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H ΠοΣEYΠ|κA συμμετεχEι oιηv γalαη aπεργiα τoυ |f:τρικoιi κ6ομoυ, Πθμπη 8 και Παρασltευ]i 9

Σεlπεμβρloυ 2011,

AιπιδρoΘμ στηv πoλιτικli κο:ι τα q6δια ηζ Kυβdρνηoηq για τοv E,O.Π.Y.Y, για τηv

EμπoρευμαΞοποiηoη τηζ γηyειαζ, για τιξ ου1ryιrνε0οειζ νοσοκoμεiωv κλrι.

Tα qθδια μα τον Ε.o.Πγ.Y απoδο}ιουv τo Δηβαιo Σιiaιημπ Yγεiαq. ιαoπεδΦνoυν το γιατρ6 με τη
απαξιωτικdζ αιιoιβEq πou ΙφοτEivoυv 1(αι επιβαρ0voυν κtΘε ααQαλια1ralo πoλiτη με τη ιιεγαλεq
περικoπ€q οε ΦΦμηκα, εξετdoειg lιαι κdΘε εiδoq παρoxιilv πoυ εrτεξεργζοιπαι.

Σε μια περiοδo, 6πou η 0Qεοη και η ανEργiα ouρριlαιilνοUv ηv αvfuπυξη και τα εισoδΙiματα

μοθωτΦν, ουvταξιo01ι,w και αυτoαΙtαα1ολο6μvΦV, σE μια περioδo 6πoυ τo :tοινωνκ6 Kρdtoq
πρθπει vα atιo1ιlεται, θρ1ειαι η πoλιτκt! ηq Kuβdρvησηζ να απoδoμl την κοιv.tJvικ{ αλληλεψιjη
και να μεuilνει αιΦητdτηv παρoυοiατηg Πολιτε[αξ οε παρoγcq αrηv ξε[α, ΠερiΘαλΦη, Πρ6νοια.

Tα Δημ6οια Noοοκoμ[α oδηγοι1ιπαι oε υπoβιiΘμιοη του Δημ6σιou μρακιηρα τoυq και oιyd.οιγιi
oτηv ιδιωτιxoπoiηod τoυq.

H εμιoρευματοποiηοη ηq Yγεiαq, εiτε μ ην δiΘεγ απελευθ€ρωση του ιατρικo0 επαψfλμαoq
και τηv κοrdρlηοη τηg αναλoγιαζ 51/49 oιην οΘvΘεαη του μεEοχικoιi κεQα}ια[oυ tωv Eπxεφliοεων
Yγε[αq, εiτε με την αvεμιπ6διcπη ιiοκηοη δρααπ1ριοτliτοlν Wεiαg απ6 εξιοιαtρικθq εμΙtoρικθζ
επηεφliοειq Yγε[αq, oδηγo0v tην Yyεiα κει ΠερiΘαλ$η απ6 κoιvιulud αγαΘ6 οε εμποριlω rφoΙον.

με 6λεq τι4 ουvcyτειεζ για τοι, κ4Θε δκαωιi1ο περ[Θαλι}η ουμπολiτη μαξ.

tl επuoινωvιακd πoλιπκf των Yπouργε(ωv Yγεiαq και Eργαoiαq και η π,Φλ'i uπoταγd orιq
απαιτ(αειg τolv TρoιrανΦv αλλιi και π€ραv αυτιbv, 61oυv αvπlιαταorr|σει την Πoλιτικη Yγεiαq που
vα αιπαπ(,κρivεται αro παρ6v και πo βλλov, oε πoλιτικιi περικοπιiv |αι σηιΙαιπικfξ με[ωoηξ
παρo1Φv.

o |αtρικoq Kοoμog ο6αoωμοq αvπδριi διαμαμι)ρετ(ιι και καrαδικιiζει. αυτli τηv πoλιτικ(.

Δεν Θα αsιiοει να εξαθλιωθε[ o γιατρ6q μ μαΘoOq πεiναg αλ]ιd και oι δικαιoι11oι πeρiθαλsηq
oυμπoλlτεq μαξ να οτερηΘoιiv βaακ€g παροχEq Yyεiαq πou €1oυv σχθdη με τo ιfιiρμακo, τιq
εξετΦαειq τoυξ, η voηλεiα τoυq.

Aιπι6ρo0μ μαζι'α και κινητoπoιoι1μααrε για vα μηv α$(οοuμε vcι περdoouv αuτ€ξ oι πoλιτικiq
των dγριων περιxοπΦv οroν Toμdα τηq Yγεiαq 

'<αι 
τηξ ΠερiΘαλΨηq, που Θα περιΘωριoπoιt|οoυv το

λα6 και Θα ιooπεδιilσoυv το λειτoυργ6 τηq Yγεiαq.

Για ην Eκιελεorικri Γρα1ψατε[α
τηg ΠανεMrivιαg oμοαlιoνδiαq Γι(ιτρΦυ |KA EΤAM (ΠoΣEγΠ|κA)


