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ΕΟΠΥΥ 

«Καµπανάκι» 
από υγειονοµικούΞ 
και ΠΟΠΟΚΠ 

Επιβεβληµένη είναι n δωρεάν δηµόσια 
πρωτοβάθµια υγεία, τονίζει σε ανακοίνωση της 
n Πανελλήνια Οµοσπονδία Υγειονοµικών Υπαλλήλων 

ΕΟΠΥΥ (ΠΟΥΓΥ -ΕΟΠΥΥ). Παρουσιάζοντας 
τη οηµερινή κατάσταση στον ΕΟΠΥΥ, 

n Οµοσπονδία αναφέρει τα παρακάτω για την 
εικόνα που εµφανίζει σήµερα ο οργανισµός: 
-Απογύµνωση και υπολεπουργία των εργαστηρίων 

και ενίσχυση των ιδιωτικών κέντρων. 
-Επιβάρυνση των ασφαλισµένων µε 30% 
ποσοστό συµµετοχής. 
-Ενιαίοι κανονισµοί παροχών (δύο µέχρι 
στιγµής) που από τη µια «κόβουν» παροχές 
ευπαθών οµάδων και από την άλλη «χαρίζουν» 
απλόχερα χρήµατα στους ιδιώτες (φυσιοθεραπευτήρια 

- κέντρα αποκατάστασης).· 
-Ιδιωτικές Υπηρεσίες τηλεφωνικών ραντε- . 
βού που στόχο έχουν από τη µια την «αφαίµαξη» 

των ασφαλισµένων και από την άλλη την 
ταλαιπωρία τους, µιας και δεν έχουν αναλάβει 
τις ακυρώσεις των ραντεβού. 
-Αποδυναµωµένα ιατρεία από τις συνεχείς 
απουσίες των Ιατρών στα ΚΕΠΑ και περαιτέρω 
ταλαιπωρία των ασφαλισµένων. 
-Ενας Οργανισµός µε χρέη πάνω από 3,5 
δισ. πριν ακόµη αποκτήσει Οικονοµική Υπηρεσία 

και επιπρόσθετα µειωµένη κρατική επιχο- >ρήγηση 
0,4% του ΑΕΠ. 

-Εµβολιασµοί που στοιχίζουν σχεδόν διπλάσια. 

... 
-Κέντρα προληπτικής ιατρικής που καταργούνται. 

-3.000 υγειονοµικοί εξειδικευµένοι υπάλληλοι 
και 5.000 γιατροί οι οποίοι κινδυνεύουν να 

χάσουν τη δουλειά τους. 
Η ΠΟΠΟΚΠ 
«Οι συνέπειες των µέτρων που επιβάλλει n 
κυβέρνηση µε την τρόικα, υπακούοντας στις 
επιταγές του µεγάλου κεφαλαίου, των κερδοσκόπων 

και των τραπεζών, κατεδαφίζουν 
ανελέητα και τις παροχές υγείας προκειµένου 
να βγουν από την κρίση και τα αδιέξοδα που 
οι ίδιοι γέννησαν. Κοντά ένα χρόνο από την 
δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ οι παροχές υγείας ^ 
όχι µόνο δεν αναβαθµίστηκαν ποιοτικά, αλλά 
αντίθετα υποβαθµίστηκαν, µε συνέπεια n πλειοψηφία 

των ασφαλισµένων να πληρώνει τις 
δαπάνες υγείας σαν να είναι ανασφάλιστοι, 
ενώ καταβάλλουν κανονικά τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές», επισηµαίνει στην ανακοίνωσή 

της n ΠΟΠΟΚΠ (Πανελλήνια Οµοσπονδία 
Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής). 

Σύµφωνο µε την ΠΟΠΟΚΠ, από τον πρώτο 
χρόνο της ίδρυσης του ΕΟΠΥΥ περικόπηκε n 
κρατική επιχορήγηση στο 0,4% του ΑΕΠ από 
το αρχικά προβλεφθέν 0,6% (500.000 ευρώ) 
και σήµερα κινδυνεύει να βουλιάξει. Επιπλέον, 
σηµειώνει, n ιδιωτικοποίηση της υγείας µετά 
την κατάργηση των υγειονοµικών µονάδων 
του ΕΟΠΥΥ ανοίγει το δρόµο για απολύσεις * 
για τους 3.000 υγειονοµικούς υπαλλήλους και 
τους 5.000 γιατρούς του Οργανισµού. 
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