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Η δραµατική µείωση των 
δαπανών στην Υγεία, λόνω 
των µνηµονιακών επιταγών 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
του ∆ΝΤ, οδηγεί τη χώρα 
µας σε µία υγειονοµική 
ανθρωπιστική καταστροφή 

ΗΥγεία αποτελεί σήµερα έναν 
από τους βαρύτερα ασθενείς 
τοµείς της ελληνικής κοινωνίας 

και n «ασθενής» Υγεία 
κοστίζει πάντα πολύ ακριβά, παρά τα 
πρόσκαιρα οικονοµικά «οφέλπ» από τις 
περικοπές. Τα αποτελέσµατα της σηµερινής 

κρίσης είναι πλέον ορατά µε την 
ητώοη του επιπέδου υγείας του ελληνικού 

πλπθυσµού, όπως καταγράφεται σε 
πολλές ιατρικές µελέτες, που αναφέρονται 

στα νοσηρότητα, στην αύξηση των 
ψυχικών διαταραχών και των αυτοκτονιών 

και στον αποκλεισµό µεγάλων τµηµάτων 
των συµπολιτών µας από την 

πρόσβαση σε ιατρικές και υγειονοµικές 
υπηρεσίες. ∆υστυχώς, βρισκόµαστε ακόµα 

στην αρχή αν συνυπολογίσουµε την 
καθυστέρηση εµφάνισης των επιπτώσεων 

στους δείκτες υγείας. Ολα τα δεδοµένα 
αλλά και n εµπειρία άλλων χωρών 

από την εφαρµογή ανάλογων µέτρων 
κατατείνουν on βρισκόµαστε στα πρώτα 
στάδια µίας υγειονοµικής - ανθρωπιστικής 

καταστροφής. Πολλά ξένα ΜΜΕ 
ασχολούνται συχνά µε την κατάσταση 
της Υγείας στην Ελλάδα και τις συνέπειες 

των περικοπών σε έναν από τους mo 
ευαίσθητους τοµείς κοινωνικής πολιτικής, 

επιβεβαιώνοντας την τραγική κατάσταση 
στην οποία οδηγούνται όλο και 

περισσότεροι κάτοικοι αυτής της χώρας, 
µε τους mo αδύναµους κρίκους (άποροι, 
χρόνιοι ασθενείς και ανάπηροι) να πρωτοστατούν. 

ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ 
ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

Παρά την καθυστέρηση στην εµφάνιση 
των ^πτώσεων των µνηµονιακών 

πολιτικών στους δείκτες υγείας και πρόνοιας, 
ήδη υπάρχει πληθώρα δεδοµένων. 

1Υπογεννητικότητα: Η ΕΛ•ΣΤΑΤ 
κατέγραψε σηµαντική 

µείωση των γεννήσεων, κατά 2,7%, το 
2010. Καταγράφηκαν 114.766 γεννήσεις 
συνολικά, 93.192 από Ελληνίδες µητέρες, 

µε µείωση 2,6% σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρονιά. Ακόµη µεγαλύτερη 

ήταν n µείωση των γεννήσεων στις 
οικογένειες µεταναστών κατά 3,2%, αν 
και παρουσίαζαν αύξηση µέχρι το 2009. 

2Βρεφική θνησιµότητα: Σύµ•φωνα 
µε µελέτη του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, το ποσοστό βρεφικής 

Τρόικα και µνηµόνια 
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Η ελληνική τραγωδία 
του µνηµονίου 

• 2,7% µείωση γεννήσεων 
• 3,8 τις χιλίοις n βρεφική 
θνησιµότητα (από 2,7) 
• 2-3 έτη µείωση του 
προσδόκιµου ζωής 
βραχυπρόθεσµα 
• 154 κλίνες ΜΕΘ κλειστές 
λόγω έλλειψπς προσωπικού 
(50 επιπλέον κλείνουν φέτος) 
• 7.000 άνεργοι ή 
υποαπασχολούµενοι γιατροί 
• 60% αύξπση αυτοκτονιών 
• ∆εκαηλάσια τα κρούσµατα 
AIDS σε ναρκοµανείς 

θνησιµότητας αυξήθηκε ano 2,7 θανάτους 
ανά 1.000 παιδιά ηλικίας µέχρι ενός 

χρόνου πριν από την οικονοµική κρίση 
σε 3,8 ανά 1.000 παιδιά µετά την κρίση. 
«Αυτό συνεπάγεται µια µείωση του προσδόκιµου 

