοιχεία της είναι σοκαριστικά: 

- 56,7% των χρονίων πασχόντων δηλώνουν 
on αποτελεί µεγάλο πρόβληµα n πληρωµή 
φαρµάκων. 

- 19,6% καθυστερούν να εκτελέσουν την 
συνταγή λόγω κόστους. 

- \ 
-19,3% λαµβάνουν λιγότερη δόση από την 

συνιστώµενη. 
• Κατά 95% έχει αυξηθεί n οικονοµική συµµετοχή 

των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ οι 
οποίοι υποφέρουν από «νευροπαθηηκό πόνο» 
για προµήθεια φαρµάκων. 

• Πολίτες ασφαλισµένοι στον ΕΟΠΥΥ µε 
«σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2» χρειάζονται 
πλέον περισσότερα από 60 € επιπλέον το 
µήνα για την φαρµακευηκή τους θεραπεία. 

• Μεγάλες ελλείψεις συµβεβληµένων γιατρών 
το ΕΟΠΥΥ 

-16 νοµοί χωρίς Παιδίατρο 
-16 « « Ορθοπεδικό 
- 40 « « Αλλεργιολόγο 
- li « « Καρδιολόγο 
-18.000 λιγότεροι γιατροί στον ΕΟΠΥΥ 
• Μη κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ του «σωτηρίου 
τεστ» για τον καρκίνο του µαστού. 

6. Άλλες δοµές υγείας: 
• Στα όρια του ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων 

(ΕΟΜ) λόγω µη χρηµατοδότησης, 
υποστελέχωσης, «γολγοθάς» για τους 

ασθενείς που περιµένουν µόσχευµα, αρνητικό 
ρεκόρ δεκαεήας. 

• Εξαιήας της δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
έχουµε υποχρηµατοδότηση και σοβαρά 

προβλήµατα στον ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ. 
• Αύξηση κατά 200% του AIDS, ως αποτέλεσµα 

των περικοπών στα κονδύλια για την 
πρόληψη του ιού HIV. 

• Καθοδική πορεία (ελεύθερη πτώση) 
παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια τα απογευµαηνά 

ιατρεία των Νοσοκοµείων εξαιήας της 
κρίσης, όπου οι ασθενείς πρέπει να πληρώνουν 

κανονικά από την τσέπη τους. 
• ∆εν έγιναν - διενεργήθηκαν φέτος (2013) 

αεροψεκασµοί για τον ιό του δυηκού Νείλου. 
• Στο δρόµο κινδυνεύουν να µείνουν χιλιάδες 

ασθενείς χρόνιων παθήσεων, καθώς είναι 
πλέον ορατό το ενδεχόµενο να κλείσουν οριστικά 

οι µονάδες χρόνιων παθήσεων. 
• Ο πληθυσµός της χώρας ήταν ανέκαθεν 

πάρα πολύ καλά εµβολιασµένος, σήµερα 
λόγω της οικονοµικής κρίσης έχει δηµιουργηθεί 

κύµα παιδιών χωρίς εµβολιασµό. 
• To «απάνθρωπο» πρόσωπο της δείχνει n 

πολιτεία στους ανάπηρους, όµηροι ενός ανάλγητου 
και ανέηµου κράτους, που περιµένουν 

πάνω από ένα χρόνο για να περάσουν από επιτροπές 
αξιολόγησης (ΚΕΠΑ). 

• Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση «καρκινοβατεί» 
λόγω υποχρηµατοδότησης, πολλές δοµές 

υπολειτουργούν, κάποιες ήδη έκλεισαν, άλλες 
ανέστειλαν προσωρινά την λειτουργία τους, 
την περίοδο των µνηµονίων τριπλασιάστηκαν 
οι εισαγωγές σης ∆ηµόσιες Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας. 

7. Επίλογος: 
• Από τα mo πάνω είναι φανερό on: 
- τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ την ΥΓΕΙΑ 
- Έχουµε µεγάλη ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ κρίση 
- Έχουµε ΑΠΑΣΟΑΛΙΣΗ µεγάλου µέρους 

του πληθυσµού 
- Η κρίση ΠΑΡΑΓΕΙ αρρώστια 
• Οι ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΙ σχεδιασµοί πρέπει 

να σταµατήσουν εδώ και τώρα. Η πολιηκή 
αυτή πρέπει να ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ µε συντονισµένο 
ΑΓΩΝΑ πολιτών και εργαζοµένων. 

«Εις θάναιον n υγεία» 
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