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Αξιότιμε κ. Υπουργέ
   
Σήμερα 19/09/2013, τα πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζομένων στις Μονάδες 
Υγείας του ΕΟΠΥΥ, από τη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθηκαν για να ενώσουν φωνή 
διαμαρτυρίας ενάντια στην:

1ο  επίθεση που δέχεται η δημόσια Πρωτοβάθμια περίθαλψη
2ο διάλυση των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ
3ο κατάργηση της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στη περίθαλψη
4ο παραχώρηση της υγείας του λαού στα χέρια επιχειρηματιών
       Ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών που δέχεται σκληρότατες  και 
συνεχείς επιθέσεις  είναι αυτό στη δημόσια υγεία. Είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ότι 
σε συνθήκες γενικευμένης φτώχειας, ανεργίας, διάλυσης των εργασιακών σχέσεων, 
παράγεται διαρκώς περισσότερη αρρώστια και θάνατος, αύξηση των αυτοκτονιών, 
επιδείνωση των δεικτών νοσηρότητας.
      Το δημόσιο σύστημα υγείας συρρικνώθηκε σε τέτοιο βαθμό που ουσιαστικά 
έχει καταργηθεί το δικαίωμα στην ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στη περίθαλψη 
για ένα τεράστιο τμήμα του πληθυσμού. 
   Η Ελλάδα, ακόμα κι αν αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, διαθέτει, τα τελευταία 
80 χρόνια, οργανωμένες δομές παροχής Πρωτοβάθμιας περίθαλψης (πρώην 
ιατρεία ΙΚΑ). Αυτά τα ιατρεία που έφτιαξε το κάθε ένσημο του εργαζόμενου λαού, 
πρέπει να στηρίξουμε και όχι να διαλύσουμε. 
      Μόλις πριν ενάμιση χρόνο ξεκίνησε η λειτουργία ενός ενιαίου φορέα 
περίθαλψης (ΕΟΠΥΥ). Σκοπός του: ‘’ο λειτουργικός συντονισμός και η επίτευξη 
συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συνιστούν το δίκτυο ΠΦΥ ( ΚΥ., 
Περιφερειακά Ιατρεία ΕΣΥ, Αγροτικών ιατρών, Μονάδων ΠΦΥ των ΟΤΑ, του ΕΟΠΥΥ 
κλπ….ν. 3918/11.). Καμία προσπάθεια δεν έγινε μέχρι σήμερα για βαδίσουμε προς 



το στόχο αυτό.
Πριν ξεκινήσει κάνουμε ήδη το μνημόσυνο.
    Δια πυρός και σιδήρου η πορεία του το χρόνο που πέρασε. Ανηλεής ο πόλεμος 
που δέχεται. 9500000 ασφαλισμένοι που ακόμα δεν προσαρμόστηκαν στα νέα 
δεδομένα και ζουν ήδη με την αγωνία της διάλυσης του. Ανασφάλεια και αγωνία 
που βιώνουν χρήστες και πάροχοι είναι το ζοφερό περιβάλλον. 
 
Κύριε Υπουργέ 

Είμαστε παρόντες για μια δωρεάν δημόσια περίθαλψη
Είμαστε παρόντες στην ανασυγκρότηση-αναβάθμιση του ΕΟΠΥΥ
Είμαστε παρόντες για να στηρίξουμε αυτό που πλήρωσε με θυσίες 
και αίμα κάθε εργαζόμενος

ΟΜΩΣ

 Είμαστε απέναντι σε κάθε σχέδιο διάλυσης της Δημόσιας Υγείας
 Είμαστε απέναντι σε κάθε σχέδιο κλεισίματος των Μονάδων του 
ΕΟΠΥΥ
Είμαστε απέναντι σε κάθε σχέδιο παραχώρησης της Υγείας στα χέρια 
επιχειρηματιών