επιβίωσης κατά 2-3 χρόνια και 

µάλιστα βραχυπρόθεσµα», κατά τον καθηγητή 
Οικονοµικών της Υγείας Γιάννη 

Υφαντόπουλο. 
3Μονάδες Εντατικής θερα•πείας 

(ΜΕΘ): 30 βαρέως πάσχοντες 
ή πολυτραυµατίες καθηµερινά 

και µόνο στο Λεκανοπέδιο βρίσκονται 
σε λίστα αναµονής για µία θέση σε Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας, ενώ 154 
κρεβάτια ΜΕθ (το 25% του συνολικού 
αριθµού κλινών ME© που υπάρχουν στη 
χώρα µας) παραµένουν σήµερα κλειστά 

MINISTERIUM FOR GESUNDHEIT (πρώην υπουργειο Υγείας) 
Σύντοµα, το υπουργείο Υγείας θα µπορεί κάλλιστα 

να µετονοµαστεί σε παράρτηµα του αντίστοιχου 
γερµανικού υπουργείου. Η τρικοµµατική κυβέρνηση 

µέσω της µνηµονιακής σύµβασης εκχώρησε τις 
αρµοδιότητες άσκησης πολιτικής Υγείας και Πρόνοιας 

στην τρόικα. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις 
του υπουργού «µας», µετά τη συνάντησή του µε το 
Γερµανό οµόλογό του στο πλαίσιο των µέτρων του 
µνηµονίου. «Ζητήσαµε πι βοήθεια των τεχνοκρατών 
της Γερµανίας στο Θέµα των Κλειστών Ενοποιηµένων 
Νοσηλίων (DRG's). Ζητήσαµε τη συνεργασία τους στο 
management των νοσοκοµείων και στις αναπτυξιακές 

στρατηγικές τις οποίες έχουµε θέσει, όπως είναι 
ο τουρισµός υγείας, η διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναµικού και άλλες πρωτοβουλίες». Η απάντηση του 
Γερµανού υπουργού στο πρόβληµα της ανεργίας και 
των ανασφαλίστων που απευθύνονται για περίθαλψη 
σε φιλανθρωπικές δοµές, είναι πως µόνο µε εύρωστη 

οικονοµία µπορείς να έχεις σύστηµα υγείας, και πως 
µόνο µε εύρωστη οικονοµία και επενδύσεις, µπορείς 
να έχεις µια αγορά εργασίας που να λειτουργεί σωστά. 
∆ηλαδή, εφόσον δεν έχουµε εύρωστη οικονοµία, δεν 
δικαιούµαστε υπηρεσίες υγείας και είναι φυσικό να 
απασχολούµαστε σε τριτοκοσµικές συνθήκες. 
To περίεργο είναι ότι στο ελληνικό υπουργείο Υγείας 
λειτουργούν εδώ και καιρό ανάλογες επιτροπές για 
την υγεία στο πλαίσιο της Task Force, αλλά φαίνεται 
ότι δεν αρκούν. Ηδη, n υφυπουργός Υγείας του κρατιδίου 

Ρηνανίας - Βεστφαλίας προσφάτως επισκέφτηκε 
και ξεναγήθηκε σε νοσοκοµεία της Β. Ελλάδας και 
ελεγκτές της τρόικας κάνουν περιοδεία σε ελληνικά 
νοσοκοµεία µε σκοπό την αξιολόγησή τους. 
∆υστυχώς, όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ζούµε 
στη χώρα µας µία πρωτόγνωρη ανθρωπιστική καταστροφή, 

που σύντοµα δεν θα είναι αντιστρεπτή. Αν 
το επιτρέψουµε. 
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σκοτώνουν την Υγεία µας... 
εξαιτίας έλλειψης προσωπικού. Εκτός 
αυτών, στο τέλος του 2012, οπότε και 
λήγουν οι συµβάσεις πολλών νοσηλευτών, 

κλείνουν άλλες 40 µε 50 κλίνες! 
Σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά κριτήρια 
πρέπει να αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής 
ανά ασθενή στις ΜΕΘ, ενώ στη χώρα 
µας n αντιστοιχία είναι ένας νοσηλευτής 
προς τρεις ασθενείς. Με βάση το δεδοµένο 

ότι n θνησιµότητα στις ελληνικές 
ΜΕΘ αγγίζει το 23% και ο κίνδυνος να 
χάσει τη µάχη µε τη ζωή ένας ασθενής 
που µένει εκτός µονάδας σχεδόν διπλασιάζεται 

(45%) συµπεραίνεται ότι περισσότεροι 
από 3.400 βαριά ασθενείς θα 

µπορούσαν να σωθούν µέσα σ' έναν 
χρόνο σπιν Ελλάδα, εάν λειτουργούσαν 
αυτές οι 154 κλειστές κλίνες. Προφανές 
το κόστος για την κοινωνία. 

4Ανεργία και µετανάστευση: 
•Μεταξύ ανεργίας και υποαπασχόλησης 

λιµνάζει ένας µεγάλος αριθµός 
γιατρών και γενικότερα υγειονοµικών 
στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, περισσότεροι 

από ένας στους τέσσερις γιατρούς 
δεν µπορούν να ζήσουν ασκώντας 

το επάγγελµά τους. To ποσοστό ανεργίας 
στον ΙΣΑ κυµαίνεται σε ποσοστά άνω 

του 14%, ενώ εάν προστεθούν και όσοι 
υποαπασχολούνται, το ποσοστό διπλασιάζεται. 

Αυτό µεταφράζεται σε 7.000 
άνεργους ή υποαπασχολούµενους γιατρούς 

σε σύνολο 27.500 εγγεγραµµένων. 
Από την ανεργία και την υποαπασχόληση 

µαστίζονται περισσότερο σι εξειδικευµένοι 
γιατροί και κυρίως οι χειρουργικές, 

παθολογικές και εργαστηριακές ειδικότητες. 
Οσοι τυχεροί εργάζονται, είτε λαµβάνουν 

εξευτελιστικές αµοιβές είτε παραµένουν 
απλήρωτοι από κράτος ή ιδιώτες. 

Ενδεικτικά έπειτα από 13 και 14 
χρόνια σπουδών, ο λέκτορας αµείβεται 
µε 3,8 ευρώ την ώρα. Γιατί να µείνει στη. 
χώρα του; 

P Γιατροί του κόσµου και 
J · Κοινωνικά Ιατρεία: Τα στοιχεία 

ano τα πολυιατρεία των Γιατρών 
του Κόσµου είναι χαρακτηριστικά. Τα 
τελευταία δύο χρόνια έχουν ρίξει όλες 
τις δυνάµεις τους στην ελληνική επικράτεια, 

γιατί από ύστατο καταφύγιο φτωχών 
µεταναστών και προσφύγων µεταλλάχτηκαν 

σε κοινωνικά ιατρεία για τους 
mo φτωχούς πατριώτες µας, οι οποίοι 
έχουν πλέον πενταπλασιαστεί! 

6Αυτοκτονίες: Σύµφωνα µε τα 
•στοιχεία που κατέθεσε οτη Βουλή 

ο υπ. ∆ικαιοσύνης, το 2009 έγιναν 
677 απόπειρες αυτοκτονίας, το 2010 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ TO ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 
• Ανω των 10.000 νοσοκοµειακών κλινών κλείνουν µε ^προβλεπόµενες 
συγχωνεύσεις κλινικών - τµηµάτων και 50 διασυνδεόµενων νοσοκοµείων 
και όλα αυτά χωρίς τη σύνταξη υγειονοµικού χάρτη που να καταγράφει τις 
ανάγκες κάθε πόλης ή περιοχής! Πραγµατικός στόχος είναι n µείωση του 
αριθµού των εργαζοµένων, ώστε να γίνουν mo φιλικά προς τους «επενδυτές». 

Λίαν συντόµως θα ακούσουµε για επενδύσεις από τη γερµανική 
«Asklepios Group of Hospitals*. 
• Οι δαπάνες για την Υγεία από 7,507 δια ευρώ το 2009 µειώνονται κατά 
41,4% στα 4,400 δια ευρώ το 2013. 
• Τα Ψυχιατρικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα καταργούνται µέχρι το 2015! 
• 15.112 αποχωρήσεις υπαλλήλων και µόνο 2.261 προσλήψεις την πενταετία 

2012-2016. • 
Επιβάλλονται εισοδηµατικά κριτήρια για τη δωρεάν χορήγηση υγειονοµικού 

υλικού σε παραπληγικούς, τετραηληγικούς, νεφροπαθείς, µεταµοσχευµένους, 
οροθετικούς κ.ά. • 

Καθορίζεται συµµετοχή 50% στους ασφαλισµένους του ΟΓΑ και 30% 
στους ασφαλισµένους των άλλων Ταµείων επί του συνόλου της δαπάνης, 
προς συµβεβληµένες ιδιωτικές κλινικές, όταν γίνεται χρήση Κλειστών 
Ενοποιηµένων Νοσηλίων (KEN). Χωρίς να εξαιρούνται οι καρκινοπαθείς, 
οι αιµοκαθαιρόµενοι, οι ψυχικά ασθενείς και οι χρόνια παθολογικά πάσχοντες, 

ενώ επιβαρύνονται ακόµη και όσοι νοσηλεύονται οε µονάδες εντατικής 
θεραπείας. 

• Περιορίζεται n αποζηµίωση φυσικοθεραπειών, λογοθεραπειών, εργοθεραπειών. • 

Αυξάνονται τα ποσοστά συµµετοχής και οι κρατήσεις των ασφαλισµένων, 
πληθαίνουν τα εκτός λίστας φάρµακα, εµποδίζουν την πρόσβαση των 

ανασφάλιστων, καθιερώνουν αυθαίρετα την αποκλειστική αναγραφή της 
δραστικής ουσίας και καλύπτουν µόνον τα φθηνότερα γενόσηµα φάρµακα, 
επιβάλλουν κράτηση ενός ευρώ για κάθε συνταγή. 

έγιναν 830 (αύξπση 25%) και το 2011 
έγιναν 927. Για το 2012, έχουν καταγραφεί 

ήδη 690 περιστατικά µέχρι τον Αύγουστο. 

7Ψυχικές παθήσεις: Πρόσφα•το 
άρθρο των «Financial 

Times», µε τον τίτλο «Η κρίση θα αφήσει 
ανθρώπινα συντρίµµια στην Ελλάδα», 

περιγράφει τον αντίκτυπο της κρίσης 
στην ψυχική υγεία των Ελλήνων που 
επισκιάζεται από τις mo επείγουσες ανάγκες 

της πείνας και της φτώχειας. 
Ολοι οι τύποι των ψυχικών διαταραχών, 

όπως το άγχος, n κατάθλιψη, οι 
καταχρήσεις και n αντικοινωνική συµπεριφορά, 

αυξήθηκαν, αναφέρεται σε 
έρευνες του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής 
Υγιεινής και Ερευνών και του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών. Ταυτόχρονα µε m διαρκή 
συρρίκνωση των υπηρεσιών ψυ. 

χικής υγείας (που θα συνεχιστεί έως την 
ολοκληρωτική τους διάλυση), ο χρόνος 
αναµονής για ραντεβού έχει αυξηθεί 
δραµατικά. 

Η βρετανική εφηµερίδα επισηµαίνει 

ότι ακόµα και µετά την «ανάταση» της 
οικονοµίας θα µείνουν πίσω ανθρώπινα 
συντρίµµια. 

8Μολυσµατικές ασθένειες 
•και HIV: Τα κρούσµατα 

HIV(AIDS) σε χρήστες ναρκωτικών έχουν 
δεκαπλασιαστεί την τελευταία διετία, 

µε αποτέλεσµα να χρειάζεται πρόγραµµα 
δωρεάν χορήγησης βελονών και 

συριγγών, γρήγορη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
απεξάρτησης, καθώς και πρόγραµµα 

ενηµέρωσης για ασφαλείς σεξουαλικές 
πρακτικές. Εχει µελετηθεί ποσοΐικώς 

n αύξηση των κρουσµάτων φυµατίωσης 
όπου έχουν εφαρµοστεί οικονοµικά προγράµµατα 

του ∆ΝΤ. 

9 ΣΤΟΥΣ 1O ΑΣΘΕΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ 

To Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ), στην ετήσια έκθεσή του µε 

τίτλο «Κοινωνικό Πορτρέτο της Ελλάδας 
2012- Οψεις της κρίσης», αναφέρει συνοπτικά: 

«25% σωρευτικά περίπου n 
ύφεση (όσο 1;5 παγκόσµιος πόλεµος!), 

25% n ανεργία, 1,5 εκατοµµύριο οι άνεργοι, 
2 εκατοµµύρια οι φτωχοί, 30% 

ο κοινωνικός αποκλεισµός, 55% n ανεργία 
των νέων ανέργων». 
Οπως προκύπτει από έρευνα που 

πραγµατοποίησαν γιατροί του Πανεπιστηµίου 
Πατρών, εννέα στους δέκα ασθενείς 
στη χώρα µας δεν µπορούν 

πλέον να αγοράσουν τα φάρµακα τους 
και σύµφωνα µε το 93,8% n δυσκολία 
αυτή αποδίδεται στην οικονοµική κρίση. 

Πάνω από τους µισούς ερωτηθέντες 
δεν έλαβαν τα φάρµακα τους ή παρέλειψαν 

κάποια δόση λόγω οικονοµικής 
αδυναµίας. 

Η σοβαρότητα της κατάστασης της 
∆ηµόσιας Υγείας αποδεικνύεται από τον 
αριθµό των ανασφάλιστων, οι οποίοι µε 
βάση ανεπίσηµα νούµερα ανέρχονται 
σήµερα σε 900.000, µαζί µε τα προστατευόµενα 

µέλη. Πρόκειται για συµπολίτες 
µας, οι οποίοι ενώ στερούνται πόρων, 

είναι αναγκασµένοι να πληρώνουν για 
οποιοδήποτε πρόβληµα υγείας µπορεί 
να αντιµετωπίσουν! ΛΙ? 

900.000 ανασφάλιστοι, ενώ στερούνται πόρων, καλούνται να πληρώσουν εξολοκλήρου 
από τπ τσέπη τους κάθε πρόβλπµα τπς υγείας τους! 

www.clipnews.gr


